
CUMA 

~ 
1 9 4 o 

E V 1 
ı.tan.,_t Anan Cadc!al 102 

TELGRAF: TAN. tsTANBUl 
TELEFON: zc:no, 24318. 2430 

ALTINCJ VTI. - No. 1920 

5 KURU$ 
.._ ____________________________________ __.. 

Fiyat Komisyonunda 

Tüccarlar Etin 
Ucuzhyacağını 
Temin Ettiler 

Komisyon, Tetkiklerin Neticesine 
Göre icap Ederse Narh Koyacak 

lngiltereye Yardım 

9,5 Milyar 
Dolarlık 
Malzeme 
Verilecek 

Amerika Filosunun 
da lngiltere Emrine 
Verilmesi isteniyor 
Vaşin~n, 19 (A.A.) - Nev . 

vork Times,, Razetesi vazıyor: 
"Harp malzemesi imalatının 

kabil olduA'u derecede tesrii me
selesi hakkında dün akşam ~ 
sevelt'in Harbiye Nazın ile vap. 
mıs oldutu konusma. bir "Pren· 
sıp itilafile., neticelenmiştir. Bu 
görüşmede Harbıye Nazırı St1m· 
son'dan başka Bahriye Nazın 
Knox ile ber iki nezaretin müste
şarlan da hazır bulunmuşlardır. 
Bu müzakerelerin neticesı olarak 
Stimaoıı. Knox ve milli mudafaa 
encümenj reisj Knudsen'den mü· 
rekkep bir "yüksek rnüdafaa h~ 
yeti,, teşkil edilmiştir. 

"New-York Post. gazetemne 
göre Roosevelt'in pllm mucibin· 
ce İngiltereye kiralanacak tayya
re. tank, gemi ve saıre harp mal-

l'lyatJan Munbbe Komis7onu nun dflnkU toplantısında zemesinin mecmu kır.neti 9 mil-
yar 500 milyon dolana baıtı ol· 

t1an Murakabe komisyonu dün Vali ve Belediye Reısi maktadır Evvele4' stı>ari' Pdilmiş 
Kırdann riyaseti altında toplanarak, son günlerde yükse- olan 2 milyar loymettndekj mal· 

et flatlarmı tetkik etmıştır. Toplantıya bayvan taci:-lerl, ce- zeme. bu yekUnA dAhil delildir. 
r, Hayvan Borsası Komiseri de davet edilmiştir. Hayvan Roosvelt, sfparl$1ertn ne suretle 
}erinin ifadesine göre, et fiatlan ge~ hafta yükSf!Imjştf. ifa edi1ecf'tf ve bede11Prinin hım
bafta içinde fiatla:'da bir düşüklük görülmektedir. Celep- ~ kavnaklardan temin edilecelt 

anya 
lyaya Niçin 

ler ve hayvan tacirleri, fiyatla- üzerinde dunnadan. lfpal'ls1nfn 
rın daha ziyade düsece~e dair derhal verflmm hususn,,da fn
teminat vermt,lerdir. eiltereye tavsiyede bulunmuş

Etin pahahlaşmasında ild se- tur. 
bep iJeri sürülmektedir. Bili ka- Gemi i1ıtilltlft lfbt 
saplık hayvan . mmtakalannda, Nevvot'k, 19 ( A.A.) _ "New-

rclım 
~ayvı:1~~=e~ otkavu= Yort HeraM Tribnne l'flı:PPt,... 

MilCinodaki 
(ibi bayvan y@m1ertrıfn ~n flllJ;'. 
neye nisbetle iki misli pahalıla.
masıdır. Bundan baska şehirde, 
kifi derecede kasaplık hayvan 
stoku bulunmamaktadır. r--------- Tacirlerin verdiği bu izahat, Hedeflere Yen·ı 

.,.lık tereddllt ve tecrübeden Komisyon Azasını pek tatmin et-
Hitler, katı neticeyi ancak memiştir. Çünkü fiyatlann art-

ter~ ltıa1 ile elde edebile- masmı icap ettiren makul sebep
e kanaat ıetlrınil libl ıörü-

..-ı:l.Yar.. Bunun için de Almanya bir ler oldu~u Ribi. et fiyatlannın 
ı.....rattı•n havadan, diler taraftan ~eçen seneye nisbetle ucuz'ama-

Hava Akını 
lzaltılarla denizden tnıutereyl sını temin edecek amiller de bu-
tırmıya başlamıJtır. ı,,aı ıe- ıunmaktadır. sark vtıayetlerin- ltalyan T ebligvi, Bazı 

~"DUllU olmaaa bile, lnglltere)'i den Sovyet Rusyaya, Cenup vi· 
p etmek ve deniz yollannı layetlerinden S u r i y e y e 

kaç bırakmak aureWe mat· canlı havvan ihraç edilmemiştir. 
etmekt6ıı baıka çare kalma- Bu itibarla canlı hayvan satışla

n, tamamile dahili piyasaya in... ...__________ hisar etmektedir. 

Binaların Hasara 
Uğradığına Bildiriyor 

Bu vaziyet karsısında. et fiyat- Londra, 19 (A.A.) - Resmen 
lannda bir tereffü olmaması 1'- bildirildiiine göre, havanın fena 

rnavutlukta ve Mısırdaki zun ıelirdi Nitekim Vali Lt\tfi olmasına ralmen. bombardıman 
İtalyan hezimeti karşısın· Kırdar bu suali. kasaplık hayvan tayayrelerimiz dün eece Milino 
esin bir türlü çözemedili tacirlerine sormuş, onlar da fi- ve Mannheim'da bazı hedefleri 

'-luamma, cevabım bulamadı. vatJann dfişmiye başladıtım söy muvaffakıyetle bombardıman et. 
sual var: Almanya niçin İ· \emek suretile cevap vermişler- mislerdir. Tafsµit henüz alına-

yardımma koşmuyor? dir. mamııstır 
yan ordulan Afrikada pa- Ne~tcede Fiyatlan M~rak•be /tal.yan tebliği 

bir halde ricat etmektedir; Komısvonu, ticirlerin fıyatlan 
tlukta denize dökülmek arttırmamak hususundaki temi- Roma, 19 (A.A. - Bu~ 

e maruzdur. Akdenizde natını kafi ıörmüş, şimdilik et h8!1) tebliıt MUAno ve Cenova
Giridi ve Adriyatik ağ- fiyatlarmı tesbit etmemi$tir. Ma- nm dünkü bombardımanı hak· 

yeni deniz füilerini takvi- amafih Fiyatlan Murakabe Bü- kmda şU tafsilitı veriyar: 
~sıed:·l?'. Onildadayı hergüıı rosu. kasaplık havvan tacirleri- Şimall İtalyada dü'°18D tay-

edebilecek kudrettedir, İn· nin ifadelerini tetkik etmek için vareleri Vercelli'nin yakınına 
donanması, İtalyayı çok ya- tetkikler V"nmakt;ıdır. Et ftvat- bombalar atarak dört evde hafif 

tehdit edecek üslere sahip (Sonu; Sa; 5 Sil: 3) hasar ikaına sebep olmuslardır. 
. ve bu gidişle tn~ltere -----------~ (Soau; Sa 5; Sil '1 

tamamen hikim ola-
• ltalyann artık Akdenizde 

yi işgal etmek suretiyle 
yaya yardım etmesine im

hlmıyacaktır. Bundan maa
vercilerin Akdeniz ve Af. 

pllnlan suya düşmüştür 
Almanyanın Balkanlar Ü· 
en Yunanistan• inerek Ak
e İngilizleri tehdit etmesi.. 
An yoktur, İtalyanın A.k

e silinmesi. mihver devlet-
lçin bu sahanın tamamen 
lmaaı demektir. 

halde, Almanya neden İtal
yardımına koşmuyor? Ne

ltıüttefikinin böyle ezilme
YJpranmasma, yıkılmasına 
kalıyor? . .. 

tı sualin cevabını bulmak 
için hidiseleri su suretle 
ihtiya~ vardır. 

·--"'--yamn hedefi f netlterevı 
ve tn~liz İmparatorlu 

parcalamaktır Bu büvük 
• ıirdi~i zaman ,kalyanın 

a j({ivenme~iştir. hatta 
harbe girer IJ.. tek başına 
başarmıya muktedır oldu· 

söylemistir. 
fSoaa; Sa 5 Sil ZJ Jnailizlerin Taıanto'ya JQtıklan ..,.,M .ıt fotopaflardn INri 

• 

SiYASi HALK GAZETESi 

Yunanistan Harbi 

Yunanlılar 
Tepe~elen'i 
Dövüyorlar 
Baıvekil ~-Metaksas, 

11 ltalyan Ordulan, 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Bilyfik Cilt 

llekteplerde llretnwuleria " eocak'- .... btlılalae 19' 
ıhma olarak bllaaabilecekleri lllflftmmel " blridk l9erdir. lı 
ıufmda mavaffü olanlar ÇocaJr Amildopediıdni ota~. 

MllTl.AK.A RfR T•KJM U,fNJ7. 

Churc:hil 
Beyanat+ 

Bulundu 
'' Hitlerin Bize Ka 
Planlar Hazırladığı 
Tahmin Edilebilir. 

Müdaf aamaz Tamdır. 
Tamamen Tahrip 
Edilecektir .. Diyor 

Giricle ihrat edilen fn:(llb tankla rmllaa biri a-,. .okaldannda 
Atina, 19 CA.A.) - "Atlna A- Londra, 19 (A.A.J - .. Beu 

ıansı,, Metaksas dün. ztrat koor. Mısırdaki Harek&t Bqvekıl Churc.tull, Avam 
POrasvonlar milU konfederasvo- A -Lerl y--11-& nwnuı bugünku ıoplanı•IDMI• 
nu idari ~~t_ri~ etm Mail ~ ... kert vÇyet hakkında UIUO 
,,.. .,,.,...,. üütiıiıik"' ı **' r( autu ll'at etmif ve ŞlmaB 
miştir ki: B a rd •1 a da ka mubarebelen etr•fmılıl 

" - Busrün fld mevdan muha- MRŞ. GRAZIANI bayli ıafailit vermiştir 
rebesj vermekteyiz: Biri, Ama- chill. garp çölündeki harpten 
vutluk arazisinde diğeri de zira- Muhasara NIHA1 BiR HARBE sederken demiştır ki: 
at sahasındadır Düşmana karşı .. Şımdilu balde 8ardia lehriill• 
vaptıiımız muharebe muvaffakı. HAZ YQ ve kalelerine gittikçe artan 
vetle devam etmekte olun ttal- Altındadır IRLANI R yük kuvvetlerle taamız ediırGll 
vanlann tam hezimetile nihavet ruz. Batı çölündeki vazıyet 
bulacaktır Ordumuzun iyi eller- InsillzlerlD Orazlanl ordusuna hangi bir larih b'yanatta bul 
de bulundufuna hepiniz emin o- E . S 31 OOO . ~ oa ta~":::ek=kl: mama müsait değilse de vazi 
labılirsiniz. Erkanıharbiye ve Slr ayısı 1 1 N1baA. barp tarihinde nldlr te- mı lehımize olarak inkışaf etti 
kumandanlanmız vazifelerini par aadllt edilen bir sürat ve muvaf· m söyleyecek kadar ileri lidelil.I 
lak bir şekilde yapmışlardır Yu- Acıyor, T obruk • fakqetle kapanınq ve barp ,.. lirim. 
nan ordusu. dünyadaki ordulann S cen pazar akeanundanbert tıaı- '"Tarihe geçecek olan bQ 
en iyilerinden biri oldu~nu ts- B d• y 1 K ·ıd· 1an topnldanna tntikal ederek. bun muharebe. öyle 
bat etmiştir. Atalanmızın mu. ar la O U eSI 1 tıwıc' sathamne ıtrmiltlr. göstermiştir ld '1JDdideo bü 
vaff'skıyetlerini ıeride bıraktık... Mısır ile Btnıut ve daha ee- taf 1.t. 11 ... b latma 

Metakas, ordudaki thtiyat as- .Kahi.re, 19 <.A .. A.) - Reuter: nupıaıo Trabluqarp ç610 aruın- ıt at~ unu an ya 
Bardia d İn 1izl taraf d .a- ·•-- tan yoktur Ben eminim ld. kerlerin tarlalannın en iyi ~kil- a Rl er ın an ..... Arih budut baUIU"I 101tıur 

de sürülmesine müteallik müza riPmir bf ... cembPrle muhasara al- Buradald budut demarkaQ'on 1- sırlerin miktarmı eös•ennek 
kerelerden bahsederek demiştir tına almmış olan İtalyan kuvvet- '81'9tlm oısuın muayyen 1erıe- r. ileri sürülen 30 000 rak 
ki· leri ıki hrka kadar tahmin edfl- rinde. askeri maksatlara 16re ID- hakikatin çok dunundachr 

• (Sonu: Sa 5 Sil 31 mektedir. Bardia etnıfındaki tn- • edllmis btr t•kım laWıklmlar- fnnızdan kullanılması mümk 
~ilız kuvvetleri miktan. süratlt- <Sonu: Sa I; Sü lı 100 top, 50 tank vt" b0v6k 

Yeni Suriye 
S?önderilen pi vade kıtalarile sa- \. J fSnna: Ra 5 Stt: t t 
~tten saate fazlalaşmaktadır -----------------·----__.,. 

-ı o-•"L 
Komiseri Vazife 
Baıına Geliyor 

Paristeki Fransız 

Mümessilliğine 

De Brion Getirildi 

Resmi bir teyit elde edilmemiş 
olmakla beraber. saruld1tına rö
t"e. sevvar ileri kuvvetler. Bar
dia - Tobruk yolunu kesmişler-
dir. 

