
• , 
' ' 

' 

.-.. - . - -- ·-- ··--- ---------- - -

.. 1 • ıülı ABiDiN DA VER 
PERŞEllBE 

'ITLD'ON: - ..... 
2 ADRES: CaitıloP. T .. -

Nm--•i~ Cal~ •QM• 2 ıci Kanıı No. 64 •1171*-
1941 

SATI 604- SENE ı ........ 
o ....,. 
lllaılolt....... 
.-t ..... -. 

TAICVJM 

• - h 2 1 ·- PEILpJımZ 
Yıl: lHl - >q: l - Gün: 

llumJ: 13611 - l inci :ıt:Anun 
Hicri: 1359 - Zilhicce 2 

FIATI 
HERYERDE 

TJvJ: iKDAM ı.-..w 
HALK GAZETESi S- 'Tel,r.I Mot6 •uwla Baaılır 

....... ____ .,....... ________ _..._, 
Yeni yıl içinde / ~ 
Italya mağlup 1 
olacaktır 
ltalyanlar fie.U.. laıihim 
olamaflJrları İfin, Ar-. 
urıtlrJıta, Li6yaııla, Eritr .. 
Je, Habeıi-tanda, Somo
lUle tanwunile mağliip ol
mıya ma~mfiarltır.1940 
da bQflıyan 6a mailiibi
yetlerin 1941 de tcurıam. 
lanacağmı iJJi.a etmek, 
ala bir lıelıanet deiilJir. 

Ya.aan: A6Uliıt DAVER 
IL..JI arp, daima meçhuller 
u-lJ ve atirprizlerle dolu ol

duğu için, yarm neler 
olacağını, riyazi bir katiyet ve tanı 
isabetle tahmjn etmek jmkingz ... 

.. 

• .. ' . . 

dı~HG ııenesi sirerken, ortaya atı- _ Yıuwa lataatımn G6riee plıria .. 3'11Ptıtı •eçlt -1nden bir mtıta 
lan tahmml•r ve .kehanetler içillde, l ngı· 1 iz 1 er Ga- / lngı·lı·z ~,·tosu ile Fraıuanın yıldırım •ilratiyle r i 
ıükutu, ile de Yunanistanm İtalya- J T b k, j A J k 
yı mağlup edeceği vardı. Bu sür· za Ve 0 fU a Ti g Q ti t f! 

, 

Fransa 
~liiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi ______________ iiiiiiii _____ ..,. 

Almanya 1 

g6ı:-Dşme
si kesildi 

• 
~merikanın yeni Viıi 
elçisi Madrid'e gitti j 
Lizbon, 1 (A.A.) - l!urada ilğ-j 

renildiğine göre, Vichy hükUmeti · 

ile Almanya arasındaki müzaker~

ler kesilmiştir. Bu haber kıı1dı il:ı- ı 

Çorçilin Mesajı 
"Türk milletine 1941 yılı için re-

fah ve saadet temenni ederim 
Jki milletin dostluğu felaketli 
imtihanından muvaffakıyetle 

zamanların 
çıkmıştır .. 

Aııara. ı (A.A.) _ ı...u. r 
re boıotWlllUI C-rçU, "-dolu A
Jalm Ta&lulle Tiirlı maüıaa"-

-cıdalıl mesajı &'ÖDdel'mlfllr: 1 
«Yeni n1 llllinaae-e Tilıtt 

mllleUne Tilrlı -- vuılaıılle 

ııı. ,......_ ediJ'CN". Aluleulzde 
80ll amıpl•rda kuamlan uftr

ler ialimiiodelıl ı-ıtm bbe neler 

~ lılr alimel -ıı..
lılllr. 

ti yatla verilmektedir. 

AMERİKANIN YENt vtşt 
ELÇİSİ MADRİDDE 

Madrid, 21 (A.A.) - Amerika· 

- lıarareUI lelimlarnıu 1"önderlr 
l ft 19U 7ılı • refalı w _ _. 

l'eli.keW ==•nJuda b1 doA
lan. mallll olmalı bir nı-ııır. 
Türtı; hülıiuııeUııln ve Türk mil· 
lelbılıı d~ ılostluiw>a .,.... 
har olmak aaadeı.!ııe na.ıı otdalı. 
Ba dotıUalı billlln Nliann • kav 
-•· yani millelıabU an ...... 
ft •YlrJ7&, bir tok mii41erek P• 

nrn Fransız hiikUınetl nezdindeld 
' yeni büyük elçim Amiral Leahy , 

Vichye gitmek üzere M.adride gel

IDİ§tir. 

~ 

·-mnnnı• ederim. ı 

6- - - ıa.ııı. ' 

prizler, harpte bilinmiyen, umul· • 

mıyan ve beklenmiyen hadiselerin t a a r r u z etti d ö, t l ta lg a n 
hiltim olduğunu isbat ettiğine ıö-
re, yeni sene içinde nelerle .karşı· • h f J 
laşacağımw katiyetle tayin etmek İta 1 ya D ~omalisi de flQpUrU Q lr 1 
mümkün değildir; bu11unla bera- bombardımaa edildi ' 
her, 1948 ta fiansanm yılnlınasına H - Y 1 
pbit olduğumu &ibi, lMl de de Kahire, 1 (AA.) - İqillz hava UCU m ugos av 

"Şimali Afrika 
Ingilizleria mu

ltalyantar yeai bir mü. 1 haf azası altında,, 
daf aa hatta ) a,ııyor · 

Eden Yunan 
Milletine bir 

mesaj gönderdi 
----ı•ıs--

ailld! bir tolı elim lem1il>eler ,..,_ 
firdi .,., Ö7le uılar olda ki 118 ı,.ı 

.-...,. bile mvvatfütyetlmt=tm 

tilPlı.• etti. 9lmdl biyie fiiplle -
...... - .............. , iııctı. 
balltı arasında bir telı ._ bile 
oillal ll&ferdeıı tiiıılNı etmiyor. Ye
al :rıhll llfitlnde bahmvıı .. lıar
~ aorlalılan. ve mtıea
dele7e itimatla lıü:Q'Ora. Blllyo
nu lıi lı.up vaslalarmıı, her riıı 
biraz daha artıyor Vf" Rlrlttık A .. 

:re ve menfeallere lııllnıl elmelı· 

-· btı mılıean dootlah lelikel 
H MID&nl•m. lmtl .. anndan maval
l&kiyetıe fılıllllftır. ve b<n emı. 
nim ki 1"elm.ı.1e ohuı b-!· dnlerde 
bu dostluk dünyanın lollkhali ve 
bti.tön hür mfıte:Jerln nu İ1f"'t • 
l&adet "" relabı kin pelr. bıiyii!ı 
bir ehemmiyeti lıa.!s olaca>tır. 

'·--~!!!!!!!!!!~~!!!!"'!'!!~~'"'!!!"!!~~~---~ 
HITLER ALMAN 

ltalyanıa IDllğlup olduğuıııı •öre- kuvvetlerinln tebliıii: Arnavutluk hududu Londra, 1 (A.A.) - Dün akşam 
ceıiimiai Aaıyonız. 29/30 İlk.kanun ıecesi İn&iliz ha- İngiliz radyoııunun Rumca neşri- "Hitlerln taarruzun• 

• 
DiYOR Ki MATBUATI -- -

itelya, deniz hiltimlyetinln çok va .kuvvetlerine mensup ağır lıcım- hizasında yapıldı yat yaptığı saate B. Eden Yunan 

eaaslı Ye hayati bir rol oynadığı bardıman tayyareleri Gual ve milletine hitaben bir mesaj gönde- Londra, 1 (A.A.) - cMatin• ga-
hir harbe cUmİf, fakat deniz ha- Tohruk'da tayyare meydanlarına Bu vapurlar Arnavutluğa rerek ezcümle §UJlları söylemiştir: zetesinin eski başmuharriri Phl
kimiyeti.ııi muvakkatea dahi elille hücumlar yapmışlardır. Gazııl'da k Büyük Britanya hariciye nezare- lipe Barras iınzaııile cSunday T» 
leçıreDıemİflir. Halbuki İtalya, müteaddit yangınlar çıkarıllDI§ ve top, amyon naklediyordu ti mevkiine geçtiğim zaman, hayat- mes. gazetesinde çıkan bir maka
hep denizatın yer1-de harbetmek infilfıldar müphede edilmiştir. Bü Belgad, 1 (A.A. - Belgrad gaze- lanmızdan daha kıymetli olan ga- lede bilhassa şöyle ilenilmektedir: 

dın masundu,. ,, Harbin hedefi Ruzvelt'e atei 
rejim değildir p Üs k Ü r Ü g 01 - -ıneeburiyetindedir. Arnavutluk, tün bombalar hedef mıntakasma telerinden çıkan haberlere göre İn· yeleri müdafaa etmek için mütte- (Arkası S. 6, Sü. 3 de) 

Aclri)'ııti.k denizile İlıılyaclan ayrıl· düşmüştür. Tobru.k'da tiddetli biı giliz harp gemileri bu sabah Adri· fi.k memleketleriıniıin harbetmek- ------------
Biz Milletlerin 

saadeti için 
harp ediyoruz 

Amerika reisine 
karşı şiddetli in
fial saklanamadı 

ın~tır; Libya ile İtalya ııruında baraj aletine rağmen, hilC11111 '°" ~atikte dört lqe vapuru batırmış- te olduğunu ıörmelr kadar beni 
Akdeniz nrdu. Eritte, Babeşiatan •una kadar dev- etmitdr. !ardır. Bu npurların ağır toplar hiç olr fl!Y 8e'Viııdirmemiştir. Dost. 
ve Somali lae bir detiJ birka- de- Pa:r.ıırteııi ıünü mveı tayyareleri· 

• • il 1 ve kamyonla nakletmekte olduğu hıkta, mütekabil hürmette, azim-nizle İtalyadan ay~'-·ı Ye ara nıiz mutat keş UÇtlf arına bUtiln .. 
1 

ek . 1n 
.,.,... soy enm tedir. giliz gemilerinin yere Süveyt kan ah ıılbi bir İngiliz gün devam etmişlerse de hiçbir c ·- • _ de ve müşterek gayede iki milletin 

.. . ...... e.ı·ı "uC'Wnu .ıunavutluk ve Yugoslav kılidi YUrulmuıtur. İtalya, bu )ti. duşınan tayyaresıne tesa..... ı - d hizas bu kadar birleşmi§ olmaaı tarih na-
lidi karadan .kırmak iıtedi· fakat ıneıniştir. Bardia ve Tobruk mın- . ,1u udu ında vuk:ubulınuştur. 

' ' takal ·· · d üt ddit Jı.e •t 3atan vapurların mürettebatı alı-çok acele it ıörmek nıecburiyetin- an uzerm e m ea ıı 
1 1 nen karaya çılmuşlardır. de olmasına ra&men, • kadar ağır, uçuş arı yapı mıştır. 

o .kadar eüretsiz davraııdı ki, kilidi İn&illz Solllllllsinde taarrm.I le- · · 
kırmak f(jyle mır.un, 11118 yaklaşa- şif uçufları yapılmııtır. Silah tay· 
madı bile.. yare meydanında.ki bi118lar bom-

A.kcleuis hiklmiyeti, lt.Jyayı J,i. bardıman edlliniş ve bDyilk laa· 
kim bir vaziyete aolı:abl\irdi; fakat sarlar husule ptirllmlıtir. 
ıtalya, bu hünıiyeti 'le ıeçirnıi- ( A>kuı Sa. 5, SU. 1 de) 

l" teşebbüs dahi •hntdi. İtalya 

donanması, netice arllDıaktan ka· Amerikanın si
nndı ve .ka~tı. Sinyor Mussolini, 

drnizdc barbetmeden DIUaffer ol- gasi ta a, r u i u 
muk istiyordu. Halbuki laııili:ıı do-
nJnması ıibi, yalnız Ak4eniz de- ·•- -

ı:il, bütün den~zler~ fiil~ b~ lngiltere lehinde yepıla• 
olan mliteşebbıs, cliretkat, faal bır 

1 kuHetin varlığı karşısı1118, harp cak bu laırruzun il emel-
limaıılanna ııiderunekle ıönne- leri Jimdiden görülüyor 
niıı, muvaffak ve muzaffııı- olına- ı 

· k. Lt Bu L0.ı L d Nevyork, 1 (A.A.) - Bayan An-nın ım anı yo. u. • .. ,(8• e-
nilecck kadar ihtiyat ve teenni ne Dhare Mac. Cormik, Nevyork 

diren kaydetmiştir. Böyle bir itti
had büyük bir kuvvet teşkil eder. 

<Denmt Sa.. 1, Sil. 5 de) 

• 

düşkünü sevkulce)'ş, italJan do- Times gazetesinde yazdığı bir ma- Londrayı mMafa edea lıaJoa lıarajlan .haalamyw 
nanınuıaı ağır dubeler Y'ıaıekten l:alede, Birleşik Amerikanın İngi!- y ı b h 
k~rtaramadı. İtalya, Norvıç hare- terelehinebirdiplomatlktaıırruza ı aşı gecesiJlogiliz ava kUV• 
katının, Alman propaeandı111 tara· geçeceğ:ini tahmin etmektedir. Mu- J • ı · , • -
fından fazla şişirilmiş neti'elerine harrir, taarruzun a!iımetlerini Ro- ngı tereye hava vetlerının mut
kapılarak, İtalyan bava ordısunun osevletin Mareşal Petaine hitaben 

İngiliz. donarunasına blıkim olaca· yardığı ve Amiral Leaby'nin gö- akını yapılmadı hiş ta al r UZU 
ğ'.nı sanmıştı; .fa.kat ~a.•ıl :ltu da, lüı-düğü mekl'1;>la, büyük elçi W __ ••ı------
Sınyor Mııssolını, İngılız h "• lı:uv Phıllıp'in Romaya avdetinde bü· j . • d f • 
wtlerinin de, İtalyan donaıması· yük elçi Weddel'in Madridde is- tfaıye teşkilatının arftırıl• 1941 SeDeSID e _ngıJ. 
na darbeler indirebileceğini lcsap· panyanın harp harici kalması §31"· ması icin tedbır alınıyor tereyi kazandıracak 1 
ı., =adı. tlıe fspan aya gıda madde len gön- Londra, 1 (A.A.) _ Eski seneyi Nevyork, l (A.A.) - Havacılık !ıle-

Aııı ~y harpten M>nra, neti:e fU -;erilmesi içın yapmakta ı>lduğu ;yeni eye bağlıyan dün ıece, İn- rllc ugrıışanlar lara!mdan ~!\ tanınmış -
oldu: •ltalyada bir mahal. " ya· üzakerelerde görmektecLr 1 tere zerine akın ) pılmamış- olan F1yıng an<!. popwer avıo.tJon ıne-: 

1 ı,. 1 « h A.k' • 1 . · l ik lk" mlla5l, bu ..,,. lııgUız lwıva kuvvellerı-pı an sev u cey,.. e!;ap, 'llnıı Bayan Cormık bu dıp on at lır, Evve ı gece de akın yapılma· nln muth!ıı bir ıaarruza ıeı;eceklerlnı 
barp çarşısına ~ymadı. ltalyamha· rcketlcri Chgrchill'in 1 1 ya h• mıştır. Görünüşe ıöre, havaların tahmıo etmektedir. 
~a kuvvetleri, Ingiliz filosunaınü· , b .. Jed· i nutukla alakadar fena gitmesi. Alınan tayyareleri- Bu mecmuanın İklndkanun nüsha. 
teaddit defalar hiicuın etti.lıeri a en SOY .ı; sına şöyle devam nin u ıruısma miıai olmaktadır. sında ı il>.tırlar okunmaktadır: 
halde, onu Akdenizin dibine İJdir· bulmakta v~ yazı Ö j t . • lng ıt renin 1941 S<'lleslnde, ha•• 
m k - 1 d it 1 eylemcktedır: Ç R L N SÖZLERİ kuv,eUerlnın b:ışlzyacağı bir taarrwı c §OY e ursun onu a yalldo- . . ız-

' -• .. . B un harbe iştiraklmız §lllldıye Londra, 1 (A.-A) - Pazarı pa· netic nde h rbl kaznnmo ı b lı•Y· nanmaıı başkumandanına bu ük ız . _ . bağ rete du,,,ı yeoektır- lnıt'liz hava k ıv. 
miky st bl d . h b" . . kadar mühimmat ımalıne m 1nhasır zartesıye lıyan gece zarfında rd !«ek .... 

a a r enız ar ıne g"iş· k" "dd ti" b" 1 ü k 
1 

YeUerlnın W.b., a a veya ııe ._ 

AS KERT, 

-SIVASI~ 
VAZIYET -· -Enternasyonal bir teı- Ruz ve 1 t Amerikayı 

Yu_o_a_n_o-rd-u-ıu kat'i kilat ta hedef değilmiş harbe ıürükli1ecekmiş 
Detı'ce vo}uada Berlin, 1 (A.A.) - B. Hitlerı>ı Berlln, 1 (A.A-) - D.N-B. blldırlyur 

1 Bu kadar milhım hAdiselerle bezen. 
eeı· .1._ - - ..,__ yılba§ı münal<!betile n~etıijl ıolf o1aıı ıHO 7ı1ınm bu 10D Cllnünde 

im o..,. fil- ,,_. •lllılm 1 beyannamenin mabadi: cıltan Alınan mıtöuatına on muııun 
lıılr bidlee ~ ...,__ Garp seferi bittiği zaman, haddi mevzu _letkll eden vak"a Amerlkıi cllm-
-· An&V1Allllı cıewıb- lııe • hu'O·ei., Ruzveltin radyo ile Dep'elmlf 
y- ... _.. ......... -- 1 zatında manası olmıyan bu harbi! oldutu - bap• k011U1JTUWdır 
uı. ıuı.oı _..ıe.ıır. I derhal nihayet vermek ve Avrupa Rl,--ıidlmbur Ara;ırınm fl!niln .. i ıı. 

- eer' •inde Y-hlana / halkını böyle bir harbin acUann-ı ntınde .ıt,-Jenen ve Rw:velt lanıtıodaıı 
llflllı:lan - <lodlıl ps·lı'"'1!w. , dan korumak arzusunu izhar ettim 120 mll7on .AmerlluJ.,.ı blıap edllirll• 
Bu mm-..ır. illi tanı ......- (Arbsı S. 1, Sil. ı de) (Sonu Sa. 1, Sil. 4 de) 

P<ldeül -...-- --· ilzllmıAı7D •lma.1- - pla 
ba barelıM. t1a1yan1anD "" --
1&1ıat1a1ıı mllıılablıeıa anlıUamt 

lotihdal -ledlr. 
i1a1yan1ar ,__. ea ......,. -

talar olaa ba Tepedelen, IDlının 
Ye t:Jaüwuyu h1Untt1 kWTYe&le· 

rfn!\ .-.ı.ı ....... 1N1·-· ..,,.. 
l"'knıelıledlrler. 

Cenapla, B1-a ...,ıı
Avloıı.faya ..,.... Y- Dert lıa
relıetl ........ -tedlr. y-

lılar ·~ ---···· ·-7aalara l>lb"llll ııayW -.-... ........ 
Y__,ııana-ıı.- ...... 

ve .enııplıuı Avlonyaya Wn la· 

lılıpl -le elan Meri loarelıMI, 
bu llıl _.. aruuıdalı! l)llna

tlda ba1unaa itaı:raa katteUerilll 
milfl<iil ....ıJ'ete ıltiftlrEC•IS. 
Bunıclalrl lıuvve&I- ele lı-1- ' 
lllılerlnden l"erl ı>elıileedı:lerlııe 

.ıiı>be 1•tar. 
N. o. 

BUGÜN 

Deniz mahsullerin
den esaslı istifade 

Bahkyağı ve konserve fabrikalan 
kurulması için tetkikler yapılıyor 

( Y•zıeı ikinci Uyf•mızda ) 

Brezilya Cumhur 
Reisinin nutku 

..,, . 
Abluka yUzU:ıdın zuhur 
eden moselelar halledildi 

Isveç Hariciye
sinin tavzihi 

----.---
lıveç muharip devletlere 
harp levazımı satmıy0ı, 

j Rıo de JJneyro, l (A..A.) - Cümhur· ı Stokbolın, 1 (A.A..) - D. N. B. 
reısl Varps, rııdyo ile neırolunuı bu- ajaaamın hususi mııluıbiri hildiri
ııüııJ<il nullıuncla mlllele tesanüt taval- ;yor: isveç iııtihbarat hüroau tara-
1e ederken llrezllyııınn bila~ fından bu&fuı verilen bir habere 
da bahsetmişUr. ıöre, bveç Hariciye Nezareti A· 

Son zamanlardı, abluk• yüzunden zu ınerika matbuatına bir t.~yıuuıt 

bur eden ve memnuniyet verici bir \ıe- ıöu~re.k Ruzveltin İsveı hak· 
}<lJde halledilmiş bulunaıı h6daedeıı kındalı:i iıınatlarııu reddetmiıtir. 
bıılueden re,.icümhur e6yle demiftir: Bu haberde aynen fÖyle dealbne.k-

nıek cesaretini verecek kadar -le kalmıştır. Amerllı:an harp ma ıne- 11. ~ . ' . ır ı cuma .'."~ruz a. an )'apaca&ı taarrw:uıı ıemmlyetinl. tak· 
zayıflatmak imkiaını bulamadıar nln tam randımanla Yerime baş· Chıtydyıd2.1yabr~~lnde Çöl rçıl, .. lltfaı~e dlı eden er pek az~tr. Halltıazıı:cıaA lngıL ru.keri mulıarririnıia Emekli 
Bilik İti ' lty bilmesi için kıymetli zaman- e a ın an ırıne §Un arı soy emış- terenın hnrp t:ıyyarelrrl ıınaı.tı n<'-

• ayan donannum, Tarft. a . . . h • tir· rWın ıma!Atı De mukayese ed JdıJ tak. General M. N. uun lıu millüm 
to da Sardonya'da, Napolide ;ye.j. !ar geçecektır. Eğ r dıp~~tik a · . dirtle bıle pek b1lyiilılllr.> 

Yarınki 
harpte 

malzeme • - Panımttla öde-yerek satın aldıiı- tedlr: 
tıUZ lıarp l~azımı, bizim mfilklJ'"timl
u mtıı<al elmll demeırtiır. Bu ıurelle oSalihiyettar İsveç mahfilleri. 

harp -a1111da İneç'iıı, Finlan4l-

ıı darbelerle a"ır . t • ketler A hnan kudretim onleme- •ÇOfuklar sıkı da) amnız. Dil • Kanadada ve Amerikadı antrenmaıı makalftini tiçiilldi 5111famıMe 
" zayıa a ugraıı. ·ıu ed ,.. ltulacabmıa. 

