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-----------------• A VE AÇIK 

reni yıl için ! 
'eni kararlar. 

Muvakkat 
Anaşm 

Moskova (A.A) - O. N. 8. 
ajanıı bildiriyor: 

·J '"Harp düşmanı 
. mağlôp ettiği-

1 nsaolık harp teşiııin 
içinde yanlp kavrulur, 

:tte, fesat, kin ve ihtiras 
uırgalarının raınnda şa-
rmış •e perişan bocalayıp 
~rurken bu zavallı ve mu2!· 
rip beşeriyete yeni yıl için 

r türl6 saadet ve babti-
trhktan evvel çabuk ola· 
1ecek ve çok uzun ıüre-

tk bir umumi barıştan baş-
ne tıbmin olunabilir.? 

Evet bu bedbaht \'C tali
l iıısaolar için birbirini bo
lılatao yekdiğerinin evlat

rını yurtlarını, mukaddea 
be~ ye aıiı tarihi abide

rini yakdıran ve yıktıran 
a korkunç kanlı Ye hakiki 
ciadan kurtulmalarını iı
mek kadar insanca bir di
k daha olabilir •i? 
Fakat ne yazık ki bug6n 

•ni yıla airerken inaanlar 
in ortaya ablacak her han· 

bir ıulh arzusanun bot 
, hayalden bııka bir şey 
biceğiDİ gösterecek bir 
k badlıeler barıııında ha· 
ayoruı. 

Her tOrll •nlaıma ve uz-
ma hllya ve Umitleriai 
ya dDıBren h•diaelerin en 

llbim •• 111lltbiı Alman ha
ku••etlerinia Londrada· 
tarihi •• İngilizlerce kud. 
bir kıymeti haiz olan abi· 
lere ve ıivil halka yap· 

1r.ları inıafaız ve ıuursuz 
eumlardır. 

Berlin, Londrayı bu su
tle yola getireceğini zan 

iyorsa, bu, Almanların 

joponyaya Uz le.şarkta ba
lak avlama h kkı veren an
laşma 31 kfiuunuevveldc hi· 
tnm bulmuştur. Yeniden mü· 
ı kereltr devam etmekte .. 
dir. 

Moskova mehufıllerine göre 
yeni muvaklıat anlaşma ya
kında imz lnnacaktır. 

_lneiliz donan-
ması 4 ltal a 
• 
ıaşe vapurunu 

batırdı 
Belgrad, (A.A) - lngiliz 

barp gemileri Adriyatik de· 
nizinde 4 iaıe gemisi bahr· 
mışlardır. Bu gemiler Arna
yudluk ile Yugoslav hududu 
önünde batmıştır. Vapur 
mürettebatı kamilen karoya 
çıkmıılardır. Vapurlar kam· 
yon ve harp mılıcmc!erile 
dolu idi• 

Bay Molotof 

Müsaade 
edilmedi 
Vaşington (A.A)-Adliye 

nezareti ta01nmış Alm ' n 

tayyare fabrik torunun oğlu 

nun Birlfşik merikada o-

turm sının tcmdidiue 
s:lide etmem; tir. 

mü-

Yılbaşı p!y~- ~ gos' dün 
gece çekildi 

lstanbul - (HUSUSi) - Piyango dlla gece çekilmiıtir. 
Kazanan numaralan aşağıda bildiriyorum. 

100.000 Lira 
159.739 Numaraya 

S0.000 Lira 
260.936 Numaraya 

40.000 Lira 
260.849 Numaraya 

30.000 Lira 
5199 Numaraya 

20.000 Li a 
426.005, 333851 Numaralara 
düımüştür. 

10 bin li a 
243.149, 372.895, 133.059, 
163.377. 112.129, 80.576, 

68.465, 248.153, 228.755, 
350 734 numaralara 

1748 ile nihayet bulan elli 

- Devamı 4 üncü sahıfcde -

• 
mız z man 

'"tir" b tece 
Lo dra (AA) - Dü1'k0 

b va hücuml rı c; asınd 
başveldl Çörçil ıgın kJ fi 

gezmiştir. Bu esnada sıgı
n tan çıkan bir kadın baş 
vekile hitaben harbin ne 
zaman piteceğtni sormuştur. 

Başvekil cevaben: 

"Harp düşm nı mığlup 
ettiğimiz zaman bitecektir." 
Demiş ir. 

--w-o--
1 giltereye 

verilecek harp 
• • 

malzemesı 

hakkında 
V şington (A.A) - Ruı

veltin katibi, gazatecilerc 
beyantında deişt it ki: 

" Önumüzde ,aktedilecek 
kongrede lngiltereyc kiraya 
verilecek olan malzeme için 

Ruaveltin mevzuu babıctmesi 
muhtemeldir.,, 

--o--
üç büyük deniz 

• tayyaresı 

alındı 
Vaşinton, (A.A) - logil

tere hava nezaretinin mü
mes ili Amcrikadan 3 büyük 

deniz tayyaresi mübayaa et · 
miştir. Bu tayyareler müna-

kalat işlerinde kullanıla

c ktır. 

lilımekte oldukları lngi· 
leri zerre kadar anlıyama
klarını anlatmaktadır. 
BGUln bu haller yeni yıl 

1941 yı ı için dilekler 

inde milletleri.n birbirlerini 

iazlamak için yeni karar

' vererek, yeni tahrip va

talar& k~llaoarak savaşı bir 

at daha şiddetlendirmek· 
n bııka bir ıey düıUne
iyecekleriai göıtermekte-

SIRRI SANLI 

acaristanda 
ferberlik ha

yalandır 
Budapeıte (A.A)-Maea

iıtanda seferberlik illa e· ı 
dildiii lıaklunda ecnebi 

Tobruk ve 
Gazala 
bombalandı 

Kahire {A.A)-Oıta tarlı 
k rarglibıom tebJiği : 

1 gihz t yyareleri dlin 
Tobr uk ve Gaıelıya hOcum 
1 r yap rak ~blan infillk 
bombalarının hepsi hedef 
mıutakalarına düşmDıtiır. 

