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Çocuiunuza verebılecetiniz en kıymetli 

YILBAŞI HEDiYESi 
YALNIZ . 

ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi 
Olabilir. Çünkü biıtün hediyeler unutulabilir. Fakat ÇOCUK 

Talebe için tenzilatlı fiyatı (6) Liradır 

.:------------------------------------------•8's 
SiYASi HALK GAZETESi 

ASİKLOPED1St Çocutun bütun bayatmda izini bırakır. 1 

1'erika 
~a 

.~ iimhurreisinin 
ütı 

;~ku 
rlka Ciinhurreisinin son nut
tarihLı bir dönüm noktası o
tclAkn edebiliriz, Amerika

blltün kabiliyetile 1ngiltereye 
ıma kırar vermesi demek, 
~ .Amı!tikan sanayilnln ingil-
içln çıllŞ?nası demektir. 1914 

•Din rıukadderatıru Amerika
harbe girmesi tayin etmlııti. 

de!ald harbin Akıbetini de A
lknnuı Yardımı karnrla~ra-

ır. 

• Zekeriya SERTEL 

merika cümhurreısi Roose
velt evvelin &tşam, harbın 
gıcındanberi söyledigi ::ıu
ın en Inühimini, en açığım, 

1 
liğini irat etti. 

c ter Roosevelt'e göre: 
pıerika harbin gölgesindedir. 
merikan•n emniyet ve istik· 
hiç bir zatnan bu derece leh· 

rr.rulıni.~ilılir 
aziler, A\'ruaya lıal..im ol· 

1 kalmıyars: bütün dünyaya 
etmeye kaar ~·ermişlerdir. 

"'kui felse(esiJ demokrasi fcl· 
:ıll'tsile birleştimek asla miim· 

olmayacaktı'. 
1on seneleri tecriibelcri, hiç 

milletin Nzi \'atttlerine ve 

1 lillarına jimat edeıniyC<'f'ği· 
bat etrniştr. 
azilerin g~·esi, yer yüzünden 
iyeti bJ.ararak yerine zu

~ ve istib~dı ikame etmektir. 
•"\merikanıt istikbali lngiltere· 

muvaffat ve galip olmasına 
hdır. 
merika Jlgiltereye yarılım et· 

idedir vı daha geniş nisbette 
dım ed~ektir. Jliç bir dikta· 
veya d.ktatörler kombinezo· 
AmeriJııanın lngiltereye yar-

n etmesi.le mani olamıyacakur. 
merilu•uıı fiilen harbe gir· 
ine lül\lnı yoktur. Fakat mü· 

ını ı.ınamlamaktan da holi 
1'·.caktır. 
a~ ~dtbtritd, f,_ 

er tlaerika içiA çahpcak· 

.,, * 
cümhurreisinln bu 

IJabesi, Amerikeı\l?l al
bütun sarahatile t:ı

t J{af blılunmaktadır. Nazizm 
li bir ~ bu derece kuvvet 
ça, J.. tıc itham edilmemiş, A
tehlı biÇ bir zaman Nazi tahak-
erik~ kar§ı bu derece Sdrahatle 
ceırı• ttıatnıştır. 

İJ1 ırı !:>Wıdan sonra Amerika 
ııt eıin bir müttefıki olarak 

-1' dernektir. Amerikanın 
ve tdik sıfatile olmasa bile 
"' Y' :Yapabileceği yardımın 

~ında bir fikir edin
nt için şu küçük rnuka-

göı önünde bulundurmak 

ad• ınevcut otomobil ve 
un dortte üçü Amerika· 

;t;r. Yalnız Ford oto
~ı günde 10,000 oto-

n ~IJ( eder. Amerikada he-
k.! herkes motör kullanma

tlejr. Binaenaleyh, bütün A
·J3ın sanayii harp ıhtiyaçlan
g ie organize edildiği zaman 
d:ıaJı tayyare, tank ve topun 

l•nioıı bizim için haynl etmek 
limktln değildir. Bütün ef

td.otör kullanmasını bilen bir 
leti ise pilot olank yeti'itir
t kııa bir zaman meselesidir. 
nu1 için Amerikanın büttün 
ılij!tile lngiltereye yardıma 
U' •ermesi demek, bütün Ame 
n anayiinin lngiltere için ça
a! demektir. Amerika otomo 
lallyi birliğinin günde 500 
ta2 inşası hakkındaki proje-
&l}ıayal değil, kolaylıkla ta-
.nku mümkün olan muazzam 
bjndır. Bu plan tatbik saha
sı?nduğu gün, ki bunun ilk 

,_ kadar yetişeceğini tahmin 
ırlar, Amerikadan lngiltere
.~a en aşağı 10,000 tayyar~-

gonderilmesi mümkün olacak 
Bu rnuazzam hava kuvvetle

Alman istilası altında bulu
n . memleketlerde yapahilt->eeği 
h· batı göz önüne getirebilir· 
n iz, Almanyayı bekliyen feci 

}t1 ti tahmin edebilırsiniz. 
ı gilterenin şimdiye kadar A

ıne aya sipariş ettiği harp mal
:f~esının mikdan hakkında bır 
ukır edinmiş olmak jçin şu ra· 
kanılara bır goz atınız: 

Bugün muteahhit ve fabrika
torlere, 50.000 tayyare, 130.000 
ı:notor, 17 000 ağır to;ı, 25,000 ha· 
1 f lop,13.000 siper havam, 33.000 
d •ldurulmuş mermi 9.200 tank, 

nhanelerile berı>ber 300,000 
' tüfek 400.000 hafıf m 

(Sonu: Sa 5; Sü 

Roosevelt Dedi ki: 

AMERİKA 
İçin Tehlike 
Mevcuttur 

lngiltereye Daha Çok 

Yardım Azmimizi 

Hi~bir 11 Diktatör .. 
Zayıflata mıy aca ktır 

Hakikati Görmeliyiz 

Nazilerin Nizamı 

Beşeriyeti Esarete 
Götürecek Nizamdır 

J 

nr 
kt 

Vaşington, 30 (A. A.ı - Reu
ter bildiriyt>r: Amerıka Birleşik 
Devletlen reisi Roosevelt. dün ak 
şanı bütün Amerikan radyoları ı
le neşredilen nutkunu söyıemiş
tir. Roosevelt, bu xak başı mu
sahabesine şöyle başlamıştır: 

Hurrican İngiliz tayyareleri hava meydanında l•çuşa hazırlanırken .. 

Amerika Cümhurreisi l\'Iister ROOSEVELT 

"Bu musahabe, harp hakkında 
biJ musahabe değıl, fakat milli 
emniyet hakkında bir musanabc
dır. Çünkü, reisiniz, bütün tıe

---.--...-------------------------.deii, Amer~an istıklali.nın ve bu 

l istiklalm sizler için ve benım ı-

M. Müdafaa İhtiyaçları 
İçin 40 Milyon Lirahk 
Yeni Tahsisat Ayrıldı 

Fevkalade T ahsisatm 2 Milyon Lirası 

bo\ome+if=ve \lagon-Mübısyaasına Ka111lıktır 
Ankara, 30 (TAN Muh~birin·ıları işletme umum müdürlüğü 

den) - 1940 mali yılı muvazenei bütçelerine yardım olarak verile
umumiyesine dahil bazı daire büt cek 2.000.000 lira lokomotif ve 
çel~ı:ine fevkalade tahsisat veril- vagon mübayaasına karşılık tutu
mesine dair olan kanuna ek layi- lacaktır. 
ha bugün mecliste müzakere ve Çıkarılacak hazine bonolannm 
kabul edilmiştir. azami haddi de yüz milyon lira 

Bu layihaya göre, Milli Mü- olarak tesbit edilmiştir. 
dafaa vekaleti kara kısmı başlığı Gümrük tarüekri için 
altınd~i muhtelif mü~a!aa h.iz- Ankara, 30 (TAN Muhabirin· 
metlen faslın.a kırk . mılyo.n lira den) - Mer't gümrük tarifesinde 
munzam tahsısat verılecektır. muvakkat mahiyette değ~iklik-

Bazı daire bütçelerinde açılan ler yapılması ve yabancı memle
hususi fasJllara beş milyoa 450 ketlerle muvakkat ticaret anlJtş
biL lira fevkalade tahsİ.Sclt konu- malan aktedilmesi ve tıcari anlaş
.lacaktır. malar yapmaya yanaşmP.yan dP.v· 

Orman umum müdürlüğü büt- letler muvareclatına kllrşı tedbir
çesine yardım olarak verilecek ler ittihaz edilmesi hususlnrmria 
200 bin lira fevkalade tahsisat. hükumete salahiyet verflmesı hak 
Vekıller heyetince tayin oluna- kında baş vekalet tarafından bir 
cak orman koruma teşkilatı hiz- laviha hazırlanmıştır. 
metlerine sarfolunacaktır. Layiha, bugün meclise gönde-

Devlet demir yollan ve liman- rilmiştir. 

Millet 

1 
çın temsil ettiği but ün şeyleıin i-
damesi için, sizlerı, torunlarınızı 
ve torunlarınızın torunlnrını son 
harp çukurunun dışıoda tutmak
tır.,, 

Roosevelt, sözlerine şöyle de
Vklll etmiştir: 

"Amerikan milleti, Hl33 buhra
r.ına realizm ile ka~"l koymı..l§· 
tur. Bu yeni buhrana mılletimi
zin emniyetine karşı bu tehdıdC" 
de, aynı cesaret ve 3ynı redalizm 
ile karşı koyalım. Jamt:s • Town 
V{" Plymo\lth - Rô~dM bert, A
merikan medeniyeti, hiç bir za 
man bu günkü kadar tehlik~ al· 
tında kalmamıştı.,, , 

Üçler paktının manası 
Roosevelt, bundan sonra, 27 Ey 

luı 1940 Berlin anlaşmasınd~n 
bahsederek demiştir kı: 

(Sonu: 8a 5; Sü lJ 

Mareşal 
Petain'in 
Bir Nutku 
"Halde 

Çekiniz, 

lztırap 

Fakat 

istikbali Düşününüz .. 

ingiftere Üzerinde 

City'yeÇok 
Şiddetli 

Bir Hücum 
Bazı Tarihi Binalar 

Harap Oldu, Çıkan 

Yangınlar Söndürüldü 

; 

Londra, 30 (A. A.) - Dün gt:
ce Alınan tayyareleri Londraya 
karşı kısa fakat çok şıddetli bır 
hucumda bulunmuşlardır. Lon- Cepheye ~ bil' Yunan R5keri 
dranın tarihi mahalleshıi teşkil e- Çocuğuna veda ediyor 
c.~n Cıty mınt.akasındaıd meşhur 

1 tarihi binalardan bir çogu hasara TAL YANLAR 
uğramıştır. Alman t.ayynrecileri-
nin bu mahalleyi, bilerek yakmak 
istedikleri muhakkaktır. Cıty, In· 
giliz imparatorluğunun ticari ve 
mali merkezini teşkil etmekte ve 
en güzel abidelerin bir çoğu da 
burada bulunmaktadu. It!&iye. 
pasif müdafaa ve sivil gönüllüler 
teşkilatına mensup hakiki bir or
du, yağmur gibi yağan binlerce 
yangın bambası ile saatlc::-ce mü
cadele etmiştir- Bazan, toplu blr 
halde düşen bir bomba grupunun 
tam hakkından gelindıği sırada, 
yaylım atetşine benzetilebilecek 

Klisura'ya 
Çekiliyorlar 

Avlonya Bombalandı, 

Cephe Boyunca Harp 

Şiddetini Kaybetti 
bir şekilde, diğer bir çok bomba- A:tina, 30 (A.A.) - Yunanis
nın ayni zamanda düşmeye başla- tancıaki İngiliz hava kuvvet1eri 
dığı görülmekte idi. Bütün bu umumi karargahının tebliği: 
bombalar küçük bir irtifadıt pat· 1 Dün, bombardıman tayyareleri
lıyarak her istikamete saçılıyor· miz, 21 inci ve 22 inci defa ol
lardı. Bütün yangın başlangıcları rtıak üzere Avlonyaya hücum et· 
sabahleyin, herkesin bermutat mişlerdir. Birinci hücumda bom
işine gittiği saatte söndürülmüş b!ilar. nakliyE: vası!alarile rıhtım 
bulunuyordu. cı,·annda bır yol uzerınde harP-

Avcı tayyarelerı'n · k.et ha!.ind~ b~luna.n kı.ta!ar ~ze-
ın rıne duşmu.C"tur Bır bınııva ısa· 

müdahalesi (Sonu; Sa 4: Sii 4J 

Afrikada Harp 

3 \ '}- m 

Habeşıs+a1t~ 
İsyanı Her..:: 
An BüyüyofE 

Yal 

Binlerce 

Hudut 

... leri 
Asi Habe: 

nu 

Civarında 

Faaliyete Geçtilerner 
·il 

Londra, 30 (A. A.) - Habeşıs:s 
ı-.nda ısyan genişleml·kte ve Ital-ı-, 
yanlar miltemadıyen yerlilerı~e 
çete harbı ıle tacıt-edılmeldedır. n 

Datly Telegraph gazetes rıın he 
swıi muhabirin Nair'lb1'den gôn 
derdığı hır telgrafa gön~ binleru; 
as; Habeş. Habeşıstan hu:lur!un• 
civar mıntakalarda fa'il'ty(»tedır. 

Bardia cephesinde 
Kahıre. 30 tA. A.) - Ingıliz u 

mumi kaargahının teblisrı Trab< 
lusda. Bardiada düşmanın to~t 
ateşı dün. kendısine goz açtınn.ı 1 
yan mütemadi ateşımıze bir mu;:ı 
kabele olmak uzere bı- az dah 
faalıyeth olmuştur Kıtalarımı
hıç bir zayiata u~rı:ımadılt gıb te 
memnuniyet verici bir şek•1de de
vam eden hazırlık lan Ja hır sek 11 
teye uğramamıştır 

Sudan - Kenya ceph ... c;ınde dev-ı 
rive faliv<'ti devam f't"'lekt~ir n 

w /tal yan tebliğine göre 
Italvada bır mahal. 30 <A.A ı

ltalya~ orduları umumı karar11:A 
hıhın 206 numaralı tebligı· Uın 
gszi hududu mıntakasında Bardı, 
a etrafında topçu faalıye•ı devan, 
etmektedir Müstan.n·m hatlar., 
mıza yaklasmak teşebhu~ünde b'' 
lunar. makinPli küC"iik Inıtili7. miı~ 

rSonu: 'ia :l: Sil "J , . 
IJ 

Meclisinde 
Ucretli Mütehassıs 
Meselesi Uzerinde 
Münakaşalar Oldu 

Londra, 30 (A. A.) - Bu gPCe
ki hava akınının en bariz vasfı In
gilizler tarafından Almdn tsyya
relerinin hücumlarını önl<;?mek i· 
çin geceleyin avcı tayyarelennin 
kullanılmış olmasıdır. 

Seglô.b Eğede de.' 
Mühim Zararlara ~ 

Ziya Gevher Etili, Mütehassıs Olmıyanların 

Cetvele Konulmalarma itiraz Etti 
Ankara, 30 (TAN Muhabirin

den, - Büyük Millet Meclisi, 
bugün Refet Canıtez'in riyasetin· 
de toplanmıştır. Bugünkü ruz
name arasında mevcut devlet 
memurları aylıklarının tevhit 

General Veygand 

Bu avcı tayyarelerinin müda
halesi, Londrada hadiseyi seyre
denler üzerinde büyük bir Le~~r 
yapmıştır. O ana kad.ır tavynrt! 
dafi toplan fasılasız bir surette 
şiddetle ateş ediyor ve hücum da 
en had devresine girmiş bulunu
yordu. Tam bu sırada toplar bir
denbire susmuştur. Bu sükunet. 
lngiliz hava kuvvetlerine m~nsuı
avcı tayyarelerinin motörlerinırı 
çıkardığı gürültü ile ihlal edil· 
miştir. Bu tavvareler Alman tıv· 
vareleriyle City üzerin-iP aman 
sı2 bir muhıırebeve tutuc:muslar
dır. Mitralvözleri"n ıınsızın ateşe 
başlaması, bir an için pasif müd~ 

(Sonu: Sa 4: Sü 6l 
ve teadülüne dair olan kanuna Vichy, 30 (A.A.) - Havas A
ek layiha, uzun ve hararetli mü- jansı bildiriyor: Fransız geniçli
nak~şnlara yol açmıştır. Bu hu- itim: hitaben radyoda bir nutuk 
susta ilk sözü Çanakkale Mebu- söy!iyen Mareşal Petain demiştir Münhal Mebusluklar 
su Ziya Gevher Etili almış ve: ki: 

"Hayatta yanlış yol, beheme- "Halde ıstırap çekiniz, fakat 
için Yeni Sesim hal ~eri dönülecek yoldur. Ba· istıkbali diişün:~nüz. Hal karan

remce yanlış olarak çizdiğimiz hktır, fakat mukaddcratmıza la
yollnra işte bugün bir kere daha yık olmayı bilirseniz. ati aydın- Ankara, .30 (TAN Muha~ırin
rüc•J etmis bulunuyoruz,, demiş- !.ık olacaktır. Ağabeylerinizin bir denJ - Munhal hulun'l7_ mebus
tir. Ziya Gevher Etili. sözlerine co~unun içinde büyüdüğü fena l luklara bu perşembe gunu ını_ı· 
devarr. ederek, bu ihtisas isini hava onları zevkin çiçekli yolları hap yapılacaktır. intihap alt, vua
hal!etmek için kanunda ihtisası arasındnrı tarihimizin en büyük vette olacaktır. 
tarif etmekten başka çare olma- felaketine götürmüştür. Gene Bu vılayetler şunlardır. A.'"ltal 
dı~ını ve devlet bütçesinde üc- vaşınızdan itibaren atıldığınız ce· ya Bolu, Dıyarıbakır, Afyon. 
rf't alan memurlar itinde ihtisas tin yolda kolay elde edilen zevk- Çankırı, Kars. 
mevkilerinin ne derece yanlış lcrc, yer.ilen müşkiiliıtın temin Parti namzetlerinin yann (bu
ta1bik cdildi~i nazarlarda can-1 etti~i beyacanlan tercih etmeyi gun) ilan cdılmesı çok mUhıemel-

(Sonu; Sa 4; SU 1) (Sonu; Sa 4; Sü 3) dır. 

