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-YENi UM MUDURLUKLER 
iaşe U. Müdürlüğü 
T eşk atı Yakında 
Faali ete Geçiyor 
Hazırlık 
8,itmek 

Üzeredir 

Alman· Fran 
Müzakerele 

Kesilmit! 

Fakat, Haber t-1 

~· 

ankr Pazartesi ~nü Hi· 
Şinıalinden ve $arktn· 

(Sonu: Sa S; Sii 4J 

SIYASf HALK 

Yeni Yll ~ünasebetile 

GAZETESi 

AŞK 1 N TEMiZi 
Milli, Hissi ve Aşki Roman 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 

1 
....... ----------mıpı~----------------------

lngiltere Başvekili 
Clııırclıiil'in Türk 
Milletine Mesajı 

Mısırdaki Harekat 

Bardia'cla 
20,000 Kiti 
Çevrildi 

Fransız Hindiçinisi 

ile Siyam Arasında 
Yeni Çarpıımalar 
Hanoi, 1 ( A.A.) .Hans - 26, 

27, 28 kanunuevvel tr.ribJerinıie 
hudut muhafazasını temin eden 
Siaır aevrıye kollariyle Kamt>ot· 
hiu arasında yeni hudut nadıt-:f'
len olmuştur. Bu 'ladtseler son 
haftalar iı;inde cereysn eden ha· 
dıselerden daha ..,_mtyetsLZ· 
dir. 

26 KAY'lunuevvelde bir Sfam k 
sıf müfrezesi Poioetinfn SimaHr. 
le bir motosiklet koluna hücuo 
etmistir. Siamlılar müsadem,. 
'llevdanında ikisi subay olmak ü; 
1.ere t 5 ölü ve varalı bırakarak 
tardedilmistir. 

Fransızlardan yalnız bir 
hafif :varalı vardır. 27 Kl.ö~ 

(Sonu: Sa 5: Sü () 

istanbutda 
Yılbaşı Gecesi 
NasılGecti? 

Evvelki Gece Umumi Eğlence Yerlerinde 

içki, Neıesizliği Giderme Hassasını 
Kaybetmiı Pahah ve Tesirsiz Bir lt&çtı ~e 

a" 



.. 
TAN ==========::::::==::::::::::::=::::=::=======~=====:::::==========~-~- 2-1-1~11 

Ro 
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Chıet Esrarı 
Ulunay 

Basradaki 
Otomobil 
Lastikleri 

istanbulda 
Yılbası Gecesi 
Nasıl Gect i? 

Halkevleri İçin 
Yeni Binalar 
Yaptırılacak 

Jransı 
Oçisin 
Jeyah<ıtı 

k• ' ı ızlarda 

rııyordu 
varE'nın nihayetinde de~lettn es
.ı .. gızd .. n ağıza, metresten aşıkı-

a, satılmıştan rüşvetciye söylen
ş ve herkes bl.lDu öğrenmiştir. 
amı bu devlet sırrı tercıh eyledi 

gı şJ.h ıyeti, dereceleri dilşilnerek 
tıkı T •• Ueyrand'ın bir ziyafetinde 
·r vu..ı. kebabı parçalanuş gıbi par
çalamı~ \ie oyle dagıtmıştır. 

-18 -
Geldi mi? Dernal sofray . .ı otu· 

rulur. Zaten herkes onu bekli
yor. Sofraya oturur :>turmaz ya
r.ındaki kadının kula~ına bırşey 
fısıldar. Derhal mı.ikale:ne biter. 
Herkes bu mınltıya kulak ka
bartırlar. Fakat, anlamak kabil 
mı? Dam is naz ve ist1ğn l eden 
bır dilber edasiyle hemen s:ı~ar. 

Bu ani sükut söyledigı sö:ıi.ın 
anlaşılmaması içın de~ildir. Bıla
kıs aradakılerin daha ziyade me
raklarını tahrik eylemch içindır. 
Sırası gelınce bu lezzetı damla 
damla tattıracaktır. J~vvela mu
hım sırrı kime fı:Sudad1y sa 
ona başkaca bir teveccühü var 
demektır. Otekiler de öğrenecek
ler ... Hele biraz vakit gecs~n. K.t
dehlere şampanyalar dökülsün. 

Devlet earfll'ı ağızlarda: 

turur gibi olmuştu: Acaste şark 
cephesinde bir garnıwnda unu
tulmaktan mütevellit hır iç fl-

' kıntısile inliyordu; bir bron§it 
imdadına yetişti. 

Asırla gafamalc: 
--------

Buraya Getirtilmesi 

İçin Bütün Formalite 

Tamamlandı 

Şehir ve Kasabalar 

Evvelki Gece Umumi Eğl~nce Y erler~nde için iki Tip t Sefir, Yılbaşı 
İçki, Neşesizliği Gideme Hassasım T esbit Edilecek ~tasebetile Fransız 

P arisde tedavi edilirken bir Basrada Türkiye namına.siı;ıa;- Kaybetmic Pahalı ve 'hsirsiz Bir Uar.h Halit Partisi Genel Baskanlık ·1 Go""rüctü 
meb'usa tesariııf ( tli. riş edilen 3.000 otomobıl ~ast•gı ~ ~ j Divanı 10 vıllık bir ima; plinı aası e -s 

Meb'us onu vazife ıle Bükreşe bulunmaktadır. Fakat lngılıı: md- Nakil Vasıtalarında İzdiham Dü hemen bütün gazetelerde: hazırlamışfu.. Bu ~lan~ göre ~:r l·Lnizde bulunan l"ransız 
götürdü. Ondan sonra bir general kamları bu malın sevkrn.ı daır _ tanbul, yılbaşı gecesini bü sene 40 - 5~ kaza ıl~ bırkaç vıla: le ~ı Yılbaşı dolayısiyle dün 
çıktı, erkanı harbiyesine aldı. formaliteyi bitirmedikleri ıçin Evvela tramvaylar, otobüsler. yük ir neşe içinde geçirdi! IKa.. yet merkeZinde bır~r Hal,kevı ~ unda Fransız sefaretha-

Bu değişiklikler onu ancak eğ- otomobil lastikleri Ba:.:-ada bek· b ı h · · ı kt' f 
ıendı·recek a·mı' llerdi. Birkaç hai- 1 • :l to taksiler. sonra kadın ve er- bilinen ir ser ev a gördi.ıyse- binası .~n~a ~ttiri ece . ır. Bu su- <Qe ~ toplanmışlar ve se ir 

!emektedir. MemleKetımız'- ~ 0 
• kek berberleri daha ssonra .mey- niz iç ~aşmaym: Filhakika, yıl_ retle butun Halkevlerıne modem flı tdan kabul edılmişlerdir. ta sonra kendisini .cepheye göH- mobil lastiğine olan ihtıyar git· ·1 · k t k 

derttı. Fakat avdet biletiyle... d s· d ye k· beneler, gazinolar, ve nihayet başı:ecelerinde gülmek ve eğ- birer bina temin edı mış olac.ı - .$e ıı• 11\Ünasebetle bir nu u 
!ki üç gece siperde rahat bır tıkçe artmakta ır.l • ;1 1

.ht' "" barlar doldu... lenck nedense farz sayıldığı i- tır Yaptırılacak !:lal'{evlpr•ne İı-a eterek Fransanm bulundu-
k dar ıı;elen lastik er e ı ~y~cı 'Fakat ne yalan söyliyeyim: cin,ıastalıklı, borçlu, tasalı va- bulundukları şehir ve kas~halar fuelıın vaziyeti doğuran sebep· uyku uyuduğundan dolr.ıyı co tamamiyle temin ç~eın_ e.mışt_ır. · •~-"· 

1 
• • 

1 
'F 

rl . - Ben, evvelki geceki kadar eg- ıe- tane.şiar bile, kahkaha atabiL bea:utye&erının yardımı esas o a- Lıi t,;...rih eylemiştir. ' rans!z.c_a, mesud olmakla beraber şim ı cıv- Piyasada otomobil lastıgı yıne r """i _ 
det etmiştir. Eli baglı durmak 110 liraya satılmaktadır. nemediğimi hatırlamıyorum. Sn·- me'için birbirlerile yarışa girdi- rak kabul edilmiştir. Fazla yar· )i·anbııl" gazetesinin neşrettı~ı 
böyle bir kahramana )'akt::ımaz. kecide yarım saat tramvay. Emin ler.i'akat ne yalan söyliyeyim: dım temin edilen yerler<!~ :ıışa ld lUıtl<Un dikkate iB-yan gordu-
siper hatırası ona makul di.JŞÜı1- oı:ıünde yarım saat taksi, tünelde Beı kulağıma gelen kahkahalar ettirilecek Hal.kevleri bhat.r~ fan1iiz bazı .kısımlannı nakledi-
celer veriyor hır fabrika amele- Piyasada : yarım saat sıra bekledikten soıl- daıçoğunun dibinde, sarfedil- için her sene bütçeye ummııı ot'llı: . . 
sinin arasından geçen guzel bir ra, Beyoğluna yayan çıktım. Çün mioüyük bir gayretin hazin yor muvazeneden de kafi miktarda 1'l'ra11sa dahili idarzsının karı-
kadır. gibi maneviyatıııı sarstığı Fasulye, Pirinııl'! ve kü normal günlerdeki yolcularını guuğunu sezdim. Ve bunu hiç tahsisat konacaktır. Binalc>r 1'Jl- ~1'1.ığı yüzünden hasıl olan ~azi-
şubeyi artık düşünmüyor bı1e. 3' taşınıaya ıbile yeti~miyen nak!l t~.ayI7tle karşıla~a~ım: Çü~ ı zalarm nüfusu ve ehemmiy~t1rıe tetten iturtulmağa azmetınışlır. 

Cehenneme girmek ve çıkmak ti vasıtaları, evvelki gece, bütun Is guıeyı, eğlen~eyı ıcap ettıren göre 12 bin liradan ç_z olmamak $U.ıTun çekilen ıztır~p!a~ mem-
ona tabii görünüyor. yağ Fiya arı tanbuJ halkını Beyoğluna gôtür- s~pıe: f~v.kalad~ .:mah~ut,, ve ve 30 bin lirayı geçmemeı= üzere el<ette bir disiplin tesısrnı :?mrP.l-

Acaste ne anyor? İlk hatta mek \~azifesini yükle.nmişlc.rdi guıeyı, eglen~yı guçleştır:n se iki muayyen tip üzerine yapr;s.- ınekte~ir:. (Verdun) kahramar:: 
g:tmeğe onu hiçbir şey mecbur Fiyatları Mürakabe Komis~o- Bu yü;!de.n, sinemaya, tiyatroyaı b~er fe~kalade mebzuldu. Ve caktır. Büyük vilayet merkezle- olaıı buyuk Fransız !\lareşa1ı P~ 
etmiyordu. O da herkes gibi bu nu bu~i.i~kü toplantısında sa e- gitmiye karar vermiş olanlar. yıı yıla gıren her şuurlu vatan . . . 

1 
tain'nin beyanatında bu kalkı~

vartadan kecesini kurtarmağı yağ. pirinç lcurı.dasulye fiyatları Beyog"luna ancak gece yarısına dan yüzünde. perili konağa gi- rm_ . de kuru~~ Halkevlen m!35_ ma hareketinin direktiflerini .go-
. h b-'·kındaki tetkiklerine devam 250 b ı 1- dar mu~ ek h t düşünebilirdi: Fakat ınce ru - '1J\ doö-nı varabildiklerj için prog- r bir evhamlının endisesi oku.. ıçın ın ıraya ,a · . ri.ivorsunuz Bu yüks şa sıye 

l 1 la edecektir. Evvelce de vazdığımız b·•- • d edilecek e bu b. ı r bu i.Jtı · · h • !ular bedbaht o ur al'; on rı v ramlarını değiştirmek mecburiye .Jt'ordu. a e . v . . ına a bUgün hem babamız, em oe 
d .~ılJi vapılsn tetkikler Tica~ct e- v w uayyen ti t bı tutµlmıya- M ı 

hiç bir şey memnun e ernez. kalet.ine 11önderilecek ve fıyatlar ti.ııde kaldılar. - .,.. m pe a şefımizdir. Fransanın ar~şa~ -
Acaste'de hadiselere karısmak Vekalet tarafından tesbit edile- lstanubul tarafında oturup ta. \'angoda Kaybedenler cak.tır. den başka reisi ve .. aı:un . huku-

anusundadır. BütiJn hayatıl}(a kadın veya erkek dostlarına Bey . . metinden başka hükumetı yok• 
modaya tabi olmakla yaşamıştır. cektir. oğlunda randevu ve~enlerdt~n Evvelkı gece, bırçok ... va~n- tıır. 
Bugün Hitler aleyhdarıdır, TÜZ- Fiyat Mürakabe Komisyonu hı'r ookları da, yine aynı teehhur daşlann en lezzetlı umıtle. Müteferrik : Fransız hükumetinin istiklali-• d H·tıe fd ı emrinde çalışacak 25 kişilik kon-
gar önerse yann ı r tara ar ·ı·b yu" zÜnden, yılbac;:ı gecesinı. · yalmz ~de, Sa. it Çelebi_nin ses. ile kırıldı. nin ve şerefinin krymdini ucuz-trol teşkilatı bu haftadan ı l a- ıs Mah 1 A ala nclCI 

Hatta bu izahatı verırken olur. ren faaliyete geçecektir. Bu teş- geçirdiler. Hatta, Sirke~ı~~ t~a.m. ıu dınl~~~rı.ı v~ pıy~ngo nu- a e r rl ıatarak memleketi işgal eden dev-
bazı tafsilatı hazfN.le- Bunun adı "Asırla" yaşa~~k- k ilıit icin muhtelif mmtakalarda vay bekliyenlerden bırıs~,. ı9ı~e aralannı _ ogr~~iklerı . .ana ka- letin her arzusuna boyl.ln eye• 

· d .. ,, tır. Halbuki doğrusu o asrı e e- 1 k bı'nemedı·g~1• arabalardan bırısmın r, ceplerindekı bıletlerı, tıklım Kom"" ..... 5.-1..fmıyacak ceg-1 bakında bazı i.malarda buJu-cck.. Çunku "gôzüne kestır ıgı .1 ' ? F '·-t b ·v'e müracaat büroları da kuru aca llilTI ed'l" 
Canana hadiselerin bir luks tab"ı- lemek değı mı· a~ı 0

