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Teklifleri 
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Almanya, Fransanın 

Tamamım lıgale 

Hazırlanıyormuı 

Bu Maksdı Temin lc;in Etibank Büyük 
Bir Mali Müessese Haline Getirilecek 
Ankara, 28 (TAN Muhabirinden) - Hükumet, Etibank mü

enesesmi kuvvetlendirmiye karar vermiş bulunmaktadır. Bu 
suretle toprakaltı servetlerinden geniş mikyasta istifade etmek 
mümkiln olabilecektir. 

Lizbon'a Göre: 
Etibank bu şekilde inkişaf ettirildikten sonra. son defa dev-

letleştirilen kömür havzasının bütün ihtiyaçlan ıeni• ölçüde 
temin olunacak ve en modem 

Vichy Erkanı ve 
tesisatta teskilatıandınlacaktır. Fransız Kuvvetleri 
Bu hususta hazırlanan proje tet-
lrik olunmaktadır. LAyiha, ban- f k G d ki 
kanın çok büyük maıı bir mues- A ri aya i ece er 
sese hali'!e J{etirilmesini istihdaf Lo d 28 (A A _ Dail T 
etmektedır. n ra, . .) y e-

legrapb gazetesinin Lizbon'daki 
Yerli Mallar Tek El.ün huaust muhabiri, gazetesine şun-

Satılaeak lan yazmaktadır: 
Ankara, 28 rr AN Muhabirin- .. Lizbon'da heyecanlı bir haber 

den) - Sümerbank ı>amuklu dolapnaktaclır. Bu habere göre 
..,e yünlü fabrikalarile sunt ioek ~~sal Peta.in, SC?n Nazi taleple-

. . . nnı reddettıği ıçin Almanlar 

l D E A L B OR O 
!'uu ı lktauı Doktora G AS SON 

Diyor ti: .. Al munfla tyı q yapma&. pan kaza 
nalr ıauyonamz. ''tDEAL BCRo., yu otuyunua._ 

Satq yeri : TAM • lstanbuJ 

"""' l\n KT 

:tabrikası mamullennın tek elden Fran 1 edil . lan ~ 
t k ·1 · ı· B i sanın ışga memı7 o 83 ısına at'ar verı mısır:. u S- ıuımını iatillya hazır?anmakta Afrika ~öllerinde İtalyanlan hezimete uğratan İngiliz ordusunun bu muvaffaJuyetinde büyük bir rolü 

le Yerli Mallar Paıan muessesf"- idil Sö" ı d '"'in ·· AJ 
bulunan 

. tesk·ı•t t ·ı l ... B er yen •a e gore, nuan- 1 "I" H 1 v 11 
.,.

1 8 ~- avzı o unmu:nur. u lar ilerlemeye ba§lar başlRm .. 7 stı a azır 191 
~~kı_at Su!11erb~nk pamuklu ve Petain ile hükfunet erklmnı Af
y~nlu fabnkalanle sunf inek fab rikaya nakletmek üzere Vıchr
rikası müesseRlerlnfn biltiln ma de tayyareler beklettlrllmektedir. 

lkh t v kili mullerini tek elden satmıva bas- v· b il -·'- t hal' d bu 
sa e lamıştır. Bu suret'e artık fabrl- ıc Y e iNAi emas . ın e -

BUSN'O ÇAKI& blar müııteri simnisi kabul et- lunan mahfillerde bugunlerde !De 

1 

memektedirler Memleketin her rakb ~ldiseler cereyan ~ebıle-
A • tarafından vaki olan talepler. ceği soylenme~le iktifa ~ılmek-

enl• Hadıseler y J M 11 M"' . te kfl* tedtr. Bu mahfillerde hikım olan er i a . ar uessesesı $ •· kanaate göre Petaln, nettceat ne 
,~:: tmca tesbıt olunmaktadır. Bu oluna olnın Alman ıaleplertn.i 
vil r•ıfes•ınde !la~~e. bu nev~ ~~vlet mamOl· kabul etmiyecelttir. 

,_..ı....-.. lerı uzerinde- buyuk mutavasslt-
ıa lann spekülatif hareketleri ta- Diler taraftan Fas ve Tunusa 
olur mMmen bertaraf edilml• demek- eevkedilmek üzere FnnsJz kıtala-
~lyr Bulunuyoruz ur. (Sonu: s. s; su 'J 

Alm nar İngiltereyi lstill hareke
ti ıc te~bbils ettikleri zanıaD. in
i lı donanmasını Akdenizde met
ıu' etmek ve ~ kuvvetıerinl 
_..,,, "'"'K a.uyltl1lllr~. Bonun lçhı 
de Fr nııt donanmaauu elde ede
rek, İtalyan donanması lle blrllk
U: Akdf'ni:z.de de blr t.aarru:z. bare
k ne geçebilirler. Bu plAnın ıaı
b ı lçill de, Yunanist.ana uker 
il , dermeyt dü,ünmllt olablllrler. 
Rom nyaya asker ıönderdiklerl 
d tru ise, bu ıevki)'at ancak Bul
ıartst.an ü:z.erlnden Yunanilt.ana 
etmek için yapılmlf olabilir. 

M. Zekeriga SERTEL 

Avrupada mühim hadiseler 
ve yeni hareketler arife

sinde bulunduğumuzu gösteren 
bir takım emareler belirmiştir: 

Almanya, Mareşal Petain hü
kumeti ile müzakerededir. Bu 
müzakerelerde Fransız donan
masından Almanyanın ne suret
le istifade edebileceği konUllll
maktadır. 

Almanlar, Bordeau eehri cL 
varına mühim miktarda asker 
tahşıt etmifl.erdir. 

İngiltereyi istili için Alınan
lann yakında harekete geçecek
leri hakkında pek çok emareler 
aorun.mektedir. 

Alman - İtalyan hududunda 
mühim miktarda Alman kuv
vetleri bulunduğu söylen.mek
tedır. 

Nihayet, Almanyanın Roman
yaya asker sevkettiği haber ve
rilmektedir. 

Bütün bu faaliyetlerin mana
sını anlamak için şu iki hadlse

..,,....~--yı göz önünde bulundurmak 
aerektir: 

İtalya Mısırda mailt1p olmus
tur. İnıfilz orduları Trablusta 
ileri hareketlerine ister devam 
etsin, ister etmesin, Mısınn fet-
hi ruyası nihayete ermiftir. Di
ier taraftan Yunanlılar Ama· 
\'Utlukta ileri hareketlerine de
vam etmektedırler. İtalyan or-
dusu burada bir t\irlü Yunan 
hareketini durduramamıe. ve 
yeni bir cephe kurmaya muvaf
fak olamamıştır. Havaların mü
aaıt olmaması yuzünden Yunan 
Ueri hareketi yavaş olmakla be
raber, .barbın bu seyrt İtalyan
lara bu cephede de muvaffakı.. 
)'et ihtimali bırakm~tır. 

Bu iki muvaffakıyet, lnJ(ilte-
renın Akdenizde daha blkim 
bır vazıyet temm etmesıne hiz
ınet etmıştır. Kıe içmde Akde
hızden İngılizlerın kovulması 
)>lanı da suya duşmuştur. 

Bu bır .• • 

ikinci mühim hadise de, A
merikanın İngiltereye yap-

tıtı yardımı arttırmakta olması. 
dır. Amerika bu~n İnj{fltereye 

(Soaa: Sa S; SU 3J 

lngilterenin 
En Mülw.em 
ihtiyaçları 

Amerika Tarafından 

Derhal Temin Edilecek 

Habeıistanda 

ı;..-. ..... an~ .......... ... ti 
BüjiiJ}, 

lngitizler, Habeılilere 
Silih Veriyor 

Vaşington, 28 (A. A.) - A- Londra, 28 (A.A.) - Trablus-
marikan otomobil endüstriainiıi ta, İtalyanların müdafaa için sar 
bütün vasıtalannı bir araya getir fettilderi büyük J(ayretler inklr 
mek suretile ~nde 500 askeri edilmemekle beraber, Bardia'nm 
tayyare imali için endüstri teşek- yakında sukutu beklenmektedir. 
külleri kongresi tarafından ileri Romada, İtalyanlar daha eimdi
sürülen teklifin hüktlmetçe cici- den Bardla'nm Maginot hattı ol
dt bir tetkike tabi tutuldutunu madıbnı söylemiye baslamışlar
Roosevelt, dün matbuat mürnes- dır. Bu sözler, şiddetli İngiliz hü
sillerine söylemiştir. Bu tekUI, cumlannm dol'urması melhuz 
bir kaç ~n evvel endüstri teeek- netıcelere İtalyan etkin umumi
külleri konR?eSinin reisi Phillip yesin! hazırl.amak itibarile ml
Murray tarafından Beyaz saraya nldar tellkki olunmaktadır. 
bildirilmiştir. Teklif, şimdi milll Burada büyük bir allka ile 
müdafaaya tahsis edilen istihsa- karşılanan dijter bir hidise de, 
it müdürü William Knudsen ta- Nairobi'den Times 2azetesine ile-" 
rafından tetkik edilmektedir. ten telJ(raflardır. Bu telsrraflar 

Bu pllnm tatbikine intlzaren Habe~tandakl vaziyetin İtalyan 
maliye nazırı Morgent~u'ın ye- lar icin gittikçe hakikaten endi
ni bir sisteminin tatbikini tasdik şe verici bir mahiyet almakta 
etmiştir. Bu sisteme göre truOl- oldukunu ıöstermektedir. Mez
tere reisicüınhur Roosevelt tara.. kt1r telgraflann tetkikinden a
fınd~n verilen "Yarı yanya., ka- çıkça anlaşıldı~na ~re. Habe
ıdesini nazan itibara almadan en sistandaki tahrikat aittikce müz 
mübrem ihtiyaçanm temin ede- min bir mahiyet almakta ve 
bilecektir. Bu meselenin tefenii- R\inden ~e dahıı müsbet ve 
atı İnıillz mübayaat komisyonu muayyen bir eekil arzetmekte
~i Purvia ile MorJ(entbau ara- dir. Yer yer l(öriilen isyan hare
sında tesbit edilmiştir. ketlerinin hakild ve umumi bir 

Yeni milli müdafaa meclisinin ihtilil aenisliti almıya basladıjtı 
(Sonu: Sa 5; Si 4) <Sona: Sa S· SU SJ 

Almanya 
Birkaç Koldan 
Harekete 
Geçecek 

Balkanlarda V aziy 

Almanları 
Yeni BirBlö 
Yaptıklar 
Söyleniyo 
Almanların Maksatf 
Balkanhların Sinirle 

Bozmak lmiı 



Yazan: Alfred Fabre • 

-larbi ilan 
den Adam 
arp Aleyhtarı 

Harbi UAn eden Daladier, Re7-
naud'71 muhalefet edecejlm, diye 
harp ıleyhtarı olmuıtu. Vilkell 
buhranı oldutu uman, her çu
pun 11\:lh taraflarlan onu kuvvet
lendir yorlardı. Bu eeı, ılmdl ta
l'aftarlnrıru takibe mecbur olacak
tır: Franaa CümhuriyeUnde usul 
'671ed r. Daladler kendisini 
Münib den EylCılQn QçOne (harp ı
lAnı ,OnQ) aevkeden yolu, ıımdi 
tenine yürQyecek. Halbµkl Rey
n ud ile aralanndakl lhtlllf sulh 
me.eleslnln asker1 kwmlarında 
ıwı bir ıörüş farkından ibaretti. 
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Harbi ilAn eden adam Rey
ud ya muhalefet edeceğım dı
harp aleyhtarı olmuştu. Vu
buhranı olduğu zaman her 

pun sulh taraftarları onu kuv 
ırıyorlardı. Bu fef şimdj 

tarlarını takibe mecbur ola
tır: Fransız cüınhuriyctinde 
böyledır. 

Daladıer kendisini Munich'ten 
lülun uçime (harp ılanı giını.i) 
keden yolu şimdi tersine yli

yecek. 
Halbuki Reynaud ile nralann

ı ihtılaf sulh meselesınin as
rl kısımlarında gızli bir göruş 
rkından ibaretti. 
Azami bır gayret sarfederek 

yi yürekli "Paul,, aralarını bul
urmak ve "reıs Veto., yu yu-
Uf&tmak için Churchill'ı Pari

getırtmeye muvaffak oldu. 
Fakat hepsinı bir araya toi)layn

olan zıyafeti Daladıer reddet-
bulunmadı. 

Halbuki, Mıll Müdafaa Nazırı 
ınadile Başvekiline büyük bir 

zmette bulunuyordu. Londı-a
n projeleri harbi tutuşturabi-
r fakat bıze bir muvaffa'<:iyet 
mın etmezdi. 

P arlamento adabınca bu va
zıyet gayet muvafıktı; 

nku Fransız kanını dokmemck 
ahut idare etmek husu&·un.la 

Reynaud tarafındnn edllen tcu.h
du dogrudan doğruya ıhlal et

olmuyordu. 
Dıplomasi adabınca da vaziyet 
k yolunda idı; çünkü, An1eri-
nın nazarında harbi biz parlat

ve bu suretle bir çok siville
ölumune sebebiyet vermiş ol
yorduk. 
Yalnız askeri bakımdan mesele 
aklı ıdı. Çunku, mütteiıklerin 

yyare kuvvetlerinde dun ol
lan pek acıklı bir şekilde ıdi. 

halde Reynaud şayet birsız bac
turlu hareket eylese boşbo-

una makam koltuğunu kenın 
rtasına yerleştirmiş oluyordu. 
hnanlar bir hucum yapacak o

:urlarsa hıç şiıphesız kabine yu
arlanacaktı. 
Proje radıkal fırkasının veto
e durdurulduktan sonra Rey

aud nazarını Avrupanın ~imalı
e çevırdi. Almanyanın Capen
gue'ı ışgalı, Skajerak boğazın-

dakı harekat bir çok dedikodula
ra yol açtı. Almanya bu şimal te
cavüzıle Reynaud'nun tasavvur
Jannın onune dokulmüt oluyor
du Bundan dolayı Başvekil la
zun gelen ihtiyat veaaitini ortaya 
koyabılecekti. 

Londra pro}eıi: 

N iaanm on sekizinde ayanda 
hafi celsede, bir kaç gun 

sonra da mebusan mecllsınde 
kendisine haksız olarak Rhenanıe 

e Brenner'i topa tutturmak ar
isnat edildiğini söyledi. 

Buna nasıl cesaret edebilınntş? 
Almanlar bızden kuvvetli! Bütün 

liha ve mühimmatı bepımizL'l
kınden mukemmel ! 

Meclıs hayretler içinde kaldı. 
Reynaud nutkunda Marcel 

J;)eat'nın "suiistimal,, edilmiş 
utkundan bahsedınce mebus o

turduğu yerden cevap verdi: 
- Sızınki kadar "suhstimnl,, 

ed lmış değil! 
&asvekıl sanki hasımlarının 
dafaaaını yapıyor. Bu da Da

dıer'yı daha ıyi ezmek içın ya
pılıyordu. (Yalan) haberler hak-
kında ,c>yle söyledı: "Bir tc1hkı
kat yaptıracağım!,, 

Halbukı tahkikata hacet var
tDJYdı? Mı.icnm karşwnda na
zulara mahlua olan yerde otu
-nyordu; bunu da bütün meclis 
t.Wyordu. Mebuılann pek çok
ı.n Londra projeaıni bizzat Mil

Mudafaa Nazın olan Dal~dier
cten oğrenmişlerdi. O halde "ya
ı.n haberler,, bu ikı nazırın ara-

sında kayboluyordu. Ynlanct ya 
bu ve yahut ondan başka kımse 
olamazdı. 

M ünakaf(Ulan to~a 

F landin gayet ağırbaşlılıkla 
Başvekilin - sozunden şüp

he etmiyormuş gıbi - temmntrnı 
kabul ediyordu. Bunun içm ter
kedilen projelerin aykınlığmı 
göstermek için resmi tekzipten 
istifade ederek Reynaud'ya: 

- Bütün bunları hakikaten 
düşünmediniz sanırım, dedi. Böv
lP olmakla beraber sizi tebrik e
derim ... Zaten düşunseniz de e
hemmiyeti yok. Çunkü bu proje
le~.i kuvveden fiile çıkarmaya 
musaade etmezdik! ... 

Bu kompilirnan bir itap gib; 
düpnuştü. 

Reynaud milnakapnın sonun· 
da ekseriyetinin arttığını iddia e
debilmek istiyordu. Fakat muha
lefet onu bu zevkten mahrum et· 
ti. Mademki vaziyet onu devir
meye musait değildi. O halde o
na bütün reylerin muttehidcn ve
rilmesi icap ediyordu. 

Celseden sonra herkes korıdor
larda Daladier'nin fikrini soru· 
yorlardı: 

-Demek bu projelerin aslı 
yoktu öyle mi? 

Daladier o Vaucluse şivesUe ce 
vap veriyordu: 

- Nazariyat itibarile yoktu. 
fakat fiilen .... 

Bu rejimin mahvolduğunu gör 
memek için kor olmak ltızımdır. 

