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ihtisas Encümenleri Dün işe Başlc:d:iar 
Ankara, 2 {TAN l\Iuhabirin

den) - Pamuk kongresi bugün 
saat 15 te lktısat Vekaleti kon.te
rans salonunda açllmtştır . .l:.ıraat 
Vekili Muhlis Erkmen kısa ve gü 
zel bir nuıuk soylemiş ve ezcum 
le demiştır ki: 

Hava Ordusundan 

Bazı Müfrezeler 

ltalyaya Gönderildi 

Romada Deniliyor ki: 

Harbin Sıklet Merkezi 

Artık Akdenize 

intikal Etmiştir 
Ankara Radyo Gazetesi, dün 

akşamki neşriyatı arasında şu 
havadisi vermiştir: 

"- lıundan yedi, sekiz yıl ön
ce pamuklu endustriımzi kurar
keu memleket topraıdarmın yi.ık
sck vasıflı ve uzun elyaüı pamuk 
lardan bu iş için kafi mık.tarda ye 
tiştırıp yetıştıremıyec~ği bır mes 
ele olarak ortaya komıunuş ve 
hatta ıcap ederse bidayette dışa· 
.rıdan da pamuk ithal euilmesı bl· 
le bahıs mevzuu olmu~tlı. 13ugiın 
bu toplantıyı açarken memnuni
yetle gorüyoruz ki, Türk çifü,;ısi 
kendisine düşen vazifeyi iazlasile 
yapmış, mütemadi ınkişaf halinde 
ki pamuk sanayümize lüzumlu 
ilk maddeyi vermekle kalmamış, 
hatta istihsalini o derece yükselt-

"İtalyanlar, Almanlardan hava 
işlerinde yardım istemişler ve 
Almanlar da bunu kabul etmiş
lerdir. İtalyaya gelen tayyare 
kuvvetleri kumandanı blr tebliğ 
neşredip harbin sıklet merkezi
nin Akdenize intikal ettiğini kay. 
detmiştir. 

İLıgiliz tayyarccilerinden bin grup, muvaffakıyetli geçen bir hava taauuzundan döndükleri sırada hava meydanında 

z· t V kT miştir ki, bundan ilır:ıcat imkan-
ırn~ e 1 1 lan bıle hasıl olmuştur. 

l\luhlıs Erkıncll "Bu vaziyeti tebariız ettirirken 
--------------ı çiftçilerimize minnet ve şükran-

Al - y-..... :ı ; l larımı açıkça üade etmek benim manya e11 için fehir ve sürur dolu bir vazi· 
fedir. " 

B•r s·ıyasİ Kongrenin hedefi 
1 Ziraat vekili bunda~ sonra, top 

Taarruza 
Hazırlanıyor 
-------------~ 
AlmnnYanın, BalkanlaJClaJi Vaz.i_ 
::vetı olg1.ln}aşttrmakla !\~ 01-
duğunU görüyoruz. So\?et ~du
dundtı tahşidat yaprna5l, :alJt nn
yada asker bulundurm~ an
larda yapacağı siyasl ~ kar. 
eısındll SovycUcre, ttıM,tılllenin 
tchliıtesiııi anlatmak ·iı;.ın olsa ge
rektir. ~oksa Almany~ e gharpte 
bu klldat meşgul oldutu ' arbi 
garpte bitirmeye karar vf~l bir 
sıradı>ı bir de ııarkta k~n7 ye
ni bit' Cephe açmak lstey~ tah
inin e~emcz. 

JJ. Zekeriya sEfl1'EL 

Soıı tfuılerde nıüh~ hadise-
1,r arüesinde buUflduğu

ınuzll .f°"te.ren yeni emreler b~ 
r ;ör: 

1!: Bulgar başvekili an-
ı~ Viyana'ya hareket etnıiş
tit, orada A)ıııan rlcalile görü
~cktir. 

lantmm mevzuuna temas ederek 
şu noktaları tebarüz ettirmış ve 
demiştir ki: 
"- Bugünkü toplantımızın 

mezuu memleıtetimizde uzun el
yaflı olarak yetiştirmiye başladı
ğımız iki cins pamuktan kıymeti 
daha geniş ölçüde istihsal imkan
ları aramaktır. Bu işte Akala cins 
pamuğu Egeye, ve Galvelan cins 
pamuğunu da Çtıkurovaya has
retmiştik. çukurovadaki teskila

(Sonu: Sa 5; Sü 5) 

Fransız • Alman 
Münasebetleri 
Değişmemiş 

Berlin, Aradaki 

Munasebetlere Siyasi 

Denilemez, Diyor 

"İngiliz tebliğlerinde, İtalyan 
hava kuvvetlerinin ağır zayiata 
uğradığı bildirilmişti. Bilhassa, 
Libyadaki İtalyan tayyare zayi
atı dört yüzü aşmıştı. Almanya
dan bu yardım talebi de İtalyan 
zayiatının fazlalığını anlatır. 
italyan hava kuvvetleri, İngiliz 
hava kuvvetlerile yalnız olarak 
başa çıkacak kabiliyet ve kudret
te değildir. 

Vaktiyle, İtalya Berline müra· 
caat ederek İngiltere üzerine ya
pılan akınlara kendisinin de yar
dım etmesini istemişti, fakat şim
di İtalyanın Almanyadan tayya
re yardımı talebinde bulunması 
kabiliyetsizliğini bir nevi itiraf 
etmesi demek değil midir?" 

Romanın tebliği 
Londra. 2 (A.A.) - "Reuter., 

resmi ltalyan Ajansı Romadan 
tebliğ ediyor;/ Alman hava kuv
vetlerine mensup bazı kıtaların 
İtalyaya gelmesi münasebetile İ
talyan Hava Kurmayı Reisi Ge
neral Pricolo neşrettiği bir emri-

(Sonu: Sa 5; Sü 2) 

KLISURADA 
Elenlerin Bir 
Muvaffakıyeti 

Süngü Hücumu ile 

Birc;ok ltalyan 
Mevzileri Almdı 

2 - Sovyetıerle Romanyanm 
-.,ası açılmıştır. Hatta lıoDUUl
)iUıın Mosko\'a sefirini geri ça· 
Ctracağı söylcnınektedir. 

Berlin, 2 (A. A.) - ''Yan res- Atina, 2 {A. A.) - Yunan res-
ınl tebliğ,,: Almanya ile Fransa mi sözcüsü, askeri vaziyet hak
arasında siyasi münasebetlerin kında aşağıdaki tafsil.atı vermiş
kesildiğine dair bazı ecnebi ga- tir: 

a - Almanyaııın Ronı.anyaya 
~ke.r sevkiyatı devam ctmek
ltdir. 

Ayda 2000 Tayyare -

Amerika 
Yardımı 

Arttırıyor 

Malzeme lngiltereye 

Amerikan Gemileri 

ile Nakledilecek 

• - Nihayet Stalin Pravda 
tazetesinde Sovyetlerin aman· 
&ız düşmanları tarafından ani 
bir taarruz tehlikesine maruz 

zetelelinde çıkan haberler, bari- Klisura mmtakasında yapılan 
ciye ne~retince "ınanasız ola- mühim bir hareket esnasında, 
rak tavsif edilrniştir. Hukuki ba- Yunan kıtaları, bir çok İtalyan 
kımdan Almanya ile Fransa a- mevzilerini, süngü hücumu ile V. Church•ıll'•ın 
rasmdaki ınünasebetlere, müta- almışlardır. İtalyan mevzileri, 
reke komisyonun inhisar etme- müdafaa için iyi organize edil
yip fevkalade iler Abetz ve miş bulunuyordu. Mevzilerin ö
De Brinon tarafından da idame nünde iki hat tel örgü, mitralyöz 
edilmesine rağmen, siyasi deni- yuvaları, top mevzileri. derin si
lemez. Hitler ne :Mareşal Petain perler ve aralarında münakale 
arasında vukubulan mülakattan siperleri bulunan sığınaklar var
beri esasları malUm olan bu Fran dır. Bu mıntakada 12 top, 15 mit 
sız - Alınan münasebetlerinde ralyöz ve bir çok havan topu da 

ulunduğunu bildirmiştir. 
""' n-ütün bu vakıalar, geçen gün 

ıfhim hadiseler arifesinde bu· 
tiduğumuz hakkındaıd neşriya· 
d'zı teyit eden yeni ~mareler-

* + \u vakıaların ifade ettikleri 
1<!\ manayı tahlil ıçin muhtelif 
gıı;aklardan sızan şu malUmatı 
dır\ünde bulundurmalt ıazmı-

} 
ııd'ıanyanm Sovyet Rusya hıı

d 11z\da bazı tahminlere göre 
~ti katlan fazla askeri vardır. 
!~erlerin mühim bir kısmı 

şıır\l Prusyada bulunmakt.1dır. 
!?ı ıı~ınanlarda Romanyayn da 

11' ! sevkiyat yapıldığı şayıdır. 
131 1'ayete göre Alma.nyQnın n . 

'Yada ancak iki fırka yam 
\skeri vardır. Romanya da 
:Almanya aleyhinde buşl1-
nürler dolayısiyle g~ne
escu, bu kuvvetin tezyı
iştir. Şimdi Romanyaya 
~vkiyat Romanya h~iku
nı talebi üzerine yapıl
ltnanyadaki Alman ordu 

100 bine çıkarılacak
Jltan muhabirlerinin is

ettikleri bir habere 
(Sonu: Sa 5; SU 1) 

hiç bir değisiklik oıınamıştır. alınmıştır. 
(sonu: Sa 5; Sü 2) 1 İtalyanlar, sahil mmtakasında 

_______ __j salı günü Yunan hatlarına gir-
(Sonu: Sa ;>; Siı 4, 

Son Mesai• 
Münasebetile 
11 Ulus .. Diyor ki: 

[
~'Kuvvetli, Kararlı ve 
Rahatız. Kendimize 

1 Ve Davamıza Sadık 

'G \ Kalrnak Akdindeyiz., 
ı Ankara, 2 (TAN Muhabirin

den) - Falih Rıfkı Atay, yarın 
cıkacak Ulus J?azetesinde "Chur
C'hıll'in Türk Matbuatına Hıtabı,, 
başuğl altında şu makaleyi neş
rPtmektedir: 

............. - -
runanıstana ~elen lngn iz tayyaı'ecilcrinden ikisi 

"İngiltere Başvekili Churchill. 
Anadolu Ajansı vasıtasivle Türk 
motbuatına bir mesaj göndermiş
tir. İngiliz sebat. cesaret ve az
mini. m · ..5tesna şahsi vasıflariyle 
en iyi tt:msil eden Başvekil, yeni 
mücadele yı h hakkındaki kati iti-

(Sonu: Sa 5; Sü 6) 

Bulgar Başvekili FİLOV · · 

Sofya 2 (A. A.) - ''Stefani,, 
Bulgar Başvekili Filov, b'UStün 
Viyanaya gitmiştir . . Orada müte
hassıc; doktorlara muayene ola
caktır. Başvekil bir kaç gün son
ra Sofyaya dönecektir. 

Radyo gazetesine göre 
Ajansın verdiği bu haber hak

kında Ankara radyo gazetesi de 
dün geceki neşriyatı arasında şu 
malftmatı vermiştir: 

"Bulgar başvekili ansızın Vi
yanaya gitmiştir. Tedavi icin git
tiği söyleniyor. Başvekalet vekil
liğini dahiliye nazırının deruhte 
ettiğine göre, Başvekil Filovun 
ziyareti uzun sürecektir. 

"Sofyadaki Alınan sefiri de 
Bul.ı:ı;ar· Basvekili ile birlikte Vi
vanaya ~itmiştir. Bu itibarla bu 
ziyaretin tedaviden başka bir ma 
hiyeti olduifıı <:Öylenmek le hera-

(Sonu: Sa 5; Sii 6) 

Almanya Üzerinde 

Bremen'e 
Bir Hava 
Hücumu 

Alman Tebliğinde de . 

Japonların Zayiatı : 
3,5 Senede 1.600.000 

Yarah ve Ölü 
Çunking, 2 (A.A.) - Çin H~T

biye Nazın General Hoyingşi(ıı;ı 
askeri vaziyetin tetkikine tah$i 
ettW bir makalede diyor ki: 

"Üç buçuk senelik harbin ne
ticesinde Japonlar ölü ve yarıp . 
olarak 1.600.000 asker kaybEtt 
mış1erdir Askerlik çağında Vf 

vücudü askerliğe elverişli olar 
(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

SEYLAPTAN SONRA 
Menemenin Ova 

Köyleri ile irtibat 
Temin Edilemedi 

İzmir: 2 (A. A.) - Havavların 
müsait gitmesi üzerine sey1ap 
mıntak~sındaki suların çekilmesi 
devam etmektedir. Suların çekil· 
mesi gayet süratli olduğundan 
kısa bir zamanda normal vazi
yetin avdeti muhakkak gibidir. 
Menemen'in münhat yerinde bu
lunan sular çekilmekle beraber 
Bergama şosesinin 36 ncı kilo
metresindeki suların irtifaı mo
törlü vesaitin seyrüseferine mani 
olacak nisbettedir. Menemen'le 
Emirfilem demiryolu şosesi üze-

rindeki sular tamamiyle çekilmiş. 
tır. Bergama şosesinın 39 uncu 
kilometresınde suların alıp go. 
türdüğü şose 60 metredir. Me. 
nemen'in su seddinin yıkılan kıs
mı civarına getirilen kayık vası
tası ile bir müddet için haber alı
namıyan Çavuş, Musabey ve Ke 
sik köyleri arasında muvasaln te 
min olunmuştur. Ancak Gedi2 
nehrinin tekrar eski m"crasına 
doğru akmakta olduğundarı M"' 
nemen'in ova köylerinden bazıla. 

(SonU: Sa 5, Sii fiJ 
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Yazan: Alfred Fabre • Luce - çe,iren: Vlwıag M •• B i · B · Tahri s Resmi Fransa muhacirlere ih- Dün iki Bin l(işiye r ot o r at t l Bunun <i'" ır Yazan: Naci Sadullalı 
osyetelerden tifal yapıyor. Millet bundan iğ- İkramiye Verildi Layiha Hazırlandı undnn bir nıüde~.e~;e~.1'~ 

renmiş bır halde. sızca "Beyoglu ' /. m bİ· 
Çıkan Herkes Fransnnm zevkini, ne- Yılbaşı gecesi çekilen Mılli Pi- Hadise Yerine Gönderilen Kmalıada Vapuru Dahiliye Vekôlcti bekçilerin ca "Türkişe Post ~:z:::ı!r~~~~l ı.lıı 

şesini kadınlarını para ile satın vımıtonun en buyuk ıkramıvesi vazifeleri, kontrolleri ve maaşla. ~e yabnncı dn\'oln • .d le ı•l· 
alıyor. olan 100 bin lira Dıyarbakırda Arac:t.rmalara Ragv men Birşey Bulamadı rı etrafında bir kanun layihası ıtham etmiştik. BUfl• en ~ r, diS Kirli Duman Fransa için zengin diyorlar ort.'lklaşa bılet aJan Ha}Tiye. Fat '!f hnzırlnmaktadır. Layıhada şehir- ıerınl" geçen tcl~ra ;.~~nkl~r~~ h< .. 

Belki fakat Frnnsızda bir ma, Fikrive i minde üç kadına i- Evvelki gün aksama dowru Sos etmıstir. Netıcede K.ınahada va· lcr bir kül halinde mütaleu cdi- lerm, muk.nle. lcrm,J".
1 

nrz··'arıuıı 
Ehe.'?lmiyetli blr nokta, Paristekl 
"'havai nesiml,, ısi ter~ eden 
., ete erden çıkan kirli duman
dır. İl n sathında resml bir halcl
ka: var: "H Uer, makul dQşilnmQ
:ror, onun duşmanlan bizim dost
l ıutır. ?\ıha! ...zafer bWmdlr, 
kumanda heyeti mik mmeldlr. İn 
gJlıcre - Fransa ittihadı bir rea
li tC'd:.r ... 

f.ıkir ruhu bir fakir yaşay1 <>1 var. b 1 • 1 • ı k · ı · .,ı ı biri- h kcn tA< "" a t etmiştır. tnncı açık annda dıreklerı , ktrıl- purunun ımdat olarak gonde.rı - lccek ve be çı erın maa~ar men cpsını . tnh-rlf ,c~'fl 
Bu onun benl~ine işlemiş. ~ad- On bin liralık ikramivedC'n bi· mış buyuk bir rnotoriJll dalgala ·r & l mesine karar verilmu;trr. Ancak birinden farklı ve gayri muayyen kendi cmcllcrinc.gorcBu tahrıcic· 
Y~ harp eden ~erler tesıt e- ri. SC'hrimizde Tütün ıtümrü un- rasındn buealadığı ve .imdat ısı • 0 zamana. kadar ortalık tamamen .'.>lıvıyacaktır. Vekalet bu hususta tefsir ctmektcl dılcrd . •inceler ıı· 
d~hyor .. F:ıkat, obur. harptenbe- de Beler ismirıd b T' komısyon- diğ gorulınuştur. ı~adıse derhal' karardığından Kınal.ıa.:la vap~r.ı vfüıyetin d7. noktai n.~zarını sor- rin ~crrin~ !1grı)tıı;a~~ız. da ~·ıır· 
n ne buyük degışıklik! cuyn, d ğ rı d bır h tahanenin telefonla lıman reısliğıne bıldml- .ronderıldiğı yerde bır şey bda- muştu. Vılayet bugunku be~çı rnsındn, bızıın .~aL! le un 
~rtık ~915 te olduğu gibi (harp memur ve hadem lerinin· aldı~ı mış. fakat motorun ımdadına aôn m<ı.,tmıc:, projoktörü ile büti.ın ci- teşkilatının aksaklıklarını da gos- dı. F0 .. ı;-d• .lrtU>~'~W~?ıt ;al ı· t•rk 

salibi) nışanıru taşıyan bir aske- mu· "r k bile e U"Üc· su·· de Sul- e- -ı h ı tır B11 <fi ~' - , di" '"' .,. derilecek hiçbir vasıta bulunnmn \•an ~. rac:tırmış fakat motordcn bır teren bir rapor azır amış · ·" .... ·• ., ~ · • lW ~er rin siviller tarafından elamlan- tan hm0 tte Akbı k~- N""mı· ı's- d yf' :r h ı ı -- btrdu,..,•nıuz. zaman nıu· . _ ..... , m-'-l 
' 

