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Yan resmi ltalyan ga. 
teci•i, T ürkiyenin Oa2'İye
ti dikkatle takip edildiii
ni aöylüyor, ba itirafa 
memnun olduk; bu buh· 
ranlı harp devreainde, her· 
hea dikkatli olmak mec
buriyetindedir . Nitekim 
Türkiye de dikkat keail
mif, hadiaeleri takip et
mektedir. Bu de, ltolya. 
nın bütün hareketlerini a
zami dikkaatle takip edi

ediyor: 
Alınan hava kuvvetlerine men- ' 

sup bazı kıtaların ltalyaya gelmesı 1 
münasebetile İtalyan Hava Kur

( Arkası Sa. 5, Sü. 5 ele) 

!GARP ÇÖLtlNDE İKİ HiNTLi ÖNCÜ KEŞİF ESNASINDA 

)lona. 

Yazan: Abidin DAVER 

H ngiliz Bqvdrlu, bütün Türk 
U milletini mütehassis eden gü- Dün Pamuk Konıred.ııl •can Ziraat Vekilimiz Muhlis Erlanen 

. . zel bir mesajla bize ye~ yıl Ankara, 2 (A.A.) - Ziraat Ve- !eri bu kongre mesaisine, İktıaııt 
ıçın, refah ve uadet teınennı ecler- Uleti tarafından tertip olunan pa- • · · 
k F-uı. li ı d ·y1 Vekiletırun toplantı salonunda baş-

en • ...... et zaman ar a ı mu.k kongresi bugün saat 15 te ·zi-
ıioatlara malik olmak bir nimettir• raat Vekili Muhlis Erkınen'in bir lanmıştır. 
eözile vefakar ve mert milletimizin nutku ile açılmıştır. Mevzu ile a- Kongre EÇhnleri yapıldıktan son 
dostluiu1111 bir nimet uyıtıpıu da lakadar ve ziraatçi mebuslarla ra, delegeler arzu ve ihtisaslarına 
ifade ettJ. 1 k t • . uk böl 

1 
. göre iki encümene ayrılmışlardır. 

Bir oiost clevlete yar,.... lıu aııU mem e e ınıız panı ge erın- Bundan sonra umumi heyd cumar-
-ajı memnun.iyetle okuduktan den gelen murahhasların ve Velı:A- tesi günü saııt 10 da tekrar toplan-
aonra, &ösiimilze llip• fU aplıda- !et mütehunslaruıın iştirak etti!t- (Denmı Sa. ı, SU. ı u) 
ki cllzü Ü hayret ve ibretle eku· 

duk: 1 ·ı· 
•Roma, 1 (A.A.) - Stefani bildiriyor: n g l J Z t a y y a-
Gornale d'itaııa ıazete,;ı, bueünku J • • • •1 .. harbin baflanııcndanber! Tü~e lara. re e r 1 n 1 n 1 s t 1 a 

tından Almanyaya ve bllha&sa llalyaya 
karp takip edilen basmaı.e ve ekseri... .. ı • h •• 
•etle mütecavıı vaziyeti ~banlz ettir- us erıne ucumu 
mektt..·cUr. Gazete diyor lti: 

cAnkara, AlmôlfU'anın Türk malt kaL 
kınmaııına yardı•n ettiğini ve İtalyanla .. 
rın .. İngiltere, .FıHstin, Maverayı Erdwı 
ve lrakı; Fransa. Suri1e ve Lübnanı al .. 
dığı halde .. ıeten harp galipleri arasın.. 
da ondan ht~ bir .,ey alınam11 olduğunu 

--~-ı .. ı----
8 reme n 'e şiddetli bir 

taarruz )'apıldı 

----ı----

lngiltere Ame -
rikadan 12500 
tayyare alacak ____ .. ___ _ 
Çörçil mühim bir 
nezaret teşkil ediyor 

• • 

Yrlba'ı 

Nutukları • 
"S · · İtalyan taarruzu 

Yunanlıların 
ileri harekatı 
inkişaf ediyor 

ovyetler birliği! _.:.....g-er_i_p_ü_sk-ü-rt-üldü. 

Seferi hazırhk ha- Klisura ve Berat 
linde bulunmah,, yolunda mühim 

---ı•·---

Stalinin Sözleri mevziler alındı 
Moskova, 2 (A.A.) - General 

Kobelef, pasif müdafaa teşkilatına 

dahil bulunan 13 milyon kişiye hi
taben nep-ettiği bir beyanna"M"ioo 

!.~ki: 
• Entema. 

yanal vaziyet 
çok kanşık bu
lunduğu bir an
da 1941 senesine 
giriyoruz. Bu va 
ziyet bize Sta• 
linin şu sözleri
ni hatırda tut-

kat'ı,yel.Je unutmak iaUyor. 

A l m an tayyareleri F r a n sa n ı n harbe :~'~tali'~ 
Gal'e hücum etti başlaması muhtemel .;eı:ııı:ketl sefe~en;zırr !ırlık 

Londra, 2 (A.A.) - Resmen bil- Londra 2 (A A ) 
halinde bulundurmalıyız .. 

Büyük Millet Meclisi 
Pazartesi günü kış 
tatiline başlıyacak 

Ankara, 2 (İkdam muhablrindaı) - 'fik:}ik:ler yapılmasını ve yabancı mem
Bü,yük Millet Mecliai ;,arın (buıtin) top j leketlerle muvakkat ticaret anlaşmalan 
!anacak ve ruznamedelti mevadduı mü- yapılması, ticari anlaşmalar aküne ya
r.ak.eresini yapacaktır. naşnuyan devletler muveredatına klrşı 

Büyük Wllet Mecli•inin illlllmüıdekl tedbirler alınnıa&ı huııuswıda hüküınete 
pazartesi günü ;,apacatı içtimadan ııoıını ııaJalıiyet verilmesi hakkındaki IAJ>iha 

l luf t.tili yapması mubtemeld.ir. da rumaır>eJ"e alın..,CJbr. 
Türi< parasının lu7metinl koruma İhWis, lrtildp albi suçlardan dola)'! 

kanunu müddeti bitmekte oldııtundan, açığa pkanlan, mevkuf ve muhakcıN 
ı 1ft!lden ~ ııene ıwıblmuı baklundlld altına alman subaydan erlere kadar o
' 1Aylha lllcllmenlerden çıkmlf. Mecllle 
, wri!ııılştlı. Bu Ja;,ilıarun ;,arın (buıün) im biltün a!lrer mensuplarınııı e!rat el· 

mlilakere edilmc:ıi muhtemeldir. bi asken ceza evlerince iaşe olunmalan 
Bundan baıı!ı;a mcr1 bulunan ıumnlk halı:kmdald ayllıa da Bı1;,ilk Millet 

larlles.inde, muvaklart mahiyette deji-1 Meclisi nmwnesiııe ııtnnlştlr. 

AS KERT, 1 Bardia şehrinin 
rslvAsl ~ muhasarası 

VAZIYET . 
devam edıyor 1 

!Yunaa ileri hareki· 
1

tıada yeni inkişaflar 
Cepheden alınan &00 haber

lerde Yunaıı ileri harekatının : 
tiddetli kar fırtınasına rat- · 

-Halkın ç_<>,ğu 

şehri terketti 
men inkişa( ettiiini '(ıildir- "B , 

Türk _ İn&iliz askf'ri ittifak.ımn tahak
kukunu Uir İn,a:iliı ikrazJ takip ettikten 
IOllr& remı1 U1U1 p.zeteai, birdenb.r l 
Türklerın On.iki ada üı.erındeki hakları
tll iddiaya lı:alkıı;tı . Ondan 50nra" Türk 
matbuatı İııgilizlerın mihvere karşı kuL 
lanwklan ıiııtemlJ ve haysiyetsiz ma
oevralarla elbirligi eden en faal İılgiliz 
dostları arasında Yf!l.' aldı. Ve bir kaç 
haftadanberi de Türk matbuatının lisanı 
italya hakkında çok Jiddetlendl.> 

d' ·ıdii · .. h . • · · - Bu """e ıçlnde Mareşal Petain Fransızları ırı gne gore, a~anın fena ~!- Ingiltere Amerlkadan en aı;oğı 12.500 
masma rağmen İogıli~ tayareleri- tayyare alacaktır. Bun!ann büyük bir milll birliğe davet etti .. wıan ııakerleri rtaAN yoloncla 
nin dün geceki hareketleri çok ıe- kı.ıınuru bombardıman tayyarlerı teşkıl Cenevre :ı (AA.) _ D N B . Atına, 2 (A.A.) - Yunıtll res:ınt 

mektedir. Umumi harekatın i ,. ardia nın şimO• 
ar&eUiği manaara.va göre va- ! 
aiyet şudur: : ı ı· d b • Şimali .kısJmda Yunanlılu 1 I in e QZI meVZI• 

iliş mahiyette olmuştur. edecektir. Bu bombardıman tanareıerı 31 ilk.kan~ akşamı M ~ Pe · · sö:r.cüsü, askeri va:ı:iyet hillııda ıı-
İHBI altmda bulunan topraklar- nln çok ieniı bir hareket ııahalan ola- Fr ·ıı t' hitabeare ~en şağıdaki tafsilatı vermiştir· 

caktır ansız mı e ıne n fU söz- L-- Sa. c Sil 5 d ) 

üç istikamette ilerlemekte- ı • 1 d"ld" 
clirler. Birinci ileri hareketi, ! er IŞQa 8 1 1 

daki istila limanlarına, denizaltı 1 • leri söylemiştir: (Ar ... ı .., · e 
·ı . Ü 1 . eli" Dally Mail gazetesinin Nev,orlc mu 

Göriceden başlayıp Moskopo· , 
liıı'toıll geçerek Benıt'a doğru :, 
gitmektedir. İkinci ileri yU- , 
rUyüş, Yukarı Şknmbi vadi- 'ı 
sinden geçerek ve Premes ve 

ıemı erı ı erme ve ger hedefle- 1 habirln.l.n bildirdi"'- . .. - cHarp ve ab-
.. t dd' 1 1 ..,,e Cöre, harbıye mwı 

re mu ea ıt taarrm ar yapılın'§• t.tan Pattenon Amerlkanm bu tene j Juka, menıle-

(Arkuı Sa. 5, Sil. ' <le) (Devamı Sa, s, SU. 1 a) ketin gıda mad-
deleri ithalatını 

Yeni Mebuslarımız 
güçleştirdiği ci· 
betle, yeni se • 
nenin çok mÜ§• 
külat iç.inde ge-

Af yon, Antalya, Bolu, Çankırı Diyarbakır ve ~:ce!1e:!'!;. ~~ 
• ~, l: . 

Karı mebusluklarına Parti namzetleri ·ıd· nun için köylü, Peten 
seçı 1 topraktan, verebileceği her şeyi k'l-

parmağa çalışmalıdır .• 
(Arkası S, 6, Sü. 3 de) 

ispanya hariciye 

Nazırı Tancanın 
işgali meselesinin 

,! Kuknsh civarında Mokrı 
clağlarını aşarak Elbasaııa i 

! ıloğru hareket halindedir. '(). 
1 

' çüııcil ileri hareket ise Pos· ı 
(Devamı Sa. 5, Sü. 7 de) , sebebini anlattı 

• 
ltalya harbe girince 
Tancadaki vaziyet 
müşkilleşmiş 

( 00. :n. O.:n. 

Kahpeliğin 

bizim liıgatta 
geri yoktur 

Ya.zan: A. ŞEKlB 

lnı:Uiz Başvekili Çörçil, yeni yıl 
münasebetile Türk matbuatı vası

l tasıle Türk milletine hitaben bir 
m J neşretti. Dostumuz ve müt
tdıkiıniz BüyUk Britanyanın Bat

e.klli, Tilrk haslet ve karakterini 
uzun nzaılıya övdükiell sonra, f1I 
eılmleleıi ele kullanclı: 

•Geçen milşkül aylarcla Türkl
yen değ e2 dostluğuna mu• 
har olmak saadetine erdik. İki 

ııailletbı Mithıiu lelüetli -· 

Kahire, 2 A.A. - İngiliz karar· 
gıihının tebliği; 

1'rablusta, Bardia mıntakasında 
topçumuz tekrar büytik bir faali· . 
yet göstermiştir. 

BARDİA 'NIN MUHASARASI 
DEVAM ED!YOR 

Kahire, 2 (A.A.) - Bardia mm 
takasında, İng!liz ilerl umumi ka 

(Devanu Sa. 5, Sü. 6 da) 
• 

!arın lmtihaaınclaa muvaffakl> etle 
çıkmıştır.• 

Çörçiliı bunda işaret ettiği felA· 
kelli :ıamanlar, geçen yaz Fransa• 
lllll yıkılışına tesadüf eden haftalar 
ve aylardır. Biz, dostuz .. e mütıefi
kiı, di~e İngiltereye elimizi uzat· 
tığunız vakit, mulı.adder saadeti 
de, felaketi de paylaşmak üzere, 

söz verdi.lı. İngilizler kadar, Türk
leri anlıyan a& insan vardır. 

Tlir.k dostluğunun kıymet ve e· 
hemmlyetini öien Çörçil, hi~ te 
mübalağaya kapılı;,ııyor. Bir haki· 
kati söylüyor, Yeni dünya ahnU 
içinde, Türkiye, öyle lnınet!i. bir 
muvuene unı<unt olmuştur ki, her 
yerde dostluğumuz aranıyor, düş
ma•lıiunızclr.n korkuluyor. • 

(Arkaıa Sa. 5, Sti. ' ele) 
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iaşe ve 
murakabeı 

ıl Bu namlarla iki umum 
Etin kat'i satış 

1 r -- -
Bir Teklif 

DIŞ:~-~
POLİTİK~ 

Nutukdan 
Sonra. 

Yezit; bütün hayatını, her nevi sey
yiatla geçiren bir fosık ve facirdi 

müdürlük kuruluyor f iafl tesbit edildi Fiat konacak mad-
Ankaradan bildirildiğine göre, delerin jfca edil- Prof. His yin ~ukrü H..:ıo 

Ticaret Vekalett yeni kurulacak Y y_,,.: 
plan iaşe teşkilatına ait hazırlık-, Etin kil0su her gün radyo ve gazetelerle memesi isteni1cr Amerika Cü.mhurreb.in!n a 

!arı bitirmiştir. Tıcaret Vekaletine ilan edilecek olan mezbahada canlı hay- Fiat l\llürakabe Komisyonu· hitabeo;,inden sonra sı,a.ı ve 
Billıas.a, (Horasan) halkı, Ba<>- siyetler ~~"'"ıniştL· bağlı olarak ·İaşe• ve •Fiyatları nuıı biletimle gıda maddeleri- k · · ,. .,.,,.~ erı vaz,yctte husule gelecek 

dat halifelerinden nefret ediyor- HALiFELERiN, iç YÜZLERl kontrol ve murak•be• namlarile :- van kilo fiabnın lam iki misline satılacak ne azami sat;ş fiatı koyacağı havvüller dikkatle uıkıp olun 
!ardı. Çünkü, şahsi fedakarlıkları- Emevi halifeleri ne yapmışlardı? ki umum müdiırlük ihdas edile· hakkıııdaki haberler piyasada ğa değer. Garp nısıf küresinin 
le kurınU§ oklukları (Abbasi salta- (Resullah) efendimizin mübarek cekt;r. Komisyon 3 ki"l'iyi adliyeye verdi şayi olduktan sonra ancak za- tün imkan ve membalarile Bii) 
ı:ıatı) nın, (Emevi saltanatı) ndan ve muall.i makamını işgal eden bu Bu umum müdürlüklerin büyük bire muamelelerinde durgun- Britanyaya yardım edeceği , e ) 
iarkk olmadığını görüyorlardı. adamlar _ içlerinde ancak iki zat ıilayetlerde teşki!itları buluna· Fiyat Murakabe Komisyonu, zetelerle ilan edilecektir. Bu su- luk baş göstermiştir. Tacir· ' nız seferi kuvvet gond rmiye< 