1940 ta Paris 

H arp başlayacak. Uçurumun 
kenarında bıraz duralım 

Biraz zaman kazanalım, ve bu Ni· 
san tebessümlü, hafif ruhlu, se· 
vımli ba§ına gelecek kazaya o ae
r~ fena hazırlanmış Parısi son 
bır nazarla ihata edelim. Sekıl' 
aydanberi nasılsa yaşıyor... San· 
ki zaman ona bütun bu gözellik· 
lere veda etmek için lUtufkarlık 
ediyor ... Bir gün daha bırakıyor ... 
Sonra bir gün daha müsaade edl· 
yor .. Ve bu böyle devam ediyor. 
Ileriyi evvelden görenler için bu 
hal idam mahkumuna verilen 
son sigaraya benziyor! ..• 

Hal.le ~ğleni.gor 

S ubatm 26 sında yaz saatinin 
avdeti şehri aydınlattı 

Akpm yemeğine kadar onun lİ
zerine çullanan tehdit artık gô· 
rünmüyor. Hatta o saatten sonra 
d& sokak fenerlerinin hasisliğini 
telifi eden güzel yıldızlı semalar 
var. Nisanda tekrar avdet eden 
ilkbahar, heykellerin etrafındnkt 
bahçeciklerin, parkların manza
ralannı değiştiriyor. Bagatelle'dc 
fışkıran vahşi otların ar11lannda 
mesut çiftler görülüyordu. Sulh 
zamanında Holandanın bize hedi, 
y~ ettiği Jileler her zamanki yer· 
lerınde meraklılar için gene ı çı
J.ıyorlar. Çok zaman için tiyatro 
larından, terzilerinden, lokanta· 
larından ayn kalamıyan ecnebi· 
ler görünmeye başlamışlar. Bun
hın gördükçe Pnrislılerf' bir cm 
niyet geliyor. Belki sonbahardan 
daha az nikbindirler, fakat harbe 
ıyiden iyiye yerleşmiş bu!unu· 
yorlar. ( ArkHı Var) 

(Bu sütunda okuyacağınız 
bütün şikayetleri, tenkitleri 
ve temennileri yazan vatan
daşların adresleri bizde mah
fuzdur.) 
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119en, Çatalca kazasının Is-

tıranca köytlnde otur
maktayım. Bundan bir müd
det evvel, silah altına çağırıl
dım. Ve ailemi, yavrulanmı mil 
lete emanet ederek. vatan vazi
femi görmek üzere emrolunan 
yere ko tum. 

Kanm, dağıtmak mecburiye
tinde kaldığı yuvamızda bulu
nan e yalardan bir kısmını ka· 
yan valdemin, bir kısmını da 
kayın biraderimin evine götür
müş. 

Meler, kayan biraderim, Ma· 
liyeye borçlu bulunuyormuş. 
Ve JCilnlin birinde, Çatalca mal· 
mlidürü lstırancaya gelerek, ka. 
yın biraderin evindeki eşyala
ra haciz koymuş. Halbuki onun 
e yaları arasında. bizim ema
netlerimiz de vardı. Fakat mal 
müdürli, kendisine '-aziyeti bil
dirdilderi halde, benim ~yaları
mı da haczettirmiş. Bu arada 
"J 50" liraya aldığım bir salon 
takımı, 55 liraya haraç mezat 
satılmış. 

Şimdi, bu satıdan yazarken, 
önümde karımın acıklı mektu
bu duruyor. Biçare kadın, baş 
vurmadık makam bırakmamış. 
Fakat maalesef, hiç bir yerde, 
aradığı alakayı bulamamış. 

Ben kendisine söyleycek sÖ2 
bulamadığım için, ıözle.rim te. 
enürle ıslanarak, ve içim aeizle 
sulayarak denlimi ıize dökftyo
nıa. 

TAN ==========================~=======================:..:-:::::= 29-12-940 

Her tarafta olduğu ıibi, Ankauda da Parti Vilayet Konıresi hundan birkaç giin evveldenhe· 
ri toplantılarını yapmaktadır. Reıımimiz, kongre izalaranı Ebedi Şf'f Atatürk'iin muvakkat kab

rine hlirmetle c;elf'nk koyarken göstermektedir. 

Ballkçllar 
Buzsuzluktan 
Şikayetçi 
Belediyenin imalatı 

ihtiyaca Yetişmiyor 
Balıkçılar cemiyeti, balık ih

raca~ılannın kafi derecede buz 
bul~madıklarından şikayet et
mektedir. Cemiyetin idare heye
ti azasından bir zat diyor ki: 

"- Esasen az balık çıkıyor, 
torik balığının çiftini 90 kuruşa 
verivoruz, buna raj?men Roman
ya, Bul~aristan ve İtalyadan ba
lıklarımıza karşı talepler art
maktadır. Fakat balığı buluyo
ruz. buz bulamıyoruz, çünkü be
lediyenin buz fabrikası ~ünde 
250 parça lbuz çıkarmaktadır. Bir 
hususi fabrika, bize buz vermeyi 
de taahhüt etmiştir. Fakat bele
diyenin elinde bulunan buz inhi
sarı lbuna rnAni olmaktadır.,, 

Piyasada: 

Et Narhı Tekrar 
Tetkik Edilecek 

FiyRt Mı.ır~kabe Komisyonu, 
yarın toplanarak, et meselesini 
yeniden tetkik edecektir. Komis 
yon, toptancılardan, toptan ve 
perakende f ıyatlar arasındaki 
farkı gostercn bir liste istiye
cektir. Bu fıyatlar arasında faz
la fark görülürs~. derhal mua
mele yapılacaktır. 

ALMANY ADAN GETİRİLE
CEK MALLAR - Türkiye - Al
manya arasındaki 21 milyonluk 
ticaret anlaşması mucibince, Al
manvadan mal ithal eden tacir
ler Mıntaka Ticaret Mudürliiğü
nc mı.iracaat etmişti. Ticaret 
VPkaleti, hangi firmaların ne 
miktar mal ithal edebilecekleri
ni bir Jiste halinde Mıntaka Ti
raret Mlidürlı.iğüne bildirmiştir. 

KAMYON LASTİCİ GEL
Di - Dün şehrimiz<.' yeniden bir 
miktar kamyon lastiği gelmiştir. 
Vıtavet bu lastiklerin ne suretle 
tevzi edileceğini Ticaret Vekale
tinden sormustur .-

Belediye imar 
işlerini Yeniden 
Hızlandırıyor 

Asfalt Yolu Eminönünden 

Edirnede Sımrda Bitecek 
Avrupa 

Başlıyarak 
İnkılap Müzesi olan Beyazıt 

medresesini meydana çıkarmak 
için, yapılan istimlaklerle Beya
zrtla Laleli lbulvan arasındaki kıs 
mında istimlak edilC'n binaların 
yıkılmas1 işi sona ermiş j(ibidir. 
Yalnız burada 3 bina, sahip ve 
varisleri tarafından mahkemeye 
müracaat rdildiği için, yıkılama
mıştır. 

Yakında Beyazıt camiinin et
rafını saran binalar da istimlak 
edilecektir. Bu sahaya küllük de
nilen yerdeki kahve ve lokanta
larh:, Leblebiciler caddesindeki 
bir kısım dükkanlar ve Sahaflar 
çarşısı da dahildir. Bu istimlak
ler bittikten sonra, Sultanahmet 
meydanından Beyazıt meydanına 
kadar olan yol asfaltlanacak. Be
yazıt ve Sultanahmet meydanla
rı da asfalta tahvıl edilecektir. , 

Buradan ~ıkan parke taşlarla 
şimdıye kadar hic kaldırım ya
pılmamt~ eni sokaklar kaldı
rımlanacaktır. Sultanahmet ve 
Bey~zıt meydanlarile bu iki mey 
dan arasındaki yol inşaatı bit
tikten sonra da, Aksaray - Top
kapı yolunun inşasına başlana-
caktır. Bu yol, AvruJ)a yolu o
lan İstanbul - Edirne yolunun 
başlnngıcıdır. fstimlaklerinin mü 
him bir kısm1 bitmiştir. Yol as
falt olarak inşa edilecek, bu su
retlP Edirneden itibaren ta E
minönüne kadar, Avrupa yolu 
baştan başa asfalt şose halini al
mıs olacaktır. Bu arada, Topka
pıdaki kale bedeni de (kapı) a:v· 
nen muhafaza edilmek ve bir 
(tak) şeklinde bırakılmak sure
tile iki tarafından delinecek, yol 
bir meydan şeklinde genişliyecek 
ve Fatihin 1stanbula giriş kapısı 
olan bu tarihi kapı, bu meydanın 

ortasında muazzam bir zafer ta
kı gibi duracaktır. 

Belediye, bu inşaatı 1942 yılı 
sonuna kadar bitirmiş olmak az
mindedir. Zaten Avrupa yolu
nun şehir haricindeki kısmı, E
dirne vilayet hududuna kadar 
asCaltlanmş vaziyettedir. 

Gar Meydanı 
Sirkeci gar meydanının Prost 

planına göre açılması için yapı
lan istimlaklerden b~ka, yeni
den 3 büyük binanın cvıkılması
na karar verilmiştir. Bu suretle 
Vezirbahçesi sokağına kadar ye
ni gar binasının önü açılmıs ola· 
caktır. Ankara caddesinin deva
mı elan ve gann önünden deni
ze kadar uzanan yol da asfalta 
çevrilecektir. Tramvay idaresi, 
Bahçekapı tramvay duralında 
yolcu çokluğunu önlemek için, 
Beyo~lu tramvaylarının Reşadi
ye olunu takip etmelerini ka
rnrlaştınnıştır. Bu yola ray dö
şenecek ve BeyoRlu tramvayları 
ıbu hattan geçecektir. 

Taksim '/Jleydam ve 
H eykeltrtı§larımız 

Türk heykeltraşları dün Vali
yi ziyaret etmişler ve Taksim 
meyrlanına verilecek şekil ve a
bidenin müstakbel vaziyeti üze
rinde bir hasbihal yapmışlardır. 
Heykeltraşlar Validen, abidenin 
alacai(ı yeni şekil etrafınla ken
dilerinden de istifade edilmesini 
rica etmişlerdir. 

---~ Yılda bir defa bir kurban 
parası teberrü eden vatandaş
laın sayısı iki milyonu buldu
ğu gün hava meselemizin ya
nsını halledilmiş sayabiliriz. 

.......... ~-

r IKarDOerDn DDOekDerfi l 
l ) 

Acaba, bu haksızlıktan kur
tulmanın bir çaresi yok mudur 
dersiniz? 

Bana kalırsa, biz, geride bı
rakt1klarımıza karşı vazifemizi 
nasıl biliyorsak, geride bırak· 
tıklar1mız da bizlere vazifeleri
ni ayni derecede bilmelidirler. 
Bunun içindir ki ben, alakadar
JardaD, vazifelerini bilmeyenle
re bildirmelerini istiyor, ,.e hak· 
kıma kavu turulacağımdan e
min olmanın huzur verici tesel
lisile bekliyorum!,, 
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JI 9en bu mektubumu, 'Üs

küdar cez.a evinde bn
lunao (400) mahküm namıno 
yazıyorum. 

Yerimizden ,·eya gördiiğii
müz muameleden liikayette bu
lunacağımı anm~) ınız. Bilakis. 
cümlemiz, hem n küdar miid
deiumuınisinden. hem de hapis
hane miidüriinıüz Kemal Kes
kinden ;memnunuz. iki i de, biz.. 
lere W,i~ tıi{ alilaJ. ve şefkat 
-gösteiıneitil'u. Bugün, muay
yen saatlerde idman yapmakta
J"lZ. Her ak am, dört yüz mah
kum, istiklal marşı okumakta, 
ve şerefli Türk sancağını, aske· 
ri bir intizam içinde. ve derin 
lair tahassüsle ıııelamlamaktadır. 

Aramızda bulunan cabi1 mah 
kumlara okuma 'aıma öğretil
mektedir. imaliithanelerimlz, 
dokumahanelerlmb, kundura a. 

tölyelerimiz, marangozhan!'"iz, 
tenihanemiz, sabun imalatha· 
nemiz var. Koca hapishane, 
muhtelif metalar lmal eden bü
yiik bir fabrika halinde glirül 
gürül i lemektedir. Ve koca ha
pishanede, aylardanberi. tek ha· 
dise vukubulmamışhr. Ha~·atı
mızı ,.e aramızdaki samimiyeti 
görseniz bizi büyiik bir aile sa. 
mrsınız. Bunun İ(indir ki, bu
radaki ömriimüzün ~·egane 1sta
rabı, hürriyet hasretinden iha· 
rettir. 

Bütün bu satırları hana, Na· 
ci Sadullahın. mahkömlardan 
bahis güzel yazısı ilham ediyor. 

Bizler, sanaldılı kadar fena 
insanlar değiti'Z. Muhitlerimizin 
fena tesirleri, taliimize hu acı 
istikameti \erdi. Çoğumuz. t'e· 
haletten miitevellit ani tehe''
\'iirlerin kurbanıyız. Ve hepi
miz. bizleri hürrh·etimizden 
mahrum bırakan hadiselerin fa
m olmaktan derin bir nedamet 
duymaktayız. 

Bacün, beklediğimiz afla na
il olamıyoruz. Fakat şu veya bu 
hizmette ~ahştınlmamız hak
kmdaki karann bir an evvel ta· 
hakkuk ettirilmesi de imkinııs 
değil ya? 

Devletimlıclen bekledilimlz 
büyük liıtaf, şefkatle verilen o 
karatın, bizi btbbütün minnet
tar bırakacak bir sUratle tatbik 
olunmasından ibarettir: Bize 

&"Öste.rilecek bir ıelkati, ebedi 
bir minnet ve sadakatle karşı
layacağımızdan şliphelenmek 
ancak ic;lerimizi okuyamamakla 
mümkündür. Bize şefaatte hu· 
Junacaklar, İünün birinde yliz.
lerini kara çıkarmayacağımız
dan emin olarak davransınlar!,, 
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11 ıen, Kasımpaıada, Kireç 
hanında oturmaktayım. 

Fakir bir adamım. Karım da, 
en büyüğü on yaşında 'bulunan 
beş çocuğum da hastadırlar. Ne 
gıda, ne ateş, ne ili~. ne de dok
tor bulabilecek vaziyette deif. 
lim. 

lstanbuJ belediyesinden im
dat istedim: Aldığ'ım cevap, son 
iimidimi kırmaktan başka 'bir 
netice vermedi. Şimdi, çok acı 
bir merakla sizden soruyorum: 
Benim vaziyetime dü~n bir in-
san için, tutulacak yol, yapıla
cak iş nedir? 

Rica ederim: Akıllan enm 
vataıada,lar, bu ıuallme hlr ee-
vap versinler: Vereeeklerl eenp 
derdime hir ~ te.lrll etmese 
bUe ranynn: Dettlbnden lmria-
lamıyorum. Bari menlnmdan 
kutulayım: Çünkü bunu bile 
hir teselli sayacak kadar ümit
siz ve çaresiz kaldım!,, 

Yapağı için 
Beyanname 
Verilecek 
Mühlet Bu Perşembe 

Günü Sona Eriyor 
Milli Korunma Kanunu muci

bince, Ticaret V ekalcti, ellerin
de yapa~ı bulunanlardan beyan
name istemiştir. Bu meseleye da
ir olan kararname dün Ankara
da resıN ceridede intisar etmiş
tir. Beyanname müddeti beş 
gündür. Beyannamede. "kasap 
başı.. d;.niJen yapağı nevinden 
başka, her nevi yapağılar göste
rilrcektir. Kararnameye ,llörc. 
beyanname vermiye mecbur o
lan şahıslar şunlardır: 

İhracatçı, komisyoncu. toptan
cı, yan toptancı, depocu, ema
netçi. nakliyeci. müteahhit ve 
bunkalar gibi tacir sıfatını haiz 
bili'ımum hakiki ve hükmi şahıs
lar. 

Bu şahısların kendilerine veya 
ticarethanelerine ait olup ta: 

Tasarrufları altında bulunan 
dük~an, mağaza. depo vesair bi
himum mahallerde bulundukla
rı yapağılar ile rehin, teminat 
ve emanet olarak veya sair her
hangi bir sebep ve suretle. baş
kalarının tasarrufları altında bu
lunan dükkan, ma~aza, depo, an
trepo, banka ardiyelerinde ve
sair bilumum mahallerde bulun
durduklan yapa~ıları beyan ede
ceklerdir. 

Ticarethane veya ikamet~ah
lan İstanbul vilayet merkezinde 
bulunan hakiki ve hükmi şahıs
ların İstanbul şehrinden baska 
şehir ve yerlerde bulundurduk
ları yapa_~ılann da beyanı mec
buriclir. Keza iŞbu kararnamenin 
neşri tarihinde başkasına satıl
mış olduğu halde, heniiz teslim 
edilmemis bulunan yapağılar sa
tıcı tarafından, ve satın alındıj!ı 
halde, henüz tesellüm edilmemi 
olan yapağılar da satın alan ta
rafından beyan edilecektir. 

Müteferrik : 

Belediyeye Otobüs 
Teklif Edildi 

Şehrimizde bulunan ve evvel
ce de belediveye otobüs vermek 
istiyen bir İsviçre firması, tek
rar müracaatta bulunarak, 15 o
tobüsUn hazır olduğunu ve bu
nun için de mevcut bir milvon 
liralık kliring hesabından istifa
de edilebilecejtini bildirmiştir. 

Belediye, teklifi tetkike başla
mıştır. 

YIJ.,BAŞI VE BAYRAM TA
TİLLERİ - Mektepler pazarte
si gününden itibaren 3 ~ün vıl
başı, 8 kanunusaniden 13 kanu
nusaniye kadar beş ,giin bavram 
tatili yapacaklardır. Maarif Ve
k8leti, tatillerde talebelerin mem 
lcket dışı seyahatleri yapmama
larını nlAkadarlara bildirmi!)tir. 

Reşat Mimaroğ1u Bir 
Konferans Veriyor 

İstanbul Parti İdare Heyeti 
Reisi ve İzmir Mebusu Reşat Mi
marojtlu bugün saat 15 te Şişli 
Halkevinde "ahvalihazıra .. mev
zulu mühim bir konferans vere
cektir. 
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11 Biliyor musunuz ki, ikide 
birde dert ~·andığınız 

şu vesaiti nakliye buhranından 
en fazla yaka silkenler, biz Ka· 
dıköylüleriz? 

Bunun en belli ba•I• ıebepl~ 
rinclen birisi, sabahları, yollar
da fazla o,·alanan tram\·avların 
yolcuları ~apurlarına yeti tire
meyi i, diğeri de. aksamları, Ka 
dıkfü·üne inen yolcuların tr11m
\'ay ·hulamayışıdar. Bu yiizden. 
sabahlan \"apuru, akşamlan da 
tramvayı kacıran hiz Kadıköv
Jiiler. bu 2idhııle. ~ snrıunda da 
aklımıza kac;ıracai,!ız. Bu soğuk 
cUnlerde, icinde tek vasıta bu
lunamıyan bir meydanda azun 
miiddet titremenin ne demek ol
duiunu dUsünUnıenlz. kolaylık· 
la kavrarsınız ki, endişemiz mii. 
balalalı deJUdil'. 

