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_Kanaat Kitabevi ve her kitabcıda biılunur;._J 

-CUMHURREISIMIZ -ı 
• 

Misafir lngiliz 
Generallerini 
Kabul Ettiler 

ROMANYADA 

'' 12 ıı Fırka 
Alman 

Askeri Var 
Kıtaat Fransadan 

Geliyor ve 18 Fırkayı 

Bulacağı Sanılıyor 

Bu Tahşidatın Bir 1\nkara, 16 (A.A.) - Marshall Cornwall ile Hava 
ltteisicümhur İsmet İnönü Vis Mareşali Elmhurst ve A
'hugün saat 16 da Çankaya- miral Kelley'i kabul buyur
~aki köşklerinde İngiltere muşlardır. 

Hedefi ~e Şu imiş: Ak.denizde hava hücumuna maruz kalarak hasara uğrıyan ve İngilizler tarafından batırılan "Soutampton,, İngiliz kru,•a:ı8ril. (A~·ni 
harekat esnasında hasarı gören "İllustrious,, tayyare gemisinin resmi ve evsafı hakkındaki malfunat Üçüncü Sayfamızdadır .. ) 

~üyük Elçisi ile misafireten Mülakatta Hariciye Ve- Türkiyeyi Tehdit ve 
Ak denizde 
Gemilere 
Taarruz 

~
karada bulunmakta olan kili Şükrü Saracoğlu da ha
yük Britanya Orta Şark zır bulunmuştur. 

• vvetlerinden Korgeneral 

Yunanistana Taarruz 

İçin Hazırlanmak 

~oosevelt 
~on9reden 
~e istiyor ve 
ı~için İstiyor? 
bl -----

~' 

Roosevelt'in Kongreye teklif ettiği 
"Kira ile veya ödunç ver,, kanun 
projesi, İngiltereyi Amerikadan a
labileceği harp malzemesinin bede
lini peşin olarak ödemekten kurta
raca'ktır. Yeni formıil sayesinde A
merika İngiltereye her türlü harp 

malzemesini azamı nisbette vere
bilecek ve İngiltere harpten sonra 
ba malzemeyi aynen iade edecek, 
yahut ta kir:ısmı ödiyecektir. 

M. Zekeriya SERTEL 

. :~ Amerikanın İngiltereye yar- . 
dımı meselesi, günün en 

Jnühim davası olmakta devam e
~iyor. 

A':1erika Cümhurreisi, Yılba· 
ından evvel ve Yılbaşında irat 
ttiği nutuklarda, ne bahasına o
ırsa, olsun, İngiltereye yardım 

S dileceği hakkındaki vaadini ye
r ~ine getirerek, kongreye bu hu
r usta kendisine azami saliı.hiyet 
• erilmesini istiyen bir layiha ver

iş bulunuyor. Şimdi bütün A
erikayı meşgul eden bu layi

arun esası. İngiltereye parasız ve 
İl\riyet suretiyle her türlü harp 
~alzemesi verilebilmesini temin
':tir. Nitekim layihanın adı da 
'Kira ile veya ödünç ver,, dir. 

Roosevelt bu layihayı kongre
e niçin verdi, ve bu layiha ile bu· 
~eniş salahiyeti istemiye neden 
lüzum gördü? Amerika şimdiye 
~adar İngiltereye yardım etmi
i/or muydu ki, böyle bir harekete 
lüzum görüldü? 

* * 
Harp başladığı zaman Şimali 

Amerika Devletleri harp
ten uzak kalabileceklerini umu
orlardı. İngiltereye yardım et
ek istiyorlardı, fakat kendileri-

1 harbe sürüklemiyecek bir tarz 
ulunmak şartiyle. Ayandan 
ohnson bunun çaresini buldu. 
aslı and Carry adım taşıyan bir 
anun teklü etti. Yani parasını 
eşin vermek ve kendi nakil va· 
talarınla alıp götürmek şartiyle 

istediğin kadar mal alabilirsin de
~ekti. Bu sayede Amerika malını 
beşin para ile satabilecek, ve 
hunların naklinden mütevellit 
tehlikeden de uzak kalabilecekti. 

$imdiye kadar tatbik edilen u
tuı bu idi. Ve zaten bugüne ka· 
tlar Amerika kendi müdafaa nok· 
tanlarını tamamlamak mecbwri
~etinde idi. İngiltereye fazla yar
ılım edemezdi. İngiltere de aldığı 
l'rıalın bedelini ödiyebileceğini 
~annederek bu tarzdan memnun 

Amerikan Yardımı 

Donanma da 
İngiltere ye 

Verilebilecek 

Stimson Dedi ki: 

11 Buna Mani Olacak 

Bir Kaydın ilavesine 

Şiddetle Muhalifim .. 

Londra, 16 (A. A.) - Müsta
kil Fransız Ajansının Romanya 
hududundan öğrendiğine göre, 
alınan emin haberler, Roman
yanır. Alınanlar tarafından 
müstakbeJ hareketler için bir 
üs olarak hazırlandığını teyit 
etrı:.ektedir. Yalnız Brasov şeh
rinde iki Alınan fırkasına yakın 
asker varlır. Hergün birçok 
Alman askeri trenlerinin geldi. 
ği Köstencede paraşütçü unsur
larm bulunduğu görülmüştür. 
Bükreşte bulunduklan bildiri
len Fransız mütehassısları 
Saint-Nazaire'den gelmişlerdir. 
Bu mütehassıslar Tloesti ile 
Yerköy arasında yeni bir petrol 
borusu koyulması işinde kullanıla 
caktı. Bu miitehass1slar Nantes 

(Sonu; Sa; 5 Sü: 1) 
m m - _..._.. n rr.-ı: 

Tekziplere Rağmen 

Bulgaristanda da 

Sivil Alman 

Askerleri Varmış! 
Ankara Radyo Gazetesi, dün 

akşamki neşriyatı esnasında 
şu malumatı vermiştir. 
"Bulgaristana girdikleri meç
hul kaynaklar tarafından bil
dirilen Alman askerleri hak· 
kında yeni bir malU.mat gel· 

(Sonu: Sa 5; Sii 7) 
r.•..--..-.:a:·~ 

Soutampton lngiliz 

Kruvazöründe Y angn: 

Çıktı, Gemi Batırıldı 

Harekat Sırasında 

İllustrious Tayyare 

Gemisine 500 Kiloluk 
Bir Bomba isabet Etti 

Kahire, 16 (A.A.) -Amirallık 
dairesinin tebliği: 

Amirallik konseyi, İngiliz "Sou 
tanıpton,. kruva?:örünün tamami
le kaybedilmiş olduğunu bildir· 
mekle müteellimdir. 14 Kanunu· 
sanide bildirilmiş olduğu gibi, 
Akdeniroe gemilerimize karşı y~
Nlan hava hücumları esnasında 
·'Soutampton.. kruvazörüne isa
bet vaki olmuş ve gemide yangın 
çıkmıştır. Yangın o derece geniş 
olmuştur ki, gemiyi terketmek 
lüzurnu hasıl olmuştur. Bunun 
üzerine gemiyi yedeğe almak im
kansız görüldüğünden "Soutamp
ton., bizzat kendi kuvvetlerimiz 
tarafından batırılmıştır. 

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 

Hariciye Nazırı llull 

Vaşington, 16 (A.A. - Ameri
ka Bahriye Nazırı Stimson bu
gün yaptığı bir beyanatta Ameri
ka donanmasının herhangi bir 
kısmının !ngiltereye devrine ma
ni olacak bir kayıdm İngiltereye 
yardım kanununa konulmasına 
katiyen muhalefet edeceğini söy
lemiştir. Stimson, donanmanın 
çok istifadeli şartlarla devredil
mesini mümkün kılacak bir vazi
yetin hasıl olabileceğini bu mu-

Yeni iaşe Teşkilô.tı 
Ay Başında_ 

F aaligete Geçecek 
Başvekil, Dün Ticaret Vekaletinde Bu işe 

Ait Hazırlıklarla Meşgul Oldu 
halefete sebep olarak göstermiş- Ankara, 16 (Tan muhabir~n-
tir. den) -., Başvekil Doktor Fefik 

Bahriy~ Nazırı bu hususta baş- Saydam Bugün, ticaret vekale-
kaca tavzıhte b~lunma~ıştır.. ttnc gelerek vekaletçe hstzırlan-

M orgentau nwı sozlerı mı~ olan iaşe teşkilatı hakkmdciki 
Vaşington, 16 (A.A.) - Mal.iye program üzerinde tetkikat yap

Nazın Morgentau, gazetecıler nuş v~ üç saat kadar ve..talette 
toplantısında demokrat memle- . 
ketlere ya!'dım edilmesine taraf- rneşguı o~uş.tur: Esaslan taına-
t " ld <tunu söylemiş ve demiş- men tesbıt edılmış olan program 
"'r 0 u,., u· T' V k'l t· tir ki: ve teşk atın ıcaret e a e ınce 

(Sonu: Sa 5: Sü 4J hazırlıkları ikmal edilmektedır. 

\'erilen malumata göre iaşe teş
kilatı önümüzdeki aym başında 
faali)'ete geçecektir. 

Manifaturacıların 

kuracağı şirket 
Ankara, 16 (Tan muhabirin

den) - lstanbuldakı bir kısım 
manifatura tacirleri arasında bir 
anonım şirket kuruımak~a oldu
ğu ve bu şirketin manifatura it-

rSonu: Sa 5: Su 5 J 

I ~örünüyordu . 
·f Fakat Amerikadan alınan ma

ifl} _ı lın bedelini pesin ödiye.bilmek I 
B" 0 l~in dövize ihtiyaç vardı. lngilte

,..." p ~~. Almanya gibi, eşY.~ mübadele
f'~tl l~· suretiyle borcunu odemek usu
Mıı~!, 1.ırıü tatbik etmiyordu. 
ışfı> Döviz bulabilmek için tn~ilte

~e bankalarının kasalarındaki al
tınlan kullandı. İngiliz bankala
tında bulunan Amerikan esham 
\>e tahvilatını sattı. Müstemleke 
\>e dominyonlarında 
t<ıtt.ı . Hatta Garp 

.ı~'; bı.ııunan depi7 üsle 
(Son 

"a'nın sukutundan önce İngiliz tayyar~eri tarafıntian tahrip edilen Itatyan iaşe ve tecemmü 
noktaları •• (Son harekata ait haberler. Beşinci Sayfanumadır) 

-A 

Çok Müthi§ 
Bir Hava 
Baskını 

lngiliz Tayyareleri 

Wilhelmshafen' deki 

Üssü Tahrip Etti 

Hasar Çok Ağ~r 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup bir filo ke~if harekatı sırasında .. 

limandaki Hedeflere 
Fevkalade Ağır 

İngiltereye Bu 
Ay800Tayyare . 
Teslim Edilecek 

Amerika da Yapılan 

Avcı Tayyarelerinin 

Yüzde Doksanı Büyük 

Britanyaya Veriliyor 
Nevyork, 16 (A. A.) - İngilte

re hesabına çift motörlü bombar. 
dıman tayyareleri imal eden 
Baltimor'daki meşhur fabrikanın 
sahibi Glen Martin, gazetecilere 
beyanatta bulunara~. Amerika 
havacılık sanayiinin Ingiliz sipa
rişlerinin hepsini ifa edeceğini. 
bu :ıy içinde İngiltereye 800 tay
yare teslim edileceğini ve bu 
miktarın günden güne artırıla
cağım söylemiştir. 

Avcı tayyareleri 
Waşington, 16 (A. A.) - Reu

ter: "Nev-york Herald Tribuna" 
gazetesin~ Vaşington muhabiri 
yazıyor: İngiltere, şimdi Ameri
kada imal edilen avcı tayyarele
rinin yüzde doksanını almakta
dır. Bu suretle Amerika imala
tınm İngiltere ile yarı yarıya tak
simi icin Cürnhur Reisi Roose· 
velt tarafından ileri sürülen 
pren!;ipin hududundan ileri ,gecil
miştir. Tesrini sani ayında vap1-
lan bütün imalat harice cıkanl
mıştır. Ayni muhabirin ilave 
ettiğine göre İngiltereye karşı 
takıp edilen bir yeni yardım po
litikası yüzünden 1940 senesi 
son üç BY' zarfında Amerika or
dusuna 40 tayyareden az tesli
matta bulunmuştur. 

De Brion, Hitlerin 

Cevabını Mareşal 

Petain'e Getiriyor 
Jurih, 16 <A. A .) - "La Su

isse" gazetesinin Vichy muhabi
rinin verdiği bir habere göre. 
Vich" Hükumetinin isgal altın
da bulunar. Fransadaki mümessi
li de Brion'un yakında Vichy'ye 
gitmesi ve cumartesi ıtünü kabi
nenirı toplanarak Fransa • Al
man münasebetleri hakkında e:ö· 
rüşmesi muhtemeldir. 

Briorı'ur. Noelden evvel Mare
sal Petain tarafından Hit!er'e 
gönderilen mesajın cevabını ha
mil bulunduğu söylenmektedir. 

1 sviçredeki askerler 
Bcrn, 16 (A. A.) - Almanya 

(Sonu; Sa 5; Sü l) 

1 

Askeri Vaziyet 

MiHVERCİLERiN 

YENİ TAARRUZ 

HEDEFİ NERESi? 
Askeri Muharririıniz yazıyor 

Bu yılbaşındanber:i Mihver 

Devletleri yem askeri plan
lar hr.zırlııdıkları ve bunların tat
bıkına geçecekleri söylenmektedir. 
Hatta Alınan ordu c .. fieri, yılbaşı 
gıinlc>rındE: Alman mılletine hita-
belerinde 1941 senesinin "Kat'! 
Za!eı Senesi" olacağını haber ver
mişler; Alma n Propaganda Nazın 
Herr Goebcls, c1aha ileriye gide
rek içmde bulunduğumuz sene 
içir "İngilizlere öyle müthiş bir 
ders \'ereceğiz ki, d ünya hayret
ler içmdı kalacaktır" demistir. 

(Sonu: Sa 5. Su a> 

Darbeler İndirildi 
Lonctra, 16 (A.A.J - Gı-çc>n 

gect- ıngiliz tayyareleri Wılhcl 
nısh;üen deniz üssüne k~ı ta· 
mıımıyıe muv&i/akıyc1le nt'tice· 
lenen mütemerkız !>ır hücumd., 
bulunmuştur. Bu hı.icU'!\ ~imdi· 
ye ı<adar bu limana karş1 tevc·,h 
ed·1f r. ctuz dokuz hucunıda'l co~ 
dalw ıı.ddetli olmuştur A:;l\.c:rı 
ve bahri bakımdan hayali ehem 
mİyPtl haiz olan hed·~ ÜPr mU~:, 
sır ~urette ve ağır b-:>mbardın.a· 

na tab. tutulmuştur. Bu füi.ıth i ~ 
hüc-um hakkındaki tam rjpor rI 

gt-ldifi zaman Alman harn 1-ıa· 
~ıyetirın bu mühim m~;okezir.ır 
tekrar normal harp fı:ıaliyetm! 
başhyabilmesi içın uzun bir Z:l 

nıan geçmesi lazım {~lc.>rc~i ;-n· 
lasıl~caktır. Hücum mtitemer 
kiz bir şekilde yapılmi~ "e gcıyeı 
dık6atle ha:ıırlanmışt~r Alınan· 
lar i~ir. büyük ehemmiyeti h~m 
hedeflere pek ağır darbehr i::ci· 

'-~ ... ~~--· (Sonu: Sa 5: Su 3J 

SIRASI GELDİKÇE: 

HITİPA! HITİPATE 
BRE PEDYA! 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
(Bu yazının nakil ve tercüme hakkı serbesttir) 

Heybeliye, Büyük.dereye, Ayaspaşaya bir diyeceğim yok ise 
de; ben Tatavlayı bir, Sandıkburnunu iki, Eyübü Uç, pf'k 

seyerim. Buralarda ayrı ayrı zevk bulurum. Bu zevhlcrin çoğu 
acı, yaslı zevklerdir. Bence. matemin de, istırahın da, baht~ kara· 
lı!!-ın da bir zevki vardır. Ömrümün beşte dört buçuğu ıstırap 
içinde geçtiği için elemdaşlarıma karşı vefalı olmayı manevi bir 
vazife sayarım. 

Dün )'İne Tatavladan Elınadağına doğru tek başıma bir yaya 
gezintiye çıktım. 

Çardaklı kah,•enin -ki burası kuş meraklılannın umumi ka
rargahıdır- salkımları kurumuş ka.meriyesinde bir çift kanyakla 
bir tek sade kahveden sonra Halice bakan yamaçlara doğru yü
rüdüm. 

Eskiden Osman bey. Şişli ve bura lan adeta Arnavutluk da~
Jarı gibi bomboş yerlerdi. Son zamanlarda maşallah yerliler. ya-
bancılarla epeyce şenlendi. . 

Yamaçların birine yaklaşınca birdenbire bir takım genç ses· 
ler işittim. Kahkahalı, eğlenceli sesler arasında Rum delikanlıla· 
rın hir düziiye haykırdıkarı bazı kelimeler kulağıma çarptı: 

- Hıtipa! 
- Hıtipate bre pedya? 
~ Hıtipa! Hıtipa! 
Sonra yine haykırışmalar, gülüşmeler \'e arkasından bir :ru

\•arlanan tenekenin sesi... 
Ne ola ki? Herhalde kavga dövüş değildi. Değildi amma, ço· 

cuklar, delikanlılar. hatta orta yaşlılaı: niçin (Vur! VW'un bire ço· 
cuklar! Vur bre vur!) diye haykmyorlardı? 

Merak edip sokuldum. İrili ufakb ottU kırk kişi bir yanm ay 
olmuşlar habire taş atıyorlar, sopa atıyorlar, tekme odun atı
yorlar. 

Şöyle eğilip baktım. Yüzü gözü beyaz, gözleri kanı;anafı. di"i
leri meydanda, sırtı kapkara, sepsemİ2 bir kedi. Kuynığuna da 
eski bir teneke bağlanmış. Kedi dsr bir sel yatakına sıkışmış, kar· 
ru yamaçlara yapışmış. Sağdan soldan, önden arkadan.: tepMt'n 
kenardan yağdırılan taşlara odwılaza karş1 ne yı:.pac.-'l~m "!l!!ır-

' (Soııu: Sa Sj Sil 6; 
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Yazan: Alfred. Fabre - Luce - Çeviren: Ulunay 

Yoksul 
Münevverler 
Pavyonu 

Hastahğın 

Sebepleri 
Anlaşdmıştı 

Tecrüb"', Fransayı terbiye ediyordu, 
r.ihayet hastalığın sebeplerini ~
.i:ııs etmişti. Evvelden bu hasta
lıklaı ın (parl~mentari7.lll) olduğunu 
uzannedıyorlardı. Bu nikbinlik 
ellerin uzandığı yerleri göstermi
yordu. Ordu, gayrımes'ul olduğu 
için hastalıktan muaf gibi gori.ı
niıyordu. Halbuki, Sedan hezlme
tınin ertesi günü anlasıld.ı ki, or
du d:ı kı:.ngren olmuştur. 

- 28-
Vaziyeti bu turlu muhakeme 

etmek doğıu idı; yalnız ne:.ıce 
y<ınlışt1. h.endısınce mtlsa.t gö
rumm :t..:ın::ana kadar Mussoııni 

ıruzi surette harbe girmış sayı
lırc!.1 /:ı..lman bloküs'unu hc.ıfifletc
b!lıjor, bır Balkan ittıfakına ma
n cl::ıl,ıliyor ... Şark ordumuzun 
ıı tibatma halel venyor, Alpıerae 
de dığer bir ordumuzu .ıkamete 
maı1h..ılm eylcyordu. Harp harıcı 
oulunmak gayet iki taraflı kesen 
bır slliıhtı ve bu silahı Mussolıni 
hal \ e vaziyete göre p~k gLızel 
kuılonıyoydu. 

Harp ye\ <:ıı;larsa Mussolini mıı
let!ne lıtaıaflığın menfaatk:rın
dcn bah~eciıyordu. Almanya. oü
vtik mikyasta harekata oaşlarsa 
.Mussolini o zaman matbuat ıJe 
ve askeri tecibirlerle bütün dün
yc1y:ı bu bitaraflığın muv,ıl~kat 
olduğunu ılan ediyordu. N~sclnda 
!t1giltt re c'onanmasınm bahren 
•ı rondjhı::m'c taarruz etmzmesi
rıı ı.: sebebi hısmen Akdenizde nü
kum süren bu şüpheli vazıy~t
teıı dolayı idi. 