TrablWltı lıikum 
Londra. 19 (A.A.) - Amiralltk 

dairesi, 13114 klnunuevvel ıe
cesi deniz tavvarelerinin Trab
lusR bir hücum yaparak dört ton 
l>omba athk'annı bildirmt-lrtedir 
Limanda bdh bulunan tase va
ourlan üzerine üc tam isabet 
kaydedilmis. antt"epolara ve mü
himmat deoolanna ciddi basar 
vapılmıstır İnfUAklar vukua rel 

Parts, 19 (A.A.) - "D.N.B.,, mis, vansnnlar cıkmTf'tlr Liman-
Vichy'de kabinenin aldığı karar iaki e.-milPr dP hombard1man e
mucibince. Fransız hükumetmin rti1mistir Bir İnldliz tavvares; 
meşgul arazideld mümPM1li Of'- "" h•,._.,,. .. tt,." 8 ,..-4 ,ı;;..,_,._, .. ,,. 
neral de la Laurence dün vazife- I 
ıııU büyük elçi De Brıon'a dev- ngillı reımf tebliği 
retmiştir Kahire. 19 f A.A.) - İnıtliz u-

Surlge Komlaerl ınlllT'I karareahının tebliti: Mı-
Sofya. 19 (A.A.) - "D.N B •• ~ır: Bardia'da düsmanm adeden 

Suriye fevkallde komberli~me 'aik kuvvetlerini muvaffakıvetle 
tayin edilen General Dentz dün verinde. tutmus olan kıh1Janm1-
Rkşam buraya gelmiştir. General ~n ile~ unsurlan. Rittikce tak
Sofyada üç gün kaldıktan sonra 1 vıye edılmPkted!r ":'e bu mınta
lstanbuldan g~rek Suriyeye gf· lcnd11 malluo edilmıs ftalvan or-
decektir dusunun ~ert katan kurmlannın 

Vklag maneımılan ~:::.~~~simdi ümitsiz tellkki o-

Nevyork. 19 <A.A.> - .. Herald Alınan esirlerin miktarı art-
Tribun,. gazetesi yazıyor: !11aktadır Daimi nsera kampla-
ttaıvanıT·Vichv'dP cereyan eden '"lnıia şimdive kadar 31 .548 ftaJ. 

man"1'alarla allkadar oldU#U •ıtn eırin !llRV11mıstıT Bunlann •· 
tamamen muhakkaktır Petain .. as1Ttda 1R2fi ft11lnn mhaV1 nr
veya Hitler'den biri yanllf bır iır BinlE"rce esiT dt- halen mu· 
hareket yaptıjJ takdırde bundan 'ıarebe mt-vdanmdan "8riye r6n 
ağlebt ihtimal en çok müteessn -ipn1mektedir 
olan Mussolinf'dir Şimd;ye Jr.a- Sudan cephesinde. kesif kolla
dar alınan mahlmata göre La- nmız Kassala ve Gallabat mm
nl'in azlinden mütevellit netayiç takalannds vpnfdPrt fl\a lfvetler-

(S-11; Sa; 5 Sfl: 4) (Sonu; Sa S; Sil l) 

GÜNLER GECERKEN 

insan ve Fotograf 
Yazan: Refik Halid 

Nllfua hUvl)'et efbdanlaruuı yapıştınlan fotorraftar hakil 
aldım bir eıkmua prdi: Bu usulün tatbildn• .......... 

tarihte, farua on yedi. on sekiz sene evvel bet ya,ındald bir ~ 
eatun resmini ktltflle ve dladaııa koydular, ''sakın detlşme. 
~rlitlnl kaybetme, Wylece kal, bia seni yalnız bu halde tanmsl 
der «lbi de mllbtlrledller. Çocuk. bir yıl, on TII dnken btlytld8, ... 
li•ti. ylnnJ bir ya..- .._tr; artık bir dellbhbdır: bebek. OY'lllle&; 
mihıvedde. bnlama. hi(ken bir mühim ~. iri van. dele 
vetli bir adam oldu •e Ktlntin birinde hflktmet.e l~ dfl$t&: -Raal 
ntifas eUadanınıa? Dediler. - işte. buyurunuz! Dedi. eeW. 
etiadam eabnlı. verdi. Baktılar. Silik .. 10lak risll. ne ol 
bellists. pil de1e1tla aeııeak. ealıs •tr insaıt yavrusu resmi-~ 
,.ıan11da dlldlen mahl61r ise sert (ehresi. cftrbfta dhft. enli om 
lariyle ve "var mı bana yan bakan?,. edasl"Vle bir cihan .. 111191 
aa! O insan kıymıtının ba eam yannuı oldatana doksan d 
,ahit ister. Demek ld resimler. yirmi ,...ına basına mah 
tebdil edilmelidir ki fotografta., beklenen faYda hA1111 olsan. 

Fakat, ~ ba dahi ma~l6'ba aymaz: insan vlrmlslnden 
ra da deti•ivor. hem de tanınmıyaeaimn -kilde ... BIU.... 
vanlanlald d~kllk eok bellrarin... Gften dn tramvan ı. 
tıın•madılun Mr ilanım .ı ..... nbtı ne. ablak cehresi. etine ırea .. 
mBı mlnimhd m dslerlyJe. hantallıtı. yavarlakhfl ile dlkb 
eekti ve IOllN. yanımdaki dostum ismini verinee aklım ı...ımd 
ctttl· On welds sene evvel ona eeldlr ytld. fllls bedeni, iri ı&sl 
bir ee.mllt811tttl ıtlrahl kadar narin. arif 1tınkmııtım: t.qb, 
tıl'alUI ldll'ldl ne '1tfri, slmdyah. "1ne8dlfer tart 90balanna 
rnflt. Nerede o. nerede ba1 Saftt nftfas elzclanındald resim. M1 
tim amanına aft.le. 1eranın .tse. e. he medar ftY8 ha. o mttd 

Daham Yar. Notnlftff NSmt dtıtr.left vertlHf'lr nra• 
indeki resfmlerln h8vlnt e8adanındaklnm esi .,,...., _ ..... 
ımlı. Ah. kecb n8fas mennmınan 1dlt8kcleld fo~fa 
mfihftr. ılhlrll olsa da ebedi nevdvanlılm kaY11.-k... Uldn 
rm tosa. dumanı arumda .,.. ferman dinlemiyor. mlhthe 
liJr vennlY9r: huyumun habyle tiıraln,... amma ytlsfhald 
misine kadar epeJH detlfthl1or ft soma da bllbltU. 
Niror! 



Münakalat 
Vekili D. Ticaret 
Mektebin.de 

ı············-······ -= 
; Milli Piyangonun Yeni Satış Gişesi A~ıldı İ Kaloriferli 
• . .. .. ... ---... , Apartımanların 

f"sÜNÖNMEsE-LESt ·····-·· ............................ ... 
Büyük Ümitlerle .,. 

Yazan: Alfred Fabre - Luce Çeviren: Ulunay 
Müstakbel Ticaret 

Filomuz İçin Eleman 

Yetiştirilecek 

- Kira Bedeli 
....... ı Dolu Bir Müide 

Yazan: Naci Saduııaft ransa, Parlak 
ir ikinci 

_____ af Olmuştu 

Eter Fransa Almanyanın müt
tefikı olsaydı, kendisine kafa tuta

k dupmanı kalmıyacaktı. İrıgil-
le beraber olunca kendinden 
kuvvetlı bir askere mukabe

le edecek, "A vrupanın bir askeri,, 
olacaktı. Milttefikimiz İngiltere 
bızim örf ve Adetlertmızi değiştir
emız. istemiyor. Yani onu sadece 

ir veli, bir efendi gibi kabul edi-
7oruz. Buna yavaş yavaş artık a
h tık, gitti. 

iki uünlük hulasa 
Tefrikamıza bu eser hakkında 

J'ranaız akademisı Azasından Ja
ux'nun bir girizgahı ile başla

lnışt.ık, Bu cumhurı İmparaforlu
un bugünkü va:ıiyetı tahlil edil

diği sırada, muahedelere rağmen, 
anya tarafından yapılan teşeb

büsata dahill teşettüt dolayısile 
anı olunamadığı kaydedilıyor. 
ütün Avrupa yeni fikırlerle mu

ez bulunurken, Fransa hila 
ynelmllel bır teşrı, yahut ittıfak 
uvazenelerl gibi modası geç-

usuller le Avrupanın mukad
eratını tesbit etmek istiYor. Mad
• değışikllgin ve bilhassa gençh
ln ihmal edilmesi de bu avaınil 
asında zikredilebiliyor. Bu baş

langıçtan anlaşılıyor ki, Fransayı 

bitu·~'l, fena parlmantaı::izmin en
trıkıılarıle ugraşmak istiyen zayıf 
hükumetlerdir. Bu hükumetleri 
tejkll edenlerin yetiştikleri mek
tep yir.e o fena parlmantarizm 
muhitidir. Entrika yolunda sarfe
dilen enerjiler memleket lehınde 
sr.rfolunsaydı, elbette Fransa bu 
hale gelmezdi. 

Harbe giren hilkfunet adamları-
ıun şahsiyetleri blrbirıne .zıt. iki 
kutup arasında Utriyen _bır ıbre 
aıoi oluyor. Mı.inihte sulhu. kurta
ran Chamberlain'in, harbın ma: 
niasını yıktığı umumi efkarın seli 
karşıc.oında artık sulh taraftarı 
olmasına imkiın kalmamıştır. 

-3-
ir kaç saat içinde İn~iltere, 

lyon'a yaptığı gibı, Hıttl~~·e 
ilan etti. İngiltere hayal ı~-
lannı takip eden sı;:r: bır 

hareket ediyordu. Leon 
'ün dediği gibi, harp il~nın
iradesi "tersine çevrılmış 

aulh iradesi idi.,. Fakat, bu 
• elde de müsbet bazı ~r>y
ardı. Prague'ın işgali '·ihti-

lngiliz arslanı~8:" ~a~şı.. tır 
okumak gıbı gorunuyor-

Dünya imparatorluğu mese
İngiliz efkarını bizden fazla 
eder. 1914 hacam~tındanb~ 
ansız kavmi nekahet ıhti
yaşıyordu. 

k kitap okumuş olan, fakat 
lıkları haçlar ve malull~rle 

olan köylerimize hi_ç _bakmı
kırtasiyecilerin Harıcıye Ne
mde tatbik ettikleri usul, 

MııNU.LUı velud ve harbi cie uc
askerlerin yaptı~ları zam<i-

ait bulunuyordu. Bu kırtasi
rin sistemlerile bize mü

betleri olmıyan, tabii hudut
bulunınıyan ve bizden uzak-

bulunan silahsız memleketle
nizamatını muhafaza edeceğiz 
Alınanyaya hücum etmeyi 
üt eyledik. Askeri mütefen

lerimiz ancak bir müdafaa or· ' .. 
yaptılar, insaniyetçılerımı~, 

· bir harbin inkırazımızi tacıl 
eğini söylediler . .Muhdrrirle

politikasmdan ziyade mc-
·yeti ile büyüyen bir mcmle
tasvir ettiler. Hakiki Fıansa 

dünyaya niyabetten vazgeç
kendi köşesinde serbes~ ya
yı düşünen bir Fransa ol

Onu harbe süri.ıklemek 
Hitler'in huzur ve rahatına 

ettiğini ona kabul ettir-
lizımdı. Ancak, bu suretle 

ale taraf tarı bir diplomasi 
eli evinde yaşamak arzusile 
· ç ettirilebilecekti. 

lranıız - Alman i ~ t ıfakı hıı k
yapılan bütün telkinlere 
parlak "ikinci bir saf,, teş

edeceğimiz cevabı veriliyor-
Şimdi İngilterenin yanında 

e "ikinci saf., dayız, hem de 
parlak olmamak şartile. 
ğer Fransa Almanyanın müt
i olsaydı kendisine kafa tu
düşmanı kalmıyacaktı. İn
ile beraber olunca kendin-

daha kuvvetli bir askere mu
e edecek "Avrupanın bır 
·,, dir. Fakat bu Realpolitık 

· yerini başka bir bakıma 
ediyor. Müttefikimız olan ln

bizim örf ve adetlerimizi 
lrmemizi istemıyor. Yani 

sadece bir vasi bir ~fendi 
S kabul ediyoruz. Buna yava; 

, alıştık gitti. İngiliz hüku
Alman taraftarı olduklan 

onlara "aman bizi tutun!,, 
rduk. Vaktile frene m1S1l ıta
iyorsak şimdı de motore ita

ediyoruz. 

ilkbahar fırtınası: 

M artın on dördü! 
Bacalarda ·slıklar ötü

yor. Ağaçlar devrilıyor, Auteuil 
kilisesinin çan kulesi yıkılıyor, 
itfaiyenin boru sesi aksediyor. 

Pariste baskın var! 
Fakat merak etmeyin bu sefer

ki ınsan baskını değil, tabıatın 
taarruzu. Şehırden muthış bir 
bora geçiyor. Sokaklarda elbıse
leri vücutlerıne sarılmış kadınlar, 
yengeç gibı yan yan yürüyen ço
cuklar, melon şapkalarının ar.ka
sından koşan ağırbaşlı erkekler ... 

Münakalat Vekili Cevdet Ke
rim İncedayı dün Oenızyolları U
mum Müdürlüğiıne giderek me· 
murların mesaı vaktinde vazıfc: 
başına gelip gelmedikterinı kon
trol etmiş ve öğleye kadar oradcı 
kalarak muhtelü işlerle meşgul 
olmuştur. 

Vekil, daha sonra Denizyolları 
Umum Müdürü ile beraber mo
törle Ortaköydeki Deniz fıcaret 
mektebine gitmiştir. Kaldınmlardaki kırılan dallar

la bır köylü biıtün bir kış ateş 
sıkıntısı çekmez. Civardaki or
manlarda devrilen .ığaçlar yolları 
kapamışlar. Bu henüz nebati fe
laket bir ihtara benzıyor. Paris 
fırtınaya tekaddüm eden vakitsız 
bir ilkbahara kendini bırakar.ık 
tehlikeli bir sulh hayalıle yaşa-
mak zevkini tatıyordu. 

Şimdi gece ile gündüzün mü
savi olduğu bır zaman .... 

Hitler bir sene evvel Çekoslo
vakyayı... İki sene Jvvel A vus
turyayı, dört sene evvel Rhen11-
nie'yi istili etti ... Bu sefer de ilk
bahar, borasına bir politıka fırtı
nası iltihak ediyor. 

Bu fırtına bizim hükumet a
damlarımızdan bir kaçını devire
cek! 

Fırtınadan sonra gövdelerinin 
bom boş olduklarını göreceğiz ... 

Tıpkı büyük ormanların devle
re b.e~~eyen içi koflaşmış ağaçla
rı gıbı. .• 

Çıbanı patlatmak lazım: 

1 939 un son haftalarını bir 
iki iyi haber şenlendirdi: 

Amerikada bitaraflık meselesinın 
)enıden tetkiki, Finlandanın Kı
zılorduya siyasi mukavemeti. 

Bu güzel manzaraların karşı
sında Fransa bütün bir kış yu
v~ına çekilen bir tarla faresi gi
bı uyudu. Öyle ya müdahaleye 
ne lüzum var? Zaman bizim he
s~bımıza çalışıyor. Şubatta gizli 
bır komite hükumetin icraatını 
zafer şekline sokuyor. Bazı kötü 
düşünceliler tayyarelerimizin ha
linden endişe edıyorlar. Nazır 
Guy la Chambre: 

- Çıbanı patlatmak lazıJn, di
yor. 

Münakaşaya hazırlık olmak ü
zere yapılmakta olan tayyarelerb 
faturasını çıkarttırıyor. Tedbir 
makineleri kullanın.adan kasasını 
boşaltıyor. Fakat nazırın bu (el 
çabukluğu marifet) i her şeyi yo
luna koymuş, herkesi memnun 
etmiştir. 

Tayyare yapıcıları paralarını 
peşin aldılar; hükumetin de elin
de müessir istatistikler var· mec
lis prensip itibarile daima ~uha
faza eylediği coşkunluğunu ra
kamlar yayarak gösterece.ıc. 

O sabah istizah yapan mebus 
Robbe: 

- ~irinci sınıf olarak 800 tay-
yaremız var! diyor. 

Alkışlar ... 
Akşam nazır cevap veriyor: 
- 2300 tayyaremiz var! 
Gene alkışlar ... 

( Ark111 V1r) 

Mektep rıhtımında talebe ve 
muallimler tarafından karşılanan 
Münakalat Vekili öğle yem~ğini 
talebe ile birlikte yemiş ve has
bıhalde bulunmuştur. Cevdet Ke 
rim İncedayı, Deniz Ticaret mek
tebinin inkişafı için lüzumlu ted
birlerin alınacağını, ileride çok 
artacak olan ticaret filomuz ıçjn 
kuvvetli elemanlar yetiştirilme
sine büyük ehemmiyet venlece
ğini, vaziyet düzeldikten sonra i
yi derecede mezun olan talebe
nin A vrupaya gönderilerek ken
dilerine ihtısas yap•ırılacağmı 
söylemiştir. 