Halbuki Horasanlılar, (Ali Re- müstesna olmak üzere_ isl&ın di· cak, bu teşkilatın zamanla tevsi ve dün et üzerindeki tetkiklerini bi- retle halk, et mübayasında aldan- ler Anadoluya ~·ap•cakları si· ; anlaşılı ·or. Bu mua\'cnet kayna 
sül) e karşı irtikap edilen cinayet. ninin şerafet ve kudsiyetini tah- j temellüküne çalışılacak, Topr<1k , Urerek, canlı hayvan fiyatlarına mıyacak ve K: ımisyon da canh parişleri murnkkaten kestik· : tarı ameli bir >urette hudut.uz, n 
lecin intikamını almak için (Eme- kir ve tezlil etmek için. ne mütn- Mah.ullen Ofisi de bu yeni !eşek· gore perakende et satışı fiyatları- hayvan fiyatlarını nazarı itibara !erinden mü\&ridöt azalınış- 1 

hayetsiz sayılabilir. Amerika ipi 
vi) saltanatını devirmişler ... Malı kün ise, hepsini yapmışlardı. küle bağlanacaktır. Bu arada Top· nı tesbit etmiştir. alarak et fiyatlarım sıhhatli ve sı· tır. dai madde bakımından harikuliı 
za (Ali Resul) ü zulümlerden, ha- Bunların en başında gelen (Mua- rak Mahsulleri Ofisi idare heyeti- Yapılan tetkikler neticesinde, kı bir surette kontrol edebilecek- Piyasada yeni satışlara ait ı zeı.gindir madenleri henüz bakrd· 
karetlerden ve haksızlıklardan kur viye), İslamiyetin usul, erkan ve nin Iağvı da düşünülmektedir. canlı hayvan fiyalarının kılosuna 1 tir. fiatların tespiti heklendiğin-

1 
Avrupa toprak! rının yirmi a 

tarmak için (Haşimi) hanedanına itikadını tebdil e<lerek, (cahili· Iaşe umum müdürlügü, gıda mezbaha, nakliye, buzhane vesaire Fiyat Murakabe Komisyonu. den tachler l>üyük işlere gi- 1 danbcri altüst ve delik de~ik edi 
mensup olan (Abbasi) !eri saltanat yet devri) nin batıl itikatlannı ih- maddelerinin ve bir kısım iptidai masraflar bindikten sonra, iki mis- dün cürmümeşhut halinde yakala. rişmeğe cesaret edememek- diğinden dolayı yorgun olduğu bi 

dd l · t k edihn · · ı ·ı ı· b" t ··t h l ld' tedirler. Bu itibarla Fiat l\lü- ı h kk · · · ve hilafet makamına geçirmişler· ya etmek için pek çok gayret sar- ma e erın s o esı ış erı e; ı ır ezayu usu e ge ıgi anla- nan üç ki~i hakkınd. tahkıkatını ai attır. Avrupa ve Ingiltcrenı 
di. feylem4lerdi. Bu maksatla da, Fiyatları Kontrol ve Murakabe şılmıştır. Bu itibarla bundan son· ikmal etmiştir. Bunlardan ikisi Ga rakabe Komisyonunun fasul- j kömür amarları utık satıhta deği 

Fakat (Abbastler); Ho;asanlı (softalık) denilen (kızıl kuvvet) in Umum Müdürlüğü de zaruri ihti- ra kasaplardaki perakende satışlar !atada Mertebani sokak 9/11 nu- ya, pir;nç gibi gıda maddele-
1 

ı dir. Derinlere inmek lazımdır. Aı 
çlar bul B ~ , · ı rine aza1ni satı. fiatlarının ·L-da d inkılıipçılann kaW1' ve kıymetini esasını ortaya k,..·rarak, İsl.3.miyetin ya dan unan maddelerin fi· orsaua><ı can ı hayvan fiyatları- marada Miltiyadi ve Teoharidir ve merı.... henüz işlenı.ıiyen 
tl t b . ı· k 1. ı 'ki · ı· J k tespit işini bir an evvel bitir- ı d bilmek şu tarafa dursun, bilikis terakki ve inkişafına 3et çekmiş. ya arını es ıt ve i an, tes i atı nın ı mıs ı o ara yapılacaktır. renkli kağıt ve manifatura ihtika- 1 mar ar mevcuttur. Bu bakım 

onl81'8 karşı çok büyük bir nankör- Ehli İslanun bütün hürriyet, itik': vasıtasile de bu fiyatların tatbikat• 26 kuruş olan canlı karaman ko- rı suçundan maznundurlar. Diğerı mcsi beklenmektedir. Rusya da bakirdir. Yalnız iklimi 
1 kil İs Koınisyonun azami satış fi- ·· d · k "k f k 

lü.k gösienniş1"'".. Hatta bu inkı- ve içtihatlarının, asırlarca ve asır- nı geniş mikyasta kontrol etmekle yununun osu kasaplarda tam 52 de tiklfil caddesinde yüncü Mo- musaa esı ve te nı , ennl · ter 
k atı koyacağı maddeleri fiat- ki t · ı..:.af d · ııı 

la,,..ılann en büyu""k ve kahraman !arca softalık istidadı altında ezil- meşgul olacaklardır. Bu iki Umum uruşa satılacak ve bu miktar yi- lokoto, Komisyonun 25 kuruş 10 ya ve ın~ ı yeni ünya gı 
rr !arın ilanına kadar mahrem : d - "ld" B" b · 

reisi olan (Horasanlı Eba Müs- mesine sebebıy· et vermış· tı·. Müdürlük teşkilatı vazifeleri ve sa- ne canlı hayvan satışlarındaki te-ıya fiyat koydugu· makaraları 35 egı ır. ır akımdan Ingltere~ tntması lüzumlu göriilmekte- , Am ik ı Al 
liın) i kendi saraylarında bir iha· Onun oğlu Yezid; bütün haya- lahiyetlcri hakkında hazırlanan ka- zayüt ve tenakusa göre değişecek- kuruşa satmaktan suçlu olarak d" er anın ö çüsüz açıJması, • 
net pususuna dfışiırerek, pek za- tını işret, sefahat, kumar, zulüm rarnameler Başvekalete verilmiş· tir. Canlı hayvan fiyatları her ak- müddeiumumiliğe teslim edilmiş· ~" ... •~r~. ="'-'=='"-"''-"-====JI" manya ve mihver için mufasal m"' 

t . d ·1 ·· ·· ·· · "1:;. selelerin hahiıı mevzu etmektedir. 
ümane bir şekilde katletmişlerdi ve her nevi seyyiat ile geçiren bi~ ır. şam ra yo ı e ve gunu gunıine ga- !erdir. 

Ş f •• [ Ruzvelt, nazizmin ittisa ve inlô• 
Eğer mese~ bundan ibaret kalsa, fasik ve facirdi. Mahza İslamiyeti 0 0 'f' 6 r 

T •f •k • k 1 şafı karşısında dimdik duruyor ~· 
bir tevil çaresi bulunabilirdi. Ve tahkir etmek için, (Ebu Nevas) is- ı tı pıyasası yü se iyor H • k H kJ avagazı Ş)r e asta na ı• ı" • fili bir surette harbe iştirak etmek· 
(Eba Müslim), teklikeli bir şah- mini verdigı" · bir maymuna mükellef İngilizlerin tiftik mubayaa ede- • ÇJ 0 

Ş•d .J ti t k• sizin .. Sovyet Rusya, acaba Alman· 
siyet haline geldiği için, vücudu- bir (ulema) elbisesi giydirir .. Onu, cekleri haberi üzerine, piyasada t• 1 ı· , oe e a ıp ..,. ya için Amerikanın İngilterey• 
nun kaldırılmasında bir zaruret her gittiği yere götürüp gezdirir .. geniş işler ba lamıştır. Hafta içın- J yo a ge JyOr iki deniz ffiOtÖrÜ t~crİye edilecekler karş oynamağa karar verdiği rolil 
hissedildiğine hükmolunabilirdi. Hakiki din alimlerini ooylece al•- de normal naturel mallardan · Son güıı!crde birçok tak.>i şoför- yapmak ister mi? Ve böyle bir nı• 
rakat, yapılan cinayet bununla nene tahkir ederek eğlenirdi. 50,000 kilo satılmıştır. İngilizlerin Meg" er kalorı'sı· et. ... ·ı. B ı d. b yeti olsa yapabilir mi? Herhaid• 
kalmamıştı. Bir taraftan (Eba Halife (Mervan), daha dünyay~ bugünlerde teklifte bulunmaları & .. -. e e 1 Ye U O l a l 1 D . 

1
' ' ya1J1lan (kayctler çoğal· 

M ) ko
•· nıu··r k J 1 ~ . . . m.,tır. Bunun üzerınc, bılhassa ya- Bertin zimamdarlarının dUşilnccle-

uslim in arkadaşlarına, diğer geldiğinin ilk günlerinde, (Res'.1· beklenmektedir. U lanl"Or .uş. planlarını h zırı"'ttı 1 rini istilzam eden bir ııı· tifh?m kar· • .J • .. bn yere mıi teri almıyan, !azla 
taraftan da, (Ali Resul) ile onların lullah) efendimizin lanetine uğra- şısındayız. 

ta fi l İ B 
ıs ... ubul havagazı şhketınin az Belediye Reisl:g'i, Adalar için 

1
para istnen şoförlerin şidde .. tle t.a· 

ra arına tecavüz er başlamıştı. mıştı. Ve bu adam, ehli slam a- a y r a . Alman bombardımanları İngıliı 
(Eba Müslim) in kahramanlığı· sına nifak ve şikak sokarak, İsliı- tazyıklı gaz vermek suret:le aöo- hem itf • e hizmetıııdt ve ~•em ., k p ve t z ye olunmaları, dun hız- sanayi ,.e ticaret merkezlerini, 

na aşık olarak, ona adeta kudsiyet m.iyetin asli cevheri olan (ittiha· nelerini fazla gaz ve dolayı.sile faz. hasta nakliyesınde kullanıln .ak ii-ı •! Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi dok, liman ve nakliyatını az veya 
atfeden (Ravendiye) tayfası, peri- dı) parçalamak için, ne mümkünse OnUmUzd•kı' Çar~ımba gUnU la para sarfına mecbur bırakması zere, büyük bir süratli motor Y•>D· Kırdar tarafından Emniyet 6 ıneı çok felce uğratmag"a çalışırken tü· 
pn edilmiş .. Ele geçenler, kamilen yapmıştı. "' T üzerine belediye makine şubesi tırmayı kararlaştırmıştır. Bun.,o. su be müdürlüğüne tebliğ olunmuş- kenmez yeni bir memba hazırlan· 
kılıçtan geçirilmişti. (Alı Resul) e Bu halifelerin içinde; (kuranıke- lstanbul Müftülüğünden: müdürü Ertuğrul tarafından şirke- içinde yataklar ve lüzumlu ilaçl.\r 'tur. maktadır. Amerika artık saat, otr 

. te sıkı temligat yapılmıstır. t bb. ·1·t t b ı kl B · 
mensup olan (İmam) !ar da, birer rim) e ok atan .. Zil zurna sarhoş 7 lkincikanun 1941 tarihine müsa· • 1 1 a a a u unaca ır. u ye·u 1 mobil, bisiklet yapınıyacaktır. Bil• 1 

Ertuğrul dun bu hususa bir mu- t·· ·· k t h ı k p 1 y a. S a bahane ile (Bağdat ve (Samra olarak namaz kıldıran .. (Allahın dif Salı günü Zilhiccenin dokuzu ol- mo orun ma e i azır anara diıv .,,. .,,. tün fabrikalar, hep tayare, top. 
gibi Abbas merkezlerine getirile- mukaddes mabedi) olan camide çıp duğundan Arefe, Çarşamba günV harririmize şu izahati vermiştir: t Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kı•~ mermi vide, civata ve motör iınal 

d ld 1• 1 •- Havagazi şirketine icap eden d t f d t tk"k 1 .... 
rek, ya esrarengiz ölümlerle hayat- lak kadınlarla zina eden .. En baya- e Bayram o uğu i an o unur. ar ara ın an e ı o unmuş ''" D.. ••h• 'k d edecektir. Sanki filen Amerı..-tebligatı yaptık. Şirket bize kafi t" k ·· ·· 1rn·· 1·· ıın o:ı U ırn mı tar a 
l:arına hatime çekilmiş.. Veyahut, ğı ruhlu insanların bile yüzlerinı BAYRAM NAMAZI muva ı goru uş ur. harp haline girmiş gibi. 

kalori veren kömür bulamadığını Bu tiple bir motör de Haliç içın m&l geldi Alman sanayii, faaliyetleriniıı 
senelerce zindanlarda inliye inliye kızartacak hareketleri icradan çe-

1 
S. D. bildirip bu kabil kömürü bizim te-

ecellerini beklemeye icb:ır dilmiş- kinmiyenler de vardı. Arl<ası var J 8 06 min etmemizi istedi. Belediye ta- inşa ettirilecektir. Bulgaristan, Ronıanl'a ve Basra tahdidi bakımından ve hava hil-
lerdi. - -- Bugün bütün milletler savaş sa· biatile buna mecbur olmadıg-1ndan BE : E D J y E yollarından diiıı mühim miktarda cuınlarmdan ıztırap ve mahrumi• t 

(E ·ı ) ' d · · (Abb U - ~ "th ı· dd · ı · B yet noktasından belki Büyük Bri· mevı er ı evırıp te, a- il 1' E F E R R . hasında büyük tesırleri görülmekte tanı evsafı haiz kömürü tedarike 1 a at ma esı ge mı§tır. u mal· 
·ı ) · lt 1 c! od k d ı· tanyaya nazaran bir miktar dahı sı er ı sa anat makamına geti- olan hava kuvvetlerini durmaksızın kendisinin mecbur bulundugu' nu Yalı' yolları tetkı·k ettı' ar me) anı~ a s a, en ir ip ıjii, 

nl 
· bekı-~·kı t f· ı iyi dnnımdadır. Fakat bu fark öy• 

re erın euı eri şeylerden bi- atanbulda 100 ton arttırmakta ve servetlerinin mühim· aksi takdirde cezai ve kanuni mu- v l" B ı d. R · · L. f. cam eş)a, al·ans eşya, sn anı, pey-a ı ve e e ıye eısı ut ı Kır- . . le izam edilecek bir nisbette değil· 
ri de; (HılB.fet) rnevkiini işgal e- yapağı var bir kısmını bu hususa sarfü fe<la et· amele yapılacagı" nı şirkete teblig el .. . . 1 nır, tıııalık mantar, auclın boya, a-d dar dun sabah bazı şehır harıci ve r t "d , 1 d .k 1 bb. dir ve olamaz. Çünkü Alman s<>' 

ecek olan zevatın (şeriat) ahka- Ellerinde yapagı bulunanlar, hü- mektedirler. tik. Bunun üzerine de şirket iyi dahili yollarını tetkik etmi~tir. Bu :~ m ~zu, ası " ok ~rı 'd ı . 
1 

ve maları İngiliz motörl~rinin ve bom· 
mına riayet göstermeleri .. Halkı, kfımetin son neşrettiğı bir karar· Hamiyetli ve çok faziletli olan kömiir bulup mukavelesine riayet ımyevı ecza, cay, a ay, erı var· 1 meyanda da yen Kağıthane yolu- dır. Buna mukabil dün 350 bin ti- balarının vızıltı ve tarrakalari • 
(hürriyet ve adalet) esasları dahi- name mucibince, beyannamelerini milletimiz ise bu hava kuvvetinin edeceğini bildirdi.· d · dir u lind "d 

1 
1 nu a gcirmüştür. ralık ihracat )'apılmı~tır. her gece ihlill edilmekte · . et 

e ı are etme eri keyfiyetiydi. vilayete vermektedirler. Beyanna- lüzum ve ehemmiyetini pek güzel Prostun mukavelesi ne kadar İngiliz tayareleri uza~ 
Halbuki Abbas tahtına geçen meler yarın ak•ama kadar kabul takdir ederek bu ugurda 18.yıkı veç- Yeni elektrik vinçleri tecdit edildi Romanyaya 1000 ton üslerden gelerek çok benzin taşı· 

halifelerden ekserisi, kendılerindeo e<lilecektir. Öğrendiğimize göre, hile çalışmakta ve kendi büyüklüğü itlemiye baıladı Şehircilik mütehassısı M. Pros- susam satacağız mak ve binaenaleyh bomba sıkl& 
beklenen bu feyzi göstermek uta· şehrimizde 700 ton kadar yapağı ile mütenasip bir hava kuvvetine Limandaki tahmil ve tahliye iş- tun mukavelesi müddeti bitmiştir. Yeni Türk. Romen ticaret anlaş· tini azaltmak ıztırarında iseler de. 
tarafa dursun, biliikis vicdan ve bulunmaktadır. Bunlardan 100 to- malik olmıya azmü gayret etmekte- !erinin süratlendirilmesi için, liı- Belediye Reisliği, bu değerli müte- nıası hükümlerine göre Romanya- Yalnız Almanyanın asıl endişe ve
içtihat hürriyetlerini tamamile ıi- nu Kasapbaşı ve Kırkım malları- dir. zumlu deniz nakliye vasıtaların- hassıstan istifade edildiği beyani)•- ya 1000 tonluk bir susam konten- rici mevkii iptidai madde yüzün• 
ga etmi§ler .. Halka, adaletsizlık dır. Hükfımetin alacağı mallar Bu hususta Türk Hava Kurumu- dan bir kısmı temin e<lilmiş ve ta-ııe, mukaveleyi tecdit ve temdit eç. janı verilmiştir. Bu malların ya· dendir. 
yüzünden büsbütün kahreylemiş· standardizasyon nizamnamesi ah- nun pek feyizli ve kıymetli hizmet- mire muhtaç olanların noksanları mişlir. kında sevkine başlanacaktır. Bu Rus membaı kayıtsız, şarts.-
lerdi. karnına göre, tasnif e<lilrnek üze- !eri görülmekte olduğu malumdur. ikmnl edilerek hizmete alınmıştır. münasebetle piyasadaki satışlar kendisine açılırsa alacağı vasi ham 