Bu sun.tle Mussolini hiç kılı
cını çekmeden Almanyaıım min
net tı.ırl.ğını kazanmış oluyordu. 
Bızim diplomatlarımız bu nokta
lan göre:meciiler. Çocuk gibı al
dandtlar 

Fransanm on dokuzuncu asır
da toplayıp yığdrkları ;;~rve: dün· 
yanııı aldığı değişiklikleri onlaıa 
gö" tf· rmedi. 

Tcfevvuku temin için p:ıranın 
kafi olacağını zannettik. au istıh
faf diişmanr sinirlendirdı bizi de 
uyuttt:.; Işte terazinin muv<.ıte
ne.;ı b<.;yle tozuldu. 

* * 11 asıaııgm sebepleri: 

kuşu !F krar çıkabilmek içi.'l se
nede. t:.c,. defa müdürler> dl'gı.,;ti
riliyorau. Halbuki, de~·ştırıll·cek 
en muhırn şey (rejim) dı. Jrdu 
"e dıplcmasi de hasis .. ııam zihr.i
yeti ik büyük görmek ılletı v..r
dr. Zır<ıat sulh zamanmdc1kı ıti
ya<lrn değiştirmek istemıyor,lu. 
.Fakat her nazırın topta.1 harce 
karşr !!oyan bır husııs!yeti vaı
J.ı. 

l~ııı cofrrusu bütün Frar.sız c.ı
hazı yıpranmış bitrr:iştı. 

L.aferı kazanabilmek ıçin yega
n-:? ccır'. narhın en cıv•!ıvli zama
nınan bir ihtilal yapmaktı. 1fal
bukı bu ihtilhl üç sene evveı va
p!}sayd1 Fransa bu fe•a.Ketı! d;iş· 
mfldı. .. 
Asıl vazife: 
--------
B i.ıtün bu müş.ıhetl~·JerdE'n 

Fransızlara mtitJış bi: ıs
tizah teveccüh ediyor Zrra ı~in 
ashnL <luşi\nür!"ek memkketın füı
kiki ~al!ibi o idi. 

.Sır ,.ok zarnandaoberı vergi 
Vf'Trr.iyor, eline fırsa aeeenc 
ha;~;neyi soyuyor, lüzum ~ıa"n 1:,,

lalı.ıtı cfr nümayiş isyaıı şeidm.1e 
ar.l!ye:r. Askeri meziyt"'tle:-in me
~~''rıi meziyetlerden orıu muaf ttı
tacnğın: zannediyor Omlaıı soma 
da bu ıslahatı tatbik ~t•irerC'k 
saliıh:yeti varken onu yapmıyor 
kend:ru öldürtmeğe razı oluyrır. 
Olür~e parlak bir surette ölüyor. 
Talihı olup da hayatta kalırsa 
çduksuz çocuksuz &ıy..ıhlar giy
nuş bir efendi oluyor. Illustra
tion'a abone kaydedilerek her
hafta etrafında güzel lokantalar 
bulunan askeri mezarlıklara zı
yarete gidıyor ... 

Halbuki asıl vazifesi bu mu 
idı'{ 

1919 dan 1939 a kadar vatan 
oııdan kanını istememiş, ~aras·rıı 
ve bir yU\"(j kurmasını istemişti. 
Ilaly;:ın!ar böyle yapmadılar. 

Mıısso!ini yalnız yükseierı bir 
kuvvet değil fak.at daima mevcut 
olan bir an'aneyi ihya etti. 

ltalyar askerinin değil Italyan 
rnilletir.ın milli ve .ın' arı"vi ben
:iğin in önünde eğiliyoruz! ... .,.. 

Darülacezede Bir 

Kısım Ayrılıyor 
Belediye, Darülaceze muesse

se::.ind~ bır "Munevverler µav
yonu" tesısıne karar verıUL~tlr. 
Bu ravyona ahır omrunde kım,;e
c;ız kaJmrş, yoksul duşmuş gaıe
tecıler, miızısıyenler, oğre!nı~o 
ve ;;.rtıstler alınacak ve bUra.ıa 
bi.ıtün medeni ihtıyaçlarm•ıı tc
mınin~ çalışılacaktır. Bu pa\.yon 
bir nevı otel konforunu ihtiva · 
edecektir. Vah ve belediye rcısi 
Lut.fi Kırdar bu pavyonun bır an 
evvel kurulması için büt,ey~ 
tahsısat koyduracaktır.. Pavyo
nun hususi bir nizamnamesi ola
caktır, münevverler pavyonda 
tanınmış sanatkarların temsıl ve 
konser vermelerine çalışılacak
tır. Hususi bir doktor da yok&ı.ıl 
mi;nevverleri rer hafta muay••ne 
edecek ve bunlar için ayn ayrı 
bir rejıın tatbikmı pavyon müdü
rüne bıldirecektir. • 

Maslak Kazasında 

Ölenlerin Ailelerine 

Tazminat Verilecek 
Yedi sene evvel Maslak'ta vuku 

bulan bir otobüs kazası dün Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesinde 
neticelenmiştir. Tahkikata göre, 
Taragono isminde birisi kullandı
ğı hususi otomobili ile otobüsü 
sıyırarak geçmiş ve şoför Hakkı 
da muvazeneyi temin edemiyerek 
otohüsü hendeğe yuvarlamıştır. 
Seniha, Kemal ve Ali isminde üç 
kişi ölmü~ ve birkaç kişi de ya
ralanmıştır. 

!\fahkeme, hadiseye sebebiyet 
veren hususi otomobil sahibi Ta
ragono ile otobüs sahibi Niyazi 
ve şoför Hakkı'nın ölülerin aile
lerin,,, biner lira tazminat ödeme
lerıne karar vermiştir. 

Memleketimizde 

Kahve Yetiştiriliyor 
Kargaşalık: 
-- ---- _, Antalya zıraatc-ılarmdan Mahir 

H aziranm sc~ızı~ae raris Oğütciı ~dcn~z kıy~larında. bir 
muhasara edılmış bır jeh- kahve fıdanhgı tesıs etrnış ve 

re ciondü. Top sesleri mütemadi- , mahsul almaya muvaffak olmuş
yuı devam ediyor. Lokantalar tur. 
bo~ahyor. Vandom meyc.anında~i Bundan evvel de, memleke
Ritz otelinden son müşteriler de timizde ilk defa . o~ar~. b~d
çıkıp gıttikleri için otel ban vol::.rı rumda kahve yetıştirmıştır. ılk 
kapanan bir su şehrini'J p~lasla- t~crübeyi şahsi teşe~büsü _ile ~la: 
rınrı bEnziyor. Tek o!arnk (Jyr likarnas balıkçısı mustearile hıka R tı ıecrube Fransa.11 tı!rb1;ve tiyatrosu beş on seyirci karşısın- ! y~ y~zan Cev.at Şakir yapmış ve 

~ ec.ııyorau. Nıh.:ıyct hı.ı::.'<:ı.ı- da oyun vermekte ısrar ediyor. I bır fı~anda ılk mahsul olarak 
gır.r. f.ebepıermı teşh.ş etm•ştı. Ovnan<ın komedinin ismi de tam 3o0 gram kahve almaya mu· 
ıwvelaerı bu hastaııgın (parı- "dost yok, sıkıntı ıok" tbuoun vaffak olmuştur. Cevat Şakir 
nıc.ntcırızm) olctugunu zaııııecıı- ne "müşteri yok, münekkit yok" 1 k_ahv~ tohumunu yemend~n ~e
yordu. Bu nıkbını!K ıllcLln uzan- ye;ım· "müşteri yo!{, mtinekkıt t~rtn:ış_ ve yeı~cn ~~h~e~ yetış
Olb :; erıerı gosterm(;yo~·au. vr- yok" demek laz·m) piy~'S guzel t~rmıştır Mahı~ Ogutc~ ~se :Sr.e
ou 8<'jrı mesuı oıaugu. ıçuı h.ıs-j ı·l<luğn icin akt<>rleı· oynam:ık zılya kahvesı yetıştırmıştır. 
t<ıll.K tıu: muaf gıbı gucunu·10r:ıu. scyircıler de dinleme!{ · ~stıyc r- Heriki tecrübede de Akdeniz kı-
l:c.1buKı tıedan tıezıme,ınm L::'ıe- lar. yılarımızda kahve zıraatı yapıla-
sı gunu cınıaşııdı Kı vı·au ti.ı gan- (DEVAM:I VAR) bileceği neticesi alınmıştır. 
grf:n olmuştur. 

Mm.:-oluu: 
- n.:.Tp mılletlerm ımt:ınam

dır der. 
Fr,nsa bu nazariy~yı k.•bül 

cdı)Or VE: son daKIK<lı.lu tıir g<.ıy
relle ı~ın ıçıncıen çll<..1cag.nı ;1,ın

nedıyotctU. r aKat bu nıııanda ou 
ımtıtıa.n evveıuen ka~~nııır ~u ıku 
cc.ı:.c.:ret kadar çauşnıök de. laz!ın
dır. liaJbUKı buLwı ~u.!ı ı,ı;ıııı~.e

rıııde, b<.ıhn tıcaret, tayyarı::? gıLi 
ıpt.ıcl.ai u€fsıercıen fırıl urıı oun
a uk 

Bıt emarelerden pe!i guzel <·n
faşılım~tı ıu lrejllllJ ın UOKlllh.ıU
gu r.t r ~ey çurumege 'J.1cı11k~ırı:.

our. Etrauru bırtaı<.un sınaı mu
es~ ~seıc:r sarmış. Hu ınuc~sc:oe

e:: istıhsal kaygı.ısunda de~ıı, IJ;ı
tün diışı;nceıt:rı 11y0ıtlan ::.ıu-1ut t
mf-ınek ... ::.,ıpariş am.ık ıçm ~\ ~ ııı 
ıcatlur ıhtira.ar yapın:yod·.u-; ycı1-

ı ız s1ı -.11~1erı kolayca .KOpd;·aoıl
mek ''ı:ın kımelere rU;F"Ct vermf·k 
la7Jm (!ddığım düşü:ıiıyorlar; <.
mele hakkını gayet iyi bılıyor, 
nzi:esini hiç ... 

Amele. smdikalarmı.ı şeflt::ri 
mt•.;ken "e ekmegi zıy<ıdeit!~lıre
cekJeı ire alkol sarfi) atını artı\-

Değiştirilecek şey: 

O rtaya bir ij çı'<abilmC!Fi 
ıısın her vak.it nıu'>t<lh:.il

lPrın ıtt11akı, nazırler•n mu!'c.· .. -
de::ıi :ptıdai mevadın vürudu, L:r 
gredn hıtamı gıbi m':.ltlak l bır 
~ev bekltnıyor. 

füt kL tü hava içinde kendı mil
lı mulyetlerimız bık aleyhinu ... f' 
dr,nmc.gc başladı. Hava ne":areti
tmar; ·şıer daha ba~'<'' tıidü ıdı. 
K 1ı kırk yarmağa başlamnr ı~ı ve 
bu der.n tetkikat birçok mJı'ı 1-
leri r.1ütcmadiyen ye':lı ytnı tadil 
ve :li.velere sevk et•:gı için tay
-yaıder büyiik seri iı.ı~·,.,,1~ 1 n~a 

edılemiycrdu. 1938 d:mberı ::o-

Beklemeğe Dair 

G ec;en giinkü hadiselerin 
güli.inç tarafında orta

hğın don tutması dolayısiylt' 
\'e1i Efendi zadenin kızak hi· 
ka~·esinrlcn bahsetmistim. Diin 
sabah penceremi n<:IP ta tatlı 
gilnesin ılık hararetini görünce 
tekrar kardan. kıstan: yaj!nrnr
dan, tipiden bahsetmeğe imkan 
olmadığını gördiim. Halbuki 
okuyucularımı e~Jendirmek i
çin ne giizel karakışa dair fık
ralar hanrlamıstım. Fakat ~a· 
re yok. Bunlan anlatmak icin 
tabiatin hevesine tahi o1mak. 
he::- tarafın bemhe~·az bir kis,·e· 
n bürünmesini heklemek la
;ım. Beklemek! Rn 7:'/ıanda 
bu kelimenin ne büyiik ehem· 
ıniyeti var. 

)luharip devletler sulhu bek-
liyorlar. 

İstilaya uğrayan memleket-
ler halas bekliyorlar. 

Rize gelince, çok şükiir. du
rak yerinde tramvay hekli'.''O· 
ruz Baska bir knv!!:umuz yok. 
O da olmasa sıkınhdan patlı;\'a
cnğ1z. Bektaşi babasının de
diği gibi: Bir i~ip tc Tiirk ol
dn<Tumun' bin hamdedecek za
m:mdayızl O halde kısa dair 
fıi(ralarımı vazmak icin en·ela 
okuyucuları· bekletmemek la
zım. Kar ~·ağıncı'\·a kadar bu 
mevzuu elime alarak vine Ve
li Efendi zadeye ait,.. bir fıkra 
anlatayım! 

* * "Beklesin!,, dedi! 

Veli Efendi zadenin komşu· 
larından Nafiz isminde 

birinin karısı doirurmak üzere 
iınis. Aksi olacak. bu hayırlı 
hndise adamcağızın paraca sı
)<1'1tıda olduğu bir zamana tesa· 
düf etmiş. Biçare sağa ha~ 

vurmuş, sola baş vurmuş. Te
f ~cilere kadar koşmuş para 
bulmak imkam yok! 

Zavallı, ezile büzüle Veli 
Efendi zadenin konağına git· 
miş. Veli Efendi zade salonda 
köse minderinde oturuyor: 

- Nasılsınız, hi~ bize uğra
mazsınız. Komşuluk böyle mi 
ulnr? 

- Efendim. Aile gailesiyle 
u~rası:vorum. Yoksa her zaman 
tasdi etmek isterim. 

- Doğrudur. Çoluk çocuk 
tatlı beladır! 

Lakırdı bitmiş. Duvardaki 
uznn camekanlı saatin mut· 
tarh! sesinden başka oda
da .cıt yok.... Nafiz Efendinin 
kini kurt yiyiyor. Fakat mah
cubiyetten ağız açmak kabil 
de~il... Nihayet biitün cesare· 
tini toplamış bir iki yutkun
duktan sonra: 

- Efendi Hazretleri! demiş. 
H~r<'mim cariyeniz vaz'ı ham
letmek üzere. Bu ha:.nrlı ha
dfae tt_enfteoizin muzayakada 
buhınduğu!J~frl':zamana t('sad iif 
etti. • fq:f;i.Rlffl\ICF howu olarak 
kuhırmza,,Jıl»l",Jira i~~ wur
manızı rica ederim. 

Veli Efendi zade, hiç cevap 
vermemiş. Kiirküni.i fışırdata
ralc odadan çıkmış. gitmiş ... Na
fiz Efendi düşünmüş: 

- Hareme gitti. Demek pa
ra getirecek! 

He!; dakika, on dakika, yarım 
saat ge<:miş. Gelen giden yok. 
Biçare üzüntüler içinde be~, on 
dakika beklemiş, nihayet daya-
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Yüksek İklısat ı·e Ticaret ~/ektebinin yıldôniimü 
münC»flbetile dün yapılan merasimden bir görünüş 

Beyoğlu Halkevinde dün bir kitap sergisi açılmıştır. 
Resimde sergiden bir köşeyi gö,.üyoruz 

Et Fiyatlarına 
Y enidenBirMiktar 

Zam Yapıldı 
Kumaş Fiyatlarında ihtikar Olmadığı 

Anlaşılıyor - İki Muhtekire Ceza Verirdi 
Fıydiarı murakabe k0:ntsyo

nu :.tı.ıııku toplantı::;ında k~sap
ların ~1xayetuıı tclkık et.nı.snr 

Komısyon evvelce verdiği ka~ar
da pe\ rıker de fıyatlarmı hayvan 
boı~usındakı canlı hayvan satış
lar;J,ın bir misli ola.LaK tesbıt 
ctmiştı. Kasaplar bu iıyr-t uze
rinden yaptıkıarı satışl:.ırda!\ zi
yan ettikterini iddia etmışlerd»·. 
Koınisyoıı kasapların ıddıasını 
haklı bt;lmuştur. Verilen) ern ga
r ara goH>, kasaplar, knı-atTiaıı ve 
daglıç 1iyutlarına bir mi.;lı z:ım
dan başka 10 kuruş daha ılfl\ e 
E-dtcekıerdir. Kıvırcık etını:ı de 
15 lrnruş zam yapılacaktır. 

Kumaş fiyatlaH 
Ea~vel,alet yüksek mu.· ı.kabe 

heyeti azaları, ycrlı kumaş 
fiyatları hc.kkında tetkikler yap-

maktadır. Bazı gazetelerin vaz
dıgı gwi yE::rlı kumaş :ıy lti-ırm
da Larız bir surette ıhtı:{.ır ol!lla
dıgı t<.hakkuk etmı:;>L!.r. Maruf 
b!r .kuma~ fabrikatoriı 'JU m1::scle 
hakknıda şu izahatı verm~:ltir· 

- A.umaşın ıptidai :n..,.dd~leri 
g<'!çen s.:-1 eye nısbetıe ıki mislı 
yülrselmıştir Yün ipliğı, ooya, 
kimyevi maddeler gıbi .. Butun 
bunıara rağmen yerli '.cuma~ fı
yatlarmc< kı yükseliş rıtsbcı:ı 
umumı:yet itibariyle yüzJ~ yır
mi.den fazla değildir. 

Ceza görenler 
Dün Usküdar Asliye m.sıhke

mesi Üsküdarda H~kimiyetı 
M.ıllije caddesinde 7evtiııyağ 
ve nohut ihtikarı yap~n ikı 
b~ıkkalı 25 · lira !)ata cezc.
sına mahkum etmi7tir. 

GütüNC 
T4~Afl 

ııamamış; salondan çıkmış .•. So
fada kahya önlemiş: 

- Efendi: "Beklesin!" dedi. 
Zavallı tekrar odaya gir

miş. On dakika, yarım saat, 
bir saat daha gecmi!?. Tekrar 
dışarıya uğramış. Yine kahya 
karşısına çıkmış: 

- Nereye Nafiz Efendi? 
- Haremim doğuruyor. Eve 

~icleceğim. 
AUah, Allah! Efendi: 

"Beklesin!" dedi, canım! 

* * 
"Bek - le - sin,, dedi 

Adamcağız yine odaya gir
miş. Aksam olmuş, 

mumlal' yanmış. Camekanlı sa
atte yelkovan yıldırım süratiy
le kosuyor. Bir iki saat sonra 
yine fırlamış. Kahya: 

- Efendi, bana harfiyyen 
hiiyle söyledi: "Bek-le-sin" o 
halde biraz bekleyin canım. 

Üziintüden hafakanlar icinde 
gibi bir halde tekrar odny~ gi
rerek iskemleye diişmiis. Kendi 
kendine yüksek .sesle söylenme. 
ğe haşlamış: 

- Acaba, ev ne halde? Ne 
yaptılar? Ne yapıyorlar? Kadın 
illdii mli, kaldı mı? Hay Allah 
:;enin Veli Efendi zade gibi be· 
lam versin... A vai{ım kırılaydı 
da gelmez olaydım. 

Bir ikı saat daha geçıniş Na
fiz Efendi, peri~an. bir daha 
uğ"ramı~. Yine kfıhya kar~ısın
da. 

/ - Kahya Efendi, artık bek· 
liyemiyeceğim. 

- Olur mu efendim? Efendi 
Haz.retleri: "Beklesin!" dedi. 

- Bekliyemem. Evimin ne 
halde olduğunu bilmiyorum. 
Aklım başımda değil. 

·- Olmaz efendim. Mademki 
Eft>ndi: "Beklesin" dedi. Bek
lemeli. 

Nafiz Efendi, tekrar odaya 
girmiş. Sandalyeye oturmuş, 
artık eliyle i~aretler ederek: 

- Efendi: "Beklesin!" de
miş. Hay ~encsi tutulsun da 
diyemez olsun. Öyle ya, he· 
rifin umurunda mı? Bir eli yağ
da, bir eli balda. Utanmasam 
hiingür hüngür ağhyacağım ... 

Rir saat daha geçmi~. Nafiz 
Efendi yine çıkmış ... Kahya: 

- Biraz otur Nafiz Efendi! 
Şimdi nerede ise gelir. Çünkü ... 

- Biliyorum. Efendi: "Bek
le5'in!" dedi. Fakat artık daya
namıyacağım. İ~imden ağla
malar geli~·or, Kahya Efendi! 
Halimi di.işiin yahu! 