Bu bahiıııteki dertlerimizden 
birisi de, ısıklann söndilrUldli· 
l'U günlerde tarifeden kaldanlan 
bazı eeferlerin, hila yerine kon
mamasıdır. Mesela, son vapur 
yolculan, bu yüzden. her ııece 
tramvaysız kalmaktadırlar. 

... 
ihtifal! 

Yazan: Naci Sadulla1' 

M aarif Vekaletinin \•erdiği 
en isahetli kararlardan hi· 

rici de ihtifallere mütealliktir 
Hi~ üphe yok ki, biiyiik hizmet • 
ı?iirmii , hii~ iik c-ser bırakmış \'8 

tanda lan hatırlamak, milJi has· 
letlerİmİ7.İn en ha ında e-f'len kn· 
dir inaslıihmızın en tabii tezahii· 
riidiır. Fakat garip cenaze nlu·· 
lannın profes •on el ai?:la' ıcıları 
ıı;ihi. bir elimizde nutuk, bir f'li· 
mizdc mendil, mezar mtt•r do
la mak 'C' ''a wanlardan fazla Ö· 
ll'nlC're bağlan~nk, bizden hflr· 
met h<'klh en ıstırabın valcannr 
\C -ı<:alctini azaltmaktır. Ne ,·a· H 
zak ki. bnzı 'atandao:;lar bu ırı~v
zud<1 mfınıısız bir ifrata ''ardık· 
lan icin, takvimin hemen her 
Yaprağına en az iki ihtifal düş· 
mcktcdir. Ve bu ifratın ee itil 
7-nr;ır)al"ını sezen l\faarif Vekile• 
ti, ihtifallerin miktarını muay• 
ven bir hadde indirmek \'e her 
sene tekrarlanması mutat olanla• 
ranın da beı? senede bir yapılma-
ını kararla tırmak isabetini ırös

te.rmistir. Bu karara muhalif dav 
nmanlar. yerinde bir kadir inas
hk dP.i!i). manasız bir disiplin 
ınul.alifliii 2ö terenlerdlr. Ve s 
hHeket ki, bfü le da,•ranmak b
tidadanda huhınanlnrın t1ay1sı, 
\imse "E' endi e veremiyecek de-
re<'P.de azdır. 

Öliiler, sadece mezarlan ba· ngi 
anda toplanıp nutuklar söyledi- gel 

cimiz ı!iinlerde hatırlanmazlar. a 
Ve ihtifalin ifade ettiği mana,t 
•apılı ın 11ayısma göre delil, u- e 
·andırdıiı alakamn hududuna ·şı 
'e nevine göre klymet alır. Bu· iını 
mm ic;indir kiı \•erdiği yerinde dev 
karrırla, ihtifal kelime!lnf ipti• esi 
7.aldf'n kurtaran l\laarif Vekalc.. • 
tini alkıslamamak, yapılması far-~1 
zol:ın bir \ azife karsısında nan-~ 
kiir<'e °f,ir tcmhellik gö termek • 
sa~·ıhr. Unutulmasın ki. sevmesi- 1ı ni, aymasını. 'e anmas1n1 bil· ga 
miyen insanların izhar ettikleri • 
muhabbet, ona muhatap olan ta-~ u 
lihsizleri. bir diisman nefretin·ır v 
den daha fazla taciz eder. laİ 

, Biiyüklcrimizi sevelim, saya• 4n': 
lım ve analım: Fnknt onların me·, 
zarlnrını, üzerinde her gfin ge· ey 
\'ez«'lik edilen bekçisiz hirer kür·"lıy 
ii haline gctirmiye1im! ~:S 

Adliyede: ~o 

Eyüplü Halidin Yeni t! 
Dolandırıcıhkları 

Evuphi Halidin yeni bir do- r~t 
landırıcılık davasına dün birinci la ' 
agır ceza mahkemesinde bakıl- ~ 
mıştır. İddıaya göre, Eyüplü lh- ~~.1 
lit. Hafize Tezeriş isminde bir~ 
kadını Zincirlikuyuda otomobil-••-· 
le gezdirirkf'n, esrarlı sij(ara ile f;:'~ 
sarho etmiş ve kadının memele-,~u 
ri arnsındnki bin lirayı almış, ka- ,ek 
dım yolda bırakarak, kncmıstır. da, 
Halitli şikayet etmiyen Hafize, ~ca 
şahit olarnk dinlenmiş ve hadı· 11al 
seyi nynen anlatmıştır. Evı.iplu '- d 
Halıt, Brit~nva oteli sahibi Ah, leri 
mcdi de. kcndısine polis ikinci lıvv 
subı:> ahlak zabıtası komitesi sü-+. 
siinü Vl'rerek, iğfal etmiş ve o-~ 
teldE' bedava yatarak, bir kadın "lh 
müst('rinin çantasını karıştırmış• ha 
tır. Duruşma başka güne bırakıl· ı_- .~ 
mıştır. ~ı 

BE$fBİRL1K KAPMIŞ - ~r 
Mehmet Durdu isminde birisi, is 
Kocl\mustnfapaşada zenginliıti ile 
tanınmış 100 yaşındaki Asiyenirı l 
evini' bir cocuk göndererek. kcn• 
disin i karakoldan istediklerini 
bildfrmı;;tir Bir asırlık Asiye dB 
butıın beşibirliklerini takara1'. 
yola cıkmış, fakat bu sırada Meb 
met Durdu'nun hücumile kar~ 
lnsmıstır. Mehmet. Asiyenln dört 
he~ibfrllj'.!ini alarak, kaçmıştıt• 

İkınci ağır ceza mahkemesil1" 
de durusması vapılan Mehmet. 
iki sene 6 ay a~ır hapse ve b\J 
kadnr da ernnivet nezaretindB 
cahsmıvn mahkum olmuştur. 

Bir Ev Çöktü 
Bcvot?lunda Mirmiran sokıt" 

aında terzi Yaninin dört katlı 
nhsap evinin ücıt katı diln cö1'• 
mıis. faknt nüfusça zayiat ol· 
mam1~1r. 

PF. f'EREDF.N DOSTU ..... 
C'nmcı Hr.ıron oi'tlu Moiz. Bevo'4 
ıundı Kristn1 aoartımtınıntn cad' 
'nrını temizlerken. dfü:mOs ,,t 
l3l'VO lu hastanC'sinde Olmü tiıt -----

vaı; l{on~ofo..:forR Çay 

Vesaiti nakliye derdi. bizim 
semtte o dereceyi bulmu,tur ki.. nnn Vı:ıl\ Vf' Bf'>lNföTP 'R,.;• 
ınf bu bellvelerden kurtulmak r 1ıtfi }{tTdnr c:Phrimi?il"'IT; lfof1 
lhtlvaelle. b&tapu sahihi bulan· rılC'sl11rclı:ın bir kı!;mnın Vatl 1< 
•uklan haneleri bot bıf'Rlnp, Is· ... n[rıııfln bir r:ıv. 7i;,.,f<>tl Vf'>T'~': 
tan1nala ta91nanlar nrdır. ~il" rav. samim1 bıl" hRva icını:J 

Ziyafeti Verdi 

Valdlle biz onlara aeımıstılı """""'ı~~ı ... 
rant amanla an1••""'7 ki Ekrn,..1~ n.... l':ıra 
merhamet. 1hi1r m,..1nd.- olıtn Ucuzladı 
lar. onlu deltl 1th.1eri:r. Cftnkii 
ömrHmiiz. canıtnlannı kavhet· 
miş kara sevdalılar ırlhi tram· 
vay \•e vapur beklemekle ••. Bek· 
)emelde... Beklemekle geçiyor! 

Beledive. vördiiW 1ii7tırn fite' 
'"İne Pkmek fJvatını 1 O para 1 
'1irmi!'ltir. BueünrlPn itihıırcn ,.ıc 
mek 14 kuruş 10 paraya tı 
caktır. 
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AN .~;":·:.~·~·:~ ( HAFTAN iN MUsAHAı&sıJ 

~it;'!..!~====~~-~~~~;Ei~ii~ UYDURMA AD AŞIMA i.~ 
nyanın ;E4;:i~~ı imdilik Hafif Tertip ~:~:=-1 tadır. ladar. Alıcı yan~blda fasla .-. 

yas Bugünkü Alman gazeteleri A- y apıuz bapnız derece ve T k ~= =rr'~•= 
merikaya kaqı ateş püskiir- mevkwuz ~da en v• antib18f1111f ile ... HOf, siz oe tla..._ olan •--ıd·-·- .ı-- _ 
mekted. le antikumız ama öbür manada! ...:: ................. -- -

ır r. edna malumata --""ıp 0 1
--......... _ a lnd ~ --· 

Eğer bitaraflık kanunu tadil ıçm sıze hangı kelime ile hitap en UllZJ m~&u OlllnlA ta- • • ...... _ INUI ~ e..... a z a K d ··""---'- , __ .. ~aauuur -ö~m vermes e _. -
edilir ve Cach-and-Carry prensi- ecteeegımı büemıyorum. Birader mttJğuuz bir yerde merak f"dip _ Nerelisin sen oilum! 

Sobranya Hariciye Encume- pine '!'uhalif olarak, fngiltereye mı diyeyım, ojlum mu, çocugum te ıaminizi IOnalar bu uydurma _ Afyonluyum efeadiıa. 
Har cıye Nazırının teklifi üze- Amerıkan vapurlarile harp mal- mu? Meğene aynı i8mi ıqıdıp adı pervasızca verebilir misiniz? - Bu dilkkin senin mi! 
~k mühim bir karar ver- zemesi taşınırsa, bu vapurlan halde huvıyetınden hıç bır -1 }'' a z a n : Aslı olmadığı meydana çıkınca Ha D 
BW.arıatanm bitaraflığını ba kla d d ..- ba•al ··""utuna be laca'" i - yır. ayımın.-

faza etme.!, mihver devlet- taraca rmı ve bun an ola- bılmediğiniz bır §8haa hıtap ne- J l'-LA le P 0 li" - Dayı ile dlhl teşerri1I etti• 
e iltihak etmemesi, Almanya yı hiç bir mesuliyet kabul et- kadar zormuş! En ıyisi, §imdilik çm hiç zanııeımiyorum. Yüzünu- Bermutat Maçka t1'8mvayını W 

lıUfak 7apmaması. miyeceklerini söylüyorlar. en belli sıfatınızı iübara alarak ze demeseler bile ıçlern'ldeo toY· lerken kflçflk dükklnm içindel 
Amerika efk4rı umwnJyesin- Vaşington siyasi mehafili bu toYle diyeyım: Uydurm.ı ada- R E F ı K H A L ı D le geçirmezler mi: "Ha. asb de- bir feryat yilbeldi. Kemikli. • 

!nstltereye yardım cereyanı, ıu Alman tehditlerini, Amerika si- şun! lilmit. uydurmam imif, biz de yal bir adam. ba çalı kan, terM 
kuvveUenmektedir. yasetinin istikametini tayin bu- lımımi ustaca kırpqtırarü lyıki1d11 sandık!,, Yüz yüze ya- yeU yavracatan kafasını 901 W 
h~an U:e!;!;::ıı:,:ıaea;~: ıusunda bir müdahale telakki kenduuze mal etmek ıuretile be- ...... • • • u ... • • • • •••• u • pamadıjmız bir işi. pzıete ..aıife- t.tanan ansına sıkqhrmq. ... 

• lrlandanın Almanya tara- etmekte~irler. . na bır cihetten de iltifatta bulun- yan bir ad MÇmek beveltne u- yazıb olmam•kla beraber, beW terinde cahıile yapmaktan nasıl eU ile çocuğun burnuna, atana 
illall, İngilterenin abloka- Amenkanın Jngıltereye yar- duğunuza şüphe yok. Oyle ya, pıldmız, matbuat Aleminde dört- de asıl adııı.z benımk.iniıı etidir, oluyor da çekinmiyorınınuz, ..,.. ckflae iyle yumruklar Wir1J91 

daba mOeasir kılar • .tnıWz a- d~mmın Al~anyada bu kadar esln, yeni bunca muharrir durup ~ mamur, müsterih, oldukça makalelerime muhabbet besleyen yorum. Durup dururken - Oıt- ki hobir Karpantle'nin nrat 
9'r:mm llcallni kolay}aftırır. büyük endışeler uyandırması dururken fıkra sütununa atıla- §Öhretli. hali parlat, isttkbali e- pederiniz merhum o~ıız sene ev- manh taribindekı Dıefbur diıznıe olu dayanamu... 

8on ıeıen haberler, Fransa- sebepsiz deiildir. lngiltere11in cak imza için adımı ıntihap e&.- min, hususile mazisj benebız vel, benimkinj ~tenmı.ştır. de ,ebzade gibi - siz de matbuat ta- - Rey! Ne yapıyon- .. • 
.::.7=::ır~~ Ameribya 50 000 tayyare, meniz: "Hem yazq tarzını, hem başka bir imza mı yoktu? Fakat dotdutunuz zaman nze bu ilmi rıhine bir düzme Halit meselesi dam? Çeeup ildlhecebtn! 

130.000 motör, 17 ,000 ağı1' top. kavrama kudretini, hem de sal- galiba, siz dediniz ki: "Bununki- koymuftUr. Nitekim l:fatayda ~ 10ktunuz! Bw mtldahalem kolaa cem._.. 
30.000 hafif top, 10,000 tank, gm töhretini çoğundan üstün nin h~ ~hreti yerinde, hem sa- navatana kavupnadın önce- 0 1. Diyelim ki matbuat atemme nl '"1ettl. 
30,oo.o otomatik tiifek, 600 gmıl buldum; aeninkine yarım elma- hibt cf:ilfkün .. Oteldlerden a~ simde bir genç vardı, ilmin JLe- benimkini gölgede bırakacak em- Yavranan sanata momaer. Bw 
ve dığer bir çok haııt va.~ıtalan nın yansından fazla beqzeyen olabilır ki dakikumda bırlik. rametile olacak, mahald mecmu- saJaiz yaalar vererek dünyayı nandan akan kanlar, .. tlQm 
sipariş ettili dfüıiin.fl1Urse. Am~ bu jsme aldanarak okuyuculaf'I- haysiyet divanı, dostlar ve sajre alarda edebi yazılar d.ı yazardı. parmak ımttmız. Bu f6bret kime dudaklarıma tlstüne 11Z1yor. C. 
rikan mtidahal~ınin, ceçen mın yazılarıma rağbet gostere- otomatik olarak harekete geçer- Daha acaibi de oldu: Bu aezıç, po- maı edilir? Bana, delil mi? Haı- navar kendini mazur gietaaııel 
harpte olduğu gıhl busriin de, ceklerını de hesaba kattım; evvel 1er foya.mı derhal meydaııa çı- lla namzetleri imtihanında kaz,.,n- ta 0 r.aman, )'aıU balık kavaja ida anlatıyor: 
Almanvanm mailöbivP-ttnl te- Allahın inayetine, sonra adılını karırlar, bir skandala meydan ve- eh· yerli gazeteler adını oldUIU cıktıjı zaman liz: "Hayır baylar - Kibrit almaya sıa-.... 
min edecek P-n mUhim bil' amil kerametine güvenerek ife hafla- nrim. Halbukı buna Jumse aldı- gibı sütunlarına geçirdıler; oku- bayanlar! itte bir yanlıthk oldu~ Yeslt! Bir saattir beklett,.r. 
olat"ai't meydana cıkar. yorum!,, mana11na gelmez, b~ rıt etmez. hatta b~ çoğu bıyık yunca beni bir ıeıq aldı. lstaD- ben 0 değilim. 0 ben deit\dır',, (ocak dtlkklmn bnınbt 

1 te Alman pzeteleri tehdit· ır.ıanaya gelince de bana bir iltı- altından im kıs güler. Farzımu- bul gazeteleri aörilr de ''Refik dıyt> çırpınıp fery t etseniz bile k6'eslnde, lmmm renk ala -
lerinl, bu yaTdıma kati. ~lArak fat teşkil etmez mi? Mersi! bal olarak fllrt yüksek perdeden Halid An U. nefw, ol- kimse inanmaz; t!pmda patlat- dili ile burnuna silerken. tihe 
karar verecek ve 3 tldncıkılnun- Otuz fU kadar senelik tabrlr kcnd181 .a çıJran!"9a sustunnam du, artık =ıı':mdan ha mak istediliniz kabak ıizitıJdr.de yen pumaklarile lanldılaa _.. 
da topla.nacak nlan Amttik .. n hayatımda bapma gelmedik bJr da kol;ay-. E.ıki defteTıen açar. ı bekleyiniz• di lar kyır infUü etmif olur· bqkası hesa- he etmıeditlm ön diflerbd 79kl1t 
lcongre<ıı üzerinde tesi1' vapm11k bu .kaldıydı; himmetinizle ifte ~ cemazıelevvelinden bqlanm!,, kuaile .,, ye ;:razar ar- bina ... ın.- ' bir meçhul yer. 
hu yardıma mAni olmak maksa- nu da idrak ettim. Buldun sahibi ölmilf eteiı' r.......::. de 1 -"' 9'ft&A'"°k·lin~~-'-- Dayı. ifkeyl •ınlen•be ..._ 
dile savurmaktatrr Bu tab· ı. .. - . . b ~çq sene gazete erimızde ,...ıs mev u.e IMU&&"1Nlll&, ya- il alık - edL y~a-ı. 