• ' ve herhan~i bir ihtikar hadisesi- vatmanına şöyle sesleniyordu: lım dolu bir cüzdan gibi okşı- nuluyor ve bunda ısrar ı ıyor. 
nı takdim etmeği düşüııiıyor. Sü- cid~i ~?v1{1~~l al~asa belki daha ne sabit olanlar bu büroya tele- - Vatman efendi... Bizi Bey- tnlar., yılbaşı şerefine katlan- Mahalle aralarında dolaşan sey- Bu t€lmihler utanılacak şeyler-
varerun nihayetınde dcvleım f.s- sevım 1 0 

a ı ece · .. ·• f d ek hadiseyi bildirecekler og~luna götüremiyorsun_, bari baŞ- k.ları ağır masrafl. arın son tesel yar kömürcülerin kantarlarının d

1 
.. Ve utanmak bu gibi yalan• Ismi bütün gazetelerde ~oru- on t" er 

rarı agı:zdan ağıza, mt::tresden lüyor ve bu da onun ic:in Ayn bJr ı ve !1-dbetçi 1!1emurları harekete kabir sevap işle: Taksıme varın-!;ınl de kaybettıler... bozuk olduğu ve içi topraklı bo- Ja çıkaranlara düşer. 
a ıkc. satılmıştan rüşvetçiye :.-;ı'y- me~guliyet oluyor. Fakat bu is- ge:ırecekle:rtlır. . C'a, durak yerinde bu1:nanlara Hatti söylediklerine göre, Tak zuk kaliteli kömür sattıkları tes- ransa, imzasına sadıkt!t'. Mü· 
lcnmış ve herkes bunu öğrerun·ş- mi söyliyemiyeceğiz. Yalnu: ona I~RAC~1: LIS~NSLA~I - yüksek ses1e söyle ki, lstanbulm gazfııosunda nwnaralann o- bit edilmiştir. Bu sebeple seyyar taı ekenin ahkamına riayet ede• 
tır. Acaste namını verdik. Bu kadar Bugunden ıtıbaren ıhraı;:at lısa_ns- tarafından bekledikleri varsa, geunması tamamlanınca, biletine kömürcülük yasak edilmiştir. Be ce~·tir. Aksi hareket memleket 
D~ bu ~ev~et sırn t~rci.? kafi. ları Tir.ııret Vekal~tin~e~ verı~e- ce yarısından evvel oradan ayrıl-üyük ikramiyenin çıkmadığını lt-diye muayyen yerlerde kömür iç· vahim ~e~icel~~ v:rır .. Fran· 

C:'.f edigı şahsıyetı, derecele~ı dl.ı· Şimdi tam yerini bulmustur. <.'ektir. Ihracat ta~ır~er~ Iısans _ış_ masınlar! ğrenen bir kadıncağız baygınlık pazarları tesis ederek hem bu J!İ· sa l'n şimdı~ı reJımı (Vıch) ~de 
ş nerek tıpkı Talleyrand ı11 bır M 1 e 'in tasvir etfü~i bir mcırki !erinin merkeze ıntıkal etmesın- Bir baskası söze karıştı: ar geçirmiş. Meğer, kahve falına bi hileli satışlara mani olacak. Fr nsız parlamentosun~m gcıs-
zı) afette tavuk kebabı par~la· l gi~iyal~ı yeşilli kord2Hlar ve kuş <len ı:ikayet etmekte~irler. Simdi- _ Vatman efendi. .. ayni sö?.takanlar, o batıl itikatlı kadınca. hem de halkın daha iyi ve daha tere iği mil~i iraMdeye1~st~at ed~1n ması gıbı parçalamış ve oylc da· tü lerinin icine gömtilmüstür. ve kadar lisans işlerıyle Mıntaka leri Tepebaşında da söyle!.. pzı, dün gece mutlaka z~ o- ucuz kömür almalarmı temin e- bır rejundır. em _!wtlt? m -
~tmışta. . ) · • 1.ic=ıret Müdürlillderi meşgul ol- Bir dig-eri de ilave etti: ac~ inandırmış bulunuyor. d kt' ka<i eratını Mareşahn e ıne tcs-Fakat d . k · · k' D L • 1 t ece ır. ·11 · k·ıı"'~ ıyece sınız ı, aınıs Bir inn.ızamcı: ma':cta :idi. _ Vatman efendi... Ga a asaar Ş. Bl~area bu sevinçle, son lim edenler bu mı etm ve ı c-

bunlan nas~ öğ~eniyor? .. B~tm - . • . SÜMERBANK İSTİHSALA- rayda da söyle... paralarını da, kendisine bu müj- MEZARLIK HIRSIZLARİ - ridi . Tarihimizde hiçbir milli n-
scbebi Cloriııde uı dansoru ol- J unıus resmı propag_anuanın TI Harpten sonra ticaret işle- - Ağacamiinde de bağır!.: deyi (J) verenlere mükellef bir zi Zabıta mezarlıkların demir par- ı abın bu kadar meşru bir s~-
masıdır. Clorind.e'_d~ gig_ol?s~tul formüllerini a_şk ıle şevk um:; azalmasına ra~IY\en endüs- o vatmanın, kendisine verılGyafet çekmiye harcamış. Belli ki, maklıklarma musallat olan 9ü. re te vuku bulduğu gôrülmemıcı-
sıyaset~e terfikkı~ını_ . du~un~yor: ile boyuna tekrar edıyor. Buna tri s~hasında büyük bir inkisaf bu fahri tellallık vazifesini yaPdevlet kuşu, onun başına konaca- leyman isminde bir hırsız daha tıl. Bu yalnız Fransa,la değil bü-
Damıs h~r şey~ bılıyor. Çur.ku kanaat .denem~z .. ols~ ols·i. n:ut~- göze carpmaktadır. Bun1~rd_an yapmadığını bilmiyorun:ı: ~a~ğına... . yakalamış adliyeye vermişti:-. ·· ecnebi me1!1le~e:lel'Ce de 

yakı~klı bır delikan.,dır. assıp bır k?tobğın ş~phe!~ :[11~- SümerBank fabrikalarının ıstıh: biliyorum ki, insanları bırbırle; Beynıne vurmuş1 Süleyman, 7 inci Asliye Ceza ~ce kabul edılmıştır. 
~ıpon vısal karyolaMı~~·ı ~a!~~ nına benzıyordu. ::>ankı. Bır salatı, diğer senelere nisbetle ikı le birleştirmekle mükellef ~uJ Zaten evve~ki ?ece, ~ tekiı:ısi~ Mahkemesinde yapılan duruşma- •" arada Amerika Reisicüm-

tellı yastıklarına başını gomdugu şe~ anlamış olm~y·:ıltm. Yoks~ misline yakın bir surette artmış. nan nakil vasıtaları, evvelkı &kuşun Jezzetlı etı yerme, sıvrı sı sonunda 6 ay hapis cezasına ~___ıter Rooscvelt'in bir har~ke-
.zaman bütün devlet esrarını mah- mahvoluruz!" dı)'.0~· Mes~I~ tır. Mesela· Bakırköy Bez Fabri- ce bircok kimselerin birbirler pençesini yiyenler ekseriyet teş- mahküm olmuştur. 'i misal olarak kaydedecegım. 
bubesine bülbul gibi şakıyor. onun yanında .sanso~•.111 .. ne~~ım kası 3.000 iğle çalışırken şimdi den ·ayrılmalarına sebep ol kil etmiyor muydu? . ..lren Fransaya sefir olaraK tı:ı-

Halbuki iş burad~ da kal!11ı.yo~. münasip görm~yece~ı oı: fıkır 10 bin iğ ile calışmakta<iır. lar otobüsler. ta ..y. ..._ n-edilen ve hem Fransarun bu-
.C:lorinde'in Daınts'e yetıştırdı- bf'yan eders~nız. mutec:'ir;ır o~u- Kayseri Bez Fabrikasındaki iğ- re t~~vg~ce insan yerine r Bir Gecenin Bilançosu SeylCibia Egede 13.~ muhibbi, hemde mister Roos 

g şeyleri gigolo bir baş:ı:a canana yordu. Endışeh ~a~ar ~rı er lerin .miktan 32 500 dür. İstihsal en. ·- .,' e Malz•· ·e şahsi dostu buluna~ Am!-
suyhiyor, o da bir rncb'us.ı ytı- :arafı araştırıyor. !3ır şey anlattı- edilen bez mikta'rı 21 milyon met d:_vu çıgne~ı. G .. )"V" 5on uğradığım müesseden çı Y f .... Z 1 131 oıt j'lh 'nin memuriyetme bır 
murtluyor. . gınız zamaı: .sokagı~ k1c1rşı kaldı- rcvi bulmuştur. Nazilli Bez Fab- Egl~nmerun uç ugu karken kirli ve yağmurlu ap 1g1 arar ar iğinin ~vs .Y siyle gönderilmis ol· 
. Ve meb'us da hafı. ce!sel~rde rımından hırı.geçse. . rikasındaki iğ adedi de 29 bine * * bir şafak söküyordu. Kapının Ö- lzmir, ı (Tan) -Sey'1p buse- Maı!:::.r- ~=te şayandır. "$ ~ ;~nemedikleri hakikau ruhcı.· - A_man rıca e<Lrım. Su su- ıkarılmı'*ır. Merinos Fabrikası· d -~ · b 0 

• ı: "~ Evvelki gece, hem evler e J nünde bekliyen son taksiye yer- ne Egede bilhassa mahr;ıılab ç Muv.fisi yanda Türkiyenın a-
et ~ğrenmiş oluyor. nuz! Dıyor. . . . nın da istihsalatı üç misline çı- lan toplantılarda, hem d. I leşebilmek için, kahramanca bir zarar vermiştir. Bu..-ıdan soı ls~elı!'lan unan rical ile Türk ef-efeı mukallidi: Acaba. kend.ısı:1ın d~ ~edhal- karılmıştır. ı · ıen• ı .. t k b · · de lık . L te aynı ı- ·· miyesinin Fransa b.Ak 
-------- .. dar olabıleceğı hır hathsenın pat- mumi yerlerde yapı an eg . sav et gos erme mec urıyetın kış zerıyat yapılmasına n ,1.~ ,nu- . .. l .. b " •"k tak· 

Bu kılıksız adam da kim? lak vermesinden mi korkuyor- de bulundum. Ve anladım kıt kak:lığımı gizleyemiyeceğim. O- imkan görülmemektedir. p nın Jşunc~ erın~ .. ~) u 
d d ~·L k d' · y kf bet, evlerı"nden çıkmıyanlaı:. radan uzaklaşırken, arkama bak- ile dederım. Bııtun Fra•1-Bıraz ekmek dtleumf'.k du? Yalnız bu a egı ·en ısı- Spor apma a.n .dan başka epeyce. yol ve k z mandan zi·,. J'~c..~Ytİ 

içın mutbağı ararken kapıyı nin kuvvetli bağlandı~ı tarıkati- rafından gösterilmiştir. Çün~ tım: Kapının önünde, uzun tuva- harap olmuştur kı, bunlaru a, , it 
•.rm~ olmasın~ Ne münasebet! nin esrarını bir müridin ehem- Menedilen Talebe radığım bütün umumi egi let1erinin ipekli etekleri çamurlu rar yapılması da vilayet 1 C> 
da sızınle beraber salonlara miyetsiz bir surette t0şhir eyle- müessseselerinin mahşeri ~ kaldırımlardan sürünen birçok sinde yeni gedikler :ıça<:akt ı 

ırıyor ve valdızlı koltuklara mesıne tahammül edemiyordu. b. lığı, ve korkunç pahalılığı, 1- kadınla~ ayakta duracak mecal- Ba k"' 
1 

. .
1
• t 

J Ç k .. J . ·1 . ( k ) Maarif Vekaleti. Beden 'Ter ı- lenmry· e ım· kan· bırakınıyaca1r leri kalmamış kavalyenin kolla- zı oy er su ıstı ttsın· '1. endi evınde ımış J,ibi yerleşe- ün u unıus ı mı çı rnaz k . l .. y •• .. d.ıg-ı halde nu··fusça ·ı<>vı·. ı_,. .. 
,-, ~ 1 b" u· h ' vesı' Genel Dire tor ugune ~on- d y budL d - 1 b" ""k 'b' ""°J aı ... ~ ıliyor. . tarının,, derin iğind~ ır ın . ı- hududu, daha ogrusu .ız rın an agır· aşmış ırer yu gı ı rnıştır. Evlerı'nden rıı..an.l-, 

Dah E hıbı de ona zamcı dan bac:ka bır sey denl- derdiği bir tezkerede ortame~.tep lug-u bulmuştu. Veya ağır bı. adeta sarkıyorlar, ve ayaz, yag-- -ı-"' ·oC" 

ası var: v sa . ' ı . ~ • 
0 

talebesinin her nevi spor musa. zılay tarafından yardm .. -1~~ 
evkalide hiırmet edıyo:-. 1 dı. bakalarına girmelerini yasak et- sap, yahut ta vakitsiz bir a)\1 mur altında titreye titreye ken- pıJ.maktadır. "" 

- Hakiki bır nefer! Elinde olmıyarak birgü11 bu t k tında ezilmekten sakınmaln dilerini kurtaracak bir vasıta göz ,,_,.., ti~ini bil~irmiştir. Bu ez ereye ...L ""' ... Suvaresınde böyle b!r num~1·a sırrı çaktıracak bir imada bulun- göre Bedf".n Terbiyesi Genel Di- gösterilmesi farz olan uyaııt, lüyorlardL Onların orada çok bek 11i 1): 

ksiktı. du mu? Hemen evine gelir gel- h. b . yuvarlanan en keskin iç~n ledikleri de muhakkak. Bu itibar Köylerde DokuJ '111b,,. 
Acaste,in sırtında ikinci suuf mez sizinle görüşmek isteyormuş rektörlüftii bund~n ~nr~. ıç ır tatlı sikrine dalmıya imkaı. la, bugün kendilerine, yılbaşı ge_ . • , 'be~ 1 

ır nefer forması var. Sanki Clu- gibi telefonu açar. Gayet rnahiı a- talebeyi herhan_gı b~ musabak~ rakmıyordu: cesi ne yediklerini, ne ictiklerini işleri Derleti rı11l' ......:1-...,.... 
ınde'in evınde tevkıf edilmekt~n ne suallerle sizi kendi fikrfoe ya ithal edemiyecegın~en ~~ı- Evvelki gece içki, ne~ği sorarsanız. ihtimal hala titriye- ~11 J ~ 
orkuyormuş gibi üs:ı.inde bapa tarafdar gösterecek sôzler sarf veti alakadar şubelerine bıldır. giderme hassasını tamameıy. rek size verecekleri cevap şu ola Vilayet köycülük ·'i.IJ lr - 1 
ıamet taşımıyor. lşıtecekleri ettirir. Ondan sonra sizi adam- miştir. betmiş pahalı ve tesirsi~ baç caktır: lerde dokumacılığı (dıı. 81 fiı:rki -

