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HiTLER 
Bir be ganna-
me neşretti 

• 
3u Harbi Silah fabri. 
kalarına • er m a y e ı 
yatıranlar çıkarmışlar 

Berlin, 31 (A.A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: 
Yılbaşı dolayısile B. Hitler aşa· ı 

Jıdaki beyannameyi neşretmİi>tir: l 
Nasyonal sosyalistier, 
Tarihi inkişaflarla dolu bir yıl 

nihayete ermiştir. Hadiselerın em
;alsiz mahiyetleri beşeriyetin müs
akbel inkişafı hususundaki inkı-' 

'pkar manalan ancak mustakbel 
nesillerce tamamen anlaşılabilecelc 
tir. Bugünkü hadiselere seyirci o

(Arlrası Sa. 5, SU. 4 de) 

-

lncitıs han bnetlui tarafmdan Avlonya llmaJUJUD bomltardımanı (ahlan mermlleı nhhma 
J'lnapruı ıemilue isabeti ıörülmektedir.) ~ofya ile 

Berlin 
1 

Arasında 

-· 
Yeni yıl için 

temenniler 

Giren ,dan Ja pilıa..,.. 
p,i Tiirlri~ isin 6ir 6a
J'lf Nnaİ, 6ir ilcrNrne H 

7iilı..ım. yılı olmaını , .. 
menni eJcrG. 

YUNAN 
ZAFERi -Zabiti erile beraber 

bir tabur esir alındı 

• 

... 
··~··· 

... 
Ruzvelti nutku 

Amerikda bir 
mahmz dar-
besi teiri yaptı 

1 

Alman Hariciyesine ~öre 

Mühim diplomatik 

• faaliyet varmış 
Bir K a gak ç ı Amerika amokr asiler . ıw. 31 (A.A.) - •emrı 

.. f • J hesabına çalqan Lir Buıer Nadırichten sueı.m1n 
Yaaıu A6iıtlin DAVER m U re ZtlSl ue 11erUD •ulaablri, Alman ı.asıaa-

D
ün ıece tak"imtlen ~ir fabrika ~ine geliyor ana. ı..u~e ,.an1mu ıas1a1at· 
,,aprak ko}ltıa; ltir 7ıJ, p•rı·-can •dı.ldı• f tırımwm•• )&Wade &Uftue llar· ~ r ~ N~ork, 31 tA.) - RuzvelUn .son 11 1aınnalda eldutu fb&ar netrt· 
taribe mal oldu Ye J'eai nutku Amerika bır mahmuz darbe& yatma nlbayd ftrm'ı bah1114a-

~ .,ıl ıtaı•MI. Atina 31 (A.A.) - Dün Up:m ıetnrini yapnıış Amer:.ı<a, pm • 1491 11 funa bıJcl1noül.e41oft 
Ada -..,_a1anm, 1N8 HDflİ nep-edilen 83 numaralı tebliğ: • .enes?1de, memetl maicllmhurun ıe. il Mllhablr, Qrea diyer ktı 

IİJ'el'kea, aiı.lere yaptJiım hitaltı Cephenin muhtelif noktalarında mennw yeçhll demok~er hesa- li «Hateıı Berllnln raiyui ma111n- 1 

m • t b · kild ti l bına oUlan .,hnalltı fimdi7e kadar lerincJe entı:.e nrlcl bir riklt 
pyJe Wtirmiıtim: es u ır ~ e ne ce enın .U· cörü.lıiılemif d~ede artacak olan bır lıikıim atirmel&edlr. 1 

B 
t .,. ti d ,_...__ :lb t halli harekat olmuştur. B~en si- fabrika halıne tirmlye ::rmJ bir kuv- DlplomaUk malafUler, ......... ' 

YENi YIL. •• 
Harp on altıncı ayı bitirip, on lnına yaprakların •yısından M 

yedinci aya girerken, medeni din· kadar aşkın olacak. Sonra bir kıt 
AT ı · t . ya bir yeni yıla doğru ilk adımını daha celec:ek. Bir luı ki, ai.,aı.
'y eşe l geç ı atıyor. de çamurlan bmlandıracak, na~ 

• Hülyaya kapılmamalıyız. 939 un luyu tutan nöbetçinin eldivenli & 

Yılbaşı 
Gecesi -

son dört ayı gibi, 940 ın tam on iki lini donduracak, insana diinvayı 
Yalnız nakil vaııtaıı ayı 1ribi 9U de y A z A N zindan, hayatı, 

darlığı hisıedildi : rı!rz v~d;:!:: NIZAMETTIN ttAz;F ~;;::: ~;:~ 
DUn gece, bütün İstanbul halkı, tedir. Gene kail ğuna, dol• . 

her yıl Qlduğu gibi, yeni yılın g:.- n;ı,, ttıgıw görcceğız. Barut kokusu cağına pişman edecek, fakat .. iıte 
rişini, coşkun bir §evk ıle kutlamış· gcıızimızi ~akacak, gene pervane hepsi bu kadar. Bundan soara, şu 
tır. Her yıl olduğu gıbı, di'n g~ce sesleri ve bomba tarrikaları iıite- 1941 yalının sonu ile birlikte bütiın 
de bilhassa Beyoğlunun çalgıl!, ccğiz. bu felaketleri insanlığa musallat 
çalgısız, içkili ve içkisiz bütün eğ- Baharın çiçekledigi dallar altın- etmiş olanların da sonu gelecek. 
lence yerleri hıncahınç dolup taş· da &tıngtiler kimbifü aşk çağında Tabiat bir yeni bahara ilahı san'a
mış, barlarda, sabahlara kadar eğ· knç gencin masum 1 alhlerini de- tının sihrini tecrübe ettirirken, su· 
lenilıniştir. lecek; ~az, deniz kıyılannda, serin lar kurulacak, kasırga dinecek 

Tiyatro ve sinemalar da dolup pınarların ba~mda toplamak itiya· arıxl olandan sonra asıl, yani harp 
taşın~. umumi zevk ve eğlence ha-

1 
dında olduğu baba~iğitlerden kim· ten sonra sulh bir defa daha ve bir 

vası, Beyoğfunu, bütün gece sarıp bilir kaç onbininın cesedini cehen• daha ayrılmamak üzere tahtma 
kucaklamıştır. Bir kısım halk ta, neme dönmüş bir sahranın çorak oturacak. 
evlerde toplanarak gece yanlarına, ve çatlak sırtında kavuracak. Son- Buna inanmahyıx, bu mukad • 
sabahlara kadar eğlenerek veni y1- bahar kimbilir kaç milleti knsır· derdir. Zira insana hasret çektiii 
lın ilk .saatlerini, bütün yılı aynı gaya tutulmuş çınarlara döndlire· insanlık nıutlaka mukadderdir. 
sulh ve neş'e havası ıçerisınde ge- ~k v~ kimbilir belki. ~ nüf~s kü- ı lnsa~ ~~lağı, bulutl~n yü7Aliirea 
çirmek temennisile, zevkle geçır- tilkıerınden adları silınenlcrın sa- : mavı goklerden temıs hanvı ok. 
mısı .rdır. ,,_ atlarda tu:mıamayıp, 4ltişe• l (Ai-b11 Sa. 1, Sil. 1 .k) -Yalnız, taksilerin bir kısmının 
işlemesi, Tramvay İdaresinm 
fevkalade bir tanfe tatbik etme

(Arkası Sa. 5. Sil. l de) 
• •

8
Y• U:. md~.ıe ~ ue • yade esir aldık. Bunlar arasında vet ve azimle ili&Cak\lr. -· tir. u muca _,.e )'llmadaıı . nazarlaruu, 7e.nlclen Cen•b• f&r- 1 
da 

1 
Kurmayı ile ve subayları ıle bır- Heratd Tritııe ~. bu nutkun ki Anw........, blH•·- Balp.rıs· 1 R l t• 

thU'JDa n p 1"D Ve çarpıpıı mu- likte bütün bir tabur vardır. Dört biıtün Vatand.-1.'daıı b6yilk bir feda- ~ tana Çttlrm!f balanmaktaclar. Al- ı uzve). ın nut-
pffer olur, lterbayat kalır; Türk t b' k l t'k il-h, h kfırlık :is'ted.l.ıı."" .... ftr•~da ısrar etmek man harlcl>'f!91, Berllıı ve Sof•a . . . . op, ır co o oma ı s a avan ·--· - ' 
ailleü, Y•t•maia olan kabıhyetı- t ı . m b l lz 'l'ti l '*1Jr. Bu ıaze reisidımh\tr, •i7aal cii- arıunndül .ml.Jılm dlplmnati'lı fa- kuna Almanlar 
ai daim• isbat etmlı, harikalar ya- ~;n ve e zu ma eme ı&nam rekWlerlnl blariiı tatbikine imkfı • altyeUn cleYUD eDnekte olcldfana 

ratııuf aıil bir millettir. Bapnda, e " verecek tedbV1e- tak'ı.ye e&:bildiii tdmlh e;,lemeldıed.lr.a 
bedi Şef AU.türk'ün bıraktıiJ ı Bir duşman kayakçı milfrezes. ıakttırde Anı~ milletini \elblt et- ...,;ı...,...;;ı;;;;;o=-.;;ıı;;;;;;ıı.;o.;;.._:=ıı=ıııı;;;;;;;;;;;ı' 

E dd t' b .. ,_. bir hareket teşebbüsünde bulun- ugı hedde ~ uıaetı ıya .mıltıefikan j H A R B 1 
-uk.a es emane ı er gun .ıraz tm' _. ... d HAV "' 
- • • 1 .. • ı muşsa da müteaddit esir ve techi- azme ~ oı- .. ~ın • bulacasını ____ r_. ____ _ 
daha pzelle§:tıren, her gun luraz 1azmaktadır 
daha kuvvetlendiren İsmet İnönü zatını bırakarak dağıtılmıştır. Nevyork Tes gazetesı. memleketin 

ibi :klldretli bir Milli Şef vardır. BOMBALANAN 'YUNAN bilyiık bır e~ytmın reısıdimbur Ruz. B ço-rç ı· ı 
~ yükselttiii Cümhuriyet laay- ŞEH IRLERİ vel:ın nutkur,n çık.an ba§lıca prens1pı • 

nun o...ıcı d k . Ati 31 . yani mıhver raftndan kaz.anlacak bir 
r .. x.1 altında, ı.- a da, te bir na, (A.A.) - Emnıyetl u- -~~r · J. t bir k · B b ı t • b t .. • • ~ mu'-'U en1ev•oyra uvveun tch om a anan 1 a re 
ıövde, tek bır ylirek, tek bir kala· rnumıye nezaretı tarafından dün didi altmda alacelı: olan d&inya lçln 

cibi, yolumuza devam edeceiiz. akşam neşredilen tebliğ: müthı~ bir ~et olacab keyfıyelinı k • 1 d 
Bu yol. sulh yoludur, istiklil yo· Düşman hava kuvvetleri bugün bütün imaniia&d.lk .e.ıtıtı.nı kaydeyle. m e r ez 1 n o e Z i 
l 

d r yurt sevgisi yoludur, ahde memleket dahılınde aşamdaki a- mektedlr. Bı;n~~ ı~tbaren m.lll mU-
u u ' ·-'d 1 

1 
d &~ dafa plAnın~cili milletm bqlıca va-

aadakat yolu ur, ça ışma yo.~ ~' kınları) apmışlardır. z.lfcsi olmuşt ' 
terakki yoludur. Bu yol, Türkün (De\'amı Sa. 6, Sü. 5 de) 

---·---
Almanlar bir haftada 
7 tayyare kaybettiler 

• cevap verıyor 
Amerikan Cumhur Reisi 

---·---
Hitlerin sözlerini dc-

ğişlirmış imiş 1 
Bcrlin, 31 (A.A.) - Yarı resmi 1 

bir kaynaktan bildiriliyor: 

Berlin siyasi mahfillerinin fik· 

rine göre, Ruzvellin •Ocak başı 

müsahabesi• nde söyledikleri, dış 

siyaset etrafında şimdiye kadar Adil bir sulh 
bedi yoludur; rürkiye Cümhuri

e tin.in şaşmadan takip edeceji 
ye deniyet yoludur. Yeni yılın, 
::~ta Milli Şefimiz olmak ii1ere, DaSJ) olabı· ıı· r ?. 

Londra, 31~.A.) - Londra ıazete
lerl, Ruzvel~e C!!!Ç vakit neşredilen 
tıulku hakkın mQtalea yürütmk 1çi11 
dün valen bulıadütlanndan, bu sabah, 
bırçok sütunlBll mez.ıdlr nutkun tet
&ırıne tahsis elşlerdlr. 

Londra, 31 (A.A.) - Reuter: ileri sürdüiü mütalealardan pek 

~"tiln yurddaılara saadet, zchele 

Parti Genel Başkanlık Divanı 
yeni namzetleri ilan etti 

AnhaTa, 31 ( A.A.) - C.H.P. Genel B,.,lıanlı.iı \le
lıôletinden tebliğ .Jibniı'ir: 
Boı olan Afyon meb'us uğuna umumi müralıabe h• 

,,eti Uıuından Siyaaal Bil,Jiler Okula iktual proleaö,;i 
Ş~ket RQfit Hatiboğlu, Antalya meb'a•luğuna Sümer 
IJank aabılı amam müdiirii Nurullah Esat Sümer, Bolu 
mellas1u • ına Maliye Vekileti nakit iıleri umum müdii
~ .Celal .Sait ~Siren, _Çan n meb'~alağuna Sam•un v~
lraı Avnı ~ogan, Diyarf>akır meb ualuğuna Cerrahpcqa 
haatahaneaı emrazı aklıye ve aaabiye mütehaurn Dr. 
Ahmet Şükrü Emet ve Kan meb'u•luğuna Ja Son Tel
vaf gazeteai sahibi Etem lu.et Benice Genel Baıkanlılı 
divanınca Parti namzedi ohralı seçilmiflerJiT. 

Sayın ikinci miinlehipler• bildirir ve ilan e!1aim. _ 

C.H.P. Genel Btıfkan Vekili 
B,,,vekil 

f:ıaketzedesl kardeşlerimize tesel
li getirnıesini ve Tür~ !11illeti için 
1ığurlu bir sulh ve sukim yılı, bo
... n -illetler için de barış sene

-Amerikalı ayan 
az:aıı bunun için 8 
ıart ileri sürdü 

Times He Ily Teleanıph, başma
)alelerlnde .ıskümhwıın aözlerınden 

çok memnu.Aldıklanıu lzbu e&mek 
tedirlu. 

(Dama Sa. 1, Sil. t da) 

Başvekil B. Churchill, · evvelki farklı dqildir. llalnız şu kadar 
gece City'ye yangın bombaları ıle denebilir ki, bu nutukta bariz ba
apılan hücumdan sonra ancak ka- talar ve siyasi bitaraflık noksan- ! 
arını~ duvarları kalan Lomira be-' lığı bu sefer izam edilmiştir. Bita- 1 -------------------------

(Arkası Sa. S, Sü. 3 de) raflığa riayet etmiyerek Ruzveltin y ı b -
--- yaptığı hakaretler burada bir ne- ı a ş l pı· yan su 

•
1vi asabiyet tezahürleri olarak te- g O 

Dr. Relik Saydam 

guşa ... 
•i olmasını tenıcııni ederiz. • 

Bu tcnaeunilcrim tahakkuk et· 
i 1940 yılı Avrupadn. birçok Vaşiugtou, :n (A.A.) - Ruzvel-\ 

:i~Jetıcr isın meşi'ım bir harp ve 1 tin son mh~nhabesıne CC\'BP ve-I 
felaket seneJ>i olduğu h ide, 'I ur1' ren A~ aı dan \\heci er •adıl bir 
yurdu gcsen sene, barış içinde ~ a- u la ~ npmak i~ııı flmeli c aslar• 

ıaı 
k sa detmdcn mahrum .kal- ol .ı aşa&ıd ı şaı Harı ilerı sur

nıa {ır. Gerçi 1ı rp dcnılcn u• 
ğı r., z , l" ınutl ı. r an ser· hu. n3 anın eski hudutl n 
piııtılcri b k 1.ır ı:cldı. I dı c na donme..,ı, 
1i anlar gedrd"k; h zı ı ~ı 1t l 2 Polon3 a ve Ç ko luvakyada 
mnruz k. Idık; h ıln d k lı~oruzı nmhtnr13et id. resı tesısı 
ve harp t n h c kadu daha da il 3 - lu t kil Fransa, bir Uolan
kala<'a F kat hutliıJ bunlara da bır Norveç, b r Belçika ve bir 
ra nıeo. tarıhe ınaJ olan sf'nede 1 Danmarkanın ıhyası, 
sulh içinde ~a adık \e tuth•gumuz 4 - Alsas Loren'iıı Fransaya il 

ilerleme k dm~ yolunda lı- desi, 
rtbn kte d '• n edc1 ıldık. Bu, öy· 5 - Her menılekette bulunan 
ı bu hır nı ttır ki, bngun ırki ve dini ekalliyetlerin hima)e-

Av1upad bır<:o memleket ve si, 
6 - SiiH") b alının be) nel 

mil onl ca in un onun hasretini 

çek" or. Tiirki~ e~ e gıpta eden 

meı ılekctlcrin çok oldu nu asla 

unutmamalı~ ız. 

(Arkalı S 1, 91. ı M) 

mıl t ril ı 
7 Hiçbir ı.arar \ e ıiyan 'e taz· 

minat talep ed im 
8 - Almaa mü tcmlekeıeriala 

iatlesl. 

.''.':''11iiıiıı>#~Miit:~ .. ~~ 1 ıikki edilmekt~ir. Bu asabiyete d •• k 
1 
d 

ıtebep te, 1ngilterenin içinde bu- U n g e C e ç e ı• ı• 
lunduğu ümitsiz vazıyettcn mesul 

AmerikM imalitmı m th' bır nis\Jle arttırmakta olan silih 
fabriUlanadu Wri84 tuu,• 

i olduğunu AnıerJknıı n gittikçe an

lamakta bulunmasıdır. 

(Devamı Sa. 5, Sil. 5 de) 

Bardia'da 

Kazanan numaraları vazıyoruz 

-6 ve 6 ile nfha, etlenen b tun M
(0.vamı Sa. 1, ... , .. ) 
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- (Büwl. Bak), ldlllyet iı.cı. - Dıııımuz!... cam dola i . tal Limited Şirhti Müdürünün de nr!l ft teıM ~. n • r.. wu : : bBclk * veceih lıir ııilab• WıirbıUıwllM lif• 
eder O, bel' 'a ııöJiiyebllecetl Dedi. (Mamur) 11 ürdan iJıı1irt. , p çme konarak -- be;e bulunduğu bu toplanbda Anadolu- Şehrimizdek'-eke fabrikaı..ı .,. e!ıı7ıllll trt P n ' w Flı bm. Ar dbt Cimbunetsl Biııs 

dir 
pteri1ıııiftlr p p 7 7 ; M ..- ....... )' ---~· ... ._ ........... 

teY ... ~ 1ıeıı. öyle bir lıısa• ti. lıfrnw, böldn bir halde iclL A· Gelen ~ _, _ _._. llUJl muh~ mmtaltalanndalı:i ih- İngiltereden!lmt*te olan teneııe ın' ™"""' .. - .. -uıı DAEfUW• 
nım iri, Cenabı HK!ı:a olan .,ınmın yalı:ta durabilmek içtıı, artını dAnıı -:-:-- • tiyacm en kMa bir fekilde temial levhaları if1e1ı: için geceli .... : *:- :-:: ~ ı:-:.::.- tanıaıüe bu .mahiyette W
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Ubamile hakikatin bütün l!!lll'annı ağacına da7ııınalc mecburiyetini Hukuk l'flktlUai Yüksele için alınması gereken tedbirler Un düzlü üç ekl ~h,ma\1adırlar. ... ı ; hn n n n .. ınelı:tedtr. (Ba mthte ld Avrupalı 
teşfettim. Onun Jçtn; (l!lııel • llalt) himetti. ~ nrl8Ştınlm)ftır. Halen tene f!lı:line getiriJecelı: - "-• • _,_ WZ; ı ıl! bir .MJah mllJet .o.mertJra Birleşik 
demeltte _...eda-etin•. ()ılltt1wıp, OM ,..e.p. Vııbtl Delerff tıılebeleri.w. Jf.ı-et- Yapılan Pfi§melerde _, nı.r.lr 'l900 teneklikvha vardır. Bunla-- lih h\17 .... ,_,, ....,., devletleri bu üç milletin l"liflema 
14-. eu barilrul&de met.. bir Jıa1ft!l pbi ditl bı1 A sık: çilder -•ııcı fjlÖftdeniikler hedi- ınemleket!miııe gelen petroller ile mı da bir an ~l lşlemneRne PY' =:.:::::::. ':'",: ~ "rognmıma enıel olur veyahut bs 

neti brpsı ıla, Ali bin ı..., 1ı:endi - Yl Mamur! ... Görüyonwı ya. Jlt!feri ııJdaA:. Kndilıı iıw d•!ftV -"" _ , • •• 5 ~erıişleıneyl bloka edene Amel'ilı:a-
..,11rı1 ıle ldetl bir lrilçCikliilt ırı-. , (Hat), - ...., bir --ı.-a.. 1ıın' Bancı ıqek~r ~ rfeıı .uu.r. 7akında gelecek yeni partiler.iıı ret edllmek1a • _--, _. a kU'fl birlikte harekete geçm4* 