Bu ~aylat, ha ara uğrıyan ıemilr muvaffak ol rsa, Fransa dırı!· ma~ı ta~amcn nıag P cce,.ız.• f!pan on bbılerce pilottan bahsetUkten 
laJQır ediler k, b" .. d 1 xor or va· Bır gıgınaktan çıkan bir kadm, sonra bu meemua funları yazmaktadır. 

e ır ınu det sonıı Jcbılırs panyanın · (So u Sa 1, u 4 •e) 
CA..kası Sa. ı Sü. 2 dei (Arkası Sa. 5. Sil. 2 .ıe) (Arkası Sa. 5, u 1 ile} n · · 

mahmız oJau ıneıaementn bhe teali-- • • 
•• "·""·-·~ h ~-~ ya hanç olmak tisere, herhansi hlı 'miae Dıwnann..,. ~~. Un.u.a.U• 

muza tecavuı l9ll<il edeıı bir lıarelıet o. muharip devlet laeubına harp ı. 
hır. Böyle bir barelıete lelebbllı edeııin, vazum lhra~mün ltliyftk lllr ihd
blzclen komşu ınuam•ıe.t ve dosıan. bir mamla ~ beJu_ ........ 
lpl*iltl ~ loalıeffr.• Wr.• 
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·---ALI RESÜLDEN soNRA--..· Ziraat Bankasının 
AGDADIN 1939 s e n e s i safi 

kan 2274215 lira O GUNLERi 

1 D I Ş =--~ 

~~.,-=--~----,..,. I PO L İT i K A 

Deniz mahsullerin- 1 

den esaslı istifade 
YAZA : ZIYA ŞAKıR 

Tefrika numara61: 11 

Cellôtbaşı, Mansur'un evvelô sağ 
ve sonra sol ayağını kesip attı 

Bu miktar bankanın 
şimdiye kadar ea 

yüksek karıdır 
Devlet iktısadi teşekküllerinın 

umumi heyeti Zıraat Bankaslnın 

Mansur, sarsıldı. Feııalaştı. Bir Ki.beye doğru uzattı. Ölüm ihti- pilimçolarını tetkık etmL}tir. Bn pı-

Balıkyağı ve konserve labrikaları 
kurulması için tetkikler yapılıyor 

killı;e kemik gibi, olduğu yel'I! yı· !Açlarile till'eye titreye: lançolara göre Ziraat Bankası 1939 

ğılıp kaldı. Fakat yığılırken, boğuk - Yarab!.. Büyüksün... Bana, yılında te'."in et:1.gi safi kôr 2.mil- Demz mahsullerimizden daha ıraya yakın döviz girmektedir. Pro-
ve iniltilı bir sesle: ne azap ve >Ztırap verdiklerini gO- yon 247 bın 215 lıradır. Bu mı.ktar geniş mikyMta istifade etmek içı.n jenlıı tam bir surette tatbiki halin· 

- Hak... rüyoI'8Un. Fakat. onl&nn baııa ~ç93cn 
1 ~38 yılına na;ra~ yu~e MünakalB.t Vekaletinin hazırlamak· de bu miktarın en az dört bet ına. 

Demeyi unutmadı. yaphklarını, oen onlara yapma... •' nisoetinde 543•4 1 ıra ır ta olduğu proje son şeklini almıt- li artacağı muhakkaktır. 
Fakat' biraz sonra, gözlerini aç- Benim sana olan aşkımın büyüklü- fazlalık arzetmekte "" bar>kanın tır. Bu projenin ilk pliinında istih- Diğer tarııltan bütün sahilled

b.. Hazin bir tebeoıııümle cellatların ğunü idrıi..k edemediler. Seni, be- 51. senelik faalıyeti devresinin ~n saliıtı arttırmaktan ziya.de mahsul- mizin tabü teşekküllerine göre ba· 
yüzüne baktı: nım gözlerimle göremediler, Kııı- yuksek kAnnı ıfade · etm2ktedı~-. den daha verimli bir surete istifa7 !ık mahsulünün cinslerine göre av· 

Deri, sakadat-: 
ları şarlatanla-· 

'ra satmayınız ! 
ava kurumuna ve• 

rilecek her deri bir , 
makiua parçasıdır 

Kar- b&yramuua 7ak'-381 
•-ıetbetile Ha.va X.urum• ve . 
~ ~ubeleri kurbaD. doerilerile 
b&naklarıruD lopiaıımas illla b.a· j 

m.rlıka.r yapına.ktadırar. Geçea j 
ııene ..ıı;r ve kaGbrda baaı .,. 
ı.u k<oıdl menfeatıerı i9i.Jı oalışz.-

Amerikanın 
Endişesi 
Yaan: 

l'rol. Hii,•yin Şii.luii Baban 

M ister Rnzveltin m~hu~ 
müsahabesinin çok ge
niş ve muhtelif za\'İye-

lerden mütaliıya layık oldui:'llnn 
söylemiştim. 

Amerikanın niçin İnciltereye 

fazla temayül ve yardım gösterdi
ğinin illetleri bu hilal.de açıkça 

anlablmaktadır. Büyük Britan~ il· 

ya mııhabbet ve teveccühü sırf 

hi98i bir unsur detitd;r. Devletler 
- Benim vaziyetimde olan bi• ka~lık yüzünden ellerımi• ayak-. 1939 yıl,'nda elde , edıle~ bu .safı ka- de etmek imkanlarının tahakkuku ı ıanma mevsimi ve mıntakalan tea

adamın elini kesmek, o kadar gii; tarımı kestiler. Şimdi de, baJımı nn .baruc~nın. tedıye ~mış serrna· gözönünde bulundurulmuştur. Sa· pit edilmiş ve bnnlann daha ziya· 
bir şey değil. Buna, pek kolaylı.I<- tenimden cüda edecekler ... Fakat yesı.ne ~ısbetı yuzde ?·23 ve serma: hillerimizde yetişen her n<'vi ha- de üretilmesi için beynebnilel ~
la muvaffak olabilirsiniz ... Fakat memnun ve mesudum. Sana bir ye ile ıhtıyatın yekununa nısbetı lıkların konserve haline getirılme- saslar tetkik edilmiştir. 

raı., ev ev dolaşıp bu deri "' bar· ' politikalarında hissiyat ve edebiya. 
saklan ı>eııin para ile loplamıtlar· 
dır. Bu itibarla önümüzdelt! ~- ta çok pay ayırmak itiyadında de· 
....., ,rüıılı.'l'lwkı bu gibi bota cıı- ğillerdiır. Filitakika umumiyetle 

şuna emin olunuz ki, insanların an evvel vasıl olabileceğim için. yüzde 5
•
53 tür. Bu fazlalığın si ve bu suretle gerek dahili istih· Bundan başka bütün denizler•· 

1 

ıai7.- hareketlerin lekerriir et· husı:si. menfaatlerini bir takım par 

yüksek idrak kabiliyetlerine, plll'· şükür ve hamdediyorum. 148•946 lirası masraftan, 3()4,"84 li- H\kte gerekse ihracatta memleket mizde mebzul bir surette bulun· 
- ll)hı alakadar -t-ıar lak nazariyeler perdesi ile örter-

ınaklannınn ucu ile dahi dokwıa- Diye bağıniı. Ve gözlerini ka- rB!lı geli.Nien temin edilmiştir · hesabına daha karlı neticeler elde makta olan Yunus balıkla.rından 
ledbtrı..r a.tmalı:ladırlar. ' ter, fakat bu, ancak halkı, geniş 

Soll u.mıuılarda deri "' 1ı&nıaJ< 1 kütleleri harekete getirmek içıu· 
ınazsınız. padı. M O ]' E F E R R I IC. edilmesi d~ünülmüştür. Bunun i- istifad2 edilmesi de projenin esas 

Diye, mırıldandı.. Cellatbaşı, bu sinleri de ani..- çin muhtelif mıntakalaroa konser- maddeleri dahilind!!d.ir. Bunun i- 1 
rı..uan cihan ı>İJ'_.._ o&- dir, 7oksa kimseden hayatını leh· 
dutoa Jii)uıelıalflir. Hııkümdi· 

Cell!tbafı, bu sözlerden de bir madı. Fakat artık canını .>tiran bu L-'-'- ,.. 
Esnaf cemiyetlerindelri Ye fa~rikalan açılması kararlaştı· çin bfr kaç mıntakadıı .....,,... ya ... 

lilı.e7e koymağa kadar varan bır 
mı. balya içbı ilGO bin, tsv .. 
l(.bı de 20f bin ilnllılt .ım .. _. fMa.kirlık iatene.mcs. 1914 barb;ıı. 

teY anlamadı. O halinde bile k.en- adamı ebediyen susturmak için, 
dl9ine gülei'ek hitap eden bu ada- parmaklarını şiddetle basarak ~ 
ma şaştı. Onun swıup susmıyacağl- ne %emiklerini açtı. Sonra, belin· 
sol elinin parmaklarına yakaladı. deki kelpete!ile Mansurun dilini 

istifalar kabul olunmuyor nln\ıştır · 
Esnaf cemiyetleri kongreleri bu Hafon balık ihracatından mem

o.y içinde toplaomağa l>ııJlıyae&k- lel<etı.mize senevi 1.5 - 2 milyon li-

fabrikaları açılacak ve balık yağı 
ihracatına bilhassa ehemmiyet ve· 
ri!ecektir. 

--~~~~--',..m-~~~~~ Sağ elinde-ki kanlı kılıç, bir daha tutarak, hır lwnlede çekip kopar- tır. Bazı cemiyetler heyeti idarele-

h.avalandı. Bu defa da Ma!iSUl'Ull dı. rindeki azaların istifaya başladık- Ü sküdarda m Ü - 1 B ata k l ık 1ar1 n 
eol eli, cellatbafııun elinde kaldı... Bedbaht Mansur, {diır) ınm di- ları görülmüştür. 

Mansur, artık bayıhnıştı. binde. kanlı et ve kemiklerden Heyeti umuıniler arifesindeki bu 
kurutulması için 

lenjaM ayırmıştır. 1 
Hava Kunımmıun bu sene elde 

1 ..ı....cı derileri& lllnıcı raya ko
, la.y olaca.k ve kuruma mühim. bir 

1 Yaridat kmin ed-Ur. 1 

Bundan batlı koymı banM.la· ' 
mu da i.v Jçre, !llaearislaıı ve Çe-

de ve bu mücadelede İn~ ve 
FraMulann progralllları küçük 
milletlerin istiklal ve hürriyeti ol· 
mUJtur. Versay ahitnamesinin bu 
gayeyi ne kı.dar temin ettiği, hatta 
Amerika Cümhurreisi Vilson'un 
bile bu ucubeye inanmaması ve o· 
nun knrduğu nizama girmek iste-
memesi ile sabittir. Alman~a o {İstirdat olarak şunu da ilave e- mürekkep, bir külçe halinde yı- istifalar mevsimsiz görülmüş ve 

delim ki, bazı mülrit mııt.uavvıf- ğılıp kalmıştı. • kabul olunmaması kararla.'jtır1lın11· 

ların rivayetlerine nazaran, Man· Şimdi .. Halifenin.emrini yerine tır. 
sur biraz sonra gözlerini açtL getirmek ve vezir Hamıdin kin ve Beyazıt Çocuk Eairgeme 

zayede salonu 

1 1 
harpte •Güneşte yerini. islemek 

Belediye bütçesine bu Dahiliye Vekaleti yeni P 1 Y A S A içiu sil&Jıa sarıldığını söylemi~ti. '------------..!- Bu harpte de takriben ayni saik 
iş için tahsisat konacak bir tamim gönderdi lnhiıarlar İdaresi sa- ve meti, fakat •hayat sahası. yeKan ~ bileltlerini, yüzü- hırsını tatmin etmek içon yapıla· Kurumu koneresi 

ni tabirile ileri siinnektedir. ne, gözüne sürmeğe b~ı. cak son hır hareket vardı. Cellat· Beyazıt Çocuk Esirgeme Kuru- Belediye Reisliği Üsl<üdarda da 
eeırntbaşı, hayret etti: başı, rmu da yaptı... Maasurun, munun 1941 yılı kongresi dün sa· bir cMüzayede ve satış salonu• 

Bazı mınlakalarda mevcut olan 
su birikintilerinın kurutulmaması 

yüzünden buraların yeniden sivrı
llneklcre yuva olacak hale geldiği 

nayİcİlere küherçile Mister Ruzvelt demokra;;iye ve 

Y M N kanlara boyanan gaJralını kavra- at 14 te bakteriyoloğ doktor İhsan tesis için 1941 mali yııı bütçesine - a ansur!.. e yapıyoJ"Stln? 
Ded. dı. Elindeki keskin hançeri, boğa- $aminin reisliğinde Şehzadebaşın- tahsisat koymayı kararlaştırmıştır 

bu sisteme ı::ıuhalfı.,atına rağmen di 
Sah J Of yor ki: •Sırf bu his . endi e ile 

L • 
Mansur, gene tebessüm ile mu· zına _'.1aldır~ . . insanların anlıya-ı daki Parti Merkezinde dört yüze Bu suretle Anadolu yakasındaki 

kabele etti: madıgı o buyuk başı hır anda k ~ yırkın fuasının i§tirakile yapılmış- halk eşya satmak veya almak içirı 

Abdest 1 C bı 
1 

sip kopararak elinde salladı .. Sal- tır. 1stanbula kadar geçmeğe mecbur a ıyorum.. ,.na • . . 
h 'k be l 'b' l tadı .. Salladı,,. Dehşetten tiril tı- Kongrede raporlar okunup kabul kalrnıyacaklardır. a ... ı n m gı ı seven er, onun . . . .. .. 
huzuruna çıkarken, kendi kanlari-1 rıl tıtnyen halkın onune fırlattı. edildikten sonra bazı dilekler tetkik ----o----
ıe abdeııt alırlar. ·(ALİ RESUL) TA!tA.1TARLARI, olunmuş ve teni idare heyeti seçil- BE LE Dl YE 

Tu!di... Diğer bazı rivayetlere (ABBASİLER) DEN NE miştir. 

nazaran da: BEKLİYORLARDI~.. Dif çeken ve kan alan berber Yeni otobüı hatlan açılıyor 
- Çok kan zayi ediyorum. Bazı berberlerin diş çekmek, kan Bugün belediyede seyrüsefer ve 

e sıtma vak'alarının baş göster- Bir müddettenberi piyasamızda, 

;iği görülmüştür. Bu hususta Da- sanayide kullanılmakta olan '<ü· 
ıiliye Vekaletinden vilayetlere y.,.. kerçilenin darlığı hissedilmekte i· 

niden bir tamim gönderilmşitir. eli. İnhisarlar idaresi elinde hulu· 

Bn tamimde Köy Kanununun 43, 1 nan küherçile stoklarını sanayici-
17 ve 48 inci maddelerine göre hal-
k · t b ld ,,,, hh' !ere vermeğe başlamıştır. Satışlar 
ın rıaye e mec ur o u~"'"' sı ı 

mükellefiyetler tasrih edilmiştir. inhisar idarelerinın barut satan §U· 

Vekalet bu hususta Belediye ve beterinde yapılmaktadır • 
Sıhhat müesseselerine de kat'i di· ALTIN FİATI 

müteharrik değiliz. Menfaatleri
m.iz de tutmakta oldl'ğumuz yolu, 
ihtiyar etmekliği.nizi amirdir. Bü
tün Amerika askeri mütelıassısla
nıwı reyi budur.• 

Büyük Bri!anya İmparatorluğu
nun bir buçuk asırlık ananevi po
litikası, Manş s~hillerinde kuvvet· 
li büyük bir devletin yerleşmesi· 

ne müsaade etmemek ve oralarda 
Belçika, Holanda gibi ulak meın· Şimdi, yanaklarun sararacak. Ve (Mansur) on Bağdat toprakları- almak gibi işlerle de uğraştıkları otobüs komlsyonlan taplanarak ye-

herkcs, korkudan rengimin kaçtı na dökülen ma.sum kanları! {Al>- görüldıüğünden bL11nlann kat'iyet- ni açılması istenilen Karaköy - Be· 
ğırı sanacak.,. Onun için yüzümü, ha.siler) tarafından, (Ali Rcsiil at- Je menolunması için kontroller ya- şiktaş, Tak im - Eminönü otobüs 
kendi kanı:mla 'boyuyorum. 

Diye, cevap verdi.) 
Cellatbaşı, onun evveli sağ ve 

sonra sol ayağını kes.ip attı. Son
ra, parmaklarını sokarak, gözleri 
ni çıkardı. 

kı) nın üzerine çekilmek islenilen pılması kararlaştırılmrştır. cTür- hatları hakkında tetlı:ikler yapacak-
kıpkızıl bir perdeden başka bir şey kiye Diş Tabipleri Cemiyeti. de lardır. 

rekti!ler vermektedir. 

DEN I Z 

Bir motör kazaya uğra· 

mkatan kurtarıldı 

Altın :fiatları dün yeniden 5 ku· tekeller bblunlurmak, Fraıısada 
rll9 yıikselmiştir. Dün bir altın 23 İngiliz polilikas•na mütemayil, 
lira 15 kuruştan muamele görmüş·• uygun bir hareket hattı takip et. 
tür. tikçe; ona giilerytiz göstennek ve 

değildi. Öyle bir perde ki, onun ruhsat51z dişçilik yapanlarla sıkı Ayrıca, şoförlerin yeknasak el- Çay istihsali arttırılıyor 
nıaamafih bu heyecanlı ve ihtiras
lı halla daima bir kara devletinin • bir mücadeleye g..,.,.,,;.tir. b' g· meler·ı hakkındaki mecbu-korkunç rengıni görenler veyahut • .,. . ...., ıse ıy 

Karacaahmet mezarlığının riyetin tamamile tatbiki de bu top-
Marmaradan limanımıza gelmek· 

te olan 20 tonluk Toprak Çınar mo
törü evvelki geee Haydarpaşa açık
larında kazaya uğramıştır. 

Memlekdteki çay ziraatinin da· tehdit ve kor]msiln inzibat altında 
ağızdan ağıza ~tenler, dehşetler 

içınde kalarak tiril tiril titriyecek· 
!erdi. 

dıvarlanma.aı lantıda kararlaştırılacakır. 

Muayene cüzdanaız esnafa 

ceza yazılacak 
Motörün makinesine aru: olan bır 

sakatlik yüzünden bir müddet su

ha ziyade genişletilmesi için mev· 

cut on bin dekarlık çay fidanlıkla• 

rının genişletilmesi hususunda fa· 

aliyete geçilmiştir. Sovyet Rusya. 

bulundurmalı:. Avrupa kara d.:v

letlerinden hangisi en kuvvetli gc· 
riinüyorsa, onun hasımlariJe j~hir· 

liği yapmalı: ve nüfuz ve hakimi· 

~eti tahdit eylemek te, değişmez 

Bu zulüm ve vahşet karşısında, 
darağacına yakın bulunanlar, da· 
yanam~lar .. Başlarını başka ta· 

rafa ~virmeğe mecbur kalm.ışla.r
dı. Bazıları da, kan flllkıran b3r 
korük gibi ı.şliyen (Mansur) un ı;ı

ne_ nden taşan: 

Halbuki, Abbasi tahtının üzeri

ne titriyenlerin bu hareketleri, çok 

vanlış bir düşünuşten ibaretti. 

Çünkü (İmamı Ali) nin ve onun 

Üsküdar mezarlıkları imar ce
mıyeti tarafından yapılan Karaca· 
ahmet mezarllklanna duvarlama 
işi çok ilerlemiştir Şimdiye kadar 
yapılan duvarların yekunu 20 ki· 
lometreye baliğ olmuştur. 

Esnafın sıhhi muayene müddeti 

evvelki akşam bitmiştir. 

Bu sabahtan itibaren her semt

te belediye sıhhat müdürlüğü ta-

ların tcsirile sürüklendikten sonra dan getiri!mlş olan tohumlardan 
umdelerde~dir. Birinci Napolyoıı memleketimizde gayet iyi netice-hadise yerine yetişen Denizyolla

rının Ecel motörü tarafından knr· hırçınlaştığı vakit, bütün Anupa 
- Hak .. Bak., Hıık ... evllıtlarının (Şia) !arı artık olur- •--•!arak ler alındığı için zer'iyat bu tohum-...,. yedekte li~ getiril-

İ'1iltilerini duymamak için. ku· 
laklarır.ı tıkıyorlardı, 

olmaz rüzgarlarla sarsılmıyacak iki yangın bqlangıcı rafından kontrollere başlanılacak- mıştir. 
!ardan yapılacak ve bir iki sere 
içinde hariçten aldığımız çay mik· 
tarı yan yarıya indirlecektir. 

Cellilbaşının öfkesi, artık son 

hadde varmıştı. Susmak bilmiyen 
bu adamı susturmak için, tek bi: 
çare kalmıştı ki, o da, onun dili· 
ni koparmaktı ... Cellıitbaşı, dizini 
onun göğsüne dayadı. İki elile, çe-· 
nesini ayıracaktı. Fakat Mansur· 

derecede kuvvetlenmişlerdi. Koca Osmanbeyde Şair Nigar soka
b!r kıt'a C<'~ametinde ol~n (Hora· ğında 30 numaralı ahşap evin b~ 
san) eyaletı ıle (T!fberıstan) ve numaralı dairesinde sobadan ate

tır · Sar' a tutarak mangaldan 
Muayene cüzdansız müstahdem 

yandı 
çalıştıranlar veya çalışanlara ceza 1 d' (Dilm) vilayetleri ahalisi ile (lra1<) 

şin sıçramasile yangın çık.mşısa da 
kıt'asının hemen hemen ekseriyet derhal söndürülınüştür. 
halkı, (Şia) lığı kabul etmişler.. Galatada Okçu Musa caddesinde 
Ve, (Abbasi) halifelerinin mahi- Mine apartırnanının iki numaralı 
yetleri hakkında da son fikir ve dairesinde bacanın kurumları tu

kararlarını vermişlerdi. tuşmuş, itfaiye tarafından söndü-

Fenerde Mumhane caddesinde 20 Karbon gazinden zehir en ı verilecektir. 
lıkembeci ve aakatçılar numarada oturan Ömer Uysal o- Ak.sarayda Cerrahpaşa caddesin· 

dasında otururken sar'ası tutarak . . . 
Üsküdar ve Kadıköy kaymakam- 1 .. . d" .. uhte- de oturan İbralıını ay;ıı seınttek! manga ın uzerıne uşmuş, m 

lıkJarı i§kernbe ve sakatan satan lif yerlerinden yandığından Cer- mektebin odasında oturken soba· 
- Bir dakika dur. 
Diye yalvardı... Sonra b&iiını, ( Arkası var 1 rülmllştür. 

olunmuş ve yeni idare heyeti seçil- rahpaşa hastahanesine kaldırılmış· nın neşrettiği karbon gazinden ze
mak için tetkiklere başlamışlardır. tır. hlrlenmiş, tedavi edilmek üzere 

hastahaneye kaldınlmıstır. 