1

• 
Ozlerden ciii ........ n .. bir malWnat akılli zincirı....:ı;.nrine kmaat gcti- Söylenild j?ine göre, bu karar- tı·. Ve bu ilacın gördüğü -,,e K k v ' zere yeni tedbirler ..... ~ •~ • ıve iifiii 

-,--.- . ~ l k dan b;\hassa atletizm ile yüzücü- t - azı , yagmur, ve ayaz. rada nüm e d • ~ aı. . ... . -...ı. l.Üiu.,.... ermiyeceğine de yemin etmış. rince meseleyi şöy e eser: iş. kesseleri tahriş etmek Oa- a . un oımn.a 1!~'11 c elac;, . • .tn ,, .... - .. 
Zavallı genç! Neka,lar ıztırap "Ben bu fikirde değilim. Bir lük şubeleri çok zarar görecektir ret kaldı! Naa Sad.aJ.l.a.h rı bi*.'r 1}.frer köylerde ~astır. ~6.eket~ bilhatsa ~rk bolge: 
k · l ak k h ı · dı K t" Bum,m ic;in hiç olmazsa bu saha- larak kö_vlülere nöstcrı~e~ \1 sın yaymak maksathylc, Enu e ıruş o ac ..• te a çaresı var r: a ı za- !arda teferrüt etmiş olan oyuncu- l<o - ış 
Postallarında daha siperl•?nn fer!" • tezgahın nasıl yapılacağı e ku ruı\l bir kayak kursu açm • 

amurları duruyor. Sırtındaki Bu suretle onu takio eyledik- ların temsi1i maclarda olsun mü- Mu··+ereclı Çocukıa·rı lanı1aca.ğı kendilerine bu ~rııun tr 
elek muthiş çarpışmalar!~ wne lerini zannettiği hafiy~lcrin ıu:- sabakalaı a iştirak etmelerine izin üzerinde öğretilecektir. BkUrsa aylık ücretle on beş 
ıme olmus. zarında tebrie etmiş oluyordu. verilmesi t<;in Vekalete müracaat • k yfrehber namzedindf?n l>aşka 

Davetlil;r onu görünce boyle Almanya hakkındaki edilmesi karar!aştırılmıştır. isi ah tmek ll!İn. a;rıt Van, Muş, Elazıg, Sı~~~ 
üşümiyorlar. F.kat dikk.it edi- 3 Beş İhtikar SuçluSa K .r!'l Yozgat ve Erzuruı:n . k 

• a_, -•• . rcu ıştıra 
e bu zoraki peri§LrıhKt..ı baş- emniyetı: Basın Birliği Haysiyet ı··· r Yut Aç ı I a c ak İımir, 31 (A.A.) - DepOaft. gele_t.den bırer spo 
''it' "mukemmeliyet" var ki El K d v da beş bin ile on bin kilo aral etm*· _.a· kur-"-,a ......... hetsizhk U•anı:iırı- B unu anlıyarak erte.si gün Divanının oy ugu b amz~ı 

~ ....... J o1 odun kömürü bulunduğu 15 ~ak reh er .n 
1 

Di· 
kendisine güleP.Jt telefon Bir Mesele sa1maktan imtina eden beŞ i su mı~altıp beherıne Ge:e ift" 

'ceden inceye tetkik muhaberatmı dinleme aletlennın Bazı gazeteler arasında bir Bu Yurt, parti v.iaarif Vekaleti T arafmdan ihtikar suçundan adliyeye - rektö~ce verilece~ k~ ar ~r-
'ndetd forma O.C.r maladud olduklannı ve emniyet müddettenberi devam eden ve mişlerdir kaY'iklıe ayakkabı ıle :rst) Et 
'Ü'anın en meşhur müdıirhiğünun onunla meşgul sahsivatn dökülerek çirkin bir Müc.tereken T es:dilecek, Zengin Çocuklan - zuruıntümüshanc mav _u~·· ı~e· 

"'ladiğı ampar.a· olmaga vakti olmadığını soyler- ~afhaya giren münakaşa, Basın ,. okullarına gönderilecek, or~ zincım~was ve Ka.vs~;l~e~erir: 
'111 bır kostuıne seniz bu derece saflık :>lur mu? Bırliğinin alakadar .~azeteler nez- • d rı.· p • A 1 kt da kontrol altında okutulacıtkl- lerine idecekler ~e ? kövl r · 

Gibı gözlerıni semaya kaldınr. dinde yaptığı ikazlara rağmen be- ı~in e Ayrıcoır ansıyon çı aca ır d b mt-rke kaza. nahıv: \: lı/(Y 
Onu zaferden şüpheye düşuıt- nüz kesilmemiştir. Bu vaziyet 'S rm an u müessese ıçın ıc:p rinde hden terbiyesı mnlke \a\..ı( 

Konuşurken cek amilin ne olduğUnu aramavı- Şehir hududu dahili0 tim- essese kumıağı kararlaştırmış- ederse Avrupadan ~ır!taç 111~- yetıne ~bi tutulan ıtenc ere ~ıd,,;c\ 
kulbanlnasır.a ~. Junıus'un bu gibi neticelere karşısında ~Je.ye Baıpn Birliğı sesiz. işsiz ve mesk~nsıc~~- lardır. Bu müessese kurulunca bassıs c;loktor da celp edilecek e h 11 b\h~r kavak basına asi! ·~· 
bat laarfJıe- vılrması bedbinli'"" telkinlerifo- Hay~iyet& ivanı el koymuş Ave lan serserilikten kurtal ıcın başıboş çocuklar üç sırufa ayrı- bilhassa büyük şehırlerJe go\. ona ktaış· ı· eaabı'le kursta köitdrend:ıralı~o* a~· hadisevj tetkike baslamıştır. - aekt...pıl la ak b lar l- .... __ , •• ı..tııı. - "" 

a ilt-eciı- dir v-ahut bir sinir meselesi- geniş mikyasta bir ı .. ~ ,... - c ve un ayn paviyonlar- ~ul...wul&.ıua& çocuklar~ma.ua if lerını _...,vsim sonuna a a
0
r. • 1<e· 

-.r l&kadar p,azetelrin bu münakaşa- ... · -~iri... ut d üte"-- do ... ·to 1ann erle teda · edil ll1" d ı "" n~ dır. Bizim -ıft- bir teı&kete b' 1 nih et oek ması düşüniilmeA~·vC . a .m 'UllllAB .. r nez.a- us vı . Tetmı'ye "alısacaklar ır.,ıcı. "u '* .A-ı ... -. -'~ 3- ya ır an evve ay vere - el-en nrti altnda bulund--·1-1... 1"!l .. • 
larda VIQ~ doğru kop11JiumlızU düfüıımü- İerini ümit ederiz. yurtların talimatnaJ1l "'" wu.~ ~ Bu vurtlara Ga.zi Terbive -ıı- bölı?elerden ızt-len so°,,r 

ll"la ki "1u yor fakat bu felllrette;ı ~- ı..... 7 r_•_................-ıı bir hayat geçiren ~da- mi~e~ faydalı birer UMUi' bal;ne tit~ü ve M~ MektetJ\i aenE- bu bölı?elerP evvın,1 SUlJı ......,. .. mak için yaprı.c.k ller tıefebbü- ~ • ~ ki çocuklanıı talilll ~ıye- getınlecekle~. Aıynea paralı pek ty1 derecfil'.~e ikmal eden\r ~;rcktörlÜk tarafındı:ı.rı i\ 
l'a1tJallJ

1 

\ ve ·~ ün de akamete mahk'atn olduiu- Yurttaş: Kuvvetli Türkiye, sine Wi ,.ımemeıcte ; ınu- bir pansiyon açılacak bura.Ja ~ nıuallim q)°( ha~ e\macakla~. m.iş kayak malzemesıl \lt' 
tiyı n ~ t ~- Oonn ıçin beterıy~t havada kuvvetli Türkiye de- se eler varidat azlığı oina zengin ailelerin mütereddi \'e Vekalet y:dtt .. sıh.. t • ~fri ,_k.~l 1erden erı az 50 kisi~~ t~ 

d :;~"ljirer J ,..- • rir.net demektir, sonuna ka- mrktir. Ve bu hakikati biran ~~r~ dolayı ·vıe gerı\;yas- m?.cri~ ço~lan ~ern psiko- ettıkter··eçete ıle •~ rendiklefioj k oj:tr~t~\?.erc 
~ 1 ,_i>~ ~a böyle olacaktır O me>c- ~ el gerçeklef;tirmek her ta hirnayekir ölarnat11.rlar. lo31 kaıdelerme tevfıkan tedavi ~· -~\:;,.' ndil aya d11..•e\er 

ın nıw beşeriyeti akıl ve mantık. taşın vazifesidir. Bu sebeple Par · ve tr Ve- edileceklerdir. Başıboş çocukJar b ·~'• \ zı he ·..ı 
ne dog-rusevk~t~ia--~ .. e . ~------------

Ut . · 'l ' 

.. 
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iyasi 
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1 - Staıın, Pravada gazetesinde 
:adıf. ir makalede Sovyet Rus-

lanu; tecavuzlere maruz 
'1.uıunriuibnu tebaruz ettirmıştır. 

2 - Vıchy ile Almanlar arasında 
c:ereyar. etırıekte olan müzakereler 
henüz netic:eıenmemıştir. 

.. .. ..................... 
unulD muattal bırakmaktan 
dobcak tehlikeleri göz önil1'41e 
bulundurarak, f ngiltere \'f 4-
merikanın zımni muvafakatbal 
alabileceğini de düşünerek, böy 
Je bir hattkt"te geçmiye teşeh. 
büs eta1esidir. 

Yahut farkında olmadığııını 
ve hi( beklemediğimiz payet 
büvük siyasi kombinezo;ıarıa 
arifesinde bulunduiumuzu ka· 
bul etlbek lazımdır. 

Vichy'nin Vaziyeti 

E Vl elki gece yum doğdu 
Buna bin dokuz yüz kırlı 

bir buçuk maşallah diyelim. Her 
yeni şey lezzetl;dir Adete uya 
rak ben dt. bu yeni sene hakkın 
da Madam Teb gibi meşhur ki· 
hinleırden birisine müracaat et· 
tim. Falcı günlük tDtsillerinin 

1 
dumanları içinde zayicelere bak
tı, kum tepsisine remiller döktü 
allı Ye$illi kiğıtlara karpelk bur-

' cacık harfler eizdi. Nih•Y8t iNi 
senesj icin bana şöyle s3yledi: 

- Gökyüzünü tetkik ettlın. 

r www _ .. _ - -

Korunma Kanununa Dair Bir Etüd 

Burçlann vaziyetini şB,le lnal
dum. (Cevza) yani <İkizler) den 
biri (Hamel) e hücum ederken 
(Mizan) ın kefesine dolnmmuş, 
Muvazene bozulmuş. (HunelJ in 
hazin hadıı melediiini işiten 
(Esed) ortaya atılmış. Bu patırdı-.) 

M. Korunma Kanununun 
Ziraatteki Tatbikatı 

_,_ 
8 undan evvelki üç yazımız

da Milli Korunma Kanunu
nun aanayi, ticaret ve kredi sa- miştir. Burada yeniden tetkik et
hal~daki tat~ikatını gözden miyece~iz.. 
~e(ll'ltıistik. Simdi ziraat sahasm-
dakı tatbikatı ile di~er mütefer- Müteferrik Hükümler: 
rik htikümlerinin tatbikatnu tet
kik edelim. S imdi Milli Korunma Kanu-

Millt Korunma Kanununun nunun müteferrik bazı hü-
do~dan do~ya ziraati al8ka- küm!erinin tatbikatını görelim: 
dar ~ maddeleri 37 - 42 inci Kanunun 30 uncu maddesine 
maddeleridir. Bu maddelere göre: S{Öre bu kanunun tatbikte bulun-

du.tu müddet zarfında şehir. ka-
l - Hükumet ziraatte mec- sab-l, iskele, liman ve istasyon

buri ('~ usulünü tatbik ede- \arda gayrimenkullerin kira be
bilir Btı mükellefiyetin şartları, deheri. bu kanunun tatbik mev
mükellefin tatbiki neticesinde kiine konmasına tekaddüm eden 
kendi ıltaatinin akim kalmama- sen~nin muayyen olan kira be
sı, mükellefe münasip bir ücret dellerinden fazla olamaz. BulJ,ad 
verilmest ve mükellefin ikamet- de hükmünün tatbik edileceği 
'ihmdaıı en fazla 15 kilometre verleri hükıimet tayin ve ilan 
bir meıafede çalıştınlmasıdır eder. 
137). 1 

1~ numarab Vekiller Heyeti 
2 - BükCimet lüzum gördü~ karan bu madde hükmünü Anka

mıntakal~a yapılacak ziraatin ra ve İstanbul Belediye hudut
n~vi ve 19rılarını tayin ve tes- lan ile diğer bilumwİı viliyet 
bıt edebilit {38). merkezi olan ~ir ve kasaba

3 - 1"7.erinde ziraat yapılını
van beş :vi1ı hektardan fazla ara
dyi hiikUnlet bir bedel mukabi
HndP işletebilir (39). 

larda meriyete vazetti. 

Bu tatbikatm filiyatta bazı 
muvaıaalara yol 3çtığı görül
müştür. Bunlann birkaçını zıkre
delim. 

memleketlerde olduAu gibi basit 
bir tarzda g~mek mümkündür: 

Her belediye iki üç memur ile 
idare edilebilecek bir kunturat 
servisi ihdas edebilir. Evlerim 
kiraya verecekler de 1939 •;emesi 
kunturatlarmı bu servıse tevdı 
ederler. O sene kunt\11'8t yap
mamış olanların evleri için mti
masillerine göre kira takdir edı
lir. Ev kiralamak isteyenler mü
nasip gördükleri evi belediyenin 
bu servisi ile kunturllt yaparak 
kiralarlar. Bu suretle servis ev 
sahibi ile Mracı arasında bir 
mutavassıt olur. 

Bu şekil muvazaaya mini ola
cağ: gibi Belediyenin rr.ühim bir 
varidatı olan kira kunturatlan 
resminden kunturat yapılmamak 
suretiyle kurtulmaya da mini 
olur; yani bir verıi kaçakçılılı
nm önüne geçer. 

işte Milli Korunma Kanu.'lu
nun altı aylık tatbikatı bu dort 
yazımızda kısaca tetkik ettiğımız 
kararlardan ibarettir. 