ı 

Sebebiyet Verdi 
Gördeste Tehlikeli Bir Şekilde ve GenİŞır 

Bir Saha Üzerinde Heyelan Başladı 

~en defa Edime dvarında vuha gelen seylApfan J.ir man7. 
(Yazısı 2 ncl sayfamızdadl.I' 
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Yazan: Alfred J?abre - Luce - Çeviren: Ulunay 

Bekçiyi 
V ran 
Ya an ı 

--<>---

Yeni Bi 
Salon Hayatı 
aşlamış ı 

herkes el yordamiyle anyor ve 
kapılan örten matem ortülerine 
rağmen bulup giriyorlardı. Kapı

Çaldığı Tabanca ile 

Birisini Soyuyordu 
da durup arnba kapılnnnı açan a- Evvelki gece, bır tıenç Dcyog
damın elindeki titrek ziyalı fene- lunda bır bırahaneye gidıp bır 
re ihtiyaç bile yoktu. kaç şişe bire içtikten sonro gu

Verilen piyesler de pek mü- ya hesap verecekmiş gibi kasaya 
kemmeldi. Mathurins de Sheri- sokulmuş ve cebmden bir tabanca 
dan'ın Rezalet Mektebi adındaki çıkarıp bir el ateş edert!k, vczne
bir eseri on sekizinci asırdaki dara: 

K 
v Maviye boyanan g niş camların 
) 11 arkasında her salon istihbarat 
t r daıreılnc dönmQ~Ui ve buralarda 
~.. miletmadıyen inhizam haberleri 

bafıflikleri hntırlaıtyor ve Gns- - Paralan çıkar yokla senı öl 
ton Baty'nin Phedre'i tiıyleriyle, dürürum. demiştir. 
perukalarilc, meşalelerile Mon- Fakat veznedar, bu tehditlere 
par~asta on. dordünciı. Lui'!11si bir aldırmamış, genç tehdit;i yaka
eskı Yunanıstan tasvır edıyordu. lanmış ve karakola gotürulmuş
İliınlarda Alphonse Allais ile tür. 

muzafCt"rlyet haberi ri 1eklınc so
kuluyo:-du. Çaylarda ufak pasta
lar scyrekleşml~ti, belki bıraı 
sonra el lAmbaaından baskn erzak 
li cslkuı da beraber getirilecekti. 
Fakat ne çıkar? Bundan dolayı 
lllkı:-dı makinelerine ekte gele-
cek değildi yal • 

- 14 

Geor~es Feyde_au'yu tekra: y~şa- Karakolda tabancayı muayene 
tan l ~00 senesıne dof{ru bır ncat eden polisler, bu silahın geçcnler
vardı. Buna ihtiyaç görühıyordu. de Kurnkapıda sokak ortasında a
Makinel~rl~ aldatılan bir n.e~il ğır yaralı olarak bulunan mahalle 

altın devrını tekrar aramak ıçın bekçisi Dursun öz.kanın tabnnc:a
eski zamanı hatırlamak istiyor- sı olduğunu anlamışlardır. Bu-
du. nun üzerine ismi Atıf Ser.. olan * * suçlu tekrar isticvap edılmlş ve 

Ve bu suretle de herkes mem- • neticede bekçiyi bıçaklıy:ırak ta-
Yeni tipler türedı : • bnncasıru alanın Atıf olduğu an-

1un, hatta biıtiın millet miıstelit !aşılmıştır. 
.>luyordu. Zira ortalıkta biraz pa- Suçlu: 
r d · ·ı ı d be 1 Tiyatrolarda, salonlardn bir a onuyor ve aı e er e s en- "-Tabancnya pek meraklıyım. 

ı lu l d takım yeni tipler türedi. 
m ~~ ı(~;fe 

1
yolunda giderken Bu yeni tıpler harp sosyetesinde ~~~~t faram a°lma~~ iç!~ b~r 

r gun kumandanlık bir şey dü- La Bruyere'in tasvir edebileceği ~r ~ 8 a~~o; um. i bay~.. e • 
ndıi. Asker fazla mesut olursa. bir takım portreler belirdi: çı e en ırısıne an ır ucum 

0 anevi kuvvetini kaybeder' de- f Açık alınlı, dik göğüslü Clo- yaparak ta?ancayı aµp kaçmıya 
1k B . k . : rinde (1) yaş ve elemle dızlak ka karar verdım. Ve oyle yaptım. 
•. unun o~u~e ;eçme ı~;n ~v- faları eğılmiş bir cemiyeti adet~ Fakat sonradan isminin Dllrsun 
, ~ ~.nu ah e~n en uza ~~ t:· istila etmişti olduğunu gazetelerden öğrendi-

~ıa tzım. n 1~1 s~n~a fe~ı~; Hr Clorinde kapıdan girer girmez ğim o adam bana o kadar muka-
arpış ıirmı·1a a~e ıyel ı alo? n kt. aydınlatıcı bir fişek a'ibi güzel bir vcmet etti ki, kendisini istemeye 

ar s ı er, nme e,, o ar:ı c-e- "' · t b kl b 
1ı~trnlmnk ı.izere viliıvet fabrika- haber patlatıyor. ıs emeye ıç~ . am

5
nya

1 
mbec ~ır 

l " d 'ld'l ~V d · · · Bu işaret verilir verilmez der- oldum.,, demıştır. uç n ugun 
arına gon erı ı er. en ee nın, h 1 h d .. Adliyeye verilecektir 
) ahut Bretngne'nin aile babası • 8 , a Cmuhnş:m etrafına top- · 

ıyluleri çiftlerini çubuklarını lan~\ ordu. Clorın?e. ha.rpten hu-
b•ıaknrak onlann yerlerine ge- susı bır mesele ımış gıbi bahse- Polıs" te •• 

rildiler diyor. Bir deniz muvaffakıyeti o-
7wa ılı1ar Paric; sokoklarında , nun güzel çehresine başka bir par 
ebnşlannda yollarını krıybcdc- laklık verir ve muteheyyiç kaL 

k, hayretten gözleri açılmış bir bı yanaklarına biraz pudra do
'llde önlerine gelene yol soru- kundurmıya musnade eder. Fa
rlardı. Halbuki sordukları a- kat bir sıpcri diışman işgal eder-

Bir Muallim, Evinde 

Y arah Bulundu 
mlan onlnr muhafaza edecek se o zaman saç baş perişandır. Aksarayda oturan Necmettin 

f' yol gostcreceklcrdi. Vazifeleri Hal ve tavrındaki bu samimiyet Ozer adında mütekait bir ınunl-
bu idi. etrafında dönen prop::ı.gandn ya_ Hm dün sabah evinde ağır yara-

Biraz bulundukları mlhalJelr>ri lanlannı izale ediyordu. lı olarak bulunmuştur. Evde tek 
1 d . ,_ Gizli rnuhibbeler onu telefona başına ikamet eden Necmc·t\i•un 

rırendi er mi? Hny ı yenıuaştan raTrırı\•orlar ve onn emrı' hayır- d · il k" l " "' - vücudünün muhtelif yerlerın c 
" ,,,;,.. " .. i .. •u•t i7nı,, c oy erine lnrdan, elbı'seden fı'llın bahsedı'- O d 

de ·ı 1 d " bıç:ak yaralan vardır. da ·• bü-
on rı ıyor nr ı. vorlardı; cevap veriken aldığı eda yük bir kanlı bıçak ta bulunmuş-* * onları tatrr.ine kiıfi idi. tur Ifade evermiyecek halde bu-

1' eni salon hayatı 

Y avaş yavaş "salon hay tı,. 
da başlamıştı. Sonbaha

nn nıhayetinde koktayl saatinde 
uslu, nızamlı kocakanlar karan

lık sokaklarda tokesliyerek yü
ruyorlar. büyük konakların kub
b lı kapılarında hayaletler b(•Jiri
yor, merdivenlerde ziyn huzme-
1 rı görulüyordu. 
Mavıye boynmı.n geniş caml?.rın 

ı kasında her salon istihboınıt da
' C'Sıne donmüştu ve buralarda 
mutemadiyen inhizam haberleri 
Muzafferiyet haberleri şekline 
sokuluyordu. Çaylarda ufak pas-

Bir dakika sonra havadis başka lunan ynralı Cerrahpaşa hnstaha
telefon hatlarında koşuyor: ''Bu- nesine kaldırılmıştır. Nccmcttini 
~ı.in vaziyet kotu!., knnin vurduğu tahkik edilmcktc

Clorinde'i~ artık hasta olmıya, diı . 
yorulmıya bıle hakkr yok. Kaza. BARDA KAVGA - Evvriki 
r~ bir n~eye tutulsa bı.itün P~- akşam Taksimde Florya barı sahi
rıs huzun ıçınde. Bu kadar tafsı- bi Tayfur Yılmı\Zla kansı Jcliıl 
lattan tabıi anl.a~ınız kı Clorin?e Yılmaz arasında kavga çıkmıştır. 
n~zırlardan .bır!nın metresıdır Kavga esnasında Iclalin kocasına 
Egt>r bı:~u bıl~ıyorsanı~ o b~nu attığı bir bira kadehi miiştcriler
uzun mu?det bı~memenıze musa- den, Sami Dineman'm başın.1 r&st 
ade etmıye~e~~ır._ _Dudaklarında lnmıştır. Sami sol knşı üstünden 
,E?ezen bazı kuçuk ısımler en .. ma~- nğırca yaralanmıştır. Yaralı te
rem salonların. en sıkı ortulmus davi altına alınmış, suçlu kadm 
kasaların kapılarını açan bır a- k 1 ışt r 

h,_ 'b'd' va a anm ı . 
na wtr gı ı ır. . iKi DENiZ KAZASI - Evvel-* * ki gün, Zonguldak limnnmda bir 

a.._ tahır seyrekleşmışti, belki bımz 
.,. onra el lfımbasmdan baş~cı er-

Şimdi Jıerşey değişti: 
kaza olmuş, kömür yukleyen Zon 
guldak vapuru demirini taraya
rak suların cereyanına kapılm1ş
tır. Vapur, bu esnndn 250 tonluk 
Vica isimli motora bindirmiştir. 

- ' ve ıknsı da beraber getirıle
c klı. Fakat ne çıkar? Bundan 
olayı lakırdı makinelerine sek-

• gelecek değildi ya! 
Bugün tahakkuk etm:Şti ki bu· 

ıuşmak, birbirınin ayağına b::ıs
nak, yüzüne bakmak, birbirıne 
okulmak zevki göçmek üzcrı' o
an bir memlekette ebedi bır ha
\' lt membaı teşkil ediyor. 

' 

~ımdı yeni bir (züppelik! dnha 
ıkını tı: O da güçlükleri iktiham 
tmek ve nizamlara karp gel

"!lek! 
Saat 23 ten sonra Berkeley o-

lehne gizli bir kapıdan, parola 
arak tanınmış bir adamın ismi 
Prılerek giriliyor. Sonra merdi
uı basamağında bir tavuk kana-
Jıle supe edilebiliyor. 

Bu mutavazı gosteriş!i gece 
t-me.,ınde bır başkalık var. A· 
rıerikada içki memnu olduğu za
rıanlarda Nevyork'ta.spPake:ısies 
•rde yenilen suda pişmiş mısırla 
erCyağına benziyordu. 

Crillon otelinin eski müdavimi 
aliı Amerika sigaraları bulabı1i
.,r. Maksim'de de sulh zamanı 

• şıştler boşaltan üniformalıya 
ışe bedava şampanya ikram 

1ıliyordu. Hakiki bir Parisli bin 
rlu mecburiyetlere tabi oldu
ınu takdır eden eski bir asile i zer. 

*** ro da kalabalıktı : 

'

• iyatrolar bile zamanın müş
küliıtından adeta istifade 

>r gıbiydıler. Benjamin Crc
).: şoyle yazıyor: 
(arp, tiyatroya tesadlifen gi-
1yen bir zaman diye tarif e

ııelıdir •• 
Aıtık ziyalı reklA.mlarla gelen 

,e eni davete lüzum yoktu. 
Zulmette bile olsalar bü,rük. 
kleri diğer binalarla müliısık 
:.ılunmamnları nolnyısiyle ko-
dı Fransezle Opera müstesna 

k rtı le dı er ti atroları 

Fakat bu Clorindc kimdır 
Bır aktris mi? 

Geç kalıyorsunuz. Şimdi her
r:ey değişti Vaktile bir Brıand'ın 
Nezaret Snrayma oturur oturmaz 
boyunbağının bir Cerny tarafın
dan ba~landıt!ı znman çoktan 
.ııeçti. Eskı zaman nazırları bu te
amüle riavet ederlerdi. Ve derhal 
onları sözİerindeki muntehap ke
limelerden resmiyete ynklasan 
,l?İyiniş tarzlarından, redingotları
nın biçimlerinden, kadife yelek
lerinden tanırdınız. 

(DEVAMI VAR) 

O) Müellif burada hakiki isimleri 
kull:ınn :ımak ıçm, şahısları bu gibi 
tarihi ıslmlerle yfıdcdiyor. 

Milli Piynngonun Yılbn?ı çe
kili i bu nk nm Taksim Udc
diye gnzino undn ynpıh)or. 

Milli Pıyongonun 1941 Yılbası 
çekilişı bu akşam saat 23 te Tuk· 
sim Beledıye Gazınosu salonla
rında yapılacaktır. Muh~elıf ikrn
miyeler çekıldikten sonra tam sa
at 24 tc son olarak (100 000) lira
lık büyük ikramiye çekılecektır. 

Bu piyangoda dağıtılacak ikra
miyelerın yekunu 3.0'i0.950 lıra
ya baliğ olr,naktadır. 

Çekilişin butun snfahntı ret
ransmisyon tarikıle Ankarn rad
yosu tarafından neşrcdılercğıu
den memleketin her tarafından 
tnkip etmek mumkun olm•nktır. 

!.··çocüi{LArt~··················· .. 
: Yılbn ı hediye i olarak bi.i
: yüklerinizden ÇOCUK AN
İ SIKLOPEDISl isteyiniz. Si
i zin için G lirndır. . ........................... ____ _ 

Kanatı gençliğe yardım 
ederek geçireceğimiz bir bny
ram. bayramlann en huzur ve
reni olacoktır. 

Bundan başka, Muharrem knp
tanın idaresindcki Tacettin vapu
runun dalgıç motoru da Canakkn
lede batmış, Faknt nüCusca zayi
at olmamıştır. 

MuaHimler aaş 

Zamlarını Alacaklar 
938 yılında 300 ilkokul öğret

meni maaş zammı görmüş, fakat 
vilayet bütçesinde tahsisat ol
madığı için, bu paraları alama
mışlarçh. Belediye, Şehir Meclisi 
zam gören muallimlere verilmek 
için bütçeye bir fasıl ilave etti
ğinden. 300 öğretmen uç sene
denberi alnmndıkları 7.ammı per 
şembe gününden itibaren almı
ya başlıvacaklnrdır. 

Barem kanununun tatbikatile 
bir derece terfi eden 400 mual
lim de yeni sene vilayet bütçe
sine konulacak tahsisatla zam
hırını alaı-aklardır. 

İstanbul Vali Muavinliği 
Istanbul Vali mUa\ inliğınc ta

yın edilen mulkiyc ınufettı.şi Ra
şit Demirtaş dun yem vazıfesinc 
başlamıştır. 

Kars valiliğine tayin edılen es
ki vali muavini Hiıdai Karatnban 
Cumartesi gı.inü akşamı yeni va
zıfesine hareket edece~<tir. Beledı 
ye daimi encümen azaları yeni va 
liye dün gece Parkotçlde bir zi
yafet vermişlerdir. Knymakam
lar da çarşamba akşamı bir akşam 
yemeği vereceklerdir. 

Kışlık Hediye Tebcrrüü 
Bahariye Mensucat Fabrikası 

sahipleri Sadık oğlu Mustafa ve 
Ahmet tarafından askerlerimize 
kışlık hediye olmak üzere Eyüp 
Halkevi eUyle yün kumaştan ma
mul 1000 adet avcı yelc~i teber
ru edilmiştir. . 

RESiMLERi 

Üniversiteliler yur<lu ve talebe birliği ft-skili meselelerini tetkik 
için diin vilayette yapılan toplantıdan bir göriinü 

Feyezan Felaketi 

Seylô.b Eğede de 
Mühim Zararlara 
Sebehiyet Verdi 

Gördeste Tehlikeli Bir Şekilde ve Geniş 

Bir Saha Üzerinde Heyelan Başladı 

İzmir, 30 (TAN Muhabirin-, nisa dağlarından ovaya inen su
den) - Feyezanın Ege mıntakn- lar şiddetini muhafaza ctmektc
sında yaptığı tnhrikat, gün geç- dir. Bu ovada 14 kadar koy su
tikçe kendini göstermektedir. Bu ların isti18sına maruz bulunmak
defnki feyezan, uzun yıllardan- tadır. Bu köylerdeki halka san
beri bu mıntakada eşine rastlan- dallarla yiyecek gönderilmekte
mamıs bir dereceyi bulmuş ve o dir. Yalnız Bergama - Somn yo
nisbettc de hasarat yapmıştır. lu açılmıştır. Menemen merke
Gördes'te tehlikeli bir şekilde ge zine hücum eden sular çekilmiş, 
niş saha üzerinde heyeliın baş- tehlike azalmıstır. Menemen - E
lamıştır. Bazı mıntnkalarda ve mir:ılcm arasındaki demiryolu e
C'Zcümle Manisada sular tedricen lan su altındadır. 
c;ckilmeğe başlamış ise de, bura- İzmirde ve Bayındırda birer 
larda yeniden bir feyezan vukun ev çokmuştür. Nüfusça zııyint 
gelmesinden korkulmaktadır. olmamıştır. 

Sularbı kapalı ovalarda san- İzmriden Çeşmeye ,l?itmekte o-
dallarla kurtarma ameliyesi do- lan otobiıs Tatar deresinde su
vam etmektedir. lnrın iddetli cereyanından dola

Menemen - Bergama - Torba. yı devrı!mhı ise de, icindcki xol
lı - Bayındır ovaları bahtı sular cuforla posta çantası kurtarı1-
altndad1r. mıstır. 

