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Libya hududunda tngillzler tararmdan düşürülen blr lta.Iya.n bombardıman ta.yy&ftl'!Jlntn enkaıt.. 

c aAşam: -
_____ ....., 

lbaşı 
~diyesi 
~ 

rs. havası Ruzveltin nutku 
lektriklenmiş ve nıeşbu ha
~tir. Ruzveltin sözlen 
n ve tıehdit altında.ki dün. 

biraz ümit, t.cbeSSUın ve 
saçtı. Bundan daha iyi bir 
şx hediy_csi olamaz. 

~ 

Yazan: 
lJID Cabit Yalçın 

yılbaşında alnııp ,erilen 
fürlü türlii hediyeler ara. 
i .u 

11 dünJ aJ ı ntitkadar edeııl 
Amerika de\ Jetleri Cu.m. 
lUr. Rooıe\ dtin irs.el et-

1ktur. Dünyanın her tara. 
•k df'rln bir meınııunlJet 
n vo dünyayı istila otmto; 

t kurtulnınk miljdcsini ih. 
11 bu nutuk muhakkak ki 
levletlcri için ı:ok sof;'Uk 

teşkil ehnl~tir. 

ooze,·cıt, bu nntkunu A. 
milletine hitaben 5Ciylcdl 

ca.k ha ı flohbcti yaptı. 
üderce radyo merlt zi 

her tarafındaki uıuteccs-
J:ıra. Rooı:e,·eıt'ln sözleri. 
itinde yctlstirdl. On hes 

f de\'run eden 'o herko. 
r.l önüne karanlık bir is. 
ı.-u ~.an bu harp derdi 
\.mcrlka Oomhurrclslnin 
k lmn·ctli \'O kat'i iinıit 
t tcb~iridlr. 

n·akyadiın , o Lehistnn
yarak, ·on ~ı, nanJJna.r. 
•lemengi, J,Ukscmburh'11, 
, l"rausa.yı, Arna\·utluğn 
!Uıyayı <liisününi.iz. Bu 
tıer en §lddetıı bir ecnebi 
tmda. meşckkat, ı.stırap 

:rnıyetıe dolu sem bir ha. 
kleyip duruyorlar. Ayni 
manC\ i hayattan, ruhi 
ani hti!'riyetten ele ınah. 
ouyorlar. Yat.anlannı ııe· 

'alı ve belki de öIUıno 

tir vaziyette görüyorlar. 
~aklar, main olmuş allf". 
tıış ilmltler her kô;ıocdc 

.t ym ası ~ ar:ı.tmaktadır. 

hastalar, atlar, yctinı. 
rlar en acı bir yei~ \'O 

1ndo öliimü bekliyorlıır. 
Uooıe,·ctt'hı sesi bo 

:n fersiz gcizlerl iinündc 
ümit nuru ~arattı. On. 

lannıa. ·tahammül etmC'k 
'Ucutlannda !>İmdi ::reni 

bulabi:irl!'r \ ı1 ":-< ,.,. 

bnlıl• giınnl~ cl>ıtirler. 

M<•sih sN'it g1hl 6Jiılf'.ri 

Amenkan hitabı onla. 
de,·Jetl"rinln bf'brmchal 
lmest tlmngeldlğtn• '\"C 

se~ in C'altit I AJ,ÇL'\" 

.• <Donwı .! llu.~e). 

ingiliz 
harp 

gemileri 
ADRiYATiKTE 
Ağır top ve kamyon 

yüklü 

Dört italyan 
Vapuru 
batırdılar 

Afrika cephesinde 

Bardiya'da 
italyanlar 

Hadiselerin inkişafım 

Mütevekkilane 
bekliyorlar 

Tobrukda tayyare 
meydam bombardıman 

edildi 
Kahire, 1 (A '. - B. B. C: 

Orta Şark lnr.aı · •ıa kuvvet-
Belgra.d, l (A. :\.) - Belgrad !erinin resmi tebliğtt: ·: 

gazetelerinden çıkan haıberlere gö 29 - 30 Birincikan ı gecesi, 
re İngiliz: ha:rıı gemileri bu sabah İngiliz bombardıman tayyarelc
Atlriya.tikto dört 1a.şe vapuru ba- rı, Gazale ve Tobrukta. dtlşma:rı 

l .. • ~, • • ,.ı t 1 vv;ıl"(> inrrıP .... r.ı.vd•n•1 r,-111 ..ı 

toplar ı:e kamyonlar nııldet.mekt.e 1'ardıman erlemııılenıır. (_;<ll'..1le
olduğu söylenmektedir. İngiliz gEı. 1 de yangınlar çıkmış, bütün bom
nıilcrinin hücumu Arnavutluk ve balar hedeflerine isabet etmiş
Yugcıelav hududu hlza.smda vuku • tır. 
bulmuştur. Batan vapurlar müret 
t€'batı salimen karaya çıkmışlar _ 

(Den.mı 4 üncüde) 

dır. 

Eden'in 
Yunan 

milletine 
• mesa11 

Londra, 1 (A. A.) - B. B. C: 
Hariciye nazrrr B. Eden Yunan 

Ruzvellin 
ingilteıege 
gardım 

• • 
p101esı 

Cumhurreisi pazartesi 
günü kongreye izahat 

verecek 
milletine şu me::ajr göndermiştir: l'a,lngton l (A. A.) - Ruzvel. 
''Vazifeme ~larke;n beni en çok Un hus.wıi kitibı Early bugilnkil 
SC'\indiren §ey, iki milletimizin gazeteciler toplanusmda beyanat. 
tnüttefik bulunduğu ve hayattsn ta bulunarak önilmilzdeki p:ıza.rte. 
daha ziyade krymet verdikleri ay. si giinli aktedilecek kongre içti -
ni prensipler uğruna harhettikleri mamda. Rozveltin, İngiltereyc ki. 
düşüncesi olmuştur. .. ra ile harp ,malzemesi Yf'rilmesi 

Eden Yurian milletini" en hara. hakkında hazrrladığy proJeden 
retli muvaffakıyet temennilerinde j ba}lsetmesinin muhtemel bulundu. 
bulunarak mesajmr bitirmiştir. J ğunu söylemiştir. 

8 ihtikar hadisesi daha 
mahkemeye verildi 

Dün üç manifaturacı ihtikar 
~uçundan mahkOm oldu 

Yalnız, Milli Korunma kanununa 
göre adliyeye verilen ı.şlcrle meş. 
gut olan milddeiumumi muavini 
Fethi Sezai, dün kendisine tevdi 
edilen bir yığnı ihtikar hadi.sesin. 
d n sekiz tanesini asliye ikinci 
ceza mahkemesine sevkctmiştir. 
DıJer taraftan asliye ikinci ce

za mahkemesi de dün Uç ihtikar 
maznununun muhakemesini bitir • 
ntiş, kendilerini ıco er lira ağrr 
para cezasına mahküm etmlıitir. 

Bunlar, Flııcancılarda, Yusufyan 
hanında manifaturacı Ra.fael Eli 
ile ortakları Moiz ve Hayim Fis. 
cilr. Bunlar kendilerinden altı yUz 
kfisur liralık mal alan bir yor • 
gancrdan f~ fia.t istemiş ve fa
tura. yermekten imtiM et.m.İ§ler • 
ıiiI: 

Mah.kfunlann a~Tıca fazla :fıat. 
la sattıkları mallan müsaderesine 
de karar v~tir. 

Bundan başka kok kömtiril üze. 
rinde ihtikar yapmak suçu ile bir 
kömürcü de yakalanm~11, ikinci a..<ı
liye ceza ma.hkeımesine verilerek 
dün muhakeme olunmuştur. Bu 
da, Edirnekapıda kömürcil Bardik. 
tir. Muhakeme, kömU'r narhmm 
sorulması için talik olunmuştur. 

İZMİRDE ADLİYEl."E 
\'ERİL EN'J,ER 

tımır, 31 (A. A..) - Depoların. 
da beş bin ile on bin kilo anumıda 
odun kömUrli bulunduğu halde 
sa.tmakt.an imtina eden beş kişl 
ihtikar .ııuöçundan adliyeye veril. 
ınl@Ura 

Fiyatı 5 KURUŞ-

K ahıaman n etcik için Bugün 

Toplanan kış · hediyeleri HABER 
okay11caıarur a 
ıe 41 ıeı esinin bugünlerde gönderiHyor 

Kızılay bütün teşkilatını seferber 
ederek hediyeleri evlerden tooiattı 

24 sayfalık 
Mükemmel bir cep 

takvimi hediye ediyor 

Kızılay Cemiyeti evvelki gün
den itibaren lstanbulun h~r ta
rafındaki şubeleri vasrtasiyle 
seyyar ekipler teşk ·ı ederek 
kahraman askerlerimi1.e gönde
rilecek kışlık hediyeleri evler· 
den toplatmıya başlazr.t§Ur. Bu 
toplama işinde Kızılayın bUtün 
azası seferber olmuş, bütün ha
yırlı sahalarda meşkfır hiz
metleri görülen Kızılayc.lar bu 
defa da kahraman askerlerimi
ze kışlık hediyeleri biran ewel 
ulaştırmak için çalışmıya ba.sla
mışlardır. 

Kızılay azası askerlerimh İ· 
çin hazırlanan yelek, başlık, el
diven ve çorap gibi eşyayı ev
lerden makbuz mukab:Jinde tes
lim etmektedirler. Henüz hı· 
zırlığmı ikmal edememiş olan· 
lara, bu amansız kış içinae bü
yük ferağatla sınırları bekliyen 
kahraman Mehmetçiğe hediye
lerin biran eV\rel ulaşması için, 
hediyelerini ü~ gün zarfında 
Kızılay şubelerine teslim etine
leri bildirilmiştir. 

Kızılay İstanbul teşkilatı di
ğer taraftan şehrimizdeki mües
sesatın yaptığı teberrüat ile alı· 
nan kışlık hediyeleri de teslim 
etmektedir. Bunların teslimi 

Yug~slavylda 
vesıKa usuıu 

başlıyor 
Ekmek, şeker, tuz ve 

yağ vesika ile verilecek 
Be/grat, 1 ( A.A.) - Bu sene 

mahsulünün altı milyon kental 
açığı vardrr. Fazla miktarda ih
racat ve bazı maddeler .. ~..,r inJe 
ihtikar yapılması memleketin 
dahili sükun 'lu ihlal edebilecek 
müşkül bir vaziyet doğurmuş
tur. Bazı muzır unsurlar bu va
ziyeti istismar ederek b:..~ün Yu
goslavyada nlimayisler tertip 
etmişlerdir. Hükfımet gasp ve 
ihtikara karşı şiddetli tedbirler 
:ılmıya karar vermi!"tir. 

(Denmı 4 üncüde) 

Yılbaşı geces 
İngiltere üzerin<:' 
tayyare hücun1u 

yapılmadı 
Londt:a, 1 (.\.. A.) - E'lki sc. 

neyi yeni senf'. ~ bağlıvan dlin 
gece, lngiltere · . erine akm : a • 
prlma.ınışt.ır. Evvelki gece ıl ' akrn 
yapılmamıştır. Görünüşe göre ha
vaların fena gitmesi, Alman tay • 
yareterinin uçmasına maru olmak 
Uıdır. 

Londraya yapılan 1 

insafsızca hüc:.::11 
İngiliz gazetelerine 

göre 

Galip geıme1 ten 
lmldlnl kesen bir 

dlşmaoın 

in ti ilamıdır 
Londra, 31 ( A.A.) - 1ngıliz 

hava nezareti tarafından bu ak
şam neşredılen tebliğ: 

B· giin':iı düşman hava faali· 
yeti mü. ıferit tayyareler tara
fından Kent ve Essex. kontluk· 
larrnda :> apılan birkac hücuma 
inhisa+. et niştir. Birktı~ ev ha· 

.(De\ıwu ' üncüde) 

işi dün akşam ikmal edilmiştir. 
Bu meyanda İstanbul ilk, orta 
mektep ve lise talebeleriyle yük
sek mektepler talebeleri kahra
man askerlerimize kışlık hedi
yeler vermek hususunda, her 

(Den.mı 4 iincüde) 

Yılbaşı gecesi 
Büyük bir neşe içinde 

geçti 

Tatil yarın bitiyor 

_ ...... fı:;,:;::·-:k:;:;;:ı 
larına yeni yılını 1 
tebrik ve mesut f 
günler temenni! 

--~::. _______ , 
Yıl~ı dolayısile memleketimlzde. 

1 i bütll.n resml ve hususi devafr dun 
öğleden sonra tatil etmişl rdlr. TaW 
bugün a.k§Rma, kadar devam edecek 
ve yarm biterek normal çah§lila bq. 
hyııcakb:r. 

BUtıUn bit aım ;ı1, 8rf..l!ıncmi§ h!df... 
r;elı>riıı, CJ " ! olt harplerin 

allıl gec w.. o r: .u 
çinde kuUaml§br. 
Beyoğlu sabaha. kadar büyük bir 

ko.lo.balıkla çalkanmış, eğlence yerle. 
ri dolup tagnuştır. Dlln gece herha.ııgf 
bir sokaktan gençler, mesut Türkiye.. 
nln her evinden atılan kahkaha.larm· 
sokaklara kadar taştığına &ahit ol.ım,ıf 
!ardır. 

Bilhassa milll piyangonun çeklll§i 
eğl encelere- ayn bir hususiyet venni§, 
eğlenen halk, ııerede olursa. olsun 
ı adyo başına il§Uşerek numaralarm 
çeklll§in iheyecanlıı takip etmiştir. 

Yeni yıl kutlu olsun • 

iç ıaJ lalarımızl!a 
Dtl<KAT! 

Takvimizi kesip katlarken şu 
izahata göre hareket etmeniı; 

18.zmıdır: 

1 - Gazetenin önoe 5 incı sa.y
f asmm ilk, 6 ncı sayf&4ı...m :80n 
iki sütununda arka arkaya baı
sılı ibulunan sayfaların baş ta
rafındaki boy çizgisi üz.erinden 
kesiniz. 

2 - 7 nci ve 8 inci sayfada .. 
kileri de aynı §ekilde kesiniz. 

3 - Milli Şefim.iz lnönü'nün 
resimlerini ihtiva eden sayfay
la., icra Vekillerinin listesi bu
lunan sayfalar yiizyüze gelmek 
üz.ere kestigi.niz bu ikJ parçayr 
biribiri iizerine ve sayfalar kar
§ılıklı gelecek bir şekilde koyu
nuz. 

4 - Geçen 1940 senesinin u
mumi takvimini ihtiva eden say
fayla "Ha vanm değişeceğim na· 
sıl keşfedersiniz" sayfasını ytiz
yilze gelecek şekilde ilcİ)1e bilkU· 
nüz. 

5 - Temmuz ve k t •ı.stos ay
la.rmı: ylizyilze getirerek tekrar 
, rı . . 

6 - "1H41 senesı umumı tak· 
vimini" ihtiva eden ı;;ayfnyı "Bu 
yılın tatil günleri" sayfuı üz.e. 
rine kapayınız. 

7 - Bu şekilde bütün sayfa· 
lan Siraya girmiş bulunacak o
lan takvimizin sayfa.Jarmı kes
meroen önce bütün sayfaların 

trol etmelisiniz ki sayfaları kes· 
karşılrklr gelip ı;.rel~edi<Hni kon
tiğiniz zaman bazı sayfalar yan
larından kesilmiş olmasm. 

Harpten sonra 
Büyük tersanemızin 
inşasına başlanacak 

urada en btlyilk ıemner blle Tlrk 
aı aızemesı ve mfitebaııııları 

taralınclaa yapılabUecell 
'fünakale Vekaleti, Şarki Ak

,, nizin en büyük tersanesinin 
P~ndikte kurulması için uzun 
zamanlardanberi yapılan tetkik
ler Ye sondajlar neticesinde ha
zırı ııan projeyi tetkik ve kabul 

etm!ştir. Pendikt:en sonra. ~ 
len ilk kovda, Pavli adasmm 
karşısında kurulacak olıın bu 
tersaneye ait nl'Y' i0 Av · • hal'
bi biter bittr'4'7. tııthik olur.ıH·ak· 

(DeTillllı 4 fuıcüıle) 

Yılbaşı talili/eri 
lylk ikramiyeyi 

kazanan No. 150739 
•t ... 

50 bin ura 2&0 93&, 40 J\n lira 
2&0 849 numaralı bllJ'/ıere çılltı 

1941 se::ıruıi yılbaşı piyangosu J Busırada ~.\1il i Piyango mildu 
dün gece Ta~siınde Belediye ~- rü !'ihat Ali Üçüncü r3:droya ge.. 
nosunun ycıu ı;ıçrlan camlı ko~k lerK §W1lan söyylemiştir: 
krsmmda, seçkın b!r kal~altı,lf. b ., " _ Şimdi küreler d .. necek \ 
zurunda ç~kiun:-n-n~~..,t.strnbulda~ tesaduf talihlileri ta\'m edec ·,. 
n~k~en Ankllrn mdvosu tara.iı:r.dan t~iniıı:de kazanmıvanlar ? ursa hlÇ 
but~n _)'Urda yayılın ştır. üzftlmesinler. Verdikten para ik 

h.eşıdeye anı saat 23 te baş1an- ordumuz bir kaç çelik kanat dah 
mış .. ve ~!o un içerisine sıralanan kazanacaktır. 
G kummw i1:ine toplar atılımştır. <De\"amt <l llnclide) 
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TALEBE BIRLiGI AÇILIYOR 
Onivorıdte Talebe Birliği bn se. 

ııe başında açılryor. Tekrar 
ranlanmasını büyük bir · memnnnl. 

yetlc karşıladığonız bu birlik genç 
neıslln yalnız tahsJI hayatı mUdde. 
tlnce ilıtiyaçlanru t<'..rnlne uğraşa
cak ve maruz ka1ablleccği zorluk. 
lan t.ahfife çabalıyacak bir te~ek. 
kül değlldlr. Bu birlik yarm mem.. 
leket idare mekanizmasını ıwuçla
n lı;Ine alaoo.k olan bir nesli daha 
~diden içtimai bir sa.hada blllıil 
çahşhrmağa da alıştıracak ve bu 
-;uretle onu yarm lçlnde büyük bir 
rol oymyacağı hayata da hazırlı. 

J'&eıı.ktır. 

Vnfverslt~ talebe brllğinln P"' 
yakın bir istikba.Jdckl açılışını 

memnuniyetle ~~arken bu bir. 
liğin gençliğe ve kendi açılış ga. 
ye ine daha. faydah olabilmesi için 

bazt mütalealarda bulanmaktan 
kencilmlrl menedemedik. 

Gazetede okuduğumuza göre 

blrllk rtya~tlnf bir profesör veya 

Tarihi deniz romanı: 21 
Liman~ yepyeni iki geminin, 

Tiil'k bayrağmı dalgalandırarak 

girdiğini gören Midilli halla sa.hile 
döküldü. Oruç reisin yaptığı işleri 
vakit vakit işitmiş olduklan için 
onu bir milıt kahraman gibi ka.rfı

lryorlardı. tıha:k Bey sevinçten ağ· 
lıyor: 

- Artık gitme ... Gel benimle 
<al! 

Diyordu. Hızır reisin göğsü ıu· 

rurla kabanyor; ağa.beyeine imre
niyordu; fakat ko1'88.nltk onun da 

karakterine uy~n düşmüyordu. 
dununla beraber Oruç re.bin htria· 
tiyanlaiii., 'ıiele Rodoslulara ka.rşl 
beslediği sarsılmaz intikam. duygu
larını da haksız bulamıyordu. Halk 
ise onu yalnız §8.}ıs.ı:nm intikammı 

değil 'oıdUrülen, zincire vurulan 
namuslu Ttlrk dcnhcilerinhı gü

nah.sız TUrk köylillerlnin de intika
m.mı almak için Allah ta.rafından 

gönderilmiş bir adam sayıyordu. 
Turna Hasan Rokoşla kucaltla

srrken adanm kızlan leventlerin 
her birine iyin için gönill veriyor
lardı. Kara Ömer •evdaamı aakla· 
mak için güçlUk çekiyor; Sinan he

nüz Saliha ile evlenecek kadar 
para biriktiremediği için Oruç rei
sin gemisine levent olmayı tasarlı
yordu. 