Tobrukta baraj ateıine raj'· 
men tayyarelerimiz bOcum· 

larıua devam etmiolerdir. 

ltalyanları~ tayyaresi dil
şürülmliş ve diierleri de 

hasara uğrablmııtır. Araa
vutluk üzerinde yapıln lıl· 
cumlarda bir İtalyan tayya· 
resi alevler içinde dlılrll· 
müıtür. 

--o--
Yugoslavyada 
bazı maddele
re vesika usu-

lü konacak 
Belgrad, (A.A) - Bu ••· 

ne mabıulitla 6 milyoa ke•
tal açık vardır. Hilkiimıt 
ihtikarın önllne ıeçmit •• 
lizımgelen tertibatı almaıtar. 
Bazı maddeler bakkıada ••· 
sika usulü konmuı ve ba 
usul ayın on betinden ltiba• 
ren tatbik edilecektir. Halka 

~ünde bet yüz ıram ekmek 

verileceği söylenmektedir. 
Bu vesika usulün&n teker 

yağada teımil edilmeıi de 
muhtemeldir. 

Petrol ise eaaıen ••ıllıa

ya tabidir. 

' 

•J•aklardan çıkarılan ıa- 1 
ialar baıt•n ba.. aıılııa ye I haaıllerini almak iıterdln? imek ilt dl• 

!• bil lk ikrami .. iai kaııaaa • .. '11cl adama • .1Tn er 



" - .... -- ; 

----------=~-i unan-Italyan Munhal mebuı-
L,~okto~n ~ş~~ harbı başlaya- luklar 

1 •• Ankara, (A A) - Cam· 

Ç ki d dagv lı a tmış uç buriyet halk partiıi genel ocu ar a .. ld baıkanhiından: 
h VUD 0 U Boı olan Afyon mebaılu· 

8V8SI Radyo gaıetesine g6re iuna umumi murakabe he· 
---••-- 1940 yılının sonuncu glnftn· yeti azasıudan siyasal bir· 

Fakat ayni ıamanda iştah artbiında~ 
kiloda• kaybedilen mi~ tar çabuk telifı 
·••nar. 

ikinci de•rede kilo artar' hem de çoeu
ian etleri daha sıkı olu . Ksybetiilmiı olan 
yai yerine adaleler büyür. . 

Yalaıı, dai ikliminin ıiuirler üıerıne 

tesirine dikkat etmek lezımcl ır. 
Pek yllkıek iklim sini rleri beye.cana . r.e

tirir, yükseklik mutedil· olurs , aksıne sınır
Jeri te1kin eder. 

Oodan dolayı sinirle i fazla yumuşak, 
leafatik çocuklar • deniz ke arına götilr
mek mlmkilıı olamayinca - daha yüksek 

iklime, pek ıiairli olanl rı d aı yDluek 
iklime ı&tlrmelidir. 

Dai havaıı - deniz b.vası gibi. - alııın
caya kadar baıı rahatsıılıkla venr: 

Yorgualuk, uykuıuılak, yürek çarpınta11, 

~ocaklarda buyıaıluk ... 
Bu rahatsızhklar azan slirmeı, çocuk 

ya•aı ya•aı dağ havasına ahıır. 
O a!imetler devam ederse çocuk yüksek 

iklime tabamm&l ademiyecek damektir. 
Alçak bir iklime indirmek llzım olur. 

Deniı kenarına yahut yliksek bir iklime 
ıltlrmek mtımk6n olamayınca çocuiu al
çak yerde de olsa ksrhk ve açıklık bir ye
re ıötlrmek llıımdır. 

tocuklara en ziyade dokunan şehirlerin 

ildimidiri 

- SON-

FAYDALI BiLGiLER 

Badem südü 
Cildin güzelliği için kullanalan ilaçlar 

ara11nda badem ıtıtü en kolay yapılan Ye 
en faydalı ôlanıdır. 

250 gram iç bademi sıcak su içine ata
rak beı on dakika bıraktıktan sonra ince 
kabuklarını ayıklamalı. 

Mermer veya porselen havanda dövme
li. 

Sonra bir buçuk kilo sütle (sü'ü azar 
azar ilive ederek) bademi karıştırm alı.Ga-

yet ince bir aüz~eçten süzmeli, ateıe ko
yarak kıayoatmab. Bu badem sütü kayna
yarak yP.rım k ıJdığı ~P..,.,.ın ateşten indir
meli. V "t•-ye ...ınMarm!!h. 