Abbasi saltaııatını kurmak ve re, tacirlerin depolarından Sümer- Binaenaleyh bu gayeye bir hiz- Liman rıhtımında montajları bit- Jp"k kozası sattfları hararetli bir mahiyet almıştır . .Bv· maddelerle harp imalatını belki 
kuvvetlendirmek için dökül~ (E- bank ve bankalara merbut mües- met olmak için - Diyanet riyasetin- rniş olan elektrikle müteharrik bü- hararetli velce 2 kurUf olan susam fiatları hızlandırır. Fakat Sovyet - Alma..; 
mevl) kanları, beyhude yere he· seııelere sevkedilecektir. den evvelce verilmiş olan fetva mu- yük vinçler birkaç güne kadar fa- İsviçre ve Macaristanda son gtin 9 kuruş kadar yükselerek 31 kuru· iyi olduğuna şüphe olınıyan iktı-
der olup gitmişti. Alem, yine e9ki Reami daireler ve cibinee - kurban bayramında kesi- aliyete geçecektir. Pazartesinden terde ipek kozası talepleri artm14- P çıkınıştır. ~i münasebetlerinin vüs'at do-
ôlemden .. Ve deveran da, yine e.>· mektepler açıldı lecek kurban derilerile barsakları- itibaren vinçlere cereyan verile- tır. Gönderilen partilerle stoklar Altın fiatı recesi baklanda hiç sarih maliimaC 
ki deverandan hiç farklı değildi. Yilbaşı münasebctile tatil olan nın Türü Hava Kurumu emrine ve- cektir. Rıhtıma yanaşan vapurlar- azalmaktadır. Fiyatlar 240 - 350 Altın fiyatları tekrar düşıneğe yoktur. Maaınafih uzun bir dev .. 
Yalnız, saltanat makamındaki VP. mektepler, resmi daireler dün açtı- rilrnesi muhterem ahalimize arzolu- dan mallar bu vinçlerle kolayca ve kuruş arasındadır. Satışlar dolarla başlamıştır. Dün bir altın 22 lira ve yıpratma harbi bugün yani B...,.. 
idare makinasnının başındaki şah· mış ve devairde maaş verilmiştir. nur. süratle tahliye edilebilecektir. yapılmaktadır. 95 kuruştan muamele görmüştür. veltin bir nutnk değil ideti bit 

(;:: Ilı. li•mın Eılchi Rom•nı: 55 - 1 köşeye doğru gitti. Cemil Kazım, ceklerim var... dim. insan adamdı. On sene yanında bu-

l ç © rQ> c{ll ın Vo o ©~o~ o 1 ;:~~~~!:::~;:::::::ll~ak~~ D~::~::::.:e~~:~a~ah- ol::.~~~:~!ü~:~7~:'2eis::= ~~~!~!~!~7.!;~~:b~:;~:: 
" Yazan: MAHMUT YESARi - yordu. Kalkınız, yatağınıza giri- çede oturacaksanız kahve söyliye- demiştiıtL rırdı. Amma ağzından bir kötü l&-

1 

niı:... vı·ın, dcdı" 0 .. 1 d" be . . • kırdı çıkmazdı. Rakısı, kumarı yok 
B · k bl • ıt da b b t t r , - soy e ı eınnıa, mm ıçıa eyaz ıpe uzu.n a ın n pem e 1 u an 1 gc ıyor. Kudret, bir külçe gibi dizleri bü- tu. Bütün kusuru, huysuzdu. Na-
teni gorıiniiyor, fe. ne.rin so. hık ışığı Nigiır, başını .iskemle e da.yamış külerek kalktı: - Hayır, sigaramı içip gelece- rahat etmez ki Yemekten sonra 

d k k ki ak) d C 1 K S d ğim. kahve içmeden olur mu? Tabiat>- tura, bu, herkesin bir türlü oluyor. 
vur u ~a, uzun ırpı erı yan · a- uyuyor u. emı azım, a ıyeye: _ Of, ba~ıın ne dönüyor.. A, ne olsa kişizade idi. Bu S<>ysuz· 
rıııı gölgeliyordu. _ Küc;üğü yatırsanız, dedi. Böy- Cemil Kazım ,dişlerinin arasın- Diirnev, Kudretin koluna gir- nızı bilirim, sade kahve pişirdim. !arı ne yapayım?. İki kardeş bir ol-

Sofradau kalktıkları •uman, Bür- le pek rabal»ız olacuk. Geceler bi- d mişti, kapının önünde durdular. Etrafa korkak nazarlarla bala-' an: d muşlar , küçük hanımı soyuyorlar. 
han Şevket ayakta duramıyor, dili raz serin oluyor. Siz de J'orgnnsu- k . k dı• Cemil Kazım, içeriden sızan bir ı· ·yor u: 

O k d , 0 ıçece ne var Giymiyor ,onlara gı'ydiriyor, üç a-
hir papağan gibi Jllvarlakln•mış auz. - .. a. ar > ' şıkla bu iki gölgenin, adeta sarılır - İşte gördüğünüz gibi her gün -. Ha d ı hat t yın içinde Arafatta soyulmuş ha-
agzmda dönüyordu: Sadiye elini alnından geçirdi: Y 1 ıs ıra e · gibi biı·hirine yaklaşhğını gördü. böyle ... Gece yarilarına kadar ra- cıya döndük. Buraya ilk nılttfir 

_Birer küçük kade:ı •şartroz•... - Hayır, bir ş.;yim yok. Yalnız Kudret; suçlu suçlu önüne bakı· 1 Oturamadı. Kalbi sıkışıyor ,nefes- kı .. Rakı.. . . . . h l'nl b. 
b. h "kkat" ·ıe d dakları . . ı • geldığirnız zaman evın a ı ır 

lllükemmel bir •ılijestiyo• dur. ba~ım biraz sersem .. Saat kaç? yor, ır sar oş n • 1 1 u ie"ı darlaŞ<yo,rdu. Kamerıyeye bak Kı.zımm yanına oturmuştu, ,... 
Dürnev, kolundan tutarak nıaıü - Bir lnıçuğu geçiyor .. Uyursa- titriyeı·ek hemen ağlıyacakmış gi- t~ Biirhan Şevket, başı masanın ü· 1 sini alçaltarak: ' görmeliydiniz. Sağlam bir bardak. 

oldu: nız açılıNınız. bi gözlerini kırpıştırıy-0rdu: zerine düşmüş, ate i sönmüş pÜ· - Siz yabancmıuı sayılınaZSUllll, temiz bir havhı 7oktu. Şimdi bir 
_ Artık fazla oldu, yetişir. _ Çok geç olmuş. - Ağabey, seninle konuşacak· rosunu sımsıkı tutarak smnıştı. dedi. Ben küçük hanınun gidişini lıakın baştan aşııi:ı dayadılar, dö-
0, parınaklnrilc saçlarını karış- Nigarı uyandırmıştı : tım... Boğazlıyorlarmış gibi korkunç, be-. beğenemiyorum... Korktnldanm şet!" .. O min Kudret Bey yok 

tırmağa ha ladı: - Haydi kızını, yatalım. - Sabah konuşuruz çocuğum. ğuk bir hırıltı ile horluyordu. ba~ıma gelecek galiba.. Eskiılea mu? Ak, e cahlt çocuk. .. Ondan al-
- Bir sigara içmekliğime de mü- Cemil Kazıma: - Bana kızıııadın ya? Yabani gül fidanları arasındalr.1 bir iki gün gelip kalıyorduk, şimdi doklan da cabasL .. Çocuk gitnıelı: 

ıaade bııyurulmaz mı? - Rahatsız oldunuz, dedi. Saba· - Ben mi Kudret? Ben mi sana yoldan geçip bağı dolaşmak i tt>-. ftalarca lnıradayız... Rahmetti ister, . akanaa sanlır, buakmas-
Dürnev, yüzünü ekşitti: ita görüşürüz değıl mi? kızacağım? Hayır.. dl. Servinaz kalla onn ç ğırıyor· Nedinı Bey öleli büsbütün işi autta. lar ... Andlar, yeminler, bell söyle-
- Git kameriyede yalım ba'1"a - Şüpbesis efendim. O, derdini dökmek istiyordu: dn: j Nenıclazım, doğrusuııu söylerim, -mi heeenrrwm, ne diller dök-

iç. Hele yemekten sonra, JDideın• SadiY9> Niciruı eliııda tutarak - Fakat ağab<ı), saua söyliye· - Dol·tor Bey, kahvenizi ıı:etir- toprağını sevslıı. Nedim Bep ıııılı meal.er.~ L&*an var) 

- • ~·· - Padişahın nüfuzu kanlar ıçın- ıerını "\ln.ı•u~v .. 
ıı ıılar ılınmez bıt du. 

nevi fili hareket sayılabi;,,n hitab&-
sinden sonra büsbütün karışık bit 
safhaya girmiftir. Malumdur ki 
mihvercilcr, Büyük Britanya ada
sı bir istila ile teshir edilemiye.,... 
ğine göre, en kuvveti ümitleriııl 
tayyare hücumlarına ve onunla mf 
terslik olarak 1941 yılı için ziyad& 
leştirileceği Mister Çörçil taraflD' 
dan Avam Kamarasında ifade edi
len tahtelbahir harbine bağlaırut 
buluıunaktadırlar . 

Tayyare höcuınları şüphcslı lÔ 
mü~İrdir. J,ondrada, Kovantride, 
BirmingamdA, Sutampotanda külli 
ha arat yapmıştır. Fakat lıt'i n<>' 
ticeyi hava bombarılımanları il• 
elde etmek bbil olmadığını Alnıaıt 
erluinıharbiye heyeti herk ten ti.
ha ıiyııde bilir. Tahtelbahir mİİ
cadelesi son gönlerde ehemmi ~ 
almağa ba lodL Bunun gittık~ 
çoğalaeağı tahmin olunabilır. 88" 
lmSlUI lr.i yakın bir atide iki bü ... ıııı 
Al- nrblmnm. -(35000) tonla)• 
Manş ieaizine çıkacaklarmı İngılit 

(ATk= 6 \ııcl sa.ııtadaJ 



açıl 

•" 
(j' 

.. 

emalpaşa ve Karaca
eyde sular alçalıyor 
eylapta alınan tedbirlerle in
an zayiatına meydan verilmedi 

bÜ'aursa, 2 (A.A) - Kemalpap ve ıı:.:a. ı ayyib':n aldıgı todbirlerle tahribe ujra. 
liyü~. beyde sular t.edrict bi.r surette azal.-1 yan bentlerin tamir i~i i~ uğraşllraakta 

yaJ·ya başlamı.otır. ve açılan gediltler kapa.t1lmaktndır. Bu 
•ceğiBu defaki seyl3pta ~an tedbirler seneki su ba!"!kını r;araheten ispat etmiş~ 

k· inde in.sanca za,.ıat olmamı..~. tir ki, Nafia VekJ.lctince Karucabaye ve 
na . :an zayiatı da pek az ohnuthll', Kemalp:'t,S., Susuı·luk ilzerbıde yaptın:l .. 
, nı• ıhsur köylünün her türlü yiy.eee-k ve makta olan kanallar ve sedler ili en 
ipti•Jrahatleri temin edilıni~tir. Sulann büyük imal' harcket.le-rinden biri oın~uş_ 
ıadı><lbatına uğrıyan Uluabat ve Kemal. tw·. Bu kanal ve ;-edler "',lıatı tel<em-

diı L şo.<esinin bozulan kısımları ve mUl ettikten ~onra bugün için Met şek~ 
,. ' czler alınan tedbirlerle yeniden is. 

~~l ıı cdihnekte, vesaitin kolayhk1a geç.. li..ni alan sular bu !eyizh ovoları islth 
1 ' .. · e çalışılıııaktadu" Halen seyliııp edecek: en koruyuou nimeU . .erdec. biri o_ 

bit takasında su işleri baş mühendisi $u lacaktır. 
ni• 
ğil· 

:aJaponlar Çinde Japonya Çin sefe 

1 r . 
Bulgar 

,Başvekiliı 
• Yeni yıl m!lnasebetile 1!8f-1 

. rettiği bir mesajda d diki · 

Vazifemizi yapmıya • 
hazır bulunmalıyız: 

Sof ya, 2 (A.A. )- l>. N. B: ' 
Başvekil Fih•C, yeni yıl mü- · 

nasebetile diin Bulgar mille- ! 
ı tine radyoda bir nutuk <Öyle-
1 miş ve demiştir ki: 

Geçeıı sene içinde hiikü- '· 
met memleketi harp dı~mda 

1 tutmağa ımıvaffak olmu,tur. 

::l.600,000 asker rini neticeye gö.' 
aybetmişler türmeye azmetti 

Bundaıo. ba~ka 194-0 yılı. Al· ı 

manyanın ve İtal~·anın büyiik 
şefleri sayesinde Bulgari•taıuı i 
Cenubi Dcbrıu:-ı.uun avdetini 
temill. etıniştir. Fakat niha . 
yet, Tanrı ancak azin1Ji olsn.a 
)'1Jrdım eder. İşte bunun i<;ill
dir ki Bulgu milleti. lıüldlm.,._ 1 

tin ve kralın idaresi altında : 
1 sunsıkı toplanmalı ve ılavası-

~f pon erkeklerinin Japon Harbiye nazırı

~: •özde 83 üsilah altında aın beyannamesi 

1 
Çunking, 2 (AA.) - Çin harbiye Tokyo, 2 (A.A.) - D. N. B.: .Ja-

k· m general Hoyingşing askeri pon Harbiye Nazın General Toyo 
n· aziyetin tetkikine tahsis ettiği bir yeni yıl münaS<>betile neşrettigı 

~ aakalede diyor ki: bir beyannamede bilhassa diyt>I' 
il cÜç buçuk senelik harbin netice ki: 

;, · de Japonlar ölü Yt? yar.alı olaraj[ <Rdu Çin seferini kati ve mesul 
~ .600.000 asker kaybetmişlerdir.~ neticeye götürmeğe azmetmiştir 

ıerlılı: çağında ve vücadü askerliğe Dünyanın bugünkü karı~lı; vaziye. 
• ol.verişli olan Japon et"keklerinııı tinden doğabilecek büti.iu ihtimali 

•üzde 83 ü Çinde hizmet görmek ü- tere de karşı k<>ymağa hazırdır 
! re sil:i.h altına alınmıştır. I İMparatorun ve milletin emeUerı-
ı, Japon orıl.usu son zaman!IH'da te- ni tahakkuk ettirecektir, 

I run doğruluğuna imıuı eOOı.-ek 
vazifesini y.apınaya haz.tr bu- 1 

Iuımıal ıdt.r. f 

Maretal Çakmağın 
t~ldriirleri 

Aııkara, 2 (AA) - Geıuılkur· 

may Başku.ı !\iareşal Fn-,i Çak· 
mak, yeni yıl m.ttnaBelıelihı al111q 
oldukları tehrik t~lgraflarına ve 

bu vesile ile ordu ve şahsı hakk1I· 
dn bildirilen iyi ıenıennilere karşı 
te§ekkÜrleri,.in ibliığına Anadolu 
Ajan~ını tavsit buyurmuşlımlır. 

ı~kufa mecbur kaimi§ gibi gözü
Y°". Ve hatta öyleye berı.riyoc k\, 

faponların cenubu garb~ki rica
tiru diğer ricatler ek takip edecek

" lir. 

İstanbul - İzmir hattında 
yataklı ve yemekli vagon-

lar &erv~i arttırıldı l Bismar k adaları-
Ankara. 2 (A.A.) - Devlet De-. 

5 İngilttte kralının Lon. 
dralılara cevabı 

Londra, 2 (A.A. )- Kral Gwrge, 

Yeni sene dolayısile Londra bele· 
diye reisinin ve halkının yeııi s.eu.e 
tenıennilerine verdiği cevapta bil· 
luıssa dem.i§tir ki: 

Kraliçe ve ben sevgili ltükümet 
merkezimizin tarih ve aıı.'aneleFi
nin asırlıırdaııberi re'llzi olan 
Guiclha!Pııı. y<>k yen tahribinden 
dolayı vatandaşların duyduğu aeı· 
ya tam•nıile iştirak etli.yerwı:. 

miryolları Umum Mi,dürlüğünden na 00 lngiliz Ve 
bik!irilmiştir: 

Ankara - İzmir ara.Ynda hafta- Norveçli çıkardı 
da üç gün mütekabilen işliyen ya· 
taklı ve yemekli vagon servisi gör 
düğü rağbete karşı yolculara bir 

kolaylık Jlmak üzece 3/1/941 tari

hinden itibaren yeni bir sefer ila
vesiyle haftada dört güne çıkarıla
caktır. 