• Acaba bu 1fe glriflneden evv•I .. ıre ._,. iltersenı.z i~ goziıme §Öyle bir haber Wfmişti: IW'llJUZ. Onun için tavsiye ede- mav • .,rnı .,._ 

1 1 d M 1 • şapkanızı karpnıza abp iyıce dü- estatfUrullalı,,. bastınverinız. Zi "Beykozda sakin Refik Halit rim fimdiden. hiç olmam fU aleyhiade en pliz. ea aam 
r an a ese esı şündunüz mü? Sakın, tarla k\J· ra ~demek, sız del!'ek .llduğu- Beyoğhında ı.tikW caddesinden tR.l yi bir (Riza) veya t'Rettt> e =~!er .:~~~---e:..-t.a-

şunun turu aynayı temmuz wca- na gore bu suretle bıraz da ken- k kazaen alı b cevtrinlz Bakuuz. Reşit Halit ka- ...._,._ ..,ouua_ 
A iman matbuatı son ~tn- ğında ıu sanrnaın gibi akıbeti. va- duıize karp nezaketli daVl'alUDlf ~:fu~.!:k iaterkena~t:ıı:,~ flyeli ve ·ahenkli de oluyor; alim ~derim evlerbMlea wlra41ı: 

Ienle, lrlanda ihermde hametli bir cazibeye UpldDlf olunuııuz. ma&au camekAnına ·ulandıt»ı- allah bentmkinden güzel! Haydi 
11rarla durmaktadırlar. İrlanda- olmayasınız ..• Filvaki ismimi al- Geçende 8lztn gibi adafım de- dan camın kınlmall.,; ve muhu- beyim. haydi tldgözüm. nazlan- ..;. ~! ~ lteri1e •llM\ 
nm Almanya için büyük bir e- mak, isimce bana benzemek oku- jilse de hemen hemen Yllfllım lif yerlerinden yara1anmuma se- mayınız· fU nezaketi kendiltğfroz- _ Ter•lye olsua-
hemmiyeti vardır. lrlandannı yucu kitlesi üzerinde belki bır bır hanım heıDfiremiz bile, bir lm den •a'pıftrlniz de pzetentzin 
Almanya tarafmdan işpll. in- fayda temin edene de bunu, bü- romanımın tenkidine röporlaJ ye- bep 0 uş, ıı.taneye uldınl- J - Evveli terbiyeye keH..._ 
silterenin ablukuını daha mil- tün neticelerile yiiklenmek, ha- nne raportaj karıftırdı. Yakında ~ ... ~ bu zabıta babenn- nepiyat ~Qdürlle mahkeme~ _... Mm kadar çoeak .. yle M 
essir kıl1eak, lqiliz adalRrmm yat yokU§Unda aırtuıda tqmu,Jl kendisine senıeniflerimJ böyle de di~eb~ tı. kendi hayatı- ol.mıyabm, Adli)'8 koridorlamı_ vtUOr mtl? Bir saat aee a... ... 
'--"-' Lolayl--tıracakm olduk- zor vorucu, hana 1..-H._ bir DalD8 o. ~- em muı bır tımuUnt, teııboltk bir da, bu kqta kıymıette •lak pal tll. clQ't!'k·~ ..Jl•I ...... 
._ ....... a 989 • ..- ' J ~ ·•••- hR11sa .ezmifUm: Si--' to ft f9111Slye buban knlrla-~- d ,... C 

.Anlerikanm da lrlaada tize- lıdır da. .. Evveli, lld fa.alda, dile de~ ... "vur abAlı111f., 81Dı deki ı.wdaı ..,_ ba- bm. "Afrodtt,, davm ~ • tirmf" .... 
~de aksi istikamette tesir yap- kolay, tam yirmi üç senelik bir mevkiine diifecek derecede de- yat .emtindekt caddnin- vermifti. bir ele "Halit, meselesi ";,!~,. pNi. Atlaclna. ._., 
maya çabştıiJ anlaşılıyor. gurbet maceram var ki onu, mat- iW ~•~bendeclelc;:en •1~ ~-~ 1111 baıcet! ' den IODn ne ol•a ı,n-•--

Jrlanda, kendi ernlyetint 1.."0- buat tarihimizde henüz ıanı.m... Acabe ",nl(i sevmı c:Ukerıine --.- ıınma t" MAl"••-
rumak için Amerikadan ılliah mış bir rökor addedebtlirsıruz; katlanır,, fehvumca ıa&ılhniz be- tim; Plkmhkla cameklN yaslan- W * * f'Mofllllf 
istemiştir. lrlandaya karşı 1em- hatta sade bizimkinde de~ll, Av- ni bütün kulurlanmloa beraber DUfbm; bu ~kin. fllDfl!' tun- B ereket ki dikbtslzltlfnız· 
pati besleyen Amerikanın, an- rupanuıldnde de! Cefayı ben çe. mi kabullendiniz? Böyle ise mah- IW' bapma l~Oft:ü; tükür ki den dola iaimlerimizin 
t'ak Almanyanın aleti olmadığı keyim, masa başmda bir kalem cup ve minnettar ettiniz! (Size aldıiun yara olumü mıaç edecek yazıbşmda ~bir aynhk ba
ve Ingiltere ile anlaştıtı takdir- darbesile sahısını siz sürünüz, ne "ıatıAli,, demek kendime demek kadar vahim dejildi; hastanede 111 olmut· Ben "Halid t, IOllunda 
de trlandaya bu yardımı rapa- ali! gibi bir rey oluyor. Pardon!) uzun bir tedaviden mnra ifakat bayram ~nama da" plen Mtd., 
Caıı.. muhakkaktır. bulmUf, bademA daha dikkatli ... _..11-.1-a ..... 11 ____ ._ -ı .. * * * * * * 119&"".l.~U&& .. ~ yuanm; .u-

Fransa Vaziyeti yürümeye, adımlarımı •ilam at- zln lcenclinlze intihap ettllinfz Bum D .. atl 
S anlyen pek çotunu tumna- U ydurma wtapm! Galibe li· maya, sürpem dahi yulanGCAIL Jnıyruklu IUl'eti1e benim manen mlCI 

dıjım okuyucularım ara- • t.tnınmlf bir Jlim al- yeri daha Allamınctan, m~ ft maddeten zerre kadar aJlk•m , ....... JtldlMleld il& ~ 

S on ıelen haberler, Fnm- SIDda saylllZ dost~ 0~ mak hevesi Karaköyden yahut miıı '61s(inden ~. ~ yoktur. bmill ile ltanua lreelkMll 
sanın çok yakında mü· beraber adh sanlı bır hayli rakip- Vakıf hanı önünden aeçerken vermiftim. Bana canugonülden Siz bent Aspirin hapı, r bfır aDeÜ dört bet J8llllda pll.J&ill 

hiın hadiselere sahne olaca;ını lerim, huım1anm da mevcuttur. lgözünüze ilitm mahallebict tabe- .. geçmif olsun, allah bir daha lnll"funkalemi ç\fte anahtarı: in- ltm'" 1ap 'bdar .çoeutaa ... ,.. 
bildirmektedir. Yazmasalar bile arkamdan ılen llllanndan geldi O,le ya, bunla- göatertnain!,, deyiniz. Zira fa1et liliz çakısı Jan Mart Farına ko- tla rieucltbae ve ,a.tlne • 

Lizbon da dolafan 1ıeyecanb !en W eUJ.:ler; kt1la;mr.a lider. 
1 
nn üzerlerlnde kocaman bir (ma- o büyük vartayı atlatıp da ıki bu- fonyaaı lfbi piyasada mahlQt ve pek küfü;. bbr. Klçfletlk mw 

haberlere göre, Mareşal Pe- Ne olur, di~bini&, bana ne? hallebicl Recep usta) yazılıdır; çuk .ene evvel baltaneden çıkma- Adi nevileri ahp yiirümüş e a, taltildir ki, pek pllak ~ 
tain'in, neticesi ne oluna ohun, Ben sen de~ Jd._" iyi ama. fakat dikkat edeneniz altlannda llUf ~lsaydım siz, cesaret IÖlte'- markalara bemıettiniL B:O Dtr Me.ell barunua ~ 
Alman taleplerini reddetti~•· ifınize geldiği zaman ben olunuz, kOçOk barflerle fUDlan okunu- rip bö1le ferih fahur, R. Halita- IODra JUllanma (taklidinden _. knmm ar, ller baacl Wr _.... 
den Almanlar Fransanm diger gelmediji zaman siz. .. Bu ~n nuz: (Kalfalulndan bilmem dmı gazete ablfelertne A ıeçl- ktnmız) (ikinci ilmin sonımdald ten, bina t1f1ace çocatu...,. 
kıs~lanm i§Ple hazırlannutk- haksızlıtm, lnsafanlıjın danııı.- ldm)- Yoksa, ifa de vaktile, bir rird1niz. Onun içindir ki aize de "d. harfine dikkati) (Bum Bir· cflçlefir. Bele bira Pl.ıetll Mk 
tadular. Almanlar bu harekde sıdır. Hem~ cihette ~r: Kor- hayli mizah muharrirJeri ııbi, yarı aeçmif. olawı; 7an adafun! utimn mühüriinü ıu;vi olma an leye tatulUDa pak q&liilla 
teşebbüs edmce Petain ve bil- ~. gitgid~ l~tmı od~ benim yanımda mı çalı,tmızdı? benim ~ dil pelelentim fıkralar lahteclir) gibi lhtarıai mı f• almqa meeı.ur olar. Baa ... . 
k6meti erkim, Vichy'de hazıT benımsıy-:ceksıniz ki asıl adafDu- Size de hakkım, emelim mı aeç- (Veysi) nm fU beJWcltr: ekliyeyim? Kartal ppa bunm- delayı memec1eki çocutaa ...... 
bulunan tayyarelerle Afrikaya za bir ~.oldu mu benden faz- mifti? l'akat 1örü7orwn ki ıatı- Tevbe 78 Blbbl bata n1m1a ıu bir alAmeti farika mı koya- olması ideta tehlike verir: ~ 
1eçeceklerdir. h la si& üzülmeye, öfkeJen!M)'e ma da eanatm ''puf" noktuuu lltUldertmel w emerken .,_.._ Mfes • 

Bir kaç sün evvel Vichy btl- baflayacakl.mz. Malbı a, birine öjretmemtpm; hA1' çırak ftZI- BUQb .wklertm' bllml,ab JUDT Yuık ki içbıde makalf'Jen- lalm~nUn Öfkeieltlr, .. Pa 
JL6metinin Vqington büyük el- kırk gün deli denirle haJdkateı yetindeslniz. Haydi isminizi ıs- eUlkJerimel :1 ;::t=: ~afde- ... ,.. -....ıu, meme71 llualrlr 
çisinin Laval kabineden çıkanl- deli olurmUf. Slzln de lmk IÜD mime bemettlnlz diyeJim, bu Jro- * * * bal& k __ .. ,ve- 8( bin ... 
dıktan'sonn Fransız miJstemle- R. Halit tmunm attıktan IOIU'a lay •• YUIDIZI JUUDa DMl1 ben- ~~ am Ja o.,- m- Çoc .. mltehaR111 IMldw• 
kelerinin Amerika için bir teh- kendinizi tamamen ben olarak zıetecebiniz? F aneclelim Jd küçtlk t.mmta ..,._. fikriae lire. çocaklum Mla ... 
d•t teşkil etmlyeceğini Amtti- görmeniz pek mümkündür• bot Acaba ka1tcrafl tt1barl1e imza- haJdkften beııiın)dQJD ay- Mumaflh bir cihetten de dilş\i- d8 llwl olan •efetaa1oalana Wi 
~ htık6metine beyan etmesi, yere rahatını& kaçacak. 'Bö71e nam fekli de tmam• andırıyor m... 8oJ adı kanunundan aJnl'll nüyorum: Ne zararı olabilir 1 ~ lelaeltl • w1ıe, ~k ,..._.. p 
Mareşal Petain'in Frarunz donan meselelerde ı.e klmanınız olma- mu? Bankalarda parası olan ka- 1Ntbuat AhM'Dll •tlldılum için me kit JBZ. bu tmzamı, yu? Kö- ~uldum lnumalan üima eıew 
masını ve üslerini Almanlara sa gerektir, fazlaca teessüre ka- lantur bir adam delilim ki kor- ilttbua mahal imim.um di7e bu tO taklit ulma zarar veneydi oı.._ dikkat edilıneme9ldlr ve 
venqiyecejinl teyit eder mahi- pılırsınız. Ismtmi alma& kolay kayım. Küçük oğlumun bet, on actmm da lr:ullanmanıa lktır.a e- berkea çoktan ab bll'akıp atlıka- çoc111mnn Mina ...U tatal
yettedir. ama benim derecemde filozof ve kurutluk kumbara helabından derdi Benim hn:r.am otuz iki ~ nncaya biner, kahve yerine ıın- dukta ftarua.. vejetM~ • 

Dilııkü yanmada mnmu pışkin olmak için kırk fırın 111"'" bafka o yerlerle alqveriflm yok! f1Da ba!l!Nık üzeredir. "Kadim, dik kab1JIU lçer. akça armudunu a•lmalr..-. ................ 
babsettipniz ınımz teminatı- bet ekmeli yemek JAz:ımdır. Mumafib fena zanda bulunma- kıdemi üzre terkohınur,, , btlhu- atıp, IÖZÜlll meclisten dıflln, ab- çwuklann, 1'81(1eria •h•aCIM 
nın da Fransız müstemlekele- iyisi mi, 11111demki ıizio olma- )'aJllll, Bum Blrliii defterinde iL t,.t kötü bir sanat eilel't oıur. lat ,erdi! ae bUr suar ıreNlibd ve ..... 
rindekl efkan umumiyenın ,. llyat 7Qb ... wı. e.bar ...... 

:;: ~=~:·i ... = Kalınuntı1ıltır """": ZUM( [A 1 1 MLA 1 Bir ~ ,,,,,. •1 ~:.:.-.......... .ılelnhl -
ka111 temayül göstermeye ....._ c l E n nlhaJ9t devam eden talıar- Onu ipa fM'* •---• ... 
ladıklan bir amanda, lngiltere- ınlfiterecle ,eni bir bhn- ıi)'at netleestnde bu ikt ,_ ..... ...__ ...._ 
Din Fransaya karşı vaziyetini manJar alayı tefekktil et- klfl de enkazla- pell mtlbim ltU lfdr, ......... 
sarih bir surette bildirerek bu miftir. Bu te- ın altmd.uı çı- ~ 11Qat1a• Wr pil ...,., 
baleti ruhlyeyi takviye etm•k tekJtüle men• y S • SERTEL anlmqtır. Ka- ... brtanr. 
pyesine matuf oldutu anlaşd· sup olanlar, ne azan: evım 'l)>lann her ikt- Çoeatma buna- te-klemek 
maktadır. kadife elbis& i de bdmdır. te pek kolaJ Wr lftlr. ç..- lalf 

Vicby h0k6metinln vulyet ler, ne mmab hınlardan bir •ilah Hrauaa tem•deJM79 .ı. 
ve karan hakkında verilea ha- üniformalar p P..,_,.,. ~: cap eder d'1e BeJmonda'a da uıeel Uhlı ya- tmlmca b...._ b7'flMlr " hif 
herler dotru ise, Bitler'in. in- yiyorlar. Bun- JD)anna abmflardı. alarm berele- .. .,, ..... ---.. Bil klctUE '99 
giltereye kaqJ iadinn"'yi tuav- lann hiç bir Ev öyle bir tanda çfimÜf' rin temtıe ölO C'llklann bile sabahları Mlttla .a. 
vur ettiii büytik darbede mil· resmi nltbele- ta )d, boclrUm qtmm 6D tuafı- bUlunmUfhU'. Teaad6fibl cDft'- mt ta.lslill ,.apahrkea ltllra. 
him bir rol oynayacak olan ri de yoktur. Onlann cesur ha- B frminpam'b Jaokte ae,- ,._ enkaz dolmUf böylece arka m; aJllf enkazın altından ~- detilllertae, ~lk lalr ,....a ,_ 
Fransa meselesini, zorla hallet- reıtetlerint ıören ubdqlan ba- mondl 

18~~= tanla .....,.a tmk•n=ha- lan ikinci bdJna t.e ~ mi tıtç ewm aaawa lttllrilll'ek ..._.. 
mekten başka çaresi kalmıyor le koymUflU. s.ctece ~ bir ~ o•:•· keiay elar ......... dik lılr d ~ 
dnnektir Bitler buna cesam ncltli orta1ıia J&YU'lar. Bu w 'l e ç en ıeeett aruında. p,et ufak t-: Tekrar ---ıı1arm ..._ a. le ... ._. ,.... " ltunm ... 
edet'ek midir? ıarm beplintn birer resmi Ydllt om bar dıman çerlJe atrl p)'9t dar bir t6- "lflJ' ~ daha ,.n1un oto- llkı.tnla I~ •e Uerbe ..... 
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Basra Yolile Cenubi Afrika Memleketleri 
Ve Cava ile Ticari Münasebetler Başladı 
Yazan: HÜSEYiN AVNi 

Basra yolu yeni açıldığı za. 
man, hatıra şu sual l{elı

yordu; acaba bu .veni ticaret yo
lu vasıtasile. dış ticaretil'Y'izde nf' 
Ribi inkişaflar olacak? $imdiye 
kadar bu yol ilzerindıan vapılan 
sevkiyattan alınan neticele.,.i kı. 

her gün 200 bin liradan asai?ı 
düsmemistir. Yekun itıbarile bir 
haftalık ihracat 3 milyon lirayı 
·ecavüz etmektedir. 
İhracat yekununu kabartan 

'.lladdelerin basında tütün ve tif
~ik bulunmaktadır Hafta içindE' 
\merikava sevkedilen tütünün 
miktarı 300 bin lira idi. İzmirdf> 

saca su suretle izah edebiliriz: tütiın piyasası acılmadıeı halde 
Basra yolundan en zfvade Hfn- 1 tütün ihracatı vine hararetli bir 

distanla ticaretimizin artaca~n- :levre .zecirmektedir. 
dan bahsediliyordu. Hatti bu Holandava da radyo ı 
maksatla Ticaret vekaleti mü- mukabilinde 100 bi 1' 'ı katf!,lt~~ .. 

