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HALK 

Ruzvelt 
Planını 
izah etti -

Ruzvelt lngilte- ihtisas mevkileri hak- Amerika tehlike 
renin lıarbi kında Sıhhat Vekil! karşısındadır 
kazanacağına mı--

iman etmiştir beyanatta bulundu lngiltareyebütUnyar-
ı Ankara, 30 (AA,) - B, M. Mec- bı kat'isinc ait mazbat• Devlete a- d 1m1 ar yapılacaktır 

E.icr Rawelt'in natka• lisi bugün Refet Canıtezin riy•se- it mutabakat beyannametıile bir-j 1. 
---•ı---

• Ben Mihvercilerin 
bu harbi kazanamı· 

s A. y 1 603 - SEME J ...... 
- - TAKViM 

n-a' " BALI 
Yıl: 1-- 1&7: U - GllD: MI -= 1111 - 1 ı..ı llıinun 11 

HIClt: 1111 - Zilkade il 

FIATİ 
DE 

da yapılacaiını ıöylediıii tinde toplanmış ve celsenin açılışı- leştirilmek özere llükiımete tevdi 
yardımlar , lnııilterenin nı müteakip Antalya meb'usu Cez- olunmuş ve 8, lif, 1940 birind ve 
rna-'#cr olmaaına lıiıti mi Erçinin vef•tını bildiren tezke- ikindteşrin ayları hesa:nna ait 
•-'--• Amcrilı-ın, ha re okanmUf ye hatırasına hürme- mazb.taları kabul edilm i ştir. 
neticeyi temin etmek için, ten lıir dakika ayakt• ıüküt edil- Göz~ülük kanun liyibasile Mer- yacaklarına eminim Bir taıırrmdaa ılilaea t.cııls la1>•-• lıll7tlk lılr Mf'e lcba .. ı.tirüate piiJ-rw~ 
hüliin ııiu'lıiil• harp I• mittir, kez Hıfzıuıhha Enstitüsü « Hıf-
r-uüıin lıelain• tııtdcıec»o 8, M. Mecllıl, Rlynetinmıhur :r.ısaıhha Mektebi teşkiline, Dina7- Va,;n,tmı. 30 (AA.) - .Reuter bllclı_ 
iını tahmin .ı-'ı ala DivllD.I Milhuebat 1939 yılı heaa- (Arkası Sa, 5, sıı, 4 de) ıVor: 
--'·• J ild" Amerika Birle$ilı; Devletleri ,..~, 
,_.... •i' "• Ruzvelt, dün aQaın bıltiln Amerika• 

Y-ı Ahi.din DAVE.R F R AN S 1 Z BARDIA'DA =~ _..sıı.n nutkunu "°1'~ 

A
-ika Cıunhuneısıme- MUAf/MASI VA Z 1 YET , 
nılWı ı.cı.ıc..cn nulJLwıu 

iratettiveJıl.Kunelıın Hitler Fransa- Şiddetli Topçu 
ltu nutku bak.iluıten merakla bek-

~e liy&k çıkll. Birlqik Ame- d Akd • ı· M h b • h" I" 
rika Uevletleri KeiııicumlaW'U, nut- an enız l• u are es1 a a 
kunda, açıktan açıja Alına ,.~ •, ] • • d d • 
~tai)-· ve .lapoayaya hücum e-..ut- maa arını ıstı yor c va m e ıyor 
lir, O kadar ki böyle lıir nutku, 
MYlet ve lııülıümet pOeri aruıa
••, 1Nr tle, ocak Çiirçil aöyliyebi· 
Jir. 

Totaliter tinletlere hGcam eden 

---·---
Peten Fransız gençligine 
hitaben nutuk söyledi 

-lngiliz kıt•at nın büyük 
taarruz hazırl.ğı ilerliyor 

Avlonya 
bombardı
man edildi 

------·~---
Yunan kıtaatı mühim 
köyl-er işgal etti 

• 
ltalyan kıtaatı 
r epedelcn yolun 
la ric'at ediyor 

AS KERT, 

SIVA_SI ~ 
VAZIYET 

Yunanlılar teıeb

iSTiLA 
O si erine 
BASKIN 

büı haldmiı~tini ---•ı----
muhaf aza ediyor lngilizler M an ş sa. 
Günün en caah eskerf bar. hiliai b O m b a l a d 1 

kitı Y wıanistıınd• ve hava-
larda cere7an etmektedir, • 

Geçen ••fta Ywıanıııar ta- Almanlar Lon-
rahndan ltpl edilen sahil te-

hir Himaranın fimal ve pma- draya şiddetli 
li fUlôsincle vukalndan tld-
detli muharebelerden eonn b• k t 
Ywıaa kıtaatı yeni lılr ilerle- ı Jr 8 IQ yap J 

Alina, 30 (A.A.) - Hükilmet na- me kaydederek liç kliy ılaba Londra, 30 (AA) - Bu gece ln-
11na söz söylemeğe salalııyettar uptetmişlerdlr, lıeri luırelıe- giliz hav• kuvvetlerinin Napoli'ye 

aatak, a:rni ııamand., İncillere ye- Kahire, 30 (A.A,) - İngiliz u-
•ilılıii ve lıu d..,ıeııer muufler mumi karargahının tebliği: 

at, Yunan kuvvetlerinın Şımar;& ti 1661 rakımlı bir tırpenin it- hiıeum ettikleri haber almımştlr, 
ımalinde sevkıilcey~ bakımından plinden 10nra kabil •hnDt- İngiliz tayyareleri boınlıelardaıt 

eldukları takdlrM, AmerikaDID ui- Trablusgarpta Bardiada düşma-
r17aaıtı telılikeleri ...e bütün dilD- nın topçu ateşi, dün, kendisine göz ı 

tnr, ital,..nlar hn tepe4ül 
>k mühım bazı tepeler ele geçır- 1ıııfka beyannameler de atmı§lar-
ıklerim ııG le~ir, Tepedelen ve aenllerinl talıklm etmlt lı1I- dır. aıı ı:ıayunamıılıeriıı ~ 

yanıa 4üpeeti feci TUi7e&i Aıne- açtırmıyan mütemadi ateşimize hır 
rikalılara ıöıı&ermekte, iacıltere:r• mukabel• olmak üzere bıraz daha 
ıanlımıa alc7lııin4e elu 1.ıinıt1- faallyetJi olmllflur, Kı~z 
1ara .. lııiica• etmekte4ir. Cum- hiç bir uyiaıa uğramadığı gıbı 

: llUJ'aya den '(";;..t..ıi. t L ... .!'~~,;:s~a;.;s.:-.!s!!;ıı.:,!l~4e~) .J (Dm• s... S. Si. ' •> 
lııurnisi lıu lııilnunlarıaıla, Meta memnunıyet venci bir şelı.ılde de-
enlan ılilflluı• lehine (B!ıpn ıı.. I vaın eden hazırlıklan da bır aek&e-
flnci kola dahil •1•cak luıdar ile- ye uğramamıştır. 
ri ,;ımek.-U. Sudan • Kenya ..-helinde dewı-

Raneltla aaf1twMI- (ID• .a. ••r R-H, bu ""* '911 ınıw' 1 1 '' 
ye faaliyeti devam etmektedır, ıe --•· .~ .. , 

•,~ ... artık. lqiltenye "'1 -.-m~-, 

talyaıılann rlc:at hal!nde oldukla 
görüJıııet1edir, Ywwılılar mıl· 

ım but köyleri uptetmiflerdir. 
le hır çok esir ve mühim miktar
a harp mabel'llfti geçmlftlr, hal· 
anlar tarafından yapılan mulıa

ıl tHrruzlar her noktada püskür-

TORK MATBUATININ VEBASI· 
•• lıütün kunetile :rar••- karar ı halyada bir mahal, 30 (A.A,) - Bu ımlubabe, ~. barp lıııılllan 

, İtalyan orduları umumi karar&ih• da bır m-be cıetı~ faıun mılU ~nı 
Yermtf oldup•a 'ft Cumlııarreısi· ı nı:reı -- bır mu.abal>edlr Çiınk • 
aia, ha danola kıratllsine Ye mil- lnın :!06 numaralı teblıgı: rırwıımıı butun hedefı, Amenkan ıatlk 
letbsla kahir eaerlyetine muana Bıngazi hududu mıntakıısında talının ve bu ıatıklAtın .wer kın ve ıı. 

Türk milletinin temiz Ulıniiftür, 1 
(Araa s.. 5. Sii.. •> davalarını Türk ze

, kasına, Türk fikri1•· 
tına, Türk irfanına 

tevdi etmek mi isti. 

elP"lnı fitneyi• ıeçmııte Jıarv 1ı1arep1 rETEN Bardıa etrafında top\'ll fa.,lıyet ı IWll ıçuı ıemaıı .waı btluın -- ı-
~ &kteriJC ıcfeovam etmektedir. Mustahkem hat- -· ıcın, aızlttı, ıorunıannızı ve ıo 

ı. . ... .......... j_..IH'n'- 11, Vlclıy, 30 (A.A.) - Havu ajaııaı larımıza yakl~ak teşebbıiaunde n.ıannızın tonınlarmı - _,, çukuru-
~ ,_, . - cı,.- CU-, 

itaneltla aatkudan UYel yaptı- bılıdırıyor: bulunan makınelı küçük lngılız -. ....-ııtı ....,. ......._ 
lı heyanııi ta, Reisle11mlııarua •e Fransız ıençllğine hitaben rad, mıifrezelerl teri püskurtülmUflıir . Allı- •• ,_, • .,. 

~ ..Weti ekııeri:retinla fik· yoda bir nuıuk söyliyen lılare§BJ qırıbınnı takip eden taarruz hare- Ruzveıt ıı0&1ırr1M IOYle .ıe- .ımıe-
rine wceman •lıaqtnr. Bu İıyan Petaın dem1flır kı: <etleri esnasında t3yyarelerinıız u- Ur: 
tızuı, .Benim ftkrımc. İngıltere, Halde ıztırap çelrinlZ, fakat ı., 'ak çapta bombalar atmış ve dıi~- ..,,_Amerikan mil!eu, 

193
3 buhnıun. 

. . . realtzm Jlc kartı koymuştur Bu yen 
Anıerilıaya ı..- olan harp oo..,._ tikball dü•ünıinüz. Hal karanlık, 'Tlanın makınelı mufrert'lerıne mıl- b tını ı·~ .... _ ..... r .. ., "' u n mı ~amızın ~nı,, .... ıne -n• 
Jarını kanlle iidemiştir, Çünkü, İn- (Devamı Sa, s, Sil. ı da) ralyoz ateşi açmıştır, Bır ı;ok ma, bu ıehdide de, aynı ...,re1 w aynı --
gilterenin bugün yaptığı harp, bız· '<ıneli veHit hasara uğramış ve ıızmıe karşı k,ıyalım. ,lamft - Town w 

at bizim barbimiadir,• ılemiftir. D N 8 ., ıahrıp edilmiştır. PlymouılınıCk'tan Mrl, ~an --
•--llıa Camlaurreisl .ı. lanı. • • • Yt! {!Off' Lızbon 30 IA.A,) - Trabl g•- ni~li. hıc bır zaman bugunkll ucı.r 
- .... .,, . • . us - ~ 1e1ı1ı1<e .ıtıııda ~ 

,_..ın Y•Pbia luırhln Amerika- takı lnıııhz muvaffakıvetlerının Ru&Wll, bundan _.-a, 27 Eyhll llNll 
-1ıar1ı1 old1ılmua kakl etmiflir, Bul g a,. (De'\'11811 Sa, S, Sü, s de) (.'Lrlıası Sa. .. Sil. 1 ... , 
O, IMr a- IMıira.. ,.lh)'an 
tanan llem'lıııılannı, Vqlnstonda S • f • 
,.t1am11 teı•kkl eı11,-, .. Atıaıı ı g a s e ı 
Okyan-lııLldm olan .... BG7iılıl Deg"' ı·şm edı· 
Brltanya atlalıuııu alidafııa eden 
lasilis ......... ,. AaeJ'ikaDUI , ' 

Hariciye Nazın 

nutuk söyledi 
Safya. 38 (A,A,) - D. N. 

8 : Subranya ıueclisı ıara-
tından dun barmye buıçe-

•• 
Universite 
• • • 
ıçın yenı 

talebesi 
yurtlar . 

Dün Partide Vali, l<ektör ve Emniyet Mü
dürünüa iştirakile bir toplantı yapıldı 

Yananlltantia ııafer 
Teaalıllrabıulan lılr lntllta 

HABt::Ş 
iSYANI 

u mUuO ,,. muhııfım ohlatuna 
bltnl M.iyer. O, lqiltne, -tlüp 
elur Ye 7ıkıbna Gç t•taliter devle
tıa karta. •lln:ranın en çırtin harbıne . 
&innek -buriyet Ye nöbetınıa 

AaMrikaya seıeeetine - etm•t 
lıtılunuyer Ye lıu dii4i111Hlerinıle. 
" lıa ea4i~l•rintle Ruzvelt ya 1-

• aıs dırtildir; Amerikan milletiıvo 
Mi:rük eberi7eti •ır keaıilsi ile be
nlıer4ir. Totaliterleri• uferi. yal
anı. Amerikanın .,ir ileri müdafaa 
.. Hl .ıu lqilterenhı 4etil; Ame
riluıa ticaret " MD•yilnia. ı\me
riluı• .ı-ouaalsiaia, Amerikan 
nf•h Ya uıul•tiai• yıkılmMf M
.-ktlr. 

liJDlD ta~\ ıp ~dılmesıni n•ıi· 

ll'ak.ip Haricıye Nazırı s0y
lediti bır nutukta, Bulıar 
dq siyuetinııı değişmedi· 

tille işaret etmiş ve Bulııar 
siyasetinin preaıııplerini 

Tazeden Kral nutkundan 

Dün Vilayet Parti merkez ~j, 1 talPbelerin~. yatmaları, &i;:rmeleri 
nuında Partı .Reı.ııı bmır meb u- •·ır yemelerı ıçın, rc..mi ve huau•ı 

•u Be19t Mımaroeluııun reı•lıgi. )ıırtlar we aa r tqekklilJer .... na Binlerce isi mubte1i 

Bildia ltıml- lrart1lbum için. 
lqiıı.e pktl-llMlb. lıililrlı mn
tl!lffer .m.hdır, 1ıazı lnflrat(llann 
ı.dıtülua felllletla yalıuhnlm•-
-. yul Ameriluınm lııırlN ..,.. 
""' .... IPa ........ y ........ 

aliıuıWır. 

10nra Bıılıarıstanın dış •i
yasetınde delti•il<lik olnu>-
11nı ıcap ettireeek hidiseler 
çılanaliıtını ilivır eımlştir, 

Popof. lıilt(ettın kabalii ile 
meellsia P.terditi ıti
da fe9ekldlr ederek lrilkıl· 
mırtin il asetinı tesir altın• 
tla llırakmalı için halk tara
ltaılaa JQılan tmkidlera 

1 
altına yübek ta1w1 vır Onı~ersitır da; ınmw ıunden ıruue artmakta mıatakalarda faali . 
talelıelerinın urun ihtıyaçlarından o!U 7üksek tabaat talftıesinın ila-

1 olan yatma, yırnDM ve ciyme me- tiyaçlarJDJ temin ve tatmın hudut- yette bulunuyor 
l 1etelerıle alüadar hır toplantı ya. larmın çok dünunda blınlf bir JAadn, 38 (A.A.) - lbıı.. 
pı!Dllftır, Toplantıda Vali ve Be- _.:rettedir. Buaun için yealıfea ptıında isyan palflemekte 
lediye Reisi Lütfı Kırdar. Oniversi· ve bımen dır mevcutlara iliveten ye italyanlu ..O*-diyen 
le Rektörü Cemil Bıllt!I, Edebiyat yi7eeek ve yatacak yerler meselır- yerlilerin çırle harltl ile ticls 
Fakültesi Dek•nı Himit, M•rif 11 hucıinün tizerınde 41ifllıılileeek edilmektedir. 
Müdürü Tevfik Kut ıle m•lümatı- mühim İflertndPn biri halindır ıı6- Daily Telesnplı ıınefell-
n• milraNBt edilmek üsere çatın- rtUmiiftlir, CaiYenıteıua muhtelif nin hasmi muhalıirlnla N• 
lan Faai7et Mlidilri buar lııll- FüilheJerintle talebe cemiyetleri- . robi'dea &lln4erdiii lılr teJ.. 
bmm!Jflardır, 1kı ... t ıdltea- 1ep- •la briıNaj1t -trir aında cemi7et· ırala &lire lılıılefte Aal lbbet, 
lantulan MDra Parti ReıaJ psete. terin ~rile muvni &iWcek Balıeflstan h11duduna dvu 
eileft p ~ ttlt liir lealiyatia ltbwıı ve -eti lıe- -talaıluU ....,...... 

.-lllıli...ıllıiıJiu:.:ıı~~ •'...w1ıoıı11ıı• 

yorsunuz? 
KAğıt ıtoklanna fren 
Turunuz. Bol kiğllb 
gazete Türk malbu. 
abAID webaıular. 

•• 
KıJllMtll 111 ..... rrlr ille 

• 

ametUn Nazına bu mllhl• pzıStnt UçllllCll 
.. ,ıamızd• ı .. r•tl•r .Utununda bulacak•..._ 

YARIN 1 Değerli muh•rrir Nizamettin Nazif'ln 
ı yeni yıl mevzulu mühim bir y•zı11 

( Oilniln. içinden) 

Bulgarlara 
En yakışır 
Hareket 

•Çankef. aa Bulpr Solwıuı1-
Bariei7e Bılcilmeniaıle lıir tekl~ 
ala reıWeıliltiliini • hildiNi. Ça-. 
luıl'1ID teklifi BulgariıtaJwa mlJa. 

- iltilıakmı talep etmeklellla 
Encümen hunu reddetmekle ikti8 
etmemi• meellsten Bulprl8taiul y_, A. ,.,clB lıitar.ı katmasını da-••• ıı 
ll)lne• rica •imiştir, 

Bıdpr Kralı ..... Borla 118t-j Görilli17or ve aalafılıJ• ki, ıı. 
..-ıı Filof ile &id1lil. BafMkillıi im BaJprlstuaü lıuid ai)'uef 
1..ı 1ıla ınalren bir ..tut lnıt lıüımından .._ ltlr birlik b-ı .ı. 
"1JI lıe7 aıa ...... .,.. BllJ. mam•ıtır. YeWlierine aylun .... 
prı.taaıa ıeçeu ,...... _...... liarid slyaet lwıaatlerl ,,.. 

w illimilzdeld pi ipa talıip qli· Fakat QUldJe Fart-~ 
'baltllılırilıeti bü eılıc-ıt lıel1IG w ~es.ı •"•k .. k lıt 

lldiırUV .. tı·ijıı!· lıtıalarla ... 2 

- 119.l ,,. ........... 
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D I Ş _- .. -- - -= 
POLİTİKA ADIN 

UNLERi 
YAZAN: ZİYA ŞAKIR 

Şehirde tellôllar bağırıyor, Monsu
run dôr' o çekileceğini ilôn ediyordu 

11 Aylık Dış 
Ticaretimiz 
İhracatımız 

36 Milyon 
lira fazladır 

Bu gece için eğlence 1 Hayat pahalılı .. , 
yerlerinde zam var ğıyiizde 2Bmi~ 

iki gaz kumpanyası 
bu nisbet üzerinden 

PE1'EN JN 
Politikası 

Yoacnt 
hol. Ha..yin Şükrii Babaıt 

Dtin ticaretimize ait olmak üze-

Belediye, lükı ve birinci ımıf yerlere göre bu 
gece yapılabilecek azami zamlan tesbit etti 

Vezir Hamid, acı acı grlümsedi: / rakseder gibi bir eda ile, ağır ağır ~e veril~n resmi rakamlara göre, Bu gece Yılbeşıdır. Bu mW.ase- Hali: bu kabil yerlerde mutlaka 
_ Ya Emirülmümin!.. Bunlar; yürüyordu. Ikinciteşrin ayı içinde memleketı- betle tramvaylar ve otobüsler gece yemek yen.eğe mecbur tuftlııuya-

(Al.i Resı11) taraftarlarının, cahil Vezir Hamidin adamları tarafın- mizden 11.043.509 lira değerind~ ndan ...... '·" ecekl ·-' . __ ......._ Tı....• 
yarısı sonra .... -y e.r-- cak, isti3~et" yıy""'..,...... .,...u 

halkı tahri kederek çıkarm;'..1< iste- dan teşvik edilen bazı k.imııeler, o- ihracat yapılmış, buna mukabil dir. 
masal.roa alakart yemekierde de 

dikleri ihtilalin başlangıcıdır. Bu nu alenen tahkir etmek için: 5.501.081 liralık ithalıitta bulumıl-
ihtilllin bir başı ve bir de kalbi - Hain .•• Dinsiz ... Ölüme gider- muştur. Diğer taraftan eğlence yerleri •- zam J9ptlımıyacaktır. 
vardı. İhtilalin b~ı. (Mansur) idi ken bile, (Hak) ile istihza ediyor. 1939 yılının aynı ayı içindeki Ilı- hipler:i bu geee için fiatlara zırm i&- Lüb sınıflarda kah..-e, çay, don-

D . b • dıl v Jerd temişlerdir durma ,limonata ve Wlki 200, bi-ki şu anda zincirler içinde, ölüm ıye, agır ar. e yer en racatımız ise 12.045.351, itM!ltı- · . .• .. 
' t ' · bekli İhtil"li k lb' · topladıkları taşları, onun üzerine mız da 6 384 037 lira idi Bunlardan yalnız sabaha k&dar rina smıflarda 150 kuru§. diger bü-saa ını yor. a n a ı ıse,, · · · .. . . . .. 