Bu muAZam refer An.karadan cu 
ma günleri, ve İzmirdcn cuıııartes.i 
günleri yapılacaktır. 

• 
Çindeki lngiliz Ami. 

ralini:ı beyanatı 
Wellington, 2 (A.A.) - Yeni 

Zelanda Başvekıli. Frazer demi~fü 
ki: 

NO TL A R 

Bir düşına.ıı kol'san gemısi, 21 

ilkkanunda Bismarck adalarından 
Emeran'a 000 İngiliz, Fran>ı.z ve 
Norveçli çıkarmı.ştır. Bunların a
rasında 79 kadın ve yedi çocuk 
vardır. Bunlar Ko.ınpta, Rangita
ne. Holmwood, Triona. Vinni, Tr.
aster ve Triadic adındaki yedi va· 
purun mürettebat veya yolculan
dıx. Diğer üç vapurun, Tıırakına, 
Noton, ve Ringwood mürettebatın 
dan kurtarılanların ne olduğu ta
mamile bilinmiyorsa da bunların 
hala korsan gemisinde buhın?uğu 
zannediliyor. • 

Ha iri iri 

fair nedir? 

Ciinılıuriyet relikim.iıde, N. 
im.zait bir ınoalekt&§ var. Diia 
yazdığı fıkraya şu başlıiı key· 
muı: •Bııkiki Şair Odur ki? •. • 

Yaııyı okuduk. Doğrusu, 
hakik; şairin ne olduğunu yi· 
ne anhyanıadık. Bizim Nane 
molla, üstad Necip Faınl Kr 
sakürek'e sordu: 

- Kuzum, Allah afiuna, 
hakiki şair nedir?. 

'Üstat, yüksek sesle: 
- Hakiki şair N. niıı aıılı· 

Yllmıyacağı şeydir .. dedi. 

Bir değifiklik 

dolayı•ile 

Ajans haberleri araı>mda fU 
hil,.adis te vardı: 

•Stefani aja-.m drrektorii 
deği~ti •• 

Bu haberi oku) &il Nanemol-
la koşa koşa yanıma gelıll; 

- Bu habere ne dersi11?. 
Güldüm: 

- Kiınbilir, Stefanıııie ya 
ratt<ğı h 1· a a ı ınu•aiferiyetler 
artık o hale gelnıl .tr ki baza$ 
&Jan ın 1 ' cınur arı dahi inana-
1 .ız ol • 
Si ! 

. tur onun i•iıı. ..ı... 
' on, .d . • K.., 

ı aresınde değişiklik 
. apmak ~aru 
t retı hasıl olmut ur, 

Berberler ve 

tıbbi nıevzulaır 

Bazı berberler varmış, ayni 
zamanda diş çekiyor, kau ah· 
yormuş!. Berberlerin yalnu 
tnaş işile meşgul ohmıları ve 
böyle tıblıi mevzularla uğ 
raşmamaları temiıı olunacak 
1111§. 

Bu havadisi 
Nanemolla: 

okuyan lıizim 

- Kiıııbilir, dedi, berberler 
baknuııtLr iri, bazı doktorlar 
tıbbi olnııyan mevzularla uğ: 
raşıyorla.r .. O zanı.an, kendile

rine de, diş çekmek, kan al
mak vazifesi du tü(iinii kebul 
etmişlerdir. 

Balıkçı 

rem ileri 

Limanda ecnebi balıkçı ge· 
mileri için yana~k yer bu

lunamıyormuş.. Bu gemiler, 
lıiwaııda k~c köşe dolaşıyor, 

kendilerine yer arıyodarmıfo. 
Nanemolla güldü: 

- Tevekkeli değil. dedi, son 
günlerde tutulan torikler b<l
yuna denize dokiilüyar. ~ 

k, balık ar ,lımanda tıe)'-

7ar 1tir hal gelen bi a--
hkç:ı ı mileriııı goremıyer 

A. ŞEK/il 

Tıırakina vapurunun batmadan 
evvel korsan gemisine üç saat mu 
kavemet ettiği söyleniyor. 8.700 

tonluk bir İngiliz vapuru olan Tu
rakina'dan ancak 23 kişi kurtulmuş 
tur. Rangitane 16.000 tonluk, Kc
mata 3.900 tonluk ve Triadic 6.000 
tonluk idi. 
Yukarıda zikredilen 10 vapurun 

yedisi İngiliz olup bunlar Turaki
na, Rangıtana, Holmwood, Trio
na. Tria.stea ve Friadic'dir. Ring· 
wood ve Vinni Norveçlidir 

Çwıleki ngiliz Amirallığımn 
Beyanatı 

Si , pu 1 (A.A.) - Çindelti 
'll(il den z üssü b<ı§kt.mandanı 

A ıra! Layton, Pasifikte batan 
gerr .ler hakkında sorula" bır suale' 
cevaben demistir ki 

Vaziyet, ılk nazarda sanıldığı ka 
dar endi:ıe verıci olmaktan çok u
zaktır. Emıxau'ya çıkarılan beş yiiz 
kişi, l>irçok a~ ları ihtıva eden b<r 
devre esnasında batrıııı; vapurlar 
müttttebatıncıan kurtarıln::~ olan· 
!ardır Torpil ı-mclerın son birkaç 

Mfta içinde vukua gel1nİ4 bulun• 
duğwıu san- amalıd r lngı li7. 
Avustralya bahriyelerı, korsanla

r faalcyetl."ı pek iyı bi !llf'\ct 

lü.ıumlu wdbirler a".ııunaktadu 

llşaPe,lerl 
Çörçil ve Hit.er .. 
Yazan: NİZA!\ll!:TrİN :NAZW 

Yılbaşı münasebetile bol nüfns-
hı iki devletin mukatlderatına hük
ınoden iki devlet adamı tarafındıııı 
•e,redilcn iki mesaj . şu uınztarip 
dünyaya 1941 in ııel€'r vfıdedelıilc
ceğini ihsas eden iki vesikadır . 

Çörçil, tahsisen Tiirk milletine 
hitap etmek surelile Bü~iik Britan
yanın, Hindistan ve Maverayı J,;b" 
har imparatorluğunun asil ,e mu
azzam milletimizi ne üstün derece
lerde tebeil etmekte olduğunu te
l' İl etmek dikkatini de belirten me 
sajmı aynen şu cümle ile bitiriyor: 

•İki milletin dostluğu, felaketli 
•anıanlar1n imtibanmda1t nıu\ı;,ııffa
kiyetle çıkrnıştır, ve ben emtniın 
ki gelmekte olau iyi günlerde bu 
d .. stluk ılünyanın istikbali ve bü· 
tün htiı· ınilletlerin enmi:rett, sa
adet n refahı için pek büyiik bir 
ehemmiyeti hniz "la.:aktır.• 

Gelmekte 9lan iyi günler .... De
mek ki Çörçil .. ı ani harp boşladı 
ba;lı~·alı en kötti ahvalde dahi res
nıi tebliğlerinde daiına doğruyu 

söylemi~ olan İn!ı'iltereniıı, iktidar 
meykiine g•çti geçeli daima tehak
kuk edeni ve tchakkuk dereği mu
hakkak olanı söylemekte L'fftr ey· 
leyip her zaınan hayalden ve yn
la•uian kaçınan~ olan Basvekili iyi 
günlerin yaklaşmış o.lıluğunu ve 
nihayet gelip çatacağına inanmak
tadır. Bu, gü~el i>ir şeyılir. 

İngiltere için iyi.. olon ~·yin f,.. 
gitlere ile muhasama haliııde olan
lar için mutlaka (ena olııcail;ına 

göre Alnınnyıı \'e İta!~ a için bu 
mesajda dü~üııüleı:ek ciddi işaret
ltt görmek doğru olur. 

Bıı vaziyet karşısıııda A!manya
ntll şefi ne der acaba diye uzun 
müddet beklemeğe h•cet yok. Zi
ra güzel giinlere yaklaştığını söy
lerken hiç şüphesi• cliııdeki ıneka
niznıanın harp kudretini arttlt'ml§ 
n arttırm~klu bulunınu~ olıluğu· 

nu gözönüııde tutan Çörçil ıibi 
Bay Hitler de ayni esaslardan, ya· 
ni elindeki deniz, kara ve hava 
knvvetleTinin kat kat artacağın.ı.m 
bahsederek neşrettiği. mesajda ŞÖY• 
le diyor: 
•Alnıan ordularının darbeleri al

tında ,harbeıların son tehditleri de 
ortadan kalkacak ve bu sıLretle 

milletler arasında hakiki bir an
laşma için lüzıımlıı ~artlar vücut 
bulacaktır.» 

Dl'-mek ki Bitle rde bir bakıma 
göre. yani ınih\cr zaviyesinden 

•Giizel günlerin :vaklaşmakta ol• 
duğuna kanidir.• Yani her iki ta
ra~ ta: •Kuvvetli~iın, kuvvetleni
yorum. ezeceğiın ve istediğim oJa .. 
cak! suretinde ifadel<>ndirilecek 
bir vaad ile dünyannı yeni yılııu 

takdis ediyor. 
Buna bakarak 1941 in ım dan 

ve 1940 tan çok daha korkunç mii• 
cadel~leı·in yılı olacağnıı anlamak 
doğru olur. Zaferin ken.J.isine mu
kadder olduğu eliııdeki kuvvetler
den ve Reis Ruzveltin son nutkun• 
dan besbelli olan İngiltere, i:vi gün
lere yaklaşmak içiı1 Alınanyayı 
kalıretmeğe m""hnr olacaktır. 

Bitler postunu pahalı~·a satmak 
kararını verıııİ.,j bulunuyor. 

Nizamettin Nazif 

Meçhul bir tayyare İrlan
daya bomba attı 

Londra, 2 (A.A.) - Dublin'den 
alınan haberlere göre, milliyeti 
tespit edilenıiyeu Jıir tllyare, dün 
saat 20,45 e doğru, Dublin'e elli 
kilometre kadar mesafede Dreghe
d4 ve Julianstown arasında bomba· 
lar atmıştır. Bombalar Drogheda· 
nııı bir buçuk kilometre cenubun
da üç çukur açnııı;. fakat hiç bir 
hasarı mucip olmamıştır. 

Yılha§ı gecesi Nevyorkta 
25 milyonluk şarap 
ve likör aarfedildi 

Nevyock, 2 (AA.J - Amerikan 
milleti yenı ılı bi.ıvı.ik bir n~ ı 
çinde kutlamıştır Hemen hemen 
bütu n :ıemrlerdc, ı n alrolar, kah
vehaneler. lokantalar adam almı

yacak dt>recede dolu idı l:la.-.ı.3 1 

geçen yıl başındakinden yiftQe ellı 

fazla olmuştur 

rı~. v News gaze-teııınm ta ı· 

ne gore yalnız Ncvırotk şehrinde 

ve münhasıran iarap ve lıkor ıçuı 
vı-mı beş milyon dolu sadadll· 
mıştir, 

U:»ıdra, 2 (A.A. )- ltf'uter a-
jansın.ın siyasi muharrir, j. az1,.or. 1940 yılı 

Zorla müşteri 
kaçıranlar ? 

i n g i 1 tere 1. :~;i;:~:::ı~:·.:~.;
0

::~:ı.'. ık po-

1 
ga. çan da gayet l\ ı, gayet nL·lı~ :ı. a-

l• ç •. n •. t •. mat ~:nıa da diyecek• )·ok. )'erken' ;UİI 
gibi kokuyor. Hen, e>kid,•ıı çiirni;i, 

d 
pogcu.;ult hep ~enden uhrdıJn. I•'a ... 

Y 1 O U kat şinıdi .'~içıu .~ük!'Unıua ugranu-
yorum~ nıçın dukkanuun UnUnden. --·-Alman ve italyan 

Matbuatının 

Ruzvelte hücumu 
siyasetleri, dünya iUcrine c,:e\ ;;ilmiş mıt... 
ralyriz poHtikasnd.ın başka Uır :~ey değil
dir, Z•ytf ve ııahif bir dünyayı praç~la 
dılar ve parçalarını yüzüliıil .,ırıık.tıiar. 

geçerken başı:nı ÖtC')'t• çt>virİ,l o
rıun acaba? Bunun !)Cbcbin, aş.ag, .. 
da& ~ö~· liyeceğiın ... 

Ey peyairci. p~lu. r.ıacı. ~ucuk, .. 

cu! 

Seııin peynirine de, pııı.tmııana 

da. 'ucu•a da diye<ek )«ık doğ· 
rusu, ~attığuı mallar tıiya'."ıanıu eD 
iyi malları... Peyniriıı ka) ma.k, 

1940 senesi, İngilizler ve mütte
fikleri iç.tn, bir ittıhad ve nikbin
lik ha\•ası içincte nihayete ermiştır. 
Alına npropagnndası 194 l in Al• 
man zaft.: .ı. ,ene."Sl olacağıru idciin r
diy-or. Alınan ardularıının kazan
dığı mııvaffakiyetler inka. edile· 
rnez. Bir kaç harıta içinde Alınan 
orduları Norveç' i, Daııima1 kay'• 
Hollandayı, Belçikayı ve Fransa
run büyük bir kısmını işgal ett.ier. 
Fakat şunu cia unutmamak lazi'm· 
dır ki ibu mU\·affakiy~tler. bu mem 
!"ketlerin mukavemeti Mvıilat· 
mak için Beşiııd Kol va.sıtalariyle 
kullandıkları usullerle, fe~<ıt.;ı.Iık

tarla kirletilmiştir. Her ne dı> ıol•a 
bu fütuhat reddedil.-mez bir vak>a
du· ve bugün Avrupanın en biiyi.lk 
kı&mı Alman hakimiyetı nltnda-

Fakata lıaşaraınadıklaı·ı bir •J vare-a pastırınaıı, sucuğun Lokınau He-
o da denıokrasiyi yıkıunaı11§0J1nalarıaır. kilnin ye dediğt cin~1eu •. ~"'etkat, &

Deınokrı:ıuaruı hür ya:;an-ıak 'e hayatla· pey var ki ben bunları, senden de

dırM. aamafi:h· ı·eddedı.leınez bir va· rını !;!edikleri gibi tan7.ını etmek a.mi. gil başkasmdan alı~·orum! Sel.cp? 
ni yıkamanuşlar. bu azinıle l.H.lŞa cıka.-

k.ıa da şudur ki, Almanlar asll he- nıa.nu~lardu:. Bunu u;-in h te bit- Sebebini aşağıda hHc!ireceğiın .. 
dcfJerini elde edememi..c;lertr. Fil· miş ck'gildi1·. DemukrrlSı ve do1nr~ Ey helvacı: 
hakika Almanlar IYÜyük Britanya· ratü: . ruh, aüııyaııın ken<iikrice bah- Helvaıı, ~eker mi ~~k~r. önıiir mil 

··k . ff k l ı şedeb<ldıgı Jn!ı:anları ıd:-;ık etti. Bu ''l- ço ert ege muva a · o ama· . . öıııür. Hani insanın ~·edikı·e yiye-
• . . . ;jllfelle kcı:d:lerıne programlarını t..ılıak- 'l" 

ını.şlarriır. Hatta Fransadakı lngı- kuk ettirmek ıu-.atı ,·erildı. Evet bu cegi g«:liyor. Ben bu lezzeti her 
liz heyeti seferiyesini bıle imha harbin ve?'diğı en büyük uıııü. ye-ni bir hel"·ada bula1nadığ.m için, e::;kidea 
edemerniı;lerdir. Bııgünkü harbin dünya kurabilmek imkiıniandır İşte helvayı hep sendeil alırdım. Fakat 

tarihi yazıldığı vakit bu hadisenin bunun •·indir k; tanhiıı en k.rııık an-1 ~imdi ne için alınıyorum? 
Alman muvhffakiyetleri için ilk larmı ya:;alllakta;rız. 1 Niçin almadığımı a~ağub a.ıılatı 
fena dönlim nokta;;ı olduğu belki • .!!_ y !.2.! _,u? 

te..•bit edil..c~ktir. Ey tatlıcıbaşı! 
Popolodi Roma 
gaıetesi ve 

Ruıveltin nutku 

Bugün veni senenin e'jığinde Al· 
manya Büyük Britanya milletleri· 
nin yenilmez sebat ve ruhu ile j 
larşıla'rr.~ bulunmaktadır Bü· 
~ı!k Britanva nıilletleri imdi ta-1 
rihlerinin herhangi bir devresin· Roma. 2 (A.A.) - Stefani Ajan-

den daha iyi id:prnıı edihn~. sil;l,h-1 ,;ı bildiriyor; 
lanmı.s ve kendlerinden, kuvvet· ! Popolo Di Roma gazetesi, Ruz
lerind~n daha emin 'bir vaziyt>tte- I veltin harpçu beyanatının Ameri
dir. [ ka Biı-leşik devletlerinde uyandır-