• yiz? başa donatacaklardı. Şampanyalar vada tutu)'or, sonra tekrar taba- Bir kiracı ev sahini yaraladı Ç
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-Nigar, bu gece içmiyecek mi· .IAt veriyorlardı: Bahçeyi baştan türmeyi unutarak, bir müddet ha· 

- Bana söyledıklcri sahih mi? açılacak, likör, şarap, rakı, içkinin ğına bırakıyordu. Dltnajı işlemi- Galatada Karaoğlan sokağınd.ı 

Cemil Kazım, evvela şaka edi· mezelerin envaı bulunacak, danse- yordu. Sanki bir el, oau sıkarak 21 numaralı evde oturan Mehmet 
Yazan: MAHMUT YESARi ,, yor!ar zannetti, onlarla beraber dilecekti. Liıtfullah paşanın kızı durdurmll§tu. Dirse1'.1e~ni masa- Pal, kiracısı Yaşar Yılmaz tarafın. 

&ınıurtma ya ... Sadiyeye: 
1 

- Bıına söyledikleri sahi mi? 
- Yemeii söyliyeyim mi? diye Şimdi hakikaten dargın mıyız? 

ıordu. Nigar, mütereddit duruyordu, 
- Sôyl" artık, \'akit geş oldu. sonra ayaklarının ucuııa bakarak 

Hem Şevket Beye de bak, nerede I Cemil Kazıma sokuldu. 
k ld ., a ı.. . Burhan Şevket, Kudretiıı barda· 
Cemıl KaLıma: ğ'ını ı.larak içine, cebinden çıkardı· 
- Uürnev, fena kız değildir. Bi· gı küçiik amonyak şi~esinden iki 

raz alaycıdır, size takılmayı sever, dawla damlattı: 
cürenmediniı ya? r lif b kşa 

11 
• 1 ' - onşer, u a m sana çarp-

n hay ırş. k t Ni il lru • tı, al şunu i.ç biru kendine gelir-
ur an ev e , ıg rı eagına . 

1 b 
.L • • sın .. 

a ıntŞ, muvazene-yi ozmamaa. ıçın . . . . 
adı.nlarıw hesapla atarak geliyor·j Cemıl KAz:ım, Nıgirı fulerıne 
du: etu.rtmuş, çenes.ini tutarak, saçla· 

N. • b k .. .. ., ka 1 rından öpüyordu. Şevket eli- ge-- ıgar, " a şam yumma .. 
ra ~ıkardı. Dadısının ol.izine baıpıu çen dolu bir kadehi bir hamlede 
koymuş nynyordu. içmişti, Sadiyenin kad.,hini aldı, 

Cemil Kazım, kollamu açarak, 7ansma kaılar rakı, üzerine su 
Nicirı çağırdı: koyda; 

güldü. Nigılıın yüzünde hiç hay· Nermin gayet güzel piyano çalı- ya dayaıruş, sofradakilen ayrı ay- dan b ki li d 1 t 
ıca a e n en yara anmıs ır. 

ret etmiyeıı bir durgunluk vardı, yordu, .Leylanın kemanı da bari· n tetkik ediyordu. Hepsi, yavq M hın. t ted . alt 
1 

• ,_ 
. . . e e avı ına a ınara"' ciddi bir tavırla elini uzattı: kulıide idi. Nami Beyin dansı gö- yavaş kendilerını bırakıruşlar, sah- . 

- Nasıl Nigar, sen rakı içiyor rülcce~ şeydi Davetlilerin hepsi te, ii:'l'eti şeyler katmamışlL Şimdi tahkikata başlanmıştır. 
musun? köşkte yatamıyacaklardı. Lıltfnl- onlar, Allah nasıl yaratmışsa o 

- Ne olur doktorcuğum? lan paşa, komşu Veli Beyde ınisa- haldeydiler. Kendilerine yakıştır-
Cemil Kazım, nazarlarile Sadiye- fir kalacak, Nami Beyle Leyliı dıkları, itiyat şekline giren tavır-

den soruyordu. O baygın bir tebes; köşkte yatacaklardı. !arı, tabiate ilAve edilen sun'i lfİİ· 

Eminönü Halkevinde 

verilecek konferanslar 

sümle: Burhan Şevket iki, üç lokmada, zellikleri terketmi,terdi. Her da.ki· EmlniDii _, 

- İçer, alışıktır, dedi. bir, rakı içiyor; yemek getiren, ka tashih gören, idare edilen noJı:. ı _ 2 İklncikAnun !MI Pe IJembe 
Gayri ihtiyari bir hareketle Ni· tabak değiştiren Servinaz kalt., sanlar, kusurlar, birer birer smtıı- ıııına -• 18 de Tıp Fakültesi Pıofeoör. 

gan yere bıraktı: Nigar; kadehi e· ile şakalaşıyordu: yordu! 
linde tutarak annesinin çataliyle, - Dinliyorsun ya Hep senin Dürııev; bardağına su koyarı.-
meze tabaklarını karışlıyordu. Son şerefine, köy yerinden oynıyacü .. ekmek verirken Kudreti saroıyw, 
ra, gözlerini yumarak birden içti. Cemil Kiızuna dönüyor: hatta hafifçe çimdikliyordu. Biil'-

Jerinden Sayın SaW lnnalı larafıııdaıı 

(Milletler arasında ü.itlinlillı: daVOQ) 

..-.uuoda bir Jı:onferam verilecektir. 

2 - 8 İkiııcikAnun !!Ki Pazartesi ıılı-
Cemil Khırn, sırtında soğuk bir Darısı başımıza dej'İl mi doktor? han Şevket, burunu tabağa doka- "'1 saat 18 de Edebiyat Jl'aküllell Profe. 

el dolaştığını hi'8elti. Bütün vücu· diyordn. nacak kadar eğilmiş, homurılaaa oöclerindoo S..7UI Mustafa Şeklp Tunç 

du bir saniye ürperdi. Cemil Kaum, arasıra sorulan bir homurdana yemek yiyordu. tarafIDdan (Halle oecl' ., ) me'ntluııda 
Yemekte, Sadiye ile Dürnev, ll1· suale •Evet, hayır. gibi kısa ce- Fakat Sadiye; onun lAübıılilet- bir lcmı1eııuıl vertiı=cektır. 

kırdıyı birbirinin ağzından kapa- vaplar veriyor, küçük parçalara meainde de bııfka halivet vardı. lkıı- !ki kmıferam lçiD daveti7e yolı:· 

rak düiüne, davetlilere dair tafsi. batırdıil;ı. çatalını bazan aizına ıı:ö- (Arkan VQI') tur. 

memleketle~ile müteaddit ittifak· 
lar yapal'ak, bu yarayı nihay~t 

deşti ve Moskova sahralarından 

Madrit Apı1arına kadar at oyna· 

tan ..ırd•tı Sent Ekn adasma hap· 

aetti.. 

Üçündi Napalyon, satvetli v• 

nüfuz!u bir devlet kuruıı:a, Bis· 

markın faaliyeti Londrada hoş gö

rünmcğt başladı, hattİi 1870 '.le 

Fransıs hezimeti ve Napolyonuıı 

esareti Taymis kenarında alkışlan· 
eh bile. 

AlDllnya, Avrupanın Merkezin· 
de kllivetli bir kaya cibi teessüs 
eLer<c, birinci planda bir kara im· 
parabrluğu olunca, İngiliz siya~e
ti Kıd Edvard ve n Dcltru<cnin 
tesirl<ri altında Parise tevcccnlı. 
etti 'e Almanya dört ııenelik bir 
mUSlraadan sonra yere serildi.. 
Fraısa çok mnzaffor \'e ku\'\ etli 
çıknı.ştı. Onun bu kudreti iki yol
da• a:ıaltıldı. Dahilde ordu \C d<>
aaımayı tak,iye etmek isi ca 
fırlalar, Lundrada hoş görünerek, 
Bhın ~bi ııo yalist kabineler ı~ 

ba;ıııa getirildi, haricen de Alman-
7~• niabl giller)'iiz gösterildi V eı 
S't yüklerinin büyük bir kısmı 
b<fifletildi, fakat günün bırinde 

.lb-liıılıı lüzumundan fıızl1t ve ar
tlı: emre Jlibi olmaksızın mü.takıl-
1111 ve kendi hesabına hareket e
iecelc derettde lmvvet1enmiş oldu· 
ıu laayretle ~hede edilince, 

(Arkaaı 1 ""ı ııufada) 



' t K U A ~ 

1 ffşaaPetler] _A_s_k_e_r_I i_k ___ _ 
Kafa sporu 1 

k 1 t b 1 h tb j Siam - Hindiçini a ara- s an u a h d d d . 

Kars intihap dairesini 
tebrik ederem 

Yuan: NİZAME'M'İN NAZİF 

Yirm""Ct asırda ıv~n. y nız 

ordular de •ıl. billuıı mevcudıye le· 
ıile m.lletlerdir Medenly~t, ih tı-
yaçlun arttırınıslır. Avrupanın, .ı-

y a r 1 n i Gt'çen gun Vatan ı;. zetc•ı Uı 

1 

zc k11fa :;poru laznn kafıı ına ları 

a r P e tertip ctmeli~·iz. di\ordu. Kala 

yram münasebetile bugünden 
haren fazla tren işleyecek 
kara, ! (A.A.) Haber aldığımıza göre, bayrarr dolay .. ınle 

ara - !sanbu\ arasında .ırtac.ak t>lan volcu !hl vac.nı karpla· 
ve halkın ıstırahathu tem'n etmek ıeın, 2/1/1941 tarihinden 

; on gün müddetle Ankaradan saı:ıa'"lıırı aat 8/20 de ve 
darpaşadan yine sahaf.lan saat 9 da bir r Jiim:lU7. trenı tahrık 

eccktiı. 

~40 Yılı içinde 

000 Deniz nakliye 
gemisi seyretti 

Yugoslavya da 

Mahsul altı milyon 
kental eksildi 

u u un a yenı 

hadiseler ol d u 
ıııaçlarındnn JlUJk...,at, c 1cr •. lıi afa ve gerıd kalan m.llctıeıı. alın 

.Arkada~unu Etem İzı.el Beni- deıneı efkar. ise .-ok ala, demek 
!erile t"'C>' t Y<lŞ.'.ll k is! ycn, harıs a 1 z m ee, Parti Genel Ba~kanlık Dıveuın· hcz kala maçından •oııra ııı,ı •a-
memleketlerı, ik ı.·adı ıyattakı 

ca Kars l\'lebusluğ·una namzet &4.;,,.. haldrı hakikat uurl.a.rile bir dun uı~ 
düıeıısiz ig '<ıl · · kırclı•·le sun· !erilmiş bulunıı,rnr. y Al AN ma yerine dönecek ortnlık pırıl 

Etem İzzet Beni<e'nin "'ki hir gu parıltılarııe n.z 'l'l \'ermek l v- 1 pırıl yanacak! Fakat, ~-a rahınelli Siam lutaatı Kamboç- d d .. l · ı E ı.ı G · 
arkada~ı. ~ahsı vc mesleki kıymet asına uş u (-r. me11 İ ener al • Cenap ~hahettinin d..d "'I gibi, 

lıl•ra taarruz: etmiş w ıueıhelleriııin dere>ini leın· Avrupay. ası a aanber dı bu çarpışarak fıkirleri ta ı)aı• ka· 
,·ize kadir bir duo.ıu "fatiı le bıı t"'ezhep, m Ilı ·et ve menf at ka·.- ı Calar, bir"r bııl kabağı ise o za. 

H;.n 
1 1 

(A.A) H~'as hadiseden lıu'1m bir se,i;ı~ dn)·ıgaları sarı;•ı. Simh ve va ıta.ı.cn te- .;aydı, ur, a~l k teb. ıkc ' 11 man, meydanı dolduracak olan çt~ 
~. 27 28 ·anunuevve" tarıh, dıığıımu be, an ederim. kcmrrülü. milletler arası mıinas. :Brıtan} ı ordusu ıçınden ç .u: ya kirdek yağınıırıınu kim temiıliye-

rın<le huuut muhafazasıP. te: ıın e- Kat> inİıhap daıresiu111, l'arıi bctlt•r ve hudutsuz ihtıraslar, bır sı ıcagı guçl ldere .• ;...ı kalırdı. llcv cek~ 
dcıı Sl:ım aevrıye koli· rile Kam- G"ııcl Baskaulık Di\·nuıııca ;\'l<"ı ır-ia ve·;a kıirenın ufok bır parça- c~e' arp koloslarının Oky ııus- ~ k•>ı bU'akalıııı •ınnıa. ısteı 
baçlılar arasınd,. 'en hudut had!- busluğa ıiyakali teobit cdilıni o· swdaki buguşmal;.ınn mahıJ etın. !arın ı.!"ahbanı )lduguna <>:> .-ekirdekl .. dolv n bterııe bumbo~ 
elet. nlmııştur Bu . ;ı\dı -eler ' n laıı Etem ıuoı Beni .. e'yi itiımıda dcğiştırdi. Rw; - Japon harbi Asya olan k ,a~l. n aegışmed sı lı olsıııı, bıı ç~it kafalar, neden bal 

haflal,r i1:Hı<le N.rry.n relen had - el~ ak buldu.., unu iJ&nda tercdı.oüt çcr\'eve~ı .çtııde s..ına erm1>tı. Bıi- 1 demlerdı .• fak hucu b •!arı ve kahaııına benzetilir acaba? Balka· 
~!erden daha ehl'mmiyrtsı>ciir. <"tnıiyl'ccğini tııhının C) !emekle do ~ilk harbe kadar da bütıiıı •avaslar denizaltıları Brıtanya clrafınua bağının ~"kli malüm: Dibi ııenis 

26 K<1P ı• ıvve de bir ~ıam k" <tf ayrıca me>udum me\'zii gilıı ve millet kitk · rindeıı biJ; ateş cemberı k rmaı a ugra • I ve kısa, üstü dar "" uLun Hal· 
müfl'ezc>sı Poı pE·tınw Şınıalin<!e h r Elem İzıct Ht•nit·c hiç lt'kelen- ap-ılan orrlularır, çarpışma c k.1t'i maktadırlar Vaz,.eı oyle getırdi buki insanın kafası. ek,erı ·etlo 

i.kı t k h •ın· \ır ~metni~, tertcnıi:ı bir aı-kad 111nız~ nctice)e .sa! editı,-~i. Büyü,< i,.),. '-ı .. -\mer·kar n kincı snfa avn..l'l yus~uvarlak. yani balk•lfaa:ına dr-n1ot-OS e oıuna ucum e. ~ · 1 ~·ı ı ı • b - h I' 
Bel rad ı (AA l il • ıruıtu s· l 1 d ""rund· ı dır. Matbuat adı verilen den~nın bm ta;ı,_u daıı-esı, bır bakın~ gô· ınuluıplen u r 1 ıfıı eımeKt< gı. ıt• \RCl ,;a agına eııwr •UY-ndra, l !A.A.) - 1940 yılı zar· g • · - en 

11
• ıanı ı ır r '"-'J eme .ıne.\= J • . .. .. . .: . ld • h Id · · b ., 

. . lwıün ııı. milvon kıen.t:'ll acı«ı \•ardır. . . _ t<'ıne tlalıp ta. bu~doııdurucu hır re, A\·rup ınırlarılc çerçl!\tÜett .. dırlt•r. ) le o ug:u a e. nıçın ac:t a 
a saf.il mudafaasına ·-eru; p . · khısı suba\· omıak uzere 15 olu ve siiratle birlıil'inı takııı eden 'ıadi- k. 

1 
t , ,,_ h 

1 
l ı Kafa değil, balkabagı' 1 . fak.at' d l.ınak İ! 'Fnda miktarda ll\racat ve bazı madde- 1 • • mi<tir HJ ıKattc. o arp e c.i.laıı- Bı l ır .. 

0 
sa.., ıar na ı o 

are ~ re . ın " o - l . ~· d ihtiktır yapılması mem\e- .) aralı bırak ırak tardl!'dı.mışlır selerin heı":udeıı ak alıııla ı.ıl.m;.ık • u:onuldu, 911 ele hitam bu•du, fa.. k kı ı:- ufak deniz va. la. bile Derler d~: • ' 
40 hın gemıyı ıhtıva e<ıen er uz .'lll • d 1 b h fif a b d r ı ' . ı Helvacı .. abaıtı. 
naklive kafilesı seyret.mıştır. ~ r nd ı · · · · k 1 d h' ..,.,r er ... -re1'et ver ııı ... ı, 'a · 

. . . 1 ketın dabıli •ükünunu ilı.l1\ eaebıle-ceıt l"ransı .ar an ya nız ır a " • v" 11 er~· anın ' 3 Y"" ana or ·•· kat 'kt,s.1Ll1 harp bı.it;,;n rık1ı•ı tıir ca" kıırta•an oldıı. Bın rce b - "· 

1 

• .... ,_ . , 
ü~ ·1 bir · et d uştur Baz ra \'ar•,ır ı an ıır nrıne afı nıa an. ı~ .. ., B . lıakliye kafilelerinin taşıdığı m u vu~v Ol""" ı ~ .. . S k •' bir batakhga 'aplaıınıadan, her im· darbeleı.k dnam eoıp gı •. ı. u· tun bınler"e La} te.ın, bu l ~ VE' tile le bihlc bata olnı,P! di~e ha-

' . ,__ t· .. od 4 
.1 mu.ı!D' unsurlar bu vaziyeti ı.tısınar e- 2 ı KanU'lLlC\ \'Cide hır ıam ı. "" gLnıkü harp atı• ini körü'.! yen- h ~ltım 1'ir armadanır• hasaranı.Hh-

11 

·ı'n·anların kafa•. uıı, h'ır le b-n· /U•enın ouymc ı gu e .ını - it b .. · y ı.. aaa. · tihaııda ı~ i not alarak, her yıla, her ' ' ' • 
St 1 ___ ... ,_.. Nakliye dere ulun ııgos ''Y nu:myı.ıer sı Pa.oetıniıı 150 kilometre Şımalı !er, •Hesap pıL\nco>unuıı ka."ı ta.-', ı. dcııız a'1rı 5(•\ ki at Vf' ,tıracı, zarıı·gı· olnıadıaı halde. balkahU"l er ıne varı.....,_.ır, tertip ctmi,ılerdır. Hi;kumeı gasp e ıh. • güne ve her giıniin, her saatine dü- ' ., " 

lelerine refakat eden tayyare- tikAra karJı ı;lddeı;e t.Mbirler almıy' Snrkisınde Kamboc:Iılara hucum cı- riist bir insan mııhascbc•i göı;iere- !iyesi gay"-'>in giltmcktcdırkr i hatta fc>ıh işinı ne\ ıcı \cno'' cccgın<' ııa benzetmişler, ya 'ukahuı:m• 
4 katelııWj oklulı:lan mesafe se- kararvffmiı;tir, m.ştir. Kampoçlılar zaviat VM'ln<'- bilerek ayakla ılurmu~ olmak, her Dtinya pavl~,ılmalı ' 0 arslan pa)l h.il:ı iııaııaoılar < . ..,ik dcnıl :ı. SıJJ .. sakııkabağına. lıele a'nıakabağı· f _.. ., ·ı k·ı t.ı • İhtfkftr v.apan t•rutcılarıa tevktıı bu rd b·r·nc· kateo- riye dahıl olanlara ·· 

1 
ı d' ı kt ~ ~ar lu'-'A •rt mı YOll 1 Om ı!yı , . eren çeki[m 'ş}e İr. 1 kula tnÜyeSS<>l' o)ur ı.ir akıbet de· l ı l ,,<> hın Ciro•cnl ne\'l~ \ '· ~, IJ( arın' ' Rr;l na benzebe Cr 1 ne O aca t. tedbirin batıında gehı"ıektMir, Di~ ta.. ·ım rd· ı 

ıı~tur. ra'taıı bazı tııda maddeleıi hıtkkında 27/28 Kimunııewel gec'°"i Siam ğildir Sicilinde böyle bir netice i· ven e ı ır. ıhll\'acı ta~in cc•d. Asıl tcslıh1t Osman C•mal /(Al'Gll 1 
ıhil müdafaa kumandanlığının v.,;Jı:a usulu tatbik edik>t:ektır. Ekmek tav,·arekri Mckongun Fransızlara zah eden notlara •ahip bir gazete· İlk menfaat sahaları. Alman) ayı lplilmııı, .t;·ate,.Jer tut p jer. A
ıca vazifesi k~if uçuşlarını te- ve.ilaılarırıın ıs kanunu.aniden ıtiba- a 1 saluli üzerinde bır k \ defa ~- ei, öviinınek hakkına bih:ıkkiıı ma• çevreleyen bir düzune memle_ket·ımerika sanay:ıne \·eçlıder veren 
etmek ve büyiik Britanyanm ı·en nı.,..i,.ete gırecegi '" ad•111 basına lik sa~· ılır. Bıımmla beraber Türk lcrdL Hepsi de kendı aşıyansın<I~. rl, yarıı ki harbır rnullkrr.d ınki-

fa tıe olan :n1ünasebeUer.ni günde ~oo ır.ını ekmek 'erile<:"l!ı "e ·çar ak p!opagııtıuo. beyanname le. ı edebiyatına çok beğenilıtıi!j ciltler medeniy~tler kurmu !ardı, kcna. ı '' R it ~·ı <ı 
·" k vesika usullinUn yıılınıdcı b<-ı.ere, tuza atm~lardır. <I I tl" lşafı<!ıı O s txp ·, UZ\e .,., "· 

afaza e,.eme tir. ,.e y••a da t~m'J edilec•gı söylenmek- kazandırmı~ olan, güzel ve yar~lı- vağlarile ırnvrulı.y~r1.ar ı. rn_ a. · d k 'f . Ronıa, 
1 

(AA. _ Stciani. 

