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GENÇLiK ve KAHVE 
Peyami Safanın Türk gençliğini çok yakından ala 

kadar eden mühim bir tetkik yazısı. 
Bugün çıkan 

_!ENi MECMUADA o~uyunuz.ı 

• 
artı Kongresinde 
azalardan Gelen 
ilekler Görüşüldü 

Yunanlılar 
Malzeme ve 
Esir Aldılar 

Romanyay 
Nazi Kıtaat 
Sevk edildi 

_ ,.. - --
Himara Bir Harabe 

Halinde, Şehre Giden 

Yollar Cesetle Dolu 

Bu Takviye Kıtaatını 

Mevcudü 150-200 Bi 

Kadar Tahmin Ediliyo 
.... 

Korfu Bombalandı Bir Habere Göre alk Partisi 
ongreleri 
ünasebetile 

Bunlardan Çoğu Mektep, 
Yol, Hastane ve Bakımevi 

inşasına Mütealbktır 
Arnavut Çeteleri de Almanyanın Yunan 

Harbine Müdahalesi 

ihtimali Varmış! 

İtalyan 

Halklıl ve memleketin ihtiyacını 
tesbit için Halk Partisinin kullan
dığı usul, diğer memleketlerde 
mevcut olan usullerin en pratiği 
ve en demokratik olanıdır Fevka
lade zamanlar içinde bulu;mamıza 
rağmen, Halk Partisinin bu ana
neye riayet ederek, halkın dilek
lerin~ ıösterdiği hürmet, bu de
mokratik ruhun bir ifadesidir Ve 
bu sebeple Parti VilAyet Konire
lerinin bu toplantıları fevkalade 
ehemmiyeti haizdir. 

Kongre Mesaisine Bugün de Devam Edecek 
iz'aç 

Kıtalar1nı 

Ediyorlar 

M. Zekeriya SERT EL 

B ugünlerde Cümhuriyet Halle 

1 • Partisinin vilayet kongre
rri halkın dileklerini tetkikle 
rıeşguldürler. Evvellci gün Istan
~Ul vilayet kongresi d:? Parti ida

heyeti reisi Reşad Mim~roğlu-
n güzel bir nutku ile aç1ldı ve 
nden itibaren de evvelce lstan-
1 mebusları tarafından dcrle-

ıp tesbit edilen halkın dilekleıi
; tetkike başladı. 

Parti idare Heyeti reısı 
Reşad Mimaroğlu 

C'timhuriye~ llalk Partisi. vila· 
yet kongresi, dün saat 14.30 da 
ikınci reis Ziya Erden'in riyase· 
tınde toplantısına devan. etmiş
tir. 

Evvela geçen celseye ait zabıt 
okunmuştur. Bunu müteakıp 
Beyoğlu Halkevi reisi Ekrem 
Tur, gayet etraflı bir şek •lde tan
zim edilerek hazırlanan senelik 
raporu umumi heyetin tasvibme 
arzetmiştir. Bu raporun ittifakla 
kabulünü. müteakıp, hesap rapo
ru da tasvip edilmiş ve idare he
yef 1 iLra edilmiştir. 

Bütçe encümeni raporu okıın
duğu sırada kazaların dilekleri 
meyanında olan aza taahhüdatı 
etrafında müzakereler cereyan 
etmiş ve Parti idare heyeti reisi 
Reşad Mimaroğlu. bu senP. konu-

l 
lan tahsisatı kazalarrn ihtiyaçla· 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Halkın ve memleketin ihtiyacı
' tesbit için Halk Partisinı:rı 
Ullandrğı bu usul, diğer memle
etlerde mevcut olan usullerin 

pratiği ve en demokratik ola
dır. 
Ocaklarda, nahiyelerde, kaza
rda ve vilayetlerde, mebuslar 
Up grup dolaşarak muhtelif SJ
flara mensup halk tabakalarını 

Gediz, Menderes ve 
Bakırçaı Taş,ı, 

Ovalar Su Altında 
inler, onlardan matıalHn dilek 
:-ı ihtiyaçlarını öğrenir. Halk bu 
tkikat esnasında btltiin dilekl~ 
ııi acrkça söylemekten çekin
ez. Bu dilekler ocaklarda·1 na
yelere, nahiyelerden kazalars, 
-zalardan vilayetlere devrolu
llr. Her geçişte bu dilekler tas
·r edilerek süzgeçten geçiriJir ve 
'hayet vilayet kongrPsinde son 
klini alır. Buradan merkeze 
~nderilir. Parti merkezinde ay
ca bir dilek büro'iU varrhr. Bu 

Mahsulatta Zarar Fazla, 37 Ev Hasara Uğradı 
• 

İzmir, 26 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Gediz, Menderes ve 
Bakırc;ay tekrar taşmıırıtır. Sular büyük köpriiyü aşmaktadır. O
valar su altndadır. Mahsulatta fazla zarar vardır. Bergamada 
37 ev hasara ni!ramıştır. 

Edirne - / stanbul trenleri bozuldu 
Edirne, 26 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Edirne ile Uzun

köprü arasındaki demiryolunun bir kısmı bozulmuştur. Bu yüz
den dün sabahtanberi gerek Edirne ve gerek Avrupa ile tren mü
nakalatı durmuştur. Hat süratle tamir edilmektedir. 

"ro memleketin her tarafından 
len ve o günün en hakiki ihti
çlarını tesbit eden bu dilekleri 
evzulanna, ait oldukları ma-
mlara, vilayetlere ve saireve 
're tasnif eder. Bir kısmmı a1a
dar Vekaletlere bildirerek ce
'plannı alır ve tekemmfü etmiş 
ir halde Parti kongresin~ arze
r. 
Parti kongresi devletle halkın 
tleştiği yerdir. Burad;t halk 
•lirnessilleri halkm dilek ve ihti· 
clarını anlatır, devlet haU.:ın 
lekleri ve memleketin ihti· 
clarile temasa gelir. 
lşte bu suretle memleketin ar
su, temennisi ve ihtiyacı rrıu
tten merkeze munta"Zam birse
tle intikal etmiş ol11r. 

Noel Esnasında 

lngiltereye Bir 
Nazi Hücumu 
Bekleniyordu 

Mu haf aza Kuvvetleri 

Arttırıldı, Fakat Hiçbir 

Teşebbüs Yapılmadı 
l3u dilekler içinde derhal yapı
bilecek vt!ya yapılması zarıır~ Londra, 26 (A.A.) - "Press 
l<>nlar vardır. Bir kısmı tatbik Association'' un muhabiri Inglliz 
biliyeti olmayan. ve yahut büt- sahillerinde bır yerden IJildiri· 
e yeri olmadığı vey.:ı kanun- yC'r: 

ta uymadığı için is'afı mümkün Noel esnasmc!c. İngiliz sahille-
lunmayan dilekle,·dir. rmdeki muha.fazc. kuvvetleri bir 
F'akat şurası muhakkaktır ki Yr"ısli arttırılmı~tır. BUM sebep 

'ilk arzu ve ihtiyacını bildirmek, Maı .. ş denizinoeki hava ,artları 
;ırti ve hükumet te halkm dilek clmuştur. Bu §artlar bir istıla tt:· 
~ i.htivaelarını öl1renmek imka- ~ebbüsü için mükemmel ol::ınık 
r11 bulmuştur. Ve bu dilekler- tavsif edilmekte idi. Filhakika 
~n yaptlm::ıSY lazım gelenler aenız gayet sakin bulunuyor ve 
Utlaka yapılmıştır. L·~tün Manş N·nizini bir s:s ta * * bakas1 kaplıy.lr..:u Ingiliz ord~la-

- - d.. · t· rırıın mümh'7 kuvvetleri mıt,·al-B ~~unkuh .. k .uny: fe~~~f~~~ yöz ve diğer cıomatik sila.hbrl .. 1 

. ıçınde u ume 1 .. rl.i3larda dolt•şmışiar '\"'3 ->ahu 
.dbırler almakla meşgu du:. vollarmda sevriıseferi cok s;drlet· 
liphesiz ki altı. ay. e':'ve.ı tesbıt ii (·ir nezaret altında ~bul~ınciur· 
ılen ve o va~ıt hır .ıhtıy~ç ola- ı muşlardır 
k görünen dıleklerın çogu bu- • 
· 11 hükumetin icraat ve faali ye- M anşta hava bozuk 
ile rehber olmak kıymetini ka~·- ı.ondra 26 ıA.A.) - "Reuter., 
tmiştir. Başvekilimizin evvelki aJı>ns:nm havadrk muhabiri. bil

l,n milli kc.rurma kanuııu hak- ctlriyor: Noelcf"' hava muhaı:ebe
ltıda izahat verirken buyurduk- 1tr11·1 in cerey&.n etmemesind~ rü
tı gibi. daha dün alınan tedbir- yet şartları f~na olması da amil 
tin ertesi gün noksan olduğu 11:muştur. IngiJ'z ve Almım hcıva 
'>rülmektedir. Gecen zaman zar- akmiarının tim mus olmasmm. Tn 
da halkın altı ay veya bir se- g1Jtere ile Almc.nya aras•ud:ı res-
evvelki dilekleri de değismis mı veya hususi bir anlasmanTn 
bilir Bunnnla bPraber H<ılk mevcudiyetind0 n ileri ı;tel:ligi 

· (Sonu: Sa 5~ Sü ~ . (Sonu: Sa 5; Sü 6J 

-a11ı~ 

~ 1'1-
Mısrr Kralı Faruk 

Mısır Kabinesi 
itimat Kazandı 
Mısır1n Dış Siyaseti 

İngiltere ile İttifaka 
istinat Ediyor 

Kahire, 26 (A.A.) - Mısır 
mebusan meclisı, üç gün dt>vam 
ed.etı gizli müzakerelerden soııra, 
hi.ıkumetin harici siyasetini 68 
muhalife karşı 122 reyle tasvıb 
etmiştir Başvekil Sırrı Paşa mu
zakere sonunda söylediği nutuk
ta bilhassa demiştir ki: 

"Ingiliz zaferinden sonra tehli
ke şimdi uzaklaşmış olmakla be
rc.ber, müdafaa hazırlıklarımıza 
rievam ediyoruz. Mısırt.ı harici 
sıyaseti, Ingiliz - Mısır ittifakına 
v<> memleketin müdafaasınrı ıstı
nat etmektedir. Mtsır Ingiitere i
le akdettiği muahededen doğan 
bütün taahhütlerini düri.ıst btr 
tarzda yerine getirmektedir.,, 

lngiltereye Yardım 

Roosevelt Yeni 
Esasları 

izah Edecek 

Cümhurreisinin, Bazı 

Salahiyet lstiyeceği 

Tahmin Ediliyor 
Vaş.iı•gton 26 (A.A.) · - Reısi· 

cüm ıur Roosevelt'in pazar akşc.· 
rr.ı ı-öyliy~eğı nutuk hakkır.da 
gazete~i:ere beyanatta bulunan 
Reı.:.ıcüınhuı·un katibi Early, Jn
giJtereve yardım hususunda tas· 
ıihatta bu!un~cnğını, fakat r~~ 
kaml;tr beklenilmemesi lazım gt>l 
dığıni söyler.ış ve "R·1~sı:!velt, 
Au .. eriı:tada tınıp levazımı ırnala
tmın çabukıa~lınlması için hiikü· 
metfo sarfcttiği gayretleri herkc
sın ar ıayabile-·cği bir şekılde ızah 
ede. ektir.,, d<.miştir. 

* 
Va:m~~ton ~6 (A.A.) "Ha-

va~ .• Kongre mahfillerin•h' sôv
letıciı:;'ne g')-t:, Roosevelt, koil
grE>ıun Ikin~1kanun içtim.:ı dev
ıe .•J.Tn bidayt:tmde, 'llÜn<ıırnlat 
hatlaT ı elt:ktril~ fabrikahrı gibı 
ba21 umumı nıer.afie hadi.'.'l husu
si teşekküllcrın hükümet. kontro
lu ahına al rımasını isteye~ekt • r. 
Hariciye Nezaretinin yüksek bir 
mPmo..1.nı. >m<.>rika Birleşik dev
letlfı 'nae.ki ı:ar-r levazım ;, fabri
kalr1rnıda , 1 q.ıo senesi zarfoıda, 
19:~9 "t t,"'he:<;!'a 1917 S"'nelcrine 
nazaran. c;ok dııha az grev hadı
selcrınıa kavrl(')ciildiğini hevan et-

(Sonu: Sa 5; Sii 6J 

Fiyat Kontrolünü Müessir Hale Koymak için 

Bu işi Merkezden idare Etmek ve Daireler 

Devam EcUyor 
Kahire. 26 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ:,, Tarablusgarp'ta vaziyeı.; 
te hiç bir değişiklik yoktur. Su
dan hududurıda kesif müfrezele. 
rimizden biri Kassala'nın şarkına 
muvaffakıyetli bir akın yaparak 
düsn.ana zayiat verdirmis ve r1-. 
nerken beraberinde bir esirla 
muhtelif malzeme getirmiştir. 

işbirliğini Arttırmak Lazımgeliyor 
Fiy~tları Murakabe Komisyonu dünkü toplantısında, et fi

yatJarmı tesbit etmiştir. Bugünden itibaren kızıl karaman 50 -
55. beyaz karaman 55 - 60. dağlıç 60 - 65, kıvırcık 65 - 70 
kuruşa satılacaktır. Komisyon. et fiyatlarını daha sıkı bir suret
te murak~be etmek için, canlı hayvan satışlarile et satışları 
aras~nd~k~ farkıa:ı ~a kontrol edecektir. Bu hususta kasaplar 
cemıyetını_n ?e. fikrı . sorulmuştur. Narhtan fazla fiyatla et satan 
kasaı;>lar. ıhtikar suçıle mahkemeye verileceklerdir. 

Üsküdar ceza mahkemelerine muhtelif ihtikar suclanndan 
dolayı 5 kişi sevkedilmiştir. Bunlardan ü~ü bakkaldır. Mahkeme, 
her ü~ünü de 25 şer lira para cezasına mahkum etmiştir. Bugün 
v.in; Üsküdar mahkemelerinde 7 kişi, ay sonunda da 13 kişi ih
tıkar sucundan muh;ıkemP edileceklerdir. 

* ~ 
Kahire. 26 (A.A.) - "Reutıor,. 

Bardia mıntakasında şiddetli top
~·u düellnc:;u devam etmektedir. 

/talyan tebliği 

Fiyat kontrolünde 
noksQJ1.lar 

Başvekil Refik Saydam, Milli 
Kor!.lnma Kanununda yapılan 
tadilat Bü'Yiik Millet Meclisinde 
müzakere edilirken, şimdiye ka
dar tatıbik edilen fiyat po1itika
stncan iyi neticeler alınmadığını 
fiyat :murakabesini başlı başına 
bir cihaz haline getirmek lazım 
geldiğini söylemiştir. 

1 Fiyat Murakabe Komisyonu
nun son zamanlarda piyasaya ne 
suretle müdahale ettiğini ve ne 
gibi neticeler aldığını tebarüz 
ettirmek icin. alakadarlar ara· 
sında yaptığ'ımız tetkiklerde 
dikkati çeken başlıca noktalar 
c;unl ::ırdır : 

Mevzii fiyat politikası 
Fiyatları Murakabe Komisyo

nu pirine, kuru fasulye, yağ tüc· 
carlarından beyanname verme
lerini istemiş ve bu maddeler ü
zrrinde ne kadar stok bulundu
ğunu tesbit etmistir. Komisyon. 
bu ır.addelere azami fiat kovmak 
icin de tetkiklerine devam et
mektedir Fakat bir taraftan bu 
tetkikler yapılırken. diğer taraf
tan da bu maParm ku.;men bask::ı 
c;ehirlere s:ltılmakta oldui!u !!Öze 
carpıyor. Mesela. dün sehrimiz. 
deki buzh;ınelerde stok olarak 
bulunan Trabzon vağ-1arından 
bir pa rti Edirneye gönderilmis
tir. Bir kısım yağ tacirleri. vai1 
fiyatlarına daha ucuz bir fiyat 
konulması ihtimaline karsı, el· 
le-rindeki matları, vae- pivasası
mn daha yüksek olduQ'u bir VE'· 
rP satmak icin temaslara ı:tiri!" · 
miş'erdır Pirine ve kuru fasulvf' 
tacirlerinden b;ızıl;ırımn da avni 
c:;uretJe hareket ettikleri görül
mektedir. 

Görülüyor ki. mr>vzii oıarak 
(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

Roma. 26 tA.A.) - 203 numa
ralı resmi tebliğ: Tarablusgarp 
hudut mmt ... lc::ısında Bardia civa• 

(Sonu: Sa 5; Sü fJJ 

C§_q~~:~~-~-~~~~=> 
iki Tarafh Memnuniyetsizlik 

Yazan: Refik Halid 
Gözlerime ve kulaklarıma inanamadım: Koordinasyon kan. 

nna karşı başkaldıramayıp kira bedellerini arttıramamak 
bedbahtlığına uğrıyan modem emlak sahipleri kömür nakliyesi· 
nin yükselmesini bahane ederek kalöriferler icin bir zam talebin
de bulunmuşlar. Red ile karşılaşacaklımna sÜphem yok. Anlaşt• 
lan, bunlardan bazıları aralarında dertleşerek. yahut tek başlan• 
na, kafalarını avuclarının içine alarak düsünmüsler: 

"- Bu ne haldir, demişler, her tarafta fivatlar yiikselirken, 
çeşit çeşit mal ve eşya sahipleri yükseltme zevkini tadıp surattan 
bir karış kesilen müşteriler karşısında için için keviflenirken biz 
bir şey arttırınıyacak mıyız? Bir şeye olsun zam etmek, bu suret. 
le kiracıyı kızdırmak fırsatını hulamıyacak, hıncımızı cikarami· 
yacak miyız? Akar, irat sahiplerinin esas zevki sadece kira bede
lini toplamak mıdır? Hayır. müstecirleri ibnıek, üzüntiilerini sey• 
retmek, bu seyrin tadını ç1karmaktır. Hele şunlara bakınız: Ayda 
beş, on lira veri~·oruz diye koca binaya bahadan kalma mülkleri 
imiş gibi azametle bir girişleri, asansör kanısını bir açısları. apar• 
tıman zilini bir öttürüşleri. kuru bir azametleri. bir cakal&J'J var 
ki ... Ah. ne olurdu, Koordinasyon pismis asa soi?-nk su katma
o;;aydı da kontrat zamanı istediğimiz kadar kira hedelleTini arttır· 
o;;aydık! Simdi de kiracılann tam kuyruktan kapana sıkı.,.tıjh bu 
zemherirde kalöriferlere keyfimizce fiyat kovııtavdık! Vallahi, 
baska esnafa. tüccal'a, ille ayakkahlarına bir mi!'ili zam vapan kun• 
duracılara hakbkça a~ımızın suyu akıyor. Parasından ~c;tik, 
komisyon kararına güvenerek burunları hın·ada , humumu7.a gfi. 
lerek öniimüzden gecen kiral'ılann burunlarını kıramadıi?ımı~ 
hepsini de arnacı ku~rusu ı;ribi dli.!fiindüremedi~mi7e yanıyontz! 
Bir de, fü~telik bizden. odalaırda yirmi derece hararPt. hamamda 
kaynar su istivorlar; iyi ki tapu senetlerini de h•temivrırlal'. Hak• 
kını Bl'arsan kalörifere ayrıca soi'uk hava vererek dail'eleTİ Ok· 
meydanına henz~tmemiz ve terkos borulanndan Klordeti1 e:eçil'ip 
banyo odalBl'ını Morg salonuna ('evirmemiz lazım! Aşai'ıda kalöri. 
fer ocaiına kömiir atılırken "ıkan takırdı ne kadar sinir hczu~u! 
Ya. bacadan f~skıran duman.lar? Gözlerimiz takıldıkcı. P.klımı:r ha
~ımmfan l!İdivor! Koordinasyon! Kolumuzu, kar.odı:nızı kırdın. 
bizi knrhan Pttin!,, 

BunlBT bövle diy4"dursun. nnle ve ~riı>tr.n haı;ka1dıTnM1'7QD 
~oğu apartıman kir:ıcılarr da bir türlü mr:~mıyan o:lol:ıma titre
şe titttse şöYle haykırıyorlar: "Konfor! Senin namına ne zulü• 
ter yapılıyor!,, 
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Yazan: Alfred Pabrc - Luce - Çeviren: Ulunay 

Reynaud 'nun 
Yıpratılmasına 

Çahşıhyordu 

TAN 27 - 12 - 940 

"Yeni Adam .. 
Sekiz Yaşında ~~~ .. 