Yepyeni Bir Zihniyet: 

Bu kanunun muvaıkknt ma
hiyetine rağmen memie

tetimiı.e getirmiş bulunduğU 
yeni bir zihniyete ifaret etm~k 
isüyorum: Bu yeni dhn1yet Tiırk 
iktisadi faaliyetini bir nizam el
ttru. almak zihniyetkli:. Milli 
Korunma Kanunu fevkalide hal
lerin izalesi ile beraber tatbik 
mevkiinden kaldınlacaktır; fa
kat getirmiş olduğu ileri zihniyet 
aevam edecektir. 

Bu yeni telikkinin şu suretle 
izahı yapılabilir: 

1) iktisadi faaliyetler içtımaf 
bir tesanüt nizamuıa raptedilmiş
tir. Tacirlerimiz ve sanayıciler 
büyük bir içtimai ve Jnesleki te
sanüt çerçevesi içinA birbirle-
rine bağlanmışlardır. Birinin 
fa2 la kan diğerinin fazla zarannı 
karşılayacak, birinin müktesebat 

ve tecrübeleri diğerinin acemili
ğın1 izale edecektir. 

2) Türk vatanı üzerinde kıy
metlendirilmemiş hiçbir iktisadi 
servet veya kuvvet kalmıyacak
tır. iyi işlenmiyen t!>prak iyi 
işleyene, terkedilmiş makine, ih· 
tiyacı olana verilecektir. 

3) Haklar mes'uliyetlcrin mu
kabilidir. Mes'uliyeti kabul et
miyen ve yahut müdrik olmıyan 
hakka sahip olamaz. 

Bir ihkakı hak vasıtası olan 
~vlet, iktisadi hakların muka
bili olan iktisadi mes'uhyetleri 
tayin edecektir. 

4) Meşru kar, milll menfattte 
uygun olan kirdır. nu uygunlu
ğur olmadığı her yerde, Devlet 
muhtelif vasıtalar ile uygunlugu 
temin edecektir. 

Bitti 

Toplantılar, Davetler: .. 
Emln&nU Halkevlnden: 
Pazartesi l(lnQ svt 18 de Edellyat 

Fakültesi prot~erJnden Mustafa 
Şeklp Tunç tarafından (Halk nedir?) 
mevzuunda bir konferans verilecek
Ur. 

Her lld konferansa herkes ıelebllir. 

* Y .. llay Kurumundan: Ceml;yeUml-
zın yirmi t.irinci yıllık kongreai 1941 
ııenesi ıkincl kluıunun beşinci pazar 
ıtınü (5.1.1941) ötleden evvel saat 
on bu~ıa Catalotlunda Eminönü 
Halkevi salonunda yapılacaktır. 

* Veıllay CeMlyetlnden: Cemlyetlml-
zin yırmJ birinci yıllık konıresJ pazar 
IÜ!"Ü saat 10.30 da Caialollunda E
min6nü Halkevi salonunda yapılacak
tır. Azamwn teşrifierini ehemmiyetle 
rica ownur. 

f ııtanbul lih'et klubtlntln Benellk 
konıres; pazar ıünü sabah saat onda 
Kıı.'Tlkap. Cümhurlyet Halk Partisi 
binaamiakl klüp merkezinde aktedl
leceth.der: bütün Azaların ıeımeıerı 
rica olwwr. 

Ttlrk ıölderini •ıplmu hir 
sınır h•line ıetlrmek lein kar· 
banı. derilerini Bava Karama
n• verinb. 

İngilizce Konupmyan 

nan i('inde (Büyük ayı) da (Ha
mel 1 in budunu kaıtmış. Derken 
(C'evza) dan biri (Hut) u yutmak 
istemiş. Fakat <Hut) (Cevza) yı 
(Kalzüm) denizine kadar slrmiq. 
işte sema bu halde! 1941 senesin· 
de işler değişiyor. (Cevza) (E-
M!d > e karşı bir şey yapamıyor. 
(Mizan) ın kefesi doirulayor. 
1\ltiv•zene düzelecek. Yabm (Cev 
za) burcundaki yıldızlar dalılı
l·orlar. BOre kuvvetini kaybedi· 
vor. Hele Cevzadu biri (Bahri 
Kahüm) de (Esed) in bir darbe
~ne yok oluvor. 

CDilbbü Ekber) in altında hi· 
Win yanında parlay•n (Znhre)yi 
~örüyor musun? Bu yıldızm 1941 
de nuru bütün dünyanın ıözleri· 
ni kamnstıracak. 

- Aman biraz 'uhat vene-
niz ... 

- Olamaz. Arife i91aTet klfl. 
dir. Bana müsaade bu kadar. 

- Biraz da memleketimizin 
istikbaline ait keşiflerinlli siy• 
leseniz! 

- H•y h•y sövliyeyim; evve
ti matbuaUan bahsedeyim: Kim• 
~e kimseye küfür etmiyecek. Ta· 
nmmııJ muharrirlerin imzalannı 
tanınm•mış muharrirler hiebir 
vakit alamıyacaklar. Cıraklar us· 
talannın haklannı teslim edecek· 
1er. onlarl• müsavat iddia etml• 
vecelder. Berkes birbirile a1ll si• 
bi gerinecek. 

- Tramv•yl•r? 
- Bunun İt'in tfAVet pratik btr 

mıul bulunacak. Birind mevki 
ıırabalaTla ikinci mevki arabala• 
'1 e'\'lendirecekler. bu izdlva~taa 
nıinimin; tramvaylar dolacak. 
Bunlar altı ay sonra blnele elve
ri li ol•raklan i~fn ha suretle 
arRba vokMJ11uiu telifi et1llecek. 

- Otobüsler? 
- Profesör Voronoff lstan• 

hula davet edilerek otobiisleTe 
'(en(lik Hısı yapılacak. O zaman 
H'I tenekesi diye alav ettiiiniz 
otobilsleri en usta şoförler bile 
-ıaptetlemiyf'C!ekler. 

- Sehir Tiyatrosu? 
- Tenkitlere cevap vennek 

i~n Prosrram mecmu8S1 'klfl l!e-
1emiv-efi ic-in her av <Kantm) 
lıffvtiklüfilnde bir cilt llefftdlle
eek. 

- Benim hakkımda d• bir şey 
'fttfotı.eniz ..• 

- Sana da Tayyare Plyanco
cunun büyük ikramiyesi isabet 
ed...-ek! 

Falrufan cı1rf1~m ~""'an akh· 
mA cu lnu hikAve ~eldi: 

"Bir rin kaplumh•l'a diler 
hıvvanlara: 

- Bu sene üzüm çek olacak! 
.femiıJ. 

Sorma$lar: 
- Neden bildin? 
- Gönlüm öyle ictf"VOI'! 

1'nltrlm,., 



Havacılık Bahisleri: 

HavadanA/inan 
Fotograflar Nasıl 
Dillendirilir? 

Bir bombardımandan sonra tayyareden alınmış 
bir futograf 

Tayyarecilik, her sahada fen- gorıinen bu tedbir, hakikatte 
run ıcaplarma uygun ilcr- bırkaç saat içinde topların yerıni 

leyışlerıni çok çabuk yapmıştır, tesbite yaramışt1r. Çunku alınan 
Bu arada fotoğrafcılık atelyeler- fotoğraflardan biri tam topun a
den goklere çıkmıştır, Muharebe teş ettigi zama.rn rastlamış ve 
nın butun safhalarında taarruz_ namlu ıstikametıne gelen otların 
da, mudafaada, çekilmede ve ta- yere yattıgı gorulmuştı.ir. 
kipte duşmanın zayıf taraflarını * * 
korkulacak hareketlerini ve hat- yine bir hava fotoğrafı i.ıze. 
ta bir zaman sonrakı niyetlerim rinde görulen bazı tşar.:!t-
bile meydana çıkarmakta hava !erle duşman kumandanlık karar 
fotoJrafları i e yaramaktadırı Yi- j?ahının tesbiti knbil olmuştur. 
ne hava fotografçılıgı sayesinde Bu r.adısc de şöyledir: 
harita işlen tekiımul etmiş, en Dilşman kumandanlığı, yer de
dogru iıınhatı gosteren paftalar ~h.tırerek hasım ate inden kur
hazır anmı tır, ·AÇ:>f l !q :>nı.Jnl{ aA Jo.\ns! :ııcuıyr.1 

İlk olarak Nadar isminde bir de• bir eve yerleşiyor. Sana ti 
Fransız 1855 senesinde bir fotoğ_ bahçıvanlık olan karargah nefer_ 
raf camı uzerinde bu maksatla !erinden bir evin arka tarafın
çalısmış. evvela serbest bir ba- 1 duki bahçeyi tanzim etmek ar
londan Boston şehtınin, daha son zu.,una kapılıyor ve toprağı mu:ı
ra da Parıstekı meçhul asker iı- tazam sekılde kazarak burasını 
bıdesinın havadan fotograflarını çim1iyor.Düşman karargahını arı 
almıya muvaffak olmuştur. yan tayyareciler, filhakika bu de 

Bundan sonradır ki hava fotog ~(siklığin fnrkına varamıyorlar, 
rafcılıgı uzerınde e aslı çalışma- fakat tesadiıfen alınan bir hava 
lt.ra geçilmi:;; ve bu ış buyuk harp fotoğrafında bu bahçe merak u
te hak kı degerinı meydana vur- yandırıyor, ayni mıntakanın bir 
mu tur. Hava fotografçılığının kaç zaman evvel alınan fotoğrafı 
bu sahadaki ehemmiyetinı teba- tekik edilince bahçenin sonradan 
ruz ettırmek için bir iki misal tanzim edildiği neticesine varılı
vermek faydadan uzak degildir. yor. Harp esnasında bir köylü-

Buyuk harbın en kızgın dev- nün bahçesini bu şekilde tanzi
r<>sinde, orman ıçerısine yerleşti- me heves etmesi zayıf bir ihtimal 
rilmiş birkaç topun şiddetli ateş addediliyor ve bir düşman karar
açtığı ve bu yuzden piyadenin 

1 
ı?ahının konaklamış olabilccc>~i 

ilerlemekte muşkuJiıt çekt" gi gO- düşünülerek burası bombardı
ruluyor. Çok guzcl bır gizleme man ediliyor. Bahçıvanın işgü
ile mevz"e yerlestirilmiş olan bu zarlığı ve hava fotoğrafının ye
topların yerini bulmak ve sustur- rinde bir muzipli~i karargahın 
mak kabil clamıyor ve cephenin rahatını bozmuş oluvor. 
o kısmı üzerinde gunlerce devam Bu harpte de İngilizlerin giin
cden taarruzlar felce uğruyor. lerce emek vererek Almanya Ü
Tayyarelcrin devamlı uçuşları zerinde yaptıkları keşif uçuşların 
tarassutl:ırı hiçbir netice verme- da hava fotoğrafları alınmış ve 
~ıncc bu mıntakının gayrimuay- bu fotograflar konusturulmustur. 
yen zamanlarda havadan fotoğr:ı Harp çercevesi icindc yaoılan 
fının alınmasına karar verilivor islerin ba~arılarını kontrol etmE'k 
\ e derhnl ısc başlanıyor. Ba.,ıt yolunda hava fotoğrafları rol oy-

- Evet , birkaç gün evvel bunu vadetmiş
t :n ama onurı seyyahate çıkması bittabı bu 
pı oıcy: oı ı.t toı. 

- Nasıl olsa bunu yapamıyacaktmız. 
- !'.ı ·m? 
Buı u "O rın ~esi titreyordu. Nejad so~1.Lkk:ı.11ı-

lı la c v.ıp \ e uı: 
- Çu .nı bcrı m<lni olacaktım. 
- hık t . On. soı vermıştım. 
- Ben de kenı.:ı kendıme soz vermiştim. 
- Ne ıçın? 

Bu yuınr~ı benimle beraber yiyC'r.c~inize 
Bınaencılcyh bu ıki vaiddcn hangisinin tu~ulma
sın" ımkiııı oldugur.u takdir etmek lazımdır. 

Serm n zorla gıilciu .. 
- Guı ıp btr muhakeme bu ... Herhalde ben daha 

C\ \l'}d( n 'OZ V( re ğım ıçın bU muteber oJacaktl. 
- - Bu u nE: eduı bılıyorsunuz? 
- Bır hafta PV\ C'lınden Mıdhatla komı ınustuk. 
- Ilu!Luk t.c·n uç hafta evvel buna karo.r 'er-

T .4 N 

Spor: ( Si~:ma Dünva"s;nd:; .) 

~alatasarayh 1940 Yıh İçinde En Çok 
f!tr Oyuncu Beğenilen Kadın ve Erkek 
Cezalandırlldı 1 

• H. •
1 

.d. 7 
Son Fenerbahçe maçında kalC-1 Artıstler angı erı . ır. 

ci Cihada kasten tekme vurdugu 
ıcin Galatasaray futbolcuların- 1 

dan Cemil hakkında Bölge Ceza 
Heyeti tarafından tahkikat ya
pılmıştı. Ceza Heyeti Cemıli din
lemiş ve bu hareketi kasten vap
tığı neticesine vararak 45 ~ün ce
za vermiştir. Bu oyuncunun bun
dan evvel de bu gibi hareketleri 
görüldı.iğunü nazan itibare alan 
Ceza Heveti bu muddeti iki aya 
cıkaımt"tır. 

Futbol Aja11lığı 
Hakem Samiye usulsuz ceza 

verı ldij?ini iddia eden Hasan 
Kamil Futbol Af anlı~ından ce
kilmiş, yerine Nuri Bosut inha 
edilmışti. Bilahare Futbol Fede
rasyonu. Yüksek Hakem Komite
si az·.sından Sadi Karsanı İstan
bula ız<jndererek hakem ve ceza 
talımatnameleri arasında anlaş
mıız:ıf!ı halletmek cihetine ~it.. 
mişti. Sadi KR"Sdn bu isi vaotık
tan sonra Hasan Kamilin tekrar 
Futbol A1anlı~ına ~etirilmesı dü
şünülmekte idi. Fakat Genel Di
rektörliıK bir telgraf gondererek 
• Turi Busot'un Futbol Ajanlı~ına 
tayi'l edilmesi keyfiyetini tasdik 
ettiğini bildirmiştir. 

Hüdai Karataban, Bugün 
Şehrimizden Ayrılıyor 

Kars valiliğine tayin edilen 
eski vali muavini Hudai Karata
ban bu akşamki trenle yenı vnzı
f csı başına hareket edecektır. 
Bu münasebetle bı.itün kaza kay
makamları Hüdai Karnt.ıban ~€
refine dün akşam Park otelde 
bir veda ziyafeti vermtşl<'rdır. 
Ziyafette Vali Lıitfi Kırdar da 
hazır bulunmuştur. 