14 '"'~ ığından ke ıyet Denu:yol!a:ına esere tc. .. •sadüf edemcmıştir. ~foto- gun kaza idare eyet er•'& ~4 t>" • • • ' ,.......... ...,, Y dı,ğmı gormüyorsunuz. Hudut min::lc bir zata isabet etmiştir. . . . . "' 1 kt . 1 kl nın ö' .,., .... .ıt, bCJ .hnt.ımız, gô terdıgımız hutun 11 keyfivetl 

Gau er ve onlardan bu cilmle-
1 ri ö:renen p&P'lğanlar, bunu tek
rar edıyorlar. Fakat bir ka!ekon
sere g dıniz, iz.lnll bir kerte ko-

boylarındakiler uzun bir gavbu- Mersinde k hveci baba nami- haber verılm.ı~tır. Bunun uzerme rün battıjı''!ma ihtimal v~rı mt· e- çı ~ytı tarı ı ·~ıenmesini me< mi J tevil ctnıişlcr, ve hu . t - Alın:ı 
betin ~rurunu bile taşım ol- le m ruf bir k hveci · c Ed·rne- linıan r~isliğı ıle denizyollan ora- dir Motörl~ ~rü~k~: ~~~:~u!ı~~ ?urı u m,;:!( rağmen ayJıklanun iddinc;mdn hulnıunu':i\ar· lc;!n faaUye 
muyorlar. (İkindk nunla Mayıs ne Nu-!'i ve ark d 1 n. Konva sında bır muzaker~. ha lamış ve aranmıştır. 1 .. ? ...- 1 a ıçın m.Pyen bir esas tcsbit ededı ~i önUmüzdc durn:ıı t:ı:ıc ~ eınar 
arasında izinler çoğalıyor.) Onla- Ereğlısınde ö~etmen Emme onar bu ınuzakere tam uç sruıt devam mektedir. "0 "aa• ıneo1gi görülmüştür. Beyoğlu ka!.nrilbir vntandaş mektubu, 

u uz O zam n daha sağlam fi-
k rler d:nleycceksiniz. 

ra karşı edilen muamele sankı bın lirn ka?.anan bahtiyarlar a- zasında olduğu gibi bina vergiflll\!ıahis gnzetelerin yeni bir u·ıt\er"ı 
a "ıynsada : Beledı·"·ede · ı ıı· kt d · ~ bir sene fazla nngarye imiş gibi rasın . dı~. . .,, • eri esas kabul edilecek olursa~'r i teb rliz c ırme e ır. 

oluyor, içinde bulunduklnrı dra- Bayılerın 10 hr.adan Yukarı Topkapı, Aksaray ve sair fakir k'velt'in on uutkunuıı. A-
mın hayntlan bahasına olabile- ıkramiye verm~erı menedildiği Ef Fiyatı Hergün Kadıköyünde Çöp mahallelerde bekçilerin ellerine,ildt\jan ı tnrııfındnn vcrı1cn 

- 17 - ceğıni kimse anlamamazlıktan ıcin dun :M.illi pıvan~o ki ·n n pek ez bir parn geçececği anla-ıtclc şu cUrnlc \•~rdı: 
Daima istikbalin halden ko' tu" . onü çok kalabalık olnıuştur. Bır Kontrol Edilecek Fırını Yapılacak şılmıştır. Bunun için muntazam •Jımanya harbı kazanmı:ra-~eliy~r. Onlann sadece vakit kn~ aralık piyanııo idaresi izdihamın gelirli ve vazifesi muayyen olmı- tt len hunu, en ~ nkı!1 7.a· 

o cagma kanıdır. !iıtlerin yap- ibetmı.ş olmalar!?a merhnmet ed1- om.ine geçmek için polise ınüra- Fiatleri Murakabe Komisyonu Haziranda başlıyacak olan yeni yan bekçileri devlet memuru gibi ıı.pldıl'mn emin .~·c knb ma· 
tl ı şeyler onu hıç hayrc:e duşur- lıyor. Zaten alaKadarların da bir ra t ptl""' 'k m rburivt>tindC' k 1- dunku toplantısında celep ve ko- mali yılı belediye bütçesi hazır- kanun hükümlerine raptetmek i tin:ıden sö~ luyor':':nı!'' • 
muyor.Cunkü daha ilk gününden eey:ien haberleri yok. Muharebe mıştır. Gi ede dün aksama kadnr k d ı e makama tc d ' dilmıı:: zarurctı· htı.sıl olmuştur. Vekn~Iet, ,nuki nutkun bu .cumlcsı, 
Al l b ' 1 havadisinin en civcivlisi en dog- ikı binden fazla talihlıyc para C:a- yun tacirlerini te rrar inlemiş- ?nmış ~ .. v ı c . ,.- <.ı 1 " zet i in bızde mnh 

mnn arın yuz m tayyarey e tir. Yapılan müzakerelerden son- tır. Ycnı butçe çeç .. en senckın.ın bütün bu teferuatı nnzan itibare rı u ga . es 11 
m çhUl gazlara malik olduklar na rusu Pariste ôğrenıli or. f!ıtılmı tır. 1 ktır B t 1 b ı f,ı nü h ınıla c:u ..:ekle ra şu neticeye varılmı~ır: Pe- ayni o nen. . · . u un •:laıre er i - alarak bekçiler için hazırladığı ;ı1unan as 'l'- ııı-
cmııı.) et getırmı.şti . ~arut kokusu Mcbusnn 1ecli- ıaarifte • rakende ete fiatlerı. Hayvan Bor- ı hassa tem~z~~k ı~leri mli".liırlüğü- kanun layihasını Meclise sevket- u tu: 

Şohrctı sayesinde her şeyden sının korıdorlarındn hissediliyor. • sasının bir gün evclki canlı hay- ı nün Jiste~ı ~zerınde durulmuş- mck iizercdir. Layiha, Meclisçe A.lman~·a harbi ka:ıanmıyn-
h ber alan adamlar nezdintle Gazetelerin ilk say!alarında I de S " van satışlarının nzami bir misli tur. Müdurluk, Beyoğlu ve Emin kabul edilince' vilayetlerde en az et.Bunu aldığım malUmata 
cdmdiğı malumat endişclcrıni 1evzıinden bahsettikleri askerı e • ep er G 1 olncaktır. MeseUi: Bugun beyaz ?nü k~lnel~:ı~ka .. ~ele ~:urtlc:rı ilkokul tnhsili olan bir bekçiler i dtı sö>lO>orum!" 
beslıycn bırcr gıda gibıdir. nişanlnr Bahriye Nazırı Ccsar Y karaman borsada 26 kuruşa sa- ~şnsı. ı o·· akoyunde numt;~c: kadrosu vücude getirilecektir. n~ıutkun n)ni c.ümlesi, ay• 

Bütün bu endişeler bir çok ri- Camoinchı ile orduya merbut bu- Hastal k ok tılmaktadır. Komisyonun hcsa- lik bır ç p y ~a fırın~ ~esısını n\ıfo, Türki e Post sütunl:ı--
) a tabokalan altında volkan gı. lunan gazeteci Joseph Kesscl'e .. . kk' ve ayrıca amele ucretlcrının yaz, rııcJ uğrarnıştı. 
bı kaynıyordu. ınt olanlardır. !=\ebrimiz ilkokullarında kınl bına gore kasap ~u anında 52 kış ayııı olmnsını istemekteflir Bu M ütcterrik : liphc yok ki, j\~adohı A· 

}r_, ___ ı m-·L-rı·p.· ve .kızamık hııstalıkları görüldü- kuKruşa .satılmtası flazdımdır. b. ed. dilekler nazan itibara alınarak jn, tclgraflan nzenndc, mu· Fakat ne olursa olsun bir gün um1ıc unu omısyon ara ın an tcs ıt ı 1 1 volkanın patlaması lazımdı. kü sayı olmuştur. Maarü Müdür- 1 b r 1 • d . 'b , bütçenin temizlik işleri kısmında Akıl Hastaları oy.re malUm nıaksat ar o ya-
lugünde yaptığımız tahkikat bu en u ıat er j arın nn 111 arcn t" dilat yapılmıştır pıltt dernmlı, bu kunıazca, 

Altı ay sizin knrşınızda sükUt Kitapçıların cnmekanlarında cayinmn doğru olmadı~ını nös- taktb
1
ik

1 
e.ddilecekh tir.: Bbelediye ?!1u· a Lüzumlu olan ~tun· lal:ler için ve tcnıli tahrifatı, şuursuz 

edebımictir Zira .kendısine karşı " "" " ra p ergu u i b T f• Ed•ı• ., teşhir edılen ilk haıı> ki- termiştir. Beyo lu mıntak sı ilk- . erı e n esas uze. bu senek ütçede yeniden ıuo as ıye 1 ıyor bir: tsizliğe, Yeya ga) esiz bir 
butün verdiğinız teminata rağ- tabı harbe kati~en istirak etmi- okullarında baslıvnn normal tifo rınden perakende . et sat~ları~ı bin Jirnlık münakale yapılacaktır. t~ vermek mUm?itin değil· 
m("n sizin <le cürmüne şerik ola- yen Daladıer'mn sabık kalemı 0şı51 Bayramdan sonra di,..er ka- kontrol edecekle~dır. Tcsbıt edı· Yine bu sene bütçesinde ynpı- Son giinlerde Bakırkoy emrazı dir. ~ 
bıleceginize daha emniyet ~etir- mahsus memurlarından yalancı zal,. .. ~ •b t thilı: Prlilp"alt•ir. len esasla~ d.n~ilındc ~t satmı~an lan münakale ile 300 öğretmen akliye hastahanesinde idari teftiş o eteri çıkaranlar: en yn-
wemiştir. muharip Andre Chamson tara- TARIH! BROŞtlULER kasaplar ıhtıkar suçıyle teczıye 938 yılındn gonfükleri kıdem zam ler yapılmıştır. Teftişler ııetıcc- kın 1 da alınan kati malU-
1\albini açıyor: fından yazılmıştır. Maarif Vekaleti müzelerde mev- edileceklerdir. mını dün alnıışlardır. sinde 562 kişinin nast hanede nınt lrnnn malumat" arnsın· 
- - - Harp Yarası taşımadığı için bir cut eserler hakkında malumat BU para 14,500 lirayı bulmuş- yatmalarını icap ettiren hiçbır se dnkı~an mfınn forkını hv• 

çok kahramanca tAbirlerle mide veren broşürler ne._çrine karar MUHTEKİRLER. - Dünkü tur. hep ve hnstalık mevcut olmadığı rnmliokntiodcn mahrum .snnı 
ibaye.t bir ~ün bir meoliste ~sta~nndan bahsediyor, çü- "·ermistir. Tar.ihl c erlerden anlı- toplantıda Galatada renkli kfiğıt Gelı:c:k rnali yılı bütçesi bu görülmüş ve bunlar derhal has- lnm2r~e tevili imki'ın:mı: bulu 
tamftıadıgı bir adama kal· ruk dışıni nasıl çıkarttığım an- yan mutehassıslar mevcut eşya- sntan Tcodori isminde bir kağıtçı hafta ıçınde daimi encümende tahnncden çıknrılmışlardır. Bu- nau ulikar tnhrifnta bir niha· 

bini açıyor. Mukavemet edilemL latıyor ve okuyucu haklı olarak nın tarihi kıvmetini izah eden ile İstiklfil Caddesinde 25 kuruş- müzakere ve şehir meclfsin:n f,U· gün hastahnnede 2113 kişi yat- yet 1tıtk, koynundn yasıyun· 
en tabıi bir sevk bir biraderin, ynuın gıl>i bulantı duyuyor vazılar hazırlıyacak ve Vekalete luk makarayı 35 kuruşa satan bat devresinde tasdik edilecektir. maktadır. lnrdaııüsam hasını, şefkatini 

musaffa bir arkadaşın velhasıl Goebbe'- ,. d d·;;· 'b' h · . "'"'"~P-Plderdir · diğC'r bir mağaza snhibinm VilZİ- Çıkarılan hastalnr iUrazlarda ve ntlni esirgemıyen bu nıilc 
hakiki bir inhizamcı,, nın mevcu- ten h ~ m e ekııı;ı J!ı dı. nkika- TALEBEYE K:ONFERANS- Ma yetleri tetkik edilmiş ve. h<:'r Poliste : bulunmuşlardır. Bu itirazlar ay- te k""'°stcrilıncsi şnrt olan bir 
diyeti 1• on ı~sa .-.ıı·yor ınu ek- arp çunım te,, ır. ·r v k1'' t· be ··nd ik l rJca tetkı'k edı'lecektir · n a m s ~u • u . . . - ıarı e iüe ı on ş ~u e veya isi de Adliyeye tevdi o un- · mınne İzan borcudur: Hiz bu 
seriya .kılığı, kıyafeti dılzgi;i.n bir Fl'ansa kendını tehlıkede ,gor- ayda bir defo ta•ebelere öğret- mustur. Bir Kız Odasutd DENEI\'IE HAZIRLIKLARI - gün ınc,·i _zimm thnneıcr·u 
~cnçtir. ;u or. ~evyo~~n ~ve -Cune menler veya mütehassıslar tara- YENİ YTL İHRACATI. _Ya. Kurban bayramını mı.iteaıtıp yapı dolmıdan vicdani bir ozap d~ 

Hitle 
ti 

listelere 
kun en b 
nutkun, 
olan diğ 
lednfüi 
olınasl 
llitler b 
sından, 

A.lman 
hatta " 
DUŞ, bi 
tdi\en 
, ı· a ıyen 
lem iş, 
harbe s 
rid me 
lçin ç 
lle bir 
~•i tekli 
~t111i ti 

Fikr 
~an1 
t{iı>ıl 

'Bu 

Junius onu evinin duvarında d orku ~et ~tı.,, dı!or. Bors.a :tından sıhhi ve ktimai konfe- n\ yıl ihracat bakımından bere- Yaralı Bulundu lacak olan pasıf ve aktif korun- nu)an, ödenme i vazife lınl 
durdurmu,ş ve kolundan dn yaka- a ona a . vcnyor: Zıra Amerı- r:ınslar verilmesini kararlaştır- keW olorak başlamıştır.Dört muh ma denemeleri etrafındaki hnzır- alan hırcu bir defa daha ha u • 

l mıştır. Yüzı.inü yüzüne yaklaş- k.an Skandınavyn, Hollanda, Bel- mıştır. telif memlek te 300 bin liralık ih- lıklara dun de devam edilmfilttr. lntmaliktifa cdiyorıul 
tırarak ona bir çok acı istatistik- cı.k_?. R~.manya, Yugoslavya tnh- - racat ynpılm1ştır. Gönderılcn mal Bcyazıtta Soğnnağa mahane- Seferberlik mudürluğü dun yeni 
ı r sayıyor. Bizden tayyare ade- "'!lat1 d~~lerl..-en Fransız tahvi· Bu Seneki Üzüm Inr arasında tuzlu ve taze bnlık, ~i;ida~~r{dfi;oslba~a~ıd~ı~~b!: den elli tane küçük tulumba ile \ni 6 Me US 
dı eksıhyor, müttefikleri çekiyor latBı yüksl. lkıyPor .. te mnndelina, zeytin. fındı'- blrınci 1 40 tane kireç kaymagı serpme 

J arıs b · k İ A' ı!ır vara ı olarak bulunmu!'ltur. 
Almanyayn zam ediyor, çok defa . u nra geçen ır ço Ve ncir ekoltesi plündn gelmekteydi. Sabaha. t göğsünün sağ tarnfnı- mnkınesi almıştır. •• s •ıd• 
kendısinin icat ettıği vatanper- .dikkate .şn~a~ v~uata :a~e~ LİSANS İŞLERİ. - Diinden dnn bır tnbanca kurşunu ile va- Iperit bombası düşen yerler lln eç i 1 
'erane yalanlan tekrip ediyor, Fransız~ huku~tı hergun ıktı- İzmir, 2 (A. A.) - Bu seneki itibaren ihracat tacirleri, ihracat ral'!r.mıstır. Kendisi derhal Ha- bu tulumbalar ve makinelerle tc ~nkı 2 (A. A.) - Cünıhuri-
Kcndinde görulen korku ıhali, o- d?rsızlıgını fıtosterm~~teı;ı ?a~ka incir rekoltesi 25.000, hurda Jn- lisansı nlmnk için Ticaret Veka. sekı hastahanesine kaldırılmış mizlcnecektir. yet HaPartisi Genel Sekrc. 
na mi.ıtehakkim bir tavır veriyor. ~ır Der J:1Pml~r t:ıı,1:°ct~un- cir de 12.000 tondur. İncir mah- }etine müracante bnı:lamu:lnrdır. V!? tcd~vi altına alınmıştır. -------- terUğinı tebliğ edilıniştir: 
Dınliyen genç sararmtştır. O bile a r: a ıer ~d 15 ır •. s~ıh~a- sulünün yüzde kırkını 'Tarım Sa- Mıntaka Ticaret Müdürlüğil ev- Jfadesı alınamadığı için Sabahn Ankara • lzmir Boş o Afyon Mcb'usluğuna 
bu kadar dehşetli ı0Jduğunu du- ~~t' ezare 