._.. 3-~ -- ..- ·---- ,.... 1 .. 
ti .. KNMIW, .. bir w:ay dallıavu· lumnu,or. Ben ıJe aiııe bil•ı irlol• """4 ~ ... ...., .,.,,_ rt w; h .., elıdidi ile top'lmm•ıl•rdır.) 
ta ... , '• ııabt ecliyonlııL "• Diye, ~ tllll/llA JI~ getirdUe1eri El tezga .. hlan ve İsvı·çr tı·caret ..,, ... ..- Amerika ıPbi uıo milyon nlfnlll 
kat bana mntzlı4, s allıııue ... lılanlur, ""ı=: keıMiı ,.,,,..ı,ı.,_ eı __,, ,,..,..._ • 71 

• Wlc 
5 ııa.ıt.~ .w&n ~eıUt. tıuir ve -cin bir 9haya a 

... .......... -~ -· ....- - -" ,,_ -- bol lı:ence w • mftt1rif Wr ölftın - Sen, İfiDt! bak. Benim dııltııtn ı ı.-~ k.. ı-ı • • b +;,., li , , ip 1Smayesl te1ı:n ....... ı,..11 nıütelı:A-
lı:arptıcla, m~ bir 11111, gaddar1ı1ı:la itham etme. ÇorW S&lırs Tabw Krnı d- . oy U enmız eye,.'l§e yor :: -=-=th·~7. 'llil bir millet, iki taraftan da 0-. 
nıen.e bile lı:aybetmeyen fM~), Diye ceYap verdi, vem u:bran ~ anuslarla mub•'n• ...tıbnif oldıa-
lflllterınlf oldulu 111 bariku1Mt bmı cellittıqıya göstermemek ıçm .lıfelMMi N . H•m•N Köylüyü müstahsil Ankara< müıake. Yeni " •iri ..ıi ~ halde böyle bir izafe politib-
metanet il, hem ba1lı: ve hftl gözlerini dlrağacına çevirerek: . "" •-'Fİiiierimiz sına °boymı etmek gibi dtbı w ~ 
llmk JIU'T!Dda, -.ıalara lıedu - ta Aleyh~16m bu menli, t ~ larafbn 3M nu.maı..ıı ,_ Japmak projesi tat relere ÇC yakında Yeni Vali Muavini B. Rqit J>e. tü bir ftziyete diişemt!21di. Nitekim 

J6belf1ordu. venden semaya~ ... Beni Din .a t'.1811 birnici tabur koıııu*- b"k d"I" ba••a--',br minq dün sabahtan itibaren vazı, Ruzvek diycır ki: 
All bl:i ta, geri ~kildi. Artık, ç1n oradan .indlrdinls. 8elı:tafi Y-,.r.~u da fil_. l e l ıyor ifA -., fesine '-fl•mıftır. Kendlmıi '9b- •Hiç bir dikiatör, dlktnirleriw 

lıeclb'llıt (Mımsur) cellltlann peno Sözlerini ill'l"t! etti. tubu ~: Memlekette el ~wnacılıimı Memlelı:etimidıugünlı:i icapla- ri:1ı: eder ve muvaffaltiyet dileriz. hiç bir tombinn:ıııı, bu ~ 
teleriııe ıepnifti. Cellatba;ı, bu ııözle!'den 4ılçblr Hublc ll'akilteri Delel'li Dıya ~ bu ınıretle Olimhuriyet rma göre yelli btiearet anlapna- Kus Valiliğine tayin oluma Hü, te1ıditlerle ııa~.• 

Cellltbafl"m elindeki kH1dn şey anlamadı. Ancak, ölllm lmtı, Geıtçleriv lröyiü.Bünü bu sahada müstahsil ha-- 11 yapmak üzer memlelı:etlmbe dai Kmrataban şerefine ysrm gece MHd:fl, csur, adıııll Mr ml'-
hançer parladı.. Bir hamlede, Man· sında bu 1!adu metanet gösteren Türk askeri yurt bekçiliği ,,..._ l!ine getirım!lt p.yemle İktısat Veı gelmesi beklenelsvi~ ticaret Parkotelde bir veda ziydeti veri- !etin tı.pndsıti bir zat iiiıcak ıı. 
surun elbilelerine daldı. Bu inaaf· Mıuısura brp. kalbinde bir öfke ferini yapark<!n geridelı:i tıeta~ Wetince hazırlaıwı projenin W: heyetinin memlelimize hareke\ lecektir. kadlır p:rur ile Ü ııöy&;ebills. 
llZ adam, omın el~inı çarça uyandı. .. Birdenbire, Mıımurun lantım kendi.mi ~ bi--~ ~· Yapılan progran ettiği öğrenilmiştfleyetiıl birkaç 1 'I' Jrlrıı Berlin Jlldka; 

1 bıi a. 
lıuk_ par~ hır tarafa attı ~telini yıtlı:aladı. Ve havada, - liyordu. l,te bugü1l bnun caM nıa g~ lı:öylue ilk 0~ ~ gün. kadar şehrim gebnesı bek· ı p 1 y A 8 A ...._. 1ııu abltrz=mb Ameft. 
Bütün vüeudünu, Çın!~ bırak· ız bir yıldırım gibi, keskin bir ın, miaaliıd görerek n14 VCJPM•fGH n• ııi edilecek 4000 el teqilunm bir lenmelı:ted' İ . . .. , kaJa kalll bir mllıl '\ile mehiyetl 
tı. ... Sonra JWna]danna: Jıç parladı. Bu ltlılç, Mansurım bi· ~. kısmı köylen gönderihıııipir. Bu ır. ımç:ile müzakeren . S ~ ...na iddia etti-

- Yalı:alayın .. DAra bağl&J'lll- leğıne iner inmez, onun kanlı el~ Aziz karde,lerim k<n:giİhlarla birlikte köylere pamu1ı: .!er Anbradm '*"1 edeolk Te DüD 200 bia liralı er. B!1ı-a bU: Yııdide eıı ziyade 

Diye, batırdı. cellAdın avucunun içinde kaldı. $izleri bekliyen ' Mellııaetçikleri gücü, yün gücii, ~ t.rıığı, yün kıaa bir müddet ~ intmç • ihracat yapıldı ıaWıQe«er ~ ilclli olan Japonya 
Celllt yamaldarı, Mamuru ya· (Arkan ,,.,,ı UllUtm& anık ,.,,,,,,.,_.,,.._,_ l:n.ı,ı, tantı, çılı:mlı:, yün tvama tarağı dil~. BA1en liçre klerinır . bu nokta fimriııde 91* ıav etti. 

kaladılar. EnelA zincirlerini çıkar. h d ,'!.._, w"v~·--- . ...,._.. g!lnderllmelı:tedfr. Bunlar ikmal en !ısa-'--'- 1 _........._ _._........ 00a muhtelif memlelı:ıetler JClll Bittabi .sefiri nmtMile de &ftelr 
ıı-- e ıyeocn a ım ve Jceııdılerlılc ..-- .,.,.,_ -3- "'- l'-'..ı, !h at -ı-,.t B .. _~ dılu'. --. d6ra kaldırdılar. Kol- il A A R I F verdim . . . dildikten aonra her 'rillyete Jll1ln alw"--•• biri-•· ""' .,._ rac yay--..,. ır. u ,...,...""'.,..., ıerelı: Vqlnpnna ... 

larmda .,..-~, s1Jll8llrı :=c: , • Bu aevınçlı dakikalanıı /o- allimler gönderilerek el do1ı:uın.ı ---- ......,.. Bu mat!Qn mallar meyanında lntçıe,e tifttk, tıiı ınülyetl, p1ri11rrl .,_ .,w• 
balfaclı« Erk.k 'ft kn talelle haJr.. BC1714 te ~ t~ . ••1eeflwa. ~lez11Ahlarmm ltull•nıknıı ve ifles bet tee+tye ecllldikt _.. fmr- halı, İsveçe, deri, tlftilı:, ]l(acazUtan tanları lıaJdruıc1a mııfe-1 izahat 
Koıılmea me;Gııı, derin bir SÜ· landa Vekaletin bir tamimi l Bu ıe da ::;-" iÇi" rieıı .etffn meleri hakkında köylüyü tenvir et-- re ile daha genlf nBlıııta işler ya-- na ve Yugoalavyaya iç fuıdık, Yu- veoıdi. hkat Rw:teılhı ıılldıslndw 
~ içinde idi. Binlerce ve binlerw Lise ve orta mel<~ erkek tıı1e- ~·ı ~ ~varak, bizza& mek için 1ı.urıılar mçılacaktır. pılzıcağı tahmin edilılı:tedir. naniata ve Bulgeristana balık, &>- anl"f'hJS 1ıi ~ bu ftdt-
16z, dAra ~- Mwura çevril- belmrinin aç1anııuı 3 numara ma-- hı ı en Y . . tefekkilr Mt!JG.. manyaya portakal ve mandaHnıı, t- de ilma kabil olnwmıftır. 
lııl§ti. kine ile kesllmeai ııe kız talebenin t..!ı~· Ben de AWMI' il V 1 E. , E. R il I it. B E. L E. D l y E. t~yaya yumurta wı eri gönderil- Bu ~ ıtWr esere ,_ı dllıl-

Ellerinde yıığlı meşinden kırbaç. de tırnaklarmı manlkür yapmama, . . miftir. yaya nnıte • ! ııeih ~ "8rd.. 
'- bulunan iki cellit yıuııağı, sı ve cilıllamamaaı, aaçlaruu da CJns Azız ka~: , . . ICuanç 'ftll"sili ,,,_. Oç abnkalı Wzlik Macariatana aiparif eclilm vmmdır. Fillıaklraı ildüeriıı -
Mansurun iki tarafına geçti. O de- dtlle ve bukle gibi şekillerle sas, 8iziR bize. e'i{Ji11iz ıyil~ • müddeti bitti amete.i JilHtti çi-ri ve -deni~ fikirleri de A--.:rı Japcıa,.. 
rfıa mlı:M içinde bi?denbire sert ve lememeleri için Maarif Vekileti 8 , nutulmaz. Bizim dedele.•nuz lıa: Eazanç vergisinin 2 inci SebıkalHarm teıııJt amelesi Bir müddet evvel Macariatuıa karinı.llle t.pit edıınek Alnım• 
keskin bir -: !Akadarlara bir tebliğ yapmlfllr. balanmaz btı !""" ıı~ Jco.. tinin ödenme müdti dün akpm olarak ~ gönderıliniş ıılan 1500 ton piılı: den bııiliz harbine fala J'ldtıciw etıM: 
-ŞırrMIAllrl... Jh tebliğ lıilifına hareket ecll!n rumU§l41' ııe bıze efR41let ~tmi§ler, bitmiştir, 81.uıımalı:ta<fır. Bıınfaln 3 j1 Sil· mirin Tuna donduğu için MacarJıı. meje b!lh-a bil harbe lftlnılt et-

yilbeldi Bu kulsıtlar pal' cek talebeler derhal okul MrıreJe.. dır. Bız oıalcmlan da1ıo iJIİ lcıonı, Malıye şubeleri tatile en ~yedeki belı!Wldn temi> tana bir kaç hafta teehhürle yadı- nıemete mecbur lahıııık idi. B .. 
ça -. derin bir tmıklıeU. rlnce ceıalandınlacalı:tır. malctayız, ""-!ar. geç vakte kadar çal1tm · lm ~~if&.t a-- ğı ö~ıailmiştir. kılım içlll yııni yardmıa mim 
inl tek bir h- cevap ftrlti: J• bk faldllt.ei talebell Çorltı Stıhra T®1ııru11da akşama kadar vermeyenlerden ya. melesi elbise "'1nlfJ.eır.. Bu demirler mutabllincle Macan olma ldçin muvdfalı::l,.eWzltlı: tam 

_ Hat!- Aınkaraya ıid-i7* Hasaa o6fu Ahmet YE~ nndan itibuım yüzde 15 zamla ımh dir. Armmalı:tlldırlar. ristandan ithal edileoe1ı: çivi, m.ıııı- ve kafidir. Ruzwlt: 
V Bayram tatilinden bil~Lifa<ie lan Diğer bir mektup: sil olun-ıctır. Bılııiiyede ~ nl eşya vııalFıiıı Tuna dondu, cBlz demoknıai1erin bliyftk tn. 
bir~ cındaıı IOllr&, • ııı1ai 111 ...ıez. Wıbul Hukuk Fakültesi talebes: Aziz kardeşleriıniz, Memm maqlan JVlll •mai cehi tundan kara yolile getirilmesi için gllılaruıı ve millılmmat fabrıkala-

taklp etti: Amwaya bir teüdk seyahatı yap· Hediyelerinizi aldak. Tqekblr AJfn 1 i münıısebetile bugün zw. Belediyenin 194d~ Çil' te@bbüslere geçilmiştir. Bu mal, nm teşkil edecelfs. Bu bizim içın 
- Şıralı:!... malt llı&ıımifler \19 bir hafta evvel ederiz. 8iz önümüzde aa!J oldukç• ınt deVıair tatil olduğundan beledi, lıpıalannı ea-ereıı clveller ha, !arın bir aya kadar memleketimize blaat harp kadar clddf ve fevkala-
- ~.. Azıbra &ıkulı: Fakülteııi delı:anlı, biz burada vatanımızı bekliyoru~. ye veııair yer~ memurlardan zırlanarak diiD< ledi! Reisliğine gelmesi muhtemeldir. de bir YBZiyettir, aynen Allk1 harp-
- $rııld •• ima mıı-ı etınltlerdi. Siz orada rahat rahat l/4§ayını.z. ücretlilere ayllıklaruıın k'z.il işı gönderllnıiftlr. Bu Cftllere - Fiat kantroflrl.l ite te tmı,sız gibi ayni uimle, ayni s6ı 
- ~.. ~ gelen ce.apta, yüz Biz bu ada o1dukça, dÜJm4n ne dün öğleye kadar ikmal olwunuş- zaran ge yılla ~eseli &ra' batL:dı ratle ve a~i vatanperverlik ve fe-
- Şarakl... elli 1ı:ifllik Mr arııpu Ankarllila i- ı•atanımaza, ne de namUBtımuza el tur. fikler ihzar olunacaktı ekAletln açtığı imtlhm netice-- dakArlılı: hısıılyatı ile vazifelerimize 
- Bak... ıı.te etdıelı: lmkiııınuıı mevrut ol, koyamaz, bcıkaınaz. Bakıımtı ga- Maaşlılar yarın aw•klardır. ılbade muvaffak olarak 'M6ralı:abe sarılmamız lblnı<lır, İngiltereye 
BU ...ıertn .._ ~ mwAı bl}:iirilm · t r zütıü oyıır, elim keseriz. Dedeleri- R..i dnairba tatili Muhtekir f mlık d Teşkllitına ahnaıı 20 kontrol me- btıyWt maddi yudımcla bulunduk 

f"-,..-vadı:tlanıianıa '4lli, ~ ı... ' mizitı, baba'_anmızın bize bıraktık, Yılbaşı münasebetile resmi da, Şehrin muh-= mialı:alarU:.. mul'UDUD kısmı azami pıhrlmlze ve istikbalde d~a bdyiilı: yardımda 
.olnıut- liiııiialla tl· _ 1941. Y~ının .. la~ ~etinin biz. btmıda bekçi, ir dün öğleden sonra tatil °' bilhma pil ve cli#er lE1 mııddeler gelerek ~~ye bııflamıt'•rdJr. tıuıunac.ıız. İnglltereye yardım az· 

d\lfTll lıap, lisil tiril titri Btlyük Türk Milletıne ve dunyaya !eriyiz. Rııltaı edimz. Selıiwt " lıınmutludır_ Tatil bugün ıie de- üzerinde ihtlklr akla~ . Yılbqı munasebetlle devm ta- minele hiç durgunluk vulı:ua geı-
yordll. l'~jıo t-snttsS ıJfn. husur ve refah verici iyi günlerle l mııaılar. vam edilecdı ve devıairde yarın edil ldz ıııuhte~ ~ til edildiji hmlde bu ~ pi- mlyec:ettir.• 
~ ~ her Jmlıııç W· ııeçıııesini dilerim. M~lıld ~lu Moılo lıahtan itilıu'lll meuiye baılenı:\ı~ ~alı:laruıda -1 tu.J'.,._ yaııad•ki kontrollerinle devam en Ruzvoelt bu kadar açık ve bt'I 

a..ı..t mlllr 11 içinden taap M. Hwri ÇAPA Konııo Cihaııbert calı:tır . liin, h~. adli ~ decıekler ve tesp1 tettilı:leri ihtiklr ifadede bulunurken lsveçin So ... 

==:=ıı:-======-=======--===================~::a ============""======y.,e==.,,...- 5 vak'alarını lmıııllyoaa biJdlr9cek, yet Rusyanuı ve Almany•ya kom-llıl'-••• ..., •-••· 83 . !erdir. Mürakabe Komisyonu öni!n §U dfler memleketlerin mihver 

~ 
desteli alınllllf lıir maııkea Plıi S.diye, lıoJalıquu pv19ü7-- - Buaıı ae twhaf ltlfllııiin&n milzdelti Perşembe günü toplana, memleketlerine her gün çelik mas 

a n V O d 
, kollarını ııarlı:ıtnu,. halsiı: duruyor, fa: aiiL. Beııl mvlenıllftıu wdn rak gıda maddeleri w et fiııtlaruıı den, petrol ve df.ter harp maheme-

D -'2Pa ... ~·ehi alıııak içha dağrulmak - Of, lıa a- lalf .-iJ'•, • lıatınıma piti? görüşecek ve tespit edllecelı: lhtl• si göııdermeıdni 6nıelt olarak aı.. 
.. t.Wi, &kal yalnız omazlarıaı O'/" kaılu ııacak! .. "" • .. __ ._._ ... _ 

v l talı!Wi. Dlbaev t..ı-ı. Seıiiye psl bal h tı.t: • .... r vak alarmı gözden geçl!ecelı:, ...... ......-• 
• a-ı l.IAllMUT YESARi "' - • -._: Sofraya, fırtuta ~ ' tir B d ı tı b ~ - Durwa, ilen lçiririm ftı1i. ııinııi korkuns ı=l•lijl fibıiftü. - BJs! dedi- Örle lıınmll pi· · u ev e er ~ sev~at ıle na--

O, sel ~ lıa· paklarmıa ütııHlaa 8iinülı:, ht lıir Kudret, acı lıir iliç içiJormut p.. Dilrıaevin Jurçuıiıiuıa, C-U Kiın ıli. .. Sema, Şevket ..., •I fiıı , sıl bltarafiılı: vazıy:tıerıni ilı.IAI et-
lıank M;.tn ~~~· ıuıurl• kktı, ba ehırm8f lılr çU· lıi, Jilzünii lıaruşturclu yutkundu. ııımın hWıletleafiiiai Saıliye uJa, laruı._ Nami Bey_ ~i D E N l Z mlf olmuyorlarsa oylece Amerika 

- Gms I~~· ıçıa lıellıi '8711· rlik ıilıl morUDUf sarkık •aükJa, Dllmev katıW,•k cibi kahkahalmr- llllft • Le71L. tıdu de p7et &, alafran, ' da bu hızlı v llefiıı yardımile bi.ta. 
mupar ~ ruu lıiiwek sıilmek istedi: la glilüyortlu. ı: . p inıanlmr. Düa 1Hr. lıei lua- T6rkan ıfivariai <>-an rafiıktan çıkmış olmıyacaktır. AJD. 