Cevdet Kerim İncedayı bura
dan gene motörle İstinye fabrika
sına giderek tetkikler yapmıştır. 

Münakalat Vekili İstiyedP.n 
motörle Halice giderek havuzlen 
teftiş etmiş ve oradan da Dev
let Demiryollan Dokllzuncn i ~
Ietme müdürlüğüne gitmiş ve bi::
müddet meşgul olmuştur. 

Örfi idarenin 3 Ay 
Daha Temdidi 
ihtimal Var 

Ankara, 19 (TAN Muhabirin
den) - Hükılmet, muayyen vi
layetlerde örfi idarenin üç ay 
daha devam etmesi hakkındaki 
kararını bir tezkere ile Meclise 
bildirecektir. 

Jandarma Genel Komutanı 
ve Örfi İdare Komutanı Kor~e
neral Ali Rıza Artunkal daha 
birkaç gün şehrimizde kalacaktır 

İstanbul - Edime Trenleri 
İşlemiye Başladı 

Edirne, 19 (TAN) - Uz1ın
köprüden geçirilen tecrübe tre
ninden sonra, dün c1kşam İstan
bul treni Karaağaca geldi. Bu
günden itibaren İstanbul - Edir
ne arasında tren seferleri yeni
den muntazam surette işlemeye 
başladı. 

Bu sabah Ankaradan Snlar U
mum Müdürü şehrimize geldi ve 
buradaki su ve elektrik mütehas
sıslarile birlikte çalışmalarına 
başladılar. 

Yaz Saati Değişmiyor 
Ankara, 19 (TAN muhabırin

den) - Işıkların karartılmasın
dan sonra tatbikına oaşlanan yaz 
saatinin kaldırılması ve saatlerin 
tekrar bir saat geri alınması mev
zuubahis değildir. Çünkü, o za
man idari sebeplerle verilen bu 
kararın bugün iktısadi sebeplP.rlc 
devamı daha faydalı sayılmakta
dır. 

Milli Piyangonun htanbul şu
besi müdürlüğü, Bahçekapıda 
Dördüncü Vakıf hanının altında 
bilet satış gişeleri açmıştır. Yeni 
gişelerde dünden itibarP.n bilet 
satısına başlanmıştır. Yeni gişele
rin Piyango idaresine varidat ge-

tireceği tahmin . edi!m(ktedır 
Çünkü buradaki satışlarda bcıvı
lere bırakılan yüzdelik kar. doğ
rudan doğruya idareve kalacak
tır Yukarıki resimde. dün bu gi
şelerde bilet satışı yapıltrken gö
rüyoruz. 

Üniversitede Gençlik 
TeşkilCitı Kurulması İçin 

Faaliyete- Geçiliyor 
Fakültelerde Talebe Cemiyetleri Teşkili 

için Ay Başmda Se~im Yapılacak 
Üniversitede kurulması karar

laştırılan "Gençlik teşkilatı,, ta
limatnamesi Maarü Vekaletince 
tasdik edilmiş ve dün Üniversite 
ye gönderilmiştir. Talimatname
ye göre bütün fakülteler-de birer 
"Talebe cemiyeti,, kurulacak, bu 
cemiyetlerin mümessillerı bir 
birlik kuracaklardır. Birliğı Re
isicümhur İsmet İnönü himayele
ri altına alacaklardır. Maarü Ve
kili Hasan Ali Yücel fahri refo, 
Rektör de tabii reis olacaktır. 
Birliğin kültür ve neşrıyat, mem-

Tramvaylar için Bir 
Komisyon Kuruldu 

leket tetkik ve seyahatleri, gezi
ler ve ağırlama ile talebeye içti-
mai muavenet olmak üzere dört 
kolu bulunacaktır. Talebe cemi
yeti için her fakülte iiçer doçent 
veya profesörü namzet göstere
cek, bunlardan bir tanesi (reis) 
olacak, reis muavinliğini de ta
lebeler yapacaktır. 

Aybaşından itibaren fakülte
lerde seçim başlıyacaktır. Genç
lik teşkilatı için bir bina aran
maktadır. 

Hava Denemesinin 
Vakti Yaklaştı 

Tramvay arabalarından azami Hava tehlikesinden korunma 
kolaylıkla istifade temin etmek denemesi için yapılan hazırlıkla
için Belediyede bir komisyon. teş- ra devam edilmektedi_{. mumi 
kil edilmiştir. Komisyon bugün sığınakların bulunduğU yerlrri 
faaliyete geçecektir. Tetkik edile- halka göstermek için iosforlu !ev 
cek meseleler arasında bugüne balar hazırlanmıştır. Bunların 
kadar. vaki olan dilekler d: vardır yanndan itibaren yerlerine kon
Bu dılekler şunlardır: Surat te- masına başlanacaktır 
mini için lüzumsuz ihtiyari du- . · 
raklann kaldırılması, birinci mev Denemenin ikinci.kanunun ü-
ki tramvayların tamamen ilgası 1 çüncü gününe kadar mutlaka ya
ve hepsinin ikinci mev~i addedil- pılması kararlaştınlmıştır. Dene
mesi, Tünel hattının kaldırılma- me günü halktan gizli tutulaca
sı, seferlerin geç vakte kadar ya- ğından deneme yapılacağının ve 
prlması, Topkapı, Edirn('kapı, Ye- halkın müteyakkız bulunmasının 
dikuleden de Taksime kadar a- önümüzdeki hafta ilan edilmesi 
raba hareket ettirilmesi. Bu di- muhtemeldir. 
lekler ve komisyonca alınması dü 
sünülen kararlar bir hart.aya ka
dar tetkik edilecek ve icabına gü
re tedbirler alınacaktır. 

Parti Kongreleri 
Vilayet Parti kongresi ayın yir

mi beşinci günü Halk Partisi mer 
kezinde açılacaktır. Kongrenin 
bir kaç gün devam edeceği tah
min edilmektedir. Gazete başmu
harrirleri de kongrede buiuna
caklar ve müzakereleri takip ede
ceklerdir. 

Denemeden evvel bir def.-ı da
ha ışık karartma tecrübesi yapıl
ması da muhtemeldir. 

İsveç ve Macarlarla Ticari 
Müzakereler Yapılacak 
Ankara, 19 (TAN) - Ticaret 

müzakerelerinde bulunmak üze
re, İsveçten şehrimize bir heyet 
gelmektedir. Ayni maksatla Ma
caristana da bir Türk heyeti gön
dcrHecektir. Bu heyet teşekkül 
etmiştir. 
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B u bir olmuş hikayedir ki. 
çok heyecanlıbğına rağ

men, hafızam onu silik bir ha
tıra olarak vakit vakit ve ya
rım yamalak hatırlar. 

Bu sefer de hatırlatan kü
çük bir gezinti oldu. Dün An
karanın yeni hayvanlar parkı
nı şöyle bir dola.,ayım, dedim. 
Arslanların kafesi önüne gelin
ce, birdenbire durdum ve bil
mem nasıl bir tedai ile Mısır
daki arslanı hatırladım. 
Aklımda kaldığına göre, Mı

smn biiyük şairlerinden İbra
him Be~· Müve~·lihi bu hadise
de ya kendi bulunmuş, veya 
bir meşhur kaside ile bu olmuş 
vakavı ebedileştirmiştir. 

Hikayeyi hatırladıiım şekil
de anlatayım: 

Mısır kalesinde bir arslan 
v:ırdır. Bu arslan kimbilir ki
min zamanında buraya getiril
nıiştir. Heybeti, kuvveti, haş
meti Vf' erkekçe güzelliği yedi 
iklim, dört köşeye Un salmış
tır. Bilek kalınlıfında demir 
kafes yetmiyormuş ıibi, bir de 
boynundaki kalııı zincir vardır. 
Bu zinciri şakırdata şakırdata, 
dolaştıkça, seyrine doyum ol
mazmış. 

Arslan görgülüdür. Nice han 
lar, hakanlar görmüş, ordular 
SP.yretmis, devirler aşmış. 

Tabii ki, &el zaman, git za-

man, yaşı ilerlemiş. Gürbüz
liiiii olgunluğa ge~miş, sakin
leşmiş. O kadar uslanmış. mu
nislesmistir ki, demir kafesin
doen azat' edip, zincirinden çöz
müşlerdir. Çünkü tecrübe ile 
anlaşılıp öğrenilmiştir: Yaşlı, 
mnhteşf'm arslan artık rahat 
yaşamak, sakin yasamak, kim
se ile boğuşmamak istiyor. 

Çoluk, Çot'uktan tutunuz, her 
yasta \•e her çeşitte insanlar 
arslanı gönniye geliyorlar, he
diye getiriyorlar, koea yelele
rini okşuyorlar. Hatta sırtına 
binen, gıdıklıyan çocuklar bile 
görülüyordu. Fakat yaslı. haşir 
arslan hiç oralı deeildi. Sevil
diğini, hürmet edildifini hisse
di~·ordu. Bu çocuk muziplikleri 
bilakis hosuna bile giderdi. 

Derken bir seyyah geliyor •• 

B ir (Ün kalın adreeli, ta
nınmış bil' seyvah geldi. 

F..bramlan, Ebülhevli, tarihi 
yerleri gezdi. Pek hoşlandı, pek 
beğendi. 

- Ya zairi heybetmeap! de-

diler ona. Burada bir de arslan 
vardır, görmek ister misiniz? 

Ve arslanın şanını, şöhretini 
anlattılar. Kalın adresli, sırma 
robalı seyyah arslanı görmek 
istedi. Götürüp gösterdiler. Sey 
yah arslanın kafessiz, zincirsiz, 
bukstğuıız olarak bir köşe:ve yas 
!andığını görünce. saştı. Arslan 
böyle başıboş bırakılsın! Miim
kün değil! Olsa olsa arslana ben 
ziyen hir mahluktur bu. 

- Bu :uslan iki para etmez! 
- Aman ya he:vbetmeap! de-

diler ona. Bu. dtinva cö11erinin 
en mec;hur arslanıdır. Napoleon 
hurava geldiii zaman, her !fe:vi 
altfüd etti de. hunun vanma 
yakla~amadı. Üstüne üstlük te, 
yem tavınını arttırdı. 

- Siz biraz mübalaiacısınız. 
Benim bir yiğit av zağarım var 
dır Ona aport! desem bu arsla
nı bir hamlede paramparça e
der! 

- Dahilek ya Seydl! dedl1er 
orıa. İnanınız ki, bu arslan baş· 
ka arslandır. 

- Görürüz. Arslan burda:v
sn, za!ar orada. Getirsinler be
nim zağarnnı! 

Çöziin zincirlerini! 

S eyyahın adamlan hemen 
kostular. Biraz sonra za

ğar K"ldi. Ne yalan, zatar de
rim oıaa. İki zincire bağlanmış, 
azgın, iri bir şeydi doinuıu, o
radakilere de gizli tertip bir 
şüphe j[eldi. 

- O>zün zincirlerini! 
Zağa:r çözüldü. Efendisi ars

lanı gÖl'ltererek, emir verdi: 
- Aport! 
Zağar tereddüt etmeden bir 

hiicum ~tti. Anılanın bir tara
fını ısınp kopardı. Arslan ses 
çıkarmadı. 

- AJlııort! 
Rir hmnle daha. Bir dişleme 

daha. Arslan bu sefer van 2tiz
le bir aılara, bir efendisine 
bAkb. Yine sustu. 

- Bfr •aha aport! Gareyim 
seni! Ta!»famam pareala! 

Zal'aT son bir hflcum daha 
•tti. Fakat arslanın yanına bir 
ndım kalınca. arslan yıld1nm 
t'ahukluiile pençesini bldınp, 
zuğann ka~ma vurmasile ka· 
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Mal Sahipleri Kira 

Art+.rmak için 

Müracaat Ettiler 
B ir müddet evvel, Muzaff 

Akalının, toplatılan sabi 
kahları çalıştırmaya karar verifl· 
ni, bu sütunda bütün samiınif" 
timle alkışlamıştım. 

Bazı kalorüerli apartıman s&- "T d.. d·~· h . .. •. 1• • an,, ın un ver ıgı ava 
hıplerı, ko~ur .ve .na.~-ıye fı~tla · ten öğreniyoruz ki, Muza 
rın~n ar~tı.gını ıler.ı :m~erek, ;ora , Akalının genişlettiği bu güzel, 
bedel~e~ını~. ~u nısbct.:e arttrrıl- isabetli, ve bu uğurlu çıju, ~· 
ması ıçı!l hu~u?Iete muracaat et yık olduğu nisbette biiyük bil 
mışlerdır. ~ıllı korunma ~a 11';1 · şümule kavuşturulmuş buluP 
nunda tadilat yap~Iırken, komt:r yor. 
fıatlarının, bu nevı :ıpartım:m kı· B . M aif Akal 
ralarına olan akisleri bir karar· . enı.m, uz . ~r ıaın 

·ı ta · d"l kt Mılli ısabetlı hareketını alkıslayan 'Y' name ı e vın e ı ece t!'. d b .. k .. k - eıı· 
korunma kwunun bugünkü hii· zı_m _a, ~gun u a~arm tenı 
kümlerine göre, apartıman sahıp· nı edıl~ı~esıle sona er1yordu. 
lerinin kira bedellerini arttırma· Bu ıtıbarla ben, Tan rn d 
larına imkan yoktur. \'erdiği ~ü~~eyi, esaslı muradla 

Diğer taraftan B. M. Meclisı rımdan ~ırısıne daha kavuşıı1' 
encümenlerinde milli korunma nın zcvkıle okudum. Manası gii 
kanununun tadiline dair tetkikk- zel ve büyi.ik ümitlerle dolu '!' 
re devam edilmektedir Kanuna lan o müjdeye göre) yakında bil laf 
ilave edilecek hüküml~r arasında tün mahkumlar çalıştırılacak.ı.t" ed 
fazla çalışacak memurla!'a, ba- mış: . . . • 
remdeki dereceleri ~özôniiııde tu Emınım kı, bu sayede bıı. 
tularak tazminat naılıı altında ay- ~~ahküm~arı~ ~ade emeklerini d: 
rıca bir para verilecektir. gıl, kendılerını de kazanmış o~ • 

Piyasada: 

Tuna Yerine Burgaz 
Yolile Sevkıyat 

Tuna yolunun bazı kısımları 
dondu~u için, ihracat eşyası, da
ha ziyade demiryolları vasıtasi
le Avrupaya sevkeditmektedir. 
Son günlerde Bulgaristanın Bur
gaz limanına, ihracat artmı~tır. 
Burgaza ıı;önderilen mallar de
miryolarile, Merkezi Avrupa 
memleketlerine kadar sevkedil
mektedir. Sirkeci istasyonundan 
doğrudan doğruya Avrupava ya
pılan ihracat azalmıstır. İhracat 
tacirleri vagon bulamadıkları i
dn. aldıkları ihracat lisansların
da.1 da istifade edememektedir
ler. Tuna nehri tarnamile don
duktan sonra, ihracatın tama
mile demiryolanna intikal ede
ceğine göre, vagon ihtiyacı arta
caktır. 