(Hacib Nasr) idi. o da, kuvvet'i 

1 

fırlatmıya başladılar. . lM-0 yılının tkinciteşrin ayı ile açık k~ak .olan ye~lerde beledı- tün ıç~ ad1 ~eden yuzde 25 
bir muhafaza altındadır... Görü- Mansur, bunlara gillmekle mu- bıten 11 aylık dış ticaret rakamları yece, adi tarifeden hıra ve rakı ı- zamla verilecektir. . . 
yorsunuz ki baş ile kalb, felce uğ-ıkabele etti. Hatta çehresinde, en da bu 11 aylık devre içinde dış çin yüzde 25, şaraplar için yfuıde Ayni zamanda bu fıatlardaki 
ramıştır. Binaenaleyh, artık vücu- küçük bir ıztırap ve fikiyet eserı memleketlere 99 milyon 572.655 li- 50 zam kabul olunmuştur. Bu gece zamlar ilk kon.somasyonlar içindir . . 

d
.. hlçb' eh . t' k l.mamı görünmedi. ra değerinde ihracatta ve 63.592.159 için yemek mecburiyeti kaldırıl- Miıtebald konsomasyonlar adi ta- 1 un, rr emmıye ı a ı- ı 

tır Mans korkunç Fakat o esnada halk arasından lira değerinde de ithaUtta bulun. mı§tır, . rifeden hesaplanacaktır. . .. ur, yarın, en 
işkencelerle can verecektir. Bunu biri, ileri atıldı.. Avucunu dolduran duğumuzu ve ihracatımız lehinde ---------

ören halk, korkud sükiıt ed...- çamuru, Mansurun yüzüne fırlattı. 35 milyon 980.496 liralık bir fark E t f ı· at 1 a r ı Kapalı durak 
g an, O zaman Mansur duraladı. Ça- k d dildiğini' " termektedir 

kt . • Fak t · di k d ay e gos . 
ce ır ·.. ~ • şun ye a 81 murun geldiği tarafa baktı. Yüzü 1939 yılının 11 aylık aynı devr!!91 

(Mans~r) u hıma;e eden ve 
0 "'.11° vahsi bir tebessümle gerilmiş olan içinde ise 115.834.715 lira ihracatta tetkik edildi y C l l C ri 

vasıtasile (Abbası) tahtını devır-ıkocaman sarıklı bir adamın kendı- ve 112.695.856 liralık ith.alB.tta bu
me~ için gizlice entrikal~r ç~viren sine baş salladığını görünce, ken- lunmuş ve il:ıracatmuz lehindeki 
(Hacib Nasr) ne olacak· .. Sız, bu dinden geçme derecesine gelerek: de 3.138.865 liralık bir fark kayde-
adaın hakkında bir hüküm ve ka- - Ah .. ah ... Nihayet; bana çamur dilmiştir. 

• • 
ışı 

rar veriniz. fırlatıyorsun, öyle mi şibli!... 11 aylık dış ticaretitnlzin muh-

C•nh hayvan satışına 
göre kıstas yapılacak 

Belediye Proı'te pro
jeleri hazırlattı 

Dcdi . Diye, bağırdı. telif memleketler arasında sureti Mürakabe Komlııyonu dün top- Üstü .kapalı durak yerleri ıçın 
Hallfe, bir an bile tereddüt etine- Kendisine en yakın olan muha- inkısamına gelince, yine bu reıımi !anarak perakende et satışları için şehircilik mütehassısı frost tara

di. Dik dik vezir Hiunidin yüzüne fız, bunu merak etti: rakamlara göre, ihraeatnnıı.da canlı koyun fiatlanna göre bir kıs- fından bir proje hazırlanarak dlin 
bakarak: - Ya mansur! .. Bu kadar, taş a- 17.632.742 lira İtalya, H milyon taa temin etmek üzere faaliyete Belediye Reisliğine verilmiştir. 

_ Bu akşam, kendisine, benim tanlar var. Onlara bir şey söylemi- 971.288 lira ile Birleşik Amerika devam etmiştir. Et işile alakadar Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar 
yemeklerimden bir sofra gönden- yorsun. O, çamur atan adama ni- devletleri, 10.298.801 lira ile İngil- olan tacirlerin de bulunduğu bu dün bu projeleri tetkik etmiş ve 
niz. Fakat bu yemekleri ~önder- çin öyle bağırdın?.. tere başta gelmekte; bunları, toplantıda 38 ""39 senesi zarfında malzemeleri cinsinin de tespiti için 
ııneden evvel, Hekimbaşının reyi- Dedi. 8.449.287 lira ile Almanya, 6 milyon borsada satılan canlı hayvan aza- M. Prosta vermiştir. Bu tespit te 
ne de müracaat ediniz. Mansur, bir derin (Ah ... ) çekti· 613.274 lira ile Fransa, 4.729.449 li· mi fiatlannın ııorul.ınasına karar süratle yapılacak ve bilahare der-

Diye, korkunç hüküm ve kararı- - Hey kardeş! ... O taş atanlar, ra ile Macaristan, 2.239.277 lira ile vermiştir. Bu suretle elde edilecek hal inşaata gejçilecektir. 
nı bildirdi. ne yaptıklarını bilmiyen insanlar- Çekoslovakya ve 4.014.245 lira ile rakamlar halihazrrdaki satışlarla 

MANSUR, (DAR) DA, EMSALSİZ 

BİR FECAATLE CAN VERDİ 

dır. Onların hareketleri, beni mü- de Yunanistan takip eylemekte- da karşılaştırılarak canlı hayvana il U 1' E fi E R R I JC 
teessir ve mahzun etmez ... Fakat dir. göre perakende et fiatı meydana 
bana çamur atan adam, Bağdadın İthalatımıı.da ise, 10.782.807 lira çıkarılacaktır. 
ülemasındandır. Ve yaptığından da ile İtalya, 9.708.474 lira ile Roman· Diğer taraftan bu sene memleke-

Yarından itibaren ihracat [i. 
aansları Vekaletçe verilecek 

memurlarının m a • 
aşluına zam yaptı ı 

Şehrimizdeki ecnebi gaz \ 
kumpanyalarından Şel ve So
koni Vakum hayat pahahlığı· 
nı nazarı ilibare alarak bütüa 
memur !arının maaşlanJIJl yüz
de 2 nisbetinde zam yapmış
lardır. Her ild kumpanya da 
hayat pahalılığının bugünkü 
artış nlshetinl tesbit etmek 
için müştereken çalışmışlar ve 
meydana getirdikleri e!'deks
ler vasıtaslle hayat pahalılı

ğının bugünkü artış nisbcti 
ni yüzde 28 olarak tesbit et
mişlerdir. Her iki knmpanya
rua memurları son maaşlarını 
hu zamla almışlardır. 

Bundan başka Osmanlı Ban
kası memurları da maaşları-• nın arttırılması lçlıl Banka ! 
Miidürlüğüne mUracaatte hn- ; 
lıınmuşlarsa da bu müracaat- ı 

!eri kabul edilmemi§fll, 1 

Gıda maddele
rinin f i a t l a r ı 

Ti c a ret V ekiletinin 
tasdikine arz edilecek 

(e raıısa Devlet Reisioİ.ll 

g-- hareket tarzı ve politika
sı yine ıünün birinci 

planuıı işgal etmeğe başladı. Büyük 
Brilanya adalarına laarru•un sık 
sık bahiı mevzuu olduğu ve İt..lya
oın Trablusgarp topraklarına ç<>
kilmek ıatırarında bulunduğu şu 
sırada Fr•nsa üzerine nazarların 
dikilIDMi sırf bir tesadüf del:ildir. 
Fransa müstakbel Avrupa şatranç 
lahta&mııı yine mühim bir taşı ola
rak kalacaktır. Filhakika uğradığı 
badire bin senelik tarihinde, Jon 
Dark zamanındanberi, hiç misli gc;.. 
rülmemiş bir keyfiyettir. Maama
fih mücadele henüz bitmiş değil
dir. Dramın üçüncü perdesi Fran
sanın izmihlali üzerine kapoııınış
tı. Piyesin kaç perdelik oldugu şu 
dakikada malum deı;ildir für dör
dü.neü perdenın olacağı muhakkak 
ise de bunun sonuncu olacağı ve 
buını bir beşincinin takip etmiye
ceii hiç le kal'i dqildir. Binaena
leyh daha birçok rollerin tevzi ve 
taksimi imkan sahası haricinde de
ğildir, Fransız marqali hazitan so
nunun o feci günlerinde bütün 
Pol Reyno hükumeti \e Reisicum
hur memleketten kaçarak sergü
zeştler peşinde koşmağı dü~üııur

ken Mösyö Laval'in azimli teşvık
lerine ve kararlı iraclc>ine tcbcı)el 
ederek Fran•ada kalmağa karar 
verdi. Laval Reisicumhur Löbrünü 
kalabalık bir parlamento hey 'cti 

Ticaret Vekaleti gıda meddeleri ile ziyaret ederek memleketi ,ter· 
satışlarının kontrolü ile tespit edi- ketınemesini ısrarla talep elti. Fa· 
lecek fiatlar hakkında şehrimizdeki kat mütereddit durumu karşısm
alakadarlara yeni bir tamim gön- da Mareşalin idare dizginlerini eli· 
dermiştir. Bu tamime nazaran şitn- ne almaoını istedi. İşte Petcn La· 
diye kadar Fiat Mürakabe Teşkili- val'i o buhranlı günlerde ~· akındaıı 
tı tarafından tespit ve ilin edil- tanıdı. Parlamento oyunlarıııa bü· Ertesi gün tıehrin her tarafında 

<tellallar ba~nyorlar.. Mansurun 
(Dar) a çekileceğini ilan ediyor
lardı. Şehrin bütün halkı evlerin

haberdardrr. ya, 8.562.260 lira ile İngiltere, · 7 timizdeki et istihlaki geçen yıllara 
Diye cevap verdi. milyon 562.260 lira ile Almanya ve nazaran bir misli artınl§tır. Her se-
Kendisini bu derece dilhfuı eden 7.280.353 lira ile Birleşik Amerika ne Şarktan Sovyetlere ve Cenup 

den boşandı. Sarayın karşsıındaki 
1 
bu hare.ket bile, Ma?suru ~~~liıp 

mr'Ldan. Adeti. bir mahşer halini edemedı. O d~rhal yıne eskı ıtıdal 
ald ve sükunetini iktisap etti. Zincirlc-

ı. rini şak ı rdata şakırdata raksede~ 

başta bulunmakta ve bunları taki- vilayetlerimizden Filistine yapıl
ben de 2.291.930 lira ile Çekoslovak- makta olan koyun ihracatı bu sııne 
ya, 1.907.518 lira ile Fransa, 1 mü- dahild~ki fazla talep karşısında 

yon 116.738 lira ile İsviçre ve durmuştur. 

Şimdiye kadar ticaret birlikleri mekte olan fiatlar badema Vekıile- tün vücudile iflirak etmemiş 
ve mıntaka ti~aret müdü'.lükleri 1 tin verdiği direktifler dahilinde it- meb'usan elinde küçük menfaatle. 
tarafından verılmckte olan ıhraeat marn ve Vekaletin tasvibıne arze- rin müdafii bir kus.la olmamış, bi· 
lisansları yarından itibaren mün- dilecektir. Vekalet riayet edilmesi lüia Fransa için müstakil bir •i· 
hasıran Ticaret Vekaleti tarafın- icap eden hususat hakkında bütün yaset takibini iltizam etmiş, daha 
dan verilecektir. Lisans talepleri vılayetlere birer cedvel gönder-1 harpten çok evvel Almanya il< 
gfüıü gününe karşılanacaktır. Bu- mistir. uzlaşmak taraftarı görünmüş, :Hıl-

Cellatlar ,meydanın ortasına, 
gibi, cellatların önüne ilerledi. 

(ısa) nın gerildiği çarmıha benz;-
1.116.738 lira ile de Brezilya gel- Bu sene memlekette 700 binden 
mektedir. ziyade koyun ve 17 bin keçi kesil-

nıııı için Vekalet merkezinde bir ' [etler Cemiyetinin ıtalya aleylıın-
lisans bürosu kurulmuştur. 1 p 1 Y A S A 1 deki ablukasına Fransayı i~!ıı· ı k yen bir dar ağacı kurmuşlardı. Ve, Hassalar, geri çekildiler. Onu, 

cellatların ellerine terkettiler. 
yağlı kayışlardan yapılm!:j olan 

Vezir Hfımidin emrile, (Ali bin b J::. LE Dl YE 
İsa) Mansura doğru ilerledi. Ara-

miştir. Yapak beyannameleri ettirmek istememiş, hele cebri ve 
·-------------' • askeri tedbirlere, Edenin bütün !S

lhracat tacir 1 eri rarlarına ragmen, menfi bir en. p 
enli yüzlü kırbaçlarını hazırlamış
lardı. 

Birdenbire: 

-ekliyor. 

larında şu konuşma geçti: Halk hamamı sür'atle 
- Ya Mansur' Ölüyorsun. tamir edilecek 

Piyango bu 
gtce çcl<iliyor 

Hükiımetiıı neşreıt igi bir karar
name ile Japağı stoklarına el koy
n1ası üzerine elinde yapağı mev· 
cut olaıılar dünde nitibaren beayn
naınelcrini \'Crmeğe haşlam.ışlar-

Sesleri işitildi. Bütün gözler. Dic
le sahilindeki zindan yoluna çev
rildi. 

- Ölümden kurtulan k im var? 1 Balattaki •halk hamamı. taml-

( ATkası var) j rat ) liziinden yine işlemediğinden 
-=========== Beleı:liye Reishğı lıu;asmın sürat

iRTiHAL le tamir olunup açılmasını aliika
darlara bildirmiştir. 

çekil iş saf batı rad. dır. Hükumet bu malların fiatları
'. nı bilahare kararlaştırarak tacir

y o ile aakleaılecek !ere tediye edecektir. 

Mı lli Piyangonun 1941 Yılbaşı 1 M A A R I F 
Mehmet: .tll Gar 

dün vefat etti 

..... 
' \ 

Elli kişilik bir (Hassa) müfreze
si, ağır ağır meydanın ortasına 

•doğru ilerliyordu. Ve bunların or
tasında da, zincirlere vurulmuş <>-
la 

·M .. - ·· d İstanbul 'Üniversitesi Başkiıtipli-n ansur gorunuyor u. 
, . ğinden mülel<ait Mehmet Ali Ger-

Mansurun çehresınde, en küçük 1 k b' d b · .. ı 1 • ld çe ır sene en crı mup e a o u-
bir korku ve ümitsizlik mevcut de- • h talıkt k t ı k gu as an ur u amıyara 
ğildi. Bilakis, sanki m~kasına ka- dün öğleden sonra vefat etmiştir. 
vumşaya giden bir aşık gı1ıi, neş'e- Cenazesi bugün saat 12,30 da Me-
li bir heyecan içinde idi. Basını va- 'd' k" .. d k k ı k d 

J cı ıye oyun e ara o ·arşısın a 
kit vakit semaya kaldırıyor ... Sesi- Kervangeçmez sokağındoki 7 nu
nin en tatlı ahengi ile, mütemadi- ı maralı evinden kaldırılarak Meci
yen: 

- Hak .. hak., hak. .. 

Diye terennüm ediyor .. ve adeta, 

diyeköy camiinde namazı kılına

cak, Feriköyündeki aile makbere
aine defnolunacaktır. 

EJebi Rorn••ı: s2 ............. " 

Ç©lb>c§lfil VoDdo~ol 
Yazan: UAHMUT YESARi , 

Dürnev, kanıeriyeye girince, el-! Havlusile tabağının içini teınizli-
lerinı tırparak haykırdı. yen Şevket? 

- O, bu ne tene22ül .. Ayağınıza - İşte şöyle bir çilingir sofrası ... 
ııcak su mu dökmeli? ı Dürnev, ralu sürahiaini alarak 

Sonra Sadiye de yltlllaruıa eel- bakıyordu: 
mişıi· 

- Kahahatlerinizi yava1 Yavaı 

affetıiriyorsunuz. 

Şevket, ayağa kalkarak 
aldı: 

feneri 

- Bu daracık yerde oturamayız. 
Baksanız a, yarımız içeride, yarı

mız dışa rıdo. Haydi mn•a başma.. 

Hep birden kameriyeden çıktılar. 
Düruev, yüziinü buruşturnyordu: 

- Fakat bu olmadı, ~ize ikram 
edcmiyeceğlz ki .. 

Cemil Kazım, bir iskemle ala-
r: k o~urı 

ıv; d "1 mi? 

- Şevket bey, fişe ma~aallah 

yarımlanmış.. 

- Vallahi sabredeınedim. 
- Öğle yemel:inde de epey İç· 

miştik! 

Şevket, çirkin bir kahkaha sah
vertfi; gözlerini süzerek içki bak
landaki na:.ari7elerini anlatmağa 
başladı: , 

- Ayyaşlarla, hasisler birbirle
rine benzerler. Birinin para, öbürü· 
nün içki hırsı hep ayni şeydir. İki
si de kanmak nedir bilmezler. Ben 
anaş değilim.. Halli aJYaşlıktan 
nf'fret ederim. fııkai ı..ı.; ir '..-nrnm 

Kabataftan Dolmalıahçeyo 
aıfalt 

çekılişı bu akşam saat 23 te Taksim 
Beledi ye Gaz.nosun salonunda ya·· 

Kabalaş vapı.;r 1'Acleoinin başın- p ılacakt ır. Muhtelif ikramiyeler 
dan Dolnıahahçe c~. ı.ıne kadar o- çckildı;,; teıı sonra tam saat 24 te 
laıı tramvay caddesinin nsfalta son olarak (l00.000) liralık büyük 
çevrilmesi kararlaştırılmıştır. Bu- ikramiye çekilecektir. 
rada bir de tretuvar yapılacaktır. Bu piyangoda dağıtılacak ikra-

D E N J Z miyelerin yekunu 3.030.950 liraya 

Bir dalgıç motörü battı 
Tacettin Algartan'a ait 6 tonluk 

dalgıç molörü Çanakkale civarın
da demirli iken dalgıç makinesi ile 
birlikte batmıştır. 

baliğ olmaktadır. 

Çekilişi n bütün safahatı relrans
misyon tarikile Ankara radyosu ta
rafından neşredileceğinden çekili
Ş l memleket n her tarafından takip 
etmek mümkun olacaktır. 

çünkü bu, ruhun bir ihtiyacıdır. fenerin, tozlu camlarından dllki.i
Bazı anlar olur ki müfekkire isyan len kirli bir ışık, sofradakilerin 
eder, onq avutmak, hatla uyutmak çehrelerini parça parça gölgelen
liizım gdir. İçkinin desti rcbakilrı- diriyordu. Sadiye, kollarını iskem
na teslimi ruh ve vicdan edersin.. lenin arkalığına geçirmiş, hafif ha-

Gözlerini Sadiyeye dikerek de- fif sallanıyor, Dürnev, yaslanır ei-
vam edi>ordu: bi gevşek, yorgun bir tavırla Kud-

- Sarhoşluk bir zarureti hissiye- retin sandalyesini tutmuş, dudak
dir. Romalılara gıpta ederim, o, ne !arından hiç eksilmiyen bir tebcs
•orji. dir efendim! .. Avrupada su sümle, gözler :ııi kırparak ona ba
yok, şarap var. Sarhoşluk zarif, in- kıyordu. Burhan Şevketin şiş ka
ec, medeni insanların bir gıdasıdır. paktı gözleri ispirtonun atcşile da· 
Lakin scrlıoşuğun bu şeklini , bu 1 ha fazla kızarmış, elleri kadeh hı
cinsini s ize anlatam1yaeağın1 ki.. tarken titriyordu. 
Düşiinen, yoruh n bir dimoğ için Sadiye, yakası kapalı, frenk göm 
bundan daha mükemmel bir istira- leği biçiminde beyaz, ipek bir bluz 
hat tasavvur olw1abilir mi? Bazan giymiş, ince kırnuzı çizikli, siyah 
diişünmemek istediğiniz fakat ar-[ bir bo un bağı bağlamı~tı. Bu sade
znnıız hiliıfına her an, her dakika lik içinde o kadar zarif, o kadar göz 
düşündüğünüz şeyler vardır. Ken- alıyordu ki .. Belinde, gümüş toka
di kendinizi aldatmak, beyhude ü- lı, enli bir kemer ,·ardı. Biraz u
mide kapılmamak için içmelisiniz. zun, siyah dira eteğinin altından 

Cemil Kazını, Şevketin, çözük görünen küçük ayakları, asabi ha
bir Jllmak gibi hiç kopmadan uza· rcketlerle mütemadiyen oynuyor. 
yan safsotnlarırı dinlemiyordu. du. 
lr '•ftra }ı;p rpm rt lı't't• ıu111• -'11P n 

Muallimlerin kıdem 
zamları veriliyor 

1938 yılında kıdem zamını gör
müş olup da henüz zam farklarını 
alamıyan muallimler için Şehir 

Meclisince münakale suretile tahsi
sat kabul edildiğini evvelce yaz· 
mışjık. • 

Bütçe tasdik edilerek geldiğin

den perşembeden itibaren sayısı 

üç yüzü bulan bu öğretmenlerin 

kıdem farklarımn tevziine baıla-

nacaktır. 

giymitli, Arasıra, terlemiş gibi eli
te yakasını açıyor, omuzlarının ar· 
zu, ihtiras uyandıran donuk be
yazlığı göze çarpıyordu. 

Cemil Kiızım, evvela, bir iki ka
deh içildikten sonra yemek yiye
ceklerini zannetmişti. Halbuki ka
demler dolup boşalıyor, meze ta
bakları değişiyor, yemeği kimse 
düşünmüyordu. Burası samimi bir 
ahbap, aile sofrasından ziyade a
deta bir sefahet meclisine benzi
yordu. Sadiye; hiç yüzünü buruş
turmadan, hatta susuz, alışkın bir 
tavırla rakı içiyordu. O zamana ka
dar Sadiyenin rakı içtiğini bilmi
yordu. İki üç ay içinde mi alışmış
tı? 

Sadiyenin gözleri mahmurlaşm14, 
yanakları pençe pençe kızarmıştı, 
Cemil Kazıma eğildi. Tatlı bir pel· 
!eklikle dili dolaşıyordu: 

- Sizin dostluğunuz hu kadar 
mı? diye sordu. Bakın, nibar yaw
n·za ıı;clmcdi, hillô dargın .. 

beyanname verecek 
Irak, Bağdot, Hindistan, Japon

ya ve Amerika gibi memleke llere 
mal sevkedecek olan tacirlerin bu-
malların nevi, miktar, sevk ve ta
rihi, hareket iskelesi ve gidecek 
oldugu l ıına'1ı gö•terir birer beyan
name vermeleri kararlaştırılmış

tır. 