Yazan: Naci Sadullalın-
"Y eni Aclam, ek•z yn ııı 

ba mış ... Sanat \ c lıf(ı.I 
ı ecmualnrmın ömiir:siizliiğiın11 

bilenler, 'c l almz şu on oıı be y 
;) ıl içinde, hu;\ ilk ıddialnrla ort 1 

ya çıkıp, tıpkı vakitsiz doğınıI 51 
çocuklnr gibi daha kundakl.ırd 

H d k. Her Reynaud'nun milletin 
ve aşranın ruhunu bılmedığı içın 
b n büyük burju\alar gıbı ya
.ında chemm yeUı bırkaç çam de
\ .rec ınt soylUyorlardı. Velh ~11 
h rp taraftarları iktidarda fakat, 
cll r . ayakları kud etsız ve kendı 

Muhaliflerın çoğu böyle di.işiı
ııiıyorlardı. Ona karşı daha ale~i 
surette kasıd hazırlayanla-=- mah · 
ciut ekseriyetın azaSJ ve hatta hiı
ktimete mensup olanlardı S. F. 
1. O. yanı sosyalist fırkasınm 
~ulhperver kısmı dısiplin itibari
le itımat reyi vermişti; fakat 
buhran esnasında re1s Paul 
Faure, Daladier'nin tekrar hü
kumete gelmesı ve sosyahstlı=>rln 
yenı hükumete iştiraklerı aley
hındc rey vermıştı. Sandığa rP.yi
ni verir vermez Populaırc'de ıley 
r.aud aleyhıne gayet şiddctlı ma
kaleler neşretmeye başladı. Da 
ladıer'nin gızli muhalef~:.ı da."ıa 
tchlikelı ıdı. Sukut ıçınde neza
retıne çekilmiş Georges Bon.1ct
yı hucuma saldırıyordu. (Arada 
geçen şeyler artık unutulmi.lŞtU). 
Georges Bonnct mebusan mechs~ 
koridorlarında atıp tutuyor ra
dıkal grupunda soze ka:-:şıyor ve 
1stizah yapacağını soyluyordu. 
Herkes: 

Pa if Korunma Komisyonu dlin Vilnyette toplanarak deneme için yapılan hazırlıkları tetkik etmi tir. Re imde ôznları görii~oruz .. 

iken can vermiş sözde . anat, '\... 
sözde fikir mccınuol.ınıw:ı kabtflZ 
rık l ekfınunu hatırlayıınbr; •·}'~....__ 
ni Adam,, mecınun mm ekiz ~,.. 

end terinin ıtıbarını dilşurrnıyc 

mahkum bır vaz.ıyctte ıdiler. Rcy
n ud, de\ rılecek olursa, ıler de 
mc lekctl maceralara surilklıye
b lccek bir ıhtiyat kuvveti gıbı el
de bulundurul cak. O halde en 
ıyı ı onu daha fnzla yıpratmak i
ç..n ·tidnrda bırn m lı. 

-10-
Nazırlar kendilerini sıkıntıdan 

kurtaran formule derhal tıiOı ol
dular. Formul kararsızlıklarını 
hımaye ediyor gibıydi. Halbuki 
Mandel'e gore onlan ıster ıste
mez bır taahhut altına sokuyor
du Mandel Reynaud'ya dondu: 

- Şımdi, dedi, bir takım hadi
seler yaratmak ıçın onı.inüzde se
kız gununüz var! 

Bunun mnnası: 
- Eğer bıraz cüretiniz varsa 

bu sekiz gune bir sene surccek 
eyler sokabilirsinız. 

*** 
'J'evali ederı hadiseler: 

M andel'in dediği hadis .... ln 
hayret edılecek bir sür-

tle tevali ettı. Sekiz gun evvel 
D ladıer "olmez .. addediliyordu. 
~ mdi olemeyıp can çekışen 
R ynaud kabinesı idı. Paskalye 
yortularında mebuslar kendi kcn 
d lerıne hesap ediyorlar, öfke ıJc 
E'lınden kaza çıkmış bir ndamm: 
'Neye boyle yaptım.,,. demesi 

bı harcketlermi tenkit edıyor
rdı Bu tahlillerinde birbirirıe 
t fikırler hasıl oluyordu. Evvela 

h rbin idaresir de daima arltırıl
sı temenni ~dilen bır enerji 

ı t niliyordu Fin.4ında hezimeti
telitfı edeceı.; bir kar~ılık la

z mdı 
Martın on beşinde "Temps, ga

z esı bır makalesınde "bund;m 
ı; ·nra muttefikler nerede miım-

unse orada taarruz etmeli!,, d•
yordu. Fakat, bu türliı temennı-
1 rle hadise icat etmek kolay de

ldı. Sonra, Bitler bizım hnZl'·lı
mızın noksanını bildigi içın bir 
arruz yapmamızı adeta arzu e

dı ordu. O halde beklemek lazım 
lıyordu. Acaba bu muddet zar

f nda knbınevi bir daha devirsek 
rı !;ıl olurdu? Bu hal Franı;ada 
p kı hır adet yerme geçmişti: 
Boyle bır vaziyet hadis olunca 

zırlar derhal köşe kapmaca oy
r gibi makamlarını degistırir
rdı. !Ve ışin garibi boyle bir 

k ıbıneve yeni hükumet adı veri
di ) Halbuki acaba Reynaucl ile 
ylece yer değiştirme oyunu oy

n nabilecek miydi? Zira yerinde' 
v rleşir yerleşmez istenilen ener
ıvı gbsteriyordu. Halbuki mobu

n meclısıne karsı onun da ns
rlenmızın dokulecek kanlarını 
uhafaza edıyormuş gıbi gorun

mesı lazımdı. Bu taahhut şimdi 
-harp dolayısile olacak- rejimin 
adap ve erkanından addolunu
yordu Sonra daha başka garan
t ler vardı. Daladıer mılli muda
f anın kontrolunu muhafaza e<lı
yordu Reynaud'nun kabinenin 
tam gobeğinde yaptığı yeni hü
kumetle harp taraftarları ve sü
kun lehtarlan bir araya toplan
mı oluvorlardı. Bu sure+le i le
r ıdarcsinde karışıklık olmayn
c ktı Basvekilin tarıhe mal ol
muş vukuatı zikretmesinin nrtık 
ehemmıyeti kalmamıştı. 

*** ftluhaliflerin diifü11celeJ'i: 

E ğer 1915 te Cleınenceau sos
yalıstlerin kuvvetile ikti

dar mevkııne gelse ve kuvveth 
bır muhalefet tarafından hücum2 
uğramış olsaydı muvaffak ola
rn:lzdı. Sonra Reynaud Clemen
c.eau değıldı ... 

- Hakikaten ileri gidıyorı di
yorlardı. 

*** 
JJJatbuatm vaziyeti: 

M atbuat Daladier'ye de
ha muSaıttı. Eskı Baıjve

kıl evvela tahrik eyledigı heyet: 
mebuselerı şimdi teskine C'al•şı
yorru. Bu suretle her ıkı tabloda 
da kazanmış oluyor, tahrıkatı ko
ruklüyor, fakat guzel roliı kendı
:-:ıne saklayordu. 

1938 senesinde de bövle ol
muştu. Daladıer Münıh s

0

eyahatı
m yalnız yapmış ve dönü:;;ün nl
kışlarını o toplamışt!. Sonra bu 
"zillet,, in mesuliyeti Gcorgı.:s 
Bonnet'ye yükletildi. 

Bu sıralarda Reynau1 yeni bir 
mudafi bulmuştu. Blum't'lan son
ra Kerıllıs! "Epoques,, gazetcsı
nin müduru bir çok ay!arcfanbtıri 
bir Hitler darbesinden bahsedı
yor, hatta hazırlanan bu kac;dııı 
reısini bıle gosteriyordu. Bu a· 
dam Yahudi aleyhtarı ve askeı 
kaçağı bir gazeteci. ı;ımdı Alman 
radyosunda söz söyl·"'yen Paul 
Ferdonnet'dir. "Epdque.:;,, a göre 
Fransız politıkasının ıpı bu kuk
lımın elınde bulunuyormuş Bu 
fıkir düşünmekle bulunmaz bir 

İzmir Vilayet 
Bütçesindeki 

Açık Kapanıyor 

Bunun İçin Milli 
Bankaların Birinden 

Ödüne; Para Alınacak 
İzmir, 26 (TAN Muhabirin

den) -'İzmir Valisi B. Fuat Tuk
sal, vilavet bütçesı, yapılacak is
tıkraz, buğday, ekmek ve komür 
meseleleri hakkında beyanatta 
bulunmuştur. V;ılı, vilayet bütçe
sindeki 300 bin liralık açığın mil
lı bankulnrımızdan birinden va. 
pılacak ıstikrazla temin şeklinin 
muvafık gorulduğunu, bu husus
ta Maliye Vekaletince sorulan 
bazı noktalara cevap verildigini, 
buna aıt kanun liıyihasının B. M. 
Meclisine takdim edilmek üzere 
oldugunu soylemiştır. 

Bazı uncuların fiyatlara zam 
yapılması meselesine temas eden 
Vali, fiyat tesbit edilirken Vila
yetin her husLısu nazara aldı~ını, 
binaenaleyh şimdi fiyatların art-
tmlmasında bir sebep bulunma
dığını bıldirmiştir. Vali, kömür 
fıkdanı meselesin de temas etmiş 
ve buhusta Belediye ile vilaye. 
tin muştereken tedbirler aldığın:, 
ihtikara sapanlar hakkında taki
bat yapılacağını bildirmiştir. 

C ezalarıdı rılması istenen 
oyuncunun vaziyeti 

hurafe idi. Vatan haininin kı ap- Izmir, (TAN) - Kar51·1nkct -
lnrım kimse okumamı . parlrman Altınordu şılcl maçında A~aralı 
azasından bir çoğu isminı bile 1- hakem Bahaya yumruk attıgı i
şitmemişlerdi. çin Izmir Bolg(. başkanlığınca 

Fakat ne cıkar? Hal!{ onun teczıyesı lstışa~ heyetine verılcn 
fransızca ol~rak söyledıklerini Karşıyaka t&kımı kalecısi Muz· 
her aksam Stuttga:-t radyosunda ltar, Ankarayn giderek Gençl ~r 
dınleyebilıyordu. Yani mevcut· Bırlıgine gınıuş ve bu takımda 
tu, sciylüyordu, o sefil ses ışi1i!i· iki oyuna kaleci olarak iştirak et~ 
vordu. O halde KerılliJ'in onun mlştir. Bolgr başkanlığı bıt gence 
hakkında bütiin yazdıklarına ına- cezalı olduğunu teblig etmı) ve 
nılabılirdı. itham eden çok şey- 1 ederasyon da Ankaraya gtdı.ın 
leı bıldiğıni işrab echyor, şüphe hakem tarafından haber edıl
denilen şeyi gayet mah;rnne u- mış bulunduğundan, bu ccıalı 
yandırıyor, kati sure~te ıtham et- <'yuncunun h•ç bir magliıbiy..,ti 
memekle beraber bazı mehusla- oimayan A'1'1kara takımmd& oy
rın ısimlerini soyluyor, kendisın· natılması hayretle karşılanmıştır. 
den tasrihat istenildiği z:ımt.n lzmir Bölge başkanlığı, Be<len 
ya ortadan siliniyor, yahut bir Tcrbıyesi Ge:rıel Direktorluğune 
yanlışlık olmuş gibi mazeret be- vaziyeti bilJhmiş, gere'' bu o
yan ediyor; ondan sonra ertesi yuncu ve gerekse bunu oynatan 
giınu gene bnşhyordu.. 1 takım hakkında ta!ıktkat yapıl-

< Arkası Var) masını talep ı ylcmiştir. 

Ticaret Dalaveresi 

Bu hafta etin kilo una sek· 
seni bal ıldık! Bundan 

oııra kasaı>lnrdan hic olına1.sn 
yirmisinin ihtikar cürmii ile 
mahkeme) e e\'kedilecekleri 
belli bir eydi. Kim enin ba· 
şına gelen felliketten memnun 
olacak tiynette yaradılmı'i de. 
ğilim. Fakat bilhas a gıdaya 
dokunan maddelerde yapılan 
bu insaf ızlıklnrın miisebhiple
rinc ne yapılsa udır kanaatin· 
deyim. 

E:.ki e narın dükkanlarında: 
"Kanaat, tükenmez hazinedir,, 
gibi Iavhalar asılı idi. Halbuki 
simdi alıcıya kiilah gi) dirnıck 
açık gözliilük ayılıyor. 

Kırk be sene Pariste oturan 
ve herkesçe maruf ah iyetler· 
den olan ressam Galiple eski ,.e 
yeni esnaftan bnh edivorduk. 
Bana öyle bir \'aka anl;tmı tı: 

"1\lısır Uidivi tsınail Pa a 
kütüphane ini "Ü küdar ~at
ması,, denilen kuma~la dö. et
mek i temi . Aramıslar bulama. 
mı lar, bana haher gönderdi: 

- Bu i i lapan Cskiidarlı 
ilacı Ahmet Ağa isminde bir 
ahbabım \ardır. Bir kere de onn 
sorayım: dedim. 

Yemekten sonra meseleyı aç
tım. 

Uzun uzun dü iindii: 
- o;;.lum! dedi. Ben catma 

1ezgahlannı çoktan bıraktım. 
Fakat zannederim ta\·an ara. 
ında bir kaç top kalmış olsn 

gerek. 
idare kandili ~·aktılar. İki ih

tiynr ta\'an arasına çıktılar ve 
topları huldular. 

- Hacı Efendi. dedim. Bunu 
i tiyen r.ok ama pek c;ok 7.eııgin 
hir adamdır. istediğin kadnr 
) Uksek fiyat icıtb ebili r in. T e 
desen kabul edecek. 

Miiharek adaın sakalını sı
vazladı: 

- Evliıdım. dedi, su ya a 
geldim. ·e bizim kadının ne dP. 
henim hoğnzımızdan haram lok
ma geçmedi. 

- Bunda haram olacak bir 
ey yok. Bu mal bugiin nedret 

kes bet mi . Bu ~ İİ7.den de anti
ka gibi fiyatı artmıli. 

Radıkaller Reynaud'nun mHle
tın ve tnsranın ruhunu bilmediğı 
ı ın butun buyuk borjuvalar gıbi 
.) akında ehemmiyetli bir kaç çam 
c vırecegını soyluyorlardı. 

Velhasıl harp tarafta:-ları ıkti
darda, fakat elleri ayaklan bağlı, 
kudretsız ve kendi kenoilerinın 
ıtıbarmı diışürmeye mahkum hır 
vazıyettedirler. Rcynaud devrıle
cek olursa ileride memlek~ti kaıı- . 
lı maceralara sürükley~1>ilecek 
hır ıhtıyat kU\.-veti gibi elde bu
lundurulacak; o halde en iyi'>i o· 
nu daha Cazla yıpratma~< için ık
tıdarda bırakmalı ! 

- Bulursanız memnun olu
rum. Fi~·atına bakma) ın, Ne 
isterse \'erin! dedi. 

Osküdara geçtim. Hacının e
\'İne gittim; iradını masrafına 
uydurmuş küçücük e\•inde ih
tiyar karısiyle asude yaşıyor. 
Adamcağız beni göriince mem 

nun oldu, yemeğe alıkoydu. 
Kadıncağızmın pi irdiği o e\• 
3 emeğinin tadı halli damağım
dadır. 

- Ha) ır oğlum. Bu mal bana 
o;u kadara mal olmustur. Ren 
ondan vaktiyle helalından l üz
de be kür ederdim. Haydi dP.. 
diL-in gibi ol un bu karı yüzde 
yediye çıkaralım. Fazlası ha
ramdır ... Yapamam. 

Halbuki ilacı Ahmet Ağa is
tese yiizde hin kazanabilirdi, 

Bir de bu \'akayı bugiinkii 
zihniyete göre tatbik edelim: 

E\\·ela kendi inin ta\'assutu 

Yeni Köy Okulu 
Tipleri için 

Müsabaka Açılıyor 

Tramvay 
Memurlarına 

İkramiye 

Bu Sene lc;in Ayrılan 

Tahsisattan 20 Bin İki Milyon Köy Çocuğunun Birden 

Okutulabilmesi İc;in Tedbirler Alımyor Lirası tevzi Edildi 
Maarif Vekaleti, yeni bir köy 

kalkınm~, planı hazırlamıştır. Bu 
giır.e kadar koy enstitülerinde 
ve kurslarda yetişen öğretmen
lerin elinde 500 bin köylü oku
maktadır. Halbuki okuma çağın
da olan 2 milyon çocuk vardır. 
Bu vaziyet karşısında mevcut 
Köy Enstitülerinin kifayetsizliği 
anlaşılmıştır. 

Bunun için 15 yıllık bir proje 
hazırlanmasına başlanmıştır. Bu 
proieye göre, köy enstitülerine 
yemden şubeler ilave edilecek 
ve kurslar Ç,oğaltılacaktır. 1 Ni
snndnn itibaren başlanacak olan 
15 vıllık köy maarif programı 
mucibince, enstitü . me7.unları 
köylerde staja tabi olacak ve e-

Hava Denemesi için 

Son Hazırbklar 
Pasif Korunma Komisyonu 

dün de toplanmış, deneme günü 
tayyarelerin kullanacağı tenvir 
fı ekleri, ve büyi.ık binaları göz
den kaybetmek için yerde patla
ttlacak olan sis bQmbalnriyle. sair 
zaruri masraflar için icap eden 
paranın .harcanması )s~rar)a,s:ıınl
mıştır. 

Üsküdar, Beşıktaş ve Edirne. 
kapıdaki çocuk bakım evlerinin 
iperit bakım merkezi haline ~eti
rilmesi takarrür etmiştir. 

Bugiin saat 1 O da tekrar bir 
toplantı yapılacaktır. Mütehassıs 
bir heyetin de iştirak edeceği bu 
toplantıda denemnin nasıl ve hnn 
gı .litUn yapılacağı kararlaştırıla
caktır. 

İzmir Vali l\luavinliği 
Izmir, (TA.Nl - Acık bulun·ın 

Izmir vali muavinliğıne Malatya 
valı muavim Ekrem Yalçınknya, 
17.mir mektupçuluğuna da Hatny 
'ılfıyeti mektupçusu Refik Ku
zucu tayin edilnıişlerdir. 

ğitmenlere daha çok iyi hayat 
imkfı.nı verilecektir. Eğitmenler 
15 lira ~.ylıktan başka, bedava 
tohum alacak ve tarla sahibi o· 
lacaklardır. 

Bundan başka Maarif Vekaleti 
memlekette yeni tip bir köy oku
lu tesisine karar vermiş ve bu 
hususta, memleket mimarlan a
rasında bir müsabaka açmıştır. 

Bu müsabaka Subat ortalarına 
kadar devam edecek, iştirak eden 
mimarlar memleketi sıcak, orta, 
soğuk iklim itibariyle üçe ayıra. 
rak üç tip proje hazırlıyacaklar
dır. Bu projelerde mahalli inşaat 
malzemesiyle çalışacak amelenin 
va7.iyeti de göz önünde bulundu
rulacaktır. 