.. Muhtelif yerlerde şose ve köp- Şile yalımda bir dere taştı 
ru~e~ ha~ap ol~uştur. Zar~r çok Şile ile Osküdarı ve Beykozu 
m~~~dır., Fel~etzed?l~rcın Y:r birbirine bağlıyan yol üzerinde
le:;ıtırıl~e~ı. ve ıaşeJerının temın ki Riva deresi son yaf!nn yağ
edıJmec;ı ıçın çalışılıyo.r. murların tesiriyle taşmıştır. Su-

Url~ .~ Çe~~e şosesınde sula- lar volları kapatmış olduğundan, 
nn surukledıgı kamyonun yol- burada iki gündenberi münaka
cuJan sandalla .~urtarılm~ştır. tat tamamen durmuştur. Bilhas

Mınt::ık~da nufusça zayıat yok- sa Cümhuriyet köyü ile civarın-
tur. .. • daki mezru arazi tamamen su 

11 koy malısur bır lıalde altında katmıştır. 
İzmir, 30 (A.A.) - Günler- Sular diin sabahtan itibaren 

denberi devam ed n yağmur dur yavns yavaş çekilmiye başlamış
muştur. Dün hava yağışsız geç- tır. Sular tamamen çekildiktl'n 
mis, bugün de güneş açmıştır. so.,ra, yclun bozulmuş kısımları 
Muhtelli yerlerdeki suların sc- süratle tamir ve münakale te
viyesi alcalmaktadır. Fnkat Ma- min edilect:ktir. 

eni Bir Telefon 
Şe ekesi Y apdıyor 
Telefon müdürlüğü Samatynda 

bir otomatik merkez kunnnyn ka· 
rar vermiştir, Bu merkez 7 mın
takayı ihtiva edecektir. Bu mıntu· 
kalar şunlardır: Ycşilkoy, Baktr
köy, Florya, Yedikule, Samatya, 
Edirnekapı ve Beyazıt.Bu suretle 
bu mıntakalardnn yeniden abone 
kaydedilebilecektir. 

Şişli otomatik santrali de tak
viye edilmek suretile Bebek, Ar
navutköy, Ortaköy, Beşiktaş ile 

ic::ıntııs:ı Macka ve Taksim mm 
takalarında oturanlann telefon 
ihtiyaçlnn karşılanacaktır. Bu ye 
ni tesisat için lazım gelecek mal
zemenin bir kısmı kendllerile ti
cari münasebetlerimiz olan mem· 
Ieketlerden temin edilC<'cktir 

Yeni Yapılacak İstimlfıkfor 
Beyazıt meydanında yakında 

büyuk istinlliiklere başlanacak
tır Beyazıt comiinin civarındaki 
binalarla meşhur küllük denilen 
sahadaki kahveler, leblebıcıler, pi 
yango gişeleri ve sahaflar çarşısı 
da istimlak edilecektir. istimlak 
işi bittikten sonra Sultanahmct
ten Beyazıt meydanına kadar o
lan yol asfnltlanocaktır. 
Unknpanı ili.' eYnlkapı arasın

daki istimliık ışine de devnm edil 
mektedir. 

Odasında Ölü Bulundu 
Galatada bir kahvede yatıp 

kalkan izzet isminde birı, odasın
da ölu olarak bulun:nuş, hadise 
den haberdar edilen zabıta, ışe el 
koymakla beraber muadc.ıumu
miliği de haberdar ctmış, ceset 
muayene edildikten sonra olu
mün hakiki mahiyetinin tcsbitı i
çin morga nakline luzum gorül
miıştür. 

Kibrit Yine 90 
Paraya Satllacak 
Kibrit ve çakmak inhisarı, ga

zetelerde neşrettiği bir ilanda, 
a:v başından itibaren kibrit fi
yatlarının on para ucuzlıyacağı
nı bildirmişti. Dün de Maliye 
Vekiileti gazetelere ~önderdiği 
bir ilanda, kibrit fiyatlarının de
ğişmiyeccğini, kibritin yine 90 
paraya satılacağını bildirmiştir. 

Bu mesele hakkında alakadar
l&r nezdinde tahkikat yaptık. 

Kibrit ve çakmak inhisan, hüku
metimizlc yaptığı mukavC'le mu
cibince, dolar fiyatları düştükçe 
kıbrit fiyatlarını indirmiye mec-
burdur. Sirket, bu mecburiyete 
uyarak, tenzilatı yapmış, ke)'fİ· 
y«.'tten de Maliye Vekaletini ha
berdar etmiştir. 

Ancak mutl.'ber olan karar, 
Malıye Vekaletinin karan oldu
~undan, kıbrit ve çakmak inhi-
snnnın kararının hükümsüz ad
dedilmesi icap etpıektedır. Kib
rit yine eskisi gibi 90 paraya sa
tılacaktır. 

Yılbaşı Do1ayısilc İlave 
Vapur Seferleri 

Yılbnşı mümısebetile bu g<'Ce 
saat 3 te Koprüden bir vapur kal· 
kacak, Haydarpaşa, Kadıköy, Kı
nalıada, Burgaz ve Heybeliyt> uğ· 
rayarak Büyük adaya gidecektir. 

Saat bire on kalarak tn Büyuk
adadan bir vapur knlkacnk, Hey
beliye, Burgnza, Kınalı adaya, Ka 
dıköy ve Haydarpaşayn uğraya· 
rak köprüye gelecektir. 

Yılbaşı münasebetile bug:in 
öğleden itibaren çarşamba ak~
mıno kadar resmi daırcl~r kap.· 
lıdır. 

Ticaret 
Vekale inin 
Ye i K rı 

Zahire Her Tarafta 

Ayni Fiyata Satı1acak 
Ticaret Vekaleti. Fiyatlan Mu

rakabe Komisvonlanna verdiği 
yeni bir emirde, pirinç, sade yağ 
lar, kuru fasulye fiyatları hak
kında etraflı bir surette tetkik 
yapmalarını bildirmektedir. Ay
ni emirde, bu gibi gıda maddele
rine V ... ·kiılct tarafından fiyat tcs 
bit edileceği de ilave edilmekte
dir. 

Bundan birkaç ~ün cvvelkı 
neşriyatımızda, her vilayetteki 
fiyatlan Murakabe Komisyonu
nun, belli başlı ~ıda maddeleri 
hakkında ayn ayrı fiyat tesbit 
etmesindeki mahzurları yazmlş
tık. Bu yüzden, bazı tacirler, el
lerindeki mallan, yüksek fiyat 
tesbit ederek, yakın vilayetlere 
sevketmektcydi. Ticaret Vekulc
ti, mümkün olduğu kadar, bü
tün malların ayni fiyatla satıl
masını, muhtelü vilayetlerdeki 
Fiyntlan Murakabe Komisyon
larının bu cihete itin etmeleri
ni ileri sürmektedir. 

Dün toplanan Fiyatları Mura
kabe Komisyonu, sade yağ, kuru 
fasulye, pirinç nevileri hakkm
dnki tetkiklerine devam etmiş
tir. Tetkıkat birkaç gün daha sü
recektir. 

Et fiyatları 
Dünkü toplantıda et meselcsi 

tekrnr görüşülmüştür. Toplantı
ya iştirak eden celeplerin de fi
kirleri alınmıştır. Bundnn sonra 
et fiyatları kontro1 edileceği za
man, Hayvan Borsasının canlı 
hayvan satışlarile, perakende et 
fiyatları arasında mukayeseler 
yapılacaktır. 

Piyasada: 

Basra Y olile 
Nakliyat işi 

Mıntaka Ticaret Müdürlüi{ü, 
Basra yolile muhtelü memleket
lere scvkedilen mallar hakkında 
tetkikler yapmaktadır. Bu yol 
üzerinde iş yapnn tacirler, Irak, 
Hindistan, Japonya, Amerika gi
bi memil'ket1erden ne miktar ve 
cins nıal getirel:ekierlnt Mmta
ka Tic:ıret Müdürlüğüne bildire. 
ceklerdir. 

TİFTİK BEY ANNAMELE -
Rİ - Dünden itibaren ellerinde 
tiftik bulunan tfıcirler, Mıntnka 
Ticaret Müdürlüğüne beyanna
me verniye başlamışlardır. Tiftik 
işliyen fabrikalar beyanname 
vermiveceklerdir. 

TENEKE TEVZİATI - Bil
gün petrol kumpanyaları. Mın
taka Ticaret Müdürlüğünde top
lnnarnk, İngiltcreden gelen 7 
bin sandık tenekeyi aralarında 
taksim edecC'kJerdir. 
İHTİKAR YAP ANLAR - Be

yoglunda Meşrutiyet caddesinde 
165 numaralı dükkanda bakkal
lık eden İbrahim, malların üze
rine etiket koymamak ve narh
tan fazlaya mal satmak suçun
dan yakalanmış ve adliyeye ve
rilmiştir. 

Bundar. başka Dfvanyolunda 
15 numaralı dükkanda bnkkallık 
yapan Arifin de toz şekerini 36 
kuruşa satması lazım gelirken, 
38 kuruşa sattığı görülmüş, o
nun hakkaındn da takibata baş· 
1anmıstır. 

Pasif ve Aktif 

Deneme Hazırlıkları 
Bayram ertesi şehrimizde yapı

lucak olan aktif ve pasıf korun
ma denemesi ve bu deneme es
nasında yapılacak tatbikat etrnfın 
da goruşiılmek üzere ~ün vılayet
tc büyük bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantı da, baı:.ta }'ali ol
mak üzere bi.ıtün kaza kaymakam 
lan ve emniyet amirleri hazır bu
lunmuşlardır. Deneme csnnsmcta 
yardımcı polis ekibine dahi' olan
laı polis elbisesi giyeı ek vazıfe 
göreceklerdir. Bu ekıbi polıs mü
düru Muzaffer Akalın ıdnre e
decektir. 

Yeni sipariş edilen düdükler
den on beş tanesi de dün tC'shm 
alınmış ve yl'rlerine konulmı.s
tur Denemeden evvel alınması 
ıcap eden bütün tedbırler alın
mıştır. 

l' eni itfaiye teşkil{itı 
Yenıden teşkiline ıtarar veıılen 

itfaiye mahalle ekıpl~rı ıçin bina 
vergilerine yapılan yuzd on nis· 
betindeki zammın perşemb" gü· 
nünden itibaren tahsiline başlana 
cnktır. Diğer tarartan dn mahalle 
ckıplerınin giyecekleri elbiself'r 
hazırlanacaktır. iki :ıy ıçinde ou· 
tün hazırlıklar tamam1onacnk ve 
yen• itfaiye grupları 1şe ba lıya· 
caklnrdır. Bu suretle haz rde ve 
seferde her hangi bir ) an m zu 
hurunrn şehir daha ı~·ı .itO u muş 
olacaktır. 

Muallinler1 .. 
Mektep Kıyafet 

Yazarı: faci Saduif 

Bir knç giir. en,cl to 
Pnrti Kmgresinde, 

f'nciimenini,n rqıonı okul. 
Bu rnpor, Istanlulun. rntif, 
c;eıntlerinin soymı. dilekl 
doludur. Hu orada. hnzı seı 
den gönderilen iilcknnm 
de "Kadın mualliTl\I rin, . 
be boyalı 'c tuvaletli gelıJ...
leri., istenyor. 

Hıılbuki, kadın ,e,-a erkt 
muallim, rnni h<'r n 'irehbi. 
tep co<'tıkl rma tnth ·ini tab 
receğimiz stkilde hir di ipl 
tına sokulmnk çnğım, r,ere1 
nen, g<'rek fikren u<.:.mı bul 
,·atundostır. 

Çorııklnrıınızı ellerine 
etmeden ev\'el, muhtelif -ı 
hanlnrdan gec;irdiğimiı. hu t 
ne\' ver \ at:ında<;lnr, bir :ınt> 
srnıfımı hangi kllıkt-ı ginne'ki 
zım geldi!,-ini öi?T<'nnıek iht 
cından mii tnğnidirll'r. 

Yliziine siireceği boyanın öl 
siinii, "'e sırtına ~iyeceği esvnll 
hicimini her bakımdan tam h 
iımbetle tayin etmekten aciz bt 
hmnn vatnndac;, mhrebbilik ' 
~ifesiııi hecennek knhilivctiJlde 
zntcıı nml-~llin dn ...,et 4 :er!!f. i 
kendil<'rine: 

"l\hmllim., iiımnını verd· 
ıniz münevverlt'ı bu b:ısit kıl" 
liyete sahip lnıl nduklnnnı 1o 

hnt ctmis vntnndnlardır: Ve hv 
dnn iiphelennıi;\' de hakin~ 
yoktur. J 

Bunun içindir it ben, mnlQ 
rapordan. bahsini ettiğim mndlc 
denin silinmesini isivorum: Çüri h 
kü muallimin nhsi-ıetine, nhliıl 
na, ve otorite ine krşı besleme 
mcchuri)etinde b landuğumu 
derin hiinnet, onlnnhakl1 olnrn 
J:Ücrndirehilecck hır harekette 
itina ie nkınmamı:ı bir ,·nzif 
haline getirmektedir. 

M ütcfcrrik • 

parti Merkf.zinde 
o··n Ya ilan Topl 

Dün öfilerfon so~a 01 ~ 
ke~ı.nde Vali, Paru khl';:u 
reısı'.. ~.mniye~ miidi.uMaarif 
mu~uru O n ı v e r ~ Rek
toru ve edcbıynt tültesı 
dekanı bir toplantı ·u~lar
dır. Topl~ntıda, tal btiği ile 
tesısı du unulen tnyurdu 
meseleleri göruşi.ılmu• Top
l~ntıda, talelie teşkilanuva
~ı b~r tııl~be yurduntumu 
uzerındc ıttifak ediln 

En.rniyet miidürü, lerin 
p:ınsıyon hayatl:ırı etr iza
h.at vermiştir. 'l'alC'bl'rnsu
sı yurtlarda ve pararda 
kalmalarının pıahzurl üşü) 
~uş ve bır yurt tesic;i rçok 
bınalar uzc:ırindt> mütf S<'r
dedılmi tir. Yılbaşı ina. 
sınd . bahsi geçC'n bi.eıi
lecC'k ve kanır vcrm<'ye-
niden bir toplantı y,tır 
Bu toplantıda vurt kbu~ 
len gelir kaynaklan u • 
gorüşülC'cektir. '.,ıe· 

P t. . h' ıl~ 
ar ının ımayesincJ.ın-.ı: 

üzere. Eminönu Halkc dı
şiyı barındıracak bir k bil· 
yurdu tesis etmek ÜZE."\kaı 
yurt; Anadoludan ŞC'hr.-,r~ 
aramak için gelecekleri ·\\ 
rac:ık, iş buluncıya kada,1ı 
yedirip, ,l?iydırecektir. ~ 
yurt yalnız sıhhatli olaıı ct't 
leri himaye edecektir. 

KART ALDA KADAS'IRO -
Kartalda Bostancı Yenik ettin ı 
kadastrosu ikmal edilmiştr. KiJ 
çukvalının kadastrosu da litır: 
i.ız redir. Yakında Kartalıı r.ı 
dnstrosuna başlanacaktır. 

Kartal bdediy<'sı, civaıko 
lcrden gelerek, Kartal solkl 
rını dolduran köpekleri old~n 
YC' karar vermistir. Bu aradt 
mn taşırr ıynn ve sokak lada, 
in nr. bııtün kopekler oldu jl - ı.; J, 

Cl'ktır. 3 

HAVA KURUMUNA ~~ı 
DI!\1LAR - Çamlıca kız lı ü 
tnlebcc;ındcn Nesıme Sıpahios 
ta lı rıltın bilezıgıni, Bevo~'u 
uncu ilkokul talebcc:indt n Si.' 
Sıp-ıhioğlu altın kol saatini. 
ya51ndakı Nevin Sip:ıhio~lu 
altın zıncırli \ e kırmızı m~ 
kolyl.'sını, Antalya arnban 
diırl<.>rınden Hıkmetin kızı 1' 
het Özt·rol taşlı altın vüzüğ 
Hava Kurumuna teberru ctml 
lerdır. 

DURAK YERLERİ - Yapıı 
masınn karar verilen k:ıpalı trı rr 
vay durakları ıçın şehırcilik mu 
tehnc:sısı Prost planlar hazırla 
mıs ve Valı~e arzctmistir. Va\i. 
bu pllinl.:ın muvafık gormuş, t"'ı· 

'"ı lüzumlu olan ms 'wmeni 
-irırtki ıçın a ~ kadarlara 
vermi Ur. 
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!!r~siıt-·- ...... ;:;...ri •• tt·:k·ıe·rl·. ·:b:. ::U.. 
pırl~ıe h.. \etrıde ~the ı gı ı e-
1 ~birl'j -~ illetini de muhasım 

a hal ı:ı~ııt""· ayırmak suretiyle mem 
ada h 1~~t \de bir bozgunculuk ru-

me\\ıek. d nutıdkim kılmıya c;alıstıkla-
hey\i u..,.,. '11' tt buna muvaffak ola-
ve c zam~3 ~ ; ~ı ~üyük bir enerji 
lSif.llarınall' nıtş11: 

• zere A erıe; 2,Jt"in bu nutkundan 
w::=ıllaz. 2~~ş!k A~.erika devlet. 

~U.e anlatd (PJ.) ;•hcı polı.t~k!'~ım şu şe-
tlet'in, son de 2 \~ edeb~lınz. . 
okrat dünya), ~ "Jlt~r~nın m?zaffe.n. 
uıiaşamıyaca~ı. ı A•n ıc~ Amerıka !'lı~· 
uğunu hatırlatııt, L \~ad.dı ve manevı bu-

lerb bu, mihv~ ıları yapacaktır. 
t felsefesi ile hınteB ia- ,"~1 bir tehdit bu yardı-

• ef~z arasın~ı, ay ~ımıyacaktır. .. .. 
.,ım1y~cağmı ilaq ~ J ı ya~dım ~uzunden 

~ 
ınu be 

1
• .,eten Amerıkayı har 

•tt u.lr J...- '\ ' • t tAkk• d 1 seveit bUra\!şal ı..- ~'! J>.'11'. mış e a ı e er er-
am ~t~iştir:ıı sert.~- ,t#~ harbi kabul ede. 

tıantlki bir s'tt.itU 
11 too't~ t 

·µ cihet teyi .s- .ered ~- ~u nut~u, n-
'J ""P..QlleklP /J!/1"8 rsda e.uyuk sevı~clerle 

\e ~iği • · ~~r. • Bu nutuk ıle İn
-,ıe ı~~ntn~J n m~ne~iyatı büs 

_ • edılmış, muka-
..,,,,. ;et 37,ddetlenmiştir. 
"- 1 d u nut ruihver devletle-
\· n e 0Y8rı.tıgıw akisler hak· 

ınd h . 
l i 1 

8 enl\,k bir şey sızma-
-1', ~tııstır. 