Fa.kat hlç bir nişan veya düğün 

yapılmadı; çünkU hemen ertesi 
gün lld gemi Umandan ~xktılar; a· 
dalar denizini geçmek, Mataban 
burnunu dola.şmak Adriyatik ~ 
nizinde ~polya kıyılarma gitmek 

üzere yelken açtılar. 

On günden.beri denizde oldukla.n 
halde hiç gemiye rasthunamışla.r
dr. Leventler araamda can aıkmtı
sı ba.slamrştı, uzun za.mandanberi 
bu macera.ya aUlmıl olanlar Tunua 
ve Cez yir ta.ra.flannda çok av ol
duğunu söylüyorlar; bir kaç eece 
evvel denize açılıp da dönmemiş 
olan Kemal reis.in ve kız kardeşi
nin oğlu olup §imdi Cirbe adasın
da bulunan Muhittin reisin mace
re.larmdnn bahsediyorlardı; Piri 
reis, Aydm reis, Kurdoğlu Musli
hiddin reis de bir kaç senedenberi 
orada imişler. Cirbe'de TUrk kor
eanlan bUyük bir kale yapmışlar; 

V'Ul'duklan mallan orada topluyor· 
1ıır; sonra Tunus pazarlarında, Tu-

,,.,. · ·~ bir verdikten son 
·orlarmıg; öy

levendin 

• altın 

doçent deruhte ed~kmiş. \'akı& 

bu profesör veya. doçent taleb&
nlo gösterdiği üç namzet arasın. 

dan rekt.örlllk tarafından seçile. 

cektlr ama, bu tc'ldl ne de olsa 
talebe birliği başında bir talebenin 
bulunma.sına mQ.nl olacaktır. Ve 
bu da bizce doğru değildJr. 

Herhalde talebe birliği rly:ısett. 
ne bir profesörün getirilmesi, tale
benin profesörlerin lrıatlartle ha. 
reket etmeık için d\işilnUlmfüş ola. 
oo.k. 

Talebe blrllğt Reisicumhuromo.. 

zuı. yüksek hlıruı.~ elertnde kurul
makta.dır. Birliğin fahri reisliğini 

de esa..<Nm gen~ Maarif V<'ldlimJz 

kabul etmiş bulunuyor. 
Acaba talebe birliği idare heye. 

tine mtlşa\ir az& olarak bir profe. 
sör seçil.mi' ol<ıaydı ve reis yine 
bir talebe kalııayclı birliğin ga.ye. 
sine daha uygun dlişmeı. miydi! 

Biz bu ıııeklln daha rnuyaffak o
la.cağmı 1.a.nnetmekte;\iz. 

Suat Derviş 

Yazan: Kadircan Kallı 

altı mU alargada yatıyordu. Vardi
ya: 

- İskele ~ omuzluğunda bir 
gemi!.. 

Der demez o ta.rafa baktı ve ge
mJ.nin provasmı oraya çevirdi; Bu
da.k rei8 de onun dümen suyuna 
girdi; orta hızla ilerlediler. Üç 

dört mll yaklqmca yabancı gemi 

güphelenmiş olmalı iti iskeleye dü
men kırdı ve Sicllyaya doğnı baş 
verdi; Ja.k.ln ha.va yoktu ve tekM
ye göre kürekleri az olan bir bar
ça idi; ııe,rt:çe b; r rtızıtr çıkma

dıkça kurtulması bayaiden iba
retti. 

İki eaat ı!IOnra iki TUrk gemis1 

Ceneviz bayrağını tafrYaıı gemi
nin iki tarafından ate9 ~la.r
dt; gülleler güverteyi ~or; 
borda.larmı yer yer parçalıyordu. 

- Aborda .. Kanca at! .. 

lğretl iskeleler bir dakikada 
dllşııwı gemiabrln kilpeot.09ine a
tılmDJ; leventler bir eel halinde ko
caman ve ağır tdmeye dolmuşlar
dı. Bir kaç dakika 90Ilra da gemi 
a.ptA!ldildi; Cenevizler zlrı~ vu

nıldu; zincirdeki esirler kurtanl
dt; Uzun Durm~'un esnrine bir 
kaç kişi daha verildi ; BOnra yede
ğe almdı; cenuba doğru yol& de -
"f'am edikli. 
Güneş batarken sancak baş o

muzl.uğunda bir gemi daha görül -
dü; hemen aktarmayı bıraktılar; 

eon hızla aaldırdılar. O da aynı 
bUyilltlllkte bir kalyoındu ve Sicilya 
bayrağını taşıyordu. 

Kanı.nl.ıık bala.rkıen top memili -
ne girdiler; gem.inin provMma bir 
kaç gUlle savurdular; sonra biri 
sa.n.cakta.n biri iskeleden rampa et
tiler. Kılıçlar, palalar, baltalar ha· 
vada parladı; kanşik kumandalar, 
telqJı sesler bfribmne kanştı; 

çok geçmeden h•i keeildi ve bir 
saat kadar ııonra ufuktan yUbe. 

len iri, yuvarlak ve Jcırmm ay O-

ruc; reisle Budak reisin Sicilya g&

Milll fabrikaları
mızın istıhsalatı 
Gün geçtikçe artıyor 

İktısadl faaliyetimizde gittikçe 
artan bir inkişaf kaydedilmekte • 
dir. Bu inkişaf bilhassa Sümer • 
bınk müesse'3elerinde nazan dik -
kati celbetmektedir. Bakırköy bez 
fabrikası çalışma kapasitesini 3 
bin iğden on bile ve Uç bin tczga. 
ha çıkarmıştır. Fabrikaya 18 bin 
iğ daha ilave edilecektir. Senelik 
bez istih.saJA.tı 9 milyon metredir. 
1713 işçi çalışmaktadır. 

Kayseri bez fabrikası ise 1025 
tezgah, 32.500 iğ ve 2800 işçi ile 
çalışmaktadır. Senede vasati 21 
milyon metre bez istlhctal etmek . 
tedir. Ereğli bez fabrikasına 7 bin 
iğ ilave edilecektir. Naz'.lli basma 
fabrikasındaki iğ adedi 29 bine ç1. 
karrlınıştr. Bu fabrikada 2!500 iş

çi çal1şmakta ve on beş milyon 
metre basma dokunmaktadır. 938 
de kurulan Merlııos fabrikası bir 
sene sonra istihsal!tmı Uç misli. 
ne çıkarmıştır. Sellüloz san~yü. 
miz de inkişaf etmektedir. Kağıt 
fa.brikasmnı istihsalft.tı on Uç bin 
tona çrkmı.ştxr. Bu neticeler lktısa. 
dt devlet teşekkülleri umumi mu
rakabe heyeti toolanlılannda te 
bari.iz ettirilmiştir. 

-- -.>----
Dilenciyi kesenin 
idamı isteniyor 

Geçenlerde, Sultanahmette, hapis
hane binaaı arsasında, ihtiyar bir 
dilenci kadmmı, boıte.zmı keserek öl· 
düren ve cebindeki beş lirayı çalıı.n 

Yugoslavyalı Remzi hakkmda dördUn 
eü eorgu hA.klmliğince, yapılan tahki. 
kat bitirilm~ ve ıuçu taammüden ve 
kasden adam öldürmek mahiye-. 
tinde görUlerek dosyuı birinci ağır
ceza mahkemesine verllml!Jtir 

50 milyon lira 
sermayeli 

lbracat Of isinin 
merkezi Ankarada 

oıac k 
İstanbul, lzmir ve 

Mersinde de şubeleri 
çalışacak 

50 milyon lira devlet sermayesi 
ile kurulacak olan ihracat ofislnin 
merkezi .Ankarada olacaktır. Ofis, 
dalına tacirlerle temas halinde 
bulunacak, ihraç mallarmı da 
mUatalıai.l namma uygun fiatla 
aatmalacakttr. Ofis ithallt işleri 
ile de meşgul olacaktır. İstanbul, 
İzmir ve Mersinde de birer şube. 
11 bulunacak olan ofiaiıı tesisi ha.. 
zırlıkla.n ilerlemektedir. 
Diğer tara.tt&n lstanbul fiat mu

rakabe bürosu memurlan da, mu. 
raks.be komisyonunun aldığı ka • 
ra.rlarm tatbik edilip edilmedlğini 
kontrol jşine şiddetle devam et. 
mektedirler. Hemen her gün va -
sa.ti beş ihtiklr hAdisesine elkon. 
maktadır. 

Amonyak buhranı 
yüzünden buz 

sıkıntısı 
Amonyak yUzUnden k!.n tnikt.&rda 

bu.z istilısa.1 edllemediflnden dolayı 

belediye Uca.ret vekA.leUne müracaat.. 
ederek evvelce slparl§ edUd1ği he.lde 
hal.en amonyak tüpleri getirildiği tak• 

dirde Bulga.riat.an ve Romanyadan a
monyak temin edileceffni blldirmlıtlr. 

Vakıt 

misini yedeğe alarak evvelki ge • A.mn U• "lGU aene1i aulhu getlre
miye doğru yollandrklarmı gördü. cek mi?,. ba§lıklr yazumda, yeni yıla 

Artık engine döndUler; Nava - girerken hatırımıza gelen Uk dflfllı:ı. 
cenJn Avrupa harbi acaba bitecek 

rin açıklarından geçtile1"; bir hafta 
mi oldutunu ve 939 eylWUnde başlı• 

sonra Midilliye bir zafer alayı ha· yarak 94-0 aeneeinde devam eden har 
linde girdiler. bin inl<l§aflarmı anlatarak yaZlSmı 

Oruç l'ei8 Piyale Beyin gemisini oöyle biUriyor: 
ganimetlerin ynnsmı da vererek "Belki 1941 yu.uıda.n aonra btr ta1h 

Foçaya gönderdi. Kendisi bir ay ole.bUll'. Şu kadar var ld bu lhtlm&. 
Un tahakkuk etmMl uzayablllr. Belki 

hiç kımıldamadı. Dliğün demek ya- l9-I! tıattt. 1943 yıllanna kadar gld&. 
pıldı; Turna Hasan, Uzun Durmuş, bilir. Almanya Brlt&nya u7.er1ne ya. 

Tok Mustafa, Yaytalt Re<ıep, Ha- pacağı bir l9t1lA teııebbüsttnün de ne
sa.n Ali gerdeye girdiler. ticer;iz kambUec:eğ1nl, dJ~er t.araftan 

Kış ayları ıı.ncak ,Ağriboz, Mora ltaıyada fBflı:m roJlmlnln yıkılarak 

ve Girit kıyılarma kadar &tiren a- tngi.ltereyf' telıJJmiyet oereyanlarmm 
kü Uk 1 1 . IJlf'ydıuıa çıkablleoejinl dt\şlinerek o.. 

ç av ara geı;ti. na göre Wıdblr almak i!IU:;or. l'aııl 
~" almn.rak te- l AkdM.izd& Fran11ı: donlUlmAr ım ve 

ldı ve yağ- ,ınıaıı Atrlkada.kl Framu~ U.l :rtnı ole 

1 
~lrmek, F.raııaanm pyrl IDeffUl 

mı var) topl'BkJanndal\ ulu•r pt'IM "k ı-.. 

Gediz aebrlala 
mecrası değişti 

Bu yüzden ova köylerile Menemen 
aras1nda muvasala kesildi 

Sular alçalıyor 
lzmir, 31 (A.A.) - Seylaptan 

ovaları kaplıyan sular çekilmeğe 

ve Gediz nehr.i de saatte altı, ye· 
di sant.ünetre inmeğe baı}lamıştır. 

İzmir - Bergama şos"sinin 30 un· 
cu kilometresindeki Gediz mecra. 
s • Uzerind'! bulunan köptiinlln her 
iki tarafındaki Uç, dört mP.trelik 
kısımlan sular götUrmUş olduğun 
dan köprü ortada kalmıştır. Eski 
mecra yapılmış oldu{;•ı.ından Gediz 
nehrinin sularından mühim kısmı 
yeni mecrada nakmakta ve !.,mir 
köıfrzine dökülmektedir. Su bas
ması tehlikesine maruz bulunan 
Musa.bey ve Çavuş köyler i bu mec
ra d 0ğişmesindcn dolay1 tehllke
dPn kurtıılmu-'ardır. F'..,kat bu 
yüzden ova köylerile Menemen a
ra<.ı'llda muvMalA kesilmiştir. 

Tuzlaya da gidip ıı;elmc-k kabil 
olamamaktadır. Sular Çiğli - Tuzla 
şo~csinin bu mecraya isabet eden 

k:smı üzerinden akmaktadır. Me
nemen kasabıuıınm garp kısmmda
ki mahalleye dolmuş olan eular 
El'an çekilmemiştir. Menemen · 
Bergama şosesinin ufak bir kısmı 
harap olmustur. Pamuklar halA. su 
altındadır. Sürekli yağmurlar ve 
seylap yüzünden kı.şltk zerlyat 
durmuı:tur. Sular çekilmediğinden 
pamukların maruz kaldığı hasar 
henüz tesbit edikmemektediT 
Manisadan alman haberlerde su
lann fl"lahsus derecede çekildi~ 
bild:rilrnektedir. Hava açıld·ğından 
ovalardaki kulPlerde arama faali
yeti b~lnmışoa da şimdiye kadar 
kimseye tesadüf edilmemistir. 
Torbalıda da bir köprü seyla!ltnn 
yıkılmıştır. Emiralem ve Muradiyr 
arasmdaki demiryolunu tehdit e 
den sular alçaldığından ve yolun 
tamiri ile muayenesi de ikmal edil
di.ğinden normal tren seferleri b8'l · 
lam ıştır. 

Bir İtalyan haritası , Mustafa Necatinin 
toolattırıhyor ölüm yıldönümü 
Vekiller Heyeti 
memleketimize 

sokulmasını yasak etti 

İtalya.da b:ısılar. ve bir Ital
yan müessesesi tarafından mem 
lcketimize gönderilen 1paesi del 
Mediterraneo adlı haritalann, 
memleketimize getirilmesi Ve
killer: Heyetince yıısak edllmi~-
1.ir. Bu haritanın elde bulunan 
nüshaları da toplattmlacaktrr. 

Universitenin sömestr 
tatili 

üniversite mecllBi, bu seneki sö
mestr tatilinin şubatm 11 inde başla· 
maııma karar ver-..ıiştlr. Tatil §Ubat 
nJ.h&yetlne kadar devam edecektir . 
Diğer taratt.an hukuk fakWteai ta. 

lebelerinden ı:so kl§lllk bir katile 
bayram tatilinden istifade ederek An. 
karaya gidecektir. 

Yeni vali muavinimiz 
dün işe başladı 

Yeni vali muavini Raşlt Dem.lrta§, 
dünden itibaren vazifeelne ba.§1.amıto 

tır. 

Kars valillğine tayin olunan Hüdai 
Karataban §erefine yann gece Park~ 
telde bir veda ziyatetl verilecektir. 

Askeri liselere talebe 
alınacak 

Beykoz Aıı. Şabe&inden: 
ı - ı mart 941 de b&şhyacak olan 

yeni ders devresi için maarlt llsele.. 
rinden nakil auretile Kuleli, Maltepe, 
Bunıa a.ı;kert llselertnın her Uç smı• 

tına talebe alınacaktır. 
2 - Talebelerin evrakı 20 ikinci· 

kP.nun 9il de okullara gönderilml§ o.. 
la.cağından isteklilerin vakit geçir
meden mUracaatte bulunmaları. 

bmda ıtimall ttaly&.yı. l!}pl edebilmek 
çanılerlnl arıyor.,, 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçın da bugün 

yeni sene hakkında bazı dUgUncelerı. 
nl anlatmaktadrr. Ba.şmuha.rrlr ez.. 
cUmle, 940 eenesindekl harp ha.rekAtı. 
nı, Lehi.stanm Norveçln, Danlmark~ 
nm, Belçlkanm, Fra.nıııınm ezlli§lnt 
izah ederek diyor ki: 

'1nglllzler hem hava kuvvett, hem 
ordu hnsusunda taarnna ceçmek kn
bUlyetlnl elde etımıık 19in barllm1Ad4' 
bir &'a.rretle çalışırken, ttalya, Almııo 
yanm Itomany1'41aki muvaffaklyettne 
lrnreııerek, 'f'unıuılıdan ttzcrtnde acU& 
bt.r zafer kuanmak ı.t.edl ve Uyat. 
rn"'.,., M~ tı~-... , .,. ... ,. ... tı-e•,..I\' ,, .......... ~, ... 

Kıymetli irfan 
adamımızı 12 yıl evvel 

bugün kaybetmiştik 

Bu.gün, 12 yıl evvel, Ankara
da uffil eden lzmirin p.teşli gen
ci, adliyenin azimli, maarifin 
sevimli vekili, Mustafa Necati
nin ölüm yıldönümlidür. 

Necatl Mim mücade enl:ii Öqın· 
dan ııonuna kadar bir varlık olara.k 
ya,,adı ve bu memleketJn kendi.
sinden f.stlyeblleceği her şeyi ve
rerek öldü. Bugün hayelimfzfn yat

lı gözlerile An.karadaki mezarmı 
tavafa giderken onun ı,a.krak nı· 
bunun yurdun her gün ve her şe
ye rağmen ilerliyen manzara kar
şr.smda daha mesut bir hisle ka
nat çırptığmı duyuyor gibiyiz. Ne
cati bugünlerimizi ve ya.rmlarnnızı 
görmeliydin! 

T ırtılsız kuruşlar 
kaldırılıyor 

Piye.saya kll.!l miktarda kenarı dan. 
telli nikel kuruşluklar çıkarıldrS"ı için 
dantelsiz kuru~luklar ı nisan 1941 
de piyasadan kaldrnla.caktrr. 

Bir çocuk mangala 
düştü 

KUçUkayaso!ya çıkm&zmda oturan 
Mehmet Yftitin 6 yaşmdakl kızı HaJ.' 
rtye, dün odada oynarken mangal& 

dU§mU,,, muhtelif yerlerinden a~ m
rette yanarak Şlşll çocuk haataııeline 
kaldınlmI§tır. 

1941 Yılının 
Büyük Ti.irk milletine ve 

dünyaya huzur ve refah verici 
iyi günlerle geçmesini dilerim. 

M. Nuri Çapa 

tana. barp ~tı. Bu dald..ka4an ltlb&raı 
mihver devlet.ı.erlnln Mkert ve aıyaet 
talllerl hep tepetaklak a-ttme~e botla.. 
~tı:r. ~ TU.rk dc>lrtlarmm 11&c1a~ 

katine ve .ıszUno gttvenen Yananlidar 
blltlln ktıvvetlerlşle mUUmTl:ra karfı 
koymakta tereddut etmediler. Kal~ 
rı vatan aeklyle çarpan Yunanlı mut. 
teflklerlmlz f8lllı madlertne yakıoar 

bir feragat ve fedakArlıkla tı.stttn kuv 
v•tlere kareı dövQeerek mttt.earnzı 

topraklarından kovdukları gibi onları 
denlz.e dökmek ta.ere Ad.rlyatlk ~ 
hlllerlne doğru Amavutluk içinde llc" 
ı~eğe bqladılar. tnctıız yardımı Yu
ne.nlatanda mlleulr oldu ve tngtıı, 

9Öı:ünün kıymetJ.ni &'Öst.erdl. Ayni 
samanda bııWzJerin Ml9IJ'daa ttaL 
• ~,.• .. r~ ,,_...,, """1't-f~1"" ~pf lt-.. 

1941 

Bu !;&hah gözlcrlnlzl açtığı. 

nız zaman kendinizi yepye. 
nl bh i t.mde bolacağmw umu. 

yordunuz. Yüzünüzü yıkadmrz, 

ım..,ınızr oldunuz ve kapmndan 
çıktınız: Sukutu hayale nğnıdmı7.. 