Yllı yıkar dıktao son n rn -:.,ir p mukle. 
u sütten vilze sOr ü e c t uz JI • 

Kamaş Ye Mobilya Boyaları Geidi 

(T elefo:.1 3882) 

de Yuaaa-Italyan barbı baı · likler okulu iktısat profes6rl 
lıyah 63 ılln olmuıtur. E•- Şevket Raıit Hatiboğlu, 
YelA taarruz eden ltalyaa Antalya mebusluğuna S&mer 
orduıu idi. bank sabık umum mtidiirli 

Jtalyanlar büyük bızırhk- · NuruUab E1at S&mer, Bolu 
lar yaparak barekita baıkın mebuılüğuna Samsun valisi 
teklinde b•şladıklanndan Avni Doğan, Diyarbakır 
her tarafta Yunan toprakla- mebusluğuna Cerrabpaşa 
rına girmiş Ye üç istikamet· hastahanesi emrazı akliye 
te ilerlemişlerdi. ve asabiy(: mlitehasıısı dok· 

FJorina istikametinde iler- tor Ahmet Şükrü Emel ve 
liyerek hudutt ın 25 kilo· Kars mebusfuğuua da Son 
metre içeriye girtnitler, mer- Telgraf gazetesi sahibi Etem 
kezde Meçovaya kadar, ce- izzet Benice genel başkao
nupta Kalaman kadar sark· lak divanrnca parti namzedi 
mışlardı. alarak seçilmişlerdir. 

Yuoanhlar evvelden ıe- Sayın ikinci müntehiplere 
ferbcrliklc rioi yaprnmıı bu- bildirir Vv ilin ede1 im. 
landuklarından hudutta faz- C. H. P. genel baıkau 
la mukavemet g6ıterememiı- vekili baıvekil 
lerdi. 1ı ...., -~ Doktor ildik Saydam 

Fakat harbın ilioiyle he· -o-
raber Yunan ıeferberliği on 
günde tamamlanmış ve har
bın yirminci günü gibi kısa 1 

bir zamanda y\ğıaak nakli· 

yata bitirilerek mukabil ta
arruza geçilm'ştir. Harbın 

ilinıodan yirmi gün sonra 
lnıiyativi eline alan Yunan 
ordaıu iki italyan t6menini 

mai16biyete uğratarak İtal

yanları kendi topraklarından 
atmaga ve harbı Arnavutluk 
topraklarrna intikal ettirme· 
ğe muvaf-fak olmuştur. 

Yunanlılar Arnavutlukta 
Görice, Leskovik, Ergiri, 
Permedi, Aycısaranda, Del
viaa Hamara ve Moskopo· 
los ıehirlerini zaptenmişler 

beş İtalyan t ıimeoini kati 
bir inhizama uğratmıılar, on 
binlerce esi r, bine yakın 
kamyon, 150 t >p, bin ma· 
kinalı tüfenk, birçok oto· 

BORSA 
H BERLERI 
13 30 kuruı ara11nda 17~2 

ç11eıl üıllın, 6 175 kuruıtan 
15 ton arpı, 20 kuru~tan 19 
ton fasulya, 27,50·29 kuruı· 
tan 110 çoval susam, S,75 
kuruıtaa 50 ton bakla, 48 -
66 kuruıtan 690 balya pa· 
muk ıatılmııtır. 

matik silih ~ e muazzam 
miktarda harp malzemesi 
almıılardır. 

Altı milyonluk bir devle
tiu biiyük bir devletle mil· 
cadelesiode aldığı bu parlak 
neticelerden ıuaa anlıyoruz 

ki bir millet ve vatan dava· 
aına bağlanan bir ordunun 
hakıki yurt sevgisi yirminci 
asrın en korkuaç silahları · 

nın da üstünd~dir. 

.. ....."' ... . • M ... 'lr ~ .. t-t .. •c • •~•• 
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ALMAN 
CASUSLAAI 
AMERIKADA 

(37) Yazan: Halil leki O•-
Gemide başka casaıl•r daha olmuı 

ihtimaline belki onları da kaıkala11dırmak 
korkuıile bir in durdu. 

Bu kadnıı burada tevkif edip ortalıtı 
velveleye vermenin manaıı elmadığıaı kn· 
tiremedi. 

Bu zamanda ittihaz olunacak biricik 
tedbir kadının eşkllini mahafaıa etmek 
ve arkasını görmek olduju karannı ••r· 
di. 

Fakat burada yalnız olduğa için yardı-
ma çağnlacak bir adam bulmak emelile 
etrafına bakındı. 

O esnada muhaceret m0d8r1Bj8ala 
müfettiıluinden biri göztıne ıliıti. 

Bu müfettiş zaten yabancııı dejildi. 
Y anıaa ıokutarak ıaaları ı&yledi: 
- Movtgomri beaden tafıilit iıtemedea 

yardımda bulunacakıua. 
Bunun üzerine mllfettiı derhal bltla 

m6retebatın üçüacii ıınıf aalonaada top
lanması emrini vıerdi. 

Bunlardan karaya çıkacaklana vnikala
rsnı tetkike koyuldu. 

Federal zabiti Turra da o••• m•aYlıi 
ıibi it batında bulundu. 

Onun itti1&1inde bir maHya ot.arda. 
Jabit refakatindeki iki iıtibbaratçı da 

ortalıda bir ıey aezdirmemek için biraz 
arkada bir masaya oturarak birer bira İl· · 
tediler. 