Dünkü ihracat 

Noel münasebetile durgunlaşan 
ihracat işleri tekrar canlanmaga 
başlamıştır. Dün muhtelif memle
ketlere 203 bin liralık ihracat mu-
amelesi kaydedilmiştir. Bu mallar 
meyanında isviçreye tiftik, susam, 
keten tohumu, Romanyaya porta
kal, Macaristana deri, Hamburga 
yaprak tütün gönderilmıştir. 

İngilizlere satılacak 
tiftiklerimiz 

Tiftik ve yapağı ihracat birliği 

azaları dün birlık merkezinde iev
kaliıde bir içtima yaparak İngiliz
lere satılacak tiftiklerın fiatları iı

zerinde gorlışmeler yapmışlardır. 

vermişti. Fran~a resıni hükUn1eti
nin şaşkın, o ~ehird ,•n bu şehre ka· 
çııtığı ve ne ,a11acrıi; • nı bilmcdiğj 

buhranlı dakıkalarda metin kal
mış 'Ve \·azifcniu Fransa toprakla· 
rında kalarak düş11ıanla mahirane 
ınü-ıakereler yapnıak (ltdu~L:ruı ile
ri sürmü~lü. Mare~al bu dHlel 
adamının faali\·etindcn. kudr<."tin
den. uı.;.fahı;ıudan o kadar ınemnuıı 
kalnıı~lı ki 10 temmul Hl40 tari· 
hinde şunu lahtı koram alınıştı: 

•Yeni t~kjlatı esa~iyr kanunu
nun milletçe tasdikiuden mııkad· 

cleın herhangi bir sebeplen niışi 

devlet şefi vaıifesini ifaya imkiıu 
bulamaz;»m Mösyö Piyer Laval 
bu vezaifi yeni hiçbir rasimeye ih
tiyaç kalmaksızın deruh le edecek· 
tir.• O zamanın mühim davası mü· 

tarekeyi elde etmek ve Almanlar
la bir anlaşmaya varmaktı. Birinci 
şık elde edildiği gibi, ikinci nokta 
da Montoni'de Bitler ve Peten mü
lakatı ile tahakkuk elti. Mösyö La
vol artık hariciye nezaretini der
uh le ediyordu. Bu bapta çok sarih 
malumat olmamakla beraber -ki 
bu malıirnat belki elde olunabilir-Bunun için İngilizlerle yapılan 

müzakerelerde kat'i bir fiat tesbit ağlebi ihtimal Mösyö Lava! Mare-
edilmemiş olmakla beraber mud- şal'in emri altında bir nazır gibi 
bi memnuniyet bir netice;e van-1 değil, kendisi bizzat devletin nazı· 
lacağı tahmin edilmektedir. mı itniş gibi hareket ederek Al-

İki randevu evi meydana 
çıkarıldı 

Ahlak zabıtası memurları, Üs

manlarla mükiılemeleri arzusu da-
iresinde ve istediği vüsatte idare 
etmiştir. Bu hale bittabi ihtiyar 
!\1areşal tahammül edemc.-zdi ve 

küdarda Tahtara\'an sokağında 2 Laval'in giriştiği taahhütleria 
'lwnaralı e\'de oturan kör Hakime-- çemberine sıkışamazdı. Mareşal İn
nin randevuculuk yaptığını ha- giltereyP uyarak mü,tenılekede 
ber almışlar ve yapılan cürmümeş- mlicadeleye de\'am etmek isteme-

• butta iki kadınla iki erkeği müna- di&i gibi bu defa da Almanyaya 
sebetsiz bir vaziyette yakalamış- uyarak İngiltere aleyhine muhare
laırdır. beye girmek arzu etmemektedir. 

Bundan başka Kurtuluş semtin- Hatta keııdisini bö)·le bir karara 
de de bir randevu evi meydana çı- ""vkcdecek tahrikat nekadar ~ok 
karılmıştır. İki ev de mühürlen- olnr.ıa olsun ve har.gi taraftan ge• 
~·_kadınlar muayeneye sevkedil· j lirse gelsin Pctene göre F r • 



EGE EYLABI 1 Siam ile Hindi 
Çini arasında 
muharebe] r anisa ovasında on dört köy 

istilasına maruz Fransızlardan esir ve 
malzeme alınmış , 30 (A.A.) - Günlerden-leden sular çekilmiş tehlike. azalmq

. devam eden yağmur durmuş-

1 
tır. Uenemen - Emiralem arasında · 

I>ün hava yağış.szı. geç'lliş bu- ki demiryolu el'an su altındadır. Bangkok, 30 (A.A.) -· Bir Siam 
de güneş açmıştır Muhtelif 1 izmirde ve Bayındırda birer ev tebliği, Hindiçini hududunda Fran

lerdeki suların seviyesi alçat- • çökmilştür. Nüfu;ça zayiat olma- •ız ve Siam kıt'alan arasında ge-
ad;.r. Bu ovada 14 karlar köy mışt.ır. niş mikyasta muharebeler cereyan 

istilasına maruz bulunmak- İzınirden Çeşmeye gjtmckte olan ettiğini bildirmektedir. 
. Bu köyleroeki halka sandal- ot-0büs Tatar deresinde suların şid- Fransızlardan esir ve harp leva

ylyecek gönd<>rilmektedir. detli cereyanından dolayı d~vrilmiş zıını al~tır. 
"' Bergama • Soma yolu açıl- ise de içindeki yolcularla posta Fransızlar Cumarte 1 sabahı 
. Menemen merkeı:ine hücum çantası kurtarılmıştır. Monghav mıntaknsında Vientianne

deıı ateş a~·mışlar, faka t süratle sü
kiıta mecbur edilmiş erdir. 

Bulgaristanda 
ençlik kanunu 

Cenup Arapları 
lngili:ı Taraftarı 

Macaristanda 73 tren 
22 ye indirildi 

Budapeşte, 30 (A.A.) - .Ma-

'-l ·ıı~ S t Bir logilı~ istihbarat car trenlerinin tahdidi netıceslnde 
CU& ar mı 1 por e- normal zamanda 12 büyük hat üze-

~külünde yetişecek Subayının Beyanatı rinde her gün işliyen 73 tren 22 

) D N B Kahıre. , 
30 

(A.A.) _ Reuter: ye irımiştir. Ekspresler ancak dör; 
a, 30 (A.A. - • · .: b ·yük· h t -

bir müzakereden 5-0nra Arabistanın sahil mıntakasını u a uzerinde iş!emektedk 
Budapeşte ile Kolozsvar arasında 

ya meclisi bazı tadilitla teşkil eden Kadramut'da bir ay sü-
iş!iyen altı tren ikiye in<lirilmşitir . 

lilt kanununu dun ıcabul e~ ren bir seyahatten Aden'e avdet 

u müteakip l!M!Clis 1941/1942 
· bütçe projesi muzakerelerine 

çlik kanununa göre yedı ilt' 
?a., ara'!llldaki kız ve erkeklerin 

milli bir spor t~klı:ülü tara
yetişürilecektir 

Suriye komiıeri Lübnan 
~eiıicümhurile görüıtü 

t, 30 (A.A.) - Havas: 

l'ansu: fevkalAde komiseri Ge· 
il Dentz Lübnan Reisicümhuru 

ile Edde'i ziyaret ederek ken
~leu zun bir mülakatta bulun

Ur. 

'1iJoPun yeni yıl mesajı 

f:ra, 30 (A.A.) - Bulgar kralı 
Başvı>kil B. Filofu kabul et

lr. 
r alındığına göre Filof yıl

lnünasebetile Bulgar milletine 
~saj neşredecek ve geçmiş 

başl~a vekayiini gö1.den ge-
ktir. 

eden bir İngiliz istihbarat subayı, Budapeşte, Kolozsvar ve Debreceu 
gazete muhabirlerine yaptığı be· arasında ekspres işlememektedir. 

Buda peşte ile Avusturya hududu 
yanatta demiştir ki: 

arasında günlük üç ekspresle üç adi 
Cenup araplan. hiç bir zaman 

bugünkü kadar İngilizlere yakın tren yerine şimdi bir ekspres "" 

im dıl G 
··ı·· d ki f bır adi tren vardır. Budaoeste ile o a ar. arp ço un e za er, - • 

ahil 1 d b
.. ük b. Yugoslavya hududunda Kelebia a-

s arap an arasın a uy ır 
· h ti k t Ut tmişt· tasında ekspres yoktur Normal za-sevmç ve ra a ı · ev e ır. . . 

Çünk
. - b 1 Er·tr 'd al manda Nagykanızsa ıle Trlcste a-u u arap ar, ı e e ç ış- . . 

1 tand 1 1 tt k 
raoında yedı tren ışlerken ~md. 

mış o an va aş annın an a ı · . . . . 
1 

· di l k f . ti rd f yalnız iki tren ı•lctılmektedır. 
arını n eyere 8.'!15 e en ne - ---·-o.---

ret etmişlerdir. Her nereye g:ittim
se ,orada, İngi.liz zaferi için duala~ 

işittim. 
Bu istihbarat subayı, yanında 

portatif bir sinema makınesi oldu
ğu halde yaptığı bu seyahatte, fa
liyet halinde İngiliz bahriyesini, 
hava kuvvetler' / i ve ordusunu göıı
t.eren filmler gösterrni9tir. 

Cenubi Finlandiyada 
büyük bir kar fırbnaıi 

He!sinki, 30 (A.A.) - D. N. B. 
Bildiriyor: 

Dün Cenubi Finlandiyada büyük 
bir kar fırtınası çıkmıştır. Karın 

Bet bin tahlisiye andalı 

Modrid, 30 (A.A.) - Stclani: 
Cebclüttarıktan bildirildiğine gö

re oPrtekiz sahilinın 800 mil aç:
ğında bir Portekiz şilebi cBurggo• 
ismini taşıyan boş bir tahlisiye san
dalına tesadüf etmiı)tir. 

Feci bir Tren kazası 
Beş kişi öldü ve 
bir çok yaralı var 

Bertin, 30 (A.A.) - D. N. B. a-
jıın.sı bildiriyor: Berlinden ııelmek-

1 K D .'l .-..: 

1ürk 
Maıh~~=] _l _1 _a_u_··_N_ü N M E v_z_· _u_u_-..ı] 1 ~~=,dem 

1 
. . ... 

M Ü c a d e ı e D i n dostu Almanya hükiımetine yaptı- d. w r 
''Veba,, sı ... ına kuvveti~ ihtımal verdiğirnız ıyen yogurtçu 

Yazan: NİZAlllE'ITİN NA.Z1F Kat'i Neticesi tavsiyeler dahi kaydeylediğirni ı Pazar &ilnü, kapıdan ı;c <n )O-

1 

İkdam, gaıete sahifelrrinin art
tırılmasını doğru bulmıyanlann 

başında geliyor ve işte, günlerden-

. ahalarda harp ateşinin sirayet et- ğurtçuya dedim ki: 

G Al k
ltirilmemesi rususv nda Berlindeki - Yoğurdun nasıl? arpte lllaCa zimamdarların itinada bulunmn:a Sol yanaı,,.,nı oynatarak: 

__ _ _ _ rına diğer bir amil teşkil eyledi. - İyi amrua dedı, scnm i ted~ 
beri, arkada ımız Ahmet ~ek.ip, i:İll gibi değil! 
hakiki münevverlerin tanı bir te- Yazaıı: Hamit Nuri Irmak Son günlerin fazlaca ve kuvvetle 
Eanütle müzaheret etml'kte olduk- - revaçta bulunan şayiaları, muhd - Heın i) İ, bcr.ı benim iitedi-

1 k h kh b
. 

1 
Şimdiki harbin 939 Eyliılündc rebenin Balkanlara, Boğazlara, y ,:im gibi deı:ıl ue demek? 

arı ço a ır mem el et dava- · . · illa! · · · d -t 
1 1 1 

. Lehlstanla Aı.manya arasında bat- kın Asyaya sıravetı ıçın Almanya - um a, •ız )Ogur un yng-
sını, a ı an çe me ere chemmıyet I 1 h , ki da b 1 d ğ d usını :.ıer•ini•. B•• ise b·'" ~ .... 

1 
• k b' d · İ ·ıt filD azır.ı ar U un U U Ul~s .- .. \.& iLLLl .r 

vermeden ~avrıılnn haknretlerl amasınaan, a a ın e ıse ngı e- ' . . . urt! 
.• • . ' . . . . . . re • Fransa_ Almanya muharebe.si .1914 te b:ı5l 'yan Cıhan Hn•bınd 

t•gntl erek ve sın.ı hır tabıye ıle 1 li . . 
9 

H sabık Kavser Vılhelm Almanya. - Nekıtdar hafif, Karakulak u-
. 1 h.. 1 .. k .. t k şek ne gırrnesınden S-Onra 40 a- k d ~ yapı an ucum arı pus ur l're . .. siyaset a:.kHlik erkanı eski Oı ) u a ar mı. 

"d f d d' . z ıraruna !:adar geçen 10 ayda mu- ' ' l' k k.ııd d ,..1 ~ • mu a aaya evam e ıyor. . , . . d manlı impara:orluğu ile ittifak - e 8 ar e,.ı •e "" yııı• 

G h
'f 

1 
. . hinı nadıseler ol u. hat 8 , ıJ r 

azcte sa ı c erının arttırılma- . :1asebile ı-afkasyadan Turana, Sı ırı • .; ı • 
• · 1 k ı· ·ı · · " · Bu zamanlarda muhareberun Ce- - Yag"lı.>ını ne vakit »i•.·erc~iz•. 5ma manı o ma eme ı ı e gırış.ı- 1 . . na çölleri , Süveyş kanalı yolile Af • .. "' 

,.. b .. d 
1 

n· d , . t lnubu Şarkı Avrupa ve Balkanlar .k k k • h. - Allnlı kısmet ederse bır ay 
6ı u muu c e, anı ın n~şrıya 

1
.
1 

B _ · 
1 

k . 1 rı aya geÇ{'. re . uvvetı, ma ıye• 

b d 
. . b ld • yo ı e ogaz ara, va. ın Asyaya sı- d.l . .. · ·Ürm<>z. Çünkü on be~, yirmi &iln 

sa asın a gırı~ıp a~armış o ugu d . • . . 'ıesap e ı mernış, terrube olunma 
d 1 

. rayet e ece&ıne daır sayılamı'-'a- . sonra koyun .u· ·ılerı bolla•mı•·a 
memleket ava arının hepsuıden . " . " mış cıhadı mukaddes ve haltfr • " 

.. . . . . ıcak mıktarda şayıalar çıksrıldı, . başla) ınca yo!:'urtlar da manWı 
mut.ımdir. Zıra ı:a•ete sahifelerı· h b 1 .. tal 1 b. . ı-uvvetlerı yardı mile İngiltere . a er er, mu ea ar ızım ga7.et kaymağı gibi kalınlapr. 
nın arttırılması ve arttırılmaması 

1 
. . . ··ı 

1 
• 

1 
ınpar:.torlufunda vurmak g;b 

1 
. nıldı" kadar . . erımızın su un an vası.ası e umu- -LJik . 1• - Fakat benim canım ı.ugürı 

mese esı A ıı. basıl bır • fk" '·· t . · ıd· akat, t"'.' ~lı ,havn ı bir lıareketP r:u e arımıza a ..... ~r tır: ' fena halde yojiurt i•tiyor. 
mesele değildir. Bu, Türkivede riri•mişti. Ffüırer Adolf Hitler _ 0 halde alır )·arını kilo hafif 
matbuatm zeki ve irfan tarafından 940 Haziranında Garbi Avrupa \!manyası, gpcen Cihan Harbinın 

ce h's 'nd F rd '-- hafif atı,tırırsınız! 
mı, yoksa zeka ve itianı ihm ı ve P ~ ' e . ransa 0 usun .. un ...,.,_ atalı ve terHkeli hareketlerinden ' l t 1 t k -· Ver ö leyse yarım kilo! 
hatta imha eden bir esnaflık ve zu ması ne ıcesı yapı an mu are · ' ıiyiklle dersler almıs •• fazlaca isti- Adam, bizim yarını kilo yoğur-

d b zlık t l
"kk. . t f d zamanlarında Avrupada fü;<inc~ fadeler elde etmişt i r. 23 Ağusto~ ma ra a e a ısı ara ın an . .. _ du tarlar en, bir yandan da kom· 

nıı kontrol edilec~ui tesbit etmek hır buyuk devlet olan İtalya d 939 dn Sovyetler Birl'ği ile imzala- şulan imnndirmek için bııj;ırıyor-
meseles.idir. harbe girmiş bulunuyordu. M~kfır an dost~ıık \"e ademi teca\·üz mu- du: 

tarihlerdenberi geçen S ayda dah. ahedcııi de bu hal ikatin en canh 
harbin yine Cenubu Şarki Avr'1- lelaili..,den birisı, Pn nıühimmidir. 
pa ve Balkanlar, Boğazlar yolilf' \lmanvanın 1n~iltcre ile mücade

zaman bol sahifeli olarak çıkmış- !'a'·ın Asyaya bula"'8cağına da .r 'esi Balkenlarrh, Bol!azlarda. yakın 
larsa muhteva bakımından mutla- ayni tarzda cok fazla şay alar. ha- .\syad« değil. Garp!e, İngiltere a-

lalarında ve ... tlantik denizile Ak-

İnkanna imkılu olmıyan bir ha
kikattir ki Türkiyede gazeteler ne 

hacmiue iki aalıife katması haki-

ate~ini Arnavutluktan etrafa sira·· 
yet etirnıe<tı. Boğazlar ve hiterlan-

01a·oGLt''1DA ot11·t"x MONDEN 
Bİlt HADISt; 

Tamamen Yf:'ni bir ıeltJe kon&Jl 

Ş -\ RK (eski Ekler) 
SINEMASI 

- Vay kaymak ""Y, 
mısın mübarek? 

Sordum: 

MES'UT Bht _,.,.. ı. H 

İ!Aocılk Kollekti! ırketinde Hi!nıneı 
Zadelerden Bay Mecd;>ttiıı ~ bcm&l· 
rezade8i Bey han Ceıe 1~ eekı MalıJ'fl 

Nu.ırlanndan &y Abdurrahınan bira ... 
den M1'ri.ı>L11 Hoca Osman efoodl mab-

1 

irtifaı sekiz metreyi ge~tikten son-

Berlinde bir yanruı ra Helsinkide termometre sıfırdan 

lin 30 (A.A) _ D N B . aşağı 20 ye d~üş!ür. Trenler te-
. : · · · • •J&n- ehhürle gidip gelebilıniş ve ınüna-

kateu bir meı<eleydi. Bir fikir, :&e-

te olan marşnndiz treni bu sabah ki, san'at ve itfan mllM'lesi, O de
ıaat 3te izillli askeri taşıyan !tir virlerde bir gazeu idaresi, iki faz.
trenle çarpışmıştır. la sahifeniıı. her sütununu ve her 

duıou D. 11.avayolları Sıhhiye memuru 

dı ile yakın Asyanın harp mıntaka. ı Bugün Açılıyor Hakkı Orıpn'ın nikllılan blrçolt da.-~ı.. 
sı haline gelrnesiıu ha• ati \'e ç-Ok . . lik>r humnında Emındruı evleıım~ me-

' . . . B:l:f{.!ı:l başa tamir ed; ı ıp yepyenı bir m.urluğuııda ım kıhomışiır Gençlere 
.·ı1emınıyetlı menafııne zararlı te- ~dtU alan ŞARK tEskı F.kler) Sinema- .. ~1..,. dıJem. 
ıf.kk! eden Sovyet &ı.svalUt Cüm-1 •ı. Bınnci Vizı7on olank bu aksam ... t -----=---------
huriyetleri İttihadı Hükumetinin 19 d• kıl mevsunıne buyiil< 1ıld.u POLA . ~ , . 

_ ıNEGRI'nın 1,,.,.,,,1 ettıb GUSTAVJ: tis!«ın ytlkı;ek sanat kudretlen halı:-
ırıyor; ka" inkıt .. ~ t 

sabah f!.45 te Berlirıde Anhalt ,,..t aa ,.,;ram~ ır. 
bagaj dep-OSUnda hır yangın 

lır. Yangın bazı bürolara ve 
g! !erine de sirayet etmiştir. 

Şarki Sırbiıtanda 
tetanoa alcını 

Belgrad, 30 (A.A.) - D. N. B. 
Bildiriyor: Mevlut 

Şarki Sırbistanda Negotin şehri 
hane hastanesi masaj ft er-
. f ·· 

1 
· d ki' ile civarında bir çok Tatanos vak'a-

ı pro esor ena eıı eme ı .. . . . 
~. d ki ş --~d· At . sı miişahade edılmıştir. Hastalar-

y o or em""' •• qıa . .... .. .. .. 
U··nu ıdö· ·· ·· ü L-t" dan hır çogu olmuştur. n yı numu m n&MPC J· 

l İldndkantın !Ml ~arşamba gü-
ilğle namazım mili alrip Be- Framız • japon müzakereleri 
lunda Ağa camisinde merhu- Toldo, 30 (A.A.) - Japonya ile 

ruhuna ithaf edilmek üzere Hintliçini arasındaki ticari müna
lfıt akutıılncaktır. Muhterem sebetkre dair Fransız • Japon mü
lanmızın teşrifini rica ederiz. zakereleri bu 'Ün Toki<Yla ba.,ıamış-

Merhumun eşi ve çocnklnrı tır. 

NO TL A R 
Herke• nasıl 

geçi11 iyor? 

İkdam nıuharriri ıehirden 

•İr röportaj yapmış: •Herkes 
' ıl geçiniyor?• O tabii kendi 

~tkilıleri11e göre bunu cevap.. 
laııdınnış. Fakat, NaDBlllOlla 
~e konuşuyorduk da: 

- Kimi •Son Posta. •ın kü
liirbaz mnharrirlori ~ibi hur 

liirlil hay~iyet ve ~eref mef

~uıuuna ratarak; kimi de llY

~llrına ankeller 7•parak ~ 
'iyorlar •• 

Diyerek, ilave etili 

- Şu kahpe dünyada .... 
menfaat insanları neka. 
deiitliti1or ve eski ıloA-

übali. şirret olmıya snkudebi
li.}o·ur. 