B. Churclüll'in de dediği g:bi bu 1 dığı endişeleri tebarüz ettirerek di· 

gün ·bile biz henüz yan bir ha ide yar ki: 
~ilahlanmış bıılnuyoruz. Fakat Amerikan milletinın harbe SÜ· 

harp malzememiz ~üratle artıyor rüklenmeğe karşı süratle tecelli e
vs Amerikanın harp gayreti ve den muhalefeti, Beyaz Saray ınü
mÜ!lalıaretiyle bu malzeme bundan l messillerini, Reisin beyanatını ha
bi rsene e\'Veli tasavvur edilebi· fiflebnek mecburiyeti karşısında 

leeet!inden daha süratle yığılmak· bulundurmuştur. Fakat Reis Ruz. 
tadır. Müdafaanın bütün tesadü1 veltin sekreteri Avrupada ne Ame· 
!erine siikı'.ınetle karşı koyabilecek rikan askeri kuvvetlerinin, ne A
vaziyetteyiz. Bundan ba~ka kuv merikan deniz kuvvetlerinin gön
vetli taarruz hareketlerinde de . derileceği hakkında teminat ver
bulunuyoruz. Bu hareketlerimiz mege müsaraat ettiği zaman, msa
daha ş;mdidcn Şimali Afrikada İ· na iki türlü tefsir olunabilir bir va
talyan ihtlı'aslarmı ezmi'J ve Al· zivet karsısında bulunulduğ.u hissi 
manların ayakları altına aldMtlan ·1 kt d-. ç.. k .. Aınen·k hu·· 

~ me e ır. un u an • 
ve tehdit ettikleri milletlerde ye- k" ı· . 1 ·1ı 1·n d · ume ının ngı eren yanın a sı-

ni ümitler uyandırm"ilır. B. Hit- lfilılı bir müdahalede bulunmak is
ler yılbaşı müna;;ebeiyle ordusuna 
gönderdiği "mriyevmide tek bir a· 
damın tehdidi altında bulunan ve 

temediği doğru ise, Amerikan hü
kumetinin İngiltereye mihver dev
letlerinin yapılmaması imkAnsı.z 

cesaretle birbirlerine yardım etmc- aksülamellel'ini doguraeak bir tarz 
ğe a:ı:metmis olan kimseleri Tanrı- da yardımlarını fazlalaştırmağa de· 

Senin rcvimin, bakla\·aıı, dilber
dııdağm, ve ara•ıra yaptıgııı peynir 

taUıa biribi:rinden güzel, birilıiriıı., 
den kıyak, biribiriııdcıı namlı, şan
b! Bunların, ~imdi hep>İ de blll' 
numda tütüyor aınnıa Ne yap&

yıın ki işiu bir de bö) le ıwıwlllil 

var. 

- Nedir o ammaı;ı? 

Dersen dinle beni ~imdi! EJ 
çörekçi, peynirci, helvacıb"'Jllar, 

siz de beraber ve kulaklarıııızı \yi 
açarak beni dinleyin: 

Ben bu meseleyi şimdiye kadar 
kaç defa yuılım. Benim bıı Jazıla· 
rım üzerine siz, bir müddet bu kutü 
huylarınızdan \'azgeçer gibi ol· 
muş. yahut görünmüşfünüı. Son 
zamanda bakıyorlilll, yanınıza bel· 
ki de yeni almış olduğunuz kalfa
lar, çıraklar müşterinin sizden al
dıldarı şeyi kiğıda saracakları ~a

man yir.ıe parmaklarını dillerile ıı;.. 

)atarak kağıda yapışıyorlar. Hatta 
bunn .arasıra, belki de unutarak 
siz usttılar da tekrar ediyor.ıuııu11. 
'l:şte bu yazıın size kerş1 .sou ya-ı1m ... 
dır n in~llah bu son yazını kula· 
ğıamla bir kfıpe olur da bu çirkin, 
pis huydan tem.,m vazgeçe.-iuiz. 
Ge~ezseniz, emin elun ki, günün 
birinde, müşferisidikten sinek n 
avlanlnız! 

mn terketmiyeceğini söylüyor. 
Bunu yapmakla Hitler 'Ianrcy-a ha- vam edeceği de ayni derecede doğ- O•man Cemal Kaıygrlı 

rudur. Ruzveltin siyasetinin üd ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S karet ediy<>r. Sonra bu emriyevmi-
de Hitlerin tecav:ü~i değil tedafüi türlü tefsir olunabilecek cih~ti, İŞ· 

" te bu battı harekettir. Ruzvelt, bir 
bir vaziyet alın~~ obnası da çoıo 
manalıdır. Hitler, zaferlerini tar· taraftan hem harbe iştirak etmok-

• üfuz' kı. lan mu"ttefiki te, fakat diğer \aıaftan d~ bu harp 
sıın veya n · u ıı ... . . . 
\talyanın vaziyetini düzeltmek iıÇin ten dogacak mesıılıyetlen almak ıs-
neler düşündüğünü de bildirmiyor. tememektedır. 
Hitlerin l>ngün ilül1 şündi.i{iü dört P<>polo Di Roma. makalt>sini şöy· 
nokta olabilir: le bitirmektedil': 

1 - İngilterenin istilası. 

2 _ işgal altında bulunrnıyan 

Fransız topraklarının da işgali. 
3 _ BaJkopJarda bir ileri hare-

keti. 
4 _ ispan:ra yolu ile Afrıkada 

l»r taarruz. 
Bu dört noktadan hlçbıri kolay·, 

ca göze alınacak bir şey değildir. 
Her bôrinin ciddi mahzurlorı var· 
dır. Fakat vakit geçiyor. Hitlerin 
yapamıyacağı yegane Ş<'Y <>tıu.rtııp 
hareketsiz durmaktı.r. 

e Amerik'!.!!! 

Tarihi o en 
kritik anlarını 
yaıamaktayız 

Jo'akat bütün bunlay, ancak ingil
terenin düşmanlarının aptal olma
ları takdirinde muvaffak olabilır. 

• AlmanJ•d• ---
Amerika hedeflerine 

müşkilatsı:ı 

erişemiyecekmiş 

Berlıı:ı, 2 

diriyor: 

(A.A.) - D. N. B. bil-

Amerika Devlet R~ısi Ruzv-eltin 

nutkunu mevzuu bahseden 
Jomatisehe Korrespondenz• 

tesi diyaır ki: 

•Dip· 
gaıe-

Ruzvelt, ııöylediğıı nutukla açık
ça gösteı-m.iftir ki, Amerikada bu
günkü prtlar içmdıe hedefieri:ne 
m''-"ütat&rz -'--'-"""'tir. Rıu-Neof7<>rk, 2 (A.A.) - Nu-llı>rit Ti- "<- ~~·~,~ 

mes gazet.,.. iWllan yazmaktadır velt bu hedefte,;. eııaııetı la.-.ih t.e 

<Geçen """"'· Amerik infirti~ &tmektedir: 
nın nlluıyete erdiğıru giinnÜfti.ir. Bıl .,.. 1 _ Büüilı vaS1talllria İngiöıın e-
ne, Amet·iltan m!Lle\i U. reislnn, , ..... 
dıklan düııyaum h!cı nakikat!«inl nlhıı Y'rt yardım etmek. Bv h.....,. D• 
yet idrlik ed<>bildikleriai görd\i. nunw nazarı it.ibera alınmıy-k-

NazUer b(iyulı: bh medcıol:re'o b.ü· br. Yani bu gibi tehlik~li yardım
cum ederek bir çok erl<K - ""\ ..... !ara mani olmak için kabul edilnıi• 
oı.ığwı «Setlerini ayıık.16n altına ııklılar, .. . · 
Naziler tarihi ıibidelerl yıktılar, koca olan kan ınlanıı uzerınden ~-

cek bir yola girmek. 
Ruzvelt pekilliı biliyor ki, mille

ti kayıtsız ve şartsı.z olarak bu yr.r 
la girmeğe mütemayil değildir. Bıı, 
milletın endişelerini izale etmek 
ve böyle en tehlikeli bir yola ken
di arkasından sürükletemek için i
leri •-Ürdiiğü mütalaalar tezahür 
etmektedir. 

Hakikat.e uygun delillere malık 
olmadığından Ruzvelt, tahriflere 
ve doğru olmadığını bildigı itham
lara müı-acaat ediyor. Alman~anlll 
Amerikayı tehdit ettiğine inand:r
rnak için, vıi.kıaları değiştiriyor va 
işte bu suretledır ki, yainız kendi 
milletini değil, bütün Amerika mil 
!etlerini harbe sürüklemek istiyor. 
Fakat, korku ve telilş uyandırmıı
yı istihdaf eden bu beyanat, ayni 
zanumda kendi öz düıjüncelerini 

tahakkuk ettirdiği. yani ecnebi 
memleketlerde kuvvetli üsler elde 
etmeyı de gözetnıeoktedir. 

Ruzvelt İtalyan '!Tlillelinı. het' 
halde İngiltere ile karıştırdığı Al
manyaya karşı müteyakkız bulun
lnağa davet etmek cüretini göst&
riyor 

milletleriıı hur nıhlanııi cijnedikır, bun caktır. 
lamı 'çtimal "' ruhi temllerfni yıldıJa<> t il _ Biı 
sıı!lılı kUV\ett.en bııştı:a lıılr te7 ı maizen 
getirmediler, zira bWllArm 7enl 
lfla ettii gibi lktsadl •istemleri de 19-

Amerikan milleti cıdden kafi de
recede tecrübeye maliktir Ameri
ka milleti pekilıi biliyor ki, Monroe 
kaidesi konulmadan evvel de ko
nulduktan SQnra da Garp ) arını lcii 
reııinm hürriyet v.. i.ı;tiJı;lfıli baft.. 
sinde daima İngiltere ile ve hıçbir 
vakit Ahnanya i\e çarpışmanııştır. 

li ~ harp Amerikan milletı daha bundıın yir·. 
yapacak bU şekle ~ mi sene evvel de n&;ı\ yalan vaaı.
ıııdh ı:ı.manına ait ima- !erle alıdatildı!ı:ını, dnlandınldığım 

. a1ıktan bqka bir ..r T blilmt~~ verm9"+- Yllô€' ~ katıyetle bilir . 
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8 

~ - • • • - -· • Bu. bir içti!n(ti kördüğUn1ün açılnıası ı - Aileyi bir fel:1ket mi tehdit ediyor? 

Ahmet Fl"rit blwaltı etmed<uı j tutmak istedi. Lakin karısı yıldı· 
evV<tl, karı&mın odasına girdi. Sa· rını gıbı fırladı. Erkek bır mud
mahat, aynanın önünde sarı ~kle- det şaşkın şaşkın durdu, ve sonra 
lenni düzeitmekle meşguldü. Ke· omuzlarını silkerek: cTekrar ge-

- - - . - -- - -
9 

•• -- - ~ ı-ı-ı- ·-• 
Soldan saia: 
1 - Ecdaddan kalma serveti hesapsız 

ı;arfeden. 2 - Fran.sız Cümhurl'eisinin 
eski 1kametg3b.ı, bir peygamber. 3 - Bir 
renk, elem. 4 - Çak değil, bir edat. 5 -

l.3zını gelen, •anahtarı~ dır. Hayır! Hayatları n1üreffehtir. 1vJem_ 
c:Makyaj>, yani tboyanmak>. Daha nun, me~'ut yaşamak için hiç biı· dert

etraflıcası: Sürme çekmek, kaşları al- leri, gaileleıi yokktur. 
mak «inceltmek>; ytizü, pudı·a ve allıkla Bu mühmel makyaj>, .-ev kılığı dır. 

renklendirmek, du<laklan kırmızılaştır- Sokağa çıkarlarken. hasta &andık.arınız., 
mak. 

ellBl huşünelle sordu. lir!• dedi. Saç tuvaleti de ayn. 
«mühmel makyajlı> gördüklerinız, ayna 

Yazan: Hikmet Nisan - Bu sabah yine mi ım.aıet var? Genç kadın evden çıkınca, Tak- Bllnlar, kadın iç.in, bir keyif değil, bh 
azaptır. Kad1nı niye bu azaba katlruu-

karşıstnda, saatleı'Ce ve saatlerce mak .. 

Kadın arkasıııa bakmadan. ·E- sime kadar yürüdü; 90!'.ITa Taksim 
vet. makamında. başı.nı ludii~ ııal- bahçesıne girerek, bir sıranın üs
leyıp, elindeki pudra poınpoounu tüne otunrp ansızın hıçkırmağa 

boynunda gerAfudi. ~ Ferit başladı. Epey oturmuştu. Yeniden 
karısnının ağzını 81'aınak maksadı kalktı, yiirüdü. Yürümek, asabını 

yajlanırlar. 

Biı· hayvan, aktörün vazifesi. 6 - Ters yor? . * Sultan Aziz devrinde, efkarı ah-1 şır, kendini bir müddet unut 
çevirirseniz 24 saat evveli hatır1arsıruz, Kadınını kadınlığın o&vast~ 1 güzellık- . . . . .,,, •. · raranesi yüzünden İstanbuldan u- duktan sonra, tekrar avdet eder 

B., · · · 8 a· ha _.tir. Kadın, «güzel olmıya>, hilkatin ih- Bır kadın, sokak: 1ç1~ mı. yok~~. etı ı-
şayL 7 - n emır, cnnıı. - ır Y . 1 . . .. 1.d. ? il · · · · d k • b l M 1 . h tin k a· · mallerine rağmen •güzel görünmiye» çın mı suslenme ı ır. n~ı ıçın e.. za yaşamaga jnec ur o an ısır ı Onu 7_ivaete gittigım~ · bir gün, van bır ar o unuşu. 9 - ıı· pey- • al ~.J 
,,.,,;ber, dil. 1 mecburdur. ıı..nce, kadın, gece yatarken ve sab. ' prens meşhur Mustafa Fazıl paşa- ne böyle •mecburi• biı yolcul 

le, bir başka sual sordu: sakink>ştirıyordu. Yıokardan -eı: Eski Yunanlı. kaikar kalkmaz, nın oğlu prens Ali Fazıl da, Parıs tan geleli birkaç gün olmuştu. 
1 - Alkollu .. ı'çkil- satan. 2 - Bır' ~ !ar, Romalılaı·, Mı YA Z AN - •makyaj> ını u- Tü'rk kolonı·sı'nı·n mu"hı'm a'zasından k k k 

1 
d '··-- Öğleden sonıa çıkacaksın de· Kocasile aralarında geçen hadi- " -- onuşur en, apı ça ın ı, """a 

dat, tavukların köşkü. 3 - Tarihte .-.As- ı sırlılar, ..-makyaj_ MAHMUT YE"'Affl nıttmamalldır. brr' ı· ve geçen yazımda ı'smı' aeç'n 111 ml? se onu üzüyor ve kocasından uzaı< " • " • an sonra da onu pren•lere lavı k lan Yürekli> lıikabile meşhurdur, hay- lar» da, yirminci ı&.o: Penbeliği s:ön - "' 
- Evet çıkacağım. kaldığı şu müddet zarfında, iizünti\ ret edatı. 4 - Evliya kadın. :; - Akar 

1 
aı;rı isillıfa! ede- müş yanaklar, kır prens Mustafa Kamilin amcasıydı. surette selamlıyan bir zat içeri 

- Öyle ya annene gidecelrsin, duyuyordu. Feride ne yapmıştı? O .sulardan, Udi. 6 _ .. ı\lçak. 7 - Bir cins 1 cek kadAr ileri mızılığı uçmuş du .ltli Fazıl iyi ahlaklı olmakla be· di: 
ıllf!Ün onun günü. da kızmış, kırılmıştır. yılan. s _ Allaha yalvarma, Rusyada &itmişlerdi . daklar, mce boyası kaçnıış kaşlar; hele raber, arasıra, o aileye nas ~~r _ Altes, C·harvet tarafından 

- Hayır, Fahametlere gidece· Bir pastahaneye girıp, çay ısmar bir şehir. 9 - Ehemnıiyet vermemezlik, ~ ·' ..... ık ki, yirminci asırda, cmak- sabahları, hele sabahları, hiç te iç aça- .. hadidilmizaçlık:. alametleri gös~..:"- liyoruın. Patron geçen gün 
llJn, çay var. ladı. Saat epey ilerlemişti. Saat, Fransada bir ne_hir. y•ı• ı 1·stih1af, istihkal' ve ihmal edenler cak bir n1anza1·a değildlr. · k 1 k k k 

rır, ·ızı mıyaca- şeye ızar, ızı- fahametlerine rast gelmiş, çokt 
Evvelki bolmacamn balled.Mmiş şekJI: de var. Evet, kadln, bir, ilci gün maftyajını - Ala, elemek yine dansedecek· ak§amın yedisine kadar vakit ge-

Bir meclisteyim. Yaşlı b'.r kadın,.~· z~, 1 n'l:a e ı ir. a ::ıt, unu e'\.·an1 e ı_ -s- C""..1 

1 
Ô .• ib ı ed b"l F k b d ıı· lacak şeye de ehemmiyet vermez:, dır mag-azayı ""reflendirm-~ı·g" i 

ıruın. çxrmek lazımdı. Kocası daha ta· ev·.ıelden azır a ıgı e ı, n , ! "" .... .; 1 2 3 ~ 5 6 7 8 
• ı h 1 d · b 11 · ılu duı·du ı·011ıe·, tuhaf bir karaktere malikti. den dolavı benı· go"'nderdı,' pr 

- Evet Fahamet birkaç a•kada· mamile cezasını görmemişti. _B ~ H T J Y ı A R il dolaştırdı, kızma •intıkal> ettırdı: Sabahlan, karşısında, solgnn kadın Harp senelerini Boyacı köyünde- hazretlerinin bir emi.::-led varsa 
ı 1 F A g p A T 1 K - Kaşlarıru alımı::. Kirpiklerine .ri-1 goren erkek.' sokağa çıkıp ta •".'akya~lı• ki köşkünde geçiren perns, maran· ve kendilerine tazimatımı takd pnı çağırmış. Bunda ne var'! Hem Bır sinemaya gırdı. Altı buçukta 

R 1 C- A . NIA F- t-1 
mel, dudak.Jarına ruj sü.ı·n1ez. Tabudır. !kadınları goruncc, gayrı §Uurı Cu,c;ıtın- l v f k IAd ak old g·un )'ine mi başlıyorsun? çıkınca, tramvay bekledi, yirmı ı d k . rd " 1 d 1 goz uga ev a a e mer ı u , et, dedi... 