Muhacirler mlifettiıi herke• adil!_!!. 

yüksek seale çağmyor, •eaikaııaa itaret 
ediyordu. 

Bu esnada Y ohana Hofunon adı ça· 
tırı!cla. Bunun üzerine masaya pek ıkel, 
çok cazjbeli, mai gözlB, ıan&I alıcı bir Al· 
man ıüzelioin yaklaıtsğı 16rilldl. Kenarla
n iılenmiı bir beyaz b&lllze blrlnmlf olaa 
bu beyaz vlcudlü kadınlar mlfettiıiain aa
alleri ne cevap vermeğe baıladı. · 

Federal zabiti kadım, h•I ve tanını, ıe· 
sini dabe iyi tanımak için müfettiıe yalaıa 
bir muıta iıareti yaptı. 

Müfettiı bu işaretten her ıeyi anlamlfh, 
ve iıticvabını uzattı. Baıkalanna tatbik 
olunan bu uzatmaya hukea kadının ıkel· 
liğindeo istifade manası veriyordu. 

Federnlcslar muhacirler komiayona ••
muru ııfatiyle olan rollerine, ahalinin nh
hm üstüne pk ... • kadar devam ettiler. 
Oalar 4a kara,. t1k ca evvelce verilen 

talimat madbiac• ora ı , b kliy D ar~adaı· 

1an .. iltihak •ttll•. 
Tmru oıı a bıırnci kdfHt.yi t6lkip etmesi 

cmtıuı verdi. 

lur i!tkri teıkil eden üçün eli kafile idi. 
Bur:dcn sonra da vapur m&rettebatı kafi· 
lesi gcli) o:cıu. Bir saat kadar beyhude 
b ki '1iler 

Tuvaletçi kadın bir tftrlü çıkmıyorda. 
F edı;ıalc ı la:ıo canı sıkılmııtt. ŞefJeri Tar
ro tekrar vapura çıkarak vaziyeti anlama-

ğa karar verdiği bir anda idi ki mulaa
cirler miıfettiti çıkaıf"ldi ve federalalara 
bir göz işareti yaptı. 

Bu işaret n:z:erine Yohana Hofmaaı 11· 
rebilJ ı ler. Takip edildiiibden ıüpbe etml· 
yen genç kız kafileden ayrıldı. Gnıel ... 
hiplerine y~nt bir dizen vermlt ola• 111al 

ıızlü kadın 16realeri t1ldırtacak bir eda 
ile ilerliyordu. 

-

' 



HiKAYE 

Ebedi .. __ .. __ _ 
-2-

KocHı biraz döıtindü, 
sonra daha yatlnn bir sesle 
tledi iri : 

- Geldiği•• mema•n ol· 
du•. 

Pakat yBzüme bakmak 
......__ıok acı, iğrendirici bir şey 

değil mi? 

Kadın itiraz etmek iite
miıti, erkek buna meydan 
verıniyerek devam etti : 

- Ne yalan ıöyliyeyim? 
V aktil~ ben sevdiği kadım 
tarafından yüzüne kezzap 
dökülen bir adam görmüş
tüm. 

Suratıod• insana benzer 
yer ftalmamıştr. Yolda gi
derken kadinlar onu gör
memek içia başlarını ~eviri
yorlardı. 

ZaYalJı bit bir şeyin far
kında olmadıiı için . müte
madiyen kendisinden kaçan 
U•k daran insanlara lakır
dı ı6ylerdi. 

Ben de bu ada• ıibi ol
dum, deiil mi? 

Sen bile karım olduğun 
laalde nefretten titriyorsun, 
lıiısediyorum. 

lkiıinin de oturdukları 
lı(ıtuklar yan yana idi. Ka
dın susuyordu. lrkek içini 
çekti: 

- Ah! Kokunu yeniden 
duyuyorum. 

Ba kokuyu doymaya o 
kadar ihtiyacım var ki H• 

nia livantandaa aldun ve 
lıtiime ıürdüm. 

Fakat benim ibt&mde ay
ai kokuya Yermiyor, senin 
•ücudnade Hçlarının. deri
aia koku•iyle ka1111yor. 

Y aklaı. seni koldıyayım. 
Titriyormuıua? O kadar iğ
renç miyim? 

- Hayır... Biraz bava so
iak da. 

- Nedea bu kadar hafif 
giyiniyorsun? 

Buraya •elirkeo ibtüode 
mantou bile yokmuş gali· 
ba. 

Tc rini anideyiz. So' 0ı.kl~r 
ıslak değıl mı? 

Aınan uc kadar da titri 
yorsun! 

Eskiden ne bıhtiyardık 
h11tırJar nıısın? 

Alnını omuıuma koyardın 
Ye ben senin yüzftne hayrau 

hayran bakardım. Daha ya· 
lr.ıbıma gel! 

Baaa öteki elini ver. A
vukat sana benim seni gör-

tnelc istedij'inai haber verin
ee içinden ne dedin? 

l>r. Fahri Işı 
lınıir Memleket hastanesi 

it. Rontken mütehaHıaı 
0

•tlcen ve Elektrik tednial 
J'•pılır · ikin el Beyler Sokak 

Nakili : Safiye Peyman 

- Seni görmek vazifem 
olduğunu dü~ündüm. 