Bulgar - İtalyan tedi. 
yatının tanzimi 

.... -~- Iı . -es~ erbabına re -ıı veıeı. tedir. Bazı mıntakftlarr'.a petrol S11tışı cı kalemin •abibi Etem izzet, her sıın'at cihazlarilı> ordular hesi ve-
0 

tk nda 
Almaden'de amiant --- vesikaya tilbi tutıılmR!ttadır L o D d r a 1940 millı da\'ada dai>na lenıiz "" dii· lirıerdı o seb~de de, bu 'l'Cnfa· ışa n nu u . 

madeni bulundu rüst saflarda şuurlu ve disiplinli ati caz. tı. Fraıı a glbı ÇeKo s;o- K nd•;rnnı rnudafaa 1 m 581'8" 

dnt, ı cA.-..) - Sldanl İngiltere Clipper tipinde dan 1941 yılına bir er olmak feragat ve i7anını vakya da bır san'at dh·arı-1 r. p.,. ~·n milletler. 1>1zden, k~n t h~_rrı-

Ayandan Gi ru n Le BWgar u.•ab .. 
has heyeti re o ta elç• • k ı. Petze< 
Butgari!tan ile İta.I.rn Grosıuda t c:ırl 
ınubadelr-lenn ve 1ediyatm +.ULzımı.ne 
daır bir anlaşma ınlzrı:amışLı.rdır. <naden'e '"ı· ltiloı-~reıilt ın .. afede d • l gö\termis. olan füeııı İzzet Benice, d ,_ ı d mler'ın· yeLleri ve emnıvet}('rı ıç!;ı, rnuca-... ·~· üç enız tayyaresi a ıyor lcrv~nm. aha o<uru u u c 

nııdcn arnde 1 bir amiant madeni Vaşington, 1 (A.A.) - İngiliz na s ı I g e ç t •. öyle hahik ve o derece mütevaıı- d" t~tkik ettıgıın, san'at m·ıı:SSCSC· dde'cri!': mümkün kılacak la}vare, lıkandinavyada müthi• ~tir İld mflı'e derinlikte b;ılu- dır ki, biitün diğergiim rnlı,mala- leı·ı 1 ·le or' ı aı· ı·htivacıru karsılu-ı tank, top ve şilep istıvnrlar .• Bu .,.#nklar -ınadett. b-r damar halindedir, lıl&- tayyare imalat nezaretinin mü- u --.. -

ı llilt.bt cem'an UW.000 mek'e aı11- messili B. Morris Wilson, Atlantic rınuı kazancı olarak yalnız ""•il- val.ıilırcii. 'cn·edıı . i ·ga'J y~ln•> silahları liizumu kadar ,.e üratl• Stokholrn, ı (A.A.) - Stefanı 
~ ıeni,ılJiinde bir Bü.'ıayı kapla- Clıper tipinde üç büyük deniz tay- ''İngiltere, daima mevcut mi.~ ve itimada değ~rli 'ayılmL~ ol- Şıma• d<>nizı kı~ı ar.na hô.ltımi}l'tı lbu millellere vermclıyız ...• dıyor ı ~ruı ı•avya'da •adet ... bı ı;o>!W 
-"dır mayı aramıştır, A~" dostumun bu 1 1 . 1.b t Bı·itanya 16 a\'danben ııemala- dalgası büküm stirnı•ktkedir Isveç , yar ... ı::inın' Amcrikadan mübavaa e· k 1 d . . . tnwı~ etmı\or, svcç e ır ı a yo- · • . 

1 ,,uzveltin yardım projeıi •· . · olacaktır,, şar iSi SÖy en İ a"I heddıne hakkıyle ulasmı .. ol- 1 • b tı b I d j an tehdı.t edilmektedir Zay
1
t Norveç bududıında kôın Hatr.J a es e-

ington, l (A.A.) - RuzYeltin hıı- dilml' olduğunu haber vermiştir. duğunu kabul edenlerdenim, ı,;. lu u cınır 1 \'l!Zl ·e c . u un .u- rın . at"• h d vaıeı,.inde termometre wınn a\t nııa 43 
ıkitibi Early bn•ilrıkfı •azo~il« Bir kaç hafta sonra teslı·n edilecek Londra, 1 (A.A.) - Lomır;., d' b k ru><>r. İs> ~c. k; guzc\ bır san at ha\·a !ıloları, hem ted uı. em e valetinde lermoetre rırın alt.ıclnn 4J 

- ~ ~ tem gerek fer ı ha~·at a rnın- · .. • • . _ı.. .. - , •.ntıaında bqonaıta buluııarak öıııi- olan bu tayyareler, İngil z inıpara· 1940 tan 1941 senesine gecışi, h b k merkc·zidir buvuk harpte oldu.ırı., taarruz1 vazıfeler dasına me""w: dcrecqe duşmüıtilr. 
lelti ı>azarte..i tıün!l akdL'dilecek dan. gerek sus~·ete aptı a ınıın h' 

torluğunun münakalUtını temın et- hükumet merkezının su\11 zama- dan. gerek'e rcjiıııe b~ğlılı<M '° gıb. bugüıı daha '!o''yı.ik m·kyasta kalmışlardır Britan ·anın .A..merika Romanyada tatbiki te ır 're içtimauıda Rl1%velt!n, İngilıe..- mek üzere satın alınmı•tır. d ~· 1 k t h t' 1 I 
,;,. ile harp malzemesi \'eı·ilmesi • nındaki halıni andıran bir şekil ·"" Türk siyasi taliinin daima mc>ul kom~usı.. be.ahına çalı ma • tı 1• efkiinıırn da takdir ve ayre ın edilen kanun ar 
.ında bazır!OOıtı projeden baiıut- Bir Macar l'azeteıi kapatıldı ıes'it etmij,tir. Zifın karanlıga terelliler »adeltifiine inanı 1 hakı· jrarın<ladır. Dünva pazarlarını bes- cc·lbeden bava filoları, istila (iı;!c- Dükı'ef, 

1 
(A.A.) - D.N.B. al•nsı b<. 

.nın nwhl<'mel b'liunduğ\ınu aöyle- BıML.peole, 1 (A.A.) · - D.N.B ı·agmcn Londrahlar, Ingiliz impo· mındaıı \'e hele Milli Seft. havran, lıven bı; <ıa,·lb->ınaaiaı-. artık, yarı:ı- rme ba>kınlarla kalmadılar, düş· diriyor: 

.r Dahiliye nezareti, memleketin men- ratorluğunun merkezi ismi vl'rileıı olu"1ı bakımmdan itiıu;da ve ı;ınu. ! kı harp ıı.-" isleLlnıcktcdırlcr. man hint.-rlandi derinlik! nne de ı kftnunU511nı 194! tarihimi<> tatbık •-
nerik d tu .. leallermi tehdit eden malUy•tte yazıları 1 dilınesl beklenilen yeru medeni kAnw•la 

a a o nnaııına mu- Piccadilly'de gruplar halind~ to!'- mi sevgimize layıktır ve bunu ka- A1maııya~ın. buyük harbe girer- d'ldılar Akdeniz emniyetinin kıy-~retLigi için Okluhaı;lann organı olan ..ı. tiC'aret kanwıu ve usulü muhakemat 
t.de edilmiyen bir Alman Magyarug ı•""'e.inl ıs ~aı<•ıesini ı .... l>nmı~lar ve an'aneyi muhafaza zannııştır, ken, top ·usu için lop başına ve ıs- metli bir ıimili Ol' yine bu filolar- kanununun mcr'iyete gimıesı guyr tr'u. 

""-1ington, l (A.A.) - Adliye ı>atmırtır Pderck bir ağızdan ~arkı 'öylemiş· Elcnı İ~et kalemi ile ha~afa atıl- !ikbal harbi he.sabına hazırladığı d•r E/C'l' bu hava ejderll'rı sayıca «YYetı olr tarih• talik edllml 
1tetindcn bildirildiğine göre, Kameronun müdafaası !erdir. mış ve genç ya~ta •açlarını apak cephaneyi, ben kendi alayımda bir ü,tiiıı bır dummda olsaydılar, gü- Ma<ariıtanın mihverle 
runış olan tayyare fa-brikatörıi- için tayyare Seyyar satıcılar, şansın tansal· eden yorucu bir çalı~mı~·a, ~-ıllar- iki günde harcadığımı sövlcrsem, zcl Adanın muhteşem ilbıdelerı o olan doıtluju 
oğlu Claudiııs Dornier'nin Bir- Londra, ı (A.A.) - !liıdu·ild•Jl""' K•- olarak beyaz çalı d~ll.a.rı satnııı;.ar· ca )'ılmad3n giii\üs gercr.k, iki bü- he .ırta ne kadar vanılanlar oldu- n· bette zararlaı· görm ·ecekti. A-A 

'k d ·k ı· · t dit F K /\ 1ı vü, 'k günlük htanhul ı:a>etesini h ... Bu<lapcşte 1 (A.A.) - .Bazı Bal .ı< merı a a ı ·ame ını em ı"" ran.ııız amaronuııun "rupa ve dıl'. Lokantaların ve otellerin ~a- g' u aııla<ılabilır: Alıuaıı sa ra ...,.. nıcri.k·anın, art"'"a"ı e bııyuk şah· 1 
il h lkı s t d k 1 k d t a• " kun mahfill<'n, Macar - Yugos V lml reddetmiştir Cl~u<lius yer a pı<ın~ " e avc • n•re.. urmuş l'e mcm •·et ava arın- pu b,o< ~. '"00 ırermi düşLyordıı• t edil 

. T 1n..,, t .h. d teri sat.uı almak Uzoro 5ü00 lngilız ııı-nsı !onları hıncahınç aolmui. We~t - _, k .. h' d'kk t' 1 b 'k' . .., sıyctinin dilile garan ı en, ar- dostluk muahedcsıne, her ne b• 
'UCr emmtız ,,,, arı ın et'" ·~- ım··• . • d h il . d b .,._ ço tıhz ır t a ' o an ıı '·ı Snret kena• nda Türk batar\'alarııı- dı ,ı, bu haz·,n ~-,lu"'· kap:ıtacak-. . . alt ~mı e ı,.ettJ-r. B•ı layy •re 'T •'r>n- l!;n ma a esın e ır tok toplantı- · •· ""• ~u hasına olursa olsun, Alman alryh Bır\p;;ık AmenkadR l>ulunm . sız Kameronwıwı mu~.oıa.,ında lr.ull.a·ııar .vapılrnı,tır. Y..-ral ı treni 1'· gHete ile efkarı umııınıyemize dan bir gunde öOO '!l<'rrn sarkdeıı· tır. Kanada mektebı. İngiliz ve A· lan bır' mahı'~et atfetmek ıs' .... ıC'k• 
•· nılocalr.ıır ' daima sıhhat vtrici bir atmosfer J 

tasyon\arında "ıicude ge!iri!en yaratmak azmini giistnmi~tir, ler vardı! n crıka sana.ı ıile ıııu,azl ç:ılışıyor. tedir. Bu<lapeşte siyas! mal>filler 

l ııitJnaklorda şenli ·in tertıp edil- Dalma nkur, daima çalı,1<•n, Bir malzeme harbi bahis me,·- Q41 arp ,-ılı .ö,·lcndıği gıbı, gıinde Almanya ve talyar_n Cenubu Şar-
mistıı- daima t~miz ve imanlı, her raman zuudur Gcnçliginı rıanen, fikrm iOO tayyare inrnl edeccks<'. büv .ık kinin •ki mühiın devle i ar~sında 

\ ·e b•"nnEn vrti~tiren her "lll.-deni 1 l • l 'h , ı· ve Pi .. ca<"ıllv'de kalai>alık bir halk ba~kalarının •erd ve haJsiyetine =·· .. harbin d,, görnıedığl . du ar, u~~ ki dost ugu, arı ayış 21 nıye ı 
NO T l R A 
Necip Fazılla 

lr.onuıurken 

(Soa Telgraf) ın ıne~hur 
"erçeve) dsi , 'eeip Jo'azı! Kı
kürek, Eteııı İuet Beuice'· 
n ::Webu....Juiu.au duyuura, 

tun_u ~u yolda tebrik etti: 

- Seni tebrik eder .-e ioh
bını, nesli111uiıı. luym•tl•n· 
rilmeo;i )olunda h•yll'lı hır 
,di.e telakki ederim. Fakat 

il tuhafına bak ki_, bu sene 
sı, piyancouun biiyük ikra· 

Ye..i küçlik bir farkla hileli
• Yaklaşırken, ;\'lebusluk ta 
on Telgraf) tnki yazı iilu· 

'1nun la ~anına kadar gel· 
-~ \'e beni görınemış bulunu
r 

Etem İneı do tuna dedi kı 
- Piyango biletinden teselli 
)kafatı ka,aııdın mı bilınl· 
ruıu aıuına., e:azetemizdek.i 
ebi \'e fikri dılldiınnnlığın· 
n d mı le elli sal)ibi oldu
ııa uııhc ) oktur. 
' · ane '.\tolla atıldı: 

~ecip Fuıl Kı akiırek. 
l<'lr · · b ı ını ı t rzıh medihler-
n ba ka hırbir e~ d bula· 
z . 
• ız ona • ' kır dunyası-

n bedı e ed bı mebusu 
. ı de 
ın.. \ln d onu cbedi-

:ı me li dıtı da lıır kın ra· 
ır. 

·,ütJesı birkaç kere: .. ;gılı olan bu miine\·ver arkada- millet, son erin ' kadar ordusunu suz bucak<ız cl'phelPrde, denızlerd•! mm bir st•!l'pat! ile karşılamış o 
• İr.gil\cr~. daima mevcut ola- rnmza Pnrti Genel Ba~kanlık Di· takdye etmek kudretini <le haiz· ,.c havalard sava araklardıı ''e duguııu tcbari.ız ettirmekWi 

" · b h d'I · ı · dı·ı·. ''u••,· plcr, zengin insan ka)- h • d \' ı d sluıtu A··ru k k h b . vanı taraf ndan a <it' ı n1ış o an•· nı ·ı-4 teote 
0 

ı,", .an Britanva avıtı..ar.1 a M.:lcR,r ugos 3\' o o , • ca tır. şar ısını rn;usı ır Ş~\'ı:- "' . . , 
le tekrar ctm; ·tir. Bir kaç yüz k.- tamnt ta Kar. müntehiplerl t.ra- naklanııa sah.ptirkr. Hiiner, cep- k k İngılız hava kuv\•ctlcrı, panlll bu kısmında .ulhun idames 

Karakteristik 

bir 11okta 

!'i ant.' 

duk ta: 

fıııdan s~vgi ve ha,.notle tc:vit e- helenr besknmcs1drr. Alınanye., tam~runma;naa" ,',·ıe, ta rruzl bir hava ı- 'ni temin ctmel..led. r ki bu, m.!ı\ er ji Saint - Martin - Auks - Champ.. a 

1 
il 

. dilereğine ~üphe etmediğimi2 iti- Avrupanı'l bütün o ~an'at E\ ı r __ "' •İ ·asetı' takı'r. edn ı~rın dlle.,""ııu yc- devl t\e'i taraf•nı:hın da !uzum ı lo a ılc koııu~u)·or- kilisesinin mulızcnınde toplanmış- . · .- < ' 

mat ta. son günlerde girı~ın•§ ol- "armki ha bın sarfiyatmı duşunc-
1
. ~e1' ~raır tPlakki nlunmakla<l:r 

- •·arkında ıu1>ııı. ~u İtal
yanların harp cdi~ tarzların
tl.a karakterbıık bir nokta var. 

Dedi. 

- Nedir fütad?. 
D ıut•me vakit kalnıadan, o 

ilave etti: 

- Hiç teker teker esir olmu
yorlar, ·a tabur tat.ur, yahut 
ta tünı ·n tiinıe .. ı. 

- ·Her h•lde h •topyekiın
culuğuıı. orduya da ianıiş ol· 
masrndan olarak! ıliikmünli 

\erlrin1. 

Yeni yıla 

girerlr.en 

1. Zekeri) a erte! •· 
kalesinde: 

- Yeru :rıla n ı1 giri,_..? 
Diyor. aııe Molla: 
- Fevkalade m<'!<llt. barp is 

ve nı '•reUelı. 
Diverek ilaHı ettı 
- Zekeriya'nın •IM1 yılı 

dıln a illetleri ı ın lıır feli· 
ket e sefa! ı ıJ ola ktır• 

'n bı !Ak ndı 

eli ,.oktar. 

4 SE.KlP 

ti h d J · • • rıne ge ır.~ duğu haklı bir m ca e <"nia rck. faali. ete gecırmı~lır. Alman Merkezi duı..:.Tımdan daı.ma iS-

hak<ız, basımları. da»alarınııı bu- teknikçiler·nın. Al"'.lan ve yabancı tı.f d imkanı bulan Alman vrdu
Mahzende bir balo tertip edilmiş, utlaTını "" mücaddelerindc kullan iŞÇill'nıı, büyiik harptekı ıle kıyas a e hareket hedefı ner ,;i olaca-
bunu müteakip yeni sene içın dıri dıkları üslubun ne umııınl bir ak- kabul etmiven, bir hazırlık 1 an· sunun kestirmek imkansız-

tır. Bunların arasında bir çok ü
niformalar da göw çarpmakta idi. 

bir ayin yapılmış ır. sülaınel uyaudumL~ olduğunu İ· k ... er !anlara ve programla- ğını şımdıden . . . 
zah eden bır yüksek h•keın k•ra11 ma uı · e p .. h k dır Fakat !tah·anın vaziyetı sar;tı· 

Saint. Pau! klisesinin kapısının ra tabi tutulduklarına §LIP e yo · tir: Artık v~fakar olmıyan öz 
önünde bir kaç yüz kişiden mürek· bulabilirler. tur. 

=--======= 

Piyango çekilişinde 
50.000 lirayı 
Yılbaşına n•zaran * denizlerde çekingPnlik, :kum ve ka~ aq Urtılık wı.-ue d•i'il kep grunlar toplanmış ve pazarı Ameı·ıkanm büyük Cümhurreisi 

1 4 
LI-"~ ~- ~·-·~ 

' · 'k fıı·lınalarının, ateş dalga arının ya· -- - ~-t · "' ;Jı, n gece ·'- Kurs intihap dair..-.inı ~brı e· Am ik Britanyanın 
pazar esıyc ,,..!l , • • çu.;an Ruzvelt'in, er ayı . rattı 1 cehennemleri aşarak. lıı>de- ka•- mümlr.Ülldut. 

yangınların henüz söndürülen en- derim. bir silah ve cephane deposu vazı- fe hayat sahas1'ıa ulaşma: Yılbaşı piyangoauı.>dn kazanmııdın1.1 
kazma ıı~zaret Nkn itfa1ye nefer- N' tt'n N ·ı )'etine getirmek istenıesınin mana lst 

ı.zamc? ı azı B demem ey tükenmez,mı• Yuz bw !ırayı mı kıı.z.ınmak ı-
• rioin de i·tirakıle hep bır ağız- ve hikmrtini yukarıda izah etme:C ' ır §CY ' 

1 1 
t yordumn• Falu\t belki biletiniz de,. ... 

aa şarkı s;,,. emişlerdir. istedim. Fransada büyük harbe ~ emel., •H"l/1'nt denm, ıey ıa ' rımdı. Onun ,çın yılbaıı p!yang und.>. 

1 Amir
-a--o---l Darlan Japon • Sovyet bahk lirak eden Amerika ı>rdu..unun bir heyhat! ' 101.iyUk tkramı;>c1ı kazansanız bile o-

l 1 ----- --- - 1 un ancak yansını yani 50.000 L.rayL av ama an aşması milyon mermi attığı günler olmu;- - alabilirdıniz. r'ak.at bu S0.000 lirayı ır.a-
1 foskon, ı (A.A.) -- D. N. B. tu. Hind milli liberal fede· zanmak dalma mümkündür. Önliınüzdo 

Fransız: doaaamaaına 
Mesaj gönderdi 

Vıchy, l (A.A.) - Bahriye Na
Tırı Amiral Darlan, yeni yıl nılina· 

sehetile Fransa donanmasına gon 
dermiş olduğu bır ınesaJda e:ıcum 

le sözleri so~lem tir. 

•Mar" 1 Petenin • tik ek etorl-1 

l lesi ıtı da han a goçırın kte ol· 
1 

dugu but n uşkulatı nan ıı,; ve 

ajao!I bildiriyoc: Japonya ile ba- Yar ;:ıkı harbı kara sılahlarılc ruyonu beyannamesi lıır fırsat daha var. ? İklnclklrıımı:IUI 
lık avlama anlasına" 31 kinvuu- ba armak bir havaidir Ne muha-ı Caleutta ı (A.A.) - Hind mılli UçOneu ~ ılişte bu bil7ilk tkrami1'! 
evvelde blteeektır Yeniden teındi- b' be 50.000 lıradır. Hem bunu yilbaf11lda ol 

rehe mey<iar'ar ne d me-ydan liberal fcder •yonu. tr yanna- dutu ııbi b"1 liralık bü: biletle deill, 4 
di için Japonyanııı oskov• el • · n>uharC'b<lC'n düşünemıy b11 n erek. İotaliter devletlerin ltrılık biletle kazanmanız "1Umltündür. 
l\folotof ve muaviıııle gorılşıneler- ı etteviz. Mı:ı.hart>bc ml!ydanları !taarruz ına u· uyanların zafrindeıı Yani talil satın alıp ta bir Ura da eltsiJı: 
de bulunmaktadır. 1&41 muvakkat ;::harıp memleketler ve bu m""- cm.in 'd ~nu b ldi'.'ınlf .v~ Büyıik vermli ol•<aksınt<. 
an•a " yakında imza eıılilecektir lek~'lerı muhit <lenızlerde ıl ar- Br tıınya e tteftklennın gos- Bundan başka bu oelı:ıllş dörd•ıncü 

C nubi Amerikadaki 
lngiliz ticaret heyeti 

1 A Con 1 

tık Okv Jar havalardır Onun ·~ arı ga;retlerl! kar· tertibin ııonuncwıu olduğu iı;Jn, orta bil-

i t yüklükteki ilcramJyelen ır klan ds e hava f !oları da h - yranl ı f~ etmiş ir. 
var bır mıky s a a t. F ,H;n , milletine lı.14ıp çok 4.a:lal ırı.lnuştır. n.,., nızden b<r 

p!An a4p tekil< ediniz. Geçen ı,;ek 1 
ederek dl!Vllnu için ıore Utramıyelerin ııe-:ıı detce em de 

bulunmasını nılktarca re kadar tıulalart.r dıguu ! ,,8 ar daıre ınde .e ecıbel rmtıj 
1 
rıa)etk r elarak ônlıy cektır a l• 

nya büyült bl 
una malik r .. arec.etıın z. 



SAYFA - ( 

Nakleden : Faik Berem en 
Seni rahatsız ettiğim için af· nanmış ve mes'ut olmuştnm. 

fet! - Fakat sözünde durımyllfl ben 
Seni böyle lrıırşıladığım içın değilim, ki... Bak, Muzafferle ç:

asıl ben senden af dilemeliyim. Ne kardığın resim. Sonra onunla ev
TBr, neye böyle çekingen vt! lror- Jendin. 
lı:Rk duruyorsun! - Likin ıı.. resmi görmtlyursun! 