- ı.ar hıç bu nkit 117111' ma? - Kim? .. Ben mi?. Cemli Kiaım hid . • - Diiiün~~en lıalıaetaetia, pnıu Nwmu bplu._, 0 kaptan yefat.etti ma Amerikanın muaveneti mena. 
DiallFen olmadıjı hal... elini, . Saıliye, c..ıı Kazma JıHelıi, eli: ' detiai y-me, ~ 6:~ ıülilıtıırı ııoııra S.- lıir tiptir. Ölli)"fl ,ıılclb. Roınanyadan kere.le getirmekte biinln çokluğu ve ııerveıtıım zlyade-

OJIUlfarak natlıana .. v .. m uutııufh: • ile Soiıualıia ...... , Dllrııev, ilive etti: olan Türkan vapurunun suvaril ji d layı le daha mühim ve mil-
... Bulıaıa Şnlıete: - Sis llls ifaiiyeraau KAmıa - )(lfi artılı:. ... Görtl7or ~usu, ~~ O- de .ıııı.,..__ ~· - Sakar avcı •e11 )rl mt, Osman kaptan gemi Karadeniade esair olabilır ki o da hukuki bakım-

- 111fiiia 'PiHır mıueıı7 ıleclL lıey? naz, sav•lluun lıir lıaılelı ~- yu.,. verecelb... Davetlilerlıııid f rd i.k ·1m~-+ür V .,,_ b f 1n •-kil tm ç .. ~- h li kaim lasmeıı 11 de taııır.ma... B tam.. Alil tıp .... Jlilw -. se e e en ece e o "'9" • a-- ..... ır ara ...,. e ez. u 

.,_7-,"" _,.._ -. - Zaten, tlf ılirt kadelıtew fu, •On . amış. lıiı:lıiH'": Fula kala .. lık -~~ • .. _ plilıa lpL. pur ilı:incı süvarinin ıdaresiııde 1CJn ınt1ele bir bünye farkı detll b t ,,..-&. _,, ,......_ ~- la l~aıem ki 1 nn ıtirau, Dllnae'firı camııı ,_ - 1 "-· · · ,,_, , _ _,,,,, __ B _......lele · tı: ·• . _.._..... eileneme;riz... BÜUl kimler ...... Yerlrıdea kallıınıp:ı, =-uı ga, una ...... anı Gın.iştir. AKDUyet ....-ıuuu. u r= lu yar--
Dtlnıev, pmank bır ~- ıPW -......- • dımın çok geç kallDlf olclıığu hak-

- Baklıauııs .. • mHıaahlr '- tlarım ...... ı..ı.ı,.-ıu: - Doktor, -1ıale de oturup, celı:, sayayım: Aaumııı ilve7 .. , lllllUll 7all1M ....._ _.. - iki çocak illçtan :ıelnirlendi kında bazı Amerikan mahfeilerı.n-
.... lıir llan'•blr &. -19J'I mtws - ~ aslk '8lllzba ıielder! ı.. ıill• ovn• .. kon11•nlmu ki Hem Ylll L6tfallala PllfB'• Pek pil, pek 7iıılııi sıkpyuak: ı:ıı.ı.ı...a.•-~.ı- a.ı_ -~"--'- de"--' sürül' • C''-'-·--•,· · ,_,.. "" - tatlı lılr d ılır .,._ N · ...__,..._ .ali.-,.__ _,............., ~an c...._..., u•u en ve ınuuun""' nı.n 
nrıyoraııı. - ..ıür .._ !cer- K1lint ı..,. kesin aepıılnl lı:ıranua- Olıblar- • IUll • _. sam.. - ..,_.,..,. m, ~--1 de 73 lı vd otur +~- .,,__, 1ar vaafile SaQuıırak --~ ~ telıllf ---..... Akl lıir __._._ -'iti .._ Mıil •lı-ı::.: . .oa..ı 8eai nınnııra e e m ...., •--.uncu • dam an-

,,___ - Htit' la rakı itıııeıli 7a? Eıı fnluı ._, ıaa P7 .~......, '"' -- ·- .,-- • 111atm kı.zı ilci .._~ ·" ya--.1. Mart dır"•,., reyler de kabul ve tüata 
"'uıw#-~ - Batına itla lıılr JıaMlı it-'- Bqka ae olar" • dw: o katlar llot kL. Blia· . ....,,_ ...,.,,_ .._. 1 '• * delil wılT Cemil Ku~ ııllktt etti. Ne dl- - Geliıa ııbe N-1nl alahm- ..._ pkıdatuı toenlılita le ~ ~uçuk yapndlıld ScıaJ'a iç- llyılt dejlldır. Zira cHlçbir za:naa 

il: « + ıt 
1 

• .. 
1 
.. ~ _._..._., N _., 

1 
kızıl lıe . a--ıll ._~ ti.klen lllçtaıı ııehirleııdilderinden 90k aeç obnıyııcaktır ve yar n an-

k"I • ı 7 • ı- • "- ... ~~. Dilnıevm ııiyrıde Kad- e ıı;uııe ır.. ıuııyonaa... ..uy __,_ çocuk bzztebmgesııw ~ıln ca1ı: bulünden et.ha geç .• 
.._., .. :1ı; _.. acıılsıa ....... -· •• n Wras :rw lıııyua ,.._ lıısı,_... • Cwi.I Kiam -..nı seUadı: 
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Ingiltere - Ame
... ·ka ve Kanada 

Almanyanın h ar b i Büyük maksatlarını hald.kat ha- Vay benim köse Fransada Isveçte müthiş k•:c:•nm••• için •rhk line getirebılnıek k,-uı muharebeye Asya yolile in- •akalım ı 
1 k b• k b J d milyonda bir ihtimal d;vanh1 eden büyük devletlerin et'· gı•Jtereyeteca Artist Ercüment Bchzaı •A ıı 8 Ç 1 ır ış aş a 1 •«•nı .arbi}t' heyetleri sevlrulceyı - lilidi11ı, açıl!. islmlı hır şur kıta-

dahi kalmamışhr planlarını, b~kuman<hınları aııkP- lıı çıkarını~! Açılmazsa, ne yııPJI· 
- - ri h~ket!t•rini, hiieuınlarını hazır• vüz h U l ya S 1 ! cak Gnk.i, çilirgir mi gelirıp : çtı-1 a yy are ve silah uze- Gıda noksaabğını kar. Termometre sıfırın al- Yazaa: NİZAMETTl.N NAZİF lamada,-, evvel, siyaset aclamlan· racak? Hem sonra kilıt :ınlır ~ ne 

• J "ğ• k • • • d 43d d •• - Şimali Amerik.ı Bırleşht D<»leı.. nuı karar!ar•nı, mu\·afakatlerinı • olacak? Çekmeceııuı içınden 'ı~ba 
rinde işbır 1 

1 şılama IÇID 7enı tın • ereceye uşta kri Cümhurreısı Ba~ Ruzvl'it'in dinlerle!', sırasına gön> münakaşa· Sugünku Almanyadan bu mirası olarak bir kilo)a )&kın el• 

oııawa 31 
(A.A.J - Reisıciım· maddeler araştırılacak Stokholm 31 (A.A) - D. N. B.: skudonukm .. 1takn.ın80undrainlbuedidktenev.letvı·"ıYeaJa-o- elalrır.yapılır kararlar kat'i mahiyet halalı baraJcef bakıenamez ı:ı~a'ca1:'.!.la11ta, yakut, ziimrıit ruü bur R~velt tarafından söylener. Birka~ gündenberı İs\ eç'ın bıi- , • 

. .._,_ef Viclıy, 3 (A.A.) - Havas bildiri- n.rn J • M da F t•- A t• t · k 
son nutuk fittrine Ottawa bu""".' yiik bir kısmında ve bilhaoı.a Şi ponya ve Almaaya arasında harp """' yı ıruu ı:ı artın m ..,,. Yazan r Hiirntt Nrıri lr•alı r ır pır, çı ardıfı §İir kıta hı· 
!nah!ellerlnde harp fıaliyettnin In- yor: mal mıntakasmd şiddetlı bir so- halınin mevcut olınadcğını ıdc'iaya diya ile yaptığı muharebe esnas.ıı.· nuı aduıı •Açıl kilidim açıl~. 1;.,.. 

- ·ıı Kanada ve Amerika ara.ımı- İaşe me~lesının hallı ıeap eda ğuk '1ükunı sürmektedır t.veçı~ imkan kalnıamı~tır. da •Ateş kes. emrini vererek sulh Ahnanya tarafııı<ia ~rıav •e bağlı )ocağına: 
fa t:;;:;mıı derpiş olımmaktadır. en iicil mewlelerden birim t~ ~1 en soğuk noktası olan Hede'dc dün Rı.u:v .. ~:m nutkundaki şu !'Sa,;lar, yapan Sovyet Rusya Sİ:Val!et adaın- dır, Almanyarun §UUw.ltı siyaset a Vay beninı köse snkalım! 

Kanada nazırları son bir teplan- eıtiğinı na•arı dıkkate alan hükU· akşam termometre sııırın altında Şimalı Amerikanın lngıliz, Yu- !arı, ordunun daha fazla ilerlerntsi· damları, aslcıerı ş flerı görüluyor Koysa idi, daha iyi ed .. rdi. Zira 
ı. esnasıııdıı bllha!!Sll tayyare !ın&- met yer araştırmalar n~rkrr büro- 43 <ler .. ceyc duşnıü,tür. Önıimili- nan - Alman, İtalyan harhı karsı· ni islerncmısler, m<ınleketlerıııı o ki, realitelere istnıadcn hareket- n~ şairler var ki, iire hep •Atıl 
!itı sahasında böyle bir ifhirliği su teikil etnıi~tir dek! günler zarfın a. sc.guğ·ın rıab -mdaki vaz·vefin<' tam bir •ara- zanıankı müttefik lngil!ere v~ lrre kıymet ve ebemmi;;t vrıyor- kilidim, açıl?. diye ha lamış \'eki
için genış bir yol açılır>.ıkta,l>ld~gu- Bu bıiro, iaşe nazırının tayın ey· ziyade şiddetlenece':i tahıc•n oluu· lıat wrmektedir Fransa devletlerile harlıe sürükle- !ar. İngiltre Adalarının bombardı· ı lidin hir.tiirlü .nçı~mad'.~ını gonınmüşahade etınışlerdır. fngıhz,l lıyeceği bir iaşe baş mıifettışı ter.r maktadır. Tem ometrı Sveg'de 51• ı - Şimalı Aı.~Hrika Cuın ıurre- mek hususunda beliren kuvvetli manına fas,lasız devam Manş, Şı· i ce, kendı kendılerıne •o le kouu ... 

anada ve Amerika imalatını bir· fındaıı idar olunacak ve ilini ko- fırdar> a;;aı,rı 41l, Gloc•e'de ise 41 de- m •Sulh sôzunu agzına almamak.liht'malleri önlem!~Jerdi mal, Allantik denızine uzanan sa. mağa h"!lanu~lardır· 
bırirun \•erine konabilır modelle m!te ile ışbirlı>!ı halinde insan gıda- reeeye i,rımiştir. Bıı ':asabalar Ha karannı verıni• buluı:uyor. 23 Agustos 939 da A'manya ile hllerdeki hazırlıklar, Fransa ılc - Acaba unun anahtarı .ııer...ı.r 
,,., tipler üzerin<le ınkı~f ettirme'.< larıru a.Ulkadar eden etüdler yapa- rdje vadisinde kılindirıcr. Bu, ani De•ıll'k 'ti prensip ıtibarilo har- dostluk ve adC'lni tecavw: muahe- .aıiizakl'relere, İtalyaıun Yunanıs- - Suya diipü! 

ınaksadile derhal muzakerelere caktır. . kı<f sogugu 1913/191-i seııesındekı bin oı a ,,1 taraftarıdır. hem de r'esinı ımzalıyan Sovyetler Birliği, lana tecavti21e go&terdığı basiret· - Sn nerede? 
başlaıı.acaktır . Bu büro, f'vvrli, nalkın pratil~ lso~klan hatırlatmaktadır. filha- sonuna ıtadar devamı taraftm. Finlandiva harbı, Letonya, Litvaıı- ı.zligc ve haldya filen l§tirak et- - ~nt'k içti! I[usu

si bir vazi~ il., Amerikaya 1 k k k f rd k. B ika 
1 

d ki ı-··- - inek nerede! . . . gıda rejiminın hangi noktalarda a o ış termw •iri' ı ı an aşa- 2 - Mihver de' letleriııı idare ya, Eston~ anın Sopyal :st Cü.nhuri· mtme a n ar a sü .. wıefaı gıtınekte olan bırı~ı hRYa mare- ı · 50 . ka<l d.. 'işt.. İs ll 
1 

h ı ı .. · B it k f ı ı.. İ · - Dağa kaçtı! wı1· d 
1 
noksan bulunduğunu le~pit için gı ye ar uşmı ur veı;te edenler, BJy Rtızv<'lt'e göre cKa- ye ere , ti aı< arı uzerınc a ı · 1"'11.! ~ azasu.a ça ışına .. , spanya ı· _ Dal; ner.,.j~f ,.ıı Slr ~ugh D~ ;;:g:. Kana 

3

lbir rejim üzerinde tetkikatta bulu-·şundiye kadar gôrüle nen müth!J nun har;ci canil<>rden mu!'t'lcl< p decizird<kı vazn•etini ku\vetleıı· le yakı'! alakarla muhtelif rnüza- _ l'andı! 
vel.l Ottawa da durmu•tur. • "" ~ .. .. .. - Kül eri nerede?' 

.. . .. •. . . . na karşı koyacak l!!Phiyetıe yeni rulmu~tur. Burada tertn{>metre ıa- Demek kı bunlarla !ıeı·nelrr ılel sabık Leh'stnn hlkun.etı son >Jaf- da Almanya sıyasct ve askerlıl,; S ld 
1 

SoyJ.,ndığ!ne gore bu ~rliği \'e i ·d . . 
1 

. k 
1 

Ç 
1 

_ fi h k t 
1 1 1 

- avru u. 

hava nazırlle, görüşın urere e\'- nacaktır. Saniven, 0 ,da noksanlıa 1 .. lsoguk Wil 1clnuna .ınt•vkl·ııde go- bir çete dir, <'irmış. daha C\Vl'I 17 Evllıl a39 d,1 kel'eler; harb n gelecek inkışafın-
1 

. gıda maddeleri arastır"caktır Ay- ıı an aşağı 63 kaytletmıştır. münasebetleri tanzim eden esaslar c-rın, yaşar eıı, evve ce ar ıga. §e etl'l'n are ı: z arıı < a ıa· Ö 

1 

b . 
bu koordinasyon yalnız tayyare ı· ' · R t ki . 

1 
kik ,

1 
d k .. .. k . - .Y eyse, ~ay enım ki;,c "'" r•~a bu · d dd ı · dahilinde müzakereye giri•ile-. us:1 aya aıt oprıı arı ı-ga ve .s- a. ere ayanara .yuru e ıs· k 

1 1 

malAtı sahasına inhisar etmiyecek, - ' yenı gı a ma e erının rıe y 1 b • ~ • ım. 
• 1 8Ş1 11

Un&S8bllllf8 ınez? Bunların karşısında bir da- ti•dat etmiş, Almanva ile böylece terliklerine delil teş ·:l eyler. 1 B . I • k • iptida! maddelere, il3hlara ve ftl&- gibi şeraiti cemetlikleri zatna.ıı is- it'. azı gıınç n yenı §Sır erın u-

va ancak bun lan kakretm<'kle hal- genış, Romanyııdan Besaı abyvı Esasen hır hayal ve serapla n'· 
1 

kla 
1 

h ~· .. Ji lflere de şamil o1acalı:tır. timaline müsaade oknabilecegi A J . a rı çın asın amma, en, ,,,.u-
tespit olıınaeaktır. Büro, gıda mad- m a O Ordusu. ledilebilır. geri aldıktan, Almanyanın da v,ııc lıayet bulacak Asya yolıle İngıl- 1 mcnt Behudın yerind<' olsaydım, 

T"' S de 3 - Japonya, Almanya ve ltaı..-a Romanyada askeri kontrolun•i tere imparaıorlu"'una tecavuz, .. ı.·tab .. 
1
.. lı d k ..,ransanın u. ıerinin lstlhsa1ı. imali ,-e muha· , şur ı ınua us un u a ı .. f 

• "') tarafından yapılıp yin bu'lların kurll'lftSından sonra Baltıktan Ka- Türkıye ile Sovyetkr Bırligini fı· ylll'dım: azasımda kontrol edecektir. Büro, Da emrıyeVmJ er 
• K • • tazyikı ile Slovakya, Romanya v,. ı radenize k.ıdar uzanan bıitün Gaıp len l: •leı,:.irir Hudutlannın ve is- Vay !tenim köse sakalım: rlye Omlserl Harbiye nezaretinın talebı ü1,erinc " I•ı • 1 

B "- D Macaristan tarafından inızalanmn hudutlarında komşu olmuştu. ! ~ d '" n er, · i~e ını muhafazada 

1 
de, askerlerin ve orduva ait hav- er.in, 31 (A.A.) - . N B. a- .. ..., İ 1 O.om- Cem-' K'" YGll t 

---• · olan üçüzJ;; pakt, dognıdan doğru- Finlandiyayı sveçle meı•c•ıl tereddüt e mı.l'cet'k bu iki ınill<!ı -· "' ....,.. ' \'/ •f • • • f d vanların iaşesi ile alakadilr etüdler jansı blldirıyor- "' 

• ._.. esini 1 A J A e ya !)imalı Amerikanın hayat ve hudutlarına kadar i~gal Ve LS' ıl.i lcı mücadele, l'lg;ltcrc ile l"'Uhare-""'"'1 • \'il tahliller yapa<!aklır. Alman hall'a kuvvetleri ba•ı..u- b Alın K h d .. • • .• 1 d. ~ ern.ni3 et: ne teı-eih .,dilmiş bir oiii- edebilecek SovyEtler Birhğl nskerı esınd aııyn)o )Orar, yıprat r .. •• ı· tı·ka" rı m e ecegtDl soy e 1 ~andanı Marc.,al G<iring yeni se- kast vesikasıdır kuvvetlerine 12 Mart 940 ta •Alq hayati cephesı olan Garp sahasını Omur 
eyrut, 31 (A.A.) - HaV111>: Büyük fizik ilimi ne münasebetiyle Jınva ordusuna Den tek ki Şinıall Am€nka keıı- kes• emrinin verilmesi. Mos- ra!">masına, yıkmasına, inhizamına 1 . -----

ransanın Suriye ve Lübnan rev- Öldü ıitaben neşret iği hır enıriyevmi- disini te-vcih edilmiş ve !t>Şkilıt- kovııdak' siya,e! adam! nnın ileri- elıep '>lur. Realitelrre ıstınaden lzmırda kömürlerini satmı-
1de komiseri General Dentı, de şöyle demekt~dır: landırılmış bir husumet.- ınuha· yi dö~ilı1erek gösterdikkrı basın~ asken ve siya:; harek" !erini tan· 5 k' • dl' "ld" 
dinal Tappouni ile tttun bir nıü- Lizmozes. 

31 
(A.A.) • Havas; Siz tarihin kaydettiği en cüret- tap farzetmektedir. Ve bunun !çın tıv netıceo;i idi. Çüıı'<u devletler, ·:m ettıği görülen bugünkü Almaı.- JiR iŞi I l}8JI Vlrl 1 i

t yaptıktan sonra radyoda bı'r Profesör d'Al'lioval, I..izmozes cı- k .. rane • arekıl.t esnasında ~~saıs:z· d h 1 h L~'-' . 31 (AA ) ...... , ___ .. _ 
~u nasıl Almanya kar ısıııda İngiltc- yt'kdiğcriJ,, ne kadar kuV\·etll doiit- ya an ata ı areketler U<UUCne- Izmır, . . - ~po"""""' :.ık söylemiştir: varında Labori'd<' vefa etmişti, nıcnkıbeıer yaı,-attınız. re iJn l>irlc;ıiyorsa Japonya karşı· :,ık rabı~aları tesis eıkrlerse ,et ın- mez Bu sebepled'r ki, !ı"lecek ta· beş bin ile on bin kilo arasında <> 

neral nutkunda, deruhte elti- ıi'Arsonval 1851 
de dq;a.Uoilur. Cla- İngiltereye k~ı yapılan dogru- sında da kendis!ni Çan-Kay-Çek'ııı l<'r. ileri i ıç•n husule gelmesi arruzların inki,<ııfmda Asya yolla· dun komuru bulundu{ıu halde sal• 

üksek vazifenin ıfasıııa devanı ude Bernard'ın tııleb<-sı, dan! ~n- dan doğruya mücadelede, siz bu- tabii bir müttefiki addetmektedır. mııhte :Jel husumetlere kar r a rıııır •üküntte devar:ı ed"Cf'JI • maktan imtina eden beş k;şı ·htı-
~eğini ve bunu b~abilrnek i· ra mesai arkadaşı olıı.ıı mumaileyh flün, nor·nal ku"' Ptlerin yanınds 4 Reis Ruzvelt cİngiltereve evve1den askeri emnıyetler;nı, hn· ctaiı l,ükü !erimizi Vl'rınekteyiz. 1 kiır suçundan adliyeve verilmı.t 

- Suriye ve Lübnan ıılıali"'-ı'n College <!., Fraııcc profesör,üğüne ~aslıca muhar.pleri t-kı! ediyor- • d dutlarının seıa·m .. ıı·n diici;nmnK' 
1

a Iionıı• N•·ri IRMAK lıerdir ~ ·• yardı . .,, ı bir hissiyat m se.es. e- • -,- ' ' ~ bütun manevi ı....--.·f'tle-'-~en ıs' ıı·· tayin edilmiş ve tıp ve fen akadc- sunuz. mu"kellefıı··ıer. ===========------=-~"v' • mo • /(il, Si mali Amerika devleti :ıskeri ' c;: fr t eyliv~g"inı' so·'ylemı' tı·r. ,..._ mileri ıİ'-ahgına 'eçıl'l!ı•tir. Cihar,. Arkamızda bit~z tu"ken-a •. bır l \ el d 1 
J<w ""'" • "~ •u•~,. mütehassıslannın rnüta eslarınıı Afrik•dan ba Ka • sya a a 1' E d ı b 

-ll Dentz, bundan sonra, Fran- şu',"ü~ bir şöhreti haiz biiviik bir j harp sanayii old,ıi:unu biliyoruz. dayanan bir •Realist a•keri siyı;- İngiltere imparatorlugunu yıkmak ge 
1

- sey aA ın zarar-
a karşı sedakatleri hi~ bir za- fızık alımı olan profesor, aı·ni za- Bu sanayıde çalışan amele, 'cet· set. sa,v.naktadır. istivcn Almııw a. İtal:vanın 94-0 vı- -
.ı sarsılmamış olan Suriyeliler manda bir çok ecnebi ılim C<'miyct- günC:üz, mütemadiyen çalı~ınakta· Dt'mck ki $imali Am<>rıka, İn- lı R zıranınt<a h ırbe müclahalr 
Llibnanlılarla Pctain hu"kı'.lme· lerinde de fıza idi. a'.\rsuııval halk dır. ·· Af 'k d · ı t b • t d • ı • 
n yakından alakadar olduğunu ı arasında, bilhassa v-.ıl,sek tekerrür- Mare;•l. miicadelenin icaıı ettir- ne du~cn bir askeri vazifc.yi .fa et- r'şı. şt giltCT<"\'f• yaplıf:ı yardım ile uhdesi· U7.Crİtt<> hıo ip Pbf>iliıe rl 8 a g.- arı e s 1 e ı 1 y o r 
ilk. endi<esinin bu memleketleri lü elektrik ~rcyanları hakkında!, diği fedak-'rlıklara Alman milletı- 1.. '· d' Marc<a Gı aı- anı ordu .. unun, Mı-! -. ı~ .. n~ ,,ar. :r 