Kemmiyet mi 

keyfiyet mi? 

Adri;ratilrte bir Yunan de
nizaltısı üç İtalyan vapurunu 

ltlıtırdı. Muhafau altında ve 
kafile içinde seyahat ecietl bu 

vapıırların batmaruHlan ııonnı 
ıla denizaltı bütün takibe raf· 
- mahlraae nuıııenalula 
kurtul da. 

Bidise,.; N anemolh ile 1ıiJo.. 

ilkte mitalea ediyorduk da: 
- Demek iri her §83' U

lllİJet te delil ke)'fi,.et te._ 

Diyerek, ilive etti: 

- Bat" Y'U.&ll ılcınWri~ ... 

. , • FLAUBERT'io. ~ur ıvınarundaD il<- kında uzun satırlar yamlllyı µ!; bulu· 
başka her mcolek fevkaladclığin- libas edilen 19rıar. MADAlll BOVARİ tılmıııi ııey-
den m1.hrum olan ltir iki gazele • 

1 redecelı. ola"1ar, bu büyük '" kudretli 

mü•vedd.eoi Ti:rk ?ı~":'leketiuin ir- M a d a m Bov 1 - hır , l'&Zlı-in! do•tlann• ""-
fan, zeki, san at, mıtialıve ve ya- letmaltl• bıtırem1yece1tlet'dfr. 

Filmile başlıyor. MADAM BOVARİ haklbla. eyn>-

Müsademe Berliu • Hanovre hat- 'atınuı ancak dikkatle ve itina ile 
tı ü:ııeriude Nennhauııetl istasyonu ha.ıırlanınıt ya.ıılara tahsis etmei:i 

ile Hathenow i.tasyonu arasında bit meslek bor<u bildiği içi11 iki 
vukua gelmiştir. :U:üsademe vukun fazla sahife hikayecileri, romancı
geldiği zaınan izinlileri taşıyan lan, miite!ekkirleri ciddi bir fikir 
tren imdat '-cn"ını" kullanarak dur- ve san'at seferberliğine tahrik eder u ratma meziyetleriru dost ve düş-

ve her altı aahife meınleket irfa- man her .. 
2 

•• .. •. . )'laubert'm bu ulvi e>•rınde b(ıyük bır cleolerl batun tesir ve • ulret' altında 
~u~sa da son iki vagonu hasara ııına mutlaka bit şey kaıandırırdı. go de düşure duşüre Jromed.ren olan POLA NEGRİ sanatinln ' tut.an, ı.ıanl>ulda nadır gorülm~ "~ 
ugraınıştır. Kaza, makasların bo- Halbuki 929 dan sonra artan her meydana hakim oimu• n bir iki I t.amamen ••malanııa yilk....,lmiş ve ..,.. j Avrupado gostenıdıği biıyôl, hirlcrdo 
zulınwu yüzünden olmuştur. Hasa-ı sahife mutlaka fikrin, ukfının ve kağıt ıriıusıırı. mürekkeplenmiş ki-, ~..,ı.., tesrur ve mcrıan elnw.lc knbl- l alkıjlar .toplıyaa ıwdır ve büyük e<er· 
ra uğrıyan vagonlarda bulunan yol ' tın 1 h. 1 b. ğrl taciri biıvük servetler tcuıi11 et- lıyellnı bır daha gO.terml;."tlr. Onu MA- !erden birıdır. 

!ar d b ·r d .. sana a ey ıne 0 mu9, ır za- mişlerdir • DAM BOVARI !ihnlnde oeyıedocek o-ı llu Fnınsı.z od.•hın•ınm. ftlnı ve anat 
tu ara5ln a e4 o u ve ye "" ınanlar 'l'ürk münevverini• en sa- • laıılar &lhirltar cazib ınln tesiri allıoda k~tl:lm bır l>'diası oı.uı bu tıımln 
ağır olmak üurc birçok yaralı mimi cehdine sahae olan sütunlar Türk fikriyatı bu büyiık beladan kalmaktan k<'ndilerın• kurtarnmırıcak· ŞARK (Esi<, Ekler) sınema ında da ay. 

vardır. Ağır yaralılar Hathe11ow Greta Garloo'ların, Klarlı. Gahle'·IRükümetiıı k:igıt sarfi~atuıı tah- !ardır Fllmın &üzelliğl, t• ·ı eden ar- 1 nı takdın tcphyacakıır 
hastahanesine kalıhnlmı.ştır, Ha- !erin, P.cbert Ta~·lor'larııı resimle- dit eltiğı gun ~u.rtul~k saadeiın~ 
fif yaraWar yollarına devam «'tm.İş- ri ve L<?r kadmlarınıu çıplak bal- ulaşım~tı. Oa ıkı sahıfe ıacırlen, 
tir. dırla.rı tarafından u.ptedilmiştir, kağıt stoklarının yerine nıücadele 

İrlanda üzerinde meçhul 
tayyareler uçuyor 

Türk kütüphanet.iniıı f"l'cliru ı;ahasına fikir, "irlau ve •elia .tok

arttırınış eserlerden ha14!isi 929 lan çıkarmağa :wrlandıkları &iiıı 

dan sonra yazılmıştır? Hangi r<>- ~ÖnE'n zekamız birdenbire parladı, 
nıan? Hangi hikıiye? Bir tana &ös- unutulan irfan birdenbire kıymet 

Tamamen :reni bir hale 11ni e<tilnU. olaa 

ş ARK (Eski Ekler) sineması 
Görfilmemit birlı:Jel Vh:von fltımeri röe~ ve 

Bl AKŞAM ...ı 9 da 
Dublin, :ıo (A.A.) - Mustakil Ir

landa hükümeti müdafaa nezareti terilebilir mi?. kazandı, istih•a reli len fikir te rar Dehak&r POLA NEGRİ 'nin 
tarafınden neşredilen bir tebligdc 
hliviyeti tespit edilememiş olan bu· 

askeri !.ayyarenin dün Buneranq 
ile Dorıegal konJluğu dahilinde di· 

ğer bir kasaba üzerinde uçtuğu 

bildirilmektcdır. Tayyare, dafi top
ların ateşiıle tardedilmiştir. 

Bir sivil tayyare de Dublin ile o 

Sahifelerin çoğalmasından "41n- matbuat tahtına yükseldi. Anka
ra Türk edebiyatına katılmış bir rada bir Ulus, İzmirıle bir Anado-

imza gö terik-bilir mi!. lu, hır Yeni Asır, bir Dalkı.n Sesi , 
rula... 1 Adaruıda bir Türk Sözü, Balıke-

Yılcbıı 

eckblJU. phe.sHt orın-ın•ı: FLAUBERT'ln romanı 

MADAM BOV ARY Zir~ 9~9 d~n l>Ollr& t~düfen el· ı sirde bir Türk Sesi İstanbul gaze-
de ('dılmı~ bır •çok sahıfe ve çok• leleri kadar okuyucu toplıyabildt. llllı~ tıı..ı U. ...mı kiipdlBI 7-ak11r. 

renk basabilmek imkilııı. gazete hmitie haftada iki dda çıkan bir lla•••••••••••••••••••••ıs••••I 
sahibini bir münevver olmaktan 

refikimiz kendinde her giin çıka-,' ==========================:::::ıı 
çıl-ar1'l114, bir fabrikatör haline sok-

civardaki bir kontluk araı.w ü.ıe- muştur ve artist tarafı aleyhine ee- bilınek ceıoaretiıı.i buldu. AdaABda 
uaflık tarafUlda ba!ı&'iiııtereoı inki- bir 1-.İ günlük gazete çıktı ve lll
şaf ile ııazete aalıibi -le(ill ıuıa tundu. Ve istaıı.huldaki paetelerin 

Da .... 791 ... .....,, ....... rinde uçmuştur. 
----0--

Holandadaki tücari 
tdsiz istasyonu 

Amsierdam. 30 (A.A.) - Ste.fan!: 

hatlarını ihmal ede ede mürekkep- llaJ'Ul 08 beşe ~tı. 
leumi~ kiiıt ııalan bir tacir halini 4te İkdam hu lıakiluıtia miiea- ı 
almıştır. 4elesini yapmaktadır. işte Alıımet ! 

Gelecek SonkAnumın birindefl ı- Bunun bir diğer fena neticesi de Şekip bu hakikati ııöylediji için 1 
tibaren Hollandadaki verici telsıı ta~rn ııazeteleriniu idama mahkô- hakarete man&a kalmııtır. 
~lan. devletin kontrolü al
tına girecektir. Alıcı Aletlerin sa
hipleri de birer ıreame Wıi tutula· 
caklardır. Hollandada bunların 

miktarı bit milyondan fa2ladır. Bu 
lı:arar, hiiktimete büyük mem.tıer 

miyeti olmuştur. On iki, on alb Türk milletinia lemis drralannı 
•ahife, 32 sahife bua• bir makin.,. Türk muma, Türk fikriyatı-, 
ye •ahip huluıımamaktan ba~b Türk irfanına tevdi etmek mi isti
bir meslek mezlyetsizliğl olmıyan yort.llDUl<? K~t sloklanaa fren 
Ankaralı, İzmirli müncvverleri'n vunmm. Bal k.iğıth pzeie T6rk 
kalemleri kmlmıştır. Bövlelikle ~ vebııAdlr. 

I P E K Harikulade ve muh
Si~aaında teşem bir film 

MEDENiYET KOPROSO 
ALiCE FAYE 

FRED MAC MURRAY - RICHARD GREEN 
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F'1<i ..-.. riri...-iP .Ağa. ları varmış. Aşçı Mehm<;t aga, evde, babam- ' 
8 lslahı hal eden kimselerlıı alınların

daki sabıkalı damgası silinmelidir 
Prens Mustaianın güzel bir cevabı, 
Reşat Halisle ilk ve son rrıül8kui 

P~lar, bır vilayete taym olun· dan sonra. ıkıncı diktatördü. 

dukları zaman. eski ağakmru, nıu· * 
t&arrıflıkla çirağ ederlermiş. 1 Büvük annem, lrmırde ag.r ha .. 

Bu, ·Ağa• mlltasarnflann ikbaı .• ta. Can iıstınıde. Annem, lzrnıre 
}en, paşaların ilıballerile birlikte gittı. Ödemışt•m ~etirilmı~ iıç ah-
8<>nenniş. Fakat, giız.d+>rı düşen VP. rettik v•r: Vırdan. Şükruye, Hay

sıriıı a1.arnetı yerınde kaldıP;ı gı hı, nye. 
ağa da, burnundan kıl aldırmazmıs. Bunlar, bmm evdı- komnuş isim-

Bolulu ~ı Mehmet ağa. P<>ti bı- lerıdu·; asıl ısımlerını rahmetli an 

yıldarı, çatık değil de çatılmış ka~- nem bilirdı. 
1.an, ürküten bakışlı kara g67lerı. Vicdan, siru;ı zekı, Şiikruye, a!l
pehlıvan yapılı vücud:ile brr rnüte- " açık. haha' Hayrı~. sade suya 

ltait •A~a mutasarni• tı sanki. An- aptal. 
dor, Monako Prensliklerinden daha Bir gün, bız:e soruyor: 
zıyııde hüktim süreıı bır , Bükü- - Hanım, nezman (ne zarr.an) 

llM't• ti o. ge lcek ki? 
Aşçıbaşı Mehmet al!a. (iyi brr a- Benım. kü~k vasındaııberı şey 

dam ki. kafa5ırun dlkıne g;diyor. tanla başın· dertte KurcalardL 
Onan St'llirnlık tarafında, kapıya - Kıı, dedın• Tdgraf ~-ekelinı 
bit~ik ayrı odası var. İki tan!' \'l1'3- - Mat Bey (Ma ..;.mı a~v) Pe 

Jtı var. Bizim arka bahçe ile komşu, ~kçenız iti' 
bahçe k~esıne kurulmuş bır mu - ' - İzrnıre l<'l çekerız. Annen,, 
fa!ıı var. buraya erk' ı gelir 

A,o;çıbaşı M~ atıa. bu mutfa
ğın .Mutasarrıfı. dır. O mutfak 
erzaktan yana. bugünkü mahalle 
bıtkkallarından herhalde çok ~n
gindi sanıyorum. Teneke teneke 
Halep hadidi. Sihır yal!iarı Emret. 
tiği zaman •İnce kiler. den ·Kaba 

iriler• den hını erzak hemen ' V· 
tiştiriliT. 

- Na-'!J ~"ekenz ki7 
Mutfakl.ı harem kapısı nasında 

bahçede soysuz bır asma var. A•
madan tel tel ıpler de sarkl\'or. 
Havrıyeye dedik kl 
- Sen gıt, asmadan .erkan ıpler

den hırını tut, çek. Bir elını dt• gôk
yünine aç. dua et: Hanım gelsm 
inşallah. Hanım gelsın ınşallah. Ha-
nım, tez gelır. 

Babam, bazan, bahçe kapmn- Hayrıye, d~nmedı bile: Bah-

9 

Soldan aaia: 

1 - İdaı-e memurlanmıı:da..ı 2 - A· 
l - İdare mE"mur!;ırınuzdan. 2 - A

Yazan: Mehmet Hicret 
kıl, fabrOO.da Y•.· pıi•n .şler (cemi). 3 - H f") 'eti içtinıaiyc, sMyal ı - Maalesef .. mu~emizde boş 
Kulak ... ·c-·~ıek -t --- :o;ıi. 5 - Bır yere ı nizanı vt.· si.akünun mu- ~er yoktur. 
movak.K~lt>n bullk.ılrın hır ş~y. bir emir. haiuzu!'.t için, hendıJeri-1 Adamcağız başka bir yere baş-
6 - Boğ<t faz.la de~I 7 - Fransadl:l bır .:. ._ _ . " r ' . · . 

8 
• _ l•Y'" ne ahl=ı bir kusur, mane' ı hır vurur, b&~ka kapıları çalar, fakat 

•ehırs tpe.kh bu kunıa~. - .n."l - , • • • • • 
kudretk>rjndt"n, yıu·ı 2u 9 _ Ar&.bı8ı.an- mt:. ulı)'·et ısnat edılebılen kımsc- heps.indcn de aşağı )·ukarı ayni ce-

daki bir mınt.aka halkından. lere kusurlarının derecesi ve ce- \.Obı alır. 
Ywkarıda.n .,,a.öı: . miyet için arzetfikleri tehlike nis- Sirkalten sabıka~• olan kimsenin 

1 

1 

betınde adalete uygun olarak ceza vuziyeti dalıtt fecidir. O ıslahı bal 
1 - KuvvetH, 2 - Emre kar,ı ge en, . . . 

b
. 

1 3 
Bır emı·r 4 1· verır .. Fert bır ku~ur ı!i\lemeklc. , etse, naınuslu bir adanı gibi yaşa-

ır mu~vı uı,ın . - . - - .. 
ıalyada bır ~•hır, bır roaL. 5 _ işçJ. 6 - içinde ya. amakta olduğu cemi)e- mağa karar veı·se bile, lıey'cti iç-
Boy, Aşyc.ı<la bır nt::hır. 7 - Ate~len tı- tin intizauunı bozınuşlur. Ba~kap limaiyenin kendisi hakkındaki ka
kar. bıd ~ah scs1nuı tersi. 8 Ytiı.e )arının buDdıtn ibret aln1a~ı ıçın nCJatini degi~lirr.~ni)·cccktir. ~\ta

yapıJan t.uvttlet. Y - Oıederı beri uıev- o kimse ku!'turunnn ceza!"ını çeiı; .. 1 dt•ıoıJ..L hır:-;ızlıh. -' apmıştır. ~·aımış--

me i ır. s~~ u fiili ile n1iı~eri vic- tır. O ahlaks11. f.-n11 bır a amuır. 

Yazan: Hikmet Nisao 

rEl) ari••eki 'f'ir·k Kolorı'.si-ıüzere h~r ikisini de atölycsıne dr 
~ nır .. en kı<lt uli oıasınaan 1.r-et etmış bulunuyormuş. 

biri, bel!<i biriciği, res-ı Avukat Kemal namında olan~ 
sam Golip namında bir kimsedir. zatı da orada ilk defa olarak gotll' 
Şivesıııden, İstanbullu olmadığıııa 'yordum. Re~at Halisle olan konııl' 
hükmeıtigim -fırsat bulup ta ne- _malarında, eski Babıali terbiye5. 
reli oldu~unu da soramadığım- bu 

1 

andırır, tavırlar alıyor, cBendeJ\ 
adamcaijız. otuz bu kadar sene Pa- efendimiz, hakipayeniz ... • gibi Jll 

•ısı!' ya~ad ğ• ha ide FransızcaYJ hit ve za'1'!ana aykırı cümlelerle :l' 

bir türlü ka\'l'ı~·amamış olduğun- tap ederek, muhatabına lüzı.ırııv!l' 
dan, mernınını ifad~de gü~lük , ... elan fazla hiirn•ct ala.,-,etleri göst~ 
J.-er, söztinü ısar,•!erlc takviye <~ riyor, iskemlesinde c.zılıp büziıl 
d•rek bir ckr('('«re kadar ne demek yordu ... 

vuL olan l d. ) ı d ·• 

ETVrlkt balınacaotn b:ılkıd~ .n:tt: dıııu nıüt~·ssiı etnıiş, kanunların Tufe.}·lid.r. Binacnalc.} h bu zararlı 
- is!ed'ğ·ni anlatabilirdi... Böyle hususi bir mükaleme e! 

himaye ettiı;. bir hakka lffa~iızde ,.e tehlikeli odama cemiyette iş 

us K u M RIU Al 
ı Y E I S E M 1 N 
ı D • B ..\ 1 Sı• Z·Jıı 
•UTANANilME 
1 R u R il D E v 1 RI 
6 M ·ı· T E • ~ T 1 ' IA B L A • A H • yl 
ı K A f D E • 1 K! t 
• R••KUMAŞ 

1 
Ankara borsası 1 
- 30. 12. 940 -

Tanıd "ırP \ ııkıt \ 1sı altm>J;ı ~e·-.·· nasında orada tn•adı"ıfn11 bulıın' 
bulunmuş, bir muvazen.-yi boz-. Hrıı.ek dvi;ru dcı;ildir. Çünkü o " 0 

·'' ' 

mu~tur Binaenaleyh, bozulan mu- 1 cemiyette hiisnii kabul gördüğü mi~ bulunan ve biivu:t bir atölye ·e şuma canım "1kıldığından, Gaiıb' 
sahip olan bu re~sam, profesione> kahvesin i~er ı~mez itizar edcreı 

l vazenenJn iadesi i~in, ceza görme- takdirde, yine çalaca~ ~ine hırsız- ~ '!!; 

lidir. lık yapacaktır. olmaktan zinde ()matör bir şekilde ayağa kalktım. Reşat Halıs te hB' 

Ccıa, ayni zamanda suçlunun ıs- Gco;enler~e bir giin Birin•i Sulh ı·alışıyor, ve saıı'at bakımından da zırlanarak kalktı ve bana hitabe~: 
!ahı bal etme"i içın de alınan bir Ceza hakiminin karşısına getirilen dün bir istidatta bu 'ımuvordtı. - Eğer rahatsız etmezsem ve b. 
tedbirdir. bir sirkat suçlusuna hakim acıyan Vaklılr Mısırda uzun ınüddet ya- manilniz yoksa. beraber çıkalıı!' 

Fakat aı•aba. bey' eti içtimaiye, 1 nazarlarla bakarak: şad ığı için kral aiksile zengin Mı dedi. Kabul etm,·k mecburlyetinO~ 
bir eiiriını i~l••dikten, cezasını çek- _ Yine mi kar~ınıa geldin oğ- sırlıları tanımış oldıı(:urd"n. heıner, kaldım. 
tikten sonra, 1'1abı hal eden hır j lum? • bütün faaliyeti, onların foto,itrafla Montparma~se garı karşısındB'<i 
kiınseyı kor uyur, bnııaye ediyor 1 Dedi~i zaman. ma•nun yana ya- rını model ittihaz ed<'rek, tasvir- büyük kahveye girdik. Ça.v i!tJ 
mu? j kıla şu cevabı vernıi~ti: lerıni renklı ,Jarak mu<amba üz~ etti, şuradan bahsettik. Ma~f. 

dan girer, mutfağa uğrardı. Aşçı- çeye çıktı, sarkık ıplerden birinın, 
başı Mehmet ağa, •Mutasarrıf• am- u~·unu tuttu. Bız pencereden ba
ma, babam. ona göre •Vezir• ı kıvoı'U7. Haynve' kemali sadakat-
IMehmet ağa, şöyle bir edeple to- le. telgrafa baı;İadı: ı~ ~:':;' 
parlanırd:ı: - Hanım tez gelır in~allall. Ha- 100 Frc. 

5.24 

1!2.20 

Bir adam, ir,;i. içtimai ve ruhi ' - Ne yapayını eknrlim! .ı\cım rinc tespit etme!<ten ibaret kalı· !lfü•teşarlı~ za!Ilanına alt baz. lı 
amillerw tcsirile bir suç işler. İşsizim! İlk ı~ı açlık yiizunden rnrdu ... Filhakika· ne vakit Galibin tırolarını anlattı. Şükrü Bevin ıı' 
Hey'eti içtimaiye, manevi mes'uJi- yapmıştım. İlk salııkayı aç.lığa ta· atölyesine gidilse, Mısırlı olduğunu z:rlığı esnasında dairr'lin ~e )ıs!~ 
yeti bulunan bu ferdi mabküm bammiil edemeılij::im ıçııı alınış· söylediği bir ,,ahsın ayni pozct:. gelmi~ olduğunu, genç muaffJ!l 
eder, cezalandırır. Su~lu bir JSlah- tun. Sabıkalı o1'1uğıını içiıı kimse dört beş tablosunun vanyana sıra- hanımların nezaret mJkamında pi 

hane olan hapishanede i•ledioı fii- ı bana iş vermi~or. Ya>amaın ıçın !andığı görüllir, fakat Galibi bir 1 k' · d'kl k ,_. , .. sı va ıt geçır ı erini nazi 

- Emret paşam. nım tez gelir in~allah 100 Lıret 
- Bu alt..'!&m, ne yemek var? Aşçıba~ı Mehmet ~ğa, mutfağın 100 isvıçro Rrc. 

lin cezasını çeker. Vt bir gun ba-J karnımı doyurmam lıhmı. Karnı- defacık olsun sehpa karşısında. e- nezih bir ifade ile nakletti ... 