- Fakir olan herkes korkak w j Süheylayı.. Ha iki sene sonra da 
~mgendir. onunla evlenm~tin! Ondan başka 

- Ne, sen fakırleştin mi? Niçin? kiJJ16eyi görmüy<>l'du gözün! Çünkü 
- Niçin olduğunu bilmiyorum, babası mühendis olman için sana 

çalıştığım fabrikadan tasarruf do- yardım ediyordu. 
layısile çıkardılar. Başka bir yer- - Sen de Muzafferden başkaSlnı 
de de iş bulamadım. İşte b11 hale görmüyordun! Çü.nkıü annesi, bi
düştüm. Ve şimdi de sana geldim 2im vaziyetimiz bozulunca çiftliğı
Seniha! mizle dereyi almıştı. Çevir sahife-

- İyi ettin dostum! Hatırladık- yi .. Ha. · le evlendiğin günün ha· 
ça.. tıra .... 

- Ah, hala hatırlıy<>r musun? - Çevir yaprağı, bu da senin ev-
- Unutmak imkanı var mı Ma- Jenmene ait bir restin. 

cıt? O günler unutulur mu? Aş•u- - Bırak onları şimdi. İşte dördti-
mız uğruna.. müz bir arada, Venedikte bal ay-

- Evet, aşkımız uğnına, 9l"n ko- Jarında iken .. 
canı, ben karımı bırakmıştık. Sen - Sen Venedikte iken bir ilah 
kocandan ayrılınca sahne hayatına gibiydin, Memlekete döndüğümüz 
atıldın ve meşhur oldun! Bense.:. zaman, sana prestiş ettiğimı anla-

- Kabahat sende değil mi? Ba- mıştım. Sahifeyi çevir, Hem Aliahı· 
ııa hiyanet etmeseydin ayrılmaz- nı seversen şu albümü kapa! 
dık. Lakin ziyam yok, hala bizi biı'- - Neden• İnı;arun maziyi hatır

}eştirecek bir çok şeyler mevcut. laması kadar güzel bir şey var m:? 
Seni tekrar gördüğüme pek seviıı- - Hayır .. Hayatımın böyle par· 
dım ... Biraz bekle! ça parça, ve acıklı sahıfelerini tek-

- Ne yapıyorsun? rar görmek istem yorum. 

- Hizmetçiyi çağıracağım. Sen - Amma şuraya bak. Bu mes'ut 

kalkma otur. Fat'!la şu resim al-ıolduğurnuz dPvreve ait .. 
bümünü bana getir! - S~niha şu albümü kapa! Daya-

Albüm ge!,nce, Seniha: ,. namıyacağım. 
- Yanıma gel Macit ,dedi. Sıkıl- -:- Cesur ol raı:nm. İste. sa~ifey' 

mn, bizi kimse rahtsız etmez. Bu çevırıyorum. Bak bu oteldekı bu
aabah serbestim. Albümün yaprak- luştuğumuz daire .. 
}arını çevirmeğe koyuldu: - Çevir Seniha sahifeyi. 
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Soldan safa: 

1 - Mes'ut. 2 - Bir i§ yapmaldılt, 

k"iı(uk ayakkabı. 3 - Yalvarma, fayda

lı. 4 - Gönderme. 5 - Bir kağıda ı..,,L 

ni yazmak. 8 - Zamanın bir Juı5mınm 

leni, kalabalık ;ıarkı he~ti. 7 - Dahil 

oluş, cemi edatı. 8 - Bayağı. adamakıllı 

sarhof. 9 - Yalancı bir peygamber, kı

yısında tarih! bir muharebenin cereyan 
e!tiiıi ırmak. 

1 - İngilterede bir sehir. 2 - Caka, 

ziyafet sofrası. 3 - Bır mala ("\ koyma, 

1eı. 4 - En çok. 5 - Sicim, bir renk. 
6- Alete dı..i~nıek. 7 - Ced, harabe 

artığı. 8 - Afrıkadaki İspanyol mtis

tm:nlekesJ, bulmı: (ah-;-n1a. 9 - Bir&_ 

meni ismi. 

ZYVeRı:I balmuuın ballfl!llmiıı ,.tJ!: 
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Diinya tarihinde d.evam etmiş M •• kb J 
harplerden ·30 sene harbi. ' •100 usta e 
sene muharebeleri , •Ehlisalip Se

ferlt>rİ• gibi insanlığa pahalıya, bü- haf b İ 0 İ 0 

hava 
daha 

Mehmetciğe e 
yük felakete, zayiata, ıztıraplara Yazan: Mehmet Hicret 
mal olmuş mukataleler kayıtlı- tahrı.bka" r olaca. 
dır. 1914 de başlıyan umumi harp, Kahrıı:nwuı aıık1'1'; • Mücadeleden. möcahedooen k 
dört sene üç ay, küsur gün devam } 

1 
Göndel'dikle.ri hediyelere teşek- iyyen yılmazsın, hatta cenkten, 

etnıiş. 8 mil;)'On teshil edilen mak- ğl an aşı ıyor kur maksadı ile. Hukuk Fakültesi vaştan büyük hır 2evk duyarsı 
itile, in,an zayiatına mal olmuştu. --------------- talebesine yazrnış<>lduğunuz seviln- Daima ileri yürür, daıma iler. a 
Geçmiş asırlardaki muharebelude Y G3IGll: Hômit Nuri Irmak li mektuplarınızı dün ·İkdam• ga- j lırs~. Dedtn gibi, atan gibı, bab 
harp •iliıhları, 1939 da başlıyan ve zeteı.inde okudum. gıbı savaşırsın.·· Hasmını yene 

devam eden harptekine nisbetle İtalyada muhtelif sanayiden baş Bırbkinden samimi olan bu kıy- tepeler, ovalarla, tepeleri düşın 
iptidai idiler, insan öldürmekteki metli mektuplarınız.dan birinde cesetleri ile doldurursun .. ka, deniz inşaat tezgiıhlarırun b.,. 
tesirleri çok az "e mahduttu. Bil- 1 d • C h'-"f "'>nları "'"'yorsunuz: Hangi düşman senin gibi, yılma un ugu enova, gene Jll\I ..,.ı .- , -
hass .. tayyarelerle tankların, top- fabrikalarla birlikte tayyare ve o- •Sizin bize ettiğiniz iyilikler u· yenilmez, aslan nefere karşı koy 
Jarın, 1914 tihan harbindekine nis- bilir? Hangi dfr<man Tiirk ~üng tomobil imal eden Tiiri1>, bunlara ıwtıılmaz. Bizim dedelerimiz, IJ<ı- _,... •• 
betle tekamiil ettirilmesi, muharip mukabil İngilt.,,-ede otomobil fab- balarımız bu sevgili yurdumtızu siinden korkmaz? .. 
,,., gayri muharip hüyiik devletler- Sakarya, İnönü, ba·;tan basa. rikalarile Armstrong büyük gemi korıı.muşlar ve onu bize emanet et- • 
de ilim, fen müesseselerinin, bun- nadolu, senin parlak zaferlerini 

tezgahlarının inşaat merke:ıi (Co- miş!erdir. Biz bu mııktuldes vatanı 
)arın laboratuarlarının, kimya mü- şahidi değil mldir? .. ventry, 150 çelik eritme fırınları- onlardan daha iyi korum.aktayız, 
esseseleri mensuplarının geceyi Zafer senin sovunla dog· d 

nın da mcnut olduğu Sheffield, koruyacağız .. Selamlar.... ' 
gündiize katarak yeni, yeni harp h' . d'f k 1 .1 ve ondan asla ayrılmadı·, bund mü ıın şımen ı er mer ez erı e çe-
iıletlerini, tahribat silahlarını keş- lik fabrikalarının sahası olan Lo- Bu ne büyük tevazu kahraman sonra da asla ayrılmıyacaktır. He 
feylemeleri, 1939 muharebesinde- . . 1 Mehmetçik! zaman •an kazanacak, temiz 

den, petrol tasfıye fabrıka arının . ld be . d b b ' 
ltl telefat, tahribatın tasavvur olu- . .. Bır yı an rı, anasın an a a· _,,. alnını daima semalara )'Ük e 

yerı Ne,·castle, ~anı aşır sanaynnc ı . pa.n. 
namıyacak miktarda fazlalaşacağı- . t ·hl l'k GI 1 sındruı. çocuklarından. eşınden. hu· tecek ve daima zaferden zafere K ve gemı ezga arına nıa ı as- ~ . .. . . 
nı gösteriyor. Şimdiye kadar ze- 1 1. .11 . d _ .1 A tasa but un sevdıklerınden uzakta, şacaksın' Faziletin, mezivetin gov, ya nız ngı erl'nın egı , ,._ ~ 

birli gazlarla, m. ikrop '""··ınak usul- en mukaddes bir varlık telakki et- büvük tı.m•ali 1•11 Kahram,"n Me ~ rupanın '\."e riunyanın paınaklu ma " ~ 
lerile mücaddeye teşebbüs etme- miıl:it sana~·iini bulunduran, yapan tiği, güzel yurdunun sıf' rlarında; metçikt... Mehmet HiCRET 
miş olan muharipler, girdigimiz Monchester, buğday ambarlarım, yazın, yakıcı ye kızgın sıcağına, kı-
1941 yılında bu usulii de miitcka- pamuk ithalıit depolarını etrafın- şın şiddetli, zehirli ve öldürücü so

bilen tatbika başlarlar>a, husule da toplamış Liverpool, makine, si- ğuğuna. çılgın fırtınalarına yılma
gelecek sİ\•il halk zayiatının çıka- !ah, tayyare fabrikalarının saha- dan mukavemet eden kahraman 
caıh miktarın, tasavvurların çol< Mehmetçik için, kadirşı·nas Türk sında bulunduğu Birnıinghaın, sa-
Ustilnde olacağı anlaşılabilir. nayi ve tay~·are merkezleri itibari- gençliği, gönderdiği bir kaç parça 

;llan~ ve ~imal dcui<ı salıillerin- Je çok ehemmiyetli Londra, Jıafif hediye ile bir iyilik mi yap~tır• 
deki hareket uslerinden 20 dakika- bombardıman tayyarelerile, Vi- Hayır, hayır .. Cesur asker! Türk 
da Londra uıerine vararak tahrip, ckcrs uıitralyözlcriniı\ hazırlandı- genı;liği Türk gençleri, Türk yur· 
yangın bombalarını boşaltan Al- ğı Bristol bahriyenin. kara ordusu- dunun, Türk topraklarının, büyük 
man tayyarecil.,,-i, yeni keşiUerle nun ağ.ır toplnrınıll merkezi Chat- bekçisi için bir ı) il ık değil, kendi· 
stratosphere denilen davasızlık sa- hıım. !erim bekliyen kahraman Mehmet
hasına, yük,ekliğıne kadar yükse- Fiihrer Adolf Hitler, 17 Uazi_ran çiğe kar_ı sadece ,·aııfelerini yap
len tayyareleri kullaomağa haşla- 940 ta Amerikalı gazeteci Vigand'a mışlardır. 
mışlardır, Buna mukabil 2 saat 20 kirli şahsi menfaatleri için mil
dakikada İngiltere adalarındaki yonlarca iıısam kurban etnıcğe ha-

Sana inanıyoruz, güveniyoruz, 
itimat ediyoruz, Şanlı Asker! ... 

1940 Yı lind 
3090 Alman tay 
yaresi düşürüld · 

in g i Ji z 1 er de 1050 
tayyare kaybetti 

Londra, 1 (A.A) ~ lngiltere, y 
ni seneye kara, deniz ve hava ku 
vetlerinden emın olara1' gıriyor. 

- Dereden başlıyalım olmaz mı? 

2 ikinci ki. Perşembe üslerinden Berlin üzerme \·arabi· [zır kapitalist zümre ,.e si~·asi peyk-
8_00 Program 19.15 Müzik len İngiltere tayyarecileri, filhaki- leri imha edilinceye kadar harbe 

- Çevinniyeceğim. Bu sahifede 8_03 Ajans 19.30 Ajans ka uzun mesafe katetmek mecbu-. dc~am edeceğiz ,demişti. 

Her karış yerL atalarımızın, de
delerimizin asil kanı ile kazanılan 

Resmi Londra mahfellcrırıde 1 
giliz donanmasının Akdcnize t 
mamile hakım oldugu ve denizal 
tehdidine karşı esaslı bir mi.icadel 

ve bize emanet edilen bu aziz va· ye giri~tiği tebarüz ettirılmekt 
tanı, bu mukaddes yurdu. atala"- dir. Bu sene her ih•ınıale kar 
mızdan, dedelerimizden daha iyı •ı koyaeak yeni hır ordu techlz edi 
k.oruyacağınız.a, bütün Türk '.11ille· Miştir. Tayyare uvvetkrinın A 
tının kU\·vetlı ve sarsılmaz ımanı 1 manyaya askeri bakımdan verd· 

vardır. !eri zarar Alman tavyare 'erin 

Fotogra f o kadar net değil amma .. 
Fakat bizim derenin resmi olduğu 
belli. 

- Bu dere babanın çiftliğini ayı
ran huduttu. 

- Evet, babanla babam aıasmda 
niziı vardı. Her bıri ayrı ayn hok 

:iddıasmdaydı. 

- Doğru .• Amma babam haklıy
dı .. 

- Bırak şimdi.. İşte derenin kP· 
narında çektirdiğim iz resim .. 

- Sana o zaman ne sürprizler 
hazırlamak istedim .. 

- Akrabalarımız, dostluğu he
nüz aşka kalbolmıyan rabıtayı an
ladıkları zaman sen henüz on yedi, 
ben on beş yaşındaydım. 

- Llkin o zaman rabıtarrıız aş
ka tahavvül etmemiş miydi? 

derin yaralar açan resimler var. a.18 M\wk 19.45 Mlızik riyetinde kalıyorlar. 1''akat bir 1 Londrada Mister Çörçil, Nev-
Venediğe kaı;ışınıız: bu seyahat aş· 8.45 E,- kadını 20.15 Radyo Gaz. müddet sonra stratObplıere sahale-, yorkta Mister Ruzvelt, küçük mil-
kımızın sona ennesile nihayetlen- 12.30 Program 20.45 Müzik rıua kadar uçuş yapacak tayyare· 1 Jetleri esaret altında tutan, Okya-
mişti. İşte o z.ıman sen bana çirkin 12.13 Jlluz;k 21.00 Müzik )erin İngiltere ve Amerikada dalıi nuslara biıkinıiyet ile Garp nısıf 
görlindiJ, ve ben biıtün bu çirkın .12.~ Ajans 21.30 Konuşma icat, imal ile uçuşa başlamaları küresini, Amerikayı tehdit eden 

resı.mlerını yırttı~. . Sen ·oe~den ı·n-' n.os Mı.71 k 21.45 Mmık .. .. üzerine, avcı tayar"lerile dafi top- Alman nazilerini imha l'tmedikçc, 
13 20 Mlızik tikam almak için güzelliğimden is- · 22.30 Ajans !arından miirekkt>p miidafaa siliıh-

tifade ediy_or ve kı5kançlığından 18·00 Pro~ram 22·45 Muzık !arının tesirleri azalarak. Almaıı-
18.03 M\l;uk 123.25 Yarınki pro 

·anarken. beni aldat.yordun! 
18

.40 Müzik 23.30 Kapanış. ya ve işgal altındaki memleketler-
- Bana sitem etme Seniha! Bun- , de husule gelen tahribat miktarı, 

!arı biliyorum; •İmd:. beni ter ket- •!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!I ! sahası fazlalaşacak, genişliy•cek-
tiğinden dokn ı;ana itap etmeğe Şehir Tiy•frosu tir. Bugüne kadar yııpılan hava ta-
gelmedim. Rica c:derım sahifeyi çe- arruzlarında bombardıman tayya-

Tepebqında relerinin bombalarını boşaltarak, vir .. 
- Beni zengin \'C mes'ut 1aman

larımda görmek istıyor musun? 
Geri kalan diğer resimler, hep, gü
zel geçirdiğim muvaffakiyetli gün
lere aittir. Onlarda senden hiçbir iz 
yok. Sen karına tekrar dilnmek is
tedin, fakat seni istemedi .. Ve sen 
karından boşandığın gün, ben de 
kocamdan ayrıl:yordum. Hatıriı

yorsun değil mi? 
- Fakat ben ... 
- Fakat se" .. Ne oldun? 

Dram kıunmda iki muharip tarafın yaptığı tahri

2/1/941 Perııembe günii 

ak~amı saat 20,30 da 

APTAL 
* 

Komedi kısmında 

2/1/941 Perşembe günü 

ak~amı saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

bat, düşündüğiimüzden daha fazla 
olınuştllr. ehir ve sanayi itibarile 
bu talıribat snhasmı şu tarzda ıes
bit edebiliriz: 

Almanyada baş liman ve sanayi 
şehri Hamburg, Simens. denıir, çe
lik, elektrik fabrikalarının bulun
duğu Ikrlin. Silezya kömür hav
zası sahasını teşkil eden Breslav; 
kumaş, ~elik, muhtelif sanayi fab
rikalarının işletildiği Liypzig~ su
ni mevaddın istilısalat. inıaliıt mer-

sulh yapılaınazı tarzındaki karar~ 
larnıı> kanaat1erini anlaCn11şJardı. 

Yaln11 tayyarelerle huı;ıine ka
dar yapılan tahrihal gô<Önlinc ge
tirilirse gelecekteki hfıdi.clcri, hu
sulüne şahit olacağımı< neticeleri 
besaplıyabiliriz. 

Harbin tahribatı, muhariplere a
let olmanın felaketini anlamış gö
riinen Bulgaristan ve Yugoslavya
dan gelen Balkaııların snlhiinü boz 
mamak ic:in tesaniidii muhafaza söz 
lerine, seslerine, hareketlerine tak
dir ve tebrik hislerimizden başka 
ne ilave edebiliriz? 

HAMİT NURİ IRMAK 

ispanyada gürültülü nü

mayişler menedildi 
Madri!, 1 (A.A.) - Sl<?tani: 
HükünH~·l tarı:ıfındtın f}(_'fr<"<iil~n biı e-

' . 
Buna yalnız biz değil, bizi seven lnglltereye verdikleri z.ırard 

!er, scvmiyenler, dostlarımız ve fazla<lır: Sene ıı;i~de a\·cı filola 
düşmanlarımız, hulasa bütün dün- 3090 ve kara müdafaa bataryala 
ya inanıyor ve seni takdir ediyor. 444 düşman tayyaresi tahrip e 

Korku bilmez, hiç yenilmez ars- mişlerdır. İtalyan filosunun b" 
lan gibi bir adamsın.. Dürüst W fÜk bir kısmı faaliyette bulun 
haysiyyetlisin. Saf görünürsün, fa- mıyacak bir hale getirilmiştir. 
kat her milletten, her kavimden Akdeniz filosu kumandanı Aııl 
daha zeki, daha gayyur ve daha ral Sir Andrew Cunningham' 

çalışkansı~.. .. . şiddetli taarruzu, harbin netic 
Uysal, cıvanmert ve comertsın.. .. . d d h 1 t · · ·· t ı . _ 

1
uzerııı c er a e-s1rını gos erm 

Cengaver ve kahraman oldugun 1. A'·d · h · 00 d -
ır. 'J\ enız arıcı e onan1u 

kadar, merhametli, ha><as ve içit· ,_ . 1 hd'd' k . .. .. . , . ...,nıza.tı te ı ı ve or~an gem 
sın ... Duşkunlere, fakırlere, acı•-

1 
·ı .. d le t · ta 

erı e muca e e mış ve mu 
lere acır, merhamat eder ve onlara altın deniz yollarım muhafaza 
yardım etmekle bııyük haz duyar-
sın. 

Yüriıyü•Ün görenlere heybet ve-
rır. 

Bakı.slRrın her naı:arı eritir .. 
Ökceğını bilsen, yine, asla ete:-

alınıştır. 

Donanmanın gittikçe artan m 
vaffakiyeti şıı netice ile sabittir. 

- Pt·kfıliı .. Ebeveynimiz aşkımızı 
öğrendıkleri vakit ne kadar kızdı
l<ır işte bu resim annemin odasın· 
da iken ansızın çekılen fotoğraftır. 
Bu oncan yolunda; sen arabamızı' 
sürerken... Ben çiçek toplarken .. 
Fotoğrafı baban çekmişti değil mi~ 

- Bedbaht ve zarnll hır insan 
oldum. Yetilay kongresi kezi Lena, me~hur Skoda topları- mirname ile sene s.onu mW.ı•u•ebehl gü_ öpmez.sın .. 

23 İlkkiımında nıhayet bulan Jıa 
ta zarfında tıcaret gemilerı 2a) ! 
atı cem'an 43.300 tonluk 15 tııgı 
tiz gemisi ile 3 bitaraf gemı" 

munhasır kalmıştır ~ı bu zayi 
normalden aşağıdır Orduda ta 
~ik edilen usullerin C1rfüınun ya 
oız başına olduğu •kadar d:ğer s 
nıflarla i)bırliği yapmak suretıl 
de harekete geçmesine ımkiın ,. 
recek şekilde ısJah olunduğıı, t 
min edilmektedir. Filhakika 
modern usullere göre hazırlanm 
muazzam bir askeri kuvvet vüc 
de getirilmiştir. Bu kuvvet, se 
içinde ikmal edilerek her taraf 
tıareket geçmeğe hazır olacak(! 
Anavatan muhafız kıt'alarıD 

mevcudu tamam!le mücehhez b 
milyon k"ıiden fazladır. 

- Zavalh babam. " da yaptıkla 
nmıza tahammül edemezdi. 

- Sus ta bak' Burada ne kad.ıı 
güzel:m de'!il mi? Bu, se'1 mülıen
dıs mektebine girmeden evveldi. 
Hani bana, senden başka kimseyi 
11<•vemiveceğim dedfğin zaman al:
nar resım .. Ben de o vakit sana i-

BOYOK TAR t H 1 

- Sana. bir yard mda buiunma
dan buradan gitmene müsaade e:
mem. Bc>rç mu, yardım mı- N_ bt -
y. rsan söyle ver~y.:n. Dolabımda 
bin liram var, ister 1nisin? 

- Hepsinı istemem, beş yüz ka
fi ... 