GELEN MALLAR - Dün Ro
manvadan İstanbul ~mrükleri
ne külliyetli miktarda traş bıça
~ı. litopon, analin boya. tıbbi ec
za. kağıt, mukavva. cam. astra
gan tavşan derisi, radyo, tahta 
civi ~elmiştir. 

cağız. Bugünkü şartlar içinde, ~ ş 
zaevleri, maalesef, cemiyete . 
bağlayan insanlar yetiştiren ı.ı
rer müessese halindedir. Çiin 
alnında sabıkalı damgasil~ bapit· 
hane kapısı öniine bırakılan 
binde tek kuruşu bulunm'ıY" 
ve sade düşmanlannm, sade dott 
larrnın değil, hazan özbe(iz ani n 
n!n• özbeöz babasırun selamın~~ y 
bıle mahrum kalmay., müsteJJY 
sayılan bir vatandaşın hangi 101- t 
ları tutarak yaşayabileceğini le 
tirmek işten bile değildir _.... 

Şimdi öğreniyoruz ki, yakJJl 
biitün mahkumlar çalıştınlac~· 
larmış. Bu ane kadar, mahk1bJt t 
yetin çesitli azaplarını ve saY! 
mahrumiyetlerini tatmamış b. 
lunan talihli vatandaşlnr ~- • 
olsunlar ki, kendilerinde bil~ 
bir alaka uyandırdıı?'ını sanınndl· 
ğım bu karar. onhinlercı! ceJfl 
:vet öksiiziine, tam ZAmanfll~ r 
~österilmiş bir baba şefkatin• u 
sıcak 1ez7.etini duYurmuc;tur. ~· 
gene emin olunsun ki, bu şefkll 
tin nefüı semerelerini, onlar "9' 
rlf!r hi7. de fı:ıdar:ıihz. Simdi ıneıtl r 
lekct hapishanelerine kulak ı:U 
rin: Rf'" iki elini dı> şamar atJl!B~ 
idn kul1anm11van hir adalete 1':I 
\'tısmanın minnettar ve memn1P' 
sayhasını duyacaksmız. Ve a11l• 
vacaksınt.,. lci. verilen isahetli k 

Bir Kızı 9 Yerinden r:ır save<0inrlP 0"1al' ,_ .. t,k 1'1•1" A 
dii,c:manımız değil, malımız 01' I 

Ağır Yaraladılar 
Fatihte İskenderpaşa mahalle

sinde oturan 18 yaşında Bahriye 
Solmaz, Faruk Genç ismindeki 
bir genç tarafından birlikte gez
meye gitmek üzere davet edilmiş, 
kız, işe gittiğini söyleyince Fa
ruk kızmış ve kızı bıçakla 9 ye
rinden yaralayarak kaçmıştır. 
Bahriye hastaneye kaldırılmış, 
Faruk kaçmıştır. 

Bir Dükkan Çöktü 
Dün akşam Langada Tülbent

çi mahallesinde kömürcü Hüsa
mettin Karayel'in tahtı icarmda 
bulunan kömür deposu ani ola
rak çökmüştür. Bu esnada dük
kanda bulunan Cerkesköylü Ri
fat Karaca, Osman Yılmaz. Be
kir Sönmez ve Cemal Karakoyun 
muhtelif yerlerinden ağırca ya
rı:ılanmışlardır. Yaralılar hasta
neye kaldırılmış, tahkikata baş
lanmıştır. 

eaktır! 

Refi Bayar 
Vefat Etti 

1 

fasının cıyak diyemeden mer
merlerin üzerinde yamyassı ol
ması bir oldu. 

Milli Reassüran sabık Uın~ 
Müdürü Refi Celal Bayar, b 
tün ihtimamlara rağ!Tlen, tutul
duğu hastalıktan kurtulamıyafı 
evvelki gece sabaha karşı ve ' 

Zaiarm sahibi ürperdi. Ora
dakilerin hepsi olduklar yerde 
donakaldlar. Vakit akşam üstü 
idi. Ar-ılan ayağa kalktı '\'e ka
lenin burçlarından Libya çölle
rinin batısına gömülmekte olan 
giineşe doğru öyle bir kükre
yisle haykırdı ki, yer. ~ök in
ledi. Bu ses büyük sahra ufuk
larını kapladı. 

Ey Ulu Tanrı •• 

B üyük şair burada der ki: 
- Bu sesin manasını o

radakilerden yalnız ben anla
dım. Ben hissettim. Arslan şu 
manada haykırmıştı: 

- Ey yeri, göğü. van. yoğu 
yaratan Ulu Tann! Sen beni 
anılan olarak yarattın. Bugüne
dek anlan olarak yasadım ve 
arslanlıtıma halel r;etinnedim. 

Sen beni parulatmak isti
vor idivsen. Uzerime bir konuk av zahn mı musalJat etmeliy
din? Bu senin Tannlıtına, be
nim arslanblnn.a yalnsır mı? 
İşte. a1 zağannı, gör haynm! 

Kıssadan hisse: 

Bunun kuıadan bısses1 yok
tur, hisseden kıssası vardır. 

' Aka Gündiz 

etmiştir. 

Refi Bayar, 1320 de Bursıadl ~uy 
doğmuştur. Ilk ve ıdadi taıısiliJJl ıl 
lzmırde yapmıştır. Sonra lsviçtf 11:1 
ye gıtmış, sıgortacılık tahsil .~d ş 
mıştır. Geldikten sonra bir ıııı.J 
det Ünyon sıgorta şirketinde ;;, 
lışmış ve sonra Milli P..eassüt 
kurmuştur. Daha sonralan AJJ'. 
dolu sıgorta şirketıni tesis e~ aıı 
ve bu şırkette fen müşavırliği 'il' llubi 
zıfesıni deruhte etmiştir. 1t ~~ 

Refi Bayar, senelerce CiirnJl içiı 
rıyet Halk Partisinin Vilayet id~, nın 
re heyetı azalığında çah.şmış, '-'üs: 
tanbul Halkevı reisliğinde b\Y intl 
lunmuştur. ._.., liyı 
. Ref~ ~a~ar, henüz 36 yaşJJl""~ dı 
ıdı. Mıllı sıgortacılığa bu şu~,.. re • 
bızdekı müessislerinden saY1 

cak kadar emek vermiştır. öt 
Cenazesi bugün saat 12 .tP' 

Taksimde, Mete caddesinde , 
romar apartımanından kaldırılıcr 
rak namazı Beyazıt camiinde 
lınacak ve Merkezefendi kabı" 
tanına gömülecektir. 

Bu acı kayıptan dolayı pedıe-! 
eski Başvekil Celal Bavarl.t ~~'-' 
efradma samimi taziye.lerJJP" 
sunarız. 



AN 

·kanın 

er eye 
ımları 

A•ONS 8SD•LI 
TDrklye Sonelal 

1400 Kr. f ..... 
7IO • 1 Ay 
400 • 1 Ay 
1IO • 1 Ay 

llOO Kr, 
1100 • 

IOO • 
IOO " 

••• 
Fransanın Hezimeti 



Dünyasında Bazı ihraç 
Sinema Artistleri Maddelerine 
rasında Yeni Bir Moda: Ait Bir Karar 
Kaçak E·~ienmeler: 

Büyük Düğün 'tapanlar Pek Azdır ve Bunların 

En Sona.mcusu Üç Sene Evvel Y apılmı,hr 

Jeanctte Mac Doıiald, "Brodway Serenadı., Olmiad• 

Dünyanın muazzam ve zengin "Kaçamak,, evlenmelere sah-

Ankara. 19 <TAN) - Bugun 
Gümruk ve lnhısarlar Vekaıeu 
muhtelif nızamnamclerle ıhracı 
murakabe altına alınan fmdık, 
yumurta. palamut. çekırdek.ız 
kuru uzüm. tiftik ve r•J>MJlı tıu
kında yapılacak muamelel•re da
ır gümrüklere yeni d•rek:tfler 
vermi4t&r. Bu dırekttt'..erl~ Ve
kalet nizamnameler hhkümlen 
nır harfiyen tatbtlnnı. ihracatçı 
lara 20 tıün müddetle veril""n 
kontrol vesikalarile muhtelif par
tıler halmde ihracat yapılm:l811l3 
meydan verilmemf"sini ve miıd· 
oeti biten kontrol vesika1an muh 
teviyatı eşyanın hic bir 'JUretJe 
ihracına izin verilmemesını bil
dirmiştir. 

Yabancı Menşeli Kumaşlar 
Hakkında Bir Karar 

Ankara. 19 <TANl - Yerli ku
ııastan elbise efvi1mesine dair 
-,lan kanunun birinci mAd~~sfnP 
.,,tizevvel 1Avfha. encümPnlerdPr 
•Pc..-erek ~eclis "'Z11"'"'""'",. alın
"1'11!h'r Bu madde Millt Konın
.,,a kanununun mprfvPtf d~am 
"'ftit. müddetçe tatbik olunacak
tıt'. 

LAvfha esaslan1'ıt röre. ordu 
hti'"aclanndan e1bise av~kkah1 
•,.umıı$. sernus ve v11t11k levan
.,,1nın verli mam1ı18tmdan teda
"ikine imkAn hu1unamavm mf"m 
'eket haricinden veva vahancı 
"T1qmQ11erden tPdarikfnP lfrmm 
'-R"d o]dı•itu taktfi,.tfp Millf Mil 
-iafaA ve fktı1at VPlrillerl Vekil 
1er Heveti karari1P bu nevi le
vaznnatı mPn•f ftfh11..t1,. vahAn
.. , mem 1eketlerden tedarik ede 
•i1ecekttr. ... __ _ 

Hıfzıssıhha Müessesesi 
Ankara, 19 (TAN J - Merkez 

hıfzıssıhha müessesesj teskiline 
dair llyfha, Meclis ruznamesine 
alınmıstır. 

Ağn Defterdarhğı 
Ankara. 19 (TAN) - İstanbul 

Defterdarlı.tı varidat kontrol me
muru Abdülkadir Erol Aitn def
•erdarhama tayin edilınlftir. 

bır diyannda oturan ve mılyoı.ı- ne olmakla şöhret bulmu, bir jki 
Jar kazanan sinema arıiat1eri en ,ehir vardır. Bunlardan bır tane

uhte,em düğünler yapmaya 11 Nevada devleti dahilinde Las 
uktedir olan insanlardır. Şımdi Vaps'tır. Buradaki belediyenin 

mazıye kanflDlf olan "kırk gün kayıtJarmda fU çiftleriıı iaimleu- Sıhhat Şmm Azalıp 
,,. pcelik,, düiünlerin bır diier ne r~ektedir: Ankara, 19 (TAN) - Muadet-

me de Holivud allkinleri ara- WUU.. Powell • Olana Lewia lerinı tamamhyan Refik Guran, 
-aıuda rasgelmek pek mümkün- ....._ •k.U. tefi N.ı.o. .IW· Sabrı Ali Dilemre ve Tevfik Sd· 
lr. Q •Ama tn.klia lam, Yilbek Sıhhat 86ruı ha· 
Fakat son zamanlarda Amert- Artle 8haw • Lana Tumer lıklanna tekrar tayin edilmişler-

artıstlerin eberl~tle ne Arizona devleti dahllhıde YU· dir. 
ıt.arwt. evlendikleri baklwıdaki ma tebri "luıçemü., •rtist ni· 

tltiklenn verdıji netice bu fa- UbJanmn ppalmüta olduju eh- leıımiflerdir 
yenuı aksine olarak f\lDU goa- ~r bir tehlrdfr. Bir &ece haber• Hedy ~ ile Gene MarJrey 
ektedir: ıız buraya ,elip nilaih kıydıran- ve Kyme Loy ile ~lbov .l:iom-

Bu şohret ve milyonlar sahip- lar aruında fU isimlere l'Blgeli- blow Meksikaya kaçmıf)aTdır. 
bı yüzde sekseni aeaaiz ve yoruz: Hakiki buyük düjün yapanlar 
bir tekılde evlenmeyı temh Tn1 Martha • Allee Fay pek tektüktur. Bunların en so-
tedirler. 8Ud0n bir kaç 1e- Aaatoklltftk • Mlvlam Bopldn• nuncuau bundan uç IM!M evvel 

içınde rağbet bulan vı- "kaça- O... Preumaa • Claadett Colbert Janette Mac Donald Gene Ray
duğun adı verılen tarz ar· Charles BoJer • Pat Palenen moncl ile evkmdıği zaman yapıl-

ler arasmda adeta bır salgın Errol Piyan • LJU Dandta llllflı. 
indedir. "Kaçanı.ık dujdn,, fU . "Kaçamak,, nikihı tercih eden Bugüne adar Holivud'da ya-
. çiftlerden bir tanesı d,e .. Carol pılan nikAh menısim!erının en 

Evlenmek isteyen çiftler ekse- Lombard - Clark Gable eli:. On- buyük ve mnaınmı on üç aene 
a fazla şohretlerinden dolayı 1ar da aene bir ıece ansızı.ı An· evvel yapılan Rod la RO<..qu,, ile 

dedikoduya sebdp olmakta- zona devletinde ufak bır kasaba- Vilma Banky'nin düjünildur. 
Jar Eğer telli duvakb dülim da evlenmiflerdir. Butün akraba Bir Franm km olan Anna 

apmaya ka1kular butun dünya ve 4aetlan enai ıünü bu b.Vil- Bella'nm "bçlımak dOtüne ne 
erinden oynayacak. neticede ra- diai hayretler içınde gazetelerde aklı ermlf, ne ı&ııJ' razı olmtıt-
tlan huzurları kaçacak.. İyisı okumuşlardır. tur. Tyrone Power ile büyük me-
bu çiftler bir gun ansızın or- Cenubi Kalifomiya ve Meksi-ı rasimlerden hofl•nrnadığl IÇln bu 

tadan kayboluyor ve biç tanıma- kada da kaçamak niklhlara Ah· çift bafka bir çare bulmutlarchr. 
lldan bır ,ehre gidip orada giz· ne olan yerler vardır. Robert Rahibi Anna Bella'nın evine ıe

evlenıyorlar. Ertesi gun te1· Taylor ile Barbara Stanwych ti.rtmifler ve nik:Ah meraaimi bi· 
kan koca olarak ışl~ri başına San-Dtyaıo•cta ufat bir kilisede ttnceye kadar pzete fotografçrla
ukada§lan arasına donuyor- kendilerine pbitlik eden iki ld- nm ve muhbirlerini içeriye sok· 

lise bademeetnm huzurunda ev- ID8IDlflaı'dır. 