"Alem yine ol alem, deTI":Ln 'ine 
ol devran.,, 

Dün geceyansı e..rkanızda bırak· 
tığınız 1940 senesine dönmek Is. 
t.esenlz de artık imkansızdır. 

Yeni yıJm kaza.ncmda.n önce ge. 
tlrdlğl zararla burun bunına oJdu_ 

ğunuzu farkettlğinlz anda kollan• 
nızm gev§ediğ:lnl, takatinlzln ke.. 
sildiğini mi duydunuz! Ha.ngl ya§. 
ta olunanız olunuz bir ya., daha 
lhtiyarladığuım mı gördünüz! Siz 
herkesi, herkes sl:rl ayni b:ı'kımdan 
mı görüyor! 

İşte yeni yılın en büyük hmıu.. 
ıılyetl. 

Fakat üzUiml~llm ,.e kcndlmhi 
teselli edellm: 
''Yaşnn llelediyse ku-n·cttm ye· 

rfndedlr. <'alısabilirim: çalısebm. 

yorum!,, diyelim. "Dün~·a lcın 1. 
çlode yuYarlanıyor. Bi7. 1940 ı bu 
felaketi de seyirci olarak gl"çir. 
dik. Allaha ştikür!,, 

Diyelim. 
&:ı.~kıl.,rmın haline bukrp, hali

mize dı- bln bir şlik~delim. C"..erçl 
yf'ni yıl bizi ihtiyarlığa bir adrm 

daha sürükledi. Fakat bu sürl • t. 
lcnl-,1<' sa.adet ve refaha da :nılt. 

la'jma.dı.fımrz ne ma]fun r 
Heptmb:e buna temenni edlyo. 

nım •.• 
R. 

R~ktörün çayları 
Her yıl Unlversite rektör11 t&rarm

dan talebeleri! verilmekte olan çayls. 
ra bu sene de şubalm ilk haftasında 

ba,ıe.nacaktır. Maar'.! vekili Hasan A
li Yücel de çaylara. davetlidir. 

Bayram 
münasebeti le 
1 O gün için Ankaradan 

bir sabah treni 
kalclınlacak 

A.nk&ra, il (A.A.) - Haber aldı 

tnnıza göre, §itndiye kadar Merain • 
Adana • 1skendenın • Fevzlpaşa • .t. 
l&hlye arasmda işliyen 520/521 nu
ma.ralı ve bunlarm devamı olan tren• 
ler 3 .]..9t0 tarihinden itibaren Marll.§ 
ve Antep vilAyeUerinin tawyonlan 
olan Eloğlu ve Narlıya kadar uzaya.. 
caktır. Bu su.reUe beş vilA.yetimiz ara• 
ımda hergUn bir servis tesis ve t&. 
min edllm1~ttr. Bu trenlerin toprakka.
le ile lekendenm ars.smdaki sefer 
müddeUnin da.ha ziyade kuıaltılma.sı· 
na ait tedbirler de almmağa b&§ları· 
mıştır. 

Bayram dola.yıslle Ankara • tstan. 
bul arasında artacak olan yolcu ihti· 
yacını kaJ'§llamak ve hallan istirahB• 
tini temin etmek lçin 2.ı..9il tarihin• 
den ltibaren on gUn mUddeUe Ankara 
dan ea.bahleyln 9 da bir gündüz trenı 
tahrlk edilecektir. 

Yeni neşriyat 

Yeni Edebiyat 
Yeni Edebiyat gawtesinin 

altıncı sayısı çok ~ mUn
derecatla çıktı. Edebiyat ve fi· 
kir llemimizd.e kıymetli bir var
lık olan bu gueteyi okuyucula
rımıza. hararetle tavsiye ederiz. 

reket, pl.l.ıun fevkalt.deUfl, lcraatm 
mlkemmellyetl 11&yealnde pek parlak 
biı' netice ve.rd.I ve İtalyan pel'e9'ttjl 
nl mıra lndlrdl. Akdeniz hAklml!·etl. 
nJ bWya edelı tt.aıyan donaıunaaı bU
gün kllçtlk Yunan torpldolanıun kar. 
eııımd& bile Aclrlya.tlği müdafaa ed&
nılyor. 

tot.e 1940 ııeneıııinln objektif bir bi.. 
JbÇOt1U. Bu müddet zarfında TUrkl
ye en bui.retll bir sJyaeetıe aekerl 
tedbirlerini alarak budutıarmı DJU. 

haf&za bUllWIODc1a.ld katı a:r.oılni dUn· 
yaya gö5'terdl ve barbln cenııbıı fl'Tkl 
A.vrupa.ya yayılmaama. man1 oldu. 
Aynı zamanda. da tttilaklanD& ~ 
katın.I malıaf.Bı:a. ederek aıyuettıe dO
rUat ve metin bir hattı hareket ntL 
munel!ll Ul!Jkll etti. 

19'0 eenesı biterken Amerika cuın
harrelal M. Razveltln nutku bu k.&. 
ranlık mücadele ııaflıaSı ttzıerlne gÜDl.'f 
U bir tatl.kbal ufJ.."U açmışhr. tşt.e ye
ııJ Mıneıye böyle parlak u.r.oıtıerle (iri. 

yomz. .. 
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mııettae 
....._Yol 

Amerika CWDıUITeiainiıı nut
ltu bütün düıryada güntln mev
JUunu teşkil etmekt.e devam edi
yor. Amerilw:1& • bütün gaze
teler bu nutuktan bahsediyor
lar. İngiliz ajansmm dediği gibi 
"Ruzveltin nutku Amerikada. bir 
mahmuz da.meBi tesirini ya.p
auşt.11'. Amerika, flmdi 1941 se
nesinde, ~ Reisicumhu
run tememüsi veghile, demokra
siler hesabına çalqan ve imalatı 
pndiye kadar görWmemiş de-
1*ede artacak olan bir fabrika 
haline getirmiye yeni bir kuv
vet ve azim ile çalışacaktır. 

Hera.ld Triıbune gazetesi, bu 
nutkun bütün vatandaşlardan 

bUyUk bir fedaklrlık istediği 

noktasında ısrar etmektedir. Bu 
guete, Reisicumhur, siya • di
rektiflerini bunlarm tatbikine 
imkan verecek tedbirlerle taıkvi· 
ye edebildiği takdirde Ameri
kan milletini tesbit ettiği hedefe 
onu u1aşt.ınmya müttefikan az. 
melmiş olarak karşısında bulu· 
nacağını yazmaktadır. 

Nevyork Timee gazete&, mem 
leketbı hüyttk bir ekseriyetinin 

lllııılı-iılraicumhur Ruzveltin nutkun
dan ~ıqn )>ylı_çt;~' n;i 
mihver tarafmdan kaanılacak 

bif muz.afferiyetln hoyrat bir 
kuvvetin tehdidi altında kalacak 
olan diinya için mjthiş bir f eli.
ket olacalı keyfiyetini bütün i· 
maniyle tudi:k ettiğini kaydey
Jemektedir. Bu andan itit.aren 
milli müdafaa plinmm tacili, 
milletin başlıca vazifesi olmut
tur. 

Aynı guetede, Mecornick, 
hamin daha. başlangıcmda bu
fonduğumuzu ve 1941 de büyük 
hadiselerin harp meydanlarında 
değil, Amerikan fabrikalarının 

heyeti umumiyesinin teşkil etti
ğı muazzam. tezgihlarda cere
yan edeceğjai yazmaktadır. 1941 
ıeneeinde projektörler Hitl<.>re 
değil, demokrasinin liderliği ro
JünU kabul eden Ruzvelte tevcih 
edilecektir." 

Muharrir, ŞUl)lan ilave et
mektedir: 

SEKRETER 
(Dtıvanu 4 ilnellde) 

- Şimdi geçtipm istasyc>
na ... 

Şoför başmı iki yana sallaya. 

rak volanı hizla ~evirdi ve eol 
tarafta: tenha ve karanlık yan 
eokaklann birine saptı. 

Şimdi araba ..Uana, BJÇaya 
dik ve tmuık yokuştan apğı a· 
labildiğine koşu1U'du. 

Bmıu ııaaıl cWottnememiştiın. 

Hiç taksi tramvay Yohmdan ge
risiıı geri d&ıtlp de btr ild sa • 
nfye içinde beni tekrar istasyo. 
na bır&kabllir miydi? Arka 
eokaklarda uzun bir tur yap· 
tıktan aonra. onu tekrar orada 
bulmak- bir m.ucise olurdu. 

Araba tekrar caddeye çıktı. 
lstuyona geldik. Çılgın gibi 
korkarak gözlerimi açtım ve 
t tredim. lstaeyonda yalnız ıiş • 
man, yqlı bir kadın çeki taşı 

'bi durmut. bir elinde tuttu. 
gu küçük bir çocuğılı çekiftire • 

itatya munferid 
sulh istiyecek mi ? 
Yunanlıların ilk prtı: 
Amavutluğu tahliye .... 

Bir haftada 
vapur battı 

Vapur zayiatı aon iki 
haftada azaldı 

Atiaa, 11 (A. A.) - Atina mat. Loncln., Si CA. A.) - 23 kinu-
bueıt:I ltalyanm münferit sulh ya- nuevvel gece yarı81 biten hafta t. 
pacağı hakkında dolaşan şayialara çinde düşman f a.liyeti neticesinde 
inanmamaktadır. vutua gelen deniz ticaret vapuru 

Katimerini diyor ki: zayiatı halcıkmda bahriye neareti 
"İtalyanu İngiltere \'e Yuna. tarafmdan neşredilen haftalık teb. 

nlat:anla eul'h müzakereleriıM! gi. liğe göre : 
rilpne8i için ilk Psaslı şart olarak 1 • 32849 tonHAtoluk cem'an 15 ln_ 
Arnavutluğu tahlil e etmeei ve giliz vapuru. 
Akdenizde teminat vermesi lL ı 10451 tonilltoJult cem'an 3 btta-
amdır •• , raf vapur. 

Kinonya gazetesi da.ha ileri gi- Yani 43.300 tonil!.toluk cem'an 
derek diyor ki: 18 vapur batnuştrr. Bu müddet t. 

.. Ancak faşist rejimin ortadan. inde müttefiklerin vapur zayiatı 
büsbütün kalkmur ve İtalyan dut olmam.rştir. 
siyasetinin aşikAr bir surette ve Almanlar ayni hafta içinde 38910 
tam olarak df'gtşmiş bulunması tonilA.toluk vapur batmbklanıu 
aulhü temin edebilir. Yunanistanm bildinn~lerdiT. 
yeni bir tecavüze kartlı Ia.ktrdı ile Ba.hriye nezareti namına beya. 
değil fiili bir şekilde teminat is. natta bulunmağa mezun bir şablli. 
temek hakkıd!r.,. yet bugün demiştir ır.t: 

General 
Aatoaeılloau 

Bomealara ... , ........ 
.. Zayiatın azalmaamdan mem -

nun olmaıkla beraber, düşman ta. 
rafından ticaret vapurlanmıza 
karşı yapılan muhtelif tehditlerin 
sarih ve muntazam bir eeldlde ö. 
nilne geçildiği neticesini c;ı.kanna. 
malıdır. Maamafih aon iki hatta 

BWD'et, 31 (A.A.) - Havas: içinde batan. vapurların adedinin 
Yeni sene mi\na.tPbefll gent>ral 1 a.zalmaaı donanma tarafından ittl

Anton_,.., Romen m.il!Ptine bir haz edilen multabil tedbirlerin e _ 
beyaname neıretmlıttir. sa.'!'!lı b!r surette bu .. açık yara. 

Bqvekil, son ayların hidiselerl. ya" tesir ettiğini göstermektedir. 
ni hatırlattıktan sonra, Romanya· -- ·-·---
ya yaptıkları yardnndan dolayı 

mihver devletlerme teşekkUr et· 
mekte ve şöyle demektedir: 
"- Memleketin vui) etini takviye 
ettim ve dUnyanm üç büyük im· "' Roma.Sl(.A.A. - steta.nı: Kalab. 
paratorluğunun mUzaheretini te· ra elaıuresi, bu Abalı et.tema iabı.&. 
mJn eyledim. yonunda duran bir trene çarp~br. 

Devleti, ıeref v çalu;ma eaR!!la- lkt kişi ölmUı ve dördü atır olmak 
n üzerine bina ettik. Ne ıerefi- üzere 24 kifi yaralaıumftır. 
mbden ne de milletin lsttkıbalhı • • Parl., 31 (A.A..) _ 'J'Mımmıı 
den fedakf.rbkta bulunduk • ., tiyatro mulıarrlrl, aktör ve ııalıne 

Aırtoneeko, Romenleri kral vaztı Jak Kopeo Komedi ll'ranaez 
etn.fmda birlif davet ederek umumi direktörlllğllne tayin olunmut 
sözlerini bitirmiştir. tur. Copeo e-.n Burdenin haatalJll 

• eanaamda bu vazifeyi veklleten gör-

lll'JVlcll rflluz. me ıe ıdl. 
--ı.6 --~ kovada SovyeUer blrlll'l De Romen 
-.• • ._....,_._, t .-11 (h..A,.) D.N~ ııım 

llO•l18rlala aatka ııtıkjlmetl araaında te1r1nısantde bat-
1ıyan mllzakereler bltml§Ur. SovyeUer 

Beynat, sı (~) - Havaa: bl'14u Romanyad&n mtıııim ml.ktarda 
Fra.118anm Suriye ve LUbnan lterute alacak, Romanya,a kuru m. 

fevkalide kpmiaeri gen ral Dentz, bk satacaktır. Bunlardan b&fka, tpö
Kardinal Tappounl ile llZllll bir mü- dal madde tuılmatı lmk&nlan da g~ 
llkat yaptıktan sonra ı.. oda bir rUşWm11ft1lr. 
nutuk söylem.iştrr. • Stokholm, s1 (A.A.l - Röyter: 

General nutkunda, deruhte etti- Nazi 0rpm tavec; gazetelerin.den. 
fi yük.sek vaı&iferun ifasına d~vam "Dagena, Echo.,nun 20 ve 28 klnunu• 
edeceğini ve bunu başarab~l~ek , evvel tarihli nU.halan bükt\metın em 
içın Suriye ve Lübnan . ıilıalisımn rtyle mUaadere edllmiftir. Bu lıuaua
btltün manevi kuvvetlerinden isti· tarda lngllizler ateJ'hlne makaleler 
fade eyliyeceğini söylemiştir. Ge- nqredllmiftir. 
neral Oentz, bundan sonra, '!"r&11· • Tokyo, 31 (A.A.) _ D. N. B . ., 
saya kargı sadakatleri hiç ~ır u- ıananım huausl muhablrl blldlrlyor:• 
man sarsılmam~ olan Sunyeliler DUn burada aöylenditfne göre, Japon 
v~ Lübnanlılarla Peten hUkfmıeti- dOnanmuma mensup tayyareler Çun

nın ya.k~dan alikadar olduğunu ve kiDgin 800 kilometre kadar ılmall gar 
llJı: çndişesinin bu memleketler a· Çoengta ta re meydanmm 
halisinin harici ve dahili emniyet blainde du kyya rde bulunan 
letini temin etmek ve mümkün o- bomtıardunan e ere ye 
la.bildiği kadar refahlarını vikaye 18 tayyareyi imha etmi§lerdir. 
eytemekten ıbaret bulunduğunu • Budapette, 3l <A.A.) D N B 

SaWıiyettar mahflllerden öğrenlldiğl-
llive eyleDÜ§t.ir. ne göre :Macarlatanda aeterberllk.. 

• lladr!t, Sl (A.A) - D N.B. N.. yapddJll hakkında bir yabancı ajam 
zırlar heyeti dUn general Frankonun tarafmdan yayılan haber tamamen 
rtyasetınde bir toplantı yapmlfbr. uydurmadır. Peıte malıflllerl bu nevl
Heyet. bugttn de bir içtima yapacak- babeı'lerln hakikate uygun olmadıtr 
tır. na işaret etmektedir. 

rek tra.mvaY' bekliyordu. 
Şoför seslendi: 
- lnecek mieıniz? 
- Hayır! Matkaya çek! 
Şofor istihzalı biP gülüşle 

yerine atladı. Bir an önce bu 
çılgın müşteriden kurtulmak i
çin yiyecefi celayı bile dtl§iln • 
meden arabayı yıldınm giıbi 
al1rdü. 

Geceyi çOk fena geçirdim. 
Fevkallde bir hi.dise içinde, 
buhran geçirdilbni anlayan, e. 
vinde mi.8afir oldUğum dayıza 
dem bana olan vgislni can 
dan yardım ar yle :bif defa 
daha gösterdi. 

Beni bir hasta gibi tedavi 
etti. İçinde bulunduğum çılgın -
lığı ona söylemeğe dilim varma
dı :&.-wn kendi kendimden kor -
kuyordum. Mutlaka ganp bir 
deliliğe uğramı$ım. Kendi ken. 
dimi tedavi etmeliydim. Kanşık 
duygulanmm üıtilne çıkmak 

için kendimi çok zorladım. Uyu· 
maia çabftmı. Y arm ona gitti. 
ğim zaman yUzllml1n bozukluğu 
hare~etlerimln,. sözlerimin dil • 
r.ensizltji bOBbUtthı beni ~
lllp ettırtrdi. 

Halbuki benbn karanlD cıiİi'. 
yenmekti. G4be1 w ieki bir 
kadmm kudretini on hisset-

ısveçte muthiş 
soğuklar 

Termometre aıfınn 
altınc!a 43 e kadar düttü 

Stokhohn, 31 (A. A..) - O. N. 
B : Biıitac: gundenberi İavoçin bU. 
yUk bir kmnunda ve bithaMa ili. 
mal mmtakuında şiddetli W so. 
ğuk hUküm sürmektedir. İaVf'çin 
en 90ğuk nolrtPJSI olan H de'de, 
dün akşam teımometre, sıfırın al 
tmda 43 dereceye düşmUlftilr. 

Önümllzdeki günler zarfında, 
eoğuğun daha ziyade şiddetlenece. 
ğ1 taJımJ.ıı olunmaktadır. Termo. 
metre Svegde sıfırdan qağı 40, 
Gloete'de ise 41 dereceye lnmJş • 
tir. Bu .kaaaba'ar Haerdje VNlisin
de k&indirler. Bu, Ant kış soğuğu 

1913 • 1914 senesindeki soğuklan 
hatırlatmaktadır. Fillwdka o kış 
termometre sıfırdan qafı 50 ye 
kadar dtışmllşttir. fsveçte şimdiye 
kadar görtllf>n en müthiş 110ğuk 
Vilbelmina mevki.inde görillmtl4 • 
tllr. Burada termometre srftrdan 
8f&itı 63 kaydetmiştir . 

Mıre.-ı Pateni 
tealllt eda• Parla 

gauteıert 
l.ondra, sı (A.A.) - Liyon rad 

yoou, bugün yaptığı neşriyat sıra· 
smda bazı Paris gazetelerinin Pe
ten hükihrıeti aleyhinde bulumna· 
larmı takbih etmiştir. Mezlriır p· 
zateler Peten hllktmettnl trtlcala 
itham etme-ktedirl«. 

IJyon radyosu spikeri, Peten 
hUkihrıetlnin biç klmaemn emrinde 
olmadığını beyan etmiş ve ıunlan 
iltve Pylemiştfr: 
•L- Htlldllnet, her tilrlil manevi 

kuvvetlere ve ltilı:atlara hilnnet e
dilmesini ve herkesin, devletin yeni 
den kurulmuı ufrunda ilblTlii'f 
yapmasmr talep etmektedir. Pe
ten hUkQmetl, gltt.fkçe daha fazla 
içtimai ve halkçı ilk' lrarakter ik· 
tilıa.p eden bir h81dboelıttr. .... .... 
Parti •amutıen 

Ula oluda 
~ 11 (A. A.) - C. H. P. 