1 
as ~decegıru ısoy- tış Kooperatifleri Bırliği almıştır. v<.>lce munmclesine başlanan li- ti varalayann kim oldul?u anla- Umumiurakabe Heyeti Aza-

omemışti. .uk°r. .. ık ıkm . . Üzüm piyasası da harnrcUidir. sansları vermektedir. şılamamı.ştır. Tren Seferleri sından yasal Bilgiler Okulu 
İşte o zaman hakiki .Junius'u u saz~ ar ç• az ~abı:ıtı le Bu seneki rekolte 25.000 ton tah- AGIR YARALANDI - Mez- İktısat ofesörü şevket Raşit 

t.ınım1ş oluyorsunuz: Gözleri par o~el Kontınantal Jn faalıyeti ,gev- min edilmektedir. Ege bölgE>sin- Askerlerimize Verilen baha<l~. kesicilik yapan Nevzat Ankara, 2 (A. A.) - Devlet Hatipoğı Antalya Meb'usluğu. 
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lıyor, burun delikleri nçılıyor, şı~r. aadin üç k de şimdiye kadar bu derece az Kışlık Hediyeler Cnm dun sabah koyun kesmiye gi Demiryolları Umum Müdürlu- na SümıBank snbık lJmum 
bundan aldığı zevki yüzünde ıO- denudıe kmas~Y.s~nra. '!vve- rekolte görülmemiştir. Geçense- Ankara, 2 (A.A.) _ Sandıklı derken ayağı kayarak düşmüş ğündcn bildirilmiştir: Mıidı.iru unıllah Esat Şümer, ll 

kuyorsunuz .Ye ... Bir c:ür.mü meş- nın ma,ğlıfı; olmas/~!~nlanda- neden 1~.00~ ton kadar stok knl- kazası halkı askerlerimı.m yiın elindeki bıçak snğ koltuğunu~ Ankara İzmir arosında haf_ Bolu Mt"c;]ufu•,., • 11\aliv .. Vı0 
~ut vnka~ı.gbormemek ıst~y?rmuş- Şubatta ıbir Japon gazetesine ~· .Şımd~yde 2k0ad0ar iizü:nler- lu ve pamuklu olarak 3503 parça, r!tı;:r:~lnnmtış, çok a~ır suret- tada üç gün müteknbilen i~i) ~ıetı ;11aki.t ı~ı:>11 Umum Müa~-
unuz gı ı a ınızı çevınyorsu- beyanatta !bulunan ayni Daln- den ıkı pnrtı e . 00 ton uzum Akçabad halkmın 382 pamuklu, nmı.ş ır. yataklı ve yemekli vagon seri'isi rü C~lul Saıt Sıren, Ç~n.kırı ~cb -

nuz.... _ dier, Stalin ile Hitııer arasında satılmıştır. 380 yun çorap teberrü eylemişler İcr V k·ıı . il ti gördüğü rağbete karşı yolcuJ!lra usluguna Samsun Valısı Avn~ Do-
Bır gün heıim~t b~ gostere- bir fatk görmediğini söylemiştir Mürcfte, 2 (A. A.) - 1940 yılı dir. 8 e 1 en eye bir kolaylık olmak üzere 3 "'. 1.- ~an, D yarbakır l\~eb'usluguna 

cek.t O zı:~an Junıus nıhayct ha- Bunu da Rusya ile münasebatı şarap kampanyasında elde edilen Kocneli vilayeti ilk okul tale- Dün Toplanclı 1941 tnrihinden itibaren ye"1 b_ll' ~errahpaşa f!astane~ı Emrnzı Ak-
~~n:~~me j~{:?)olduğ:anu go- katetmek için söylemiyor. rekolte I.600.000 kilodur. 1939 heleri de orduya yılbaşı hediyesi Ankara, 2 (A. A.) - İcra Ve- sefer ilavesiyle hnftada az;rt gu- üye ve Asabıye Mutehassısı Dr . 

. nn . a ı .!'C. \•uşan Ne fena muhakeme! Zira Mos- r oltesi ise 2.270.000 idi. Bu sc- olarak 1049 parça muhtelif cins killeri Iieyeti bugün Başvekiılet- ne çıkarılacaktır. Ahmet Şukrü ~met, ve Kars 
bı~ mutekıt gıbı sükunet bula- kovanın zaferi Daladier'nin su- ne rel)oltcsindeki noksanlık şa- yünlü eşya ve Erbaada TaşovA o- tc saat 16 da Basvekil Doktor Bu munzam sefer Anl<aractrın Meb'uslufuna da Son Telgraf 
ca ... kutuna sebep olmuştur. jraplık üzümlerin hastalıktan mü- kulu talebeleri 51 çift yün çorap Refik Saydam'ın rİynsetinde mu- cuma günleri ve tzrııırdeıı cu_ G.nzetcsi Sahibi Etem İzzet .~e_:-

)/.. Jf. ( Arkaaı Var> teessir oluşundandır. vermi§lerdir. tat toplantısını yapmıştır. martesi günleri yapılacaktır. nıce 2 - 1 - 1941 Perşembe gunu 

Tefessüh ~en hava: 

Bu tiplerin galerisi ebediye
te kadnr uzanabilir. Fnkat 

l epsinden ayn ayn bahsetmek 
luzumsuzdur. Ehemmiyetli olan 
Paristeki ChaYaı nesimi) si te
fessuh eden sosiyetlerdcn çıkan 
kırli dumandır. 

İsin c:athında resmi bir hakikat 
pelikiıl'ü vnr: 

"Hitler, makul düşünmüyor. 
Onun düşmanları bizim dostla
r mızdır. Nihat zafer bizimdir, 
kumandn heyeti mükemmeldir. 

İngiltere - Fransa ittihadı bir 
realitedir.,, 

Gazeteler ve onlardan bu cüm
leleri ô~renen papağanlar bunu 
tPkrar ediyorlar. Fakat bir CKafc 
konser) e gidiniz, izinli bir as
kerle konuşunuz: O zamnn daha 
-d'a~ıam fikirler dinliyeceksiniz ... 

Hitler'e para veren Thyssen 
Paristedir. En lüks bir otelde o
turuyor, tiyatrolara gidiyor, ve 
Nazilerin mahvolduklarını söy
luyor. Bunlar uydurma şeyler de
f{ıldir. Paris Soir'm birinci sayfa
sındR münderiçtir. 

Müzikhol'lerden birinde Gab
riello alkışlar içinde şöyle alay e
dıyor: 

- Bu yakınlarda bir gün Goe· 
ring'in Hı'lerle arası açılacak. o 
znman hepimiz Goering'c kolları
ın1z1 açacağız. Kimbilir belki o
na Hava Nezaretını bıl~ teklü e
derız!.-

------------------------------·----------------------------------------------- ynpılan intihapta Parti namzedi 

Bu Ne Sürat! 
Yazan: Naci Sadullalı 

Evvelki akşam, Bostancı sa
hillerinde bulunanlar, di

rekleri kırılnuş, yelkenleri par
çalnnmış bir motörün dalgalar 
arasında hocalıya hocalıya im
dat istediğini görmiişler... Ha
di eyi, halk bekçiye, bekçi po
li e, poli merkeze, merkez li
mana, liman da ri~·asete bildir
miş. 

Kazazede kurtarmıya gönde
rilecek bir vasıtaya sahip bu
lunmıynn Liman Riyaseti ise 
Dt·ni%yollarına telefon etmiş. 
Fnkat Denizyollnrile liman rci • 
liği arnsmdaki miizakere, tam 
üç saat sürmli . Bütün bunlar
dan sonra knza mahalline gön
derilen bir vapur, uzun miiddet 
aradığı halde, imdat i tbcn mo
törii bulamamı . 

Belli ki, imdat talebinin vu
kuu ile, imdat vasıtasının kaza 
mahalline van ı ara ındn geçen 
zaman, en az beş saattir. Direk
leri kırılmış, yelkenleri parça
lanmış bir motörün, azgın bir 
denize beş saat dayanabilecei;rini 
ummak, o motöre hücum eden
lerden çok daha tehlikeli hir .•• 
dalgadır! .. Ve bence, --eğer hnt
ttysa- o motörü denizin dibine 
indiren dalga da, bu dalgndır! 

Kendisini hekliycn yaralının 
~'anına hu kadıır gec kostuğuıın 
bakılırsa, Bo tancı)n giden im· 

dat ''nsıtasını idare eden zat ... 
Beledb e Hekimi olncnk! 
lediye Hekimi olacak! 
1" eni müdafaa lıattrmn 

adı! 

Arnavutlukta mütemadiyen 
geri çekilen 1talynnlnr, 

imdi, yeni bir müdnfna hnth 
ynpıyorlnrmı . Bann sorar nnız, 
bu •eni mUdnfan hattının ismi: 
"Hattı l\lüukcsir, olacnktır. 

Uu tcrkinteki "Miinkesir,. Sl· 

fntının "inkisar,, dan gclCliğini 
öylemiye lüzum yoktur sanı
rım! 

Beşinci kolun 

pamuk elleri! 

Bundan hayli zaman evvel, 
kendilerinden: "Beşinci 

Kolun pamuk elleri,, tfıbiriyle 
bnhscttiğim ecnebi miircbbive
ler, cok )akındn hudut haricine 
çıkarılncaklarmı . Miircbbh e
leri n 'a:r.i fcleri, ellerine teslim 
ohman çocukları terbiye etmek
ti. Fakat onlar, bu 'azifelçrinin 

nıun~ yen hudutları içinde kal· 
madılar, ve o hududun haricine 
çıktılar. Şimdi hudut haricine 
çıkarılışlarının sebehi de budur. 
Onlar, çocuklarınıı:uı ders ver
ınMerdi. Şimdi bilmuknhele, 
biz de kendilerine bir , • • ders 
vermiş oluyoruz! Hem, bizden 
hiç bir alncuklaıı kalmamı bu· 
lmuın o sevimli miirebbivlere 
bu dersi cnbadnn verdiğimiz de 
muhnkkaktır: Çiiııkii onlnrdan 
Ç<>ğunun • • • he apları vohtiyle 
gifrülmiis bulunuyordu! 

Papuç nerede pahalı? 

Vatandaşlnnn pahalılığın
dan en fozln mü~tcki hu

lund ukları nıeta'lnrdan birisi de 
kunduralnrdır. Dün aldığım iki 
mektup kundura fiyatlarının 
yüksekliğinden dert yanıyordu. 
Bunlardan birisi de: 
"- Kundura, diinynnın hiç 

bir :verinde biuleki kadar pahalı 
değildir!., dhordu. 

Vfıkta, kundura fiyatlarının 
lın~·li yiik ek bulunduğu mu· 
hakJmk. Fnlmt huna rnğınen, bu, 
oku) ucum un 'erdiği hu hiikmii 

h~yl~. rniibalağah bulduın: Çün
Jch dunynnm hir (Ok ~·erlerinde, 
pabuç, 'l'ürkiycle nisbeten fe\'· 
kalade Pahalıdır: inanmazsanız, 
pnpucun ne kadnr pahalı oldu
ğunu, gidin de Arnn\'utluktn 
h~rp edenlerden sorun! 
Bır hırsızlığın manası! 

R asiın adında bir adam, kı· 
21 Hntkc ile birlikte. Ak· 

sarayda bir diikkuna ı:irmişler. 
Ra im, dUkkfın ahibi Ahmcdi 
ltif a tutarken, Hatice de kapı 
kennrında duran sUpürgeleri a-
ırdığı gibi savu mak istemilf. 

Fakat işin f'arkma varan bakkal 
Ahmet, derhal diikkundan fır· 
lnnn • ve Haticeyi yakalamı . 
Şimdi baba kız. hapl~hanede 

yatıyorlarmı . Fakat, eğer ya
kayı ele verip te tam zamanında 
hapishaneyi boylamasa imişler. 
halimiz harapmış. Ve maaznl· 
lah, eğer baba kız fırsat bulsa· 
larnuş, ortnhğı ilip tipürecek
lcr, tertemiz edeceklermis: 

Çiinl~li, niyetlerinin böyle ol
duğu nsikar: Görıniiyo:r musu
nuz? l\1iihnrckler, bir :;ürii SÜ· 
ııiirge çalmı<;lar! 

Halit Falırinitr. itirafı! 
~----~---~-~--------

Hnlit Fıahri Ozansoy, \'nkti
le yazdığ1 bir nınkalede: 

"·- Fransanın mai!lftp olu u-
nun nıesuliycti, hıırP aleyhinde 
romanlar, eserler yııuın ı~rnıı ız 
muharriri ridir!,, diYOtdu. Ve 
Fransamn hczimt'tindcn ınesul 
snydığı muharrirler ar:ı~nnda. 
Hnnri Barbu.s. Roınen Rolnn, 
Jorj dulıamcl'in isiınterini de 
savı •ordu. 

Ben o zaman, bu görü iin 
gnrnbetini tebarüz ettiren uzun 
bir yazı ynmuştım. fakat bunn 
rağmen, Halit Fahri. gnrip iddi
asında musır dnvra11mıştı. Gc· 
çen giin elime bir kitap geçti. 
Bu kitap, Tiirkçe~e. Jorj duha
mel'in, "Civilisntio.n,, i imli e e
rinden çevrilmi5tı. İşin bana 
ha •ret vf:ren •ell'flne l?arip tnrn
fı da bu eseri11 T-ürkçeye, biz
zat Halit Fnhri tarafından ÇC\'· 

rilmi bulunnıasıydı. Daha bir 
kaç ay e~el. Frnnsnrun mnğlU 
biyetinden rnesul saydığı bir 
miicllifin eserini Türkçeye çe
virmesini. garip iddiasında ''C 
ithamrndn yanılışınm fiili itirn
fı addedebiliriz. 

Den, bu kadar uzun 7..amnndn 
da olsa onUh bir hakikati kavra
masını falihayır sayıyorum: 
Ciinkii bi:ı onu, kudretli hir şn· 
ir olmndığmn tnm on beş acııc 
dit inandıramıyoruz! 

olarak seçilmişlerdir. ,,. .................... __. ~ 

i Kurban ayramı ı 
1 7 İkinci kAnun 1941 tarlhl<ıe J i müsadif S 1ı günQ Zilhlccenln 
! dokuzu olduğundan Arefe, Car-
i şnmb gilnil de Bayram olduğu 1-
~. lfın olur.ur. t t nbut mOftüsü 
: ~ ÜLGE~ER 
• Bayram nam zı: s. 8, D. 6. 

İ Kurban Derilerini }!ava ı 
İ Kurumuna Veriniz 

Bu gün büUln mllleUer SB\'aş 
sahsında büyük tc.o: rlcrl göruı. 
mckte olan hava kuvvetlerını 
du m!lksızın arttırmakta ve SCr
vcUcrinın mOhım bir kısrrıını bu 
hu usa sarftl kd etmeJctedlrler. 

hıımıyc•JJ ve çok fa::>:fletll Olan 
1 milktlmlz İse bu havıı kuvveui niı lüzum ve ıchcmml!etlnf pek 

gilrcI takdir ederek t>U Uğurda 
U'iyık1 vcçhlle çalı'Jm ıctn \l'c kcm
dı büyüklü ü ıle mD:Cta.I 
han kuvvetine m tık !>1fil 
nznıQ gayret etmckt dıf • : 

Bu husu ta Tur!< hwıı ku~U : 
munun pek fcytxli ve lC'YmC ., 
hizmetleri görülmekte tıldl.lihı ına 

i hlmdıır. b , i lfüıaenn1cyb bu itayeye ;ti- i 
ı nlmıct oıınak i~n -Dıyan olan i 
i ynsetindcn. evvelce ~~ayra- ı 
I• [ctv. mucıblnce- 1" b d ile i ·ur "n er - • ! mında kcs!lec k i 
: lcrilc b ır • annın Til'!'k h ~a 
: kurumu, emrme VC'rllme<rl mu 1uı...-ı<ı 
; tr "m bhallmlz nrzolunıtr. ................. -...................... . 
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''1940,, da ehirde 
\TAKYrllDE 
~ .. , i•YAP~_!ı . 

Neşvenin Human 
- Reveyyondcuı sonra -

PaJtosunu siirükliyerek, hızlı 
hızlı yürürken: 

n 
t 

• .. ınaA, ı .. er 
cihetteıı ngiliz amelesini kan· ı 
dırnrnl<. sulh vapına • • t . . t• • sı ıcın n!?l· 
lı 7 l-ıiikume uıı tazyike se,•ket
m<'k. Neler yaptık? 

-İlaç içmiş gibiydim. Haia acı. 
sı yüreğimden çıkmadı. Bir eld,. 
yüz liraya banko denir mi? Hem 
paraları bayıl. hem herkese karş 
tebessüm eder gibi göriin... Yü7 
lira bu! ... Ateş mi yuttun a ena· 
yi! Cebimde taksi parası bile kal 
madı, son bozukluğu da vestiyere 
verdik... Ynnn ev sahibine ne 
<'evap vermeli hilme;-~ Si 

ı ________ _ 

•Son nutkunun bariz 
lca~:ı:kfır mahiyette 

di·;ğ~:---er---..n~u ~~ J.ctt11ıa \ ~~mf 

mahiyette ve mi.ıtcvnZI olma
keYfivetidir 
- Almany~run !talyaya ynrdım 
n fa:ıllyete geçtiğini g6stcren 

emareler vaniır. 

itlerin Nutku 

Nazi~rnln. ITTIYelr,rl"i t~hak· 
~1~ ettırt-hıln:e.ıi İrin İnviltt-re· 
;\ ! •nıha etmt'Sı lazımdır. Hnlhn
kı hu, .'\ me!ika vardımından 
5?nra inıkiinsız bir ·hale gelmiş
tır .. Binaennle,•h Nas\·nnnl-Sos
''nlı:tm hareketinin a..:tık Sosva· 
ist tt>ph<'sini tcbariiz cttir~i-

ve , .nıanvanın harp ve sulh 
..., ' -..:_tııQ.... ..... ı,., .._ 
gayelerinin, Sm.; alizmi tnhnk· 
kuk Ntirmek old~i:ı·n.--. kendi a-
melesini olduau kadnr f~ızı·~e 
Ameriknn işçilerini de ikna et:" 
mh•e ihtivaç vnrdrr. 

f c;te, Hitlt>rin son nutkundan 
çıkan mfına hudur. 