Bir Motör Silivride 

Karaya Oturdu 

Tramvay İdaresinin "yararlık 
ıkramiyeleri,. ni gizli bir şekilde 
tevzı etmesı üzerine yapılan şi
kayetıeri tetkik eden Tramvay ve 
Elektrik Şirketi Müduru Mustafa 
Hulkı gazetecil,ere şu izahatı ver
miştir: 

"Tramvay İdaresi geçen sene 
bütçesine vazifelerine fazla itina 
ettikleri, yararlık gosterdıkleri 
taha~kuk eden memur ve müs
tahdemine verilmek üzere 40 bin 
lira tahsısat koymuştur. Bu tnh
sisattan 20 bin lirası bu sene te'll
zı erlılmiştır. İkramiye al caklar 
evvPla daire mudiırleri tarafın· 
dan tesbit edilmış ve liste halin
de bize verilmiştir. Bız de Vali
nin tasvibini aldıktan sonra ıkra
mıyelerı dngıtmış bulunuyoruz 
İkramiyelerin 3500 lirası vatman 
ve biletçilere verilmiştır. Bız ik
ramiye alanları ilim etmeyi ban. 
ka ve diğer müesseseler gibi uy
~ı:ı bulmuyoruz.,, 

Bir Bekçiyi Ağır 99 tonluk Amasya motorü, İz
mirden incir ve üzüm yüklü ola
rak İstanbula gelirken Silivri ö-
nünde karaya oturmuştur. Surette y araladdar 

RADYO VE AMPUL GELİ
YOR - Basra u•olu vasıtasiyle 
cava ve Cenubi Afrika ile ticare
timfi artmaktadır. Oı.in ılk defa 
olarak Cavaya ve Cenubi Afrika
ya fındık gönderilmiştir. 

Hollandaya da 300 bin liralık 
iütiin sevkedilmiştir. Bu mala 
karşılık Hollandadan radyo, am
pul gelecektir. 

MEYVA UCUZLIY ACAK -
Yat' Meyva ve Satış Kooperatif
leri Birliği mey\•a ve sebze halin
den uzak olan semtlerde toptan 
satış mağazalan vücude getire. 
cektir. Bu suretle dükkancılar 
belediyece tesbit edilen asgari fi
yatlnrla bu mağazalardan ih

Evvelki gece saat 22 sulannda 
Beyazıtta Tavşantaşı civarında 
!levr·ye gezen polisler Dibekli 
Cami sokağında mahalle bekçi ı 
Dursunu muhtelif yerlerinden bı
çakla vurulmus olduğu halde bul
muşlardır. Dursun kendisıni vu
rıını tanımamaktadır. İf'ndesi de 
alınamamıştır. 

Vaka mahallinde yapılan araş
tırmada büyuk ve kanlı bir bı. 
rakla bir miktar cıra ve bir ve
mek çatalı bulunmuştur. Cerrah
paşa hastanesine kaldınlan Dur
sunun yaşıyacagı sanılmamakta
dır. 

Mehmet Akif İhtifali 
ihtiyaçları olan bütün sebze ve Cumartesi günü saat 14 te mer
meyvaları nakliye parası verme- hum şair Mehmet Akifin meza
den alacaklar ve tabiatiyle da- rı ziyaret edilecektir. Burada 
ha ucuza mal edeceklerdir. Bu- profesör Ali Nıhat Tarlan ile tıp 
nun neticesi olarak perakende tcllebcsinden Fethi Tevet tnra
mevva ve sebze fıyatları hayli u. fından birer nutuk söylenecek-
cuzhyacaktır. \ tır. 

te)efomın merkeze raptı eksik! 

" GütüNC ~T4GAfl 
Gene doktor mua' enehane

inde ha ta bekliyor.· 
Kaın c:alınmıs. Önii prostclft

h hi:rnıet i kapıyı açını gelen 
hastnyı -doktorun yannıda 
kimse olmama ına ra~emen
hekleme snlonuna alnuı:;, Bir 
çeyrek sonra doktor hastanın 
füerinde hir tesir yapmak icin 
eline telefonu alım , evvelden 
talimat alan hizmetçi de bu es
nada hnstayı odava okmu . 

rica olunan zat Hacı Ahmet A
ğaya gider. Hacı Ahmet Ağa 
yiizde he yiiz kara güç hela 
ı·a:zı olur. Yiizde he, yüziinii, 
belki de daha fazlasını taussut 
eden kazanırdı. 

*** 
Rekabet meselesi: 

Ticarette rekabet şart! Bu
nu Frenkler iki kıo;ma a

yırmışlar. :\feşru rekabetle 
mesru olmıvnn rekabet. Daha 
açık anlaı~ak isterseniz i te 
misali: 

' İki Yahudi esnaf kar ılıklı 
diikkiinlarda fırça satarlarnıı . 
Salamon fın:a fi~ atlarından b 
kuru indirmi . Erte i giin Ya. 
sef te he kuru iııdirmiyc mec
bur olmu . Bir kaç gün sonra 
Salaıııon he kuru daha iııdir
mi . Ya cf ah etmi \'ah etmi , 
fakat ha!ika fare bulan~ı~ arak 
o da fiyatını indirmi . Üç dijrt 
gün ge1;mis, Salamon be kurus 
daha indirince Ya. efi hir teliıs 

Ben yaptığım fırçalann odunu. 
nu ormanlardan aşırtıyorum, 
kılını sürücü beygirlerinin kuy
ruklarından koparı~·orum. ipini 
çöp tenekelerinden toplatıyo
rum. Şimdiki sattığım fiyatta 
bana ustalık masrafı bile kalmı
yor, Sen şimdi he kuruş daha 
ekc;iğe satı:'\ orsun ... Nasıl olur 
be Salamo~? Bunun hırdasını 
bana da (iğret ... Bir çırak yetiş
tirıni olursun, 

Salaınon giilmiis: · 
- Sen odunu a ırbyorsun. 

Kılı belP.ş. ipi anafor... Sana 
yaptırma masrafı kalıyor. Ren 
hepsini yapılma olar;k a ırta
yorum ... İste i:,in hırdası! 

*** Bir telef <>n m ii kalemesi: 

Dokfor hir eli~·le hasta:vn o. 
turma ını i aret ettikten sonra 
telefonla nrnh:n :vel konu ımı ı
na de\'am etmi :' 

- E\·et! E, et!... fiinıkiin-
diir ..• Hakkınız 'ar ... Fakat mii-
nade edini7.... Hasta kimdir? ... 

Na<;ıl Kontes d'llamondh 4; nıii 
dediniz? •. E\et... Apandi it a
meliyatını ben elli bin franktan 
eksiğe ~·apaınam ... Fhatıın hu. 
dur ... Katiyycn ... Sizin t.a\ a u-
f unuz olduğu icin hu fi~ata 
razı olu:vorum. Yok a ..• Kahil 
değil ... O halde nıutııbıkız de
ğil mi? ... Peki telefon edebilir
siniz ... 

1\1iisterinin iizerinde l"ıznn 

gelen te iri yaptığına kani ol
duktan sonra doktor telefonu 
~erine kol mu Ha taya dön. 
nıiiş. 

ı.ına basmasını, fikir alemimiıi" taly 
basit bir 'akıası değil. nıiihim tıı 1 bil 
hadi c i sal makta tereddiit bil" !~~: 
edemezler. r Alı 

'.l'iitiincü camekaularını doJdtlf 1 r 
rnn, çıplak bacak raı.ibe ile bO lng

0 

miıstcri toplayan renk renk ın• rya 
gazin knpnkları ortn!>ınd... ')1cıJ.:ı cl 
Adam · temsil ettF'•i nnatm ,ıınc l'. 

" ' "' .ı ı fıkrin \'ekarmı ticari ihtira Iar)ıo3 kl 

bozmamak prensi pine kar) scrtf f · 1 k 
Ji, feragatli 'e asil bir saduliıı "~u 
göstermiştir. 

Bu sadaknti göstcrcbilmcni 
ne büyiik fedakfırlıklar:ı mal ~ 
labiıeceğini kcstircbılmck \ ·i1.ay~ 
sanat ve fikir denilen fulih iz ınt - -
tatarın maruz kaldıkları acıt;h on 
rağbetsizliğin hudut uı.luğuıı~ m· g 
bilmek lazımdır. lkk~~ı 

Keııdılerini alenen sntmnyıııı''el .: 
ların miiştcrisiz 'e talip iz kııl· b l 
dıkları bir muhitte, ebediyen C'~i ~r 
ne kalma~ ı hile göze alan, \'C git.~kn~. 
ı iiciiye çıkmayı hile vckarırı , 
kar ı bir ziil ayarak kısnıetill :d \ 
kate arkasında bekleyen mii~ ~ 1 

't'kkil bir haki renin mukadd un kı 
feragati, mukndd taas •ıhu ;c A 
İ"e, k~~di ini .sat~mk uğrundA ~ 

1
· 

pren ıpmden lııç hır şey feda elli t. ad 
mele razı olma~nn "Yeni /. la 
dam,, ın nğrrbaşlı fikre merbuf~lttc ~ 
~eti de odur. Ustelik unutulm .n~.0 
sın ki, "Yeni Adam,, , en ye uyu 
fikrin adnmıdır. Ve !.ıö3 le oldulfdu~, 
ıç•ndir ki, en ıniifrtt ~nğ fikirI;r7.;) ıJ 
lwrşısında cephe almnk erefijaknt 
ılk kazanan neşir unsurlarınd hyanı 
Lıirisi efe "Yeni Adanı,, dır. arel 

Şimdi onun ekiz yasınn hnc:"l· n~ 
ğını öğreniyoruz. Ismnil Hak~undı 
Baltacıoğlunun ~ aratt.ıJı, ve ~ Tt bt 
~ttığı hu 'Yeni Adam., , h~P'Yda~ 
"~eni sıfatına hem de ''admıı} eth 

• '
1 

' clh" 
\'asfına liynkattc, inkar ohınıuv .. ır 1 

bir muvaffnki ·et ~ö tcnniştir· 
1 
una 

Temenni ederim ki, sekizintı mu 
lasıııa bn mn ını ictcn bir takdı~ccül 
le kar ıladığım "Yeni A.dam,, •'!'.e A 
daha çok uzun yıllar, "y~ni., 1111 en 
ğındcn, ve "adam,, lığmdao Jtlfılar 
bir kıymet eksilme in ! ah 

~===----===,,_....., ______ -'r'mar 
dcd 

Deniz 1 lcri: anyr 

D. Ticaret Mekteb~ \:tı: 
bü~ı 

Genişletilecek ~~~ı 
Hükumet, Deniz Ticaret Mel'\ Ba 

tebıni e aslı surette ıslaha kar~be 
vermlstir. Kaptanlık ve ma~.ı. isti ' 
nıstl ıgın en ıleri mesleklerdt"' 
hırı halir.e getirilmesi düşiint1 tece 
mekte ve bu munasebetle bir çCl'llı bi 
tedhırler alınmaktadır. bu 

Butun teferruatı tamamlanartt lng 
Buyuk Mıllet Mecli ine sevkedıl• tem 
mck uzere bulunan bu husustııl: 
kanun liıyıhasında, Kaptan '~hep 
makınistlerin maaşlarının ve ttl.kuı 
kaudiyelerinin arttırılması da te\ta 
lif edılmıştir. . eler 

Deniz Ticaret MektebimiZ1 elil 
vetiştirdıgı elemanlarla anc tah 
mevcut ihtiyaçlarımızı kar ıl 
mak mumkün olmaktadır. H 
bukı hukumet, vaziyet düzel 
duzeimez Tiırk deniz ticaret fil 
.. unu genış mıkyasta zenginle tı 
ınıye karar vermiş bulunmakt' 
d;r. Yarın birdenbire genişliyect' J ı 
olan bu muhim filonun ihtiyacı ;t 
kar ılıvabilmek iızere şimdidt' t~ · 
tedbırler nhnmnsı liızumlu görtı1 ın 
mLlş ve mektebin ıslahınn ve bıl 
'I: utulme ine karar verilmi~ı en' 
Bu suretle hersenekinden dııtı ~ 
cok talebe yeti tirmek mumkı.l n 
olacrıktır. dor 

LİMANDA ALINACAK T~da 
BİRLER - Limanda tahmil ' hin 
tahlivC' i lerinin cabuklaştırılrtı lan 
s1nı temin maksadiyle Munaktt hil<l 
Vekili alUkahlara bir çok diretc , ·· 
tiflcr vermi ti. Bu munasebet atik 
Dcnız Yolları Umum Müdür s 
Limdnlar Umum Mudürü ve De' areı 
let Demırvolları Sekizinci tş1el i~ aı 
mc Müdüru bu hafta kinde b h 
toplantı yaparak alınacak müst

0 
e t 

rek tectbirler için müzakereler 
bulunacaklnrdır. 

Trakya Umumi 
Müfettişi Geldi 

hm .•. Fırçalar kar bıraknn
l or. Fakat ne yapmalı? Biçare 
canını di ine almış, buna da ra
zı olmuş... Bir hafta sonra beş 
kuruş daha fiyat tenzilini gö
riince dayanamamış rakibinip 
diikkAnına gitmi~: 

Mii. tcriye kendini fozla gö • 
ternıek nıe ru bir hile

dir. Sliıiiın ona hir tiicfar tanır
dun ki kasasının içine çikolata 
lira taklitlerini istif eder \'e 
kredi ''aptırınak istediklerini 
kabul ettiği zaman ka a. ının 
kaptsını açık bırakırdı. Bunu 
hatırlatan bir fıkra \'ardır: 

"Doktorun biri yeni muaye
nehane a<:mış. Miikellef yazı
hane, parıl parıl yanan alat, e. 
devat dolu dolap. Hurheyin, ca
mekanlı ufak bir kiitiiphane ..• 
Yaı:ıhanenin iizerinde telefon 
cihnzı .. , llcrsey )erinde. Yalnız 

- Şimdi. sızı dinlh·orunı! 
Trakya Umumi Müfettisi Ö 

neral Kazım Dirik Umumi ı1 
iikiir fettişlik merkezine donmüştüt· 

Nerenizden nmztarip iniz? 
Hasta, öksiirmii~: 
- Doktor. Ben çok 

hastcı deği1im. 

- Ha~ ır ohun komşu! 
- Hayır ol!'lun ... 
- Sana , bir şey soraca~ım. 

- O halde ne:ve geldiniz? 
- f da reden ı::'eliyorum. Te-

1P.fonunuzu merkeze raptcdece
ğim! 

ULUNAY 

Umumi Kütüphaneler 
Ay başından itibaren umııt1' 

kiıttiphanelerin saat 18 c kad 
açık bulundurulmasına karnr ' 
rilmıştır. 
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lsanın tntikan·11 

llşa}ııtkıı~' ~~·'·~: • =- ~---J• ~::~M~::::~~:;~::~~:~~:~~ Mr. F ranklin Roosevelt'in H avarilcr bir gün öbür dün
yada haya: 

- Seniyör! demişler. Dünya
nın hali berbat. insanlar giinılcn 
güne iyileşeceklerine bil.akis daha 
kötü oluyorlar. Senin iradeni ye
rine getirmek için dediğin f!İbi 
yaptık. Yiizföniizün bir tarafımı 
tokat vurana öbür taraf1m cevır
dik. Bir tokat daha yedik. Sntı
mızı döndük, sopalarla döğdüler . 
pr.f.tırnıamızı çıkardılar. Nih&~·et 
boyuumu;cn eğdik. Kafamuı ke!-t
til~r. OnJar da kurtuJdu. Biz d~! 
Hsıydi biı.i !"c.ıymaym. Fakat ~jze 
bil•· neler ~ apımıdılar? llunları 
krlip etuıt>i~! 

ketlerini miimkün kılmıyordu. 
Daimi bombardıman tehdidi 

altında bulunan Malta adası ile 
füııl İskenderiye arasındaki mesafe-
·rbtc.n· yanın nin 1500 kilometre olması, Şar-
. .. ki Akdenizde. deniz ve havada. 
01tı'-s'"ı her istikamette hareketini miim 
. ır~j,\I kiin kılacak merkezi bir üsse 

,.\.. malik olmaması:, İngiltereyi ka. 
~b•QZGrGSI rada. denizde ve ha\'ada daha 
·Y~ zi~·ade tedafiii bir yaziyette kal-
. ,... - . mı;\·a mecbur etmisti. 
~i~ııltalyanın Afrika ve Arnavut- Fakat Yunan ha~bi ve muka-
1 hilı bilsbutün çıkarılmasının ö- vemeti İngiltereye,. artık bu 
bilı1 geçmekte Alın::ınyımın bil- imkanı temin eden Girid adası-

ll'lenfaatleri vardır. Bu itibar- nı kazandırmıştır. 

ıdt~r . Alman yardımllla intizar Girid adası, kendisinden 1000 
ılır 

1ıo lngİllz donanması Malta ve kilometre u7.akta bulunan Mal-
n111\ıarya adalarına kadar yeni ta ile. 650 kilometre mesafede 

k."cr•ievelan yapmış, hiçbir İtalyan olan İskencleriye \'C 325 kilo. 
rı ,&ıne rastlamamıştır. metre uzaktaki. Atina arasında 
larlıl3 İkıncik~nunda Amerikan çok mühim bir sevkulceyşi 
•rt.fhsi yenı içtima devresıne me\ ki işgal etmektedir. 
kııfilcak ve Roosevelt kongreye İngiltere, Girid adasının İş· 

a . ~ühim ilti kanun teklif ede- gali sayesinde havada ve deniz-
cnı(; de evvelce malik olmadığı bü-
ıl ~ yük bir hareket serbcstisini ka-
içiıt aya yardım zanmı~tır. 
111e1~ •• l\'.liitemadi hava bomhardı-

c1kU ··nı d . t Al manlarına maruz kalan harp ge. 
ııdon gu er e sıyase a e- milerinin, çok miktarda ve e-

,ıt nıinde bir durgunluk na- min deniz üslerine ihti;va~ları 
~kkatc çarpmaktadır. Bun- vardır. Cebclitarık, Malta. is

iııı!el yortusunun tesiri ol- kenclcri)·e. Port • Sait ,.e Yafa 
,. beraber bu durgunluk limanlarına sığınan İngiliz harp 

'. e &.ini, pek yakında patlak gemilerini, diişman kuvvetleri 
, g).lt büyük siyasi kouıbjne- kola~·lıkla rahatsı7. edebilirler. 
lll k . h k . f n ve as erı are etıerın Fakat Yunan zaferinden son-
e .. tı~~dığı nisbi ve muvakkat ra, Şarki Akdenizde serpi1mi" 
m • d . I kt .., dd un evresı o ara usav- bir halde bulunan ve bugün İn. 

1 
nıek doğru olur. gilizlerin istifade ettikleri pek 

ındliin Almanyanın, Ingiltc- çok Yunan adaları, İngiliz harp 
eıAtlantiktcki münakalesini gemileı·i ve hava kuvvetleri idn 

11 ,4tiyade tehdit edecek bir çok emin ve kıymetli birer ha
ıui~~te gelebilmesi için Fransa ı·e~et üssü olmuşlardır. 
lın yayı elde etmek maksa- Ingilterenin bugiin Akdeniz
::re Üyii.k gayretler sal'fettii~i hava ''e deniz hakimiyetini tam 
İutfdur. Mareşal Petain, hü- olarak tesis etmesi ve bu vazi
irJdazyiklere rağmen buna yetin muhtemel inkişafları, Al
eu;.lakat etmediği takdirde manya~'l --çok geç kalmadan
:ıdııb"anm Fransaya kar~ı şid- harekete geçirmiye, İtalyaya as. 

hareket etmesi ve gryri- keri yardıma sevkedebilir. 

,n~i araziyi işgal etmesi Amerikanın yardımı 
ak ündür. 