- Biraz daha dişini sık ... 
Sen, beni dinle .•• 

* * UBen de doğurdum,, 

Nafiz Efendi, sarhoş gibi 
odaya girmiş... Yine 

kendi kendine hasbihale başla
mıs · 

- Beynim zonkluyor ... Sim
di iistüınü ba~ımı yutıp "Yan· 
gm var!'' diye bağıracağım! 
Yanın saat daha geçn~iş, a· 

İktısat 

Mektebindeki 
Merasim 

Mektebin 58 inci 

Yıldönümü Kutlandı 
Ynksek ıktısat ve tıcaret rnek

tenıı.ın 58 ıncı yıl dônümi.i mü
nrısı>betıy le dün mektep salonun
da mtrasım yapılmıştır. .vlera
!-'Jmc.e \'alı ve belediye reisı Lüt
rı h..Kıra.ar, Unıversite re,ttorı.ı 
ve protesorler ve mebuslar hazu 
ırnluııwuşlardır. Saat 14 .:~0 da 
ıstiklaı marşı ile ba.;-ıayeın mera· 
sımı .;nektep müdüriı Nıh-:.d. Sa
yar bır nutuk ile açm1ştır. Miıa14r 
bu nutkunda yüksek ikt·sat vt 
tK<ıret mektebinın ıarm,ı>sıni 
,·c.pmı~. 1883 de ilk Jefa Hamı
d1ye -r:caret Mektebı Aı.ıc;ı dıve 

t.?ş~k.ıni! eden mektcoin rn·~·ı de 
IVıaar•f ııt-zaretine :1evredilth!i:11, 
m""FUtıvette mekt<.:!p:e bRzı ctc
gi~ l;,Jılr:er yapıldığını, 1923 ele 
;.l{tİ~d• vekaletine, 1938 de d~ ma
etrıt velr.aietine devreduJJf~ırıi dll

latnı.ştır. Mektepte mevcl'.t loOO 
tcıl~bf.nin yüzde 80 muin t"ıcear 
çocuJ· 1c.rı olduğunu kay.i')c;e:ı 
Nihad Sayar tedrint.t:.. y-?(l•lik 
ıçin y~ni bir talimatname haz1r
la 1cıgını da bildirmiş ve sözie
r:n~ ~on vermiştir. 

Dahı- sonra söz alan profesör 
H;kıret de okulun es'{i bir ta
l~uP,,,~ .;:duğunu kaydederek ihtı· 
s 1sl::.ı mı anlatmış, Aıazi.z mebu
su J<"e+hı Altay iktın:im kema
list rejımindeki mlÖ!vkiini teba
rü7. r.ctırmış, mektebin eski mü
ci ürü Kırkor Kömürciyım da ha· 
tıralarım anlatmıştır. 'l"alebe:ien 
Fuad P: ltuğ, BaByan Ozcan ve 
Ekrem Cemil de kısa bire.1.· mı
tuk sö~ ıedikten sonra Reisicu!1.
hur l5met Inönü ve Maarif \'e)dli 
Hasan Ali Yücel'in yıl dönümü 
d ob.) ısiy le çekilen tazim telgraf
lanmı gön::lerdikleri cevaplar 
at·asmda okunmuştur. 

Merasim bittikten sonra davet
Lleı e çay verilmiştir. Dü11 bf'ce 
mPktebin 58 inci yıl dömimi.ı 
r.ıi.ır.asebetiyle Şehir gazinosun
da da bir balo tertip edilnuştiı. 

Ankara Telefonunda Arıza 
Jzmitle Geyve arasınd:ı!ti tel~ 

fon vE' telgrr.! telleri hır anza 
yüzür:den kopmuştur. BBu ~.:>
bC:'ple dün Istanbu!l.a Ankara 
arasında telefon ve telgra: mu
hab€relerı güçlükle ya9ılabilmış
tlr. 

Izmit posta ve telgraf mtid~rii 
Sıdkı, tesisatın tamiri işiyle meş
gul olmağa başlamıştır. Am~aya 
uğr&yan hatlar kısa bir zaman 
içinde ıslah edilecektir. 

Bu b&YJ\.allar tekrar ihtikar yap.
tıklan zam;;n, milli korunma ka
n unu nıuı.:ıbince sürgün edi ~cceK
lerdir. 

S uitanhamamında man ıfatu
ract ve kumaşçı Dikranoğlu Ar
mar.~k ıhtıkar suçiyle adliyeye 
vuıım:ştir. 

d<-1mcağızın tahammülü kalma
mış, üzüntüden perişan, sinir
den zangır zangır titriyerek 
odadan fırlamış, Kahyanın: 

- Etme, gitme! Efendi: "Bek
lesin!" dedi. Gibi ihtarlanna 
karşı: 

- Allah, Efendinin de, senin 
de belanızı versin! feryadiyle 
merdivenleri dörder dörder 
atlıyarak evine koşmuş. Her o
danın penceresinden ziyalar 
taşıyor. Korka korka kapıyı 
çı.lmış, içeri girmiş. karısının 
odasına girmiş. Ne görsün? 

İnci işlemeli yorganlar, yas
tıklar kinde lohosa yatıyor, 
yanı başında çocuk kundaklan
nuş. yüzünde duvak, başında 
kocaman pırlanta bir "Maşal
lah", mışıl mışıl uyuyor. Yata
ğın baş Ul'ttnda iki halayık, el 
µcn~e dh-an duruyorlar. 
Adamcağız, bu hali hayretle 

seyrettikten sonra: 
- Gidtyim! Efendiye teşek

klir edeyim! demiş. Tekrar ko
nağ& dönmüş. Kahya, gülerek 
karşılamış: 

- Efendi Hazretleri, büyük 
od:ıda sizi bekliyor. 

Nafiz Efendi içeri girmiş. 
Köşede kıskıs gülen Efendiyi 
eteklemiş. 

- Haber aldım. Memnun 
oldum. Hareminiz nurtopu gibi 
bir oğlar. doğurmus! 

- Aman Efendim, yalnız o 
do~urmadı. Sayenizde bende. 
niz de dokuz doğurdum. 

Veli Efendi zade, dayandığı 
yastığın altından kırmızı bir 
kest: uzatmış: 

Onu evvelden tahmin 
ettim. Bunu da sizin doğurma 
masrafınız olarak tarafımdan 
bit hediye gibi IUtfen kabul 
edin! 
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!M..-.ıı ...... ~ ...... -
Sanatk6ra 

Gün Doğdu! 
Yazan: Naci Sntlull«h 

N ılıa~et sanatkarlara da 6"" 
do~rlu .. Artık oıııurleı-ınııı 

J-.tru.ım, ahir ömurle.ınth" ue ~ıı 
pac:aklaı ıw dü~unerek ~"druıı· 
ye,·ekler .. Artık, senelerdcuncı· 
tıasrctiJlJ çektıkleri hunayc, onlnJ 
lÇID tahakkuk etıııi~ecek bir ruyı; 
dt-g:ldtr. Ht.:rtı.k sanatkarın ı:avaUı 
dunağı, 1-ünun bırınde ilirun.mc1' 
kor.tu~ile erimiyecck. Artık sıı· 
ııatkarm ıstikbali, ~okak köpt:lı.• 
leriııin t:zeli vatanı olan kaldı· 
rım değıldir. Artık ı:ırHağıııa 
'kadar çıkan borç çamuı unda 
boguhnaktiill kurtulmak frin ju· 
bile dil~ncn sanatkar ~ö~nıiye
t'eksıniz V t' artık sanatkarıtl a· 
luhetı, g-onitı sızlatan bir romanı.o 
göı; va~ar1an nihayetine benze· 
nu;yecek... n 

N dıayct sanatkarlara da güll ?ib 
doğdu... Kadederı bili0J11~ıniş 
musiki iliitatları, eserlerine, kı:y· 
mctJcri~ le ıııütenasıp baba biçil· 
memiş. J:.debiyat fedaieri, toblo· 
larınm bedeliyle masraflarını bj• 
le ou<"ycınemi~ sanat kurlmnlaıJ 
bılsuıler ki, 6ahtları rusbeteıı 
açılınış, talihleri nisbeten dön· 
müş, dleier.i nisbeten dolmuş, \'O 
yıldızlan oldukça par!.tnuştır• 
Biraz ~cç de olsa, yüzleri bit 
nebze güldürülecek, kıymetleri 
biı- l'arça bilinecek, !!aklan hit ol 
ıniki.at ödenecektir. Çliu.k;i diiıı 
akşam aldığımız parlak müjdeye l' 

ınanınak lazım gelirse, yakında nı 
onlar ıc,in, Darülacezede hususi 1: 
bir paviyon açllacakmı~!.. ı. 

Ff!.kat, yine öğreniyorıu ki, OJ 
~anatki\rlar, bu pa\'iyona, ancak 

1 

ahir onıi.ırlerinde kabul olıma• a 
tal;.larnuş. Peki amma, ömürleri• t: 
ni nasıl ı.eçirecekler? 1 

Üç Günde 11 

Milyon Kilo 

Tütün Satlldı t·· 
Izmır, 16 (Tan) - U~ gü,,de ~ 

11 mHyon kilo tütün sa~.l.ınış- d 
tır Aıınan tedbırler.n ttı;)trleri 
gorü 1n.iıştür. lnhisar!dr id.ır~.si e 
tiıti..ıı mubayaatını :,ıemsl-;!tmelı. ~ 
ıçm emir almıştır. Dci'rduncu ı 
nevı tutun 40 kuruştan. ~ğ ı;a- • 
tıımc:yc..caktır. rıı 

. Dola~an bir şayiaya gfüe, iyi t 
cınsın kilosunu 65 ku.usta.iı .ı::ıa· ı 
ğ . alanlara Ticaret ve!ca~etı 'ıi· ~ 
s.ıns vermeyecektir. 

Aydın tütün piyasası 
düıı açıldı k 

Aydın, 16 (TAN) - Vilayeti- k 
mizde Tütün Piyasası bugi.in a- k 
çıldı. Keri, Herman, Yerli u .. g 
rür,Jer ve İngiliz şirketi memur
ları mübayaata iştirak ettiler. i 

1ncirliova tütünlerine 60 ku- :1f 
ruş teklif edildi. Müstahsıl bıJ 
fiatı az bulduğu için satış yap.o 
madı. Bunun üzerine piyasa 70 :c 
kuruştan açıldı. Fakat ancak 
sekiz on müstahsıl malını sattı 
ve diğerleri bu fiatı ela aO! bul· 
duklan için satış yapmaktan is 
tinkaf ettiler. 

Maarifte: 

Yoksul Çocuklara 

Yardım Faaliyeti 
Birkaç .Yıldanberi faaliyettt 

bulunan Ilkokullardaki Yoksu. 
Çocıı.kları Himaye Kurumu, yar· 
dım sahasını genişletmeğe ve Or· 
taokullardaki fakir çocuklara dE 
gıda teminine karar vermiştir. 

Geçen sene 15 bin yoksul ilk· 
mektep çocuğuna gıda temin et 
miş olan bu teşekkül, yeniden 
12 bin fakir çocuğa daha baka· 
caktır. 

Birçok ticaret müesseseleri de 
bu teşekküle yardım etmekte 
dirler. Bı.. arada senelik taahhÜ 
datını 1000 liraya kadar yüksel 
ten1er vardır. 
Yardım faaliyetini ~;anziın içırı 

dün yapılan toplantıda Şll karar· 
lcır verı lmiştır: 

1 - Mektep himaye heyetleri· 
ne y::ırdım ıcin yeni kaynaklar bU 
lunacaktır Fakat bu ka •nak}ar 
diğer yardım teşekküllerinin ba~ 
vurduklar. kaynaklar olmıyacalt· 
tır. 

2 - Gıda· maddC'leri toptarı 
alınncak ve· bir elden mekteplere 
tevzı edilecektir. 

Asker Ailelerine Y ardıJ1l 
.>\sı\:eı aııel~rıne vardımla rnil 

kellei olanlar icın tesbit edile1 

venı esas!ör i.izerınc calışmal&
ra başlanmıştır Vergi tarhırıdfr 
kazanc,.· beyannamesi ıle ı: .. t• 11 

edilecek. hususı tahkikata }il· 
zum gösterilmiyecektir. ıvıe· 
murlarm bordroları esas tutuıı:ı~ 
cnktır. 
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ve hatta zararlı olacatmı ispata 
çalı$maktadırlar. 

Bu iddiayı ileri silrenlerin, 
Almanyadan ilham aldıkları aö~ 
lenmektedir. 

Bütün matbuat, bir kaç ıue
te müstesna, yardımın lehinde 
ne$riyatta bulunmaktadır. 

Dijer cihetten, Amerikan rad· 
yosu dtin kanan liyihalanDJD 
mukadderatı hakkında çok en
teresan haberler vermiştir. 

Roosevelt'in teamtil maeibln· 
ce, kanun layihalanm kongreye 
tevdi etıneden evvel, hiç olmu· 
sa CilmhuriyetçJ liderleriyle ls
ti$are etınesi icap ediyordu. Bal· 
bukl Roosevelt bu istl.-reyi yap 
mamı,tır. Amerika taribJ tim· 
diye kadar, Cilmhurreislne bu 
kadar geniş salAhiyetler verildi
ğini kaydetmemitfir. AWenbdeil *' JuıreWt e.,,..,,. ,,,,_,.,, uğrmlıjı bildlrllen " IUuatrio'lltl,, taggtıTe gemial 
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.. · IAKYiM~IN 
~~jl,.AP~AM 

Olagan Şeyaer 

H aw~ıstan imparatoru n-.i-
le Selasıye nın ,•uıowı~ ... 

d.., goetelerde ısmı ve resmı !ııık 
sık gorüımeğe başı..ndı. B-. mcuı 
lekeı kendı balınde yaşarke.ı ou 
~ün ap:uı5ız bir devletın 1.ecavu 
&üıı" Uğram1,ıa. t:skı mama dadt 
lanmızın ı enkdaşları sordular. 

- Biz kımsenin tavutun.t k.ş 
demedık, kimsenin kedisıne pn 
demed"'. Bızden ne t1tı~ursu· 
nuz? 

- Siz 111edeni değilsinta. Vah 
fi5iniz. ıleıa de rencmız ., lh.

- Ne ~apalım? Beyul111mma 
yıa ki .. 

- Bız onu bilmeyiz. Siıie me· 
deniyeı ıetırecepz. Sizi aclau 
edccex:ı.. Bunun ıçin evvela tııze 
memlekeumzı verimz .•• 

Mı-denıyet kenclı vataıwadll ya· 
bancıya &;uJ köle oJ.maiı kabul 
etmiyen Babqliye, KUl'l'fuala 
delinıuek, mltralyözltıl nmbaLm
nıak, bombiı ile berhava ffilmelr.. 
ıülle ıle U('Ul'Ulmak ıibi ;e;it ~'"" 

İşte Roosevelt'in ba formali· 
teyi yapmama• ve ba kadar ae
niş uWıiyetler istemesinden 
dolayı bu işin bir ayda hal ve in· 
taç edilemlyeceii ve hayli 1IZ1ID 
süttceii tahmin edilmektedir. 
Hatta bütün Amerikan milleti· 
nin reyine müracaat edilmesi ih· 
timali dahJ mevcuttur. 

B 
e E b 

1 
ıllmtriom tayyare gemi- fll öli.im şeklinde anedUd •• Bu-

• si, inıtllz donanmuı· bil namen dayandılar· li"abt 11e-

ı r C n e ıy e nın en yeni gemilerinden biri- ticed" bütün mukavemıederi ki· 
dir. 1940 senesinde Vickers- rdclı. 
Anmtronp deniz tezgibla· H11be1 imparatoru maıyeti ile 
rında ikmal ~ilen bu ıeml. muhau~ret yolunu tuttu. Bütün 

Şimdilik Hariciye Enciimenl, 
bu, teamül harici hareketi tamir 
etmek maksadiyle Koliç. Hoo
ver ılbi şahsiyetlerin fikirlerini 
dinlemekle mepdilr .. 

Ayda Tu .. rk çeyı· ==~ =~ı:~ri~~~~ ::..:;~:~:ı::=·~=- b~;: sidir. Diler pmUerln isimleri relerııı perıpn haline !mhkaha-
şunlardır: Formldable. Vido- lal'la güldü. Fransada luraliyet 
rious, İndomltable, İnple- taıı.fdan gazeteler, Ne&:.l}i nm 
cable ve İndefrtisable. temsıyesıy1e, sakalıyle, bmJ •le 

N 1 
e e V ? Bu pmllerin hacmi lstiabl· ala,. ettilt"r. Şekercier reüçe mü-

ye Nann Morgenthau da, 
jenbı tahakkuku için a

zarari olan mali tedbir
etmittir. 

Romanyada 

Romanya7a btlytlk mik)'uta 
Alman askeri pldiii ar

tık tahakkuk etmiş pbldJr. Bu 
askerlerin mevcudu ıs ıümen, 
yani 300,000 tahmin edilmekte
dir. Bu kıtalann tahaşşüı mm· 
takaları şunlardır: 

a S 1 O g r e t t 1• m • lerl Z3,000 ner tondur. Siitat- pbehetı oldutwıdan çikolatab&ra 
lerl 30 mildir. Bu tip gemiler. llııegus dedıler gazeteler de kari· 
1138 senesinde ikmal edilen katiirlerini yaptılar. Zevk erbabı 
"Ark BoyaL, tipindeki tana· mas.kt-li balolarda viicutlvinı sı
re pmilerintlen daha kuvvet- Jahe boyayarak ter ter &4tpmdi-

y 
1- t Utlir. lor. 

' ID g~ Aiastos a• 
İnslltereye harp levazımı 
yaptığı ihracat yekiinu 

O 000 doları bulmuştu. 
projesi kabul edildiği 

de bu ihracat yekhu ay
,000,000 dolan ~k

tere için esliha imal e-

1. <Moldavya - Bakovlna) 
yani Macar, Rus hududa boyun-

"Cr ,..wn'' a ithaf olunur. 

A rmand Durant'ın teklifi be-
ni hayli pprtmlfb. O za. 

mana kadar bir ecnebiye Tiırk· 
çe dersi vermif değildjm. Tanı
dıldanndan biri kendisine, bil· 
mem niçin, beni tavsiye etmJf. 

vagon, aompar ıman, 

l 
...... A .. _ 

1
azaAn: • ,···ı kon dük tör, va ı iz, b a- Southampton kruvuiriine Haile Selaslye Londrada besa-

1 a j, p a 
1 

a p 
0 

r t, P o- plince, lt3' senesinde ill'8 bın. guçlukle verdiği bir otele 
l 1 s... gibi kelimeleri mükem· edilmiştir. Hacmi lstiablsi 11pdı Valüt vakit Kudiillo iu.ı-
mel surette öjrendi ve kullan· 9000 tondur. Bu 11D1fa men- ca eden waiJeüne para 1rônd~ree 

.. maya bafladı. Türkçenin Fran· sup ıemJlerin esas vazifeleri 1 bilıueıs için evveli c.tomobiluıl 
sızcaya bu kadar benzemesine deniz. nakliyat1D1 kontrol et· 1 sonra mutbak talumlarım "Nllt•il· 

Ustemleke ve dominyon· 
ban ham maddeleri ve 

aksamını da Amerika· 
........ nr ettikleri göz önünde 

uralmsa, Amerikanın in
İmparatorluğuna yaptıiı 

tın, umumi ihracatının 
ini bulacaiı anlaşılmakta-

t.ere -Ameribya olan 
buna tekabül etmekten 

bulunduğu için- ha· 
atırılmq olan sermayele-
merikaya devretmek ve 

,.aıı111111da altın vermek ~bi 
A de tedbirlere mibacaat . 
t btlttln bu tedbirler, A· 

.., .. ıuua., kabul edilecek pro
öre fnııltereye vereceii 

miktarda harp malze
karşılamıya lift gelme-

en, Morgentluuı m bu me
baW için yeni maU ted· 

bulması icap etmektedir. 
Us içinde milzakereler ce
..... Meclia tlqmda 

tereye yardım aleyhtar-
aliyetlerlni fiddetlendir· 

ler. 
muhaliOer, Almanya· 

anla taarraza se-;ecetlni 
umana kadar Amerika 

ın yetişemiyeceiini ile
rek bu yardımın faydasıs 

SOTLO 

Duranı lzmirde bir ticaret mek· sızcanm aynı. Peki, B o n s o i r? 
ca. tebinde Bürokomerıi- -Bonsolr'in Türkçesi 

Z. (Braşova - Ploeşti-Biik· y a ı mua111mlijine tayin edil· mi B o n s u a r. 
reş) yani petrol sahasL ınif. Bir ay llODl'a oraya gide- - Nasıl olur, canım 

3. (Tamışvar - CiorcloJ yani cek. lfte bu bir aydan istifade - Niçin olmuın? Bakınız ya· 
Tana ajzı. ederek Türkçe ötrenmek 18ti· zıyorum : B o n ı o 1 r, bu 

C. Bulgar hutladaJMlald T 7or, sadece basit mükilemeJer Franau.ıca; B o D ı u a r, bu da 
boyu. yapacak, sokak •imlerini, dük· Türkçe. 