1 
. n ıra ı u un 

dur erınden birini de Bombava ;;evkedilmiştir. Bu tütünler ev
Röndermisti. Neticede Hindistan velce İzmir. Samsun pivasal~rın
tacirleri Türkiveden Gaziantep dan satın alınan tütünlerdi Ni
fıstığ~ı;lan. başka bir şey iste- tekim Alman firmalarının d.a tz
memışlerdır. mir depolarında 4 buçuk milyon 

Basra yolu Hindistanla ticaret !iralık tütünü bulunmaktadır. 
yapmaktan ziyade, Asy~ ile Av- Tuna yolu dondu~ için, bu 
nıPB:. arasın~a bir. transıt Y?lu o- malın Almanyaya sevki de güç
~~agı ~h~ın edılmekteydı. He- ıeşmistir. Alman firmaları evvel
nuz bu unut ortadan kaybolma- ce satın aldıklan bu tütünlerin 
makla beraber, bu yolun bu şekil- vüzde yetmiş beşini Alman yaya 
de bir transit vazifesi üa ettiği · 
de ızörül e · t · <ıevketmeden evvel. yenı açılacak 

m mış ır. olan İzmir tütün piyasasından 
Basra yolunun en m.üsbet ta- "!lal almıyacaklardır. 

rafı şud.ur: Cenu~i Afrika me~- Hafta içinde tsviçreye 200 bin 
leketlerı ve Cava ıle aramızda tı- · d f 1 tüt'k ·· d ·1 · 
cari münasebetler başlamQtır. '1!a an . az_a ı gon e~ mış-
Cava tacirleri, İatanbul ticaret o- t~r. Ti.~tık ~ra~atçılarının üade
dasıua müracaat ederek Türkiye ;me gore. ,ımdiye kadar İsviçre
deki ihracat tacirlerinin' isimleri- ve bu miktarda ~iftik satılmamış
ni istemişlerdir. Vikıa harpten tı. Bu malın İsvı~re.v~~~il~ Al
evvel de Cava ile ticari münase- manyaya sevkedildığını ıddıa e-
betlere az çok tesadüf ediliyordu. cıenler de çoktur. Fakat bu iddi
Fakat istenilen malların ekserisi ayı tevsik etmekte mümkün ola
İatanbul yazmaları, işlemeli ter- ~dığı için, bunun ciddiyeti üze
liklerden ibaretti. Bu hata içinde rınde durmaya lüzum görmüyo
Cavadan fındık, üzüm istenilmiş, ruz. 
ilk parti olarak Cavaya 50 bin li- İTHALAT: 
ralık fındık ıönderilmiştir. Bu-
na mukabil Cavadan çay gelecek-
1jr. Cavadan alakadar tacirlere 
.Relen mektuplarda, Cava tacirle
rinin, Türkiyeyi ziyaret etmek 
a.rzusunda olduklarından bahse
dilmektedir. 

Basra yolu vasıtasile Cenubi 
Afrikaya da fındık ve diğer kuru 
meyvalar 11önderilmektedir. 

Hafta içinde, Cava ve Cenubi 
Afrika ile başlayan yeni ticari 
münasebetlerden başka, dıe tica
retimizi alakadar eden mevzular 

au hafta içinde Basra yolun-
dan ve diğer yollardan çok 

mal geleceğinden bahsedilmektey 
di. Daha doğrusu ümit edilmek
teydi. Bu mallar arasında 25 bin 
çuval kahve, lAstik, kalay bulun
den, Macaristandan, Yunanistan
maktadır. Romanyadan, İsviçre
dan gelen mallar. arasında kim
vevi m,ddeler birinci derecede 
gelmektedir. 

Ankara Parti pek azdı. Bu arada Macaristanla 
yeni yapılacak olan ticaret anlaş
masına da temas edebiliriz: vqıa 
Tuna nehri donduktan sonra ye- Kongresi Dün Bitti 
ıü ticaret anlaşmaaının tatbiki 
;:>ekte kolay olmayacaktır. Fakat Ankara, 28 (A. A.) - Ankara 
demir yollan vasıtasile Macar- Parti vililyet kongresi umumi be
l~ istec!i~i mallar gönderile-ı yeti, bu sabah saat 10 da Ziya 
bılmektedır. Sidal'ın reisliğinde üçüncü toP-

İsviçre ile aramızdaki ticari iantısını yapmıştır. 
ihtillfları da halletmek için yeni Büyüklerimize çekilen tazim 
bir ticaret anlaşmasına çok ihti- telgraflarına gelen cevaplar sıra
ya.vardır. Yeni bir anlaşma yap- c;ile okunmuş ve Aziz Milli Şefi
mak için İsviçreden bir heyet mizin kongrenin temiz duygula
beklenmekteydi. Maamafih mm- rına teşekkür eden ve başarılar 
taka Ticaret müdürlü~ünü ziya. temenni eden telgrafları heye
ıet eden İsviçre konsoloshanesi, canlı alkışlarla karşılanmıştır. 
yakında bir tic~t. heyet.i Jlelece- Bundan sonra kongre encümen 
jinden. b~setl!lıştır .. ls~çre fab- !erden gelen işleri birer birer 
rikalarile ıthalit tacırlen arasın- müzakere ederek karara bağla
daki ihtilifla.rın mahiyeti de şu- nuştır. 
d~: .lsviç~ fabrik~ •. e~elce Kongre meaaiaini saat 13 te 
Türkiyeye ihraç ettilderı miktan tamamlamış ve kongre reisi kısa 
dan fazla mal satm~ya taraft~r bir hitabe ile delegelere müsbet 
olmadıklannı. açık bır surette ı- mesailerinden dolayı teşekkür e-
zah etmektedırler. derek celseyi kapamıştır. 
İHRACAT: Parti vilayet idare heyeti tara-

fından aar J(azinosunda dele~eler 

Avrupada Noel yortuları bat- eerefine 200 kişilik bir öğle zi
ladılı için, ticari ve idari vafeti verilmiştir. Ziyafete Par

müesseselerde iş azalmıştı. Bu ti ıenel sekreteri Fikri TUzer, 
yüzden ihracat hareketlerinin a- Parti umumi heyeti azalan, vila_ 
zalacaRına ihtimal verilmekteydi. yet ve belediye erkaru iştirak et. 
Halbuki pekte böyle olmadı. Haf mişlerdir. 
tanın ilk günlerinde ihracat pek Ziyafet samimi bir hava içinde 
azdı. Fakat son günlerde ihracat' geçmiştir. 

Genç kız ha:"retten hayrete düşüyordu. 
- Bütiın 'tunlan nasıl keşfettiniz? siz sihir

baz mısınız? 
Mithatm kendil'ıne olan aşkının herke.3t;e ıM-

1-ftın olduğunu ve Nejat gibi zeki bir insanm bunu 
kltibmden öjnnmi~ olacatuu tarmin edecek halele 
bıle değildi. 

IAN 

SPOR~ 

G. Saray-Beşiktaş 
Fener StadındÖ. 

~ 

Karşılaşıyorlar 
Fenerbahçe - Beykoz, lstanbulspor - Altrntuğ 

Maçları da Bugün Yapılacak 
İkinci devre lik maclarına bu

gün Kadıköyünde ve Besiktaşta 
:ievam edilecektir. Bu devrenin 
fıkistüründe ilk maclar tesadüf 
L'seri hep mühimdir Birinci haf
tı:ı Fenerbahçe ile Besiktasın kar
sılaşması icap etmis fakat hava. 
nın müsait olmama~ı üzerine bu 
maç devre sonuna tehir edilmisti 
Geçen hafta yapılan Galatasaray 
Fenerbahçe macından sonra bu 
~ün de Galatasara:v ile Be.,iktaşın 
karşılaşması lik maclannın bir 
kaç haftadan beri çok hevecan-
h olmasına sebep teşkil etmekte-
dir. 

lerile oynayacaklardır. 
Şeref stadında İstanbulsporla ı 

Altıntu~ karşılaşacaklardır. İki 
takım da hemen hemen ayni kuv 
vettedir. Bundan sonra Süleyma. 
ıwp ile Tookaoı ovnıvacaklardır 
Askeri Mektepler arasında 

Galatasaray ile Beşiktasın bu Basketbol ajanlığının tertip et· 
~ünkü karşılaşmaları sadece he- tığı basketbol müsabakalarına 
yecanlı olmak bakımından değil . bugün de Eminönü Halkevinde 
fakat puantaj üzerinde büvük bir devam edilecektir. Bu şampiyona 
tesir yapabilmek ve likin mukad. valtında bitecek ve ajanlık bir 
deratını tayin edebilmek bakımın ç::ıJenc kupası turnavasına başh
dan çok alaka toplayan bir tara- vacaktır 
fı vardır. Boks Maçları J 

ın 

2 ncf 

Haftası 

8 

o 

Claudette Colbert 
lL gözler kamaştırıcı 

HAYAT 

GÜZELDiR 
ve 

Bir heyecan dalgası yaratan 

BOYER-CLAUDET COLBERRT CHARLES 

Bugün LALE de göreceğiniz 

DÜŞES PE'TROVNA 
"TOVARICH" Filminde 

Kudretlerinin azametini gösteriyor - San'at ha;,atlannm en mükemmel e
serlerini yaratıyorlar_ 

Mühim ilave: En son gelen Paramunt Jumal'da (t;ciliz Hariciye Nazm 
Eden'in nutku ... Amerikanın Yıldırım sür'atile harbe hazırlığı .. Akdeniz 

2!ı 1? - fl!ttl 

9.00 Program 
9,03 Haberler 
9,18 Marşlar 
9.45 Yemek lis-

tesi 

• 12.30 Program 
12.33 Saz 
12,50 Haberler 

1 
13.05 Şarkılar 

13.25 Orkestra 
18.00 Program 

• 
18.03 Orkestra 

o L u 

Enver Demirci 
Teşekkürü 

Zevctrrı vt. babamız Enver 
ci'u:n vef' .. tı ile uğradığımız 
cıya, cenazesine gelmek, çel 
oertne •• , ) azılarile taziye etm 
tıle ışt!I ali: edenlerin um 
bilha&~ müdavatına pek b · 
Cedr.kaı hkla hasrı vilcut eden 
lngıllzo!'a derın ıeşekkürler 
nııık üzere gazeteniz.in tavass.a 
lerlz. 

l rfan Demirci 
Sıdk: Demirci 
•d••• Demirci 

Galatasaray bugün Beşiktaşı 1 Geçen hata başlanan Askeri 
yenerse yah~t .?e~abe~e kalırsa liseler arasındaki boks maçları. 
Fenerbahçenın umıtlen artacak- na dün Beyoğlu Halkevi salonun· 
tır. da devam edilmiş ve nihayeten· 

Galatasaray takımı bugün ka- miştir. 
zansa da lik şampiyonluğuna cok Maçların neticesinde Deniz li· 
ııza~tan ba~!11aya . mec~urdur sesi 4 şampiyonluk alarak Askeri 
Beşıktaş b~gun galıp .~elırse u- liseler boks şampiyonu olmuş
fak tereddutıe.rle: kuçu~ ~akım. tur. Bu kıymetli galebelerindeıı 
lara takılmak ıhtımallerının ver- dolayı Deniz lisesi sporcularını 
diği zayıf endi~e~~rle şa~piyon- ve muallimleri Tevfik Böke'yı 

muharebesi, İn rriltereye hava akını .. 
.._~----•Bugün saat 11 de Tenzilatlı matine ... cw ·' , .. _____ _ 

, Bu hafta SAKARYA Sinemasında 
PARLAK ve ZENGİN BİR PROGRAM: 

luk yolunda yuruyecektır. tebrl!t ederiz. 
Galata.sa~v!ı Cemile 48 saa~l~k Galatasaraylı Cemil cezal.ı K A ~~; .. ~ !:ıı T A İlı !~s!~AT ~ vcısı 

B i LLO 
KÖŞK'ü ceza verılmıştır. Takım, Cemılın 

1Jynatılmaması üzerine bugün yi
ne değişik bir şekilde kurulacak
tır. Beşiktaş ta turnuvanın bida. 
yetinden beri tatmadığı mağlu
;:>iyeti bu zorlu oyunda da ber
taraf etmek için muhakkak ki çok 
düşündükten son~ bir takım ya
pacak ve çok mulltemeldir ki ilk 
gayesi olan gol çıkarmayı tahak
kuk ettirmek için hücum hattının 
müessiriyetini göz önünde bu. 
lunduracaktır. 

Beşik.taşın uzun zamandanberi 
sıkı bir maç yapmamış olması 
Galatasaray lehine kaydedilecek 
bir noktadır. Galatasaray bu ba
kımdan hazırlanmış vaziyettedir. 
Ancak Beşiktaşın da şampiyon
luk cazibesinin verdiği hlzla ve 
hakikaten kuvvetli olan takımı
nın cevherinden istüade ederek 
oynı:vacağı muhakkaktır. 

Hakem Tarık tarafından idare 
edilecek ve Fenerbahçe stadında 
yapılacak bu maçtan evvel Fener 
bahçe ile Beykoz karşılaşacaktır. 
Havaların bir müddettenberi fe
na gitmesi çimen olan Fener sa. 
hasını çok kaygan bir hale sok
muştur. 

Beykozun bu avantajdan isti
fade ederek enerjik oyunu ile 
Fenerbahçeye çok endişeli daki
kalar yaşatması mümkündür. 
Ayni stadda ilk olarak Vefa ile 
Beyo~luspor oynayacaklardır. Be 
yoğluspor likte dördüncü vaziye
ti muhafaza etmekte, böylece 
:nilli kümeye İstanbuldan dördün 
cü olarak ıirmeye namzet bulun. 
makUıdır. Vefa ise ilk oyunların
da kaybettiki puanlarla bugün 
çok kuvvetli olduğu halde az pu
ana sahiptir. Bu maçta muhak
kak ki iki rakip bütün kudret-

LUPE VELEZ tarafından MIREILLE BLIN 
Şarkı .. Dans .. Aşk ve ' tarafından casusluk ve j 

Kahkaha filmi 1' a&.t filmi 

Göz kamaştırıcı 1001 harl 
görmek üzere bu ha 

Dün bölge ceza heyeti toplana. 
rak Galatasaraylı Cemile 48 saat 
içın muvakkat bir ceza vermiş
tir. Bu suretle Cemil bugün Ga 
latasaray takımında Beşiktaşa 
Karşı oynıyamıyacaktır. '~- -------·-1--------------'ı SİNEMASINA 

Çocuk Esirgeme , Tamamen yeni bir hale ifrağ edilen .. __ .,.. Koşuyor : Baş Roıı ;Ş~ 

Kurum1:°1un Piyangosu 1 ŞARK (Eski Ekler) Sinemasında Judy Garlant J"-i 
Çocuk Esı~eme Kurumu, İs-

tanbul merkezi büyük ve çok p k y k d POLA NEGRI t f d 
zenRin bir eşya piyanj{OSU tertip e a rn a ara ın an Frank Mor ~Dl 
etmiştir. Piyanli(o biletlerinin sa-
tılmasına başlanmıştır. Keside, yaratılan ve GUSTAVE FLAUBERT'iıı romanmdan iktibas edilen l!Aveten : Renkli 

31 kanunusani 1941 ,günü Tak- M A D A M E B O y A R y MOUSE 
simde eski Ford acentesi bina- . Bugün saat :ıı de t 

matine. 
sında yapılacaktır. ,,,.._ _____ Uuhteşem Tarihi Fllmi _____ , , ____ _._ ... 
......_..._ 
.Kurbanınızı, kurbanın deri

sini Hava Kurumuna teberrü 
ederken, Türkiyenin havalar
da da kuvvetli o!ması ~ayesi
ne emek vermiş olacağınızı u
nutmayınız. 

• ·························-··················· TEPtBAŞı' ORAM KISMIN0.111 

Gündüz saat 15,30 da 
Akşam !laal 20.3U da 

A 8 O A L 
ICOMED' Kt8MtNDA 
Gündüz saat 15,30 da 
Akşam saaı 20.au da 

··---:~~! ... !'.!~!.~.!.~.~!!! .. -. 1 
Filim Artisti Olmak . 
lstiyen Bayanlara: 

Hallı Kimli Filim 8tüdyoau mUdUr- ı 
lü(lı.inden: 

YenJ filımlerde çahştınlmak üzere. 
lise veya orta tahsilini bitirmiş 18-26 
yaşlarınd3 bayanlar angaje edilece
ğlnclen, taliplerin salı, çarşamba, per
§embe g(irJeri saat ondan on Qçe ka
dar Şişlide: Büyükdere cad. 401 No. j 
Stüdyomuza müracaaUan. 

YARIN AKŞAM SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ 

MELEK FIRTINA 

2 

Sinemasında 

Aşk - Heyecan ve ihtiras hislerini canlı bir surette cösteren muazzam filmin baı rollerinde: 

A N N E D U C A U x ERİC V. STROHEIN 
ANDRE LUGUET 

BUGÜN 2 BÜYÜK FİLM 

İPEK ~ • HA ~DUT AŞKI 
Sinemasında Istanbulda ilk defa olarak büyük sergüzeşt fi 

• 

Baş Rolde: S E Z A R R O M E O 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
Tiirk<:e Sözlü ve Meşhur ARŞAK P ALABIYIKYAN'ın Şa~eseri 

_.... Bugün saat 11 de tenz.ilatlı matine 4 

nun yumnıklann:n sıkıldığını, bütün . vücu~iinün 1 . 
taş kt>sıldığini görebilirdi. Tam Şermın Mtthata 
doğru bir c.dım atacağı sırada bafüçe ona dönerek 
sordu. 

- Dansınız kı.~ dakika sürecek? 
_ Bilmiyorum. Bunu şimdiden söyliyemem .. ı 

Ben ... 
- Yirmi dakikadarı fazla sürerse gelir sızi alı- Benm kişi!Jiğim iki ile ikinin dört ettiği

ni bulmak kııdar basit bir hesap meselesidir. Fa
kat siz bana söyleyiniz: Benimle niçin alakadar 
oluyorsunuz? 

ıKıN'IPn Mıua77P7 Tahsın Kf"rkl'I" 1.EFKIKA No. 12 

oynanan dramla alakadar olmayan lakayd bir pat
ror. gibi scya&hate çıktığını delikanlı unutmamıştı. 
Genç kız, ueşeli bir tavırla babasile konuşuyordu: 

rım 

- Çünkil stz tanıdığım insanların hiç birisine 
beıızemıyorsunuz ve çok zeki görünüyorsunuz. 

- Sahi r.ıi? Başka .•• 
- Kuvvetlisiniz. 
-- Daha ... 
Şermiıı, tecriıbesiz bakıflannı onun gözl~rine 

bldırarak düşiındüğünü keşfetmeğe çalı~tlktan 
sonra mütereddit bir sesle ilave etü: 

- Bma zclimsiniz... Daha doğrusu, zalim 
değ11, fakat hayatta hırpalanmtJ ve ıstırap çdt
mışsinız. 