Hitlerin, Yılbaşı münasehe- Filof 'un Seyahat"ı 
tiyle Nnsyonal - Sosya-

telere hıtnben söylediği nut
un en bariz.- hususiyeti, hu 
~tkun. tecavüzkar mahiyette 
an diğer nutuklarına nazarım 

ednffil ınahiyette ,,e mütevazi 
l~as1 keyfiyetidir. Filhakika 
ıtlcr bu nutkunda, hayat snha· 

tndan, dünya hakimiyetinden, 
nıan ırkının faikiyetinden, 

atta Yf'ni nizamdnn hahc;etme
ş, hilakh, kendisine isnat 

dil.en diinynyı istila fikrinin 
at.yen doğru olmadıi!tnı söy
eıniş, hattiı -Avrupayı bir 
arbe süriikliyerek Avrupa ha· 
· ri ınemlekctlerin menfaatleri 
c;in çalışmaktansa- elbirliği 
~~ bir imar siyaseti takip etme· 
1 teklif eylemiş olduğunu iddia 

etmiştir. 
Fikrimizce, bu nutkun asıl şn· 

~anı dikkat olan kısmı u tek 
tiifllleden çıknn manadadır: 
"Cenabı Hak, yalnız mahvol

tnıya mahkum alanlan kör yap. 
'1ıakla iktüa etmemekte, ayni 
Zamanda, intihapgerdesi olanla· 
tı hazan kendi arzulannın bile 
h~rıcinde kalan gayelere doğru 
t:def t:ıldbine ,mecbur tutmak· 

dır.,. 

lhı cfimlenln ikinci kısın•• 
'tin yeni siyasetinin istikıı• 
ili i~ret etmesi dolayısiyle 
:'ndir. 
~ın işgnlinden sonr:ı kı.ıf 

de d'"egh siyasi, askeri zafer kıı· 
nıunıyan llitler snrahateJl 

razizıne karşı cephe alan Awc· 
~kanın İngiltereye bütün varl•· 
lt ile yıırduna başlamn~ındıı0 
'onrıı, yeni bir siyaset takip et-
~ck lüzumuı>U hissetıni~tir. 

-----------· ._ 

Bulgaristan Başvekili Filof'
un, miitehnssıs doktorla

ra nıuayene olmak ü:r.ere Viya-
ııaya gittiği ve bir kac güne ka
dar Bulgaristana dön.ereği Sof
yndım hnher verilmektedir. 

İngiliz kaynaklan ise. FiJofnn 
6elgrnttan geçerek Vi annya 
gittiğiııi Sofyndnki Alman sefi
ritıin df' k"tırHc:i.,e refakat etti
ğini ve orada Alman ri~ali ile gö 
riişeceğini biliihare se)·ahatini 
Berline kadar temdit edeceğini. 
hu seyahatin sebebi henüz bilin
ıtıiyorsa da bir siirpriz kar~ısın
da kalmak ihtimali bulunduğu
nu c;iivlPmekterlirler 
Baş·,,ckil Filof Yıl1>a,;ı mii

hao;pbcth·lr vrrctiği hir nutukta; 
Bulgar milletinin, JCrnl ve hü
kfırnet etrafında sımsıkı topla
narak \'e davasının doğruluğuna 
irnnn e<fnpk vazifesini :\'nnmn·n 
hazır bulunması tazım geldiğfni 
beyan etnıiştir. 

Dlğcr cihetten, ftnl;\·aya gel
rniş olan Alman hava km:vctle
rinin, Akdenizde hava ve deni:ı: 
haTPlerine ic;tirak edecekleri 
bildirHmektcdir. 

Jliitiin bu haberler, biribirle
ıine eklenecek olursa, şnsınnış 
bir vaziyette gibi duran Alman
yanın. Arnavutluğa sarkarak 
müttefiki İtalyayı kurtarmak 
için bir harekete geçmek üzere 
olduğu ve harp siklet merkezi
nin Akdenize intjkal etmek iize
re bulunduğu hissini vermekte
dirler. 

1'1. ANTEN )litleı bu nutku ile, düny11~'1 
hakimiyeti altına almak isti) en 
hir cihangir \'C bir diktatrör d.e--ı _ _ _ 
~il, belki sosYnlizm gayelcriııııt _..MU w o tMS _....... 

tahnkkuku icin çalışan bir 1''1.~· Tayyaresi, tayyareci:,i bol ol
tat"tc<::I, hir içtimai inkıliipçı ııu. mı.Yan milletlerin hayatını cr
\'İyetini tebnrüz ettirmi~·e ça. g?~. tehlike ~~rııcuktrr. l'ehJike
hşrnaktadır. Bundan ikı ~a~·e yı onlemek ıç_ın. Hava Kurumu
istibdaf e ektedir: Alnuıtın. na yardıın edınız. 
tun kaza~~. :h"';:,nıün ah"'kf,ti :(a. 

1
.,..._ • SWRıttnwa ~SW' 

·~ gınen nıa sııı e ırnvu- - - -
~ 

~OCUK İŞİTİYOR 
't~~ fikrinin inki nfında olmalıdır ..• 

~~kl'İ ~ pek biiyük tesiri olur. Bu kaide hatırda tutnhınca, 
l ~ıldlltişaf ettikten onra ynş- küçiik çocuğun işitmesi yolunda 
1 e1'-tlitmesi azalan hntt.a i it. olup olmadığını tetkik etın.ek .te 

·;lıüsbütiin mahrum kalan- kolav olur. Oör-t avı geçırmış, 
~:~yutnda pek zeki ''e fikren seki~ ayn yaklaşntış w cocuk etra

u raliyet gösteren büyiik a- fındı:ıki seslere kar 1 hissiz knhn
d?01,vardır. Ynşlıhktn işitme- en mütehassıs kulak hekimine ha· 
JllD ,fıası, belki, fikre zararlı ber \•ennelidir. Fakat çocuğun 

eri ve onu liizumsuz yere işitip i itmediğini, nraştırır.ken 
• ijzleri işitmetken koru- ses çıkaran şeyin -ıne...,ela söz 
1'tı, zekfı için faydalı sayı. si)yJiyen insanın, yahut bir dii· 

düğün- çocuktan u1.akçn hir me
safede bulunmasına ,-e ('ocu[."Un 
bnldığı tarafta bulunmamasına 
da dikkat etmek Iazımdır. Çiinku 
çocuk sesi işitmese bile, ses <:ika. 
rnn ~eyi gi)riinre yahut onun ha
vada hasıl ettiği cereyanı hisse
derek, sesi işitmiş gibi olur... . 

iş tocuklukta kulaklar iyi 
<;R k~ . • . k' 
0 • ze anın gene ıyı ın ı· 

• {diğine misal bilinmez. 
t.> layı bir ~ocuğun fikri 
Jll~ılal-lnnnın iyi işitme-

-ğlıdır, derler. 
,·c

1 
ln, lmlnklnrın sağlığına 

l1•1• •:;nesine dikkat çocuk
bııd~mnhdır. Bu vazife, tn
olduıı;ocuklannın \•iicutça 
11rıasıı fil,irce de sağhım ol
ııra •en annelere ve bnbn
Yeı 

c:nÜS\n çocukta işitmek 
·r. <it ba~lnnr;ıç halinde

ctık sek oluncıyn kadar ço
hissedeknrı ık bir surett<> 
jns:ın sat dört aylık oluncn 
ayrrt etili ha ka seslerder 
bıılunndl başka. etrafınd~ 
de bnslcıtı her birinin se"'in 
nnrt edttnl:ırm sesıe .. inden 
kit rınııet- ııa ına geldiği vn
kı:ı' ı cJİfT:tha gibi, kolnv bir 
için kend tekrnr ed<'bildiği 
fıaşlnını<ö il! ses haf17.as1 do 
lt'n çocıı~ ittir. İki ya">ınn g<'
lursn- 5vzılakları normal o· 

\lemi~ c bn lam ıs 

Çocuk iki yaşına geldiği ,·akıt 
kulaklarının isittiğini anlamak 
daha kol y, fakat çok defa geç 
ltalmış olur. İki yaşından sonrn 
,öz söyliyemiyen yahut ynlnı7 
anne ' 'eva hnba di:relıilen cocul; 
"Sİtmiyo~ demektir.' Cocui!tı~ isif 

memesi, dilsiz o1•nası belki ana· 
ıtnn doğmadır, fakat bir çok defr 
tnrkınn varılnmıynn hir kulak İl· 
•ihabının netice i de olnhilir. Mt
nediJ:ri dnha önce anlasılmıs ol-
a~ dı, kulak iltihabı da geçirilir-
H .•• 
İyice söz söy1emh·e ba~ladık

tıın sonra, gene bir kulak iltihabı 
•1eticesi olarak, diirt be ya ında 
•lilsiz olmus çocuklar hile vardır. 
Onun için çocuk yedi ya!'tnn ge
lincive kudar çocuğun işitiıı işit
nediğine dikkat etmek fa7.la ol-
nıaz. 

Sene başında yaZ?lacak, ya
zı, yapılacak dertleşme ve 

musahabe ne olmalıdır? 
l~~l ~en! başlıyor. Ne getire 

cel!ını bılmıyoruz. Fakat geçmi 
senen~. bi~ "muhasebesini,, yap 
mak ıyı hır adettir. Bunu şehi 
işlerimize de tatbik edebiliriz. 

İstanbul şehrinde 1940 sem• 
sinde ne!er yapıldı? Şehir neler 
kazandı? Neler ka~bctti?- Bu ki
taplar dolduracak mevzuu gazete 
stitunlanna sığdırmanın imkan· 
vok. 

Mevzuu tahdit edebiliriz. Me 
seleyi yalnız "İmar., bakımın · 
dan tetkik edebiliriz. Zaten .sor 
iki sene zarfında şehir ve beledi 
ve işi diye en ziyade imar mese 
1esi göze çarpmıyor mu? Halk a 
rasında en ziyade imar mescles 
konuşulmuyor mu?Fakat bir se 
nelik imar meselesinin sathi bil 
fihristi bile gazete sütunlarım 
sığmaz. 

Tan gazetesi imdada yetişti 
Bir kaç gün evvelki (28 - 12 
940) nüshasında belediye işleri
ne ait sütunlarda "Bu sene yapı
lan yollar,, baslığı altında 1940 
senesi içinde İstanbu1da yapılan 
yol miktarı ve harcanan para 
c;emt. semt yazılı. 

İşte~ imar i~ine en iyi miyar! 
Yol meselesi! İmar "lehdar,, }a
rının da, "şimdi sırası değil., di
yen "alevhdar" lnnnın da cok lü
zumlu ve hatta "mübrem ihti
vaç,, olduğunda kola:vca ittifak 
'ift>cek1eri imar faaliyeti! 

Yol Meselesi 

:···· .. ······-····· ..... ~ ..................... ..._.._ .......... ._ ..... -...... . • • • 

~ Yazan: V. Birson 1 . . 
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para harcadığını bu krokide görüyoruz. 

''Ba •ene belediye biitc:esinin ihtiyaç <\lan Karaköyden başla
yoU:tr faslı çok dar olduğu idn ma!{ yerine. meydan açmak işine 
Rnf'nk mevcut ;\'Olların en bozuk- Eminöniinden başlandı. Ve bu 
lan ;\'apılacnktır. Bunun için he- sen~ bitirildi. Epeyce paraya ma
ledi;ve her ~ubcden h:me;i volların loldu. Fakat milli abideler etra
tamire ihtiyacı olduğunu sor- fı açılınca sr-hrin neler kazanabi-
mustur.,, 

1 
\ec<>ği anlaşldı. 

İkisi de gazet~ ?ava.?isi. _İkisj Beyazıt meydanının temizlen-
~: İstanbul sehrı:ıın butç<>sınde: mesine bu sene başlandı. Koska· 
kı yol parasına aıt. Aralanndakı ya doRru inen daracık r::ıddenin 
vegfine fark, birisinin 1935. di- E!enislemesine cok az kaldı. 
~:rl~in ~9~0. scn.~lerindeki. "c;e- Hükumet hediyesi olarak şeh
h:r ışlerunızı,, gostermelerınde- re kazandırılan muaz7.am Taksim 

Tan'daki yazı, "Belediye bu dır! o;ahası. bu sene icinde c;ckil al
sene yol inşasına çok e- Yol hususundaki ihtivacımız maya basladı. İnşaallah tiyatro 

hemmiyet vermiştir.,, Cümlesi i- o kadar büyük ki, bu bakımdan binnsı, inndarma karakolu tara
le b:ışlayarak, semtler ve rakam- ne yapılsa azdır. Fakat iki senE' fına konmaz, ve bu eüzel mey
lar zikrediyor. Fakat karışık. Ra· kindP. acieta sıfırdan baslavarak dan bu cihetten bozulmaz. 
kamlar bir şehir haritası üzerin- sehir bütçesinden senede bir mil- Dolmabahçe meydanının bir 
de ait oldukları kazalar üstüne von liradan fazla yol parası a- kısmı bu sene içinde bitti. Spor 
yazılırsa, ve yekünu bulmak için yırahilmemir. , bu ~n için oldu· tes..ltilatına hükiımetce hedive e
bir cetvel yapılırsa bu mühim yol ~ kadar istikbal icin de o dere- dilen saray ahırları bu sene so
mcı.elesi daha kolay kavrayabi- ce ümit verici bir muvaffakıyet- nunda yıktlmava baslandı. 
!eecğimiz bir şekil alır. tir. Kabataşta c;imdilik yalnız te-
Şehir bütçesine göre umumi t.Jstat Peyami Safanın bir sö- mizlP.me ve düzeltme var. Fakat 

yeklı.n bir milyon üç yüz bin li- zünü hatırladım: Bundan dört ufacık meydanı ortaya cıkınca 
raya yakın bir mikdar aştığı hal- sene evvel. gece yürürken ayağı seyrüsefer bakımından krvmeti 
de gazetenin verdiği rakamlar bir çukura battı ve incindi. "Bi- Üsküdar meydanından aşağı kal
mecmuu ancak bir milyonu geçe ıe yol yapsın. üzerinde vürüne- maz. 
biliyor. Demek ki bir hata veya bilecek muntazam. senede bir Tophane meydanı, maalesef 
bir eksiklik var. Fakat ne ehem- tek yol yapsın. BP1ediyeih>n baş- kövlerdeki koyun ağılları _l!ibi 
miyeti var. Biz zaten takribi bir ka imar istemeyiz..... Demişti. türHi , türlü parmaklıklarla tür
rakam arıyoruz. Hatta kolaylık Bu vesile ile kendisini tebrik et- 1ii türlü parçalara taksim edi!
için umumi yekünu yuvarlak mck isterim. Beledive he,.. sene miş, bozulmuş, adeta yüzüstü bı-
hesap olarak bir milyon lira di- ı..i~ dPi?il. bir kac yol yapıyor! · rak;lmış ve ihmal edilmiş hali 
ye kabul etmekte nnhzur yok. j Pe duruvor. Halbuki her bakım-

Geçen sene (1939) yapılan yol l\leydanlanmız dan bu "meydanın bir gün evvel 
mi.kdarı da, hatırladığıma . göre, c:ehrE: mal edilmesinde ve düzel-
yine böyle 1 milyon bir kaç yüz yol deyince, muhakkak mey- mesinde ne büyük faydalar var-
bin lira idi. Demek ki iki seneden dan da akla geliyor. Çünkü du ! 
b<>ri, senelik şehir bütçesinden meydansız yol ve yolsuz meydan Meydan işinde bir kaç satır 
"PhrP c:nrfedilen yol pnrnsı hep olamaz. Vakıa bu bir milyonluk vukarıda Karaköyden başladık 
milyonu, aşmaktadır. lşte şehır- icinde meydanlar yoktur ve bir f şte. Tophaneden sonra yine .Ka-

eki yol faaliyetinin rakam ile i- •ek meydan (Eminönü) bir kac raköye geldik. Burada kalalım 
desi budur. milyon liraya mal olmuşs:ı da bu- ~ehrin bütün meydanlarını say· 
Bu milyonluk rakamlar bana ııa nıukabil hiç para verilmeden -nava zaten imkan vok. 

undan bir kaç sene evvelki yol her biri bir kaç milyon kt~'me- Gittigım"' • iz İstikamet 
i!'imizi hatırlattı. İşte o zamanla- ti:ıde şehre bir çok meydanlar. 
ra ait yine İstanbul şehrinin vol .,arklar, bah<;eler, yesil sahalar, 
ışıeri hakkında bir jlazete <Cüm- 'lrsalar kazandırılmıştır. 
·.,uriyet. 16 - 2 - ~35) havadisi: Bir knc sene P.vvel, en siddetli 

Fransızlar İn~ltP.rede 

Nasıl Çalışıyorlar? 
-----
İ ngilterede, memleketlerini 

kurt;ı ...... ııl( için çalışmak Yazan: 
;:~ · isteyen Fran· 
~ •azların mikta-

Yol ve meydan meselesi şeh
rin gerek bu~ünkü ıterek 

Sevim SERTE 

müstakbP.I imar baktmından ne
reye doğru ~ittiğini göstermeye 
kafi değil midir? Başka misal a-
,.amaya lüzum bile yoktur. 

Şehirde muntazam yol, geniş 
ıeydan ve park bulunması öte
enberi sehirci1ivin en mühim e
,slanndan sayılır. 

Modern nakliye ve sevrüsef er 
'ıtivacı i~e ağır fedakarlıklara 
'amal olsa. sehirde düz ve geniş 
vol, bol ve büvük meydan aç
na k ve vapmak lüzumunu do-
"'tırmuş ve herk,~se tasdik ettir
..,istir. 

$ahit oldui?umuz bu modem 
•arp te memleketi düşman taar
·ur.undan vikaye icin şehirlerde 
'1eniş yol. büyük meydan. vasi 
'ark ve her türlü boş sahalar bu

' unmasının ve bulundurulması
~ın bundan böyle en mühim mü
iafna sistemi oldu~unu katiyet
~ ~ostermiştir. Cünkü daha müt-
ıişi, daha vahsicesi bulununcaya 
'<adar bundan böyle en büyilk 
tehlikenin havadan yağacak düş
'll:ın bombaları olduğu anlaşıl
"Tltştır. 