Rir hava hUcumu sırasında dU 'len tayyarelerine karsı atta" ft('m•va hazırlanan dafi batHyalar 

Bir harp ihtimaline karşı H s +• 
lnJlilizlerin, dünyanın G Va e 1 f 

eu büyük şehri olan payitaht-
jlnru hava akınlarından koru- B 1 1 
mak i('in büvük balonlardan a on arı 
mtiJ'e'kkep <hava setr hatıan) 
n. vücuda eetirdikleri hanıten Neye Yarar?. 
evvel dt- sövlenen ve bilinen 
bir sevdi Simdi bu balonların --------·----
Lo:ıdran~ hava knrnmuna oek 
ziyade vardım ettikleri. artık 
tecrübe ile sabit olmustur Sis
tem a'eyhine vamlan t~nkitle
rin haksız oldutu anla<ı11mıs
trr Cünkü bu hava setr hatları 
olmasaydı Londrayı ef><'eli srfin 
düzlü bombardıman eden Al

Balor. Stıtı hatları ihtiyaca göre 
bir yerden cüter bir yere naklo
lunabı!ir Bu balonlann en mü
blın bizmeUeri, dlleman tayyare
cılerin yilksek bir ırtifada uç
oııyı. mecbur etmek ve bombala· 
rını hedefe isabeUe atmaktan 
mer:etmt>ktlr. 

man tayyarecileri. vansnn ve -----·------
infilAk bombalannı daha alcak 
nıe~afe'erden atabilecPk: sPhrin 
büvük kısmı tamamilP yanıp 
vıkılacaktı. Faydaları fiilen ta
hakkuk eden bu (hava sPtr hat. 
l3n) nm kurulma sistemini ve 
müdafaada ne jl?ibf is'ere vara
dıklannı ötrenmek i!!tiven o
kuyucularımız1n merakını tat
min maksadivle. hawıl"thk mü
tr.hassuııımmn aşağıdaki yazı
sını ne$fedivoı-uz: 

* * 

nüı. kı. son sistem bomba ve
va avcı tayyarelerinin süratı 
Slfatte 400 ile 500 kilometre a
rasındadır. 

* * 

tavvarectler husust teneffüs cı
hazlannı kullanmıva mecbur 
olurla": cünkü havanın bu ta
bak& lannda maskesiz tenPfftis 
etmenin imkAru voktur. Tav
vareci ba1on setr hatlannın üs
tüne eelip te bomhalann1 da
h11 emin bir surette hedefine 
doılru <ı:alıvermPk icin a~tıva 
inerse. bombalannı attıktan 
sonra - aradaki hava boslutu
nur azlıi'ından dolavı - tekrar 
istt...ıHii irtifaa kolay kolay çı
kamaz. 

* * 1 kinci kullanış tarzı budur: 
Bunda setredilecek nokta 

voktur; saha vardır: balonlar 
setredilecek sahanın bütün sat
hı bovunea havalandırılır. tn
'{ihzlerir. Londra hava müdafa
asl!1da tatbik ettikleri sekil. bu
dur Bunda da balonlar tellerle 
birbirine bai'hdır. Bu ikinci tar 
Zl!l fav~:fası srenis sahalara tat
bik edilebilmek kabiliyetini 
hat! olmasıdır Bundan maada 
saha boyunca havalandınlan 
balonlar. tayvarPCilikte "balon 
avrlınlıklan.. denilen ara yer
lerin k81masma imkAn bırak-

BUGCNKC P 
8.00 Program 118 OS 
ı.cır Raberleı 18.3J 
1.11 r.!07ik (fil.) 19 30 
1.45 Yeml'.k lls-ı 19.45 

tesi. 1 20 15 

12.30 Program 
12.33 Peşrev ve 

aemai 
12.50 Haberler 
13 05 Şarkılar 
13.20 Müzik (Pl > 

• 
18 00 Prol0'8m 

VEFAT" 
Bı;yan Irfan Demırcın n 

Kası Muhıosebe memur 
ve ef] Medih& Demırcın.lD. 
Bol.Ur~ - Keban ıesıs 
rekıörC Adnaı: ve eşı A 
cıntn, İnh sarlar Umum 
memurlarından Nurı ve 
G<.ikçeıcu.. Devlet Demıry 
ket mü!ettişlerlnden Fi 
Nermuı St:ynur un, Beb n 
oaba ve krayınbabalan tzırıjt 
dan. C. H. Partisi aııyükadl 
Ticdı et Vf Zahire Borsası 
wannaar. Bay 

ENVER DEM 
Allahın rahmetine inıncal 

Ceıuusı 20 İlkkAnun b 
iilııü saat 11 dl' Beyot 
manu Faık.P&f8 caddleaiııdll"l• 
lJe nırcı Apartımanından 
Kabataş eakeleeinde be~kltl-ılllll 
ke:i Hoyriyenin ta nwn 
saat ı... de Buyükadaya gö 
le kabriltan.ına deıneuuı_... 

H ava setr balonlarının ild 
türlü kullanış tarzı var

dır. Biricisinde balonlar setre
dılecek muavyen noktanın et
rafında havalandırılır. Balon
lar. yerde olan bal(lanndan 
maada. bir de birbirleri arasın
da ufki bir tarzda ba~'anmış 

L ondra tehri üzerinde vü- tellerle de merbutturlar. Bu su
cuda ~etirilen (hava setr retle yer ve hava tellerinin bir

h:Jtları) , şekilleri, bildi~iz lcsmelerile setr tıoktasmın et
zeppelin balonlannı andıran ve afında oldukca kesif bir at vü
vere baJ'.ı olmak $8rtile muay- cuda ıt-Urilmistfr Bunu de'h> 
veı: bir hat ve istikamette ha- ıec-mekte ölüm tehlikesi vüzde 
valandınlan bircok balonlar- vüzdür. Bu vüzden dü!tman tay 
dan mürekkeptir. Hedefin• vak vareleri. hava setr hattmın üs
lasan düsman tayyarecist 4000 tünden, yani 4000 metrelik bir 
~tre yükse~ duran bu ba· irtifadan ucmat mecburiyetin

maz Balon sPtr hatları. ihtiva- --------... ~~ 
ca sröre. yerden vere naklolu- •-• 
nabilir: cünkü balonlar. hPr ar # 
harekete müheyya, hususi yük 
o~mobitlf'rinln Ozeıinden ha

tonlam bittabi, ıörllr. fakat de 'kalU'lar. 
bunlan yere ba~lıyan ince tel- Bu kadar vüksektf'n atılacak 
teri ıöremez. Bu suretle düş- bombalann ise, hedeflerine tam 
man tayyarecisi, havada uçan isabet etmeleri artık mümkün 

va 'andınlmaktadır. 
Hava setr balonlarının en 

büvü'k. - ve hatta yeqlne • hiz
metleri. taarruza ı~n düş
m:ın tayyarecilerini vübek bir 
irttfada uemın mecbur etmek 
.e blnaenalevh bomb81antn 
ıstedik leri isabetle hedeflerine 
atmaktan menetmektir. 

bu "domuzcuk.. lara (1) ra~- deitildir Bundan maada. bu ir- (1) Londralılann bava balonlarma 
m""D, şayet taarruzuna devam tıfatarda Ü\ ırörmive mahkt1m tıeı.-tıtı n ad. 
edecek kadar müfrit bir kah- c=====================::aeı====- ı 
ramanlık budalaaı ise. hic al- M A y ı K u ş 
dırmadan ıözüne kestirdilf nok ••• 1' 
t.aya s~ldınr; fakat balona ta
kıb tellerden birisine temas et
ti mi. hemen vere yuvarlanlJi. 
teJlf'taklak yıkılır. ırıder. 

MAURICB M.BTBRLIG 'lla 1Uflıur .en 

SHIRLEY T EMPLE 

Pek yakmcla M E L E K ... Simdi bu kısa tarifi. daha sa
rih bir surette anlatmak tein. 
11ze canlı bir misal vereyim 
Bir da~ yokuşundan asa!ıya 
doiru inen bir bisildetclvi ıo-. 
zcnüne alın ve farzedin ki. yo- ~--•••••••••••••••••••., 
kusun ete4lnde oynıvan cocuk ~ 

1 tar vanhr. Bunlar. bir muzip- r' 
lik o~un diye. bisikle~ntn ce- R o B E N s o N A DA s 1 c:ece~ yolun üartne boydan 
bova kahrı bir odun parcumı 
veyahut bir halat sennislel'dir Okyan-- J.Zlt mU aeıfuHla mız bir ...... BOBBN 
Saatte hamt 40 ki'ometrelik SON alı.lala ........ terler OBPERTtct MACE&ALAP 
bir süratle k0$UP ıelen btstk- Pek :ratınd• 

teıci volun bu ini• sonundaki TAKSIM s·ınemasınd 
kit, neye uıtar? Bunu pekın 

Okyan 
Bek çil 

2' Btrtnclklnun 

SARA 
Sinemasın 

M O N 1 
NUR ED 

m:ır.lay'I apan11zın e•TPtıtı va l 
tasavvur edebWnlniz. l>QtO- ••••••••••••••••111111!-:•"' .. ______ _ 
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rdaki Harekat 
(Başı 1 incide) 

Unmuşlar ve düşmana za-

Yunanistan Harbi 
(Başı 1 incide) 

Milanoya Akın lnqiltereye Yardım Avam Kamarasında 
(Başı 1 incide) 

Ydettinnişierdir. J 
ada, 16 kanunuevveldekı 
akıyetli hareketimizden 

Almanya ltalyaya 

Ni~in Yardım "Hayvan. araba, kamyon, vel
hasıl herşeyi müsadere ettik. Ni
hai zafer önünde bunların hepsi. 
ne müsaade vardır. Şimdi yeganf 
düşiincemiz, İtalyan ordusunur 
tamamen tahribidir ve tahrip e
dilecektir. Kıtalarımızın yıldırım 
ıibi ileri yürüyüşleri dolayısiyle 
lSkeri levazım teşkilatının iaşeye 
muvaffak olamadığı muhariplere 
E:pir çiftçileri, erkek, kadın, ihti
var ve çocuk sırtlarında ekmek 
ve mühimmat taşımışlardır.,, 

1\'1ilan'a atılan bombarlardan bir 
1<aç bina hasara uğramıstır. Bir 
1lü ve brikaç yaralı vardır. Ce
-ıov:ı'da bombalar atılmıs ve ba
~ı hasarlar vukua gelmiştir. Fa· 
'<at zayiat yoktur. 

(Başı 1 incide) 
nin Vaşington muhabiri aşağıda
ki meselelerin, tetkik edilmek ü
zere, bir mütehassıs heyete ha
vale edildiğini bildirmektedir: 

(Başı 1 incide) 

tarda kıymettar harp levazımı 
şımdiye kadar askerlerlınız tara
fından toplanmıştır. Evvelki gün 
Sidi-Ömerdeki muharebede 800 
esir daha alınmış, bir topçu ba· 
taryası müsadere edilmtştır. Çöl
de cenahta çok mühim bir mevki 
olan Siva vahasının garbmda ka
in Jarabub vahasında bir Avus
tralya süvari bölüğü, yalın.kılıç 
hücuma kalkmış ve qanimf'!t ola· 
rak toplar ve nakliye vasıtaları 
toplamıştır. 

JAPONYA 
Amerika 

Münasebatı vaziyette değişiklik yok-

* ra, 19 (A.A.) - "Afi,, kı-
line mahsus 100 kadar 

tayyaresinin Tr:ıblus Gar 
an takviye kıtaatı götür

ııs _ere İtaly:ln limanlarına 
~ ldiği söylenmektedir. Her 
8 tam teçhizatlı 30 ar ~s

ledebileceğinı:ien Alı.nan 
la !eri her seferinde 3000 kı-
11' edebileceklerdir. İtalyanın 

garba denizden takviye 
göndermesi zarureti ve 
etleri taşıyacak vapurla-

'liz donanması tarafından 
ak tehlikesi karşısınd,ı bu 

e ~lındığı anlas1lmaktadır. 

o~ ltalyan tebliği 
şı kda bir mahal, 19 (A. 

Umumi karargühın 195 
lı tebliği: 
i Afrikada Bardb mmta
büyük muharebe devam 
dir. Bu nııntakada düş· 
kineli vesaitinin külliyet

te tahşit edildiği haber ve-
e edir. Bu şehre yaklaşma

bbüs eden bu makineli te
s !erden bir kaçına tarnfı
ıd muva!fakiyetle mukabıl 

yapılmıştır. Tayyarelerı-
Şlnan makineli vasıtalarmı 
t' surette bombardıman et-
ir. 
l"ki Af rikada harp 
Obi, 19 (A.A.) - Şarki Af
giliz kuvvetleri umumi 
ınm neşrettiği tebliğ:: 

· mryacakları yiyecek ve 
yi imha ettikten ve bina

ıı:ı ıktan sonra kıta~tımız 
düşman tarafınrlan tacize 

~dan Elwak'dan dönerek 
mevzilerine yer leşmişlcr

\ ak'a yapılmış olan akın et-
0 fı mütemmim malumat a-
1;Jırr: Buna nazaran bir hü
t11f timali olduğunu öğrenen 

daki İtalyan kumandanı 
µ ır arabasile kaçını~ ve bu 

geride kalanların manevı
bozmuştur. İtalyanlar bo
kaçtıktan sonra bazı yer

k kıtalar cesaretle muka
devam için uğraşmışlar
tedilen ganaim arasında 

,iik top, iki büyük, ikı ki.i
tralyöz ve külliyetJi mti
t vardır. Düşman elli ölü 
ir. Biri yaralı olm<ık üze

l~lyan ve 100 yerli asker 
r,~mıştır. Zayiatımız iki ö-

~
l2 yaralıdan ibarettir. 
abeşistanda isyan 
ra, 19 (A.A.) --Avam ka
da Hariciye Müsteşarı 
demiştir ki: 
şistandaki şartlar hak
lnalıimat almak tabıtne 

· Fakat İtalyanlarrı kar!?l 
areketinin ilerle<li~i anla-

. İmparator Se1asey'! ve 
da düşmana kar~ mi.1-

etmek isteyen bütün un
hürriyet harbinde her 

.ardımı yapmak tneiliz hü
nin siyaseti icabıdır .. , 

keri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

ettir. Bunların en mühimleri 
•tin eline geçmiş bulunuyor. 
n maada. Sidi Barrani - Ka

ta.basını mudafaeya , memur 
üç fırkalık İtalyan kuvvet
ııımanın ilk safhasında yal

ğlüp edilmekle kalmamış, ta
bir iz bırakmıyacak bir şekll
lılıp büsbütün imha edilmiştir. 
n sonraki ilerleme hareketi

~isine nisbetle, biraz bataetle 
l pek tabii görülmelidir. 

hk baskın plftnı, aYnf şekilde 
llefa olarak tahbik edilemez. 
8uıgaı.i sahil isUhkAınları. u-
an evvel hazırlanmı:ı ve pek 
vesait ve tertibatla teçhiz 

bır müdafaa sistemini arzet
ıt 

tlslerinden, hareketin ümidin 
e bir süratle inkl§afı hesebile 
sıı. olarak uzaklaşmış olan İn
törlU kıtaları, benzin vesaire 
iyaçlarını itmam için biraz 
k mecburyetinde kalmı~ar-

llüyük esir kafilesinin ıerilere 
~ide mevcut nakil vasıtalarının 
nıdan orduyu mahrum etmi:i-

Sidi Barrani sahasındaki kuv
iınhasmdan sonra, İtalyanlar 

g merkezinde bulundurdukları 
ltkalarmı ileriye sürmüşler ve 
-yani Şimali Afrikadaki or

lıı 'külli kuvvetlerini- Bardia -
- Dtrne - Bingazi hattına tah 
ilerdir. 
lngiliz takviye kıtaatının ıel
ha bir iki ıüne mütevakkıftır. 