Bu ır-özler o kadar ani olmuştu ki Nejadm yü
zünün kızardığını gördü, heyecanlı nefesini duydu. 

Evet, Nf'jat karıısındakini bir çocuk telakki 
ederken onun bir kadın olduğUnu keşfederP-k cid· 
den pşırmıştı. Burıunla beraber, ağır bir sesle §U 
cevabı vermeye muvaffak oldu: 

- Hnlbukı bt>n bu akşam bilhassa pek mesu
dum. t ;.ıyatımın erı buyük ve kıymetli emelle. 
rınden bırinln ha.kin• olduğunu cörüyorum. 

-Ya. 
Bu kelime ancak işitilebilecek kadar haf ifü. 

Genç adam her heceyi ayn ayn telaffuz ederek 
tıöaürıe d~vam etti: 

- Burada, tmhanızın evindeyim ve sizinle tek
rar karşı karşıya geldim. 

Şerminın xalb, ani bir heyecanla çarptı. Bu 

gün~ kadar hissetmediği yeni bir helecan duyuyor
du. Onu müteheyyit eden sadece bu adamın 9cip 
sözleri değildi, bundan daha mühim bir hadise ö-
nünde bulunuyordu. -

BiroenbirP bir tehlike karşısında kalmış gibi 
yeri.ilden tırlayarak kaçmak istedi amma onun y&
nmda çivilenmiş gib' durdu. 

Dışarıda orkestra durmuştu. Bu sükut Şe:r
minin aklmı başına getirdi ve sükunetini bulabildi. 

- Ben dansetmeye gidiyorum. Sizi babamla 
tanıştırmamı istiyor musunuz? 

Nejadın sesi, ona cevap verirken, garip bir 
ihenk aldı. 

- Babanızla karşılaşmaktan büyük bir şeref 
alacağım efendim. 

Geniş omuzlarını hafüçe eğerek Şerminin ar
bsnıdan kütilphanedeti çıktı. 

m 
Şermin Mithata cevabını veriyor 

Şenninle Nejat, Muhtar Beyi salonun kapısında 
buldular. Dudaklarında tatlı bir tebessümle ve 
müsamahakar nazarlarla baloyu seyrediyordu. Şu 
min Nejadı ona takdim edince babasının eıini sı
karken Nejadın kalbinden geçen duygulan farke
demedi. Halbuki, kendisi alnında feci bir damga 
ile hapisancye gıderken, Muhtar Beyin, etrafında 

- Geçen gün kopan gerdanlığımın taşlarım top
layan adamın Neja1 Çınar Bey olması ne tuhaf te
sadüf değil mi br-ba0

! 
Nejat. tam b1r saloıı adamı gibi hürmetkar bir 

sesle söze karıştt: 
- Meseleyi bu cepheden görmekle nekadar mü

s;amabakiır dar.anıyorsunuz hanımefendi. Beni 
"bird~nbire otomobilile karşıma çıkıp gerdanlığı
mın kopmasına sebebiyet veren adam,, olarak pe
derinize takdim edebilirdiniz. 

Şerminin gözleri parlayor, yanakları kızarıyor
du. İlk defa olarak tayin edemediği tatlı bır hissın 
kalbim istila etıiğını duymaktan geleµ bir saadet 
bütün yüzünü degışurmişti 

- Böyle dıplomatça sözleri bulmak benim işim 
değil ... Her ne haı ise, babacığım, siz Nejat Beye 
en nefis sigar;alannızaan bırıni verın, herkes dans 
~erken o siziı..ae kalacak .•. 

Sözünü bitiren.edi, uzaktan Mithatm yaklaştığı
ru görmüştü. Samimi bir sesle ons hitap ... t.ti: 

- Bir dakika müsaade et, geliyorum Mithat-. 
Bu ismi duyunca Nejat derhal Mı'Jıtar Beye 

dündü. Daha ilk akşamdan Mithat Beyle karş1laş
mak ve onun kendisini tanıması tehliKesine m-truz 
kalmak istemıyordU; fakat mudekkık bir Ddzar O-

Sesı o kadar mt.tehakkimane idi ki Şermin ba
şını eğerek w:aklaştı. Nejat ta Muhtar Beyin ar
kasından g.ltı. 

Nejadm sözle:::-i Şermini şaşırtmıştı. Bu heye~a
nıru gizlemek ıçin gülümsemeye çalışırken yanında 
Mıthatı gordü ve onun çatık çehresi karşısında 
dudaklarındaki tebessüm söndü. Soldan saga: 1 - Me 

_ Bu adam kimdi? roman - hıma ye eden. 2 
muı etmış. 3 - Unu 

- O mu? Size bahsettiğim otomobil kazastna se- mır - orta tahsıl verır. 4 
bep olan ~dam, yam Nejat Çınar Bey. suskun. 5 - Uçar. 6 -

Ve dans s11lonun~ doğnı giderlerken ona ıkismi rede bır eyalet - zehır. 7 
tekrar kanµlaşuran tesadüfü anlatmaya başladı. ler- parça. 8 - Galıp g 
Mi.tbat cevap vermiyordu. Ancak dansa başladı.tda- Bunaklık - eşkıya gurub;.,.. _ _, 
rı zaman tPiuar konuştu: Yukardan aşagı: 1-O 

- Şimdiden tt>klüsız bir hal almış... ta bulunur. 2 - Nakil 
Oturmaktan emır - bit 

Bu sözlerde gızJenen kıskançlığı anlamamak ıçln 4 _ Ters okunursa: çift. ...u:.ınıoı 
sağır olmak ia;&ımdı Genç kız kalbinın dana ::.l!rt sabra 5 _ Bu şehır. 
çarptıim hısset ll il..endisi ıçm alelade bır yah~n rum babası Ot:üı cıt:gıı. 
cıd.u• 1..6·~ lur şey olmayan bır ıumseyı .\lıt.hst essu golge 8 _ Mısaf 
kıskanıyordu. İki adamın rakip olmaya başladıkla- llletler _ meşhur bir 
rı ~jkardı ama bu kıskançlık çok manasıı bir şey- Evvelkı bulmaca • 
di. Genç kızın mı.ntıkı kendisine şu sade muhake- ğa. ı _ imal _ Jama. 2 
meyi yaptırıyordu Lakin kalbi?.. zenet. 3 _ Ahar _ m 

Tekrar Mithatın kendisine hitap ettiğini duydu. Ram - sah. 5 - Var. 6 
yel 7 - Eren - hata. 

(Arkası var) maldı. 9 - Eter - f 
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E ............. _ .. __ -·-·- yeni Hadiseler lran, Martta 

1 İ H Tİ YA R 1 N K 1 Z 1 Arifesinde ••ı Sınıfı Silcih 
i Yazan: Rüveyde Sinanoğlu Alt.na Alıyor - ............ ____ ........ Bulunuyoruz 

Tahran, 28 (A.A.) - ''D.N.B . ., 

Apartımanın kapısı önünde Delikanlı nefes nefese atıl- Neşredilen bir irade ile ve Harbi-
yanm saattir bir aşağı be§ dı: (Bap 1 lneideJ ye Nazırının teklifi üzerine ııa-

ukan dolaştığı halde, hala bir - O da beni deli gibi seviyor, ayda 504 tayyare göndermekte- zırlar meclisince kabul edilen ka-
turlü cesaret edip ikinci kata çı- yalnız siz güçlük çıkarırsınız, di- dir Bu miktar ilk baharda rar mucibince 1907, 1910, 1912, 
amıyordu. Ah ne olurdu, şu fü- ye korkuyorduk. · 1914 ve 1916 ınt· tı b" 

n tı'-· ar, bı"raz, çok deTrı' l, bı"r:-. z vu- G " l "" k ı· ıı:. k ~ı 1200 tayyareye çıkacak, yaz so- . .. .. ıya an tr ay 
- ., •.• J- - uç u ı 11n yo ' og um. nuna doğru da korkunç bir şe- ~~ım .g!'rmek uzere 22 marl 19.U 
uşak, laf anlar biri ola idi' Va· Elen yalnız sizin mesut olmıuuı.ı kil alacaktır. Salahiyettar mü- ıçın sılih altına çağırılmıpardır. 
ıa, ki.Jnden olursa olsun kız is- tSterim. tehassısların fikrine göre, İngiL 1 1 
::~-~t~o~ayçb~~dşeuğuy dn~g~,tl1:ı: l Talatın, keyfdindeAn, taıkğzı kulakt- tere bu yaza mukavemet edebi- ngllterenİn hffyaCI 
~ 1 arına varıyor u. r c.esare - ' lirse, Almanyanın artık rtıuzaf-

vvela cesaret, sonra da bir yo lenmisti. Sordu: fer olması imkanı kalmayacak-
\'<? erkan meselesiydi. Halbuki ha - Affedersiniz .. Düğünümiizii tır. Şimdiden Amerikada sene
rata duvarcılıkla başlayıp müte- nP zaman yapabileceğiz? de SO,OOO, hatta günde 500 tay. 
ıhhit kalfalığile yükünü tutan ve Şaban Oren geniş adımlarla c- yare imali için tertibat alınmak-
ua sıra apartımanlanrun birinde d6da dolaşmaya başlamıştı: tadır. Bu tertibat tamamlanıp 
ımdi yaşamaktan kam alan Şa- - Hemen, hemen -dedi.- Za- ta Amerikan harp sanayii tam 
rın Oren'den Naciyeyi allahın ten kendim de evlenebilmem ~c;Jn randımanla calışmaya başladık

ri ile istemek adamakıllı ba· b.En de k:zın bir saat evvel evlen- tan sonra, İngiltereye yapabile-
ayiğitliğe mütevakkıftı. nırs1ni bekliyordum; lnsı-trı bu ceği yardımın hududu yoktur. 

yafta yalnız edemiyor, oğlum. Al kd · İ 1 Naciyeyi, ihtiyarın hizınP.tçisi manya A eniz işim ta -['üşündtlrn taşındım, ka"ar ver- tek b b ~ lan bu guz·· el kızı seviyordu. Na· yanın aşına aşaracagını tHm. Ben de Naciyeyi alac.ıgı'n. t h kk k iye iyı', candan bir kızdı. Şaban b ummuş u. Bu ümit ta a u O kızcağız tam ana göre. t d' Al b · te h n'in evinde, evlatlık, ah!"etHk, e me ı ve manya u ış a. 
izmetçi, en çok ta ihtiyarın o 0 yal sukutuna uğradı. 
arikulade güzel kızı Perihan'ın Evkafla Belediye Amerikanın İngiltereye yar-
lı. ayağı her şeyi idi; çünkü, dımını akim bırakmak için ta 
erihan'm babasından başka kim A d k• D 1 kip ettiği taktik tP l-;~ t..,-.., .. 

rasın ti 1 ava ar kesif bombardımanlarla tngil-
si yoktu. terenin Coventry, Birmingham, 
Şimdi düşünün: thtiyann knr· Vakıflar Umum Müdürü Fah- Shefild, Bristol gibi harp sana-

ısına çıkarak, "Ben taksi şofö- ri Kiper şehrimize gelmiştir. İs- yi merkezlerini imha etmek, bir 
·· Talitım. Namusluyum, faki- taabuldaki vakıf işlerini tetkik taraftan da denizaltı harbini teş 

n im. sıhhatlivim. Kücükken evlat eden umum müdür, dün Valiyi dit .ederek İngiltereye, Ameri
k edinip babalık ederek büyüt- ziyaret ederek. evkaf ve beledi- kadan gelen gemileri batırmak
i.ığünüz Naciyeyi allahın emri ile ye arasındaki ihtilafh meseleleri tı. Bu taktik az çok muvaffakı
temeye geldim.,, demek kolay e;örüşmüş ve dün akşamki tren- yetli neticeler vermiştir. Son 
ava mıdır? le de Ankaraya gitmiştir. Vali bir ay icinde hakikaten İngiliz 

lyf amma, böyle dolap dolaşa 
aklarına kara sular ineı:ekti. 

~nhayet kendi kendine: "Gayret 
alit, göster kendini!,, dedi ve 
Clfal' gibi bir nefeste ikinci kata 
ıktı. 

ile yapılan görüsmede evkafla gemi zayiatı fazla nisbette art
belediye arasındaki bir kısım da- mış, ve bir takım İngiliz sanayi 
valann sulh yolile belediye le- merkezleri imha edilmiştir. Fa
hinc halledilmesi kararlaştınl- kat, bu taktiğin kat'i neticeyi 
mıştır. vermeyeceği anlaşılmıştı:.-. Çün_ 

kil , bu taktik ancak uzun za
manda bir netice verebilir. O 
vakte kadar da Amerikanın yar
dımı bu planı tamamen akame* * Saban Oren'in nedense öf-

kesi üstündeydi. Delikan
ya sert bir tavırla sordu: 
- Ne hıtiyorsunuz? 
Talit kızardı; kalbi içinde e

·mif te sıcak sıcak akıyormuş 
·bi bir şeyler duydu. Güç halle 
e.keledi: 
- Bayım.. Ben.. Ben.. Bayan 
·n. 
Şaban Oren, oturduğu yerde dl 

ni şamarlayarak: 
- Ya?. -dedi- demek kaç ay
r evimin önünde yaya kaldırı
mı çijneyip duran delikanlı siz

. ? u;. 

- Evet, bayım. 
- Ali, ala ... -TalAtı ba~n a-
ğa süzerek· Ne iş yapar.sınız? .. 
- Taksi şoförüyüm. . 
ihtiyarın yüzü daha faıla göl
lendi. 
- Fena değil, delikanlı. 1'oµ

kazanmak istediğin anlajılı-
r. 

Toplantılar, Davetler; 

Ortaköy Fukara perver Cemiyetin
den: Kongremiz Pazaf günü sa!lt 10 
30 a talik ed ildiğinden muhterem a
zanın o gün teşrifleri rica olunur. 

* . 
Darüşşafaka mezunları Kurumun

dan: İdare heyetini yenilemek üzere 
Pazar günü saat 10 da Eminönü Hal
kevl bina:,ında fe\•kalade toplantı ya
pılacağından Darüşşafakalıların gelme 
lerl rica olunur, 

* C.E • K. Alemdar kolundan: 4.1.41 
Cumartesi günü saat 14.00 de Divan
yolundaki çocuk kütüphanesinde se
ncl'k umumi toplantımız yapılacak
tır. Az;.u.m gelmeleri rica olunur 

* Beyoğlu Halkevlnden: Dördüncil 
Türk Kitnp Sergisi 15,1.1941 tarih1n
de Evimizin Tepebaşındaki Merkez 
binı:ısında sergi salonunda açılacak 
ve 1940 senesi içindekı neşriyat teş
hir edilecekür. 

Bu söze Talat kınldı. Gözleri ı• İHTİRA İLANI ., 
sh. bütün içi ile protesto etti. 
ayır, tann şahit, kızın parası 
ujunu bilmiyordu. O. sadece 

21 seviyordu. Parası gözünde 
ğildi. Kendinin çalısarak kaza
rdı yeter de artardı bile. 
ihtiyar aya~a kalkh; deHkanlı
yaldaftı. Elini omuzuna koy-

"Portatif Otomatik esllhai na
riye,, hakkında alınmış olan 1 
Mart 1932 gOnltl ve 1319 sayılı 
ihtira beratı bu defa mevkii fil
le konmak üzere ahere devrii
feral veya icar edileceğinden, 
talip olanlann Galatada İktısat 
hanında, Robert Ferrı'ye müra
caatları iHl.n olunur. , _____ _, 

- Aferin çocuğum, -dedi- Na- Is bul . . . in" M 
uslu insanlar böyle konuşurlar. tan Bmncı as e-

lıtlnlllmwaın hOfUJDa gitti. Seni- morluğundan: 
bir koca olabilirsin. Ben sade 
amı ve çalışkan fakiri aeverim. Mütlhı Zabel ve Sepuhlntn 
n de ne idim? Fakir bir du- İstanbul Adliye yangınında y anan 
cı Bu günse bak çok şükür dosyası yenilenmek için alacaklıların 

r İeyim varr.: Adın ne senin daveUne ı~ görülınilştür. Alaeak-
l , !ılar yenılemıye yardım edecek el-
umT. u terindeki bütün vesikalarla beraber 

- aU1t. 17/1/941 Cuma günü saat 14 te İilAs 
- Aferin, Talat. E, nasıl kız Dairesiı:ı.cW hazır bulunmaları ilin o-
mnun mu! ıunur. (1548) 

RALC 

te uğratabilir. 
Onun için Almanya Ameri

kan yardımı gelmeden evvel 
harbi bitirmek ve kat'i neticeyi 
almak ihtiyacındadır . 

İşte yukanda bahsettiğimiz 
faaliyetler bu ihtiyacın mahsU
lüdür. 

Almanya yaza kadar kat'i 
neticeyi almak için ne 

yapacaktır? 

Bu sualin cevabını ancak Hit
ler verebilir. Fakat, yukarıdaki 
emarelere nazaran bazı tahmin-
ler yapabiliriz: ~ 

Ban tahminlere göre, Almım
ya, ne pahasına olursa olsun, 
İngiltereyi istilaya teşebbüs ede 
cektir. Böyle bir istila için bil. 
tün hazırlıklar tamamlanmış
tır. İngilizler bu mevsimin bir 
istila teşebbüsüne çok müsait 
olduğunu söylemektedir. Hava
ların bozukluğundan İngiliz tay 
yarelerinin denizden yapılacak 
sevkiyatı fazla iz'aç edemiyeceği 
tahmin olunuyor. Asker taşıyan 
nakil vasıtalarının karanlıktan 
ve sisten istifade ederek çok mu 
kavemet görmeden karaya çı. 
kabilecekleri zannolunuy-0r. O
n un için Almanlann her an bir 
istila hareketine geçmeleri bek
leniyor. Zaten Almanlar da bü
tün davanın İngilterede halle
dileceA'ini iddia ediyorlar. Bina.. 
enaleyh bu ihtimal bugün için 
varit görünebilir. 