,, t bunu yapmakta bu~ün Almanların Noelde İngiliz 
h~'*ydadan ziyade zarar ta- , şehirlerini hombardıman 
:Ul4 ettiği takdirde bu mesc- etmemekle, 3 İkincikanunun 
ınıııthir ederek. yani Fransa yaklaştığı şu gi.inlerde, Ameri. 
ir' ünasebetlerini bU:!Ünkü kan efkarı umumivesini kazan
ıin~ muhafaza ederek, Ital;va· mak gayesini isÜbdaf ettiği 
uJiftccüh etmesi, Arnavut- söylt'nmektedir. 
, ı~te Afrikada müskiil \•azi- 3 İkindkanun Amerikan Kon
" lnişen Italyaya ciddi askeri geresinin miihim içtima devre-

hMllarda bulunınava basla- sine baı:1lıyacağı giindür. Roose
'.}oahut her iki h;reketi" de velt kongreye çok mühim iki 

~manda yapması imkan kanun teklif edecektir. 
ildedir. Bunlardan biri, Amerikan 
anyanm, Italyanın Afri- harp vasıtalarının İngiltereye 

) \'e Arnavutluktan büs- verilmesini mümkiin kılacak; 
~blı atılmasının önüne geç- diğeri ise, Amerikanın münaka

büyiik menfaatleri var- lat vasıtalarının, elektrik tesi
llııkü ltalyanın Arnavut- satının, her nevi umumi menfa. 
atılması mihver de\'let· at hizmetlerinin hi.ikfımetin 

Vle~ Balkan siyasetine biiylik mürakabesi altına alınmasına 
.arı*be indirecek, Yugoslav- müsaade edecek olan kanundur. 
ıaıd• istiklal siyaseti taraftar- Hiikfımet ancak harp tehlike
rdel\ kuvvei maneviyesini si halinde, hususi şirketlere ait 
miilttecek, Butgaristanı daha olan bu vasıtaları kendi kon
. co\lı bir siyaset takip etme- trol ve idaresi altına alabilece-

~bur edecek; bilhassa Af- ğine göre, Roose,·elt'in Ame· 
ar~~ Ingiliz kuvvetlerinin 'l'll· rikanın bir harp vaziyetinde 
edı~ı temasını mümkün kıla- olduğunu kabul ederek ona göre 
;ts. hareket etmiye karar verdiği 
n '~beplerden dolar1dtr ki, anla!:iılıyor. 
e t kın bir istikbalde, Arna· Hearst gibi infiratçılık ve bi· 
l te ta ve Afrikada Alınan taraflık politikasına şiddetle ta. 

. eteri, Ak.denizde Alman raftar olan politikacıların bile 
1itl elileri tarafından idare bugün İngiltereye yardım et
ncfıı tahtelbahirlerin görülme- menin Amerika için bir borç ol
·ı:;ı 

1 
tizar edilebilir. duğunu kabul ettiklerine göre 

Rj, nyanın Halyaya askeri kongrenin bu kanunları tasdik 
z~1 nın diğer bir hcrleli de, edeceği muhakkak gibidir. 
f~i ğlübiyetler dolayısile ı- İngilterenin, Roosevelt'in fa
·~t$ fkarı umumiyesinde hu- aliyetini kolaylaştımıya çalıştığı 
1 ce~lelen Alman aleyhtnrlı~ı- görülme.ktedir. Hatta, Chur
ecı~e Jtalyayı Ingiltere ile chill'in Italyan milletine hıtabı, 
tfdf. tit sulha götürecd( l:ir ayni zamanda Amerikan mille-

k l l . tine de bir hıtap olarak telakki 
l· rbıı!.l tin önüne geçme o il ;ı-ı.r: edilmektedir. 

t' H,, k. · · Tanca Meselesi 

24Saati 
Nasıl Geçer 

D ünyanm çok karışık olduğu birbirlerine rast gelmeleri. bir
. . ~. ve müthiş buhranlar ge- bir' erinin müfrit düşmanları o

cırdıgı bu sıralarda. üzerinde en lan siyasi sahsiyetlerin karsılaş
büyük mesuliyetler toplanan mamaları gibi, en nazik nokta
devlet adamlarından biri de A- lara ehemmiyet vererek. gayet 
merika Cümhurreisi Mister Roo- dik katle yapılmıştır. · 
sevelt'tir. Nasıl yaşar, nasıl ça- Traştan sonra Mister Roose
lışır, nelerden hoşlanır, işte bu vclt oda hizmetçisine 0 gün ,gi-
yazıda bunları bulacaksınız. yeceği elbisesini ve kravatını * * * tarif eder. Giyinmesi bitince, 

- Arkadaşlarım! muhafızı ile beraber hususi a· 
Roosevelt dünyaca meşhur o- sansörüne biner. Asansörün ka

lan radyo konferanslarından bi- pıiarı kapanır kapanmaz. birin
rini veriyordu. Söze başlıyalı, ci katta Roosevelt'in aşağı in
henüz üç dakika gibi kısa bir za- mekte olduğunu gösteren kırmı
man geçmişti. Fakat radyoları zı bir dü~me yanar. Zemin katı
başında onu dinliyenler, sesını na indi~! zaman. burada hususi 
mul"'tazam isitemiyorlardı. Ara- bir detektif onu beklemektedir. 
ya bir gürültü karışıyordu. Çık, Roose\·elt'in yazıhanesi basına 
çık. çı~ı, cıkı, ç.ık... ~eldiği muayven bir saat yoktur. 
,,Vaşıng~?~.dakı radyo kontrol Maıımafih, ofisine girince, ilk zi

bu~osu. butun hatlarınr muayene 

1 

vııretci.,1 hususi doktorudur. Bu 
:~tı,. fakat boz;!kluk onlarda de: kıyme~li he~~m. Roosevelt'in 
gıldı. DP~~al Beyaz ~Ev,,., dekı nezlesı veya dıger bir kırıklığı 
(RoosevP.~.t ın .o~urdugu sara~) olrr.adığına kanaat getirdikten 
radyo muhendısıne haber verdı- sonra, calışmasına müsaade eder 
lcr: . . ve bir daha gelecek sabah gÖ-

- Bızım hatlarda bozukiuk rüsmek üzere cıkar . .ııider 
vok .. Demek ki. iş sizdedir. Bu- Büyu"'k D" tI G . 
nu derhal düzeltin. or er rupu 

Baş. mühendis cevap verdi: 
- Imkiını yok.. Gürültüyü 

yapan Roosevelt'in kendisidir. 
Onun her kıpırdayışında bu 
mechul çıkırtı oluyor. 

Konferans bittikten sonra, mü 
henrlis Roosevelt'e bu acaip se· 
sin sebebini sordu. Cümhurreisi, 
ufak bir hayretten sonra. mese
leyi anladı ve gülerek, elini yan 
cebine soktu; oradan bir takım 
poker fişleri çıkararak, cevap 
verdi: 

"- Radyo baı;ına gelmezden 
evvel. içeride poker oynuyorduk. 
Son eli ben kazanmıŞtım. İşte, 
tam o sırada mikrofonun başına 
co.~rıldım. Ben de kazancımı 
toplamıya vakit bulamadığım i
cin telaşla, alacağım paraya te
kabül eden bu fişleri cebime at
mıstım . ., 

Sabahleyin İlk Misafir 

Bu gibi acaip had'seler , alı

nan bütün tertibata rağ
men, Reisieümhurun hususi evi 
ve hükfımet binası olan "Bevaz 
Ev.. de hiç eksik değildir. İste 
size bu sarayda geçirilen günler
den bir tanesi... 

"Roosevelt, sabahları saat se
kiz sulat'ında Beyaz Ev'deki va
tak odasında uyanır. Burası Po
tamak nehri üzerinde, geniş ve 
sade döııenmiş bir odadır. Kağıt 
ve kitap1arı daima baş ucunda 
durur. Mühim havadisleri almak 
için, bir de radyosu vardır. Fa
kat geç vakte kadar yatmak 
Roosevelt'in adeti değildir. 

İlk işi bir düğmeye basarak, 
kendi hususi muhafızı olan 
Qualters'i çağırmaktır. Sonra di
ğer bir düğmeye basarak, mut-
fağrı uyandığını haber verir. Bu 
işareti derhal kahvaltı tepsisi 
takip eder. 

Kahv;ıltıyı müteakıp i1k misa
firi Steve Early'dir. Vakit kay
betmemek için, Cümhurreisi bir 
yandan konuşur, bir yandan da 
tra~ olur. Birlikte o günün pro
gramını tetkik ederler. Eğer son 
dakikada fevkalade bir vaziyet 
hasıl olmussa. Roosevelt progra· 
mı değiştireıbilir. 

o nu takiben "Büyük dört
. . ler., tabir edilen .ızrup içe

rı ,gırerler. Bu heyet. Cümhur
reisinin Vekili Garner Meclis 
Reisi ve Demokrat Partisinin en 
ileri ~elen iki azasından ibaret
tir. 

Roosevelt sigara içmez. Bir 
!<>xas:ıı. olan Garner ise, puro 
ıçmesını çok sever ve her sabah 
Roosevelt'e bir tane takdim eder 
sonra büyük bir telaşla: 

. ~·:-: ~man. affedersiniz, içme
d ıgmızı unuttum,, diye özür di
ler. 

Bu hal iki arkadas arasında 
adeta bir adet olmuştur. 

Büyük dörtler gittikten sonra, 
sabah yapılan pro,gramın tatbi
kına başlanır. "Beyaz Ev,. e ilk 
defa gelenler, meydanlarda za
büa kuvvetinin bulunmamasına 
ha'.\'Tet ederler. 

Sanki girdikleri yer hükumet 
konağı değil, bir oteldir. Kimin 
girip çıktığına ehemmiyet veren 
yoktur. Fakat bu alakasızlık sa
tıhtadır. Alt kat avlularda, res
mi kabul salonunda sıra bekli
yen halkın arasına karışmış, sa
yısız detektifler vardır. Bunlar, 
her gün gelen gazetecileri. ora
da hakiki işi olanları iyi tanır
lar. Giren yabancıyı da hiç na
zarianndan kaeırmazlar. 

İyice tanındığı ic;in, hüviyeti
ni göstermiye mecbur olrnıyan
lar detektifler vasıtasile ve sı
ralarına göre. Roosevelt'in yanı
na götürülür. Reisicümhurun o
das1 beyzi bir şekildedir ve ta
vandan yere kadar uzanan Fran
sız pencerelerile çevrilmi~tir. 

Hergünkü Ziyaretçiler 

R oorl:"velt'in iskemlesi önün
de gayet basit ve sade bir 

yazıhane vardır. Üzerinde saat
ler, sigara tablaları ve baromet
re ve içinde on veya on iki çi
çek bulunan bir vazo göze çar
par. Bu çiçeklerin on üç tane 
olmamasına dikkat edilir. 

Amerika Cümhurreisi devlet 
adamları içinde bir gün zarfın
da en çok ziyareti kabul eden 
zattır. Bazan misafirler kendile
rine verilen zamandan fazla o

görünü;· ve bundan sonra ho~-:12-
velt'i ~örmesi icap eden zatın 
geldiğini bildirir. Böylece geve
ze ziyaretc;:iye nezaket1e vaktin 
geldiği ihsas edilir. Yok eğer 
Hooscvelt, vaktinden evvel gö
rüşmekte olduğu zattan kurtul
mak isterse, yazıhanesine mer
but gizli bir düğmeye basar ve 
katibin kapıda daha evvel gö
rünmesini temin edebilir. 

}{oosevelt'in en samımı ol
dtığu z a m a n 1 a r. haftada 
bir defa j:?azetecilerle yaptığı 
toplantıfardadır. Bu konusmala
rın ba~langıcmda Reisicümhur, 
mevcut havadisleri gazeteci1erc 
verir. Sonra muhbirlerin sualle
ri yağmağa bas!ar. O, bütün su
allere cevap verir. Arasıra da u
fak şakalarla bu sualleri anla
mamazlığa gelir. 

Cümhurreisi, vakit darlığın
dan öğle yemeklerini bile yazı
hanesi başında yer. Müstesna 
vaziyetler bir devlet adamına 
verilen ziyafetlerde bu1unmıya 
mecbur olduğu zamandır. 
Yemeği müteakıp, mühim 

mektuoların kendisine gösteril
mesi ve imzalatılması icin vakit 
ayrilmı~tır. Tehdit eden imzasız 
mektuplar detektiflere devredi
hr. Eğer kafi derecede eğlendiri
ci mahiyetini haizse10r. yukarı
ya, Roosevı>lt'e göndl"riHr. 

Rooscvelt'in yazıhane~üni ter
~ettiği saat muayven değildir. 
Işi az olduğu zamanlar. saat 5 te 
gittiği gibi, icabında sekize ka
dar kalıiığı da vakidir. 

Büyük Merakı: Pul ;~ eniz a ımıvetı 
lkl n ajans haberleri İngiliz 

-1 donanmasının Maltaya, 
·t~dan, İtalyanın Akdenizde 

1-spanya Hariciye Nazırı Ser
rano Suner'in bugünlerde 

T:uıca'yı ziyaret edeceği ınatlrit· 
ten bildirilmektedir. 

Bu program, araları iyi olmı
yan devlet diplomatlarının Roo
sevelt'i ziyaretleri esnasında bir-

turmıya çalışırl~.rsa, .o~o?1atik o- yazıhanesinden ~ayrıldıktan son 
tarak Roosevelt ın katıbı kapıda ı ra, yapr:cagı ışey, tama mi-

,. him üslerinden biri olan, 
lrtı larya adalarına kadar git
kal hildirınektedir. 
relC , İngiliz donanmasının, 
>eti tttik denizindeki cevela
ürO t\ sonra yaptığı ikinci mü. 
Je' ~rekettir. İngiliz donanm_a 
şle~f tiyatik denizinde hic bir I
, b1 harp gemisine rastlama· 
i~ııte hic bir mukavemetle 
er& ~~~mndığ'ı gibi bu sefer de 

il gemilerine rastlamamış. 

keyfiyet, artık İngiliz do
!lsının Akdenizde, Yunan 
den evYel az çok haleldar 

c;e' bakimiyetini tekrar tesis 
r,fLI' lıi göstermesi itibariyle 

iihimdir. 
il'• k akika, Fransa miit:lre e-

sonra İngiltere Akdeniz
r daHii ve tecaviizi hakım

... ı tı cok kıymetli olan üsler· tJI" . • 
aı.ı' ahruın kalmıştı. Dağınık 

\ e' lı.!llde bulunan kendi üsleri 
!'~iliz donanmasının "e ha. 
~\'vetlerinin muhtelif isti· 

Jıı~Htere Taııca'nın lsp<myol
lar tarafından İı:jgaline, ancak 
burasının tahkim edilmemesi 
şartile razı olmuştu. 

Hitler'iıı trc-.fri altında bulun
duğu muhakkak sayılan, fakat 
Almanya ile askeri bir işbirliğı 
yapmaktan çekinen ispanya hü
kumetinin Hariciye N 1zırınm 
bu seyahati t;ok manidardır. 

lngilizlerin ispanya ile yap
mayı kararlaştırdıkları ticaret 
muahedesi. lsı>anyanın bu şüp- 1 

heli ,·aziyeti dolayısile geri kal- ' 
mu~tır. Amerikan kaynakların
dan gelen haberlere göre, Ame
rika da ispanyaya borç para 
vermek tasavvurundan vazgeç-
mi<:tir. · 

Almanvanm. Fransa ve lsrıan
ya ile beraber Ingiltereyi miiş
kiil \'a7ivete diisürm"k kin ter
tibat aldığı mahim olduğuna ırö
re. ispanya va:r.i~·eti yakından 
takip edilmeye değer. 

lJl. ANTEN 

Buz Tutan Tayyareler : 

G eçenlerde Norveçi bom
bardıman eden tayyare-

ciler döndükle
·i zaman, mace
alarını şöyle 
ınlattılar: 
·'Pazartesi ge

·esi düşman 
oprakları üze
ine vardğımız 

zaman, müthiş 

bir soğuk dalgasiyle karşılaş
tık. Barometre sıfırın altında 
yirmi dereceye kadar indi. As
lında kafi derecede dır bomba
larla yüklü olan tayyarelerimi-
7.in üzerinde bir de kalın bir 
buz tabakası belirmiye başladı. 

Tayare dafi toplarının hücu
muneı uğradığımız zaman, bu 
beklenmiyen fazla sıkletin yü
zünden uçaklar yükselemiyor, 
topların menzilinden ~ıkamı
yorlardı. Güçbcla mcnzillerimi-

Yazan: 

zı bulup, bombaları boşalttık
tan sonradır ki. düşman ateşin· 
den uzaklaşmıya, daha yüksek 
uçmıye muvaffak olduk. 

Biz havada buz tutmuş tay
yarelerimizin içinde donarken, 

· aşa~ıda, attığımız bombaların 
ya.lttıkları büyük ateşleri sey
retmek, üzerimizde acaip bir te· 
sir bırakıyordu. 

Üzüntülerimizden biri de. 
tayyarelerimizin benzininin 
donması ihtimaliydi. Bu yüz
den yükümüzü boşaltır boşalt
maz, sebep olduğumuz zararın 
dereeesini araştırmadan hemen 
geriye döndük. 

Sevim SERTEL 

Küçük Ayaklılar Kundura 

Vergisi Vermiyecekler ! 

H arp vaziyeti dolayısile tn
gilterede birçok verıı:iler 

r-===-~,....,,=== ' hdas edildiği 
' :llumdur Bun 
ı rdan bir ta
e>si de ayakka· 

) J üzerirıP kon
' 'lll tur. İlk ve
ilen karara gö

~-.;;..;::::a..~..;;;;.~ re, 14 yaşına 
kad:ı.r olun ço

cukların kunduralarından ver-

ı···················· ... ······: . . 
i Mr. Roosevelt i 
f İNG~TERE i 
: Kı·ah ile Bir : . . . . 
: Arada : . . . . .............................. 

ı••••••••••-•••••U•-••N•• 

~ i 
: Mesai Büro-: 
i sunda ve Şahsi i 
i Dostları İle Biı' ! . . 
i Toplantıda 5 . . . . .............................. 

le kendi keyfine tabidir. Cok de
falar binanın sol kanadında ya
pılan hususi yüzme havuzuna 
gider. Burası, Roosevelt iş başı· 
na ge1dikten sonra, onun emri 
ile yapılmıştır. Buraya sık sık 
gelen Roosevelt. bu istirahat sa
yesindeder ki, çok ağır olan vü
künün altında ezilmemektedir. 
Akşam yemeğinden evvel ar

zusuna göre. evinde misafir ka
bul eder. yeni yazmakta olduğu 
kitabı üzerinde çalışır. yahut ta 
yeni basllacak bir pulun deko
rasyonu i!e uğraşır. Roosevelt 
büvük bir pul meraklısıdır. Dok~ 
torunun söyledi~ine göre, Ame
rik:;. Dc\·let Reisinin pullara o
lan bu pek fazla alakasıdır ki, 
hastalığı zamanında hayatını 
kurtarmıstır. O gündenberi de 
Roosevelt'in albüm kolleksivonu 
dünyanın en kıymetli takİmla
rından biri olmuştur. 

Bazı .(!C'eelerini okuyarak. ba
zılarım da eski arkadaslarile ko 
nusarak geçirir. Fakat bircok 
defalar çalısmak icap eder. Her 
ihtimale karsı. her ~eC'e bir tele
foncu kız nöbette kalır. Roose
velt istediği d::ıkikada bu telefon 
sayesinde dünyanın mümkün o
lan her noktası ile temas ede
bilir. 

Roose\·e1t uyurken, "Beyaz 

ba cliisiinmiis: 
- Ilaklısınız~, demış, onıara 

karşı vcrecegim ceza~·ı \'C nctic:e
ı-mı görmek için balkona çıka· 
Lm 

Hepsi buluttan bir balkonR 
y<"r le~mişler Onlerindc tab;ık 
gihi vayılan rlnm:avı sevre b~-.. 

1.ınuslar. 
Isa-
- Göriiyoı: musuİıU1:7 dcmı~ 

Şu rıuyi.ik şehrın mcydaıa nda bir 
k ... uıt,alık ,·a:r. ftunun ı-ehebj se· 
roı•lcrdenheri Ll• mcmlekeli kasıp 

\ ı.avuran ve n ·hı yet ,\.·a1'rıhn:ın 
bir haydudun idamıdır. Size bir 
fikiı \.'ermek için ilk ceza~·:ı lıu 
'!!e.t.irden ba~lı:ly:ıraf!ım Bu meu · 
kı.-cıten öllimti kaldırdım! 

;)avariler b;-hir)('rine bakı<;

mışlar. Fakat itiraz ederocmi~le~. 
lsa bir işaret etmiş. l\fam:ara 

.ı.-;işmiş. 
- Şimdi şu ikinci l}ehre lıılkı 

m:ı. . Ne umra'J! Ne ticaret değil 
n.i~ Haydi hıtrı·mt~ •ç•n buraya 
du bir ceza verelim. Bu memle
~rtın halkı hh· ,. 1eriıı ~ yalan 
söy leyemesinler ... 