29
.
6875 

pishanenın demir pannaklıklı ka- mı doyurmam içiu de hırsızlıktan !inde fm:a ve palet ile gören olımu- 1 •• . • 180 pıları açılır. Hürriyelı yıne kendi- başka çare yok. dı ... Aldığı sipari<leri Güzel San-1 F O. gunlerde Parıste. ha>'lkU 

- Sen, :ne emre<lersen pasam. kapısı onıinde, bodur rskt>Jnlesıne 11100°0 Florın 
Rayı~ma.rk. 

Vakit, ezana yakın. Babam, at- oturmuş. çubujttınu yakmış. dalgın 1100 !l•lga 

d 1 Akad 
. . · akırısme Sf'a;ısları ,·eı·en ve an 

sine ia e olunur: Bu sırada maznnnun gözleri ya- at ar emısınden mezun veya sıl Ermeni olduğu halde isJllİ~ 
-Artık serbestsin! denir. şarmış ve bitkin bir s.,,.Je: el'an oraya müdavim talebelere 

çtbaşının yüıüne giılüvor: <tiısıımı.V<>r. Dalgınlığı aras.ında, 100 Drahmi 0.9975 H 
'sh • Tahraya tebdil IJe, buna şatafa 

apı auede gcçırdiği zaman i- - Ah .. Biıkını bey! demişti, Al- yaptırır, kendisi yalnız imzasını ~ 
ı 8125 bir de •Bey• ilavcsile .Tahra Jle, 

- Mi•afirler g<>lecek. &>n. şöy- lla\'Jıve. gozünP ~arptı: 100 Le\• 

le, biT tepsi bör<>klt> bir t.epıri bak- _ Gız, ne yapı\'»n? 100 Çel< Kronu 
· çinde hürriyetin ne demek olduğu- !ah dü~manıını bile sabıkalı yap- koymakla iktifa ederdi ... Söyledi-

isrnini taşıyan bir artist, Parisi ~ 

lava ~·kari\!Jli!ı.tn"'ın? 

Mffirn~ ai!anın alnı bnnımır ııı
bı oluyor amma. hemen kendim 
1ıoplnvoc· 

- Sen el'ftl'et. paşam. 

Bir tepıri bört'kle brr tepsı b,.kla

nvı .. hazır yufka ili' dej!;Jl, hr.mırr 

ac."8rek hem et~, • Paşa..,ınm .. istedi~ 
aaattr \'lkanverıyor. 

Müslüman adam. Ramazan ge
lin<.•» iftar vaktim bf>klf>r Çok ta 

tiı yaltidır yaprak dolmaıı;ı gibı sar
d:ıi!ı sıııaralardan bırıni ,;ol knla~ı
run kenarına yerleştiırr lm tane.ı

ni çubuITTına takar, bir tanesini ık' 

ı&bakar •n ii•tiine kovar Top atı

hrn'.a. bir ><''tin taııesı alıp, ıl~s
te f08lırdatacak. 

O ~viıı Pn hatırlı •Eşhas. ından
dı. Bayramlık futalan. bavramlık 
iç çema.<trları avrı hazrrlanırdı. 

F.lb•tte, cıiııkü, a._"\lbaşı Mehn>t't 
ığa da. eV"'l Paş.ı• bevı kanar ay
rı bir kuvvettı Kendiııı• d.ııı.~ılma

ılruı, c Usulsiiz> bır yemek t><m;;ır

Uındı/iı zatr.an .kafa,n kızar. peş1" 
malını atar'. 

- Pa.,aya •o;vlevin Bt>n 
Dıye t.utturur, ~dndığlnı 

loplamağa başlan!' 

~ıdıvor 

S<'pt.,.İHl t 

BÜYÜK TARiHi 

- Hanıma tel,ııral ~"kıvom 

AS('ıbaşı ,oklava~, kapınca. kızın 

iizerıne yürü dtl 

ıoo PL"\.·eıa 

lOO l.aı.olı 

100 Pen&O 
100 Ley 

100 Dıııar - Get içeri. doğuz! 
Haıem tarafına da dik 

ğırdıo 

100 Yen 
diılt ba- 100 lsn"' Kl'Ollu 

100 Rubl~ 

12.9376 nu gayet iyi anlıyan bu adam için, masın!. Sabıknh olmak, çok, f< 
1 
f:ine bakılırsa. Paristeki Grancl 1 

belki de nıahkfuniyet. bü)iık bir fena .. Alnımdaki şu sabıkalı dam- 'Salon• da jüri he~·etinin takdirin. lak bullak ediyor. bütün gazete e 

- d 
nndan bahsediyorlar, bütün s.ılo 

en; olmuştur. Islahı hal etmeğe gasmı silsinler, emin ol daha beş kazanmış rn·üıeaddit eserleri teşhir 
ve klüplerde muhavere onun şab 

kaı:ar vermiştir. Artık aklını ba- seuo, altı sene hapis yatmağa razı oltınmııstu. Fakat bu eserlerın ne 
şına toplı) ncak, maz.ıyi unııtmağa olurum. gibi resimlerclen teşekkül ettiği v~ sı etrafında dönüp dolaşıyord 3.175 

31 1375 çal•sacak. diirüst, uamu•lu bir a- Ve sözlerine şöv. le devam etmi•- Seanslarda bulunmak için Ü~ döt 
31.0050 ., ' han.ili tarihte te<hir edildiği maUlm dı 

dam gibi hareket edecek, iş ve gu' ·• ti: gün evvel yer tutmak !Azını 
1 olmamakla beraber, dünyaca ta-

- Bu doquıu, bir daha bu wafa Eaham ve Tahviltıt 
gond<>rmeyııı. 

cile meı.mıJ olacaktır. 

1 

- İ<te yine sm .. ·ıımu itiraf etli- b .. t · . k t 1 Gôsterdiği fevkalbeser numara! . 
,b• ' !lınmıs ıı mum az se>rgının a a o- · 

Fakat buna muvaffak olabilecek l oruın. Bugiin beni yine mahkıim ğunrla Galibin ismine tesadiif eden tıp ve seyans akademi!Mile 
59 

Benim yazı masamın örtüstinP. E1ızani 
Sıva."' .. r:r'lunmı 3 

JJJ()r murekkep dôkuldıı . .Buna, o > • 5 
kadar canım sıkıfmLŞ Mı uvaJlı Tnrk Tıcattt bankası 

Havrıvt• bilf' alakadar ol<lu hı..., q•n"'1: A nama 2.-

19.77 
19.18 
19.16 

midir?. edcrebıni~, Jinc i~eriye atılaca- 1 ilmi teşekküllerin de hayretini !11° dC" fı rnamıstı... ,; 
O ıslahı hal t"t.c bile amme na- ğıın. Fakat b'apbaııcden çıktıkbn cıp oluyor, çalışmaları esnasın 

zarında bir sabıkalıdır. Herkes o- sonra yine aç kalaca:{wı. )'İne raln- M ısır.lı prenslerle prenses- bir çok doktorlaıla fen adaı'Dıart 
!erin kendısıne hediy~ 

2.20 
mı bö~·lr tanır, Lek<•lidir. damga- <'8ğım!. berayi tetkik ve rnüşaha<le, ontl 

ettıklrri zarif ve san'at. d 
hdır. Kendisine kim'• emniyet et- Bir miirrime Ct"la verm<kle, beraber sahnede bulunuyorlar ı · 

Nap ak k M ı B , ? !" ltiirane yapılmış esvalaria elöseli ~- ' 
- s ·ı ' • e; ·'" vap- mez, itibar etme1. iş vermez. hl'y'eti idimaiHnin vuifesi bit- • . _ . R r<at Halis Beyin ~ 

sal< kı Mahmut Bt>v'') nı açıp ctua okuyorsurı? Scnı d-0- · A- · · d b . t lan bu atiil .,. Paıi<t~kı Tıırklerorı .ış· Şayet sabıkası katilJen,e. bir iş m<',. nııue nazarın a apıs en çı- . _ . . . . Hypnotisme. ve "" 6 

Şeyt.;ın mı ben durıü,·or ·-ı-a lguz' · · ı.· ii . k h 1 h h 1 1 bil dedikodu oc<ıqı ıdı. I"' olmıvanlar idO . • v'-"'• · ·· ıçın ır m esseseye nıiıracaat etti- an şa ıs " a ı a e se e, onun 1 . . . . . _". netisme. e merakı o 
bf>n mı sevıanın kuyruğılnR baSJ- Havrı~ e kaçtı, elınden kurtul- ği zaman mües•e•e sahibıne c~ı mahkiınıiyeti ebo!lidir Zira •ahı-, Galıbe gelırler. onun pışırelıı~ı kah- ğurnlan, Tar.ra Beyi Jki defa göt 
yorum" Havrıve\ ,.. ı du ,ı. hmeı aga. hop oturup hop 1 dtıstu: kalidır. B~ı bal mahküın şahsı tek- \'C) i irerler .. bir iki saat çene ç.ıl- miiş, bir üçüncü defa ela hrrabt. 

- Git, mutfai!ııı luırsısmda dur kalkl\N - Sakın ha .. derlet'. Filin ada- rar >uç i~leıneğ<· 'cvketmcktcnldıktan ve •Üstad. 1 bıraz kızdır- gitmekliğimizi teklif etti. Bu gib 
İkı elını aç· Örtuniııı OO\'il'< ıııı..ın: · Bu alık gızm marifetı de~ıl ma iş vereyim, deme .. O çok asabi, başka ne netice vcr~hilir7 dıktan sonra giderlerdi... .Ulümu Gaibe• ile ba~ım ho• 01 

diy<' <lua et. bu İÇ"nele>n malı.ı.-us gonderıyor- sert, dik kafalı huysu1 hır adam- Sabıkalı adam ıslahı hal edince •Boulevard M<ıntparnasse. de madığından affımı rica etti~ 
Onda; J>"kı' h:ızır Gitti ('ol<. lar Ben. durman. gidNııı dır. Melekle bile geçineme<, Teb- o uzvun tekr:ır hey'eti içtimaiye bü~·ük bir apartımanın küçük bir Buna başka bir sebepte, ilk def 

geçmt>ni mutfak tarafınılan, bir cit··' Bereket vakit. aksanı ustü idi likelidir. Battiı katilden bir de sa· meyawna hiisnü tlavet ÇJIJ'e!eri bu- dairesini işgal eden Galip, komşu- olarak tanıdığım bu zatı. kendi şt 
j!ıl. ı':. fprvattır Kootıı Bırı <'ıi!lık Babanı ~!'ldı de. 3~çıbaşıvi vatı - bıkası \>ardır. Onu müessesene al- lunınalıdır. larile ift:har eder ve yPni tanıclı~ı zu ve' ısrarına rağmen, mastB(9 

,•:glığa ka,·an Havrıven n. öhuıiı de tıroı Y,ık ı ·Merytm Ana kandıh• malda möstabdenıinin rahatım Bo 3·apılmazııa, verilen cezalar klm~elere, lakırdı arasında sırasını sokmamak kavgusıı idi.. Başka bl 
peşt<>malını atmış ,•llnd(' yanmış Jolmak, onun dinine. ve namusun.; kaçırmış. onların hayatını ve bat- lüz11m,uz, hatta, netice itibarile getirip, Mô< ·ö Blum (1) ile Mösyö gün görü~mek üzere ayrıldık.·· 
odunld Havr.~ı·vı ~o,·alayarı 3"(·· dokunmu~tu ta kendi hayatını tehlikeye lw~- baksJJt olur .. Islahı hal eden sabı-1 Berthe>lot (2) rıun ayni binada o- Bunu haber alan muzip do<:l9r-
ba~1 MPh'l»~t ağa O gün, pek uzak bu hatıra amma. mu ol~un!, kalılar himaye olunmalı, tınlara • turdukları.nı anlatır ve her tesadüf- dan biri, takazaya ko)llıldu 

\1ı>Jımet ağn fena kıı:rm$· galiba. bır mıktar dayak yediğim• v., i~ içıo müraraat eden sabı-ı maddi ve manevi miizaherettc bu- !erinde selamlastıklarını da ilave A d··n k·oıtu~· 
b 1 b 1 1 

- man, dedi, se-;ı .... 
_ Ben. M!'rvenı Ana gandili mı- atır ar gı 1 o uyorum. kalı atlauı, mıi~•~ese patronundan lunıılmalı ve alınlarındaki sabıka- etmeyi unutmazdı... ta imişsin! ... 

nm k knşunda dttrmn• ıa elleı :- Mahmut YESARi menfı e~vap alır: lı damgası silinmelidir.. * A ı d ? ...,. - nama ım ... 
. ' -Reşat aHlisle çay iı;rnişsı!l· 

ROMAN No: 91 Vezırıawmlık meW.ıine gelmek ~•- kif Şehzade M ustalanııı katluıden yemin eyledim_. Nasıl olur• .. 
1936 da Nis'te bulunduğum s.

rallırda. bu zavallınıı:ı de ebediyete 

ili :t • ı: (!J: Ul~f.!l]JI ~:::~aşa bu mülahazaya me~ clo~::~~~b~u;:~m Sultana, Rüs- neH;:: :~~::~:nibufu~ı~
1

: s'::ı~'.~ ~aa~!~i~~ı~;~~: :1ı~:k.~~r::~:~-
. :V,.

1 
ını ezeretı kabul etmek ıateme- tem pa»•· a ada\'etı vardı Yazdığı- mana dikerek: Montparnasse muhiti de nadir ve 

Babası mezardan çıksa da beş {ra11~ 
istese, vermez! ... Ben kendısini s 
neler<lenberi tanırım, henuz 

kahvesini içemedJrı . 

pi 

fJ i*l•]Th@ :ınıE ;J]~J~!J!J :;0~~~~.:;erı.:~ .. ~=;ıe~:u ne;:~~Jmız gıb· de \•eı.:ıret mevkiıne istı- - Peki "'letme, öyleyae, l<atleı!. zatına hi\s bir cTip• olan Galipten 

• bilt' .bile me\'!<• iktidau gelmist, i. mı~·erek zorla ve yemınJ., padişah Di)•ordu. ebediyvPn mahrum kalmış bulu-
-- - Yazan: M. Santi Karayf!I -- -......;::..:::: J Bir gün, Ahmet Paşa ar1 odasın- nuvorlar ... 

Hatta, pa•a fikırlerını acıkça Ka- tora{ınclaıı getirilmi,..ıi. 

- Bu kadar hasis midir? 

- Hasısi de lakırdı mı? Cirr:rı11" 

Ahmet paşa. d~l'W'. hır veZJJ tlf'-lmesı ordu ar~ , ı, ısyan vuku 
iıldi. bulmam.u;ı ıçııı devlelın başına ge.,·

Pa.µ Tanuşvarı alırruş. botun vu- ıxııstı . 

:ura ~yıuooe mertlığı v."' namu:s-I Şlnu!i cı.. · mertlıği vr doğnıkığu 
brlıgı ıle kıneyyuz <'.vl<,mı.şlı. , vüwndt•n Hurrem Sultana kurban 

1 
dan çıkarken haberı yok.ken cellat-

nuni) estwlenıi<tı Hurrem Sulta- Hurr~ııı Sultan. haUıın Ahmet 

1 
lar tarafındnn bırdenbıre bo)•nu 

nın dan:a'1ı Rü,U>m paşa için ba~ı- P""J Lık\rnıda kolli nıYet besledıği-- uçuruluvemıişti o 51ra. !arda Paristc bulu-
na bir frla,;r.t getırebile~eğiru bıiP ! n.P fark,nda ;dı. lan Re•at Halis Beyle de 

Sultan Süleyman. HuI'N'm Su!- v 

* 
rin cimrisi, m~ahhas bir Harf"' 
gon'dur ... 

Bu hükmün ne df'receve Kad 
hak;kat teşkil ettiğini bızzaı de~"' 
ınek kabil olmadı. Bir kaç val<~ 
oonra ~t Halisin Parisi terk 111 

İtalyaya gittiğini öjtrendim. J{r!Y 
disile ilk ve son mill6katırn bu <)' 
mu~u ... 

Şelllad<! Mustafaıun ~lun.ş ! ~ııe,·ekt.ı. 
et>.«-<lı rol't'Tuh ve bıt.ap yatarken, Ahmet paııa sarıryuı esrarına 
Padışahuı Hustem paşadan a)ıdıg. H11rr•m Sultanın muzu· ve fasit 

mıılıru l<abul ~Lmek i5tememıfU. /nüfuzun~ vakıftı. 
Ahnıe p.:ış E{:N Rüswm paııa Paşa :Sultan Süleymarun Hlll't'ern 

dan scura \'eıırıa!amJ ıizt>nne S;;ltan elm<le bazıçe olduğunu bi

almanıı> olsavdı. Siıleyman Kanu- l~ord.u. Blı- gün Hutrem Sultana 
Dinin tahtını yerınde yeller e&eS'dı. vıne haber çınlanacak, mübrii da-

Faltat Kanuni, Ahmet ~a madma 'l'E'l'dır.mek istıveeek, o ~ 

_.atı ııorla kabul ettinni.fti. O, man belki yük bir feliket vuJı:ua 
... •• -H UH• HllCll.,_ r.un• _ ... •••..._ ,.-, 

anlatmıı;tı Halk bılm~den Ahmet paşayı Galıbın atölyesinde ta-
F k t ad h Ah l tanın dileğını \'erine getirm1şt.i. 

a a p '". • . me nasaY:ı c .. 1 d k 1 d ık .. .. ınşıruştık. Kardeşile mektep arka-
- ı,r;.•.1za t>nın at ın en şer ı curum Namuslu VC' mert Vf"7.t1'ini haber-

krndisıni kat'ır,·en azletmivecel!inı olarak aoruyordu . . da~lığı ettiğimizden dolayı, İstaıı-
yernınlerle temın eylemıştı 0 

' • sızce yok etmışl.ı. buldıı iken kendl<ıile göz aşnalığı-
L 'kin. halk \)ll vak'o)ord". n ha-1 Kurna1 Hurrem Sultan. hıılıon' Zavallı Ahmet ~ ~-

il n " " l ~. •. zau.: mız vardı.. Reşllt Halis, oğluna 

r a·· 'e.,ı ı ınave er en mu- · " ~ ,_. Türkçe okutacak bir kimııe araması be d :1 "ki C tl d Ahmet pa~a a evhındekı olan fikır-ı Mustafanın katlı· h'dısesı'nd• ,,.... 

t Ah · d ,., lenıden ıs ıfad~ ~derek danıadı dışahın taht b lk d azammPn. mt>t paşayı a vu •nı ve e ı e canını !çın Galibe müracaat etmiş, o da 
ef'ale serik ıannetmislprdı. Ru>it'nı l'"""Y1 tehra· Vezırıiızanı· 'l:ıırtardı~ı halde ~inıdı Wıte de kel- bu e1'•afı haiz bırı.ıni bolduitundan, 

Pasanın ,•ezirı5z.ımlık me,·kiine lığa gct.rnıet<' çalL5ıyoı-du. Hurrem.! ı~Y' vermişti. ı> gün Re at Halıı<e prezante etmek 
gelmesıni ho~ görmemışl~rdi. Hat- hemen her gün padı.<ahı zorluyor-! Ahmet pa.<anın katli ın.,.it bir şu
ta. askerler bile !<lııirlennııştt du. . . rPttt' hallolunduktan sonra Rüstem 

Yalnll ordu Ahmet pa>ayı c:ok ı Su it.an Sule,vmaıı. Hurrem SuJ- 'pasanın Vezır;f.,;ımJıga gehribnesi 
(1) E•ki ~vekU. 

(2) Mütet'f!ffa 
~':'~iği i~ın tana şoyle cevap verıyol'du: kolaylaşmış olclu. 

HiknM't NiSAN 

Suner İtalyan aefirile 

görüttü 
Madrid, 3-0 (A.A.) - Stfsni: 
İtal)· a sefiri İspanya harıcıve tı# 

zırı Serrano Suner ıarafından 1ıl 
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f KD A M SAYr"A - ~ 

1 A c:l 1 l ye "V"e p C> 1 t s 1 ~uzvheltb' lknglltere- B. Mil!et Meclisinde Fra,~~,t~ra~u~~a~~~' ~~~!~h ~~~~~~d~\ 
._ ___________________ DIH ar 1 azanaca- h ı· .. k ı l 'r, fakat mukadderatınıza laY1k tarafından söylenen TI'"\ K ' n ıı i-

·Ga S!Sİervarİ bir SOY- . g·ına iman etmiştir araret 1 muza ere er ,:mAk.tag~~a.bebyı11eirrsıı· n,nı. ız.z···n.ıbııı· rayçdoıgu~1nıkunoıa-ı·- ~b~r~~~ıı, e:~~tı:~:~ı~r~a·M:;~ 
- (Baş taralı ı 1ne1 1aJ"fada) /la~ hatiplerin ileri sürdü.kleri nok- soliniyi harbe sürükleyen yct,ane 

ı k t b b •• •• (Başmakaleden devam) net İşleri Reisliği teşkilat ve vazi-, taı nazara muvakkat encumen ~az çinde büyüdüğü fena hava onları adam olarak ittiham etmişti. 