Genel Bqkanlığı Veklletinden 
tebliğ edilmiştir: 

"Boş olan Afyon mebusluğuna 

umumi murakabe heyeti blaın. 
dan Siyaaal Bilgiler Okulu 1kpsat 
Profeeörö Şevket R~t Hatiboğ. 
lu, Antalya mebusluğuna SUmn 
Bank sl\lrk umum mtldürt1 Nurul
lah Esat Sümer, Bolu mebusluğu. 
na maliye veklleti nakit itleri u. 
mum mUdllrU CeW Salt Siren, 
Çankırı mebusluğuna Samnn vali. 
ili A vnı Dojan, Diyarbakır mebus
luğuna Cerahpa.şa hastanesi em • 
razı akliye ve ua.biye möteh&1181Sı 
Dr. Ahmet ŞUkrU Emeci ve Kars 
mebusluğuna da Son Telgraf ga. 
zetesi sahibi Etem izzet Beıllce 
Genel Başkanlık Divanınca Parti 
namzedi olarak seçilmiıJlerdir. 

Saym ikinci müntehiplere bildl. 
rir ve ilan &>derim ... 

C. R. P. Gent>I Başkan VekiH 
llaşvEtldl 

Dr. Betik Sa7dam 

tirmekti. 
Eğer yine yenilirsem benim. 

le bayağı ve değersiz bir oyun
cak gibi oynamağa bile tenez.. 
zül etmeden fırlatıp bir köşeye 
atardı. 

Halbukı ben onunla balmu-
mundan yapılmıt gbel bir hey. 
kel gibi oynamak, ona istediğim 
şekil ve manayi vermek iati -
yordum. 

Onunla kırmadan, incitmeden 
hi8li bir Jradmm ince, hODerli, 
baria v_, igU •~kleırile oynamak 
istiyordum. 

Bu gece, karanlık dolu. Saat 
kaç kim bilir• GökyOZU1te l:-8 k 

izdivaç Meseıeıerı 

Hekime göre ideal 
izdivaç ve artları 

Yazan: r.USIM ADASAL 

BUNDAS evvelki musahabe. 

mizin Roıı satırlannde. ha. 
tırlattıjımız gibi, ancak tam ma. 
nas,ıe sağl&nılar arasında evı~· 

meye müsaade verm k telakkisi 
günden güne kuvvetlenmekte v 

) e.ni bir ilim doğmuş bulunmakta. 
dır: Eugenflıme (ırkın relahı). Fa. 
kat bununla beraber wtilDa dene 
cek kadar uhlt teşkil et yen ba. 
zı ineanlara kadın ven erkek) bu 
içtima ive abli.ki va.lüeyt ulu orta 
bir mlll4haza tle )illdetmek im. 
k&ıusız ve hattl manasızdır. trısı. 
intani, zWırevf haatalığı olan biı 

adama w..divaç tavsiye 1 edileme&; 
tam tedaviye kadar bundan tevak 
ki etmek lizmıdlr. Tababet lia • 
nmda düatur eöhretini a1ımt olan 
bir veclae vardır: ·~Kalp hutah. 
ğr olan genç kadın evleamiyecek, 
evlenirae çocuk doğumuyacak, do 
ğwıaaa emzriımlyecektlr.,, Taht 
aWe aılıklr btr kalp Afeti bllhaa.. 
sa röntpn muayenesile teebit e. 
dilen bir ~ da ÇC)k dtltln
mel: mecburiyetindedir. Bu aayfa. 
larda izdivacın ve bunun tabii bir 
neticeei olarak tell.kkl ettiğimiz 

hUnlin sdıhf i6tJtbaplarmı, hasta. 
lJk1armı ve blltUn mazeretlerini 
kJblk bir tıb ldtablDID ll.eaııı ve 
tafaiJltiyle terhetmek Diyetinde 
değWz; saman zaman n81Ndllen 
ı.m kitaplarda buna dair ve üııa 
etraflı ma16mat mevcuttur. Hoca· 
nm general Be!'im ômer hayatm. 
.da ve bmu.ia fllıal tMlıbet cleY. 

riıJda - -- iıfihdd ederek 
- .... .fıılllipJan raeeretmlltt 
BeJl bu aayfalarda daha ziyade 
hWAsavt bir terkiple bllhaua oot 
lımal edilen ndd clietlert de te· 
barila ettirmek gayesini g(lt.mek.. 

teyim. Vllcut enerjiahü tüketen, 
u.zuvlanmımı .fiziyolojik vulfele. 
rine halel getiren, mtıatakbel ço · 
cuğa habuethıi geçiren bUtilrı has 
talıklar aile namzetleri ~ birer 
tehlike tfilJkll f'lderler. Verem 
mikrobu, frengi gibi ana rahmi 
içindeki insan tulaima doğloudan 
doğıııya seçmemekle beraber, 'ft. 

remli baba ile ana muhitinde ya· 
şıyan çocuk dalma ayni haetalığa 
tutul.maya namzettir. BUJ aileler. 
de kıea faaılala?'la dört nala giden 
veremden birkaç çocuiun ve batta 
bülti~ çağmda k zlarla delika.ıılıla. 

rm öldüklPrini görllYonız. Bu da 
ihmal ve kavrtımlıkla cehaletin 
serb~9l brraktTJb verPm ıiru·etin. 

ck>n bll('°R bir ~ey d fildir Ve. 
remb koca ,.e, a karmm marulan 
yalnız çoeuklarna geçmekle kal 
maz · dlva<'tn. hir Pntorjfnin mad. 

maktan korkul onuıı Karanlık· 
lar duyan ı uhlara ses venr. 
Gecenw o engın ve esrarlı eee
leri bıle dındı Bombof bı.r ka. 
ranlık.. Ben hlla uyuyamadım •. 

•.. ôecen n VlfWcsuz \~ 
gunlufu güPUmde !>1.,. hıçkınk 
katılığiyle düğiimlenmı~ olarak 
gözleıimı açtım ()ltmm içj •· 
ııirlen bozan k'"""°in bir flln 
ışığiyle dolmUftu ?encerenın 

tüllerinden aank kmlcunlaT BU
züle.rek uykusuz " kaı-tıan 
mı vakıyordu. Saate b&ktmı on 
ıki... Bu eaatte ora.ya ona gıde
mezdim. Fakat mutJ&k bugftn 
ona gideceğim. Artık bu buda 
la komedyaya llİr nlha,et v~ 

receğim. ' Dayrıaclem ~- Vf! mu:ıı-
tebeuOmlert)'le ~gird 
Belli bir çocuk #M qıdırdı 
Beraber ... ,.... Jedik 
Ka.bvelenmızi ıçerkea: 

roe... \ 

di ifadeei lfadeei o1an cimi nllli-. 

sebetl n, clııalyet hllereleriU o 
duğu kadar Vücudun diğer hücre. 
lerlni ve bu meyanda Ulbl ciba. 
zı yorar ve bunun neticeeJ olarak 

verem mikrobu bu zayıf, ft muka. 
vemetsiz vücutta daha mtlu.lt bjr 

ıbribat aaha11 bulur. 
Veremli km veya delikaalı bir 

~ .natoryom veya butanecıe eaaa 
ıı;urette tedavi edildikten ve renk 
röntgen • muayeneal ve prebe 
balgamda verem baaill aramak au. 
retiyle faal Afetin kapandıil bna. 
ati hlml olduktan aon.ra nlln· 
melidir. Veremliler üzerinde btru 
durmak llzmıdır; çtınkfl V9NID 

basilinin toblD dedi~ kala 
zehri asabi merkelleri ft bllbalJJ... 
sa bla ve heyecan merkesledild 
kamçdar; bu itibarla vereme mtll. 
talt olan veyahut da vDeutlanada 
hedıangl bir eekUnl lf)lltpen 
&ençler qm derecede h....itır 
l&r ve bunun ati •vai €eaahtlr. 
lerinde iptill dereCeıDde bir .._ 
rulyet, ölcltlrilcll bir bıclap ve 
lıuuaiyet mewuttur. Balk ata 

BIDda (apmcten vel'flll oldu!) '-. 
naatl bDlıbtıtUa aınlllll ~.fa 
kat UW bir hUklmdGr; verell! 

mikrobunu ciğerlerinde ftya be9e 
dediğimiz ukdelerinde taonf1.8ll 
bir PDO dolrudan. doiftıya ftreaı 
eleme• Blaien .... olan ka 
palı verem ,ıttfkge agıJ.ır ve ri.. 
caıtta yaratbfı fartı lluBulyet ae.. 
Ueeel olarak da haleti rubi,ye ma 

......_., ~ulyaf telUıGrler 
lılıtlar. Vtremlller hayatlarmm bir 

oc* teelUDeirinfle olduklan • 
fululle IQlt, boclb!n, lrıüanp 
qkJarmda dıa bu kemirfel " tnh1. 
l8!'CI lıwlruçlıiı ve hodblnQI '61. 
terlrfer. (ı.dımı o KanıelJa) dala 
veNlllll Marserit. atkım mUllta.riJ' 
ve ualet clUtldlnU titr bablnm • 
lWm4 bl'fl dtüren feda eıılelt '* kadm görllntır, fakat bu l'O

manem.m itaya)! bir tiplcllr; "'-
1'8.fmen bu maşuka da. şidcletU ve 
talııammttl.U. ıevldn bmcJm Be 
taınamlle açdaıı veremJn lnırbıt.6ı 

·olmqtur. 
Blrçokqk~ ......... 

rirler kabramaıılarmı "91'e191e &1 
dilrtlder ft hattl ...... ,..,,.. 
kurmq n çocaklar me;ydana I' 
tlrmJo olan buı çiftler arumd8i 
geçimalzlik d&vumm Nhl teftle. 
rini veremle neticelendirtrler. Rer 
halde izdi~ meeeleeüade ve. 
ıun. frenci. kanler, kalp ,. dl • 
majm un! huta1*1•rm1 .... 
hueuiyetıe aramaık ve bu sti 
vakalarda ildHacı &ıllyemeltk 'bi. 
le, bu ailenin m.hnıbet18l'lai, 

çocuk meydana gednne meteleiil 
ni dlEkatle Wdp etmek ı•..-+r 

Evlenmenin belki qm den11d 
HbenJ bir dUflnceye tlbi ~ 
btr dereceye kadar ferdi bir 11.Wj 

• olduğu tayteaee bile, ~ me. 
selesi tamamfyle bir memleket ek. 
VBll dlr bu ltibal'la devletin .. 
litt ve kanunlan ooculdulu aDa. 
w eden blttın aoJrta1anla mada 
haleye llükmr da.bna •....-..na 
ta.kbcbr ...... ıaedel -- Si 
N lsdiva.: m...Wertne temM • • 
de blttn meeelelerlmllde ... la,.,.., •dlill lot'M1 ewtk .... 
aile ha.Y&bma tll•--,.. feV' 
pu De ..tu 1ddifUı9 .,. ll!Y. 

~ bir t.ebl9tl _..,.. • : n • 
c;dıalmllrtlJ' 
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Bir ta'ebenin 
fazıleti 

ı.~aarif vekili hem ken
disine, hem ailesile 

hocalarına teşekkür etti 
Kadıköy birinci orta okul sı

nıf 2 - B. talebesinden ve maddi 
vaziyeti pek yerinde olmıyan bir 
ailenin çocuiFu olan 724 numara
lı Baha ŞeilSe'flli, bir müddet ev
vel bulduğu kıymetli mUcevlıer· 
lerle dolu bir çantayı en yakın 
pofüı ,...e .. kezine tE><:;J;m etmişti. 

Vazivctten haberdar olan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
Baha Şen~eslive ve kendisini ye
tiştiren aileslvle öğretmenlerine 
te"ekkiir etmiı:ıtir. 

He1 akşam 
(&:; ıaıatı J nclde) 

ma.ğllıp cdJle<:eğlni temin ediyor. 
Alr. Rooze,·elt bu :ıutku ile bU. 

tün mctlenJ)et dünyıwnm ~Ukran 
rn minnet hl lerlnc liyakat kespet. 
m!ı; ,.e Amerfüan milletinin ~an 
'o şerefini \'e nıa.ne\i tuymet ve 
ollfuzunu tok yUluıcltmlştlr. Çiln· 
kU Rooze,•elttn n~mdan konuş:ın 
Ameı: ;adır, Elrle.sik de\•Jctlcrin 
biitUn hudut uz imki.nlan, iktisadi, 
mali ve sınai ya.rdrm azmidir. 

Mr. Roozc\·elt bu!!iln cereyan et. 

mekte olan harbi o surette dilı:ü. 
nU -or kJ bunun modem bir ''croL 
adc .. da,n hfç farkı yoktur. 

Mlhver rlevletlcrl Amerflta. 

Oomhurrclslr.Jn nutkunu halktan 
mUmlı.iin olclu 'hı kıufar glzliy 11. 

mel: itin cllerfnden geleni yaptı. 
lıır. 'Fıı.lre.t dllnyn ha\'ası bu nu. 
tulrt:ı.n elektrild nmlş ve meşbu 

hale girmiştir. Rooze,·elt'ln sözle. 
rl zulüm \'C tchıUt altmd~I dün. 

)'a')ıı nnsıl ümit tebessUm \'e oe~e 
saçtıysa bllttin bc~rlyetln lnlltfle. 
rf ve ıstıraptan tızerlnde bir ta. 
hnkldim tahb kurarak cihana em. 
retrneyl diiştin :derin lmlaklarmda 
da matem çı.uıı gibi muz!lm nğoL 
tulıır pcvda cttl Bundan daha 
yerfnd" bir yılbaşı hediyesi 1:öriil. 

mcml tir. 

AJansıarın Oilı 
.. ı.ır. :ıt!lllllllHlll 1!11111 11.'lllHlllllJ-

Amerikan Milletine 
G6sterilen Yol 

(Baş t.ararı ı ncide) 
"Ruzvelt, harp ilan etmemekle 

beraber bizzat kendisini • ve 
memleketi mihverin harp gaye
lerine, aynı zamanda Uçler pak
tiyle takip edilen gayelere engel 
olan kuvvetlerin ön safına gctir
m~tir. 

Reisicumhur Ruzveltin müca
deleci nutln1, dünyayı bir imdat 
çanı kadar kuvvetli bir sesle u
yandırmak gayesini takip et
mekte idi. Nutkun üç hedefi var
dı: 

1 - Amerika halkını henüz 
layikiyle kavrıyamadığı yakın 

bir tc. likeden haberdar etmek 
üzere uyandırmak, 

2 - Amerikanın bUtün yar
dımından istifade edeceğini ln
giltereye bir kere daha hatrrlat
mak, 

3 - Almanlara, ltalya..."llara 
ve Japonlara Amerikanın harp 
haricinde kalacağını ümit etme-
melerini bildirmek. 

Nutkun, ecnebi memleketler
de ve Amerikada bıraktığı tesir, 
ne olursa olsun bu nutuk, harp 
gayretinin kuvvetle tekasüfünün 
aynı zamanda mesuliyetleri yük
lenmesinin bir başlangıcıdır. 

Ilire karşı iki ihtimalle 1941 
Eenesinde muharebeye fiilen iş

tirak etmeden bu harpte mücn
deleye girip girmiycceğimiz hak 
kında bir karar vereceğiz. Bu 
kararı b'zzat biz vereceğiz. Ya
hut da bizim namımıza hadisat 
Yerecektir." 

SEKRETER 
pws •• "' 

M krosk'lp arıyorum 
Zcl11, ReicJıert, Le!tı: marke. e. 
..eırtamel cılablHr. ;ı.t. 171 PosU , 

. 

Salacakta bir 
motlr parçalamak

tan kurtarıldı 
Dün gece yarısından sonra 

saat iki raddelerinde Salacs.k 
önlerinde bir geminin imdat is
tediğini işiten liman idaresi, der
hal vaka yerine yardım kUVVl'tİ 
göndermiştir. Aynı zamanda De
niz Yollarının Gazal romorkörU 
de !·azazede ~eminin yardımına 
koşmuştur. Vaka yerine gidildi
ği vakit bir motörün, kayalrn:'a
ra düştüğü görlilmüş, fakat ya
nına gitmiye imkan hasıl olma
mıştır. Bu imkimsrzlık, bura1.a
ki suların fazla sığ ve kayalık 
olmasından ileri ~lmiştir. Bu
nun üzerine. imdat kuvvef Pri 
kazazede matörün kaptanına de
mir atmasını tavsiye etmişleı-
dir. 

S;livri limanına bağh Recen 
Kalkavan kaptanın idaresindeki 
11 tonluk Korkmaz Çımı.r<}ık 
motörU, demir funda etmek su
retiyle parçalanmaktan kurtul
mu~tur. 

Motöriln kavalara dtiımıesine 
sebep, makinesinde hasıl o'Dn 
arızadil". Motör. ~abaha kadar 
orada k~lchktan ve havli hnsa
ra u"Tadıktan ~onra hu sabah 
G3.Z'.ll romorkörii tarafmdan çe
kilin limana getirilmiştir. 

Korkmaz Cmarc•k motöründe 
ı!d ton k dar sebze vardr. Bir 
kn tnnl:ı bir taııfadnn ibaret o
lan mU,.etteb"t kıırta'l"'fl'T1mtır. 

Alr ka barb 
(~ tara.f1 l nclde) 

Tobrukta İtalyan hava dafi 
bataryaları ş:ddetli bir ateş ac
mışlardır. Fakat bombardıman 
tayyarelerimiz, vazüelerini ifa 
etmiş ve hepsi salimen üslerine 
dönmüşlerdir. 

Bardia ve Tobruk i.izerinde 
muvaffakıyetli keşif uçu~lan 
yapılmıştır. Yuna.nistanda dev
riye gezen bir İngiliz avcı tay
yaresi Prevze mıntakasmda bU
yük hir düşman deniz tayyaresi 
dilşürmüstUr. Savoia tipinde di· 
ğer bir düşman tayyaresi Akka
ra.da düşüriilmü~ür. 
UMUMİ KARARGAınN 

. TEBIJCt 
Kahire, 31 ( A.A.) ..._ Uzak Şark 

lngiliz umumi karar~flhımn teb· 
liği: 

Trablusgaı:pta, Barfüa mıntaka 
sında. topç· ates1mizle mütemadi· 
yen iz'aç edilen lta!yan garnizonu 
hMiselerin inki53fım mütevekki 
ıane beklemektedir. 

Sudan ve Kenya cephelerinde 
devriyele·imiz yeniden faaliyet 
gö termi~Ieroir. 

Yagosıavvada 
vesika usalil 

(Baş tarafı 1 ncidc) 
İhtikar yapan fırıncıların tev

kifi bu tedbirin r~ "-ı. ""elmek
tedir. Diğer taraftan 'bazı gıda 
maddeleri hakkında vesika usu
lü tatbik edilecektir. Ekmek ve
s'kalannın 15 kfuıunusaniden i
tibaren meriyete gireceği ve a
dam başına ~de 500 ı?ram ek 
mek verileceği ve vesika usulil
nün yakında şekere, tuza ve ya
ğa da teşmil edileceği sövlcn
mektedir. Bazı mmtakalarua 
petrol satışı esasen veı:;ikaya ta
bi bulunmaktadır. 

Bulgaridanla İtalya 
arasında bir anlaşma 
Roma, 1 (A. A.) - Stefanl: 
Ayandan Glannlnl ilo Bulgar 

murahhas heyeti reisi orta elçi Ni. 
kola Petzef, Bulgaristan ile İtal
ya ara.smda ticari mUbadelelerin 
ve tcdiyatm tanzimine dair bir an. 
laşma nnzalamışlardır. . 
POLiSTE: 

Mangalın üzerine düştü 
Fenerde Mumhane caddt>stnde 20 

sayıda oturan Ömer UyımJ odıısında 

otururken sar'ası tutmu~, mangalm 
üzerine yıkılmışlır. Ömer düııme ne. 
tlceslndo vücudunun muhtelif- yerle 
rlndcn yanını§, imdadı mbht otornob!U 
ile Ccrrabpaşn hastanesine kaldırıl

mıştır. 