- Seni son defa olard· 
bir daaa kucaklamak iste
rim. 

Biliyorum ki senin ıçın 
bu büyük bir azaptır; fokat 
bir an için buna katlan.On
dan sonra serbestsin. 

Bir daha s"'ndea biç bir 
şey istemiycceğim. Gidebi· 
lirsin. 9Jmaz mı? Olmaz 
mı? 

llköncc kndın gayri ihti
yari bir i?kiJdi, sonra, utanç 
ve meı ham ·ti sarılarak, bu 
zavallı ıadamı kırmak iste
medi, başmı onun omuzuna 
bıraktı, dudaklarım uzattı 
çe gözlerini sımsıkı yum
du. 

- Devamı var -

Radyo ilanla
rının Ücreti .. ri 

Radyo difüziyoo postala
rı vesıtasiyle neşrettiriltıcek 
ilin ve reklamlardan Matbu-

at umum miidürlüğünce alı
nacak iicretler icra vekille
ri heyetince tesbit olunmuş
tur. 

1 2 gün için kelime başı
na 30 kuruş. 3-11 ifÜn için 
25, ve daha fazla gün için 
20 kuruş alınacaklar. Keli
me adedi beşten a~ağı ve 
eltiden yukarı olmıyacaktır. 
Radyo dif üzyon po5hdarı 
vasıtasiyle yaphrılacak trans
misyonlarından yarım sı:ade 
kadar 120 lira, bir saata 
lıadar 180 lira, bir buçuk 
saata kadar 240 lira aluıa
caktır. 

Bu ücretler deYJet mües
seseleriyle menafii umumi
yeye hidim müessaselerden 
üçte bir nisbctiade alına
caktır. 

-o--

Dört ay evvel 
Fatma ölen 

Perihaın 
hakkında 

Dört cay evvel ölen 16 ya
şınde Fatma Perihanın vali
lesi zabıtaya müracaet ederek 
ölüme amit olan bir erkek 
hakkında davacı olduğunu 

bildirmiş ve tabkik ta baş
lanmıştır. 

•ıL-........ .... ""' , 

M tbuat hülasaıarı 
.......... + 

LUS: 

ısadi c phe
de mücad ,le 

pla •• 
Hüseyin SAMİ 

Urfa Mebusu 

Bütun icraat ve h rekab
mız , biihin düşt.ncelerimize, 
en geni,.. ve şumullü mana· 

sıyle, milli müdafaa ve lınrp 
konomisi znruretleri bi

ld :n dir. Bu gay yi g<rek 
doğrud doğruya, gerek do
iayısiyle faydn ı telaki i edi· 
İt-mi •ecek herhangi bir te
şebbüs ikinci, üçüucü plfıoa 
geçmek mecburiyetind1.:diı. 

Şu kadar ki Türkiye cum
huriyetini müdafaa ve harp 
ekonomisi zihuiyetile Os
manlı imparatorluğunun u-

mumi harp içindeki "Lev_a
ı.ımatı Umumiye Reisi,, ls
maiJ Hakkı Paşanın konsep· 
siyonları arasında Okyanus
lar vaı dır. Bugün harp, eko
nomisi bakımından memle
ket iktısadiyatının sevk ve 

idaresi Büyük Millet Mc:cli
sioe karşı mesul olan hü· 
kümete aitşir. Ordularımızın 
her türlli madde, malzeme 
te!ô!İs ihtiyaçlarını vaktinde, 
zamamuda tatmin etmek 

vazifesi ona terettüp etmek
tedir. Yirmi altı sene evelki 
zihniyet ile bugünkü idari 
ve siyast zihniyet ara::ıındaki 
fark her cihetçe göğsümüzü 
kabartacak mahiyettedir. Bir 
atı için, 1914-1918 faciDsını 
bahrlıyalım. Bir tarafta, be
delini ödemeğe lüzum gör
meden her rast geldiğine, 

her bulabildiiiııc vaziyet 
eden, ipekli kadın çorapla· 
rından şampanyaya kadar 
hepsini ihtiyaç listesinde ad
deden bir "Levazımatı umu
miye direktörlüğü!,,·· ~~~er 
taraftan, vatanperverhgın
den biç b:r vakit şüphe edi
lemiyecek olan ve bugün 
artık tarihe kar11mış bulunan 
gayri mesul bir siyasi teşek
külün beş on ldşiyi ı.eugin 

etmekle miıli iktisadın lc
mell..-ıriai P.ttığıoı san u ip
tidoi ve z:vallı zıbniyeti!. 

Bu zihniyeti , "Mitli şı. et
ler namı altında ve umumi 

" cefald crt&sıod sahneye 
vazeylcdiği iktısadi orta 
oyunu! 

Hayır. Tarih tekerrür ct
miy~c ... ktir. Bu acı lı f sıllar 
---~w.,.rn:ı;;;~ ~ 

1 - 2 iaci klau 1941 

- •::~:joOıuada 111ır Ilı• 
v et Atlantiie 2ev 

lagiliz ve Awe ikc eodüs
ıisi bir arad Alm y nın 

bava kuvvetini, gerek kemi
yet ve gerek l cyfiyet bakı
mınd n yakın istikbalde ye
tişip geçmelidir. 

Bu t yynrc meselesinde 
keyfiyetin kemiyetten dah 
ehemmiyetli olduğunu muba
reb nin o nltı ny lık iuki
şafı göst • miştu. 