Bomanyada trenlerin % 10 1 Un levhalarını okuyacat ka· - Acayip, söylerken tıpla 
asker nakline tahsis edllnitŞtir. dar. Bana bunun için gelmif. Fransızca libi, yalnıs yazılıp 

Diğer cihetten, Romanya hü· Haftada dört gün birer saat biraz başka. Ya A ur ev o ı r? 
kOmetinin, kara ıalarını tehll· ders almaya vakti müaaitmiş. - A u r e v o i r' in Tü.rkçe
kelJ mmtaka ilin ettiil de ı,ey. Lisan ötrenmeye hususi bir il- 11 O r ö v u a r' dır, eskiden 
ytlt etmiftir tidatı vannış, kendi kendine In- A. a i ô aeninlL 
Bulıarls~ mahfilleri ise, g1li7.ce öğrenınif. Çok da çah· - Şaka mı ediyorsunuz? 

Bulpristana ~iman askerleri-~~ ücret fena dejil. Be- Hayır gaye~ ciddi söylüyo-
nin geleceğine ınanmamekta ve nim de vaktim .. 't. D t rum. itte imlAaı. O R O V U
İnıllterenin Balkanlarda Al· çok terbiyeli bir m,:_ B: A R. 
man.y~ya ka1:'1 bir taarruu set;· hep iyi. LAkin hiç tecrübem 
mesı ıhtimaline karşı Almanya· yok. Bir ayda ne öjretebilirlm. 
nın bu tertibatı almakta olduiu- Burası beni biraz dütündUrdü. 
na zannetmektedirler. Karşımdakinin zeki ıozleri, cld-

Ylne bu mahafile r8re, Al· dl ricası tereddüdümü ~u
~yanın Bomanyada btlyü pttı, kararımı verdim: Kabul 
mıkyuta tabşldat yapmasının ettim. Ertesi aün derse basla· 

Birinci ders çok kolay oklu. 
Daha doğrusu Durant ifi· 

mi kolaylqtırdı. Denin mevzu. 
unu o evvelden tasarlamıf: en 
lüzumlu ve her vakit kulJanıJan 
birkaç kelime ile tabiri ölreb· 
mek tstedt 

diler bir hedefi de, Tilrkl7e7i dık. 
gayrimuharip vaziyette blmı7a 
mecbur etmek ve ltalya ile aalh 
müzakeresine ,ırme.ı için Ya· 
nanistan &serine tazyik 7Af!DÜ 
istemeskllr. 

Amerika kaynaklan ise. sivil 
kıyafetinde bul Allnan subay 
ve erlerinin, mütehassıs sıfatile 
Bulpristanda balaJMluklaruıda 
ısrar etmektemrler. 

M.ANTBN 

-Türkçe Bonjou7 na
mı denir? 

-Bonjur. 
- Evet. B o n j o u r, Türk-

çesi nasıl? 
- Bonjur dedim ya, 

Fransızca B o n j o u r, Türk
çe Bonjur. 

- Tahaf fl/1, demek l'ran-

Ala Han'm Atı: 

Nev,ork'a l'Jiglltere'deı 
muhacır yüklü her va 

Talebem bayı« tçtDCle kaldı. 
Lakin den devam etti. Sa

atin sonunda, Durant, her mü
k&Jemenin bapnda geçebilen 
en lüzumlu T il r k ç e kelline
lerl ve tabirleri ötrenmiftl: 
B on j ur, B on ı u ar, An
f a n t e, M o n f e r, P a r
d o n, M e r ı l, B r a v o v. 
ı. 

Ikinci denin bir kıanında al
fabe ile llleflUl olduk. Takrbem 
yalnız "ı" larla, kalın "ı" !ar
da ve "c" ile '"ç" de güçlük çe
kiyor, öteki harfleri rahatça te
Wfm ediyordu. Bir hamlede 
'1fabeyl iyJce ölrendl Sonra Dk 
derste öjrendili kelimeler üze. 
rincle tatbikat yapak. 

Uçüncii, dördüncü, beflncl 
derilerde .yahate dair kelime
leri aldık. Talebem v a p u r, 
kapta, bilet, kabin, 
ı a r, i ı t a a '1 o n, t r e n, 

hem ppyor, hem de seviniyor-f mektır. oa aair haberler lfltildi. Yin• 
du. .__ ---------=--- f ransıa pzetelerindeıı bıri Habe-

Daha sonra, o t e l, m e t r- fistaı. imparatorunun ıspanak aJ. 
dilinin ana sırrını o··ğretmemek mü i,.in seb--t... ile ...,. .. ~ .. •-L 

d o t e 1, re ı t o r an, m ö- " -·· •· •-ua 
n ü, t a b ı d o t, b 0 n f i ı e, hat! olacaktı. Bunu kısacık bir ettilınden alayla baluıetti 
r a m 1 t e k, b ı f t e k, t e f o r m ü 1 baliııde not defteri- Hepsi ali. Fakat bucilnlerde 
k o m p l e, ı a r ı o n, p ur- ne yazdırdım: - Türkçe inılA in?par.ıtorun ismi ve resmi ıae 
bu ar, büfe, büvet ve kai4eJerine ıore yazılan her te erde wk sık aörülınete baş· 
emsali kelimeleri de çarçabuk Fransızca kelime Turkçedir; bu landı. 
öğrenince, sıra g r a m e r e ~re mukavemet edip de lt~ya ıçın Habeşlııa.ı fethi b11% 
geldi. Kendisine bilhassa e t - Türkçe olmayacak hiç bir Fran llurıne ) aspılan nakışlua benxi· 
m ek ve olmak füllerinin sızca kelime yoktur. Son ders yor. 
kııllanıpnı ö1rettfnı. Bu iki a- sona erdi Hak 'e adalet ~ yalım 
nahtar' fiiUe her kapıyı açabl- - Haydi, yolun açık, işin u· buzı... üzeııadeki nak•ılan .IÜ· 
lirdi. T e 1 e f o n edebWr, ek a lurlu olswı.. Dedim. Ayrıldık. mel<le iktda etmez, bazea kosko· 
p l 1 k e edebilir, e k ı p o z e ca buzu hıle olduğu ~bl eritir! 
edebilir, d e ı 1 f r e edebilir, Birkaç hafta sonra Durant' Şarkın btiytlk şairi Sadi ıain 
hattl etrafını e p a t e bile e- dan bir ~ektup aldım. ız. Gfüiatamnda pyle bir h&iye 
clebillrdi. Anı a j e olabWr, mirden gönderdiği bu mekt\ıbu vmdır. 
e m e r v e y 1 e olabillrdi. Türkçe öjretmekte muvaffaJd' Adamın biri sulehadan bir ada-
yabıız a m b a ı 1 e olmamaya yetimin bir delili olmak üzere m"ll hqınıt bir tat atmıı. Adam 
çahpnasını tavsiye ettim. aşağıya aynen kopya ediyorum; cağa hiç Rsinl çıkarmanaq tat• 

Uçbcl hafta ....... tale
bem artık bildill T ü r k

ç e kelimeleri h a 1 t ı Türk 
lmliayla dotru yazacak dere
cede llerlemifd. Mükilemeleri
miz de eplyce MDginlefU ve ge
ntfledl 

A)'Ul 10nuna dolnı ise artık 
mektup bile yazabiliyordu. Is
tanbula Türkofls tarafmclan 
nefndilen En forma ay on 
Bültenindeki yazılan 
söküp anlayacak bir hale gel
m.lfti. Durant'ın sevincine pl
ytn yoktu. Bana tekrar tekrar 
tefekkür ediyordu. Kendisinin 
zekAsmd•n, çalıpna11ndan, an
layıfJnctan ben de çok memnun
dum. Bu kadar kabiliyetli bir 
Türkçe amatörüne Türk 

"Munter Profesör, yerden alm•ı, koynuna MkmUf. 
"Uç ıb oldu, bmJrdeyun. Zaman getmlt taşı atan milfkilJ 

Bu ••rir fOk en.._.a. Dün bır "niyete dÜfmtlt. O s.-unan 
15tasyon rameayöman bürosun- maz16m 5enelenlenheri byn\111• 
dan tnfonnuyon aldım, Enler· da saktad.ıiı tap onun WasıDa 
naayonal Fuara ıtttlm. Kültlil'- atmıt'-
park, hulvarlar, --·ttt turu - St-n kimsin? Kafama ita t8fl 
da r--ır oeye aı.ttm> 

e •irabL Banllö pek §Arman. - fSen filannn. Bu laf • M· 
PeysajJu beni upnte etti. ain filan tarihde nahıık yere b-
1'4ajlar da çok pk. fama attıjlo tafhr. 

'·Tiiık kolleslerim he:;t -.u- _ Bu kadar zamandır neye 
patik ıanoalar. Birinin adı Ar· intikamını almadın? 
INUl Duran, etranj koeuiclam - O zaman sana ıttcOm yete-
nes .. r madl •• Anıma timdi senden 

"VakaDıta lstanltulda olaca· knrkurn ualdıj'ı için fınatı p· 
tun. ainıet bildım! 

''ll'oüanmı ebldbe edinl'I. 'FalcıNnd 
Meyyör amltıyrl• 

Cok devue dostunm; ===========--=~ 

A.DURANT Şilep Naklyafl 
Tanzhn EcClyor 

:!ı;~. icat yapmala tetvik et- Münakalit VekAJetl şilep nak 
tereJmlmı ekmelin 8ze- Sabahleyin ayka malunarlaia 
rek yiyecetiniz nefis sa• zamanında berkesin ıtızelliie n 
nlfmııda sütlii kahvenin fikrin işlekliiine ihtiyacı nnlır-. 
kakaonun da sıse onemli Sütteki çelik madeniyle onan ,... 
olar. omdaki manpnez madeni kanı
\'ltamlnler balnmınclan, nız için lüzumludur ... Çinko ma
a dlrt vitaminden dör- denJ neslinizin de...-.ı bJsmet 

sO'tte 'bulununuz. İnsan· eder. GençlJii devam ettirecek 

pur Rt!Ufinde «• 
zeteciler "nh· 
tını" a k()fU'lar Vf 
celenler arumda 
ki metımr '8hsi· 
yetlerin lsfmlerin1 

Yazan: Sevim SERTEL 

Bunlar sinirleri birbirine ya- liyatmm mazbut ve muntazam 
pışbran ~Ui bir tutkal icat bir şekle ifrajı için yeni karar
etnıWerdir. Taveanlar ve kö- lar almıştır .. 150 tondan 7000 to
pekler üzerinde yaptıldan tec- na kadar istıap hacmi ota11 bü 
riibeler tyi netice vermlttir >:~k g«:~ıler yeni karann f'UDU· 
Simdi ayni usulü insanlar üze- lu dahilindedir. 

hastalıklardan koru· manyezyom madeninde sütteki 
...ıc1arı Miytlten A vltami· yiisde 11,5 nisbetini 'baeka pla-

ba mevsimde ,.we ıoo larda pek rtlç bulunana... Sfl· 
yilcek bir çay fincanında tün yüzde O,H milirram nilhe

aiit lçecetlnbe söre zso tinde bakır madeni btitlD htlcre-
·!lthıek. Sinirlerinize sallık lerinizin tenefflls etmesine 1•· 

B 1 vitamininden yu rar-
llç&, yediğiniz yemekler- Onun içindeki 7ibde H mili· 

gram ktlkilrt cilde ıttzellik verir 
ilcade 7anyacak ve, uten, bOtlD vflcQdllnils ı..ı-

esinl temin edecek B z llllli ... 
en 7t olçil kemiklere, 16zumludur. Klor sfitte yilzde 100 

lere ın-ıu C vltaml· mllipam oldap i(ln süt en kolay 
........ hazmedilen 11dalardandır. Yu.le 

2 mllipam. fazla olarak 50 miligram nisbettekl sodyom 
ki~ tophyan D vlta- madeni kana kuvvet verir. Yhde 
tle ba mevsimde bile 150 nisbetindeld pota.Yom vtl· 

~--~-- yitzde 1 ol~B 1aulun· eudiln etlerini ıersinl~rir. 88· 
1.leN11V1ndakllere katılın· tün fosforu 98 kireci 150 olda· 

•enler bakımından da 
1i pdadır. Dır kere en 
ız madenin hepıai bu
dan do ı. Sonra da 

nlsbetleri dolgun ol-
YWe O 09 miligram 

e i ot madeni tırott gud 
ıuet:erek viicnde 

e fikre i k ' rir. 

tınıdan onlardan istifade pne 
tok olur. 

Sütün l~fndeld kahveye ftYll 
kakaoya ıellnce, kahve insanı an
tak uyandınnıya yarana da ka
kao onu hem besler, hem A vita
mininden çokça verir, hem de 
H 15 derecede alkalen olmulyle 
kendisinia yedi misli kadar ek· 
m ·n verctc!!i e' '!i i kar dar. 

•imala, onlarla m.ıilAkatlar 
vapmala ulraeırlar. 

Fakat. aeçenlercle .relen bir 
vapurda «azeteciler inen halt
tan ziyade ambar tarafından çı
kanlacak büyük bir ambalaj 
sandı~le ali.kadardılar. Zira 
bunun içinde İnglltere'ıün en 
meşhur Yarıt atı Babram var
dı. 
Meşhur zenlbılerclen AAa 

Hanın atı olan Bahram, 1819 
senesindenberi ~tere'de her 
ıtrdlıt yarışı kuanm•• ve dün
yanın en me'1ıur Yarlf atı ll
kabmı almqtı. fite, Ameri-
kalı ıuetecilerl va1)U?1111 am
bar tarafına eeken kuvvet bu 
havvanm töhretidir. 

m.tıtere. Alman bombalan· 
na maruz kalınca alAkadarlar, 
bu kıymetli hayvuı amıları 
ht1lfm.a yanlarından uıa'lda.t
tırmala, emniyet altına almala 
mecbur olmuşlardı. Ala Ha
nın atmm yeni sahibi, dört ııail-

yonerin ıenç otullanndan mn
te.-lrkH bir kumpan~. 

Bu ortaklar methur zenıfn
lenlen olan, Vanderbilt; Chrya-. 
ler; Bncly ve Labıot'un otuı
landır. .... 
iki ... Birden: 

MePıur tayyareci Lind-
bm(in karqı Anne 

l.Jndbe~. meyda
.,a ayrıl zamanda 
'ti eser birden 
'"1karmıltır. Ma
"1am Linclbeı,r 
"1&dftncll eoea

~ hayata ıetlnnfı ve Jı:endi
sf ücOncll tffabmı ~. 

Kitabının .m "İstikbalin 
Dalıalan" dır. Cocuıun adi 
hcnftz konmamıttır. LindberJt 
U. kansının bu husasta mlq
killlt cektflderl ~ektedir. 
Bu yavnı JDe9)ıur ~un 
ilk kız evlAchdır. 

Feci kaçmna Mdflesinden 

IODJ'a dolan diler Dd çocukla
n da erkekti. Bu kadar sene-
1'.~en sonra dolan bu Dk im 
evllt onlan .-.ırtmıt olacak ki. 
ona bir ilim bulmakta bu ka
dar aecilanektedirler. 

* * Reçelli Tutkal: 

rinde tecrübe edeceklerdir. Ali.kadar makamlann tasvibi 
tvf bir netice aldıklan tak- ne arzedilen bu kararla muhte 

dlrde fen Aleminde yeni bir lif hacımdeki gemiler ıçm mnb 
laf1uL açılacaktır. telif iskelelere göre ayn ayn iıc 

,,. ,,. ret tesbıt edilmiş basit ve yek 

K:ı....;.ı. ,.._.._ • • nesak bır tediye tarzı kabul olun 
un:a ~ Makinesı: muştur. 
~

1
-------- -- Gemı müstahdemini yevmlye-
llliltere , ~ Altıncı leri de, çalıştıkları lımanlarm 

Geonre da ~utun .dijter in- vazıyetlerine geminin seyrusefer 
ftfl1r1111 Rilızler "1bi fevka- ve tahmil ve tahliye esnasında 

o peratörlük sanatının en lide spor merak- tabi olduğu şartlara uydurularak 
büyük güçlüklerinden lısıdır. Her sene tesbit edilmiştır. Bir komısyon 

• 

biri, kopan sintr- sonbaharda ava tarafından tesbit edilen bu ka 
leri birbirine ek- çıkmak kendisi- rarlar henuz tetkik ve tasvıp l-- ııbı en Jıoolancb,tı ııof1ıa1anna glrmi• değildir wı dol bU' eneratzdlr. s • 

'ıfmı • Fakat. bu seneki ıayri tabii • 
'Mfd lftlziyet k~ tabit böyle Demir Malzeme 

havidir kı, bunlar, diler linlr 
hflcrelftl «(bl teb9flr etmezler. 

Doktorlarm harp esnumda 
rasıeldilderi en bOyilk müt
kftllerden biri de herbanld bir 
sebeple kopan sinirleri birbiri
ne ballamaktır. İşte; bu bii· 
"ı ük mrluk ta, J1ecenlerde iki 
nailiz doktorunu sinirleri bir-

birine ballamak hususunda ye-

bir ıeztr.tiye imkln kalmamıs- Karabük d b 
t.ır. Bunun üzerine.. İnJ{iltere kasma ılive :!j~ yen. ~ 
Kıralı başka bir çare bulmu$- satla memleketimızm muh~ o 
turSara. dutu bır kısım demir malzem 

. ya bir Jdlrek cekme ma- nm imal ve ıstihsali mümkun o
kinesı alımttır. Herdn l?u ma- lacaktır 
kin~ içine otunıp kflrek çeke- Bu ~yanda in-•td iht' 
rek spor yapmaAa devam et- -~ • 1 aç 
mekte ve vücudftn(ln çeviklili- gorulen potrcl demiri ıle h r ne-
ni böyle muhafaza etmektedir. ;! :ı.:ue::~ hava borula-
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Vergi Kanunlarımızın 
Islahında Neler Göz 
Önünde Tutulmalı? 

- TAN 

Bir KcıdJnın Al+.nları 
Boynundan Allndı 
Nazilli (Tan) - Aşağı Nazilli

de Çapahasan mahallesiJıde ge
celeyin komşuluktan dönerek e

. vine gitmekte olan Emine Arpaz-
lı, yolda Yazırlılı Ali adında bir 
şahsın tecavüzüne uğramıştır. 

Ali, Eminenin boynunda taşı
dığı 550 lira kıymetindeki altın
ları alarak kaçmıştır. vakti hali 
yerinde olan Ali'nin bu işi neden 
yaptığı anlaşılamamıştır. Ali er-
tesi gün zabıtaya müracaatla su-

v er_g: kanunlarımız ıslaha y sinde ekseriyetle Avrupa kanun- çunu itiraf ve altınları teslim et-

i
••.... azan: •• • ••• l:trının hatta tercümesi suretile . tı' Ali hakk d k ' kanuni ta 

mühta"tır. Bu meyanda: 1 mış r. ın a 1 -
" hareket edilmekte olınasına gö. kibat devam etmektedir. 

A - Bütün vergi kanunlarına SAIT SELEN re büyük hatalar mevcut de~il- KOY TEZGAHLARI_ Iktısat 
sami. bir tatbikat ve usul kanu- ı dir Maliyecilerimiz Avrupa tet- Vekaletinın köylerde el tezğah-

1• d --·.......... . ..... •• h l . d 1 li nu azm1 ır. kik se,·a at erın e o sun. ma ıarile dokumacılığın inkişafı hu-
B - Bundan sonra çık1cak ve- olur Hı:ılbuki en mühim kanun- nesl'iyatın takibi suretile ol.sun susundaki kararlarının tatbiki 

ya tadi: edilecek vergi kanunları- tar sene ortasında neşredilerek vergi!erir. vazı ve tesisinde müş- hazırlıkları Istanbul dahilindeki 
nm tatbik mebdei takvim yılı her bakımdan birçok müşkülata küiat ~örmezler. Halbuki vergi köylerde tamamlanmış gibidir . 
başlangıcı ve müntehası takvim ve keşmekeşe sebebiyet vermek- bır merr.leketin hayatı umumiye- Küçükçekmece köyümle açı
yı lı sonu olarak tesbit edilmeli- tedir. Bu suretle tüccar ve esnaf sinP müessir olan ve hatta ticari lan dokumacılık kursu bir aydan-
dir. da işe başladığı yılın mükell~fi- hayatı tanzim ve idare eden bir K 

C - Mevcut ve neşredilecek yetini j{Özönüne alabilecektir ki mevzudur. beri devam etmehk~edi~. d :r· 
vergi kanunlarımızın ana kanun., bu ticari hayatı bir disiplin hali. Her vergi kanununun nesrinde talın Saınandıra na ıyesın e u
larla tearuzuna meydan veril. ne koyacak ve (işl mevzuu da birçok müesseselerin kapandığı, rulan tezğahlarda şimdiye kadar 
memelidir. standardize edilecektir. bircok esnafın nevi ticaretini ta- 200 ton kumaş dokunmuştur. 