Bu zavallı kadın, ne eıne · ısuyo u. roe ere a ar. 
Ahmet Ferit kızdı: dakika sonra evindeydi. Kocasını • ; 111· cTabiidir> deıne.k, c:hamdır) deınektlr. zatn:ııyrtyım. raya « ıç yo1ttan e-M 1 Z A M . .,. RI u A h' · d dan. evinde ufak. fakat komple bir Adamcag-ız bu cu··mlelerı·. 

- Elbet başlıyacağım, Artrk dul 
olduğunu bahane edip, kokot ha
yatı siiren şu kadınla düşüp kalk· 
mana tahammül edemiyorum. Sen 
evli bir kadınsın .. Ben seninle ... 

- Oh, Ferit, Ferit.. Deli m.ısin 
ııen, neler söylüyorsun? 

- Oraya gitmiyeceksin! 

- Fakat bu bir zulüm .. Ne ya· 
payHn ben? Suzanlara gitsem, on
lar çok serbest, diyorsun. Melahat
lere de, .,..kek kardeşi çocukluk ar
kad~. diye bırakmıyorsun. 

- Mevzuu de~tirme! Ben, sa· 
na Fahametten bahsediyorwn. O· 
nya gittiğini .istemiyorum vesse
lfı.m. 

- Sen de gel, sen de davetlisinl 

- Fahametin erkek kardeşi de 
davetli. Epey muzafferiyetler ka
zanan şu yakışıklı Memduh Bey. O 
da seninle dansedenlerden. Sana 

tamamile affetmeğe karar vennış
ti. Yeter ki, Ferit bırazcık pişman
lık 'göstermeliydi! 

5 -ı- r .. ,ıı· i. A L ~ A-1 A K Yaşlı kadın, meclis!cl;i bekilr gençle- nHeu geçimsizlik girer ve ka,·galar baş_ marangoz a:ölyesi kurmuş, maha~ mektep talebesinin ezberlediği 
re, ckillaye:ı> ediyor gibıydi. O bck3.t lar. Ayr1lırlar. ret \'e hüsnü ıabiatlne şüphe bırakw sitasion gibi söylerken, Ali de 

6 N A il M B K O R O genı-ler k, hep;inın saçları briyantinli, - Biı'ibirimizne~ memnunduk. mıya11 z~rif eserler vücude getİi'· eseri nezaketin altında gızlen 
Semahat, azal'jetli brr tavırla ev

den içeri girin<:e, kocası sordu: 

7 G f R 1 Ş - L A. R, ka<:,l;:ırı .-alınmış , yüzleri por.;.aı.alı, du- Btı da dogı-·uduı·,· c•ı·ııl<ıı·. ı'kı' t 0 ra1' ta· · t H bı' ı'1larına do<'>ru kcn h k k "" • " rr « ı. ar n s: ' ~ · a i ati derhal kavrıımış bulu 
8 .... D- 1 • ·ı z oı·"M - ıd,;>kları <ıllj gölgeleı>; kılıkları, •man· birbirini hi,lA sevmektedir, gel~elelim, d' . d b k b' k d h 

,.. a ısın e aş a ır mera a a U· yor ve vereceg· i cevabı hazırlı". 
1 ken~ gibı idi. ayrılmıya mecburdurlar. .; 1 M E.H D l!I ZlA P Bedb.aht kadn, cmüşten avlıyayım!> '•annııscı: Güvercin mernkı ... Muh- du ... - Nereden geliyorsun? Söyk•e· 

ne! Malum. Nder yapacağını söy
lemiştin! Fahamet seni telefonıa 

aradı. Neredeydın, kımınle? Söyle
sene? Kimınle beraberdm? 

3 ikinci 
8.00 Prograrn 
8.03 Ajans 

- Peki gününü nerede geçirdin? 8.18 Müzık 

- Ne kadar çırkın şeyler söylü
yorsun Ferit! Ben sana öfkeyle öy
le söyledim 

- Yürüdüm, dolaştı.nı, sonra hır d 8.~5 Ev ka ını 

kahvaltı yaptım. 12.30 PTogrom 
- Yalan söyleme! Uyduruyor- 12.33 Müzık 

sun! Nerede kahvaltı ettın '? Hem 12.50 Ajans 
şapkanı filan da çıkarmışsın! 13.05 Müzik 

13.20 Müzik - Sinemada çıkardım. 
- Sinemada mı? Sen sinemaya 

hiç gitmezdin! Hangı sinemaya? 
Hangi filmi gördün? 

18.00 
18.03 

18.30 

Program 
Müzik 

1vlüzik 

.l\ıJakyajlı ij.adın't ali.iite deg;ldir. 
telif cins güvercinler satın ala ala - Çok teşekkur·· ederim. Fatı ~Göze batan, çığ> makyajlar ;.ıyrıct:r. 

k mühim bir kolleksi.,·ona sahip olan na sela"mlarımı so"vle~·ı·nı'z. Se'" Kadın, ev kadını, kocasını şe<,.·cn .a- .; _ J 

derken, mUşteri kaçırtıyordu. 

. R 1 d' ı dm, kO('as1na :';ahlp ol!İıak istiyen ka<:m, Ali. pansi~~onerierine bahçenin dor: hat ten henüz geldim. Gorçi ufa 
Fransız şaırı Edınond os. an nın . .. · .. 1 

d.1 .. 1 ~r,J.::::ıgo ı.=ık rkenden f;:ızla, evınde sus- duYarl', ~ahsis etm:ş. guze yuva- tefek bazı şeylere ihtiyacını v·ar 
Roseınonde Gerard mu.stear a ı e şıır eı 1 . . . . · 

., . . Jenrr.elı~. tkenaısını begcndırmelı-, dır. lar .YBL· ..... rak, veva vaptırarak, yi~ da, bugı'ı'nlero'e pek -eşgulu"m, h yazan kar.ı:s.ının, el üıtr<;ı . .,yon> nu.n blr .. .J .; ı.uı 

ki. Cuma cfevkalAde:> nüshasında, •Bahçeler.> adlı * . ~·ecf'klc::rine-, içeceklerine biz7.at ne- taya mağazaya uğrar siparjs' 

l l9.00 Müzik bir :şiirini oku11ı. r~ıun. Çözülmesi ıazırıı gelen f<içtiınai kör- zaret etmişti. Onun bu merakını veririm ... dedi. 
19,30 . .\jans Güzellik, hafızaya hakiın oJuyor.ş~e.l- düğiım> i.ın c:anahtarı bı r' dadır. bilen açıkgöz yahudiler, sık sık ı{a- Gömle-kçinin adamı yine hürm 
ı 9 45 Mu .. zik ki yirm1 yıldan fazla olınuştur. ıırın 1 1 d'd b' · "ft 

. Mahmut ""esan· pısını ça ar ar, •na ı e ır çı ,. kar vaziyetlerle eğilerek, odada 20.15 Radyo Gaz.. I ilk atırları, bugün gibi batınında. Ko- J 
. 1 .~iye getirdikleri, 5di cins iki gii· c.ıkacag"ı sırada. Ali, bü.vu··k bir t 20 .4.5 Temsil ca.sına soy üyor: 

2ı.oo Müzik - Sigaranı at. Dudaklarındaki gülüm. vercini ihtimamlarla Aliye takdinı biilik ve liıka;di ile: 
2ı.30 Konuşma senıeyi brak. Şapkamı nasıl buluyorsun? Daimi yol tamir ekipi ederlerdi. HayYandan anlıyan ve _ Uf!1k bir hesabım vardır gal 
21 .45 Mu .. zik Tuvaletimi beg"enivor musun? Eger şap. k J ak t ı b !arın kol y ' uru ac sa ıcı arın u manevra ı a • ba, faturayı hazırlasınlar da on 

kamı, tuvaletin~i bel{enmezsen, Jılkırdı-

G l b l Beledi.ye Reı·sıı·g·ı·, asfalt, parke !ıkla sezen prens. onlarla uzun sü- da tedi,·e edeyim ... ihtarında bı larınu dinlen-.czsin. Söyle. -e , a ıçeye .J 

çıkalım. ve mozayık parke yolların tamir- ren hararetli ve gürlıltülü müna- lundu. Adamcağız esasen o •Uf.< 
Bu .kadın şiiri> dir. lerı esnasında amele tedarikınde kaşaları müteakıp. güvercinleri al- hesap• için izam edilmiş, ziyaretı 
Hc.ıkkl var. Kocası, onu, qrli1.e1> bul- çekilen müşki.113.tı nazarı dikkate mağa karar verir ve y~ne u~un sij. asıl ruhu, faturanın etrafında d. 23.30 Kapanıs. 

22.30 Ajans 
22.45 Müzik 
23.00 Müzik 
23.25 Yarınki pro 

kur yapıyor, kızarma... - Bilmiyorum, -'tır .. Zanneder-
mazsa, sözlerini d)n1enıez kı... · k t de 1 ge •ıren 'l 

alar bir •daimi yol tamır ekibi·, ren \'e m 1 a vrc erı ç • • nüp dolaşmıştı ... Kapı kapan<lıkta * vücude getirilmesini kararlaştır-; kı bir pazarlıktan sonra. gü\·ercin- so9ra, sordum: Öfkesinden kıpkırmızı kesilen sem tarıhi bll' film. Allahım u-
Semahat'in gözleri alevlendi: nutmuşum .. 

1 
Ankara borsa~ 
- 31. 1:.1. 940 

YıUardanberidi.r görmediğinı bir ar~ nJıştır. ı ler bah~eye, bezirg3nlarda sokağa _ Ne kadar? 

- Ben lazarmıyorum! diye ba
AJrdı, art>l< çok oluyorsun! 

Delırecekti! Masum olduğunu 

nasıl ısbat edecekti? Günunü na-

kadr·.,,n <·'ne gidedm, evlcıınıi~tıı·. S~ç. Diğer taraftan yolların inşa ve fJT!arlardı... - Vallahi ben de pek iyi bilm· 
ları perişan. kıyafetı perı~iJn. soluk yuz_ . h b k" 1 Babasından kalan ve bir bu~uk yorum amma, on ile on ı"kı' bı 

- Seninle gelmemi istemekle, 
üstelik alay da ediyorsun! Bilirsin 
ki, böyle yerlere gitmem. Bir kei'c 
Fehamet benden hazetmez. Sonra, 
o serserilerle dalga geçtiğinı ve on
ların kolları arasında sıkıştırılıp, 

onJua doğru aban<lı.ğını görmek ı

çın mi gideceğim? Hayır teşekkür 
ederim. Sonra senin canını sıka

rrm, hem bir rezalet te çıkarır, bi
rim tepelerim. Sen başkasını da 
secmeliydın koca, dıye. Senin gibi 
sana uyan birini. 

s11 geçirdiğini nasıl gösterecekti? 1 Sterhn 
100 Dolar 

5.24 
.. . · 1 taınıratına ma sus az.ı ma ~ıne er 

hı hır kadın, utanarak ka~ılaı·: 1 A milyon altın kadar tahmin olunan frank arasında olaca;c, dedi. 
- Ah çok mahçup oldun1. Giyineyjm, ve eYazımın Avrupa veya me- . . . 

Semabat boğulacak gibi oldu. 
Lakin kendini tuttu ve ağlamadı. 
Ak8bınde hızla yerin.den kalkarak 
mantosile, şapkasını gıydi. 

- Nereye? 
- Sana ne? 
- Nereye gidiyorsun! 
- İtham ettığın şeylen yapma 

ğa, madem beni öyle bılıvorsuıı, 

ben de öyle olacağını. 
Ahmet Ferit, onu durdurmak w 

BÜYÜK TARiHi 

Ahmet Ferit devam ettı: 100 Frc. 
- Görüyorsun ya. hatta söyli- ıoo Liret 

y>ecek yalan dalü bulamıyorsun' ıoo İsviçre R,c. 
Ve her şeyden sonra tekrar eve ıoo Florın 

gelmeğe cesaret ediyorsun r Bu ha· ıoo Rayoşmarlı: 

reketinle haddini tecavüz ediyor· 100 Belga 
sun! Sem pek acız görüyorum. lOO Drah.'Ylı 

100 Leva 
Bitti yavrum .. Her şey bitmiştir 

100 
Çek Kronu 

artık. 100 l'eçet.a 
Semahat kocasına doğru atıldı: 
- Lakin yemııı ederim ki, Ferıt. 
Kocası onu ittı: 

tOO' Lozotı 
ıoo Pengö 
100 Ley 

- Yalan söyleme! 
nuştir. 

ıou f'inar 
Her şey bit-

100 Yen 
100 İı-;\ eç Kronu 

Genç kadın hakıkaten her seyin 100 Ruble 

müsaad~ odiniz. rikadan süratle temini için faali-. mırası, Parıs, Londra ve Vıyanada 
· Kcvar gibi kaçar. Hizmetçi kahveyi yete geçilmiştir. birkaç sene .içinde biti~~n Alı, o u-

132.20 

getiı"ir. Biraz sonra, «üstiın körü> bü ı .. .. .. . cuzluk devrınde pek guzel bır ha-
29,6875 makyajla bayan> görünür. Derhal bük. Kopruyu boyamıya yat sürmüş ve kendisini parmakla 

miımiı vcl'İrim: Arkada,,m, evleneli se- talip çıktı göstertmişti.. Birçok zengin Mısırlı 

0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 

31.1375 

31.0050 

kiz, dokuz ay olmuş! 

* 
Tanıdığım aile kızlarından biri evlen-

mişt:r. Gün olur, uğrarını. Soluk hasta 
yüzlü bir genç kadu1la karşılaşırım ve 
ancak sesinden tanırım: 

- Hasta mıPınız'! 
- Hayır~ Niye sordunuz? 
- Hiç'. Sizi, biraz solgun gördüm. 
- Evet, daha makyajımı yapn1a<iun. 

* 

Galata köprüsünün ucuza 00. prenslerin izinde bu suretle yüriı-
yen ve sahavetlne payan olınıyarı 
bu zevki selim ve tabiat sahitıı 
prens. büyük biraderi Kamil paşa 

yanması için bir boya ticarctha
ne;;i tarafından Belediyeye müsa!t 
bir teklif yapılmıştır. 

yeni- ve zati servetleri olmıyan diğer 
prensler gibi, Mısır hazinesinin bağ 
ladığı tahsisat ile geçinmeğe mec· 
bur olduğundan, bittabi eski haya

Muvafık görülürse, köprü 
den boyattırılacaktır. 