Binaenalevh, sulh zamanında 
ı•sur:. harp zamanında olsun. şe-
l-ıirlcrde vol acmak, meydan yap
-nak. acık saha kazanmak yalnız 
imar değil; ~imdi müdafaa hazır
'ığı bakımından da her yerde cok 
.. h~mmivetli bir memleket mese
'"'si olmuştur. 

O halde İstanbul belediyesi i
mar bakımından 1940 senesinde 
en doğru istikamette muvaffakı
vetle çahımıış sehire ve memleke-
te büyük hizmetler etmiştir, ne
•icPsine varyoruz. Yeni başlayan 
1941 senesinin de muvaffakıyetli 
olma~ını dilerken teşekkür ve 
takdir hi!.Siyatımızı ifade etmek 
'ıorcumu1dur. 

Büy~k _!şler Önünde: 

Hep doğru iş, büyük başarı, 
yalnız muvaffakıyet mi? 

Yanlış ve hata olmadı mı? Elbet
te olmuştur. Her insan işinde ol
duğu gibi belediye işinde de ol
muştur. Sermayesi ve ~evirdiği 
i~ birkaç yüz liradan ibaret olan 
bir bakkal veya tütüncü dükka
nında hata olabiliyor da bu kadar 
büyük ve dağınık işi lıu kadar es
ki ve bu kadar dar teşkilatla 1da· 
re etmiye mecbur olan resmi mü
essesede olmaz mı? 

Milyonlarla ölçülen işlerde tica 
ret aleminin bile kabul P.ttiği nor
mal hata hududu, binler ve hatta 
hazan milyonlar miktıı:lan ile 
mütenasip olmak üzere yüz bin· 
terdir. 

Muhakak tenkit yapacnğım di
ye ufak idare hataları aramak, bu 
kadar büyük hüsnüniyet!•?, bu ka 
dar büyük işler başaran bir bele
idyeye karşı ciden küçükülük o
lur 

ğına dair havadisler vermekte· 
dir. Dikkatsizlikle muhtelif fa· 
sılalarla RPvmond'u üç defa ö!
dürmüslerdir. 

Fakat asıl hata, Revmond'urı 
cephede olmavıo ı;ehirde hnlkır 
ara~ında dolasmakta oldu~um• 
bilmemelerirı~o,., noğmuştur. 

* * 

*** l\fatbaı:ıda: . 
(Kurşun kaleminin ucunu diş· 

Jerile kemirerek diişüne diişünt> 
vazar.) 

"l>ek miibrem ihtiyacıma hi· 
naen haftahğımdan kesilmek Ü· 
7ere ... ,, 

- Makale mi yazıyorsun? 
- llayır. Aşk mektubu ... 

*** - Dün gece çok eğlendiniz . ., 
mı. 

- (İçini çekerek) çok.. Pek 
çok! 

- Zannederim frak giymişti· 
niz: •.• 

- (Aclar gibi) evet... Fir~i 
idim. 

*** 
Kansı ıslık gibi bir sesle: 
- Oh olsun! Sana o kadar 

c;öyledim. Oynama dedim. Yine 
oynndın. Sen kim? Poker kim? 

- Yılb:ısı gecesi diye oynadım, 
- Şimdi kumda oyna da aklın 

başına gelsin ... 

*** 
Aile reisi sofrada: 
- Yeni yılımız kutlu olsun, 

Hq,imiz daha pek çok seneleı 
höyle kalabalık nile sofralarının 
ba ında t-Oplnnalım... Yiyelim, 
iceliın, gülelim, eğlenelim... ııe. 
ı>iniz mesutsmrnz değil mi? 

Nt"şeli bir çığlık kopar. 
- l\lesuduz! .• 
Sofranın ortasında pilav tepe. 

sinin üstiine uzanan nar gibi kı. 
ı:armı~ hindi dile gelerek: 

- Bir de hana sorun! •• 

*** 
Knn koca somurtgan: 
- nııçkırık)... Nasıl nzıcılı 

kendine gelebildin mi? (Bıçkı. 
rık) ... 

- Banyodan sonra biraz rahat. 
laştım ... Senin de rengin pek sn. 
rı .... 

- Bugün (hıçkırık) .•. dışarıya 
(hıckırık) ... çıkamıyacağım ... hik! 

Odaya giren hizmetçi: 
- Bakkalın cırağı rakı lUzıtQ 

mı? diye soruyor. 
ikio;i birden ök~üriir gibi bağ. 

uşırlar: 
- Sus! Rakıdan l\alisetme. 

*** 
- Baba. Humar ne demek? 
- Sarhoşluktan sonra nrız O• 

lan baş ağrısınn, sersemliii'e hu· 
mar derler. Benim bugiinkii ha· 
Um gibi ..• 

- Bir de himar var. O ne de. 
nıek? .. 

- Ahmaklığn misal olan hay. 
\'ana derler. Durup dururken eğ. 
leneceğim di~·e bir gecede varını 
yoğunu sarfedenlere de alem O• 

lur. 
Birnz diisiiniir. ilave eder: 
- nenim bugiinkii halim gi. 

bi ..• 
Takvimrl 

S - Eski devirlerddd Suha~ı 
qedir?Ve neden bu ismi almıştır~ 

·ı gün gectikçe 
-ırtmakta!lır. 
qür Fransa na 
nına teskil e
liJen müesse

yüzlerce Fransız vatanperveri 
gelmektedir. 

C. - Subaşı, memleketın iıs:ı.y 
Şl ile meşgul olan ad:ıma veriler: 
unvandır. Galat olarak {subaşı 
şeklinde kullanılan bu kelimcnir 
fena manasına gelen (SU') ikeliml 
sinden alındığı hakkında mecrur 
bir kanaat vardır. Fakat doğr1ısu 
Sübaşı dır ki Sü Türkçede askeı 

meten sizin yanınızda jteçire- fngilterede Düşürülen mukabili olarak kullamltr.:h ve 
yun. bu manaya göre bir mallalde as 

~eler gün geçtikçe çoğalmakta
dır. 

Cenubi fngilterede "Hür 
Frnnsa., askerlerinin kampı bu
lundu~u gibi. yine burada Ec
nebi leiiyonu namında ve Fran
sır. P-skerlerinin idaresi altında 
bir de 42 mi.lletin askerinden 
mittec;c.-kkil hir teşkilat vardı. 

Almanva ile rrıütareke imza
sınd~tl cvvPl İnı:!i1.iz limanlarına 
kaçmaya muvaffak olan Fran
sız donanmasının cüzülPri de 
Hür Fransız hahriyelileri tara
fından ve onların reisi obın A
miral Muselier'nin l"ivııseti al
tında tamir e<li1mektedir. 

Bunlardan ikisi. şimdiden İn
giliz donanmasının yanı başın
da cnlışmaktadır. 

Hfıliı dünyanın dört bir tara
fındaki Fransız müstemlekele
rinden hürriyet için çalışan 
Fr?nc;ızlara istirak etmek i<_>in 

. -\' 
Bir Senede Üç Defa 

Ölen Tiyatro Artisti 
--ı----

Bu vaka, İngilterenin çok ta
nı.,.,m1" co:ıhne artistlerin

,....., ........ -~--.... .:ıcn biri olan 
1cvmond is
""linde bir _l!en 
in başına nel
""li~tir. Rey
""lond. orduya 
· ;:ığırılmıs ve 

~~:&::;~;;;.........ı~ ~nra CPnheve 
yo1lanmıvarak propaeanda işle
rinde kullanılmak üzere nropa
ı?ar.da vekalc-tin~ dE>vrPrlPmisti. 

Revmond, bir aksam bir bar
da oturuvoT"du. Yanına gen<- bir 
adam v.ııklastı. ve: 

- Affedersiniz, dedi. Sizi 
cok sevdiğim ve takdir ettifüm 
fakat gec:en ı?Ün cephede öldü
i{ünii hnber aldığım bir artiste 
ber1zettim. Müsaade ederseniz 
bu ızer.eyi onun hatırasına hür-

~eymon~. i~ biraz .k!ln$tınn- Bir Amerikan Tayyaresi keri ve inzıbati vazüeleri ü7.erinı 
ca olP.n artıstın kendısı oldu~- alan kuvvetin amiri demektir. 
nu anlıyor. Tabii ~i a?amın a- -Geçenlerde, İngiltere hava- S. - Topkapıda camisi olan Al 
rasında Jla:vet acaıp bır muha- lannda v:ınılan bir tpv met paşa hangi Ahmet paşadır? 
vere oluyor. vare harbindr C. - Kanuni'nin vı>zırlerinden 

Aaradan bir ay kadar J?eci- İngilizler 1' Tamşuvar fatihi Gazi Ahmet P<>• 
yor. Bir gün Reymond sokakta düşman tayv:: şadır ki Kanuni'nin kızı Mihri 
tanıdı~ı gene bir kadına rast~e- resi diişiirmi" Mah Sultanın zevci Rüstem paşa• 
liyor. Gözgöze _l!eliyolar. Adam- lerdir. Yan· nın kardeşidir. 
caitız snnkasmı cıkann~k üzere le.n tahkili· Gazi Ahmet p:ı.şa ycniçerilikte11 
iken kadın düsüp bayılıyor. neti~esinde t başlıyarak katledildiği zamana k~ 
Yapılan tahkikat rrösterivor ki ı?i:izler, ha· dar devlete pek çok hızmetler ıf~ 

bu gene bav:m da Reymond'ıın rPtler icincir- etmış ve Gurcistan isyanını ba<ı 
cephede öldüğüne kanidir. Bir bu 12 tavvareden bir tanesinin. tırmıŞ, sadarete tayin edı lr.11~ V( 

üçüncü sefer de bir lokantada bir Amerikan modeli olduğunu nihayet unvanını taşıdrğı Tamşu 
kendisile gözı!Öze eelen _llarson $?Ömıüs1erdir. varı fethetmiştir. Katlının scbetı 
birrlPnbire acaip hi,. lıale girin- Bu muarnmavt evvela halle- malüm olı\ııyan vczirle:uen bıı ı 
ce RP"mn"rl soruyor: dememislPrdir 7.ira tavvarerıi~ dir Ve değerli yazı.:!ılnrımızc!. 

- Ne o? nilr-tn mPvdanda vnktm· Ru Sadr1 Ertem'in büyük ceddidn 
- Siz ... Siz Reymond dejtil nun üzerine yapılan daha derin Bu zata. Hırvat Ahm:--t pa::;.• na 

misiniz? Ama siz: cephede öl- araştırmalar neticesinde bu u- hi diyenlerin kendisinın Hırvc,f 
mfüt.ilnüz ... Ben gazetede oku· çaj!ın Amerikadan Fransny: devşırmesi olduğu haidı:ıııda 011 

mustum... yardım için gönderilen tııyya- rivayet varsa da ne derec0 :re K~ı 
Mesele şudur! Sinema hava- relerden biri olduğu '"' sonr:ı dar doğru oldugu m.ıl t m ;c .ıl . 

disleri veren amatör bir mec- da Almanlar tarafından Alman dir. YaptırdılTı cami S\mımn rn l.İı 
mua ikide bir cephede bulunan ya üzerinde diişiirülerek cldr tevazi fakat en gi.tzel e5~rlcrmdd 
arti~tlerin öldüğiine, yaralandı- edildi~i anlasılmıştır. • biridir. 
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''-ıu J lncideJ .k d k rı ~-yüzflndeıı ır·ıraı. 2ooo·metreden fat- ı·ng·ıı·ı·ler, Amerı a a. ı 
tadır. Glumaka'nın ~ tepele"! 2172. .. sUGÜ• •KO PROG&t\~ 

fs~6ı24:~6~c~~:ı~~~~~~a:.~"~~r le::ı~~ 1 ı· n g·ıı·ız Art·ı stler·ı n Keyıf vutluğun şimal kısmıncı. Yuğosla\'fll 
hududundaki Korab d:ıtınd n sonra. 
en yOk ~k tepesi. budur. Bu datın K 1 r 

8,00 Program 
803 H b~ler 
s'.ıs Müıilt CPl.) 
8.45 Ycm.-:k lis-

18,30 Mini• 
19 00 İnce 
ı9,30 HabCrl 
10,45 &rıtıl 
20,15 ftad1'0 

cenup y.maçında Abb Ali lsmı ile s•• m lerı·ne ı•ıyor a anılar. ve civar bek i.aşı koylülerinln ur e ... 
~altaın dt•diklcri bir dua Yeri vardır 
kı, gerek muslüman, gerek tıırlsU'yan 
Arnavutların mu terek bir lbadetı: -
hıdır. Arna\"Ut halk mitoloji ı, Baba 
To-nor dağına ve tC'kkcsıne, her tiirlü 
mezheoi ltiknUarın ve yrılık tankat
larmın fc\1klncle efsanevi ve lıdcta 
'·kablcddi'li., bir kudsiyet atfeder 

Dfln gcrç 'erll"n haberlere gore. 

t i. 

• 
12,30 Program 
12,33 Ş rkılar 
12.50 Haberler 
13,05 Saz 
13,20 Mılzlk (Pl.) 

• 
ı 8,00 Program 
18,03 Kuartet 

Açık T eşekkiit 
~'iı --~ ..... 

~·J:{ll:n ~ t:'raı oekbanın am 
vatını muvaffnkıvetle başaran 
vavrurnun hayatını yuvasına b 
.. ışb.,•an kıymetli Dr. Opera 

verdiği gemüerde11 birisi 

Yunan da~cılım O lravoçc d ğları n
rnsıodaki çetın yOniyllşlerlnf bitıre
r<', Glumaka d ğ ils lc-sınc do~rıı ıı
lılmışlar \'e but!ln bır hnfüı devam 
eden kıınlı çarpışmnlnrdan sonra bu
nun 2172 ral;ımlı cenup tepesine tır
manmaya mu\ nffak olmuşlardır. Bu
ralarını mildafao enen Uı; İtalyan Alp 
alayının bir kı mı, Dobruş köyiınun 
şlmcıli ş:ırkt lsUkam Une doğru, yani 
O un. nrhrlııln kennnna doğru sürül
müş; bir kısmı kaçmaya muvaffak o
Jamıynrak. dağ toplan ve hatt~ bn:ıı 
noktalarda subay \"C çadırlartıo bır
llkte esir nlınmışlardır 

Bav Hazım Bumin'e; ihtima 
11liıkalarile hastpnııza bnknn M ğe 
•nara kliniği mü~fık alakada ga 
rm::ı. nçık ve samimi teşekkürle! 
mi candan gelen bir duygu ca 

RMsevelt'ln, ftcQneQ defa reisl
cu.ıcl..ırJuğa eçılm inden onra 
Amerika, lngUtereye yapmakta ol
duğu yardımları çoğ llmış ve hız
landırmıştır. Bu ynrdımlar, her 
t..ırlu kırta iyecıl gc ıııhayet verl
le.-ek en kı a yoldu yapılmakta
dır Artık, Amerlknda yapılan avcı 
1ayyarelerl, uçan kaleler Atlas de
n Wıdeki İngiliz zayiatını telAfi et
mek iç n inşa edilecek gemi mal
zemeleri, muazzam mlkdarda top, 
tıl!ck, ve millıJmmat Lıglltcrc ile 
p.:ıylaşılmaktadır. Bu buı;usta, n
j ıiSlar ş mdıye kadar muhtelit 
tarihlerde, muhtelif haberler ver
rn • Ur. Fakat, harbin neticesi üze-

Amerikanın 
İngiltereye 
Yardımları 
lngiltere, Bugüne 

Kadarki Zayiatını 
rinde mahım tesiri oıacaıı şüphe- Telafi Ediyor 
sız bulunan bu yardım hakkında 

milimetrelik sahra topları almış- GJumaka dağ silsile.si. cenubi Ar
tır. Bunlar, evve11'fl ln.,.ilterede navuUuk dağlarının çoğu gibi, şimal-

.... .._ ,.. den ccrıuba doArtı uzanır. Bu dağın rdg 
YtJp:Jmış olup Amerika ordusun- birı cenupta, dll!eori şlmalde olmak a. a 
da kullanılmak ı.izcrc ihraç edil- zere lkl geçit yeri vardır. Şimal geçi./ f' , • • .• 
mi ti. Simdi tekrar gl'ri gonde- dinir. Arn11vut eofrefyasında adı Ame .Jikı lngılız 
rilmıstir. Qa:a e oevrles'dlr; cenup geçltlerfne ii 

Buna ilaveten, Birleşik Dev- ıse ç..,ka e Lcshnes denir ki. d:ığı tır- Art. tıııe Boykot: 
]etler 100 000 hafif, 25.000 nğır manan Yunan dnğcıları bu boğası 1 -
ma~ineli tüfek, 1 000.000 Lee- zorlamışlar ve asıl çarpı~maJar1 bU- ~manlarda, fngiltcrcde 
Enficld tüfeği, 250 İngiliz mnı:nu nun etrafında yapmışlardır. Bu dnlt" eni bir c~reyan uvanmış-
latı 8 pusluk howitzcr topu. v~z dar ve sarp yamaç~ı:ırı kelllrrıdaP ve t CrııJekctlcrı bu kadar k~n 
lcrce Stokcs havan topu. ve- mı]- Op:ırf ı!a larının fçındcn ~ Görl~e-- dı keıı bir tnk.ıın İnı?iliz artıst 
vonüırca atım ccphAnc .rönder- Be:a ı kfırvan yolunu~ ~erı gı>r~ilr. uzıa tamıımıvle lfıkavıt kal-
miştir .Bütiin bunlar. Dunkcrque Yurıar, d:ığcıları bu{; ı kfırvıuı e. ta \'ı> HoOliVUdda Kaliforni-
teki zayiatı fazlasilc telafi 

0

cde- rlnden lstitnde etm tış ercıır. 
0 

nın sıcak ,aünesinde keyif sür-
cekf · Glumııka'nın ZDP lldan sonra, hrı r-ktedi 

ır. ~ölu kenrrından başlayarak .t\drJ.ratik t r, 

Laurel 

Holdı>n ve onun ni anhsı rolün
de .J('anc Bryan çok şöhret ka· 
znnmı lardır. 