Havarilerde heyret ve siik\ıt! 
lsanın yeni bu ?),ıretile öıılc:-i· 

lif' ı,aşka bir m 0 wJeket gclm~'l• 
-- Bu memleketin en büyiik 

H.rveti nüfusu.mr. Görüyor ınu
"lltıtlz her ev fo ·.•n a~'\ı!ı Y' di sc· 
kiz çocuk var. Kadınlar boyuna 
do~uru)'·orlar. Buraya da bir cczıı 
' f "f'yim: Doğan coeuklar seksen 
, u::ıında ihti~·arla; gibi tccı:iibl'li 
\'C akil olsunlar! ... ... ,,. 

B• ;- hayli ı:cl'11l\h gcı;nıış, yer
:1 Üiünden havn: fi5ı!l<lni gıbi du
:.lar yüksclıney.~ b.ışla ınış. !lu 
n,i!yonlarca :ır.ıt.ılwfl~ri dos~·a 
ırt:lekleri ha\·:ı1e ettin ıcklc. tas
nı• etmekle ba~a c;1k."J:nanuşJar. 
Nihayet Isa gene hav:trileri ca• 
~utmış. Baık.-..u ycrı(_,-:mı~lcl'. 
r., 'P-la gözleı·1~ .ı öminc öliinnin 
uğramadığı şenlr geiı11i~·~ b.ı11ari· 
lcr bağırı~ını':il ı : · 

- Amanın bu sehir ne hale 
ı;t · ıniş? ~ 

- Evet, memlekette ii!üın! ol
n-adığı için IH!fl.· i ha) dut oldu, 
kimse malını miidafaa edemiyor. 
Be. kes evleri.ııe kap mıp aclıktcın 
ı~l'eıet gibi Vd'lh<ıtiar. t.ak-;.t <ile
m•:· nrlar. Bin tü ~lü hastalıkla, 
yo~ rnlJukla ııeı· ... ·m!... Bnkınız 
dinleyiniz! .. 
~chirden tery ıtl:ır ~·iik~cli;\ or: 

Allahını' Bill·~:i öldür ... O· 
liim! Olünı! Ölüm! .. .. 

- Şimdi yalan söylemiyen su 
şehre bakın: Herkes birbi:ini ~:i
yor. Gelin kaynanaya hulfıs cakn
mıyor. nefretlerini birhirl<'tine 
h.•~myorlar. l<.<>c~sı C\ df•n çıkar· 
&.c.rl karısına ·· nl•Lresıme g;diyo· 
rum .. diyor, karısı cevap \'eriyor: 
"isabet! Bana da dostum gele· 
cek!,, Herifin metresi: "Ben scnı 
paran için se\'iyorunı!,, di~·or. 
Doktor hastasına: "On gföıe ka· 
dar zartay1 çekeceksin!,, diyor 
Zengin amcasının elini öpen ye· 
ğeni soru:1·or: "Teneşir horozu 
hala geberemedin mi?,, Bütün 
çehrelerde nefret! Herkes bu nef
retten doğan ıztırapla kı\'ranıyor. 

- Cezanın en dehsetlisini ";\·aş 
h ('ocuklar,, şehrinde göreceksi-

Ev .. in hususi polisleri sarayın 
etrafında nöbet gezerler. Detek· 
tifler de binanın kinde dolaşır 
ve her tarafı. herkesi tnrassut 
altında bulundururlar. Bu fev-
kaliıdf- kdbirl€'r. hic şasmaksı- nizH. .1 d b' . 

R lt" d' ~ b. .. .. avarı er en ırı. 
zın ooseve ın ıger ır gunun Se · ·· , d · b h" b ~ l d y h b . . - nıvor. cm ıs . u :}C ır bo· 

a". a ıgını a er veren ışaretı j şalnuş. Kimse kahİi.amıs 
gelıncc>ve kadar devam eder. T b'" d ~ ·ı · o'' ~ - a ıı egı mı ya. ogan eo· 

1 
cuklar hayatın bi.itün germ-i.i-sf'r 

gi alınmıyacaktı. dini görmiiş gibi oldukları icin 
Fakat bu ~ir. fiiliyat saha- yaşamaktan hiç bir ze,·k :ılmadı

sına konunca. düşünüldü_ğü laı yaşamak istemediler. Memlc· 
gibi. iyi bir netice vermemiş- ketlcrinde neşe. çalışma}. arzusu 
tir. Zira. bir insanın avağının ve iimit kalmadı! işte bu hale gcl
biiyüklüğünün yasla alakası ol- diler! 
madığt hakikati mevdana çık- Takı·imci 
mıstır. Bircok kereler 10 ya-
~nndaki bir oğlan cocuğunun 
25 yaşındaki gene bir kadın
dan daha büyük numara ayak
k:lbı u,ivdiği görülmüstür. 

Verginin esası harcanan deri 
ve malzeme miktarına göre ta
yin edildiği hesaba katılınca. 
bu ilk alınan tedbirlerin yanlış 
olduğu meydana çıkmıstır Bun 
dar bövle. yaşları ne isterse ol
sun, muayyen bir numaraya 
!<cı<iar avakkabı kullRnanlar, 
vergi vermivcceklerdir. Bu nu
maranın üzerinde bövle deri 
papue giyenlerin. isterse ilk
mektep talebesi olsun. ala
c&k ları kunduradan vergi alı
nacaktır. 

S. - Napolyon'un asıl milliye
tı nedir? 

C. - KC'rsikalı oldu~una göu: 
ltalyanların ıddiası Napolyon'un 
Italyan olduğu merkezırıdedir 
Parıstekı mezarına ha1<1tediH:.r 
bıı- nutkunda Fransızlardan "mil 
letım, . yC'rıne " ... Çok ~·ıdiğım 
bu Fransı:: ınillf"ti .... , divf" bah-
setmesi ve hususi :ıayatm :'la ailesi 
efradile ekseriya ıtnlynnC'a konuş
mas1 Italyanlarrn bu ıddiasma 
kuvvet verir. 



• 

Fransa de, Jet reisi .Mareşal Petain Marbiye Nuın Huntziger'le birlikte ıetenlerde memJeket 
dahılınd~ biı tetkik seyahatı yapmıştı. &eamimia, kendilerinın Lyon'da hararetle kaqılandıldarmı 

söstennektedir. 

-10 -

S a t 23 30 .. Gun henuz her
k ıçın bıtmış detıldır. 

P u1 Baudouın İnjtılız Sefırinin 
bir t f kat durust çehresıle. hır 
d fa daha kar ılaı1ıvor. Bır defa 
dah f k t bu !lf"f erki sonuncu
sudur. Sir Rona'd bu sefer, ve
d a j(elmı tir Heyecanlı de~il
dır Sadece hareket edecdini 
b ldırıyor. Baudouin, endışe ile 
soruyor. 
"- H ıkümetinizin emriyle mi 

jfd yor!;unuz?,, 
Sır Ronald cevap verıvor: 
.. _ Z nned rım. Hukumetim 

arzusu uzenne 21dıvorum Mak-
dım vazıvet hakkmda onlan 

tenvir etmektır. Maalesef. mem-
1 ket1erimiz arasında hayli f!e
n hır uçurum kazılmış bulu-

Fransanın Hezimeti 

Harbin Büyük 
Faciası 

Sona Ermiıti 

sında yapılan neticesiz bir ko
nuc-madan ibaretti. Saat sekizde 
ise, son perde oynandı: Mutare
ke şeraiti. kabıneye bildirildi. 
Lcbrun !'esini cıkarmıvordu Cün 
ku onun reis1ıii artık bir şekil
cien ve bir isimden ibaretti Bir 
te!{ nokta mustesna. mütareke 
şeraiti. hiçbir miınakaşaya se
bebivet vermedi $artların doku
zuncu maddesi. Sımall Afrikada
kf kuvvetlerin terhisini. ve si
lihtan tecridini istiyordu Gene
rall.,,rden bazılan ise. bunun bü
yük m hzurlarını Heri sürüyor
lardı 

O zaman karar verildi: f"oan
ya Sefiri Leauerica'dan, İtalya 
nezdinde tesebbuste bulunması 
ve bu talebinden vaz recmesini 
temın etmesi rıca olunacaktı 

nu or. Gıronde'de bır Jtemi de- ------------
Saat 17 30 da lse İtalya iJP bu 

husu tı. mutabakat hasıl oldu 
Ve Huntzı~er'e mutarekeyi im
zalaması hususunda emir veril
di· Harbin buyuk faciası sona er
micti. 

m rem t r Ve bu vemı butun 
Sefaret erkAnını lnJ?ıltereve l?O
turmek vazıfesivle mukelleftir• .. 

Bu v3zıyet karsısında. Bau
douın muhatabının edasına mu
aavı hır soğuklukla cevap veri
yor· 

" Bız Londrava, Fransaya 
m tea11 k vazı!esmı hatırlatmı
yacağız' ... 

Ve ılav ed vor· 
11

- Z nned rım ki. Cenubi 
Afrika v Kanada Sefırleri. si
zın ıayb betıniz esnasında Brı
t nya d vl tını temsıl edecekler-
di'· 

Hayır Onlar da benimle 
b kk Rıdıyorlar1 ... 

Onları da kabul etmek is
te dm' .. 

Bu talep üz rıne. ıki dıplomat 
ta Meclı e dahıl edılıyor Onlar, 
ha vı bıraz ddistırıyorlar Ve 

k bır veda esnuında, 1nıı-
d pol matl rı. Fransa kal

ı h kkmdaki temennileri
ildırm yı de unutmuyorlar. 

De Gaulle Londrada: 

23 Hazıran .. G ç n her gün, 
v z yete yenı bır renk l{e

t m k ed r Salı J:tunu, butun 
flk r n me J:tUl eden yegane 
m vzu mutar keydı 

Pazar gününun meselesini ln
J(ll z Sefaret muntesıbinının ha
nok ti rı t kil etti. 

Churchıll. Fransızlara bir tek
lifte bulunuyor ve harbın, _llerek 
İn~iltere ~er k Fransa tarafın
d n mu terek bır dava olarak e
le lmmasını istıyor. 

Churchill'ın dav tıne General 
De Gaulle icabet edıyor. Vazife
ten gonderılmış bulundu~u Lon
drava vcrleşiyor. Ve Fransız 
a~kerlerini. Fransız bahrıye1ıle
rını, Fransız muhendısterinı 
Fransız amelelerini Fransız ima
latıharbiye mutehassıslarını. ken 
dı yanında cephe almıya davet 
ediyor. 

Baudouın, Fransanın Londra
dakı 54-fırıne sert bır tel~raf 
ırond.-nvor. Ve bu telJ?r fı alan 
Scfır Corbin, Lord Halıf ax ıle 
temasta bulunuyor 

Mare J ıse ak am toplantı
sında, Churchill'e cevap vermek 
kar nna varıyor Ertesi J{Un ve
l'ılen bu cevap, şudur: 

2ı; Haziran salı rünü, saat 0,25 
te. bütur: cephelerde muhasamat 
dı:rdu· Ve milh matPm ırunü bas 
hdı. F~kat karanlıklar üzerine 
dobcak sabah b'r sarsılıştan 
onra ba hyacak Ronesans'ın ilk 

" fail olac ktı' 
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Hiç Sebepsiz Bir Köy 
Genci Öldürü!dü 

"- M. Churchill. kendi mem- Balıkesir (TANl - Bır .tıaftJ& 
lcketınin menfaatlerıne rore hu- ev~el Yakup köyünde yı:ı;ıl~n 
kum vcrm •ktedir. Bu menfaat- bir sünnet düjununde d'!ve•lı o-
1er. bizımkılere u:vJ?un ddıldir larak bulunan Beykoyli.ı 18 yaşın 
Ustelık, yapılan teklüın kabulu. et& Rasımle Recep arasrnd" kadın
Fransamn şerefıle de mutenasip lara bakmak yuzunden kavga 
savılamaz'.. çıkmış, Recep Rasımı do~mu~tur. 

Saat 23 te, Wevlland. Mareşa-
lin yanına Jıeldı. Huntzirer ona Rasım bundan kinlenmış. :ir 
İtalyanın mutareke şeraıtıni bıl- hafta sonra koy odası om.nde e
dırmİ.$ bu1unuyordq.. Bıldırılen 1 ce1'e raslayedrncad kaRasvgay~ t~J~ş
c:artlar kabul edilmı:ve musaittı. n·uş. netıc e e ımı 0 ur
Hudutları cızılen ışjlal sahası. bir n.luştur Recep cın.1yeti muteakıp 
kaç kıl >metre murabbaına mün- ko:>:luler tarafında~ yekaJanmış 
h sır kalıyordu Toulon. Afrika ve Jandarmaya tcs m cdılmıştir. 
ve Fran~a hudutlarının jlayri as- y ANARAK ÖLDÜ - İzmir, 
keri hale sokulması ısteniliyordu 'f ANI _ Ödemişte Kiraz nahi

Neticesiz Bir Konuşma: 

2 4 Hazıran... Bugunün basit 
meselesi. M. Duff (",ooper, 

ve Lord Gort'la Mandel ara-

yeshıin Karfuç koytinde J{ece o
ca~ın kenarında uyumakta olan 
Haıil Akının üç avlık çocu~u 
Abdullah, ocaktan sıçnyan bir 
ateşle tutuşmuş ve yanarak ol
mustur. 

- Knru njn beni bulamıyacağını zannooerek 
bel ya & ınm rrtım. 

- Evet. fakat ben yennızi keşfettim 
Sesi g e a ır ve boğuktu. 
- Ben ız n de saklambaç oyununa iştir3k E:t-

ti ızı b lmıyordum 
- Ya 1ld1 mızı kabul etmeniz icap eder. 
- Evet oyle olacak ... 
Bu sozlerı soyleyerek yerinden kalkmış, çocuk

('& bu hareketle f:lb11esınin volanlarını duzeltmck 
karş111ndaki adama bakıyordu. 

- Sızı evimızde ıoreceğımi hiç ümit etmıyor
dum S z kımsınız? 

Affınızı ııca edenm, kendimi daha ~vvel ta
t m ıcap edı) ordu. Benım ismipı Nejat. Nejı.t 

Çınar .. 
Ş rm n ha. retlP gozlerını açtı Demek bu esrar

t z v mah un yuzlu adam Refik Munınn patro
nu olan harikulide adamdı. Milyoner Nej.li Çr-

ı<ıecten MuR77P7 1 anı.ın K •rı. 

s3hıbı olduğu için misafirini gücendirmekten kor· 
karak tekrar soze başladı· 

- Hen uz mu geldmız efendım? 
- Bır dt.likanlı saklambaç oyunundan bahM-t-

tiğı sırada, Ferıde Hanımefendi ve Refikle beraLer 
salondan ıçeriye gırdim. 

Şermin tekrar ona baktı. Hayır, gucenmem1şti. 
Mutlaka tabii halı boyle ıdi .. 

- Geldığınız zaman salonda bulunarak size .. ho§ 
geldinızı,, d ycmediğıme pek muteessırım. Bu ka· 
bahatımi unutturmak içın sızı ıyı dans eden bir 
kaç hanıma takdur. edebılır miyım? 

- Dans etmek 113tedığim hanımlan kendi kendi
me buımakt.ı m~haretım olduğunu itiraf edm. 
Ben dans etmeı;ını bilmem; ancak bu dans bana 
alttır Arru edı•rser1ız bu mudetı konuşarak geçı
relım. 

Bu defa Şerm n ihtiyatkar olmaya karar ver
mıştı 

- Sı1 "u"a'"" dt~rmın patırtısından dinlenmek 
ıçın gelmE'dm12 mJ~ 

- Hayır, oer1 sızi aramaya geldim. 
- NasJl' Demek benım buraya gırdilimi gör-

mu tunuz. 
- Hayır, .. ize doğrusunu söylıyeceğım: Şunu 

kapının dıbı de buldum ve buraya gırmış oldugu
u hukm ttım. 
Ge c kwn a!el cele ıcenve 2 rerken dikk3tstz-

fAN 

Qm;;; pünvasında) Spor: --
ikinci Devre 
Lig Maçlarına 
Başlanıyor 

Atatürk Koşusu 

Bugün Y epıhyor 

Filmlerdeki Öpüşme 
Sahneleri Ar+istlerde 
Ne Tesirle r Yapıyor? 

Hep mühim ve cazip oyunlar
la başlıvan ikinci devre li.z maç

Maıhur Kadın Artistlerden Birkac;ı 

Bu Hus• ısta Fikirlerini Amahyorlar 
lanna bu hafta Kadıköy ve Be- B ir filim studyosu lda11z 
şikt:ısta devam edilecektir. Ma- Butun maxıııclcr prll)e.k 
liım o1du~ uzere. ikinci devre- ttırlei nazarlar !ı""P bu nokta,>a 
nin ilk maçı Fenerbahçe U. Be- dıki~ştir. Bu uzennd~ genç bır 
siktas arasındaydı. Bu mac ha- kadın ve erkek koyur. koyuna 
van'n muhalefeti üzerine vapı- vattıJdan bır dıv11ndır 
lamamış ve turnuanın sonuna Rejisörün sesı: Haydı kend ınizi 
bır1.kılmıştı. Gecen hafta Gala- flOSterin Burası, bu aşk ~ncsı 
taa:ıray ile Fenerbahc:enin oyna- filmin ruhudur Sinemadar. ç
ma!l_ı. bu hafta da Galatasar~y ile kanların zihinlerinctt' berabf!r gö
Beşiktar ar~ı~d~ bir karsı asma tureceklen kısım ışte burasıdır. 
bulunması. ıkıncı _devre başlan- Biitün kabilıyetin ·zı burada gos-
21cın. heyecanlı bır eekle sok- terin! 
maktB:dır. . Ve bir iki bakıştan sonra k:ı-

Beşikta~ ıle Gala~a.~ray takım dmla erkek sarmai dolaş olup o
tan bu hafta her ikısme de va- piışüyorlar ... Uzun bır opuşme 
bancı olan Fenerbah~ stadında a&hnesı. Resimu~r .. :mıyo: pro
karşılaşacaklardı~. Ga~tasaravın jektörler her tarafa rioni.ıyor En 
!leçen hafta. tadil etmış ~1.du.iu nihayet gene rejt~run sesi .. 
takımda yenı~en bazı dd~şikhk- _ Tamam, çok jltizel oldu. 
l~r yapcağı soylenmektedır. Be- Bunu bekliyorlarm ş gibı. gen 
şıkta. .. ta uzun zamandanberi 11kı kad 1 kek hemer buyuk bir 

Filim stüdyolarından birinde )eD 

çevrilen bir filmın a!ik sahnesi mac yapmamıştır. ın a er 
1 Kadıköyünde bu mühim maç- sevinçle birbirler'~den ayn• ıyor- lendığını hıssettırmenıek ımkan 

tan t-vvel yapılacak oyunlar da, lar. Kadın hemen ılk fıısat !:8 er· b"lzclır Ve eger dıreattc.ır vaka kalı· 
bir bayU mühimdir. Fenerbahce keğe çatıyor: ıamanmın kadını boğazında11 tu
ile Beykozun karsılasmuı. San- - Allah aşkma bir daha sefe- tuı: dızıne yatırmasını 1sterse o 
Uc•vertliler icin çok tehlikeli re sarmı~ ~~meden gel. Bır da- zaman artıat, dağılaca~ı tabıı oları 
bir hadisedir. Bilhassa havaların h~ nefesın boyle kok .. rsa ı:ahn~- &L.çlarını bundan men ıçın başı
va~elı olması, sahayı çok kay- yı yanda bırakaca~m Çekıl:n · na hususı hır vazıyf!t vermek 
S[an bir hale sokacak. bu suretle yor doğrusu... mecburıyetındedir. 
nefes ve enerjisi bol olan takım Erkek te bunun altında kalmı- lşte bır suru başağrılan kı ın-
bundan istüade edecektir. yor. Eanın sahnelerı bıssetmesıne ıre-

Ayni staddaki ilk maç ta çok - Sen. diyor, ne zaman ığne kan bırakmaz. 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8 18 Müz.iJl (Pl.> 
8,t5 Yemek lis-

t.eai 

• 
U.30 PrOlrnlm 
12.33 Sarkılar 

12 ~· Haoerıeı 

13.05 Türküler 
13.20 Muzlk (Pl.) 

• 
18.00 Program 

Kızım Turkan- Torunun 
la olduğu hastalığı te§hı.9 
d1ıvısınae gostera gı h 
meharetınden dolayı .ul 
mutehassıs olduğumuz 
yunde Y oğurtçupark yo 
dahılıye mutehas&ısı dok 
l<ar.tı'ye alenen teş~ 
borç bılırız. 