E\' SAHlBtNt YAUALA.l\IL~ 
Galat.ada Kara.oğlan eoltağuıda 21 

sayılı evde oturan Mehmet Dal, kira 
clsJ Yaşar Yılmnz tarafından bıçakla. 
elinden yanı.landığmı iddia etmlştır. 
Tahldkat& ba§lanmıştır. 

.- ~ :_ ' >'' • . ' ... 

Kurban parasını Hava Kunı
muna vererek kazanacağımız 

sevnp, şuna buna kurbanı dağı
tarak temin edcceğimfaden mut

'l:•mıı----••• •-llL•ı laka yüz lbin defa büyüktür. 

Yılbaşı talilileri 
(Baş tarafı l ııcldc) 

Şurac:mı §ilkranıa kaydedeyım 
ki halkımızın ~rnli Piyangoya 
gösterdiği rağb- t ve itimat çok 
büyüktür. Bu suretle halkın em
rinde \'e mılli müdafaanın hizme. 
tinde çahc:an l\lilii piyangonun 
kazancı miıteınadiycn çoğalmakta· 
dır. 

Türkiyenin açık bahtı. sizin de 
açık bahtmııdır. Hepinizin talihi 
açık olsun ... Scr•etin yolları açılı
yor. Söıü 1941 biletin taliiı1e ve 
uğnnın:ı bırakııorum .. , 

Bundan sonra numaraların çe.. 
kilmesine bac:1an.mı~t1r. Kazanan 
numaralar ~vledir: 

ıooooo Ura 
kaıanan 

Bu numaranın birler hanesin
den 10 binler hanesine kadar tek 
bir numarasında değişiklik ,·arsa 
400 lira. 100 binler hanesinde de
ğişiklik \'arsa 4 bin !ıra teselli mü
kafatı a'acakb· 

50.000 ı.tnA Kı\ZAZl•iAl\' 
NUMARA 

260936 
On bmler hanelerinde bir 

değ şiklik vanıa 150 lira tesel
li mükafatı ahr, yü'l binler hane
sinde olursa 1500 er lira teselli 
milklifatı alırlar. 

40,000 URA KAZANAN 
NUMACA 

260849 
On binler hanelerinde bir 

değişiklik olursa 80 lira alır, 
yüz binlerde olurBa 800 lira tesel
li mUkA!atı alır. 

30.000 LİRA KAZAN'AN 
NUMARA 

5199 
Bu numaranın birler hane~in.. 

den 10 binler hanesine kadar tek 
bir numarasında deği .. iklik \·arsa 
60 ar lira, yüz binler hanesinden 
tek bir numarasında değişiklik 
varsa 600 lira teselli mükafatı 
alacaktır. 

20 BlN LİRA lCAZ.~~AN 
NlJl\IARAJ.AR 
333851 426005 

ONAR RİN J tRA 
KAZANAN NmIARı\LAR 

228755, 350734, 68465, 248153, 
163377, 112129, 80576, 243149 
372895, 83059. 

Bu numaraların on binler hane
sine kadar tek bir numarada dcği· 
rfklik varsa 30 lira, değişiklik yüz 
binler hanesinde ise 150 lira teselli 
mükiıfat1 alacaklar. 

BF,ŞE."t BtN URA 
KAZANA11ı"LAR 

4.343 Ue niha rotıenen biltiln ı
letler b~er bin lira alacaklar. 

t <'ER ntN URA 
ICAZAN Al\l,AR 

0784 ile nihayetlenen bUtUn bi
letler tiçer bin lira alacaklar. 

tKfSER &tN' 1.tRA 
KAZANANl,AR 

6918, 8161 ile nihaw~t1Pnen bilet
ler ikişer bin Ura nlncaklar. 
BİNER LtRA KAZANAl\11,AR 
870 ne nihavetlenen bfleUer bi· 

ner li'ra kn:r.nndı. 
BF,.C:ER l'tlZ I.tRA 
KAZANA~"LAR 

460, 989 ile nfuayetlenen bilet
ler beşer yilz lira kazandı. 
l'tl7.l~R LİRA KAZ \NANLAR 
392, 085, 7M, 474 ile nihnyetle

nen· bUtün biletler yüzer lira ala· 
c'lklar. 
EJ 1 tc:ıF..R J..tRA KAZANANLAR 

85 ile nilıayctlenen bUtiin bilet
ler e11L'.jer Ura a.lacıı.klar. 

BEŞER T.tl! \ ll\ZANAN 
BİLETLER 

5 ve 6 ile nihayetlenen bütUn 
biletler beser lira kazandı. 

100,000 lirnhk bilyUk ikramiye 
tam saat 24 de vali ve belediye re
isi Lütfi Krrdarm kUrelerin kR
paklarmı açıın düğmeye basması 
ile çekilmişti. Ancak tam bu sıra· 
da gazinoda.ki elektrlıiler söndü· 
rüldüğtinden ses radyo ile nkset
mem.lş ve bUtiln memlekette her
kes derin bir heyecan ve meraka 
dlişnı!lştU. 

Bir dakika sonra her şey anla
eıldı ve hemen ııka.bmda Salt Çele
bi neşeli sesi ile işi anlata:rak nu
merayı tekrarladı. 

O bin liralık ikramı •f>nln çeklll
şinde de dUğnıeye R:ıvan Lı1tfi 

Kırdar basm~tır. 
Büvl.ik ikrıun!yeyi kıızanaıı ta· 

lihli Diyarba!:ırdadır. 50 bin lira 
kaznnan bilet Afyonda kırk bin 
lirayı ka~anan Anknrnda, otuz bin 
lirayı kazanan da 1zmlrdedir. 

Taksi tahdidatı 
Taksi tnhdldatmın yakında. kaldırı. 

ln!:nğı anbşılmaktadır. Taltst tahd!da· 
tı neticesinde benzin mr .. lyatınde.n 
ancak yOzde ııı nl.BbeUnde bir tasar
ruf yapıldığı hesap edilmiştir. 

iHRACAT LiSANSLARI TiCARET 
VEKALETiNCE VERiLECEK 

Lfsansı allnacak malln satıl
mış o.ması şart tutulacaktır 

Ankaradan haber verildiğine göre, ret vek~leUnden ;.stlmzaç olunabilir. 
yatancı ülkelere ihraç edllccek malı· Bunun için nUmunem hazırlalUXU§ o. 
su~tı ve mamulıı.tı ll8anaa tabi tut&n lan (lisans lı;timzaç va.ra.kası) ile dıf 
kararna.mrnın ta.t.bJdne dair bir tal!- ticaret dairesi reisliğine müracaat &

mat.name T. V. ince hazırlanilll§tır.Bu ı dlllr. Şifahi istimzaç kabul edllmiye
tallroatname yarından iUbaren merl. cek ve hiçbir §ifahl cevap muteber 
yete girccekUr. Bu tallmatnarneye gö. addolunmıyacaktır. VcktııeUn lliıaruı 

ro karama.meler muclblnce Uıuıe u ;ı. l9lerlle \'azlfell daJre memurlan, ıı. 

JUne tabi tutulmu§ ola:ı ihraca m d- sıı.ns talebinde bulunan alAkn.darlara 
deleri için ihraç Jieruısle.n ticaret ve.. bu talebe müteallik muamele hakkm· 
kileU tare!mdnn v rllecektır. lhraç de. mah'.lmat \•cya izahat veremezler 
Usansı alabılmek i!:ln taallQk ettiği MUracaat sahiplerini kabul etrneğe 

malın satışmm yapılmış olmıı.sı §art> mezun daire Amirleri ,. kAletı;e ayrıca 
tır. Lisans talebinden önce bu llsazı.. tayin olunacaktır. 
sın ı; er!l'p verilmemek hususu Uca.. 

a raman Melımetc·k iç·n 
(6aı; tnrafı 1 ncide} 

ttirlil tnhminni fevkinde hami
yet göstermişlerdir. Kızılay 
teşkilatı, blltün bu hediyeleri 
bugünlerde ordumuzn. teslim e
decektir. 

Huduttaki Mehmetçik
lerimizin talebelere 

teşekkürü 
Geçenlerde verilen üniversite 

Hukuk FakUltesi talebesinin çay 
ziyafetinde toplanan paralarla 
hudutl:ırmuzz bekliyen askerle
rimize. hediyeler almmış ve ken~ 
dilerine gönderilmişti. 

ünıversite gençlerimizin bu 
hodiyelcri K zılay vasıtasiyle 
orduya verilmiş ve l\lehmetcik
lerimize taks'nı olunmuştur. 

Bu h<ır .. k~tten fevkalade mü
tehassis ".>lan erlerimiz, Hukuk 

bit 

1 
Fa.kültuı dekanlığı vasıtasiyle 
gençlerimiz~ teşekkür mektup
ları gönderr.-ı.slerdir. 

Trakyada bulunan bir cüzU
tam komutanı dekanlığa §Öyle 
bir mektup göndermiştir: 

"Deqcrli talebelerinizin Mch
m,ctcikler namma aönderdiklcri 
hediyeleri aldık. Kendilerine da
ğıttım. Bu hıt8USta bana le§ck-
1dlr et1TUJ'ktcdirler. Ben de bur.u 
8i:m bil.if 'rirken kendi el ya...-ılı 
me1~tup1arrnı gönderiyorum." 

Bu mektuplardan birinde Ha
san oalu Ahmet Şile şunları yaz. 
mıştır: 

"A..."iz kardeşlerimi:-; sizin bi
ze ettiğiniz iyilikler unutulamaz. 
Eiz:im dedelerimiz, babalarımız 
bu ,<>anlı tıatrmımt.."'t hınımwrlar 
ve bize emanet etmişlerdir. Biz, 
011ll%rd'ln daha iyi korumakta
yız.'' 

Tersauemiz 

Londraya laıal11ıca 
yapılan blc•m 

(Baş tarafı 1 adde) 
sara uğramış ve birkaç kişi ya
ralanmı tir. 

LONDRADA DUI\'KU 
MANZAP..A 

Londra, 31 ( A..A.) - DUıı ge
ce Londra mmtakasma hiç ibir 
hücum yapıımamıştır. Meınle.ke
tin sair kısımlarına da hava a
kmı yapıldığı hakkında nıal6.
mat gelmemiştir. Fena hava
nın bu faaliyetsizli~e sebep ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Londranm hücuma uğraY8.n 
tarihi ticaret merkezi olan City. 
de bugün durmadan çalışılmak
ta ve paz1rtesi geoesı yangıncı
ların ya.ptiklan h8.8arm tamiri
ne uğraşılmaktadır. Birçok bi
naların ha.rap oımasma veya. ha.
sara uğramasına rağmen City
de ticari faaliyet dunn&ml§tır. 
Birçok ticari ve mali :ınucssesc 
müdürlerinin sokak kÖ§elerinde 
veya yıkılmış bürolarmın civa
rındaki kahvelerde işten ba.hset
tikleri o-örülmektedir· Birçok. 
lan başka binalarda yerlC§erek 
işe başlamıya haz.ırlanma.ktadır. 
Bir mahalle müstesna sair Yer
lerde hUeumun başlıca izleri or
tadan kalkmıştır. Mağazalar \"e 
bankalar veniden işlemektedir. 
1ıG1LlZG~ 

!\TEŞR!Y ATI 
Londra, 31 ( A.A.) - .Londra 

gazeteleri Londra. şehri ticaret 
ve mali merkezindeki tarihi yer.. 
lerin lüzumsuz yere_ tahrip edil· 
mesini ilham eden zıhnıyeti tak· 
bih hususunda itt: ... bu sui
kastın ancak bütün ·-'6İlizlerin 
azmini kuvvetlendirJllİYe Yaradı· 
ğına işaret ediyorlar· 

Times diyor ki: _ 

Hitler 

''Bunun kadar fark g0:Ctilnıe
den daha doğrusu asken sebep
lerden uzak bir akın yapılma. 
m:ıstır. Vukua gelen ııasa.r aske
ı i bakımdan filhakika çok e. 
hemmiyetsizdir. Fakat .d~§man 
bu h Ucum u ile tariht M>ıdeleri 
tahrip ebnekte veya ıuı.sara uğ
ratmak gayesini gütmek SUteti-

(Ilaş tarafı 1 aclde) le "lnsan c..~lunun elinden ~k~.n 
tır. Bugünkti şartlar içinde bu en asil eserlerin tahribi d<>&ı~
proj0nin tatbikine imkan görül- sına" esaslı bir vesika ila\'e tt-e9anname 

neşretti 
ne İ"tir. miştir." 
Yalnız Nafia Vekaleti, bu Daily Telegraf diyor ki: ,,. 

projenin tamamen 'lurk müte- "Naziler, Londra halkınm bu: 
B ı . sı (.AA) D N hassıslnr tarafından tatbiki ,.e nevı' m ........ ız tehe~·urler k"'.-cı-er ın, · · - · · b ed 5000 d b .. ··k -~ yv,u. -~ 

B. ajansı bildiriyor: u tersa.n e ton an uyu smda eğileceğini zannediyorla.r-
vn.purlann yine Tilrk mühen- sa rnk aldanıyorlar. Bu hareket-

Yılba§ı dolayısirle B. Hitler disler ve Türk ustal'.11' ta:r::ıfın· ~ b" 
aşağıdaki beyannameyi neşret - dan inı:ıasının kalJil olup olma.- ler ancak Hitleri ve utün eser-

. ti "' !erini 'Uleryüzünden yok etmek 
mış r: dıgı- ciheL üzerinde bilhassa "' hususundaki azmim.izi kuvvet· 

Nasyonal sosvalistler; 1 durmu tur. Bu husustn yapılan Iendirmektedir. Londra. §ecaa· 

Tarihi ink1şaflarla dolu bir tetkikler tamamen müsbet bir tine güvenerek başını daha ı.iya.
yıl nihayete ermiştir. Hiı.disele- netice vermiştir. En bü}iik d de yükseltecek. ve icabederse 
rin emsalsiz mahiyetleri beşe- niz meı al:ibinin dahi kendi ele- medeniyetin ve hürriyetin ytlk
riyetin müs.takbeJ inkisafı hu. manlarımızla yapılacağı kanaa- sek davası uğruna son ta.şmı fe-
susundaki inkılankar mana· ... n tirı" vnrılmıştır. da etmekle ütihar edecektir." 
ancak mii r.akbel nesillerce ta· ~avam memnunivet olan bu 
mnrııen anlnsılab:lccektir. no1•tnda K~r 'bük Türkiye de- Londra, 31 ( A.A.) - Daily 

Bvoi'nk~ h5.diselere seyirci mir ver.elik fabrikalarının deniz Sketclı yazıyor: "Pazar gecesi 
olnn h; 7ıe ... valnız şu tesir al- inşaatı ic;in ne şekilde olursa ol- Londraya yapılan Alman tnnr
tmda bulunuyoruz: Rabbani sun lılzımgelen saç, demir vesai- ruzu tamamiyle intikam ınahi
kudret fertlerin azrıı.ine daima reyi V<'rcbi1E'C<' w 'ni bildimıiş ol- yetinde idi. Bo~ardıman edilen 
takaddiim etmektedir. Cenabı masıdır. Bu suretle. harpten mmtakıı.da hiç bir askeri hedef 
hak, yalnız mahvolmava nnm- sonra derhal b:ı.{ilıvnca'· olan bil- bulunmamakta idi. Almanlar, 
zet olanları kör :r:ıpmakla ikti. yük deniz in<:.aatında Türk va- sadece bir korku tesiri bırak
fa etmemekte ve avnı zr"'lr.nda purları tamamen yerli malzeme mak istemişlerdir. Fakat Al
kendi intiha~e,.desi o'an rı ile Türk miihendisnin planlraı manlarm tabiatini !bilenler, on
bazın kendi aı-.rularımn bil,. ha· dahilindE' Türk jf}:'isinin emeğiy- lar tarafından yapılan ta.a.rru
ricinde kalan gavcler" doğru le inF.s ohınacaktır. Yalnız ma- zun gittikçe büyüy(!Il bir ilmit
hedef ta•'1•ıine met'bur tutmak kine aksamı ve spesival bir ta- , sizliğin bariz bir alameti oldu
tndır. !ktısaden ezilmiş ve kını malzemenin hariC"ten geti- ğunu da bilirler. Siyah bulutlar 
maneviyatı kırılmış 0 ı a n rilmeslne zanıret görülmüş bu- Almanya üzerinde birikrnekte-
Alman milleti senelerce süren lıınmaJ{tadır. dir.'' 
bu inhiciam dC\Tesinden sonra CJ • 
nasyonal sosvali7.min c; vreı::i i
cinde birle~miş olarak dünvaya 
ikinci defa gelmek volunu bul • 
muştur. 

İtalyan ajansının 

direktörü değişti 

Roma, 1 (A. A.) - Stefani: 
Hnlk kUltlirü nezııretinin tnsvi. 

bi ve Duçenlıı tasdiki ile Stcfnnl 
ajansının reisi, njııns·n direktör • 
lUğllne eski muhafızlardo.n Stefani 
njansınm Almanya servisleri di -
re!.törU Dr. Roberto Suster'i tayin 
etmi ir. 

TAKSiM Sinemasına 
rtdlnlz. w muıızz.ıun rnaeeralarla dolu tın 'lllll hayl'Ct 

Robenson Adası 
hlss ve mtıeaelr filmini görllnUz.. 

::;imdiye ı,adıır ~orUlen TUP.KÇE SöZLO tılm1erin en ırftzıt'Udlr 

Ro~l~~de FREDDV BAR THOLOMEV 1 
· ıaıı• 

•ı~~ ı ~mııı mn111~11m1111 .. " 
B u G O N Harıkulade ve 

E ~hlesem bir film 
Sinemasında AA~ 

MEDE iYET KÖPRÜSÜ 
1 Başrollerdo: sln<>ma.cıhk dünyasının eıı f'.n pıı.rlnk ı:dıılan 
ALİCE F. l:'E • FRED MAC .MUM.1'", ldOHAP.D GREE1'< 
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u borcu ödemeliyiz 
- Namık Kemalin heykelini yapm 
teklifi mUnasclietile -'B .iYVK mtan ~ \O inkıli'1muMD ma.ne\i babas1 Samık 

Kemıılln do umun un yüzüncü yılı mUnascbetl) le yurdun 
ber tarafında Uımauer l pıhlı, rnd)oda 'atan scv.;hiiol, hili'l'İl et 

lnıu haj\aran ;:.lirler okundu. Bu ihtifa.~ u bakımdan )Cp)l~İ 
bir C)dir: 

l' ~ bir h rri)ct b )r&ktarımıı.ı, yılmaz bir istlbdad du . 
manmı butün bir ulus hep blnlcıı milli bir r>ekllde anıyoruı .. 

l\amık Kemali kim tanımaz'! lUngosc iliıdıınoıcla.n: 
Merkezi hako at8alar da bizi, 
Kürciaru pa.Uatır çıkarız. 

Diy b ykıran, hllrril etini, 'atan ,·erliğini bütün bir M • 
le m aöd din gibi telkin eden büyük §alrl khn bilmez'! \'ar 
hl ı, g zlerinl açsın, her m~ rnı bir inlulup 'eclıeshıd,. ı ibaret olan 
lir&e.rtııc, ynzılanna baksm, onun he)·betU yüzUııün, \"8.kur ba. 

kı tarının, nle\ gibi pa.rlı)an gozlerinln, ba:Jmdıııı a.şnğt saı• arn.k 
lmodislnc knınkta olduğunu hem n go.rür. 

nutun Türki)o ufuklannda hala ' c hiili en berrak akblcr 
ya~ ''at n ,.gt .. tnl, yurt a kmı, hürriyet his '0 muha.bbotlnl 
.) ~ tan \C b ll.)en onun mısmlıındır. \'ntan )olunclnlt.:1 hıınAI 
hareket, bize ha.yranlık veriyorsa, muhakkak onun bıroktı~ı lir. 
lcrden, foryatlardan do!muştur. 