Pamukyağı satıldı 

İngilizler memleketimizden ill; tı sür.emiyordu. Bununla beraber 
defa olarak pamuk yağı satın al·. küçük ve güzel bir apartımanda 

mışlardır. İlk parti yağlnr İngilt~- oturuyor ve akşamları klübüne gi-
h 1 k ıd · 1 d B Bu. yalnız, benim başımn gelmiş şey_ I b ma vo up, yı ı ıg1nı an a ı. u Esham ve talıvili1 reye yo lann·nşt1r. derek, .-brici» ni veya « akara:t sı-

ler dt'ğ;ldir. •Şeyler"' diyorum.HrJb-.ıki 
ll€tıceyi hiç hatıl'lna geıirmemıştı. Ergani 19.78 ,crnC"ialan desem, daha doğru. Ticaret odasının yeni meclisi nı oynamakta devam ediyordu ... 
Tesırsız kalan hakikatten ba~ka, Siva~ _ F.rzurunı 3 19.- Ahpaplar1 nızın, nrk~claı-Iarınızın. ak- Ticaret odasının ycnı id'are mec- Aldığı maaşın en mühim ku,rrıı bu 

onıı nnidafaava yarıyacak bir sı- rabalamızın evlerine gidersinız. Vakit, lisi ilk toplantısını bu hafta içinde, suretle suyunu çektiğinden. Ali, 
!ahı yoktu. $aşkın şa~kın kapın.r• öğley• &•emiştir. •B"yanlar> sizı, hep vapac;ı.k ve riyaset divanı ile idare diğer ihtivaçlarını Alinin bitmez, 

. , d v k . l O I Va I I a .-partal kıyafet• le değilse blJc "•li.-;türı ~ . . k . < .1 d . ., . .. 
1! koru ır.a yaJ:ı> la kaır: ar.ar. ıze merak · " eşıgınd<' uuruyor u. e san i oy e 1 mayen s r .. . k . 1· 1 s· hevetını seçcce tır Ik toplantı a tükenmez ihtıvaçları vardı!) mu-

ufalmıştı ki... j olur. Keııdr kendi•ıin' sn••nnız: l Vali Lütfi Kırdar .da. hazı~ bulu- selse! istikrazlar la temin ediyordu. 

ROMAN 

Fuık BERCMEN lıı••••1111••••m••ml - Kocasıle dargııı mı·: narak, hır nutuk soylıyeceıı:tır. Debdebelı zamanında onu tanı-

No: 94 Hürrem Sultanın def ile bütiın ka
yıtlardan azade olmuştu, 

Hürrem Sultan olür ölmez, sa
ray entrikaları durmuştu. Zavallı 

masum Şehzade Mustafanın yerine 
haksız olarak veliaht olan Hürre· 

oğlunu veliaht yapması olamazdı. Fakat Mustafa pa~a. dessas v<? 

Bu sebeple ihtiyar padışah, korku- hilekar, derhal şehzade Selimle 

mış olan murabahacılarla iş adam· 
ları, kendisine ellin iltifat gösterir
ler, ve maziden kalma bir sürati 

sundan donmuştu. meşveret ediyor, cülfıs vukuun- miiktes!.'be ile, istediği paranın bir 
Padişah, şehzade Beyazıdı Aınas-ı da kendisine vezareti temin eder kısmını ikraz ederek, onu hemen 

y.ay.a atıyor, Selımı Konyaya ge- etmez, Selim ile Beyazıt beyninde- heı' zaman, düştüğü fena vaziyet
tırtıyordu. ki adaveti arttırmıya çalışıyordu. ten kurtarırlardı. Bu namütenahi 

Yazan: M. ~ami Karayel mın oğlu, anasının vefatından son- Hürrem Sultanın sevgili oğlu 

şehzade Beyazıt tamamile gözden 
düşmüştü. Şehzadenın Amasyaya 

Evvelii, Beyazıda bir mektup y 3 • istikrazların tediye müddeti, Ali-

Sultan Süleyman bu kayıptan 

pek muteessır olm~tu. Parlak 
6altanatı kan lekelerile kirl<>ten 
Hürrem Sultan, Süleyman Kanu-
niJıin zayıf kalbinde acı bir teessür 
bırakıyordu. 

Sultan Süleyman, Hürrem'in ta· 
buttuıu göz yaşlarile mezarına ka
dar te~yi ediyor, ruhunda sönmez 
muhabbetler tevlit eden dilber Rus 

. . . ra, ııe yapacağını şaşırmıştı. 
mınlıdır. Kenarları sırmalıdır. Ü- Artık Hürrem Sultanın damadı 
zerinde yeşil leal ipeklerle çıçekler ... ' R .. t Kanun-

1 vezırıazam us em paşa, gidişı bır sürgündu. 
ışlenmıştır. Dığerlerı beyaz zemın 
üzerine inlaptanlı işlemelidir. Ke
narlarında bazılarının büyük, ba
zılarının küçük karanfiller vardır. 
Çevrelerden başka, gene Hürrem 
Sultana ait olmak üzere, gayet u
fak incilerle yapılmış, altın üzerı

ne büyükçe bir dal iğne vardır. 

Süleymanın üzcrıne nüfuzunu yü
rütemiyordu. 

Hatta, Rüstem paşanın vaziyeti 
tehlikede idi. Çünkü, Hiirremin ve-

Şehzade Beya7ldın Amasyaya 
sürgün gibi gitmesı, onun asabıl'a 
dokundu, ada\'etinı uyandırdı. 

Beyazıt, kardeşi Selimden iki yaş 
fatından sonra, ortada dedikodu küçüktü, fakat eskı teşebbüslerin. 
fazlasıle artmıştı. bir türlü zihninden çıkaramıyor· 

Bu sırada şehzade Selim, Mani- du. Ş i m d ı, saltanatı gasben 
sada, Beyazıt Kütahyada bulunu- elde etmeyi düşünüyor, Rüstem pa 

. . . .. . nin keyif ve kudretine bağlı bulu-
zıyor, Selımın sefahatıııden, ışu ı;- ı· d El' t ı b. · nuyor u. ıne op u ır para ge-
rete inhimakinden bahsediyor, çince, borçlarının bir kısmını iada 

kendisini sarhoş iken ani bir hü- eder, fakat kısa bir zama nsonra 

cumla öldürmek kabil olduğunu tekrar borçlanırdı. Bu itibarla bü
anlatıyordu. yük ve ezici bir yük altından kur-

Beyazıd da aksi surette mektup- tulmasına imkan bula'::ıY.an _Ali, 
!arı yazıyordu. Nihayet iki kardeş geniş kalbli ve genış ~şunceli ol· 

be ind k . d t s it s·· 1 duğu için, bu halıne luzumundan yn e ı a ave , u an u ev 
mana aksediyor, padişah, Beyazıda 
nasihat suretinde mektuplar yollu-

fazla ehemmiyet vermez ve üzül-

kızını yegiıı1e abidei saltanatınm. * yordu. şanın hare~<etı bu düşünceleri bh· 
1 · k yordu. Sü eynıaniye camıınin yanıııa "'l !· Hürrem Sultanın cinayetleri, ve- kat daha kolaylaştırıyordu. 

mezdi ... Terzisi .Pooı. a, gömlek· 
çisi ·Charvet. ye, kuı·duracısı 

cThomas• a binlerce frank borçlu 
idi. Fakat buna rağmen, tüccarlar 
yine ikendisine kredi yapmakta de
vam eder !erdi. Dainlerine karşı o
lan vaziyeti had bir devreye gidi
ği vaki', Ali Paristen sessizce .ı.ıvı-

Sultan Süleyman, Selimi kendi· L ·1· M t f 'P kt 1 nın ebedi bir nisanesi olmak üze- fatından sonra da aksi tesır hasıl Rüstem paşa muttasıl intikam a a us a a aşa, me up an 
.. d (H 964) sine halef etmeğe karar vermişti. alıyordu. Beyazıdın adamlarından yolda yakalatmak, en sonunda Su\· r< gomuyor u. . . ediyordu. Şehzade Bevazıt salta-

H S it d" t · 1 J 1 ti' - . b' t" ]" •.. Çünkü, ricalin, yeniçerilerın, hal- l\IJustafa pa<ayı şehzade Selime la- tan Süleymanı Beyazı da karşı as· urrem u _anın or çe~Tesı e • na a nam.ze ıgmı ır uru unu ... - . , 
yevm Evkafı Isliimiye Müzesınde- mıyordu. Sultan Süleyman kın dedikodusu büyüktü. Padişa .. 15 tayin edıyor, hasmını şehza<.le ker sev.ki»~ mecbur ediyordu., 

au. Bu çevrelerden biri mavd. ze. artık esin fikrınden vaz geçmiş. hın, büyük c·giu dururken, küçük Selime öldürtmek istıyordu. (Arkası ı>ar) 

• • Pariste bulunduğu son zamanlar 
da ağır bir hastalık atlatan Af 
oldukça zayıflamış, kuvvetten dii 
müş bir ihtiyar hali alınıştı. Basto 
nuna dayanarak yürüyor, sol l)"~· 

ğı da hafifçe sekiyordu ... 
Bir gece Mustafa, o ve ben 

•Montmartre•den •ablha yakın bU 

saatte evlerimize gidiyor ve ecn 
bi olduğumuzu bildirmemek için 
fransızca görüşüyo.-du.Jı:. Karşımı· 

za aksi istikametten gelen iki şahı! 
belirdi. Bunlar yük.ı:ek s"81e türkç<l 
konu:ıan iki ermeni idiler. Yanımıı 
dan geçerken biri, diğerine hita
ben, tanımadığı f.liyi gösteraek: 

- Hele şuna da bak, dedi, bir ?· 

yağı mezara girmiş, bu yaşta gece· 
nin bu saatimle hala buralarda geı 
mekten üşenmiyor! .. 

Biz anlamamazlığa geldik, fakal 
Ali dayanamadı, arkalanndan tür!<• 
çe olarak: 

- Onu o da ·biliyor amma, nı 

yapsın ki, herif kırk senedir bU 
hayata alışımış, kendini bir türlii 
alamıyor... cevabında bulundu ·· 
Ermeniler mahçubiyetlerinden ta· 
1<ip etmekte oldukları caddeyi ter· 
kederek, karanlık yan sokaklat• 
dan birine saptılar, ka.yboldular. 

• • 
Alinin Pariste daimi bir müzt.• 

yaka ve boğazına kadar borç içill' 
de yaşadığını bilen bazı akrabası, 
Kral Fuada müracaatla. tahsisatı

nın tezyidini rica ederler. Kral. 
buna bazı şerait dairesınde muva· 
fakat edeceğini, fakat her 'l"yciell 
evvel Alinin Farisi terk ile Mısıt• 
gelip oturması 182mı geldiğini biY 
dirir .. Bu itibarla, onu günün b'" 
rinde hep birlikte teşy; ettik. Gaf' 
da onunla öpüşürken: 

- Birkac vakit soora yinf. burıı
dayım, çoc~klar, onun içın sızl' 1'- 2"' 

Arkas.ı S. il. Sii. 3 ıl<') 





SAYFA - 1 

lzmir Seylap mıntakasında su
ların çekilmesi devam ediyor 

Yılbaşı 
nutukları 

- Bat tanlı ı inci ...,.rada -
Mareşal sözlerini, hallo milli 

birliğe davet ederek bitirmiştir 

Preııs K onoye emsalsiz 
bir sebat istiyor 

IKDA ~ 

- . . . . , --~ ·. ~-~·=,,, -~"-'~~ ·, ,... ı -

Ba.f. Di,, N e~le, Grip, Bo:ma.tizma. 
Nevralji, l.ırıklık Ye Bütlin Ağrılarınızı Derhal Keeer 
icabında ıründe 3 kaşe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKINlNlZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

92 ~Cticdenheri butün dünyaca 
tanın mı~ 

ELECTiON 
Kronon1etrelcr met•n~ ha f' us ,;t 
garantilidir. Yeni zarif moıieJlcr~ 
Balı~ekapı Üç Kardeşler, Rarakô! 
Köprü Cad. Panciris, Beyoğlu F,,. 
to Süreyya karşısı Burhan xubl 
mağazalarında satılır. Fôatlar malı>-

tudur. 

Toptan slparı,ıer için 
mUr•c••t yeri 

Su altında kalan köylerdeki ka
dın ve çocuk la r kurtarıldı 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japonya 
Başvekili Prens Konoye, yılbaşı 

münasebetile millete hitaben neş
rettiği beyannamede diyor ki: 

~.· " .... ~ ': . .- ~·.. ~ .,:.. -~i- -·: ,;.~ : ·,.,._ .. 

H. R. Kori Ymi pn 1331 ı Z Mı R 
inci aolıalı No.3 

İzmir, 2 (A.A.) - Havaların J'OO. 

1 
!erinden bazıJariyle henüz irtibat 

Ait gilmelli üzerine ı;oeyLip mm· temin edilememiştir. Bilhassa Mal
ta.kasındaki ruların çekilmesi de- ı tepe, Sulıbey ve Tuzçullu köyü ta· 
vam etmektedir. Suların çek.il:ın1>' mamen wlarla mahsur vaziyette 
ıi gayet süratli olduğundan kısa olduğundan dört gündenberi hiç
bir zamanda oonnal vaziyetin av· bir haber alınamamıştır. Tuzla şo
deti muhakkak gibidir. Menemenin sesinin eski Gediz mecrıısıına isa· 

cBu sene en
ternasyonal va
~yetin daha zi
yade gerginleş
mesi ihtimali 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz. kuruşluklarıD tedavülden 

kaldırılmaaı hakkında ilan 

vard1r. Milletin 

GOmilş yilz. kuru. ukların yerine gümüş bir lirahk:lar darp ve piyasaya 
KA!i miktarda çıkonlmıs olduğundan gümüş yüz kuruılukl•rın Sl İkincik~
nwı 1941 t.ar i.t:- indcn sonra tedavülden kaldırılması kararlaştır1lmı5tır. 

müşkül.atını kar 

münhat yerinde bulunan sular çe- bet eden 75 metrelik kısmını sular sılamak üzere. 
kilmekle beraber Bergama şosesi- götürdüğü için bu kısım üzerinde- feda karlık lara 

Gümüş ytiz kuruşlukJar 1 Şubat 1941 tarihinden Jtiharen artık tedavül 
~tmiyccek. ve ancak yalnız mal sandıkları ile ~ümhuriyet Merkez Bankası 
~ubelerince k.a bul edilebilecektir. 

nin 36 ıncı kilometresindeki sula· ki köylerle ve bilhru;sa Kalloç kô- katlan malı yız 
Elinde gümbş yüz kuruşluk bulu 1anların bunlan mal sandıklarHe Cüın... 

h.uriyet r&crkez Bank, l subelcrine tebdil ettirmeleri ilfln olunur. 

rın irtifaı motörlü vesaitin sey· yü ile muvasalayı bir kayık temin ve emsalsiz bir c70025~ c10216> 

Kodın Tenlol 

riiseferine mani olacak nisbette eylemektedir. Toriı;ılıda Arapç• ile sebat gösterme-
dir. Subaşı arasındaki büyük köprünün Konoya liyiz.• Nutuk dan LE • • A,. ALPER ... 

Menemenle Emiralem demiryolu bir ayağı inhiraf ettiğinden icap Cenubf Afrika hOkOme'.i 
pesi üzerindeki S'Ular tamamile eden tedbirle ralınmıştır. .}onra Ankara ismet Paı;a Kız 
çekilmiştir. Bergama şosesinin 39 Kadın ve Çoeuklar Kurtanldı reisinin mühim SÖZİlri (Baş tarah 2 nci sayfada) Enstitüsünden mezun. 
:ı:uncu kil<mıetre6inde suların alıp C :le 1 t adamları söylüyorlar. Ital- Be;yazit Sabuncu Han çıkmazı 
oi\türdüı.;; .,_. 60 metredir. Mene- İ7ıınir, 2 (A.A.) _ Gelen haber- Pretoria, 2 (A.A.) - enuo· v e No. 7 
;enin ::; ;.;ddinin yıkılan kısmı )ere göre, şimdiye kadar sular al- Afrika hükumeti Reisi Generai yanın da Bahrımuhitlerde bulunan fl••••••••••ıı;ıı•i~ 

1 d 1 d S t b .. t- d" h 't b denizaltılarilc bu dansa iştirak edc-
civanııa getirilen kaytk vasıtası ile tında luı. an bağ am arın an ve mu s u un unyaya ı a en 

1 Y rcği muhakkaktır. Fakat bedihidir 
bi rmüddet içı'n haber alınamıyan . Çerkes, Osmaniye, Veziroğ u, e- neşrettığ i bir mesajda diyor ki: ki bn muamelat ne kadar muvaf· 
Ça ... ,.,, Musabey ve Kesik köyle-! niköy halkından bir çok kadın ve Müttefi!d<>rin 1940 yılının son al. • ....,. iak olursa olsun İngiliz bahri tica-
ri arasında muvasala temin olun-' çocuklar kayık ve tombazlarla kur tı ayında kazandıö ı muzafferiyet-~ retinl durduraına:ı ve önün1üzdeki 
muştur. Ancak Gediz nehrinin tek· tarılıru.şl:ırdır. ler 1941 senesi üzerinde derın akis· :khahua kaJar da Amerika yar
rar eski mecrasına doğru akmakta Nüiusça hiç bir zayiat olmad:ğı ler yapacaktır, Dünya efkarı umu- dunının gittikç .. mütekasif bir man 
ol"'•"-•~dan Menemenin ova köy- 1 gi.bi hayvanat ta da telefat yoktur. .....,._ miyesi Alman zaferine artık mu· zara almusı muhakkaktır. 

eOTCJN 
YURTTA 

Hava Kurumuna 
yardım faaliyeti 
devam ediyor 
Beypazan halkı 1038 

lira teberrü elti 
.&abra, 2 (A.A.) - Türk Bava 

Kıulllllwuı 7apılan teloerrülere da· 

BU YIL 
EGEDE 

incir ve üzüm 
rekolteleri 25er 

bin ton 

hakkak nazarile bakmaktan va, Harp artık hakiki bir dönüm 
geçmiştir. noktasına varmıştır. Mihver dev-

Hitler 1941 senesinde kati neti- Jetleri şimdiye kadar zamanın bir 
hitaraf ve hatta İngilizlerden zi
yade kendilerine yardımcı olduğu
nu zan ve teHlılıüm edebilirlerdi. 

ceyi araştımağa mecburdur. Eğeı 

bütün ümidini İngilterenin istila
sına bağlamışsa, gecikmek hiç işi 

ne gelmez. İstila ne kadar gecik'r 
se, müdafaa o kadar şiddetli ola 
caktır. Bu teşebbüsiin yakında nı 

kubulrnası mümkündür. Fakat 194ı 

:lfatbuatında böyle bir eda var idi. 
Fakat artık i~i zamana terketmek 
ııolitikasının akibetini iiçüzlü pak· 
'ı iuızalıyanlar dü~ünmek mevki
ndedirler. 