O
O'UDCU u eşe usu İngilterenin yıkılmaması ve mu- feleri hakkındaki kanunda buı bata muharriri Feridun Fikri -Bın- zevkin çiçekli yolları arasından ta- LONDRAYA YAPILAN Hf'C'UM 

:ıaffer olması için de, ona, Ameri- deği~iklik yapılmasına ve yerli lı:u- göl- lazıU: gelen izahatta. bul.unmuş rihimizin en büyük fetaketine gö- Londra, 30 (A.A.) - İngilız ' avı 
kanın bütün kuvvetile yardım eı maştan elbise giyilmesine ait ka- hu arada Sıhhat ve lçtımaı l\tua- türmüştür. Genç yaşınız.dan itiba· ve dahili emniyet nezare · WrınlD 
mesi lazımdır; hem de hiç vaki& nuna bir madde eklenmesi hakkın- venet Vekaleti te~kilıitındaki ihti- ren atıldığınız çetin yolda kolay ei- tebliği: Lisenin 10 ncu sınıfında okumu~ bir genç, bekçiyi ıgır 

yaralayarak tabancasını alıp kaçtı 3 gün sonra Bey
cgiunda blr içkili lokantayı soymak için silah attı 

kaybetmeden, mümkün olduğu ka- daki kanun lıiyihalan ikinci müza- sas mevkilerine ait mütalealara ce- ele edilen zevklere yenilen müşk'.- Londrada yangın çıkarmak mak
dar çok ve mümkün oldugu kadar kereleri yapılarak kabul edilmiş- vaben de Sıhhat ve İçtimai l\luave- !atın temın etliği heyecanları ter sadı ile hareket eden düşrran dun 
çabuk bir yardım. Çünkü, Alman- net Vekili Huliisi Alataş demiştir cih etmeği öğreneceksiniz. gece Londra üzerine bir çok bomtir. 
ya, İngiltereye öldürücii bir darbe Meclisin yine bugiinkü toplantı- ki: Mareşal bundan sonra gençler<' balar atmıştır. Tanınmış bir çok bı-

Kasada oturan adama bir el ateş 
etti, fakat mermi isabet etmedi 

indirmek ·için hazırlanmaktadır. sında ikinci müzakerelerini yapa- «- Sayın arkadaşlarımızın htf- vecizeleştirilmiş şu nasihatlan ver· ııalar ve bu meyanda Guildhall !le 
Bitler, ne yapacaksa, en kısa z~ınan rak kabul etmiş olduğu kanunlar zıssıhha müesseı.esinde çalışan ar- miştir: bir çok kiliseler hasara ıı nramı~tır, 
içinde, yapmağa mecburdur, O da, arasında, Türkiye _ Yunanistan a- kadaşların maaşa geçirilmeleri hak Bir meslek intihap edeceğiniz za- Saint - Paul klisesi bile tehlikeye 
bütün Alman miUeti gibi, Ameri- rasında imza etlilen ticaret ve te- kındaki beyanatlarına ge<;en sene- man azami kazanç asgari gayret maruz kalmışsa da civarındaki 
kan yardımının şakaya gelmediği- diye anlaşmasının tasdikine Tür- nin son zamanında ve bu sene hıf- hevesinden kaçınınız. yangınlar vaktinde söndürülmür 

Beş gün kadar evvel bir gece 
Kumkapıda mahalle bekçilerinden 
Dursun mıntakasındaki sokakları 

dolaşırken meçhul bir şahsın teca
vüzüne uğrıyarak bıçakla iki ye
rinden yaralanmii ve tabancası da 
alınmıştı. 

Cerrahpaşa hastahanesine kaldı
rılan yaralının sıhhi vaziyeti teh
likede görülmekte idi. Hiı:liseden 

sonra tahkikata girişen zabıta, bek
çiyi yaralayanı arark~n, onu Cu
martesi akşamı Beyoğlunda Mavi
köşe içkili lokantasında giriştiği 

Gangstervari bir sougunculuk te
tebbüsü üzerine yakalamıştır. 
Yapılan tahkikata ve yakalanan 

mütecavizin itirafına göre hadıse 

,ıiyle cereyan etmiştir: 
Meçhul mütecaviz Mahmut oğlu 

Atıf Sert adında bir gençtir. 337 
doğumludur. Trabzon lisesinin er 
nuneu sınıfına kadar okumuştur 

J3urada bir akrabasının yanında o
turmaktadır. İşsiz ve güçsüz bulun. 
maktadır. 

Atıf Sert zahmetsizce para ka· 
zanmanın çarelerini düşünmüş v~ 
nihayet sinemalarda seyrettiğ; 

film !erin mevzularını hatırlıyarak, 
tıpkı filmdeki gibi. bir zengini ta· 
banca ile tehdit ederek paralar. 
kavuşabileceğini hesaplamlljtır. Fa. 
kat bunun için bir tabanca tedarik 
etmesi lazımdır. Halbuki satın al-
mağa parası yoktur; olsa da ser 

nı hazırlam~. ni bilir. Geçen Büyük Hal"pte, Lu- kiye _ YuJOSlavya haın af~·on sa- zıssıhlıa enstitüsü kanununun gö- İmar için elzem olan şey infirat tür. Düşman askeri ehemmiyeti 
Geçen Cumartesi akşamı saat 1~ dendorff Amerikan yardımını is- tışı anlaşmasının ı nisan 1940 dan j rüşmelerinde sarih cevap vermiş- çılığın ortadan kalkmasıdır. haiz hiçbir hedefe hücum etmeğe 

sıralarında Beyoğlundakl •Mavı tihfaf etmişti; o, bu )ardım gelin- itibaren ü~ ay müddetle temdidine tim. Buradaki arkada~ların kıymet Milli inkılap gençier için ve gene· teşebbüs etmemiştir . Londra mtnta. 
Köşe• işkili lokantasına gitmiş, bi ciye kaılar, Alman ordusunun, şid- ait kanun layihaları ile Türk - Yu- !eri eksik olduğundan veya bunun Jer tarafından yapılmalıdır. kasının sair kısımlarında da van· 

k · t· B da detli denizaltı harbinin yardımile h f t ı M 1 ·· 1 · · tl b·ı · ı ·'-- t• · u .. r•n eler 1.a raz içip yeme yemış ır. un n goslav~·a am a yon sa ışı an aşma gibi sebepler dolayısile maaşa ge- areşa soz erını şu sure e ı ır· gın ar Çı.•.mtş, ıcarı m ~s 
ak he b öd. k İngiltere ve müttefiklerini yere t k 11 ı Tü' k" ·· ·· • ·· z ı t azdır sonra kalkar sa ı eyece sına munzam pro o o ar a r ı- çiriyor değili%. Ücretlerin maB§& miştir: rar gormuş.ur.. aya . 

miş gibi lokantanın kasası başınd~ sereceğini hesaplamıştı; Iatat, A- ye - Romanya ticaret anla~masııuı .. 1 1 . . . b. pla'n tertip et Mareşalin memleket için yaptığl LONDRA ÜZERİNDE HAVA 
'k b h ·· · d · boşa çı . geçırı me erı ıçın ır -

oturan adama yaklaşmış ve iyice merı a, u esap ve "'111 1 
• z~ylen .'.m~alanan prolokolu.n ve tik. Bu planda müessese baş ka- ;:ibi siz de, vatan aşkı ile Fransa MUHAREBELERİ 

sokularak tabancaY1 pardesüsünün kardı.. Evvela, de~izalt.ı • harb~, yıne Turkıye Romanya tedıye an- demededir. Hükiımet tertibatını ıçin kendinizi feda etmeği öğrene- Londra, 30 (A.A.) _ Bu geceki 

b . d ık d h tab • Amerıkanm yardıınıle ıflas etti; 1 ucı"bı'nce açılmış bulunan 1 k . . . ce ın en ç arma an mu a ın. aşması m . aldı. Meclisi 1ilinin gösterdiği arzu ce sınız. hava akınının en bariz vasfı Ing;. 
doğrult .. ··1 d t b ' arkasından da Avrupaya, Fransız kl . k hesaplarına yapılacak pe- . İ İSTEDI. "'! muş ve gozu e e a ancaY' . erm · · HITLER N ALMAK 1..z lizler tarafından Alman tay,·arel .-. ed k cephesine akan Amerıkan askerle- . d 1 h !.k dok" 1 üzerine ücretli kımselerı maaşa , 
ış ret ere Ona Yava•ça· şın te ıye er a on ı an D!jma ... 

1 
) T' h.. 1 - ı k · · 

a ' · · Al ·11 ı- · d "ki t' ri t k 
1 

t geçsin diye düşünüyor.• I Londra, 30 (A.A. - ımes ga- rinin ucum arına on eme ıı;«n 
Y kasad ki 1 belli t rı, man mı e ının ve or usunun nm ve 1 ıca pro 0 0 un as- . . . b şl ğ 1ey· t 1 · · k • - a a para arı e · ı Fr ı a""are crının Ut 

ıned .... ı.. ı eruıe m e eır ·anun a ... . . .. .. 
en .,..,.ar ver ya canını. ınadclJ kudretini iflas ettirdi. Har-

1 
b 1 kta id" kanunun birinci müzakeresini ta- altında neşrettıği bugunkü başına- lanılını§ olmasıdır. 

evveli manevi kuvvetini, sonra dikl . üt d . k ı • y"ıha l Müzakerelerın sonunda Mec: ısı ıetesı • ansız muammas1> a ı gece ın avcı ,, • 

De · ı· arı u unma ı. . k" 1 . . "d 1 mış ır. bi, İngiltere ile müttefikleri Ame- Devlet memuriyetleri ar9smda mamlamıştır. ltalesinde dıyor ı: . . •. Bu avcı tayyare erının mu a >a-
Karşısındakinin çıldırmış olup rikanın yardımile k:ızandıiar. Bu ihtisas mevkilerini tayin eden ka- Meclis gelecek cuma günü topla- Hitlerin tahmil etmek ~s:edı~ı lesi, Londrada hadiseyi seyrcdeııl~r 

olmadığını tayin edemeyen adam- yardım olmasaydı, Almanya, çok nunun maddeleri iherinde söz •- nacaktır. yeni hakaretlere karşı kendını mu- üzerinde büyük bir tesir yapın"!· 
cağız itirazda bulunur bulunma> kuvvetle muhtemeldir ki 0 harp- dafaa etmek hususunda Fransanm tir. O ana kadar tayyare dafi top-
Atıf tabancayı cebinden ateşlemiş ten muzaffer çıkacaktı. Filvaki, o AVLON YA u·· • • sarfettiği gayret, İngiltere tarafın- ları fasılasız bir surette şiddetle a-
çıkan kurşun cebi deldikten 90nr:ı. zaman, Amerikanın maddi yıudım- D 1 V. C r S 1 t C dan anlayışla takip edilmektedir. teş ediyor ve hücum da en lıM 
kasada oturan adamın kazağını ın- !arı tesirini göstermeden, bu büyük (Ba, lanlı 1 inci sayfada) <Bat lantJ ı inci saJ"fadal Hillerin şimdi Fransadan en çok devresine girmiş bulunu)·ordu. 
yırıp duvara saplarunıştır. devletin kendi cephelerine iltihakı Bütün cephe boyunca muharebe lirmiştir. Ona göre çareler bulmı- ıstediği Akdeniz limanları Fransız Tam bu sırada toplar birdenbıı·d 

Silah sesine ~<0şan zabıta me- İtilif milletlerinin maneviyatını şiddetini kaybetmiştir. ya çalışmak için bugünkü toplan· ı' filosunun bakiye cüzü~amları ve susmuştur. Bu sükônet, İngiliz ha-
mırrları ve telaşa düşen lokantada· son derece yükseltmiş, karşı taraf- Soğuk eskisi kadar kuvvetli ve tımızda; gayri resmi şekilde tale-ı her şeyden evvel Şımalı Afnkada va kuvvetlerine mel'SUp avcı •ay-
ki müşteriler Atıfı d~rhal yakala ta ise, bü,·ük bir ümit kırıklıgm· a "dd tl· d ğild" . ' 'sler oldugu· muhakkaktır. Alman· yarelerinin motörlerinin çık~r ığı ' rüzgar o derece şı e ı ~ ır. be barındıran yurtlar, pansıyonlar u • 

mışlardır. Dün adliyeye verilen A sebep olmuştu. Kar fırtınalarına nadir tesadüf e- • lar mütarekenamede bunları ıh gürültü ile ihlal edilmi§lir. Bu tav-
t f Ser S lt h t b . · · il ve evler hakkında malumat almak . 

1 
di Ç " k " ., 1. ı t u ana me ırıncı su ı Ruzyeltin nutku, va•iyeti aydın- dilmektcdir. .. - . .. .. .. .. mal etmış er . un u musso tn!- yareler Alman tayyareleriyle Cily 

ceza mahkemesinde sorguya çekile- tatmıştır. Amerika Cumhurreisi, A VLONYA BOMBARDIMAN uzere Emnıyet Mudurunu de ça- nin Akdenizde bu vazifeyi üstünP üzerinde amansız bir muharebeye 
rek tevkif edilmiştir. yeni senenin ilk haftası içinde, yıl- EDİLDİ ğırdık. Kendisini de bu m"'>cle ile almak ve başarmak kabiliyetindt> tutuşmu.5lardır. Mitralyözlerin an-

Atıf sorgusunda suçunu itiraf et. ba~ı hediyesi olarak İııg•lıerc~·e Atina, 30 (A.A.) _ Yunanistan- aliıkadar g(irerek hcy'etc dal.il et- \ olduğunu zannediyorlardı . Şimdi' sızın ateşe başlaması, biran için 
miş, parasız kaldığı için bu işi yap alabildiğiııe yaı·dıın etmek için · · tik. Bugün bazı binalar hakkında •;ı· tıer •Fransa ile işbirlig·ini• vesi- pasif müdafaada çalı<anları korku-daki Ing iliz hava kun:etleri umunıı 
tığını ve bekçiyi de yaraladığın ı ! Amerika lltillet Meclis!rrine bir karargahının tebliği: görüştük.. Bu müeı.seselerin sahip- ! ıe edinerek bu meseleyi halletme- dan titretmiştir. Çünkü bunlar Al-
söylemiştir. kanun layihası verecektir. Bu la- • t tm kted" L \ bu s· man tayyarecilerinin aşa,..daki in-Dün, bombardıman tayyareleri- !erile temas edecekler. Ayrıca yar- e gayre e e ır. ava ı- ı;• 

Bir ıunele kalp 
acıkteıinden öldü 

yiha, mutlaka, kabul edilecektir, f 1 k d . . k f 
1
. t d ı vru;etin aleti idi. Mareşal P;)taln'in ı;anlar üzerine mitralyöz ateşi aç-

.. k"' Anı 'k ro.o.. . . miz, 21 inci ve 22 inci de a o ma ım ıçın gere en aa ıye e e ge- , . . . j .. 
çun u erı a e ouuı umumıycsı. . 1 . kat'i bir hareketiyle bu aletin kı- ttltlarım zannetmıtlerdır. n.,.:hı 
1 1ı· h' k . ti A .ka ·ıe üzere Avlonyaya hücum etmı~ er- çıyoruz.. 

1 
. . '"dah 

1 
. 

ı<a ır ır e serı)·e e . merı ı 1 rılmış bulunması Almanyayı - ·;.... avcı tayyare ennın mu a esL, dir. Birinci hücumda bomba ar, " 
İrıgiltcrenin artık talih ve mukad- ku·· ı b"ır vaziyete sokmuştu. Müta- City•yı· hiç olmazsa yüksek clerece-

n akliı•e vasıtaları ile rıhtım civa- B d" d bestçe tabanca alabileceğini tah Beykcıt Alibey sokağında 3 nu-
min etmer, •kted:X. maralı evde oturan Ari( oğlu Ilak-

Atıf Sert bu mü~külü de fil'll 1 kı, çalıştığı Sümerbank Beykoz 
me,-zularından aldı~ ilhamla ha). fabrikasından çıkarken kali> sekte~ 
!etmiş, mahalle bekçisinin belinrl,. 1 sinden düşüp ölmii~tür. 
asılı tabancanın pekala kendisinin iki kardet biribirini 
olabileceğini düşünmüştür. Atıt ağır yaraladı 

Sert, bunun üzerine gece sokağa Yeşiltulumbada oturan İbrahiın 
cıkmış ve tenha bir yerde dolaş. Gökdcniı Beyazıtta oturan kardeşi 
makta ola:ı bekçi Dursunun arka- Aı·ifin evine giderek eski bir me
sından yavaş yavaş yaklaşarak bı· seleden dolayı kapıda küfrctmi~·e 
cağile adamın kafasına şiddetli biı 1 başlanuş ve buua sinirlenen Arif 
darbe indirmiştir. Yere yuvarlanan 1 de sokağa çık:'.rak kayga.y~ .tutu~ 
bekç:nın hemen tabancasına sarıl· muşlardır. Netıcede her ıkısı de 
nıllj , fakat Dursun maksadı anlıya .. birbirini tehlikeli sure!te yarala
rak tabancayi elile tutarak muha- mışlar ve hastaneye kalJırılmış

faza etmek istemi<tir. Atıf bekçinin !ardır. 

son mukavemetini de kırmak için 
ikinci bir bıçak darbesi indirmi~t" Kazanç vergisi taksitinin 
B• ından sonra kanlar içinde kıvra· ıon günü 
nan bekçinin tabancasını kılıfından Buglin kazanç vergisi ikinci tak-
;ık rarak almış ve kaçmıştir. sitinin ödenmesi nıütldetinin son 
Atıf Sert böylece lalıancayı te günüdür. Bu müııasebelle diin ba

darık ettikten sonra üç gün kimi %ı şubeler ~ok kalabalık olmuştur. 

tPhd ıt ederek para alacağını dü~ün Bunlara Defterdarlıktan ilave. 
müş, nihayet Gangstervarl bir pla-1 yardımcı memurlar gönderilmiştir. 

Askeri vaziyet 1 Günün içinden 
(llllflanlıllaaiıle) 

lunmakta idiler. 
Cephenin merka lnmunda 

Himaranın şimalinde ateş hat
tına italyanlar yeni kuvvet
ler sokarak mahalli bir muka
bil taarruza geçmişlerse de 
bu hücumlar püskürtülmüt
tür. İtal)'anlar ağır zayiat 
Y<'rnıiştir. 

Vah:ı şimalde de buna ben
zer hticuınlar püskiirtülmüş 

n İtalyanlar bu mıntakada da 
aEır za3·iata utramıştrr. 

Şiddetli so~nklora rağmen 

l:utüu cephe boyunca Yunan
lılar k•cbbüsü ellcrınde bu
l ırnıl ıı rınaktadırlar. 

lla\a muharebelerine gelin
ce: Meteorolojik aziyetin 
ınüsaadesizliginc rağmen İn
giliz ve Alman tayyareleri 
karşılıklı akııı'.ar yapmakta

dırlar. İngıliz akınları bılhas-
58 Fransn salıillerind Al
manların muhtemel idili ha
reketlerine üs olacak mınta--

• ka)oa tevc'h edilmqtir. 

- Bat tandı ı inci _, ... -
yakışır olanıdır. Bulgaristan ıçın 

bitaraf olmaktan başka çare yok
tur. İtalya Yunanistana karp aç
tığı harbi kaybetmiş vaziyettedir. 
Neredeyse kahraman Yunan ordu
su Arnavutluk kıyılarından Adri-
~·atiğe inecek ve müstevliyi denize 
dökecektir. Almanya, henüz ne ya
pacağını, harbin içinden nasıl çı

kacağını kc:,tirıniş vaziyette değil
dir. Eğer İngiliz adalarını istila te
şebbüsünde bulanacak ve kat'i ne
ticeyi garpte arıyacak•a Balkan
lardaki statükoyu bozmaktan ve 
yeni bir cephe açılmasıııdan çeki
nir. Bu itibarla Bulgaristan Al
maııyaya güvenmedikçe ve Alman
ya ile birlik olmadıkça kııııılı1ıya
maz. Almanyanm Balkanlarda 
harp yapmıya niyeti yoksa bn yol
da Bulgaristana ümit vermesinin 
ihtimali de yoktur. Bulgaristan 
tek başına i!IC Balkanlarda kımıl

dıyamaz, çünkü kımıldaıımıwna 

fırsat verilmez. 
O halde görillüyor ki, Bulprlar 

içia ea salim ve ç1kar yol tek J'Ol
dar ve o da lıitanıflık, BeUıan mi-

d<:'r~llarını birl>irlerine bağlamı~ ar ıa . a M l" f t t d . filH· ku..J-tinl haiz bir çclı ında bir yol üzerinde hareket ha- reke, ar~a ı şere ve me ane e ın a.. """ 
oldukları kanaatine varın ıştır; bü- mefhumlarından mahrum bırakma- bombalardan kurtarmıştır. inde bulunan kıt'alar üzerine düş· 
tu··n Amerı'ka, filen harbe '"rmc- (B4Sta•rlı 1 ı·ncı· s--'a~-) kur ,,. ·· t·· B" b. a isabet vaki ol ~· "q' uu mıstır. Maresaldan büsbütün - İNGİLİZ PASİF MÜDAAl'A tı-
m~k icin, İngiltereııin muzaffer ol- muş ur. ır ınay - • • -~ 

b - ük. b' k ı Fransada Lyon Borsasında Kote tulmak için Hit!er tarafından yapı- KILA. -TININ ?ılUVAFFAKİYE'I1 
n1ası lazım geldiğine iman etmiştir ' uş ve uy ır yangın arı -

~1ıştır edilen bazı hısse senetlerinin teref. , tacnk her teşebbüs tehlikelidir. Londra, 30 ( • •ı _Bu gece ya-0 halele Amerika, ayrı bir devlet ' · .n.n.. 
olmaktan çıkarak İngiltercnin cep- Hücum esnasında tayyare da- füünü intaç ettiği haber alırunıştır.'Çünkli Maraşalden başka ancak ı>ılan hava akını esnasında. Lon-
lıc gerisi olnıu~tur. Atc~in kendisi- lo!'ıarının şiddetli h ı r .. baraı Ezcümle, Stiveyş kanalı hisse se- General Wcygand Fransada zahiri dranın tarihi mahallesini teşkil e-
ııe gclıncıııcsi için, bu ccpl•e l.'erisi- •eşı yle kar, : !aşılmış ve dun_ışa.n netleri 12.000 franktan 16.500 fran- bir birlik vedşinıalihAfrikk at~ı~ Vdıc- den City mıntakasındalri meşhur 
ııin bütün kuvvcıile cepheye Jar-! 'vcı tayyarclerivle tayyarelerımı~ k ık t B .. li ünd hyye karşı ürust are e ının e- tarihi binalardan bir çoğu hasara 
dım etmesi gerektir. 1 rasında 55 dakika süren b ir hava 

8 
ç mış ır. u. yükse şg e 1 vamını temin edebilir. General uğramıştır. Alman tayyarecileriniıı 

b . 1 t T 1 . 500 frank kadar hır fark arzetmek .. Wev. gand ise Alman bakımından bu mahal!~),·, bil-'- yakın-'- ıs· •-Amerikanın epey geç işli~·en res- ~uhare e.sı. o :1'~.ş .~r . .. ayyare e~~- \ ~ """'" '"'" ._ 
11ıi ve tesrii ma!tineleıi, kararını • ı izden hırı duşurulmuı;se de mu- tedir. Mareşale tercih edilemez. dikleri muhakkaktır. City, İngilb 
nrdiktc~ sonra, yıldırım gibi ça- rettcbalından iki kişi paraşütle ye- -- imparatorluğunun ticari ve mail 
ı .. an Amerika hususi tr.ı,ebbü•!er; ·e inmışlerdir. ml'l'kezini teşkil etmekte ve en gil· 
v~ harp sanayii yeni bir hızla ha- İkinci akın f-na bir havada ya- ,,..,

1 
Q L ..,,,., ze1 abidelerin bir çoğu da burada 

rckete ge~ccektir. İmalfıt meydan "ılmış ve şımaldeki rıhtıma giden bulunmalrtadır. İtfaiye, pa.sil m~ 
·ııuharebesiuin planları hazırdır. .ol üzerine tam isabetler v:ld ol- -f-1 l dafaa ve sivil gönüllüler teşkilatı-
Günde 500, ayda 15,000 tayyare ya· "'itur. Bazı binalara da isabetler """!!'!l!!'IPl•~ili~PıP"P• ,~:P.~"!'~ na mensup hakild bir ordu, saat> 
pılacaktır; diğer silah ve mabeım lmuş ve bazı bombarların, nakil ıerce süren yağmur gibi yağan 
bu ~·ckı'.ıııdan hariçtir. AmerikoH :a sıtaları deposu ile askeri ambar- binlerce yangın bombası ile müca-
sanayi gc-ııelkurmaymm hazırlad : '. r arasında patladıkları görülmüş- dele etmiştir. Bazan. toplu bir hal· 
ğı bu plfınlar tasdik edilince, ima .;r. de düşen bir bomba grupunun tam 
iat meydan muharebesi bütün şid İki şilep, bir ticaret gemi~i ve bir hakkından gelindiği sırada, yaylıın 
det ve azametile başlıyacaktır , , . vazör mitralyöz ateşine tutul- ateşine benzetilebilecek bir şekilde 
Amerika, bir defa işe dört elle " <ur. Dönüş uçuşu esnasında, bir diğer bir çok bcoıbanın aynı zıı-
rıldıktan sonra, en büyük sanay ıl~man bomba._}ımıan tayyaresı manda düşme~ başladığı görül-
meıııleketlerinden biri olan Al •upu görülerek üzerine ateş açıl- rnelctıe idi. Bii\ün bu bombalar kü-
nıanyayı dahi, mağlup edebilecc' . ıştır. çili< bir irtifada pathyarak her isti-
kudrettedir. 1941 senesinin ilk haf- Birinci akın esnasında kaybolan kamette saçılıyorlardı. 
tası, bu harbin fasıl başlarından v< '., ir tayyaremiz müstesna olmak ü- l 2000 - 2090.- Bütün yangın başlangıçları. sa-
dönüm noktalarından biri olacak- 're bütün tayyarelerimiz üslerlı1e 3 ltıee ::: 3GM.-- bahleyiıı. heri<esiJı bermutad işiM 
tır. Hatta bu fasıl başı ve dönüm dönmüşlerdir. Z T50 - 15".- gi~ saatte aöndfuillmüş bulun~ 
nokt.sı Ruzveltin nutkile başla- Atina, 30 (AA.) _ Hükumetçe yordu. 