Biz Türkler dllnynda eşi olııuyan ,,._5lanmı:ı.la 'c insan 
kU\'\etinln hlleğfnf bUkomedlği dev adam demlen pchli\·anla. 
rımızla anılır '\& tanılınz. 

Gönül lsta kl, yalmz Türkiye hodutlan lçlne değil, bütün 
dünyn3a. zeki §allını, YatruıpenerJIMni, femlzllğinl salmı olan bu 
hUrrlyct kartalını~ bu \atan ha\"Brlslnln de, ~rlun "·c garbın 
blrleıdfğl l erde, güzel lstnnbulun en itibarlı sinesinde bir fıbi· 
d 1 yükselsin. Bu büyük Türle{), bUyfik §8.lre, bu hlirrf,>:et el. 
hangtrfne, bu kUçük bonmmtız hlili boynnmozdadır. 

Anka.rada .. "anıık Kemal gecesI balke\'lnde eaJrin ~ykell. 
nin yapılma..9nı ön tiren kıymet hilen lajmctli l'llt&nda m bu 
t.ckllfint unutmıyabm. Co kunloğumm:; tezahUrlerlmfz yalnız bir 
gtlııe, bir Ana. inhisar <"tmeısln. Anl>ııra. halked, btı ı;U:ı:el teldi. 
fln üstllndc durarak harekete~ 'dir. nenk bu hareketle Na· 
mık Kemaıe karşı olan borcumuzu ödlyehfllrfz. 

Denir bir glln olur da saye.i hamiyyette 
temaltn senld kabri kalmadıysa namı k&lnuştn-. 

lstatistik iyi bir şey; insanın, 
rehindeki parasını, dostunun ve 
düşmanının sayı bilmesi kadar 
i;i bır şey. Hele bazan hiç akla 
gelmedik mevzulara ta.b k edildiği 

n faydalı o duğu b.<ıdar me. 
ra1dı neticeler de verdiği için, ilim 
c. 1 mı geni~eten bir vasıta olu. 
yor. 

Amerika~aki akıl hastalıkları 

·sinin yaptığı istati tik bu ne-

LAEDRi 

viden sayılabilir. 
Bu istatistiğe göre, Amerikadaki 

delilerin çoğu bekarlarmı~. 61,222 
deli l.~rinde yapılan tetldkatta 
e\lenip boşanarak bekflr kalanlar 
dclilikte en başta geliyoımuş. On. 
dan sonra hiç evlenmemiş bekar. 
lar, en sonra da evliler kafileye iL 
tihak ediyor. 

Netice evliliğin bir nevi delilik 
il&! olduğuna varıyor. 

Baline kemiğinden kaldırım 

Ta~. asfalttan, tahtadan, hat 
ta demirden yapılan kaldırımın 

ba!ine balığmm bel kemi~inden 
de yapı abilerer,ri hlç aklınıza gelir 
miydi? 

Kaliforniya şehirlerinden Mon.. 
terev'in rıhtımdan büyük kiliseye 
kAlia.r giden caddesi, ba tnnbaşa 
haline kemiğinden yapılmıştır. 

Monteı-e\• şehri, bir zamanlar 

Reklam 

- Bilmem gördünüz mü!, Yeni 
bır tere:,.1lğcı, yumurtacı, sü~ü 

dükkAni açılmış ... 
CnmekCı.mn önü kala.balık. 
Bolca ışık ve yeni aç~ bir 

~ Y gördük mü önüne dolnnz. Bc:n 
durduın. 

Co.ıncklinda u reklfim gözUme i· 
lli;ti: 

Taze g{iıı!Qk yumurta. 
kerde Pille de bulunur. 

Otomobilli doktorlar 
Yağmur rnUtbiş, Dokto'I'Ull Şi§ • 

1 deki evinin kap ı ça.Iındı. Bir a. 
m tela la girdi . 

- Bay doktor, Fatihte bir has· 
m v:ı.r. Gelir misiniz? 

- Geleyim. 
- Kaç para istersiniz ? 

- Beş lira. 
- Peki. 
Doktor ~a -ı indi. Garajdan o. 

obilinl çıkardı. Bindiler. Fa. 
geldiler. Bir evin önünde 

olar. Adam indi: 
- Siz g ri dönobilirsin,iz doktor, 

edi Buyu nuz beş liranızı. HM· 
1'' kat otomobil bulnma. 

balinesile maruf otan bir körfez 
kenarında kaindir. Baline balıklan 

bu körfezden çoktanberi uzaklas
m.ışlardır. Faakt kemiklerinden ya 
pılan cadde olduğu gibi duruyor. 

Kemikler, alelAde birer kaldırım 
taşı büyüklüğündedir ve üzerinde 

yürüyenler bunlan kat'iyen taştan 
farketmezler. 

Odünç 

- Levi! .. 
- Ne var? 
- Uyuyor musun! 
- Ne olacak? 
- Uyumuyorsan iki lira ödllnç 

· <>tiyeceğim. 

Faydah bilgiler 
Dünyanın yaşı 

Aıınlardanberl mllnakS§a edil. 
melde olan bu mesele halledilmiş 
s:ınmaym. Bllikis iş büsblitUn ka.. 
rışmış, ortaya yeni bir iddia daha 
aWmıştır. ÇünkU meşhur İngiliz 

lUJmJ Darvin anmnm 57 milyon, 
Lord Kelvin isminde diğer bir L 
lim 30 milyon, fizikçi Helmholtz 
25 milyon ya.5lJlda olduğuna koni· 
clirle'r. U§ida ismindeki muasır bir 
Japon ilimi ise dünyanm muhtelif 
noktalarmdan getirttiği maden nU 
muneleıini mdlographie ile mua _ 
yene neticesi rı.rmntzm 3 milyar 
senelik olduğunu ileri sürmekte· 
dlr. Fakat mesele bu kadarla kal. 
ma.mıt. Amerikadakl Va lngton i. 
lim akademisi, Jnpon profesöJil· 
nün lddmsmm doğru olduğunu ka. 

bul et.ıxıfetk. 

1 

lsma1lama çocuk meselesi 
haki at olacak mı ? 

Amerika alimleri doğacak çocuğun 
cinsi etini evvelden tayin 

etmeğe çahşıyorlar 
Çok beldiyen aileleri en ziya- mesela ekşi şeyler ve sütle be& 

de düşündüren, UZllll müddet !enen hamile kadınla.rm umumi
münakaşa mevzuu olan bir me
sele vardır: 

- Çocuğumuz kız mı olacak, 
oğlan mı? 

Daha. yavru a.na rnhmine dü
§er dü§Illcz aile arasında bir 
münakaşa.dır başlar. Kız iste· 
yenler bir yana, oğlan isteyenler 
de diğer yana ayrılır ve bunla
rın arasında ana ezilir durur .. 
Çunkü kız doğursa bir taraf, -
ha.tta belki kocası da bu tarafa 
dahildir - oğlan doğursa diğer 
taraf memnun kalmıyacaktır. 

Simdiye kadar txb fileminin 
halledemediği meseleler arasın
da ana rahmine düşen çocuğun 
kız veya oğlan olınası meselesi 
de vardır.· 

Bugün fenni tıb adamakıllı 

terakki etmiş olduğu halde de
ğil çocuk rahimde teşekkül et
meden, ettikten sonra bile rönt
gen vasıta.siyle kat'ı biı netice 
elde olunamıyor. 

İkiz doğuracak analarm kar· 
nmı röntgen ile tetkik etmek u
mumiyetle hastahnnelerde adet 
olınu. tur. Fakat itiraf edelim ki 
bırçok kereler röntgen de şaşır
makta ve mesela ikiz çocuğa ha
mile olan kadından iki kız ço
cuğu beklerken yavrular dünya
ya gelince bunlardan birinin .kız, 
diğerinin erkek olduğu görül
mektedir. Vaziyet bugün böyle 
olduğu halde Aınerikad'an gelen 
haberler bazı Amerikan alimle· 
rinin büyük bir hamle yaparak 
ana rahmindeki yavrunun kız 

veya erkek olarak dünyaya gel
mesine yardım etmek yollarını 

aradıklarını bildiriyor. 
Amerikan tıb alimleri ruıa rah 

mine düşen bir yavrunun muay
yen tedbirler saye:ıinde kız veya 
oğlan olarak dünyaya gelmesı

nin milmkün olacağım isbat et
mek üzeredirler. 

Malum olduğu üzere bu gıbi 

tecril.beler daima hay\'anlar ü
zerinde yapılır ve net"ce alındık
tan sonra insanlara tatbik olu
nur. Amerikan alimleri de ha~ -
vanlar iluırinde bu tetkil leri ya
pıp yiizde doksan ni yetinde 
muvaffak oldt•ktan ra bu 
tecrübelerini insanlara dn te 
mil etmis'erdir. Bu t(':('rilbel ı ·ı 
neticesi .1 dir, henüz bunu bıl· 

miyoruz. Ancak imd kı 1 ı 
bild'eimiz bir tek ey varsa o 
da. a.sldi fazla olan gıdalarla, 

yetle kız çocuk doğurduklan, ve 
"Baz" esasına. dayanarak gıda
larla yani, mesel! eeJcerli gıda
lar ve kaııbonatlı yemeklerle bes
lenen ha.mile ka.dmların erkek 
çocuk doğuııı.bilecekleridir. 

Hamile bir kadına her gün 
muayyen bir miktar asid ver
mek, veyahut muayyen bir nis
bet dahilinde bikarbonat yuttur
mak <.:OCUğun cinsiyeti i.i2.erinde 
h!i.kim. olm.ıya kafidir. 
Çocuğun cinsiyetini evvelden 

tayin etmek çOk mühim bir me
seledir. Fa.kat bu tahakkuk etti
ği takdirde ileride ortaya içti
mai bir dava çıknuya.cağını kim
se temin edemez. Çünkü. yeni 
evlenen ve çocuk seven babalar 
muhakkak ki erkek çocuk iste
yeceklerdir. O mma.n ne ola
cak? Baba aileye hakim olduğu 
için arzusunu kabul ettireeek ve 
birçok anneler ısmarlama. olarak 
erkek çocuk doğuracaklardır. O 
zaman aksine olmak Uzere dün
yada kadın buhranı başlıyaca.k 

ve belki de dünyada.ki kadın 

nisbeti erkek nisbetine nazarnn 
dilşeceği için hem çirkin, geçkin 
kadınların kıymeti a.rt:aca.k, hem 
de belki bir kadını dört beş er
kek paylaşmak mecburiy tinde 
kalacaklardrr. 

Sonra burada daha mühim bir 
nokta hatıra geliyor. Erkek ço
cuk devlet için, memleket için 
de kuvvettir. 

MUstahsil vaziyette olan er
kektir .. Harp edecek olan er
kektir. Erkeğin cemiyet içinde
ki kıymeti kadının kıymetinden 
fazladır. Nitekim tarihe baktı-
ğımız 7..aman da Ispartalılann 

erkek çocuklara kırmet verdik
lerini \'e kızları öldürdüklerini 
O' rmez miyiz? 

Bu vaziyete göre ısmarlama 

çocuk meselesi tahakkuk ederse 
her milletın ordusu, istihsali ar
tacak ve kimbılır belki de dlin-
va daimi harp halinde olacaktır. 
Amerıkan alimleri bö}·le bir 

tecrübeye girişirken her halde 
bunun içtimai mahzurlarını dü
ünmemiş ol --tar gerek .. Bu ~

imler insani r üzennd yUzde 
eksen nis t nd muvaffak ola-
:ıklnrma emın bulunuyorlar. 
r nn "Cle m ı bu tecnibe
l rı netıce vcrm ın de dünyada. 
tahil oerey:anmı kaybetmesin. 
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11940 
~çen Qene siyasi ve askeri teklifini reddetti. 

hfı.d•selcrin çokltı"..'11 bakımın- 10 - Ho!::ııı.ıa ,.e Belçikada 
dan belki tarıhte bir mi!'ı.I teş- hnrp başladı. Amerika Holandn 
kil e-Jecc''· müsLemelekel rini himavc içın 

ı:A:\'UNlJSANl harekete geçti. . 
3 - Erzincan fel"lkeCnin acı 11 - Çemberlayn cekildi. Ye-

b:1fmçownıı aldık. rıne Çörçil baş\'ekil oldu. Al· 
~ - Almanya ı<inl~ndiyayn manya Holandadaki hava mey

yardim e~ilml'.'mCf;i için tsvcc:e danlarını ir:gnl etti. Belçika ile 
nota verdi. ı F'ransanın muvnsalasını kcsmi

~ - l"::ırnbiik \'C I~c~::ıcliycdc ye <':tiı.)ıyorlar. 
heye'iın oldu. J~ - MüttcfıkJcr Ilolanclaya 

15 - Amerikada bUyiik hır yardıma başladılar. 
ihtılfıl te~ebbüsli meydana çıka- • Yugoslav - Alımın hududu 
rıldı. kapatıldı. 

"' Almanya, Holanda ve Belçi- 16 - Holandanın ihanete kur 
ka hudutlarında ahQidat yapı- ban gittiği ve Almanlnrm mem
yor. lekeli dahilden fethettikleri an-

1!) - Milli korunma kanwıu- laı;;ıJıyor. , 
nun knbulünden sonra Başvekil l - Fransız - Alman ordu-
Refik S:ı.vdam, Mecliste bir mı- ları karsı karşıya. 
tuk söyliverck hükumetinin her 19 - Mareşal Fe\•zi Çnkmak, 
husustaki ta.vakku:ı: ve haseasi- maiyeti erkanı ile birlikte Bcru
yetini bildirdi ,.c harici siyase- ta ~itti. 
timizi iz:ıh etti. 20 - !\Iarcşal Peten bıuwekil 

2:1 - Alman kıtalıırı Romen muavini oldu. 
hududuna tahşit olunuyor. "" General \reyg:ınd haşku-

28 - 7-\'lze!e felfılı:etzdcleri mandanlı~a tavin edildi. 
için toplanan para üç mil •onu 22 - ltalyanlar Adriyatik 
buldu. denizini kapattılar. Draçn mü-

ŞUBA'r temadiyen harp malzemesi gün-
2 - Balkan konQe\'İ tonlnndr. derivorlar. 

Konseyde karşılıklı · kom~uluiı: 28 - Belçika ordusu 1 gün 
\·c mHhnrip memleketlere karşı Alman taarruzuna mukavemet 
alınacak vaziyet göriişii.ldü. Ha- ettikten sonra kralın emrivle 
ricive vc>kilimiz de Bel!!l'ada gi- tec:iim oldu. · 
derken Sofynda Bulo:ı.r Başve- • Memleketimir.de, B. Millet 
kili Köı;eiva.nof ile görü~tii. Meclisi milli müdafaa için 150 

4 - Balkan antantı konseyi milyon lira tahsisat kabul etti. 
mesaisini bitirdi. 29 - Fransızlar ~en nehri 

7 - Hariciye Vekilimiz Sof- boyunca taarru:r.a geçtiler. 
yadan dön<1ü, ve bir tek k<>lime- HAZİRAN 
lik beyanat verdi: Memnunum.. 1 - Dünkcrk tahliye olunu· 

10 - Devnmlr bir sulh temi- yor. 
ni için Amerika b;tanıflarla ya- 3 - Paris bombardıman edil-
n re ·mi müzakerelere başladı. di. 

15 - Bulgar Başvekili Kösei- 4 - İtalyan kabinesi top-
vanof istifa etti. landı. 

17 - Sovyct - Fin cephesinde 5 - Büyiik hava harpleri baş-
Sovyetlerin muvaffak olmıya !adı. 
bac:ladıkları görülüyor. 6 - Milli Şef bu sn.hah şehri-

:;. Bulgar kabinesini profesör miT.e geldi. 
Filof teı:ıkil etti. 5 - İtalya Arnavutluk sahil-

19 -·Gazi köprüsü seyrise· !erini tehlikeli mmtaka ilan et-
fere acıldı. Norveçlilerin Alman- ti.. • 
ların Altmnrk gemisini miida- 7 - :\lilli Şef halk ve ordu ile 
faa etmeleri tngiltı>re ile Non·e- temas ed.iyor. 
çin arasını gerginleştiriyor. 9 - Almanlar büvük tnarrıı-

20 - HUkfimetimiz milli ko- za geçti. ~ 
runma kanununun tatbik mev- lO - Norveç teslim oldu. 
kiine konulmasına liizum gör- Kral ve \'eliaht tngiltereve git-
dü. tiler. · 

26 - Amerikan hariciye müs 10 - İtalya !\1usolini'nin bir 
tcşaı ı Vcls sulh imkanlarını a- nutku ile harbe girdi. 
ra~tınnak icin l\ lusolini ile gö- 11 - Başkumandanlığını da 
riifjtÜ. 11htesine alan l\Iusolini Alman-

M.A RT yaya gitti. 
1 - Başvekil Refik Saydnm, 13 - Fransız hükumet mer-

bir nutuk söyliycrek scfeıberlik kezi Paristen Tur şehrine nr.kle 
Ftayialarmı tekzip etti ..-e Sov- dildi. 
yetler Birliği aleyhine heı hangi 14 - Paris düşmek Uzere. Alp 
bir tecavüze temnyülümüz olma- cephesinde de faalivet ba~ladı. 
dığmı bildirdi. 15 - Fransız hUkfımet mer-

2 - Hitlcr Amerikanın hari- kezi Turdan Bordoya naklolun
cive veki\leti müı:teşnrı ile gö- du. 
rüştü. 16 - Başvekil harlci siyaseti-

;;. Sovyctler Fin hııthnı iki ıniz hakkında izalınt verivor: 
noktacl~n yardılar. Harp harici vaziyctimizde ci

0

eği-
r Afrodit davası maznunların ı:;iklik yok.. Taahhütlerimize 

bcraetleri ile neticelen li. bağlı kalmak azmindeyiz. 
4 - ~ele ı in kilosuna on ku· * Franı:;ada Reno hiikümrti 

ruş 7.am yapıldı. dfürtü. Mareşal Petcn riyasetin-
5 - Balkan güreş sampiyonu de yeni bir askeri knbine kurul-

olduk. , du. • 
8 - Finlandiya hükCımeti Sov ' * Sovyet Rusya Lct.onya \'e 

\'etlerin sulh tekliflerini reddet- Estonvayı da i"'""nl etti. 
ti... * Fransızlar • lajino hattını 

13 - Sovyetlerle ı;ınıer sulh tahliye ediyorlnr. 
akdcttiler. 1 - Fransızlar mütareke tek 

Harbin bilançosu: Finler 15 lif ettiler. lngiltt>rc harbe devnm 
b"n. Sovyetler 200 bin kişi kay- azmindedir. 
bettiler. 1f. Hitler \'c hısolini sulh 

20 Fran ada Dalaclye kabi- ~artlarını tesbit edivorlar. 
nesi istifa etti. J !l - Almanyn ni'ütarekc !)art 

• !ngiltzlcr ilk defn olarak Al- l:ı.rınr bildircli. Fransız hPkfı
man ~chirlc-i li?.crine bir hava ml'tini n ceva!.r beklcnivor. Fran 
nkım vant:ı!llr. ~ız neniz ve hava filoinrı iı:van 

26 ..::_ İt lya ile So\')·et Rusya etti. 
aracrnıda bir ticaret nn?n"ması 20 Almanlar Lvona kndar 
yarı•Jclı. 1 ~r~iler. Fran"ız nı°iitarcke hc-

2R - Alrr.ı Ja<·o la kırk bin yetın Alman heyeti ile müz'l-
donfim o:ır.nn ·.- nc1ı. ı kcre1erde buluno ak üzere meç-

2!l - Krm c'i Fınn""Z rnnat- hul bir eoemte do;ru hareket et-
karlnrı hıL:-!'J:-nl~ rr idiler. ı ti. 