O, ha iyi hcmmoddedc •, 
daha ileri f eknik ıle dahil 
mültcınel tayyareleri duba 
çok miktarda Almanya mı 
yapabılecek, yoksa lngiltere 
ve Amerikc mı? 

işte tnilcad Jcnin neticesi 
bu sualin cev bınu bağlı gö
rünmektedir. 

A. Ş. Esmer 

--o---
Neye mal 
olmuş? 

Cemiyet akvam, büyük 
harbiu kaç paraya mal oldu-
ğunu hesapladı. Umumi harp 
bir tirilyon 812 milyar altm 
franga mal olmuş. 

Biri ci Napolyondan 1914 e 
kadar çıkan harplerde sarf 
edilen pnr bu rakkamdan 
dokuz kere azdır. 

Ölenlerin say11ına gelince 
10 milyon kişidir. 

--o--

çen ilk vapur 
Savarmark Atlaatik de

nizini ıeçen ilk Amerika• 
buharlı gemi•idir. 

1819 senesinde bu aeya· 
hati yapmış olan bu remi 
ayni zamanda da yelkeali 

idi. Fırtınalı havada her iki 
yanında bulunan çarhlar ç • 
karılır, güv rteye alınırdı. 

-o-

Birleştirilmif 
kamış ardan 

yapılan flütler 
Bugün el'ao Peru yerlile· 

rinin musiki ileti olarak 

kuUandıklar1 bir kaç kamı· 
şın bir araya bağlanmaıile 

yaptıkları fliltler, çok eıki· 
den lukaslar tarafında• iead 
edilmiıtir. 

-o-

Bambo kamı
şından su 
kovası 

Filipin yerlHeriaia dere· 
lerden evlerine •u taıımak 
için kullandıkları kaplar, 
Bambo kamıılarıdır. Bir 
Bambo kamışı dolusu ıa bir 
evin bir günlük içme •• 
ihtiyacını önliyecek miktar
dadır. 

Çincede saadet -o-

•• .. lEn pahalı tren 
kaç tur U ya- ' Dünyadaki en pıhah u .. 

zılır 1 yolculuğu, ŞiJide jl~k~lla, 
Çincede "saadet,, kelime

sinin yüz muhtelif şekilde 

imlası v;a.rdır ve bunlardan 

biç biri diğerine benzeme· 
mektedir. Çincede saadet 

kelimeaiuc bu kadar fazla 
yer verilmesi ac&ba Çinlfü~· 

rin me!i'ud olduklarınden mı, 
yoksa saadete hasret yaşa· 
dıblar1Ddan mıdır? 

--------
ebediyen kapanmıştır. Halk 
evladı Bü1 ük Ioönü, halkın 
içinde, hal için bütün mev
cudiyetini, h yatını, sıbha 
tını vakfederek çahşmskt -
dır. Onun ctrefıod , manevi 
grnnitteu bir milli birlik 
teşkil ediyoruz. Saadetimiz 
de, ıstırabımız da müşte· 
rektir. 

Valpeno arasında ıth1•• 
trenlerde yapılmaktadır. Bu 

hatta bilet ücreti kilometre 
bizim puamızla yirmi bef 
kuruı tutmaktadır. 

-o--

Karıncalar ne 
kadar yaşarlar 

Karıncalar, köpekleri• J•
şadıkları kadar uzun ıeael• 

yaıarlar. Vaıati olarak bir 
karıncanın tabii 6mr& Hlds 
sene ile on sene ara91ada· 
dır. lstiınai olarak 0 • beı 
sene yaşayanlara da teıacllf 
edilmektedir· .. 

Binicisinin yu.-

.czacıbaşı 
züne tüküıen 

hayvan 
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Yunan emni
yet nezareti
nin tebliğ 

Atina, 31 (A.A) - Emni· 
yeti umumiye ne· 

zareti tarafından düo akşam 
neıredilen tebliğ: Düşman 

bava kuvvetleri bugün mem· 
leket dahilinde aşağıdaki 
akınları yapmışlardır. 

1 - Selinikte zayiat ve 
basar azdır. 2 - Prevezede 

zayiat yoktur. Evler hasar 
uğramıştır. 3 - Yanyada 

zayiat azdır. Hasar ehem· 
miyetsiıdir. 

--o--
AtinaMatbuatı 

• 
ıaanm yor 

Atioa (A.A) - Atina mııt· 
buatı italyama münferit sulh 

napacağı hakkında dolaş n 

9ayialara inanm11maktadır. 

"Katimerni,, gazetesi diyor 
ki: 

"ltalyanm lagilterc ve 
Ynaanisranla sulh müzake· 
relerine girmesi için ilk 
esaslı şart olarak Arnavut· 
luğu tabliye etmesi ve Ak· 
deniz için 
lizımdır .,, 

teminat vermesi 

"Proiya,, gazetesi daha 
ileri giderek diyor ki: 

"Faşist rejiminin ortadan 

büsbütün kalkması ve it ly n 
dıı siyasetinin işikir bir su· 

rette ve tam olarak değiş· 
miş bulunması ancak sulhu 
temin edebilir. 