'"'nin harici ve dahili emniyel- mesaL>i ile tanınm·ş!ı. Bugün ta- ııin tabii bir siiklıı ile tahammül 5 _ .Nilıav~t Reıs Ru<Vı·ı: cMıh- sırın Garp m.,i,ıtlarıııın ıç tarafle- Bir çok yerlerde sular çekiliyor. Pamuk nıah-ııi ICJl\.in etmek ve mümkün ola-ı babette, bu cerc)anfardan ıstifade et!'lg.n. ı.ô.>'lecıikten sonra Alman ver -iP\ ~ !!erinin bu harbi kazaııa· r•nda\l Lfö~a hududunun müstah· 
iği ı. • refahlannı vikaye ey- edilerek Vapılar. l<·da\'l ıısulu:ıc havacılıgJıa zaferler terneıın;c.·: ·u- keın mevkilerine sürÜl'YleS!, Su· sulünün ne kadar zarar aördügw Ü belli deüil 

'"" "" n1iJ ac ... kJar•na c- in t ldtıgunu• 1- • o "kten. lbar.,t bıılundugunu ilil- d'Arsonval'ııı isrrint• ızafetle Dar- reti.vj-, 0mri.ve••nı·sı·nı' bıt.rmekt~ ··e " kanaı· 
1 

V'·' ·le Fı'lı'stı·ıı Sıırivf' "'- l' ı kısın .. · d ı...-'-t " ' .. ~- landan da çckmmiyor. nemek ki • · ~ · " · • • · İzmır, 31 (. A.) - ~'v ap n · ı uzerın: en akmaktad,r Me. :Y·~•Wiı sonvalisatıon ·Ol 
1

. e <t "lır. air. Ir .. •· Ort • ya-a dom-ıı }'apılınası 
1 

k ı il k b 

N TL A R 
Berlııı, 31 (A.A.ı - D. N B.: 

1 Yeni sen .. münasf'hetiy! Alman 

l ·mhısu baskumandanı Mar,.,sal 

, B auchilsdı ordu)a hitabcıı n:·ş· 

Şıınali Amerikanın vazi. ctı l'e'yinı = _.,, , " ornlan kaj)I yan ;u ar çe ı me c nemen asa asının garp Jıı..aıınaa. 
ı sas etmekten çekineıı bir hnkem f•tencm m ver devletforinin aske- ı•t Gedız nelm ete saalta altı. yedi iti mahalleye dolmu; olan suJar 
vaziyet; değildir Şimali ,l\mPrık.ı ri akınların· bertaraf eyleıh. Akde~ santımetre inmeğe başlamıştır, el'an çekilmem.ıştır. Menenıe11 • 

niıde İngiltere donanmasının hiı· B . . · · f k . kıl cm, tcTR"inin bir keresi1'c koy- . . . . . adakı İzmir Bı·rgama şosesinin 39 un· ergama şo:;esının u a hır kLStııı 
Zırvanın 

tevili 

ırva tc,-iı KOtürü.r w. gö~ ... 
irnın nı.i.? Biz rı;:ütüru».~.
ni iddia ,.e isbal e) le 
a an Kumçayı· 
- Götürür .. 
Diyor , e bir hikıiye ile is
ti ediyor. N&11e Mollıt ile 
ııuşuyordıık ta: 
_Götürür mil. göıiu:ilr, .. 
Diyerek, ilave etti: 
_ Eğer ZJl'Va e.,j} götiirıue· 
ydi, •Son Posta hiç ıurşhu• 

alem olan şirretliğini hor!· 
.magn kalkl!jır mıydı' 

Buyük 

hamiyyet 

:ılık ılar, 80,000 torik çıkar• 
. Ru un 40,0 iıuni at· 
lar to 000 inini de müşteri 
uıadığı ıçın, Darülacezeye 
U c etınişl<ı-. , ·ane Molla· 
havadisi verirdim de: 

- Büyük hami et doğrusu' 
) di 

Yılbafı -
pıyankoau 

n Telgraf ı!ba ı piym• 
u un Taks.ım goz osunda 
il ini doğru bulm~er: 

Yaln17., z nglnler ı pt. 
1110 çekillşiu.ı )'r"i 0 bi&e 

cek, di)'or. 

- İşiu goıı·lhine ak ki, de
di, ~enginlerin karnı tok oldu .. 
ğundau. piy1'ngo dolabına 
nüp bakını)'acal.lu b:t ... 

Gribe 

tutalmuı 

dii· 

Üstünüıc sağlık, bir acka· 
·~ gribe tutıılmııştu. 

Soi:uk alını~sınılır, dedik ... 
Soguk alın!l'1ndır, dedik. 
:;:evabı verdi: 

rid~{ ır, •llakik&t .. nauı ce
etme~'\on ·r~ı !l'Df• ile alay 
fıkra.i!tenen bir ili acemi 

Ç 
udum dı .. 

ın 
_ _.;r naaıl 

çıka 
--~ 

ı
. rcttiğı. günlük emirde, e<.cılmle de
nıiştir ki: 

Yenı sene başında hel' zaınaukin-

1 

cıen d" ha kuvv. eılı bulunmaktayız, 
s,,n dü~manınuu ırıagllıp edeceğiz 

Almanya içın, AllahI;. beraber 

1 
ileri. ' 

Berlin, 31 lA.A.) - D. N. B.; 

l Yeni sene münasebetıyJe Alman 

'ionanmnsı ba.•kıımand:ını büyük 

/

Amiral Toedr!Pr Alrnıın deniz kuv
etlerine hıfaben neşrettigi güıılıik 

em ırde ezelim le• demiştir ki. 

ı Alman donanması nihııı zafere 
k~dar bütün kuvvetiyle ve cesarc
tivle hJrbe devam rdeccktiı, 

b . ı.... .b. k kt lnmıy<'lı, Inrıltercnın Afrik . . . . harap olmuştur. Pamukla.• ha'ı: muş ır nıu.,..,rıp gı ı cmu~ına s mııl,;avt'met kahiliyf'tinı kuvvet- l'U kilometresınde1<1 Gedız mecrası il dad S" kli - a u 
"'' Nihai zafer blZimdiro dive hay- . · . . .. . .. .. a ın ır. lire Yagınurıa 
kırmaktadır. lrmlirdi, Filıst'n ve S.urı.ve sahıllı.-: uı.erındc bulunan koprunuıı her l·ıseylap yüzünden ~!ık zer;, \e 

rine mihı·er de,·Jetlerının askerı ki tarafındak Lİ'ı' dört ..,etrelılı: durm~tur. Sular çekilnwdı . :Y 1 
kuvvt'tler ihracı •tıretıle Ba"1'a kor· k!';unları sular oötürrnıis oldugun- pamukların maruz kald•" h ~inden Bu nutkun Berlincle nasıl karşı· fe , e ·nnıek Orta Asvava doğru i- . . ~ · . . -.;

1 
asar he· 

z. n ı · • • . dan kopru ortada kalt1'••tır. Eski' nuz tespıt edilememektn" !anacağını merak etmemek eldtn 1 1 k d" ·· celerine sed çekt; -. 1 =ır. ~lanı 
gelmiyor doğrusu. işte Almanya ı- rr eme U'lın . · mecra vapılmıs oldugundan Ge- sadan alınan haberlerde · 

d S~bık Alınaıwa lnıparato.~lilğ~, aı.z ııelır~ıin ~ndan muhim kıs- mahsus derecede ,....kildiğ' b~Uların kinci bir dünya harbin e de Ame· B r .. Bağdat .. Basra korfe1.1, j 1 '~ ı ılctıı il· 
rika"ı keııdısiııe adamakıllı clü~- er ın . 1 ·k·ı nıı yem mecradan akmakta ve z. mektedır. Hava açıldığınd.ı, 

, Orta A.ya Suvevs kana ı taıı ı e k"rf . d"k··1ınekted' S 
1
. dak! k 

1 1 
d 11 ı:.· 11· man etmek felaketine uğramış bu· . t 1 ğu ıkm k ıııır o ezıne o u ır. u ar u e er e arama f , 

İngıltere mptı"ator u nu Y a basması tehlikesıne maruz bulunan b lam•«a da simd' k aaııye.ı lunuyor. Geçen umumi harpte Be~. !' talb k·ne İmpar torluk . -....- ıye atlar k 
!ine hükmeden İmparator lkincı p aııının ·ı . ıfı k' ... d n le· Musabey ve Çavuş köyleri bu mee·ı·e~·e tesadüf edilmem ştir T ıbrr: 

Türklyesı c ıtt: a 
1 yımm e ra degışınesinden dolayı tehlikeden Jıda da bir köpru o , • • or .ı· Vilhelme, ~eis Vilson ile karşıla- b - t . • -e laptan "'kıl 

şe bııs e mış,ı. kurtulmuşlardır. Fakat bu vW:den tır Emiriilem " . J• mış şacağı ana kadar zafer talihi gü- T .. k. , Cü. ıhurı-'inın ıeclaful . . · . _ ve "'ııradıve aras .. 
ur ı.ı e n J' • • ova koylerıyle Menemen arru.ında dakı demirvolunu . • ın: lümsemişti Fakat General Per- ittifaklarının. hareket tarzının ve muvasala kesilrniştır !ar alçaldığı d tehdıt eden su-

sıng'in kumandas:nd:ık• kuvvetle1· kararlarının açıkça isbat cylediğ: Tuzlaya da gıdip gebnek kabı! He muayene:· an ~e Yolun tamın 
Şimali Fransaya ayak bast•gı an- b 1 h taraftan )lelırse, ı de ıkmaJ edild 
dan sonra 1914 üı .. 1915 in, 1916 ve veç 

1 
e · er ne olnı:ımaktadır Sular Çiğli • Turla den normal tren f n-

gelsin, hudutlarının enıniyetim, şosesirun bu ınccrava ısabet eden mıştır se erleri baş!a-191 i nin Belgradı. Çelmeyi, Bük- bütünlugimü, islik.lı'ilıııı muiıafat:ı S t R res;, Brükseli zaptedıp •Marne. a ve müdafaa gayeleri, bu es .. sıııra ovy • omen davanmış ve Rusya rnurahhaslan: riayel olundukça kendısıni her M . 
t • t • t • 1 "' f na bir Bre.! Lıtovsk mnalıedesı devlet ve mıllet gibi All1"anya ,Je ersın 

J Car C J J 3 ) ıt!'Za ett mıı ~lan •Alm:ınyıısın, de dost bırakmakt.adır 
Cenuhı Pa Sovyetler k er e at e zor ot~ arr •ı .. dostluğu da d •er b'1dutlarJ ve 

I 

zınc re v ·rup 'ersay a getırırek Sovyetl r Bırlıgının Almanya ılc 

korsan g.-ınioP' bir •da Bu sef Berlıl><' huk""'tlen Al- butii Jugu gıbı bılhııssa Garp hu· 
dctle bombarJ,uıclan id- AIJp balık verecekler ınan Şefı Hıtle V.vanayı, Perağ'ı, dutların . enınivet ve selAmet 

Tren Seferleri 
Maraş ve Aynt~p 
istasyonlarına 

Vili yet) eri 
kadar uzatıldı 

Aru~tral a Ba~ edilıuiş. Bükre~ 31 ( A.) D N B.. Oslovu, Lahl, Brüksel ve Parisı !!!!!!!!!'!'!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!im•, 
• · · zaptethkten sonra kar nda bir batına giire koniP1

B ıza Mosk.ova'da &ıvyetler Bırhğ' ile 
• . Reıs Ruzvelt'ın azlmkar bir endam Japon ba) rağı ve uaınch Romen bükümetı ara .nda 'Ieşrını 

varmı . •ılıı sanide lıailıyıın ll'.ızaKereler bıt· 
Nanemolla havadi•• mıştır. Sevyeı er bırliğı Romaııya-

ce: ~-
dan ,.,.. ını ımkta dl\ kereste a _ j ttt çıngar tlediği 

pkar cak Ro!T'anyaya kuru balıı< t 

Di> k, ılln ettı: ı:aktır Bunhrd b ka 
_ Ani ılan Japon:ye ı adde t -slimatı l"'ka"' at 

harbe kmak ı n bir komp ~~ M ızak r 

ıle dikildığlnı goniyor ve. 
• Sen y ışa ıv ağ, ı 

Dıve avltıran duyUyor 

zıp olunmıyacağma kat'ıyetle tna 
narak ~öyle bagırabllır 

Almanyanın harbi kazanma 
ve nazi rejimınin ayakta durma 
lçııı artık milyonda btr hl 

A an ordularının Be1çllıa v I dahı kalır mıştır'. • 
Hollanda va tecavuz ıklerı gun Ve :nııe aynı kuvvetle 
Hı e flmG. kapana gırdl tık tcldiaya kendimde hak gorurwn 

Al ,a:. ya k da Amerı.kayı c-Almanyarun akibe ı İta1y 
Jo haurlıuu)or! .,, takında t>ır tebıı;ı 

A. Si11JP 
ulacaktır • ı: ~ını Bay Ruz ve Japonyanl! da akı 

<lıJecek- v bu nutkur. okud an son- tır!• 
ra yakın lıA !er tarafından tek· N tıı NAZİF 

Ankara 3' (A.A.) - Haber al-} rakkale ile L.ke d 
. . n erun arasındaki dığımıza gore, ımdiye kadar Mer-ı sefer ın~rının· d h . 

t a a zıyade k,. - Adana - slı.enderwı - saltılmasına ait tedbiri 
Fevzıpaşa - İ&l hıye arasında lfli- mağa başlanmıştır er d1! alııı. 

520/521 ntmıarah ve bunların Ba • 
devamı olan trenler 3/1/ 1941 tan- )Tanı dola:rısile Aııltara • t~ 

tanbuı lll'ıısında artacak olan yolcu 
ve Antep ihlıyacını karşılamak ve Halkım 

istasyonları olan El- istiraJıatını teının etmek !çın 2/1/ 
arlı ya kadar uzayacak. l94J tarihlllden itıbaren on gün 
tle viliy timiz ara- müddetle Ankaradan bahle. 

er gıı.n bir llCl'Yil teıöis ve te- 9 da bir gİind11<: treni tahrik ~ 
mııı ~ & tleııleria top.. ~ktir, ' 
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• 
ın et .. 

YAZAN Faik Bercmen 
Uımbayı açık bıraktı, odadan buğdaylar vagona yükletilmesi. 

çıkıp sokak kapısını açacağı yer- Oracıkta kendisini takdim etmetı:. 
de, bahÇ<>ye atladı. Ambarın önü- ve İ§ istemek fıı·satı vardı. Belki 

1 ! 1 f 5 • 7 • • 
1 J- ,_ 
: - ~ - -· --i 

: ~ -~· • • --f ' - il - • ı• 
8 - • - - -+-
• • • • 

he .. -.,.P: ne gelin<'e, kafasını bir düşünce bir ,ey sorarlaroı. Hem nuz so-
18l"dı: Kurtulabilir miydi? Bu dü- ğuk kanlılığını toplıyamamıştı, ha-
9iince ile bt-raber bir sıkıntı da la koriwyordu. Sesler kesilincey~ 

duydu ve ltalbi büyük ve boş biı" kadar bekledi. Ertesi gönü güneş , 
! - Lup. 2 - Garip. elin m. 3 -

lKDAl\f 

~~--ü--_~_A_H __ A __ E_-1,-
lztıra • A 

aye ın 
• a 

Bir dosturı , bana -t:benr'ernı ıiltfıye-t Pek binlerı ,ıra zıyan ('(len ban-
etti: )terin zararını kim ôdeyecek" .> 

- Ya::r.:üıı.rının Aepsi değilse M yüzde Hikliyecık, burada bitiyordu. Fakat, 
seksen beşi, hep «bir l..9'tır·'pın hik!yesi. bu ukfiyl'"' 1c""> bitmez, biternez kı ... 
Hep, .fak...ı. ı:; .sanlardan buh•edıyor.:;un. •Tan> aa2et~lnm 3/10/940 tarihli 
Halbuk; &en, bir .fak.ir çocugu1 değil- nüll-hasında, .Günun m~eleleri• sutu
din. Bı.lf{un de fakir değil~in.. N1ye on- nunda:, •Zf'ngin.in ta:.N~ı • başlıMJ, altında 

larla n1cşgul oluyorsun'1 Artık, tadını ı •Naci Sc.ıdullah. J m yazu;.ını da okuya
kaçırmıy• başladın. Ve bu cıdi4!e oku- lım: 

yucularını da kaçıracaJı::sın. Biraz da 1 •Diln Kadıkoy vapurunWl lüks kama_ 
nnüretteh >insan1ardan bdıse(]iver. j raenda, bu k.azann dedi ~odUMtnu yapan 

Dot>i.ıtm, belki, kendine gare bak.h iki man•t ıtı<"Can:mız, toYle konu}lı:vor-
oöYliiyordu. J ıardı· 

ARADA 

--
15,888,999,5 yaşı:na gir 

ı_Y_•_z•_n_: _o_s_M_A_N_C_E_M_A_L_KAYGILı ı 
Dünya bugün bir yaşına daha gı- ! zaktan hoş gelir. Vazgeçtik, dünya 

nyor. Dünyanın yaşı için kimi ile birlikte on beş milyon. bu ka

milyonlaNlan, kimi milyarlardan, dar küsur yıl ya~amaktan, msan 
hattiı lıimi de tirilyonlardaıı bahsı:>- oğluna şu toparlak küre üzerinde 

mahzende çarpıyorm!J§ gibi hızla iyke yükseldikten sonra uyandı 

atrnağa başladı. Dün petre>n dediği adarom sesi av-

Birdenbire durunrrr.e. insan1r mane
vi benliti. 4 - Ege denizinde bir ada. 
5 - Çok olmı,.an, kanşık. degıl 6 -
Ten çevırirsen..iz bir ~va olur, kud
reı. 7 - Nota, vficudütnüzön k.ısunla

nndan. 8 - Mükemmel, kepau. 8 -

- H~ıkh.sın! de
dim, Jus; k~t::tım. YAZAN -

MAHMUT YESARi 

• - Zavallı a - der. on beş bin, hatta beş bin, hatta ı,c\ 

Kendisini itham edebilecek bü- luda duyuluy0todu: 
tün izleri ortadan kaldrrdı, ve - Biz ancak gece döneriz, hay- .Bir edat. diğer bir edat. 

bahçe kapısından dışarı fırladı. so- vaıtlara sen bak! 
bğa kavuşunca biraz sakinledi. Bir kadın ona cevap verdi. Arka· 1 - Kurutulmuş etlerdtfl. 2 - Kra

lı~ • .iasan yuvası e-rkArn. 3 - Dans 
ede ... , bir renk . .t -· Sinirlilik dere
ceıı;inde tenıiz ve dıkka1h. 5 - Boş ve 

Niçin dığer ınsanlar gibi ya~tya-•ıımdan uzaklaşan arabaların gürül
mı~ordu' Çal!.§ıyordu ve paralı tiisü duyuldu. S.ıat !taçtı acaba'! 
1ayılırdı. Eğlen<:eli bir hayat süre- Saati durmuştu. Saklandıgı yerden 
bilirdı Çir-kin değildi, kadınların çıkarak etrafı gözetl"'1i, a\•ludan manasız. bfr ot. 6 - ~oyunda kibarlık 

olınaklık. 7 - Etrafına dolamak. 8 -
ondan nefret etmelerine bir sebep sıvı.ı;mağa u;;raşırken bir k&dına 

yoktu. O, ı.riyarı kadın ne<len on1 rastladı. Ş«pkasıı p~rmaklarile 

hakaret et.mişt1? Hem o kadına gü- dokunarak dinlerımek üzere oraya 
:ııel de denemezdi. girnı4 o:iduğ""1!u söjledı ve ilave 

Bir emir, bır Musevi t~mi. 9 - Eziyet, 
bit edatın k:salblmışı 

EVftlki bal:m&ta.nın M:l"411m14 tekli: 

l 1 

Maamafih genç adama, bir ka- etti: 
til Ç('hresine sahip olduğunu söy- - iş vaı· mı? diye !!(..-aeaktım. 
lememiş olsaydı, )tt,r ~y yohında · Kadın: 
gidccekt •. O sU"ada ht>nıiz ltimı>eyi - Geç kaldınız, dedi. 

ı 

KAYMAKA • 
J 

öldürmüş değildi. Falc:rt kadının o - Patronu bekli)'eıntt miyia? 
ııözü ıi2crine, kendısınde arımzm - Na ıl isterseniz? 
acaip bir his uyanıverdi. Tahteg- - Size yardım edebilirim. 6 

ouurundaki bu duygunun lesi:riyle - Hayvanlara bakmaktan baş.<a 1 

iradının üstüne atılarak eliyle ağ- bir işım vok. 1 

-ı kapadı. Kadı~ ~an havliyle c-! !3°yld:kle knhval ı edebilmişti. , 
nu ısırınca, kendısınden geçerek Ögleden sonra mutfakta genç ka· 
kadının boğazını s1kL.. Ve dört, chnla karşı karşıva oturdular BL· 

U S B 1 ~ A L A _ _ı_ 
DINL_~MEK• 
RB A"LF.VI• 
EMAN F ·ı • Y. E 

i O R O 1 ıAıZ 
~L t L m P 0 1Ji J J ~ 
j t Z A N lıi sl~l8 L 
İl m N E C 1 füı L ı t , 

• 

!Kış dakika sonra kadırın vücudu aralık kadına: 
bir külçe et olmuştu. Ve §imdi.. - Bövle ynl:• ı kalmaktan i<ork 

Epey yürüdü. Sabahleyin kon· nıuyor rnusunu~? •!ive sord· 
dlaini bflmedc;:i: bir istasyonda Kadı" tatl: ta'l• gulü~vel'Pl<· 
buldu. Bilet aldı. Yanında u'ak bır Nı,ın ko•kacıık ffil§ım? dedi. 