C - Tetkik ve temyiz komis- dil. tebdil eylediği bir hakikattir. Köylü kadınlar bu kurslara 
yonl.arı cia. Adliye Vekaletine bağ Tearuz eden kanunlar Mesela muamele vergisinin 9:ı.1 çok rağbet göstermektedırler. 
lanarak takviye ve ıslaha müh- senesindeki tadilatı üzerine İs. Pek yakında diğer kazalarda da 
taçtır. 3 - Vergi kanunlarıfnıdnil anı·a tnnbulda beş vüz kadar sanatka- faaliyete geçilecektir. 

Kalp Sızlları Filminde 
Olduğu Gibi, Hayatta 
da K~lpleri Sızlıyanlar 

D - Vergi kanunlarının ıslah kanunlarla tearuzu re e me ı- rın motorlerini söktükleri ve bi- AMELE MAHALLELERi YAPI-
ve tanzimi için mali etekik heye- dir. 1ahare Maliye Vekaletinin ittihaz LIYOR - Zonguldak kömür Kalp Sızılan filminden bir sahnf. 
tınden daha yüksek ve Adliye, Kanunu medeni. ticaret kanu- etti,ği baz;. tedbirlerlE' bu fena in- havzasındaki eşhasa ait ocaklar- · · f h 
İktısat , Ticaret Vekaletlerile er- r.u, horçlar kanunu, ce-ıa k.ınunu himakin önüne geçildiği hatırlar- da devlet tarafından satın alın- G eçen sene Kay .francis lamıştır. ~Güze~ gıyınmen n .. er 
babı ticaretin tecrübelerinden de gib; ana kanunlar ile ver_:; ka- dadır maktadır. Alakadar memurlar Garry Grant ve Ca~ol Lo~- şey ~~~~guna ına.n~n K~y Fr .. n
istifade edecek bir heyet kurul- nun

1
-.Ian daim~ tkearuz etahmek~te ve Bizde. benim hatırladığım se- satın alınacak ocakları, bu ocak- bard "Kalp sızıları ismınde bır cis butun kuvvetını bu ışe vere-

maııdır. rııa 1;ı'e· husukstı d.anun amını nclerdı:. Maliye Nezaretinde (Isla. larm tesisat ve kıymetlerini tes- film çevirdiler. rek Garry Grant'ı teshir etme-
Vergı kanunlarının gerek yük. tatt.ik ~!me e. ır. . hatı maliye komisyonu) vesaire bit için faaliyete başlamış bulun- Bu filmde bu iki artist birbir- ğe uğraşırken öbür yanda cazi-

lediği mükellefiyet~ı:rden ve ge-ı Meseıa. teşkıl.atı e~asıyı; k~nt~- e-ih; test:kküllf'r mali kanunl::ı1"ı maktadırlar. lerine tamamen zıddiyette iki ka- benin sadelik ve zekada olduğuna 
rekse tatbikatındaki müşkülattan nux:ı-~z her ferdın ~ustakil hır _ış tanzim ve ıslaha uğraşırlardı. Iktısat Vekaleti ocaklarda da- dmı canlandırırdı. Lombard ga- inanan Carol da kendi usulleri
daima şikayet edilir. Mukabili sahıb.ı ol.!l1asını. caı.z. ve. h~rkesın BP:- c:ent kı:ıdar Pvve1 tesis o1unaıı' imi surette amele teminini müm- yet sade ve kibar giyinen çok i- ni kullanmağa başlamıştır. 

' ·t ·ı temsı·ı edı'len her vecı'be 1 kendı mükeUefıyetı ıle ıltızam e- ( ı· 1etkik heyetı")de ounun gıl..ıi k lbl' b" d U ın k b · · d .. naıu ı e ma , • kiin kılmak üzere trömür havza- yı· a ı ır ressam ı. . Ç yaş . - Bu müthiş re a et ıçın e uç 
bl' ttabı" .. ... sana hoş r1o'"ru"nmez. Bu-1 dileceg-ini am_ir. olduau hald. e.. . d' A ak bu hey<>• 1LJaıı·ve f'" b bedb 1 .... "' 1 "' bı'" şey 1· ne "" Jv • sı dahilindeki amele mahalleleri da küçük çocuğu ve ır ın artist de bir hayli kalp sızı arı 
nunla beraber bir de tatbikatın- muam~lE' vergısı. kanunum~z. ~1 

Vekaletinin emrinde ve maliye- yaptırmaya karar vermiştir. olan ablasile beraber oturmakta- çekmişdir. sinirlerinin fazlasına 
daki müşkülat cidden mükellef- j ka.:deşın ve.ya_ b_ır patron. ile .. hır cilerden müteşekkil olduğu için YENI HA VA HATLARI - O- dır. dayanamadığını gören Grant fil
leri olduğu kadar onu tatbik e- mustahdemın ıkı ayn sınaılmues. - tabir caizse. mahsulatı mesaisi - nümüzdeki ilkbahardan itibaren Kay Francis ise Grry Grant- mı· yarıda bırakarak ortadan kay-
d 1 · de b"ızar etmektedır' . sesesinin tevhiden muame e. v. e_r- d . 1. "h . t' pı 

en en b aıma rna ıye zı mve ıne sa .a- mevcut hatlardan başka yeni ha- la parası için evlenmiş olan tu- bolmuştur . . Fikrimce memleketi baştan ba. gisine .ti.bi t.~tu~masına ve. ırı~ın k 1 t H lb k' g· b'r 
la.kadar eden bu mevzu hak- vergisını dıgerınden tahsıle un- nıp a mış ır. a u 

1 
ve1r ı . 

1 
va hatları tesis edilecek, Istan- valet ve süs düşkünü bir kadın- Bin zorlukla geri getirildiği 

şa a 3 lı kanun oiduğuna görE' ad ivenm. bul, Ankara, Adana, Izmirden baş dır ld v 

kı..,da t'enkı't yazmak la·zım r1else 1 kim vermektedir. (384 num. a.ra. · 1 l"k b b"l ı·ktısat · zaman Kay ile mümkün o ugu 
" "' b b tacır ere a a ası se e ı e ka Sivas, Samsun ve Diyarba- G t b' t düf" t · 

Co.k acınacak -ı·saller no··sterı'lebi- 1 ka!'un •. madde l5)_ B. unun gı 1 ır V k"l t' · ··k 11 f Garry ran ır esa ne ı- kadar bir arada az tutulmaların-"'' "' ı t b t ve Ticaret e a e ının, mu e . e - kırda hava seferleri vapılacak- Lo b d 'l t ~~ık 
l ir Fakat bu menfi bir tenkit o- cok m~aJ sayılabılır. s~e u e~- !ere alakası sebebile de _ Ticaret J cesi Carol m ar ı e anı-iu - da ısrar etmiştir. Carol'ü .hiç-gör-

. al t atlann refedılmesi la- tır tan sonra onun sıcak ve samimi 

8,00 Progr~m 
6.03 Haberler 
8,18 Mü:ı:ik (Pl} 
8,45 Yemek Lis-

tesi. 

• 
12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Sarkılar 
13,20 Müzik (Pl) 

.... 
18,00 Program 
18,03 Kuartet 

Hazin Bir 

4 

Emniyet Sandığı Muhasebeci 
mütekait, İş Bankası Müfettit 
vinlerinden Celil Aksoy'un Pe 
mit eşrahndan Murat Akso1 
müddettenberi çekmekte oldu'11 
talıktan kurtulamıyarak hayati 
etmiş oldutundan cenazesi b 
Cuma günü saat 12,30 da Şişli 
vay Durağı Kamer Apartı 

kaldırılarak Teşvikiye Camiiııcle 
namazını müteakıp namazı 

ve Feriköy me.ıarlıtına defne 
tir. Çok haluk, çok dürüst ve 
kendini sevdirmiş olan merhudl' 
met. ailesine ve kıymetli evi 
mürler dileriz. 

lur. Halbuki bu işi b.ilenler .. Y - ı ruz ve ez Odaları da artık devlet zihniyeti- · Af memekte ısrır etmiştir. F"llm-
d l'. \ ı..-t zımdır 1 na Sivas, Samsun ve yonkara- vasına cana yakın hallerıne . nız menfi tenkit e-""ı. musu~ · . . . lı:: hareket .:tme~te ?u unma.~11 hısarda gayet mükemmel hava yu d • ık 

1 
de geçen dargınlıklar, aşklar _ __ ... _, ___ _ _ .., r 

tenkit yapmalıdır. itiraf ede- 4 - Tetkıki ıtir~z ve ~emy1:2 bınaen - dıger tıcarı teşekkul.e- d 1 ılmakt d B" ve en nihayet ken isine aş 0 u- hepsi ayni zamanda hakıki ha- HPtBAS• DRAM KtSMtNO mı 
. k" müsbet tenkit oldukı;a komisyonları takvıye edılmelı- ·n mallımat tecrübe ve ihtisa- ı mey an arı yap a ır. u- yor. Karısile hiç~ir zaman yatta da yer almıştır. Akşam saat 2030 da 
rım ı • d'r rı d . tif d ed'lerek tanzim tün meydanlarda telsiz muhabe- anlaşmamıştır. O daıma karısı- ~ a D A L Yazan:• Doatoy~~ T .ıtüctür. ı Bu komisyonlar mahiyeti iti. sır~ an .1!'l. a e 

1 
re tesisatı da vücuda getirilmiş- lm tuvaletlerine la- En sonunda Carol, Clark Gabl- KOMED' KISMtNOA ~me 

edılmelıdır nm e ası ve lm. t' V 1 J Usul Kanunu barile birer kaza merciidir. Tür- . tir. k kal ı onu hiçbir zaınan .e rasge ışır. e onuna eve- .\11:sam saat 20.30 d•Llinl 
tak'l ah Ar b" h t ayt m ş · di w led k J 'li"' 1 

1-Bir tatbikat ve usul kanu. kk~~:~e::ık~ıJ~~~ı~ü~ h~;; b~ ı ır eye sevmemiştir. ~ıncek ger m~~: e en ı gın- ......... :~.!.~ .... ~.~-~-~-~'!..~!.R .ın 
ııuna ihtiyaç vardır- 1 t k Deniz Klübüne Ve böylece başlıyan mevzu en apanmış · ıaş 

komisyonları Maliyeden alarak Bunun için Başveka e ma a- bir erkeğm birbirinden ~imal ve =============================-=-==============ıı=-=================---ı ve 
Vergi kanunlarının her birinin Adliye Vekaletine bağlamak ve mına bnğlı ve her türlü tahkikata cenup kutbu kadar uzak olan bu a k 

metninde muamelata taallUk e- müstakil birer varlık vermek la- saltı.hiyettar ali bir heyetin bütün Haciı Kcnmadı iki kadın artıstin mücadelesile Bugün A S R -, Sinemada 
den hükümler vardır. Bu hüküm- zıındır. vergi mevzuatını tetkik ve stan. .ııııı••• 
lcr hirbirmden çok farklıdır. Me- Komisyonlann kararlannın es-. dardizc etmesi zaruri bir hal al- 1~ Eankc.~ınm, Modadakı Deniz devam etmiştir. ı " 
s~la ~840 numaralı bir kanun ti- babı mncibeye dayanması emrı mıştır. klübur.den alacağı ola~ 30 bin Araya birçok kargaşalıklar gi-
cari defterlerin tasdik müdJE. ... kanun iktızasından iken birçok Sözlerime bir de esbabı muci- Hray4 bir türlü tahsil erlcmedigi riyor. Kay Francis kocasından 1 

tıni oır ay olarak tesbit ettıgi h&l- kararların (mükellefin itira. z_lan be baD-Jamak lazım gelirse 1940 için klup eşyasına ihtiyJti h&ctz ayrılmakta ısrar ediyor ve onun-
de r843 sayılı yanı· ayıu· tariht••ltl d ) b "' k d ' · ı • I:l d " la ac:ıkının arasını bozmak içın 1 " - varid görülmediğin en g~ ı u: senei maliyesinde vatandaşların ·oy ı:;rougu yazı mış .1. a ıse '"f 

diğ~r bir vergi kanunu muamele mumi bir tabir ile reddedilmesı ı 49 ne,·i vergı· ve tekalif ve bu 49 şundan il::arettir. elinden geleni yapyor. Bw1a rıu-

Herkesin görmesi lazım gelen 2 süper filıu.: 
A y Ş E Beyoğlunda ilk defa 

BÜYÜK CA% JMPERJO 
ARGENTINA'nın 

. · d fte ın· ın· t sdi:r nıu"dde B · · · 'b Kl · d ik' va1ffak olmak üzere iken en ni- En fazla muvaffak olduğu film vergısı e r a L4>o - caiz görülmemelidir .•. unun ıçın 1 nev! vergi ve tekaliftn takrı ~m . - up ~zasın .. an ı zat ·ıa~- Türkçe sözlü, İspanyolca şarkı-
TYRONNE 

ALiCE 
POWER 

FAYE 
tini 16 gün olarak tayin ~tmekte- de bir müddeiumumılik makamı 1 500kadar kanun ve tadillerıne oa- hylP Amenkaya uç tane Jf:!'l"ıZ hayet çocuğun alesinin müdı.ıha; it, İspanyol dansı ve musikisi ve 
dir .. 3692 sayılı kanun ile mıid- ihdas ederek bu ~ibi kar~r~arı~ yandiğmı beyan eylersem bu · motôr~ ıs~arlam.~şlar ve ~unlar- lesile mesele halloluyor. ..••••••• ••••••••••••••••••~ 
detler ve saire bir dereceye Ka- tashihi kararını. talet:ı . salahıyetı mevzuurı ehemmiyetini ve t_~tbi-1 uar: hırını de kl~be ~ej!y~ et- işte şehrimizde gösterilmekt;e 
dar tevhit edilmiş oldu .. F'akat bu makama venlmehd1r. kile muvazzaf olanlarla mukel. meg~ karar vermışlerdır .. vı.,tcır- olan "Kalp sızıları,, filmini sey- ı•••••••••••••••••••••••••~ 
çok noksandır .. Adliyenin elinde Tetkik komisyo~la.rı~un ~a2'a leflerin n kadar müskülat icinde 1~! bura~? . . gelmiş .Ye bir _ tarı~c:i redenlet bu tarzda bir mevzuu 
iki usul kanunu vardır. Biri hu- salahiyeti kabul edıldııtı takd';_Td_e kaldTkleırını izah eylemiş olurum. c e .. ı-:ıba·a)ly~e kh~be . g .)•urul· seyredip dışarı çıkac::ı.~lardır. ı 
kuk, diğeri ceza usulü. Bunlar da tehiri icra karan vermek sa1~hı. K 1. rı:r: bu hali memlekette muştur . Motor sahıplerı sotıra- Halbuki, bu filmde kalpleri sız- 1 
tadil edilmekte ise de vergi ka- yetleri de o~alıdır. Ka~u~_ıa.:ın m:~:feciİer, mali müşavirler, dan klübe motör hedi?'e e~r.cıek- lıyaiılar sade bu mevzuun I 
nunlarında olduğu gibi senede bu salahiyetıkvalermdeme~ık")~z~n- mali avukatlar gibi sınıfların te- t~n _saı:f~ J .~1azar etı:ıışle1~: fakat kahramanları değil, fakat ayni 

ŞARK Sineması 

bir iki defa değil. den birçok va ar a mu e e er k.k" l"r e sebep olmaktadır Bun rr.o~fJru r: upten gerı a !imamış- zamanda asıl rolleri oynuyan ar-

1 
Bu st!beple evvela sık sık tadi- mn~iye memurlanna yalvarmağa i ub~;ün mesaHeri ise fikrim- lar:iır. Motör halen anbnlaiiyle tistlerdir. 

le muhtaç olmıyacak bir tatbikat mecbur k!l~~kta ve bunun da c~n:eba olan mesaidir. CUnkü ne- klübün anbarınd~ d~rn·.akıadır: Hakikaten Carol Lombard ile , 

Bu Akşam, tam 9 da BÜYÜK GALA müsame 
sinemanın vücuda getirdiği en fevkalade bir film 

Arabacının Kızı Dunvaska 
( Aşk ve HavaJ ) 

ve usul kanununun tanzimi ıa- ro:ı~~uru asıkar bulurımakt::ın_ır. ticede mükellef, maliyecıledn O Zı-!ır·an b~. mot?rlerın Lı:>~elını Kay Francis birbirlerine tama
zımdır. . +ehırı ıcra ka~an temtT\Rt muk~- istediği fazla ve yanlış verg;J'i iş I~r.r:kası odemış ve motot:" ~a- men zıd iki tipdir. Bu film Ca-

2 - Vergi vaz ve tesisınde bilinde olacagından .bu şekıl cfüzt:ltebilmek için bu müs- hiplcrinden de ancak iki nıotörürı rol, Clark Gable ile film çevir
mebde' ve münteha sabit ve !"l\U- hi~bir mahzur.. t~vlit e~n;ez. tahsil addedilemiyecek vatan- bedelini t::ıhsil etmişti:-. Banka- mezdenevvel çevrilmiştir. Ve iş-

Filmini göııterecektir. 

ayyeJ' c.lmalıdır. • Bilakis. kara~ uzerın~ tahsilatın daşlara vermekte ve kendi me. nın 1400lira kadar alacağı. kalnu~- te 
0 

zamanlar ortalıkta birçok , 
Bizde artık takvim yılı ticarı müşkülatsız ıcrasına imkan hah- sai ve üzüntüsü de caba gitmek- tır. U~un zamand~n.btH'l t::ıhc;ıl dedikoduların dolaşmasına sebep . 

Meşhur Rus Edibi 
ALEKSANDR PUŞKİN 'in Romanından 

Oynayanlar: Heinrich George ve Hilde Kralıl havatta olduğu gibi bütün mua- şeder. tf•dir. edileınıyen bu P?ra ıçıı:'. d~ Han~a olmuştur. 
ınelateı esas olmağa başlam•;fnr. kl"b ı ed edılmek u7.erc klup 

b Vergi kanunlan Türkiye Cümhuriyetinde heba u E.· 
1 ' rve · · · Bu ikı' zıd kadın arasında ka-0 halde vergi kanunlarının me • , edilecek. vatandaş zaman ve me- anha_rınc; bırakılan m?cor~ ha.cız 

Bu Süper Film, BALALA YKALARI. Ç1ÖAN MÜZ1Gt. SARKIL 
DANSLARI ile Canlandrrılan Çar Rusyasının gözler kamaştırıcı '1 
hayatının tehlikeTerine maruz kalan ve Hftsar Subayı MİNS 
Sahte vaitlerine kanıp ıukut eden basit ve güzel DTJNYAŞKA'run feeıl 

de ve müntehasını takvim yılı 4 _ Vergi kanunlarını~ ı~lahı saisi oL'llamak lazımdır. 0 halde koydnrmuşt~r. Hadıı;e bunnan
1 

lan Garry Grant'ın Caroll'a !-
başlangıç ve sonu ile teslJıt etme- için ali bir heyetin te!jkılı lazını bu işlere bir çare bulma~a çalışa- iban~thr. Kıup eşyasının ~hlı~rt şık olduğu diğer taraftan her i- ı 

kiyeıidir. ğe hiçbir mani olmamak lazım- d hm. haci;; altımı alındığı h:ıb'?t't dogru ki kadının da ona gönül kaptır-
clır. Bu hal devlet varidatının tah 

1
Bizdeki vergilerin ·ıı:.lz, ve tes1- ~ Sait SELEN degıldır. dıJtları herkese yayılmaga baş-

nıinlerinde de esaslı bir mesnet 
NUMARALI YERLERİNİZİ ÖNCEDEN TEDARİK EDİNİZ. 

- :3unu Cğrerımekle nM!mnun oldum. . 
- Şimdi bazı suall~nmt> ~evap ~e~enızi ~ıca 

edece&im: Giresundcıkı fabrikada sızı han~ı ı. un 
altında tcımyorlardı? Ne babamın ne de M_ı1hat'~ 
Nejad Çınar isimli bir memurdan bahsettıkleruu 
hatırlamıyorum. . . 