Emekli hikim 
Vehbı To 

W&ll 1 89.W ..... 9 919W 

1 
Tl.Pt8AŞı DRAM KllM 

Aksam saat 20,30 da 
ABDAL 

1 KOMIDI KlaMIND 
5 Aklam saat 20.30 da 

!.. ...• .!:~!!'-.. ~~,!'.!_~I! ehemmiyetlidir Turnuvada dör- gıbi enseme batan tırnaJrl1:trını Ama Sheridan - Bana o kadar 
düncü vazıyeti muhafaza etmek- kısaltırsan ben de 0 zaman ı:armı- güç gelmıyor. Hatta benı open 
te olan Beyo~luspor. karşısında. sak yemekten vazaı~~eğlm. hoşlandığım bır erkeklE' hafı! bır hından sonra sızı open 
en kuvvetli takımlardan biri o- Seyredenlere ~c.ııp ıelebthr zevk bile duyuyorum Johny uyandırdığı, bıraktıgı tes 
lan Vefayı bulacaktır. Vefa. li~ ama filimlerde heyPC~r:l.l seyret- Garfıeld ile çevirdiğımız "Benı 1 yecan ne ~ sınema sah 
bıd11yetirıde kaybettiAi maclarla tığimiz aşk sahneleri, oynıyanlar bır mahküm yaptılar., filmınde ldekı mecbun opuşmelenıı 
bir hayli puandan mahrum kal- üzerinde hiçte aynı tesıri yapmı- oldukça buyük bir aşk &a'ınesi 1 t1klan ızler de aynıdır. Y 
mıc:tır Bu mac iki takımın mu- yor vardı Biz iş1 kolaya aldık. Kev- tur .. 
kadderatını tayin edecektir Artistlerin Fikirleri fımıze baktık ve projektor ia- Madeleine Carroll -

Seref stadında lstanbulsporla Amerikada bır smema mwıabı- .·ı~ elerıne çok fazla ehemmiyet dekı aşk sahnelernı benı 
Altıntu~ karşılaşacaklar, ondan rı me,hur smema srtıstlerıne bu vermedık. ru- en çok tacız ve mahc 
sont'a da Süleymanive ve Topka- husustaki fikırlerinı sormuştur. Fakat ışte 0 kadar, yoksa tşın lcıs~mlar olarak buldum. 
pı oynıvacaklardır. Her iki maç işte vediklen cevaplar &Slında oyle hakiki heyecan, zevK kmnın gozu onunde y1>r 
ta den?t takımlar arımnda ol- Bette Davis - Aman yarabbı .. yoktur ve makıyajı da mahveder. sevda sahnesının zorlu 
mak itibariyle muhakkak ki, sı- Filımdekı opüşmeler.. Bunların Ne de olsa yapmacık oldugıı bel- meknaikliğini tahayyiıl 
kı cerevan Pde<-ektir. hiç mi hiç heyecan ve hatta 2evk Jıdir, ve hakiki aşk sahnelerlnın nız ne demek ıstedığ ını 

Atatllrlt ltotruu veren tarafları yoktur. Dikkat e- yerıni tutamaz. ~•Jt1UDız. 
Atatürkün Ankaraya ilk de- dilecek o kadar çok ~ler vudır Bedy Lamar - B:.ı opuşmelc- Bu opuşme sahnelerini ınbir 

fa avak bastııt tarih olan buaün ki tnsanın hislerine yer kalmna rın bende biç btr aksülimeı yap ten keııdımi daıma bit 
memleketin bütün bölRelerinde Objektiften iyi gôrüJebılmesı madıgı kanaatindeyım. Dır opuş- kanın vıtrınınde yµılerc 
Atatürk koŞUSu yapılacaktır. içın başlar muayyen vazıyette tu- nıe kı, sadece muhar.irm arzusu rafından seyredılırke 

BuJliln en mühim ve en heye- tutacak, burunlar da dı~er bır uzerıne yapılıyor ve bız sadece e- edıyor me\ k ınde buluru 
c;ınlı k:>şu Ankarada 12.200 met- beli; hep olmıyacak yerlere g1- mır kulu gıbı bu ıste~ı yerın gc- Alice Faye - Fılunl 
re üzerinde yapı1.ac~tır. ~nk~- diyorlar. Sonra dudagın lamurı tıriyoruz .. Bunda bıze ne pay du- pucuk sahnelerını sınem.ı 
rava İstanbul. Kocaelı. Eskıse~_ır boyasını erkek yüzun~ çıkmıyf\- şebilir? nın en guç parçası olaı 
ızibi mukavemet.çisi bol olan böl- cak tarzda idare etmek lazım kı Fakat doğrusunıı ıstersenız dum Her sahnedekını dı 
.ııelerden de takım çatrılmı~t~; bu, çok gljçtür. Yuzun mnkıyajı ben henuz Clark Bable ile opuş- başka şekılde yapmak ga 
1stanbul takımı carşamba 1?Unu bozulur pudra erkeğın ceketine medim. tur Opucuklerden ne!re· 
hareket etmiştir. Takım. fena ol- dökülür' ki ona daha o dakikada Dorothy Lamar - Saçmalamll- Fakat onlarsız da pek kas 
mamakl& beraber, tıtanbullula- sözde afkını anlatırken dahi titiz ) ır. allah aşkına .. Bır k1lı'"e nıka- dıınya olurdu. 
nn her sene ~östermekte ()lduk- ---------------- ----- -------------.....,.'!"" 
ları faikiyeti Kösterecek lribi de- r~ .. ••••••••-• Bugün matinler,Wen itibaren •••••• ••• P 
itildir. Ankara ve Kocaeli takım- I M S I N E M A S I N lan en az İatanbul kadar kuv- T A K S 
vt-•lıdir. 

D Pt 
$ehrimiıdeki Atatürk koşusu 

saat 17 de Taksim abidesi önun
den başlıyacaktır. Kosucular. 
Taskışla önünden Gazhaneye 
do~ inecekler, muhabere oku
lu önünden Jıec:erek, Ddcılık 
klübü yolile tekrar Taksime çı
kacaklar ve tribün .önündeki muı 
tatil yolu döndükten sonra, ko
!luyu abide önunc:le bitirecekler
dir. 
Takım ve fert tunmert ola

caktır. Birinci jZelecek takıma 

'rUCCAR HORN'dan beri benilı bir qi yapdmamıt ve ondan da bir fılm.. 

ROBENSON ADA S 1 
Muaaıam ve heyecanla b"r mevzu ... 

FREDDY BARTHOLOMEW • EDNA BEST 
•e sinema dilnnsaun henlla ilri buçuk yaıında en ıenç San'atkirı· 

BOBY QUILLAN 
ve bın birçeıit HaJ"Van larıyle NUHUN GEMtsl .. 

- Mausam bir ataç içine ııtdı llrmı bir ev.-
- Cenap denlalerinde korkunç bir tayfun ... 
- Bir uniJ'ede bir insanı öldüren korkunç orwncek ler _ 
- Hallülr aal ... Vabti HaJ"Vıutlar ., 

HARiKALAR ADASI •• • TÜRKÇE SÖZLU BUYUK 
bir kupa verilecek, derece alan 
kosuculara da madalya hediye ~ ...._ TlrJdJ"ede tik defa ıoıterilmektedir. lılYeten: Bn aon ıelen Turkçe izahatlı Yakın Sark Janıalr 

dilccektır. .,. ••••••• lnciliz - İtalyan ve İtalyan - Yunan Harbıne alt haberler ••••••il 
- Bir ıkı d1ıns edecek kadar bır zamanı benım

le konuşmaya hasredersenız canınız çok mil sıkılır 
acaba? 

Bunu sorarken gozlen meydan okuyormuş if.bı 
bakıyordu. Şeımu; luzardıgını hıssetti ve evveiil 
)avqça: 

- Hayır ... dedikten sonra daha .kuvvetle ılive 
ettı: 

J: tat1'JAA J; o. ıo -- Hayır, sizinle konuşurken sıkılacağımı zan- ı 
ııetmıyorum ama~ sahibı sıfatile başka genr.ler1e 

likle yere dütiirdi.ığiı pembe limec:len bir çiçeği ona 1 de dana t tmey~ mecburum. 
U:tatmıştı. Nejat ınuteha.kkıır. bır tavırla: 

- Bunun bana ait oldujUnu nereden bildiniz? - .den butwı oanslan bana vermenizi tst~me-
- Bunda bir fevkalldelik yok, oyun başlarken dım kı ... dedı. 

sizin arkarıllda idim. Şerrnın daha çok kızardığını anladığından llta 
Sahi mı" Sizı nud farkedememisim? ba,ka bır ıııecra vermek ıstedi: 

- N in' · - Karşınızdak.ını ikna ıçın ne büyük kuvveıınız 
- 1Ç • sizi 1 

Sınır.il. bir lf'lle cevap verdi: . , v~eja:Uhaiilc:e güldü. fakat bu acip, gülmeye 
_ s~ın her ııttığmız yerde nazan dikkati ce.- benzemiyen blr guluştu. 

bettığu1ızı zc.nnedt1~ - Danı ıçin ke~ kışiye soz verdinız' 
- Benim bmusı efkilim bu derece malftm mu- - Durunuz bır duşüneyim: Evveli Orhaıı Beye, 

dur? Feridun Beye soz verdim. Sonra Şefkati, Muzaf-
Bu sual bıliihtiyar aizmdan kaçmıftı. Genç kız fer. Şevk~ beylerle nezaketen bırer defa dans et-

hayretle ona baktı. ıreye mP.cburum. 
- Hususi efUlıniz mi? Hayır ... Lakin liz herke- - Başka? 

te benzemiyorsunuz Alellde bir imandan farklı- - Bundan maada akrabamdan Mıthat Bev v. r. 
ıınız. değil nı•? onu"la da t>lr vı.ls edeceğim. kendısi saat on birde 

Nejat bir an IUltUktan IODJ'a sozü deliftittrek bızden aynlıp sel·ahate çıkacağı ıçin bunu ona 
btrderıbıre ıwfdU· bor('luyum Va'l.l. Şey Onunla da dans etmPk ar-

.PeJtili. berkesıeı:. becertkb ve açıkgriz btr zusunda oldu~umu cıöylemek ıstıvorum 
hafıye oldutum lçir. benimle kaç defa danı ede- Asabiyetlt! lrekdemekte olduğUnu ve karşıaında-
ccksiniz? ld adamm derin bakışlannm yüzunü deldığini far-
Şermin bu suali hJç beldemedilt halde kaça- kett1Ai için IUcrtu 

maldı bir cevap vermeye muvaffak oldu: Nejat sınırli bir sesle sordu: 
_ Sız dans etmedilınızı soylemiştiniz ya! - Mecbur mmunuz, yoksa bunu istiyor musu-
Ancak, muhatabı böyle kaçamaklı cevaplardan nuz? Hanaisi? 

cek hoşlaıuruyor olmalı idi. (Arkam var) 

Soldan ğa: 1 - Sa 
Taharrı et1 • bir gıda 
3 - Su - yemek. 4 - M 
ters okunursa: bir re 
~aymak - sersen. 6 -
ııulu pılav. 7 - Erkek-
8 - Bay değıl. 9 -
cmır. 

'J'Uıeardan aşatı: 1 
mek 2 !nsanı 2 -
viliyet. 4 - Taharn -
5 Tıtreyış tok d~ 
maaen 7 - Kar • 

tuzak. 9 - B 
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H 1 ~AV~ i 
Y AGMUR AL TINDA 1 

Yunanhlar Malzeme J 
ve Esir Alclllar P t• K • d Noel Esnasında ar 1 on gresın e f8aşı 1 •neideı 

- hakkındaki habPr burada ka~ bir 

<Batı ı ıacideJ Kazalardan Gelen .&mette tekzıp edıımektemr. Hu-

lngiltereye Ya 

nuştar. 

Amerikanın cerabı 
l'llevyork !'ti <A.A,., - 'C 

cago Daıly News., gazete 
Edgar Mowrfr dıyor kı. 

Yazan: Muazzez TaMin Berkaıul. _I pilotlanndan birk&C'I noel bay- gwı, Londrada bu mevzu hnl<k n-
ramını temsilen Korfu adasına da fU tefsirler yapılauktad1r: 

Nevin pencereden sokaja 
baktı. Gökten kovalarla su 

nıyormuş gibi, kuvvetli bir 
gmur yağıyordu. Saat altı bu

......... -.._. Yazıhanede işi kalmamıştı 

a, bu havada şemsiyesiz soka. 
çıkmak için cesaret lazımdı. 

bahtanberi şiddetle yağan yaj 
ur pek dineceğe benzemiyordu. 
ır ikı dakika odada dolaştı. Bi-

tereddutten sonra nihayet 
ti kararını verdi: 
- Yakamı kaldırır, koşa koşa 
pebafl ıstasyonuna kadar gi
r, dukkinlardan birinin kapı

run dıbıne sı~ıp Maçka tram-
yını beklerim. 

ecl Tepebaşı istasyonu yakındı. 
le iken Nevin sırsıklam oldu 
sabah evden şemsiyesiz çıktı. 
için kendi kendine öfkelendi. 
Fena bir sürpriz ... Tramvaylar 
emiyordu. Pangaltıda yangın 
rmış, ahali sinirli bir halde söy 
erek evlerinin yolunu tutmıya 
cbur kaldılar. Fakat Nevin ne 
psın? Bu yağmur altında ti 
ışantaşına kadar nasıl yuriısün? 
omobiller, etrafa çamurlu su-
sı~tarak geçiyorlardı. Bir 

ş taksı bulmak bu karanlık ge-
e guneşi bulmak kadar im
nsızdı. 
- Hanımefendi, şemsiyemin 
tına gelır mısiniz? Yolumuz 

ıl olsa ayni ... 
Nevin başını kaldırdı, karşısın
kı uzun boylu adama baktı. Yi. 
mi o? Her sabah Maçkadan 
lım tıklım dolu gelen tramva
Nifantaşında bindiği vakit bu 

amla karşılaşır, bu gtilümseyi
~prür ve yardıma koşan bu hi
yekar tavra sinırlenirdi. Bu a

m giıya her sabah Maçkaya ka
r, sadece Nevine tramvayda o. 
racak bir yer tutmak için gidi
rdu. 
- Buyurunuz, efendim. 
- Teşekkür ederim, oturmı-

acaA'tm. 
Her sabah bu teklif ve bu red 
vabı ... 

*** Uzun boylu adam niçin bu 
ince ve narin kıza karşı hi

aye edicı bir tavır takmıyordu 
Nevın niçin bu terbiyeli ada

a titizleniyordu? Bu suallerin 
vabmı ikisi de veremezlerdi. 

nf ırıbırlenni tanımıyorlardı. 
bit Fakat, bu yağmurlu akşamda 
ce Barda kalan genç kız, o sabah 

amvayda oturmayı reddeden 
evin değildi ve olamazdı. Müş-
1 bir vazıyette idi, bu vaziyet.. 
n kurtulmak, ve hasta olmak 
hlıkesme maruz kalmadan eve 
tmek lazımdı. 
- Hanımefendi, yağmur dine
ğe benzemiyor, otomobil bul
ak kabıl değil, Pangaltıdaki 
angın saatlerce devam edebilir. 
msiyemın altında yürümekte 
gıbi bır mahzur gorüyorsu

uz? 
Bu erkek sesi biraz evvelki yu
U$8ldıtını k~ybetmiş, titiz ve 
şm olmuetu. Oyle ya! Terbiyeli 
r adamın kendısini bu müşkül 
uıyet.ten kurtarmasında ne gibi 

fevkaladelik vardı? 
- Teşekkür ederim, buyuru

_,_,,_ yürüyelim. 
Nevin başını kaldırmadı. KaL 

dırmış olsa, uzun boylu adamın dun yüzlerce noel hedıyesi at- D · ı k 1 G .. .. .. r d .. Manş uzerınde hava oldUkÇll 
S<özlerinde yanan zaferle kanşrk mışJardır. 1 e er oru şu u fena geçmışt\r. Noel arifesindcn-
sevinci göriır ve ertesi sabaha ka- Bimara'ga giden gol.lar bPrı alçakta dc.i.aşan kesif tulut-
dar sokaklarda kalacağını bilse lar gnrunmektedir. Bu bulufüır 

· b ~1·b· t k b 1 t- ceaetlerle dolu (Başı 1 inddeı lhnması, cankurtaran otomcıbih tıl'an dağılmamıştır. Gec~len sou 
yıne u ma~ u ıye i a u e Atı' 26 . A A ) "At' d karanlık lmak mezdi na, . · · - tna n· rına ayırtacağuu bild\rınıştir. bulundurulması, otobüslerde ta- er"ce o ~ ve ay ı 

Yürlidüler, konuftular .. Biri- Jan:ı•;. Sırf Elen ahali tarafından Bundan sonra masraf bütçesi »-Y· lebeler ıçin tenzilatlı bilet ihdası, sığı b1ç gorüL-nemektedir Noel 
birlerine ne söyledıler? Anlatmı- ~e~.t..un bulun.n H!JDa!'a ve bu rı ayn okunarak 16 kazaya ait tahsil çağına gelen butun çocuk- ba)rammın, harbi idare eJe.1~er 
ya de~iyen şeyler! Tramvay- ~asabaya merbut 13 ko~, kur~u- bütçeler tasvip edilmiştir. ların mektebe sevki, Fırıncıı..r uZP.rınde hiç .~ir surette miıcssır 
lardan, yağmurdan, sokakların ~uşunu kutlan.ak.tadır. Hım~ra va On dakikalık bır ısti\'ahatten ~rketinin liğ\ ı ve fınnlarm daha olm.ıdığı mutal?asmda bulun
pisliğinden. ilih... ~ ;>larak pazaar ·şısabahıHima'\: ~ sonra celse tekrar açılını7, dilek· sıkı kontrolu, halka ucuz ekmek mık •. fUphesı-: ki. hatalı t.ir ~o-

Fakat ertesi sabah Nevin yine J~ul'lrması i!mn .ır: , ra lı ler komisyonu tarafından cok e- tf>mınt. rüştür Fakat ben ŞU fikirdeyım: 
Nişantaşında tramvaya bindiki muteveffa Sp.ro Mıllıo nun ye- soslı ve mufassal bir şekilde ha- B iln tk t -ı--·'--'- Eğt:r lıava müsait olsaydı m'1~d 
zaman kalabalık arasından onu ğenı asteğmen Piro Spıro .Mıll•o- zırlanan ve kaulann dileklerini ug o,,_,.__ ha1-a faaliyetme mutlaka şıhıt o-
gördiı ve onun yerinden kalkıp ııun kumandasın~ ~ kişıl~t bfr izah eden rapor okunmuştur Bu Tasnif ~~en dileklerden bır lurduk. ~nu.fih, bu fa-ı'layı ııe-
kendisine: ~ıta,. yağmur ~ıt:ı:ıda evvela Sr>ı· rapora göre, muhtelif kazalaıın c;:~iU da yol ınşası, sokak elektrık r"'k ll"p~ız. gerek ~lman tayya

- Buyurunuz efendim ... De- ha ımanma gıtnuş ve o.radan da başlıca dilekleri arasında şu te- lilmbalarmın copıtıl1DMJ ve y~ni ı:e<"1lermın .!"emr.unıvetle karşı~-
mesine kızmadı, bilikis gülümse- Italya.,la~n tah!ıye etmış bulun- menr.i!er yeı rlmıştır. nıektepler açılması .noktalarında dıklaıına şuphe yoktur 
di, gosterilen yere oturdu. dı1kl?n ~ı~arn y~ çıkmıştır. Bu Kaztdarın dilekleri t~planmaktadır. ~iktaş k:17a:vn- .a. 