1 ikinci ki. Çarşamba 
aJ10 Program 

çantası vardı. Tren istasyona g· Brr yerde katıllu mı var. 8.&3 Ajans 
rince atladı ve hiçbır şey dü~ür Kadın n güzel b " yüzü vardı; 8.18 Müzik 

melı:..'"!Zin sakin bir halde yola kr. '<:'1\Iİ. İlşenn. l>itiri™'c eı.,,.. yürı 8.45 El· kadını 
ytıldu. )1 uınağını alıp işlem ege ba,ladı 12.30 Proeı·aın 

Tren, tarlalarla bahçelerin orta
ınndan geçiyordu. İşfodiği cürrnlı 
ctöŞinmüyordu artık. Bir aralı!< 
tarlanın birinde bir ineğin arka
Mndan koşan bır köylii kızı gördü. 
Bu, ona LJilediğ! cinayeti tedai .,1. 

Delikanlı ona sual sormakta devam l2.33 Muz.ık 
12.bO Ajana 

ediyor, karim da ll('rbest~e cevap 13.05 Mıttil< 
veriyordu. Ortada tatlı bir hava ıs.20 Müzik 
vardı.. ıa.oo Program 

Delil.anlı hiç bir zaman böyle 18.08 Miı•tl< 
18.30 Konupna 

şef'rnt ve güze!Hk dolu saa•lerin ta- ı&.46 l\1ü1.ik 

ı 
19.15 
19.30 
19 45 
2<l.15 
20.46 

2!.10 
21.25 

2U6 
22.30 

22.46 
23.25 

Ajans 
Müzik 
Rad,.o o... 
Müzik 

Konuşma 

Müzik 

Milzık 

Ajans 

Yannki pro 

l 23.30 K.•parııf. 

tirdi. •Trenden ınmeliyınu dıy~ d1111 tatmamıştı. Çok1aııuır sıgarn 
söylendi; jandarmalanr eline dü- dumanı ile ağırlaşrr. 9 gıirıi!tühi, 
~r , uydurarağı yalanları tasar· 
l d B 

_ 
1 

d"" .. patırdıh kahnler!e mevhanelerdcıı 
a ı. aşı agır aşıyor ve onuyor- . . . . 

du; öldürmti§ olduğu kadına b;n j b<!ika yer bilmı~·,.rdu. Şımdı hır a- 1 
Ankara borsa~ 
- 31. 12. 940 

bır lAnet ok.ımağa başladı. ile yuvasının zevk ve saıtdetin~ 

Tren durmu~tu. Uzakta bir köy dalmıştı. Böyle bir kadının )'&Dl-il

camii gözüne ilıştı. Yarı.m saat yu- da ya.51tmalı ne balıtıyarhktı! 

rıidii:kten sonra köye vardı. Açlık- Kadın lanıbay 1 yakmak i.ızer<' 
tan yürüyemiyordu. Köy ahçısına kibrit çakınca hülvalarından uyan-
girerek bir ivice karnını dovurdu. ldı ,.,_ k-~- k · 

. - . =nç =n ona ba ıp: 
Bır taraftan da ahçıya buralarda 
ili olup olmadığını soruyordu. - N o ağlıyor mu•unuz? .. Nenı;: 

l Sterlin 

ıeo 

100 

100 

100 
ıoo 

100 

100 

Uoiar 
Frc. 
Lizel 

l!'\'J\:re Rtt. 

Floruı 

Rayışmark 

Belga 

ıoo Drahmi 
100 Leva Ona civar çiftliklerde bir iş bu-. var? diye sord . 

lundu!;'llnU söylediler. Oraya yol·! Delikanlı yumrukl;ınnı 
landı. Lak,n çiftliğin kapısından' bir sey söyleıııeden hı 

' -
ısırarak 100 Çrk Kronu 

kırrnağ· ı ıoo P< çeia 
Y,'rPrck seslendlğı balrif', bır cevap. başladı. 
alamach. Ambar açıktı, orava dal-' 
.Sı. Çnk yorgun olduğu iÇ«"! orae. k
ta sa 'lan'arın fizerinde uyuyuver-

Faık BEJICMEN 

ıoo ı..ozo.tı 

100 Penıö 

100 Ley 

100 

100 
il){) 

ıoo 

Dinar 

Yen 
lsve' Kronu 
Rubıe 

5~ 
112.20 

29.88T5 

-
0.9975 
1.8225 

12.0375 

3.175 

31.1376 

31.0050 
d Ne kadar uyumuş oldugunu bıl Bir çocuk mangaldan yandı 
mıyordu. Bir araba gı.irUltUstı i'ı• Kiiçük Ayasof}d<la Hı:.aiallı so
uvandığı vakit, ortalığın kararmış 

1 
t.ngında ı,, nu . a', evde oturan 

bulunduğunu g<ırcil. Dısarıda ko- nctımct Yiğıt..11 ti vaşın<la kızı Ha~· 
ı· •·an birkaç ki•ıı•:" • ·« geliyor- ,. ye, dün ak ·m. )"Jnan mangalın 
du. Patrop oldli.~ .ın,aşı:aı> b;rı: ü>erıne düı;erek muhtelıf verlerw-

Eaham ve TahvilAt 
l:rg-.:ını 

Siv~ • Erı.'Jf\Un 3 

> • 

19.77 

19.IG 

19.16 - Yarın ôğleye kadar bu SO!ı den tehlikelı surette yanını~, Şrn

dort arab:ı mu"akkak istasyonda ı <:ocuk hastahansınt' kaldırılmış 
oh: ~s; diyordu. Yarın akşam d~ tır. 

Türle Tır-B ret boilnkası 

hisse ser.edı A nama 2._ 2.20 

Dostunı haklı de 
ji.l, "gülünç., tü. 
Dtlnyada, ıatırabın 
bir <m3nast. t var-

dam, kim btlir, ne 
kadar üzülmO§ -
tür? 

·- Babası da 
çok müıestiir! .• 

Birakahm şimdi tirilyonları, mil
yarları da, farzedelim ki dünyamız 
şimdi on beş milyon, sekiz yüz sek-

aır, Ja:ı...at •refah) ın •manasl• yoktur. e- Bundan son~ otomobil kullan-
sen sekiz bin, dokuz yüz doksaıı 

dokuz buçuk yaşındadır. Şu halde, 

bin beş yüz yıllık bir ömur nas'p 
olsaydı, o zaman halimiz nice olur
du acaba? Nice olacaktı, hayattan 

naı;ibimiz elli, altmış, yetmis ve 
pek pek seksen, doksan ve ı;nilyon 
larda bir obrak Zaro ağa gı bı a
zami, yüz kırk beşken bu kad•n· 
harpler, kıyametler kopararak bir

birimizi yiyoruz. Ya binlerce yıl 
Y~"DIŞ olsaydık, neıer yapmaz
dık? 

i\Jfred de M.- !'SCl, «insan, bir talebe- dırmazlar Jn1 dersin? 
dır, hocası is• !elaket\ir. l&tırap çe!t- •- Ondan vaz geçtim. Bir de hapge bizim chinyacla yaşama müddeti-
miyen insan, kendi m;ıhiyetini tayin· atarlar~a yanarım! mizde müqdet mi sanki? 

den acizdir,, der, •Bu konuşma bana, M~hmut Yesari- Ya&arna meselesinde en kabadaı 
Kendimle ayar tut~C'ak kadar, haddi- rıin vaktilC' okudugum bir fıkrasını ha- yıllarımızdan sayılan Zar.o ağa, ni .. 

ni bilmeozlerden değılirrı Mu ~et de fa· tırlatıı: .. 
kir degikH. Jo"ıtkett. ıstırap ou_yınu~ bir 1 cBir dok\or, v.mvı bir klubtde ::r4:» .. hayet )'UZ kırkında mola dedı. 
insandı. Beanölalre. ı;oguk. dondurucu 

1 
yan fakir bir kadıncagıı.la hasıa lur.ına, 1 Yüz kırkın, on beş milyon şu ka

bir havada, .. ısınnıak iı;ın, mUzt.•ltra~n j tavuk yt""melerini taYsiye ediy_or. K ... dı· dar kü..,,t.· rile nh;beti bir çuval 
birıne gırer. Bır yand•·~) ısınut{en, bn 1 tun on y,a.şındak:ı oglu kı ::ıılenın yegnne . . . .. .ı k" b" t k t b 

Öyle ya, insanlar, e(\er dünyada 
binlerce yıl yaşamış >!salardı, ne· 
reye sığabileceklerdi? O zaman Hi
malaya dağlarının en yüksek tcpe

sınde bile adım atacak yer bulun
maz, Ah-ika ve Amerika ormanla 
rındalti arslanlar, .kaplanlar, gerge
danlar, boğa yılanları :i-,ahlar, 

su aygırları ınsanlardan \<açacık 

delik ararlar, -Şi""1di aramıyorıo 

mı sanki?- Tibet sahralarının, ."\. 

rabistan çöllerinin en ücra yerlerı 
kalabalıktan, bizim tramvayların 

ön ve arka sahanlıklarına dönerdi 

. . 1 pırrncın 1ç
1 11n~ ! ır t' a§a etJ-

yandan da c.ısman çıplak men:nel"• hey· erkC"ğıdir. Anrıetın• \ c- kız kardeşın • 
kellerj seyreder. Mlizeden t,·ıkınca, $()· kurtarmak i('n, yabanC'ı bir e\in küme- zer' Benim fa~tı l!Im 'fl:edir biliyor 

1 

kaJ{ta, yırtık atk.ı.:;ı oınuzlarını i.>l1mi- ıı!nden iki tavuk aşırıyor... musuruz? Bizler, şu ·koskoca, hey· 
yen, yırtık etek.11, ı;tphı.k ayaklı, dudak~· .Çocuk, elinde tavuklarla koşa ku~a b'°t}i dünyanın kıi('.ücük birer mey
ları oo@'ulrtan morarnH.ş, ı;,-eoe atarak tit- eıvine dönerken, bir otomobil görüyor.-
reyen bır genç, gtız.el kıza raljt gelir Altul saatli, altın gOZlriklü. altın yüzük- va1arıyız. Ve biz. pek kısa bir za
Siirinde, bunu anlattıktan sonra: j lU, Ş1,J."l'kln zat, altın saplı bastonunuıı manda çürüyllp çürüyüp döküldük-

t:Senin gôzelltğh1ı tesbit için, heykel_ : bcu Ue şoföril dtırtüyor: ~'e 1 asıl kökümüz, a~acımız olan 
ler yapıı•orlar. Ve S('n, •ccan1ısı~, kal- E. !k" d k.k k" ta 
dınmda sogukı:ın, açlıktan öli.ıme mab. •- ger ı " ı a gecı ırsen. m dünya bizim yerimize başka baş-

on bin lira kaybe<ioeccğ!m!> ka. yeni yeni meyvalar veriyor. 
kUnısun~> der. cŞoför ıaze bto.iıyor. Ve o ll!Ür,atle gı-

Yalan nn':' Beandlıtiı-e, uıtırbı dL\YfJl.Ui 

bir in.sandı \'e b:ışkalannln ıatırabını da 

duyuyordu. 

1 
Bundan. on iki sene evvvel, •Gecele

yin ookak.> diye, bir ~eti yazmıı;tım. Ax. 
&adaşım VA-NO, o sırada hetn de hiç u~ 
nutmaı11, +Orozdibek:, ın önunde, bana 
ra9tlanuştı: 

- tistat1 bunlar, nerıecien atttrma? 
dedi. 

Çok sevdigiıın iç~nı bu, dan'Kian d\İle'I 

fibi '°"""'' i\ılmeklo mukabele -; 
- Benden. 
- E,ler aslını 'oulacak oı.mıam, ona-

ra atayım wu? 
- Teşekkür edermı. 

Aradan yıllar ceçtl, otYlill arlaıdalmt, 
belki unu\tuj belki de bllDa karfı °'9.n 
sevgi.si dola7ı!'lile atfetti. 

01\Un r..şırmi> declil yttı.daı.·. cİ.sviç
re1' gazete}erinde Franııı.caya tercüme 
edi1ıniştir. Eski adliye vekili ve dost
luğunu kazan~ olro11:klu :tı·.har ettlğim 

iiıı\a\ Mahmut Eoat &.>.<kurrclan oorabL 
lir. 
~in 90ıkakler> ın • .S• numaralı 

pa n;asını a,.ftıft a.Ş&C1ya alıyorum~ 
cÇ0<·uk, ktime8iD kapısını araladı, e

line ıe-c;;en taw~ ,.-s.kaılt1dı, boğum> 

batarak atntışor. fQkat o, .., bu acıları, 
nın ucuu1ı1 ba~arak yiıriidü, duvann yı
klk ~eu .soka~ ç.ıkınca, bacakla
rının bUtun kuvnt.ile kOflW:l"i başladı. 

<.Kumlar, çelıiıllaı- çıplak tobanlarına 

bat.anık agrıtı,ot", .fakıil o, ne bu acderı, 
ne de nt>fes n<"fetıe kcotutu :halde yor· 
ıwtluk duyınuyor! ÇünkU, evde h•sta 
yatan lrarde~•, an11esi tıtYuk l}Ori>asJ. 

;yapacak. 
Cadd.,.e çıklıCı za-R, yine koeu

;yordu. lJzalttan. fenerleri b4•er kızıl 11 
rit kö2:ü a;ıbi parlıy•n bir o&omobil hir 
~ek b»:.11" celiyor. 

cOtomoOildekl baıık.er. baskuıla, şo .. 
tôrün omuzuna dokunuyor, etriını dür
tüyor: 

<- Ege.r yarnn sa.at &et kaıaeak olwr. 
sam, 1N.nlttle lira aamr edece.ğhn! Hay_ 
di sür ... 

.. şoför dıe şa~ırnuştı.Caddenın üz.erjn
df'-kt küçücük &ölgeyi &:örmedi ve çocu
ğu, koynundaki tavıık.1~ bırlikte, teker
leklerin altına olıverd., 

.. Çocuk, btıylece, tavugutı diyetini ~ 
demis oluyordu! ... 

•Şoför tevk.i.t ve sorıra hapeedi1di; o 
da, böylece. çocugun diyetıni ödedi~ .. 

derken, aksi bir te:;adUf önrı, elinde ta
\l"uk10:trla kotan küçUğü M.mi.ye mahküm 

ediyor. 

c:Muhar.rlr, vak'ayı amathktan sonra, 
IOl'U,yOr: 

•- Çocuk ot«'l-mobilin aliında tan ver_ 
ınek1e1 hı:nızhi;1nın, ve şot'ör, hapisha
Deyi boylamak.la, dikkat.:ıizliğinin ceza
ıınr ödemiş oldu. Fakat bu knza yih:Un
d.en on bin lira kaybeden zfllginin zi· 
7anını kim ödeyecek? 

.. Kadıköy vapurunda, jki ai1e babası .. 
oın ölUml!e neytkeı..n.-n kazanın dedi
koduınmu yapan :ıenııinlerin endişele. 

rile bu sual arasında ne- acı, ve ne bü .. 
yük bir be..-lik var değil mi?> 

* 

Fakat bu, ne boşuna bir zahmet' 
Zira maderrki ağaca meyva liizı....,, 

o halde birini çüriitüp, yerine bi" 

başkasını vermekte ne mAnA var? 
Dünyaya insan, hayvan şeklinde 

gelen bu meyvalar, asıl kök olan, 
ağaç olan dünya ile birl;ktf>, niha
yete kadar dallannın üzerind!! 

dursalar da, sonra kökle, ağaçl:ı 

birlikte ne olacaksa olsalar daha 
iyi değil mi? 

Evet amma, davulun sesi uzak
lan hoş gelir dedikleri gibi. bu 
)uıım hülya da belki bazılarına, u-

Onun için, şimdi on beş milyon, 

sekiz yüz, seksen sekiz bin, dokuz 
yüz, doksan doküz buçuk yaşında 
olan dün) aır .z, yarın bir yaşına da

ha giriyor, bız ıre, ona nlsbetle bel
ki de yarım saniyenin yarı<ı kadar 
kı&a bir zamanda gümlevir gidiyo

ruz! diye onu kıskanmadan yeni 
yılımıza kutlu olsun! diyelim. 

Osman Cemal KAYGILI 

Müreffeh iıısanların """"'bı gülönç-

t\IT. Hak.iki, asıl mtıraplara bUımet e-1 .. ----------------------------.. 
denlerc, bana •taluıza• edenlere bil Şt'y = - A s K E R L 1 K 1 ş L E R 1 ~ 
şöylerniyorum. t;;;;...::..::;..;:.:..::..:.::..::..:..:.~ ... ~,.;!:;_,::_.;::,_.;:.:,_;_.::;;;;;;;;/', 

Aziz okuyucularım! ld..lımdaıı leQell
leri .ve onlara ne söylenmesi llzlm gel

diğini anhyorsunu7., değil mi'? 

MAHMUT TESAııi 

Bıçkı makinesine elini 
kaptırdı 

Fatihte, Zeyrek cad<le6lnde; Hi
saralt. sokağında '1:1 numaralı ev· 
le oturan İbrahim oğlu Hamdi Fe· 
ner" sol efini bıçkı makinesine kap-

rarak yaralanmış, Cerrahpaşa 

fıastahanesine .kaldırılmlştır. 

Dünkü belediye cezaları 
Emniyet Altıncı şube :ıııemW"la· 

rınm dünkü kontrolleTinden tram· 
vaydan atlıyan 21 kişi, belediye 
talimatnamc>Sine a)"kırı hareket e
den 11 şoförle 7 muhtelif esnaf ce 
zalandrrılmıştır. 

Bundan başka Aksaray ve Ko
camuslafapaşada yapılım teft~te 

tartılan eksik 285 kilo ekmek bu

lunarak müsadere edilmiş şehrın 

muhtelif semtlerinde 7 dilenci ya· 
kalanarak haklarında tahkikata 
geçilmştır. 

ihtiyat efrat ve 337 
doğumluları davet 

'"" 
ihtiyat eratın mutat aenelik ve 337 doğuın

luların da ilk yoklamaları yapıl•cak 
y-. J[adü.jy Aattllk •-- leden evvel yapılacaktır -= 3 - Yokl.ıımaya ge•~er beraber-
! _ Kadıköy _ "OfJrudar Te Beykoz Serhıde nlUus cüı:dar' ilcJ adet vez.ka 

kazaları mıntak.a.Sında ikamet eden ya- fcıtoğrafı. ikamet \'~kası ve askc-rl ve
baucı 337 doğumlu mükelleflerin ilk sikalaıile btraber-'i0i'umlarına tatuis 
yoklamalarile beraber 312 i1A 335 do- edılc-n gt;nıerde öt>ınjz~ müracaat et

iumlu ruh&aUı ve jb.tiyat e-rat.ı.n da her mele-ri. 

ııene okllliıU Sibi ••nelik yoklıtmaları J 4 - YoklaT """1aJUnda ıı•lmly•nler 
ya.pilitcaklır. 1 ve bunıan ,ad~rmiyerek istıhdam e-

2 _ 337 dojııımlulann ilk ;yoklamalaıı 1 ında askerUk 
'1/1/941 tününden iUbarcn h3ftanın Sa .. denler hl . kanunun1.on 
ıı, Perşembe ve Cumartesı günleri, ıhti- J 18 ve &4 .ı.l<lelen tatbılı: e<lıleccii ,JA.o, 

J'•t anıtın da ap{fıda yazılı günıtrd• öi- olunur'-----

tarllıi 

6/1/94.l 
8/1/941 
13/ı/941 

Gimu 

Pazart••l 
Ça~amba 

Pazartesi 
Çaq,ıamba 

Cuma 

_ __. 

Yoklam2 7·-- 1 TJ"'.'°" l'oUun.. yapı-
~ a.ı CunU 

lacıalt ne- -·--------=-......:':""::""""::_ dnıuruı.ı 
~/941 Paa.·"°"ı - -

312 ~/2/941 Çarı;amba :~; 
ıı3 IJ/2/941 Cuma 
3 ı 4 24!2ı 94 ı Pazarıe.ı 326 

32ti 
328 

BÜYÜK TARiHi ROMAN No: 92 

l
saltanai.t büyüyordu. rile, kaHııin<ie gençlik kuvvetini alicahı nizamı alem için şer'an 

Rus luzı, Turk ahlakıvatını, h~ediy:ordu. iktiza eden bir vasfı irtikap eder
'l'ürk sarayın~ Türk idareo;uıı eıın- Ş...hzadelerın ve vezirlerin bo- !er. Sen bizzat ı;aadeltU padjşaha 
den geldığı kadar \"lkma.Pd çalış- gulmı.ış ~-ese\lerı. ke<ıılmış bll'tları, ve VÜkeÜISlılla tanüteşni idM, oo}.. 
tı ve kendı dıledıgı saltanatı kur- a<:ı g<>z yaşları onu aı;la tediı~ et- duğun terehhatı nazmedip avama 

. lS/114141 
17/1/Hı 

20/1/841 
32/1/941 
24/4./941 

Pazartesi 
Ça~amlMl 

Cumo 

315 
,. 26/2/941 

3ıe 211/2/941 
317 3/3/941 
u 5/3/941 

' 7/3/9'1 
J0/3/941 2.7/1/941 Pa<artffl 

28/1/ttl Çarıamba l J2/3i941 Ça,.,aıııb• 

Cıuua 

Pa..arte•l 
Çarşamba 

Cwna Pazartesi 

31/1/041 Cuma -21 15/3/941 Cuma 

327 

327 
328 
328 

du. mıyor<İu. wrır, fesada siıy idersuı! 3/2/94.l PazaıiHi 322 17/3/941 Pt=r~i :~ 

1 

Bıitun Türk mülkü, necıp Orha- Rüstem paşa, mılletm liıneUeri Diye bagır-ryordu. Yahya Bey Yazan: M. Sami Karaycıl ---- ·- b 
- ·- n.n fedakar hanedanı, ş~di .. ır ııra»ıı<la vezınazamlık omevltiine ise, pervasuca: 

6/2/941 Ça.şamba 322 19/3/94ı ç" -şamba 331 
7/2/94ı Cuma 3.23 21/3/941 Cııma 332 

J0/2/941 Paıartes; 323 2"3/~ı 
·Rüstem pn amn sadare ~elmesı 

husıısu, nis\'anı iffetı n?şanınuı 

maksudu• olduğu içın Sultitll Sıi

lP.vn an bu c.n•yete di• razı oı .. -
yor<lu. (1) 

.. '\rt: k ~ti~ı·yrr·an zar:janı esk1 ~· 
r<' rı z&vı ulı\ordu. Ahmet paşa-
n ı 1 ""t~. esbabına, Mısırda \.·aı·~ı 

Cıld• ~ek çin des'seler tertip et-
tire! nP kimse ın&nmıyordu. 