- Benun ıc;;mim Osman Nejaddır. Fabrikada sa· 
dece bana O:>man aerlerdi. 'l'fil'IUKA .No. t8 

Şermin tir s~niye ni:ışiındü: , Na.ı<ıecıt-ı .-ıua1.ze7 lah!lın rserkauı -

- Osman .. . Evet böyle> br memurdan bahse- Onun masumiyetine tamamiyle kanaat hasıl et-! kip edeceğinizi mi tasavvur ~iyordunuz ?':l~jad? 
dildiğini hahrlıyorum. . ? mişti. Nejadın, kendi mahpusiyetine r!og:u.fan Dünyada hiç kimser-in kendı arzularını dıgerle-

- Daha başka son.c&klan1:ız ~a; b~b"t" t doğruya veya do!ayısiyle sebebiyet vermiş olan- rine karşı istimal cderkeıı bazı takayyüdatı ka-
- Sonradan niçin Osmar. ısmını us u u_n r·- lara karşı duyduğu nefret te bunu ispata bul etmek mecbu":'iyetind~ vareste kalamıyacağı-

kederek Nejad admı aldınız~ BaBb~ _sızrn. ıa- k.f' d" nı unutuyor musunuz? Siz bana babamın evine 
piste:ı cı!ı::mış o~dı;ğcnuzu oğrenmesını ıste;nıyor a ı~ej~d, sözlerini şöyle bitirdi: döruneği teklü ediyorsunuz. Bu hareket izdiva-
mıydınız ! . . . . . _ Babanız 0 sırada Giresunda bulunuyordu. cımın iflasını ilan etmek değil midir? Benim 

_ Bunun için d<'ğıl; fakat garıp ~.ır .. tcll~h e~erı Benim gibi gene biı' adamın üzerine sürülen mağlup olduğumu söylemek değil midir? Hal
olarak, h?.p1shaneden tıkar çıkmaz, bu~-:.ın wnrurıu kirle yakından aİakadar olması vicdani bir borç- buki ben bunu kabu! edemem. 
Mısırda geçirmiş olan bir ak.rabanun mırasıncı ~on- tu Halbuki 0 senelerdenberi maiyetinde çalışan Bundan maada benim namuslu bir ailenin kı
dnm ve birgün ıçmde zengın old~. Bu !e~ va- bi~ gencin ha;at ve istikbalinin söndürülmesine zı olduğumu da unı.ıtmayınz. Evlendiğinin ertesi 
ziyet kar.şıı.ında, kPndi'"ı:li tamamıyle y~nı b~:-. ı: ı- ehemmiyet bile vermedi hat~a hakkımda verile- günü, kendisini çok seviyor gibi gö~nen ve dü
san olarak ?rt~lığa. t?"~dım etmek arzusıyle bırı~ci cek karan bile beklemeden, dosyayı y~k.~ndan ğünü tacil etmis oian bir kocanın evınden kaçıp 
ismimi oegıl, ;.kıncısını kuHandım ve herkes gıbi tetkik etmeden AvukAtle bu hususta goruşme- babasının yanına iltica etmenin bir genç kızın 
bir de so!-'.adı do .m. ~u tü·~~dül başka sur~t~e de den vapura bin'ip luziyle ·.şeyahate çıktı. aleyhinde nekada:- çirkir.. dedikodulara meydan 
işime gelıyordu : lntıkam planımı daha serbestçe Kalbine dolan kindvev.husumet tufanı altında açabileceğini, nekadar olmıyacak ütiralara sebe-
tatbik edebiliyllfllm. kalmış gibi birdenbit'& 'dur~nk derin bir nefes biyet verebileceğim de göz önünde t utmak la-

- Pekala, şimdi de bana vak'anm nasıl ol- a.ı.,iı. ı:ı~ınlrıı.P>l.sm "H•h 81.n r zımdır. Bu, benim için her şeyden evvel bir 
dııP"ıınu anlatınız. . _ Benden hiçbir şey. gizlemedi~iniz ve ha- seref ve izzeti nefis meselesidir. 

Nejad kap~.Ya. d:.vanrYn~. Sel"Tntnin da1t:tm dııl- kiki hislerinizi bang sövledie"iniz ~C'i.n si.~e t~~ek- Nejad, bu kat't sözler bu azimklr tavırlar 
gın ,·azaları sm.l' \en e~lerıne bakıyordu. lı;ıııden kür ederim. ~ mtfi v-aziyeti daha ıyı ~preb•lıyo- karşısında hayranlığını gizliyemedi: 
taşan öfkeyi ve kını gızlem~e~, be~ sene evvel rum ve size şartlarınu bildireceğim. - O halde benden aynlmağa niyetiniz yok, 
fabrikada geçen vak'ayı t~sılatıyle ~nlattı .. ~en~ Nejad, doğrularak hayretler içinde karısına öyle mi? 
kadın, babası hakkında sn':'1enen kn'.'n!lr S?zl;n bal tı _ Şimdilik hayır.. Bilahare belki de buna 
1sitm~mczlikıen &l lert>k dıkkatle hıkayeyı dm- · 1 ? karar veririm, amma bugünden bir şey söyliye-

. . N · d k d' · in k b h tı· ka - Şart annızı mı. 
liyordu. e~a , ~~ ısın . a .. a a 1 "'.;ya - ş · sakin bir tavırla sozune devam edi- miyecegım. Herhalde hemen gitmek benim için 
bahatsiz oldul?unu soylemeııe luzum ~onned~n ermın, mi.ithis bir güçlük olur. 
vak'ayı o!duğu git: anlatmıştı esase.1 Şermm yordu: . . · ·· t _ - Ben de burada kalmanızı tercih. ederim. E-
kin artık bu mesele mevzuu bahis bile olamazdı. - Her şeyı kendı keyıf ve arzunuza gore a 

sasen dün geceki itiraflanmdan sonra derhal evi-ı 
nize koşarak hüviyt'timi babanıza bildireceğinizi 
düşündüğüm için söylediğim sözlerden dolayı 
pişman oluyordum. Yaptığım itiraf benim plan
larımı değiştirmiyecek is~ de icraatıIJl1 biraz 
güçleştirebilirdi ki . bunu istemiyordum. 

- Maksadınızı anlıyorum. 
Nejad, acı bir giiluşlt sordu: 
- Düşmanla sulh müzakeresine mi girişiyor

sunıı z? 
$erminin yüzün1.ien biı ıstırap gölgesi geçti. 
- Benimle düşman olmağı ,siz kendiniz iste

diniz. 
- Sizin kanınızdarı olan herkesle düşman ol

duğumu unutmayınız. 
- Bu nokt:ı •iwrinrlF nicin ısrar Pdivorsu

nuz? t.ını~mıyıc c.f;:mı r;ekala biliyorsunuz. 
- Kuvvetli bır cenheye taarruz ettiğinizi si

ze iyice ispat etm~k icin ... 
- İntikam proielerinizirı kendi kuvvetinizin 

fevkında olmasından korksanız daha iyi ederdi
niz. 

- Siz merak etmı:viniz. Ben her şeyi en 
ince tef Prruatına kadar hazırladım. 

- Ben de bütü-:l tedbirleri aldım. 
Bu son sözlerin şiddet. ve kat'ililti Nejadı fe

na halde hiddetlendırmi~ti Bir dakika susarak 
hahceyP baktıktan ı:onra nazarlanm kansına ce
uirdi. 

- Siz, daha ~1mdideı· mağllip sayılırsınız; 
çünkü sizin tarafınızda hususi bir zaaf sebebi 
var. 

- Hangisi? 
Nejad, meydan okuyan bir tavırla cevap 

verdi: 
- Siz seviyorSJllıUZ. 

(Arkası var) 

1 1 1 
Soldan sağa: 1 - Eski~ 

lct giyt.r1erdı. 2 - Bir taill
lsk.ımbilde birli. 4 - Aı 
lan - eskı bir tabir. 4 -
bildc bır kağıt - kırallann 
da bulur.ur. 5 - Bir vilayet· 
Cüsstli - p~lik. 7 - Yetil 
emır. - bır peygamber ~ 
El - Bursada bir yer ~ -
harfı oeğişirsf'. farazıye~~r 

Yu.Kart.?aı; aşağı l 

ıJimlerı. 2 - Gece r.ğl , 
3 - Ters okunursa sanat· 1 

kar ~ terane, gına. 4 - 5 
tan iltizami - yükseltme~· .. 
Kundağı olmayan. 6 - 11 
tatlı değil. 7 - Yemekten0~ a'- değıl - otuz gün. 3 :-- 1'e 
bır ştırir. 9 - Olü bır 
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. Roma:z:~:M•• ı Akde1~~.~~ncideJ 
ınt-Nazair7. ~asındaki pet- Gemi mürettebatının büyük 
, rularmı sokup buraya ge. ekseriyeti kurtarılmıştır. 
~lerdir. Romanyaya getiri-
u boruların parçaları· bu- Taarruzun tafsilatı 
:Yerleştirilerek tanzim olu
tır. Bu Fransızlar Roman
~elmeden evvel Ruhr hav
a 15 günlük bir staj yap
tdır. 

a11yada Nazi kıtaatının 
bulunduğu yerler 
an kıt'alarının durmadan 

aşması yüzünden Roman. 
çok şiddetli bir endişe hü

sürmektedir. halen Roman
bulunan Alman kıt'alan 12 
kadar tahmin edilmekte ve 
11.n yakında 18 fırkaya çıka
~ı s;mılmaktadır. Alman 
ilrının ekserisi Fransadan 
ktedir. Rumen aileleri nez-

ikamet etmekte olan su
' Paristen 8 günde Roman
gelmiş olduklarını söyle

rdir. Romanyada birçok 
:ault" markalı kamyonlar 
1ınektedir. 
t'a1ann tarzı taksimine na. 

Alman niyetleri mütead
ıbi görünmektedir. 

an kıt'aları Romanya da
e aşağıdaki dört grupa tak

. ilmiştir: 
Sovyetler karşısında Buğ

• MoBavya grupul Bu grup 
vinadan gelerek şimalde 
bsi'ye kadar çıkmaktadır 
n Sovvet - Rumen hududu 
a - Sulina'ya A:adar ı.ağ-

surette muhafaza altındadır. 

tı
.._ Bükreş - Plvesti mıntaka
ıpu: Bu grupun vazifesi 
l havzasını muhafa-ıa et
ir. Bu grup, en iyi su.rttte 
şmiş olan gruptur. 

1- Banat Grupu! bu Grup, 
atı teşkil eder gibi görün
edir. 

grup, merkezi 'f ameşvar 
bu mıntakada oelediyelerle 

4.im mevkileri e~inde tutan al-
tı e-kalliyetine mensup eşha· 
it\uzaheretine malik bulun
'tadır. 
d- Nihayet, son ts•.tyjyeler 
hrıden Tuna boyun~a d.izılen 

r Bulgaristanın kar§ısıncia 
almıştır. 

• Tah§idatın hedefi 
llmen askeri mümessilleri'l)n 
~ıinlerine göre, Alınan tah~1-
)ıın hedefi, evvela almanya-
i<ışesini tehdit edebilecek si 
ve sosyal kargaşalık korku
:ı karşı Romanyayı ış~al et
ve bundan baş!<.a ceııubu 

i devletlerine, ve ezcümle 
ttıyeye tehdit icra eylemek 
yni zamanda Yunnistanı:t kar
lkbahar hareketini hazırla
tır. 

ususi apartımanfarn ve o
re vazıyed edilmesine, tHık-

k ve bütün Romanyaıla de-
d"t edilmektedir. Ronıerı demfr

I'! servislerine Alman teımik 
· virleri tayin edilmiştir. Son 
«111arda gelen miitehassJslar 

) 
ınö.a sondaj işleri için Al
lar tarafından an,~aJe cdil-

·t 30 kadar da Fransız vardır. 
lomen ekonomisi ti.zerindeki 

19İıan kontrolu gittik<;"C iazhııaş
ta ve lejiyon rejimim Ro-
1e§tirmek gayretlerini neti
~ bırakmaktadır. 

.ejiyoner rejimintn organı o
ı "Cuven tul" gazetesi 4 kılnu
ıuni ıa.-ihli nüshasında lejiy.'.l-
knıandanlarından Pesi Duja
böyle bir Romenle~tirmc ba
tine karşı protesto eden bir 

,. alesini neşretmiştır. Pesı Tu
i~U makalesinde ezcüml•: şöy-
·~~mektedir: 
·"'Eğer ekonomimize Yahudiler

başka bir millet naldın olsa 
~·ine ayni cehdile mücadcJe 
r, bundan ayni tarzda nd
cyler ve kendi malhnızx eli

almak için hayatımızı bile 
ederdik." 
M acaristanda Hava 
Başkumandanlığı 

Udapeşte, 16 (A.A.ı - Kral 
b, Horty, 24 kanunu~v11el ta
li bir emirname ile ger.eral 
lciemar Kenese'yi hizmete da-
·h kendisine Macar!stan hava 

•etleri başkumandanlığı un
ln.ı: tevcih etmiştir. 

Londra, 16 (A.A.) - Sicılya 
suları civarında Alman havrı kuv
vetlerınin taarruzuna ugra.vwı 
"Illustrious" Tayyare Jemishıde 
bulunan Reuter'in Akdemz ruu
habirı vak 'ayı şöyle 3Jllatmakta
drr: 

lllustrious Sicilya bo&;azında 
bm yedi saat Alınan bombardı· 
rnan tayyarelerinin hücumlar!nt.. 
muvaffakıyetle karşı koyduktan 
sonra bir limana varmıştır. Ge.
mıdc muharebenin izleri görul
mektedir. Ingiliz filosu talirruza 
u,ğrc.dığı zaman bir \rapt:r kafı
lcsinı:- refakat ediyordu. E-V>·elfı 
iki torpil tayyaresi ıorpi: hiicu
nıu yapmışlar, bunlar gem.;.nın 
arkasından geçmiştir. Bundan 
sonra yedi Alman tayyare.,;ı yak
laşmaya başlamış ve gökyü:>:ii İn
giliz gemilerinin açtığı baıaj ateşi 
ile bir cehennem halini ulmışı.r. 

Uç tayyare bu •:t:ıhennemin 
iç:inden geçerek pike hüc•unu 
yapmlş ve beş yüz kiloluk bom
ba atmıştır. Bomba a:;ığa düş
müştür. Bu sırada 15 bombal'clI
man tayyaresinin filo üze.rhe pı
ke hüc.umuna geçtiklerini g0r
dürrı . Ingiliz avcı tayy,1:::-eled de 
düşmanı bir hava harhine ıcbaı 
için geminin güverte5ind~n ~a
~·alandılar. Biraz sonra be;ytizhik 
bir bomba gemiye isabet ett. ve 
infilak şiddetli sarsıntı yaptı. 
BBüvük bir Alman bombardıman 
tayy~resi de bu arada Illustri
ora'un direkleri arasından gt!~E'
rek denize yuvarlandı. 

.Muharrir harbin dehşetiııi tns
vır ve Alman tayy':lrecilerinin 
cesaretini methettikten sJnra mü
teakIJı hücumlar hakkında tnfı:i
lat ve;mekte ve neticede sekiz 
düşman tayyaresinin ~ahrip edil
dığmi, bir Italyan destroyerinin 
l:atır~ldığını, diğer birinin mer
mi ısabetlerinden soıır~ baştaı·a
fmdan alevler saçarak k.ı~tığını 
kaydediyor, ve harp emasmcla 
bır Ir.giJiz kruvazörfüıtin de b:r 
isabet aldığını, fakat ha"iarın çok 
ehemmiyetsiz olduğunu söylii
yor. 

Tayyare gemisi su kesiminden 
bazı rahneler almışsa da hiçbir 
ya!dırr. ihtiyacı duymadan Hım.
na dönmüştür. 

Sicilyaya yapılan akın 
Kahire, 16 (A.A.} - Orta Şark 

İngiliz hava kuvvetleri kararga
nının tebliği: 

Bir keşif uçuşu esnasında Si
cilyada Tatanya üzerinde fotoğ
raflar alınmştır. Bu fotoğraflar 
gösteriyor ki 12/ 13 Sonkanun 
,gecesi yapılan ve 14 Sonkanun 
tebliğinde bildirilen hava akını 
evvelce zannedildiğinden daha te 
sirli olmuştur. 30/ 40 kadar tay
yare yanmış veya hasara uğra
mıştır. Tayyare meydanının cenu 
bu garbisinde bir hangar tamami 
le harap olmuştur. Diğer bir han
gar ağır hasara uğramış, bir üçün 
cüsüne de isabetler olmuştur. Ti
cari binalar ağır hasara uğramış 
ve bizzat tayyare meydanında bir 
çok derin çukurlar müşahede o
lunmuştur. 

Şarki İtalya Afrikasında 14/15 
Sonkanun gecesi Assab üzerinde 
bir akın yapılmış ve cephane de
polarile antrepolar da tahrip edil 
miştir. Bütün bombalar hedef 
tutulan mıntakaya düşmüstür. 50 
kile.metre uzaktan görülebılen 
büyük bir yangın çııcmr~tLr. 

Bir gece evvel de büyük bir 
muvaffakıyetle Asmara üzerine 
akın yapılmıştır. 

Bir /ngiliz kruvazörü 
torpillenmiş 

!talyada bir mahal 15 (A.A.) 
"Tebliğ" - Kruvet kaptanı Ma
rıo Spano'nun kumandclsı altr.r:
dakı bır denizaltımız Akdenizde 
10-1-941 gecesi hafif bir düşırum 
kruvazörünü torpillemiştir Kru
vet kaptanı Vittorio Raccam:lli
r.iıı kumandası altındaki bir diger 
denizaltımız Atlantik denizL~de 
he)j bin tonluk "Ardabham" adı:r.
daki mgiliz gemisini torpı~!emiş
tir. 15-16 kanun gecesı diı:?man 
tayyareleri Catana limanını bom
bardıman etmişlerdir. Ifa;ar az
dır. Birkaç ölü ve yaralı vardır. 
"Alman tayyareleri /ngiliz 

(Başr 1 incide> d 
~ransa arasında husule gelen onanmasını yenemez,, 
ıınlaşma üzerine İsviçre Hü- Londra. 16 (A.A.) - Almanya-

eıı:ı 'neti 16 - 20 haziran tarihle- nın çok tanınrrno:: rlı:>niz miit<>lı~o::
U· ıı ~e İsviçre topraklarına sığı- sıs yüzbaşı Wabdeyer Hartz•• 
ıl 45 inci Fransız kolordusu- "Münchener Neveste Nachrich-
J~ ~ Fransaya avdeti için mezu- ten,, gazetesinde yazdığı makale
ır6 ~t vermiştir. Bu kolorduya ı;in~e .. Alma!l hava kıı-;:~tle~inin . 
t. l\snp 30 bin Fransız askeri ya- Ingılız denız kuvvetle . ın~ Karşı 

me~ f a Fransaya dönecektir. Fa- , bi: şey. yap~ağa muktedir olma-
tJ • ayni kolorduya mensup 12 dıgını _ ıt_ıraf ıl~ _Alman hava k~v-

Leh askeri cereyan etmekte vetlerının İngılız donanmasını ım 
il müzakereler neticesine ka- ha edebileceği hakkında Nazi pro 
~ lsviçrede kalacaktı.r pagandası tarafından ileri sürü

len nazariyeyi cerhetmektedir. 
Yüzbaşı Waldever Hartz, maka
lesini bitirirken: 

r iinakalat Vekili İzmirde 
~rnır, 16 (Tan) - :Müaaka
'v t-kili geldi. Vilayet, belf-<liye 
tı ve kumandanLğı ziyaret 
: Demiryollar atôlyelerini ve 
Un servisleri gezdi. Cumarte

'.! Aydına gidecek ve Azıziye 
·t·lıni gezecektir. 
Qece belediye tarafından vekil 

"İngiltere denizlere hakim ol
dukça, İngiliz adalarının mağlup 
edilemiyeceği fikrine iştirak edi-
vorum.,, 

şerehne bir akşam 
rilm;ştır, 

ziyafoti ve-

ROOSEVELT 
Kongreden 

Ne istiyor ve 

Niçin istiyor ? 
(Başı 1 incide> 

bir kısmını kiralamıya mecbur 
oldu. 

Fakat bütün bu tedbirler kafi 
gelmiyordu. Çünkü harp İngilte
reye pahalıya mal oluyordu. 

. * * lngilter harbe girdiği zaman 
günlük harp masrafı 7 

milyon İngiliz lirası idi. Halbuki 
bu masraf gün gectikçe arttı. 
1940 senesinin son altı ayında ya
pılan harp masrafının aylık vasa
tisi 375,000.000 İngiliz lirasına 
baliğ oldu. Yani gündelik harp 
masrafı 12,5 milyon İngiliz lira
sını buldu. 
Şimdiye kadar bu masraf şöyle 

karsı lanmıştır: 
Alelade vergiler varidatı 

735,400,000 İngiliz lirası. 
"lla.rp Tasarrufu,. ismi altında 

yapılan faizli, faizsiz istikraz 
937 ,100,000 İngiliz lirası. 
. Dalgalı borçlardan 137.000,000 
Jngiliz lirası. 