Fııık BERCMEN 

ROMAN No: 93 

Yazan: M. Sami Karayel 

•Şeh1.adenin fiakı beni mecnun tıraf ettim. Anwna iki yıldan son
ve mecbur etm~ti. Biıntiyar kale-1 ra ki, vezıriazamlık makamına tek
me Javih olan nazmettim, aımna rar geldı. Katlıme teşmirsak et
mak&udum aoc.mda ışaa etımeyip,\ miş. Bir iki defa nizamı alem W;in 
ınevtıme talik idi. lttifakı l>ir yan bu mukavvilenin vücu.:lu niıbut ol
kadimırn (hay meme) gelmı.ş, ve ı mak gerektir, deyu irkibı hüma
brnı uyur bulmuş. Teklıfimiz ol- yuna arıetrniş. Amma .aadetlu pa
mamakla cüzdanım karıştırıp müs j di§ah nefJ;ülemirde hakka kail 
veddesın görmı4, ve fililıal su-' ve şuaraya ve kelamı mewwıe 

Tetın yaz.p g t.ınış. ertesi gün mail ve muhrbbei muiılis bir şaıri 
orJuyı.ı hünıayun seyrine ..... rdı.m, kflmil ohnakla ruhsat vermeyip, 
KU§e ~e okunur, kimı ağlar, ki- bu makulelere kulak tutma ve 
1111 Yahya Beyin wbeoı mağfireti- intikam Jrasdin etme buyurm~ 
dır, deyıp nh e\ le. gördüm. Her !ar (1). 
çend ınkfır ettım. Müfit olımadı. RUstem paşa, lfürrem Sultanle 
füıste.ın paşa ki, mücerret şuara beraber devletin dahıli siv-tini 

nın imal merkezi Pilı,en, Krupp riılti.ı1iıl nün~dyı~lercle bu1unnı~k nıcne- Yalan bilmez, her zaman, her 
top fabrikalarının bulunduğu Es- dllm'ıJtir. yerde, acı da ol•a. hakikati sö~·Je-

Ceıniyetimıı.ııı yır-:ni birinci yıllık sen, Almanyanın nıe~hur çelik traş Stefani ajan11 müdürlüğü mekten çekinmezsin. İçi, dışı bir 
kongre!: 941 enesı lkı-ı.cikfinununun eb bıt;aklarının yapıldığı fabrikaları Roma, ı (A.A.) - Steiani: özil sOzü doğru bir insansın ... 
.,ınci pazar gunU sa<.ıt 10,30 da Cag~alogv _ Halk külttıril neııtretinin ta..,vibi ve • ,. I k' 

d S ). k' Hılekarlardan, riyakar ardan, ı-ihtiva ~ en a ıngen, ımya ~na- Duçenin taEdikf ıle Stefani aı·ansının 
lund.a EıninonO Halkev& .snlonunda ya- b l d fr d · 
plat'aktır . k · L d · h f reisi, aJvnsın dirt:-ktörlu"' •tl1'.·· ıe •"kı· mu- ir]ı insan ar an ne et c ersın .. yiinin ırıer ezı u vıg a en. ma- • , 

hafızlardan Stefani ajan'-1nJn Almanya Temız kalbli, müteyazisin. 
Aı..amızın te-~ritlen eheınn1iyctlc rica 

olunur. 

) Sultan SJ.lcyman devrinın debde
be ve şanı ortasında mesudane ya

l şıyorlar. Hırslar:ndan başka emel 
bt-slemıyıorlardı. 

Hiırem Sultan cinayetlerinden 

sonra, camılcr ve 

yaptırılıyor, avrat 

darw;safakalar 

pazarın<la hay-

rathane t~is ediyorlardı. 

Sultan Süleyman bu inşaata ser
vetler feda etmekten geri durınu-

adin, çelik inıalit 
bru(k, Dusseldorf. 

merkezi Sarre-

Şamdan, Halepıen gel~ iki ki
şi, Tahtakalede, ilk defa olarak 
cesim hır kahvehane açıyorlar, üs 
manlı içtımai ha~·atında yenrnk 
güoteriyorlardı. Artık bütün zure
fa buralarda toplanıyor, meclisler 
kuru!uyodu. 

İlk ka~vehaneler Türklerde e· 

debi bir mahfil !e§kil ediyordu. 

Mazül kadılar ve müderrisler ke-

yordu. mali vakar ile arkalarına dayan-
Hürrem Sultan için camiler mışlar, beyaz kavukları altında 

yaptırıldığı gibi, kızı Mihriml\h parlıyan. gözleri eski muharebele

Sultan için de Üsküdarda, Edjrne- rin parlak levhalarile meşgul, ced
kaJ>f6ında kervansaraylar, camiler, !erine hürmet hissini terbiye edi
meklepler. medreseler ve hamam-· yorlar, cesareti ve kahramanlığı 
)ar inşa olunuyordu. Tü Jü ·ün en mühim meziyetle

İ6tanbulun içtimai hayalında te- rinden addeylıyorlardı. 

beddül baaıl olmuştu. Ekserıya, mavi salkımlar sar-

servisleri dircktOrüDr Roberto Suster'i Tok gözlüsün: Hic.,·bir kimsenin 
tayn etmiştir. 

!eri işitilirken. öbür tarafta, mu
tasavvıfane bir ka~idenin mevzun 
ve ahenktar kaf;yeleri aksendaz o
luyordu (2). 

Kanuniyi zalimane teshir 

Hürrem Sultan, artık bütün 

eden 

sal-

tan atını eline alıyor, Şah Tahma

sab hemşiresıle muhaberalta bu
lunuyordu. 

Süleymaniyemn inşasını mıite

akıp Şahtan htdiyeler geldiği za
man, Hürrem Sultan da bilmuka
bele teöekkürnameler gönderiyor
du (3). 

Nihayet, ihtirasını cinayetlerle 
teskin eden Hürrem Sultan, bu 
saadetlerden sonra çok yaşamıyor, 
Rus rahibinin dessas kızı Sultan 
S1ileymanın kolları arasında \erki 
hayat ediyordu. 

( Aricaaı va1') 

malında hiçbir milletin bir karı) 

toprağında bile gözün yoktur. Baş
kalarına hizmet etmeği sever, ıyi

lik yapınağı insani bir vazife telak
ki edersın .. 

Feragatli ve fedakarsın! 
Sadık hır dost, vefakarsın ! 
Seni sevdığine. dostun olduğuna 

inandığın insanlar için canını, aziı 
yurdun, istiklalın. yıldız ve hiliılin, 
§Mlh bayrağın uğrunda kanını ve
rirsin .. 

Yumuşaktır başın. . Fakat bir 
düşman yiğit ise, sana dokunsun, 
öY yw-dtına göt. koyırun ! .. 

İşte o ıarnnn yumuşak başlı uy
oal bir koyill' sandığı varlık, hey
betli bil' ar•lan kesilir 

HQ81Ilının, yurduna gii2 koyan 
düşmanın iızerıne saldıc_ır, müca
d~ye başlarsın .. 

Vatan :müdafaaııı, bt.ı senin naza. 
rında en büyilk, en mukaddes bir 
vazjfediT 

olduğuma binaen adaveti vardı.. .ı.. ledvir ediy<>rdti 
Maııul olmakla ölse gerek deyıı i- VeairiıiMu:n ile kayın 

Mımar Sınan, zarif abideleri ta- kaP muattar çardaklar altında, 

raf taraf yüla;elirkeıı, sokakların se ı' Fuzulinın veva. Bakinin gazelleri
fer dön\lşleri görülüyor Engrus ni okuyo.rlar, maarıften bahseyli
gıızalarına dair hikayeler işitili- yorlardı. 

validetıi yorclu. 1 Bir tarafta satrnnc ve tavla .-<ı&-

C1 l Pec;e,1. ril' 1 !'; '164 
(21 Per<>vl tild 1, S. 304. 
~) Muf\llt.....,ıatln. cık! 2, S. 8f. 

Vatan, kendiırinden ebediyete ka
dar 3i1X'1amıyacaj'uı eı>SlZ bir yar

i dır. 

U.l<e t~ .t.I cdıJ : uu. 
ide Jl.aybokUuç1t, Huxreım SulıaıunJyan öır laş aııın<la, ~alıOl"" ıHıl'Wiiırl - .:)t'JlU uc 'ıauuuı....u~, ..,... .... 6'1-

0
t ...... 

İngiliz hava kuv,·etleri tarafı~ 
dan elde edilen muvaffakiyet11eı' 
g,elince, bt.ı muvaffakiyetler b~ 
karşı 3 nisbetindedir. Düşürul 
3090 düşman tayyaresine muka 
yalmz, 1050 İngıliz tayyaresi J 
;aa uğramış, fakat hu tavyareJer 
pilotlarından 400 den fazla kurtııl' 
ın~tur 

TayyBTe zabitlerine mahsus biı' 
tün lok~ntalar<la 1 İklncıkam.ıı1~ 
yeni senenin şerefine kadehler 1' 
dırıldığı vakit, temenniler uııı 
miyetle fil .kelımelerle ifade ,,4' 
mistır: 

;1941 de de avnı şeyi yapacaP 
GitlikQC "8zla ta~-yare ~ 
ımk8ııını arayac~ 



l Eden Yunan Mi lleti-\Y.~n:,iı: :~=;..:.•!elıle milhimı AsKerlik iŞ eri 

ne mesa1· nöndsrdi ;lı:;::e:.::~::: :::ı.:a:: ı'htı·yat efrat ve 337 
ıf . paZ«rt.,.ı tebugınde zkrooillen ıooo esi-

Garp ve Şarkın t kdirle karşı
ladığı sağlam bir varlıktır 

(Bat larah ı lnel oay!ada) ı rın bır k•ç yuzunu bı... da yakolam.ş- v 

Parlak Generalin•zın kumandası/»-'=·- gunlerde '° şiddetlı muha· dogumlulan davat 
altında yapılmış olan kahramanca rebeler olmuşt.ır. Bu muharebeler Ohri 

T rklyc Cum·· riyet. 
1
9

23 
te ku-•tin ;,,.,ar•nda, yine Türk gençliği taarruzun, Ma •diyet ve cebii kuv- goluna hAkiPl bu JI>ıuı t<peter boyınc:ı 

' ' vetine karşı vapılan mıira1iclcde P ,ndetz - Elbasan YJ1Uuun Skunıbl 
i u. ..Ktan sonra mı.li suuruı , duy- bıiyuk !'!erin ba.>arılmasına biJ"'oi ' · · t k 

1 
' - c-· k ı·· b" d"" ·· kt t k"l ed vadisıne e rar gırmcıt üzere ;;ımalı 

guntııı va 1 k b • ·.. · l' · ·ı b"" ·· k h ti a 
1 ır onum n ası e ı e- · d · bük. ·· -' · "" ktad , ı ve <.l'·ıgın, ma ı ve mesaısı ı e uyu ızme er?ap· · garbıye oı:ru u'""ö" no a ce-

vicc..ının ınKışafını elrafıle temin. tı. ceğini ümit etmekteyim. Sene, iki reyan eylemıştir 
memleket ordularının zaferler ka- M k d •- • uharebele de-

1 tiyat eratııı mutat senelik 
vo 337 doğumluların a 
ilk yoklamaları y pılacak 

ait d3ha gen .;ı planları hazırlama- Çalışkan, mensup okluğu ıntıı.,. u ra ••~=~a m r zanmakta oldukları bir sırada ni- vam ediyor. Bu muharebeler hem tepe. YabaTICı K..WWy A&kerltk Şu--
ğa. Jaha verimli planları tatbike i .bi fedakar, yorulmaz, yılmaz !erde, hem de vadılerde yapılınakt:ıdır. _,_ 

b 
ı hayet buluyor. Gireceğimiz yenı sm=n: 

aş amışll . 1 Türk gençliği, Ebedi Şef Ata En ziyade kullanılan sllAhlar dag topla· sene zarfında bütün kalbimle cesur 
Anadoluda yapılan savaş, mil- türk ile, Milli ve değişmez Şef is- rile mitralyözlerdi:r. Maarruıflh Yunan- 1 - Kadıkôy - tl"sküdar ve Bey-

leLer arası diplomasi mahfellerde, j met İnönü'nün emanet eyledikleri Yunan_ milletine gittikçe art~n mu- hlar Peog.ıadetz şimalinde K•l"I tepesi- koz kazalan mıntakasırıda ikamet 
gazete sütunlarında •Türk Müca- Cümhuriyetin, memleket hudutta· vaffakıyetler temennı Üeder1'.'.'. ne bir kaç ağır top çıkıırmıı,. muvaffak eden yabancı 33'7 doğumlu mükel-

d 
ı · T .. ki · u·w M h Korfu, 1 (A.A.) - ç duşman• olmuşlardır. ltalyanların Ahıbanl ınev- . . . 

e esı., • ur erın '"' ı u are- rının şuurlu, kuvvetli muhafızı al· t . d.. K rf bo b d ziine karşı bu toplardan büyük bir mu leflerın ılk yoklamalarıle beraber 
best., cTürkün İstiklal Harbi. söz- du. ayyaresı_ ~ 0 uyu. m ar ı- vaf!akiyeUe istifade ediyorlar. - 312 ila 335 doğumlu ruhsatlı ve ih-

1 1 k 1 
· 1 riJ t sif dil man etmıştır. Hasar ve ınsanca za· . . . . en e ve e ıme e e av e · i· Başka pek çok memleketlerdi! sı- ı . Sal gecesi butun şuna! eepbesnıde tıyat eratın da her sene olduğu gıbı 

Yordu İstıkl"' mlicadel"""nın· de- İn yıat yoktur. Bu akın esnasında a- -'detli bir topçu düellosu - Skwnbl ",_ ki 1 1 cakt 
' .., ~~ nıflara, sınıf mücadelelerine tabi giliz harp ııemilerindelıi son sistem mi._~lerden biri . . "" •ç seneUA. yo ama arl yapı a tr. 

Va t
tig'i s le-"- Anad I d ~~~~ ğır surette yaralanan bir ıhtıyar nehri ~\rafında bilhassa çok ıiddetli 

m e ene "'" 0 u a, olarak inkisama uğra.varı, milli Al • 1. I d t b 
T b k · ı·k · d ...+_ kadın hastahanede tedavi edilmek· muharebeler olmuııtur Kaim bir sis her 

sonra a O zaman işgal aJtındak! varlıklarını, kuvvetlerini bu SU-ı ngı ız er 0 • O ru lS l ı:unetın e uzayıp s·~ iki tarafın yapmakta oldu~u h».va hU-
İstanbuJda ve Trakyada Türk mil- ti rı t l"k b mektedir. İngiliz devriye kolları tedir. cumlarını durdurmu•lur. Öyle tahmin 

re e zayı a an genç ı yer ne, u· k' h •• •• , . 11yetperverliği kendi varlığını, günkü Türk gençliği Garbın ve lU a UCUm ettı Tıobruk'un cenup mı.ntakas>nda Yaralı kadın, Reuter ajansının ediliyor ki, pazartesi günü İtalyanlar 
mevcudiyetini gösteriyor, yalnız Şarkın pek çok milletlerinin gıpta. muntazaman harekat yapmırkta- muhabirine şu sözleri söylemiştfr: 1 Göricenlı1 garbinde kain Moskopolis ile 

.. d 1 fhal - llllf ıaratı ı lııw:i sayfada - d>r B T abl -ı.1 ınd •Ordularımız kazandıktan sonra Ohri gölünün garp S».hillerile Llı1 ltoyü 
muca e e sa annda Türk milli ve iftiharla baktıkları milliyetper- ..,. ı·Lkk' . . uyer r u• taprıuuar a 

2 - 337 doğumluların ilk yokla
maları 7 /l/941 gününden itibaren 
haftanın Salı, Perşembe ve Cu."ıar
tesi günleri ihtiyat eratın da a~ağı· 
da yazılı günlerde öğleden ev,·cl 
yapıJaeaktır. .. d "~ anıın gtlnü Cenubi Afri· 120 kil rded benim yaralarımın ne ehemmiyetı arasndaki Yunan m<vzilerıııi bir ton-

mu afaasının ıaferini değil, Türk ver gençlik halinde bulunmaktadır. ,ka hava kuvvetlerine mensup av· O!Il<?lre kadar içerle ir. dan !azla bomba atmşlardr. 
milletinin fikirlerinde, duyguların- Köy davası, Türk milletinin bü- cı tayyareleri, İtalyan Somalisin· Bardia ~iddetle bombardıınan e- olabilir.• Yunanlılar gayretİerini Lin ö- 3 - Yoklamaya gelecekler bera· 
da, hisle1"inde, hareketlerinde dahi yük davasıdır. Türkiye Cümhuri- de Bardera hava meydanını bom· dilmektedir. Ayrıca tayyareleri- Muhabir bu sözleri halkın kuv- nünde teksif ederken İtalyanlar Li !>erlerinde nüfuz cüzdanı, ikt ad~: 
açtkça hissettiriyordu. y~ti bu büyük davayı muvaffaki· ber<iıman etmişlerdir. miz ve harp gemilerimiz tarafın- vei maneviyesinin bir ifadesi ola· nin şimal garbı.sinde kain Sibenik ~esika fotoğrafı, ikamet ,·e-;-k~'' 

1923 ten 1941 senesine kadar, yetler bitirmek, zaf-erini kazanmak İTALYAN TEBLİGI dan da bombalanan Bardıa ~ehrine rak telakki etmektedir. dağındaki mevzilerinde toplanıyor· ve askeri vesikalarile bera\ıer rlo-
Türkiye Cümhuriyeti Maarif Vekıl.· için planlı faaliyete başlamıştı. İtalyada Jıir mahal, ı (A.A.) _ bugün t.opları.ınız tamamile hakim İtalyada bir mahal, 1 (A.A.) - lar. Yunanlılar, İtalyanların yuka· ğumlarına tahsıs edilen günlerde 
!etinin ilk mekteplerden başlıya· Türk gençliği, köy davasının hal· İtalyan orduları umumi kararga- bulunmaktad>r. İtalyanlar bizim Yunan cephesinde keşif kolları fa· rı Skumbi vadisindeki son mevz>- ~ubemize müracaat etmeler• 
tak, üniversiteye kadar devam eden lindi, Türk köylüsünün umumiyetle hınıa 208 numaralı tebliği: ateşimize mukaıbele için cenup mü· aliyeti olmuş ve bazı mıntakalarda !erini zaptetmişlerdir. İt».lyanlaı 4 _ Yoldanıa zamanında gelmi
orta( lise mekteplerinde, meslek istihS».lde, yaşayışta imarda, her Bingazi hududu mıntakasında dafaa mıntak.asına 28 !il< bir t.ap ileri unsurlar arasında çarpışmalar burada ağır zayiat vermışlerdir yenler ve bunları göndermiyete!< 
okullıırında 17 senelik tedrisat es- türlü hususatta tam ını1nasile mu- faaliyette bulunan topçularımıs yerleştirmişlerdir. Askerlerimiz vukua gelmiştir, Pazartesi günü 150 İtalyan soğuk- istihdam edenler hakkında as:<'« 
nasında yep, yeni bir 11eslin meyda- vaffak olması faaliyetinde yakın düşmanın otomobil kollarını mü· kendi aralarında bu topa cBardia- Avcı ve cPicehiatelli• teşekkül- !ara dayanamıyarak teslim olmuş-• lilı: kanu.ııunun 18 ve 94. madd . ti 
na gel ini te · d aff k ı ~ · ıt t it nın gülü. adını vermişlerdir. mes mın e muv a o - yıllarda muvaffak olacak, çok se- essır sure e a eş a ına almışlar- !erimiz kara kuvvetleri ile işbirli- tur. tatbik edileceği iliı.n olunuı· 

duğu görüldü. mereli neticeleri, bu yoldaki nihai dır. Bardia cephesinde düşmanıu İleri İngiliz poı;talarının gördü- ği yaparak düşman kıt'alarının Cephenin merkez mıntakasında, 
Öyle bir nesil ki, yalnız şuurlu, zaferi kazanacak, kazanmakta a· ileri kararkollarımızdan birinde ğü işler hayret vericidir. Zırh!, bir toplu bir halde bulunduğu mahal· Moskopolisin şimali garbisinde diin 

fikırli, mefkureli, uyanık, gürbüz mil olacaktır. yaptığı bir hücum, tardedilıniştir. devriye kolumuz Noel gününü !eri ve iaşe otomobil kollarını mit- arruzda buulnmuşlardır. Yunanlt-
Tiil'k gençlig' i değil, 20 incı· asrın Tü" k ·11 t" ı·. Giarabub mıntakasında cerevaa e- Tobruk'un cenubunda, bir İtalyan (ar b .. -u bekliyordu t•e du" şmanı r mı e ı, genç ıgi ile iftihar • t ralyöz ateşi altına almışlar \'P u.u 
teknik sahalarda bilgi ile müceh· d k ko h den diğer bir muharebe neticesin· · ayyare meydanında geçir.ın~tir. . 1 rdi B" k ttalvanlar bır" kuvvetıı· muka'-ı·ı ta· e er en, mşu ve atta uzak mil- Bu . bombardıman etm~ e r. ır Ç>O - • .~ 
bez 1\irk g_ençliğini dahi temsil !etlerden pek çoğunun da gıpta de lutalarımız, zırhlı otomobillerle meydan evvelce Italyanların . . ve ait yakılm~tır. .ğır zayiat verdirikrek püskürtül· 

~~lem.ektedır ... Yal_nız bunlar. de- hislerini yukarıda kaytleylemiştik. takviye edilmiş bir düşman müf· :ı.Iısırı bombardıman ~ kullan- m:e:ğleden sonra düşmanuı bır müştür. 
gıl... Iktısat, gumrukler ve ınhısar- Şarka doğru uzanan memle)cetler- rezcsini firara icbar etmişlerdir, dıkları başlıca tayyare meydanı i-
lar, ticaret, münakalat, milli mü- dek" gc ı·k .. 1 . Tü" k Hücum ve avcı tayue teşekkül· di. İtalyanlar burada munta=an j . ı nç ı zumre erı, r genç- 1 

50 '-- b 
dafaa, dahiliye gibı muhtelif ve· ı· -· · k dil . .. . . lernıiz, diişmnnın makineli vesai- ı ""'m a!·d man tayyar€S.i bulun· 

ıgını en crıne numune ıttıha7'. . 
kaletlerin fabrikalarında, kimya- etm<.'ğe başlamışlardır. • ' tı_nin bıılunduğu mahallere kar~ı duruyorl&rdı. 
hanelerinde, istihsal ve ıstihla"k G ı·ptek· g lik .. 1 .nd bırkaç kere harekete geçerek, nıah- En ıleri hatlarda Şbulunan kıta-a ı enç zumre en en .. . . . . . . . . .. 
teşkılatında, Eti Bankın maden <'· • "il" t ... . sus zalıat verdırmışlcrdır. \arın ıaşcsını temın eden müireze-

çog'.1, .m: ıye p~rver &ençlıgının GRAZİANİNİN PiLOTLARI !erin faaliyeti de hertürlü takdirin 
caklarında ve her tarafta yetişen vazıyetını takd le k 1 kt 