•.?un Jı.t..t7an s!t mahafilinin hu 
)!!Ylenınişti henü~vap vermedik· 
lftoo~veJt•il ':el"\ecekleri, hatta 
h'esı.ıde, SJ. mılle~ bu nutku bil
ve ll!'ebusan·cekJeıanıaslıyor. 
~en ıntibap tda, urnale d'İtalia 
1 ınecJiste )ı.de Syor Gayda bu 
lyet kazannıı~ç'lıir ~nası ve kıyme· 

\n bıgeveselik şek· 
eu devren. teriyo 
lgıe.ve ·-ıo ada is.bu Jlutuk A· . - .. e- . ' 

aJarı11a ef. 1 Çin ya9acain var-
hazırlanıaJı ~esı olrak telakki e.. 
&kunu s.. .r. 

ıu oy. ~!1· bpıılerde bil· 
ıyl ıu;ı_dakf en Jıutler .reciren Vichy 

uz ett• s.ib:erinte rniihim te-
.aitdr. 'q ue. liıJıjh t~ınin edilebi-aooseveı ~ . 
jihim nol u lır zanıan nı~reşal f~tain'in Al
'O: l'la~e ınaruz nıeline kah eevap ver 
t --tıa takt, ayni lllasflutku beklemiş ol-
~·ta ullJ.r'uYa A- F.r.kün~·ir. 
~ u ıır anlaş. bir el\nıe 'kaya büyük 

!lda \ buga0 dıır. ~ ve dili maltim
iaya -:;1*:Jş defu.' ~iitanufır] ki Fransa, 
•. BiiJ ;irınihver füıılertaka ddüm eden 

tJ oJd -d • /, an .Relıaıf Ba<.;vekil o
~Jte~a.~~~e,_ .;;.~·"-~:an -'l.~ından, A
•tıı._i, K: .nerikaıHUi·S~· ım istemisti. A-
"~',on- merika htı yardımı o 'Zaman te· 

rl7 +"te min, hatta vaadetmiş o1saych, 
"" ',1 "jhtimal Fransa teslim olmazdı. 

-'e PF v . +· ·iu:lf ransanın azıye ı 
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F ransadan y'ni haberler 
gelmemistir. Tahmin e

dilebilir ki. Rooscvelt'iıı nut
ku, Mareşal Petain'e, Alman
yaya karşı daha sert bir lisan 
kullanmak kuvvetini vermiş 
olsun. 

Fransa islerinden iyi anlı
yan mahafilin kanaatlerine gö
re Flandin, Fransa vaziyetinin 
barometresi gibidir. Bu itibar
la, onun hareket ve faaliyetle
rini yakından takip etmek la
zımdır. 

Laval hadisesinden sonra, 
Vichy kabinesine Hariciye Na
zın olarak _girdiği halde, hilA 
resmi makamına 2elmemiştir; 
siyasi mahiyette olduğu mu· 
hakkak bulunan rahatsızlığı 
devam etmektedir. 

Bu keyfiyet, Bitlerin Flan
din 'i h•nüz kabul etmediğine de 
Jilet etmektedir. Binaenaleyh, 
Flandin nezaret iskemlesine O· 

turup resmen faaliyete başla
madan evvel Fransa ile Alman 
ya aracında bir anlaşmıya va
rıldıit idda edilemez. 

Yine ayni mahafilin kanaa
tine gi.ire Bitler, Fransanın di
ğer kısımlarını işgal ettiği tak· 
dirde, donanmanın ve mUstem 
lekelerin İngiltere tarahna .ıeç 
mesinden endişe etmektedir. 

( Kor~n~ ~~un~~a Dair ii;E+Üd ) 
M. Korunma Kanununun 
Ticaret Sahasında Tatbiki 

-J-

M illi Korunma Kanununun 
ticaret sahasındaki tatbi

katı şu üç hedefi istihdaf etmek
tedir: 

1 - Fiyat yüksekliğine mini 
olmak ve bu suretle hayat paha
lılı~mın önüne geçmek; 

2 - Memleket servetlerinin 
hakiki kıymetini ve sürümünü 
temin etmek; 

3 - Memleket ticaretini bir 
nizam altına almak. 
Şimdi bu sahadaki kararname

leri tetkik edelim: 
ithalat ve ihracatı tanzim et-

mek: Milli Korunma Kanununun 
34 üncü maddesi hükumete 3018 
numaralı kanunun Birlikler hak· 
kındaki 7 inci maddesi hükmü
nü ithalat tacirleriyle toptancı 
ve yan toptancı tacirlerle sana
yi erbabına dahi teşmil etmek 
salahiyetini vermiş bulunmakta
dır. 

3018 numarah kanunun 7 inci 
maddesine göre: 

.----·- -·· ·-·
11 

il m•••·ı mi ehlihibre vaziyetindedirler. 
1 y s d A va CJV lu 1 Komısyonlar Tıcaret Vekilletı-i azan : ame CJ o ! nin kontrolüne tabidirler. : ---·-·--= Bu kararnameden sonra fiat 

Yine statünün muvakkat mad- fiyatlan İktısat Vekaletince ta- kontrol ve murakabesme ait ola-
d ·· B" l" w · k 1 vin olunur. rak bır de 9 numaralı kara:name esme gore, ır ıgın uru uşu- vardır. Bu kararname ile.· 
nu amir olan İcra Vekilleri He- Kararnamenin esaslı hüküm-
yeti kararının Ticaret Vekaletin· leri bunlardan ibarettir. 1 - Komisyon~, ıtualitçı, jh
ce alikadarlara tebliğ ve Birlik Bu Birlik yukarıda tetkik etti- racatçı, fabrıkatör, toptancı ve ka 
Umumi Katibinin tayinini mü- ğimiz Birlik mahiyetinde değil- rarnamede daha fazla sayılan kım 
te&kıp Bfrliğe aza olmak vasfını dir Çünkü ithalat ve lhı·acat Bır s~ler arasındakı alış :nuamelefr
haiz en az iki hakiki veya hük- liklerı bizzat satışla maşgul 01- rındt; malın kemmiyet ve keyfJ
mi sahsıL statüyü imza etmesile mazlar. Onların &zaları tkaretıe- yetını, satış fiatıru, .tarihim, l.tıme 
Birlik kurulmuş sayılır. rmde serbesttirler. Kömür Satış satıldığını, bedelinden ne mikd.1-

İdari uzuvlar teşekkül etme- Birliği ise ticari sahada müstahsı- rının tahsil edildığinı ve tıcari te
dikçe. Birlik işlemiyecektir. Bu Herin yerine kaim olmUit'ôlr. Bu amüllere tevfikan iüzuınıu saır 
uzuvlardan Birliğin işlemesinde ıtibarla bu Birliği bir koııtuar ad- maliımatı ıhtıva eden fa.tura vı..· 
en mühim rolü olan İdare Heye- detmek mümküdür. rilmesı mecburıyeti k.>nuldu. 
tidir. İdare Heyeti statüye göre 2 - 100 kuruştan fazla yapılan 
asgari dört kişi olacağına göre, Fiyat Komisyonları: alış verişlerde müşterinın talebi 
Birliğin vücut bulması için en a- üzerıne tatura verı!mesi mecbu-
şa~ yine dört tacirin statüyü Fiat, Kalite ve Evsaf Tesbit el· rıyeti ihdas edildi. 
irm:ılamış olması Iazım gelmez mek. Milli Korunma kanununa işte fiat kontrolüne ait karama 
mi? istmaden yapılan ııx Ciat tesoıu meler de bunlardan ibarettır. 

Bir an için tasavvur edelim b numara.u kararname ile şekt:.r Istihüıki tahdit etmek: a- Hti-
ki, iki kişiden başka tacir tica- fıatlarmın kiloda 10 kuruş arttı- kUınet Milli Korunma Kanunu
retlerini terketmek "bahasına da rılınası ve pancar tiatlat·ırun kilo- nun 21 incı maddesıne j.stinaden 
olsa statüyü imzalamadılar. O da 50 para yilkseıtıiınesı olm~- 23 numaralı kararnamesı ile gan
zaman Birlik nasıl tesekkül et- tur Bundan sonra J9 numaralı delik. gazetelerin saruCe adetlerıni 
miş olacak? Hatta statüyü hicbir kararname ile bazı eşya iiatları- azaltmak suretile kağıt istilılüı
ticirin imzalamadı~ını düşüne- nın murakabesmın teş~ılatlandı- ni tahdit etti ve daha sonra J5 nu 
lim: memleketin bu ticareti mu- rılması hakkındaki esas karar gel maralı kararname ile de bunu bir 
attıı.1 mı kalacak? mektedir. aaha teyit etti. 

Bütün bu suallerin cevabını Bu karara göre Hükumet Tica- b-- 33 numaralı kararname ıle 
statiide bulmak mümkün değil- ret Vekaletine lüzum gordüği.ı eş- devlet dairelerindeki kırtasiye 
dir. yıA ve maddelerm azami satış fi- sarfiyatını %40 nısbe:inde azalıa

Hiikumet lüzum göniü~ü mın
takalarda ihracat yapan tacirleri 
Birlik kurmağa mecbur edebilir. 
Bu Birliklerin statüleri Ticaet 
Vekaletince alikadarlarm müta
laası alınarak hazırlanır ve He
yeti Vekilece tasdik edilir. Bir
li,2'e irmiven tacir, Birliltin işti
g&:I mevzuu olan malların ihracı
na devam edemez. Statülerde Mürakıplerin Vazifeleri: 

atlarım tesbit salihiyetını verını) c&k tedbirler ittihazını dairelere 
tir. Fiat kontrol ve tesbıti içuı bl- emretti. 

Birlikten çıkanlma şekilleri de 
gösterilir. 

3018 numaralı kanunun yalnz 
ihracata inhisar ettirdiği bu ~ 
lahi:vet Milli Korunma Kanunu 
ile itha'!ita, ticarete ve sanayie 
de teşmil edilmiş bulunuyor. 

Kanunun verdi~i salihiyete is
tinaden Hükumet, Birlikler teş
kili salahiyetini 8 numaralı ka
rarnamesiyle Ticaret ve İktısat 
Veka1et1erine vermis ve 20 nu
maralı kararnamesiyle de Ticaret 
Vekaleti tarafından hazırlanan 
ithalatçı!ara mahsus tip statüyü 
tasdik etmiştir. Bu suretle muh· 
tefif mevzular etrafmda sekiz 
Birlik kurulmuştur. 

Birliklerin Statüleri: 

liımum vilayet merkezlerinde bı- c- Sanayie ait ;;a!ihiyetlenn 

S tatünün 35 inci maddesine reı ''Fiat Murakabe Koınısyor,u,, tatbiki kısmında gordi.igiunüz ve 
göre, Birlik işlerini de- kurulmuştur. Bu komisyonlar iki saatlerin bir saat ilenye alımnası 

vamlı surette murakabe etmek nevıdir: hakındaki 34 numaralı karan da 
üzere, Umumi Heyet tarafından 1 - Istanbul, Ankara, Izmir'de bir bakımdan tenvirat maddelerı· 
her yıl için bir murakıp seçilir. Valinln veya tevkil edeceğı zatın nin istihlikini tahdit mahiyetinde 
Ticaret Vekileti tarafından ta- reısliğı altında olmak uzere Mın- &ddetıpek mümkündiir. 
yin edilecek diğer bir murakıpla taka Ticaret Müdürleri (Ankara'- S k V" d G ürilm. • 
bunlar Birlil(iJı. muamelat ve he- d& Ticaret Vekaletince tavzıf edı- to UCU e e esı: 
sap işlerini murakabe ederler. lecek bir memur) Mmtak.ı Ikti- M al ve iptidai Madde Stokla· 

Buradaki Umumi Heyet mu- sat Müdürlerı, Belediye Iktısat n Meydana Getinnek: 
rakıbı vazifesini hangi esaslara Müdürü (lzmir'de Belediyece tav H""kA t" Milli K K 
"öre ifa edecektir? Bunun Umu- zif edilecek bir memur,I, Ticaret u 111!1e. m or~a. a: 
mi Heyete veya Hükfunete karşı ve Sanayi Oda1an Umumi Kiti- nununa ıstmaden m.ıl ve ıpt~dai 
mE-suliyeti nedir? bi ile birisi sanayi erbabından ol- mad~ stoklan mey~ getırıl· 

Statü bunlan da halletmemiş- mak üzere tacir sıfatını haiz şanıs mesı hususunda verdıği kararlar 
tir. lar arasından seçilecek iki azadan şunlardır: 

Statünün 43 üncü maddesine mürekkeptir. Bu iki iza bin asıl, a- ~ num8!8lı karRr!1ame ile 
göre. fesih halinde tasfiye işleri biri yedek olmak üzere fıat ınü- kok mustahsalitının tayın ~luna
ıunumi hükümlere göre yürütü- n.kabe komisyonunun diğer azası cak mmtakalara ~k~dıl~rek 

3 018 numaralı kanunun mak- lür. tarafından ı.1.çilir. s~ok yapıl~ ve tevzü ışlerı E-
sadı ticaret serbestisini Birlikler herhangi bir ticaret 2 - Diğer viliyetlerde ltoınıs- tı Banka verıldi. 

ihlôl etmeden yalnız Birlikler şirketi olmadıklarından, bunlar yonlaı Jizzat Valinin (hastalığı b- 32 Numaralı Urarnaıne i
teşkili suretile ticareti tanzim et- hakkında ne Borçlar, ne de Ti- veya gaybubeti halinde tevkil e- le Ziraat Bankasına barıçten ki
mekten ibarettir. Binaenaleyh, caret Kaı;ıun~. tasfi_ye h?kümleri deceği zatın) reisliği altında ola- ğıt i~~ ~uretiyle stoıt tesisi ışi 
bu Birliklerin hakikt mahiyetle- tatbik edılebilir. Bınnetıce umu- rak Mıntaka Ticaret l\Iüdürleri tevdı edildi. 
ri jktısadi olmaktan ziyade, içti- mi hükümler olarak Cemiyetler Mır.taka iktisat Müdür veya ami; Nakliyat Uzerine Tarifeler Tes
maidir. Bu Birlikler birer ticaret Kanununun hükümleri muvace- leri, Vilayet Şube amirleri Tıca- bit Ehmek: 13 numaralı knrarna
karteli addedilebilirler. heslnde kalmaktayız. Halbuki ret ve lktısat Veklletini~ sair meler ile komür nakledilen b:'lŞ-

Memleketimizde bu nevi Bir- Birlikleri .~ir:r ~emiyet addet- memurlan, Belediye Reısleri, Ti- lıca Türk li~anlan +arasın~ ya
liklerin tAbi olacakları kanuni ~ek te ~uşkuld~. P .~de ~ caret Odası Başkatipleri, Tiearet pılac~ nakliyatta ta~bJk ~ecek 
ah.kam bulunmadı~mdan. Birlik- fıye hanRJ umurnı hükümlere go- ve Zahire Borsası Komiser veya azamı navltinlar tesbıt edıldi 
lere ait statüler Birliklerin te· re yapılacaktır? Umuma katipleri ve yalnlZ bira· Ticari E§yanm ihtiyacı Olan 
şekkül, faaliyet, tasfiye gibi bü- Kısa bir surette i~ret etti.~i- zası da tacirler arasından seçil- Müesseselere Tevziini remin Et
tün hususlannı sarahatle ve te- miır. bu boşluklar tatbikatta muş- mek ve asgari üç ve 8zami yedi mek: a- Yukanda bamettığımız 
ferrüatiyle ihtiva etıııesi icap e- külitı mucip ~aıb~~ir. Bu !asav- izadan mürekkep 'olmak üzere 'l'i- kok kömürleri stok.lan ~<!_a 
der. VW' olunan müekuller do~asa caret Vekaleti tarafından kuru- kı kararname (5 numaralı) ile E-

Jianrlanan ve tasdik edilen ~ile: nazariye olarak h~uki re- lur ti Banka ayni zamanda bu komü-
ithalitçı!ar Birlikleri nümune iım~ eksJJt. o~aması ıcabeder. IthalAt veya tevzi merkezi ol- rü ihtiyacı olanlara tevzi işi veril-
stı:ıtüleri bu icabı kısmen yerine Hü)a1me~m Mılli. Kor~a ~a mak gibi ticari ehemmiyeti dola- di 
getirmiş bulunmaktadırlar. An- nunnna istmaden tıcaretı tanzım .1 1 .. u g""rülecek kaza me b-14 Numaralı gararname ile 

ve teşkilAtlandırma sahasında vısı e .uz m 0 .r-
cak tatbikatta müşkülatı mucip yaptıı. ikinci iş 3 numaralı ka- ~e~lermde de kay~knmm reıs- hususi işletmeler de dahil olduğu 
olabilecek bazı açık noktalar kal- ramamesi ile Ere~li Havzası Kö- li~. altında olm~ uzer~ yukan- halde bütün krom ışletmeleri 
mıştır. Nümune statünün etraf- mürleri Satış Birliği teşkil etme- dakı esas~ dah~mde !'ıcaret Ve- mahsulatının memleket dı§ına sa-
lı bir tetkikini daha evvel yap. ı"dı·r kiletince bırer Fıat Murakabe Ko tış işleri Eti Banka verildi. 
mış olduğumuz için, burada tek- s · · te·ır·ı edil bil" Bu kar rlardan ba"" au··ku· ·· Yaln Bu karara ~re. Ereltli Havza- mısyonu. ~ı e .ı.r. . • 8 Y-a -
rara lüzum Jtörmuyoruz. ız smdaki kömür müstahsilleri ka- Kom~on~n ~azıfe ve sali· met Milli Korunma Kanununun 
bu ac:ık noktalara. işaret etmek- rann ne-' tarihinden itibaren hıyetlerı bılhassa şunlar- 36 ıncı maddesindeki salihiyete 
le iktifa ediyoruz. "" & dır istinaden 22 numaralı k.aram;ıme 

BirUklerin idare uzuvlan ola- bir ay içinde bir Satış Birli~ teş- ı' T' aret v kil ı· ta · ile Istanbul limanmda bulunan 
·· - 9 add · kil edecclderdir. Kömürleri da- - ıc e e tn~ ytn .. . 

r.~· stat~nunkkü~uih1: e::Iıe bili ve harici piyasada bu Birlik edilecek eşya ve maddelenn ma- petrol ve muştaklan nakil ve 
~:ir~u l)ebum~ He:ı 2 _: satacaktır. Dahili ve harici pa- halli top~ ve perakende fintla- vaz'~. m~ d!polan sat1!1 &~
İd ·H t• 3) u umi :kıtı . zarlara hamule ve ihrakive ola- nm tesbıt etmek; mak ıçm Milli Mudafaa Vekiletı-

Tramvay Safasa 

Yine mi tramvay? diyeceksi
niz. 