Biribirlerinin isimlerini bilmi- kıta ile bırlikte Hımara kahramn- oa mevcut bazı mekteplerın şu- Londra, 26 ( A.A.) _ Akşam 
yorlardı amma.. Aylardan beri nının ihtiy~r ~ardeşi Miltiades ıle . Ad~r kazası: çocuk B~kıme- belerle takviye edilmesi, Beyit?~- teb1iği: Mün~erit bir düşnıa11 tay
her sabah karşılaşıyorlardı. O Hım:ırslı .gon~.llü Zetos. da b~lun- vı t!sısı, has~.ne ınşa~, ımdadı dakı ortamektebm lise haline ya-PSi bugün öğleden hıra1. son
günden sonra aralarındaki soğuk ak a idı. Hımara halKı, ~Clzl~r~ sıhhı otomobılı temını. . ifragı gibi talepler dijer kazaL'lr ra ::=heppey stdasma bomlıalar at
hava yavaş yavaş ılıklandı veni- yaşlarla dolu oıarak, keJınılermı .. 8el'.~0~ kazası: Ilk okul ınşası tarıU'Ildan da :Lt-n sürülmuştür. mr~tır. Hasar az olmuştur Tn· 
hayet ısındı. kurtarmaya gf'~enleri karşılamış ıçın koyluye nakdi yardım ynp.l- Bundan başka, tramvaylaıda sanca uyiat hi~ yoktur. Shet"pf'Y 

Bir gün. nasılsa tramvayda yan •re rcp birlikte kiliseye gidilerek ma~ı'. E~alı s';lyunun .Beykoza izdihamın önüne geçilmesi ~çjn ad&"l Tham~c: nehri mansabır.aa
yana oturdular ve konuştular, 0 :istihlastan. dolayı dua edilmi~tir g~tırılmesı, fakır ~l~a fıdan .tev- ntobüs aervislerınin arttınlması, dır. Bundan başka kaydedilecek 
yağmurlu geceden bahsettiler. H mara, bır harabe manza:ası sr- 711

• Kemerli suyu ıçın ı.ı~tezıyen sivrismek mücadelesinin genişle- bir •l!Y olmam1ştır. 
Ayni şemsiye altında yürüduklerı zetmektedir Italyanlar, kasabayı ku~lan .açı~sı, ~ledıyeye a- tilmesi, şehruı umumi sıhhatı ve Resmi tebliğler 
o saatler ikisınde de, yağmura ve yağıt'ıa etmişler ve geri götüreme razoz venlmesı, yol ınşaatına de- temizliği bakımından bir çok yer-
camura rağmen sevımH hir hatı- d;,(ıcrı her şeyi tahrip eylemiş- vam olunması. lerde umumi halilar inşaM da Berlin, 2~ (A.A.) - Umumi 
ra bırakmıştı. ' lerdir. Himarı.h kadın ve çocuk- Bakırköy kazası: Yeşilkciyde bahsi geçen temenniler U'aSlnda- ordu kararganının bugiink1j teb· 

1 · daı·m·ı bı·r ebe ve hekı·m bulundu lı"inde "25-26 Ilkkanun (?ec~sın· • * * * ar. şımdi kurtuJ!lş ordusuna - dır. ıı:; 
. . yard m etmektedirler. Himaraya ~lması!. toprak kanununun·~-~- Dilek raporu okunurlten, aza- de kayda deieJ bir şey o~amı,-

A ylar geçtı. Artık, Nevınle ı!tden yollar, ltalyan ölülerıle do- lısten suratle çıka~ılmas.ı, ~uçu~- lardan bazıla:-ı raponın muteakıp tır .. denilme'ktecir. 
le uzu~ ~o~lu ~enç n~~e JurJar. Yollarda, üç fırkayı teçhi- ~Jmıeceve elektr~k getır~ılmesı kısımlarmm okunmasına ihHyaç * 

r~tlasalar b.ırıbırlerıne ~lum- ze kitfj her türlü harp ma'zemP.si . Bey~ğ~u k~ı. Haskoyde fa- olmadığını Ued sürmüşler, rei&, Lcndra, 26 (A.A.) - Renn1 
suyorlardı. Bır ~ba.J:ı ~evın da- vardır. ltalycınlar ricatlerinde, kırler ıçın bır _h~am .. açıl~sısı, heyeti umumiyenin reyine mürra- teblığ · Bundan evvelki te:>liJi· 
yanamadı, onun ısmını sordu. yauı!ıhırını terketmişlerdir. Bır has~nel~rde koyluler ıçın . bırer caat etmiştir. Kongre, dileklerin mızcenberi geçen müddet zar

- Faruk... Ben arkada$1nız Yunan eri bir yaralı ltalyan su- pavıyon ı~şası~ Galatada bır san- C\kunmasına df:vam edilmesı ar- fındı. kayda değer bir şey olma
Fahriyenin ağabeyisiyim Nevin bvını bu~ak kurtarmış, İtalyan at ~ek:ebı .tesıs~, Kasımp?şaya .~: zusunu izhar etmiş, faka: vakit mıııtır. 
Hanım. . st•bayı, minnettarlığım göster- ~.obus ışletıl~ı, kırtasıyecılıgı geç olduğu için ni.ıtebaki dilekle- Kadınlar ordruu 

- Ya! Demek benı tanıyordu- mek ı.izere Yunanlı ere imzalı fo- onley~cek tedbırl~r alınması. rin bugünkü toplantıda te•.'dkin'! Londra, 26 ıA.A.) - Kadınlar-
nuz? Demek... ~o~afını vermiştir. . ~ık.taş kazası. Orta ok~ v_e karar verilmiştir. Diğer kazalan.'l dan müteşekkil bir küçük ordu, 

Sözünü bitiremedi. Onu rastla- A . . lıse ımtihanlarmın daha nmeli bır 
dığı bir genç kızı bakışlariyle, ha- rnavut çetelerı faalıgette .. . dılekleri bugün gözden geçirıle- fi, dl, cenup sahillerinde bir ıe-

L d 26 (A A ) A fonnule raptı.' son sınıllar~a do- cek, aynca kr.nıre a7alar: da bu birde Ingiltere için gemi insa et-
reketleriyle izaç eden saygısız bir c ıı ra, · · - rna- nen talabel~nn okl;1llara hıç ol- hUl'USta noktai nazarlarım bıldı-
Miam zannetmiş olmasından u- vt.tluktan alımın haberlere gcire ma~. samıın ~ıfatıl~ 1evamla~ı- TE'Ceklerdir. Lüzum gönılurse ~e~~~ı:~~~=e:~kB~~ad~~~ 
tandı. Arnavut çeteleri ltalyan hatları- na musaade ed_ ılm.esı, tale. belerm 1 ... ·ongreye yann da devam edı·ı.-... 

Faruk ··1.. d' .... k d b'" "k f livert ~ bir gemi tipi in= etmektedir Ru Kil umse ı: ... n :ır asın a uyu aa e ycknasak elbıse Fıymelerı, sabah ce'- ve son 1·çtıınada Parti ı'dar"· ·...-
s. ·· ·· be b't· · N bulu kta ·· ak I 11 ·~ ..- firma 16 ile 30 yaş a\'astndui - ozunuzu n ı ıreyım e- nma , mun a e yo anm ve akşamlan talebelere. ma.hsus heyetı' re,· .. 1· Iitecıod Mım""ro-lu · H De k · be · t c'·te ·· f •t ltal ,. Y- "' ., lradmlara ikı ıiY kurs gosterdik-

vın anım: me sız nı anı- xesm ı\ ve mun erı yan t~amyay ~raba~arı ~hrık edılme- kongerenin mesaisini ht;lasa eden ten sonra bu bsaatta liullanmak-
yordunuz, o halde kendinizi şim- k:taı .. rını deh~ct içinde bmık· s•. Şırketıha.y~ıye~ın sabah va- hir nutuk söyliyecektir. 
diye kadar bana neden tanıtma- makt.ıc!ır Bazı çete gruphrı, Ti- pur seferlerını çogaltrnası. rad- • • tad11. Amelenin iaşe ve ibatc~i 
cimız? Diyecektiniz, de~il mi? mn'a dahi girmeye muvaffıu: ol- voların gümrükten muaf tutul- Ankanı Partı kongresı temın edildikten bafka her birine 

Nevin biraz daha kızardı, "e- musl&.r ve Italyan umumi valıliği İnası, yabancı propaganda orqan· Ankara, 26 (TAN) - Partı vi- cep }tqrçlığı olarak günde 12 bu-
vet,, dedi. srırayı da dahıl olmak üzere bil- lannı mektnpiere sokuınıasrna layet kongresi yann saat 10 cia c:nk şilin verilm:_ktedir. 

- Soylemiye cesaret edemi- tün blmılara, Italyanlan Arnavut müsaade edilmf'mesi. işçi kadın- Halkevinde toplanacaktır Top
yordum. Sizin bana bir duşrnan lugu uhliyeyE' davet eden hevım- lardan emzikli olanların ('OCUkla- l:\ntı 2 gün devr.m• edecekti:-. Bu 
nazariyle baktığınızı zannediyor- nameler yapıştıımışlardır. n için işçi çahstıran müesseseler- toplcmt1~a Ankara mebusbrr, Va-
dum. .. . . /ttdgan telJliği de çocuk ge7.dinne odaları ayrıl- it ve Belediye Reisi. Partf mınb-

- Ne munasebet! Sızı neden ması, fenni süt işinin bir an evvel ka müfettişi, Vilayet ve Beledi-
bir düşman telakki edeyim? R?ma, 26 (A.A.) -;- "Resmi halli. Vf' meclisle!'i azalan, Vıliıyet ve 

- Bilir miyim ben? Aylarca. tebl•ğ., Yunan ce~hesinde .. muh- E'rilp kazası: Do~mevf tesisi, Beledive erkanı da hazır bulnna-
her sabah gozlerinizin bana ba- tclıf noktalarda du~an lıücu~- llastane ihtiyacına karJI tedbir a- caklardır. 
karken ateş saçtığını farkediyor- larını tardederek, duşmana zayı
dum. at verdirdik ve bir miktar esir 
-O zaman sizi tanımıyordum. aldık. Bombardıman tayyarele-
- Yine tanımıyorsunuz amma rinden mürekkep bazı filolan-

değiştiniz artık. mız, cereyan etmekte olan hare-
- Tabii, yağmur altında saat- katın inkişafiyle alakadar düş-

lerce beraber yüri.ıdük. man deniz üslerine ve Ilınan te-

Bardia Civanncla 
{Bap 1 fncJdeJ 

rında düşmanın şiddetli topc:u 
faaliyeti olmuştur. Topçumuz da 
şiddetle mukabele etmiştir. Col
de bir karakolumuza karşı yapı. 
lan hücum püskurtiılmiıştür. 

24 25 gecesi ileri bir düsman 
Ü5sü kesif bir hava bombardıma
uına tabi tutulmuştur. Bir harp 
gemisine isabet viki olmuştur. 
Cenubi Tarablusgarpta da motör
lü nakliye vasıta parkları mües
sir bir surette bombardıman edil
miştir. 

"Knudsen carşamba gunu 
tığı bcyanatte, Jngıltereye yar 
nun erltırılacağını, bunun teın 
içm de ..st•hralın fazlalaş ıra c 
ğını s _,,: Tlll~ • e hır tcıi\t n ı. y 
sctınln n <-v t.u bahsolamıyac 
rn b lı:i.rmış .. 1r Bu bevan'l A 
manların ı:,,.,~ iCC rkutmayı is 
daf eden ı;:tyretlerıne Am 
nm ha:C. k: cevabını te kıl etm 
t~dı ' 

E Mov'l'er )azısını şu 9klerl 
bitı1"!nektedır· 

"F.akı kongre azalan rlaha g 
n~\11ere su cıheti hatırlatmak 
dırJa ... Geçen harpte Katar d 
tehdıt kullanmak ıstemıi fa 
bu sistem Almanya için en fe 
kcth tesırler doğurmuştu ,. 

Belediye Reısinin nutku 
Brooklyn, 26 lA.A. ı - N 

york beledıye reısı de la Guard 
burada soyledıgı nutukta ez ·u 
lt! demıştır kı: 

Amerikalılar, cebruşiddet 
reketlerınden katıyyen urkm 
ln:. Yaşama tarzımızı ve mem 
kctimızın azızı bildıgı hur.r 
müdafaaya azmetmiş bulunu 
yoruz Tazyık altında buh 
butur diğer mılletlerın de b 
hiıl'a) eden istifade etmelerine 
lışcıcağız. Şımdı, muesseselerim 
müdafaaya tamamen hazır bul 
nuyoruz. Oniımuzdeki hafta 
ve aylar zarfında. hatta bir v 
ikı sene sonra, neler yapm 
mecburiyetinde kalacağım!Zı h 
kımse kati surette söyliyem 
Çunku, intihap hakkı bizim d 
ğildir.,, 

* Londra, 26 (A.A., - l\men 
Bahnye Nazın Knox, lngiliz 
nve Nazırı Aleksander'e eski 
merıka Cumhurreıslerınden A 
raham Lincoln 'un ikı ttsm 

~ondermiş ve melfüf mektub 
da c;unhırı yazmıstır: 

"Bugun mgılız donanmaıcı 
tihak etmiş bulunan Ame 
torpito muhrıplerinden bır 
Lıncoln adının verıldığını bu 
bn· memnuniyetle oğrendım. 
~ile ıle sıze Abraham L 
coln'un ikı portresinı gomler 
rum. 

Bunlardan bir tanf'sf sizin 
sınıza mahsustur, diğerinin 
coln,, torpido muhribınin suba 
lar salonuna asılmasını tensib 
dect>!'hnızi umıt edıvorwn., 

A'eksander. tesekkür m 
bunda söyle demektedir. 
"Gonderdı~ınız portrele 

daha giizel bir hedive tua 
edemiyorum. Bu portreller 
seriyetin humveti için ın 
~ımiz mucadeleye kar$1 besi 
~niz muhabbeti gostermekt 
Abreham Ltncoln da bütOn 
vaiını bu davaya vakfetml 

Yüz yüze bakıştılar, gülüştü- siscstına isabetler kaydetmifler
ler, sustular. Sonra Faruk biraz dir. 201 numaralı tebli~de bildi
yavaş. biraz kısık bir sesle şu rilen Avlonyaya tevcih edilen 
sözleri söyledi: düşman akını esnasında deniz 

- İster misiniz, bu akşam ha- tayare dafi bataryalarımız bir 
va Jıilzel olduJlu halde sizinle bu- düşman tayyaresi düşiırmüşler

Ete Narh Konuldu, 
Yeni Fiatlar Bugün 

Tatbik Ediliyor 
$11rki Afrika'da Sudan cephe

sinde keşif ve hava faaliyetleri 
olmuştur. Düşman askeri k1.m1>- Toplantılar, Davetler: 
ları ve yürüyüş halinde düşman EyDp Fakirler! Koruma 

luşalım, Nişantaşına kadar bera- dir. 
her yürüniz. bize gelirsiniz. Fah- 20-21 kinunuevelde "Ser
riye pek memnun kalır, annemi hente., denizaltısı, Merkezi Ak
de gönirsünuz. denizde düşman deniz koluna 
Kısa bir tereddütten sonra Ne- hucum ederek, hafif bir kruva-

vin "peki,, dedi. zöre iki torpil atmış ve billhare 
O akşam ve ondan sonra da vapılan bir keşif uçuşunda bu 

her akşam buluştular. kruvazörün battığı anla$1lmıştır. 

(Başı l incideJ ı neticesinde Anadoludaki istihsal 
tatbik edilen fiyat politikası yü- mıntakalarından, İst.anbul piya
zünden, mallar zoraki fiyat tat- ~sına mal ~elmemiş, buradaki 

kolları mitralyöz ateşine tutul- dıın· D meğ m z 5/1 941 Pazar 
muş ve bor · "lrdıman edUmiştir. saat 14 tt' Eyup Hal evı salo 
Tayyarelerimizden biri dönme-, yapılacaktır. Azanın teşrifleri r 
miştir. l lunı r. bik edilen bir yerden serbest pi- stoklar azalmıştır. 

yasalara intikal etmektedır. Bu Görülüyor ki, her vilayette ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•lllİİiiiiiir ••••••ili 
terek bir fiyat politikası takibi mck ve piyasaya sık ıık milda- HAYAT VE KOMPRiME 

~==============================::;:::::======= 
Üstündağ Hakkmcla 

Verilen Karar 
Tekrar Nakzeclilcli 

misaller. vilayetler arasında müş ayr bir fiyat politihsı takip et- ' 

lüzumunu ortaya koymaktadır. halelerde bulunmak, beklenen 
Tam ifbi.rliği zarureti neticeyi teshil etmemektedir. 

Ha• Partisi 
Kongreleri 

MünaseHtile 
(Ba" 1 inci••> 

rtisinin, fevkalide zamanlar 
bulunmamıza rağmen, bu 

'anesine riayet ederek halkın 
leklerine gösterdiği hürmet, 
artınin demokratik ruhunun 

ifadesidir ve bu sebeple 
•rti viliyet kongrelerinin bu 
lantılan fevkalide ehemmiye-

bai.U.r. 

• Tokyo, H (A.A,) - •rı'" t rıy-
1\4) •aıvekll ıu beyın1ttı bulun
Uflur: "Tıylınd, Hlndl9lnl hudu· 
Pldakl vaziyetin yeniden vıhamet 

~~-..tmeainl iatamemekedlr, Tayland, 
Qlk l'raneı•lar huduttan kıtalarını 

lcerlıne, • uman kendlel ıutalan
gekecektlr. ll'ran11 ile dlpl•matlk 

Uaakırıtır bir 9ıkmıza varmıftır. 
tlllfın l.eikbald• alıcaOı f8kll, l'ran 
ttın vulyetlnı baOlıdır,.. 

81ım BafkumandınlıOı dDn fU teb· 
1 n..,.tmlftlr: ...... ıUnU Franaız 

llfuıu "udut lflrl •tef açmıftır. 
•1ttulınmız flddetle mukıbele et· 
ftır muhtelif tam lubetlır kay• 
mtııer ve Frın11z bat1ryılarını 

urmuıtardır.,, 

Nevy ... k. U (A.A,) - NMI 
w.-.. uau mD•MP•tll• bll'flk kua .... 

, 117 kitinin lldDID ve bunlar· 
111 flnln "yrDMfer lcuaları ne • 
ndı lldDOD bildirilmektedir, 
Nıvyerk. 21 (A,A.) - ...... 

kon10loeu, 1t dın 25 r•ıını kadar 
t n Belç kahları ıllAh altına çatır· 
ıttır. 

Papanın Son Nutku 

Etrafında Tefsirler 
Londra. 26 (A.A.) - "Reuter,, 

Ajansının diplomatik muharriri 
yazıyor: 

"N~l bayramında başlıca üc: 
nutuk söylenilmiştir. Bunların 
her üc:ü de fevkalade mühimdir. 
Hatiple" Churchill, Papa ve Kral 
Alnnc George'dir. Chuchıll'in 
söyledıği nutku ancak kendisin
den, davasından ve kuvvetinden 
emin olan bir adam soyliyebilir
di Papa'nın nutku da dikkate 
değer mahıyettedir. Bilhassa bu
nun, bu anlarda Romada söyle
nildiği nazarı itıbara alınırsa, 
bütiın hıristiyanların, tahakku
ku için dua etmelerini tavsiye 
etti~i bes nokta totalıter ıiyue
tinin takbihini tazammun etmek 
tedir. Bunu ınümkün olduğu de
recede açıkça soylemiştir. 