• 
1.r arşı am.-a. a :\JAGLÜP OLUYOR üstündedir. Yollarda "'un ~·~y'·-

ve milli hisleri tam manil..sile inki- ti b 1 - al ~ ... _il ~ memnunıye e yıne u genç ıgı - Kahire, ı (A.A.) _ Orta ŞaI'k kafilelerini g.,...tik. ı 
şaf eden Türk gençliğinin bilgisi- kı lamaktadır. · · · · ., · ., 
ne, mesaisine dayanıldı. Memleke· ş tak.l İngılız pılotları, Gra.-.ıanı ııın Italyanların kamyon ve tıop gibi 

~===~=====:================H=.=N=. =1=· ~ tayyarecilerıni Şunali Afrkada sü- terkettikleri harp malzemesinin 

Y 1 b 
.atle rrıaglup etmekted.ırler. Noel to.plaıı.ınaı;ı hala devam ediyoc. Öy 

ı aşı gecesi . Amerikanın si. ır.ünasebetile 24 saat süren bir tc- le anlıl§Jlıyor iti, Tra.blusun ileride 
vakkuttan 90nra, lngiliz hava kuv- müdafaası için o kadar lüzumlu o-

CBat taralı 1 inci sayfada) "' Baş>ckile yaklaşarak harbin ne za-. yası taarruzu vetleri, Garp çölündeki taarruzla- lan bu yığınla malzeme esrarlı bir 
man biteceğini sormuştur. Çörçil r~a yeniden ve daha büyük bir tarzda Grazianinin el.i.-ıden ~ 
bu suale şu cevabı vermiştir: (Bastaarlı 1 inci saufııdal ru<mile b~.amıq bulunuyorlar. Bu tır. Ganimetlerin ancak k;üçük bır 

lI d
.. zifesini görerek Cebelt··ıttarıka lıu"- hücumlar nctı.:esinde hava mey- k.smının listesini tetkik ed...ı.il-

• arp uşmaw mağlüp ettiğimiz d "" 1&nıan bitecektir.• cuma 5.let olnıasına mani olunab:- anlarına b~yük hasarlar yapılmış dım. Bu listede 1000 kamyon, 120 
ve sema, duş" dfi tayyarelerinden •np 70 tank 600 "tr ı ·· d 

Berlin, 1 ( A.A.) - D. N. B. a- lirse ve nıhayct italyanın mücadL'- temizlenmiştır. ~G, . . • B mı a yoz var ır. 
jansı bildiriyor: leyi terki temin eciJfcek olursa. Üç hafta cYVel başhyan hüyük b" raz~anının ~diaya herhangi 

Elen milletine bir mesaj gönderen lngiltere Hamiye Nazın Eden işgal altında buluaan arazi üze· bütün bunlar vasi mıkyasta mü· taarruzdanberi İngiliz hava kuv- ır yar_ ıı_n: k .. ·nctı- bulunma
rinden gcteo dört düşman tayya- hirnınat imaline tekabül etmış o- vetlerinin cHe cthgt rekor dikka- st;_na mh anı ok! a ıçın kap eden bü-

lur İng ı· n . F • . • un azırlı. ar yapılm•<tır rc.•i dün ögleden sonra Almanya Ü· · 1 .er-nın ransa üzerinde te deger bır mahiyettedir. Bu müd- , '"' · hava t~ekkülü Avlonyaya taarruz 1 Harbin en kanlı çarpışmalann-
zerine bir akın yapmak te~ebbü- nüfuzu kalmamı tır. Fakat Birleşik det zarfıııda en aşal!ı 200 düşman Zırhlı .. ımvv.etler~. başardığı iş- etmiş ise de derhal müdaha•e eden 1 dan biri dün gece Kli.ssura mınta-
ı;ünde bulunmuştur. Vakti zama• Amerikanın müdahalesi, Almanla- tayyaresi muhakkak suıett.e düşü- lerı .butun şumulu ıle anlııyabıl- ba~·Piyen:n hava müdafaa batarya- kasında olmwıtur. Gtinduzi.ın Yu· 
ni) le teşhis edilen bu tayyareler, ra yeni imtiyazları verilmemesi hu- rülmü.şti. · Bu, vasati olarak günde ":~k ıçın ccphe~cki şartları gözö- !arı ve avcılarımız, uç cBleinheim> nan Başkumandanlığıı:ın verdii:(i 
ha\"a miidafaa bataryalarının ate- susunda Vichy hükumetini çok dokuz t:ıvare demektir. Tayyare nune getırmek lilzımdır. İtal ·an rı- tayyare>ini düşürmüşlcı·dir. vazıfeleri yapan Yunan kıt'aları 
şiııc tutulmuştur. Tayyarelerin iki· takviye etmiş olabilir. Fransa Al· meydanlarında ve hangarlarında calinin süratli ve geniş bir mikyas- Atina, 1 (A.A.) _ İyi maıı:ımat ~an geceleyin bir süngü hücumunda 
si düşüriilmüşhir. Diğer ikisi geri tahrip edilen veya hasara uğratı- ta oluşu tanklara ve diger antbala- mahilllerdcn öğrenildiğine ııöre, ıı.aı- bulunmuşlardır. Bütün gece muha 

manyanın esareti altında bulunan 1 1 k ğ b. · ı Uuk dönerek bombalarını hali arazi Ü• an tayare er bu rakamdan hariç- ra ço a ır ır vazife yüklemiştir. yanlar bir kısın• merkez Arnavu . - rebe devam etmiştir. Havanın açık 
~erine atmıştır. devletlerin en mühimmidir. Harbi tir. Bu arabaları ekseriya at~ altında tan ge•;en yem bir müstahkeın mildataa ve parlak oluşu Yunanlılara yar-

kazanmaga yani Avrupayı Hitler ff ,., h•ttı yapınakla m..->iiul bulunuyorlar. . İ . . 
Londra, ı (A.A.) _ itfaiye teş• ır su,..ay pilot Reuter aı·ansı tamir etmek veya temin etmek ı- .. . k" 1·taıyanlar son u- dım etmıs ve talyan mevzılerı · t · d Bu da gostenyar ı ~ · .. y 

kilatı muh..Cızlarının arttırılması >ıs emın en kurtulmağa hadim o muhabirine şunları anlatmıştır: cap etmiştir. Son üç hafta içinde mitsiz bir mud:llaa wrurdinın Msıl o- >aptolunmuştur. Gun agardığı u· 
ve yangınlara karşı yeni tedbirler la<:ak en büyük kuvvet, i§gal altııı- Gündüzleri alçaktan uçarak yap zırhlı kıtaların St>bayları ve erleri Iacağıru anlamışlardır. Bu mevziler de man çok kiymetli mevziler Yunaa 
alnması için l\lorrison tarafındaıı da bulunan memleketlere göstere- tığımız hücumlarda yerde tahrip çok çetin vaziyetlere göğüs ger· elden giderse Yunanllar Tepedelen, lıların eline geçmiş bulunuyordu. 
yeni talimat verilmiştir. ceğ!miz sempatidir. İngiltere isti- ettiğimiz tayyareler havada tahri.p mişler, konserve etler, galetalar ye- Klissura ve Avlunyayı ıııgal edecekler· Buna benzer ve muhtelif şartlar 

Bu mu··nasebetle Taymis gazete- la edilmemek şartile gelecek hafta- ettiğimizden fazladır. . 1 h al ılir.. . .. d f h u Av- altında ileri hareketlerine dair 
1 

Gündü.zleri İngilız· hava kuvvet- m~ er ve av arm o fenahğına Italyan bu yenı mu a aa a an 
si, bu kararın geç verilmiş olmak- !ar zarfında talyadaki vaziyet>u rağmen arabalarının altında yat- ıonyarun cenubunda bir yerden baı;la- cephenin her tarafından haberleı 
in beraber, isabetli olduğunu kay· inkişafı harbin neticesi üzerinde !eri Trablusgarp semalarında mü- m:şlardır. Hiç yolsuz böyle bir çöl- makta, merkeul~ Beratın ,arkında To- gelmektedır. 
delmektedir. Bu gazete, filhakika Fransada, İspanyada ve Balkanlar- temadiyen devriye gezmektedir- de yolunu bulabilmek cidden mü;>- mor dağlarına dayanmakta ve oradan Sahil ve merkez mıntakalarında 
bu tedbirin prensip itibarile bir da vuku bulabilecek hiıdiseleriı1 !er. Son zamanlarda ltalyanlar ta- Elbasanın şarkuuı uzandıktan sonra ş!-, bu son dört beş gün içinde vapı· 

h , d da rafından İskend~ri,·hyo hava akını klil bir iştir. Bnzat kendim gece- male, Yugoslavya hududuna kadıır gıt· .. ' . . • 
müddet evvel alınını~ olduguna ve ep.>ın en ha fazla müessir ola- , ~ ~ leyin bir kum fırtınas~ .,.;nasında mekledir. Bu mudafaa hattına ıtaıyan lan muşterek hareketler Hal yanin: 
itfaiye muhafızlarının miktarı da- caktır. yaptl~a'.11JŞ olması İtalyan tayya- 1 k bed k .._. _,_ . . takviye kıtaalı ve haıp malzemesi sev- rın Tepedelen ve Klıssuradakı 

recılırının fena bir · tt bu yo umu ay ere uır arava ıçın- . . 1 . • . , • 
ha çok olrnydı, geçen pazar günü,- - ·- - __ . I _ . va.~ıye e - d k ld kolunınalttadır. Yem mevzılerın vaz - mevzılerını Ok fena bır vazıyete 
Cit) 'de ve İngilterenİll diğer şc· gınlara karşı korunması için kul, luııdugunu vırzıhan gostel'mekte- e a ım. . . 1 yetı ve bu mevzılerin b.aşlıca Hayan düşürmü.5tiir. Kilssura - Avlonya 

1 k 
ı ı k dir. Mutcı:nadıyen gelen takvıye kuv- müdafaa noktaları daha duşmeden vu- 1 bı"r k sm y to 

hiı [ . inde büyıik yangın ar çı ına· ı anı aca işçilerin ücretini vermek " · . . · . . d».D· yo unun ı ı unan pçtı· 
sının ontne geçitnıiş olacağını yoz· te güçllik ckıııektedirlcr. Hüku- LİBYADAKİ SON VAZİYET vetleri ile mufı'ezelerimiz teşvık ~~~.:e~ı;;,:;'';\:~1:::1~eba::ı~::'uğünu •unun ateşi altında girişmiştir. 
nı ki ılır. n'.eiç<'. lı.'Zırlaııaıı planın bu güç- ~ahire, 1 (AA.) - Baro•a mın- etmi~tir., Muva.sala hatları uzadık· go>terir. Şimdi Şmal mıntakasında yenı 

'.lımcs, bununla beraber, bu ka· luklerı nasıl yeneceği, ·uale şayan taKasmdakı İngiliz karargahı nez- ça. Trab usrlakı ilerı harekctlcrı· Maaınalih İtııyanlorın daha şi.{rullde dağların zaptı, cepheden gelen ra
rar ıı itlılıozıııı geciktırmiş olan görülıııek!edir. dm<l"._ I>ıılunan_ . Reuter_ ajansının ı ~nızın devam et,.,.,ekle .beraber a- mukavemeıe hazır~la~ı haben !,: porlardan büyük bir menkıbe ola· 
tıiç uklerin lıerl•:ıl~e pek buyül. Bununla beraber itfaiye teşkili- hususı ':1luhabırı bıldırıyor: gırla~.n~sı b klcnebılır. Bardia diki Italyan mevzi ermın >•lolmak . rak tavsif edilmektedir Piyade ek· 

• ti t . d f tün gece g·· ğ h b" ld olduğıınu ifade etmez. Yunanlar mute- . 
olırn~ıııııı ıtiraf etmekte ve mesc· tıııın 1) ya ve mu a na s , . ur eyen a ;r t.op- mu asarası ır yı rım muhasara- ı k iıuı :ınlara k•rı tAbcye ı;eriya bir metreden fazla kalınlık· 

• 
Yok1- Yolı:klam=. )' a.pı· 

tarlb! Günü lacııll dot~ml~ 

6/11941 P .. ı.artesi. 312 

8/1/941 Çarpmb:ı 311 

18/1/Hl Pazartesi su 
15/1//941 CDfiSmba 15 

17 /1/941 Cuma 3 6 

2ll/l/941 Pazartesi ~17 

22/1/9.U Çaı ı.=be 3 8 

24/1/941 Cuma 311 

271/ /941 Pazartesi 320 

29/1/941 Çaria?nba 320 

31/1/941 CUma 321 

3/2/941 Pazıı rteııl 322 

5/2/941 Çarşamba 322 

7/:>./941 Cruna 322 

10/2/941 Pazarıe.t 323 

(2(941 Çarşamba 323 

14/2/941 Cuma 321 

17/2/941 Pazartesi 3'l4 

19/2/~l Çarşamba 325 

21/2/941 Cuma 32~ 

24/2/~1 Pazartesi 326 

26/2/941 Çarşamba 326 

28/2/941 Cuma 327 

3/3/941 Pazartesi 327 

5/3/941 Çarş:.ınba 328 

" 3/941 Cuma 328 

ı .. , ~1941 Pazartesi 3.."9 
12/3/9>ll Çarpmba 329 

15/3/941 Cuma 330 

17/3/941 Pazarlellli 330 

19/3/941 Çarşamba 331 

21/3/941 Cııma 332 
M/3/941 Pazartesi. 333 
26/3/941 Çarşamba 334 

Ekara borsası ı 
31. 12. 940 -

1 S'°'rllıı 5.24 

100 Dolar 13.'l.20 

100 Frc. 
100 Linıt 

100 İsviçre R,t"G,, 29.6875 

100 Florin 

100 Rqiımadt 

100 Belca 

100 Drahmi 0.9975 

100 Leva 1.622. 

100 Çel5 KroAll 

100 Peçe ta 12 937' 

100 Lozotı 

100 PenaG 
100 Ley 

100 Dinar 3.175 

100 Yen 31.1375 

100 İsveç Kl"Oh 
100 Ruble 

1 k t k "l d 
1 

ı ..,u Uıplarc.a k k ··k ·· d' ğ ıd· madı o ara Y • 1 .. _ .. , . 
la < sc J.'rçok k çük tıcarct \il i k -"nıını e~ 1 c e • 1 ara go yu- sı l ır. muvallalt yelleri 1tııZa.-ımakta ve PffidL ta karla ortülu arazide ilerlernış-

, ıc nin m ahdemlerıııi ha, mektcdir. Bu iti~arlt bu y~n:ol~~~ı:;:~~d \. e~~;· tdcv ı- Hava saha nd,t. 1ta va!1!1arın ki hat boyuncı İtalyan ınevz.Uerl:ı:;A- tir. Topları ilişilmez zanedilen t" Esham ,,. Tahvilit 
vıı BJ<U 

1 
rına \esaıre>e kaqı teş· ihdası iç n zarurı 0 :.ı mu c 1 Ç r .ı 1 c han faalıvetlerinin hedefi 1 ıcim ornaJn.ı bul "uyorlar Yun •- pelere bir kere daha askerler sırt· Ergani 

k 1 
.. 

1 
dan h olmazsa bir k mının mu pşnal 'ıE:p tı "'.l!ar Bardı..ı .ı-loı n, mun son bombr:!ımanı rın zyet çoK dala IT'U •. ttır. F-.ıkat larında eıkarmışladı. Bu te=ler-

19.'i7 

' lıız • cı·ı"ıı eınrine •'er· M nın k • J d"· Dl fena ' r sı·vas - ~--·- • ' ' 1 f d ~ı. guı u • r mı t :...iıg- m tt ık rın en a ız ._m 
1 .c..ı. ~ - .. 

d 'c ıni hatır1atıııaktadır, haf z.ı allına alınan ar tarn ın n l rd ıu klSa curr l r c> · ınurh n 1 rı tarafından v 1pı;mış hav lardır n topçu ateş!Re uğrıyan İtalyan- • • 5 
n rçoıt ınüess clade hemen i tiyar c~ lmcsi makul görıılmek· z nedildi noen ç •K daha hara- ır 1 n ta yare! ; 1 ge- lar şaşkınlığa uğramışlardır, Tftrl< Ticaret bankası 

rn • h ıran k dı !arı ve kızları is- tcdır. • t ı bır m - be oldu unu gôs- 1 raya er . k rnıala ı Cepheden gelen raporlar Şima. hisse senedi A nama 
tihdaııı ı 

1 
le old ,ı.• n :ı ı bun Time;, netice olarak ticaret ev- t ır 'l m ' çnl r iır. İ· ıntakasında bilhassa menzil teş- __ _ 

lu ar 
5

, dan ,ııaiye seni rı !erile hususi meskenlere düşen u- Bardia'< ı bul a~ ooo re ıl l r n > 'adar 1 tını medhü sena etmektedir. si R K E c t •ıı;;ı;:::;;'I 
1 ı u ·rılacak kınıseler b:.Jıınmak· zifcnin miistaceliyetinde ısrar et· vaı> tam mı)' uh İngıl tnyyareıe- 1 rp verlerden yiyecek ve mil· 
t ır. mekte ve bnnlara bu) uk yangın t,;r haldedir Çünku n kada.- Teped gönderil iştir. Halbuki 

nıger bir takım mıicssesclcr er• tehlık !erine kar 1 korunmanın )C- sahıı mıntak ır fılh1.ık:-ı~.~ ~Yatı: 1 too len bazı! köylerde görül-
ıtak , . ., levazımatın tahdidi do! • gaııe ar i olarak lorrLSon un ta· çır~ bulu~ v el r taı- Yunanlılar Tepede n r kı talyanlar kendılerinı 

da)ısııe_rnuztar \<lZiyette kaldık rın limahna riayete clerıııi ta ı)e dıan otuz ki'or!Cet ka i a- an 'a flcx; bomba ve 14 ıa , ı rdır k ıçin kedi ve köpekleri KMyola fabr>kıısmdaki 
n li ur.bisınde Mera luka iv ında de a ta" are u n r , p ır., ıerkcz mıııt•ka•ınııı blt ııoı. uldarmCışlerdir.. lllı••;eı;ıro· ri" ..ıvaret -~'- · 

' 'iı:al eti kleri binaların yan· eylewekt dir. " " _, .,......iz.m-· 

19.18 

19.16 

Salk-ıınsöğflt Deın.irkapı 

HALiL SEZER· 



!llATFA - e 

Hitler 
Diyor ki 

l Yeni yıl içinde 
(Ba~makaleden devam) 

! telafi olunsa dahi, İtalyan donan-

Afrika ''Şimali 

lngilizlcrin mu-
Alman 
Matbuatı 

Amerikanın 
Endişesi 

masının kırılan maneviyatını ta- h f Jt d (B 1 . 1 . . f d ) 1 (Ba~ taralı 2 nci sayfada) 
(1'a4 tarafı 1 - 11&7facla) a azası a ı n a a5 aralı ıııcı say a a 

ve bu sefer İngiltcreye müracaat mir etmek kabil değildir; bu ma-J tt de tlarım• gibi ı:ok d<:mokrotik biı· hı. Londra birdenbire tarihi politika-
ettım. Aldığım cevap, bu cevabı neviyawzlık, yılgınlık derecesini <Bat tarafı 1 lnc'do) tap ile başlıyan bcı nutuk . , ı .sırıda j sına rücu ederek, o zn,nonki Baş-

verenlenn. menfaatlerine tetabuk bulmuştur. Halbuki deuiz:ı>ırı <ep-ı H"tl F d h olııun gazeteler ~:ddct" inlıal erını 1<- vekil İngiltcrenin hududu (Ren) 
h 1 • be ) . . . ~ •· ı er, ransa mey an mu are· Jaınamak:..ıdırlaı·. i''akat yjnc aynı 3aze- h"li d d" d ki t k F 

edı·yordu. Bu·· tu··n demokrası·ıerı·n e lll'ın s eıımesı ıçın, donanma- b .. k dı ı·k. il F' . .. . . . sa ı n e ır eme e e rar rllJl-.. .. . esını azan . ı m yon ransız teler Am.erıku.nın boyle btr l'eısıcunıhu- ' 
nın buyuk bır <esaret ve gayretle' h . . . 1. d b 1 d · b' ı· ·' · t k · ıt· ş kıs kapıtalist hıarp müstefidleri, o za- . ,. . arp esu ını e ın e u un uruyot. ı·undan, mihverin tota!ite-r de\'letlcrine sız ış ır ıgını a vıyc c ı. u a 
ortaya atılarak, denıze hikim ol- ,. . . . . , 

man müthış kızdılar Kendi harp 
1
• d 

1
. 