Evet. Yine tramvay. Fakat bv 
sefer iyi tarafından bahsedece. 
ğim. 

Maçkadan gelen tıklım tıklım 
bir ikinci mevki arabasına sokul 
duk. Biletçinin şen, şakacı sesi: 

- Baylar, bayanlar! Biraz in 
celelim, sıkışalım. Yeni biner 
yolcumuzu ilk ağızda ııkmıya 
lım! Biletiniz efendim! On para 
ttığınız var mı? Yoksa üzftlmeyin 
Kalsm. Depoda yere döktllenler 
te iradı masraf ederiz. Madama 1 

kolum yetişmiyor... Zahmet ol 
mazsa ipi çek. Yürüyelim! Vat 
man başka dilden anlamaz .• Har 
biye! Bör~ki fırınlarına inetelı 
yok mu?... Dikkat! Sipahi Oca 
ğından müşteri alıyouz... Biliyo 
rum. Yer yok amma ne yapalım" 
Onları da yağmur altında beklet 
mek günahtır. Boyunlannı bük. 
müşler ... Benim içim dayanmaz 
Tramvay varken taksiye blnecels 
değiller a ... Taksim bahçesi! Fay-
rap vatman!.. Bu havada bah~ 
Safasına kim gider?. Bayım azıcık 
sola dön! Çocuk morardı, nefes a
lamıyor! .. Hah şöyle. Büyiirsen 
bu iyiliğimi unutma! Canını kur. 
tardım. Taksim! Canı sıkılan baş-
ka arabaya taksim olsun! İnec:ek
misiniz?.. Karınlannızı içeriye 
çekin. İnecek var! (Makamla) 
''Yürü vatman yürü! Müşterini 
sürii!.,... Parmakkapı! İnlyorus. 
Ay madam, çocuiu unuttu! .• At. 
lanıa yavrum. Yalnız adresini siy 
le yann taahhütlü mektupla an
nene gönderirim ... Herkesin blle-J 
ti var mı? .. Yoksa vebali boynu· 
nuza! Kımıldan baba. Kapıyı ka. m 
pıyalım.. Şimdi aksınk başlar ... tu 
Jlişt kavga etmeyin... Hoş ~(00 
nin •.. Ayaj':ına bastıysa ne çıkar!. 
Bunun kemali beş kuruşluk ı.o.: 
ya... İnecekler hazır obunlar. 
Misk gibi kahve kokuyor!... ea.• 
ıkpazanna dönüyoruz. Artık 
anlamalı durak yerlerini avcı 
zağan gibi kokudan buluyorum. .. 
:Se dedi? Sahanlıkta yer yok! ı... 
terseniz salona buyurun. Tepeha-• 
şına kadar dişini sık. Loca açtıra· 
hm .•. O ne?... Bu davul katlar 
bohça:vı nereye sığdıraeaJwa? 
Bari yaşını söyle de bilet keae
lim... Kontrol Relirse lif olma· 
ııın... Tepebaşı! İnecek mllla bey 
ha?.. Hadi Allah ~lamet wenill. 
Tiyatoradaki aptala selam .•• GeL 
f-in de rol nasıl yapılır? ~ 
ö~nsin ... İnişe saldınyoraz! Vi· 
raja dikkat! Biribirinize yapquı! 
İskambil kiğıdı gibi devrilinbüs 
ha! •• Demedim mi?.. Kendi tltl· 
şen a!lamaz. Valide! Biletbais! 
Nereye gideceksin? Unkapa.._ 
mı? .• Oraya tramvay yok!.. Ne? 
Bu beni de geç atman! Yol•an
(ık ta Şişhaneye p! Büylk 'ha· 
ııum Unkapanına bırakahm •• , 
Bankalar! 1çimizde kalantor var
sa elini kaldırsın.. Kankly!_ 
Haydi gidin güle güle! .. Yaru.Jd 
oyunumuz "Rüyada Taaşşını1r11! 

S. - Çingeneler ırkım aere)'e 
mensupturlar? 

C. - Çingenelerin CeftlJZ isti"' 
l.8smdan kaçan Hintlileı- o~ 
nP dair bir kayıt vardır. 

4) a:; ~ye~, m p, rak verilecek kömürler Birliğin 2-Alelumwn mahalli fiatlArt ne izin v~~L 
St ~·· ~P f9 uncu maddesine vııt>"<!ait ve tktısat Veki,etinin nezaret altında bulnndurmak; Işte_ Milli Korumna. Ka11~~u-

.. a tf n H t• u umt H tasdik edeceği bir plan dahilinde Bu, Milli Korunma Kanunu- nun tıcaret sahasındaki tatbikıne 

usi
)'eti Al-

ma!olu 
ile iuıı 
kat yfi
yeti 

Diğer cihetten bu işgal Al
manyay, favda temin etmiye
c:ektir. Çünkü Almanya, bura· 
da ne yiyecek gıda maddeleri, 
ne de kullanacak va.ıon ve lo
komotif bulabilecektir. Asker
lerini bile beslemekte zorluk 
eekecektir. Bu~ün Fransanın 
işıtal altında olmıyan kımnla
nnda elli, altmış senelik IWhne 
vagonlar ve lokomotifler işle
mektedir. 

gortct afared eye ık mdi A alane- tevzi edilecektir. Dahili piyasa- nun 32 inci maddesindeki ihtika- ait kararı.ar da bunlardan iba-
ve ar m an ve en az . . 1 k bük. .. - t tb'k. tt" d h yıl için sec;ilen 4 lara satılacak kömürlerin fiyat- rs manı o ma munun a ı 1 re ır. 

Göçebe hahıde Avnıpada G<> 
laşan Çingenelerin saçlanndaki 
parlak sıvahhk ve renklerin~ 
eınıerlik bu ihtimali kuvvetlen
dirmektedir B1r aralık Bohem 
ya'da yerleşir gibi olmalan cif> 
layısile Çingenelere Bonemum 
dahi derlerse de umumiyetle ı,_ep 
sıne tzigan tabir edilir. Ro~ 
dakilerin nota bilmedikleri~ 
musikiye fevkallde istıaa\Wlt 

~r:~nza~a e~e tabii aza olan u- lan Vekiller Heyetince, harici dE>mektir. thtikar işlerin~e Komis fÜ(iincil makaleyi yumki niis-
~umi Kat~ten mürekkeptir. piyasalara satdaçalt kömürlerin yonlar mahkemeler nezdmdc rcs- hamızda bulaeakıuuz.J 

Amerikatla yenl bir 

Amerikada yeni bir polis 
teşkilatı kurulmuştur.Bu 

COZUM[ [ADPAMLAU 
Yazan: Sevim SERTEL:-

basip olmalan şarttır. vardır. 
Sonra, bu gençlere altı ay 1.stanbul Çingeneleri gm~ 

a.üddetle zabıta ve cinayete aıt göçebeliğı terketmışlerdir. o.Jiıt: 
dersler verilir. Vücutca gayet nn da wju musıkı bilirler Bil 
.s&ğlam olarak seçilen bu genç- .baısa ıaııtta, zillimq8, ~ 
lere, ayni zamanda boks, güreş dan mürekkep olan kaba 1tezJaııJk 
gibı sporlar yaptinlır. Nisancı- le köçekceleri ve tavşan t.bir • 
lık ta öğretilen meharetlerden len raks havalan meşhurdur. fit. 

sa~.~~ Romanya ve Almanya 
kan ilafı -R omanyaya gelen Alman 
hal tere askerlerinin mildan 
ile ~ bir hakkındaki tahminlerimiz te
:~r;!:d! e.yyilt etmiş gibi görünüyor 
İndnda- Yeni gfl!len haberlere göre, b1 

t ki ıı ilf' askerler, Rusyaya ve Balkan· 

teşkilit Ameri
ka hükWııtti
nin casuslara 
karşı almakta 
>lduğU büyiık 
edbirler meya 
mdadtr. Ma
umdur ld IOD 

nı. alacaktır. Bu poııs kuvveti
nin başına da Federal Polis Bü
rosu tefi Hoover getirilmiştır. 

Kendisinin sabık reisi cümhur 
Hooverle hiç bir ~sı yoktur 

H oover'in lıuausi 

polia teıkildtı: 

Hoover, bu yeni polisi teş· 
kil ederken iç şeyf' PheTY" 

bir tanesidir. tanbulun en meşhur zurn.
Böylece en zeki ve en kuv- Yaltomı de b':1 millete mensuptU 

vetli gençleri iyice de yetiştmn- • Anadoluda Çıngenelerc ~uım-ı 
. ye1 ıe "elekçı,. namı veri •ır ~ tı 

ce ellerinde memlel"tin en azılı yerlerde (aptal) dahi derler ~!}>'.lr, 
liaydutlanna karp duracak po- si umumiyetle alevi mezheb~ lir 
lisler bulunuyordu. işte bu teş- dirler. ert 
kilittır ki bir aralık Amerıkada eri, 

pi Jara kar!lı bir hareket maksa-'::! v:ut diyle değil, bizzat General An
tone.'lcu'nun talebi üzerine, ho· 

tar.ı bir znIDıası muhtemel Asayişi te-
!.'!"--:~t miD maksadiyle ıelmişludir. 
--~ Şimdiye kadar 4800 asker gel
irin poli., dlği ve bunun bir tümene ibliğ 
t~ kati t.-dilee"P anlaşdmaktadır. 
•ı. i,v~ 1J!. ANTEN 

zamanlarda Amerikada birbırtnt 
takip eden sabotajlar olnıQftur. 

Bundan böyle, bu yeni teP&
süa eden kuvvet, petrol depol&ı
n, nhtımlar, fabrikalar gibi '1· 
mumun malı olan mühim yerle
ri sıkı, çok sık! bir ko,ııtrol altı-

Kendisi uzun zamandanberi 
Federal Polis Tepılatı'nm ba
pnda bulunmuş ve baydutlan i
yice korkutmuştur. Bilhassa A· 
meıikanın mefhur Gaııgsterleri· 
ne karşı harp açmış ve hepsinin 
ha1dmıdaJı gelmiştir. 

D'ıiyet venni~ 
tir.Seçtiği nan 
zetlerin ya hu 
kukmezunuo 
malan, ya tıb 
biyeden çıkma 
lan, yahut u 
mütehassıs mu 

salgın haline gelen insan ltaçtr- ...... --··-·-··-,··--·-...e 
manm önüne geçmiştir. 