'larbenin deh$elİ altında büyük 
ll inkisarına uğramış olması 
llt olan Graziani'nin son kati 
nıuharebesini daha ötelerde 

istiyeceii güphesiz addedile
~ Yeni vazi~te karıı İngilizle
~Uvvetli ve şümullü tertibat al
binaenaleyb Bardia'nm zaptrn
il<ie, asıl müdalaa hattını, ara
~llvvetlerini toplu vey her ihti
re hazır bir nizam içinde sevk 

t ~tmeleri icap etmektedir. Haf
ııa kadar bu cephede yeni tn
llıııvaffakıyetlerine intizar ede-

Etmiyor? 
(Başı 1 incide) 

Filhakika Hitler Avrupa harbi
ni tek başına bitirdi. Son dakika
da İtalyanın Almanya yanındcı 
harbe girmesi Almanyaya hic bir 
veni kuvvet ilave etmemiştir 
Hatta Almanya, Avrupa harbini 
bitirdikten sonra. İngiltere üze
rine de tek basına taarruza ı;tec
miştir. Fakat iki üç ay vapılan 
':ienemelerden son~ İngiliz ada. 
!arının kolay kolay işgal edile 
miyeceği anlasılmıs ve bir defa 
da İngiltereyi İmparatorluklarını 
oarcalamak suretiyle hırpalamak 
mecburiyeti hasıl olmuştur. Bu· 
nun üzerine Ücler Paktı imzala
narak Uzak Sark Japonyaya, Ak
deniz ve Afrika da Alman yardı · 
mı ile İtalyaya ayrılmıştı. ·Uzak 
~farkta Japonya İn,ııiliz İmpara
torluğunu rahatsız edecek, İtaly? 
da İngiltereyi Afrika ve Akde· 
nizden çıkaracaktı. 

Fakat bu teşebbüs de muvaf
rakıyetle neticelenmedi. Bunun 
üzerine fı.lmanya yine bütün kuv· 
vetini Ingiltere üzerine teksife 
rnecbur oldu, İtalyaya yardım için 
Akdenize kadar inmek, bir çoJ.
l)itaraf topraklardan geçmek. or 
duyu da~ıtmak, hava kuvvetleri 
ni parçalamak Jazımdı. Akdeniz<' 
hakim bir İngiltere karsısında bu 
teşebbüsün ne netice veecreği dr 
süpheli idi. Onun için İtalyaycı 
vardım etmektense, bütün kuv 
vetiyle İnı?iltereye taarruzu ter
cih etti, filhakika iki üç haftadan 
beri İngiltereye yapılan hava hü· 
cumlarının pek şiddetli olduğum· 
~örüyor ve son ~ünlerde de tek
rar Almanyanın İngiliz adalarını 
ıstilaya hazırlandığı hakkında ha
">erler okuyoruz. 

Almanla·r. "bu harp İngiltere
;e başlamıştır, İngilterede bite. 
c:ektir ... demiye baslamışlardır. 

Demek. altı aylık tereddüt vr 
•ecrübeden sonra. Hitler kati ne
ticğeyi ancak İngiltereyi isga1 ilr 
nlabileceğine kanaat getirmiştir 
Bunun İGin de Almanya bir ta
raftan havadan, diğer taraftan 
denizaltılarla denizden sıkıstır
mıya başlamıştır. İsgal teşebbü. 
o;ü olmasa bile. İn~iltereyi tahrip 
etmek ve deniz vollann1 keserek 
3Ç bırakmak suretiyle mağlup et
miye calışmaktan başka çare kal
mamıştır. 

İngiliz adaları istila edilebilir 
ıni, İngiltere aç bırakılabilir mi 
ve bu suretle harbtn kati netice
si alınabilir mi. bütün bunlar ay
rıca cevabı aranması lazım gelen 
birer istifham teşkil eder. Bugün
lük anlaşılan sadece Almanyanın 
tekrar İngiltere üzerine hücum
larını teksüe karar vermiş oldu
ğudur. 

isveçte Müthiı Bir 
Yangın Oldu 

Cephedeki harekat 
Atina, 19 (A.A.) - Yunan top

çusu Arnavutlukta Himara lima
uı ile Tepedelen'i ve bu mevkiin 
5arkındaki Klisurayı bombardı
mana devam etmektedir. Yunan 
kıtaları yeni hücumlardan sonra 
tahkim edilmiş mühim mevzileı 
ışgal etmişlerdir. Klisura'nın İtal 
vanlar tarafından tahliye edildiğı 
1aberi Yunan kıtaatını teşçi et. 
ıniştir. Yunanlılar tarafından iş· 
~al edilmiş olan Ostroviça daJtla 
rının ötesindeki muharebe mey 
::lanı düşman zabit ve efrat ceset 
!eriyle doludur. Bunların bir kıs 
ını açlıktan ve yorgunluktan öL 
müştür. 

Resmi tebliğler 

Atina, 19 (A.A.)- Yunan Baş· 
wmandanlığı dün akşam neşret 
tiği 59 numaralı telıliği: Cep 
!enın muhtelli noktalarında mu· 
vaffakıyetli mevzii hareketler ol
. nuştur. Aralarında bir kaç suba} 
.. >lmak üzere bugün yeniden biı 
;;ok eir aldık. Büyük miktarda 
malzeme de iğtinam edılmiştir. • ftalyada bir mahal, 19 (A.A.)-
Umumi karargahın 195 numaral 
t ~bliğinin Arnavutluk cephesinr 
1it kısmı: 

Yunan cephesinde 9 uncu ordı• 
'llıntakasında topçu faaliveti ol 
'lluştur. Deniz kuvvetlerimiz 
lünkü gün Lukova mıntakasın · 
1 aki düsman tahkimatını mües 

c;ir ~urette bombardıman etmis· 
'erdir. Tayyarelerimiz. Ergiri 
\lforgone ve Kolonia mıntakala· 
"ındaki düşman tahsidatını bom-
1ardıman etmişlerdir. 

Elenlerin cevabı 
Atina, 19 (A.A.) - "Atina A

iansı,, Yunan gazeteleri, İtalyan
ların mağlulbiyetlerini gizlemek 
icin çıkardıkları yalanları bahi~ 
mevzuu ediyorlar. Mesela geçen
lerde Stefani Ajansının siyasi 
muhabiri diyordu ki: "Yunan or
dusu şimdiye kadar İtalyanların 
ancak muavin kuvvetleriyle kar
;ılaşmıştır ... "Estia .. gazetesi, bu 
iddiayı reddederek diyor ki: 

"İtalyan umumi karargahının 

Alman tebliği 

Berlin. 19 (A.A.) - ' 1Resmi 
~ebliğ,. Fena hava şartları dola
vısiJe Alman hava kuvvetleri 
'!iindüz ve ~ece ancak muhareb,. 
1<esifleri yapmışlardır. Şimal ka-
11a lında bir ticaret vapuruna atı 
1an bomba makine dairesine isa 
ı,et ederek vapurun ciddi hassır· 
· ığ:rqmasına sebep olmustur. Ön 
~ısmına ağır bombalardan biri 
•c:;abet eden dii!er bir ticaret va· 
'1Uru da mürettebatı tarafındar 
"erkedilmistir. 

18/19 kanunuevvel _gecesi İn · 
"'iliz tavyareleri Almanvanın C' 
"\ubn Garbisine müteaddit bom 
'ıalR.r atmıslarsa da bu bombA 
1 arın binalarda yaptığı hasar e 
'ıf>mmiyetsizdir. Bir sivil ölmüs 
\iir. 

Batırılan gemiler 

Londra, 19 (A.A.) - "'Resm' 
•ebliğ,, Bu sabah erkenden Bel 
~ika sahilleri açıklarında kec:i' 
'aarruzl:ın yapan hücumbotlarr 
-nız altı, yedi bin tonilatoluk bi• 
rnsman iaşe gemisini batırmı~ 
'ardır. 

l stila hazırlıkları 

1 - Amerika limanlarında bu· 
lunup Almanya tarafından işgal 
edilmiş memleketlere ait gemik· 
rin satın alınması. Bu gemiler 
bilahare İngiltereye kiralanacak
tır. 

2 - Birleşik Amerika devlet
lerine ait vapurların İngiltere em 
tine verilmesi. Bu vapurlar şilep· 
]erle yolcu ve yük taşımaya mah· 
sus gemilerden ve büyük yolcu 
vapurlarından terekküp etmek
tedir. 

Amerikan filosu 
Nevvork. 19 (A.A.) - Mr~ 

.... iare Booth. İn~iltereve yaoıl;ı 
~ak daha fazla yardımın harr 
~ehlikelerini arttırıp arttırmıv:ı 
·a~ını ölcmek zamanrnın ı?ecti 
~ini kavdettikten sonraı Ameri 
'(':ımn önümüzdeki 10 sıün zar 
"ında alacağı kati kararı tavir 
•tmesi kap edecE>i;!ini fahmin et 
·i~ini sövlemiştir. Mrs. C1ıır· 
'1ooth . sö71Prine şu suretle de 
•ram etmistir: 
"Yakında filomuzu İnı?ilterı> 

.,in emrine vermPvi miimkün k " 
""lak icin bitaraflık kanununı 
lga etmek mecburiyetinde kal;ı 
·rıi?ız ve bu harekı>t. bir harp hP 
·"keti olacaktır. Bu serait dahi 
'incle benimiz. süratle vicdanım• 
.,.ın suallerine cevap vermek1' 
-ıı i il(,., lloi'iz ... 
Dahiliye Nazırının sözleri 

Londra, 19 (A.A.) - Tayyarr Nevyor~. 19 (A.A.) - Dahili 
•nsaat Nazırı Lord Beaverbrook .,,, Nazın Ickes. sükunet ~ivaspt ' 
i r~detmiş olduj!u bir nutukta ba~ 

1 
'tı;a~tarlarını .siddetle takbih et 

'TcR. sunları sövlemü:ıtir: Düsma "'1ıstır Mıımaıleyh beyanatınd· 
'ln önümüzdeki bahardan evve' 'Pmistir ki: 
•nJ!ilterevi istila etmek üzere h;ı · "Bu adamların. tıpkı bazı e<> 
YJrlanmakta oldui!unu kabul f>f "'f'bi devletlerin uzun zamandan
"TICk lazımdır. Almanlar. ilkba '-ıeri Birlesik Amerikava kar~ 
'ıar icin muazzam bir hava kuv· 'Pvcih ettikleri tehdit gibi. mF>v 
"eti hazırlamak üzere hümma1· ~ııdivPtleri bir tehdit mahivetin
'-ıir faaliyet sarfedivorlar. Tav· -tp telakki edilebilir. Diktatörler 
·ıare planlan cizecek ressamlan ,"'rClp.aganda vasıtasile İnqiltf'rrv· 
'ıütün teknisiyenleri işbirli~inr .... ~hrıJ:>e n:ıuvaffak olamadılar 
~avet eden ve gencliği pilot VE" ;-ımd! ~ynı pro~~gandayı, meı:n 
va mitralyözcü olarak c:alışmıyr ,0k~tı~ı.zde t:crube et~e:cte~ı~ 
tcsvik eden ilaruar. Alman ,gaze- Pr. Bızı tahrıp etmek 1cın ıttı 
~elninin sütunlarını doldurmak· 'ı~dımızı bozmak niyetindedir 
tadır. 

1

"'" ' * ... /~giliz ordusu çoğalıyor 
Londra, 19 (A.A.) ::::::: Gerek 

Lord Beaverbrook'un, jı?erek 
r::hurchill ve d\ğer şahsiyetlerir 
'lep İn,1.'!ilterenin muhtemel isti-
1 asından bahsetmeleri. son mu
vaffakıyetlere ve İn,E!iliz kuvvet-
1erinin artmasına ı:{iivenerek 
'ıarp malzemesi imalfıtmda ~alı· 
c:an amelenin gavretlerini gev
~etmemeleri içindir. 

Londra. 19 (A.A.) - Birkar 
"1Üne kadar askerlik hizmeti icir 
'-1es milvon kisi kaynedilmis bu 
'unacaktrr. Bunlar. ·36 vasında o 
1 an::ırın sınıf1dır. Kayıtlarını var 
•ırAl'l bu adamlann hepsinin sim
-li sil& altına cağrılmıvacakları 
~üphesizdir. Esasen bunların bir 
'<rsmı milli ehemm.iveti haiz va
~;r,.,ıProP ,.,,,1,.,,.,..,~ktı:ıNı?'l.:ır. 

ltalyanlar harbetmeyi 
unutmuşlar 

.,Carpısmada İtalvanların yük 
•ı>k bir muharebe kabiliveti gö~ 
<>rrlikleri söylenemez. İtalvan1a• 
-:ırihlerinin baska devrelerind• 
üyiik cesaretler göstermisler 
~ir. Kendisile simdive kadar ka• 
"'El etmC'miş olduğumuz. - Allar 
'"'il'T - kavıza etmeyi hic istemP 
-niş bulunduğumuz ve kendisinr 
'·arşı ya1mz semoati beslPdi~imi~ 
'>ir mmeti. askeri hasletlere ma 
0 ik bu!unmamakT:ı itham edecpl• 
~eğilim . Fakat İtalyanlar. belk 
-.ugiin isteklerile harp etmiyor 
' ıı.r ftaJvanlar, o derece uzun Z? 

-nan kendi mPmleketlerinin id:ı 
e~ine her türlü istir:ıkten uzaı 
utulmuslar ve disiolin altınd · 
•1tu~arak idare edilmislerrlir k• 

'·ahraman orcfaların harekatın r 
"Sas teşki! eden ve hürrivetir 
•ahmil eylediği disiplin netice 
·i.nde en ivi tarzda kendisini ı?Ö" 
~eren erkekçe heyecanlar duv 
"l'lamıslardır. Kendisinin miktar 
•a cok dt"lnunda bir kuvvet kar· 
·ısında silahlarım kullanmadar 
'erkeder. asgari bir tam fırkr 
..,ördük. 'Bizim kuvvetlerimiz. üc 
iört, beşe karsı bir nisbctind' 
nücadele etmis ve hala da de 
rnmlı muvaffakıvetlerle mücad<' 

1e evl"""'"ı.~,, hıı hrnnı11c:tur. 

ltıgiliz zayiatı az 
"Aldığım en son haberlere gö

e , cölde bütün bir hafta durma 
1an harp etmis bulunan cok bü-
1ii1< İngiliz ordusu. 16 kanunu· 

"'Vvel P,ecesine kadar. er, erba< 
ve subay olarak binden asağı ö 
lü, veyahut yaralı vermic:tir. Bı· 
'lrdu, İngiliz. Hintli ve İmpara
torluk kıtalarmdan mürekkep 
ı,ulıınmaktadır. Muhakkak ki 
"ıaska kayıplar da olmuştur. Biı 
hu hadiseyi çok şayanı memnu· 
"liyet telakki etmeliyiz. Bu ha
;h;enin başka istikametlerdek· 
-ıksiılamelleri cok müsait olacalt 
ve bize vaziyeti evvelkinden da 
1ıa ziyadı> cüretkarane t elakki et· 
•1v'~ imkµ11rr.; verecektir .. , 

resmi tebliğlerine göre 1 mümtaz Surı·ye Kom·ıser·ı 
tümen (Ferrara, Julia, Pousteria. 