' ket üzeı inde meş'um. o!
dı uciı bir kuvvet de•sas ve ged
e!; r bır k n nüfu.z u i' üm süru-
,, rd 

D• ' n şa'l v sat,·eti üzerine 
dd:tlıen ..,asum kanlar silinmez bır 
}l'ke t~ kı edi> oı du. 

Masumlar """'•luvor yemınler Rus kızınııı aşkı, hilesı.le sondüru- g "· k--~· h"· um Bız ---~--- k tled-'- l ~·5~ - • .. eçıyur, '"' "iı. .,. ... ıı;ıne uc - """"•u.mu a .,....,,r e 
nakzediliyor hassa. şehZ"Sdeler ke-ı h.i.yor, cınayetlere alet ol~yordu: edenlerden inbkaın almak oluY'OC- bile katlettik. ~anlarla dahi 
dt'rler:nde; olüvor, arz od~ı önle-. Hurrem Sultan, Kanunı gıbı ih-ı ..... R.. '"-''·""-'- '--·· ·ıa A ··'· d"' ..... ·-- L-• 

, 1 ..... Eli ı-.- _, uu. ust.em paşanın en ....,,....._ ,._.. ag rız. "'"""" pa -~·- 1._a 
rınde netmuskar vezırlenn masuııJ .. ryar arn-ç,Jl. ı ~ yaşına 15..,,;;ı- . • . 

mı, şall" Yahya Beydi. ettı, demekten Mab<i rıay~ edip, 
b"fları kesiliyordu. mıştı. Hayatında her an:usuna na- .., elılı garaz, •u·-yı" i-t et+• ~--

Bır zamanlar şaır Fıgani'yi ....,_ ...,... ~ • .., _,,,..,.. 
il o~. kadınlık gururunun en Bu sırada Hurrem Sultarı eemi

ir.de çalışan acemi oğlanlara papuç 
akçaları bağlanıyor, Sultan Süley-

man bütun bu arwları azim bir 
hiız ile yapıyordu. 

Cihanın en büyük imparatorlu

ğunu idare eden hakan; zaman 

rahım pıı~a ıdamJa tedip etmişti. 
yükselt nokı.a.,,ına va&ıl olmu~tu. . -'- ...._. 

Şımdi Rüstem pi!sa, Ysuya 15-ı 
Artık cınayet ıçin, desise ıçın hıç 1 öldurtecek derecede.nüfuz gıöslere-

bır emel kalmam~tı. Oğlu Şehza-; miyordu. 

de Bezazıdı tahta cıü.!üs fikırleri a- I Sultan Sütey.man da oğlunu öl

kim kalm , damadı Rfu;tem paşa dürtüyor, fıtkat oğlunun vefatına 

tekrar vezaret meYlnını bjgal fl'J- ağlıyan ~irlere kıymıyordu. 

yi evla gördüm. 
Ceva.lıının Yerdi. R tem pa a, 

intikam almak içın §aın derna, 
tevlıyetten azlettı. 

Yahya Bey, bir nRıddet llC>nra, 
bu val<ayı Müverrih Al~ e şu ı;u
retle nal<lediyordtı. 

12/2 '941 Çaliam• 324 v - Pazar\esi 333 
26/311141 Çıırµmba 334 

·1~4=/2=/=94=1===Cuma==~~==============================~~ 
YırrşamSAR A YSinemasında 

0TON BEŞERiYET 
MYo Iııwı.r ..-...ıe s•liridliii E .• Bt·1·1 K İÇTOJ.'\İ Ji'İL)fi ·c; AHKAR_, 

lüt>Mriui wörecebiniı .. 
FJ:NALlK .• İl'iLiX .... ·içi. 

OA "G8TEJ! Rl'llU ve A KJ. • . AHE E~i.- • • ? 
"°'1t-rde: 

Hürrem Sultana karşı ;,,ciz ve 

mağtüıbiyet içinde serfün.ı ediyor-
!emişti. Rüstem paşa, Yalıya Beye kar- SiL VİA SİDNEY _ jOEL MAC _ GREA 

Hürrem Sultan, bütün cmay .. t- şı kınini bir türlü saklamıyordu. ve bii7it ı.ır tab-rln büıun a:lzl! hayatı __ _ 
du. Padişahın nüfı.ızu kanlar ıçin

de kayboldukç.ı, Hw·rem Sau.ının 

!erini unutuyor, elmaslarla parla-JBır gün, şaıri huzuruna çağırdı: (1) So!Wczııde S. 534 - Peçeın, .~••••aım•m.;;;~;;.;;.;;;;;;..;;.;;:;;;.,. ... .J 
yan bır taş ııltul(ia, atar,. • .a<;la- - Seıwı ne haddindir, pad~alıı 334. 
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.A.c::lltye Poltei 1 
Hava harbi 
(Baş taralı 1 inci •ayfada) Yılbaşı Piya gos 

za 
n 

ın üzerinde es
zaman bulundu 

lediyesinin meşh~r Guild Hali sa-, 
rayını ziyaret etmişt r. Londra hal
kı, B. Churchill'i gôrür görmez der
hal alkışlanıağa başlamış ve bır
çok Londralı Daşvekili bu teftiş 
gezintisinde takip eylemiştir. Ça
•ılar üzerindekı itfaiye efradı 5:l 
lam faaliyet halinde bulunan en· 
kazı temizleme ve yıkma ekipleri 
de halkın Ba~vekile yaptığı alk!ş
lara c dan iştirak ehr .şlerdir. 

Hitler bir beyan
name n şretti 

mani olmak için yaptığım teşe!ıbfu. 
yalnız demokrat Aleminin buzlar 
kadar soğuk bir red cevabı ile kar 

şılarur· kla kalmadı, aynı zamancıa 
onların arasında şiddetli ı:.,r infial <Bııt tantı ı ı..ı sarl.U) 

1 

de tevlit etti. Bu harbin milyonlar· 
lan bi-ıler, yalnız şu te ,; altında ca maswnun hayat ve sıhhatine mas ı..rafı ı inci sayfada) / E nuI!: ar hır un bır. r •~ 
bulunuy ıruz. Rabbani kudret ferd- 1 1 amur ,,., ntaka- !etler b.?Şer !ıra kazcndı. s ~ kadar tek t .r '!umar d deği.rna o ması ve en m 
!erin azmine daima tekaddüm et- lan bir harebezara çevırmesi onlar ELLISEB LiRA K,\ZANANL.Ul şık ık varsa 30 lira, iı g• lk vill 

G ce e 

Rızaya göre, haziranda Balurköyde tedavi 
altındadır ve hadise daha evvel olacaktır 

mektedir. Cenabı Hak, yalnız maiı- . . h . b" esele 85 ile nıhayet.<'nen bütün bıletler >ınler har. wındc i 1 "-O '.ır~ escllf için ehemmıyetı aız ır m . 
volmaya namzed olanları kör yap- değildi. Onlar, yalnız harp sanayii- ellişer ~U:o:ı:~=~'ı:;AZANAN ,ı n:.ılıı:a,atı alacak! r. 
makla iktıfa etmemekte ve aynı ne yatırdıkları paraya ve sıparışler · !>UMARA BLŞEK DİN ! İKA 
zamanda kendi intihapgerdesı olan- azalırsa kArdan uğrayacakları za- 26093<l. On binier hanelerinde bir KAZANA..,'LAll 

rvas ı ıza vı:ıcreıııır, , ~ S 1 R "'-~---~ esmer si-ı O zamandan evvel, esrara tırya-
yah bıyıklı, orta boylu bır adam- ki c.lmuştum. Sonradan,. malıküm 
dır. Asliye beşinei ceza mahkeme-ı olduktan oonra tovbe ettını. O za
sinde, hfıkimin huzuruna ç1karılı- mandanb;ri de, esrarın adını bıle 
yor. Dava evrakına gore, Rıza, Tah- almış degılıın. 

Guild Hail, Londra şel.rinın bil
hassa iftıhar ettiği tarihi bır bina 
ıdi. Bina, kuvvetli bir rüzg<irın ya
kınlarda yanmakta bulunan oır ;,;;
:Iseden getırdigi kıvılcımlarıa tu
tıışmuş ve ateş gonül!ülerin gayret
lerine rağmen süratle yayılmıştır. 
İtfaiye işe başladığı zaman, yangın 
çok genişlemiş bulunuyordu. 

!arı bazen kendi arzularının bile ra baktılar. Gazetelerinin yalancı değişiklik varsa l50 !ıra test.>!li mu- 4J43 ile nih yetlenen bütün bi 
.arıcınde kalan gayelere doğru he- neşriyatile, asıl hakiki maksatlan- kafalı a.ır, yüz binler hanesinde 

0
• letlre beşer bin lira alacaklardır. 

def tayinıne mecbur tutmaktadır. nı herkesten saklamıya çalıştılar, lursa 1500 er lira teselli mükafatı Bİl>"D ı:.tııA KAZA!'lA!lil,AR 

Vaktaki, iktısaden ezilmiş ve ma- çünkü eğer milletleri bu harbin' fatı alırlar. 870 ile nihayetlenen bılctler bi-

takale civarında yolda çevrilmiş, Hakim, dava evrakını karı.ştırı· 
yelek cebinde bir parça esrar bu- yor. Filhakika, Rıza, ayni mahke
lunmuştur. Bu hadise, geçen sene- me kararile altı ay müddetle Ba
nin Haziran ayı içerisinde olmuş- kırköy Emrazı Akliye h.astahan<>

tur. Mahkemede, Rıza Özdemir, sinde tedaviye mahkum edilmiştir. 
şöyle demiştir: Fakat, bunun tarihi, dava evrakııı-

neviyatı kırılmış olan Alman mille-· pekala içtinap edilebilir bir şey oı, 4o.oe LİRA KAZANAN ner lira kaıandı. 
ti senelerce süren bu inhidam dev- duğuna ve ne tngilterenin ne Fran' KUHAJIA BEŞER yt'z LİRA 
resinden sonra nasyonal sosyaliz- hl bir mu talebe karşısın<h) 200849. On binler hanesinde biri KAZAN ASLAR 

~ın ""'Vresı· içinde birleşmiş olaralc sanın ç k f 1 !ardı göz- dcğışiklik olursa 80 lira alır, yüz <HiO, 989 ile nihayetlenen bıletle. "' .- bulunmadıgına va ı o sa . 800 . . .. 
dünyaya ikinci defa gelmek yolu- !eri açılan bu milletler, şüphesı-, ~'.,n11etrdelırolursa !ıra teselli mu- beşer yüz lira kazandı. 

1 
b ,..,, a ı a . _., . KAZ S"SLAR nu bu muştur. kendi!erıni esir gibi kullanan u a· • uZER LillA A. ~-

Guild Hail, bugün büyük bir ha· Millet ve hükumet. istikballerir.i damlardan hesap soracaktı. Bu se- 31.000 ~~~~ANA.'l 392, 085, 794, 474 ile nihayetlft'len 
rabı manzarası arzetmekettlir. Bır ulh .. d b" • d a k te b 1 Almanya ve İtalyanın bütün _

199 0 
b" 

1 
h:ı . d k bütün biletler yüzer !ıra alacaklar. - Böyle bir vak'a oldu. Fakat, da gösterilmediği gibi, esrar bulun

bunun aslı şudur: Bır gün, Tahta- ması hadisesinin evrakta tasrih e
kale<le, beni, memurlar çevirdiler. dildiği Hazirana, Rıza, şidd~tle iti
Sırtımda, 0 gün Bitpazarından al- raz etmekte, şöyle demektedir: 

çok Başvekilin, dünyaca tanınmı~ s ıçın e ır saye ayan ra . . ep e . o . n ın t'r nesın e te ye- tJ Bi . . 
min etmek için dığer milletlerın dün.' ayı zaptetI!lek ıstediklerınP. rinde degisiklik olursa altmışar 11· ç · ER LiRA bir çok devlet adamlarının ve diger 

1 
h ta • KAZA.'IA~'Lı\ll 

ve diğer hükumetlerin vicdanlarına 1 dair uydurulan yalan arı _er. ra 1 ra teselli ırik.ifatı alacaklardır. 
0784 

bı·-bir çok meşhur zevatın söylemiş 
1 

. b ı ile nihayetlenen bütür> 
oldukları büyük ziyafet salonunun müracaat eylemiştir. Fakat dal!.a fa neşreder~k sermaye erının o %0.ooo LİRA KA7.ASAN !etler üçer bin lira alaeaklardır. 

dığım bir yelek vardı. Cebinde, 
meğer, esrar varmış. Vallahi, bil
lııhı, bundan haberlı:n yoktu. Hem 

de, bu iş, Haziranda olmıyacak. 
Çünkü, ben, geçen Nisan içerism

de, Bakırköy hastahanesine altı ay

lık mecburi tedavi için gönderil

dim. Kararı da, yine, sizin mahke

me verdi idi. Bu iş, olsa olsa, Ni
'8lldaıı evvel olacaktır. 

- İmkanı yok efendim .. Ben, Ni
san içerisinde hastahaneye girdinı. 

Eylı1lda da çıktun. Haziranda içe

rideydim. Nasıl olur da, Haziran-

tavanı çök.ml.iştür. Ve salonddn nasvonal SO>')'alizm iktidar mevkı- bol nemasını çekemıye çalı an es~ 1 NUMARALAR ı . . bı İR 
gökyüzü görünmektedir. Tavanı ne -geçmeden evvel, 1933 senesındc müstevlilerin asıl harbe muhtaç ol- 33~861 _ 4~6005 IKIŞEll B •. L A 

. .. h k·kati dünvadan sakk os Bf'lf URA KAZANAXLAR tutan taş kavisler kırılm~tır. Meş- ııle Almanyanın duşmanları Al- dukları a ı · _ . 2"'l755 350734 68465, 248153 163377 6918, 8161 ile nihave'lcnen bılet d ı h k ll · · b ·ıı t· · b d' ·ı · kar k · d. ordu Bu mustcvliler ' ' ı 
hur a am ar ay e erının azısı, nan mı e ının u ırı mesıne - ma ıcap e ıy : . . . 112'"9, 80576, 243149, 372895, 33059. !er ikişer bin lira alacaklar 
dumandan tanınmıyacak bir hale ;ı butün vasıtalarla mumav·at e- ise, Almanya kendılerınden hıç b.r ============---===s da beni yakalarlar? 
gelmiş veyahut duvarlardan ve ta- deceklerini ilan etmekten çekın- şey istememiş olduğu halde kendı· 
vandan kopdn sıva ve taşlarla kı- memişlerdir. Yalnız kendi kinle- sine ilanıharp etnilij olan devletler- Ruzv~ltin 

Muhakeme, Rızanın tedaviye 

nutku Rvzveltin nutku-mahkiımiyet kuannın ve bu kara

rın infaz tarihl('rinin mahkeme ka

leminden sorulması için ba.,ka gü
ne bu·akılmıştır. 

rılmıştır. 

Evvelki gece Londrada City üze
rine hücum, orta büyüklükte bir 
düşman tayyare grupu tarafından 
yapılmış, fakat atılan yangın bom
balarının adedi bakımından bu hü-

rine tabi olan bu insanlar bu çirkin dir. 

6 Bı.rı·ncı'teşrin 1939 tarıh •nde bit - Bat tarafı ı inci sarlada -hücumlarını yeniden yaıa•arak 
defa daha Fransa ve İngiltereyi Al- Time• gazetesi, ııutku, tamamen tas-Yalnız Alman mallarına değil, Al- ı 
man a ile beraber silah kulla~· .-ip e!C'ekte ve şoyle demektedir: <~ larafı ı inci sarlada) 

man fertlerine kar ı da boykotaj ky e davet ettinc Run·el~ Amer•n lıtir·yetınin her pu- Ruz.-eltin nutkunun daJandığı 
na cevap 

80 lik dilenci 
kadının katili 

Yorgan malze
mesi ihtikarı 

.,um, hüc11mların belki de en şıd
detlisini t~kil etmiştir. Almanlar, 
·, ·.cumları:ıı nisbeten mahdut bir 

.ahaya teksif emi~ier ve açık su
rete gayri askeri mahiyette binala-

. .Yapılmasını her tarafa tamim et- ma tan vazgcçm ye Biri k ı ı d ı edil hatalı noktalar arasıııda umumi,·eı Maksadım Avrupayı bir harabiyP sunun cşı ev Uer c una e- , rnişlerdir. Demokrat gazeteler, hat.- h . • e leketlerlr cek mtihu 1ma•ı:: her graımna belJ,ı ol- itibariyle şu cihetler nazarı dik· . b·ı seykederek arıcı m m · tiı en "'içük roemlekelcrde ı e. 
1 1 

dugunu sayıe> ken Nazil • k rr)ı çok a- kati çekmektedir: 
merkezi A\Tupanın en bıiyıik dev- mevfaatlcri içın çalışmak ~ ,a e -, ı... ır lı k llar -ıı, ır Nu -"<la etra_ 1 - Nasyonal - Sosyalizmin diin 
1 biri ile main! bır i-nar sı)aset •-'- 1 h"k· · · · · ı d'•· etine ve o devletin hükumet a- b tında yapılan tefsirlere ....,,. .lı.rucnkan ya a ımıyetını ıs e ıgı, 

İdam talebile evrakı 
ağır cezaya 70Jlandı 

R f l El• " k A rın tahribini he<kf almış gıbi gö
e ae ı ve şure ası ıükmüşlerdir. Üç hastahane hasara 

JÜzer Jira Verecekler uğramıştır. Fakat bu has~alıaneler-

kb · · temi neı mekt.. Bu !eşe · ·u · ıka iamlarına karşı hakaretler savur- B mı ,gazeteler D uhob rlerıı en gelen telgraf Z - ili crın Amer kıtt•ını 
':ıüs boşa gitti, DeL okrat m~mle- 1 ıar l>ti•u., Anı 'k.:ı 'ıalkmın reiflerlll111 ı· lıiıcum elmek nivetinde oldugu malt., rjlrnindizle alay etmek. if- ' 

ı ";elerin harp mıisebblbleri kcn<lı arkasında bulunduğunu g6s!ennekte ve hurafeleri. tira arda bulunarak Almanyaya 

M d v ,_. ı cJe pek az kimse ölmüş veyahut ya-Yıkılan adlıye binasının arsasın- ısırçarşısın a yorgancı """'uıl rnlanmı<tır. Bu hastahcnelerden 
da, bir müddet evvel, Zehra adında Kartala 700 lıralık yorgan malze- b. •. 

11
. dil kt-~· 

kar~ı her taraftan askeri hareket- milletl r ne, Almanya tarafında.ı Amerika efkar umu , Y' nin Ing.lte- Ruzvelt, bu hurafeleri te) it i
ler ihzar etmek hususlarını keneli- su:'11L•h,nde yapılacak her t şcoı •-'reye geııış milcyasta yı.rdu" yopılınasuuı çin llitlL'Tin bir nutkunun melnini 

. . . .. . ır tanesı ta 1 ıye e me «uır. 80 yaşında bir dilenci kadın boğa- mesını Fıat Murakabe Komısyonu- Alm h k ti . . p 
lerınin müwtaz bir hakkı olarak su ır Z• es "' _ • , · r - b' •f n ~'lrak ta<vi• ett l'r. taraftar ol uğunu isLa_ etmekıedJr degi•tirmi,tır, Hıtlerın bir nutkun 
telitkkı etmişlerdir. Biz senelerce müddPt demokras•le- Müttefiklere yardım lromi:esl reisi da söylemiş olduğu •AlmanJ anın . . .. . . . an ava uvvc er1nın azar-zından bıçakla kesilerek öldürül- nun tayın ettıgı azamı sııtış fiatla- tesi günü g.·ndüz İngiltere üzerın- ·n cAlmanya garp memleketleri 1- Villiam all•n Vhit, R"z,·eltc ııonderdığl çalı~ına kudreli, altınımız ve ser-

Bunlar kendi iddialarında kapi- rı ed . ·or bir telgrafta şoyle demelctedır: 1 mayemizdir. Bu altınla ben dün-miiş olarak bulunmuş, yapılan talı- rından fazlaya satmak ve fatuı a deki faaliyeti pek ehemmiyetsiz ol-
kikat sonunda, Yeşildirekte kimse- vermekten imtina eylemek suretile t 
· J d nd • mll§ ur. 