11
1 ÇOCUKLAR: , 

15111 
~~~1'1 işte şimdi., Hoover'i.n casusla-

1 

Wı ask 
ra karşı kurmakta olduğu bu i- Yılbap betliyesi olal'll\ yap 
kinci teşkilitta da gayet kurnat yülderinisden ÇOCU&:. alına 
ve insafsız davrana .... ""' sôvlen- S~PEDISI iste~ T Uplerı ...,... ,. 1 mı lçha 1 Uradd'. JCflmelei. 
mektedir. _ •• , :.ı ıı· 
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Millet M ~ c l isinde Petain'in Nutku ltalyanl..- Çekiliyor 1 Kral loris, Bulgar 
lan fR--.. 1 ... r;deı le v~rmem., demtştlr. olreneceksiniz ... (Baıı 1 

incide) bet vaki olmuş .:e~:~;~~e~n Mmetine lir Mesai 
d ıhrılı"ca, Meclisin kontrolU Bu11uri üzerine encumen namı- Mar('sa1 ıtozlerın i "' suretle bi- gm çıkarılmıştır. Düşman 'vcı N ek 

lngltere Uz 

. ı_şında kalan mueueaeterde bu na Feridun Fikri BınRöl, mesele- tirmiştir: tayyarelerile tayyarelerimiz ara- 9§redeC 
JŞUı ne ~lde olduAunu tasavvur yi kısaca izah et~ ve bahkc:ılıt "Mareşalin memleket için yap- sında 55 dakika süren bir hava 
etmek lazım J(~ld_ig~i . söylemiş hakkındaki bir kanun liyi.hasL tığı Ribi, siz de, vatan a$kı ite muharebesi olmuştur. Tayyarele
v~ 941 den 231 ının ıhtısas mev-j nın iktısat encümeninde görüşul Frtnsa icin kendinizi feda etme- rimizden biri düşürülmü$11e de 
ku oldu~u lt~~ul edilin~e. ~!iye mekte olduğunu söylemiştir Bu yi ö~rrneceksiniz... • mürett~batından iki kişi paraşüt~ 
kalan 710 kışıye mevkılerı ıhti· hun üzerine encümenin tekli.fı Timeı'in bir gazılJl le vere inmişlerdir. 

1 Sofya, 30 (A.A. )- Bulıar Kra
lı Boris, Başvekil Filof'u kabul 
etmiştir. Haber alındığına ııöre 
Filof Yılbaşı münasebetiyle BuJ
p;ar milletine bir mesaj neşrede
cek ve geçmiş senenin başlıca va. 
lcayüni ~özden ~irecektir. 

, ..... ı -~· 
faada çabpnlan kol'tmJan 
mıştir. Çunkü bunlar 4'\Jnı tlt~ı 
yarecilerinin aşağıdaki ırıs:: tay. 
ı:eruıe miıra.lyöz •tefi trtı.k~ 
Wınetmişlerdir. lntıi.l. ~ ._ •.• 
yarelerinin müdahalE"ı -.r a Ol 
bi~ olmazsa yüksek der.ed~·;,, 8.'ıa 
llk kudretini haiz bir Ç\ ix!nlftit.. B.fş,_...ı;:ı 

ıuı o~. adığı halde. ihtisas maa- k,.hul edilmtştı'r. İk " · k f b ' h d 
l 

Londra, 30 (A.A.) - Tı'mes ıncı a ın ena ır ava ava· 
şı v_erı_ mesine devam hususun- Mültıeadia ml -'-kfrf L·' ıni lmı · ld ki dakı layiha hükmünü şiddetle -ı! ' at: "11 1 , ıazetesi. "Fransız muamması,, pı ş ve şuna e rıhtıma Ri· 
tenkit etmiştir. mate,...... nu? başl·A'ı altında neşrettiği bu.l(i.uı- den yoJ ürerine tam isabetler vl· 

.,. G h kü başmakat-tnd• diyor kı··. ki olmuştur. Bazı binalara da i· 
ı.ıya ev er, ezcümle demiş- Ziraat Vekaleti ihtısas cetveli- ""' "" b t1 ı 

t
. k . 'Hı't'"rı'n tahmil etmek 15• tedı'- sa e er o muş ve bazı bomba-
ır ı: nin okunduiu sırada tekrar ıı;o" z "" 1 k ' " 700 ıYi yer.ı· hn,·aretlere kar"' kendi· ann, na ıl vasıtalan depasu ile 

- şu kadar memur de- alan Ziya Gevher: "' i&A ~ k • mb 1 · l ' ni mud.-~aa etm"'k ".ususunda as en a ar ar arasında ,,atla-
yıp, geçmıye ım. Onların as.cari "Bu arada 170 liralık bir san- •u " ı. dık1 ·· "1 ü t" 
200 1

. Fransanın ... rfetıı·ıır,· "ayret. tn- arı ~oru m il ur. 
ır• maaş aldğını hesap ede- tral şefi vardır. Bu bulunma• .... "' "" '--f ·1 b' · t · _... ı .. niltcre tarafından "nlayı•la ta- .l.J[ ~ı ep, ır ticare j{emısi ve 

<'t:a o ursak bu, senede 1,860,000 Anka Ku•u nedir. anlrya•ım->,, di. "' .. '«' b ' kr ·· ' tr l ·· · 
l ed 

'«' kip edilmektedı'r. ır uvazor mı a yoz ateşıne 
~ Pr. Bu para ile yapacağı· yerek itirazda bulunmu•tur: t t 1 şt D" ·· 

k b 
.. ük' • ~ "Hitlerı"n şı'mdı' Fransadan en u u mu ur. onuş uçuşu esna-

mız ço uy ı$lerimiz vardır. "Ziraat Enstitüsünde olduı.u d b d" bo ba d 
M 1

.:. "' cok istcdı""'ı' Akdenı'z limanlan sın a, lr usman m r ıman 
csewa, bu paralarla demiryolu- Jtibi. bir (Ok yerlerde de elf'ktrilc "' t · ·· ·· ı k il ...... ı.. . 1 Fr:msıı fil--unun bakı'ye cu" .1;. nyyaresı grupu jloru ere . ze-

nu venı ~·ır ere doğru isal ede- santrallan vardır. Hatta on:lan '"" ....... rl te ıl ..+ Fak t b 
bil

. · tamlan ve her -yden evvel ş1·• ne a ş aç mı., .. ır. a u 
u·ız... daha mühim müesseselerde de. "«"" du'" .,_an t ı · ti · t 
Z

. Ge h b d malt Afrı'kada u"'s1er oldu"'u mu- ~"" ayyare erı, ne cevı es-
ıya v er un an sonra, ba· neden dolayı bu, ihtısas ı'.,ı' olu· ııı: b't ak' k 1 d b 1 tl ı ed 

'f' hakkaktır. Almanlar mt'ı' tarek""- 1 c v ıt ama an u u ar i-
zı memur arın n en behemehal vor, elektrik mühendisi mı'dı'r ~ .. · d k 1 d 
üc:retle çalıştırıldıklarını, devle· 'Detil sesleri). namede bunları ihmal etmisler- çın e acmıs ar ır. 
tın diğer unsurlarından bunlımn o halde, nihayet bir elektrik· dl. Cünkü Mussolini'nin Akde- Cephelerde vaziuet 
neden ayrıldıklarını sorınw;, ha- çidir. Devletin ııetird~i 900 kişi· nfzde bu vazifevi üstünE' almak Atina, 30 CA.A.) - Hükumet 
rıci tıcaret mıimessillerinio mer· lik ihtısas makamını iki yüze in· ve başarmak kabiliyetinde oldu- mı.mına söz söylemiye salihiyet
keze avdetlerinde hariçte aldıkla· diriyoruz. Onun i<;inden kırkını ~nu zannediyorlardı. Simdi Hit- tar zat, Yunan kuvvetlerinin Hi
n parayı almaya devam etınele- bu ziraat enstitülerine ne diye. ler "Fransa ile i$birli~ini .. vesile mara şimalinde sevkülceyş bakı
rındeki sebebi öğrenmek istemış, daimi diye kabul ediyoruz amma, ederek, bu meselevi halletmiye mından ~ mühim bazı tepele
ziraat enstitüsünde küçük memur bu zira&t enstitülerine ne diye- ~ayret etmektedir. La\'al. bu si· ri ele "eçirdi.klerini söylemiştir. 
la 

· le tral uru İli b · yasetin aleti idi. Maresal Pe- Teı>edel .. n ve Klı'sura•ya nı'den 
ra ezcum san m~ na e u zaraat enstitülerine "" "' mütehassıa denildiğine hayretle muhabbetimiz mi çok? Beheme- tain'in kati bir hareketiyle bu a- voılar _fı74"rirwiP ftalyanlar1n ri-

ifaret eylemiş, layihada yer alan hal mütehassıs ta mütehassıs... letin kınlmıs bulunması Alman- cat halinde olduklan görülmek
bazı yabancı kelimelerin Türkçe Ne oluyoruz? Çamaşırcı müte- yayı miişkill bir vaziyete sokmuş tedir. Yunanlılar mühim bazı 
mukabilleriyle deği.ştırilmesinı ;s hassısı, ko!acı mütehassw, rica tur. Mütareke, Mare~li şeref ve kövleri zaptetmişlerdir. Ele bir
temiştir. ederim, Feridun Fikri mazbata metanet mefhumlanndan mah· <;ok esir ve mühim miktarda harp 

uh 
. . •.• 

1 
rum bırakmaml.$tır. Mareııalden malzemesi 0 eçmi..+ir. İtalyanlar, 

Eneümen namına verileli m arnrı ::u.ı.atiy e bir formüJ ,., q• bulsun, ihtl.aas mevklinden bunu büshütün kurtulmak icin Hitler tarafından yapılan mukabil taar-
eevaplar çıkarsın.Bu işi j(Örecek adama tarafından yapılacak her teşeb- ruzlar her noktada püskürtül-

'Muvakkat encümt!n namına Ali 500 lira verin, 2 bin lira verin, büs tehlikelidir. Çünkü Maresal- müc:tür. f k • h den baska ancak General WPv- Bütün cephe boyunca muhare-
Rwa (Siirt) ihtisas cetvelleri tes- a at mı\ endis ve mütehassısla- sranti Fransada zahiri bir birlik 

lardan kurtarmıştır. b.a-

Popof'rm ei:zleri 
Alman reamı litJi 

Berlin, 30 (A. A.) lle 
Sofya, 30 (A.A.) - D. N. B tebliğ: 28 IlkkanunU<k.kiıJ 

Sobranya Meclisi tarafından dün na bağlayan gece Al1'Uhar 
hariciye bütçesinin tasvip edil· be tayyareleri Pl:lı'da 1 
mesini müteak.p Hariciye Nazır• man tesisatına hü•JnışJe 1 

söyledi~i bir nutukta, Bulgar dıs dir. Bombardıman ~ .,. ,.._ 
siyasetinin deği~iğine işaret yangınlara sebebi;rmişt~. 
etmi~ ve Bulııar siyasetinin pren- Gündüzün. şarkf re M1hi1

1 

tiplerini vaz'eden Kral nutkun· iızerindeki bil' çok hedefler 
dan sonra Bul~aristanın d.ıf siy•- bombardıman edili 
setinde de~işiklik olmasını icap Harwich'in pr görülen 
ettirecek hidiseler çıkmadıitnı biı vapur kafilesiJi1 

10.'10 
ilave etmıştir. tonluk bir ticaretismd .. bı 

Popof, bütcenin kabulü ile met' bomba ile yangın ln\lştır. 
lisin gösterdiki itimada tesekkilr Geceleyin, muti ta~a ._ 
ederek hüklımetin siyasetini te.. rınden mürekkeptVetll IJU 
~ir altında bırakmak icin halk ta- grupumuz Londrıir lıteTeıe,. 
rafından yapılan tenkitlere itiraz ha hücum etmişti 
etmiqtir. 

be şiddetini kaybetmiştir. 
Soluk eskisi kadar kuvvetli 

ve riizJ(:\r o derece şiddetli de~il
dir. Kaı fırtına1.anna nadir te
sadüf edilmektedir. 

* Atina, 30 (A.A.) - Yunan res-
mi teb~i, topçu faaliyetinin ha
fiflemiş olduğunu kaydetmekte
dir. 
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Sinesında Jt'ira 

• ~, a 

MEDNll" 
.BaR.ollerde s 

en Pa bıti iainin kısa bir tarıhN>Cini ya- rın bulundu~ bir cetvelde san· ..,,-· .. -- t al ve $imali Afrikanın Vichy'ye 
parak demiştir ki: r memurunu bırakmayın... karşı diirüst hareketinin devamı-

.. _ Bu cetvelde filvaki ı·htisa· (Dn~ uscslrril. 
Müzak. l · nı temin edebilir. General Wev-

16 dahil olmavan zevat v·•rdar. 1 .:. ere erın sonunda meclis " .. ..... k birin ~and ise Alman bakımından Ma· 
YILBASI iÇiN A ! 1 C 

kin hükWrıetin o memurlara ih- anunun ci müzrJteresini ta· 1 .. -.. reşal'a tercih edilemez . ., 
_,.. tiyacı vardır. Bu para verilmezse mam-.."'tlr. 
l; o memunı bulmak imkiru yok- Bundan sonra ruznamede mev· TekUI retUedllmif 

tur.,, cut diler maddelerin mtlzuKert:si Londra, 30 (A.A.) _ Matbuat, 
,.,, Muvakkat encümen mazbata ne ıeçilmif, bir çok .kanun layı- Fransanın ittihaz edeceği tarzı 

muharriri Feridun Fikri (Bingol) halannın ikinci müzakereleri ya- hareketle alikadar olmıya de
llyiha.nın umumi hatlarım izah e- pılarak hepsi kabul edtlmişth'. Bu vam etmektedir. Daily Te!egraph 
derek ihtiaul tarif etmek ıçın bJr arada Türkiye - Yunanistan ara· ııazetesinin kanaatine J(Öre, Fran 
formül bulmak zarureu Wııerin- sında imza edilen ticaret ve tedJ· sanın fiili 1'birliğinden ümidini 
de durmUftur. ye anlapasının tuli.Jti, Türktye kesmiş olan Almanya, Vichy hü-

Tekrar söz alan Ziya Gevher Yugoslavya ham afyon satı11 an· kümetine nazik, fakat kati bir 
Et.ili, demiştir ki: laşmasmın 1 Nisan 1940 tan iti· lisanla bu bükfunetin tarzı hare-

.. _ Barem kanunu çıktığı za- ~en üç 81 müddetle temJiJi, ketinden memnun olmadı~ını bil 
~benim ilk itir~ !'1 idi: "Ne Türk - Yugoslav ham afyon •· dinrl4tir. Çünkü Almanya, İtal
••~t biz .dev~t teşkilatını genç- flfl an~~ mum.anı proto-1 yaya yardım etmek üzere kıta
~eğız, ilım ve fen ad•mla- ko~la Türkıye - Ro~nya ~- 1annın işgal atlında bulunmıyan 
nnı if beşına ,etjrere.k un bizi- ret anlal!!'uına a!7~ ımıa•ua"l 'Fransız arazisinden sr~meaini is· 
n uydunıcap? Bu aençlestirme- protokolun ve yine Turkiye - Bo- tem1'tir. Fakat verditi cevaı>ta 
~ barem kanunu manidir. Bu manya tedi1e •01•fl"MI. mucibiJı. Mareşal Petain, Alman kıtalan
b.rem ne zaman ıUrüldenip li- ce açılmıı bulunan ld~rın.: ~esap nın J?eçmesine müsaade edçmiye
mn olan yere gömülece:C! •• lanna yapılacak peşın ıedıyel~ ce~ini, Fransız donanmasının yar 

"Bu olmayınca. bu meseJeleri baklmıdald Hlapnanın ve jki ti- dımına ve deniz üslerinde kolay-
Lalletmeye imkln r•>L-tur. <eri protokolün taadiklerine müte lık gösterilmesine imkln olma-

' 
Kitap Hediye Ediniz: 
Kitap, kültürlü bir insanın verebileceği hedi1elerin 

batında l'elir. 
llead« fil ~rler: ~ 

At.türk'iin Natka S cilt 
Tamimat 
İalim Aıılildopecliai cb - I 
Ademoil• 
Divan Şiiri Antolojilif,r · 
Deniz A,ın 
Fransız Medeni7di 
Feleefe Tarihi 
Ti)'atro Tarihi 
İıtanbul Sebilleri 
llikelbj 
H. llıalwnnıedin Ha)'atı 
.llauır Fıamu Pailr.olojiai 

Napoleoa 

PİYATI 

800 
sso 
ıoe 
ıao 

130 
230 
15 

200 
220 
60 
ııo 

ıso 
ıao 
220 
100 

Fred lac Mur 

Ameribda 6 y aarfmda ~ 
,..ıe~lmit. 

r 

SILVIA SIDN 
ım-•~ 

Gün'.: 
• h 

~uz•~ 
Pe11em be.~ ..... 

I 

Hademelikt.en .l(elenlere bu cet ~~un liyihalan bulunm.ık- dı~ını sarahaten söylemiştir. Bu 
"1Je q verildikçe J(ittik~ .Uçle- ta idL bakımdan bir haftadanberi vazi-
~ bu işlerin yürümesine ve yette bir değisiklik yoktur. Bir 

011!118nb DeYrinin 'Son S.druunlan 
Son A1tr Tü~ Şairleri X 
Saheserler Antolojiıi l - il 
~rnaqa (Çocuk Ki~ba) 

90 
ıto 
115 

11-• YILIAŞI ŞEREFiNi! 
bunlarm 1apılmasma imkin yok· hafta evvel Bitler, arzulannı 
tur· . Vichy'ye cebren kabul ettirmek 

Ziya Gevher Etili. Münakallt iSPANYADA: ve Fr_ansanın. i~alini tamamla· 
Vekaleti ibt11a1 cetveli okunur· mak istemi.$lı. Kuvvetle tahmin 
ken 210 liralık bfr balık müte: • Maclrft, IO (A.A.) - ltaly• ... edildiA'ine j(Öre, böyle bir ihti-
haauı tnakamına itiraz etterek: flri, ı .. ı1ya Hariciye Nuırı ...,reıto nıAl k81"$Iımda Petain ve Gene

" Evvelki .Un İstanbul ııa- 8unor tarafı11dan kabul odllmlfdr. ral Hutzinırer Sirr.all Afrikaya 
MOllkat unn .OrmGftUr 'd .._l rd" O ad Jıet,e!f\r.•J okuy'inlaT. mt'r.aleket e Madrıt, IO (AA> .:_ aııtdlk 1 stı PCel'I. e ır. r a General 

icla elemli bir h•vadis °"1smd• R.W .. tva4or, 1tİyGk ltlr ıttım~ '!e/"8nd ile buluşacaklar ve Af
nı .. ·a.· dır. lstanbn1da ·~O o\;, elyl•dlll ltlr .utukta -uınıo domlt· rıka topraltnda yeni bir Fransız 

~ÜIUt" torik tutulmus. bunun otuz dr ki: hükumeti kuracak1ardır. General 
lıll&-ııi deıUze dokmüsler. IS sene- .. _ '1141 ..,..., l..-111• il• Avru- De Gaule'ün murakabesi altında 
-~ bir balık miitelun.•ıslıtı pa lfln ltUyUk ltlr ehemmiyeti lı•lz bulunan arazide fiili otoritesi ol

Güzel birer hediyedir. 
DeYlet ltitaplan MldlrHiiü Sat1t Yeri: 
Mf V. Yapıevi ve eliler kitapçılar. 

I Tamamen yeni bir hale ifrağ edilınif olanı-~ 

$ARK (Eski Ekler) SINEMASI 
Göriilmemif ve bl,·lıtd Vlzı/on lllmlıerl göaleneelc ve 

Bu ...... Saat 9 da mmelesl ortaya cıktı. Uyihalaı ı •••c.kt'ır. lepHyanın ve ltUtUn dDn· dulu teslim olunmuııstur. 
~i u. 

1 
;.ildi. Ticaaet VelrP.ıen· )anın r.ıukaddoratını yeni ı.tlkamn- B" mU f ldılc .nıt; olmadı, tktısat Vekl~ettne, o '°" pvtrecek oı ... blyOk tıldteoıw ır gon ran ceza 1 .ebnwh nihayet aalA 1ik }. huertawı..aktedır, 1..-wya •Y•• •r· Londra, 30 (A. A.) - Son gün-

~ POLA NEGRI 'nin yaratt.ğı 

B 
u 
G 
t} 
N 

MiLLi 
---- - - -

İstanbul Halkına 

ilk 1M1 Hediyesi 
D6nn edebintınü (Atkın Jılabctdes ltitmbıl 

manlar, Pi7esler, ()peralanle tölıt9tİ lılt9a dün 
ca llil)'al'wca iDUJU atlatm11, Qarb11a LEYLA 

M.ANON L 
(TÜRKÇE Sö 

Harikalar fiıı&uı, ~kla hie m-U:ıa:,:t, ~::~~" lktt .... .mek •oclturtyetln· lerde Toulouse rad)'OIUnun bil- Fransız edebiyatının şaheseri GUSTAV 1 

~ıyan Münakatlt Veklle- MAWmTANDA: dirdiğine göre Alman işgal ma- FLAUBERT' in romanı ı \tllt Wlandı. Ve verildi.,. kamlan Orleem f8hri ah.alisine A711ca: Bir ı.e1ec:an T1lfam 

Z~a Gevher Etili, bu münase. • auu,..te. IO (A.A.) - Macar ı.~.~ franklık bi:' ~.ket- M A D A M 8 O V A R Y KAÇAK KORS 
betle bir takrir vererek hu me· trenlorl11in tahdidi netl~d• nor· mıılerdır. Bu ceza, askeri bll' te-