KISA HABERLER 
ROMANYADA: 

Churchill, harekatı idare eden 
tn_giliz kumandanlarım takdir et
tikten sonra şöyle demiştir: 

"Avam kamarasının, bugünkü 
vaziyetten elde edi1en neticc>ler
den memnun kalacağını zannedı-Arrezo. Venezia, Sienna ve Tren· (Başı ı incide) 

t.o tümenleri) ve 7 müstakil alay • BUkre~. 19 (A.A.) - Hariciye yorum. Bu taarruz, hiç bir suret· 
Nazırı Prenı Sturdza'ya ba9ka bir va- te nihayete ermiş değildir. Fakat. 
zlfe verileeeğlnden, Harlclye Naz.ırh · bundan sonrası icin kehanetlerde 
ğını vel<lleten Başvekil General An- bulunmaya kalkmadan sözü müs
toneaku deru!lte etml9tır. takbel hadiselerin seyrine bırak-

• Bllkreı, 19 (A.A.) - Tuna neh· 
rind .. buzların artması üzerine, Galas manın daha iyi olacağı fikrinde 
ve Sullna ile Karadeniz arasındaki yim.,, 

(dağcı Bolzano, ikinci Bersaglieri. hakkında İtalyanın reyi sorulma
motörlü suvari, ağır topçu, Can- mıştır. Filhakika her şey iyi. git
tore, Grenadier ve Milano Lan- tiği zaman, Hitler, tantana ile 
cier alayları) Arnavutlukta harp Bern'lere kadar giderek yaptığı 
etmektedir. Bunlara Yunan teb- işlerden Mussolini'yi haberdar e-
1iğ1erinde zikredilen di~er fırka· decektir. Fakat işler fena gittiği 
lan da ilave etmek lazımdır. Gö- takdirde Mussolini, bunu, başka 

münakalAt durdurulmuıtur. Stokholm, 19 (A.A.) - Merke- rülüyor ki, İtalyan ordusunun en bir vasıta ile, Trablusgarp hudu
zi İsveçte Karlskoga şehri cİ\'a- güzide kıtalan Arnavutluktadır dunda patlayacak olan Fransız FİNLANDİYADA: 

Taarruz ihtimalleri 
rında Bofors mevkiindeki infilak ve muharebe yapmaktadır.,, Başvekil, d~ha sonra Britanya 

toplarının gürültüsü ile duyacak- d ı dak. r ·1· d d maddeleri fabrikalarmda müthiş e Helıinki, 19 (A.A.) - Başvekil a a arın ı ngı ız or usun an 
bir yangın zuhur etmiştir. Şehir, tır. Rlıtc Rytl birinci turda 300 rey Uze- bahsetmiş, büyük mikyasta hır 
zelzeleye tutulmuş gibi sarsılmış, fiyat Komisyonunda * rlnden 288 reyle Flnıanda cumhur- orduya ihtiyaç olduğunu kayde-
iki saat arka arkaya yekdig· erinı Vaşington, 19 (A.A.) :::.... Harı- re.lıllğlne. intihap edilmiştlr. • derek demiştir ki: 

• Helalnkl, 19 (A.A.) - MUıtafa "B d 1n b d -takip eden ı·nfı'laAkların şı.ddetı·n- (Başı 1 incide) ciye Nazırı Hull gazetecilere yap- u or u. ya rz u a ayı mu-
RelılcUmhur Dr. Kalllo, Helainklyl d f t · k f k b k h 

den bütün camlar kırılmıştır. İn- ları düşmediği takdirde, Komis- tığı bayanatta Vichy hükumeti terketmeden evvel ihtiram kıtasını a aa e mıyece • a at aş a sa -
filaklardan bazıları, 50 kilometre yon, fiyatları tesbit ctmiye mec- nezdindeki Amerika maslahatgü- tefti9 ederken bu akşam kalb sekte· nelerde de hareketlere geçccPk-
uzaktan işitilmiştir. 30 kadar yo.- bur olacaktır. zarı Murphy'nin Fransız mi1s- ıinden vetat etmııur. tir. Çok iyi yetiştirilmiş, en iyi 
ralı vardır. Kayıplardan bir ço- MAKARA FİYATI TESBİT ff>mlPkE>lerindPkiAmerikırn konsr İTALYADA: silahlarla teçhiz edilmiş büyilk 
ğunun ölmüş olmasından korkul- EDİLDİ losluklarınm teftişine çık:ıcağını bir ordumuz olmalıdIT. Bu. 1941 
maktadır. Ahaliden 2000 kişi, şeb Fiyatları Murakabe Komisyo- · ilvlPmi~t.ir . Murohv'nin General • Palermo, 19 {A.A.) .:.: Sebebi senesi için lüzumlu bir ihtiyat 
ri terketmek mecburiyetinde kal- nu makara fiyatlarını da tesbit Weygand ile görüşüp görüşmiye- meçhuı bir yangın yüz.ünden Favori- hareketi teşkil edecektir. Zıra 
mıştır. Yangın, tamamile bastı- etmiştir. Perakende satışlarda. ceği belli değildir. Fransaya ta- ta parKı civarındaki Prens Niıcemi 'Od 1 de hn adıının müdafaası icir 
rxlamamıştır. Fakat bu mıntaka- toptan fiyata yüzde 14 ilave edi· yin edilen yeni Amerikan büyük köfkünde bulunan birçok aanıt eser· rieğilse bile. hic olmazsa baska 

teri mahvolmuştur. Harap olan tab· h l d d t ·1..:.L ·t·b 'l daki bütün itfaiye teşkilatının lecektir. En çok satılan Merseri- elçisi Amiral Leahy'nin Noel bı- sa ne er e, a e ve s1 cuı ı ı arı e 
go .. sterdı·g~ı· gayret sayesı·nde yan· lolar arasında Pletro Novelll'nin eıerı mutedil bir müsavat esası dRhi-ze makaraların da satışlarındaki tilinden biraz sonra Vichy'e hare- olar. "Anonelatlon., tablosu da vardır. 
gınm tahdidine imkan hasıl ol- kar nisbeti yüzde yirmidir. ket etmesi muhtemı>ldir. · Y~ngır baatınlmııtır linde kuvvetlerimizd0 n istifade 
muştur. --------------------------- ----------------etmek fırsatlarını muhakkak bu-

Hindistanda Tayyare 
Ve Gemi Fabrikaları 

Yeni Delfü, 19 (A.A.l - Hirı· 
distan hükumeti, Bangalor'da bir 
tayyare fabrikası, Madras'da de
niz inşaat tezgfilıları tesisi jçin 
Bombay sanayicileri tarafından 
tanzim edilen projeyi tasvip et
miştir. 

-66-
İkinci seansı bir üçüncü takip 

etti. Ve en son seans biterken sa
bah oluyordu. 

Davetliler gittikten sonra an
ladım ki bu ufacık "tJOkP.r parti
sınde Naki Han yirmi bin, Hintli 
prens te yüz: otuz bin frank .kay
betmişlerdi. 

rc· J i~·-.; ~. m~ ~,h;~~"m?;;,:~~~z~için he· ::~!iif :ı~l: aı::e;ı~~n~~du~::· f '- - Kur yapmak değil, müm- -ia tevakkuzu gevsetmenin bir c1-

I Yazan : ANNIE VIVANTI künse kaçırmak bile :stiyornm rıayet karlar büvük bir ihtivatsı:r· 
.. ama, o bizim gibi ya~ını başını , k 1 ğ · 1 v 

• ~'!v~,r.~:. '!~~~~!>~. 5J!'~r?..o..ı._u. almış erkeklere aldırış etmiyor.. ~iş~i::ca ını söy eyerek şöyle de>· 

haverelerini dinlememek ıçın llinç istiyor genç... "Kış, bir mütecavize yazın a· 
yanlarıQda bulunmamayı tercih - Bunu neden biliyorsunuz? vantajlarına tekabül ' edPbilecck 
e:di:vordum. - Sana bakarken kadıncağı bazı avantajlar vermektedir.,, 

Bir gün yemek yiyorduk. Ba- zın feri sönmüş gözleri yıldız gib "Sahil müdafaalarımız tamdır 
zilof Akrebe: p::ırlıyor . rskocyanın $imalinden başlıya 

- Lupia~ dedi. Dün gazinoda İsi şakaya boğmak istedim ·ak adamızın dört tarafında , mu· 
Niki'yi görmeli idin. · O derece _ Görüyorsun ya Niki. dedim ızzam miktarda top, mitralyöz 
dalgın bir surette oynuyordu ki Gı>neral sana bir nişahlr bulmus ·ahkim edi1mis mitralyöz yuvası 
etrafında dönenlere dikkat bile N k b ıe di"er her türlü müdafaa vası-• i i irdenbire parladı: "' 

~~açuoka, Bu Husustcı 

Yeni Bir Nutuk Söyled 
Tokyo, 19 (A.A.) - "D.N.~:J 

J a oonyarun Vaşin,gton Bü"V'i.U 
El<;iliğine tayin edilen ve yakın 
da vazifesi başına gidecek olat 
ı\roiral Nomura şerefine Ameri 
'can - Japon cemiveti tarafında1 
ver;len bir zivafette Japon Hari 
.. iye Nazırı Macuoka bir nutul 
·övliverek ezcümle demistir ki: 

''İki memleket arasındaki mü 
ıascbetleri halen mevcut vahin 
ue şayanı teessüf vaziyete sokat 
1x1~lıca sE'bep, Japonvanın besle 
ii~i _ea:velerin Amerika tarafın 
.:ıan yanlış tefsir edilmiş olmas1 
riır. 

'Üçlü pakta ııelince. Amerik8' 
-nilletinin bir kısmı, Japonyanı1 
-ıu pakta iltihak etmesine saik o 
'an sebepleri anlamamış ve Ja 
'lOnvayı Amerikaya karşı has 
-nane niyetler beslemPkle tahtiı 
"'tmiştir. Jaoonyanm her şevdeJ 
"'vvel istediği sey, sekteye uğrl'4 
11adan eserini tamamlıyabime!I 
cin islerine başka1anrun karmn4 

"YIAsıdır. Janonvamn müttefikle 
-ine kam dürüst hareket etme'k 
•e oldu,ğu ve edeceği hakkmdı 
\merikalıların şüphede kalmas1 
'1ı istemiyorum. Japonyanın mt; 
•akbcl dıs sivı:ıc:etinin temeli ÜQ 
il pakt olacaktır ... 

Afrika Bi.ivük Elcisi Grew, b1 
"lutka cevaben ezcümle demist4 
1<\: .. Amerika ya karşı besledil!itj 
o;evp;i kadar Janonvaya da şahs 
'11uhabbetim olduğunu zannedi 
vorum. Bövle hisler. batan be'1! 
..,Plmilel işler üzerinde rnüess~ 
')lttr . ., 

Amiral Nomura da bir nutu\ 
-:;öylemis ve iki devlet arasında 
1<:i münasebetlerin ıslahı lüzumu 
11u ileri ı:ürnıü~tür. Amiral bil 
1ıa!'sA demistir ki: 

"Hadiselerin buE!ünkü fenı 
:ekli almasından dolavı ciddef 
0 ndise duymaktayım. Eğer bu~ 
"lir nihavet verilmiyecek olurs~ 
iki millet arasında had bir geII 
'Tinlik hasıl olması muhtemcldiı! 
ı.talbuki, millet1erimizin kav~ı 
0 tmeleri için hiçbir sebep yokı 
•ur. Bilakis her şey dost kalma 
1 arını amir bulunmaktadır.,; --, 

Franco, İspanyollardan 
Yeni Fedakarlıklar İstiyor 
Sarragossa, 19 (A.A.) - "D.N 

B . ., General Franco dfın S~rar 
gossa'daki askeri mei:debi ziyarej 
etmiştir. Subay ve talebeye kısı 
bir hitabede bulunan general, daı 
bili harp safahatını gözrlen ge. 
çirdikten sonra, yeni fedakarlıkı 
lar yapmaya hazır olmanın lüzuı 
mu üzerinde ısrar etmiş ve kar~ 
deniz ve hava ordularına men• 
sup herkesin gayesi, İspanyanııı 
vahdeti olması lazım geldiğini be 
van etmiştir. 

sına tahammül edemem, çünki 
olüleri tahkir etmek istemiyd 
rum. Fakat, Hitler, muazzam hl 
kuvvete maliktir ve bu kuvvet 
merhametsizce kullanmıya kadil"t 
ciir. Simdi veyahut her halde bil 
kaç aya kadar kendisini..'1 bir şey· 
ler yapmaya büyük ihtiyacı var
dır. Harp başladığı zaman, Hit· 
ler'in Polonyaya karşı planlaıy 
hazırdı ve İngiltere ve Fransan11 
mücadeleye gireceğinclen şüphe]( 
ıdi. İngiltere ve Fransa harbe gir• 
diler ve Hitler, Polonyayı bitir
dikten sonra, karşısında !ngilteı 
reyi ve Fransayı buldu. Hitler, 
tam bir rehavet için::le sanılaca\ 
bir tarzda uzun zaman bekledi vt 
o zaman Fransayı yıkan bir seri 
en şiddetli darbeler indirdi. Öy• 
le zannedivorum ki o zaman Fraıı 
sa ile birlfkte İn(!ilterenın de dii· 
o;eceğini sandı. Fakat hadiseleı 
'ıaska türlü cereyan etti ve ~imdı, 
Hitler'in bilhassa bize karşı b::ıs· 
ka planlAr haz1r1amakta oldnğu. 
nu tahmin edebiliriz. Binaen3· 
leyh. herkesin gittikce artan biı 
gayret sarfetmesi lazımdı:. Dul" 
madan hazırlıklar vaomnltvız . ., 

Haı•a ve deniz lıarbi 

Bu planlarm tahakkuku. bu 
muharebe içinde Imparatorluk 
tarafından sarfedilen gayrf'tlere 
iştirak maksadile Hindistandc1 ih
tiyat bir sanayi merkPzinin tf'sisi 
mühim bir terakki te!Şkil edecek· 
tir. 