Yunaniıtanın yeni bir te
cavüze karşı ile değil, fili 
bir şekilde teminat istemek 
hakkıdır.,, 

---o--
ihracat 
Lisanla ı 

1941 yılının ilk gününden 

itibaren ihracat lisanslarının 

eskiden olduğu gibi Ticaret 

vekileti dış ticaret dairesin· 
den veıileceği Ticaret veka· 

Jetinden bll 'irilmiştir. 

Tavşan ulak) 
öpek 

Amerikada Valter Stlil 
isminde bir l!öpek mcrdh· 
hsının köpe 1 ri nası.. d..ı 
bir tanesinin ulolııarı ay..,en 
tavşan kulağı şeklindedir. 

ISTANBULDA BULUNA 
BUTON YAPAGILAR Hü

KÜM TÇE SA iN 
ALINACAK 

~ ŞEHiR HABERLERi ! ZABITA HABERLERi 

• lstanbul ( Hususi ) - Koordinasyon heyeti, ticarethane 
veya ikamefgihları lstanbulda bulunan komisyoncu, top · 
taucı, yarı toptancı, depocu, emanetci, nakliyeci, mutemet 
va baokal r gibi tacir sıfatını haiz biltımum hakiki ve hük
mi şahısların, memleketimizde yetişen her cins ve her nevi 
yap ğı ları bir beyanname ile lstanbul valiliğine bildirmeleri 
mecburiyetini koyan bir karar kabul etmiştir. 

Bu hakiki ve bük i şahıslar bugünden itibaren beı gün 
içinde ellerinde bulunan yap "ğıları bir beyanname ile lstan
bu\ valiliğine bildirecekler ve bu yapağılar değer fiy&tle 
hükumetçe satın almacaktır. 

•• •• omu 

B lediye 
Reisimiz 

Belediye reisimiz doktor 
Behçet Uz bugün tadil ol
masına rağmen sabahleyin 
ıehrio bazı mahallerinde 
tetkikatlarda bulunarak tef· 
tiı ·etmiştir. 

--o---
Tıcar t 
mzy 

vekili. 
kında 

lzmir gelece gibi! • 
Kömür gibi kayboldua gözlerimin ön.ınde 

ilahi kömür gibi seni aramaktayım; 
inan b na, sevgilim daha yakınsın c' üoden 
Kömürü · nar gibi hep seni anmaktayım. 

TüUin piyasası bu ayın 
1 orı dördüncü günü açılacak

tır. 

Ahenk vardı sesinde, nefesinde sıcaklık 
iki varlık karıştı ömrüme, ömür gibi 
Güzelleşmek istersen yüzüne sürme aklık, 
Bir parçacık kömür sür, gel bana kömür gibi ... 

F. BATMAIDIKEN 

Korf olu bir ih
tiyar kadın 

diyor ki 
Londra (A.A)-Üç bom· 

bardıman tayyarsi dün Kor

foyu bombardıman etmiştir. 
Bu bomb rdıman esnasında 

yaralanmış oiao bir ihtiyar 
kadın hastaneye teda'9iye 

ahnmış!ır. Yarala ihtiyar ka

dın kendisini ziyaret eden 

royteria muhabirine demiş

tir ki : 

15 kız ta ebe 
Kızılçulludaki köy ensti

tüsüne yeninen 15 kız ta
lebe daha ahnmatına karar 
verilmiıtir. 

Yılbaşı uiyan .. 
20 u dün eece 

çe ildi 
-(Baştarafı birinci Sayfada)

biletin hamilleri üçer bin li
ra kazanmışlardır. 

Ticaret vekilimiz B. Müm· 
taz Ökmen açılış günü iz. 
mirde bulunacaktır. 

---o 
Güzel yalıda 
hır haftadan. 
beri eazyaiı 

yoktur 
Güzelyalıda oturan oku

yucularımızdan aldığımız mil
teaddid mektuplarda bir 
baftadanberi gazyağı teda~ 

rik edemediklerinden tiki
yet etmektedirler. Dün ma· 

hallinde yaptığımız tahki
kata nazaran bakkallar bir 

baftadanberi petrol kam
yonlarının uğramadığını ıöy

le mektedirler. Belediyemizin 

ehemmiyetle nazarı dikka
tini celbederiZ". 

--o--

Motorsıkletl'\; 
çarpmak 

Yusufdede caddesinde Ri" 
oğlu Hüseyin motr1ikletl• 
Yapıcıoğlu istikametinden ~· 

ref paşaya gitmekte iken ••· 
falt yol üzerinde ceviz oY11i 
nu oynayan Ahmet oğlu 1 
yaşında Donuna çarpar•~ 
yere düşürdfiğü ve yüıün 
hafif surette yaralamasın• 
sebebiyet verdiğinde tabkİ' 
kata başlaomıştir. 

--o--
Zabıtaya 
hakaret 

lnönü caddesinde Hayrol· 
lah kızı Saliha Çirik Jbr•• 
him kızı Zehra ile Ank•'' 
palas önünde kavga eder' 
terken 55 sayıli polis me111G' 
ru Osman Yalçın ile 45 ı•' 
yılı polis m muru Bilil t•~ 
raflarınden gavgayı ayırt • 
tiği sırada hakaret ettiklt' 
rinden yakalanmışlardır. 