YENİ EESERLER: 

İngiliz Edebiyatı Tarihi 
Istanbul Universitesi Ingılız e

debiyatı profesöru kıymetli rnu
harririmiz Halide Edibin dersle
rınden müteşekkil olan bu eserin 
birincı cildi çıkmıştır. Muh.trririn 
i(.mi, bu eserin en büyük ktyme-
tidır. ' 

* HATAY - Hatay vill'ıyeU tarafın
dın neıı,.edilmiş bır eserdir. Vıllıyetin 
coğrafi, trrihi, lktısadi, zirol vazıyeti 
, c turızm işlen reı;imlcrlc gostcril-
mı.tir. 

JJI arlei11e Ditriclı Deanna Durbin 

1940 Senesinin En 
LcYis Stonc'un 40 ıncı 

Beğenilen Artistleri 
Scnei Devriyesi: 

Amerikadaki sinema artist-
leri arasında en çok _beğe: Meşhur sinema artisti Dewis 

nilen k?~ın ve erkek artıstlerı Stone sinema hayatına irı. 
bulmak_ ıçın. ~eçen sene halk ara-ı tisabının 40 ıncı senesini meYda
sında bır musaba~a yapılmıştı. 'na yeni bir "Andy Hardy,. filıni 

Elde ~dilen ~etıce şuy~u : ' cıkararak tesit ediyor. 
Amerıkadakı erkek artıstler a- Sinemaya girişi· İ900 senesirıde 

rasında: mektepten kaçıp yazdığı piyesıe-
1 - Mickey Rooney. ri ı:ırkadaşariyle beraber teınsil 
2 - Tyronne Power. etmesiyle beraber başlar. 
3 - Clark Gable. 1914 _ 1919 senelerinde rrıen-
Amerikadaki kadın artistler a-

rasında: c:up o~duğu alayda temsiller 11er-
l _ Bette Davis. di. Ordudan dönüşünde ise liolly-
2 _ Deana Durbin. vood'a girmenin yolunu bulmuş 
3 _ Sonja Heny'dir. ve o gündenberi de orada kalmış-
İsmi geçen bu artistlerin ~eçen tır. 

sene zarfında en muvaffak olduk. Nihayet Marleine Ditrith 
ları filmler şunlardır. 

Mickey Rooney'in "Avukat 
Hardy'nin Oğlu,. film serisı. İle Greta Garho buluŞtu: 

Tyrone Power'ın "Süvcyş,, fil-
mi. 

Clark Gable: 
Bettle Davis "Karanlık Saadet,. 

filminde. 
Denna Durbin "İlk Aşkı,, fil

minde. 
Sonja Heny "Beyaz Melike,, 

filminde. 

Üç Anbap Çavuşların 

2-1-1041 

- ..................................... 
ffJlLKEVLF.RfNDE: 

ı f;rnlnönU Halkevlnde": Almanca 
kurı:lor rıa bugün saat 17 de başlana
caK'ır. Kr.yıtıı talebenin nazır bulun-

I 
TE,PtBAŞı ORAM KISMI 

~ ıtsalT' saaı 20.311 ita 
i A B o A L Yazım· Dosto 

ırıııl,ırı 

7 ikinci 
Piyango 

: KOMEDi KISMINCıP. 

i Aksam saaı 20.30 da 
: Pil SA HA!:RETLERI ······································ 

Kanundaki 
Çekilişinde 

50 • 000 LiRAY 
Ydbaşına Nazaran 
Beş Liralık 

4 Lirallk 

Biletle Değil, 

Bir Biletle 

Kazanmanız Mümkündür~ 
Yılbaşı Piyangosunda kazanınadınız mı? Yüz Bin Lir 

kazanmak istiyordunuz' Fakat belki de biletiniz de yarım 
nun için Yılbaşı Piyangosunda BÜYük İkramiyeyi kazans 
onun ancak yarısını yani 50.000 Lira alabilirdiniz. Fa 
50.000 Lirayı kazanmak daima mÜtnkündür. Önünüzde bir 
daha var 7 tkincikanundaki Üçiincu Çekilişte Büyük İk 
50.000 Liradır. Hem bunu Yılbaşında olduğu gibi 5 Liralık l 
Jetle değil, 4 Liralık biletle kazannıanız mümkündür. Ya 
satın alırken bir Lira da eksik venniş olacaksınız. 

Bundan başka bu çekiliş Dördüncü Tertibin sonunc 
duğu icin, orta büyüklükteki İkramiyelerin miktarı da çok 
Iaştınlmıştır. Bayiinizden bir plan alıp tetkik ed!niz. Geçe 
!işlere göre İkramiyeler hem adetçe hem de mıktarca ne 
fazlalaştırıldığını göreceksiniz. 

ROTON BEŞERİ 
Sinemanın şimdiye kadar v 
getirdiği en büyük içtimai ! 

.l"Et RIKA No. 16 

kala~ak başını c;e"irdi. D.udaklarI~da tatlı bir te
bc.;sum \'ara .. h:1C o dakıkada NeJad onuıı giızeJ
Jiginı fark c tti. O zamana kadar Şel'nıinın şahı:i
yetıne e~ııemmıyet vermeden bütilh J\ıvvetini m;j. 
kam planının 1~ lııkına hasretmiş, .mn.Ja mu.,af
fnk olmak ,çııı llllım gc>len manevrı:arı e;evirrnıc;t 
Şınıdi lct.lbm.c!e :>'en1 .bi~ muzafferi et hissi du;;,:u1~ 
yordu. Bu }:JsSb getırdıği zevklf :::'Ülü:rısiyer •k 
gı..nc kıza J:,nkt~tan sonra elini irak~ı. Şerm~n 
koşa ko~a n•<'~ivenleri çıktı. 

.ırsa aylık 
nhber na 
Van, Muş 
, Yozgat 
den birer 

wak rehb 
p3}cıp be 
ıik<;e veri 

.&ve ayakk 
nr.Gümuşh 
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Stalin Diyor ki: Yunanistanda Harp Almanyaya Taarruz Askeri Vaziyet Rooseveltin Siyaseti 

KABUS l (Başı l incide) (Başı 1 iacide) (Başı J incide) (Bqı 1 incide) fBaşı 1 incideJ 

rlitlerin Yılbaşı dan mukabil taarruzda bulun- mua sunları vazmaktadır: morfolojisi bakımından arzettiği aşke· harp makinesinin tam randtmMI-
......... _.................... Yazan: Ulunay muşlardır. İtalyan mukabil taar· ''Gelecek y_.az İnailterenin ihti· ıi manzarayı kısaca ızah edelim: la \•erime ba.şlı.vabilmesi için kry. -

heyaııııamesı· . .,., ''una ı ıa P d ı b ı ........ ruzu kırılmış ve sahil mıntaka- yatta binlerce sınıf askeri tayya- ı 11 1 r ogrrı eç ~asa asını c e metli zamanlar ge~ecektir. Eğer 
~ahvan hayvan kı- kesilen od 1 d ~ · t t l t resı· btılunacaktır. Bunların ara· geçirdikten sonra Ohri gölünün cenu- d' 1 t·k h k tl Al k d 
arının "bütı.ın kuv- un arın titrek alevleri Berlin.l {A.A.) - Yılbaşı mü- sın a agır zayıa a ugra ı mış ır. bu garbi kıyısına \'aı·mı~lar ve bunun ıp oma ı are e er man u 
, bozuk c:osenın su d~varlarda gölgelerle daima de- nasebetile Hitler tarafından neş- Mmtakanın Garp müntehasın· sında en yeni modelde bir kac: daha garblndeki l\fokra dağlık mınta- retini önlemiye muvaffak olursa 
la takılarak he- '{!ŞC~ .~ekıl~er resmediyordu. redilen beyannamede İtalyanın da, yani 1'epedelenin Şimalinde. bin Ame!"ikan tayyaresi buluna- kası içindeki hareketlerinin inki;jafma r'ran.;a diriltilebilirse. İspanyanın 

... But.un v~cudtimde bir rl'-'Usuk- · d Yunanlılar yeni bir hamle yap- caktır. İngiliz hava kuvvetleri o intızaren, bu mevkide bır müddet mü- koridor vazifesini görerek Cebe 
endini barchklar- luk hıssedı.vordum. Be~iıi'ımden vazıyetine e temas edilmekte- mıslar ve tlalvanları mevzilerin- zaman İngiltere semasında henüz dafaa v:ıziyetini muhafaza etmışlerdır. litarık'a hücuma alet olmasınr 
>i yağan yaihnur- asabı~a .dogru yayılan. İ)'R. raha- dir. !fitler bu hususta beyanna- den atmı"1ıırdır. Bu suretle Yu- bulunabilecek Alman tayyarele- Po~r:ıdcc;, 157 kilometrelik Gönce - mani olunabilirse ve nihaYet İtal· 1 kurtarmıYa ug- vet erımış soguk bir 'Vı ~bi mesinde şoyle demektedir: r.an!ılar Tepedelen - Berat yo- rini temizlemiye kafi gelecek Elba:;an ,şose yolunun üzerinde mühim yanın mücadeleyi terki temin e 
Eğerin arka ka- beni iışütuyor, dam)' l urşun ~· l940senesinin haziran bidaye- luna yaklaşmışlardır. Merkez miktarda tayyaeye malik buluna- bir m~zil noktasıdır. f'akat bunun as dilecek olursa bütün bunlar va~ 

11 meşin ~eybe laştırıyordu r arımı agır- tindenberi, fa;ı;ist !talya, yanı- mıntakas:nın bir noktasında Yu- caktır... ~~~ kıymk'-etı ~nkfokrl a daglarının için.de- n.ikyasta mühimmat imaline te 
tzam yüriıYUşüne . d l b 1 1· 1 B . .-... .,are · .. tın ı ;;afına bağlıdır. Nıtc- t 
. bir aüriiltıi va Uyumuyordum· mı~ a yer a mış u unuyor. ta - nanlılar bir baskın hareketile u teknık. mecmu~ Uçan ~a·. kim Yunıınlılnr da bir taranan Pog- kabül etmis olur. ngiltereni 

" · - d F k. • uyuyamıyor- ya da mahdut düşünceli -zimam- mühim bir dağı ele geçirmişler- ıe.ler _vasıta.sıle hususa ehe.mmıy_e-. rad""' ıcgaı ederken, di""r tara!•ftn T'ransa üzerinde nüfuzu kalma 
olmuştu. Yolun um. a at ı"ındcı. d • k · h - .,,. " """ "" "" uzan ıgım ya dar bir demo rat sınıfının !tal- dir. tı ·uz netıceler elde edılece0ın1 da \'oskopoy - Moskopolis \'e Oparı· mıı;tır. Fakat Birleşik Amerika 

i ormanın derin- tagın daıma d_oi b" . d : " · ~ .. . 1 b" b . d w.·E'n ır gır ap gı- yan milletine başka bir tarzda Pogradec :ıl'ntakasınd~ da Yu- tahmin etmektedir. Miroskopik dağlık mıntakalarmdakl mevzilenni nın müdahalesi, Almanlara yen 
otuyor, nefti- • ~ ehnı erın 1{!.ine donru çekti- anlattıgıv bu harbe devama bizim nanlıiar keza mevzilerini ivileş- nişan!!iı.hlarla mücehhez buluna. ıleriyc ~armüşler, .Mol~ra daglarının imtivazlar verilmemE'si hususun 

~açların arasın- gıni issediy d B~t.. b <::. •• ·ce er:: 
1

,,,. ı..,.,,.,a ligimin bir or um. u un en: kadar azmetmiş bulunmaktadır. tirmişler ve P;,zartesi tebliRinde cak olan bu tip dev tayyareler. dt?rinliklcrine -doğru nüfuz etınıye ça- da Vichy hükumf'tini cok takviv 
., -~ hı.ır ı:ı araya gelen kudretı İtalyan milletinin mücadelesi de zikredilen 1000 esirin bir kac vü- Alman sanayiine taarruz edecek· lı~şla'.'Cln · Bu t~ra.llnr~n Y~nanlıla_-. etmiş olabilir Fransa A1manvfl 

" 1 ' "' zıl"i""- ........ _ Wt' .... rnkavenıet edemiyordu. bizim mücadelemizdir. Ümidleri zünü burada yakalamışlardı~.- lerdir. Bu taarruzlar takriben rm ncre~e kadar ılerlcdıklerı~ı t~bıtl nm esareti altında bulunan dev· 
nde korkuya ben· 1 . ı&n\;; . d · b h k t B ·· , d k "dd tı· l2 OOO et e ··k kl"kt etmek guctur. Fakat, dcnıldıgı gıbı, le' le e .. h' 'd' H ı. · .... ı, vucu umun u are e - bizim ümidlerimizdir. Harp mü- u son gun.er e ço şı e ı . m r yu se ı en yapı- Lln köyü ·istikametine doğru ve hatta • rın n mu. ımmı ır .arL 
!.er uyandırıvzr· s,'Zliğine rağmenmüfekkircm bu sebbibleri, ayrı hareketler vası- nıuharebeler olmuştur. Bu mu- facaktır. Bu irtifada Alınan tay- bunun şarkına dognı Quks _ Libra~ k_az:ı.r1!1ıya yanı Avrupayı ~ıtleı 
' akl~ma ç~u~ ~- ıf.anıetı telafi ediyormuş gıbi tasiylc bu mücadelenin neticesi- harebeler Ohri gölüne hakim bu- yare <lali toplarının menzili ha- bölgesi iı;..ınde Yunan ilerleyi$inin mü sıstemınden knrtarmıva hadım o 
,\m cın, perı hıka- \lıtun faaliyetile çalışıyordu. ni değiştirebileceklerini sanıyor- Junan tepeler boyunca Pogra- ricine çıkmış olacaklardır. Alman him inkiı;afla; go::.terdığinı suy\eınek te lncak en btiyi.ik kuv\•et isı:ral al 
u. Tanıdıklarım- · . .. 'dd. deç - Elbasan yolunun Skumbi avcı tay_y:ıreleri, bu dev bombar. mevsimsb.dir. Çünkü Elbasan merke- tında oıılunan memle'kf'tlne gös 
a <Ya vardı O da Artık duvarlardakı" go··ır1eler larsa, bu cocukca bır um1 ır. · d" · k · k ·· ş· d t 1 · t h · .f ·ı t 1 "' "' . va ısıne te rar gırme uzere ı- ıman :ıyyare erı a rıp vazı e- zinden şo:>e yolunu takiben 82 kı o- terece,qimiz semontidir ngi terr 
mrlu günde atla /atanlık bir semada birbirlerini Nas~on~l - Sosyalıst Alm~.n-. mali Garbiye doğru büküldüğü lerini bitirip dönerken bu yük- metreli!: bir mesafede bulunan Lin ko istila edılmemek Sllrtile ı;?elecel 
tda siyah bir keçi ı<>valayan canavar sürülerine Y311.F~şıst Italya ve bunların m~~- noktada cereyan eylemiştir. Mok sekli_ğe çııtabileceklerdir. yunden hareketle bu merkeze dogru ~aftalar 7;,rfındR Ttalvaclaki vazi 
~ittikÇe büyümeğe ~nziyor ve sıvası döküldüğü için tefıkı ol~n Jayon):a şunu . bı1;i- ra dağlarmda muharebeler de· Hava faaliyeti olmadı bir ~urüyü~ün icra.sı, birçok. t.ab.il_ ve veıin inkisafı, harhin neticesi ü 
ihayet hayvanın ·ık ağızlı kocaman dudaklı zen- yorlar kı bu harbın hedefı, bu vam ediyor. gayrı tabıı mernkı \e mU§kulatta zerınde Fransnda tı; anyad vr 
nış. Köylüler Ka· başına benzıyen sabıt bir şekil rejim meselesi veyahut herhan- Bu muharebeler hem !epeler- Londra, 1 (A.A.) - Eski seneyi karşılanmaktadır. 1 P . ı:ı 
k ertesi günü ölü •nunde cehennemı bir raks ile gi müstakbel bir enternasyonal de, hem de vadiletde yapılmak· veni seneye bağlıyan dün gece, E!basM - Lin yo1u üzerinde en mu- 8~ ~a~la~da v~ku bulabıleceı~ 
nında baygın bul- treşiyorlardı. k Ingiltere üzerine akın yapılma· him engeller ~unlıırdır: h~~ıse. erı_n hrosınden daha fazla 