O 
den sonra bırakılması Bitler içiıı Esasen dündenberi muhtelif 

J:Üm rekoltesi çok imkansızdır, 1941 yılı belki eski V • i<aynaklardan gelmeğe başlıyan 

az görülüyor 
İzmir, 2 A.A.) - Bu seneki incir 

relııoltesi 25.000, hurda incir de 
12.000 tondur. İncir mahsulünün 

yeni dünya tarihi için en kati s~ 
ne olacaktır. Alman tehlikesi ger
çektir. Hem o kadar gerçektir ki, 

lıaberlcr yine faal bir politika dev· 
resiue gir.•ôş olduğumuzu göster· 
mektedir. Macaristanda seferberlik 
olduğunun tekzibi, Berlin ile Sof
ya arasında sıkı siya•i müzakere· 

Aırerika eninde, sonunı:la kenarda 
kalamıyacaktır. Bu mümkün değil

yüzl'.!e kırkını tarim sat'§ koopera· le rcereyan eylediğiniu teyidi, Ruz-

ZAYİ - 3614 numaralı kamyonumun 
plAka num-.rubını kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskı.sinin hükmü yoktur. 

1 Emil 

ZAYİ - H. P:ışa gümrüğünden tescil 
ett.irdiğim 163, 164, 139 sayılı ithal be· 
yannaınelerine ait almış olduğum 35531, 
3.5563, 39~62 . sayılı makbuzlaı·ını zayi et-ı 
tım. Yenıleımi çıkaracağ'ımdan esk.ilerL 
nin hükmü yoktur. 

Ohannes Çakar 
Maksudiye Han No. 21 

Şehir Tiy•trosu 
T epebaıında 

Dram kıammda 

3/1/941 Cuma günü 

akşamı saat 20,30 da 

APTAL 
* 

Komedi kısmında 

-------------

1 

1det Liralık 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

" 500 - 2600..-

il 250 - 2000.-

15 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

20 - 6000.-

Türkiye it banka11na para yabnnalda yal· 
nız para biriktirmİ§ olmaz, aynı zamanda 

tali in· i de denemit oh. :ınuz. 

ltetlde1er: 4 Şabal, 1 illa- ~' ıı:.IUllbUalı ve ~ 
1 Ai1llW 1 tııııaeı- -·1

- .... elli il· ,.-., ' na ..._anlar kv"'ua 

tepin lorilol~ ır-10 1 ~ Mlllrler. 

ir a.ldıjJmı'J haberler, Kayseri ve 
civar lı.Oyleri bılkının son &Wıler 
içi.iMie 7aptıkları yardımın 4514 li· 
raya varchğ:uu Antakyada, tücar· 
ılaa Ali Ökle.ıı, Yusui Koyuncu, 
Mürteza, lırabim Cemal, Ali Nu· 
man ve mobilye şirkc-:nin yüzer 
lira, tücardan Sıtkı ve Sami Aselin 
300 lira, Osman Hac.ı Mıstığın 250 
ter lira, Ali Bocaoğlunun 200 lira. 
Mwıa Urfalı ve Zeki Hancının da 
eJl.İiel' lira verdikleri.ai bildirmek· 
te idi. 

tifleri birliği ahnıştır. Üzüm piya- dir. Ruzveltin idaresi altında Af- veltin nutku hakkında Alman 
sası da hararetlidir. Bu seneki re- rika bir kere daha kendi istekilP mıı.tbuatının evvela gayet sakit ve 
loolte 25 bin ton tahmin edilmek- insanlığın en yüksek davasına hiz· saki nbi rta vır takıııdıktan sonra 
tedir. Ege bölgesinde şimdiye ka·, met edecektir. Lincolnun ruhu yi- Mi~ter Ruzvelt aleyhinde tecavüz-! 
da.n bu derece az rekolte g<irülme-1 ne hakim olacak ve Amerika ve kir ve mütearrız bir lisan kullan· 
mıştir. Geçen seneden 14 bın ton hürriyet alemini esirler alemine 

1 
mağa başlaması hep yeni fırtınala

kadar stok kalmışt .. Şimdiye ka- karşı bir kere daha müdafaa eden· 1 rın ha~langıcında olduğumuzu gös-

3/1/941 Cuma günü 

akşamı saat 20,36 da 

PAŞA HAZRETLERİ 
iMTİYAZ SAHİBİ VE NF,ŞKİYAT DİREKTÖRÖ: E. 1ZZ1''1 

BASILDIGI YER: SON ,.ELGRAF B.ASIMEVt 

dar iizilmlerden iki partide 20 bin !er arasmda yer alacaktır. rir. 
kilo üzüm satılmıştır. Ayrıca İtalya, ı:erek Libya ve 

ıcanada Başvekili yeni sene Trablusı:arptaki hezimet vaziyeti 

Aksekide ltir kısun vatandatlaı 
Kuruma 59 lira, Tekirdağında terzi 
Naki Sirer 25, İ•kenderunda Pi· 
rinçlek ve Farlı.salı köyü, 104 lira, 
Mersinde İçpak fabrikası memur· 
ları ve müstahdimleri U4 lira, E
mirdağda Piribcyli köyünden 
Mchınet Onbaşı da evvelce verdiği 
10 liraya iliveten yeaiden 90 lira 
wrmişlerdir. 

Beypazan kasaba halkı da Ku· 
ruma 1038 liralık bir tebcrrüde bu 

Mi ili Şefin 

teşrifle .. 
yıldönümü 

Tokadı 
• • 

rının 
Tokat, 2 (A.A.) - Milli ~<M 

İsmet İnönünün buraya gelişleri· 
nin yıldönümü müna>ebetile dün 
burada bir merasim yapı.im.ıştır. 

lzmirde mensucat fiatları 
tesbit edildi 

lunmuş ve bn arada Osman Top İzmir, z ( A.A. )- Fiat komis
ı.a~ı 190 lira, Mehmet Atılgan, yonu dün bir toplantı yaparak 
Mustafa Erlap ellişer lira, Hüseyin yilnlü ve pamuklu manifatura ku
Türk, Abdullah Berik, Mehmet Çu· maşlarına İstanbul Fiat Muraka· 
lab, Mehmet Ö:ırop, Alımet Kefeli, be komisyonunun vazeylemiş ol· 
Riza Pek.alp, Mnharrem Tabak ve duj:u fiatları tetkik eylemiştir. Bu 
Kamil Dinçer de otuzar lira ver· fiatlar aynen İ:ımirde de mcri ola-
ıui~lerdir. caktır. 

İzmir elektrik ve tramvay şirke· Mürefte ,arap rekoltesi 
ti de Hava Kurumuna 1500 lira, A· Murefte, 2 (A.A.) _ rn40 yılı 
na dolu inkişaf Jlrketi 1.00Q lira k- şarap kampanyasında elae edilen 
Mrrii eylemişlerdir. rekolte 1.600.000 kılodur. 1939 re-

daha aCI Olacak diyor ve gerek Yunanistan ve Arnavut· 
luktaki gerileme ve peri.şanlığile 
Hem Mister Ruzveltin, hem de 
Mister Çörçilin birer nevi istihfaf 
ve merhametlerine maruz kaldı. İ· 
talyan milletinin arzusuna rağmen 
bir adamın Mussolini'nin kararile 
Berlinc iltihak ettiğini Çörçil söy· 
lerken Ruzvelt te nazirmin iıalyan 
milletini boğacağını dermeyan 
etti, Londra ve Vaşingtondan ge
len bu iki ses Sinyor Mussolininin 
dahildeki vaziyetini sarsmağa ma· 
tul olduğıı jüphesizdi. Binaenaleyh 
Müruru zaman ile bu telkinatm te
sir bırak1D11ADdan endişe ederek 
laşlım de yapacağı bir faaliyet 
var ise onu tacil edebilir. Yunan 
menabiinin ifadesine göre bu faali
yet sulha doğru bile olabilirmiş. 

Bugün için böyle bir imkan ufuk· 
ta görünmüyor. Ne Ruzveltin hl· 
tabesi, ne Çörçilin sözleri böyle bir 
ihtimali derpiş etmemiş biliıkis A-1 
nıerika devlet reisi kabilse bu ka
pıları sımsıkı bir defa daha kilitle-

Ottawa, 2 (A.A.) - Radyo il•! 
Kanada ahalisine hitap eden Baş
vekil Mackcnzieking ezcümle de
mıştir ki: 

cBütürt dünyada hürriyetin za
ferı Amerıl;a amelesının elınde bu-
lunuyor.Yenı senenın geçen seneye 
nazaran daha acı bır sene olması 

muhtemeldir. Milletın gayretlerını 
gevşetmemesi lazımdır. Bunun!' 
beraber önıimüzdekı sene ıçınde 

terazinin nihai zaferimiz lehine 
doğru sarih bir surette eğileceğin
den eminim.• 

Dünden ve=== 
Bugünden 

(Baştarah 5 ınci sayfada) 

ti veda etmiyorum, sade Allaha 
ısmarladık dıyorwn, demiş ve yola 
çıkmıştı ... 

Bır sene geçnıedı, Kahirede bır 

-
Ttn-

11.ariclekl 11.alaoblrlen 
Altm: .satı tııotrram~.98!U~9 

Altma toavlll lı:abll -
dö..W. 

Dtt•ır dövi&ler "" borçlu lıll· 

ı 90.015,3() 

8.422.782.3 

.-. 
rin1 b;ıld;:relerl 3'.!.77S.S83,0 

Hazine talıvl1l..t: 

Deruhde - enalD ııalı -
dl7• tar.,ı.,ı UL74&Jil 

ıtaııunun 1 • 1 trıd madde • 

1eriııe tevtil<an bıı.ılne - • 
tından valtl ledl7u 19. 922.695,-

Merkez 

.... , ... ı ... ..... 

Bankası 

T. L, ıs,000.000." l Lira 

6.1118.666,1) 1 

6.000.000.- t 2.ta&.606.1' -
.190.0lS.30 r .... - hah Uor 

Deruhde ..w.ı. evrüı 
nll<di;y~ lS&.74&563.-
ıtaııunun f • ı lnd aıad • 
deleriM te'ftilwı bul • 

YW. • 
di7at 

41.198.165,40 Derubde edilm 
nakdı;ye ~ 

Karıılılı tam•nm alta 
*'ak llh- teda..0 -
le vızMıtı411 

Jleetltmıt mu)aılıüi 116-

19.922.69~-

17.000.000,-

vetea w.oı. ..,._.,..., 248.000.000, 

Jlulne,.. 71'pılan altın kar· 
plıklı avıuıa mukabili 3802 
No. lı kanun mucibince ill· 
'Nlen ıeda..nıe vawlJlen • .l,4.000,000.- 417.S?S.868..I 

MEVDUAT: ~ 
'8.1125.868,-Tilrtı: Lirala 80.S.CS. 796, 

Altın ıa1S k.lır. 590.706, 830.87S. 81.376.672.d 
11150 No. kanıma ıöre ba· 
&ineye açılan avau muka-
bili tevdi oı .. non altınlar. 
uıı lı:lk>fnm SS.541930 78.124.167.90 78.12~.t67.9' 

Dövla taahhtldata: Tarsus tüccar ve esnanndan 39 l ıse 2.270.000 idı. Bu sene rekolte
vatandaş kurban ~eli ~laruk Ku- l sındekı noksanl.k şaraplık uzumle
ruma 275 Jıra vermışlerdir. Mudan-' rın hastalıktan müteessir olU§UD· 
yada Babancık köyünden Huseyın dandu. 

kaza netıcesınde, bır bacağını kay- mi~tir. 
Bcrlin tefsirlerinin harbin ida· 

bcttığını ögrcndiğimız gıbı , h iç bek mcsi bü~·iik harp saııa~dinin eıneli 
olduğu ve faraza Çemberlayinin 
en büyük harp fabrikalarında ak· 
siyon ve hissedar oh!u~u için daha 
ilk sil~h patlar patlamaz üç sene 
miisarenddan bahsetınesinin bu sa
ikle olduğunun bugiinlerde tekrar· 
Jonnıası herhalde boğuşmanın de
vam edeceğine bir delildir. 

Tfcarl -eııaı: 

IEalıua ft t.lıYIUt CW
(Denıhde edilcm evra1u 

-.-1110. 91!6, 411 7 ~ 260.98o. 471, 7 SAltına tahvili ubll dımsı. 
- Diler d6vWer ff alaaık1ı 

lillrlnı ~ 54.965.296.S S4.Cl6~. ?.9~ 9 

l l 1 •tı)2.09;.I Başanr da eşi ve çocuklan adına Orduya kıt hediye&i 
yine kurban bedeli olarak elli lı- Ankara, 2 (A.A.) - Askerleri· 
ra vermiştir. Ankarada Atattirk miz içlll yapılan kl'Jlık hediyeler 
erkek lisesi birinci Blnıf namına hakkında bugtinki.ı aldığımı.z ha· 
Güneş Atanç ve Aktay Arsan elile herler Sandıklı kaZ8$1 halkının 

Kuruma 16 lira vermişler, Bayan yünlü ve pamuklu olarak 35-03 
Nuriye Aygün de 10 lira teberru parça, Akçaabad halkının da ilk 
eylemiştir. parti olmak üzere 32 pamuklu, 380 

Kurban parasını Bava Ku· 
rwnnna vererek kazanacağı· 
mız sevap, §UDA buna kurbam 
claiıtarak temin edeceğimiz

'-ın mutlaka yü:ı bin defa 
bti~üktür. 

yün çorap teberrü ey Jediklerıni 
bildirmektedir. 

Kocaeli vilAyeti il kokul talebe
ll'l'i de orduya yılbaşı hediyesi ola
rak 1049 parça muhtelif cins yünlü 
e,.ya ve Erbaa da T~va C1kulu ta· 
!ebeleri 51 çi!l yün çıorap verm~" 

!erdir. 

Jemcdıgırr.ız bır zamanda da, öliı

münün kara hab~rıni almakta ge

cikmedik ... 

Za~allı Ali ... Alkol ve morfinden 

çok yorulmuş. çok yıpranmış beyi11 

ve vücudünü tam dinlendireceği , 

rahat ve huzur içinde son senelerı 
ni yaşıyacağı bir sırada hayata e

bediyen gözlerini kapaması, hepimi 
zi derin ve samimi bir yeise dü
şürdü. Vatanperver, nüktegıl, cina
saşina ve nezih bir dost olan Aliyi 
de bu suretle aramızdan kaybet-
tik ... 

HiKMET NiSAN 

Bugoşma havada, denizde, kara
da, Afrikanın kı•gın çölle .. ile Ar· 
navutluğun soğuk ve tipili dağla· 
rında devam edecektir. Bir ölüm 
ve dirim karşısındayız. Yakın ve 
yeni inlı.işallar görmek biç te müs· 
teb'at değildir. 

Hüuyin Sıilrii BABAN 

dök f'I n ""um J<.ll' 

le &e te, d cdı~ orcıu. 
[ cı:;· ı:,.ybolduı<ça, Hunem S\tlt.wunb·an (>ır taş alt.ıı1'1a, ~arm saçıa. J - Senu· ne na dındır, paaışa:ııııs.ı'f. 
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