ı Jl ~AN 21 - ::\fareşnl Peten bir nu-
fl - A'!'rnnl'l•· Dnniır.arkayı tuk söyliyerek ma~lfıbivet se-

fatiliı ettilr . ı • Cr\'l'"" n "'•er çı- lY:>p'rrıni anlattı. • 
kardı'ar.. • ·rn'C"" Almanyayn 22 - Fran ·ız kabinesi bu...,iln 
ilanı harn etti. Almanvanm sulh Q=ırUarım tct-

10 - '· İ<' t1 tı. trc>n Pcf r- kik "d;,rken haı b; devam edı-
leı-i kc.,·ı 1:. ;\'C':". Fransızlar Alman ordusı•nu 

l i T:• 1·i nı. •,ı lu'"dan ~'r· Lyon rehrinin ernu~ıında dur
rı Prllir ··., t l.t-"'·"t El'"tTdnn durmu• lardır. 
t{'Y'df o·,..."'· . · • Bulgaristanda ! ~Ö\ i muahe-

22 - . 1 ·. r"l;l· r . · r\ cçlc <l in:n tadili it::in nUmayicılcr 
tın•u-;ui 1'- t"~'r '~'l rr ti" r. )":l'.">Ihyor. 

;-!') - l , " 1 ,."''· ":t h .. - 2J - J:tTansız .. ı lm'ln r:1ütn-
tUn ,.,..,, ·ı ' .. "'.t "feı .. i'e yol rekcsi Hl14 - 1!>18 h:ııbi milta-
,·erilc!i. r1.~~r•nm imzalanmıR oldu~u 

:n YI<; I\"r1p°Ci Ol"nan nd:ı vr r.ynı de-
6 - Jl 1! r r 1 ' • C ;o ,.c •n l\•Jr i :n,,e irr..7 1 andı. ihit::ııeke 

nlPr;. İl. . "rt' .. 1 <'Ok w· ı'\lır l'tı }lt' ber 
7 - b ,. ·r1 ""''""n,,:ı 7"- lnrril'err ·e lı \ret ve l:ed r u-

t•t-r••·n ' ''"n 'e :ı 1 • 1ı: ·ct'c i ,·andırdı. !ı,..,·•tC>r .. ~' b"r Fran-
Yt c ,. : SIZ hlil umc . • • ·1 (" • •• Gerıe-
~ - ! · - ordtı"U Ho1·mda- rnl Dö Gol hür Fra.!' :z ı,uv-

ya taarruz Ptf. vet•crinin i':-ar;ına gece!'ek T..on-
fı - !\lııdO.ıni l!uZ\·eltin sulh drada bir hitabede hulunrlıı. 

• Bulgar ve Macaı lar da ses
lerini yükselterek geçen umumi 
htırp sonunda terketmiş olduk
ları arazi\ i istediler . 

24 -1~gilteı e Peten hiiklıme
tini meşru saymayor. 

• 1talva ile de mütareke im
zalandıktan ~onra "ateş kes!" 
emri verilecek . 

2G - ı~tanbulda pasif korun
ma tccı übeleri yapıldı ve düdlık 
Lr duyulmadı. 
~ halya ile de mütareke y:ı

pılnmı olduğundan ates kes em
ri verilerek harp durdu. 

e Almanlar ln~ilter")e ilk de
fa olnıak munZ?..am bir hava a
kım yaptılar. 

Pct<-n hükumetı Bordoyu 
Almanlara terkederek bu ~bir
den a}Tıldı. 

• Alm:ınlar İngiltt"reye ilk 
defa olarak muazzam bir havn 
akını yaptılar. 

27 BaQvekil Refik Saydam 
bcyon:ıttn bulunnmk Tiirkh·e
nin hnrp harici vaziyetini muha 
faza etmekle olduiT\ınu tekrar
ladı. 

:!.8 - Roıııanyadn J3ı-sarnb,·a 
\'C Bliko\'İnnnrn Sov etler tara
fından i<><>'ali icin. Romam·a ve 
Sovyet Rusva arasmda müzake
rclc>r başladı. 

29 - Besa rabyanın hıg::ıli de
\'am ediyor . .Mrıcaristnn ve Bul
garistan da askc:>rl tedbirler nh

ri::;•le ~i:irii t ·. 
Jj - hı..:,y~ıın ela üçlil nn!aş· 

maya gırmesi ıç n nıt.~ ı..:op tny 
yaı e ııe Jvloskovaya gitti. 

B1R1.l'.C11 EŞRf N 
2 - Başvekılimız Hataya gıt

ti. 
4 - Hıtler ile :'>ltısolıni Br"n

nerde görüştüler. 
11 - Alman askerlerı Roman 

yayı işgal ediyor, Tunadan harp 
nıalzemesı getiriyorlar. 

14 - Askerlerimize yiınlü gi
yecek toplama hareketı ba !adı. 

15 - Akdeniz.de üç İt.ah an 
torpıtosu batırıldı. 

18 - :\iihver de"·letlen Yıına
nistanı tazyıke başladılar. 

20 - Yurdun her köşesinde 
sayım yapıldı. 

·Y. İngiltere Bulgaristana ıh
tarda bulundu. 

22 - Hitler ile J,,aval Parfs
te konuştular. 

24 - Hitler Fransız - 1!'pan
yol hududunda Franko ile ~ö
rü']tü. 

25 - Nüfusumuz belli oldu: 
( 17 .869.901) kişiyiz. 

2 - Cumhunyet bayramı
mız Başvekilimizin bir nutkuf
la açıldı. 

* İtalya ile Yunanıstnr. :ıra
sında harp başladı. Yunonlılar 
sderberlik yapt.,ar. 

. 30 - ltal}an ar }<::;pı .. <'cphe
sınde taarruza geçtıler. 

!I~~(Jl~:R.11': yoı la r. 
TE. ll\IUZ - .Meclisin açılması ınünn-

1 - f stanbulda oldukça hü- sebetıylc ReUcumhurumuz bir 
yük bir siklon oldu. İki ev ) ı- nutuk söyliyerek Türkiycnın her 
kılc.lı. bir adam füdii. tehlikeye karşı kovmaya hazır 

2 - Macaristan Tı nn~ilvan- blunduğunu bildi~di. 
yn i<'in Romanvava nota verdi. • ltalvan1arın taarruzu dur-

:;. Mısır - Libya hududunda ı du. Yuııanhlnr ilerliyor .. 
lngılizlerle ftalyanlnr ıırasmda 10 - Ebedi Şefimizın aziz 
harp bnşladı. hatırası yurdun her tarafında 

4 - Oran limanında İngiliz anıldı. 
donanması Fransız harp gemi- 11 - Milli Şefimiz üçüncü y:r-
leri:-•lc <;an,ışmak meC'buriyetin- h başladı. 
de ka1dı. Harekat devam cdi- lf. Çembcrlavn 71 ,·aşında ol-
ror. duı;ı halde ö.dü. . 

fi Bulgaristan ve lacaris- 11 - Molotof B2rlinı ziyaret 
tanm ~ra.zi tnleplf'ri Romanya f'tti. Hitlerle gorüstü. 
t rafından e"'lS itibarivle kabul • fng•liz h1.rp kuvvetleri To-
olı•ndu. rantodakı İtalvan donanmasına 

10 - Akdenizde İtalvan ve in baslun )antılar .. ftalya on .bin 
giliz donanmaları C'aı-p~ıı.ıtı. tonluk harp gemisi kaybettı. 

12 - Baş\·ekil l\lec!iste hnri- 15 Molotof l\foskoVf!/8. 
ci sıyasetimiz hnkkında izahat döndü. 
verdi. :\Ieclis 875 rey w ittifak- lS - Yunan törpitolnrı Adri 
la lıük(ımetin siy:ısctiııi tasvip yatik dcmzine girdiler. 
etti. 19 - Bulgnr Kralı Boris, 

l - ı'.Jrı-eriknd:ı secını milca- Hitl •rle görüştü. Hitler ltalya 
delesi başladı. Huzı;elt \'cniden H' lspnnya hariciye nazırlarını 
namzet gösterildı. · da kabul etti. 

20 - Hitler bir Bulh ültima- 21 - Bu gece şehrin dış ışık-
tomu verdi. Fakat İngiltere ta- lan karartıldı. 
rafından reddedildi. * Ce\·det Kerim. Ali Çctinka-

• Akdeniz.de bir ltaiyan kru- yanın yerine münakalat vekili 
vazörü tatmldı. · oldu. 

21 T..ozan zaferinin vıldô- • Yunanlılar İtalyan müdafaa 
nümiinii kutluladık. ~ 1ıattını yardılar. 

• Bulgar Başvekili ile Hari- ' - Trakya, İstanbul ve !{o-
ciyr :\'nzırı Berline gidiyorlar. -ene! de örfi idare ilfuı edildi. 

25 - Romen ba~vekili ve ha- *. Yunanlılar Göriceyi zaptet-
tİCİ;\'t' nazırı d ı Almanyaya gıt- tiler. 
mistir. 21 - !talynda parti ile asker-

:f. Almanya ile memleketimiz ler nra~ında ihtilaf cıktı. 
~rnsında hir ticaret anlaşması 2G - Örfi idare kumandam 
ımza olundu. bir bevanname neşretti. 

. ~O --:- l~t.anbı 1 belt>dıyesi iç~ 1 *_Yunanlılar Pogradeci de zap 
kılı ve ıçk1 ız gazinolarla ciddi tettıler. 
b;r mücadeleve e-irh;li. 26 - Bulgar kralı Borısın 

,\GUS1'CS nutku mtlna.sc.".:>etiyle Sobran} a-
4 - Yu~oc:Javya ile yeni bır d;ı mUnaka al::ır oldu. M buslar 

ticnret , niaeornası yaptık. ara ında ikilik olduğ um<>. rdana 
7 - İngiliz somalis;nde harp çıktı. 

başladı. 27 - Tıcnret Velfüimiz dcğiş-
10 - Dobruca me"' le i Ro- ti. Y<>ni vc!.i! Mümtaz Ökmen. 

manv::ı ile Bulo-aı istan arnc;ındn 1t ly 'l b ·kumandanı &>-
hallolundu. do,,lı)o Aınr.\ ,ıtlu~a ~tti. 

lG Milli Şef Alman elçisini 28 - Romanynda 64 siyasi 
kabul etli. , mevl:uf demir rnuh~fızlar tara-

Moskova elçimiz memlekete fından kurşuna dizildi. 
döndü. 29 - Bu gece yinni dörtten 

• lngilterere :ıooo Alman tay- itibaı~~ı ~t~.n~~I ışıklan tama-
yaresi hücum etti. men sondunılcJu. 

• Helli isimli Yunan kruva- il Bükrne o ·du ile ck·mır mu-
zörtinti İtalyanlar batırdılar. h fı ar nra :nda c:arpı~malar 

20 - Çinde müthiş bır su b s- oldu. 
kını oldu. On binlerce kby su al- 30 - ~iılli ~~f Alnınn buyuk 
tında.... elcısı F n Pap ni k".hul etti. 

:.~ Onuncu İzmir fuarı açıldı BlR "ClKANU, • 
21 - Troçkiyc suikast yapıl· 1-:- Yunanlılar Po~d.,.çi zap-

dı. tettıler. 
~:ı - Romen - Macar anla • 4 Bu ~.,r hariciye ı1azırı 

mamnzlığı Viyana konferansın- b r nutuk s· :·' yerek \'e P.ulga-
da halledildi. ristanm harp harici kalacağım 

EYLÜL vr Türld~ e ile iyı dost olacağını 
:: - 11k tren Bismil'e girdi. soylfdi. 
:ı - .Macarlar da Tra11 ilvan- 5 - Yunanlılar Piremcdiyi iş-

ya) ı işgale taşladılar. Ufak tc- gnl ettiler. 
fek hadiseler oluyor. 7 - Yunanlılar ı:rgirirl de 

6 Romanya Kralı Karol oğ- zapt ttil r. 
lu lehine tahttan ferağot etti. :f. İt, lyan başkumandanı Ba-

s - Daladrc. Reno ve Gam- do;!liyo i f fa etti ve istifası bir 
len Frnnsada Tev~if olundular. haft::ı gizli tutulmu . 

"' Bulgarlar Cenubi Dobnıc:ı- 8 - Yunanlılar lkbinovu da 
yı i~<;:"ale b~ ;'adılar. zapt tt 1 r. Arn Yutlar isv°an e-

22 - h!ll··anlar l\1ısır üzeri- d-.re;c c ~,. :ır::ı" y:vurorbr. 
ne h:ıre1cette bulunuyorlar. 9 - l~ ':ada C'"l •• i n 'a vah-

::?~ - }.iı'"ırda hnrp taraftarı si i•e d n" l'!mn tr. .!rn::n~·ıd. nı 
nazırlar istifa <>ttiler. da. istifa cttil r. 

27 - Berlinde İta], a. Alman- 10 - ı,, .. ·r- r . r • .. 
ya \c Ja.ponya ar:ı.smda üçüzlü ruza ge>~~·1 r. R m .,, 
l:ir pakt imzalandı. kuyularında ynr....-. 11 , ... '· 

"~ - ~folotof. Amerikan sefı- ( Dcı·anu i ı .. . · 
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POLiS HAS:iYE Si 

HAYDUTl: 
17 

- Ya ricanIZI reddedersem? 
- N den edecekm · ~ıni:ı:? • ıen-

fatiniz polisten kaçmakta değil 

ki! 
- O benim bileceğim t. Sonu 

gelmez isticvaplann mıısum kur . 
hanı olmak hoşuma gitmiyor. Bu 
aeıbeple ve artık burada bulun • 
mamdan bir fa) da da olmadığın • 
daıı ç klliyonım. Allaha smarladık 
Mr. Sparton... Siz'.n bundan !!Onra 
ki fırsatlar için talili olmanızı te. 
menni ederim. 

kada.şmız ne oldu, gitti mi? 
~p rton coı; ap v rm d n öne 

muhatalr.nı dikkatle süzdü: 
- Arkadaşun öldü! 
- Ne diyorsunuz? 
- Al Vud çel i onu öldür 

dli. 
Skorocl § §kml kla sordu: 
- Sahi mi SÖ)~Ü)ol"!unuz? 
- Bô) le bir mevzu i , inde şa. 

ka ~ap cnlt ad:ım d 
d n b·r malfımat istiyccl'ktlm. 

- Buyrun. 

Lili, el nl k pı tokmağına koy. 
muştu. Polis hafiye i onu bılc ~in. 

llllll~ııien t· ttu. 

- Mis Lili~i gördilnilz mü? 
- Havır. Bir netice elde etme. 

ğ muvaffak olup olmadı"ınızı öğ. 
rcnmek üz re gclmi tim ... Demek 
Al Vudu bulamadımz? 

-

- Burada kalm, anlaş·ldı mı? 

Size emrediyorum! 
- I"mlr ml ediyorsunuz? Ben 

emir d nl mem ! 
- • "mdl örlirüz. 
- Genç kızı öt ld bi ei!inden 

de tu ma't Uz re elini uz ttı. Fa· 
kat d ı hal g riledi, ild cl'ni de 
çelı:U. ~ l:ıimlni b'r tab.,ncanın 

:ı gôğsUnc ç vrılm bulu • 

Her yukan! 
Sp .,. on dud k'arında acı b"r 

te Umle itaat cttJ. Mmld:ınd : 
........ Ya d mek böyle?.. Rcns" 

budala gibi harekC't ed\·ordum. 
Sizden şl\phc etmcliym!rim ! 

Esrarengiz g nç kız, sol eliyle, 
polis haf'y inin tnbanc:ısmı alır. 

ken muk b le etti: 
- G ç kaldınız! 

- Bir gUn bunun bana hesa • 
hnıı ' r c in z. 

- Hidd tin'zin sebebini a.ıij,ıyor 
ve ne de olsa h klı buluyo · 
ruın • Ir. Sparton .•• Bu akşam üst 
1lste ' 1 d•fa muvaffakıyetsizliğe 

'ldınız ve bir kadm sizden Us • 
tr. N kadar k zsanrz, utan. 
trldir! 

10n dişlerini sıktı ve hld . 

n bo~ul cak g 1 olmasına 

rağm n s sini ç .... arnı'""" •. 
Llli bu sırada odnnm diğer ka· 

pttndan çıkm~ ve dıı :ırdan annh. 
tarla kapıyı kiUtl mlştl. Polıs ha. 
fiy inin onu takip etmesi bu va. 
zly • te lmk nsıu:l . 

F kat... 
Sparton lni bir kararla bu im· 

kansız ığın yenil b'lece • · i dü Un. 

dü. Klüp kapısmd n çıkarak Lili. 
~i ön! m<'k için belki J ti~ bilirdi. 

G idi· ı ) old n klUp direktörü • 
nUn odasına, oradan kumarhane 
dahiline g<'çti. Oyun<'uları ıte kaka 
koştu, vcstlynrd n paltosunu ve 
ş pkasını kaptı ve merdivenleri 
dörder dörder atlıyarnk indi. 
Sokağa çıkt ğı zaman yeni bir 

ha) al inkisan\ le kanııla tı: Lıli 

ortada yoktu. 
H ddet•en c. "lam derce !erine 

gel~ oldngu halde, bir taksiye 
atıay p d 'n ten başka çare ol· 

mad ğma karar verdi. Bir taksi 
çağıracağı sırada omuzuna bir el 
dokundu· unu hissederek dönüp 
baktı. 

So toroci kanınımdaydı: 
- Yeni ne var Mr. Sparton? Bu 

saatte bum.da yalnızsınız ha., Ar_ 

- Hayır. kaçtı. B·ınun Wsilıi. 

de t nır m·• .. n z" 
S tro i müphem b r tn• r nldı: 

- şa, ı bö ı ... F k t n d n 
Mis Lili ü:ı: rinde bu k d r ısrar. 

ln duruyorsunuz? 

- B zı hareketleri dol 1) le 
kt"nd. inden Uphel n · "'m için ... 

Skorci bUyUk bir hayret esel'i 

rdi: 
- Olur şey deITTI ! Ondan §llp. 

he etmek benim asin aklıma gel. 
mezdi! 

- Bu kadın kimdir? ÇC'teye 
mensup olduğu do ru mudur? 

- Hangi çct ye? 
- Al Vud çet sine tabi! ... 
- Siz neler s ) luyorswıuz Al· 

lah~kına !.. Lili Al Vudun suç or. 
tagı olab.Ur mi h'ç? 

Sparton siıklin tle mukabele 'et. 
ti: 

- DUnyada her eey mUmkUn • 
dür. 

- Bu meselede aldruıdığınızı 

ispat çdeb'lirim. Hayr, imkanı 

yok, Lıli Al Vudun suç ortağı o · 
lamnz. 

- Neden olnmazınrş? 
- ÇünkU Llll, Al Vu ı.. n can 

dilşmanı Lavrens Latterin dostu. 
dur. Bunu bUtUn Ncvyork blli)or. 
Sizm haberiniz yok mu)•du? 

-nn-

Nevyorkun dIŞ mahalleıennden 

Middagh • Strcct'de şimdi kısmen 
metruk ve ekst'ri zaman tenha 
rıhtım boyunda RÜtford çelik şlr. 
ke inin eski fabrikası bulunur. 

Bu fabrika c kiden iki bin işçi 

c;alı tınrdı. ~·mdi:·se şlrkN ayni iş 
ü rinde çnlı an b ka b'r §'rketle 
biri ip m rk zinl n klcttiğind n 
atıl bir halde b rak lmış bulunu . 
yor. 

Fabrika b1nasma bir mU teri 
bulmak lr.in çok çalı!!ılmı§tı. Fakat 

binanın çok bli) ül· olu u ve bulun 
du • u yerin şe>hre çolt uzak 5ayı. 
lışı mU tC'r !l'rl ter ddUdı- dü lir . 
m lcı ve iktı adi huhrnnın da tl'Si. 
riyle kimse bu koca blnnvı 5atın 

alm • a cc ret cd mcıml ti. 
(" ' .. ..,, • nrl 

.44. 
İ nı bitirir bitirmez kapı) ı ara· 

ladı .. koridordan birinin geçıp 
ge!rmed ~mi tec ti et ti 'e ym a 
ça Yıldızın oda ından çıl tı. 