Fakat ayni zamanda "Bir mah· 
kumun havatı .. filmi şövle bir 
dedikoduya yol açmıştır. George 
Raf. ızcçcn sene çevirdiği filmle· 
rin hepsinde Bette bavis ile be
raber oynamıştı. Soylcndiji;ine 
gör~ Gcorge kadın artistlerden 
Ynlnız Bette Davis ile bcıraber 
ovnamnyı kabul etmekteydi. 

oildirmeyi bir borç bilirim. 
Bahası: 

Zillfü SEKBAl'l 
=-- -

f~f eri 

Suhe~·e Davet 
Yf'rll Eminllnü As. S. den: Şul" 

mlz.lr 200 sır sında kııyştlı pt~ 
üsteğmen HulCiS! O . Muhsin 312 
tanbul (17432). Şubcmizlıl 5/323 
rnsında k yıtL lst hk m Tctm_ M 
mut Rb.a Ol. Arif 321 t to:n 
(32261:) KuyıUarı t<'tkik edilmek 
Zt'rc acele nüfus ctır.danlarile bırli 
şubey0 mOrncanUnrı. 

\erilen bu haberleri toplu blr hfl- ı f b" ti ~k i . 
de kari'erimlzc bildirmeyi faydalı ~ ır P Y~, ı?em sı yapacaktır. 
gördük: Sivri kutu adı venten bu J:!c>-

D"" t ·sat· denizinde ııımnn kayatı"ıaruıa ka şte, ln~iltcrede bu artistlere 
ıger esı . dar uzantı: giden Cephe ııattınlll en karşı rıefrct uvanmıştır. Bunlar 
-- Jerf çıkış noktası, Devol .,e Ü!tı~ vataııa hi:vanetle itham ed •ımek-

Halbuki, bu filmde tek başına 
ovmımakta lSrar etmlstir. Kitaba 
cıore. bir de mnhhusun sevgilisi 
olması icap eder. Fakat GeorJ?e 
Rnft'ın ısrarı üzPrine bu hikavP
\"İ dei!istirmeye \'C onun sevı?ili· 
cıini tnnuımi\e ortadan kaldırma
va mecbur olmuslardır. 

HALKEVLERlNDE: 

miler sadece perçinlenmiş çelik 
Uçan kaleler: teknelerden, bir motörden ve bır Diğc-r taraftan, İngiltere A- birleri arfisındakJ ddll" snhııda wıı Erk

0

eklerin icinde askerden 
merikan fabrfkatörİeri- lanrtıa~udır. Gltıınat<• ııe [0tııar - kaçtıkları Heri sürülenler de var

ne model olmak Üzc>re büvük bir sındakl. ;:;esafe 15 ıoı:~e ,r;!-cn 10 dır. İnS?iJizlere RÖre bu artistler 
tanlc gôndcrmi"'tı·r Bu tank "e la değıl lr. Fakat •rl "">'kil olu meznlekctıerinc dö~ere>k orada 

Emln6na Hnlkevlndcn: Ynnn at 
eam saat (20) de azalarımı.tdnn Ot, 
han Kutbay (Milli Birlik) mevzuu 
dn bir konfcr, ns verecek ve Tcmsf 
Şubem% mı ei ş yia) plyt' lni tc 
sil edecektir. Giriş kartlarının bUrC' 
ıt:U1:dnn nlınması rica olunur. 

_ ı;tüverteden ve geniş yük ambar-

H arp ma1zt'mesini yarıyarı· larından .i?arettir. 
ya paylaşmak hususunda· Buna ıl~eten, Birleşik De':".-

ki anlaşmaya tevfikan Birleşik le!-ler .son uç sene zarfında hu
Devlet1er bu ay fngiltercye A- kun~etın gemi inşant progr~mına 
merikada inşa edilen bu uzun tevf~k.a~ kızağa kon~n 177 tıc~~ct 
menzilli bombardıman tayyare- ı::emısının 51 inin ınşasını bıtır. 
lerlnden 12 sinin 6 sını verecek- mfştir. Bunlardan başka da A
Jcrdır. A.> ni zamanda Boeing tay merikada hususi eşhas 60 büyiık 
yare fabrikasının yaptığı 26 u. yük gemisi ve 5.5 petrol gemisi 
çan KalC'r.in 13 ü de bu ay zar- inşa ettirmC'ktcdır. 

l rd 9 • .. - uı;lyet ı:a ö owıe a ınırsa b d f '1 . 
ç~n ~ e Aberdet>n'de tecrübe e- husrtmek f • ı n halde b' • haf- Propa,ı::an 8 ! ':llcri çevirmeY<' 
dılmı tır. kat lhtr·- ~ııı. ~r Bıı ır (.1 zar- Ya.tdıın ctmehdırlcr İşte simdi herkesin merak et

ti~i şev şudur: A . l'f tııY8 VilÇ Vllr"" • ınüd Gl • . 
merikanın muhtc ı. kısımla- cıncl:ı To.'?'.or•urı 111allncfe11 ev\ u- Amerıkanın rahatına kapıla-

nrıda İngiliz sermayesıle. büvük nıoka'uııı t>iııdekl Cer ~suyunu tak mcınlcketinin davasında hic 
barut fa1'rfkaları t~~is edilmistir. geı;.nı, b:ı~~sn Yurıa~~~· şark bir rol oynamamak hıyanetten 
Fııkat bunlar henuz isfihsııJAta fstikaır.C'tınde Osurn llchrin' doğru 1- bnc:ka bir şey dei:tildir 
bas~ama'l'ıı tır. l<>rlcyerck .,e SkraPar d, ~ m;~ıa. '15te şimdi. el1erinde

0 

bu nrtist-
=========~::::: ka.sıııde tıııreketierıııı ıni'i'8 e re. Jeri.n bir listesi olan İn~ilizler 

- Acaba. Bette Davis ile Ge
ortıtc Rart arasında bir şey mi 
q~ti? 

* * 
Ordu Nasıl Filmlerden 

·······································--

' 

TEPlBAŞI ORAM K18MINDA 
Aksam saat 20.30 da 

: A B D A L Ynıan: Dostoyevıkl 
: KOMEDi KıSMINDA 
: Akş m sanı 20.30 da 
: PASA HAZRETLERi . ...................................... . 

fında tcshm edilecektir. İkinc1 Harbin bf a~ndan beri Birleşik 
tesrinde Bo<:'ing Kumpanyası Devletler ngıltereye 70 büyillc 
Bl 7D ismi verilen yeni ve daha ıt<-mi satmştır. 

d ~r yı..ıı;:ı::,:0~llırı He btt:ı:e~:· bu y:ıldı.zJ~~ın. fı1mlPrinin boykot 
besı - 11 

1 lsUkamı 1 Glava • editrnesını ıstıyorlar. 
ta - 5er•t yo il Ozerlnd"' ae. * * Hoşlanıyor: l ö 

L• M ÇıdlnJ ,orlamaiarı beklp!blllr. , L M E Y E N 
ıg Ql!farına Bı~ Kllsıt:adakj ~·vetll me\l!ıe oeorge Raft m Son Filmi 

Spor: 

~';.'ş1~~ı;:~r. ~~~la~~~ 4~a~~~~ Deniz kudretinin 3' 1 ,, daYn"-tak; idi sııüd faayı de- -- -----=..-=..:..:.:.._::....:~~ ,. ni!ilterenin Uzak Şarltta~i y A L S L A R 
B H ft d r " eden ı ııeç tıtı<alarınm ı.. h d } · D . J asker eıi nrnsında bir mıı u Q a a ~::rn nehrinı~ly:~.ıırıda cer~yazı e~~ E~!__n __ a_u _ _...:,e..:.:d:.:.•k:.:o_d_u_a_r_: c;abaka Yapmışlar ve "size bUra --------·-tın sonundan evvel hazır olacak· 

tır. idamesi için: 
Ynnf, bu son model tayyare· -- ---

lerden 21 i daha İn~ıltereye $(e- " . . 
lccek ve bu kış esnasında bun· Fransanın çokmesı, çelık is-

' 

pıcılde olı:ll d • ııtıarebclerinlıı l Me h dan ej'tlence için volladığımtı j M ~·"~-DeVQm Edi ecek ıcışıı! tarzına :ğ::&ır. n- Ja~r .. ~!~ r:=~im~~0~~: mmıer aras.ın~a hosıi"~uza en cok ,_ TAK S • 
ikinci devre Jık rnnçlarıııa bu ,,.,ııs==:::::ı::::::=_;;......-=======:ıı:ı--==ıııı. ya.tı': adında yeni bir film çevir- sı;ıden hnngı cınslerdır? . 

ların savısı kırkı bulacaktır. Bu . tihsali busl!sunda 1ngilte-
rak::ımdan. bu,ırlın Amerika ordu- r~yı Almanyaya nıs~etle pek ~e
sund::ı bılfiil hizmette bulunan rıde bırnkmışt~r. Bırleşik Dev--
52 Uçan Kale hariçtir. Bunlar- Jetler senede k~lçe halinde 50-60 
dan bazıları neticede 1ngiltcreye nıilyon ton ~elık istihsal etmck
verilebilır. tedir. Bu mikdarın ~arısı, mn-

hafta Fenerbahçe ve .$t:oref stad- ~ENJ 4'EŞRI)'~T: 111ı~~ır. Burada kıymetli artist Diye sormuşlardır. Aldıklar SIN EM: AS 1 
v~mlarında devatn ed1lerekfü.De -------- tıııpıshaneye girerek sabıkcılı1ar cevap şu mealdedir: ugün mntinelcrden itib~ren 
şıktaş stadında iıç maç J'apıl3ct11' y~ll\I AY aresına kanşan, lekelenen bir Biz en ~ok komedilerden ve 'o1umbia Film $irkctmın 
tır. E• .. ·eı~, ısıanbtılspor ile TıJ"- -r- i.rıStmın, artık nnmuslu olmak is- deniz harplerini gösteren film 'pecial Fransıcza sözlü filıni 

• v ... r Qu aile ve gençlik m.cclllun- b'l 

HC'r bır Uçan Kale şimdiye ka- mlıl m~vad halinde, lngiltcrc.yc 
dar icat cdılen bombardıman ta aor.dcrılc:cektır. Bu . çelik fogıl: 
yarclerinın en korkuncudur. ı:. ~er~: hbılhassa dcnız kudreti~~ 
criltcrenin bu tayyarelerden b'l- ıdn t ususunda pek faydalı 
~ . • ı lacak ır. 
hassa uzak mcsafelcn müessir . . . 

kapı karşıla cak1ar, bund"n s"f1- s n b teSC ı e ne çok müc;kiiPerle ve lerrlen hoslanıvoruz. Bilha'iS' c 1 ar "" •· ı. 1ıı yılbaı:ı saY1.sı yepyenı ır ece- 1 d · Lo d ' . l a $ U S ra Galntasarıı~ ıle SuıayınarıiYe k 1 v .. nası nıma şiinhelerle karşılaştı- rel ile Har Y nın komedi er 
oynıyacak, nıhayet Beykoz 11e Hı de ve nefis bır knpak J~inde ~ını göstermektedir. bizi pek cok e~lenditiyor. A y c 

1 
s 1 

Beyogluspor ç?rprŞacaklardır. 13U u~in Cahit, Ercüment ~krem Bu film Amerika.da fevkalade Deanna Durbin filınıeri ~ibi 
6tatdn en nıuhım nıa,.. bll sonl.111cu Yaltııp Kadri, ~uazzez 'l'ahsin'. ınuvaffak olmuştur. GeorJZc'un sarkılı ve müzikli filmler de bİ7 t 
aYllndur. ır Ragı .... Şevkı, l\lukcrrem k&mil {!ene kardesi roliinde William nek cok eiilendirmcktedir. ~üyük Casusluk ve en rika 

s ı-· ~""'.:--~~~=~-~~~;:~~~~:;;:;::.:~~-~ filmi. Cnsuslar arasında ge-Fenerbshçe stadmda ilk oyunu ~· Ibr::ı.hiJJ1 Ho~, Sal&hattın ~ 'f'n maceralar. Oynnvanlar: 
surette bombardıman etmek hu· . ~ı:Ieşı~ Devletler bükfımetı 
susunda istüade edeceği sanıl- $ılı ıle hır anlaşmaya varmış ve 
maktadır. bu. suretle Şili bakır madenle

Fenerbahçc ve IUtuntoğ tııkımla- Gungör, Rebia Şakır, ve Rerime RALF BELLAIJIY • 
l°l ynpacnıclardır. ikinci nınÇ Be· ~adb-ın yazılarile intişar etmiş· K A H v E c ı• 

rinın kapanmasına :mani olmuş. 
~ıktn~ ılc '.':efa arnsmdndır. Haf· tir. PAY W RAY 
tonm en muhııı:ı oyunu bU karşı· __ ._~--------------.-............... ~-----..;;;...... A,~ , ..... ,,.... • 'iıerine 

Yeni bir model - ... 
yük gemisi: 

tur. Amerika bu maden ocakla. 
nnıı. tam bir verimle ~alışması 
için, krui mikdarda bakır satın 
almaYı teahhi.it etmiştir. 

laşmadır. basketbol müsabakaları tertip e- TÜRK ADTiST, Rob"en· ·son 
Basketbol 1nüsabakaları dece\tir. Bunlar me.ynnında ser- '"'\ 
Her bafta Erıunönü flalkevı sa bestlltış müsabakası ılebaskctbol TEKNiK ADAMLARININ A D A S 1 

lonunda yapılnıaktn olnn baskcıt- penttıonu vardır. 

j ngilterenin, 10.000.000 İngi· Dunkerque'deki 
liz lirası sarf ile Amerika- - -----

dn yeni bir tersane yaptırması- . }Af· • 
na dair mılzakerat tamamlan- zayıatın te ö ısı 

' 

bol maçları nyı~ 12 sinde ni~aye- .BUnlardan sonra Çalen~ maçla-
1 z A F E R TA c ı D ı R TÜRKÇE SÖZLÜ 

te ereccı~tır: lkıncı ve uc;uncu ka- n . tertip edilecek ve kı9 ınevsimi Büyük harika fi1mi 
tegori şampıyorııuklannı Gnlatı1sa nıhayet bulacaktır. Bu sene bas- ı 
raylılar knznnınış bulunınakto- ketbol için en faal sene olınuştnr •• - - s • •••••••••••• 
dır. B~etbolcü Feridurıun ajanlığa Reıı: ERTUGRUL MUH iN mı tır. Bu tersane İngiltere he· 

sabına, inşası kolay ve usta ame
leye ihtiyaç gostermeyen busu- lngi1tere, son zamanlarda A· 

:rnerikadan 800 adet 75 
Birinci kategori maçla:-ı dn bit- getırıltnesi bu husu.:>ta başlıca a- 11alll1> .. Neınyaı Mll4Qr0ı &ast. UZMAH 

tıktcn sonra ajanlık gayet aUikalı mil otınuştur. ''-•••••••--•••••••••••••••r 1 Gaart•cllü: ... Neırl7aı T.L.S. • T-'N Matbaa 

- Sen iqtcdi~in kadar gülebilirsin. Benim !e-
laketim bittabı sf'ni alakadar etmez. 
Şermin hır adJm gerı çekildi. Dudaklarmdan 

tc.,c.,süm silırunıştı. 
- Ne demek istediğini anlamıyornm Jale .. 

BC:'n sara r.c )aptım? Bu gece iyi eğlenmedin rnı? 
- Allah itin çok eğlenceli bır gece g.aç•rc.ıın 

d.>ğrusu. 
Ş rmın hiı1a or.un bir komedi oynamadı~•na 

it • .t11.1ınıyord u. 
- Scııi kufi derecede eğlendirenıcdiğime pek 

muteessırım . .Bu kusurumu nasıl telafı edel>illrlm? 
Jııle bıl~uk bfr azımle Şennine yakla~tı. bır ~ey 

söylemek ıçın ağzını açtı, fakat tekrar tereddüd 
e•lercic r::ustu \'e o sırada samimi bir tavırla kolunu 
tman H ... ad .. rmı.n eluıı hiddetle itti. 

- Hayır, hıçbır şey yapamazsın .. Lüzum yok ..• 
Dır §CJ y.ıpır.rı.K ıcnp ederse o yalnız bana duşer. 

St.n bu d&ns ıçın Nejada soz verdin degıl mi~ 
- Evet. • 
- Bllıyorum. İşittim. Ve .. gördiım. q seninle 

konu urken t; .. bzondan sarkarak bakıyordum. 
Harıkulade ur zaftr kazandın bu gece. 

Ş"ıının r.eıit:cık gibı kızarmıştı. Arkadaşının 
sl'rt goz1crı kııısısında bu derece kızarmak ıste
mezk< ıı tılitıhtl~·aı heyecana düşmıiştu. Maaına
f!n s de ve "CV)mlı bır sesle ona mukabe1e ttı. 

- Bu sozlerın pek gülunç Jale .. Haydı aşagıya 
in. dans c.J~Jim 

Jaıe bu sC> .. kn ışıtmcmış gıbı tekrar pencere
ye do ru g ıu. Şermın hır ikı saniye ona baKtık
t; n sonrn cd,•sma çıktı. Elinde mantosıyle aşağı VA 
ına ~· z..m n arkadaşı mustehzı bir sesle ıs.'.Jrdu: 

- lfohçc de mı dans edeccksıniı? 
~rmın nçık kalple: 
- Ev t •• c.i~ch 
- ): .. lan ~uylcme, ayıptır! 