d . t d teşkilfıt değildir, bu harbin ma • tadır. En ziyade kullanlan silah- mıştır. Evvell?ı· nece de akın ya- 1 _ Qı?fe e Thane boğazı. bu boğaz, 'Yluessır oıncaktır ... 
arı dü~ünürken et- Gcnis odanın için e bır çı ır ı d b d"· b l l d v t I · l ·t l · 1 ... "" 
Y. avaş çöken efliı- ldu. sa ı, u unyanın azı arına ar ag op arıy e mı ra yoz er- pılmamıştır. Görünüşe gör~ ha- Lin"in takriben 15 kilometre garbmde 

d mahsus ve bazıları için memnu dir. Maamafih Yunanllar Pogra· vaların fena gitmesi, Alman tay- 931 metr"" irtifaında bir dağ geçidıdir. 
;üliın k?Yuluğu!1 a Gözlerim birdenbire kapıya olup olmadığının tayinidir. deç şimalinde Karş tepesine bir· yarelerinin uçmasına mani ol- :.ıı.istahkcmdir. 
odur a~aclar bırer r. d"" d'" A b k ·· k ~ t ık aff k ., Qukes ve Dosmosdo Domuz 

k
.11 ·. lıyor- ı:ı"'ru on u. ca a apıyı sur- A 1 ı·t·k ··k ac aj!ır op ç armıya muv a maktadır. - - . - -

r şe ı erı a . ~elnmemiş miydim? Bunu hiç Bir merika ı po ı ı acı nu - olmuşlardır. p t . o\ a havalisi. Skumbi nehrinın he.r iki 
.. teli bir üade ile bugünkü mü- azarı pazar esıye bnğlıyan tarafı.os yayılan bu saha da miıstah-

k atırlamıyordum O halde hemen Salı gecesi bütün şimal cephe- gece zarfında şı"ddetlı' bı"r hu··cu- .... ,.,.dı'r. " gi tepeleri aştı ·b : cadelenin nihayet varlığı olmı. "''"'~ ~n eride bıra.k· uııu yapmam laz:1!1d!· Ve bun_u l k . sinde şiddetli bir topçu düello- ma maruz kalan City'yi ziyare- 3 - Lıbra§ kas:ıbası etrafındaki müs 
lanı 9. .. hf'rnen vapıverecegımı zannedı- ~anların bir şeyler a abilme ı- su ve Skumbi nehri etrafında tinde Churchill, itfaıye efradın· tahkem me\kiler. 1927 tarıhli Tiran 
ka sonra da k~YetOrdum. çin yaptığı bir teşebbüsü teşkil bilhassa çok şiddetli muharebeler dan birine şunları söylemıstir: ımıahedccamesınden sonra Arn:wutlu-
cğim adamın evıne Da"ra.nınak ı"stedı"m. Kab'ıl de· ettig~ ini söylem is.tir. Bu hus.u_ st. a 1 t p t . .. . I 1 ~ • o muş ur. azar esı gunu ta - "- Çocuklar, sıkı dayanınız! ğa 1lk gelen general Pııriani'ntn rıya-

"ldi. Yatagıma mıhlanmıslım. I tamamiyle mutabıkız. But~n yanlar Göricenin gaı·lJinde k5ın düşmanı tamamen maglup ede- scu altındaki İtalyan askeri heyeti, 
irdap 0 başdondüri.iciı cazibesi- dünya varlıksız insanların. sahı~ Moskopolis ile Ohri göhinün garp ceğiz!" Arnavutluk arazisi üzermde iki mus-

b beni daima aerinliğine doğru oldukları laşey mcsabesındekı sahilinde Lin köyü arasınd::ıki B" v kt k b' k d tahıtem mıntaka vücuda gelirmişU. 
ı · d ır sıgrna an çı an ır a ın Bunlardan birhu Libraş'ta diğeri de 

ker aibi oldu~um yere yapıştı- birkaç parça şeyi de el erın en Vurıan mevzilerine bir tondan Basvekı"le vaklaşarak ~ı rbu· 1 n ,... r. ~ J ı a e daha ;ıııı.aldc Milot adlı ınevkıdedir. 
ıycır ve kımıldatmıyordu. almağa hazırlanırken biz, her fazla bomba atmışlardır. Yunan zaman biteceğini sorıııuırtur. Hu her iki mustahkem mm taka, on se-

ağa! 
L tezeklerle paftA 
rkasından bir kadı 
'di: 
, ağa muhtargilde 

Gözlerim ~apıd~n a?'rılmıyor: şeye malik oldukları halde doy- ve lngiliz tayyareleri büyük bir Churchille bu suale şıı cevabı ne.:lenbcrı mütemadiyen çalışılarak en * .. * ld' du. Bütün mutekkıremm kuvvetı mıyan bu gibi insanlara karşı en faaliyet göstererek Italyanları vermiştir: muuzzam mikyasta pliınlara göre vil· 
koy .. od.~sının 

0
° 0 ~raya dikılrnı tı. küçük h~seden ?i~e m~hrum o.. Lin - Elbasan yolu üzerinde ve "- Harp düşmanı mağlüp cude gctirilmi!jtir. 

lfa surdum. K Yd1 * * lanları müdafaa ıçın mucadeleyc civar mevzilerde ağır zayıata uğ- ettiğimiz zaman bitecektir .. " Elbası.r. merkezine doğru bu istika-
ıştular. Hayvan·{' atıldık. • ratmışlardır. mette bir Yunan taarruzunun bekleni-
1ın .. t~~ta .ı:ne~dı ı- Ô da kapısı her saniyede bir Harbin en kanlı çaroışma1a!'m- Alman tebliği . lemıyeceğıni kabul etmek için, yuka· 
n. Bu;un ko~·lı:. o - milim~re denecek bir in- Alman ordusu kıymetini gös- dan biri dün gece Klisnra mm- Berlin, 1 (A.A.) - 29-30 ilk- 1·ıda kıı;ac& kaydettiğimiz şariları goz 
11ut ana benı gor t'ı·ı,•ımla ya••!'I~ yavaş aralaııı ... •or- termiştir. Fakat ben, Alman or- takasında olmuştur Gündüzün k" . b"" .. k h b bnuntı almak kafidir, zannmdayız. Bu 

... • y 1l ., • an un gccesı uyu mu are e ,-a, zı·yete , öre, c....ı.enln cımal bölge-
~ b"l · d dusun\m önümüzdeki aylarda da. y B k d l , ~ "l'" v . •· du. Ne y:ıpaeagımı ı mıyor um. unan aş uman an ı~ırnn ver- tayyare teşekkülleri Londraya sindek. Yunan harekatının asıl hedc-

)Cakta hır çoban=(. Silkinmek. ~ğırmak, bir zincir ha mükemmel olmasını kararlaŞ- diği vazifeleri yapan Yun.ıl'l kıt'- :hücumlarda bulunmustur. Al· n, obü: cephelerdeki faaliyeti kolay
:seyin! .Eve koş, gibi her taıtfımı saran bu taz- tırdım. Bu karar, durmadan ve aları geceleyin bir siingıi hücu- man tayyareleri bilhas.'a şehrin laştırm:ık maksadile, mwnkt.in oldugu 
Şek getır! P• yikten kurt1Imak için bir ok gi- tam surette yerine getirilmiş 0 - munda bulunmuşlardır. niıtün merkezi üzerinde askeri hedC'f- kadar fada İtalyan kuvvetlermi bu ta 
tırdılarla yanan~ bi atılmak ı:tiyordum. Kapı ara- lacaktır. 1941 senesi, Alman or- gece muharebe devam etm;ı;tir. Iere büyük miktarda ve muhtelif ro-fa celbetrnekten ibarettır. 
sıcaklığı ile elbi11 landı, aralaıdı, bir insan geçecek dusunu, Bahriyesini ve hava Havanın açık ve parlak .olusu çaplarda bombalar atmışlardır. Bütün bu tahminlere rağmen, Yu
!r sofrasıı:ıı": .b8fıi kaaar aıtılıtıdı. _Bu ge?iş siyah kuvveterini. hissedilir derecede Yunanlılara yardım P-tmtş ve Manş denizinin karşı sahilinden nan kumandanlığı Lln istikametinden 
'kler yenıldı: on, çizginin c;c~evesınde gormekten takvive edilmiş ve daha iyi teç- Italyan mevzileri zaptolunmuş-.. görülen muazzam yangınlar Çl~f:- · garbe do"ru geniş bir taarruz hareı<.eU 
bakaları uzatıldı kor'ktu~urn şeye bakmamak için niz oİunmus bir halde görecektir. tur Gün ağırdığı zaman çok kıy- mıştır. 30 ilkkanunda Alman ha- ile Elbaımn me.rkez.ine yüklenmek ka
tra sigaralar ta ~ p;ôzlerirnı lapnmak istiyordum. Alman ordulannın darbeleri al. metli mevziler Yunanlıl.ınl'J. eline va kuvvetlerinin faaliyeti Nori- rarını. vernıi.ş .~sc, bunu t~in .. edc~ıı-
nak itıyadında Fakat murtkun degildi. Gözka· tında, harpcilerin son cümleleri e:ecmis bulunuyordu. Klisura- lok ve Cambeı-igeshir:!'de tayya- mı!k ıçin, Lın ın çok daha şımalin,e 
tin gözleri ufal paklarım 1ış kesilmışti. de ortadan kalkacak ve bu suret- 4v1onvı:ı vnlımun hir kıc:mı Yu- re meydanlariyle fabrikalnra ya- d.oğn: ~ayılnrnk dağlık mıntakalar ı-
Birer ikişer çe Kapın!Il aralığındakı siyahlık le milletler arnsında hakiki bir nan topc11sunun ate.:;i nltırıa gir- ı h'" l h k 1- c;ınde guç ve uzun bır ç~vırmc hareke 

1 tla .. . . . " . pı an ucum ara mun asır n tıni yaptırmak mecburıyetinde kala-
bir müddq boş kaldı. Ondan son- anlaşma icin lüzum u şar r vu- mıştır. Pıyade kuvv~.lerı bır mıştır. Midenhall tayyare mcv- caktır. Lin'in şimalinde \'e Yugoslav-

~ğa: ra o siY lıkta yavnş yavaş bir cut bulacaktır. metreden fazla kalınh;da _knrla danr üzerinde akaktan uçan mü· ya hududu üzerinde Rııyce köyilnü c-
1~sun ağam. ded" cehre bel miye bas.ladı. Bu mikadele, diğer milletlerin örtülü ara;dde ilerlemektedır. teaddit tayyarelerimiz hücum- ıe ~eçirm<'k, şimalden Qafe e Tlıane 
~eyim. Uzan... Ocnğınhafif kırmız.ılığıyle isli htıkuktına bir tecavüz değildir. lar yapmış ve yerde hulu na ı bir· bogazın~ hfiltım olan bu köyden bo-
' ıA b n ı k · asında bana Eden'irı Yunanlılara mesaı·ı hd. ed k ı d •Uşuruz. am ant so u - zıy Bu. ancak ki.icük bir kapitalist kaç Ingiliz tayyaresi imha edil- gazı te ıı ere: açma { ve on an 
()lmaz Mahmut bakan bı başın bütün hatlarını zümresinin küstahlıgyına ve aç mistir. 30-31 gecesi hicbir aske- sonra da Çermenıka dağları arasın-
, serdiler Birer a farkediY~dum. Karısık sacları J,ondra. 1 (A.A.) - Dün akşam • [ 1. 1 1 dan Lıb!":ış - Peşkup! muvasala yolunu 
t Mahmut ağa ı- kısı alnııa do~ru dokülmiiştü. gözliılü~üne karşı açılmış bir İngiliz radyosunun Rumca nesri· rı aa ıyette bu unu mamıştır. kcsııı.ek \C bu suretle Elbasan ııchrlni 

ml-ı,..adeledı·r. Bu kapitalistler, al- t - tt Ed y ....... l" ı t d k u ha :.rııy. ordu. Bird e Sivah çhk kaşların altında göz- ... yat vap ıgı san e en unan en şıına t no c & an sarma ... ou -

~Uneti içinde a !erinin tlarının kırnkuedzı. an ren- rre,.mı"ş olr~u"unu ve milletlenn Tsgal altında bulunan arazi üze- 1,nr. r · k tının dür.yaya emrettiği devr~n milletine hitaben bir mesa]· i?Ön- Berlin. l (A.A.) "D. N. B." - rcketin yapılması en azı altı aya ba-

b r l k d ı f r · ı dum Fo -.. • n df'rerek ezcümle sunları söyle- ~ 
~ ir erya op gin e 0 ugunu a yor · ha\"'tınrla ın· sanların yani fertle- rinden gecen dört dü::;ınan tayya- Bınaetıa1eyh, biltün strnteji taktiği 