amri,Jetin lilvmı istemi•: mal umeıtd• 12 bUyUk h•t Uzorlndo lefon hattını kesm11 olanlann ı dl lilltd ile "Balı.il tutup ta denize atan hor ıGn ı,ılyon 71 tren 22 Y• lnmlf· ıme~. çıkarılama.mtiı tiJıerine ... "' efMI mml ldifadını l/8twdfır. ( TOMMY KEJ, 
adama 210 Ura delil, 210 para bi· tır. a1cep,...or ancak dlrt bOyUk ltat verilmiştir. ~-.. ••••••••••••••••••••--' '-•••••• 
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at Dedi ki: Jetleri Okyanuslarda komşulan- leketlerin mukavemet kudretini lar.ma yarı .a ve en tahrip edici seferi heyeti gönderilmesi hak- ziyade korkulacak mahiyettedir 
~ mız olursa, bizim rahatta kala- mahveden zihniyetin ayni tehli- ticaret harbine giden bir müta- kında hiç bir talep mevcut değil- Amerikanın istikbali hakkında 

1 üaşı l ıncıae, bilecegimıze ciddi surette inanan keli goruş ve düşünüş tarzıdır. rekeden başka bir şey olmıya- dır. Amerikan hukümetının ner hiç bır betbin sıyaset, müdafaa 

l ik. A lı kimse acaba var mıdır? Naziler, bütün ı ıann kendi ırk caktır. hangi bir azası da bir Amerikan içın esaslı endüstrilerin derhal ..... , ı vrupa ve f · h d 
tar>1uet, Ameııka .tiıde- "Eger İngiltere czılirse, mih- }arının madunu oluuğunu ve bin- "Naziler, dünyada yeni bir ni- se erı eyeti gön ermek hususun ~enişlemesini tehir E'tmivecektir. 

syak1 bu uç mılletltı ge- VPr, Avnıpayı, Asyayı, Afrikayı, netice bütün ırklara emredebi- zamdan bahsediyorlar. Fakat zi- da hıç bir niyet taşımamaktad:r. Sarih surette şunu anlatmak isti
dcv)programına eııgel oıur Avustralyayı ve Büyiık Okya- leccklnrini söylüyorlar. Bundnn binlerinde düşiındükleri şev. en Milli siyasetin hedefi yorum ki milletin hPdefi, müda. 
eın gcnışıemeyı bloke edE:r- nusları kontrol edecektır. O za- başka en ehemmiyetli cihet te eski ve en fena şekilde bir zulüm "Milli siyasetimiz, harbi istih· faa levazımı yapmak ıçin ihtiyacı 
~rıl\ .l:Sırleşı.ıt d<>vletlerinc man, mubalağasız denebilir ki, şudur ki, bizim yarım küremizin ve istibdat devridir.Çı.inkü bu ti- daf etmemektedir. Milli siyasetin mız olan bütün makineleri. tez
.,ırl ıe harekete geçmek bizler, Amerıkada hepimiz, ge- geniş gelirleri, bütün dünyanın ranhkta hic bir hiirrivete. hic bir hedefi, harbi memlekelimizden u- ,gahları ve fabrikaları mümkün 

li ıl~ bırleşmışlcrdır.,, rek ekonomik sahada, gerek as- en zıyade cazip ganimetini teşkil dine, hiç bir ümide ~J'er yoktur. zak tutmaktır. Amarika Birle~ik olan butün süratle inşa etmektir 
{kruo.\tra hakım Nazıler, yal- keri sahada, alnımıza bır taban- etmektedır. Böyle yeni bir nizam. beşer ırkı. Devletlerinin silahlanması ve yok Bunun için insanlarımız vardır, 
:-.ma.nlf ada hayata ve fikırle- canın hem de infilak kurşunlari- "İnkar kabul etmiyen şu haki- na tahakküm etmek ve beşeriyeti luğunu hissetmiyeceğimız ıwr zekamız.vardır, servetimiz vardır 
f.me*1ek degil, fakat Avru- le dolu hır tabancanın namlusu kate gözlerimizi artık daha fazla esaret altına almak icin kuvvetin ons ve her ton muhimmat ve 10~ ve her şeyin fevkinde azmimiz 
- heyl.ı uı;numıyesmı ram dayanmı bir halde yaşıyacal{ız yummıyalım: Bir çok memleket- ve hotbinliğin günahkar bir itti- maddesinin cephelerde bulunan vardır. Endüstri fabrikalan sa

ve c zaman dunyanın gerı O zaman, bizim kendi yarım kiı- leri yıkmış, bozmuş, kemirmiş o. fakından başka bir şey değildir. müdafılere yardım için gönderil- hiplerini, direktOrlerini ve işcile
kısınıanna da hakim ol- remiz de dahil oldugu halde, bti- lnn fena kuvvetler, şimdiden ka· "İn,giliz milleti bu fena ve gü- mesi, demokrasinin dtinrı hakı- rıni. bu mühimmatı süratle ve 

· ere Avrupanın gelırlerini ti.ın dJ.inyanın cebir kuvevti teh- pılarnnızın iç tarafında bulunu- nahkar ittifaka kar ı faal harp miyetine karşı mücadelesine biı- hiç bir tahdide tabi tutmadan is. 
ak ıyetinde olduklarını ditlerile ıdare edıldıgi yeni müt- vorlar. Bunların gizli mümessil- halindedir. Bizim müstakbel em- yük nisbette yardım etmektcJir tihsal için mümkün olan hı.itim 
rette anlatmı,,lardır. Siz- hiş bir devreye girmiş olacağız. leri, memleketimizde ve komşu niyetimi:r., büyük bir mikyasta. ve daha büyük nisbette yardım 2ayretlerini sarfetmiye davet e
tleı 'ın, son defa, Nazile- Ve böyle hır dunyada, hayatta memleket'erde faaliyettedırler. bu mücadelenin neticesine bağ. etmelidir. Isveç'in, Rusyanın "e diyorum. 

~mo1tı.1it dunya ılc hıç bir durabı1mek ıçin, kendimızi, daı- Bu igtişaşçıların bir tek hedefi lıdır. Almanyaya komşu d;ğer memle- "Tayyarelerimiz, gemilerimiz 
1,ıı Uziaşamıyacağııu soyle- mi surette, harp ekono~isi :sa- vardır ve bu da milletimizi biri- "Hali ve istikbali nazan dikka- ketlerin mihver memleketlerine ve toplarımız imal olundukça hü 
oldugUnu hatırlatırım. Başka sına dayanan bir mılitarıst ev- birine muhasım gruplara ayır. te alarak, doğrudan doğruya A- her gün çelik, maden, petrol ve kumetiniz, müdafaa eksperlerı 

l ı let halin. kalbetmemiz icap ede- mak, birlii'!imizi bozmak ve mü- merikan milletine hıtaben şunu · ;ıe birlikte, bunlardan milletin 
1).C er • bu, mihverın, kendı " diğer harp malzemesi gönderme-
1pıet felsefesi ıle bızım huku- ccktir. 

1 
•
1
• dafan azmimizi yıkmaktır. Bazı diyorum ki, mihverin hücumuna si nac::ıl bitaraflığa mu'ıalif değil- ve yarım kürenin müdafaası için 

J elsefemız arasında nıhai bır "Eger Okyanus arınd ~a. n e{11- Amerikalılar var ki bunlar, ay- karsı kendilerini müdafaa eden se, öızim de böyle harelı:et Ptme- en iyi tarzda nasıl istifade oluna
olmıyacagını ılan etmesi de- niyet ifade cttiğıni k~şubncn er nen Nazilerin istedikleri vazife- milletlerin mağlCıbivetine muva- miz bitaraflığa muhalif değildir. cağını kararlastıracaktır Dısarı-

varsa, onları derim ·ı. u Ok- yi gorerek bt.ı gıbi ajanlara var- fakat edecek. mihverin zaferine ya gönderilecek miktar ile dahil· 
tir. lk 1·1 d d b A . lngiltereye yardım, bir hissiyat 

·:-ı yan uslar. ye en ı er evrin e dım etmektedirler. Ve u men- muti bir tarzda baş eğecek ve bi- de k~laca' miktar hakkındaki ka. 
uosevcıt, burada sözlerme soy d d . H t d" meselesi değil, fakat askP.ri mü- • 
vam etmiştir: oldugu ka b~r geBni~ eğiBld1;. a - kalılardan bir 1kaçı dıyor ki biz Iahare ba!;ka bir harpte bize hü. tehassıslarımızın mütaleahnna la rar, heyeti umumivesi ile askerı 

A•antıı.: bır surnt1e ve katı- ta bugün . ız. uyük rıtanva- mihver devlet erinin ostu ve şe- <'Um sırasını bekliyecek yerde. ihtivaçlarımız esasına göre alına 
• "A\.I "' • ı ·ıt h 1 · · · 1 "k yanan bir realist askeri siyeset dan yenı ngı ereye mer a esız rıkı olmalı imışız ve on arın dı - şimdiden mihverin hücumlanna cAktır 

ll c het teyit olunabilır ki gidip dönebilecek tayyarelere ma katörlük usullerini taklit etmeli karşı kendilerini müdafaa eden meselesidir.,, "Biz, demokrasinin büyük tez· 
""'mlleketleruı dünya b · Roosevelt, bilahare dahili işle:--- lik bulunuyoruz. imişiz. Fakat tecrü e isbat etmış- milletlere müz::ıheret icin yapabi- j?ahfarını ve mühimmat fabrika· 

ı I<'thet "h b" tt k" h" k' N 1 · t k' den bahsederek sözlerine !<:Oyle de 1 k - "Açıkca ve sarı ır ı;urc e tir ı ıç ımse azi erı es ın lecei:!imiz herşeyi yaparsak, A- 'i arını tes il edecej!iz Bu, bizim 
• Güşiın- söy!iyeccgim ki. bizim ıçin bir edemez. Hiç bir insan kaplanı eh- rika Birlesik devletlerinin bu mü vam etmiştir: ıcin, bizzat harn kadar ciddı fe, 

Jaır sarıl tehlike mevcuttur ve pek iyi bi- lileştiremez ve kaplanı okşıyarak cadeleye ~irmesi ihtimalleri 0 "Hükumet vatandaşların eko- ·ntade 1->lr V't7ivettir AvnE'n san
ı gün g.:!Jin liyoruz ki, yata~ımıza girmek ve onu küçiik kedi kadar munis ya- kadar çok a7.alacaktır. Ejter kendi nomik refahını himayeden hali ki harpte imiı;iz gibi, ayni azim

,iirleşik dev kafamızı yorganın içine sakla- pamaz. Gaddarlık karşısında tes- kendimize karşı tamamiyle na- kalmıyacaktır. Fakat millet, mü- Je. ayni süratle ve avni vatanper
tıi teşvik et- makla, tehlikeden ve bu tehlike- kin, yangın bombası karşısında muskar davranmak istersek, ta- dafaa endustrilerının grevler ve verlik ve fedakarlık hissivatı ile 

ckı yoktur ve · k k d k a· · · k ı ş lokavtlarla kesilmeden vazif~sıne nın or usun an en ımızı ur- mantık bahis mevzuu o maz. u- kip edeceğimiz her yolun bazı vazifelerımize sarılmamız lazım-
;: sebep mevcut taramnyız. Şu ciheti hatırlatmak nu bflıyoruz ki milletler ancak muhataraları ihtiva ettiğini ka- devam edeceği fikrindedir. Mıllet dır. İngiltereye büviık maddi var 

tAtcn 5~ t isterim ki, aktedilcn ademi te- tam teslimiyet bahasına, Naziler- bul eylemekli~imiz lazımdır. Fa- işçilerin ve patronların, lüzumu dımda bulunduk ve ıstikbalde 
'11 )ir tıı ı birlesmiş kuv cavüz paktlarına rağmen. birçok le sulh elde edebililer. Hatta 1- knt sumı itl"ıınım var ki milleti- olan levazımın istihsaline devam daha büvük yardımda bulunaca-
tevdi e, sahillerinden u- Avrupa milletleri istila olunmuş talvan milleti dahi Nazilerin cii. mızın büyük ekserivPti beni.,. edilmesi için, aralarındaki ıhtılaf ğız. İngiltereve yardım azminde 
NalUın dır. Bu km""'t- ve esaretin yeni Ş<'kli altına a- rum şcrıki olmak mecburiyetinde teklif ettiğim yolun şimdi icin en ları uzlaşma yoluyla veya kanuni Jıic bir durgunluk vukua gel:ni-
Ptt:ü intı ıanlılar ve ram lınmıştır. Bu milletlerin akıbeti, kalmıştır vey bugün İtalyan mil- az Mnhataralı ve atideki dünya yollarla hal ve bertaraf edecekle- yecektir. Hiç bir diktatör, dıkta-
~mın b Uerden kaçan bize, nazi tabancasının namlusu Jeti bizzat kendjsinin Nazi müt- sulhü için en çok ümitli yol oldu- ri fikrindedir ve millet bu nokta törlerin hiçbir kombinezonu, bu 
~ın he l ablok.ı halin- karsısında yasamanın ne demek fi tefiklerı tarafından hangi yakın ğu""" bnir'lir... üzerinde ısrar etmektedi:-.,, azmimizin tefsirile alfıkarfar teh-
lnıişler , er taraftan Ja- olduğunu bildiriyor. istikbalde ö1ünciye kadar sıkıla· "Kendilerini müdafaa ıçin mii- Roosevelt, hukumetin, endiis- cUtlerle bu azmimizi zavıflataırı. 
fokratl Çinl~l~r başka "Naziler hareketlerini, dahil- ı cağını bılmemektedir. cadele eden Avrupa milletleri. bi- trinin ve işçilerin fevkalade mü- vacaktır. Mihver de\'letlerinin bu 
rd· ya gırı~mış bu de nizamı tesıs etmek veyahut "Teskin taraftarı Amerikalılar, zim kendileri için muharebe et kemmel iş birliğinden sitayişle harbı kazanamıyacaklarına inanı-

e bir tecavuze karşı hımave eyle- Çekoslovakyanın, Avusturyanın, memizi istemiyorlar. Btt millet- bahsetmiş ve şöyle .:lemıştir: vorum. Bu imanım. en son ve en 
•ğ lar, Avrupada tbek için bir memleketi is,gal et- Polonyanın, Norveçin, Belçika- ler, bizden, kendi hürriyetleri ,.e " Saat yapan işçiler. ziraat ma- iyi haberlere dayanmaktadır. Boz 

..a terin bizleri a- tikleri ,gibi sarih valanıarla hak- nın. Hollandanın. Danimarkanın emniyetleri için mücarlelelerlni kineleri, matbaa makinı>leri, o- gunculuk için elimizde hi<' bir 
' ~i sanıyorlar, h gi>stermiye <'alışıyorlar. Acaba ve Fransanın akıbetlerinin teşkil mümkün kılacak tavyare. tank. tomobil, dikiş makinesi ve lokc- mazeret mevcut değıldır. ümit 
~f ve Asyadaki Almanva, herhan~i bır Cenubi ettiği ikazı nazarı dikkate alma- top ve şilep istiyorlar. Resmen motif üzerinde çalışan işç•.er. şirn :çin çok iyi sebepler vardır De. 

· t" ·~ arm bizim ya-J AmerikP. memleketine, "Memıe- maktadırlar ve bu Amerikalılar, bildiririm ki, diğerlcrinın başına di aydınlatıcı fişekler, bomba ka- rin surette eminim ki bugün A-

Rnı~ ır. 1 ötüren Okyanus- kctinizi Amerıka Bırleşık devlet- sıze. mıhver halde kazanacaktır. aelen harp felaketlerinin ve can salan, obüsler, tabancalar ve merikan milleti. demokrasi ima-
ooseve · ld t l · t · · d h · P\ t kl · 1 d" 1 F k t b .. b. J u e e" meme erı. lerinin ecavuzun en ımaye ı- Amerıka Bırleşlk Devletleri nü- çekişmelerinin sizin ve cocukları- an ar ıma e ıyor ar. a a u- nımıza karsı tehdidin onüne ~eç-

u. ım 00
nayati bir meseleyi çin işgal edıyoruz .. demekte tc- fuz~n~ dikte ed_il_en bi~, s~~ lehi- nızın ba'na gelmemt•si için. b'J günkü gayretler kafi değilciır. mek icin bütün müdafaa malze-

~· -inı reddüt edecek mi? ne ıstımal edebıhr ve muzakere silahlan. li.izumu katlı:ır ve olduk- "Daha fazla gemimiz, daha meleri istihsnlimizi arttırmak u-
A:'!_•kii 1ıgiltere ezilirse "S~ <'ihete derin i.ma~1~ va:- edilen bir sulh,, tesmiye ettikleri ça süratle. bu milletlerı:ıı verme tayyaremiz, daha fazla topcumuz. zere hic bır zaman yapmadı~ı k!\-
""•IJJışt \, • dır kı, Amerlkan mılletının bu- bu sulh ten en fazla faydalar elde miz lazımdır. Bozı:mncular. cok her şeyden daha fazla miktarda dar muazzam bir ~avret vapma~. 

Gda t1'I urada Mon~e kaı- yük C'kseriyetı çizdiğim yolun edebilır diyorlar. geç demesinler. Hiç bir uıman istihsalimiz olmalıdır. Amerika- azmetmiş bulunmaktadır. 
<aya mev~u~ ~tmış ve hal için en az tehlikeyi ve istik- Yeni Nizam bahsi çok geç olmıyacaktır ve yann. tın- lılar. şimdiye kadar alıştıklan az "Amerika Birleşik Devletleri 

,,., 11iiJ d~mış~ır kı: . bal kin en buyuk dunya sulbü "Bu ne budalalıktır... Kanun cak bugünden daha ~eç olacaktır calışmak zihniyetini terketmeli- Reısı sıfatıle sizlerden bu milli 
•1 old raBsırldeşık dhevl~htlteı.rla!lfeı iımidini ihtiva eden volu teşkil harici canilerden mürekkep bir "Askerlik bakımından. İlictilte- dirler. Mudafaa gayretleri, endüs ~ayreti talep ediyorum. Bu milli 
eilte 1 ın a. er 1 

• ettiği jizerinde mütt<>fiktir. .... ve Britanya imparatorluguv . bu tn" ı"stı"hsalinin fazlalaşmasının ıs· - t" · 1 d ~r ..... ı.e hıalledcb!lcce_k ,tki Y--'·· .. .. t çete sizin cemaatinizi sarar ve .... d h~'-· . t• k J?ayre ı sız er en, sevdiğımiz ve 
rnhıssiyatı mevcuttur. Hı.ir "'...,. gorUf arzı yok ed.lmek tehdidi altında canı- gün ünya lü\.ımıyr> ınn nrrı tikbalde doiuracalı netıcelerdf'n hürmet ettiJZimiz ve hizmetinde 

ıtiltere en kuvetli deniz "Bazı kimseler, mihverin hiç- nızın kurtanlması için sizi bir bir mukavemet kalesi tP!ıki1 et- korkanlar tarafından kotürüm bulunmakla iftihar duyda.Rumuz 
ıısıuz kaldıkça, bizim bir bir zaman Garp yanm kürPsine cizye vermiye mecbur ederse, mektedir. lngiltere ve Britanya bir hale ~tirilmemelidir. Müda- bu millet adına talep ediyorum 
·ıııfan korkmamıza mahal hücum etmek niyetinde bulun- buna müzakere edilen bir sulh imparatorluğu. insan şecaati tıı.ri- faa ı:tavretlerimizin muvaffakıve- Ve bu talepte bulunurken. miı~
unu~unu sanan bir kimse mamış olduğu fıkrindedir. Fakat mü dl'nir? Böyle bir sulh. tarihte hınde ebediyen yaşıvacnk bir mu vetsizliğinin istikbalde doğura- terek gayretimizin buyuk muvaf