Yani alelade varidat ile karşı
Janamıyan masrafları fevkalade 
dahili istikrazlarla karşılamak 
yolunu tutmuştur. 

* * 1914 - 18 Cihan Harbinde 
İngilterenin yaptığı dahili 

jstikraz yekunu 6i milyar İngiliz 
lirasını bulmuştu. Bu defa harbin 
birinci senesinde dahili borç 3~ 
Milyarı bulmuştur, ve her gün 8! 
milyon İngiliz lirası artmaktadır. 
Bu mütemadi artış karşısmda hü
kumet mütemadiyen açığı dahili 
istikrazla kapatmak istemiyor. 
Çünkü halkın sırtına ağır basan 
bir yük yüklemekten cekiniyor. 

Binaenaleyh vaziyeti kurtar
mak için ya dominyonlann. veya 
Amerikanın, veyahut her ikisinin 
birden İngiltereye geniş bir kre
':fi açmasına ihtiyaç vardır. Yani 
lngiltere Amerikadan Alabileceği 
harp malzemesinin bedelini peşi
nen ödemekten kurtulursa, do
minyonlarınm yardımı ile. mali 
vaziyeti bozulmaksızın, harbe de
vam edebilir. 

* * j şte İngilterenin bu vaziyeti 
üzerinedir ki Roosevelt 

"Peşin para ve kendi nakil vası
talarınla taşı,, kanununu değişti
rerek İngiltereye geniş mikyasta 
yardrm için yeni bir formül ara
mıya mecbur olmuştur. Bulduğu 
formül şudur: Amerika İngiltere
ve kira ile veya ödünç olarak a
zami nisbette her türlü harp mal
zemesi verecektir. İngiltere harp
ten sonra bu malzemeyi ya ay
nen iade edecektir, veyahut kira
sını verecektir. Onun icin de Ro
osevelt'in layihasına "Kira ile ve
va ödünç ver,. adı takılmıştır. 

Burada bir sual varit olur: A
merika İngiltereye yardım için 
bu fedakarlığı neden göze almak 
mecburiyetini hissediyor? Bu da 
Amerikan yardımına ait madal
yanın diğer cephesini .gösterir ki. 
bunu da yarın izah etmiye çalışa
cağım. 

Bir Hava Baskını 

Amerikanın Yardımı 
fBaşı ı ıncıdeı 

"Benim bildiğime göre, Chur
chill hükılmetinin Birleşik Ame
rikadan yapacağı mübayaat için 
dün Mebusan Meclisinin Hariciye 
Encümeninde zikrettiğim nakid 
ve kıymet olarak bir milyar 775 
milyon altın dolardan başka elin
de df:Jrhal kullanacak parası yok
tur. Ingilterenin Kanadada veya 
lınparatorluğun diğer kıs1mların
da bulunan parası buna dahil de
ğilse de bu para Londranın elin
de değildir.,, 

Morgentau, İmparatorluktaki 
bu parayı tahmin etmekten imti
n& ederek demiştir ki: 

"Büyük Britanya lmparatorlu
J};u bir ailedir. Ve insan ailesinin 
ayni meselelerile karşılaşmakta
dır. Bir aileden bir kaç azanın pa
rası olması. o paranın diğer aile 
efradına da ait olduğunu tazam
mun etmez.,, 

Morgentau'dan şu sual sorul
mu~ttır: 

"Ingiltere Amerikadan malı 
yardım istemeden evvel bu yar
aımı Büyük Britanya İmparator
luğunun diğer kısımlarından is
temesi lazım gelmez mi?,, 

Maliye Nazırı demiştir ki: 
"Size bu hususta şunu söyliye

bilirim ki, İngiltereye yardım 
kanununa taraftarım.,, 

Yeni gemiler için 
Vaşıngton, 16 (A.A.J - Me

busan .Meclisinin Bahriye Encü
meni Bahriye Nezaretinin müs
taceliyet karan ile 909 milyon 
dolarlık tahsisatı ittifakla kabul 
eylemiştir. Bu para nisbeten kü
çük 400 vapurun yapılmasına ve 
deniz inşaat tezgahlarının geniş
letilmesine tahsis olunacaktır. 
Yeni yapılacak vapurlar, başlıca 
denizaltı avcılarınL mayin tara
yıcılarını ve torpitoları ihtiva e
decektir. Kabul edilen yeni tah-
5isatla Bahriye Nezaretinin son 
24 saat içinde aldığı tahsisat ye
kunu bir milyar 209 milyon do
lara baliğ olmaktadır. Mebusan 
Meclisi, dün Bahriyenin hava mü 
aafaalarını takviye için 300 mil
yon dolar vermiştir. 

Japonyada hiddet 

Askeri Vaziyet 
(.Başı 1 mcide) 

Acaba bütün bu neşriyat ve 
nutukların askeri bakımdan ma
na ve kıymetleri nedir? - Bu sor
guya hakikate aı. çok yakın bir 
cevrıp veı ebilmek için, 1941 senesının 
ask~rı vaz.ıyetine ve bu vazıyetin 

outünkü 5cı.rtlara göre mümkün in
kı~aflarına toplu bır göz atmamız 
lazımdır lngıllı hava kuvvetlerıyle 
hıç durmadab devam edip giden çar
pışnıalardaı: sarfı nazar edilirse, Al
:nan o:-dusu Fransa ile ınızalanan 
mütareke zaınanındanberi., hıçbır as
kerı fc.alıyet gostermemiştir. O za
mandanberı Almanların bütün asKe
ri faalıy~tleriı hemen hemen lngil
tere ve Almanya üzerindekı nava 
nıubarebderme, bır de Romanya gi
bi !ıarpı<iı nüfuz altına alınan bir 
nıemlel{eıe kıtaat göndermcge mun
hasır kalmıştır. Bu asken taalıyet
sizLğin .sebebı nedir? 

Geçen agustos ayına kadar harp 
sahaı;mda ırutıative ustünluğü, Mıh
ver Devıetlerınin elindeydı. Bunlar 
bu üstur.lilgü adamakıllı kullanarak 
harp plfııılaı:ını azamı bır muvaıiakı
yeıJe tatbık ettiler. Netice ıtibarıyle 

t'raıısu. cepheli) yıkıldı; garbi, şımcı.l.i 

ve kısıneı: de şarki Avrupada bir
çok memleketler Alınan ışgaline 

ıııroı Fakat Mıhver taarruzu lngılız 
cephesıne yanaşınca, işler bırcıenoıre 

degı~ti. "Yılcurım Haxbi" bu cephe
de ıatbık edılcmedi .Lngilız muKa
venıeti Alman planlarını anuı;t eınıış
tı. 

İtalyaya gelince, Somali ve Mısu· 
cepnelerinde bır iki ıptıdaı muvalla
kıyetten sonra Arnavutluk ve Lıoya 
muvaffakıyet.sizlikleri baş gösı.erru. 

Ve Musso!iru, taarruzdan vazgL>Çerek 
müdafaaya geçmek ıztırarında kal
dt. Bir aralık Almanyanın .tlrenner 
yoliyle Italyanın imctadına ko~acagı 

sC:ylendi. Arnavutluk cephesinae va
zıyeu ıslah edebilmek tçın, gerek 
ltalyan ve gerek Alman kuvvetleri
m, Yugosla\"ya topraklarından ge
çırtmek lii.zımdır Yugoslavya bu
na musaadc edemez. Jı'akat muı;a

ade edeceği farzedilse bile, bunun 
Mısır m~eıesi üzerine bir tesırı 
olamaz; ljlmali ve :;arki A!rika as
ke.Ll vaı.ıyeııne gelınce hiç •. 

Bı.. daltikada .l::Serlinde bırçok ye
ni askerı planlaı;ın tetkik edılmekte 
olduguua ;ıuphe yoktur Bunları 
ehemmıyeUerı sırasına göre ljOyle 
hulasa edebiliriz; 

1 - l.ııgiliz adalarını istilA 
maksadiyle yeni bir taarruza te§eb-
büş. 

Tokıo, lti tA.A.) - "Reuter,, 2 - İspanya üzerinden geçerek 
Dün V aşingtonda "Kira veya ö- Cebelittarı.ıs. ve Fas üzerıne hareket. 
dünç verme,, kanunu lehinde B. 3 - Ak.denizdeki li.slerini elde et
Cordell Hull tarafından yapılan mek muksad.ıyle Fransay1 baı.;ıan ba
beyanat, umumıyetle tahrik edı- şa !Sgal eunek. 
cı mahiyette gorülmektedir. A- 4 - Romanya ve Bulgaristan 
merika Hariciye Nazırının bu be- ü<.erinden Selanige doğru akın .. 
yanatı, bütün Tokio matbuatı ta- Bu plônlann hepsı de pe.ı;; mühım 
rafından geniş serlavhalar altın- müşkülaua kar!;iılanmaktadır. As

ken harekAt bakımından bunların 
<la neşredilmiştir. İftira ve vakıa- taıbikı belki imkansız değildır. Fa-
ların tahrifi şeklinde kullanılan kat ortaya çıkan engeller, daha zi
tabirler bu beyanatın nasıl karşı- yade siyası bir mahiyeti haizdi.r. 
landığını göstermektedir. Bu hu- Bundan maada, bunlar11.1 askerlik. 
susta hiç bir resmi tefsir elde e- bakımından muv,.Ifakıyetle tat:bik 
dilememiştir. Çünkü nutkun tam edildikleri farzedilse bile, muhare
metni mesul mahlillere daha gel- ben.:n umumi ve nihai neticesi ba
memiştir. Bununla beraber "Do- kımından bir fayda temin etmelerı 

· A · meselesi de vardır ki, ı;ıımdiye kadar meL, ]ansı, Amerika Haricıye 
:Nazil:;. taraıından yapılan beyaııa- yapılan bu ve buna beıızer tecrübe

lerın men11 verimler kaydettikleri 
tın Japonya aleyhinde bir muha- meydanda değil midir? Almanya, 
sara politikası takibi için İngilte- !'! vrupa ıut'asının içinde olsun, dı
re He Amerika arasındaki anlaş- şmda olsur., elde bulundurduğu as
maya müteallik gelen haberlerı kl•ri işgal sahasını daha ziyade bü
teyıt cjer gibi göründüğünü yaz- yülrnekle kardan zıyade :uyan gö-
maktadır. rccektir. 

lrıf irat,.ılara göre SelaLiğe doğru bir akın için, ha-
y rckete geçmeden evvel temin edil-

Vaşington, 16 (A.A.J - İnfirat meleri lfızım bir yıiın meseleler, 
çı lider ayandan Wheeler gazete- yardımlar veya menfi durwnlar 
cilerle yaptıgı bir görüşmede vardır ki, bunların hiçbirisı, sar
"nıuharebenin Nisand:ı bıteceöi. (edilen emeklere rağmen, Alınanlara 
ne inanan bir çok yüksek ze:at müsait bir şekilde b.alledilmış de-

(Başı 1 incideJ bulunduğu Va.şingtonda herke- ğildir. Bulgaristanın :;arih vazıyet! 
rilmiştir. l · ve ounun er: son delilidir. 

sınma umudur.,, demiştir. Mu- '.rulon, Bizerta ve cligerlerı gibi 
Alman teblijji maileyh şunları ilave etmiştir: Fransu. Akdeniz üslerinin i.şgalı, 

Berlın, 16 (A.A.) - Alman Cümhurreisi Roosevelt'in son Fransa ile ımzalanan müt.areke ah-

Sırası Geldikçe: 

HITİPA! HITİPATE 
BRE PEDYA! 

fBaşı 1 incide) 
mış. dehşete diişmüş. bir halde. Sağa ka<;mak istiyor kuyruğunda 
teneke takırtısı, sola koşmak istiyor sırtında taş, sopa kütürdilsü ... 

* * * aen Hayvanlan K_?ruma Cemiyeti üyesinden olmadığım halde 
canım sıkıldı. Adeta kızdım. Tavrıma, sesime şövle bir çe· 

kidüzen vererek :vüksek perdeden konuştum: · 
- Ayıp değil mi size! Zavallı kedinin ne sucu var ki knvru· 

ğuna teneke bağlamışsınız. meydan dayağı atıy<>;suo··- F.P.IPnP· 
cek baska bir sey bulamadınız mı? 

Şen ~·ü:z:lü, yakısıklı bir delikanlı cevap verdi: 
~ - .Ah Bayım! Siz bunun ne huyu tiiyii bozuk bir kedi oldu· 
gunu bılmezsiniz. Her yerden siirüliir yine uslanmaz Gecen nenr 
Adal~rda tavuk. piliç bırakmadı. Bir çuvala sokup bağladılaı 
Taksım meydanında brraktılar. Evlerdf'ki kanaryalara ~akalara 
ispinozlara saldırdı. Annemin bir dft l\Talta kanıuvası . hir dft tc 
Korfu isketesi vardı, bir gün kafesi yarmıs kuşları boğınıya knl· 
kıştı. 

- Benim iki kumrumu vedi! 
- Benim küdik kard~simin bir !!'Ö7iinii ctkardı! 
- Bakınız, benim de vii7iimü tırmaladı! 

. - Şimdi de bu meha11eve dadandı. Gel'ende Armwut mu-
tıallebicinin hütiin sövüş tavuklanm birer hirer asırmış! 

- Mahallede ne yemek dolabını bırakır ne taraçaya asılmış 
etleri! 

- Bugün de daha süt emen. besiktcki bir bebevi bohnak 
istedi! 

Yaslıca biri ilave etti: 
- Cinsi pek bozuk. Bunun babasını da tanırım . O da böy

le idi. 
. -:-. Bunu torbaya koyup Afrikaya götürsen oradnn da kaçar, 

kınıbılır nerelere ziyan yapar. 
- Karşıda eski bir Haremağası oturur Gel'P" hafta zavallı-

nın esmer suratını pastırma mı sanmış ne samn ı ttlayınca bir 
göziinii cıkardı. .. 

Karakedi hakkında m:ıh'.im::ıt'm e-ittikce arhvordu. neminki 
acımam gecti. yerine bir hiddet !'"PfrJi. Tıırn o ~ırada o bdar sü
rekli dayağa ral!'men mendebur hirdenhi"re <'ocnklıtTın iistüne sal
dırmasın mı? Artık hen de cfa·v::ınamadım . Ha:ykırdım: 

- Hıtina! Hıtipate hre pedva! · 
Verdiğim bu muvafakat revi fr~PTine rnlı•1< cc11-.1k pf'nr ihti

ya~ yeni baştan alaylı ıı:iimhihtiHii hir hHt>uma rlaha kAlktıler. 
GUriiltii arasında hen de n?:ııklııc;;tım . NAfile demPmi.,ler merha
metten maraz hasıl olur. BPn de <;o .. mı-rl"n ""b,...,Aif11n mPThamPt 
etmistim. Böyle kedilere merhamPt l!'erPkmn. Va ımıumi: slhhat 
ve emniyet namına heleilivl'vP tPclim ı-tmı:>li VA hö•·l,. ''nnmah. 

Afrika Cephesinde 

Bingaziye 
Bir Hava 
Taarruzu 

Yunanistan Harbi 

Cephe Boyunca 
Çarpışmalar 

Devam Ediyor 
Kahire, 16 (A A.) - Orta sark At na, 16 (A.A. l- Yunan Baş-

Ingiliz hava kuvvetleri kararga- kumandan! ğının 81 numaralı ve 
hının tebliği: 15 ikinci kanun akşamı ne;şredi-

13 - 14 ve 14 - 15 Son kamın len tebliği. Muvaffakiyetle neti
geceleri Ingiliz hava kuvvetleri celenen mahalli muharebeler ol
Bingazi üzerine taarruzlarda bu· muştur. Esirer aldık. Birçok mal
lunmuşlardır. çok malzeme ile birlikte 4 top iğ-
Limanın başlıca rıhtımı şıd- tinam ettik. 

detle bombardıman edılmış ve * 
giımrük etrafındaki binaıarda bu- ltc>lvada bir mahal. 16 r A .A..) 
yük yangınlar çıkarılmıştır. Rıh- - ltAlyan teblığı: Yurı~n ::ephe
tım mıntakasmda şiddetli bır in- sıtıdt:' düşmanın hücumları kıtıı 
filak olmuştur. Başka bombalar .armıı,,ır serı mukabelesıyıe p·ıs· 
rıhtım üzerindeki binalara ısabet kürü11mi.ıştür 
etmiş ve hükümet binalarını da Bir İtalyan de11izlatısı 
tahrip etmiştir. Gemilere de ta· At:rıa. 16 I A.A .ı _ Un:L!mi 
arruz edilmiştir. emrı ıvet nezarettnın 15 iıdnzi d-

Tayyarelerimiz dö:ıüşte Enina nuı , aKşamı neşrctt ğ tebhğ· 
tayyare meydanını mıtralvoz ate- 1 ı\lı:-mleket dahilinde "ti niııet vat
s ne tutmuşlardır. lkı dlişman dır Kıklad adalar.lı ı fon bınr1.n 
ta?'y!lresı. yakılmış ve tah.np edil- rss:L k•yıları yanında suyunyüzti.
mıştır. _Bırçok tayyareler de ha- nt- l lkan bır denızaltı g<:n-,isı sa· 
sara ugrntılmıştır. hildl: oturmakta bulunu 1 Cl)tSM 

/ngiliz resmi tebliği <tdı~d:ıkı bır kırbek~ı-:;1 uz?.rint;? 
r.etıceı-ız bır mıtralyoz aıe~ı aç 
ınrştı:r Denizaltı gemisı bılt.lıdre 
dalara}· kaybolmuştur. 

Kahıre, 16 (A. A.J - Ingılız 
tebliği: Şimali Afrika ve şurki 
~fr~kada vaziyette hiçbir degı
şıklık yoktur. BU.tim cephelerde 
karakol harekctlerı faaliyl.!Lle de
vam etmektedir. 