ı · · ı· ·· · k d r sarı lan si " ~ mic;tir: "Büyük Britanya harici-
Y. Bır o u'rı.ızu a a 0 - rı·n· katı" bı·r unsur teskil edecek- resi dün ög-leden sonra Almanva pek mukeınmel bir tarzda ıdare edil-.b. · d a. a· 1 k duran a<1zının ve nezaretine aectiğim zaman. 1 d ğ 
gı l yerım en - mı:ısın ara ı ,., leri 1.amam vaklnsmakfa o1dlığu- hı:ıvatlarım1zdan"' daha kıymetli üzerine bir akın yapmı:ık tesı>b· mekte olan birbıriııe bağlı b r ( a 

yanıartdan sivri dişlt'ri görülü- nu hır" tu··rıu·· g. o··rmek istemiyorlar. hüsünde bulunmuştur. Vaktincle hareketleri) sıstemuıe dayanan Yu-
~' au olan °ave1rri müdafaa etmek i- t~ ruz pl"ru c heru"n diğer böl · yor · ı 1. t F> teşhiı:; edilen bu tnyyı:ıreJer. hava ı.nn .. ar " • ep -ı in bir tavırla: Bu lıyal asırlar kadar uzun Gecen sene, nasyona sosva ıs or cin müttefik memleketlerimizin gelcrindc, bilhas:sa Skrapar mıntaka-
"ı- degil ağam. süre!'.· ır müddet karsımda dur- dularmm harekatını ilham edeln harp etmekte olduğunu f!:Örmek müd

1
afaa tbataTrvalarunn ntec;kin~ sıle dahcı garptekı Kurveleş havalisin 

1 .Muhmut ağa. pey du. :Etafına bakmıyordu. Kımıl- !!'ey bu hakikatı görmüş olmak ı- kadAr beni hicbir şev sevindirme- tutu muş ur. avvarPlerin i isı de katı neticeler elde edilecek şekil-
..u>-n.ı-. ·,. tolllı.i~U- d:ı.maıaga mahkum olan ben o- ;?;ımızdır. Bu iman gelecek sene mistir. Dostlukta, mütekabil hür- diısürülmüştür. Dii!:er ikisi Jrf:ri de ıanzım edilmiştir. Bu safhanın ye-

)r? 
111

• •ıtl tr hare~ini yalnız gözle· de bize zaferler temin edecektir. mette. azimde ve mi.isterek ,e;ave- dönerek bombalarını halı arazi ni ınki~af, Tcpedelen - Klisura hat-
ı.. iş·t·ıa· 1 El' · Biz. milletlerin saadeti icin harp de ı"kı' mı·ı1etı"n bu k"'dar bı"rlesmis. üzerine atmıştır. tınrla el:ın tutunan İtalyan müdafa-
1 Ü1 1 1 ı. riır leakip edebi iyordum. ımı 0 a~ının "Ökmesinden sonra meydana 

t L ltı k d t ak ederke:• Alahın llıtiü ve inayeti- oım .... , sını tarih nadiren kav. det- * ' 
ı•ıf hiil 0-ırdılar ... 
iltere- ıetsiz bir 

yas 1 ının H na a ar uza ac d k " <'ıl,acaktır. Ve bu mkmenın tahakku-
d D h l t ne lni'ıct:ıhak oldu.ö-umuza a a- • t• B"' 1 b" "tt·hat bt .. ı"u .. k ~~ bir kuvvetim olsay ı. er a a· " mıs ır oy e · ır ı ı ' • ku artık geçikmıyccektir. Elb:ısan•m 

bancamı çekip ona karşı bütün niiz. Bugüne kadar Allah müca. bir kuvvet teskil ed~r. Parlak ge Londra, 1 (A.A.) - İngiltere, sukutundan e\'vel Berat'ın \e belki 
fişekleri boşaltacaktım. delemizi tasvip etti, vazifemizi neralinizin kumandtısı altında yeni seneye kara, deniz ve hava A,•lonya'nın ı;ukutw1U beklemek liiceğine .. 

rıı mi.i- . Bızım sı-
' uzunfalu bir ay 
- - -gıran odur. 

Pek yerbde olan muhakcmcm sado:ıkat ve cesaretle yaptığımız yapı1mış olan lahramanca taar- kuvvetlerinden emin olarak gi- zımc!ır. 
kı=ırsımdcı duran bu adamın fer- takdırde istikbalde de bizden ay- ruzun, medeniyet ve cebir kuvve riyor. Resm.i mahfellerde İngiliz --------

~1Jir. Gece ol· 

yadını işittiğim deli olduğuna ar· rılmıyacaktır. tine karsı yapılan mücadelı:.>de donanmasının Akdenize tamamL Mıs'ırdakı• Hareka"t 
tık bende şiiphe bırakmamıştı. f kati bir dönüm noktası teskil e- le bakim olduğu ve denizaltı 
$imdi p,elecck.. beni boğacaktı ve Alman - r~nsız dE"ceğini ümit etme>kteyim. Srne. tehdidine karşı esaslı bir müca-

Neden bilmem? 
e bir hocavardı. 
iretınedi. Gec;cn
oğuyordu. Yetiş
Ondan sonra ak
~ına bukağı uru-

be.ı kendimi müdafaa etmek de· iki memleket ordularının 7.afer- deleye giriştiği tebarüz ettiril-
d (Başı 1 1ncideı kt ld kl b. ğil. bağırmıya bile muktedir e· ler kazanma a 0 u arı ır Sl- mektedir. Bu sene her ihtimale 

ğildim. Darlan'm mesajı radn nihayet buluvor. Girecei!i- karşı koyacak yeni bir ordu teç-
Yatağm yanına sokulmuştu. Vichy, ı (A.A.) - Bahriye miz yeni sem• zarfında bütün kal- hiz edilmiştir. Tayyare kuvvet-

sık Sık nefesini solumasını işi ti- Nazırı Amiral Darlan yem yıl b: .. ıle ce~mr Yunan' milletine ızit- 1 · ermin Almanyaya askeri bakını-
yordum. Yanımda idi. Üzerime münasebetiyle Fransız donanma· tikce artan muvaffakıyetler te dan verdikleri zarar.ı Alman tay-
douru eö-ildi. Gözlerini rrözlerime sına göndermiş oldugu bir me- menni ederim." 1 t 

Fo '"' '"' yare erinin ngiltereye vrdikleri 
ırsa.ı dikti. Uzun uzun baktı. sonra va~ sajde ezcümle şu sözleri sö.~l~- d 

Vas Vava~ do11rulcltı. oca!!a dollcrt• . . "F M e 1 Pctaın H. d. . A s· zarar an fazladır. Sene içinde 
z ki. Zincirin bir ~ " ~ mıştır: ransa ar ~a . - ın 11!.lnl • ıyam avcı filoları 3090 ve kara müda-

yürüdü oturdu. . . in yüksek otoritesi altrnda gcçır- 3' f b 
forin. Tedavi e- }.rkasını bana dönmiistü. 1kı mekte olduğu bıitün mü~kıilatı (Başı 1 nıcirfe aa ataryaları 444 düşman tay-

eıııe Oca .... ö-ın sönük alevlerine namus ve vekar dairesinde ,.e yaresi tahrip etmişlerdir. İtalyan 
tımarhaneye ko- nuevvelde bir Siam kıtası Poipe n b"" ··k b" k f ı· 

a·on-u yu"arlak bir c:ev uzatıY. or vecı·belerı'ne rı·ayetka· r olarak ön- . ı osunun uyu ır ısını aa ı-
Fo' v "' tinin 150 kilometre Şimali Şarkı. tt b ı k b h ı 

Ve ı....o-uı.: sesler çıkarıyordu. lı'yecektı·r." ye e u unamıyaca ir a e ~ptık. Gelip ala- ,...,,... sinde Kamboçlılara hücum etmi::. t• ·1 · · 
Delinin yüzi.inii görmüvor- * ge ırı mıştır. 

kadar başımızda 1 k ld d v "M t" ,, tir. Kamboçlılar zaviat vermeden D ·tt"k e • 
dum. Fakat e Icrile a ır ıgı şe- Londra ı (A.A.) - a ın A onanmanın gı ı ç ar.an • cekilmişlerdir. 27/28 Kanunuev· , 

b v yı"n ocarnn biran iroin parlıvan g"·'etesı"nı·n eskı· '-,aşmuhorrıri M muvaffakıyeti şu netice ile sabıt-:>Ütün gece agı- ,,. " .... J vel ,gecesi Siam tayyareleri e-
zi •.ıısile ne olduğunu hemen far· Philippe Barras'ın Sunday Times kongun Fransızlara ait sahili üze tir: 

'akit sesi çıkmaz. kettim: gazetesinde çıkan bir makalesın- rhv:ie bir kaç defa ucarak propa 1 ?3 İlkkıinunda nihayet bulan 
. Sen rahatına Bu, bir insan kafasıydı. ele bi1hassa şo"yle denılmektcdır: 1 1 ıarta zarfında ticaret gemileri 

.,., .... ganda beyanname eri atmı.-> ar· zavinh ceman 43.300 tonluk 15 

* 'a çekildi, gitti 
ı. koy odasında 
ım. Geniş ocağın 
·alılardan ateşın 
ıı: daha attım. Çi-
kıstım. Soyun

ın yastı~n altm
daha emniyet ge 
yata~a uzandım. 
in bir sükut kap
ut içinde uzak· 
~klerinin havla
~du. 

t volculu~u beni 
Buna rağmen ll· 

Ocakta çıtırd sı 

"Hitler, Fransa meydan muhcıre- d . 

Ertesi gün müthiş bir gürü!- bt ~ ·i kazandı. Iki milyon :Fran- ır. İngiliz gemisi ile 3 bitaraf gemi. 
tu ile uvandım. Odaya gı- sıı harp esirini elinde bulwıdu- ve mi.inhastr kalmıstır. En mo· 

ren 1\"ahmut a
0

rıa telaş icinde idi. · k · ed~n L~'autey ~·e daha birçok idareci dern usullere .göre hazırlanmı" ·• .. ı·uyor. Mutare eyı ım;:a_. • ı • 
_ Dun gece, dedi. lafını etti- Petain, mukavemet e!.megı ha.a ve medcniYetci kumandanlar ta- muazzam bir askeri kuvvet vi.i-

~imız ı~ırtmacın deli oğlan... nasıl ümit edebilir'? Bıı .smılın rafından ,·~tistirilen bu milletler. cude getirilmistir. Bu kuvvet 
-- Ev? cevabı tek bir cümle ile verıle- Fra.,sız .;,arkasını tasunaktadır. •ne içinde ikmal edilenek her ta 
- Ayağından bukağıyt çıkar- bilir: Mareşal Fransız tm;ıar.a- Onlar. hürriyet fikrini taşımak rnfta harekete ,geçmiye hazır ola· 

mış. Gece babasını boö-muş, son- B ı ı ta ve Nazi zincirlerini reddet- caktır. Anavatan muhafız kıtnhı. 
Fo torlug~una güveniyor. u, ngı • 1 N 

ra da balta ile kafayı 14övdede11 d rnektedirler. Bu millet er, azi rırun mevcudü tamamiylE" mücelı 
1 tere imparatorluğun an sonra esaretini müessir bir surette red hez bir milyon kişiden fazladır 

a~ti~İiyi ne yaptınız? dünyanın en mühim imparator- .'!edebilirler. Çünkü tlitler ile a. İn.ı?iliz hava kuvvetleri tarafın 
_ Caminin vanındaki dire_ğe luğudur. ralannda bir talih eseri olarak dan elde edilen muvaffakıyetlere 

ba~ladık. Müdüre de haber sal- RL' imparatorluk Hitlel'in elin deniz vardır. Denizde ise İngilte- gelince. bu muvaffakıyetler bire 
dık. fle . olc;:4 Mi nıf,.-rı1,.., emin ve diln re hakimdir. Fransız f mparat:'.'r- karsı 3 nisbetindedir. Düşürülen 
Atıma binip köyü tcrketme- yaya hakim olurdu. l'~aknt orht· luğunurı Avrupaya en vakın kıs- 31l90 düşman tavyaresine muka

d('n delinin bağlı oldu_ğu yere (la hir. hııttEt iki ' fnkat" \'ar. Bu mı oan ş:mali Afrika, İngiliz d<J bil valnı.z 1050 İn~iliz tayyaresi 
gıthm. Sımsıkı dır<>ğ"e ba_ğlı du- imparatorluk Fransaya \'C İngiliz- nanmas111ın sıkı muhafazası al- zıyaa uğram1 ·. fakat bu tayyare
ran kestiği kafa ile gece odama F'ransrı .iihcralizminc kU\'Vt~tle tında bulunduğu için Hit1eri'in •erin pilotlarından 400 den fazla 
gırcn adamdı!. h:ıi!hdır. Jetfre, Gallieni. :\'langiıı ta:ırrı..zundan masundur.,. kıır•ulmustur. 

(Başı 1 incide , 

memiştir. Bardia ve To~rtt.lt mın
takaları üzermde mütcadit keşıf 
uçuşları yapılmıştır. ' 

29 ilkkanun tebliğinde avcr 
tayyarelerımiz büyük bir düşm:-.n 
hava teşekkülüne tesadüf ettık
leri ve vuku bulan çarpışına ne· 
ticesi bir "Savoia 79'' ile bır 
"Fiat 42" tipi tayyar(?nin dtı~i.ı
rüldi.ığü ve diğer bazılarınm aa 
hasara uğradığı bildırilmıştı. 
Şımdi düşürülen 'Savoia 79" 
adedinin üçe baliğ olduğu ~nla
şılmıştır. 

ltalyan tebliği 

İt::ılyad& bir mahal, l(A.A.) -
Ord1 umumi karargahının 208 
numaralı tebliği: 

Bilı,gazi hududu mıntakasında 
faaltvette bulu nıı n topcularrmız 
di.b:nanı•ı otomobil kollarını mü
es!'ir sur<>tte ateş altına almı ·lnr
dır. Bardia cephesinde düsmanın 
ileri karakollarımızdan birine 
yapt.1ğı bir hücum tardedilmistir 
Giarabub mıntakasında cereyan 
ede:rı diğer bir muharebe netice
sinde kıtalarımız. zırhlı otomo· 
l)ilJerJe takviye edilmiş bir düs
>nan müfrezesini firara icbar et
mişlerdir. Hücum ve avcı tavva
re tesekküllerimiz. di.lşmanın ma 
kineli ves:ıitinin bulundu,ğu ma! 
hallere knrı;ı birkaç kere hareke
te geçt.'!rek mahsüs zaviat vPrnir
mis1crdir. 

}' e11i Amerikan tayyareleri 
va .. inuton ] ( A A.) - İngıli:> 

tayvarE' İmalat Neıaretinin mü· 
messili Morris Wilc;on "Atlantic 
Clipper .. tipinde üc büvük deniz 
tavyaresinin Amerikndan mü">a
vaa edilmiı;: olJvj!unu haber ver
mistir. Bi: kac hafta sonra tf'clim 
edilecek olan bu tayyareler. İngi 
liz lmparatorh•ii:unun milnakala
tını temin etmek üzere satın alın
mıstır. 