Lalistlerin emri altında bulunan ve le çarpı;:naya cesaret emı) • 

<Siz, parlak bır hllabe ile Amerlk:ılı- yanın diğer dev let!erınin hepsini tarzında hücıunlarına ce\'ap verme-
di ünyanına~~ biılm"yükklserbvct bmembba- mekle •kt fa ed yorduk. Almanya, lan birle ' dıniz, hıç bir VBUmJl""Veı yeneceğım. sö:dcrini uzvelt par-sız er yur u a oturan 19 yaşında Milli Korunma Kanununa muhalif 

Yugoslavyalı Remzi tarafından öl- hareket zuçile adliyeye verilmiş o- Loııdn. Tira....t Merkml Faa.lly.UUe arına m o a a era er ız- k b 1 size muz.ı:.~aretten k.lçamaz. Siz, a~ı çalıyarak şöyle ifade eyleındcte-d - ··ld Devam Edl,-or uru ilğıi anlaşılmış, Remzi yaka- lan Çaknıakçıl:ırda manifaturacı 
!andığı zaman, Zebrayı parasına Refael Eli ve ortaklarının muha1<e-

ih . daimi harp telıyıt!H.ne mı. a e c ,_ 
ıat kendi mi!letlerinin bile tı- Zlltn2I!da blzlın demokrnsı hakkında dir: •Dünya dc\'lellcrinin hepsini 

etırcdigı vakit, aynı zevat, bunu 

tamaen öldürdüğünü, üzerinde 
bulduğu on beş lirayı da aldığını 
itiraf etmışti. Sulh mahkemesinde 

sorgusu yapıldıktan sonra tevkif 
edilen Remzi hakkındaki tahkikat 
sorgu hakimliğince tamamlanmış, 
evrakı, Türk Ceza Kanununun 450 
inci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre idam ceznsile ce~land:rılma
sı talebile birinci ağır oeza mahke-

meleri dün ikinci asliye ceza mah
kemesinde nihayete ermiş ve karar 
bildirilmiştir. 

Dun ııcce Londra mmtakasına hiç bir 
hücı.ım yapılma~tır. Memlektin sair 
kısımlarına da hava akını yapıldığı hak 
ktnda malO.ma:t gelmcmışifr. Fena hava_ 
nın bu faaliyetsizliğe selıep olduğu tah-

:;açlarını temin edemiyen mevcut 
Avrupa nizamını, i§te bunlar kur
muşlardır. O memleketlerde bir ki-

lometrede on kişi bile sak., rleğıl· 
ken, dunyanın bütün iptidai mad-

ıd • d d 1 ı beslediğım;z =•nı ye de canlandırdı.. yenebilirim.• Holbuki Hit!er hiç-
dahildt zayıf o ugun an o ay ' nız ve Amerilr"78 dunyanın istikbali bir zaman bu şekilde hır beranat-
Almanı anın .bnrp. etmek iktidarı 

1 
hakkında yeniden Omit vt"Tdlıılz. Siu ta bulunmamışhr. 

Olmadığına atfottıler. Bovkotaıa billün kuvveıımızı. m!lzaharet edece- Ruzvellin tarihi hafızasmd:ı d• 
Rafael Eli ve iki ortağının r.ıaL 

Mürakabe Komisyonunun tayin et
tiği fiatlardan yükBeğe sattıkları 
sabit olmuş ve yüzer lira para çe· 
zasına mahkıim edilmişlerdir.1!a~

kıimlar tahliye edılmişlerdır 

karşı, koıısoloshanclcrimizc de vu· ı ğimJzi gururla vadediyoruz.> bir boşluk miişahedc edilmekte-

ltubulan taarruzlara karşı bayrak-ı' Mihver devletleri nezdınde hu.uıe. dir. Rnzvelt lllonroe doktrininin_ c.Ieleri kendi e...,irleri altında iken 

nlin edihnekledır. Loadrıının hücuma 

!arımızı kopa-ıp yerlere atanlara 11 '1ksulômie gelince: Bunlar, Avru_ ı •az'ıııdaııberi Balı )arım l<üresi işsizlerin, yani mcml kL ti idare hu- d / 
karşı rrukabc-lede bulunma ığ:mız pahlara t Amerika arazisinin Cenubi Avrupanın hücumuna maruz kal-susunda hij bir hak ve sa:ahıyeı- . 

hasarın tam:: ıne uğra:ıılmakladır. Bi.ı: . . vak t te, bu hal izi Alman mille- Amerika cumhurıye' '>ı tarafından llti-ı ınamı§tır, demektedir. lerı olmıy·anların ad-~ı on ve on . . 
çuk bina.arın he«:ıp olmasına veya ha- . • . c·u ı t.nin şimdıki reı ııJe mutabık ol·ıhakru a'"Zc. etmektedirler. Bu devletler, Halbuki Aıne ika dahili harbın-
sara uğramasına raıınen Cityde ticari at ıkı mı iyonu geçmcktedır. Bı.nun se- N' d K d 

1 
T •• d İn .

1

. "'d •ı ı 
I aliyet durmamıştır. Bir çok ticari ve l b' k'" t...• ~ı 1 k t 1 u·k '"' ~ 1 

u ''rayan tnriili ticaret merkezi olan Ci
~y'de bugün dunnadan çalı~llmakta ve 
pazartesı gecesi yangıncılarn yaptıkları 

mesine sevkedJmiştir. Muhtekir bir kömürcü 

---<>---..___ ,,,- mahkemeye verildi 

İki ev yanıtı E<lirnekapıda kömiı.cü B,ırdık'll 
Fatihte Kasap has Mahallesin kok köınurılnü fazla fıatla oattıj!ı 

de Sultançeşmesi sokağında Mezi· l oğrenilmiş, cürmü meşhut y:ıpıla
Yfle aıt sekız numaralı evle yarım· rak hakkında zabıt tutulmuş, dün, 
daki Sadınin evi arasında henüz ihtikar suçile asliye ikinci cez

3 anlaşılamıyan bir yerdtn yangın mahkemesine verilmiştir. Bardık, 
çıkmış, itfaiye yetişinciye kadaı kök kömürünü sattıgı fiatm fazla 
rüzgarın şiddetinden yaııgın büyü. olmadığını ve narha uygun bulur
mıi§, itfaiye gelinciye kadar iki ev duğunu söylemiş, mahkeme, koi> 
de kıimilen yanmıştır. Yangının fiatlannın Fiat Mürakabe Komis· 
n~reden v.e nasıl çıktığı tahkik e-ı yonundan sorulması için muhake 
dılmektedır. meyi başka güne bırakmıştır. 

Yılbaşı gecesi 
- lbo lantı l •el SA~fada -

me~i ve otobüslerın de malıdut ol
ması yüzünden, gece yarısından 

sonra. İstanbul semtinde ot~ı:up ta 

eğlenmek için Beyoğluna giden 

halkın nakil vasıtası sıkmt~ı çek

m<»ın ,ebep olmuş, bır kısırrı halk 

Eir yolcu denize düştü 
Beykozdan bu sabah Köprüye 

gelmek üzere hareket eden Şirketi 
Hayriycnin 73 numaralı vapurun
dan • lchnıet Tıknaz isminde bir 
ş~hıs denize düşmüş, etraftan ye
tı~cn sandallar tarafınd~n kurta
rılmıştır, 

BİR ZÜCCACIYE ~Il.'HTEKİRI 
müşkul;:ıt ~-ekmiştır. YAKALANDI 

Bele<tıye İktısat Müdürl!l~ünün Züctaciye ilıt.karı yaptığı için, 

verdigi karar kaymakamlılt1ara hakkında zabıt tutulurken dükka-

tel ,ı ed, miş old• nd ,, bU-:<a- nını bırakıp ka!aıı züceacı)ecı Da-
rar h ı h b ,.. vit Led yakalanarak adlıye)e tcs 
de • ~ 

para 'ın 

lı ıÇ IT e 0 nce Y&..ı,n .. 
!im edılmist r k~rası .. namı e ayrı bır, --~ --o------

d!I'.l ı r sıkı k"l'l~oı-

ı~, bur, ~eydan Vttril-
ÇOCLK ESİRGEME .KURUMU lcr vapı' 

m KONGRES 
tır. ı Çocuk E rgcme Kurumu Gala-

Bır h f a evvel _ ~ gazetelere ta Nabi) esi idare Heyetınden: 
ilan v m r ıle eV\ eldn mua 4111941 cun rlesi gÜJlü saat 14,30 

kira] h ka ' ren i.l!S- a, Galata Karaköy Krediliyone 

~· kkı ;,a Ja ceza zab·tluı han No. ı deki salonwnuzda, yıllık 
r. kongremiz yapılacağından, mezD 

t 
leı 

e Yapılan kontroller ııe--

lıındırılan m.:.essese
olacıı.Jttır. 

k-iır giln v saatte muhterem hal
kımızın t ;rıflerıDJ ia} ııılarııruıda 

rica 

~adıi!ı yolunda tefsir cttıler ı~ aynı zarran a ana a ı e erre-~"etıve e gı ız n.ıu a ı. ~· a ouın m.ali rnües;cse mUdilrlerinlıı sokak.k kö_ -y 
'e ı, ar, ar, «ız ı · ·n ıe ' V< ha,·et harp bA<lamak u" zere iken, ün Btıyilk Dr'tanya ile olan müra ~t- adalarının lngillerc · ı dan H-

,eıcrınue veya yıkıhnış bılrolarının ci- başta bulunanların budalalığı gibı surhü mahf- z bulundurmak ıçın !erini kesırc ini ve Avll! tralya ile Y•-ı bakı ve buna benzer hi\dıseler ve 

varındlki k. h\"Clerie li•en bahscttı1tleri şeylerle bu plühkrat demokrasi- - t bb. 1 . de avak- ni zeu~da ~ ya Kanada ynhut ta Bir- İnıparator Mnxunilien devrinde 
corülmektedir. Bir çoklar başka bina- lerin bütün usuilere ve ölçülere yaptıgım soılı ckşe A' us erı ·mu·· !eşile Amcr!ka Devletler' himayesıne Fraıısutların Meksiknda vaplıklan ı rd !ar allına a ara :man) anın - -
3 

a Yerll' ''" ·k işe b~~amıya hnzırlan_ muhalc-fı t etMelerı ve bu suretle . d' b ·r girmesini istemektedır'er. Ciıak:il. mez.. müdahale tabii Ruzvelt tarafındau maktadır. Bır mahalle milstesna saır. !'.elliıh olmadığını ve şım ı onu 1 I 
yerlerde hücumun başlıca lzlerı ortw.dan: ahsın hud:.ıtsuz ha '1r1nı cemivet k k"ld kOr de-vleticre göre böyle bir hal sureti unutulmuştur. 
kalknıışt ı·. Maıiauılar ve bankalaıyenL namına kırmaya muvaffak olama- . h iht" I" evcut bulundu~u- ·· • daha başını kaldıramıyaca şe ı e ·Avrupa ile Amerika arasındaki her tür-ı Filhakika Ruzveltin sözleri bu 
den işif'ınektecLr. d .lll

1 8 ıma 1 
m lü ihtilat sebebiı],i ortadan kaldırmış o- müddet zarfında Batı yarım ,.__-.. malarıdır. Bu a anılar e okra: fı· ilan ettiler. De- ı . 

nu muza erane lacak.tır. J sine hiıcum etmiyen AJnıan,) n. memleketlerin amirleri sıfatile ve ı k ti ' ilk olarak 
Bir Haftalık Tayyare Zayiatı 

Londra, 31 (A.A.) - 28 Kanunuev
vel ge«:e yarısı biten hafta içinde Al
manlar İngillere üzerine yaptıklan a
kınlar esnaı:;ında yedi t.a.yyare kaybet
mişlerdir. Bunlardan ikisi 21/22 kanu
nuevvel &ece.i, ücu 22/23 gecesi ,biri 

23 kAnunuevvelde. biri de 25 kinunuev
velde düşürülrni.ıştür. 

Aynı rnüddet içinde İngiliz hava kuv_ 
veUeri hiç bir avcı tayyaresi zayi etme
mişlerdir. İngiliz bombardunan tayyare ... 
leri tarafından düşman toprakları ve 
düşman l ·gali altında bulunan yerler 
üzerine yapılan şiddetli hücumlarda 
bCi tayyare kaybolınu~lur. Bunlardan 
biri 22/23 kftnunuevvel gecesi. diğer bi
ri 23/24 kli.nunuevvel gecesi, üçi.ıncüsü 
de 26/27 gec .. ı, ikisi de 27 /28 kAnunu
evvel gecesi d(işürülınüştür. 

Dün llav-, Dilcumu fJa.flf OJ.da 

Londra, 31 CA.A.) - İngiliz hava ne_ 
zareti tarafıııdan bu okşam neşredilen 
tebl;ğ· 

mok. ra·t· m_em e_ e crın . ~- I talya ve Japonya hesa.bın.a. dogru-
teslihat sanayiinin aksiyonlarına ilerı surduklerı kundakçı yanı P. Macarİstanda f 

1 

dur. Bu devletlerden hıçbırı Cer.u-
sahip ol'.11aları d.ol~yısile harbin lonya 18 gün içinde yenildiği ve tah 1 • • se er- bi Amerika hakkında arazi eıııel-
ken~ilerıne _e.n buyu·k· menfaatlerı rip ed;!diği vakit Almanya yeniden berhk haberı yalaa ı l~ri besle~ewMerdir. Bun~ muh 
temın edecegıne kanı ıdiler ve bu-ı Ih teklif edince Almanyanın ken- Bud 

1 31 
(A.A) _ D N bıl Amerıka ıeteıı umuım harpte 

gün de o kanaattedırler. Fakat her d51:' .1 d korktuğunu ve İngiliz, • _apeş e, _ · .. · · B. Almanyaya karşı Avrupaya bir 
ı za ın an Salô.hıyettar mahfıllerden oğrenll- h · f · ··o.ı · ı· seyden evvel uzun bir harp çünkı:ı Fr k etlerinin garpten ya-

1 
eyeti se erıye ro ermış ır. 

• • ansız uvv d"ğ· ·· M · tand f be 
>anayie ya ırı ış o an sermaye- pacaklan hucumu tıtreyere t bn 1 

.. . k bek- ı ıne gore acarıs • se er r-ı Cenubi Amerika memleketleri-
yelerinden mümkün olduğu kadar . .. . ... 1 ekten çekinmediler. lik yapıldığı hakkında bir yabancı nin tehditte lonlundueu hakkında 

ledıgını soy em R elt tarafında ·ı . .. .. 1 fazla m"~det istifade etmek, kapi- F k t t 'h 1939 ve 1940 senele- ajans tarafından yayılan haber ta-. nıv n ı erı snru ea 
"" a a arı • · -'d" li C b' Aın 'k tal!stlerin menfaatleri iktizasından

dır. Mesela sabık İngiltere Başve-

kili Chamberlain harp sanayiinin 
en büyük sermayedarlarından birı 

olduğu içindir ki daha ihtil:lfm ilk 
günü bu harbin hiç olmazsa üç se
ne süreceğin! söyl<>miştir. Yine bu 

t mamen uydurmadır. Peşte mahfil- •• ıaya ge nce, enu ı erı ... 
rinde sulh lehinde yaptığımız e- . . . . nm ber zaman şimdi de olduğu gİ· 
sebbüslerin korkudan mı yoksa bir lerı bu nevı haberlerın hakıkate uy- I b" . ld hdi dild"'. h 
, ı,şıma enle te ıgı IJIRlo 
mes'uliyet hissinden mi doğduğu- gun olmadığına işaret etmektedir. sunda herlııes hemfikirdir. Amerika 

nu çoktan muhakeme etml~tir. herkesin açıkça bildiği sebepler ek 
Harp senesi, milletlerin tarihinde !erinin cansız hareketlerde bulun- layısile Cenubi Amerikada üslere 

emsaline tesadüf edilemiyecek de- sahip olmak istemektedir, 
duğunu, Alman sevkulceyşinin b.r · 

recde muazzam ve seri zaferlere Alman - İtalyan itlifakını Jtal· 
. zuic ve Alman miıneviyatının kırık d d"' suretledir ki, diger demokrat dev- şahit olmuştur. B. Churchillin, bır yan milleti nazarında göz en u-

let adamları kendi memleketleri- taarruzla Norveçi istila etmek hak- olduğunu iobat ettiğini iddia etmek şürmek için Ruzvelt tarnündan ya 

kındaki teşebbüsüne kendisinin ge· cesal'etini gösterdi. pılan leşehbia Çörçilinki gibi bir 

vezeliği sayesinde son d:ıkikada Bu suretle vaziyetten yanlış bi~ saygısızlık hareketi, boş ve isabeC.

vakıf olduğumuz için harp bu meın- şekilde haberdar olan müttefikler siz bir teşebbüs telakki edilmek· 

ku dti~ınan bava faaliyeti miın. nin en büyük şansını harbe iştira
areler tarnf·n~ !1,ent ve Es- kin iktisadi cephesinde görmekte
ıkıarında yapı b>r kaç hü_ dirle· Bu adamlar bir itilaf üzerine 

umd fnr ar ~L \ ;tır E r ac ev hasarn . 
!ramış ve bir kaç ki i a , mı;tır. ni mılli menfaatlcrın makul ta-

----0 ı l'lzatı e a istinat edecek her •kete ;ntikal etti Askerlerimi•• Mayıs bidayetinde harbi Alınan tedir. 

Demir çuvalile ayağından •ul , nd• n için n frete şayan Rıızveltin ııutkunnn kullandığ.ı re ~yi bir kaç haf•a içinde hal- topr:-Jtlarına intikal ettirmek için maksatlar, Berlin siyasi mahfili• 
!ediver iler. Fran ız ve İngitz is- B l 'ka ve Hollandav. istila· hazır-

, - rince çok iyi anlaşılmıştır. 
t 15 kuvvetleri, Ş raıt tamamen a- l ıklarında bulunuyorlardı. 10 Ma- Ruzvelt milletine mevcut ol-

leyhinde olduğu halde, her tarafta yısta Alman ordusu bu teşebbüsle- mıyan bir tehlike telkin etmek i. 

n sovl m ten çckın .._ 
Yıu-alandı me eı er Çu boyle bır 1-

Tekırda~ ne. 1 geı n Seyyar n-
~ u yolc• l rınd.ın R n oğ u 

\iünır me e"ll n d 

l!'ir çuocıdarıru vu• arl·rke ic 

ç val g 0 ayni p volcular!I' 
dan foze v ı 

rak varalall' a 
yaralı ıe • altın.. ili 

..ı l:.u 
' n harp 

k 

temct r b ' ekte 
ez' •rek nihavet Norv<'çı t rketme. k k d B .. h 1 !emektedir, .mn kaz n şart· . in . re arşı oy u. eş gun oonra o . 
Ye meob

ur oldular. Ha uki gı- .. R elt a- •· mA•f ati --' den yı caktır Du ki h k ti landa. on gun sonra da Belçika or- un ·~usu .e ~· a en 
ti il t liz propagandası Norveç are e • . hilafına mi!letini İngiltere tara-r '·ın 11' r e· . 1 . 1 b ma~ ubıyet d lan teslim oldular. Taarruzun t , t b g nın A manya ıç n ır " ündan sebebiyet verilen, fakat ~ mev n ır ) ı ın- f başlangıcı dan altı hafta sonra da 

r tı, > •ft öylec..r. Yi- olduğuru Alma, ask p r ın ena , giltere ale~·hine neticelencrcği ha 
e ın " 3 r k 19 9 s ne- t • tarzda techiz edı iŞ ol ıkları- mukavemete muktedir ortada. bır diden mukarrer bulunan bir ita-. 

de: ., ıı r ve Frcııısa Je harbeını ıspat ettiğini, Ah:nan \eieltkül I•'ransız ordusu kalmamıştı. ı be süriiklemek istemektedir. 
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Yeni y ı) için 
temenniler 

(Ba~makaleden devam) 

Sulh içinde yaşamalı: ıaadetin.i, YEMEK~§§§§[ 
Bü~ ük Milli Şefimizin, Büyük Mil· : 

!et Meclisimizin ve Hükumetimi- =§§§§§ BAJl. ~ j 
zin her türlü maceradan uzak, ba- : -J · 
siretkitr -.e durbin siyasetine borç
luyuz. Harlıi, bizden uzak bulun
duran ftmiller, bu yüksek siyaset 
ve ıün ıeçtikçe kuvveti artan kah
raman wdumm, milletimizin aar
sılmaz birliğidir. 

Kuru uzam pastası 
500 gram un, 550 gram kuru ü 

züm şekerlemesi, 250 gram tereya 
ğı, 200 gram ince toz şekeri, 7 yu 
murta, 1 çay fincanı süt, 2 çay ka 
şığı tarçın, 2 çay k8§ltı (Bacltlng 
Powoor). 
Tereyağını vurduktan ııoma Şf'

keri, yumurta sanlannı, (Backlnf 
Powder. le karıştırılmış unu ve 
nihayet sütü ilave ederek karıştır-

1940 ııenesi:ıin ~it çqit vak'a
ları, Cihnlıurreisimiz İsmet İnönü· 
nün takip ettikleri hattı hareketin 
ne kadar doğru, ne kadar Wıbetli 
oldnğunu tam bir katiyetle lsbat 
flıoiştir. Yanlış siyasetleri yüzün
den tek silah pati amadan taksime 
nfnyan, işgal edilen ve bütün Js- malı; 1K>nra do.~anm.ış ağaç .. k~"".. 
tiklallerinl ka • 'dea memleket- nu şekerlemesını, tarçını, uzum, 
• d Tür· .. k' büt·· · t"k ve vurulmuş yumurta akını ilav' aer yanın a, ıye, un ıs ı · ı 

. . .. .. • . ederek böylece hasıl olan hamun· 
lilını ve bu tun serbcstısınl mıılıe- ,. . 1 k 1 b d-km ı· 15 d 
f -~ L d" d"k d -'-tad I 'ag anmış a ı a o e ı ve a-aza ev.ere., ım ı urmaa ır. . . 
T .. k" h b · . t" fak t kıka evvel 3 numara ıle kızdınlrnı• ur ıye ar e ı:ırmemış ır; a .. .. _ 

. • . · . .. fınnın alt gozune surerek anahta·· 
lstıklalıne, yurduna bır teeayuz 0 . 