Papa, bugün bulunduğu vazi
yette, bundan daha açık konup
mazdı. Papa mucrimi zıkretmi
yor, yalnız cunnü soyli.ıyor. Pa
panın nutkunu okuyan veya dın
leyPrı kimse, haldkatın, adal0 tm, 
şeref in, sulhun ve ıyı niyetin mu
zaffer olması için ancak tek bır 
yol olduğunu anlar. Papa'nın böy 
le bir anda ve bilhassa Churchill 
beyanatından hemen sonra bu 
sözlerı söylemesi tavsiyelerınin 
kUv\'et ve tesirini arttırmıştır. 

CeMllarık izerintle 
~ meçlwl ta11"11t1re 

Ankara, 26 (TAN) - lstanbul 
eski Vali ve Belediye Reisi Mu
hittin Ustündaj ve arkadaşları 
hakkında Sürplgop ve Asri me
Zllı lık satışlannda vazifeyi ihmal 
ve terahiden dolayı Temyiz dor
düncü ceza dairesi tarafından 
hükmolunan kararlar Temyiz u
m:ımi heyetince ikinci defa ola
rnlr nakzedilmiştir. Muhittin Us
tündağ ve arkadaşlannm muha
kemesine 12 şubat çarşamba gü
nü öğleden sonra tekrar başlana
<-aktır. 

Churchill'in Mesajı ltalyan 
Milletine Henüz Varmadı 

Nevyork, 26 (A.A.) - "Nev
york Times., gazetesinin Roma 
muhabiri. Churchill'in Pazartesi 
akşamı soylediği mesajın henüz 
İtalyan millet.ine varmamış oldu
ılunu bildirmekte ve metnin neş
rinden pek az gün sonra aksüla
melinin kendisini ~österece~ini 
söylemektedir. Maamafih bunun 
halk kütlelerine vasıl olabilmesı 
ıçin haftalar lazımdır. İtalyan ~a 
zetelerinin bu mesajları da, İn
j?iliz tayyareleri tarafından atılan 
beyannameler ~bi, nihayet neş
rt'tmeleri mümkün görülmekte
dir. 

Cebelitank, 26 (A.A.) - Kral ---------
bul bir tayyare, İngiliz ve fıpan
vol hava dafi bataryalannın a~ 
~ine ub'amıştır. Bu tayyarenin 
bir müddet sonra La Linea'nın 
Sarkında denıze duştuğı.i görül
muştür.,. 

Geo~e'in nutkunu söylemiye 
başladıitı inda Cebelitarık'ta ha
va dafi toplarının gürültüleri işi
tilmıştir. AşaA'fdaki teblı~ ~
dilmiştir: "25 İlk.kanunda Cebe
litarıka yalda~an hüviyeti meç. 

Fıyatlan Murakabe Komisyo
nunu müşkül mevkide bırakan 
hidiselerden biri de şudur: 

Arasıra resmi müesseseler ken 
di ihtiy~lan için piyasadan mal 
alırken, Fiyatları Murakabe Ko
misyonunun tesbit ettiği .fiyatla
rı gözönünde tutmamaktadırlar. 
Son günlerde resmi bir müesse
se piyasadan 60 kuruşa beyaz 
peynir alacağına dair ilin ver
miştir. Halbuki Komisyon, be
yaz peynirin toptan fiyatını 40 
kuruştan tesbit etmişti. Bu hi
dise de bize göstenyor ki, Fiyat
ları Murakabe Komisyonu ile di
~E'r daireler arasında iktısadi me 
seleler etrafında bir işbirhği mev 
cut değildir. Bunun neticesi ola
rak peynir tacirleri. Komisyonun 
tesbit etiği fiyatlara aldırmıya
rak mallarını diğer vilayetlere 
sevketmektedirler. 

Diğer mühim bir nokta 
Dikkati çeken diğer bir nokta 

da şudur: 
Fiyattan Murakabe Komisyo

nu. zamar. zaman muayyen mal
lar hakkında tüccardan beyan
name istediği halde, bunun sebe
bini piyasaya izah etmemekte
dir. Bu Yilzden, tüccar çok defa 
mütereddit kalmakta ve binbir 
türlt: şayiaya kapıldığı gorul
mektedir. Mesela, son defa be
vannam~ istenilmesindeki kas
dın. hükftmetin mevcut mallara 
el koymak tasavvuru oldu~ 
zanr.edilmiş ve piyasada bu mad 
deıler üzerine ıünlerce if yapıla
mamıştır. 

HattA kunı fasulye tAclrleri, 
Tra!lzon. Çarşamba ~bi yerler
deki tacirlere "piyasada dur~n-
1 uk vardır. Mal gondermeyiniz,, 
diye telgraflar çekmek mecbu
rivPtinrl1> lcA lmıdArnır Bunun 

Dizce, ihtikirla mücadeleyi 
daha müessir bir surette tatbik 
etmek için, fiyat politikasının 
meı kezden idare edilmesi ve 
muhtelif dairelerin ayni fiyatla 
piyasadar. mal almalarını temin 
etmek çok muvafık olur. Hatta 
kahil oldu~u takdirde, resmi dai
relerin bir elden mübayaatta bu
lunmaları temin edilmelidir. Ay
n avn müesseselerin piy~ya 
müdahalesi, piyasada lüzumsuz 
yere fiyat artşlarma sebebiyet 
verdiki. bundan resmi müesaese
len"l de pahalı mal aldıtı çok 
kere görülmüş hadiselerdir. Hem 
devlet hazinesini, hem de miıs
tehlikin hakkı korunmak için bu 
isleri bir an evvel tanzim etmek 
lazımdır. 

Şanghayda Amerikalılarla 
İtalyanlar Arasında 

Bir llidise 
Şanghay, 26 (A.A.) - Şanghay 

enternasyonal mıntakasındald I 
müsellih kuvvetler arasında av
lardanberi görülmedik derecede 
şiddetli bir kav~a olmuş ve bu. 
nun n~ticesinde dokuz Amerikalı 
bahriye askeri ile üç Amerıkalı 
denizci hastaneye kaldırılmıştır. 
Kavga, Noel sabahı erkenden bir 
meyhanede çıkmış ve 100 kadar 
İtalyan ve Amerikalı biribirine 
~irmiştir. İtalyanlardan ne kadar 
yaralı olduğu bilinmiyorsa da 
müteaddit İtalyanın yaralandı~ 
zannediliyor. Hldise dostça ha' 
ledilmiıtir. 

Atlintilde Bir Torpid' 
Batınldı 

Roma, 26 (A.A.) - ''Tebıtı· 
"Mocenigo .. denizaltısı Atlantik 
te iki büyük düşman vapurunı 
top ateşine tutmuş ve bır üçunciı 
vaouru torpillemıştir 

HAZIM CillAZI• 
IC D A U 

Miltenevvi yemeklerle Mide ve Emayi yormadın bir tabl1ı: 

.orbalık Çapamarlı 
Halıabat " eebsı komprimesllı bir sflnlfik kal6rinbi temin edeb 

.ıı.z. Et ve Tavuk 111yıi Uı mamal Mercimek Bezel)'e, ButdaJ' KOGl 
elerimi.zin 100 sramlık paketleri her 7erde ıs ve so sramlıklan ' im 

ur. Nefaset ıuhulet ve 11cul11iunu bir tecrilbe ile anhyacabmııı 
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BURSA DOKUMACILIK ve TRIKOT AJ 

TÜRK ANONiM SIRKETI 

''iPE i 1 
idaresinden: Meclisi 

Sirketimlzln Hissedarlar Heyeti Umumiyesi 30 Kinunuevvel 1940 
:arihine tesadüf eden Pazartesi cünu saat 11 de htanbnlda Yenipostane 
caddesinde 47 numaradaki Şirket Merkezinde fevkalade olarak içtima 
edeceiinden mezkQr elin ve saatte Şirketimiz Hisaedarlarmm içtima 
mahallinde hazır bulunmaları rica olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 

l - Ankara Mensucat Fabrikası Turk Anonim Şirketi "Y0N1S .• in 
bilcümle mevcudat. duyunat, hukuk ve vecaibi ile Şirketimize zam ve 
ilhakı hakkmdaki karar uzerine Ankara, Mensucat Fabrikası Turk Ano· 
nim Şirketi "YUNİŞ,. Ptteclisi İdaresile, Meclisi İdaremiz arasında akdo 
lunan mukavelenamenin kabul ve tasdikine, 

2 - Ankara Mensucat Fabrikası Turk Anonim Şirketi "YUNlS .. ın 
llhakı kabul edildıiine nazaran sermayesini teşkil eden 600,000 (Altı yiiz 
bin) Tur'k lirasının Şirketimiz sermayesine ilavesine ve bu suretle tez· 
Jid edilen 600,000 (Altı yüz bin) liraldc sermayeye mukabil beheri yirmı 
Türk Lirası itibari kıymetinde Mmiline muharrer 30,000 adet Hisse se
nedi ihracına ve bu hisse senetlerinin, beher iki adet Ankara Mensu
cat Fabrikası Tilrk Anonim Şirketi "Y0N1Ş,. hisse senedine mukabıl 
l/1/1941 tarihinden itibaren bir adet Bursa Dokumacılık ve TrkotaJ 
Türk Anonim Şirketi "İPEK1Ş., hisse senedi verilmek suretile mübade
lesine tahsisine, 

S - tıbu ilhak ve iltihak keyfiyetinin 1/1/1941 tarihinden itibaren 
muteberiyetine karar verilmesi. 

M. M. Vekaletinden: 
Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin 

Her Üç Sınıfına Talebe Alınıyor. 
t - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç smrima 1 Mart 941 

• ba1h1acak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden nakil suretile 
tlcbe alınacaktır, 

2 - Alınae'k talebenin 8z Türk ırkından olma11, sıhhi muayenede sal
lam çdnnası ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduiıa takdirde yapılacak scç-
111e sınavında kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ilk kanaat 
DOUannın derecesi iyi olması ıarttır. 

3 - Bır sene tahıili terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaıını bü-
3'1tmuı veya kuçiıltmuı olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları askeri liseler 
talımatında yazılı hadlere uycun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

4 - Bu şartları taşıyan ısteklilerin bulundukları yerlerin askerlik ıu
bclcrinden diğer kaydukabul ıartlarile muracaat yollarını öğrenmeleri ve 
inana ıore de kaydukabul kağıtlarmı hazırlıyaralı: 20/11.Kinun/941 den iti
'-ren askerlik ıubeleri yoluyla bu kiiıtları cirmek istedikleri okullara 
stndcrmeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de yine 
20 il Klnun/941 den ıt baren doı:ruca okul müdurluklerine muracaatları 
ilin olunur. "1679 - "12114,. 

TURKIYE COMHURIYETI 
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ZiRAAT BANKASI 
Kurulaş t'nihi : 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Aja ns adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelet,...ı 

Para Biriktirenlere 

iKRAMiYE 

28,800 Liro 

YERiYOR 

senede 4 defa çekllecek kul"a ile apQıdakl pıana ıO•• 
ikramiye daOıtılaeaktır. 

Adet 1.000 Liralık 4.000 Lir• 
• aoo • l.000 • 
• 2110 • 1.000 • • 100 • 4.000 • • ao • 1.00(' • • .a • 4.800 • 
• 20 • 1.200 • 

Resaptanl\dRkt r>araıaı otr ıene içinde 50 Uradao ıısatı di!smı 
J•nlft'e lkr mıye çıktığı takdlrdt ' 20 rıız.Jasıyte verllecektlı Kurala 

1 t.YUU. 1 Rtr1n«!I klnun. 1 Mart •• 1 Haztraı 
tarttı l~nd• Cf'ltflttelrttr 

TAN ~-~-~========:-======================:.=:============== 27-12-9'0 
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ARflMIDIS mueıHıHI T. A. $. lıtlklll C•ddHI No 30 34 

.,_ 
Güzel Bir Hediye Yapmak İsterseniz? '\i 

1
, İstanbul İş Bankası karşısında 

MALÜL CEMAL GiŞESi 1 Veresiye ve uzun vade ile bir s 

•• b 

K u R K M A T o d 
Çok zengin tertip edilen Yılbaşı Piyangosu bileti

nizi, uzun senelerdenberi dürüstlüğü ile tanınmış is- A R J A N T E T 1 L K 1 

i tanbul lş Bankası karşısında MALÜL CEMAL Gl- ıa ı;tırmır: 
ŞESlNDEN almağ1 unutmayınız. Avrupanın 1941 son modelleri celmietir. Mahmatpaıa 1!7 No. 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

6 Sebebi 
1 - 10 cazip renk, hepsi de 

son Paris modası, bunlnrı kutu
nwı ortasındaki delikten görebi
lirsinız. 

2 - Evvele~ mumkun olduğu 
zannedilmiyen daha ince ve da
ha hafif Bu pudra "Havalandı
rılmış,, tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, adeta 
Fransanın Midi havalisindeki çi
çeklerin kokusunu hissetmiş ola
caksınız. 

4 - Bütün gün sabit kalır. Zi
ra terkibinde "Krema lcöpüğü,, 
vardır. 

5 - Güzel 11Finimat., , çünkü 
ne rüzgar ve yağmurdan, ne rle 
fazla terlemeden katiyen müte
essir olmaz. 

6 - Gayet kıymet!i yeni ve 
zarif "Büyük Model., kutular. 

l lstanbul Levazım Amir· ı 
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlanları 

Beherine 80 Ura tahmin edilen 500 
takım çift aUı nakliye arabası ko~u
mu miltc:ıhhlt nam ve hesabına pa
znrlıl:l ı 30/12/940 Pazartesi gUnil sa
at 15 de İzmir Lv. Amirliği salın al
ına komisyonunda yapılacaktır. Tu
t;ın 40,000 lira Uk teminatı 3000 lira
dır. Nümune ve ıartname!!I komis
yonda görlllilr. Taliplerin kanuni ve
sı!talarile- belli vakitte komisyona ıel-
melerl. (1678 - 12113) 

• 
400 kiloluk sekiz adet, galvanizli 

ve 400 kiloluk 24 adet demir çember
li. 300 kiloluk 40 adet ve yine 40 a
det demir çemberli olmak üzere, 72 
adet bidon 4/1/941 Cumartesi gunU 
sant 11 de Çanakkalede askeri satın 
almn komisyonundn pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. ( 1688) (12429) 

• 
20 : 60 adet galvanizli saç ve demir 

~emberU tu bidonundan yapılmış a
ı aba pazarlıkla 4/1/941 gUnü saat 
9,30 da Çanakkalede askeri satın al
ma kom "Yonunda satın alınacaktır. 
Tahm!r. bedeli 12,200, kaU teminatı 
1ô30 liradır. Taliplerin belli vakitte 
krımlsyonA •elmeleri. (1690) (12431) 

- Göz Doktoru -

1<emal Tarkan 
raıuun. Tramva1 duralı karsl-

11ndP Kamerpalas No. 1. 
T~I 49313 

Dr. IHSAN SAMİ 

Gonokok Aşılı 

seJsoauk.Ju~ ve lhtJlltlarıı 
ıtarşı pek tesirli ve taze asıdıı 
Dlvanyolu, Sultanmahmud tür l ... , No 113 

' Sahibi: MALÜL CEMAL CANTEZ ' , ___ ., ARJANTE TİLKİ Maiazası Tel: 22554 ~---
------~--------------------------------~--_.__,,. 

Satdık Çqm ve Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinden : 

ı - Bolu Tanyeri deposunda ıstlfte mevcut 4 adet muadili 1,272 M 3 
çam tomruiu, 3291 adet muadili 1036/662 M 3 kolmar tomruktan açık artbr
ma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklarm ayrıca baı lı:etıme payları mevcut •e kabuklan soyul
muı olup hacim kabuksuz orta kutur üıerindf'n hesaplanmııtır. 

ıı - Tomruklara ait satıı prtnamesi Bolu Orman daireainden •e Bolu 
Devlet işletmesi Revir Amirlifinden istenilebilir. 

4 - Çam tomruklarmın beher M 3 nün muhammen bedeli 12 lira 14 
lcaruştur. Köknar tomruklarmın beher M 3 muhammen bedeli 11 lira 56 ku
ruştur. 

5 - İsteklilerin 3 7,5 muvakkat teminatla 30.12.940 Pazartesi ıünü saat 
15 de Boludaki Devlet lıletmeai Revir Amirliii binasına müracaatlarL 

TÜRK TİCARET 
K PONLU·V6.D 

--

(8837) (11997) 

BANK.ASI A.Ş 
li•M VDUlll' 

~iT•PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
Baıkanllğından: 

510.000 Cilt Tutkallı Makbuz Bastmlacak 
1 - Gf'nel Merkez ihtiyacı için nümune ve prtnamesinc ıöre Ye kapalı 

zarf asalile 510 000 cilt tutkallı makbuz, bastırılacaktır. 
2 - Muha~men bedeli 17850, muvakkat teminatı 1339 liradır. 
3 - İhalesi 6/1/941 tarihine rastbyan Pazartesi cünü saat 15 de An

karada '1'ürk Hav:ı Kurumu Merkez binasında müteeekkil aatm alma komis
yor.unda yapılacaktır. 

4 - İstellilerin, Kinunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vcıı,ika ve teminat
larını Mvi kapalı ve mühürlü zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar komisyon batkanlıjma vermeleri. "11996,, 

A BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş._yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "iDEAL BURO" yu okuyunuz ..• 

Satıt yeri: TAN - / atanbul 

Fiatı 50 Kuruı. 

Belediye Sular İdaresinden : 
ı - İdaremizin Feriköy atelyetl için açık t'ksııtme ıte bır etelctnlı IAJ'

nak makinesi satın almacaktır. 
2 - Eksiltme 6.1.941 Pazartesi ıünü saat 10 da Taksimde Sıraıcrviler

deki idare merkezinde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye ıirmek istiyenler alınacak makinenin evsafını ve saire

yi cösterir prtnameyi idare merkezinde levazım servisinden alabilirler. 
(12436) 

-. 
Bayanlar ve Baylar 

Evinizde 35 kuruıla ancak bir mangal yakabilirsiniz. Likin mqhur 
Abdullah Efendi aile mutraft bu para ile evinize kadar bir c\inlük yemek 

ıônderir. Harbiye Mektebi lı:arıısmda Numara 295 

------------------------------------------------------.r·rn 
n:11n••~ 
~liılllllılllııl• 1yj 
• fak 

Vesaiti nakliye resminden 165 lira borçlu 3141 plika No. la Sevrote üst" 
markalı otobüsün Tahsili Emval Kanunu hükümlerine tevfikan tahtı hacz• T 
alınarak 30/12/ 940 tarihine miısadif Pazartesi cünü saat 14 te acdc arttırma Fak 
suretile Kurtuluş Tepeüstü Baruthane sokak 55 No. lu garaj önunde satıla• yed 
catı ilin olunur. (12439) du 

~~-- l 
TAN Gazetesi 1 
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KAYIP: ÇoUılcanın Kız.ılcaali k~ lı:u ,, 

" " 
lltin 11ayf asında .. yüne alt resmi muhtarlık milhrll 16111' •• 

50 bolmu tur. Yenlsı yaptırıl cajınd rı. ınu .. ••••••••••••ll•ııl ı cslıJsınin hUkmu kalm mııtır • 
1 Kızılcaall köyU muhtarı • 

Makine ve Makinesiz Deniz Vasıtaları 

Satın Allnacak 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
İstanbul liman hizmetlerinde çalıştırılmak üzere mavna ve emsali vası• 

talarla istimli ve motörhi cer vasıtası kiralanacak veya satın almacaktır. El• 
lerinde matlQp evsafı haiz vesaiti bulunanların hemen fen ıubemi.zc mura• 
caat etmeleri. (12059) 

1 2000 - Z000.-
1 1000 - 3000.

z 750 - 1500.-

, 500 - zooo.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 20 _ auoo.--

Türkiye iş . Bankasına para yatınnnkla 

valnız para biriktirmiş olmaz, ayni za
manda taliinizi de denemiş olursunm. 

K ... deler 4 9ubet. 1 Ma 

vıa. 1 AOuet~ 1 t ktnelte._ 

rtn carıt.ıerlnd• "apıhr il 
Kumbaralı .,. kumbaraec 
l'ınapıaruıda •" az elll H· 

ra.. bulu"•"'" ıcur•J• 
dahil eoııtrıer 