Kap Day'daki bu kumar dolabı 
bütün mevsim imtidadınca de
vam etti. Mevsim sonlarn'a doğ
ru Kot d'Azür'ün paralı sefihleri 
(Vişi) ye, (Dovil) e dağılmaya 
başladılar. Boğuntulardan Ka
lın'in hissesine yüzde yirmi be~ 
IS<ıbet ediyor. Kalanı bütün kum
panyaya dağılıyordu. 

etmivordu. s ası doludur ve bunları ı·vı· terbı· -- .. uc- Mura. dedi . Artık kend .; 
Niki başını kaldırdı ve sordu: k<>ndirr.den iğreniyorum. .,e görmüş büyük miktarda asker Başvekil hava harbinden bah· 
- Kime dikkat edecekmişim? Kalir, sükunetle: er beklemektedir. Fakat, yalnı;ı sederken ''Bir çok bakımdan mu ----

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Kr, 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci 1Jtıyf a santimı 5{)(J 
2 ,, ,, ,, 30() 

4 Jlf ' ' ,, 100 
5 " ,, " 7.'i 
ilan sayfasında,, 50 

Bütün bu hadiseler içinde Ge
neral Bazilof'tan bahsetmeyi ih
m;ı 1 ettim. Kırk beş yaşlarında 
olan bu adam, Rus ordusunda 
p~rlak bir mevki sahibi iken ku
mara iptilası yüzünden mesleği
ne yakrşnııyan bir harekette bu
l unmuş ve memleketi terketmi
ve mecbur olmuştu. Kalin'le ara
larındaki münasebet ta Rusya
dan başladığı için ikisi de birhir
lPrinin ne olduklarını pek _güzel 
biliyorlardı. Herkesin yanında 
gayet hürmetkar lisan ile konu
şan bu iki adam. başbasa lı:aldık
lnn zaman o derece müstehcen 
kdimekr kullanıyorlardı ki mu-

Bazilof gözünü kırparak: \Taginot hattını tutmanın kaf azzam ıslahat kaydetmış olmaklı 
- NE> demek istiyorsun? dedi ı be b t ı · k - Arılarsın ya ... Şu bir zaman- •e eceğini düsünmüş olan Fran ra er, gece ayyare erme ar 

dan9eri sana için için yanan zen· Sana karşı vaptığımız bütün iyi· - ız Genel Kurmayının hatasın~ şı hiç bir şayanı memnuniyet ça 
girı Ingilh karısına... tiklere böyle mi mukabele edi· liişmemeliyiz. Bu.l?iin biz. bura- · reye varamadık. Bu hava hücum· 

- O kocakarı mı? yorsun. Yavrum. evveliı. şunu bil 1a. büyük bir süratle her nereye! !arının devamına intiza: etmeli 
Bazilof bir revereansla: kı ... Sen ise yarar bir adam değil •lsa _gidebilecek ve çok büyük bir vız ve b~n~ara tahammül edece-
- Evet o kocakanyı be~eııe- sin. Seni Mura'nın hatırı için çe- rnvvetle mukabil taarruz hare- j demıştır. 

medin mi? kiyoruz. ·etine ~eçebilecek çok büyük bir . hurchill, Atlanti.kte ticaret fi· 
- Bana ne? Rahat rahat bü- Tıpkı kürek mahk11mlanrun "duya malik bulunuvoruz. Bina-! , .ıvıplarırun çok endişe ve. 

vük annem olabilir... ayaklarında sürükledikleri bır naleyh, herhangi bir kuvvetle oır mikyasta dalına devanı 
- Ben kadınlara baktı~ za- gülle gibi... ahillerimize avak basarsa, düş- tığıni, fakat bir sene evvel ö. 

man üzerindeki pırlantalann kı- Niki'nin güzel gözlerinde bır nanımızı mağlup edeceeimize iti une geçmek mümkün olacağı sa. 
ratı yaşlarından ziyade beni meş- şımşek çaktı. -nat olunabilir. Maamafih. paro- ıılan bir tehlikenin arttığını ka. 
~ul eder. Hele bununkilerin yal- - Ben o gülleden !":izi kurtar· amız. durmadan müteyakkız bu- bul etmek !azım gcldiftinı, bunu11 
nız kul:lğındaki tektaslar kafi... mnyı pek güzel bilirim' dedi. lunmak o1malıdır. içın. filotilla v~ diğer müdafo:ı 

Akrep. kaşlarını çatmış dinli- Kalin kahkaha ile ~ülerek: "Hitlerle Napolcon arasmda usullcri1e kaynakların pittıkç1 
yordu. Niki: ( Arkası Var) herhan,l!i bir mukayese yapılma- fazlalaştırılacağını söylemı~tir. 
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Beynelmilel sergilerde (Rekabet kabul etmez erişilmez bir ku:vvet) unvanını alan 

p MARK müstahzaratı 

YurdumÜzun kıymetli san'atkar aşçıları da büyük takdir ve 
havranhkla karşılamaktadırlar. ÇAPAMARKA müstahzaratı 

mutlak huzur ve s ıhhatinizi temin ecl~r. 
Israrla ÇAP AMARKA isteyiniz. 

'..---------------.----------·~' , • ,, 
15 T i M o F u J 

Barsak kurtlarından (Abdest bozan) dediğimiz şeritlerirı 
devasıdır. 14 yaşından üstün olanlar kullanırlar. İstimal tarzı 
kutuların içinde yazılıdır. Her eczanede bulunur. Sıhhat Veka· 
Jetinin m üsaadesini haizdir. 

Fiatı 75 Kuruştur. 

'------· Reçete ile satılır. ·------r 
lstanbul . Belediyesi ~. lcinlar 

Tahmin Bed. tık Temin. 

600,80 

1020,00 

45,06 Karaağaç müessesatr için alınacak 13 kalem te
mizlik malzemesi. 

76,50 Karaağaç müessesatı için tabcttirilecek 3000 cilt 
et sevk pusulasL 

T ahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazıh işler ayn ay
'n açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. İhale 6/1/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektunpları ve 
940 yılma ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi 
ll:ncümcnde bulunmaları. (11969) 

Kazanç Vergisi Mükelleflerinin Nazarı Dikkatine : 

lstanbul Defterdarllğından : 
!140 mali yılma ait kazanç vergilerinin aon taksit müddeti Birincikanun 

940 ayı sonunda bitmektedir. Mezkur vergiler bu ay içinde ödenmediği tak
'd irde yüzde on ilavesi suretiyle tahsil edileceğinden icrai takibata ve ceza 
ilavesine mahal kalmamak üzere alakadarların borçlarını mez'kı'.ir tarihe ka
dar mensup bulundukları tahsil şubelerine yatırmaları rica olunur. "11947,, 

l Q 

Lira 

ı 2000 = 2000.-

3 1000 = 3000.-

2 750 = 1500.-

, 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - öUOO.-

- ~ 

Türkiye Bankasına para vatınnakla 

valm1 nara biriktirmiş olmaz. ayni 7.a

manda taliinizi dt rler emiş olursunL12. 

Keşldeıer 4 Sııbat. 2 Ma il Kumbaralı ve 1<11mbaraaıı 

l 
.. , A,,. • 1 ki ltee ııesaplarınd• en aıı eıtı il • 

'/l ... ,. uıttoa. ., ne . raa1 bulunanlar kuray• 

.... 111r1ın11ta1r1ıh1ı1er1ı1n1dellyl•lplı11ır11 ........ dlalhlll .. odllllllrılelr.1_ ........... 
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--~ sene garantili bir K o L 
Erkek veya Kadın 

MARVIN 
saati TAM VAKTİ bildirir! 

Çünkü: 

MARVIN 
İsviçrenin en meşhur saatlerin

den biridir. Şöhret bulan 

MARVIN 
Saati emsalsiz ve zariftir. 

TAKSiTLE 
Osman Şakar 

ve Şeriki 
Galata Bankalar Caddesi 

No. 59/47 Tel : 41378 

1 Beyazıt: Üniversite Cad . N:::J. 28 
Kadıköy : İskele Cad No 32/2 " . . 

l 1 

İstanbul Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlfuıları 

Bir kilosuna tahmin edilen fiat al
tı kuruş olan korum, muamele ver
gisi bütün rüsum ve nakliye değir
meı•ciyt ait olmak üzere lkl yüz elli 
ton buğday pazarlıkla kırdırılacaktır. 
İstfltliler·n yüzde on beş teminatlarile 
birlikte 23/12/940 günü saat 15/10 
da Karsaa Askeri satın alma komis
yonuna gelmeleri. (1644 - 11859) 

~ Göz Doktoru -

emal Tarkan 
l'aksun. Tramvay duratı ltarşı

aırıdsı Kamerpalas No. ı. 
Tel 49313 -------

ltanbu l 4 UncO lcr• Memurlu~u n· 
darı : 940/777 No. lu dosyada mahcuz 
olup satılmasına karar verilen 130 
lira kıymetinde bir adet saya dikiş 
makinesi 24-12-940 Salı günü saat 
12 den 14 e kadar Fincancılarda Ars
lan Fresko hanı önünde satışa çıka
rılacağı ve teklif edilen bedel mu
hamrr.t:nln % 75 ini bulmadığı suret-

i 
te ikincl arttırma suretile 26-12-940 
perşemo~ günü ayni saatte ve ayni 
yerde satılacağı ilAn olunur, 

KAY ı P: 938-939 senesi Bakırköy 
Beıezyan llsesinden aldığım şabadet
nameyi kaybettim, yenisini alacağım
dan eskisJnin hükmü yoktur, 

ti aflfo Ergen 

KAYIP: Yüksek İktısat ve Ticaret 
mektebinden 1939 senesi çıkarttığım 
hüviyet cüzdanımı zayi ettim. Yeni
sini çıKa:-acağımdan, eskisinin kıy
meti kalmadığıru bildiririm. 

Neıet Eren 

KAYI P: Malkara nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus hüviyet cüz
danımı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Malkara kazaeı Kara yidemtr kö· 
yünden Süleyma n oOlu Hllaeyln 

GUlle 

KA Yı P· Sultanahmet nüfus memur 
luğundan almış olduğum nilfus tez
keret . il İstanbul Liman İdaresinden 

' aldığını dalgıç cüzdanımı kaybettim. 
Yenilerinı alaca~ımdan eskilerinin 
hükmiı kalmamıştır. - Flruza§a h•· 
mam caddesi No. 7 Mehmet Deniza l tı, 

Sahip Ye Ncarıyu Mlldlll'tlı Emın Ull&AN 
Oucıccilik ve Mey!s'at T.l..io •TAN llatbaaaı 

- -

l'L # - ~ • 

Ba,, Di,, Nezle, Grip, Romatizma·· 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılannızı Derhal Ke~~ 

icabında gilnde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKININIZ 
HE.R YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA tSTEYINIZ. 

İDEAL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: " Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satış yeri: TAN · lstanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

ı1 Emniyet Oteli ve Gazinosu ' Kalorifer - Sıcak · su - Banyo ve bütün konloru havidi 
Mefruşat ve yataklar yenidir. Telefon: 1164 

ı\nkara - Yenisehh· ı\ ts.tfö·k Rulvarın4'11 Ordu F.vi karımnn" 1 
~------~ ... 1'ELEFON: 11 6ıf ·-------•'r 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu~ a'a rihi · 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Aja ns adedi : 265 
~irat ve ticari her ne vi ba nka muamelelerf 

Para 
iKRAMiYE 

Zi raat Banka,•nda kumbaralı ve lhba ,..ız tasar ruf tıeaap l•rınd• en n 110 
ılraaı bulunanlara aenede 4 defa çe k llecel< ku ra ile apQı dakl pll na gOrr 

ikramiye daCıtılacaktır-
4 Adet 1.000 Llralık 4.000 Lira 

4 • 600 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 " 4.000 • 
100 • 110 • 11.00<' • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • l .200 • 

ı>I KKAT: Resaplal"11'1dald paralar t>tı sene ttlnde 150 liradan asaıt> dQşmı 
'leniere ikramiye çıktığı takdirde -. 20 razıasıyJe verilecektir Kurala 
•en ede f defa, l Eylfil. ı Blrtnd kAnun. l Man ve 1 Bazinı · 

tarth l!'1'1 nde cekilecektlr 

~ıııııııuıııııuııuııııuııııuıııııuuuuuıııuııuııııııııııııııuııııııuıııı~ 

~AŞ . KIN TEMİZi~ 
- -- -- -: Milli, Hissi ve Aşki Roman ~ 
2 E 
§ Yazan: Aka Gündüz ~ 
- . = § Satış yeri: TAN - Istanbul. Fiatı: 100 ~- E 
~uuııııııııuıuııuuı ıuuuı111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esaı 

No. Yeri Kıymeti Cinai M eaal'ıaaı 

SOP Beşiktaş, Teşvik.iye mah. 9950 Arsı> 
Hacıemin sokağı es. 5. ye, 

1990 M2 

23, 25, 27 No. 
1923 Alemdar mah. Yerebatan 4732 Bahçeli ev 264.50 M2 

cad. es. 2. ye. 10, 12 
2065 Kadııcöy, Osmanağa mah. 5407 Kargir depo 430 

es . Ça vuşbaşı iskelesi ye, 
Mühürdar Fuatbey sokağı 
No. es. 22 Milk. ye, 5. 

2169 Eminönü, Çelebioğlu mah. 5000 Odalı dükkAn 5 
S:ıbuncu han cad. es. 41 
ye. 41 

2210 Galata, Yenlcami mah. 7753 Mağaza 
Yeni cami cad. eski 86, 88, 
ye. 74. No. 

M2 

M2 

2964 Arnavutköy, büyük ayaz- 1585 İki ev 4'03.3t M2 
ma Y. çeşme sokağı es. 30. 3312 
32, ye, 36.11 
"eğlence ve beyaz gül so• 8640 
kağı,. His. 

Depozltoıu 

1990.00 

946.4f 

1081,40 

1000.-

1550.60 

317,00 

Adresi ve tafsilAtı yukarıda yazılı gayri menkuller peşfn para ile vı 
açık arttırma usulile satılacaktır. thnle 25.12.940 çarşamba ı:ıünü san 
orıdadır. Müzayede sıra~ında verilen bedeli nıukaddeı kıymeti geçtiği tak 
dirdc taliplerin depoı.itolarını yüzde yirmi nisbetinde tezyit eylemelerı 
mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri lazımdır. 

!şbu emlAki satın alacaklara satış bedelinin bir kısmı mevzuatımız 
dah·esinde ikraz edileceğinden bu hususta izahat almak istiyenlerin pey 
akçesi, nüfus tezkeresi ve üç. f9\Pgr~fla. 1:>4dirilcn gi\n ve saatte şubemiz 
cml~k servisine gelmeleri. · (837) (11533} 

?R 1'> OfO 

Y~Mişi1tei Gıtmıs 
kA'1uflu/4U SÇık!~-:~:.-:,ıŞ 

Fazı a c e reva n ı s t ı h ı a R 
eden ampullar kullanıld ı• 

aında aynı tuhafııaa d ü · 
şülOr. 

Haklkl 'tasarruf yapmaR 
isteyen daha az cereya n 
sarfı na mukabil daha bol 
ışık veren TUNGSRAM am
pullarını mObayaa eder, 

OSMANLI BANKASI 
TURK ANONiM ŞffiKET~ 

TESİS TARilII 1863 
~tatüteri ve TUrlcye Ciln\bunyetı ile milnakit mukavelenamesl zı9' 

f\umaralJ 10/6/1933 tarıhlı lranunla tasdik edilmıştır. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmı Gazete) 

Sermayesi~ 

bıityat akçeci : 

10.000.GOO lngiliz Liras1 

1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTER de 

11Sffi. KIBRIS. YUNANISTAN lRAN lRAK. FILIS'fll" 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merke7 ve ~uhelerı 
1GOSLA VYA ROMANYA tUNANlSTA1'1 SURJVE LUBllll' 

Filyailcrı ve bütün Oünvada Acenta ·~ MuhabırJcr1 vardıı 

Der nevi Banka Muamelelerı yapar 
Besabı car i ve mevduat hesaplar1 küşadı. 
r k ari krediler ve vesaikli kr ed iler küşadı. 
f ü rkiye ve Ecne bi memleketleı üzerıne keşide sencdat 1' 

rnntosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat. altın ve emtaa fizerine avans 

'Pne da t tahsili h ve ııaire 

En yuksek emnıyet şartlarını naız ttıralık· 

Kasalar Servısı vardır 

1vasanın en müsait şartlarile ( kumharah veys 

lrumbarasız) tasarruf hesaplan açıt~ 