Kongre topla.myor 
Vaşington. 1 (A.lt.l - Roose

velt'in husu~· katibi Early hu~n 
kLi gazeteciler toplantısında. önii
müzdeki Pazartesi p;ünü akdedi
lecek kongre ictimaında Roose
velt'ir... İnıtiltereye kira ile harp 
mah:emesi verilmesi hakkında ha 
zırladığı projeAen bahsetmeı;iı:ıin 
muhtemel bulunduğunu soyle
miştir 

Alma11 gazeteleı-illde 
Berlın, 1 (A.A.J DNB Hl4U 

yılının dünkü son !.:tUnunde ç:ı
kan Alınan gazetelerının en mu
him mevzuunu Roosevel'm ıadyo 
ile neşretmış olduğu ''Ocak başı" 
konu~ması teskil etmektedir. l:.!O 
milyon Amerikalı tnratudnn 
dinlenilen ve bunlara karşı 
"Dostlarım" gibi çok denıoknı
tik bir hitabe ile başlıyan bu nu· 
tuk, Alman gazetelerinde şiddetlı 
infiallerin uyanmasına sc bep 
olmuştur. Gazetelerin bu nunık 
münasebetiyle neşrettiJ,leri mii
talealarrn hulasası budur: 
"Deutsche Allgemeine Zeıtune:" 
diyor ki: Roosevelt'in sözleri, 
mihver devlctlC>rine kaqı Yahııdi 
matbuatı tarafından uydurul
muş adi tekerlemelerin bir ara· 
ya getirilmesinden iborcctir. 

Roosevelt, İne-iltereve karsı ü
mitsiz bir vaziyPtte kaldığını iti
raf etmektedir. Amerika Cümhur 
reisi bu derecede kindar tarzd:ı 
hAreltet etmek ve Amerikalıları 
harbe süriıklemek icin. hak:ka
ten cok asabi bir vaziyete kalını~ 
olmalıdır ... 

'Börsl'"' Zeitunıı .. gazetesi .~öv_ 
le dıvor· "Roo~cvelt 'in hıtabesi, 
Demokrat Yahndl fikirlerden il 
ham alan adi bir f nı!iliz veya A 
mcrikan gazete makalesi seviye
sindf'dir ... 

" Frankfurter 7.eitung., ı:?azete· 
ı;i. mıtkun ehemmivetsiz bir ko. 
nusmııdan ibaret olmadı{!ını bu· 
nun (ıilakis siva<:etin mesul bir 
tezahürü olarak telAkki etmek 
lazım e:eldieini c;ôvledikten son· 
ra. sunları vazıvor: 

"Hadiseler Hoosevelt'in rıley
hincie oldu!.iu için. kendi politik9 
<;tnı Amerikan milletine kab.ı1 °t 
t.irebilmek uzere bunları tahrif 
eLm"1<tedir Bu politika artık 
hundan sonra harbi i~tivenlerirı 
ou kadar hiffetle vant'kları tes· 
vikatın nct:wicinden kendini kur 
+aram·vnC'cıktır .•. 

i :t l;JZW: U =J J il! J il 
r l GOSLA VY ADA. 

Budapeşte, 1 ( A.A.) - Bazı Saikan 
mııhflller., Macar Yugoslav dostluk 
m uııhedesıne. Alman aleyhtarı bir 
mahiyet atfetmek istemektedir Buda 
peş~e sly:ısi mahfilleri, Almanya ve 
lt;ıılyanın cenubu şarkinin iki muhım 
devıet arasındakı dostluğu tam bır 

se.,,patı ıı~ karşılamış olıfugunu teba· 
.-(ız ettırmektedir. 

'1ACARIS'f ANDA. ·----
Budapeşte. 1 (A.A.) - Dahlllye ne 

zaretl. memleketin menfaatlerin tel\ 
dit edece!< mahiyette yazılar ""°r •• 
Clı •(in Okluhaetarın or an 
'"M agyarn' gazetesini on beı 
detle kapamı§ır 

\ 

Roma 1 (A.A.) - Avıındıırı G """ 
nl lıtı Bulgar murahhas heve r.,z s or 
ta etçi Nil<ola Petzef, Bulgıırlatan le 
talyı araaında ticari ınübadelelrr r 
ttıNimın~ dair bır anla!ima imzalam ş 
11!.raır 



BAYRA M MONA SEBETILE ÇOCUGUNUZA 
VERECEGINIZ EN GÜZEL HEDiYE 

Çocuk Ansiklopedis· 

TAN=-

ayan r ıçın 

Sayın bayanlarımızdan t3rdUJü
milz tcv~cüh ve rağbete karşı şük
ran borcumuzu ödemek için bu de
fa Aınerlkadan getirttiğimiz en bü
yük makineler sayes!nde F E • 
M 1 L ' 1 sıkıştıncı silindirlerle ga
ye• kıillanışlı, ufak mikropsuz bir 
şeklide 7enf amballjlarla piyasaya 
çı~ardıtymızı saygılarımızla arzey
leriz, F ı M 1 L bayanlan birçok 
rahlm rahatsızlıklarından koruyan 

1 

ve ilzilntülU işlerden kurtaran en 
birlncı ldet bezleridir 

Her çocuk babası, Bayram münasebetile çoc.uğuna kıymetli bir hediye vermek Her ticareth~ede FEM1L ve BACI bulunur 
ister. Fakat bu hediyeyi seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ...._ • 
ve ~uğunuza bir Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çiinkü · Çocuk Ansiklopedisı 
çocuğun mektepte 
mektep dışmda, hatta 
mektepten sonra muh
taç o1du~ en kıymet-
li eserdir. 

Cünkü. Her hediye kınlıp kay
bolabilir, veyahut u
nutulabilir. Fakat Co
cuk Ansiklopedisi, ço
cullJn hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü
tiiJı hayabnca iz bıra-

& Cunkü: Çocuk Ansiklopedisi, 
bütün dünya çocukla
rına yılba$1 ve bay
ram hediyHi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Ciıukü: Çocuk Ansiklopedisi. 
çocu~nuza faydalı ve 
bil.rili bir arkadaş va
zifesini J(Örür. Ona boş 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

kacak bir eserdir. y 

,"'AN N~~~ı·iyut ~) i 
lstanbui / 

Çocuk AMiklopedial ilci 
.. llttir. Mükemmel pldlde 

~elit edllmiı olarak iki cil
i birden (6) liraga verilir. 

Adres: İstanbulda 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılani2rı 
llubamm- bedelı Z06~ (llu yaz aJtı tHa Det ,US) lira oAaD (JO) .._. 

ron 3 otobüs bir taalr kam)'on ve J'edekleri 11/2/1941 lalı dntl ... tıs ele 
kapalı zarf a111lil ile Ankarada idare binumda 1&tm almacalrtB'. 

Ba ite sirmelr i1ti)'enleria 11575 (On bir bin bet ris J'8tmit bet) Ural* 
manlrkat temınat ile kananan ta)'ln ettilf vnikalan ve tekliflerim ~ lllD 
1aat 14 de kadar Komia)'on Reialitıne venneleri llnmdlr. 

Sartnameler 200 kanata Aalrara ve Ha7darpqa •aneleriade •UlmU-
tadD'. (12073) 

Maarif Yeldlliğinclen : 
Türkçe Fransızca Bilen Bir Daktilo Alınacaktır. 
An.karada Vekillik Heıri7at Mildürliltünde çalıtm&k fbere Tllrkçe " 

Franıu:ca bilen bir daktilotraf alınacaktır. Kendiaine ıoe lira icret •e
rllecektir. 

lateklilerin: tahail ve çahıtıldan 7erJerden aldıktan hinlet yes{kalarile 
ıahaen veya bir iıtida ile 13 K. Sani 941 Puarteai &iini aaat 17 7e kadar 
Netriyat Mildiirliiiiine miiracat etmeleri l&znndır. 

Mü .. vi prtlan baia olanlar araımda Jilnma takdirinde imtibaD ,..pa. 
lacaktır. "12524,, 

--------------T-A_N_M_~-~-~-1rALIM~ DD~B~R' 
Merkezi: Bahçeluqtı, Şubeleri: Beyoila, Karakiy, Kadıkiy 

M. M. Yekiletinden: 
Kule&, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin 

Her tiç Sınıfına Talebe AlınıJQr. 
i - Kaleli. Maltepe, Bana ulrerf liaelerinin her tlç amıfma 1 Mart 941 

ile ...,._c:ak olan J'eni dera devresi için maarif liaelerindcn nakil aaretile 
t1cbe almacaktır. 

2 - Almacak tatebenla ' Tilrlr alrmdan otmaıı. 11hhf maa7eaede eat
lam cdrmaa ve iatekli adedi ihtfJ'&Çtan fula oldata takdirde '8Pdacak sec
me 1111&vmda lruamnaaı ve kendi olnallannda ba sene aldıklan Dk kanaat 
DOtlarlDID cl"ereceai bi olmul prttır, 

3 - Bil' HDe tahaill terbdealer, her • eebeple ohıraa otnn ,.,mı bl
~tllrilt ftJ'a lr6cültm6' olalar, ,..ıan. bo71an ,,. allTlddan ukert liaeler 
talbnatmda 1U1b hadlere 1IJ'l1lll olmıJ'aalar kabili ohamnuı .... 

4 - la 1UtJan tallJllll ._..ilerin balandalrlan ""'eriD tMlflal _. 
lıeJerladen dlter ka~kabal prtlarlte müracaat J'O~ atreamelerl ve 
b1ana s&'e ele kaJ'dUabal kAtıtlarmı buD"lı'8rak 20/D Klm/941 elen ftt
Mrm ukerlilt 111Mleri ~hlJ'la ba kltıtları 6İrmelr latedlkteri olru11ara 
=-nneı..i " obllaml batandqp J'Cl'lerde bulunan iıteklilerin de yıne 

/Q lise /Ml d9'J ltftılr. ...,.ca obl müdürlüklerine miC'4caatlan 
illD olmmr. •1179 - •12114. 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden ! 

GiiherPeY• lhtlyaa Olanlara 
tclaremizc6 tedarilı edilen aaf potu sfiherçilesi kilon 65 lauıııtan ve 

beher pôette S kilo balanmak üere Ahta cl'kardmıtur 
811 maclcleJ'e ihti,.cı olan NDa7İ erbabmm: 
1 - Ad " So"41. 
2 -Ac!reai. 
3 - icra ırttiii ID&t, 
4 - • • • • • müddet aarfıada ibtl7acı oldata sühercne mllrdarı halr

kmda maltmatı havi talepaameler Mmtaka lktıaat Milclirltlttlne müra
caatla ba ~ t.uclik ettirdikten sonra ba vesika ile Tophanede 
Banal •t'ıt ımtuaauza mllracut e7lemeleri. (12516) 

İnhisarlar Umum Müdürlüifuıden: 
Tapa tetldlltmuscla IDlnha1 tütün ziraat tahrir ve lroıltrol memar

Laklarma orta "mealek.. siraat mektebi mezunlarmdan matlip evsafı baiır 
olularm taJiDleri ,..pılacaktır. 

Talip olanl&nn veailıalarile birlikte um11111 miidürliliilmii.& mem11rln 
111bnine mllracaftıarı Uin olanur. .. J2530., 

OSMANLI BANKASI 
'l't1a ANONiM entKETI 

TDls TARİHİ 1863 
l&lllhll 9' TlrldJte ~)'eti ile mlNıat ..aftfenameel 2291 

l'•••ıab IOJl/ltla carihh ıwuanla taadila edllmatar. 
~ıt3S t.aribll 1435 Nıamarab Rallll 0....) 

SernulJeli : 
8aitJat .... : 

10.000.000 lngiliz Uram 
1.251.000 İngiliz w. 

~ başlıca tebirlerinde 
tJARIB. llARSILYA .,. ,.u;cae 
LONURA w JrtAt<IÇESTZR de 

i,.lllL ıaBIUS. YUNANJSTA1'4. lRAN lRAK. l'ILlSTI!' 
ve MAVl:RAYJ ERVUN ~ 

Merbl " Şubelen 
... ILAVYA. ROMANYA. YVllANISTAN IUIUYa. LUBNA 

Jlballed " b1t1D OID'8d8 ~ n llıabablr ... ._.. 

rL • 
.tllt. altı• " ... lberine • ...._ 

&n04yeı ~rıuaruıı oau &ırail& 
,.. ...... servw vardır. 

Mısır (ELKAlltRE) _ ...... ~•11..... MEYYALi NUGA KiLOSU 130-

GÜZEL 
Büyuk Anne 

Ba;ran E. 1'. 50 
yaşında olmasına 

rajmen naaıl ıenç 
ıörüıunlye mu
vaffak oldutwıu 

••••••anlatıyor: 

1 ...... " .................. ll&J&Alt 
(ju•udlikve 119"•\ T.L.O.·Tül MaW... 

TORKIYE CUMHURiYETi 
Zi R A A T BANKASI 

ltunalut •'•rihl : 1881 
Serma1eei : 100.000.000 Tlrk LiJul. 

Şube ve Ajans adedi : Zil 
~ini ve ticari her eevt baab m1111melel.., 

Para Binlctirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

1'tbtiJe .. Ban~ ptınnalda 
valna pan b~ aJDI za.. 
..... talilnizi de ~ olunaDUS. ................ .... ra ... ........... . .... .. ... . ..... .-. ..... ~ ........... ..,.. ................ ,..... ..... ........... -

Yeni Müıteri hak Sanatı 
Dr. Galon• w: 

1'Her tacir ~u kitapta göJiğim usulleri ~t~ik 
etmek suretiy1' bir ild sene kısa bir zaman ıçın
de mllfterl}erlqn adedim binli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğPorum ... 

1=lcm 50 .. 

-ZeJtiD. ........ 
Ou. 

15 ton _J.750 
tdMO lülo ~ 

ltok klmllrt. 
Yataf. 
Biaa lilliA 

IG toD tıOO 

250 .. 
1100" 

a adet 

~ 

T ihale sin. aaat ve 111+am. 

4/1/941 16 lsınil. 
4 .... ıs • 

ı, 14 • 16.30 " 
12\ s " 15 ÇorJ11. 

15 " ., 11 Lülebllrpır. 
" .. -1, ıs Lüleu .. rsas. 
• .. (1711 - 12571) ---

(12l74) 

TAN Gazetesi 

tıan Fiyatları .... 
BOflıi ınaldıı oı.rd 760 
I Uleı eal/f a ..,.,,,,,, MJIJ 

J • • • IDO 
' • • • 100 
s • • • '15 ilin..,,,..,,... $0 