' 508 = zooo.-mış sayılabilir. neşredilen bir kararname ile c·Pa- BİR HAFTALIK ZAYİAT 
Geçen yıl, bugünlerde, bitaraf- panikolis• deni7.altı gemisinin sü- ~ 258 "" zooo~ 

!ık kanunlarına sımsıkı sarılmış varisi Korvet kaptanı Yalrides bir 1$ 100 = 3580.-
olan Amerika, şimdi, İngilterenjn <forece terfi edilmi$tir. Kendisins '!O 51 "" 4008.-
harp ilan etmemiş bir müttefiki ayni zamanda altın şecaat madal- 2t = 
vaziyetindedir. İcap ederse bir for
malitcdcn ibaret kalan bu harp ila

yası verilmiştir. 

Papanikolis'in zabitleri ikinci sı-
nını da ya.ıımaklan çekinmiyecek- ruf harp madalyası, küçük zabit ve 
tir. Ruzvelt açıkça söylüyor: İn
giltereye )'ardmı bir hissiyat mese
lesi değil; bir realist askeri siyaset 
rne.sclr.sidir. 

Bugün muhakkak olan bir şey 
varsa, o da, Amerikanın, İngil(ere
nin mağlup olma'1na kat'iyyen 
müsaade etmiyoceğidir. İngillere, 
Amerikanın yalnıı silah ve malze
me yarduıtile muı.affer olamazsa, 
yahut ta -bugün artık pek ihtimal 
dahilinde olmamakla bera her- Al

etradı ücüncü sınıf harp madalyası 
ile taltif edilmi !erdir. 

Bundan bir ay evvel bir düşman 
denizaltısını batırmış olan cAetog. 
muhribinin süvarisi Ekonomu Gu
efradı üçüncü sıruf harp madalyası 
verilmistir. 

sinin kefesine atılacaktır. Fakat 
Ruzvelt, buna lüzum kalnııyacağı 
kanaatindedir. 

manya tarafından mağlup edilmek 

1 

cMihver devletleri~ bu lıMbl 
tehlikesine uğrarsa, Amerika, İn- kazanamıyacaklıınna nuımyonmı.; 
gilterenin yenilmesini önlemek ve bv imanım, n son ve en m-1: 
ımnaffer olmasını temin etmek: istihba~ata day0'1tyOI'.• 

Türkiye İ§ bankaama para ya tırmaJd.a yal
nız para biriktirmit olma. aym zame'!"Ll 

taliin: i de d..._,,it oh: um.is. 

K"'lıtııer. f 8-&, 1 -- ,,ıı::--.., it h-vr 
ı ....-. ı .__ ' 1 

...... _ .. .ıuıı.-

YJS, aım .. ._.lpr blr"Ua 

ı...- - J'8llllor - - 1 

Londra. 30 (A.A.) - Reuter: 
Lond radAn neşredilen resmi ra

kamlara göre 28 Kanunuevvel ge
ce yarası nihayete eren hafta zar
fında Ahnanlar. İngiltere üzerin• 
yaptıkları hücuırılar esnasında yedi 
tayyare kaybe~ierdir. 

Ayni hafta zarfında. düşman it 
gali altında bulunan genis arazi ü
zerine yapılan höcurnlarda, İngilia. 
ler beş bombardıman tayyare,..: 
kaybetm~lerdfr 

tsTILA ÜSLERİNE HÜCUiM 
Lcındra. 30 (A.A) - Bu gece Aı. 

man tayyareleri Londraya ka ı ll
sa fakat QOk §idd<'tli bir hürumrla 
bulmmruşlardrr. Ş..lıriıı üzerine çok 
miktarda yangın bombası at,Jmı'°' 
tır Anlaşıldığına göre. Almanlar 
bir si.tem dahilinde • hrin müm
lrün olduğu ~ fa a vangın çı

karmak iBYesini tak p etmektedir-



flATPA - 1 

IAl'F:\ - 1 

Ruzvelt planını 
izah etti 

için IMal .....,_ - ter 'Mil meuwwi için. bu ailahlar)\ lüz;umu 

od«* mi? kadar w oldukça sürat.le, bu mil-
Şu clhetıe clerln bıllıruJll _.dır iti A- Jetlere v.rıneıniz li:<ımdır. Jlıoe. 

merlltaD ınllletlDba büyillt -.. ı,etı, 
çiuiitlm 701wı 1ıa1 için .., .,. Wılil<eyl gun<:ular, çok geç demESinler. Hiç 

PETENİN. 
Politikası 

ve hlilü>al için ., büyük dUnya ...ıııu bir zaman ~ geç olmıyacaıktır ve (Baı tarafı 2 nci sayfada) 
(Ba, tarafı 1 iaci sayfada) ılmidmi ihüva ed•n yolu 1<li<il ettlti ü. yarın, ancak bugünden daha geç 8.00 

Berile •nlapna!!"d•n bahselmiftlr. zerinde mUtfetıktir. olaeaktır. mağlilptur, harp haritidir, miita· 8.03 
Bu larihte, demiştir, iki Avrupalı V'O 4 , eam G-'ı Gellıtort Ye İN!Gh.TERE BUGiİN BİR reke aktetmiştir, sulhe muntazır- 8.18 

bir Asy•lı mı.ilet, Amenlta Birle,ilt Nuller MUKA VKMET KALESiDİR dır. Almanya ile aıılaşmak iste- 8.45 
DevleU~rl bu üç ınlllelm geniş~ mekte musırdır. Fakat bu itilaf be- 12.30 
~r.,ııra.nıııa eo&<I otur "" yahut bu ııe· Bazı ldmaeler, mihverin biç bir za- Askerlik ba·kım : n<l,an Ingillerc henıehal eski müttefikinin aleyhi-, 12.33 
n'~lerueyl bloke ederse, Amerika Birle- man Garp 7anm küresine hücum ebnek ve Britanya İmparatorluğu, bugün .h 

1 
lıd ·k , 12.50 

niyetinde bulunmamış olduiu U;rinde- ne müteveccı o mama ır. 1 tı-, 13_
05 ~ık DevleUrine kartı birlikte harekele dünya Jı.lkimiyetine kar~' bir mu-

g~mex tehdidi ile, bırleşmişJerdir, dir. Fakat bu, maglüp edilmiş bir çok 1 . kil ' ted. sadi ve siyasi Avrupa kuruluşunda 13.20 
-· menleltetıer' u1ı: t i<udreUnı kavemet ka esı teş etrneK ır. Avrupa7a b3lt.im Nazıler, yalnız Al- · "' m aveme · Hitlere yardıma amade ve ondan 18.00 

mahveden zlbniyriln •:mı \elılikeli tıö- İngiltere ve Britanya Imparator-
manyada hayırta ve fıkirlae hülaneL . . .. • . . . . muavenet görmeğe muhtaçtır; işte 18.03 
m•lt de~' fakat Avru~nm ~eti U· rlif ve düşünill tarz>dır. Naziler, bUtun lugu, ınsan şecaati tarıhınde ebe- k d B 

1
. besi d' _. . 1 ı• 0 .,..., ..--- ı..1-- • ..ı..ı -~.1 ld . . o a ar. u eme ı e 1gının .... 

Program i 19.00 MOzDt 
Ajaru 19.30 Ajana 
Müzik 19.45 Müzik 
Ev kadını 20.J ~ Radyo Gaz. 
Program 

20.45 Mi.i;r.;k 
Müzı.k 

21.30 Konuı,im& 
Ajans 

21.45 Milz.lt Müzik 
Müzik 22.30 Ajans 

Program 22.45 Mi;Wk 

:MüZilt 23.00 Milzik 
Konupna 23 .2~ Yraınlı:i pro 
Mlizik 23.30 mumiyesmi rimetmek ve o zaman dün_ ır~.., kendi u~ arının u~unu o u- di_yen yaşıya~ak bır mul.:ırebe ve-1 , • d ı·u d L 1 . Fi l 18.45 

,,..,_ bin.netice bütün ıridara emre . . .. ma"uı e ı e ava yerıne an~ 7aruıı ııe.rı kalan Jwunlanna da bak.im ı •~·u ve - riyorlar. Bır Amerikan .ı.eferı hey· . . . . 
1 

ı •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' 
O"'''" ····- AvruMom seürloriru kul- deb~•rini _söy!ilyorlar. Bundan_ . lj d ·ım . h '·'-·-, h.ç.b. denı r;etirmesıdır. Bu zat da A -

_ ~ç ~ I ı ih d ,,,; etı g n en esı a"""ıua ı ır . 1 

Kapanış. 

lanmalt nlye\inde olduklannı aarill IU· b~a en elıemmıyet i c et 1e ıu ur ..., 1 d • ·1d Am ik man dostudur -ve Bitlere harpten 
-ııe anla•---•·-'••. S'-'·-, H.ıtıer•ın,· bizim yarım küremizin. tıenl3 ı_ ellrlerl, ta ep mevcut egı ır. er an 1 k . ld • b" b "k 1 " w•._.- ~~ b-k· 1. . h h . b' • evve çe ınış o ugu ır te rı te • 

def• Naıilerln demokrat d;;nwa ile blltün dünyanın en ı:ıya~ aızıp pııi- u ume ının er angı ır azası 
1
. 

ııon ~ - •-kil k •:.lir b. Am . f • h grafından dolayı meb'usan mec ı· 
bit bir zaman Üzlaşanuyacağın.ı söyle- meu ~• e:me .., .> da ır erıkan se erı ey- . d k .. kül b' . t . 

'-•a·r Kabul IU•lçeıı Baldbıler . ..nd k h , h" b" . ••n epe muş ır vazıye e gır-m~ oldufunu hatırlatırım. Baf]<a ltelL ..,.. • etı go erme ususn ... a ıç ır nı· . • . . . 
melerle bu, ınlhverin, ltendi bUkümet Ru,.vel!, ~uine şöylo devam etml§.. . t ta ktad mış ve adeta eskı hır başvekıl oldn-

) e Ş>mama ır. j · h ld .. t ·ı .. nf ·t feloefesi ile bizim hükıimet fel.lefemiz tir Mili' . ı· . h b' . tih<laf gu a e mu ecerrı ve mu erı 
. ı sıya.se ımız, ar ı ıs b" d d.. .. .. Al 1 1 arasında niiıal bir sulh oJanıı;yac&Cmı i- inkar ltobul etm.yen ıu baklltate göz'e , tedir M"IJ' . t· h ır uruma uşmuştu. maıı ara 

ı•- •Unesl domeltılr. riulizl artık daha fazla •wnmıyalım: etmeımc.;c · 1 ı sıyase m e- ·· k ı d ı La 
"'' ~ ' • · h--L· _, k ı· i.ı:d k J muza era a evam eı en ve • 

Sulh •-L•- 1 k 11 · ·•- bo ıefı, ..,..,ı mt:aue e ım en uza . . . . 1 .........,. Bir çok meme • en Y~uış, zmuş, k A ik B" 
1 

ik D val'ın yerını tutan Amıral Darlan 
JijyU. de- kemlrmi~ olan fena ku"'"'Ler, fim<llden tutma t.r. mer a ır eş ev· ı . 

1 · • il~LJ k1 olduğu anlaşılıyor, l!ahrıye nazırı 
:Ruzvelt, bw-ada Wıerine 

.,am etmiştir~ 
•- Nanı.ık! bir ııurette ve ltat'i;fet!e 

•u cihet teyit olunabilir iti, mütecav,z 

kapılarımızın iç tarafında bulwıu,1'or- let erının a d.11 anması ve yo U· ı . . . . 
lar. Bunların .; • ., milı..essillerl, mem· b. tın• . . h sık sık Parıse gıderek Alman sdırı 

•u...ı.a gun·u ısse ıyeceğım.u er ons ve . .. .. ..... 
leketim!zde ve komşu memlekctle•de fa üh" . t . dd - ın· Abetz ıle goTuşmekte .-e ınulakat-. ton m ırnma ve ıaşe ma """-" 1 • • • • • 

ıneırueketlttm dılrıyaya bükkmetmek aliyettedlrler. Bu ı;.U;aşçılann bırtel< ho h 
1 

d b 
1 

.. dafil I tarının neticesını Vışıye haber ver· 
• th 1ı: h --·-~- b ı ardır b d u· ti · . b. - cep e er e u unan mu ere . .. • . • . ve dun.yayı fe etme ~~ er defi v ve ve u a m .e mızı ırı_ . . .. . ı mektedır. Fransa hulı..-uıuetin~.l \"')-

tUriü d~üncelerl terltettilt.lerine dair 1 birine muha!!m gruplara ayırm;ık,_ bir· yar.d ım ıç_ın go~erilrn~ demok· ı iye nakli mukarrer ve hatta bu 
oanh oıyetienrun eözükeceği ıWı ıeıın- li,lıınizl bozm&k ve müdafaa azırumizi) rasının dunya hakimıyetı.ne karşı ş "d'd h 

1 
ki b 

1 Anı B. ı -• De ı u Am ik 1 , ,; • •• k . bett 1 va ı e azır ı ara aş anmış ve ceye kadar, erılta ır q- ve e- yikmaktır. Bazı er a ı ar var ~: mücadelesıne büyu -rus e- yar . . .· 
riwD sulh sözıerini teşvik etmesi lçm !bunlar, aynen Nazilerin t;lodlltlerl va- d tmekted. . h 0-·,,.;;_ı,. n~ oteller temızlenmışkcn son dakı-1 ım e ır ve na a uJ ~ d .. .. La 

1
,. k"I . 

h•ç bir lıaltlu yoktur ve bu bahisle Jug zifeyi ıörerelt bu gibi ajanlara yardım be rd t · rli<tir İsveçin ka a Mo~yo va ın çe ı mesı 
bir ııebep mevcut deiildir. l •tmelı:ledirler. Ve bu Amerikalılardan tte ya ım r .AJ:rn ' üzerine, bu fikirden şimdilik kay-

Hurrıyeı., lt"rf• bırlqmif Jı:uvveUer, bir kaçı diyor ki: .Biz mihver devletle_ Sovyet R:usyanın ve ~yaya d;ıe feragat edilmiştir. İki gündür 
Arneıiluın ııahıJJerınden uzakta ıuıuı.. I rinin dostu_ ve şeriki olmalı lmııız ve komşu dıger mcmleketlerın mihver L d h b 

1 
. M 

1
. . b 

· · itli · h ·· lik, on ra ı.a er erı areşa ın ıca ın-makıadır. Bu kuvvetler, !ncılizlu, Yu· onlann dıklatör:ük usuller:nı la t et- memlcltetlerıne er gun çe ma· .ka k'l • h 
1 

d • 
nanlılar ve rlunedılmlf mem•elte.lerdoıı meli imiş'z.• FakJt tecr ube isbat e·m:ş. ,ien, petrol ve diğer harp ımalzeme da Ahı ya çe ı mege azır an ı 
kaçan ..ııerıer tarafından ah.oka ba· ı lir ki hlç kimse Nazileri te-Jtin edemez. . öndenneoi nasıl bitaraflığa mu- ğını bildirmektedir. Bcrlinle müza· 
Uncle ıuıulmakta, di&er taraftan japon- Hiç bir insan kaplanı eh'il•şfüemez ve 

01 
gif d _·ıs b. . d 00 1 hare- k.erat müsbet netice vermez ,.e İ 

lanı kartı da ÇinWer başim biıyill< bir kaplaru olqıyarak onu küçük bir kedi nal egı ~· '.;''m e. y e ali! malum obwyan Alman taleplerin j 
mildAluya g~iş bulunmaktadır.> kadar mun. yapamaz. Gaddariık kaf'$1_ ket etmemız t.:.~arafl ga muh . 

Avrupa ,.. AQ-ada.ki b&rp sında ~ın. yangın bombası ltarıwnda Jeğildir. İngiltereye yrrdım, hır tervice Peten inıı.an bulamazsa 1 
lt.......,,da Amerika mant.k bahis mevzuu oimaz. Şunu bUJ- hissiyat meselesi değil, fakat ~- ı:cneral Veygand'ın yanına gidecek ' 

Bul Ame.rı.k.a..W&l' Avrupa.da ve M- yoruz ltl milletler ancak tam teslimiyet '{.eri mütehas:EP.6larunızm mütalea ... ve orada mukaveınet veya adcnıi 
flldaltı harplerin bızleri aıaucıar etme. pahasna, Nazilere su h e"d> edebil rier. larına dayanan bir realist askeri si- itaat politikasıua başlıyacaklır. Bu 
dlğini oaoıyorlar, halbuki Avrupa ve HatıJ iıa:yan mıreti dr hi Nazi;er.n cü. ihtimal tahakkuk ederse vaktile 
A.-yadaltJ harpleri çıkaranların b= rüm feriki olmak me<bur:yeUnde kal- yaset meselesidir. 
7arun ltıu-emize ıötür= okyanoslanıı 11Uilır ve buııun İta yan milleti. b·zzJl BUGÜNKÜ GAYRET KArt 
kootrolunü elde elınemelerl, blzun için kendisinin Nazi mülte! k'.eri tara!ındoo DECiLD1R 
en h0,7aıl bır meoe.oyl leşltı.I eder.• han&i ;rakın ist.kbalde ölünciye kadar Ruzvelt hükünıetin, endüstrinin 

Ruz.veli, burada lılonroe ltaid .. ınJ ba- •ıkılacagını bilrneKkdir. . , . ileri'n fevkalade mükummel 
his meV&Uu c-"...ıllll ve müteakiben de- Tea.in tarafları Amerikalılar, Ç-._iı._. '""- \e ~ . . . . etmi 
m•otır lu: lovakya-ın Avusturyanın Polonyanın •Ş bırlı,;ınden sıtayışle bahs Ş 
-~ 1 - • • ·ı ._ Amerilt& Birleşik Dovletierl ile' Norve.,;uı, Belçıkanın, Holandanın, Da- ve •öv le demiı;tir: 
İngiltere arasında, her ihtililı aulh 1<>- 1 nimarir.anın ve Fransanın fıl"betlerinın .Saat yapan işçiler, ziraat maki· 
lile baledebilttek iki ko1D1U hiss.iyab ı ~kil ettJ.tj ikazı n •. z.arı ddtkate ~·- nelerı, rrıatoaa makineleri., o~m~ 
ırı<:vcuıtur. . maktadırlar ve bu Aıuerıkaiılar, aıze, b . d ., - makinesi ve lokomotif u-

llür bır lntıutere en ltuvvetll denla mihver her halde kazanacaktır, Aınerı- 11'. uış 
1 

. .
1 

imd · yd n-
ko!lllwnw. k.a1d.ık.ça, bizim bir hücum ... ka B.ı.rıqııc Devıcuerı niliuzunu dıktc zerındc ça aşan ıçşı er, ş 1 a · 
dan korkmamıza mah:ıJ bulunduğun~ .,Jilen bir sulh lehine istimal edebilir ve !atıcı fi.şenkler, bomba kasaları, <>

Mandel ve Reynolarıu yapmak i•· 
teyip de yapamadıkları ve Fransı< 
askeri kumandanlarının müman< 
at eyledikleri teşebbüs altı ay •on
ra tekrarlanacak demektir. SuU 

Şehir Tiy•trosL.