Tnşbğı geçerek çakıl döşeli yoldan ağaçıarın 
altına doğru ııeriediler, oradaki tahta sıra:ıın uzc-
rinJ oturdular I\ejat sordu: . . a 

- Bana kaç cakike. tnhsıs edebilecek sınız? I 
_ B:r dans nıliddeti... 1 
- O halde kaybedilecek vaktim yok. Bir suali- _,__.,.__.__ ..... 1 _--1-.-JI 

me cevap vurncnızf rica edeceğim. . . 1 fili 
w _ Aıtral>nnııdr.n Mithat beye karşı olan b •ssmı- _IB l.I • 
Nakleden: ,Muauez '1.ahsın :ıscrkaıuı ı•ı-;t~ıUKA No. 17 - Sizi dlnlıyorum !L 

- JııJe! nümünü bahane ederek ortaya çıkardı~ın bu ba- zm mahıyetinı ooğru olarak öğrenmek lSliyorum. 1 
- 1'1eJadın dnns bilmediğinden baberlrn Yok mu ıo da sadece babanın servet ve ihtişamını göster- Şermın hı.yretıni gizliyemeden: ·· • 

sanıyorsun" Bahçede ay ı§ığında oturacak ınız •. ınckten La4Jca bir şey değildir ve bunda gizlenrn - A ... Dıye tağırdı. Fakat Nejat sukOnetıe de- 1 il_ 
YaI.ndan r.efret ederim. maksadı ben amamıyor değjliın. vam ettiği ıçin yme muhakemesini kaybcdE::rek • I I I• I t 

Şe.nni11in yün. busbutün kızarmıştı; ancak ken- şerının artıg alay etmekten başk.l ~are bulama- onun ıesin a1tJ11a girdi. J~- I • ' ,m-ı 1-ı dl mısafirı oları bir arkadaşına hakaret etmemek mıştı. - O sızc aıı!ktır değıl mi? ı_ı 
için bO~Ukkcnlııığını mubafnuya çalışıyordu. - BU h_ USUata sen;n reyini alm .. adığıma nck -·Öyle clmasındar. korkuyorum· h Solda,;;-;;a. . 

Soı.u • bu l·ad ·ncc man ı ca"mı ,. - Demek oııuıı sızı sevmP.si pek oşunU7J git· 0 s - rncıe • ar 1 a ar arıya 15 nıütecssırım. Babanı yıl döni.ımümu tesıt içın hır 1 - Bır \iemz 2 .- ıntrlilık 3 • 
bılmiyorJuın. eıı.tence tertip ederken bunun senin bo"Una git- miyor. - mabed~ttahia 4 - .Bır ısim - ılı 

• 1 nın sesi ık ] '" ~ · - Ben r.cı,d:smı: a,Ynile mukabele edemedığım sas. çaktırmak 5 _ u 8 ,,.,. _ ozgı'ı r. ., a c ısı ça ıyordu. ınıyccğinf nereden bileyim? ~ ,.... v 

- Bu ctomob\] kazası ve kopan gerdnnlııt hi;cn- - Boş sere llıfi Uıatıyorsun, NeJ·adı daha İRZla i.;in... d - Ateş - r sıla - uzaklık bıldh .ı 
yeıl\ylc ıkınızitı de gülünç bir şekilde nııtarı dJk- bcklctıneden lın~·dl &ıt! - Onu sevmeyi istiyor mu)' u~u:z? 7 _ Sı7.dımıak 8 _ Cfgt-r _ Mık.ı 
kcıtı celp e1m~kıe olduğUnuzun {nrkında değıl - ur.u uzcrsenı pek muztarip 0 acağım. met goslerır :ğnr. 9 _ Den _ bır 
mı ın? Herkes sııe gUlUyor. Ancak, lçhnlıden Şerınınin nnyret'. arttıkça artıyordu. Merdiven- - O halele cna karşı buyill< bır mutıabbcl duyu- çalg• _ bir gıda 
bazılan, NeJadır. kadınla" hakkındaki duşuncc ve den inerken Jden~ o aktamki tarzı hareketıni yorsunuz. . .. . .. ı Yukarıd1tn aŞA~: 
lıı!ılcdnı çok ıyi bildıği için buna şaşmıy.:ır. duşilf!rn~kten .~~·~dısıni rnen edemedi .. Acaba. Ne- - Onu bir kardeşim gibi sevıyorum. Cozumu 1 _ 1'r m~:c n.l m'JrU 2 _ B ı 

Sermin bu ımulı sozlerin \zahuu istemedi. He- l•da aşı<t mı ıaı · Yemek salonundakı hadıscye açtığım dakikadan beri karşımda onu gordiım, eıı _ r.ehr,r. ktttulti• :. _ Rutu:,etlı 
~nını belli etmekten çckmıyordu. Esasen Ja- baıuıırsa bu ı;ek 01:'111Yac.k bır şey görüıımi.ıyor- esk~ hatıralarım bile onunla do~u Fa.ıcat bu ge- bu nehır 4 _ Giya~r - ~'?<fırın 
'4nın sozlermc buyük bir chenunıyet de atfetmi- du. Eaasen ı>nUtl h~er~e her zaınan mubaliığa ce onu aşkla scvrnekliğıme ım~an .olmııdığını mla-15 _ Bı: mara1 6 _ fı'nn;ı ;,..1tıı 
~rdu. çunkü kcnciisı her nekadar hayat•n~ birdE.n eıt11&1nı ve ,.8 k1t vakıt b.tr erkeğe karp boyle oir dtoı Şuncli de ona evvelceden umıt vermiş olmak· and 7 _ Du ı.~ırr. a - GuvEnır.cl. 
~re gırıp mühım bir yer işgal eden bu ad•mı pek sevgı duYnıak hevesine düştüğünü b~yordu. tnn koı·k.ırRk cızap duyuy~!uın. On~lı kati ~it şc- _ bir not:ı 9 - 'fıı:ıa 
IJ~i t:ımmıl or ıctıyS! de onun, kendisıne iftıra edfl- V~ ~andanın kapısı eşiğinde durarak ıçcriye b:ık- kilde konu~aKta tereddut etnııştım, kendım de ,.. 
dıgı gıb1• hnfif m~ rep ve knrnktersız bır adam t1. Ne1ad, loş bır kö,ede kendisini beklıyordu. katı duygularımı kcşfedemiyordum. Dtğl'!r tarat· Evvelki bulnı::\c:. - S.>l·.hı" 9-

clcıuğm.u da zannetmıyordu. Bu d:i~tiııcelerın Yanma v:ıkll!Şat.-k elini tuttu, kolunu kolurıa tarı babarrun bu ızdivacı ıstedığini biliyordU!ll. ğa ı - !ka= - Jmb~ 2 · - ~nr. 
tesırı aHındtt mkodaşına tekrnr nşağıya ınıp dans geç!rdı. O di\ltıksda Şermlnln aklından Jale ve. Nejat ro • .lerinı kaldırarak ona baktı. ter.. g - Ara:- - çi~e-! - Knç - •:rs 
etme mi teklif etti; fukat Jale kudurmu gibi idi, butlin in~anlar sıllnivermiştı. - Yn ... Derr.ck babanız Mithnt beyle evlenme· 5 - Sa~ 6 - Kum - r~ ,,., 7 -
soz dınliyecek ha!de degıldi. _Bahçeye ım•lim mi? nızi ıstiyordu. Eli!'!' - kaya 8 - Snlulı;yct 9 -

- Hc.m ben s.na bir şey diyeyim mı? Yı! dö- _Peki... (Arkası var) Eken - Kıta 
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1 
!i_i"K-A ... V-E ..... _ __.-............... ---· Ayda 2000 Tayyare ------"'\ 

C A. N p Z I rnnc:•ı··ıc•"(' Mareşal 
1 A A R 1.600.000 z~yiat verdiği ve şimdi -

de Çinde bır nıilyondan fazla Ja- F. Çakma9v ın 
:. faz Pon askeri bulunduğu mütehas-
... _.....__ ___ ·-·--·-- an: Ahzskal -·- sıslarca söyleniyor. Japonlar, do- T kk.. .. 
,.a~are meydanını yiız bin- yerd sordum; nanmalarını Çini ablokaya bağla- . eşe uru 

tu. M hen fazla insan doldurmuş.! _ilk olarak mı trapezde ça- rnıştır. Bu vaziyette Japonyanın Ankara, 2 (A. A.) _ Ge-
btn b~ lltet~e ~v~n:n pilotlar lışacs1'Sını2:?. .. .. Ingmere ve Amerikaya harp l!Ç- nelkurmay Başkanı Mareşal 
ğuk kan~rıfetlermı dokecck, so. . D~dakl.ar1.ndan başka J-'Üzt.ın~n rnası kolay değildir." Fevzi Çakmak, yeni yıl mil-
&eli 1 • ~araşutçular utangaç j hıçbit Çlzgısi değişmeden gul- Kararın hemen tatbik nac;ehetile nlmı$ oldukları 
Süz~ er :•bı gözlerimiz önünde dü: edileceği söyleniyor tebrik telgrafJarınn ve bu vc-
hldu ere inecek, fen adarnlan / _ J!nYır .. Seksen bir oıacok.. sile ile ordu ve şnhsı hakkın-
1>.J~nkml h.ı~Iı tayyarelerinf teşhir O anda gözlerine baktım. Çok :Nevyork, 2 (A.A.) - Scripps - da bildirilen iyi temennilere 
'\l~"e erd T k ülc' tl" Hovnrd infira•-ı rn-ııpunun baş· k kk .• 1 · · "hl•v a.. 1• e t pervaneler j kuvve ı ve sakindi.. Yedi basa. "" ,... • arşı te!je ur crının ı agı-
•arıanmı. muharriri olan William Sims. A d 1 A" t •t 

C 
... ft.., •0 1_ .., bir tıkırdiyle dönü. maklı merdivenle tırmandığımız na na o u ]amanı nvsı 

az,_, rıtırdı Ar 1 şunları yazmaktadır: b ı d 
paJ)ll a . ada bir motör sesi 'kapı ı.çı irken, motörler yavaşla- "İyi haber alan mahfiller, 1941 uyurmuş ar lr. 

Ka v~yı pa.rçalnr gibi yükseliyor, dı. Beynıiara bürülü insan oğlu in iJk haft;ıları zarfında Ameri· 
~uşu sanlan pervanesi görün- bir daha elini kaldırdı. Bizler kan ticaret gemilerinin, Ameri- Gı·ornale D' ita ·ıa'nın 

kür rıa oluyor, toz toprak ve bun. de malt~~leşerek onu taklit et- kan harp ~emilerinin himayesi 
l r beraber ufak taşlar uçuşu- tik. Gozlerimi kapadım ve aç. altında İngiltere ile Amerika ara 

du. Tayayı:e ip atlıyan çocuk. tını. :Kapı boştu. Altımızdo be- srnda seyrüsefere konulmasının Türkiye Hakkında 
la. gibi sıçrayış~rr~ setı .'ı~ 1 fi ya~..&ir gölge trapezin iplerinden lüzumlu olduğu kanaatine var· 
yor ve meyaandan yükseliyordu. ka}'1y$.lt.,~ı. Nihayet yerine ot~r- mışlardır. Garip Bir Makalesi 

Biribirl ardı sıra tayyareler uç- du. Bir iki nefl.';S. aldı ve bir. sır- Ayda 2000 tayyare 
rnağa, bizler de bu uçuşları daha kin tabanı kumhl sahnesınde 
~ilgili soğukkanlılıkla seyretme- imiş gibi trapezde çalışri.ağa lıaş
ge koyulduk. Sağdan soldan ma- ladı. 

ar gafonların sesleri duyuluyordu: Birdenbire ne oldu bilmem .. 
le'. - Bir tayyare akrobnsi yapa- Trapez boşalıverdi. İri dolu ta· 

u cnk... nesi gibi beyazlı adam boşluğa 
Sabırsızlanıyoruz. Kenara sı- saplandı. Yerdeki karınca kala

ralannuş olanlardan kırmızıya balık :farkedilir şekilde dalgalan
boyanrnış bir tanesi meydan or- dı. Soğuk terler döktüm. Çığlık 
tasına ilerledi. Motörü hızlanınca kopardım. Paraşütçü saniyeden 
Yerden kesildi. Meydanı çevreli- saniyeye küçülerek dikine gidi. 
Yen kavakların tepe dalları yol yordu. G~zleri~i ayıramadım .. 
Vermek ister gibi boyun büktü. Pilotun sesı k~lagıma geldi: 
Yerden yirmi beş metre ya yük- - Hay aksı şeytan, paraşütte 
seldi, ya yükselmedi sert bir ha- açı~adı. . 
reketle sırt üstü döndü. Şimdi te- Bırdenbıre kanlar gözümde 
kerlekler yukarda, pilot baş aşa- p~tılaştı. Kulaklarımda bağır
ğı uçuyordu. Yükseldi, alçaldı, rnalar uzadı. Burnumda ççşitli 
döndü.. yana kaydı, burgulaştı .. kokular dolaştı. Bütün bunlar 
Bizler de kesile nefes, irileşmiş arasında da gözlerime beyaz bir 
gözler ve sıkılı yumruklarla ha- kubbe çarptı. Etrafımdakiler de
reketleri takip ettik. Hele, yere rin birer nefes aldılar. Ben de 
çarpacakmış gibi saplanıp ta he- onlara uydum. 
yecanımızla alay edercesine tır- . Jt. 11-
manışı ve bunun en tepesinde $ ımdi tayyaremiz hafif bnş 

al goklcri delmek ister gibi burgu· . ~şağı, motör gürültüleri 
~ laşması nekadar hoştu... kesılmış, döne done süzülerek al-

Bir magafon para~t t°:y?'are- çalıyo~~· .~.~ .~nr~a~ın, b~ ntma
rt sinin uçuşa hazırlandıgını ılan et· ~nın suzuluşu gıbı.. Bız para. 

Roma, 2 (A. A.) - "Stefani,,: 
Londra, 2 (A.A.) - Bu sene "Giornale d'Italia,, gazetesi, bu 

içinde İngiltere Amerikndan en harbin başındanberi Türkiyenin 
aşağı 12.500 tayyare alacaktır. Almanyaya ve bilhassa İtalyaya 
Bunların büyük bir kısmını bom- karşı takip ettiği hasmane ve ek
bardıman tayyareleri teşkil ede- seriya tecavüzkarane hattı hare
cektir. keti ehemmiyetle kaydederek di-

"Daiıy Mail., gazetesinin Nev- yor ki: 
vnrk muhııhirine ı:?öre. harbiye "Milli Türk hareketine Alman 
müsteşan Patterson Amerik:mm yanın yardım etmiş olduğu ve 
bu sene en aşağı 17 bin tayyare galip devletler arasında, İngilte
vapacağını söylemiş, sözlerine re Filistin, Şeria, ve Irak'ı: Fran
şöyle devam etmitşir: sa Suriye ve Lübnan'ı aldıkları 
"A~ustos ayından itibaren fab halde, Italyanın Türkiyeden hiç 

rikalarımız ayda 2000 tayyare bir şey almıyan ye_gane devlet 
varımak üzere azami randımanla 1 oldul!u kasten unutuluyor. Türk
calışacaklardır. Geçen sene tay- tn.giliz askeri ittifakının akdin
yare fabrikalarında cahşnn ame- den ve bunu takip eden İn_giliz 
ı.., t"'ikt;ırı lf\fl 0(10 ki"i idi. Bu istikrazından sonra yarı resmi 
rakamın 15u sene 250.000 c çıb- "Ulus,, gazetesi birdenbire Tür-
cağı sür>hesizdir... kiyenin 12 ada ii.zcrindeki hak a-

,. .. • rını hatırladı. Sonralan da Türk 
Roosevelt m sozlerı basını tngilterenin en faal dost-

Vaşington, 2 (A. A.) - "D.N. 
B.,,: Roosevelt, gazetecilerle yap
tığı görüşmede, İngiltereye her 
türlü harp malzemesini ödüne ver 
mek hakkındaki planı ile alaka
dar olarak kongreden, aşaktdaki 
tarzda bir kanun projesinin ka
buliinü isteyeccltint söylemiştir: 

Sovyet Rusyada 

Pasif Müdafaa 
Hazırlıkları 

Moskova, 2 (A. A.) - General 
Kobelef, pasif müdafaa teşkila
tına dahil bulunan 13 milyon ki
şiye hitaben neşrettiği bir beyan
namede diyor ki: 

"Enternasyonal vaziyetin çok 
karışık bulunduğu bir anda 1941 
sc>nesine giriyoruz. Bu vaziyet 
bize Stalinln sözlerini hatırda 
tutmaklığımızı amirdir. Stalin 
demiştir ki: "Memleketi seferi 
bir seferberlik halinde bulundur
malıyız." 

Yeni bir emir 
Moskova, 2 (A. A.) - "D. N. 

B.,. Gazeteler Stalin ve Molotov 
imzası ile bir emirname neşredi
vorlar: Bu emirname Ukranva'
da Kolkoz köylülerinin çahşmala
n. ziraat mahsulatınm arttıril
ması ve hayvan yetiştirilmesinin 
inkişafı için yeni bazı nizamlar 
koymaktadır. Yeni nizamname 
ile mecburi istihsal miktarının 
üstündeki istihsaUere köylüler 
bir barem mucibince iştirak et
tirilmektedir. 

ilk· Alman Yardımı 
fBa~ 1 incide) 

~·evmide diyor ki: 
"Alman hava müfrezeleri, düş

manın kuvvetlerini tahşit etmiş 
olduğu Akdenizde hava ve deniz 
muharebelerine iştirak edecekler 
dir. Bu müfrezeler büyük bir İ
talyan cüzütamı olarak telakki 
edilecektir. Müşterek mücadele, 
İtalya ile Almanya arasındaki si
lah arkadaşlığını miıhürliyecek
tir ... 