1
. ,

5 
dak" 

, • • numaraya ı;evırme ı ve .. t· 

ADI Yunan zaferi 
(Ba' tanlı 1 inci •J'faıla) 

1 - Selôııikte zayiat ve huar az. 
lır. · 

2 - Prevezede zayiat yoktur. Ev-
er hasara uğramıştır. 

3 - Yanyada zayiat azdır. Hasar 
hemıniyetsizdir. 

4 Kozan kırlannda zayiat ve ha
ar yoktur. 

TALYANIN MÜNFERİT SULH 
ŞAYİALARI 

Atina, 31 (A-A.) - Atin;ı maı

uatı İtalyanın münferit sulh ya
acağı ha!tj<ında dolaşan şayialara 1 
nanmamaktadır. 

Katimerini diyor ki: 
İtalyanın İngiltere ve Yunani> 

.n!a sulh müzakerelerine gırişmz
i için ilk esaslı şart olarak Arna
utluğu tahliye etmesi ve Akde· 
izde teminat vermesi lazımdır. 
Kincmya gazetesi daha ileri gi-

1erek diyor ki: 
Faşist rejimin ortadan büsbütüı; 

·al.kması ve İtalyan dış siyasetinin 
~ikar bir surette ve tam olarak de 
ışmiş bulunması ancak sultu 

iLE SABAH, öGı..E VE AKSAM 
Bıwı ,.__..,._il .... ___ _ 

cll•l•rlnlli ~ 

l\1aliyc vckalctindcaı 
Dantelsiz b.r kuruşlukların tedavolden 

kaldırılması hakkındı ilan 
Dantelsiz bir kuruşluklann yeri ne dantelli bir kuruıluklar darp ve pi· 

saya kafi miktarda çıkanlmış oldut ·undan dantelalz bir kurufluklann aı 

Mart 941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması karalqtınlınıııtır. 

Dantelsiz bir kuruııluklar 1 Nisan 941 tarih.inden ltib""D arı.k. tedav111 

etmiyecck ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yainız malsandık 

JariJe Cümburiyet Merkez Bankası Şubelerince ve Cümhurlyet Merkez Ban .. 

kası ~ube'i bulunmıyan yerlerde Ziraat pnlı:ası Şubelerince kabul edllecekllr. 
Elinde dantelalz bir kurU11uk bulunanların bunlan m.ısandıklarile Cüm. 

huriyet 1t1erkn ve Zıraat Banka.lan şubelerine tebdil ettinncleri llAn olu-
nur. R015 .. 12523 

vukubuldugu takdirde, silaha sarıl- ı.. · k k 15 d k .. .. a sonra cereyanı esere a · 
makta ve sonuna kadar dovuşmek· ık f d b aktık • 

. a cereyansız ınn a ır tarı 
te bir an bile tereddüt etmiyecek- sonra çıkartmalı. 
tir. Artık, bu haki.katı bütün dün- ı 

ya anlamıştır, Biz sulhperveriz; 
fakat bu sulhün ilk tarh, istikla

limir.i, mülki tamamiyetimizi, mil
li menfaatlerimizi muhafaza et
mesidir. 

Bunlan temin etmiyen bir lUl
htı istemeyb, harbi tercih edem. 
Türk milletinin bu amı.idir ki, ba

siretkir siya etimizle beraber, yur

dumuzu harp belisınclan korumll§
tur ve korumaktadır. 

Ciğar topu çortası 

Hudutlarımızda beldlyen kahraman Mehmetçiğe kq hediyesi '.na
<ırlığı bir seferberlik hızıyla devam ediyor. 

Uayanlarımızın kahraman Hke<lerimize _hediye edeeelderi yün 
eyyanın en ıüzelini gösteren yukarıdaki resmi dikkatle tetkik etme
aizi tavsiye ederiz. Bu resim, a.~kere hediye edilecek en güzel ve ha-
tırlanması en kolay eşyadır. · 

: ___ _ 
:: 

emin edeb:lir. Yunanfrtanın y~n· 

;r tecavüze karş.c lakırdı ile de
0 

1 
i bir şekilde temın:ıt :stc·ml"'ı< 

akkıdır. 

İNGİLİZ Yl'NANKÜLTÜR 
MÜNASEBETI,ERİ 

1 Atina, 31 (A.A.) - General Me
l 'aksas ve İngiliz elçisi Palairct. 

1giltere 'le Yunan:stan arasında 
tiltür münaselx>'lcri hakkında bir 
nlaşına imzalamış1 ardır. 

Açık durum 
(Baş tarab 2 nci sayfad•) 

Bayanlar • • 
ıçıo 

Sayın bayanlarınıızdan gördü
ğümilz teve; .. iih ve ı-a&Octe karşı 
~ükran borcumuzu ödemek içın 

bu defa Amcrikadan getı.rttiğimiz 
en büyi.\k n1akinelcr ~ye ınde 

F E 1"1 i L • 1 s .. ~:shrıcı silin ıir
lerle gayet kul'anı.şlı, uC:lk. milt
ropsuz bir şekilde yen[ ambalAJ
laı la p!ya:;&yn çıJcar<iığımızı sny
gılarımıda arzeyleriz. F E M i L 
bayan tarı bJrçok rahim rahat:oız.. 

hklanndan k!>ruyan ve lizünttilQ 

pek 

itlerden kurtaran en birinci Adet bezleridir.. 

mühim 

Der tleal"f'thanecle 11! E M i L ve B A G 1 lnıhmw 
1940 yıluıuı, Türk milleti için, 

biris vaıdı, bir suth senesi olma

...ıır. Ancak bu aayededir ki, Cüın

lıuriyet rejimi, senelerdenberi tut

luğıı yolda ytlrtlmek imkiıwıı bu· 

labllmlttir. Yukarıda da aöylediii

mh. ribi, ıerçl, harbin 1erpintileri 

bize kadar ıelmiı ve bazı aıkıntı

lu ~§tir. Fakat, bu sıkıntı

lar bw, ilerleme ve yilkselme yo

landa y\lril.mekten alıkoyamamış

dır. Çiinldi Ctlmlııırlyet. eıa bil yük 

Jliçlllkleri dahi yenerek muvaffak 

olmata a!ıpııJ bir rejimdir. Çetin 

hayat mlicadeleleri içinde dıırma

dan hedefe tlo&ru yiiriimek bi· 
alın 9iarımızdır. 

Bir okka iç ete soğan ve sarmı
sak ilave ed.\p iyice haşlamalı. Süz 
geçten geçirerek et suyunu tekraı 
tencereye dökmeli, diğer tarafta b:r 
parça ciğeri iyice kıymalı; bunö 
tuz, bi~r. mayC\re, ince doğranmı 
sarmı~ak. bir yumurta ve nihaye~ 
hamur şeklini alıncıya kadar ga!e 
ta to2U ilave edip kü,3k •toplar. 
yapmalı ve et suyuna atıp topla• 
suyun yüzüne çıkıncıya kadar kaı. 

1 
natmalı ve ocaktan indirmeli. 

Elbiselerinize 
Dikkat ediniz 

lir halde ki İngiltereye ve alel'ı..~ ız••• DOKTO.~ Be7eilu ı& tinci. Salla Baka Rih'n.JL 
1i!ndea: 

• l ,.,,. marquise,, d•n• •fi -

num demokrasilere -çünkü Ame
,ka Cümhurreisi nutkunda Yuna· 
ıstana da bk yer ayırıyor- yardım ' 
ın had ve kudretini bularak de-
am ederektir. 

Feyzi Ahme1 Onaran 
Cllıllye n 111Uıft?f7e •ilteU.Uı 

Adreo' Babı .ı Cafalotıa 

Ahmet tarafından Mahlde Merima 
aleyhinde açılan sulh teşebbüsll dava
sında: 

101ıa,a kıı.etılhd• Nn, U. Td. 2l8H 
1 

Beyoğlu Tarlabaeı Sakal 90ltak (2:) 

Dana kolunun kemlğinl Çıkardılı:tan 
sonra kolu eti 8 DA 10 parçaya keserek 
tencereye koyup üç çorba U:.'<ğı tere
yağı ve biraz tuz l!Ave ederek et ywnu_ 
pyuıeaya kadar erı hafit kuvveW oeak
ta (rechaucl) plftnneU. Pift.ikten sonra 

En küçük lô.kagJi en güzel 
elbiselerinizi harap eler •• 

Doğrudan doğruya harbe askeri İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di· 
uvvetlerle müdahale cihetıne de\ rektörü: E. İZZET. Basıldıfı yer: 
tabede temas edilmiştir. Reisin · SON TELGRAF Basımevi. 

No. da oturmakta iken ha!en nerede- oı. 

f duğu bilinemediği. da""°Uyeyc verilen 
meşrubattan ve zabıta:ra yazılıın teık~ 
Tel cevabiyeden anlaşılmakla. davaCl i. 
ıtınen tebligat talebinde bulunmuı o'dt>-

Bazı kadınlardan: .O; giydiğiru J çıkarınca dalına silkmeyi, brçala 
?skitmek bilmek• diye gıpta ile/

1 mayı ihmal etmeyiniz. Lekeler 
1ahsedilir. Bu; bilhassa paranın derhal temizleme çarelerini araş· 
;ünden güne kıymet bulduğu, eko- tırınız. Aksi takdirde onları sık sıh 
""lominin her gün biraz daha zaruri temizlenmiye ,·ermiye mecbur ka 

bir hayat şartı halini aldığı ŞU za· lırsınız. Hem masrafınız artar 

öyle bir niyeti yoktur. •Bir .A_"Tl,,_ 

a sefiri heyetinin gönderilrnesı 

· akklnda hiç bir talep mevcut de
lildir. Amerika hükfımetinin her 
angi bir Azası da bir Amerika se
iri heyeti göndermek hususunda 
ıiç bir niyet taşımamaktadır .• 

Dikkat edilecek olursa fllen aefe
i kudretlerle harbe iştirak etme
nek iki illete müstenittir: 

1941 senesinde neler olacalını 

bilmiyonu. Bilditimiz bir py var

aa, o da yıllardanbeıi tuttuğu

muı yolda yiİrtimekten ~ri bl

mıyacaiunızdır. Bu yol, bant, ça· 

lışma ve ilerleme yoludur. Bizi bu 

yoldan ayırmafa kalkıpcaklar ve 

bütün sulbperverlifimize rıı&'men, 

Türkiyeyi harbe sürliklemek lsti

yttekler olursa, Türke b89 kahra

manlıkla hakkımm, yurdumuzu 

müdafaa edecqiz. Bizi, rahat bı-
""' 1 L' 

l , er arsa - ... bırakmak mecbu
uıı,. ... 

':"'" ~tinde kalacakları hakkında.ki 

· dimiz kuvvetlidir - 19il de 

bllrl§ın en bliytık taraftan ve 

afii olanlann başında, mem

imiz ve milletimil buluna-
caktır. 

Do mejllm harbin, son yılı ol

masını temenni etifimiz yeni ııe

neııin, Türk milleti ve başta Bü

yük Milli Şefimiz İsmet İnönü ol

mak lizere, bütün yurddaşlar için, 

gene muvaffakıyetler ve saadetler

ı., dolu bir barış seıı9ıi olmasını 
.dılerlz. 

Abidin DA VER 

Yeni yıl .•• 
m .. s tarafı l in<i ı<ayfada) 

~"-'--...... _ 

Resimde görülen şahane kürk 

1941 iu en çok beğenilen nıodeliMr 

eti tencereden çıkarıp t.>nceredki yağa 
bir çorba k~ ığı un karı_şlır~.:ktan onra 
böylece ha« olan salçay koyu bir (tc ) 

olt•ncaya kadar et Sw)I ıli\'e etm li. 
fayaıı kaı:at eslerini işitmek için Şimdi buna bı:- ı;orba k drgranmış 
\"O ınsan gü~ü, alabalıkların kö· mantar Ceamplyon) ve bir çorba kaşığı 

hoş.lanm.~ ye.il bezelya kat!ıktan sonra 
püklü çaflaynnlardan berrak de- etın uzerine dAkmeli ve tabağın kena-
relerc atlayışını seyretmek ıçın, rıru Umon dilimlcrı ile ıUsleroeli. 

' yaradı im ıştır. Bu kulaklara perva·: 
ne ı.•ıırültiilcri ve bu gözlere de- o 

manda hakikaten m~the de/it•r bir 
vasıftır. Bunun iç.in üzücü bir i~i
naya lüzum yoktur. Ufak bir dik

hem elbiseniz çabuk eskir. 

* kat, işe yarar, pratik bilgiler kafı- Elbiselerinizi sırtınızdan çıkarır 
dir. çıkarmaz askıya asmalısınız. Hi; 

Mesela: Yakında klşlık şapkala- bir şey askının yerini tutmaz. Buıı
rınızı kaldırma zamanı gelecek. dan başka onları arasıra bütün ge 
Onları sarıp bir tarafa koymadan 1 ce açık havada bırakmalısınız. Rı:o 
önce iyic~ fırçalamayı, icap ediyor-! t_u~ buruş_'.11'1uklan açar. Sık sık 
sa umumı bir temizlik yapmayı, le- utulemek luzumunu ortadan kal

kelerini birer birer çıkarmayı, son- dırır. Bu da elbisenin uzun zaman 
ra da bütün yaz güveler tarafında:ı yeni kalmasına bir başka yardmı
delik deşik olmamaları için tedbır dır. Çünkü: BJirsiniz ki ütü kum3. 
almay: unutmamalısınız. ~ı az çok eskitir. Bilhassa kadıfeler-* de bu usul son derece iyi bir tes:r 

Elbiselerinizi giymeden önce ve yapmaktadır. 

Hansa - Çiko. 
la ta turtası 

200 gram ince ıelı:er 

ıoo • un 
100 • 

5 yumurta 

1/2 çay kaşığı vanllya suyu 

Krema loiD: 

200 gram makine ;;eker! ı 
250 • tereyaı:ı 

4 çorb;ı kaşığı re11delenmiş çikolata 1 
3 yumurta S&ırt=ı 

1/2 çubuk dovillmllş vanlly:ı 

120 gram rendeıc~ çıkolata IÜll

lerıl<'k için. 

Hamur: Sckeri yu nu-ı.ı sanlarile ka
rışhrdıklan son:a var. ya toz ı, vuruJ
muş ywnurt.a akı, :nişasta ne karışmış 
ve elenmiı unu azar :.r . .ı.r yee! . .rılnlelı ve 1 
tereyağını biı-az ısJ•tıktruı sonra ilBve 
edip kanştTrmalı. F.ırının !iyab tepsisi
ne yağla11m13 kAfıt koyup içine hamu-

1941 in en güzel ve en beğenilen 
fapkası 

ı:!_ın yarısını koyup 10 dakika evvel Uç 
niı.leri zehirliycn denizaltıların Kırmızı l•han• sılafıuı yumuı-ıa ue kızdırılmış fırının aıttsm i- (Kürk ile giyilmclttedir.) 
periskoplarını gösteren harp, ni- kincl gözilne •Ormc· anahtarı 2 num•-ı ------------
h;ıyet bir diş ağrısı ne kadar •ii· Su kaynayınca ince dogranmış kır- raya çevirmelı ve 15 HA 20 dakika son- -
rerse, o kadar musallat olabilir: mızı !Abana içine aı,_ı,p ocaktan indiri- ra tep~ıyi çıkonnalı ve blan hamuru ka karıştırıp yumurta sanlarmı llAve 

. . lir ve 10 dakika tencercnın kapağı ka- tekrar tepsj;ye d kerclt fırına sokmalı. ' ederek tekrar 10 daktka ka~ırmaı.ı. 
D•şçınln kerpetene sanlaeağı i· palı oldutu holde bırakılır. Sllzgeçten 12 dakika sonra eereyanı kesip tepsiyi böylece krema hlısıl obnuş olur. 

18 
kadar. ı geçirilir, k!seye konur. •ruz, biber, bl· 8 IJA ıo dnkıka sonra çıkarmalı. Böy- Simdi kesilen 4 pmça pa•tayı araları-

1 - İngiltere esasen böyle bit 
talepte bulunmamıştır. 

2 - Amerika ricali de böyle bit 
niyet beslemiyor. 

İki sebepten tertip sırasile en 
mühimmi Amerika devlet adam• 
arının böyle bir tasavvuru olma· 
-nası değil bizzat İngiliz ricalinin 

bu vadide bir istek ve talepleri ol· 

"Tlamasıdır. Bir halde ki bu yoldı 

bir müracaat olursa onun da ka· 
bul edilm iyeceği hiç te bedihi de

lildir. Çünkü müşarünileyh diyoı 
ki: 

•Askerlik bakımından İngiltere 

,.e Britanya İmparatorlui"!u bugün 
dünya hakimiyetine karşı bir mu

ltavernet kalesi teşkil etmektedir. 

lngiltereye yardım bir hissiyat me
selesi değil fakat askeri mütehassıs

lannıızın mütalealarına dayanan 

realist askeri siyaset meselesidil'. 
Şimdiden mihverin hücumlarına 

karşı kendilerini müdafaa eden 

milletlere müzaharet için yapabile. 
ccğimlz her şeyi yaparsak Ameri

kanın bu mücadel~ye girmesi ihıi· 
maileri o kadar azalacaktıı'.• 

Görülüyor ki İngilt<'•e bir ileri 
karakolu harbi yapmaktadır. Nasıl 

ki evvelce Büyük BrHanya İngliız 

hududu (Ren) sahilindedir demiş 
ve Belçika Fransayı adaların kal
kanı gibi telakki eylemi§ti, öylece 

Büyük Britanya Adaları da Garp 
yarım kürresinin bir zırhıdır. 

Görülüyor ki Amerikanın harbe 
iştirak veya ademi iştiraki değıl 
İngiltereye seferi kuvvet gönderip 
göndermemesi bahis mevıuudur. 

O kadar açıktır ki İtalya gazetele
rinde Ciornale <l1talia Başmuh.ı.r
riri Sinyor Gaydanın lm2asile: 

, 
raz ~er, zeytinyağı ve sirke ililve .w. lece ikl bOyllk P83ta.l'• ortadan bölüp na krema doldumrak llstU.te koymalı, 

Dişçi kerpetene SDrılmıotır. lir. iyice karıştırıJrr ve soi!uduktan ııon.. 4 parça yapmalı. bütün turlayı hnr çten krema ile nva-
lıi.IZAl\Jl:.TTİN NAZİF ra yenir. (Arzu eden dövliJmUi sarnu- ı Krema: Şekeri, lıtteya!ı v~ dlMUmtiş yıp çikolata tozu IH'rpmelJ ve arzu edi-

sak dahl ilave edebilir.) 'lllnll,ya çubutunu ve çıi<olı.!ı>yı 15 daki len ıe)tjlde aüslenıell. 

•Amerika için yapacak artık tek 
şey kalmıştır. Mihvercilere harp i
lan etmek> diyor. 

Hiiıeyin Sikrli BABAN 

dok . . . -·- ••. 
lc·Ke te~ı<ıl edıJor.ı~. j de kayboldu:<ç , HwTOOl Sull4ırun )yan iıır taş a!Lındıı, a.ııar~ı1.,, .aç- ı - .;)t'Jl•J) .Ut uau"u.u-~.-, .r-----· • · 

• ğuııdan muhakeme günü olan 28/1/941 
S•hlr Tiy•frosu Salı günii saat ıı de Beyotıu 4 ilnct 

T epebq:nda 
6ulh Hukuk mııbbmeslnde huır bul lunmanız tebliğ yeriDe kaim olmak il· 

Dram kısmında . ure filıı olunur. (1878) 

1/1/941 Çarşamba ıünil 

akşamı saat 20,30 da 

APTAL 
Acele satı'.ık 

Kargir Hane + 
Nuruosmaniyede Teskeref't so-

Komedi Kıamında kağında kôşe bAşındR 8 numaralı 
l/1/941 Çarşamba gilndüz saat hane, Uç oda, !Ji, sofa, iki heli, 

14 de ÇOCUK OYUNU mutfak, çini ıaşJık. kömUtlük, 1er. 
kos, elektrilı:, kanalha.,on ıea,..ıı 

1/1/941 Çarşamba ıünü vardır. Görmek istıyenlcrin ,çın-
A.kşamı sa•t 20,30 da dekllere mtıracnatlan. 

PASA JI A 7. RETLER t••------n:ıı:mı_ .. 
1 

ldel Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.--

' 500 - ZOOO.--

8 250 - 2000.-
15 100 = 3500.-
80 50 - 4000.-

00 20 - 6600.-

Türkiye it bankasına para yatırmakla yaı• 
naz para biriktirmit olmaı, aynı zamanda 

taliin · i de denenıiı olt nuz. 

ltetldekrı • ııbat, ı illa· 1 'l kumbaralı ve kumbaruıa 
~ l Ae-, 1 hıncı. lı<saplanııda "" u elll U· 

• rııaı bıılıuııuılar km'llA 
teırtn tsrlhlerbıde :rııpılır : clAlı.ll edlllrlcr. • , 