h var mıdır? Mihver dev- bu, maglı'.'ıp •edilmiş birçok mem- mislı görulmemış muazzam silah· harebe veriyorlar. Bir Amerik<\n cağı neticeler, bugün, çok daha 1 fakıvetle tetevvuc edecegine mut 

.................................. ~ 
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Cümh 
Nuı~ 

l 

tsa~ı 

neli ile cephaneleri, 1.3tıL 
yade tufeğı ıle cephanel~ 
harp gemısı, 200 ticaret ge• 
210 karargah ve 40 davlet fr 
kası sıpariş edilmıştir. Ayn 
manda, 1.200.000 kışıye maJ 
umumı teçhizat vardır. 

ı , . 
ı 

Şunu da unutmayaiım ki, l' 
ter Roosevelt, en son ve en n 
suk ıstihbaratına istinaden 
manyanın harbı kazanamıyacaı 
m soylemıştir. Amerikan rA 
ıstihbaratının şımdıye kadar 
mınlennde aldandığı gorülm 
tir Onun 1çın Amerikan elin 
reısının ağzından .yıkan bu 
lerı de butun ciddi)etile k bu 
etmek lazımdır. 

Bu ıtibarla bız Amenka ciım 
hurreısinin bu nutk:ınll tarıh> 
bır donum noktası olarak telalı 
edebiliriz. 1914 harbinin muk 
deratını Amerikanın harbe 
mesi tayin etmışti. Bu defaki 
bin akıbetini de AmC'l'Jkanın 
dımı kararlaştıracaktır. 

"> 

Afrikada Ha11 
fRHı 1 incıd• 

rezeleri geri püskürtüfmi.ıştü 
Birbirini takip eden taarruz 
reketlerı esnasında tayyar( 
r.-:ız ufak çapta bombalar a 
ve düşmanın makineli müfre· 
ı ıne mitralyöz ateşi nçmıştır. 
çok mnkıneli vesait hasara u 
tılmış ve tahrip edilmiştir. 

Giarabub mıntakasınd!l dü 
nırı bir taarruzu geri püskü• 
muştur. Ingilızler aslertm; 
hır kaçını bombard·man et 
le1 ise de hasar yok!ur. 

lak bir imanla meşbu ola 
millPHmi7i sahit tutuvorum . 

"Millet, Roosevelt'le 
beraberdir n 

VaşinJ(ton, 30 (AA.) - Re 
velt'in nutku şimdiye kadaı 
riılmemiş bir dinleyici kütlesı 
rafından büyük bir alaka ile ta· 
kip edilmiştir Yalnız Amerıkada 
nutku dinlivenlerin adedi 80 mil
yona yakındır. 

Roosevelt'in nutkunu tefsirer 
vaz.:lıgı bır makalede Nevvor 
Herald Tribune gazetesi, şoylf 
demektedir: 

"Birlesik Amerika devletleı 
Reisi. millete asil bir hitapta bı 
lunmuştur Roosevelt. blie iz.
ettiği büyük gayelere erişm 

ıcin ittihaz edece~i her tara" 
bütün mılleti kendisiyle ber 
bulacaktır ... 

Güzel Bir Hediye Yapmak İsterseniz? 
·v ereBige ve uzun vade Ue bir Devlet Denizyolları işletme 

idaresi llCinları · 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

MANTO KORK 
ARJANTE T I L K I 

Mafazaımda 78ptırınız. 
A'n'11panın 1941 ıon modelleri celmiıtir. Mahmutpaşa 137 No. 

• ARJANTE TİLKİ Mafazası Tel: 22554 ----· 

Yılbaşı Münasebetile Yapılacak İlave Seferler. 
Yılbaşı münasebetiyle 31 BirincikAnun 940 Sah pnünil takip 

gece yarısından sonra aşaiıda yazılı ilave seferler yapılacaktır . 
eden 

Köprüden kalkış 3.00 Bliyükndadan kalkış 0,50 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşa~ıda yazılı mcv aın p z r o,;K n za r ı d y Hl un, t ve m h llerdekl a kert •t 
alma knmlsyonlo.nnda yapılacaklır. 'l'alıplcrin belli \ akıttc alt olduğu komısyona gelmeleri. Şartn melerı kı 
misyonlarında görulılr. 

Cinsi MU<ttrı Tutarı Teminatı ihale gOnD aaat ve mahall 
?-1 ydaıpaşadan ,. 3.18 Heybeliden ,, 1.00 , ~ Bayanlar ve Baylar Kadıkoyündcn.... .. 3,25 Burgar.dan .. 1.15 -----

l ~ Kımılılrn ,, 3,55 Kınalıdan " 1,30 Sığır eU 
Bur:;azdan ,. 4.10 Kadıköyilnden' ,, 2.00 s d ğı 

Lira Lira 
-----

260 'fon 91,000 5800 6/1/941 16 Edime Hacı Ur 

le CTinizc!e 35 karuıla ancak bir manca! yakabilirsiniz. Lak"n meşhur Hcybel den ,. 4.25 Haydı:ıı paşadan ,. 2.08 u~ e ya 
. , ı:llab Efendi aile mutfaiı bu para ile evinize kadar bir günlük yemek Buyilkıdaya var11 t.35 Köprüye var11 2.25 Sıiır eti 

40 .. 64,000 
250 .. 52 500 

4450 
3950 

4 .... 
14 ... 
6 .. .. 

23 .. .. 
23 " ,, 

3 •• .. 

9,30 Çanakkale 
15 iz.mı. 

15 563 
- ırönderir. Harbiye Mektebi karıısmda Numara 295 ..... ,.1 NOT: Arpa 

Zeytin yağ} 

.. 7,500 
168 .. 15,120 1134 
25 17,500 1213 

ı o Edirne eskı mQflrl) 
11 .. .. • 
15 n ,. • 

I Bu ırece seferlerinin Haydarpaoada trenle iltisakı nrdır. Kaaıköy 1 Bakır bakraç 
\ e Koprfide traırıvay ıluı.akı yoktur. (12552) 

" 495 Adet 
500 .. 

5000 
" 

Anaa9Jltköyilnde Akıntı Burnunda Çetmeye bitişik 

450 .. 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Sade yağı 

21.600 Xllo 
18,000 .. 

3712,50 279 
2750 207 
4000 300 
360 27 

34,560 2592 
28,800 2260 

6 " .. 
6 " .. 
6 " .. 

13 " .. 
13 .. .. 

15.30 n 11 • .. .. • 
" .. • 
n " • .. " • 
• • 

~bi UDi MARKO, sayın müşterilerinin yeni =~~":ma 
senelerini kutlular ve saadetlerini diler. Baıkanllğından : saman 

960,000 .. 432,000 21030 
60,000 .. 21,000 1575 

13 .. .. 
13 .. .. 

14 
15 
I1 
11 
14 
15 
16 
11 
14 
17 

" .. 
• .. • .. .. 

110 Ton 3300 247,50 3 .. .. n • • 
Yılbaıı münasebetiyle bu rece ~ 510.000 Cilt Tutkallı Makbuz Bastmlacak Kuru soğan 

Gazinomuz lllJbalıa kadar arı'lctır. Un • ... 
t - Grnel Merkez ihtiyacı için nümune ve tartnameıine ırôre ve kapalı 

105,600 Kilo 10,560 792 
,000 .. 32,312,50 2423,44 

3 .. .. 
20 " • 

• " .. 
Urfa 
(1710 - 12537) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Taıra teıkilitnnızda munhal ttitün ziraat tahrir ve kontrol memur

ııldarma orta "meslek .. zıraat ır.ektebi mezunlarından matlup evsafı haiz 
1anlarm tayınleri yapılacaktır. 

Talip olanlarm vesikalarıle birlıkte umum mudürluğümuz memurin 
llbeaine müracaatları ilAn olunur. "12530" 

zarf uıulile 510,000 cilt tutkallı makbuz, bastırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 17850, muvakkat teminatı 1339 liradır. 
3 - İhalesi 6/1/941 tarihine rastlıyan Pazartesi ıiinü saat 15 de An

karada Türk Han Kurumu Merkez binumda mütqekkil •tm alma komis
yor.unda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, Klnunun 2 ve 3. maddelerinde )'Ulb naika ve teminat-
lannı h:ıv" kapalı ve mühürlü zarflannı ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar knoniıyon baıJkanl.ıima vermelerl "'11996,. 

Devlet pemiryollan ve limanları işletme idaresi ılanları 

__________ ..._________________________________________ . 
~-·••••••••••••••••••••••-~ı Beher kilosuna tahmin edilen 

Bayramda YalnlZ ::8 kurus olan 140 ton pırlnt lf 
za !la eksiltmeye konmuştur th 
10/1/941 günu saaı 15 te Ank r 

KIZILAY GAZETESi• Lv AT.iri. ı tın alma komsyo u 
da vapli'-raktır tlk temınat:ı asa 
r dır ~ af ve ş rtnamesl 250 il 

Çıkacaktır ruşıı komısyondan alınır Tailpl 
_ • k nuıu vt's kaiarlle tcklıt mektu 

lllnlarıruzı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yardun etmı~ 
olacaksmız. 

rını !halı· saat nden blr uat 
komısyonr. vermeJen (1670 - 1 

" 

Beyoflu Kaymakmhtmclan: Baır boş sahipsiz bulunan bir koyunun 
3 aıuı içinde uhlbi çıkmazaa •tılacaktrr. (12553) 

Muhar.ımen bede'ı (9000' lira olan 30,000 Kır. Dekiıtrin (17.1.1941) 
Cuma cünü aaat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binan dahilindeki Ko
misyon tarafmdan kapalı zarf usulile satm almacaktır. 

Is. Bu i•e ıinne'k istiyenlerin (675) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tanbul Asliye (12 ci) Hukuk Mahkemesinden: tayın ettiii vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni cün saat (14) 

1 L A N 
FIATLARI: 

İlan sayf alannda 
Diğer sayfalarda 
3 üncü sayfada 
2 nci sayfada 

santimi 50 Kr 
" 100 ,, 
" 200 .. 

250 
" " 

• 200 ton bulgur alın caktır~IC 
rfla et ltme ı 15 1/941 Cal'J 

gtlnü saat 15 te K Y'!leride skert 
tı:ı alma kom yonund yap 
Tutarı 30 000 1 ra, ılk teminatı 
l r dır T 1 plertn k nunt vestlı: 
teklıf mektuplarını h le Muddei: Kahraman Sağlam arzuhali ile muhakeme gununü on dörde kadar Komisyon Reisliiine vermeleri llzımdır. 

Muddeialeyh: Kamile. Usküp gösterir davetıye vaı-akaı;m.n Bu i•e ait f&rtnameler komııyondan parasız olarak daiıtdmJrta-
nahıyesınin Kemalpaşa koyiınde mahkeme divanhanesine asılma- dır. <12540> 
n Ukim iken lzmirın Muradıy~ sına ve 940-848 numaralı kdyıt--_.-----------------------------
koyuudc Karabaş Ali kızı ve Ar- lı ışbu davaya muddeialcyhın 15 ~ 
navut l'aık kansı halen ikamet- gün içinde cevap vermesıoe karar 1 
gahı meçhul. 

Mudc:iei Kahraman tarafından verilmiş ve bermucıbı karar ar-
JnÜddelQleyh Kamile al~yhine 

8
_ zuhal ile davetiye varaı<ası mah

".ılan Boşanmanın tescili davasına keme divanhanesine asıimış ol
ıt arzuhal sureti müddeialeyl:ıe makla mumaileyh Kamilenın yu
ebliğ edihnek üzere yazılı adre- karıda yazılı müddet zarfında 
ıne görıderilmipe de mu.n:ailey- davaya cevap vererek tahkjkat ı· 
iın ıneZkiır ikametgahını terk 1le çın tayin kılınan 21-2-9·11 Cu:na 
.emtı m•çhule gittigınin beyanile günü saat 9,30 da mcthıce:nem,z-
ade kılırıması üzerine llukut< u- de hazır bulunması veya kımıtni 
llllu MUhakemelerı Kanununu bir vekil göndermesi lüzumu teb· 
41, 142, 143 ve 183 uncü madde- lıg yerine geçmek üzere ılan olu· 

Maliye Vekiletinden: 
Gazetelerde Kibrit ve Çakmak İnhisan tarafın

dan neşrettirilen bir ilanda kibrit kutulannın.1/1/94 
tarihinden itibaren iki kurup satılacağı bildirilmek
tedir. 

Kibrit fiyatlannda hiç bir tenzilat yapılmıyacak
tir. Kutular eskisi gibi doksan paraya satılacaktır. 

(12339) 

rııe vfikan ıade kılınan dava nur. '~•••••••••:-•••••••••••••••~ 

1 nci sayfada 
Müracaat yeri : 

" 500 ,, 

!stanbuhta, Postahane Jı:arljtsında Kızılay Satış bürosu, Tel: 226~~ 

\a lıtanbal, Poetahane arkaıında İIAncılık Şirketi Telefon: 20094 - 95 , 

İnhiSarlar İstanbul Başmüdürlüğünden : 

Güherçileye ihtiyacı Olanlara 
tdaremizce tedarik edilen aaf potas guherçiltsı k'losu 65 kurıı~tan .. e 

beher pakette 5 Jı:ilo bulunmak lizere satışa crkanlmııtır, 
Bu maddeye ihtiyacı olan aanayi erb3bmın: 
J - Ad ve Soyadı, 
2 - Adreıi. 
3 - lcra t;ttiii sanat, 

. -· 
4 - ••••• müddet urhnch ihtiyacı oldaiu güherçne mlktları hak

kında malumatı havi talepnameler Mıntaka İktısat Mudurlütune mUra
caatlJ bu ihtiyaçlarını tasdık ettirdıkten sonra bu ves ka ıle Tophanede 
Barut satış maeazamıza onuracaat eylemeleri. (12516) .. _ _ 

b r s t e\ \:el 

iki psrtl 
alınacaktır Pazarlıkla ek lbn 
1/94 ı Çaı şartıbn günu 
sunda a kert satın 1 
da yapılrc ktır. YU7 'Onun 
bedelı 22 800 lıra. a• 
lirndır T 1 plerlr beli k n 
yona gelmeleri. ( 1708 

• 500 ton ot alınacaktır. Paza 
eksıltmesı 15/1/94 ı gun ıaat 

TeKırdaid askeri satın alma 
yonunda yapılacaktır. Toptan 
ea parça alınabıhr. Tem 
lir dı . T iP 11 
yoı a clm lım. (17 
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s OD 
ır\deı 

~d~tt Sümer Bank yiinlü ve pamuklu mensucat fabrikaları mamulatı, aıağıdaki tabloda kaydolunan n 
~~1 taksimatına göre Müessesemiz mağazalarında ve safı§ bürolarında satılacaktır. Tüccarların 1 r.:r ..,. oldukları mıntakalardaki teşkilGtımıza müracaatları rica olunur. 
~:S Mağazamız Bürolarının 
şida S AT 1 Ş M 1 N T A K A S 1 isimleri ,. S AT 1 Ş M 1 N TA K A S 1 
e dels+..-..ı, Eclrne, Krldarel, Tekirdağ, Kayseri, SIVas, Krıehlr. Yozgat. 
r u1 Kocael, 111eclk, Eskitehir i Kütahya, Konya, Niğde 

Bu .kesir Ça İSTANBUL Toptan Mağazası ., na, la , nakkale i Bolu i Diyarbakır, Urfa, Malatya~ Etaai ~ 
: Zonguldak, Kastamonu Mardin, Tuncel, Bmt111 M111 1 Ağn, 

d~ın ~ara, Çanlon, Çorum ANKARA MAOAZASI Sird, Bitls, Van, Hakkari 
u ~ ı8111r, Manisa, Afyon~ Antalya 1ZMtR MAOAZASI Erzurum, Kars, Erzincan 
sonAycllll, Denlzll, Muila~ Isparta~ Burdur NAZİLLİ BCROSU. Trabzon, Rize, Giresun, Çoruhi Gii-

Mağazamrz 
isin 

KAYSERİ BV'B.O 
EBEQIJ B'ORosl 

DiYARBAKIR tU 

ERZURUM MAÖ~ 

ı':!~ ipi ( M er s 1 n ) , Seyhan, Gaziantep i tçEL (MERSiN) MAOAZASI miıhane 
sor~'Mmaı. Hatay Samsun, Ordu, Sinop, Tokati Ama SAMSUN MA<l. 

OT: 1 - Pek yakında faaliyete geçmeleri mukarrer olan: 1 - Nazilli Satıı B&romoz mıntakası müıterilerinin İzmir mağazamıza, 2- Kayaeri ve EretH Biiromm mıntaka 

a 
e}erit 

terinin Mersin mağazamıza, 3 - Diyarbakır mağazamız mıntakası müıterilerinin Mersin mağazamıza, 4 - Samswı mağazamız mmtakuı miifterilerinin lstanbul \ 
< ğazanuza m&racaat etmeleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~ .......... ~--~~~~~~~~~~--
OT: 2 - Pamuk ve yün dokuma ve trikotaj ipliğlle Sung İpek ihtiyacı için doğrudan doğruya lstanbulda Birinci Vakıf hanmda bulunan müea1e1e111is .-kezine milracaat edihDı. 

tıril NOT: 3 - Sümer Bank Yünlü Mensucat fabrikalan mamulitının satııına bqlanılacak tarih ayrıca ilin olunacaktır. . 
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r l•Hll•lll> N A Z A R 1 D ı K K A T E • Sayın milıterilerimize mağaza ve satq bürolarımıza aid muamellttan miltevellid ~7etlerinl maiaza ıı • 
n • ve Büro tefiiklerine veya doğrudan doğruya müeueaemiz merkezine bildirmeleri nea olanar. 
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tarı 

f ""~ GENERAL ELıCTRIC MA0AZASl9rlOOW. tsTMl.AL caooaa-. ••a.ı •iM• Q 
Biılep Ameribam mamulitıclıı. Birleşik Anierikamn mamulitulu. 

EN 
Görünmek 

ister misiniz? 

Devlet IJmanJan ftletme Umum Müdürlüiünden: 
Tilrk vaparlarile ıelen et7UJD tahmil •• tabliyesi için dahili ticaret 

edlabma bir kola)'bk olmak üere mesai harici ı:amanlarda Galatadaki 
maamellt """8imiacle )'apdmakta olan tahailltm badema iılerin merlı:ed 
..,h eti nuan itibare almarak )'ine bir aiibalet olmak ve aürat temin et
melı: mabadi)'le 1/ 1/941 tarihinden itibaren tatanbal cihetindeki dahllt 
Ticaret Giimriitii binaamda balunan muamellt kıammmda J'&PdacaP all-
lı:adarlara illıi olum. (12554) 

1 

ı HM= zoeo
ı llH = llH.-

1 711 = llH

• IH=Hff·-
1 IH= llH.-
il 

80 

308 

lff - 1110.

" =- ""zt = ıuoe-

T&rkbe " Bankmına pan yaMn&kla 
valmz para biriktirmiş olmaz. ayni za-

manda taliinizi efe denemiş olursqnuz. 

k ... delef' ı 4 tubat. ı M•· ı Kumberah ve tcumb• ...... 
ftftl!DlerıtıU eft U etll , .. "* ' Alu9t• 1 lldM..._ ,.. •uluftaftlar ıcur9)re 

... tarıtı1tırt11• --•I• •idi edUlr._ 

Saatleridir. 

Türkiye~ 

ZiRAAT BANKASI 
Kanlat TarUaiı ım. - 8enna)'e91: 100.000.000 Tlirls LlruL ..... " 

AJam cledl: Z65 
Zlnl .e Tleari her ant haalsa maarelelerL 

Para bl~ H.IH Un ilmunbe terb•~ 

Ziraat ........... bmbanb ............. eı.md '" ........ - .. 
58 IUMI ba .......... leUde 4 defa~ ...... ile 11 ıtnllri pllaa 16-
re ilır....,_ clalftdacaktlr: 
4 det l.000 Liral* 4,000 Lln 100 adet 50 Llnhk 1.- Lla 
4 • .soo .. ı.ooo • ızo • 40 • 4.IOO • 
4 • 2so • 1,000 • ıeo • zo • s.zoo • 

40 .. 100 • 4,000 • 

DiKKAT: Heuplanadalı:t ıı-ralar bir Mil• lchac!e 50 lram ..... --
a,ıi ~ UU'ami)'e çıktılı takdirde tJ. IO fulali7le .,~. 

~.a,r eenede 4 defa 1 Eyl61. 1 BirhlclkADa. 1 Mut w 
1 Bulnn tarihlerindf. ..-ldlt'Nktlr. 

Beyoğlu 

Note 

KE~ 

Mır•-- sıaucı • 
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