--oı--

Yankesicilik"-
Keçeciler Kömürcüler cj 

desinde Erzincanlı 11111 
oğlu Kürt Şı.kir, kö1118' 
almak üzere gittiği ve k~' 
labalık arasında yeleği•~ 
cebinde bulunan 207 bu 0 

lirayı jiletle kesmek ıuret 
yankesicilik yaptığı Sali 
oğlıı Hüseyin tarafından ti 
kiyet edilmiş ve suçlu •• 
kaya müteakıp firar etDJİ 
tir. Aranmasına devam otu 
maktadır. 

--o-"Ordularımız z feri ka· 
zandıktan sonra benim ya

ral rımın ne ehemmiyeti o
labilir. 

AZ w 

6918, 8161 ile nihayet bu· 
lan biletlerin hamilleri de 

ikişer bin lira kazanmışlar
dır. 

4343 ile nihayet bulan el· 
li biletin hamili beşer yüz 
lira kazanmışlardır. 

Kazanç vergisi 
taksit müdtleti 

Hırsızlık 
§ Balcılar caddesinde 1

1 rahim oğlu Mustafa Güı• 
meriç Tuhafiyeci dükki111~ 
dan ba'zı eşya aldıktan ıo-i 
ra dükkindan iki adet ~ 
rap aşırdığı Ahmet o 

Abdullah tarafından ıikı 
edilDJiş ve suçlu yakall 
mıştır. 

Askerlık 

Ş besınd n: 

Askeri llsoıere talebe 
alınacak 

1 Mart 941 başlanğıcı olan 
yeni ders yılı için nakil su· 
retiyle Kuldi mektebe ve 

Bursa askeri liselerinin her 

üç sınıfına dn talebe alına· 
cak okurlar 2 inci kanunun 

yirmisine kadar bütüo evrak
ı rı t~kcmmül etmiş olacak 

şimdiden Alsancak şubesine 
nıüracarıtleri ilin olunur. 

--== 

Son rakamı 870 ile biten 
500 bilet biaer lira kazan· 

mışlardır. 

5C0· 100LIRA KAZANANLAR 
Souları 460 ile nihayetle

nen 500 bilet, sonları 989 
ile biten 500 bilet beşeryüz 
lira kazanmıılardır. 

Sonları 474 500 bilet,son
ları 794 ile biten 500 ~i let, 
sonlara 085 biteu 500 bi.et, 1 
sonları 392 ile biten SLO 1 

bilet yüzer lira kazanmışlar- 1 
dı~ 1 
50-5 LiRA KAZANANLAR 

b•tti •.• 
Kazanç vergisinin ilk tak

sit tediye müddeti dün ıo
na ermiştir. 

ilk taksiti zamanında ver· 
miyenler bugünden itibaren 

yfizde on cez~lı olarak te

diyeye mecbur tutulacaklar
dır. 

--o-·--
., ünlü ve p· -

uklu m nsu
cat hakkında 

§ Boz yaka kemer bol 
1 numarada Talip o 
Hnmdi, Hamdi oğlu ti 
mettin ve Ahmet oğlu 
Yeşil, sokak kapısının fr~ 
kilidi kırılmak suretile 1 

tiye ııirilerck yatak od•. 
da bulunan kahve renkl1 

1941 Yılın n en güzel hediyesi 

Sonları 85 ile biten 5000 

bilet ellişer, sonları 5 ile 
biten 50000 bilet ile sonla
rı 6 ile biten 50000 bilet 
beşer lira kaıanmışhr. 

Fiat murakabe komisyonu 
dün toplanRı ok yünlü ve 
pamuklu manıfatura kumaş· 

larına İstanbul fiat mura
kabe komisyo unun vazeyle
miş olduju fiatleri tetkik 
eylemiştir. Bu fiatler lımsrde 
tatbik edilectkiir. 

metre uzunluğunda "'' ~ 
niabette biiyük meşin J 

vulu ile içinde cia• ve ~ 
tarının bilinmediği 200 
kıymetinde ipek bir k ,1. 
ve &fyalırı açık kahve 
gi ve 15 lira kıyme 
bir battaaiyesiaia çab'9 
Haydar oğlu Ahmet tat• 
dan ıikiyet edilmiı v• 
lalar yakalanmıılardır .• 

- 1941 yılı için 
benden ne i!tiyor
sun? 

- Ben 1941 yı· 
h için Kemal Ak
taşın yeni icad ve 
ibdağ ettiği 1941 
kolonyasını isterim. 
Bu kolonya saye
sin de ben bütün 
yeni yılımı ferah 
ve neı'• içinde 
i•Jirecejim. 

TESELLi MÜKAFATI 
Bunlardan başka 2584 bi

lete de 20 ili 4 bin ara-

sın da teselli mükifitı ve· 
rilmiıtir. 

T ALIHLILER KiMLER? 
100 b(n lirayı kazanan 

159739 numaralı olarak Di

yarbakırda satılmıt oldutu 

-·--
Bıçak taşımak 

Keçeciler Mimar Kema· 
lettin caddesinde Kamber 

oğlu Ali Negizin üzerinde 
bir bıçak buluumuı •• aha-

§ lkiçeşmelik cadde•'/, 
Ali oğlu Mehmet, O•~ 
oğlu Ferhadın dükki•' 1, 
girerek bir adet ayak /ı 
kinasının yalnız tlst kı~ 
çalarak evinin kömtlr~~I• 
aakladtiı ve elde e 