T cpeba9ında 
Dram kıammda 

31/12/940 Salı gunu 
APTAL ... 

Kom.,di Kıamında 
31/12/940 Salı günü 
Akşamı ~aot 20,~n d~ 

.,.ASA HAZRETi.ER ' 

COZEL o· OK 
N. 1ELER 

Genç -ve taze görünmek 
ıçın bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz 

istiyen Mar.,şalin yoluna uygun 
o!mıyan bu hareket tarzını ihtiya 
ra mecbur olursa behemehal tah 

minden ağır teklifler karşısıudo I 
kaldığı için yapacaktır. Bu sureli 
Lavul, l''lanıleu, Petenio, hatla de
nebilir ki Bitlerin Alınan - Franst sanan bır ıu.m.e aı::ıba var mıdır? "1ih·. •mU"1kere eıWm •ulh> tesınıye eUılt· büsler, tabancalar ve tanklar imal Beyaz renkte (yagsı.ıı o.uııc.n 

ver devletleri O~yanoalarda ltomşulan.. !eri bu suihteıı en ıu.a faydalar ei<le e- .,diyorlar. Fakat buı;üııkü gayret- anlaşması etrafında sarfettikler. '<ret'linin Hız.arı icın 20 .eneden· 

• - 1 
Am TQJ1 &opraklarmunn ma.hsul&tını m~JSe& J&l'rala.rın3. ~n mükd"' 

m•l bir tanda ırıda byl!Afma .,..,.1..,.. 

ÇAPAMARKA 

, 

BESbı: 

JIIAMAM 

Yawulannm mal•ak O A P A M A it X A mUstaburatlle besl"J'lnls. 

1 
En müşkülpewentlerl dahi yerine tatınfn eden Te bu uiura haya.tını v•kfe'" 
den b ·,. Türk eeerktlr. Ancak bilJl'I ile yetiştirilen ht'r varhiın v~rfm kud· 
.-eti nl.qb~Ue dafm& J'ilkMfl net.lee VPrlr. İşte bu Kbepled·T ki doktorumu .. 

sun her blinye7e cöre öleülü vesa7a;;ını &lma71 OunaJ elmeyjnfı:. hrarta: 

APAMAR A 
MOST AHZARA TiNi iSTEYİNiZ 

Her 7erdo nnlır. 

1 cknik Okulu satınaima komiayonu 
Ba.şkanlığındaa: 

Tutan 
Cinsi Adet Lira X. 

Gömlek 572 1716 00 
Bornoz 125 687 50 
Havlu ayak 572 171 60 
Havlu yU.z 572 829 20 
J.!erıdil 1718 257 40 
Çor.ıp 1718 Çlfl 1029 60 
Pijaına 38( 1440 00 
F'an ııa aü.eı 572 457 60 
Don 858 643 50 

1832 40 
Yılduıda renkilc Oltulu ihtiyacı olan OJls ve miktame 

:t.ıh 9 kalem çamasınn ihalesi yapılmak üzere 13.1.941 larihıne rastlıyan ~· 
t~i gUnü sc.at 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesindt 
~oplanacak olan komisyonumuzda prtnameslııe cöre kapalı zar! UiU.lile ekailı.

rneye konulmuştur. 
İ l k tominat ~~7 lira 43 kuruştur. İııtelı:lilerln prtnımeyi ıönnck ve ilk ı.. 

.,.,fnat yatırmak üzere ek.siltmederı bir gün evve]ine kadar okulumuza ve ek· 
siltme ıünti de Yüksek 1-lühendis Mektebi muhasebesinde toplanacak komi9"' 
yona gelmeleri, tdthf mektuplannın eksiltmeden bir saat evv.eline kadar mak .. 
buz mukabılinde verilrnif o:muı lhuııd.ır. Postada vaki olacak gecikmele! 

1 kabul edilmez. (12146) 

BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAY GAZETESi 
mn oluna, biıım rahatta ı...Jabi.ıeceıiJ- 1 debilir diyorlar. er kiıfi değildir. D:ıha fazla ge- gayreller akim kalmış olacaktır >eri kullanılmakta olan meşhur 
- >P c""'-i """"" inanan lUmse acaba Bu ne budalalıktır •. Kanım harici ca_ · Maamafih karar vermek hususur. o. rmiildP me.vcut l'izli_ dı/\er ce_v· ı • nimiz, daha !azla tayyaremız .J 

..,..,,.... . .aı.ıdır? nilerden müreklr.•p bir çeı., lizıo cema- ıb htical zamanı defildir. Dün dt 1erler 'llcvamnda tfık:m ve ta,.;-
Eier jqvıere ı:.wne.. aı.lruıi aarar ve yokedilmek \ehduü al- laha fazla topçumuz, her e ediJ.nw sut kavrnaiıı ve zevtın-

'stih işaret ettiğim cibi çığ halinde hn Eğor Ingılt.ere ezıline, mihver, Av· tında caıwnzın k..rtanlmıw içın sizi ,evden daha fazla miktarda ı · aih da vardır. Bu krem cildinizi 
1 ' herler altında eziliyoruz. Her da-rupayı. Asyayı, Atri.k.ayı, Avustralyayı bir eleye ve.ı-nıiye mecbur ederse, btına alimiz olmahdır. Amerikalılar, c-rian b!$ler ve aenclcstirir. Te-

ÇIKACAKTIR 
İllnlarınızı vermekle ıı- kendllli2e '" hem de K.ızılaya yanlmı 

etmil olacaluııruı.. 

1 LAN 
ilan sahifelerinde 

Diğe raahifelerde 
3 üne.Ü sahifede 

Santimi 50 Kr. 
100 • 0 .._ lan it trol ed k 1 "-·• ·u b Ih d · ı vul sesine kulak !.abartırız ammu ı· ıı. ·ı· saf madd Ierı·nı· e b "" buyü.1< .,,aııos on _ece -, m~enı eo en u- su rnu enır imdi ve kadar alıştıkları çalışmak ı n ayı e v u-

ı.u·. u zaman, mübaliıga3lZ denebılir ki, Bvyle bir •ulh, tar.hte '"""" &örülme- • her tokmağa uyarak oynamak bi ı Jsukluldarını izale eder. Cildini-
aln b - -1 lihniyet;ni terketmc;,dirler. Mü 

1 
. . bı.z.ler, Amerikada hep~ ım.ıza i.r rru~ muazzam aı ;ı:h:..mrna yarışına ve . .. . . . . zaruret değildir. ı ta7e, nerm n ve l'enc e-Osterır. 

l.iıbancanın bem de ınfiıilk it~ "" ;abrlp edici ticııret ıı.,·b.ne e eo b.. lafaa gayretlerı, endustn ıstihsalı- vnı zamanda nefis bir koku ile 
ile dolu bır tatKıncaıun namluru dayan.. millareı.e.İeıı ba>ka l.oır ş.y oiJnQ <-al<· · nin fazlalaşMasının istlkbalde do· Hü•eyİn Siikrü BABAN atir eder Sıvah benierın zuhuru-

Fiatleri 2 nci sahifede 
1 inci sahifede 
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lt 

lt 

lt 

200 
250 
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• 
• 
• aıış blr halde yaşı,yac:ıı:ız_ O :r.aman. bı- tır. •uraoa~ı neticelerden korkanlar ta ıa !l'ani olur. 

tLn kendi yarun lt=cıniT. do cı,.ııu olilu~ liluller Bir ı·enı .N!ramdaıı rafında: kötürüm bir hale getiril· ıunluk vükua gelmlyeeektir. Hiç bi: Mütehass"ların bevanatına l!Ö- istanbulda, Pootane ka,.....nda Kızılay Sat11 bürosu, Tel: 228~3 
tu halde butun dunyanın eeb.r lr:uvvd.i Bah"'<l,yor . . .. ' . diktaWr, dikta!Orlerin hıç bır kombıne· e ciltte görülen bu şavan· hayret İstanbul, Pos:.ıne arkaaında İ~cılık Şirketi Telefon: 2009( - 9~ 

fı .Uracaat Yeri ı 

lı:bdtUerile idare ed.ldiği yen! müthiş Nazıler, dunyai;ı yen.ı bir nizauıdan mernelıdir. Mı.:dafaa gayretlıır.m .. zonu, bu azmimu!n tnfsırl ile aliık•daı tebeddül ve tel<emmül. sırf Toka- ı.g ı•••••••••••••••••••••al•SI 
bır devreye ıırınll olacağız ve böyle biı baıı.cd•yorlar, fak•! zıbınlerınuo du· zin muvaffakiyets!zliğinin i$tikbal· tehditlerle bu azır. imitl zayıflataıruya- 'on kreminin rnuntaza~an is' . ma- - -
dünyada bayatta dUTalıilmek için. ken· §ündültleri teY. en c • ve en ıeııa tek· ele doğuracağı neticeler, bugün, çok caktır. Mihver ~vıetıerinın bu bar'> ine rnedvundı;r. Hemen siz de bu Türk Okutma Kurumu 
d.mw, daimi surette, lıa:ı' eltooomW, !inde bir ıulüm ve • tıb<lat devr•ttir. daha ziyade korkulacak mahiyette-! kınanamıyacakların• u ' ~ orunı. Bu Ünd<.'n kullanmıva ba<lavınız ve Müdürlüğünden: 
es:wna dayanan bir mılılarist devlet Çilnlıü bu Tırınlıkt bı,bı: burrıyete, . A ik istikbal" h kk d lmarıım, en soı. ve en ıyı bal.erlere da- ıer sabah daha l!enc ııörünürsü-
• it"- h. b. d. h b" .d Jır. mer anın ı a ın :ı d " 1 k .. y;.ıline kalbetmemiz icabedece ~. ıç ı.r u•c, .ıç ll" urrıı e yt:r yoktur. . . . • .. yanmakta ır. uoı.. lguncu u u;ın e.ıın. z :ıüz . 

.Eğer Okyanoaiarın bil~ emnıyet i1ado Böyle yeni bir nizam, b<şer ırkın• ta· '1ıç hır bedbın sıyaset, mudafaa 1• dehiç bir mazere1 mevcut değildir. Ü· J 

etmcdlgini düşünenler vana onı.ara de .. hakküm etme.k ve be~erıyeli e!>!lrct al- •in esaslı endüstrilerin dorhal ge mit Ir.ın çok .yi sel>eı •Jcr vardır. Derin 
rim ki; bu Ok)'anosliılr, yelkenliler dev., t.ına alınkk i~in kuvvetin ve hotLmhb.....ı nişlcmesini tehir etmiyecek.tir. Sa· au.ıette emirum ki, bugün Amerikan 
rinde oldutu ltodar genil değildir. Ha_ııa gUnabk~r blr itt•fJIUndan başka bir şey rlh surette şunu anlatmak istiyo milleti'. demokrasi iman~mız~.~arı,ı t<>h. 
bugun, bız. Buyilk Bı1lan;radan 7enl ln..lde!iJdır. k' .11 f hed f .. daf dıdın önilne geçmek içın bu.un mlida· ı 
gılLcreye nıerhaJesız gidjp dönebilecek İna.ıliz milleU bu fena ve ıünahkAr rum 1 mı c ın .e 1'. 1_11° aa taa malzemeleı-i isıih.oı;alimizi artarmak 
t;ıyyarelere ru.wk bulunuyoruz. ittifaka karıı foaı harp halindedir. BI· levazımı yapmak içın ihtıyacımız 1 ıızere biç bir zaman yapmadığı kadar 'ı 

Amrib İei..D l'ehlille M~cattw z.ım müstakbel emniye~:nız. bi..iyi.ık bir' olan bütün makir..nlan, tezg3.h 1 a!'ı muaızam bir gayret yapm.ıy11. aımetmiş 
Ruzvelt, söz!erıne .devam ederek de· mikyasta, bu nıOcadelenlu neticesıne 1 ve fabrikalan mümkün olan bütün buıw.malctadır. ı 

miltlr ltl: batJ>dir. süratle inşa etmektir. Bunun içın Stzıerdaı !Killi Gayre$ 'l'.akp 
.__ ıııı •on hafla ıçınde, bir çok ltlş! Amerllln Mlil.ı!ne Hilap : 

1 
d k, Ediyonwa 1 

bana bu akşam vadyctin ve~ameti ı Ecli:tonım ınsan anınız var ır, 2e amız var· 

bııkk'.,.da bütün bak..llli tamamil~ çıp_' H•li ve istikbali na.zan dikltale ala- dır, sen:etimiz vardır ve her şevın 
la~ bir ırureıle bildınneınl arzu e.Llkle- ralt, doltnıdan do:ruya Amerikan mu- fevkinde azmimiz vardır. Endü.<tri 
nnl söylediler ve ltendiJen _için de ha-ı ıeuı,e h..a""'1. ıunu dıyorum ki_ m.hve- fabrikaları eahlplerinl, dir~ktörle
kikatl bütün çıplaltlığı e din~e!rıek cesa- rın huc.-umuna karşı keodilerln.i ,.1u•la- . . . 'l . i bu mühimmatı 
retli arzusunu Jzlıor eylediler. VakıA faa eden ınillellı:rm mağlüb,7e~ine mu- 1 r~nı ve ışçı ~rın .' . • . 
kUçUk bir el<atiıyetiıı hattı hareketini' vatakat edecek, mihverin zaferine muıl •uratle ve hıç bır tahdıde tabı tut
b!Jdiren bır telgraf ta almış bulunuyo-I bır tanda baş egecek ve biliıhara b;ışka madan istihsal irin mümkün olan 
rum. Bu eK,kalliyet., hastalığın mevcudi- bir tıarplt hızı.• hücum ıarasını ~ıJye- bütün gayretlerini sarfcmeğe rlavct 
ye~ kalben bilcUği halde ne bun•..ı ne cek ye.ı.Je, ıimdiden mihvcrın hücıım-1 cdivorum. 

Amerika Blrleş,Jt Devlelleri reisi 11- , 

tatile sizlerden bu milli gayı·eıi tulep e
diyorum. Bu milil gayreti ıızltrden, 1 
sev<Lğiıniı ve hUrmcl et~igimiz vr hiz
nıeUnde bulunnıtıkla i!Uhar du.vcioJğu .. 
muz bu millet odına talep ediyorum. 
Ve bu talepte bulunurken, müş1erck 

geyrclirniz.in büyük muvattakıyeUe 

tctevvüç edeceğine mut:..1k bir imanla 
me§bu olarak:, ınllteumızı şahh. tutuyo--de bundan bahsedilmesıni işllmek ıstı- !arma ka..tı l<enı:..uerıni miıdaiaa eden T. 

1 
. .,_._

1 . . ı avvare erımız gPrrı~ T:••n z ve ru.m.> s kuçük bir ekalliyettir Bu telgraf mUleUere muzaharct ıçın ydµab.ı.Jecc- 1 
' 

yıe diyordu. <R.ca edc:-ım ba1 ,-., • . ı _ her yl yaparsak, Amerika Dır- tc rları:rız imal olundui<ca hükı'.I· 500 ISTASYO!'I NUTKU 
lıaltııuıu...ı aoylıyerek bW korl<\ltma. !cşık !levl.ı c.ı. . ~1 bu mJcadeleyc ııır· m '.r-.iz, miida(aa eksperleri ı!e NAKLF.TTİ 
yııı -.• 1 mcsi lhtıııoa: cıl o k::ıdar çok aıalacalı.- birlikte, bnnlard:ın milletin ve ya· 

Açıl<ça ve &o.:ıı- ~ sureti• soyllye;:e. tır Eter kendi ltcn~mı.ıe karşı tamamı nm kürren ı;ı müdafaası için en iy: 
gı_ k, cıum ı~..., bı. tenlke mecuttur le n:ıır. '"- d<ıvraı lll<lk is;ersck, taki· t d 

1 
ı·r d 1 "' 

1 . ar::r: a nas1 ıs 1 a e o unaca.ı:;ıru \ ı;clı; iyı b:.y~ru,. iti yalağı.-nız.. gır-' bedeceğım ·< he~ 7oiun bazı muhatara· .. 

Tuvaletinizi vaparken 
pudra altına daima 

KREılf 

PERTEV 
sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yal(lı 
ve yai!sız olan tüo ve vazoları 

vardır. mek ve kafamızı, .çınc ıok· ıarı ıhıiva •tt.lini kabul eylemelllifl· kararla<rtıracaklır. D1<arıya gonde
m kla. tehlUreden ve bu ı.tılikenin kor- m!z Ua.ımdır. f'akat 6Una lmarum v•r ki rilC'cek miktar ile dahilde kalacak 
il.usundan kendlmw kuı-t..rarnayız. Şu mJJetunizin buylik ekseriyeti ben® miktar hakkındaki karar, heyeti u. 
t·.heu bourlatmak ısterlın ki. aktedilen tckhf ettığim yolun ıımdi için en az fumivesi ile askeri ihtiyaçlarımız 
adem tecavilı. pakUarma ra~ blr muhataralı ve Atid•ki dünya sıılhü için · .. 

1 
kt 

ro~ Avnıı,.ıa mllW-tleri istila olurunut ve co çok unutli ;yol olduğuna kanidir. . esasına gore a ınaca ır. 

Vas!ngton, 30 (A.A.) - Roose
velt'in nutku şjmdiye kadar görül
memiş bir dinleyici kitlesi tarafı., . , 

Jan büyük bir a!ika ile takip edil- ll 
miştir. Yalnız Amerikeda nutku L••ıe:ıamım••a••••ı:I 
dinleyenlerin .adedi 80 milyona y.a· ı İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
kındır. Beş yuzden fazla radyo ıs- rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer, 
tasyonu nutku nakletmiştir. SON TELGRAF Basımevi. 

es•rctuı yeni şekli altma aıınını ır. 1'u Kendilerıni mtı<laiaa i~ın ınüca- Demokraalnlu Büyük Ttzrihlaruu 
aulleUeriu lklbet~ blx. Naııi ıaM:ıcııııı..: dcle eden Avrupa mılletleri, bizim Teşl<U Edec•lb 
nm namlwu ka1"1ısında yaşamaııııı ne ken<lileri ıçın muharebe etmemizi Biz, demokrasinin b(ly!il< tezgAhlannı 
41<-mek olduğunu bl!dlriyor istenu <>rl . . ve mılhlmmat fabrikalarını teşkıJ ede-

Amuiltada Naat llattltelleri . y _ ar. Bıı milletler, hizden cdlz, Bu, bı2im için, bizzat harp tadar 
Naziler barel<etlerlnl, dahilde nizamı • :ndı hurriyetlerl ve emniyetleri ciddi fevkal!ıde bir vazlyeltlr, Aynen 

w.ı. •imek ve 7abut biF tecavüze lurtı ıçin miicadelelerinı mümkün kıla· sanki hamte imişiz gibi, aynı azimle 
himaye •Yl"""'k lçın bir memleketi 1'- cak tayyare, tanı.., top ve şilep is- aynı ııilr'atle ve aynı vatanperverlik ve 
cal ettikleri gibi l'1rllı yalanlarla haltb tiyorlar, Resmen bil<!irirbn ki, di- !edalıArlık hlasiyatı ile vazifelerimize 
rııs:..mıtye ta1ıworlar. Acaba Alman- ğerkrinin başına gelen h !el'- sarılmanuz 11zımdır. Jngllt.-reye bllyilk 
ya, her lwısi bir Cenubi Aınerlko _,,,_ . arp 8 >naddl yardımda bulun<lult ve istlkb•l· 
lo!tetine cmemlck~t.nızı Amerika Birle_ ketlennin ve can ~elerinin de daha buylik 7ardımda lnılUNıcatız. 
ilk O..letıerlnlıı lec:l~n blmaye alıin ve Q()CU);}arınw.ıı ~ıııa gcl- in Ole.reye 1.roıııı inde bi(bir dur 

DevlEt Demir yollan U. MUdUrlUQünden 
• Muhammen bedeil (t600) lira olan 4-000 Ktı- Sikatif (14.1.941) Sah günil 

saat (J0.30} on butuktı Ha:vdolll8Şada Gar blııası dablllndeld Koınlayon tara
fından atıl< eks!lme usullle ıratm alınaı::ıJı:tır. 

Bu işe ılrm•k isteyenlu\n (345) liralık muvakkat teml!>et ve kanımun 
tayin etUli vesalkle blrllltle eksllbne gilnO saatine kadar Komisyona milra
caatleri llzımdır. 

t Ttııam er KomlDcınd .. 1 ... ., 

16 adet küçük Pulrol paçasile pikdeı mamıil 24 adet buamatın ve de
mir ve dökmeden mamOI çift kanatlı bir kapının 4/1/941 Cumartesi tı1lnll 

saat on buçukta Nuruosmanı,e camii mahfilinde Kurum Merkezinde a~ık mU
.1 ı.ayede ile- ayn ayn satıl1ta çıkanlctca8:ı, bunlan görmek ü:ı..ere CemberU 
taşta Osmanbey Matbaasına milraeaat edllmesi. 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlüQUnden 
Semll: Malıalle: 

Hasköy Piri M. Paja Fabrika 7 ı:v 1/2 H. 4 
15 Paşa camti kebir Dört lr:uyu 20 Dükk.bı • 

Yukarda yazlı ev ve dükldlrun 31/5/~l gllnil aonuna kadar kiraya verll
mesl pıwırlığ• bıralolm,ııır. İsteklilerin Beyoglu Valufla.r Mumürıu.til akarlar 
kalemine her gün mliracaatlan. (12628) 

Vekaletinden : 
Gazetelerde kibrit 

nqrettirilen bir ilanda 
tarihinden itibaren iki 
md.tcdir. 

Kibrit fiatlarmda 
br. Kutular eakiıi ıibi 

ve çakmak lnhisan tarfından 
Kibrit kutularının 1/1/941 
kuruf& aablacağı bildiri!-

hiç bir tenzilat yapılmıyacak· 
doksan paraya aatılacaktır, 

(12339) 

Ba.f. Dif. Nezle, Grip, Romatizma. 
Nenalji. l.ınlı:lılı: n Bütün A~ılannn:ı Derhal Keser 
lubında ftlnde 3 ktıe ahaabilir. T AKLffi ERiNDEN SAKI iNiZ. 

HER YERDF PlıLLU KUTULAR! ISRARLA ISTI:YINIZ 