1 
d Topraklarımızın uçte ıkısını l§g•ı kari• kinle ve delke hakaretıc..ıe dolu hulasada bile, büyük bir devlPt i-

• ması azını ır. ta yan onanması bir hil:d>E>den baj}:a esasen Jntiz:ır c-
nıenfaatlerine bir nihayet verecek 1 h~e, bir mucjze olmadıkça, bunu etti ve ağır bir n~Utarekc imzalat- diJemiyeceğini de tebarüz ettirmckte- daresinin hissiyata ne kadar az yer 

ayırdığını göstermeğe ki.fidir. olan milletler arasında bir anlaş- yapacak kıratta görünmüyor. o mağa muvaffak oldu. Bu mütart'- dirlcr. 

ma fikri, onları oderece kızdırdı kadar görünmüyor ki, bir İtalyan keyi imza eden Peta:n, mukave· Uınumıyetlo söylendiğine göre, bu ko Mister Ruzvclt de dünyanın en 
ki en mühlın İngiliz hatipleri har- gölü olan Adriyatikte dahi İngil:z met etmeği hiıla nasıl ümit edebi· n~madtık, asıl yenilıJt, Ruzveltiıı kcndı mühim bir devletinin .reisi olmak 

kendini de geride bırakarak bu kadar 
be nihayet vermek fikrini bu itin- donanması ve batta Yunan harp li ? B al" b t k b" üml" sıfatı"le evham tahayyu··ıa·t ve te-r. u su m ceva ı e ır c e muoaam yalanları bir arada toplama-
le ve kızgınlıkla reddettiler. Bu gemileri dolaşıyor; Arnavutluğa .1 il b"li M 1 Fr . sında ve obıekt.', tarzdaki muhakeme- menniyata dayanan bir siyaset ta-. ı e ver e ı r: are~a ansız un-

nakliyat yapan ltalyaıa vapurlan- .. • . !ere bu ndar kaı·ı surette diınafln.ı k•- kip edemez. fikir, esasen maliyecilerin her za
man reddetmi§ olduğu bir fikirdir. 
Çünkü bu fik.ir onlann bu dünya
da malik oldukları en mukaddes 

b b 1 paratorluğuna guvenıyor, Bu in- pa--"-dadıı. 
nı a rıyor ar. .... ~ ........... .u İngiltere, Amerikanın ileri hat

tıdır. O hat yıkılırsa sel, Yeni Dün 
Jtalyanlar, denize hakim olama-! giltere imparatorluğundan sonra Ilu münasebetle Deutsche Allege-

dıkça - ki artık buna imkan gö- dünyanın en mühim imparatorlu- meıne Zeılwlg ı:azetesi iU miltaleyı 7ü. 

male, yani ııernıayelerinin menfa
atlerine dokunmaktadır. Eğer bun
lar, bütün, endişeye başlıyan mil
letlerine, harpten sonra bir nevi 
halkçı cemaat kurmağa ve sefil 

kitlelerinin akibetini temin etrneğe 
mütemayil bulunduklarını vade
diyorlarsa, bu da bu harpçi demok
rasilerin vicdan üzüntüsünden 
mahrum olduklarını isbat eder. Ma-

rünmyor - Arnavutlukta, Libya, gudur. Bu imparatorluk Hitle.rin e-
da, Eritre'de, Habeşiııtan'da, Soma- tinde olsa idi zaferden emin ve 

lide mağlup olmıya mahkumdur-' dünyaya hakim olurdu. Fakat or-

ları.••o t b 1 b ı·b· t tada bir, hatta iki cFakat. var. ,... a aş ıyan u mftg u ıve -
· Bu imparatorluk Fransnya ve İng;-

lerin, 19.U de tamamlanacağını id-
dia etmek, asla, bir kehanet değil- Uz - Fransız libralizmine kuvvetır 
dir. Çünkü biitün bu denizaşırı bağlıdır. Joffre, Gallieni, Mangin, 

Lyautey ve daha bir çok idareci ve 

medeniyetçi kumandanlar tarafın-

memleketlerdeki İlalyan kuvvetle
rinin takviyesine imkan yoktur. 
Buna mukabil, İngiliz kuvvetl .. rl, 

z:ide bilmek istemediklerini islik- dan yetiştirilen bu milletler, Fran-mütemadiyen artmaktadır ve arta
bal için vadediyorlar. Fakat bunlar 
halden o derece nefret eylemekte

dir.ler ki bu sebep ile Almaııyay:ı 
lıarp ilin etmişlerdir. 

Demek oluyor ki harp, mes'ulle
rin imhasına kadar devam edecek
lir. Alman ordusu kıymetini gös
termiştir. Fakat ben, Alman ordu
aunun önümüzdeki aylarda dah:ı 

mükemmel olmasını kararlaştır-

dım. Bu karar, durmadan ve tam 
111.U'ette yerine getirilmiş olacaktır. 
1941 aenesi Alman ordusunu, bahrı-
yesini ve hava kuvvetlerini, hisS('
dilir derecede takviye edilmiş ve 
daha iyi techiz olunmuş bir halde 

görecektir. Alınan ordularının dar
beleri altında, harpçilerin son 
cümleleri de ortadan kalkacak ve 
bu suretle milletler arasında hakiki 

caktır. 
sız markasını taşımaktad:r. Onlar, 

1941 de, denizaşırı kuvvetlerinin hürriyet fikrini taşımakta ve nazı 
mağlubiyetinden ve miisteınleke- zincirlerini reddetmektedirler. Çün 
)erinin sukutundan sonra, italya- kü Hitler ile aralarında bir talih 

nın ~uıni ~azi~eti n.~ o~acağını 1 eseri olarak deniz vardır. Denizde 
kestırmek mumkün degıldır. Fa- ise İngiltere hakimdir. Fransız im
§lzm, bn mağlUbiyetlere mukave-

ed b·ı k 'd' ., 8 k d paratorluğunun Avrupaya en ya-
met e ı e<e mı ır. u a an- k k 1 · ali Air"k 1· 
na mukavemet el•e dahi, harbin 
aıı.ıl İtalyan topraklarına dahi ııe
leceğini unutmamak llizımdır, 

ın ısnu o an şım ı a, ngı-

!iz donanmasının sıkı muhafazası 

altında bulunduğu için Hitlerin ta-

Abidin DA VER ~rruzundan masundur .• 

!Ahara daima muvaffakiyetsizli!t 
olarak tecelli etmiş buna benzer 

tındaki mevcudiyetleri için !!'Üca· 
dele eden millPtlerin tarafındadır. 

bir çok sözde zaferler kazanmıştır. Bu mevcudiyet için mücadele ise, 

İngiliz zaferinin büyük sırrı olarak bu milletleri, dünya tarihinde mıs
hudutsuz hava harbini icat eden B li görülmemiş en muaz:tam gayret

Chuchill olmuştu. Bu caru, gece ler yapınağa teşvik etmiştir. De
hücumları esnasında Alman şehir- mokrasilerde ise, istihsale hız ve

bir anlaşma için lüzumlu şartlar ,eri üzerine üç buçuk ay gelişi güzel ren şey, bir kaç nadir fabrikatöl'ÜI', 
Yiicut bulacaktır. Bizim bundan ev- b bombalar ve köyler üzerine yangın ankerin ve politikacınıı:ı cebine 
vellı.i mücadelemizin tarihini bili- plakaları attırmış ve hedef olarak attığı kardır. Nasyonal - Sosyalist 
Yorsunuz. Memleketimi:zde insan- bilh sk - h t h ı · ·· 1 assa a erı as a ane erı gos· 1 Almanyada ve faşist talyada, hız 
ların işbirliğinin vücude getirilme- termiştir. Buna, Bedin halkı şahit- veren şey, milyonlarca işçinin, bu 
Ainden evvel, burada da bazı hizib-

tir. Alman kuvvetlerinin üç buçuk harpte kendileri aleyhine mücadele 
!erin ortadan kaldınlması icap et-

ay ayni tarzda hareketle cevap ver- yapıldığını ve demokrasiler mu-
miştl. Maalesef, hariç için de aynı memesi, bu adamın kafasında, ni zaffer oldukları takdirde, yegane 
şey vakidir. Dünyayı uzun seneler- hayet Almanya faik olduğu ve Al- Allahı altın olanların, durmada:ı 
denberi nihayeti gelmiyen buhran- . . 

lar k lıkl t d k 
man kuvvetlerının cevap veremi kar teminınden başka bir insani his 

a ve argaşa ara a an emo - • 
yeceği usulu bulmuş olduğu fikrini tanınııyanların ve bu iştihaya te-

rat harpçilerin imha edilmesi la- talı.vi tt" n b k b d edd .. t ·· b""tü" ··k k d"" ye e ı. uç uçu ay, u a am- r u suz u n yu se uşünce-

zımdır. Avrupa sulhunun yeniden !arın askerlik bakımından bir bu- !eri fedaya hazır bulunanların 
tesis olunması için ~u l§kenceyi ic-

dalalılı. teşkil eden gaddarlığını mü· muktedir oldukları bütün kapitalist 
raya kat'i surette azmetmiş bulun-

şahade ettim. Fakat bir gün muka· gaddarlığı ile harekete geçtiklerini 
maktayız. Bu hedefe varmak için 

belei b!lmisil yapılacağını bildirı- bilmeleridir. 
Almanya, herhalde, bütün tedbir- 1 
leri alacaktır. Bu demokrasilerden rek ihtarda bulunmaktan hiç hali Nasyonal • Sosyalist Almanya, 
doğan her kuvvet bu tedbirlerle ö- kalmadun. Fakat harpçiler, yalnız, Faşsit İatlya ve bunların müttefi
lecektir. mutad bandeleriyle cevap verdiler ki olan Japonya şunu biliyorlar ki 

rütmektedır: yaya kadar tapbilir. Keis eliyor 
.Bu kadar mühim bir mJlleti.n ftisini ai: 

bu kadar rabıtt.an ve sebükten Ari tar;. 
•Avrupaya hakim naziler yalnız 

Almanyada hayata ve fikirlere 
da mihver devletlerine kar~ı Yahu<l 
matbtıatı tarafından icat edilmiş olar 
ildi tekerlemeleri bir araya toplamıyil 
ve mihver devletlerinin hl~ bir harekcl 
11e teeyyüt etmeıniş olan muhayyel teh 
ilkelere, Birle~ik Ameı-iku_Devletlert n
haLisın1 inandırmya nasıl bir h<\Jeti rıı

h.iyenin saik oldui:u sorulacak olun::ı 

buna cevap olarak Ruzveltin bugün ta
mamile ümitsiz bir vaziyette bulundı 
gunu bizzat itiraf ettiğı ingıltereye kal 
şı, kendi siyaset.inin ve kendi edebiya
tının da mültehem vaziyetinde bulu l 

duguau Jusseuneicte olduğundan başko 
hir,,· bir &eY söylenemez. 

Ruzvelt bu derece kindar bir tanda 
hareket etmek ve Amerika mıllelini bu 
suretle harbe sürillclemk için muha.kka}; 
çok a~abl bir vuiyettedir.> 

lıükmetnıek de_ğil, fakat Avrupa-

.ıın heyeti umumiyesini rametmek 

• e o zaman dünyanın geri kalan 

.• ısımlarına da bak.im olmak üze

' Avrupanın gerilerini kullan
.uak niyetiude oldukları sarih 50-

• ette anlaşılmaktadır.• 

Binaenaleyh, Vaşingtonun endi-

şesi bütün Avrupayı ve gerilerini 

- ağlebi ihtimal geniş Rusya kas-

!edilmek isteniyor - istismar et· 

ıneğe muvaffak olan bir kuvvetin 
übÜr kıtaya da te<avüz ihtimali

dir. Eğer İngiltere ezilirse, Ame· Boerson Zeitung gueıest de Ruzvelt 
hitabesinin demokrat Yahudi menbala· 
rından ilham alan iıdi blı· İngiliz veya rika adeta •alnına, hem de infilak 
Anlerikan gazete makalesi sayesinde kurşunlarile dolu bir tabancanın 
bulunduğunu söyledikten sonra ıwıları namlusu dayanıru~ bir halde yaşı-
Have etmektedir: kt 

yaca ır.• 
de.endi reisinin sırf kine müstenit 

bir siyasetin. dolambaç yolla_n i_çind• I Okyanuslar, emniyet telkin eden 
kayboldugunu Amerıkan mılletıuden bu duvarın arkasında masun kalı-
,waklamak şUphesiz kabil olmıy<.ıcaktır 1 . ·· ·· ·· ·· 
Bu sebeple Amerika vatanda~larının: r~ dıy~ duşunülurse, Ruzvelt bu 
reisleri tara!ından tasvir oiunan baki- telakkıyı yanlı§ buluyor, 
katle, kendi kani olmadığı halde ilrl Ve: •Bu Okyanuslar yellı.enlillll' 
mutlis bir bankerin uğradığı sar'a nö- devrinde olduğu kadar ııeniş değil
betleri esnasında millete yaptırmak is-
tedıiıi tecrübeılln tehUkelerı ıırasn- dir. Hatta biz bugün, Büyük Bri
daki farka ne 8uretle mlitavaat edeceL 
':erini merakla bekliyoruı.> 

Nachtauı.gabe gazetesi, reislcümhuı 

Ruzveltin Amerika Biı-:.1.-ü Devlellerinl 
son derece tehlikeli bir siyası vaziyeto 
dil ürmek için Pn ~ezakcts~ bir tanda 
hal<Jkati tahri!ten çekinmediğini ka;r
dettikten sonra şu suali sormaktadır: 

«Acaba NeV)'ork'un ve Vaşl.ngton'un 
ve Yahudi zümresine mensup Amerikan 
~tinlo arzusuna rağmen Blrlc;;llı: A.. 
merika Hük:Cimeticrini emsali görülme
n.~; bir harbe teşvik mücadelesinin kur
banı bal.ine ko7mak nasip olacak mı
dır?> 

tanyandan Amerikaya merhalesiz 

gidip gelebilecek tayyarelere ma
lik bulunuyoruz• diyor. 

Dünya bu kadar ufalınca, İnı:il
tercnin ötedenberi talıip ettiği mu 

'VllZene siyasetine bu defa Ameri
ka da iştirak edecek demektir. 

Hatta daha garibi, bugün Alman-

yanın müttefiki olarak harp et-

mekte olan İtalyadan bile böyle 

bir muvazene endişesile mütehar
rik olmadığı için hayretle bahset-

Franctort gazetesi, Ruzvell'ln nutku- kt k t f ti h" 
ehe · eıs· bir L dan me e ve anaa ve men aa ı-nu I11JllJY ız Aon~ma iba- 1 

ret addetmek doğru olmadlını, bunu lafına badireye sürüklenmiş oldu
bllilk.is siyasetin mes'ul bır tezahürü te. 
liıkk.i "tmek !&1.ım ıeleceğini söyledikten 
IODl1I sun.lan lllvo •imiştir: 

cHddiseler Ruzvell'in aleyhinde oldu
lu için kendi palitllı:asını Amerikan 
milletine kabul ettirebilmek üzere bun.. 
lan tahrı.t etmektedir. Bu politika art.ık 
bundan 1<1nra harbi istiyenlerin bu ka
dar hiddetle 7aptıklan teşvikatın neta. 
;riclnden kendini kurtaramıyacaktır,> 

ğunu atideki tarzda ifade etmek 
tedir: 

•Hatta İtalyan milleti dahi na-

zilerin cürüm teriki olmak mecbu

riyetinde kalmıştır ve bugün İtal-

yan milleti bizzat kendisinin nazi 

menfaatleri tarafından hangi ,-a-

kın istikbalde ölünceye kadar 11lı.ı-
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Eğer Churchill ve onun entemas- Bu adamlar, içi açan çok güzel ve bu harbın hedefi, bir rejim mese

yonal cürüm şerikleri, bugün kendi eğlenceli bi~ harpten ba~ediyorlaı ı l~si veyahut. herhangi .• müst_akb_cı 
dünyalarını müdafaa ettiklerini ve ve gundan dolayı herkesın tebrike hır netemasyonal teşkılat degıldu. 
kendi dünyalarının bizim dünyam\- şayan olduğunu söylüyorlardı. Bu Bu harbin maksadı, yalnız, bu dün
zın yanıbaşında yaşıyamıyacağını adamlar, bombalarının Alman haı· bir enternasyonal teşkilat değildir, 
söylüyorlarsa, bunu artık onlar dü· kı ve Alman ekonomisi üzerin~ çin memnu olup olmadığının tay',-

lnoiliz hava iaarruzu 
laeağını bilmektedir.• 

Avrupa, Asya, Afrika, hatta A-l••••••••••••••••••••••••••••ılf 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlUQünden 1 ni~ tünsün. Alman dünyası, talyaıı yaptı:;t tesirler hakkında mufassal 
dünyası gibi, bir kaç plutokrat ka- malumat neşrediyorlardı. Fakat bu Bir Amerikalı politikacı, nükteli 

pitalli;tin menfaatleri devrim rnağ- hücumların yegane neticesıni, Al bir ifade ile bugünkü mücadelenin 
liıp etmiş ve yerine halk devriııı man milletinin gittikçe artan bld· nihayet verlığı olmıyanlann bir 

koymuştur. Eğer B. Churchill ve o- det ve infialini ve bir gün bu tek şeyler alabilmek için yaptığı bir 

nun demokrat taraftarları şimdi taraflı harbe bir nihayet verec-!k teşebbüs teşkil ettiğini söylemiştir. 

böyle bir dünyada anlaşmıyacakla- mukabelei bilmisilin. vukua gelece- Bu hususta tamamiyle mutabıkız. 

rını bildiriyorlarsa Alman dünyası· ği ümidini arttırmak teıjkil etmiş-! Bütün dünya varlıksız insanların 
nı tahrip edemiyecekler, fakat er- tir. İngiltere, Mayısta Frıburg'a sahip oldukları laşey mesabesindeki 
geç, kendi milletlerin" hürriyet ve- mütevecih hücumla bu işe başla- bir kaç parça şeyi de ellerinden al

rerek kendi dünyalarını değiştire- mıştı. Ve İngiltere de, Almanyanın mağa hazırlanırken biz, her şeye 
ceklerdir. buna müşabih bir şey yapmaktan malik oldukları halde doymıyan 

Nasyonal - Sosyalist milleti hak- aciz olduğu istıhfafla ve aylarca bu gibi insanlnra karşı en lı:üçıik 
arına karşı plutokrat imtiyazlaruı müddet ıddıa edıldi. Halbuki, hıcseden bile mahrum olanları mli

mücadelesin<le, nasyonal - sosya· Churchill'in caniyane hareketlerine dafaa için mücadeleye atıldık. Biz 
list milletin hakları galip kalaeak· ınsaniyet hıssi ile muakbele etme- ışte bu bahsettiğim zavallıların be
tı. 1941 senesıne bu ımanla oaşlı· dığıımzi Eylüldenberı anlamış bu- ~ -d haklarını miıdafaa ediyor ve 
yoruz. lunuyorlar. Artık, bu harbe, son ne- bu hak namına onların da hayatın 

zenginlıklerinden istifade etmelerı 
ıçin çalışıyoruz. 

194-0 senesinin Haziran bıdayetın ııcelerine kadar, yanı mes'ul harp
denberi, faşist İtalya, yanımızda çilerin ortadan kaldırılmasına ka

yer almış bulunuyor. İtalya da dar devam olunacaktır. Atılan heı· 
.. Bu mücadele. rlığer milletleriıı 

mahdut düşünceli zimamdar bir de- bombaya on veyahut luzunıunda h k k b. 1 .. d ·ıd· B 
t 

u ·u una ır f"C'a\·uz egı ır. u, 
mokrat sınıfının tal yan milletine yüz. bomba ile ~evap __ ".'e~ec:,ğimizı ancak küçiik bir kaJıitalıst zümre-
ba,ka bir tarzda anlattığı bu harbe temın ederken soyledıgınız soz, gıbı 1 . k .. t hl ğ .. 1 .. 1 .. . .. • . sının us a ı ına ve aç goz u u-
rlevama bizim kadar azmetmiş bu- b<J:j bır cumle degıldır. Bu en e· . .. k 1 b' .. d led" 

· ··k · · . "f d .d. gune arşı açı mL~ ır muca e ır. 
!anmaktadır. Jtalyan milletinin nerıı azmımızın ı a esı ır. 

mücadelesi de bizim mücadelemiz· Şimdiye kadar çok defa olduğu 
dir, ümitleri bizim ümitlerimizdir gibi, hıç olmazsa propaganda se
Harp müsebbipleri, ayrı hareketler. hepleri dolayısile, muvakkaten bu
vasıtasiyle bu mücadelenin netice- gün de cSilahların talii döndü• de 

Bu kapitalistler, altının dünyaya 
emrettığı de\'rin gcçmi§ olduğunu 

ve miJletlerin hayatında insanların 
yani ferlerin kat'i bir unsur t~il 

ıini değiştirebileceklerini sanıyıır sinler. Fakat şunu iyi bilsinler ki edecekleri zamanın yaklaşmakta 
!arsa, bu çocukça bir ümittir. hir defa icin galip gelecek olan şaıı• ıolduğunu bir tıirlü görmek istem!-

B. Churchıll, şimdiye kadar, bı- eğıl fakat lıaktır ve hak tehdıt al· yorlar ge~·t>n sene nasyonal sosla-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
•Gel- yaz İngilterenin ihtlyattıı 

binlerce aırut askerl tayyaresi buluna
caktır. Bunların arasında en yenl mo· 
delde bir kaç bin Amerikan tayyaresi 
bulunacaktır. İngiliz hava kuvvetleri o 
uman İngiltere semasında henüz bulu
nabilecek Alman tayyarelerin! temizle
mlye kafi ıelC<ek miktarda tayyareye 
mallk bulunacaktır.> 

Bu teknik mecmua uçan kaleler vası_ 
tasile hususf ehemmiyeti. haiz neticeleı 
elde edileceğini talunin etmektedir. jl
roskopllı: n\ianıAhlarla mücehhez bulu. 
nacak: oJan bu tip dev tayyareler Alman 
sanayine taarruz edeceklerdr. Bu taar
ruzlar takrjben 12.000 metre yük.<>eklik:. 

ten yapılacaktır. Bu irtifada Alman tay
yare dA:fi toplarının nıenzili haricine 

çıkmış olacaklcırdır. Alman avcı tnyya
relE>ri, bu dev bombardıınan tayyar<"leri 
tahrip vaıi!elrrini bitirip dönerken bu 
yi.ık:· .. .kliğe c;ık;ıbiJeçeklerdir. 

Nf'tıcede AJman ve İtalyan endüstri .. 
lerl gece ve gündüz tahrip edici akınla.. 
ra rıı .. nı7. kalacaklardır. 

Jıst ordularının harekatını 1lham e
den ~ey bu hakikatı görmüş olma"
Jığıll'ız<lır. Bu iman gelecek sen~ 
de bize zaferler temin edecektir. 
Biz, milletlerin saadeti için harbe
derken Allahın !Otuf ve inayetine 
müstahak olduğumuza da kaniiz. 
Bugüne kadar Allah mücadelemizi 
tasvip etti, vazifemizi sadakat ve 
ce•arctle yaptığımız takdirde is· 
tikbJlde de bizden aynlmıyacak

(ır • 

merika, bir kelime ile dünya haki

miyetinin Almanlara intikal et

mesi endişesi, Amerikayı şiddetle 

İngiltereye muavenete sevkediyor. 

Amerikanm esu menfaatleri bura-

da görünüyor, hissi bir politika 

değil, çok.hesaplı bir siyaset lı.al'§ı
sındayız. Bu itibarla yalnız demok

Muhammen bed•li 23000 (;rlrml üç blo) lira otan 100 ton lıarı>lt 13/1/194 
Pazartesi günü oaat 15 <it! kapalı zarı usulü ile Ankarada İdare blnasm 
satın alınacaktır. 

Bu işP. girmek iste;renler!n 1725 bln 1"dl 1ilz Yirmi bq liralık muval< 
kat teminat ile kanunun tayin etilli veıılkalan ve l<ıkliflerinl ..,nı ıün 
14 e kadar Komls)'on Rei,lliline vermeleri Jtwmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesınden, Haydarp1tşa 
rat fırkasınm değil, bütün Aıneri- 'Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (12074) 

kaltlarm Cümhuriyetçiler de dahil 

olduğu halde, hepsinin dış politi

kaları bu esaslara dayanacaktır. 

Mihver devletleri, Amerikanın 

fıakiki yiiziiııü artık görmüş bulu

nuyorlar. Oradan yiikselen sesler, 
nutkun tarihi hakikatleri tahrif 

ettiğini dermeyan ediyor. Tarih, 

m""uliyet bahisleri dalıa geniş va

kitlerde bol bol miinakaşa edilebi
lir. 
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