Oh! b"rnz sonra, Yıldı ın en ev 
digı bir ku u o e .. \e ·uı ız bu 
olumden elb t bır rı ı du} • tı. 

Ni!ufer kımse; e gorunm en oda 
ına donmu tu. 

P\PACAN HA5;TA 
Yıldız b ç n 

glip ınk 

lata 1 
bu !la tanın korpe 
pek severdi. 

Y.Jkhz, yeşil yapraklan kalesin 

tel.eri ara ına sıkı, tmrken: 
- Dıc:a dan geldiğ'm zaman 

b ni ı mimle ça •ınrdın! Şımdı 

n )erinden bile kımıldamıyor 
ı 1 d1)erck papaE;rani'e konuşu 

\ordu. 
I Ier zaman yes 1 salata yap~ak 

!arına sanlan papağanın kanatları 
du.uktli. 

Lul reç) a sordu: 

- H ta mı ın .. ne oldun bir 
irc? 

Papağan. Nifüf er gider gitmez 
zehirli sudan birkaç yudum• içmiş 
ve birdenbire hastal1nm11tı. 

u 
<Bat tarafı 6 ncıda) ler Bardiayı muhasara ettiler. 

11 - Edirnede, elli seneden- • İngiliz donanması Mriya· 
beri görülmemiş bir sel felaketi tik denizine girdi. 
oldu. 22 - Yunan torpitoları da 

* Şehirde ışıkların rnaskelen- Aa. !y:lti;;.e girdi. 
mesi işine fasıla verildi. 23 - lngıliz hariciye nazırı 

12 - İngilizler Sidibarraniyi Lord Halifaks Vaşington elçisi 
i ~al ettiler ve Libyaya. doğru o,..!u. ı: .. :.ı •• ::. iciye nazırı. 
ilerliyorlar. • Yunıı.nhlar Himarayı işgal 

• Tasarruf haftası başladL ettiler. 
13 - Maacristan ie Yugos- 26 - Milli korunma kanunun-

lavya ebedi dostluk paktı imza- I d t ,.. ap lı. 
ladılar. !.. - xunanhlar Arnavutluk-

• Silivride müthiş bir deniz ta Lin'i i~ı:;al ettiler. 
faciası oldu. Pa. :~ .... Amiral Da,.lan ida· 

* Garp cölünde İtalyan ricatı resinde Fransız - Alman miiza-
bozguna dönüyor. kereleri tekrar ba.~laclı. 

16 - İtalyanlar tepedelen şeb 30 - Ruzvelt çok mühim bir 
rini ~hliye ediyorlar. nutuk sövliyerek tn~iltcreye a-

17 - İngiliz garp çö!Unde 'Ka- zami yardımda bulunulacagmı 
putyo kalesini zaptettiler, Sollu. bildirdi. 
mu da isgal ettiler. .Y. Arnavutluktaki harp şid· 

19 - Fransız devlet reis mu- detini kaybetti. 
avini Laval Peten tarafından 31 - Gece Londraya c-~k sid-
te\'kif olundu ve Almanya tazyi- detli bir hava akını yapıldı. 
kı ib serbest bırakıldı. * Yunanlılar Berat ~hrine 22 

21 - Şimali Afrikada İngiliz- kilometreye kadar yakla tılar. 

{Bu sUtunda okuyuculanmızın gıı· 

zetcmlz yanındaki kuponla birlikte 
gondereceklerl 

EVLENME TEKLİFLER!, tŞ ARA 
MA, lŞ VERME, ALIM, SATIM 
gıbl Ucarl mahiyeti haiz olmıyan kil 
çllk lll'Uılan paruız neıro!unur.) 

Evlenme teklifleri 

Genclm ve yUkBek bir mektep tale· 
besiyim. Yqım ..27. Öğleden sonralan 
çalıştığım bir mücaaeseden ayda eli· 
mc ancalc 30 Ura bir para geçmelcte· 
d r. lçki ve cıgara nedir bilmem. Her 
şeyden evvel dUrllsUUk ~ıkıyım. la· 
tlk!>allmden emlnlm. Yalnız ve klmae· 
siz bulunmama rağmen bu yaşa yal· 
nız kendi gayretimle geldim. Ancak 
gcnL' nefes yUksck tahsilimi bilirdik 
ten sonra lllnHlll!Cöf,'im. 

O zaınana kadar dlşlnl mkacak 'Y" • 
radılı§ta kendi halinde a.if ve nlha:> et 
başımızı sokabilecek b1r ev ve 16 20 
lirayı aşmıyan bir varidatı olan genç 
bir kızla evlenmek latlyorum. 

Çirkin denmlyecek kadar güzel ol· 
malı ve boyunun 1,60 tan kısa bulun· 
maması ~arttır. Yirmi tıeı yB§ında 

olmasının d& ehemmiyeti yoktur. Bu 
§nrtları haiz olup da benimle bir yu· 
va kurmak iBtlycnler Haber gazetesi 
vaSJtaslle A. N. rumuzuna mektupla 
mUracaııt edeblllrler. 

* B r fabrikada ustab&§ıyun. 7~ lira 
net aylık alırım. Bir evim ve· ihtiyar 
bir annem var. 36 yqınduyım. Vlicut 
Arızam yok. 20 21S ya§mda etine dol 
gun, kumral bir bayanla evlenmek ve 
bir yuva kurmak istiyorum. lstedi 
ğlmln klmv..siz, allt ve ev l§lerln 
vukufu olması şarttır. 'l ahsll ve gU 
zelllğin bence ehemmiyeti yoktur. Ye 
ter ki göze görllnür bir vücut anza 
sı bulunmasın. Ciddi taliplerin daha i· 
yl ani ab lmemlz için H b r gazete· 
si vasıtasllc F.F. rumuzuna mektupla 
mliracantıan. 

I ş arayanlar 
* Arap harflerini bilir; r!yazlyeye 

vd.kıfım. Unh•erslte müd vlmlylm. 
Haftada sekiz 13at ders zamanlan 

Bereket \eISİn ki. se\imlİ hay 
vancağız. sanki, suyun zehirli ol 
duğunu an.amış gibi, birkaç yu· 
dumdan sonra gagasını su hok 
ka mdan çekrnış ve ·tik inerek · 
bir daha ağzını suya yaklaştırma 
mıştı. 

Lukreçya. papa~anın birdenbi 
re hastalandığını görünce üzüldü. 

- Benım güzel. sevimli kuşum. 
Ne oldu sana? Keşki smin yerine 
ben ha talan aydım. Güzel se in 
den. tatlı tatlı, yanın yanm ko 
nuşm:mdan olsun mahrum kalm:ız 
dım diyerek kafesin kapağını açtı. 
Papağanı çıkardı .. kowna aldı. 

Bir kana peye oturdu: 
- Haniya.. neden bana cevap 

vermiyorsun? 
Kuc:ca~zın kanatlan gittikçe 

\ana sarkıyo:-du. 
Kendi ine ecel yaklaşan insan 

lar gibi, ne de çabuk kolunu kana· 
dmı sarkrtmJJ, ne hazin bale lir 
IDİIÜ yal 

haricinde çalışabilecek bir iş anyo· 
rum. (Müracaat: Haber gazetesi Y. 
s. Ç.) 3·~ 

Saldık ·Kiralık 

* Ayaapqada: GUmUpuyu buta· 
nesi yakınında, arsasından d nll gö· 
rilr. Haritası çılcarılmııtır. lll§aııta 

m:ınll yok. 8,10Xl6.~=1Sl met· 

re murabbaı arsa üzerindeki ahşap iki 
ev pazarlıksız 5300 liraya satılıl<tır 

Buglin 18 lira kira getlnncklcd1r. 211 
!!raya mUtehammUdlr.Mliracaat:Habeı 
gazete.1inde ''R (597) U., rumuzuna 
müracaat 234 

Açık konuıma: 

Bay H. Atalay: latedlğinlz adreal 

vermiye m"zun dcl'dl1z. Yq.zacağuuz 

me <lubu gazetemiz vasıtaa.ıe yazıp 

nımuza verilmek Uzere gönderebilir· 
siniz. 

Aldırınız 
Aşa~ıdıı rumuzıan yazılı olan o 

kuyucularımızın namlarma gelen 
mektupları ıdarebancmlzden aldır 

malan rica olunur. 
(12112 B.C.) • (R(f.i97)U) (75 Y.Y.) 

"inama ve Tiyatro.ar 

lf'Wl'"I llLlll 

Şehir Tiyatrosu 
pcba ı Dram Kııımmda 
Akşam 20.SO da 

Aptal 
Yazan: Dotıt ) fık 

... . ... 
btikUU C'addeı;;ınııe komedi kııımınd 

GUndUz J4 te ÇOCl K O\'UNU 

Akş:ım 20.so da: 

Pa§a Hazretleri 
--0---

Beyoğlu Hal h Sineması 
Uugtln ı 1 de, AkŞftm ı de: 
1 - Kara KorMn: 14 kraım. 
ı - Sen·et Hırarzlan. 

Lukreçya adeta papagandan 

1 
ürkmeğe başlarnıc:tı. Onu çok SC\' 

mese, ona acıma a, kolundan yere 

1 
a tıverecekti. 

Sevimli mahllık. Lukrecvanm 
kolunda a,,~ bir hasta etla ile ya 
tıyorclu. Ne ötüyor .. ne kou•ı U\'Or. 

ne c;u iç·ror. c:anki yalnız uyumak 
i tiyordu. 

Lukreçva kuc:unu yavaşça c:edi 
rin iizerine h:ı ·r.:m bir haJrle bı 
rnktı .. Cevher aJ!aya haber gönder 
di. 

Tfa .. emağa gelir gelmez. Lukreç 
ya: 

- Papa~anım h·roen'>ire h:ıc:ta 
landı .. ne ·apa'ım? Onun hastalı· 
ğından kim anlar? 

Cevher al!'a birdenbire !llac:Jl'dı. 
- Aman c:ultanım onu dirilt 

mt'ğe calı-;alım. Efendimiz duyarsa 
sizin için iyi olmaz! 

(lM&ıGIM ... ) 
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HA~lE~9 Üfil 
Daimi okuyucularına 

bir hizmeti 
Klçtlk 

llAnlarınızı 
parasız 

ne,redecetız ı * 

mcslni ar-ı:u ederlerse pul. 
lanmış vo adre~lerl yazıl

mı, bir zarf ı;öndcrmelldlr

lcr. 
Neşri istenen bütün ilanla· 

rm 30.4.0 kelimeyi geçme
mesine dikkat e'lilmelldir. 
Zarf içine kupon ve beş 
koru~luk damga pulu ko. 
nulması onutuJmamahdJ:r. 
1'\e~rl l<i~ncn ilanlar ~u ad
rese gönderilmelidir: 

Haberin büyük müsabakası \'e 
bu müııa<>ebetlo bn..5lığmuz yanında lt 
hl'- gUn ne"retmekte olduğumuz 
kuponlar malfımdur. 

Haber, bu kuponları, ynlnız bu 

müsabaka i~in deifl, ayni zamanda * 
okoyucularmm küçük fakat ıru· 

çüklüğü nl"petinde büyük faydalar 
Ilaber GazetC!lf 

''Kii~ük llimlar senisl" 
ı•osta kutusu: 2U 

t"t.anboJ 

elde edebilecekleri hizmetleri için 
de lroll8llabllmelerlnl kararlaştır. 

mıştır. 

Aşağıda ne~i ı·e cinsleri yazılı 

llinlan neşrcttlrmek istiyen oko
yuculanmn: llanlannı başlıb'lil1IZ 

ya.umdakl bir tek kuponla blrllkt-0 
göndermelidirler. 

KuponJan munta7.am surette 
tophya.n okuyucularımızm bu uğur
da gönClerecekl<"rl lruponlar zJyna 

uğramıyacaktır, neşredilen llanlan 

bıı kupon yerine kalın olacaktır. 

Böylelerinin llanlarmm ne~redlldl· 

ği ga7.ete tarihlnJ tcsblt etmeleri 
kiifidlr. 

Parasız neşredilecek 
ilan cinsleri 

l - Doğrun ve ölllm. 
2 - Nlı;anl.uıllUl ,.e nikahlan. 

m.,. 
S - Alım "atuo kabilinden her 

neli kü~ül< illin. 

4 - t~ ve l~I llrama iliinlan. 
5 - Erkek \'e kadm, twlenmek 

lstiyenlcrln e amma llanlan. 
6 - Rcr neli şU.ayet ve tc5ck-

1rur mektuplan. 

Dikkat edilmesi lazım 
gelerı mühim noktalar * tdaro, 5 numa.rada gö<ı" 

tcril<'n 118.nlarm dddlyetine 
kana.at getirmezse ne;:;rrt. 

mez. * Taliplerin adreslerini sa.rlh 
bir ı;eklldo yazmaları lii:nm

dır. Şüphe yok ki bildire

cekleri adresler mıı.h· 

ruz kala.caktır. l\lektupla. 
ra ayrıca kendilerinin &nlı
yacaklan bir remiz \"O nu· 
mara konulmalıdır. 

lt Gclttek melctupla.r için mü· 

racaat yeri olarak Haber L 
darclınnesl gösterileblllr. 

Göstcrllrcek rt'mlzlerc ge. 

lecek mektuı>lar bu cin" 
ilanlara hasredilecek ıııU · 

tunda ayn bir 5ckildc bil· 
dirlle<'ektlr. 
Şayet bu mcktuplarm bll
dlrc<'ekleri adrese gönderil· 

SENi 
SEViYORUM 

diye mırıldandı 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kulla
nırsanız size de ayni 

sözü söyliyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hülyasında.
dır. Buna da pek yakında nail 
olabilirsiniz. l{eşfedilen bu pek 
basit güzellik reçetesi sayesin. 
de ve ya1mz bir kaç gün 1..ar. 
fmda sevimliliğiııizi yükselte. 
bilir ve cazibenizi arttırabilirsi. 
n.iz. En esmer ve en sert bir cildı 
beyazlatıp yumuşatacak ve pe. 
restişe layık bir hale ifrağ ede. 
cektir. Keza, solmuş ve siyah 
benlerle dolu hir ten tazelc~e. 
cek ve saf bir hal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu 
nasihatini okuyunuz: "Tasfiye 
edilmiş, taze kaymak ve zeytin. 
yağının cilt üzerinde fevkalade 

1 yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
iki unsur, halihazırda diğer 
kuvvetlendirici, besleyici ve be
yazlatıcı unsurlarla beraber be. 
yaz (yağsız} Tokalon kremi ter. 
kibinc karıştırılnrn.ıtır. 3 gün 
zarfında Tokalon kremi cildini. 

1 
zi, hiG beklemediğiniz bir dere. 
cede güzelleştirecek ve yumuşa • 
tacaktır . ., 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden kaldırıl
ması hakkında ilan: 

Dantelsiz bir kuruşluklann yerine dantelli bir kuru§luklar darp ve piya. 
saya çıkarılmış olıluğundan dantelsiz bir kuruşlukların 31 m:ırt 941 tarihin· 
den sonra tedavUlden kahlırılması kararlaştırılmıştır. Dantelsiz bir kuru~
luklar l nisan ıın tarihinden itibaren arbk tedavUI elmlyccek ve bu tarih· 
ten itibaren ancak bir sene mUddetle yo.lmz malsandıklarlle cumhuriyet mcr· 
kez bankıuıı §Ubelerfnce ve cumhuriyet merkez b3nkıısı şubcsJ bulunmıyan 
yerlerde Ziraat bankuı §ubelertnce kabul edilebilecektir. 

Elinde daııtelıılz bir kuruşluk bulunanların bunları mals:ındıklarile cum.. 
huriyct merlcez ve Zimat bankalan §Ubclerlne Uıdbil rttlrmelcri ilAn . olun• 
nur. (9035) (12523) 

ÖGLE VE 
·ucr yemekten sonra (Ünde üç defa muntaı.aman 

Sümerbank birleşik pamuk İpliği ve dokuma 
fabrikaları müessesesi Ereğli bez fabrikasın
dan: 

100 santimlik aile haasası: .Mtr. fiyatı 45 Krv. 
140 santimlllt aile hassası Mtr. fiyatı 60 Krş. 
150 santimlik allc hassası J.Ur. fiyatı 64 Krş. 

Satı~ ve fiyatlarımız fabrika teslimidir. Anbalaj mBSrafı ayrıca 
alrnır. Sipariş vermek istiyenlerin azııml tJ balyayı geçmemek ıartile 
slparl§lerlnl kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek UZere l tncl 
vakıf hanında l inci katta Sllmerbank birleşik pamuk ipliği ve doo 
kuran fabrikaları mUessesesine müracaatları rtcn olunur. 

İplik müşterilerine 

Ere~ll Kayseri Nazilli 

No. 24. dUz 7~0 Krş. No. 12 565 Krş. No. 20. 655 :KrJ. 
No. 24 sert 8il'i. (No. 16.650) (No. 24 70~) 
No. 30 820 
No. 36 800 

Sipo.rl§ vermek fstiye.n mUşterilerfn fabrikalara müracaaUan rlo 
ca. olunur. (10632) 

,--------------
Tlrklye cambarlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Pam blrlktlrenlcre 28.800 lira ikramiye veriyor. 

llraat Bankasında kumbaralı va ihbarsız tasarruf hesaplarmda e.n u 
r.o Urn.sı bulunanlara senede 4 defn ı:ekllccek kur'a Ue aşağıdaki 

piti.na göre ikramiye dağıWac."lktır. 

4 aded ı,ooo Uralıl• .f ,oorı Ura 100 aded 50 Uralık S,000 lira 
4 ,. 100 ., 2,000 n 120 ,, 40 ,, 4,ROO n 

4 " 250 .. 1 ,000 " 160 .. %0 n 1.200 .. 
40 •• 100 .. 4,000 .. 

D1KKA1': Hesaplarındaki paralar blr sene içinde 50 llrado.n ap.ğı 
dUşmlyenlere lkro.mlyo çıktığı takdirde % 20 fo.zlaslyle verUecf:ktir. 
Kur'alar senede 4 de!'n: l EyHH. ı Blrlnc!kluıun. 1 Mart ve 1 Hazlr&IJ 
tarihlerinde c;ektlecekt!r 

-................ mm1m1a. ............ ._ .. . 

Sümerbank birleşik pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikaları müessesesinden: 

KAl'OT li'İl"A'l'LARI 

Bakırköy G. Tipi 75 Cm. lik topu 800 kUl'UJ 
90 cm.lik topu 002 kuruş 

· Kayı:ıcı1 l>. 'f"ıpl 75 cm. llk lopu i75 kuru§ 
85 cm. llk lopu 843 kuruş 
!JO cm. lik topu 887 kul"U§. 

U•LtK FiYATLARI 

K \l' Eıtl NAZlLU 
Xo: 21 ıl(\z 750 Kr~. No. 12 56:'.i l<qı. No. 20 655 kr§. 
No: 24 sert 87tl krş. No. 16 620 kr,:1. No.: 24 705 kra. 
No: 30 820 l<rş. 

'.~o : 37 890 krş. 

Bu salış fıyaUarı fabrika tesllmldlr. AnbaJAj masrafı aynca a. 
lınır. (10i92) 

Dev1et Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan ' 

Muhammen bedeli 891 lira oıan muhtelif eb'atta 715 adet GUrgen dllmo 
ıle rı,i60 M 3 gUrgcn kalas 1!';·1·941 çarşamba giinU saat (11) on birde 
Haydıırpaşada gar binası dahılinde komisyon tnrafmdan açık r.ksiltme 
usulile satm alınacaktır. 

Bu l§e girmek fsteyenlenn 67 llrıı. 15 kuruşluk muvakkat teminat vo 
kan.unun tayin ctUğf vesnlkle birlikte el<siltnıe gUnij saaUne kadar Komls. 
yona mUracaatlan 111.zımdır. 

.Bu tııe ait §arbıameler Konıisyondan parasız olarak dag-rtılma.ktadır. 
(121"5) 

, 