Ali11amn tekzibi 
yüksek kumandanlığ:mn teblı- nutuklarının hedefi efkarı umu- kamır.a aykırıdır. Mareşal Petaın, 
ğmde geçen gece ingilız tayyare miye üzerinde tesir yapmak ve bu ahk:ima hartiyyen riayet eunek 
kuvvetleri tarafından Wilbelms- bu memleketin ani bir hücum ve riayet ettirmek azmindedir. Buna 
ha(en'e ve şimali Almanya daki tehlikesine maruz bulunduğunu rağmen. bt. üsleri işgale teşebbus Polisle: 

1 h 
söyliyerek milleti ürkütmek ve etmek, Fransayı tekrar harbe sev-

At•ııa , 16 (A.A.) - 14 ıki11d
.K.anun 1941 tarihli I tal yan h;,ır._ 
teblığ ı bır Yunan deni~dl~ı e;t 
mıs rım 31 ılkkanun i 9~0 tarı· 
lıll'df bır ltalvı.tn yük gam•sın 
batırdığını ve sonra da ır"rr.ı:le· 
uz ıkla~makta bulun.m tahl;v, 
Shndc- 1 :arı üzerıne top :ıteı?i aç· 
•ığıru nakletmektedir. Yıın:ıı 
r.arrıye nezareti hakik::ıtın (3hr1 

firdeı ibaret bulunan haberlt'r 
tekzip ~tmı>ktedir. Bahc;i gecen 
vakad;- Yunan denizaltısı o::iHıh. 
cli.ışmar gemisine hücıl!n etm;~ 
tir Bu i~ibar1a kurtulanl.n tue 
rin~ değil. tahlive sandnlhn ıiz.e 
"hı.~ nahi ates etmPıt Qib· alçak 
bi.,. lı.arekette bulunmamı:?tir 

b.'.lzı mevki ere ücumlar yapıl-
1 

ketınek!eL başka bir netice vermı-
dığı bildirilmektedir. Tebliğde bu suret e kongrenin bu toplan- ye1:~ktır Mihver Devletleri bu ış
ayni zamanda Wilhr:ılmshafen'de tısı esnasında harp programının terde kardan ziyade zarar görecek
bir kaçı liman mıntakasında ol- kabulünü ve kendisine totaliter lerctir. 
rcak iızere, yangınlar zulııir et- salahiyetler verilmesini temin et- Ispanya yoluna gelince, bu da ka-

Çatalcada Bir 

Adam Yand. 
tiği, fakat kayde değer bu ha- mektir.,, pıın~ adaedilebilir.' General Fran-
sar vukua gelmediği ve 20 ki§i- Öğrenildiğine göre İngiltereye co, memleketinin her ne şekilde Evvelkı gece Çata.canııı. Çtft
nin ölü ve 35 kişinin yaraıı bu- yardım kanununa muhalif olan olursa olsun, harp macerasına su- lU{ Y.oyunde bir yangın oirntli, 3 

d 
ayan azası bu kanun aleyhı"ndekı· rükleı:.ımesine ııiddeUe aleyhtardır. b k " d lunduğu kay edilmektedir. Al- ev yanmış, ır ışı ~ yanarak mücadeleyi idare etmek u·· zere Buna ı ağmen. Alınanya, ordularını 1 . n:an tayyare kuvvetleri merkezi · · d ·· '"t k ı b o mtqtür Ismailoğlu Ahmed Cümhuriyet<'ilerden ve ayandan lsp,ınya üzerın en yuru me eşi! -

lngılterede bir şehri bomba .. dı- " büsünde bulunursa cenubi Avrupa- Baynımın ı:vınden çıkan yaı,gııı 
ınan e~miş ve Douvre dl:m.iryolu Vandenburg'u seçmişlerdir. A- da biı ikir.c; Norveç belasını yarat- Hüse)ıntığ!u Caferin Vf Haliı.· 
istasyonuna bombalar isabet et- yan azasından Wheeler demokrat maktan başka bir netice alamaz. oğlu Mus~afanm evlcrını d~ y:ı1' -
mıştir. lar tarafından muhalefet lideri o- Kala - kala İngiltereye taarruz mıştır. :smHiloğlu !:3ayrar.ı.nı e 

Jngiltere üzerinde tarak evvelce seçilmişti. planı kalıyor. Hava muharebeleri vmde rulUNı.r. 75 yaşınd•ı i\1.usta-
. • son zamanlarda şıCkletlenmıştir. ls- fa yangmdar kaçarnaını~ ve y1:o· 

Londra, 16 (A.A.) - Geçen sek ıı..fil~lı bombalar atmıştır. , tila ş;,yialar yeniden oı·taya dökfıl- nar.ut olmüştiır. 
gece yıldızlı bir havttda ıngihz Şarki lngılterede de lngiliz avcı mekıedir ir..gilterede müdafaa ha-
avcu tayyareleriyle yerde yangın tayyareieri harekete gcçmü::ler- zırlıklc.r. son haddine çıkarılmı~ıır. BlH ul'.:NlZ KAZASI - ibra· 
b::ışlangıçlarını itfaya memur dır. l>i.ışman her tarafta hav; da- Ac.abı: önümüzdeki . ilkbah~ ~yla: h1m An.:&nın sahıp .Jldtıt1u 4008 
c:kıpJer Almanların Londreıya fi bataryalarının kesi! . ateşıyle rınoiı. -~~ı..nlaı. hakıkaten bır ıstıla 

1 

rıunıaralı ıravna: Aksu vapUrtJ.na 
karşı v. angın bombalariyle y.ıp- karşı!aşmıştır. Umumiyetle Lay•- teşebbu. unt gırışecekler ~1.~ .. e.şya vP.rırken bır ba~ka mavrıa 

.. Yukarıdanberı yılruttuğumuz fa- · l . T'· · 
tık!arı hücuma karşı .&oymak ıçjn at miktarı az yüksek, h3.sar.ıt da . 1 .0 i"inde bu da sade bir ..ızcrıne r.ıın< 11 mış, urah1 n Au::. 
k b . b. k"ld h · t · d" r.-zıye erı " ı d mavnasın L... kt om ıne ır şe ı e gay.ı-et s;ır- e enL"nıye sız ır. !are:ziyf'C!en başka bir şey olmamak- an a . . ~ ~.1a.ma an 
fetmişlerdir. Londranın bazı mm- * la berabeı, bize göre, bunun da kurtarmak ı.çın ıçın'1<"ld butım 
taka:arına külliyetli rnikt.-ıı:da Londra, 16 (A.A.ı - üeçen tahakkuku ihtimali çok zayıftır. eşyaları dfnıze atmıştır . 
yallglll bombası düşmüııtıu. f'a- gecP., düşman tarafından yaptlan 
kat yangına karşı mü~adelc ile hücum hakkında hava nazm aşa
mükl'Hef olan ekipler bı.itıin yan- ğıdakı tasrihatı tebliğ etmıştır. 
gınları kolaylıkla ve süıatle bs- Londra haricinde merk~zi In-
tırmı.şlardır. gilterenin bir noktasında bir ev 

lngiliz gece avcıları havada yıkıJdığı zaman bir miktar olü 
Arman bombardıman tayyarele- ve yualı kaydedilmıştir. .Lon
rini iz'aç etmektedirler. Alman drada oa, zayiatın mecmuu .1ğır 
tayyareleri üzerine ateş eden ın- değılôir. Bunlardan en mtihim 
giliz avcılarının mitralyöz ses- kısmı birçok kişinm ı1gal cttıği 
leri hava dafi bataryalarının gü- biC' bınanm bir bomba il~ yıKıl
rültülerıne karışmakta idi Bir ması eımasında vukua gelmi~tir. 
Alınan tayyaresinin düşürüldüğü Bütün memlekette vukua gelen 
zannt:ailınektedir. hasa~ geniş değildir. Gec~ avcı 

Bundan başka geçen gece tayyareleriyle dafi bataryaları 
dü~man merkezi Ingiltr:ıre mınta- faaüyet göstermişlerdir Bir 
k~lartr'a karşı ilk hücumda bu- chışman bombardıman iayyaresi 
lurımuş ve bu hücumlat'da yük- tahrip edilmiştir. 

iaşe Teşkilatı 
(8a§J l incide 

halatında inhisarı vey~ bazı :m· 
tiyazlan bulun.ace.ğı uly;)1U{l.drud 
şay 1aıaı alakadar makıunlarca 
tekzip edilmektedır Verıle.o :na
lfıınata göre, Hükumet hı~b11 :-ır 
ke: veye. şahsa böyle bir imtıyaz 
veı·rcek tasavvurunda d'!ğıl.tır. 
Hadise, bazı manıfaturacıların 
kendi aralarında bir anonım şir
kef" teşkil etmek için usuıü veç
hile Ticaret Vekaletine bir mü 
raca:ıtte bulunmalarından ibart"t
tir. Bu müracaat vekaletçe tet
kik olunmaktadır, 

IKI TRAMVAY A.Rı\~·~LA 
KALDI - Be~iktaşta oturan 
Alı arunda biri evvelki gece sı:ır
ho~ bır halde Fındıklıdan geçen 
Bebek - Eminônü tramvayma 
ters taıaiından binmek ıstemış 
muvaii~ olıbıamış, bu esnad~ 
mukabıı taraftan gelen tramvay
la c1.sı ·ciığ tramvay arasında ıta
larak ağn surette yaralannu:?tır. 

OTUMOBIL ALTINDA KAL
DI - lstanbul mıntaka liınan 
r<·Jslıg• odacılarından 60 yaşında 
Paşabançelı Ali Memıı, dün sa
bah rıhtım caddesinde 2420 nu
maralı otomobilin altında kalmış 
ağır sur ette yaralanmıştır 

Tekziplere Rağmen 
IR .. o::· t ;nl'ideJ 

mem;o::+; .. n;1; .. ,mtj afhi "" tıa 
her Snf.ın l\foclu'''" "" RP.,.li• 
tnrafınıl:m . tplc·•in e-dilmic:ti 
Rn m.,.,.,,., c:i.,.,rtil; , . l\ı, .. ıulro lcnl 

tnıs olmAklıı hPrııhf'r 4mPt-ik~ 
kı>VTO!lld:ırı o::h·tl klYl'!f('tf .. hn7' 
"t"!Prin miH,.hııo::~ıcı srf:ıtivl"' 
Rnlal\Yojd,.11tf11 h11lnn?'t'>lrt .. ol 
.:ı .. tr1Q.,.1nıln JC::l"Rt" Ptl1lPktPıHr. 

"nif!p.,. tnrı>ft" .. ~om:'l"vı-vr 
ı\lman nc::)(P.ri nRlcliv!>h"ı> .-lp 
vam P"1h,.,,.lr+o nltln;>;..,, "ı> Rı• 

"11Pn flpmi.,. vn11,. .. , .. ~ ...... ~;'9.;ı , 

0~hn1Ç;ft;1'\ 

""'hı ol""°''" 

Bulgari.,.üm<l· 
Getirildi 

Anltara, 16 (Tan) - M:.ıd~rıı 
eşyı:ı vc> malzeme ıthcı~atçııar )ır 
liğı tarafından Bul~ct!'is:a ndar 
61 tor. çivi getirilmişt.h Tev7 ısı 
Ticaret Vekaletince lanııa, ~di· 
lecektir. 
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Pirinç unu - 1\-lercimek - Bezelye - Yulaf ve 
sair hububat unları kuvvet kaynağıdır. 

~APAMARKA Müstahzaratı 
lt. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

\. ----------------
Samsun - Uıdik - Akpınar Köy Enstitüsü 

Müdürlüğünden : 
1 - Enstitümüzün 75 lira aylık ücretli Ambar Memurluğu ve Daktilo-

luğu münhaldir. İaşe ve ibate müesseseden temin olunmaktadır. 
2 - İstekliler arasında: 
A) Türk olmak ve Ecnebi ile evli bulunmamak. 
B) Memurin Kanunundaki ve 3656 sayılı kanundaki şar~lan haiz bu-

lunmak. 
C) Ya§ı kırkı gec;memiş ve askerliilni bitirmiş olmak. 
D) İyi Daktilo. bilmek. 
E) Sıhhati yerinde olduğunu raporla ve aşı kağıdı ile tevsik eylemek. 
F) İyi ahlak sahibi olduğunu lüzumlu vesikalarla isbat etmek. 
G) Kefil göstermek. 
H) Şimdiye kadar memuriyette bulunmuş ise bil tercUmesini bildiren 

belgeleri ibraz etmek. 
K) MUracaatlar çoğaldığı takdirde 10/11/1941 tarihinde yapılacak mü

sabaka imtihanında muvaffak olmak. 
L) Evvelce bu işlerde çah;imış olanlar tercih olunacaktır. 
Yukarıdaki vasıflan haiz bulunanların 31-1-1941 tarihine kadar Ens

titü Mı.idürhiğüne müracaatları ilan olunur. 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi Dekanlığından: 

Fakültenin yabancı diller ve kllisik Filoloji ııubelerinc imtihanla yeni
den burslu talebe alınacaktır. 

Lise mezuniyet ve olgunluk imtihanlarında muvaffak olmuş laliplerin 
27.1.941 Pazartesi gününe kadar bir dilekçe ve müsbet evrak ile Fakülte 
Dekanlığına müracaatlarL (161 - 274) 

Yüksek Mektep Mezunlarına: 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Yüksek mektep mezunlarından tahsil men'şclerine göre mü

nasip vazifelere memur tayin edilecektir. Taliplerin memurin 
şubemize müracaatları. (195) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş ı'arihi : 1888 
Sermaye i : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her oe vi banka muameleleri 

~ 
~~ ...... llllİİı"!\~··~- ,~ .. ~-·-·-··-'-~-~~-~~--

0<1ra Biriktirenlere 28,800 Lirn 
iKRAMİYE VERiYOR 

Z:lraat Banl<a!,onda kumtıaralı ve lhba raız tasarruf hesaplarında en az &O 
llraıı bulunanlara senede 4 defa çe kllecek kura ile apOıdakl pllna göre 

ikramiye daCıtılacaktır. 
4 Adet 1 000 Lll'lllık 4.000 Lira 
4 
4 

• 
• 

500 

l!50 
40 • 100 

100 • 50 

120 • 40 

• 
• 
• 
• 
• 

e.ooo • 
1.000 • 
• 000 • 
6.00(1 • 
4.800 • 

160 • eo • a.zoo • 
oı K KAT: Rcsaplanndakl rıanılar bl.r sene tclnde 50 Uradan asatı dOsmt· 
yenlere tkrnmlye çıktığı takdirde ~ 20 razlaslyle verOecektir. KuraJu 
ıtencde 4 defa. 1 EylOJ. 1 BlrlnclkAnun, 1 Man ve 1 Haziran 
ı tarihlerinde cektlccektlr. 

Saz Heyetı 

HAVAYDA BiR 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
eN GÜZEL HEDİYE 

GECE 
35 kişilik büyi.ık Revü muvaffakıyetle devam etmektedir. 

Görmek ve alkışlamak fırsatını kaçırmayınız. 

HER PAZAR 16 da REVÜ MATiNESi Çocuk Ansiklopedisi 
----------------------! Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat hu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

Dr. Gasson diyor kl: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usul1eri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuruş. 

Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve Dokuma 
Sun'i İpek Fabrikaları Müessesesinden : 

Bursada kain Merinos fabrikamız sahasında bir muhavvile merkezi bi
nası inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 1988,57 liradır. Beton anne demirleri 
mUessesece temin edilecek ve bedelden tenzil edilecektir. Bu inşaata ait ka
palı zarfla eksiltme 27.1.941 Pazaresi günü saat 15 de mUessese merkezinde 
toplanacak eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Kapalı zarflar ayni gün saat 
14 e kadar müeS1ese merkez.ine tevdi olunmalıdır. Muvakkat teminat mikta
n 298,29 liradır. Şartnameyi almak için her gün öğleden sonra müessese 
veznesine müracaat edilir. İı;tirak edeceklerin Katırcıoğlu Hanında 5 inci 
katta müessse merkezine müracaatları. (208) 

Ciinkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte. 

, mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç oldu~u en kıymet
li eserdir. 

Çünkü. Her hediye kırılıp kay
bolabilir, veyahut u
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi. ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tüıJ hayatınca iz bıra· 
kacak bir eserdir. 

• Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi; 
bütün dünya çocukla• 
rına yılbaşı ve bay• 
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

1 
y 

1 

Cim?;;. Çocuk Ansiklopedisi; 
çocu~unuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va• 
zifesini görür. Ona boş 
saatlerinde hocalık ve 
:ırkadnslık eder. 

T A ·N i -~N eŞ.r:i·yı·~:t~·-Eyİ . ; ~ , ·· · : . Is t a n b u ı · : .. ·'·. · -·· ' . 

Çocuk Ansiklopedi& iki 
,.ilttir. !Jlükemmel şekllde 

'elit edilmiş olarak iki cil· 
i birden (6) liraya verilir • 

Adres: İstanbulda 
T AN Matbaası 

......................... m& .............................. -

•• : :~'\. 
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i DE AL BÜRO 
Yazan: lktısat Doktoru G AS SON 

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

Salış yeri: TAN · 1 stanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 

Devlet pemiryollan 'v.e Limanları ~şletme idaıesi ılanfan 
Muhammen bedeli (4803) lira olan şıbih miınharif maktah muhtelif eb'

atta 525 adet bezli lbtik kayı11 (3.2.1941) Pazartesi günü saat (15) on beşte 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (360) lira (23) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu i~c ait §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(286) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 2360 ve ilk teminatı 177 lira olan 2000 kilo 

Sudan zamkı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhale 20/1/941 Pazartesi günü saat 15 de idaremizdeki komis

yonda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ilk teminat makbuz 

veya mektuplarile birlikte mezkilr gün ve saatte idaremizde bulunmaları 
18.znndır. Şartnameler her gün idareden parasız verilir. "69., 

DOKTOR ARANIYOR_, 
İç Anadoluda bulunan bir müessese için bir Doktora ihtiyaç vardır 1 

Maaştan başka ibate, tenvir ve teshin de temin edilmektedir. Taliplerin hal 
tercümelerini, İsted:kleri maaşı ve aaireyi bıldirmek üzere Fotoiraflı 
mektuplarını (Doktor) Rumuziyle Posta kutusu 176 numaraya gönder· 
mcleri rica olunur. ' , 

tan u evaznn lr· !!' • • .-

liğinde~ Verilen: ... Harici ~ A Ş K 1 N T E M 1 Z 1 ~ 
Askerı Kıtaatı Ilanları : ::: - -

Beher kilosuna 4 kuruş tahmin e
dilen 3000 ton balya samanı pazar
lıkla satm alınacaktır. 500 zer ton
dan aşağı olmamak ve Ankara İstas
vonunda vagonlara teslim şartil .. •Y· 
rı ayrı taliplerden alınabilir 3000 •o· 
nun teminatı 8000 lira 500 tonun te 
mınatı 3375 liradır. Pazarlığı 6/1/941 
den itibaren hergün saat 14 de An
kara"la Lv Amirliği satın alma ko· 
misy"nıında yapılacaktır. Sartnam~s> 
ı.:omisyonda görUlür. 

lt714) (12574) 

• 
Aşağıda yaz.ılı mevadın kapalı zarf

la eksıltmesi Merzifonda Askeri satın 
alma komisyonunda hizalarında yazı
lı gün ve saatte yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesJkalarilc teklif mek
tupların. ihale saatinden bir saat ev
vel ko. ,ifyona vermeleri. Şartname
leri komisyonda görülür 
Cinsi. Mikdarı Tutan Teminatı İhale 

K!lo Lira Lira günü saat 
-----------
Arpa. 40\J,OOO 25,000 1875 24-1-94115 
Sade 
yağı. 10,000 15,000 1125 23-1-941 15 

(1938) (118) 

• 
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Beyoğlu üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

lnhisarlar Umum .Müdürlüğü 
avukatı tarafından 'l'aksınıdc 

Lamartin caddesinde Rüs!em a· 
partımanında 6 sayılı da.re:ı ınde 
Mimar Emin Uzman aleyh.ne a· ı 
çılan 154 lira 53 kuruşun tahsi
li hakkındaki davada dava edile
ne ilanen yapılan tebliğata rağ· 
men mahkemeye gelmediğinden 
154 lira 53 kuruşun tarihi dava 
olan 15-5-940 tarihinden itibaren 
yüzde 5 faiz ve yüzde 10 avukat
lık ücreti ve masarifi mahkeme 
ile tahsiline 17-12-940 tarihinde 
gıyaben karar verildiğinden ka
nuni müddeti içinde temyiz edil
mediğı takdirde hüküm katileşc
ceği hüküm hülasası makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

, ____________ _ 
TAN Gazetesi 

Fiyatlar 

//aşlık mnldu nlnrak 7511 

I incı sayfa saııtimi. 5011 

2 • • " 
30tı 

4 ,, ,, ,, 10() 

5 ,, ,, ,, 75 

illin sayfasında ,, 50 .. • ~ 

Arazi binek otoları için 500 adet ----------------------------
amortisör yayı yaptırılacaktır. Talip· 
terin nümuneyi görmek üzere İstan
bul Otopark Md. ne müracaatları ve 
tekliflerini Ankarada M. M. V. Hr. D. 
ne bildirmeleri. (1752 - 219) 

lst. Umum Bahçıvan, 
Sebzeci ve .l\lanav 

Esnafı Cemiyetinden: 
20 • KanwlUsanı - 941 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat on· 
beşte Küçük pazar cadcle.-;inde 
bahçeli kahvede kain bahçevan
lar manavlar ve sebzeciler cemı
yeti merkezinde senelik toplantı
sı ve idare heyeti intihabatı ya· 
pılacağmdan cemiyetimize mu
kayyet azanın cüzdanları ile bir
likte mezkür gün ve saatta gel
meleri ilan olunur. 

• .. 1 • 

lstal\bul · Levazim Amirligwr . . r 
Şahnalma -~~misyonu . tlônlar:~ 

öcnermc tanının cuııcıı lldll .:ou ı>u· 
ruı olan 10,000 adet beJleme pazarlıkla 
satın almacaktır. İhalesi 20/1/941 Pa
zartesi cünü saat 11 de An'karada M 
M. V. Satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Kati teminatı 3900 liradır . 
Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan 
almır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1762 - 241) 

,- İHTİRA İLANI -~ 
"F . . lü I onontmı usu ve bunun tat -

biki için tertibat,, hakkında alın
ını~ olan 3.11.936 günlü ve 2193 
sayılı ihtira beratı bu defa mevkıı 
fiile konmak üzere ahere devrüfe
rai veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, İkusat Ha-

l nında, Robert Ferri'ye milracaat-

,_ lan ilin olunur. -. , 1 

1 
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Gucıetll.ilı: va .Nc1r13ac T.L.G. •TAN lıılatlıa;w 

l'iirkiye 
valm1 

manda 

.\det Lirala Lira 

1 2000 - 2000.-
8 1000 - 3000.-
z 750 - 15110.-
4 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 20 = ıliOOO.-

Bankasına para vatırrnakla 

para hiriktirrni~ olmaz. ayni z:a
taliinizi de denemi~ olursunuz. 

Keşldeıer ı 4 8ubat. 2 Ma 

yıa. 1 AQustoa. 8 lklncltet

rln tarihlerinde vapılır il 
'Kumbaralı "' kumbareaı1 
nesapıarında en aı eııt il· 
ra• bulunanlar kureyD 

dahil edilirler 