Almanlar böyle bir istila ha
reketine teşebbüs ettikleri za
man, İngiliz donanmasını Ak
denizde meşgul etmek ve İngi
liz kuvvetlerini dağıtmak isteye 
bilirler. Bunun için de Fransız 
donanmasım elde ederek ttaL 
yan donanması ile birlikte Ak
denizde de bir taarruz hareke
tine geçebilirler. Bu planın tat
biki için de Yunanistana asker 
göndermeyi düşünmüş olabilir
ler. Romanyaya asker gönder
dikleri doğru ise, bu sevkiyat 
ancak Bulgaristan üzerinden Yu 
nanistana inmek için yapılmış 
olabilir. 

(8qı ı ineldeı 

tatbikata geçilmesi için süratle 
bu prensipin kabulünü müteakip 
lhımgelen emirleri verece~ kuv. 
vetle tahmin edilmiktedir. Van
lan itilaf mucibince İngilterenin 
eğer imal edilen tayyare mikta
nnın yarısından fazlasına ihtiya.. 
cı olursa Amerika hükumeti bu 
talebe itiraz etmiyecektir. 

Yardım genil}Uyor 
Londra, 28 (A. A.) - Amerika

ya bir vazife ile gönderilip son 
günlerde avdet eden Sir Walter 
Layton, İngiliz dostluğunun A
merikada, burada tasavvur edil
diğinden çok büyük olduğunu ve 
Amerikan yardımının yakında ha 
kiki bir çığ halinde yuvarlanıp 
geleceğini söylemiştir. İngiltere
nin bu hususta mutmain olması 
icap eder. Çünkü bu sabah gaze
telerde neşrolunan Vaşington 
telgrafları, Amerika ahalisinin 
İngiltereye derhal yardım edil· 
mesi hakkındaki karamı tebarüz 
ettiren bir çok alametlerle dolu. 
dur. 

Amerika çoktan harbe 
girmiftir 

Nevyork, 28 (A.A.) - Ameri
kanın harbe girmiyeceA'ini mü
nakaşa etmek beyhude vakit kay 
betmek demektir. Çünkü Ameri
ka harbe girmiştir. Hatta Ame
rika muharebenin iktısadt çeh
resini terkederek askeri çehresi
ni aldığı zamandan çok evvel, 
yani birkaç senedenberi harp ha
lindedir.,, 

Bu müşahedeyi yaı>ım New -
Republic mecmuası, İnJ(iliz - A
merikan işbirli~in takviyesi i
çin, bir çare tavsiye etmekte ve 
şunları yazmaktadır: 

"Amerika ile İngiltere, totali
terizmin çizmesi altında bulun
mıyan dünyanın bütün kısımla
rının başına geçerek, onları sev
ketmek mesuliyetini yüklenme
lidirler. Demokrasinin bu iki bü
yük kalesi gerek sarahat, gerek
şe cüret bakımından en iyi un
surlarını bit araya get1recek böy 
le bir k"lvvetin teşekkülü ile hu
sule gelecek faaliyetleri ve te
şebbüsleri bir kütle haline getir
meUdirler. Mihverin hezimetini 
temin etmesi için Roosevelt nez
dindP ıı;rar edilmesi 187.lmdır. 

Kanadanın gardımı 
Ottawa, 28 (A.A.) - Kanada 

harp malzemesi imalinde dev a
dımlarla ilerlemektedir. 1941 se
nesi bidayetinden itibaren bu 
dominyonda ayda takriben 360 
tayyare imal edileceği tahmin o
lunmaktadır. Kanadada tesis e
dilen too ve obiıs dökümhanesi. 
tn~iliz İmparatorluğunun en bü
vük ve en modem dökümhane
lerinden biridir. Burada asalı. 
yukan her tipte obüs imal edil
mektedir. Harbin başlansrıcında 
15 gemiden ibaret olan Kanada 
dorıanmnsı, şimdi 120 parça ge
miden mürekkeptir. 

* Bnenos Aire'- 28 (A.A.) -
Stefani: Nacion gazetesinin Va
$in~on muhabiri yazıyor: 

Gazeteciler, tüccarlar ve işçi
ler arasında yaptııun şahst tah
kikat ta su neticeyi vermiştir ki, 
Amerikalıların yüzde 30 u Ame
rikanın harbe girmesi lehinde. 
yüzde 50 si bunun aleyhindedir. 
Yüzde 20 si de Roosevelt'in A
merikayı harbe sürüklemesinden 
endişe etmektedir. 

Petaln Reclcleffl :ss ~ 
ttİİKAfAT 

Bu planlar ne dereceye kadar (Başı ı ıncideı 
tahakkuk kabiliyetini haizdir? nnın Marsilya'dan vapura trkap 
Ne gibi müşküllerle karşılaşa- edildiiine dair verilen haberler 
cak, ve ne gibi ihtilatlara yola- burada teyit edilmektedir. Alınan 
çacaktır? Bu ayn bir meseledir diğer haberlere göre Fransız tay
ve ayrıca tetkike !Ayıktır. yareleri ve denizaltılan Şimali 

at GÜZEL 
HEDİYE. 

:S.,.oiha Kaymakantlıimdan: Sahipsis bulunmq (2) teneke balın 3 gün 
' sahibi çıkmazsa satdacaktır. 

. Bugün için muhakkak olan Afrikaya hareket etmiştir. 
bır şey va:sa. kış .ortasında ol: Fas y al'8l DöndlJ 
mamıza ragmen, hır takım yenı 
hadiseler ve yeni hareketler a
rifesinde bulunduğumuzdur. .. 

Egede Seylcip 

Devam Ediyor 

Tanca, 28 (A.A.) -- Fransız 
Fası umumi valisi General No
gues, Petain hükUınetile müzake
relerde bulundtıktan sonr:ı tekrar 
Rabat'a dönmiiftiir. 

Laval'in Temaslar& 
Paris, 28 (A.A.) - ••n.N.B .. , 

İzmir, 28 (TAN) _ Muhtelif Halen Pariste bulun~akta ol~n 
yerlrde tekrar seylap başladı. sabık Fransız Başve~ıl muavıni 
Vali tetkikler yapmak üzere Me- Laval, işgal altmdakı Fransız ara
neıııen ve Ber~amaya gitti. Bera- .,i~ndeki Fransız m.~esstlf De 
berinde muhtelif köyler için san- Bnnon ile uzun goruşmelerde 
dallar da .cötürmektedir. bulunmuştur. 

Menemen ve Berji{amıda bazı * • 
köyler st•lar altında bulunmak- Cenevre, 28 (A.A.) - 'D.N.B 
tadır Menemende Musalı köyün Vichy'den alınan haberlere gdre. 
de ti~ ev yıkılmış ve dii!et bil- General de Vutllrmin'm tekaüde 
tün evler boşalh~ştır. Muradi- llVkini mütealnp Fransız ha" 
ye civarında on köylü sular ara- \r'nV'71>tlerl kurmav ba$knn)1tl 
sından güçlükle kurtanlmıttır. vekillijine tayin ol~n Gen~ 
So-.der bozulmuş ve bircok köı>- ral Romalet, bava Tum2eneralb-
rülcr yıkılmıştır. eine terfi etmiştir. 

Habeıistanda isyan YAKIN MAZİDEN HATIRALAR: 

, ... ı 1 lki4eJ CI T • • 
şüphesizdir. emenceau, ürkıyenı 

Times'in muhaıbirlerf bu hare-

~=ib~!ef ~~";;! ~~~ İdam Fermanını Te ..... ıc 
diği kini, saniyen İngiliz abloka-

sındanberi ordusunun ihtiyaçla- Pa_caya Nasıl Yerm·ııt 
rını tatmin maksadiyle müstev- ~ 
linin gittikçe halkı soymak yolu-
nu tutmuş olmasını ~örmekte- y k 1 
dirler. Bundan başka, buJliin İn- azan: Hi met N SA 
gilizler Kenya yolile Habeşista- mı 
na silih ithal etmiye muvaffak 1919 ytlının mütareke ayla- m.ı dı.flennın yekctiğerme ~an 
olm~tadırlar. . rırıaa. laıanbul, wtUU>a!in amdan baaıl olan gurultu, ~ 

Dıier taraftan İnRJllzlerle Yu- meçhul varlığı ile yoklujU .u-aam 
nanWann elde ettikleri muvaf- öa beyecanh buhran awııerı ya
f ak_ıyetlerln Habeşistanda duyul- şarken, Paris de ha.kild bir "Bibil 
dugu da muhakkaktır. Bu muzaf kulesi bıılınde hiimmaıı fuJi
feriyetler ne .kadar ~sa~ k~~be- yetler; sahne ~luyor. büyük bir masun, kısa bir müddete lllbit 
derse, Habeşıs~~ı • ~~lin ksMf!klık içinde çalkaruyordu. . etü Bu yaşta tizüntülu IHr ~ 
d~ ~ derece ge~ışliyecegı şuphe- Dünyanın bC'r köşesinden dalga- batm verdiği yorgunlukla em 
sızdır: Ba takdırde. ihtilA1 hare- lar halindt akın eden beyetlar c.- larmda taşıdığı nazık ve çok t 
k~tinı. İtalyl!n~ann ~ontrol ~e- :-aya yerleşmişler, milli davıılan- suHyetb yükün verdiği 'da 
bılrnesı de eıttikce ~clesecektır. rnn hallfru bekliyorlar, bu .ıun ;.. tan pek bitkin bır halde idı.. 

ltn.lynn Tehi.iği ~in de bin bir vasıtaya baş vıll'U- * * "' 
İtalyada bir mahal, 28 (A. yrrlard.ı. Gazetelere tahsilat bağ· 

A.) - 204 numaralı tebliğ: Bin- lamak, konferanslar tertip e+.mei., İdam Fermam: 
~azi hududu mmtakasında Bar- nsaleler çıkarmak, batta ınızab 
dia cephesinde topçu faaliyeti ı,;azPteleriJ"e bile para dağıt~ 
olmuştur. Hava kuvvetlerinin suretile <•fkAn umumiyeyf l~hle
yardımı ile yapılan bir hareket rine çevirmek için vüs'ati maliye. 
esnasında seri kollarımızdan biri 11-rinin fevkinde paralar sarfcıii 
düşmanın bir makineli müfreze- yorlar, arm!aı~ kuvveden fiıie 
sini tahrip etmiş ve müretteba- isı.l i~in her çareye tevessül edi
tım esir almıştır. \Orlardı .. Bu meyanda baıı kere, 

Deniz cüzütamlanmızdan biri, b:r memleketiı. ik; heyet göııder-
sahtl boyundaki zırhlı müfreze- diji de görülüvordu. Sunyenm rak; . 
tere kar$1 top ateşi açarak, düş- birı müahbwri. diieft blrı.ıtyau -~ ım~tor~upe .... ~. 
manın kuvvetlerini dağıtmş ve ve her iki tarafın da sulh ~la- tedeceğımız sulhun ~raıt ve 
motörlü toplan susturmustur. 11 yekdi~E."l'Ule tP.\"llfuk etmeyen t- nok~ beyetı aliyenize -~.._ 

Dün gündüz ve evvelki gece ı.. • heyet1 vardı. Oz Arnavutluğun dun edıyoruz. Beyhude mtırualr.ll~ 
b?.mbardmıan tayyarelerimiz bir heveti olduiu ıribi, İstanbullu fa ve sarfı .. zamana meydan vı.erıılidi..,:• .. i 
duşmarun bir ileri ilssilnil ve ma- Amavlıtiar d~ esbak vahle,.df>n meden, musbet veya menfi 
kin.eli vesaitini müessir hareket- Halil paşanın riyasetinde bir. he- cevapla muahedey~ im~yıp 
len altında tutmıya devam et- vet göndermişlerdi Bu h.,.yetin zaJamıyacatınızr bıze bıldirm 
~!şlerdir. Avcı tayyarel.erim}z. üç azası, Debreli Fuat bey ... ile ü- zi rica ediyoru~. Bunun için 
duşmanın avcı tayyarelerıle şıd- ~badan SillPyman Fehmi bey ve on beş gün mühlet vetuıınıı~ 
detli muharebe~er yapm~ştır. d•ğer bir refiklerinden mdrPk· I~~bu1 ile m~aberede .erbel'41 
Tayyarelerimızden biri Akde- !rept.;. Rusyadan aynlan 8abns;- sınız. Zatı Fahımanelerini 

nfzde 5000 tonluk bir vapuru yah sahib Ct1mhurtyetçiklerile, ro!°'ak ~m.iyonız. buvu:nnalıı~-c;. 
torpilliyerek, batırmıştır. Ftnlanda J..etonya, Estonva Lit- ıstırahat edınız ... Demiş. 

Ceman düşmanın beş aveı tay vanya gibt finutJ memlek.,:"tı~ri de Diplomasi tarihinde mtsl 
yaresi düşürülmüş~ür. Bombar: ı:.u kalabalıAa kanşıyorbr, ~L!'Ir nudir tesadüf olunan bu solak 
d~~an ~a~arelenmizden birı dele.easyonu da Saad ZathiJ 'D88a- ha,m mUa~eleye m~ruz 
donmemıştır. nın riyasotinde müstakilen temsil zavallı Tevfik Paşa. tıtrek eU 

Ediliyordu." le vesikalan alırken, ytızü .... .,,.l:.ftl'&I * * * bttnışUk çizgilerinde beliren 
Tevfik Pap Pariste• esürle, sönük gözlerini blrım 
-------- • latan yaşları gizlemiyerek 

lstilci H•rhğı 
(Bap ı lneideJ 

Bu kumekeş içinde, ikinci dan dısan çıkmış ... 
tır. Fakat bunun hakikt sebebi, 0ımıan1ı heyeti de (ll Sad· - işte oğlum, dedl bentm 
Fransanm bu kısmının İngiliz rbam Tevfik pqanm riyasetin- zifem bUJ"ada bitti. Bize ftn 
bombardımanlanna .pek m~z c!e olarak Fransaya gelmiş ve ııeraft, sulh şeraiti değil. memlt 
bulunan Fransanın .~ sahıline VcrsaillM'daJd ''Mservoir" -oteli- ketfn idam fermanı .•. Bu retmaı-. 
n~be~:e :iJ.a..ıı_talimlerme daha nt' yerleşmişti. Operatör Cemil bile bile imzalayacak vn:tl'tardifilfıl 
musaı 0 ası'""'.,. paşa ile -hltıratımda yamtm:yor- dejilim. Şurada üç ~I lftDl 

lngUtere üzerinde Sllm- Fahrettin ve bugün Sofya ömrüm varla, onu vicdan 
.~mira, 28 ~~.A.) - ''Teblli,:= elçisi bulunan Şevki beylerle, ç.~kmeden ve namımı leteıe.ı~ 

Dun ak~. duşman tayy,relen, bukUk ınüpwlert, asker, teknJe- den ~~tk ve rahat ~ 
Londraya hücum etmiştir. Dört yen ve kat1plerden murekep olan terim. Onun içindir kt b'Ulfl~-j\":--ı. 
saat kadar süren bu hüemı esna- bu heyet, oldukça kalabtııhk bir Levalette vasıtasile tstanMda 
sında, payitaht üzerine bir çok kafile idi. Murahhaslarla Quai aimet için verdiİimtz 
bombalar atılmıştır. İngiltereniJ? d'Orsay (2) beyninde irtibat n\e- Fransa hariciye nezaretine 
şark mıntakası ve cenubu şarkı murlujunu, Franm işgal ordusu dim Bir kaç l{iine kadar 
mıntakası ile cenup sahilinde bir ıle beraber ihtiyat zabiti olarak nıp yole çıkacajız Allah vaıl'dn!lilll 
nokta üzerine de bir ~ bomba Iııanbula gelen ve bir müddet cımız olsun... · 
atıl~şt~. .. .. "Le Temps,, gazetes~ lstanbuJ Mazinin bu acı safbalarım 

Bır miktar ol~ ve bir miktar muhbirlilini yapan yüzb.ap La· celarken, 0 vakitki Tft.!"1. ~mtıı 
yaralı vardır. Bır çok ev tahrip valette deruhte etmişti. İhtiyar geçirmiş lduğu buhrana pi) 
veyahut hasara u~amıştır. Bir ve esasen istirahate muhtaç olan · b · buhranla sarsıbllakta 
çok yan~l~ çıkmıştıı:: Tevfik paşa, Versailles'a av:ieti- ~~e~u~ü Fransayı Jrördüqıııelht.. 

l stlld üsleri.ne hücum nin ilk günü yataj;a girmiş, bir _ Acaba. tarih hakikaten 
Londra, 28 (A. A.) - İnRtliz k~ gün çık~amıştı. Heyet gel- tekerrürden bask~ bir feY 

1ayyareleri, dün ~. Bordeaux, d~kten bir müddet so~ra, eski bfr midir? ... Diye kendi kendid 
Lorient ve Havre da dahil olmak aıle dostu o~ .Tevfik. paşaY! zl: şiınüyorum .. 
üzere işgal altındaki Fansada dok yt'ret etmeyı bır vazüe telilkki 
lara, tayyare meydanlarma ve ettim. Otelin alt katm~ald husus! 
denizaltı üslerine hücumlar yal)- salonunda öğle yemeği ~asında 
mışlardır. bent kabul etti. Senelerdenberi 

(1) tık heyet, Damat Fen.tın 
setinde Franaaya gelerek -Va 

Diifüri.ikn tayyanler görmediğim paşayı çok lbüyarla-
Londra, 28 CA. A.J _ Bir tik- ~''buldum. Elle~ ti~riyor, çene

dnuna kadar deniz kuvvetleri sı titriyor, ve bu ihti7.aZ le tak-

son,, da tı!r müddet oturmut ve 
sızlarla elddt bir temasta bullunı!IUMlllll 
ıeldiiJ albi tatanbula dönmQfıO. 

ı2) Fransa Hatl~• Nuantl. 

\"Eı dafi bataryaları tarafından 244 --' 
Alman tayyaresi düşürülmüş, Balkanlarda V UM yet Tütün 
101 tayyare de tahrip eiilmiştir. fB• ı tnelde) m-.. ı illclM 

Ö"J~eye benziyor ki. Alınanlar lam~ devam ettilt ft __ _,:.. 

Koordinasyon Heyetinin 
Bir Karan 

Ankara, 28 (TAN) - Toprak 
mahsulleri ofisinin ~1~1 mev
zularına dahil bulunan hububat 
!atışlarında, ofise mal oldulu fi.. 
yatlar tatbik olunacab hakkın
daki koordinasyon heyeti karan 
Vekiller Heyeti tarafından tas
dik edilmiştir. 

KISA HABERLER 
UZAK ŞABKTA: 

• Tokyo, a& (A.A0) - aıam He 
Franaız Hlndltinfal arMında blrkat 
gQndenberf durumuı otan hldlaeler 
24 llkklınund• tekrar llaılamıftır, 

aıam'lı kuvvetler Savankhet etrafın· 
da bulunan Hindi9lnf kuvvetlerine 
atct açmıılardır, Hln9lnf kuvvetler! 
de Kemmarat'da bulun•n Slam kuY• 
vetlerlnc. kartılık taarruzda bulun
mu,ıardır. Bunun Dzerlne, tlddetll bir 
muharebe olmuı ve uzun mUddet aUr• 
mUıtiır 

ÇINDE: 

e Ç..nklng, U (A.A.) - Çin ord1ı1· 
au11un ıtizeUeU demlflJr hl; "1H1 r· 
neal, Çinin mukabil uarraunu ve 
b.ınun nedcnhıde oıntn aferini ı•· 
tlrecektlr Mare .. ı Oartkay .. kln Ol'• 

dun, timdi 09 mııron Mullt.aanı e· 
r•ttan mürekkep bulunmaktadır. Ve 
buıtuı bir rnllyondan faalaeı eeyyar 
eUsltarnları teıkll eylernelctedlr. He
len yeni elllh altın• alınmıt ltllyDk 
ıtılktarıt. Olnll '• Ullm Oltmeıtt•dlr. 
Çin ctattlltnde •lfh• endu.trfllntn ••· 
klt41fı ., ... fide, oın ., • .,,.,,, flntdl 
her umandan daha iyi teçhiz edlle
bllmektodır .. 

bu ıssyialan dolastırmakla mali- bazı lltihaal ım:rke~ 
satlan evveli Balkan devıetlert- aeİif seyri görüldUğü hatırla 
nin sinirlerini bozmak ve sonra rak müatahsile yeni kam . .,. 
da İndllzlert •elecek harekatın hi1'~ir zaman \'e hiç ~ir 
Balk:ınlarda yapılaca~ ve bi- te kapılmaması, daima 
naenaleyh oturup dinlenebilecek yet ve teenni ile hareket etıtı• 
Ieriiıe k.andınnaktır Vikıa sudur kUVvetle tavsiye olunur. 
ki, Romanyadaki Alman askerle- ... -
rinln mevcudu son za~an.larda o .&vlonyanm TeL.lf..a 
kadar arttınlmıe deiildır. Ve " aunlJ 
orada bulunan askerleri de ayle 
işaa edildi~ dbf yüz binlerce ol
maktan çok uzaktır. 

Alman aüerlerlnbı Brenner 
,ı~idinde olduklarına dair ~
nlan son savialara ıelince. bu
nun dojru olması muhtemeldir. 
Fakat olmaması daha :dyade ihti
maJ dahilindedir. Her halde bunu 
teyit eder mahiyette Londraya 
hi~ bir haber eelmemistir. 

Alman Blöfü 
Londra, 28 (A. A.) - Afi: Ma. 

carman'dan Alınan kıtalarının 
~eçtiğine dair verilen haberin &i
hinleri kar~rmaya matuf bir 
Alman blöfü oldu~ Daily !keteb 
~tesı tarafından bugün teyit 
edilmektedir: ruında bir itillf mevcuttur. M 

Filhakika bu ıazete Macaristan manya, bu petroün vansmın k 
ve RomanYadan recen emttenııiz dt hesabına deno l"dflm~•i qart 
trenlerin Tuna'nın donmaat üse- !>u oetrolün Vu11Ml"'"'Cl'9ft w 

rın. Romanya petrolü taşıyan derilm~in~ müc:""~" • 
50 trenden ibaret oldutunu ta. Alm•n• a tcap ~tti~ 78 

rlb etmektedir. 1>etrolün vansım Yuııoılavve 
Bu j(BZeteye "öre ,,etrol tdl- alacektır. Bütün bu faaltVflt 

van fakat mi.ktatlan daha u olan .tracl'dı B~~ • fr 9A 
bazı trenler. Yugoslavyadan ve b~ merkeı~ 
Romanyadan ~lmektedtrıer. ean Alftllıl tn~am 
kü, Yugoslavya:ya Rumen petioıG dan Berlin'den vetlen ta11

---' • 

verilecei(ine dair iki memİeket ~ zerine istismar ec:lilmitt!:. 
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1 

en mlikernmel bir tar a da ç n 

ç p " 
"'~ onunla h~lenen hir yavru •.. 

Benim 
mamam 

Yavrularınızı mutlalt Ç A P A 1\1 A R K A müstahzarile bes. 
le)iniz. En müşkfilpesentleri dahi yegfıne tatmin eden ve bu 
uğura hayatını \•akfeden bir Türk e eridir. Ancak bilgi ile ye
tiştirilen her varlığın verim kııdreti nisbette daima yiik~ek ne
tice verir. İşte bu sebepledir ki Doktorumuzun her bünyeye 
göre ölçülü vesayasını almayı ihmal etmeyiniz. brarla: 

ÇAPAMARKA 
MÜSTAHZARATINI · iSTEYiNiZ. 

HER YERDE VARDIR. 

....................................... 
Kızılay İstanbul Deposu Direktörlüğünden : 

15 -1 ve 16 -1 No.h 
OY U.N 

KAGITLARI 
Mağazamızda Düzünesi: 1922 ve 

Destesi: 181 kuruştan 
Perakende olarak satılmaktadır. 

4.dres: Kızılay Han No. 20, Yeni Postane 
karşısı - l stanbul. 

SENi 
SEViYORUM 

diye mınldandı 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kullanır
sanız size de ayni sözü 

söyleyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hulyasındadır. 
Buna da pek yakında nail olabi. 
lirsiniz. Keşfedilen bu pek basit 
güzellik: reçetesi sayesinde ve 
yalnız bir kaç gün zarfında se
vimliliğinizi yükseltebilir ve ca. 
zibenizi arttırabilirsiniz. En es.. 
mer ve en sert bir cildi beyazla
tıp yumuşatacak ve perestişe la. 
yık bir hale ifrağ edecektir. Keza, 
solmuş ve siyah benlerle dolu bir 
ten tazeleşecek ve sa! bir hal a. 
lacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu 
nasihatini okuyunuz: "Tasfiye e
dilmiş, taze kaymak ve zeytin. 
yağının cilt üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
iki unsur, halihazırda diğer kuv. 
vetlendirici, besleyici ve beyaz
latıcı unsurlarla beraber beyaz 
(yağsız) Tokalon kremi terkibine 
karıştırılmıştır. 3 gün zarfında 

1 Tokalon kremi cildinizi, hiç bek. 
lemediğiniz bir derecede stüzel. 
leştirecek ve yumuşatacaktır-,. 

1 latanbul ÜçOncO icra MemurluOun
dan: 

Evvelce Kumkapıda Muhsine Ha
tun mahallesinin Tiyatro caddesinde 
108 No, da mukim iken halen ika-
metgahı meçhul bulunan Mehmet 

JJ u .t,1nsatsiz Radyoları 
Görınek ve tecrübe etınek 

PHILIPS • • 
ı ç ı n 
şatı ş M_çığazaların ı ve 
{JCfJntelerini ziyaret ediniz 

1 
Ek.nekçiye: 

r----~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~-'!!...~~!!!!_~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-"!!!'!!!~-----"I Nubarır. Fatih Noterliğinden tas
dikli 25/9/940 tarih ve 13464 sayılı 
kira mukavelenamesine müsteniden 

l9fl rblllpe ablnkrl t<kalk Nlouıoda, Mf"IJ•lı alıtta. 

__,. •• ı-nufallÜ " alllde ,eal bir ta.Bile ifade ..ıı. 

fW• Fe•lı.Ude l•Ummlll eUlril•fı düim• intibah -

fHlıMl<ı, .,lr düt-r• baomakle lot~nlle• tetuyoa p7eC 
Hri., " plrıı..ıı. elaralt •hHblfm•lltdlr. • 11coa1ı • 
~llllad•• ••••: • .,.,uırın ile •r•r buuılyctf faılal•t-
1tnl••fbr· l'bllf,.ıa JHI l~edt ~lı idareli • U • lam be• 

lan •1Hlode ttreyH tarfl,aııncla• p<lt bG)Gk bir ta• 

Nrntf l~mla eclllmltllr, Ea ,,,_ili tabtaclaa •••ul, 
•fi• ~lfal••••t •obı.lni •ockra aııııa •• ıarıf, n 1ıı. 

NI blru na••aeoldlr. P•ıtıpe labrllıefan .., .,. .. ,,_ 

.ıı,e kadar mı.il sVfil-mlı waıla cqtıfule ~r ""' 

...., •• .lıer •nlıie .,, •• " ra mUılt.Glı-eoıftrl. c• ıııı.

ı...ı Wle ıeıata ednwk ndrofu .n.lal .,ulıeoı. tali· 
it• .. •• .,.......,,., llil1lk oa•'•I .-.. ..wlcrl oClr•lll; JDnOA 

bir ~1ı,_.cı.a dol••&a stM iN wa .. ıa Plılllpo raci,_ 

lan ... - aoanıf ıolıat.1••t .. ın otnı.ıı, y-. .,..,. 

1 
tarDfıruza kiraladığı Beyaut Kumka
pı Muhsine Hatun mahallesinin Ti
yatro c:ıddesuıdc 108 numara ile mu-
rakkam eve alt ve bemıucibi muka
velP.name ~inen verilmesi lktı:r.a. e
den ik.incıteşrin 1940 aylığının veril
memesi haseblle mczkO.r akdin feshi 
hakkında borçlar kanunu ile icra ve 

ı i!l&S kanununun bu husustaki meva
dına tevfikan muamele ifası sureUle 
dairemize müracaat eden mucir tara
fından vtıki t.nlep Uz.erine, bu suretle 
ta•uim ve tarapnıza gondcrilcn ihta-

1 ••l•n .. ,.. •• n.ıe lıirfa .... ,.ı.ıı, rr•• .. uıe · ıııb .. 
rlle lt•mw• bir ..nhmmellyet edlomlf baluauyor, 

TEDiYATTA rı mutazammın ödeme emri haliha
.... ,llııı. zır ikametgfilıınıun meçhuliyeti hase- •• •• 

B U Y U IC 
Güzel Bir Hediye Yapmak İsterseniz? 

Veresiye ı·e uzun vade ile bir 

KÜRK 
AR J AN 

MANTO 
TE TiLKi 

Mağazasmda yaptırınız. 
Avruparun 1941 son modelleri gelmiştir. Mahmutpaşa 137 No. 

---·· ARJANTE TİLKİ Mağazası Tel: 22554 ----· 

bıle tebliğ kılınmamnsı uumne, mez
kur tebllgaun bir ay milddeUe ilfı
nen icrasma icra hAkimllğlnoc karar 
verilmiş olduiundan, tarihi ilAndan 
iübaren mezkQr gün zarfında ve 940/ 
4439 dlsy.:ı numarasile şifahi veya 
tah.-lri olarak icranın tehirini müs-
tel1Jm bir itirazda bulunmadığınız 
takdirde, bermucıbi talep mezkur 
muddetin hitamını miltenkıp cebri 
icra surctile icap eden muameleyi ka
nuııiyeye tevessül kılınacağı malllmu-

KOLAYLIKLAR 

~ nuz olmak ve bu baptaki tebliğ va-••••••mii!••••••••••••••••••lllllllll rakasının tarafınıza tebliği makamı

1 

Türkiye 
valnı1 

manda 

Ketldeler 

g z.~-i 

1 

3 

2 

' 8 

35 

80 

300 

2000 - zooo
- 3000.-1000 

750 - ısoo-

500 - 2000-

- 2000.-250 

100 -

50 -

3500.-

4000.-

20 = ~000.-

~, 

l 

İş Bankasına para yatırmakla 
para biriktirmi" olmaz. aynı ıa

taliinizi de denemi~ olursunuz. 

4 Şubat. 2 Ma 

yıa. 1 AOuıtoa. 1 lk1ncltet

rln t•~•erınoe yapılır il 
Kumba,..ıı va ıcumbarHıa 
"eNplarında en az elli il• 
ra.. bulunanlar ıcuraya 

dahil edlllrler, 

na kaim bulunmak üzere key!.iyet i-
ltıncn tebliğ olunur. 

lslanl>u1 Levazını Anın· ı 
fiğinden Verilen~ Harici 
Askeri Kıtaab Dfmları , ____________ _.. 

200 ton bulgur alınacaktır. Kapalı 1 8 1 • • k ••h• • 
zarfla eksiltmesi 15/1/941 Çarşamba ayan ar ıçın pe mu ım • 
gunü saat 15 t.e Kayseride askeri sa-
tın alına komisyonunda yapılacakur. Sayın Bayanlanmızdan 
Tutarı 30,000 lira, ilk teminat.ı 2250 gördüğümüz teveccüh ve 
lıradır Taliplerin kanun1 vesikalarile rağbete karşı şükran bor-
ıeklif ·mektuplarını ihale saatinden cumuzu ödemek iGin bu 
bir saat evvel komisyona vermeleri. defa Amerikadan ~etirt-

< 1704 - 12508> ı tiğirniz en büyük makine-
• 1 t 

5000 kflo pekmez.le 5000 kilo sade ler sayesinde FEM L'i sı-
yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Ta- kıştuıcı silindirlerle ga-
liplerin 30/12/ 940 günü saat 14 ten vet kullanılışlı , ufak mik-
17 ye kadar Kırklareli Tırnova cad- ropsuz bir şekilde yeni 
desinde Emin hanında askeri sat.ın a mbalajlarla piyasaya Gtkardığırnızı saygılarımızla arzeyleriz. 
alına komisyonunda bulunmalan. FEMİL bayanları bir çok rahim hastalıklarından koruyan ve 

(1700) (12504) üzüntülü işlerden kurtaran en birinci adet bezleridir. 

Aşağıdn yaz.ılı m.cvadın pauı.rlıkla Her ticarethanede FEMIL ve BAGI bulunur. 
ekslltmclcri hizalarında yaz.ılı gün ve 
saatlerde Konyada asker! satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliple
rin belli vakitte komisyona gelmele-
ri. (1702) (12506) 
Cinai Miktarı ihale, gDn 

ton ve uatl 

Bayanlar ve Baylar 
Evinizde 35 kuruşla ancak bir mangal yakabilirsiniz. Lik;n meşhur 

Abdullah Efendi aile mutfağı bu para ile evinize kadar bir ıünlü'k yemek 

~ ......................... I .............. , 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tlirk Lirası. Subc " 

Ajanı dedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

~ 

Ziraat Banbıımda kumbaralı "e ihbarııız tasarruf heııaplannda en az 
50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aı;afıdaki pltma ıö-

Sade yagı 
Bulgur 
Yulaf 
Arpa 

10 
90 

150 
150 
10 

6/1/941 14,30 

re ikramiye dafrtılacaktır: 

4 adet 1,000 Liralık 4,000 Lira I 100 adet SO Liralık S,000 Lln 
4 • 500 .. 2,000 .. 120 • 40 .. 4,800 .. 
4 • 250 • 1,000 • ı6o • 20 .. s.200 .. 

-..~ .. •lll••g•ö•n•d•enr·· ···H•a•r•b•iy•e•M-ek•t•e•bı•' •ka•r•ş•3•m•da•N,uma.ra•2•95 ...... ,ı 
Sade yağ 
Fcsulye 
Bulgur 
Yulaf 
Arpa 

50 
75 

150 
150 4/1/941 10 

- Göz Doktoru -

ı(emal Tarkan 
raksım. Tramva1 durağı karşı

sırıdP Kamerpalaıı No. 1. 
Tel 49313 

J ~bııı •• tlCl"l)'&I MUclurüı .ıwnıa U4:MAl\I 

(iuuccllilı '' Nc1rvaı r:ı..a. ·TAN lletlNıa.ı 

Şirketi Hayriyeden: 
Yaz saatinin tatbiki, ışıkları maskeleme tedbirinin kal. 

dınlması üzerine muhterem yolcuların bütün arzu ve ihti
ynclan nazara alınnrnk son kış seyrisefer tarüesinde 1-1-941 
Çarşamba sabahından itibaren tatbik mevkiine konulacak o
lan yeni ilave ve tadilleri gb?teren cetvel yarınki Pazartesi 
günü iskelelerle vapurlara asılacaktır. 

Kış tarifesine ek olarak tertip edilen bu tarife yalnız 
üzerindeki pul bedeli olan 2 kuruş 10 para mukabilinde gişe
lerimizde daltıtılacaktır. ' .... -...... ______ .._, 

40 .. 100 • 4,000 .. t:> 

DlKKA T: Hesaplanndaki paralar bir ıene lc;inde 50 liradan a,atı ı ...ıru~~ 
miyenlere ikramiye çıktıiı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. · 1 ~ı 

1 
Kur'alar senede 4 defa 1 Eyliıl, ı Birinrikiinun, ı .!\'- Nakıl 1~ 

1 Huiran tarihlerinde cekilerektir. • emır - ~~ 

'
~........................... . okunursa: çt 6 - Bır şchır. 
I' SiRKECi 1' , SATabası oe'iı ut.6 ıl. 1 

~aUwnsöğüt Dem.ırkapı 11 golge 8 - M.ı:safıl' Jı 
Gaye~ iyi cl~"r - meşhur bır TıJl' t a 1 i 1 sezer ~~~~~ta::ı:velkı bulmaca - s2ol0 
10_1 arasın 1 - Imal - dnma e 

Karyola fabrikasındaJtı ranm sokr.ı.et. 3 - Ahar - met 
Sergiyı ziyaret edını2. Tünel haıım - ı:;ah. 5 - Var. 6 __________ , \a el. 7 - Eren - hata. S 

maklı 9 - Et r - f k. 