* Londra, 2 (A. A.) - "Stefani" 
Ajansı Alman tayyareleriyle bir
likte tngiltereye karşı harekatta 
bulunan İtalyan hava filosunun 
geri çağırıldığını bildiren diğer 
bir telgraf daha neşretmiştir. 
Yalnız bir avcı grupu Alman ve 
İtalyan hava kuvvetleri arasın
daki tesanüdün devamına delil 
olmak üzere Almanyada kalacak
tır. 

rO' ınişti. Büyük olan bu tayyare jle ş~tten daha çabuk iniyoruz. Çün
uçmak üzere benim de bir bile- ku, ~ona yaklaştık. Etrafında dön
tım vardı. Uçuş yapacağımız tay· meg.e başladık. Pencerelerden 
~arenin yanına koştum .. Bu tn)'- e~erırnizi çıkardık.ı mendillerimi
Yarenin yıldız biçiminde iki mo- zı sallıyoruz. Karşılık vermiyor, 
torii üçer kollu pervaneleri, l)t- fa~at biz inatla devam ediyoruz. 
nim 'boyumda tekerlekleri ve k~: Iyice yere yaklaştık. Son bir 
pısına tırmanmak için de yc<'ı daire dahn çiziyoruz. Çok yakın-
basamaklı merdiveni vardı. dan geçtik. Kanadın ucu para-

.. 
* * d Şüte takıldı, takılacak diye kor-

İn~iltere ile anl...,.·malar, harp
ten sonra İngiltercnin Amerika 
Birleşik Devletlerine, kendisine 
ödünç o]arak verilen mallan ay
nen iade etmesi icabey1eyeceğini 
gösteren bir formüle raptolun
malıdlr. Yani ödünç verilen mal
zeme, aynen tam olarak veyahut 
tamir edilmiş bir vaziyette iade 
edilecek, istimale yaramaz bir ha 
le gelen malın yerine de ayni 
maldan bir yenisi geri verilecek
tir. 

ları arasında yer aldı. f ngiltere
nin bütün manevralariyle, mih
ver devletleri aleyhindeki mut
tarit iftiralanna iştirak etti. Bir 
kaç haftadanberi ise Tiirk bası
nının dili İtalya alE'yhindc çok 
şiddetli bir mahiyet ald Acabo 
bu hareketin saiki İngiltere ile 
olan ittifak davasını ~ütmek ar
zusu mudur; yoksa daha başka 
karanlık sebepler mi vardır? 
'l'iirkivE>rıirı bu vaziveti İtnlyada 
dikkatle takip olunmakt<ldır ... ltalyada sabotaj hareketleri 

İtalyan hududu, 2 (A. A.) Reu
Yunanistan Harbi ter - Perşembe günü, Postumın 

hudut şehrindeki İtalyan garni-

Bana ve benim m~rakın1 a ku geçirdim. Paraşütçü geçirdi-
olan diğer b~~ ~~u.~ aPı~ ği heyecanla olacak son zamana 

daşıma pilotla paraşutçuyu ta1 kadar hareketsiz kaldı. Sonra 
tılnr. 'Be uçuş arkadaşı deıJilll· meydanın ortasına inmek için 

1 ~-:.<;,;,,,,,,.ıoılmem neden, önumde bir 111a- manevralara başladı. Fırsat bula
sal devi gibi heybetleşen t~~~= rak etrafa göz attım. ses duyma
renin ynnıbaşında o kadar kil~ yordum amma halkın ağzı uzun 
düm ve o kadar eridim ki, beıt1~ uzun açık kahyor, knpanmnsiyle 
le bu hava yolculuğuna çık'c~. tekrar açılması bir otuyordu. El
olanlnrla bir anda kaynaştırı>1 ı- ler çırpılıyor.du. 
yebilirim... Tayyaremız sert bir dönüş yap-

Pilot, kısayı geçmiyen b01~a, tı. Meydan~ da, halkı da, paraşüt. 
omuzları geniş, bilekleri lt8 ~n: çüyü de bır anda ~aybetim. He
gozleri parlaktı. Elimi .ezer ~bı men altımdan, elle tutulur gibi 
sıktı, yuzürnc okşar gıbi tınktı. yakından ağaçlar geçti. Kalknr
Dudaklarını kımldatıp ta tel' e.. ken duyduğum kazıntılı sesi tek. 
lime olsun söylemedi. Sırtın' tay- rar duydum. Bu ses dAha ziyade 
yaresinc doyndı. Dişleri ar~sına tekerleği kırılarak dingili üzerin
pıposunu sıkıştırdı. Beresiııı dü- de sürüklenen bir nrabanın çıka
zeltti. Ellerini göğsünde ka<Uştu_ racağı Sesi andınyordu. 
rarak meydandan kalknn bit' tay- Kaı_:nnın ağzına dayndıklan 
yareyi seyre dolrlı. ..&{ rncrdıvenden inerken toprağa 

ParasC ~~ ;·~~·.,,.ç z beyaz b~t.:m aoslu~a doğru inen pa. 
.umm geçirmlş. Zay~ı uzun raşütliı ca.tnb:ızın re~gi kadnr sa

boylu, keskin bakışlı b~r genç. rardı~ını duvdum. Elimdeki 
Ellerimizi sıktı ve bizlerı tayya- menditle de terlerimi kuruladım. 
reye davet c~tı. . Bu benim biı- ufnk hntıramdır. 

Bizler bu ıki iradenın cambaz- ---..__ 
lık1arını merak ederek hava ka- F cansız Al 
filesine katılmış birer kukla idik.. r .. man 

1 
- Buyurun:. .. M". aseL. . 
bcdil~r, yürı.ı?ult.. . un Qetlerı 
- Binip, dediler .. Merdivenle-

ri tırmandık. 
- Oturun. dediler .• Gösterilen 

~all, 1 lncir!P.J 
Mareşal petaın'i11 nutku 

Sessiz tayyare 

Nevyork, 2 (A. A.) - Meşhur 
havacılık mütehassısı binbaşı Se
''ersky, Almanlann sessiz tayya
reler yaptıkları hakkındaki ha
ber münnsebetile şunları söyle
miştir: 

"Almanlar eğer sessiz bir tny
yare icat etmişlerse, bu havacı
lıkt,q yeni bir icat demek değil
dir. Tayyarenin çıkardığı gi.irül· 
tünün yüzde yetmişini pervane 
çıkarmaktadır. Bu. nisbct pen•a
nenin şekli ve eb'adı ile değişe
bileceği. gibi sürat derecesi ile de 
alakadar bulunmaktadır. Binae
naleyh, sessiz bir motör, ale!A
de bir tayyare motörünün ~ıkar
dığı gürültüyü yani yüzde ~ nis 
betindeki gürültüyü kolayca iza
le edebilir. 

lngiltere - ispanya 

Münasebatı ve 

Tanca Meselesi 
Yerlere yığUdlk. 

Motörler çalıştırıldı. Şiındi yer 
Yer bozulmuf ıtaldın.m. üatünde 
otomobille ilerliyor gıbıy~.. Bir 
ara dutduk. Sonra yavaş .;avaş 
l!)<'• sesleri hırçınlaştı. e!'Va. 

~nevre, 2 (A· ~.) - "D.N.B.,, 
MareŞaı Petain, dun hariciye na- Madrid, 2 (A. A.) - Yeni sene 
zırı F'Iandin de hnıır buıunduğu dolayısiyle Amerikada İngiliz 
halde, kendisine yılb~~ş·ı ~briki- Klübünde yapılan bir toplantı
ne. g~len kordiplomatıgı kabul et da Amerikanın Madrit Sefirine 
rnıstır cevap veren İngiltere Sefiri Sa-

r eııslıklar çaldı, tayYa:e. şol>le 
do ~ıldı, kopmuş gıbı ilel'i 
lcklf'frladık. Yer kazıldı, teker. 
den~ kaydı ve birdenbire [?r
dü.. sildik. Paraşütçü bizC on-

- ~erden kesildik .. dedi. 

* * Y\seğe ~urulmu~ hamakta 

papa!."n vekilinin söylemiş ol. moel Hoare ezcümle demiştir ki: 
duğu .so.zle~~ Mareşal ŞU .c~':n.bı "İspanyol dostluğunu kazan.. 
vetınıstır: F'ransanın tesısı 1C:irı mak için son aylarda yapılan 
işbirliği Y~Prnağn fım~de old~~~ gayretler muvaffak olmuşsa, bu, 
}'eni bir dunyaya ve istikbale ıtı- bi.ıyiik bir nisbet dahilinde Ame
l"tıadı varc!ı~. Esas nnanelerini v_c rika Elçisiyle aramızdaki sıkı iş 
h•udki vazıfelerini idrnk etrnış ~itliği sayesinde temin cdilmiş
bulunan F~aJ?-Sa, .milletler nrasın tı~. Anglo.Sakson ve İspanyol 
daki mevkıını nlncaktır nuıı " F .,, etleri arasındaki ihtiliı.flarJ 

l' eni se.rıe l"ansa için ortadan kaldırmakla cidden bü-
fliiçlüklerle doludur,, Y?k bir işi başarılmıştır ve cmi· 

Cenevre, 2 (A.A.) - "D. N. B.,, nun ki, gelecek aylar içinde bu 
31. İlkkunun aksa~ı Mareşal Pe- dostluk daha ziyade kuvvetlcne
taın F.ransız mill~tıne hıtaben şu cektir." 
söılerı söylemistır: Tanca meselesi 

11Harp ve abluka • mernleketin 

fBaş1 J incideı zonunun işgal ettiği kışlada yan-
gın çıkmıştır. .Postumia, Tiryes

meye teşebbüs maksadile tank- teyi Yugoslavyadaki Ljubliana'
lar kullandığı zama_n çok ağır za. ya bağlıyan yol üzerindedir. Kış
yiat vennişlerdir. Italyanlar. ilk la tamamen yanmış ve bazı as
hücuml~rı tard<:,dildikten sonra, kerler kışladan zor kurtulmuşlar
dalıa bır ~k ~u.c~mlar yapmış- dır. İlk tahkikat yangının bir sa
lar fakat hıç bırısınde muvaffak botaj eseri olduğunu gösterdiğin-
olamamı~ardır. • den, dört sivil tevkif edilmiş ve 

Şımal ceplıesınde bütün garnizon kat'i surette ne-
Manastır, 2 (A. A.) - "Reu- zaret altına alınmışt1r. 

ter,.: Ohri gölünün ~arp sahille- Bardia'daki vaziyet 
rindeki muharebeler bütün şid- . (A A ) İ ·ı· k 
dctini muhafaza etmektedir. K~ıre, 2 · .. · 7 ngı .ız. a-

1\Iiithiş soğuk ve kar fırtınası rargahının bugunku teblığınde 
dolayısiyle, Yunanlılar, Lin köyü "Tarablusta. Ba:.di~ m~ntnka~m
ıle etrafındaki mevzileri henüz rl~ t.opç~m~z bu~uk bır foalıyet 
işgal edememişlerdir. Fakat İtal- I{Os~rmıştır.,, denılmek~edlr. 
yanlar buralarda bulunan malze- Dı~er t~nftan Bardıa .o:dusu 
melerini Elbasana doğru çekme- nezdıı:ıd~kı Reute~ muhabırı şun-
ye başlamışlardır. Lin köyü, ha- la?. bıl?~rmekte~ır: . . . .. 
kikat halde ne İtalyanların, ne İng~lız devrıyelen, ıkı gun
de Yunanlılann elinde sayılabi- cienberı, T.arab1usga.rp ~ududun
lir. · dan 110 ~ılometre ıç~~ıye kadar 
Şimal kısmında Yunanlılar üç uzanan .hır s~ha dahılınde .hare

istikamctte ilerlemektedirler. Bi- ket ha~ındedı:l?r. 24 İlkk~nu~
rinci ileri hareketi, Görice'den danberı .~ar~ıa dan Tob;uk n ı;tı· 
başlayıp Moskopolis'ten geçerek den yol .uzerınde de s~hıl boyun
B t' d ğr h k t h r d d' ca devrıye hareketlen yapılmış
. e:,a ~ . o . u arc c o m c ır. tır. Bardia'nın muhasarası devanı 
O'çun.cu -~lerı.hnrckc~ ise Pograd~ç etmektedir Kum fırtınası yeni 
ve Lın uzerınden yıne Elbasan a başlamış sıcak ta artmıştır. 
doğru inkişaf etmektedir. ' -o - --- " 

Bu gece, İtalyanlar, cephenin 
Lln kısmında, bir mukabil hücu
ma geçmişlerse de püskürtiilmiiş.. 
terdir. Her iki taraf tn ağır za
yiat vermiştir. Şkumbi vadisin
de, Yunanlılar, İtalyan mevzile.. 
rine hücum etmişlerdir. Bu cüzü
tamlar hücumlarında, çete muha
rebesi usullerini tatbik etmişler. 
dir. Yunanlıların burada İtalyan
larn isyan etmiş olan, Elbasanın 
dağlı Arnavutlarından bilahare 
yardım görmeleri muhtemeldir. 
Şkumbi vadisinden Lin köyüne 

kadar uzanan Yunan hatlarının 
öniindeki İtalyan kuvvetleri dôrt 
fırka tahmin edilmektedir. ttU) 

Japonların Zayiatı 

Pamuk Kongresi 
(Başı ı incide> 

tunız, Akala üzerinde burada da 
tecrübelerde bulundu. Arkadaşla 
run, iyi neticeler aldıklarım mek
tupla bana söylediler. 

Böylelikle Akalayı Cukurova
ya intikal ettirmeden siz müstah
sil nrkadaşlarımla, toplanıp ı;tö
rüşmek ve fikirlerinizden istifa
de etmek için bu toplantıya ça
~ırdılar. Fakat, sizleri böyle ra
hatsız ettikten ve bu kadar kıy
metli ve ihtisas sahibi kimseleri 
bir araYn topJ,.ciıktan ~onra. mev 
zuu yalnız Galveland ve akala 
bahsi etrafında bırakmak, bu RÜ
zel fırsattan istifade edememek 
olurdu. Onun için toplantıya pa
mukla alakalı diğer işlerimizi de 
mevzu ittihaz ederek bu ~alışma
larımızda muvaffakıyetler dile
verek sözlerime nihayet veriyo
rum.,. 

Encümenler seçildi 

Ulus'un Makalesi Almanya Yeni Bir 

Siyasi Taarruza 

Hazırlanıyor 

(Bası 1 11•rideı 
madını bildirmekte, "felaketli 
zamanlann imtihanından muvaf
fakıyetle çıkan., 1ngiliz - Türk 
dostluğunun "Dünyanın istikba· 
li, hür milletlerin emniyet, sa:ıdet (Başı 1 incide) 

göre ise, seYkedilen .-ısker mrkta
ve refahı,, için pek büyük bir e- rı yanın milyonu bulacaktır. 
hemmiveti olı:ıcağını teyit etmek-
tedir. Evvela, bizi hatırlamak ne- Romanya ile Sovyet Rusya aru· 
zaketinde bulunduğu için Büyük smda daha iki uç gün evvel bır tı
Britanya İmparatorluğunun Şe- caret muahedesi imzahınmıştır. 
fine ve en meşgul adamına teşek- Buna rağmen Romanya - Sovyd 
kiır etmek, iki millet dostluğu Mimasebetlerinm günden gune 
hakkındaki fikir ve hükümlerin, fenalaştığı, hatta Romanya hJku 
hıç bir ilaveye lüzum göstermi- metinin Moskovadaki sefırı Ga 
vecek kadar, Türk düşüncesine :fencu'yu geri çağıracağı ~ö~ len 
mutnbık olduğunu tekrar etmek mektedır. Bazılarına guıe Alm~m· 
isteriz. yarun Romanyaya asker gönder· 

"Bu dostluk iki hür milletle mest, Romanya hukümctinin tn· 
müşterek emniyet ve tesanüt böl lebı .. üzerine bir Sov~~t taarruzu· 
gemizde tecavüze karşı, harp ve. nu onlemek maksadıle yapılm<ık· 
sulh menfaatlerini müdafaa et-1 tadır. 
mek için kurulmuştur. 1940 ytlı- Bulgaristanda Sovyet ve Al· 
nın tarihi. Akdeniz, Balkanlar. man propagandacıları aıasınd. 
Yakın ve Orta Şark alemi için bu şiddetli bir harp cereyan etmek· 
dostluğun ne kadar müessir bir tedir. Nazi propagandacıları halkr 
teminat teşkil etmiş olduğunu is- dağıttıkları beyannamelerde, Sov 
bat ettiği kadar, bu dostluğa ma· yellerin Bulgaristanı ışgal cı mck 
hiyeti dışında maksatlar atfet- istediğini söylemekte ve !\llosko· 
mek istiyen iddialan fiiliyat ile vaya karşı Bulgaristanın ıhti~ at· 
tekzip etti. lı bulunmnsını tavsiye ctmekte-

Bu ittüak olmasa idi, harbin dirler. Bulgar komünıst p.ırtisı 
sirayet hudutları nerelere kadar namına yapılan propagQndalarda 
uzayıp gideceğini, kurbanlarla da "Açız, ekmek bulamıyoruz, 
muztaripler yekununun daha kaç yağ bulamıyoruz, peynır bubmı
milyon artacağını tahmin etmek yoruz. Çünkü Almanları beslıyo
mümkün değildi. hür ve müsavi ruz. Almanyanın getireceği yc1 i 
milletler nizam ve tesanüdi.ini.i nizam işte budur." ~eklinde Al
siyasi ve iktısadi bir istikrar için man düşmanlığı telkin edilmr-k
tek mesnet telakki eden Türkiye, tedir. Hükumet bu ;ki propagan
Sınırfan etrafındaki uzak yakın dayı da susturmıya muvaffak o
milletler için bir emniyet kalesi lnmamaktadır. 
2ibi durmaktadır. • • 

Bu kale. hiç kimsenin hııkkın- Bütiin bu hadiselere bnkarak 
dn ve topra,ğında gözü olmıyan varacağtmız hukitm, Avru· 
hakkından ve toprağından her panın şark ve cenubu ~arkisi•ıde 
türlü fedakarlıkı reddeden. iman Sovyetlerle Almanların ml!nfoat· 
ve karar sahibi, er ve asil bil" mil- lcrı arasındaki çarpışmanın gım· 
letin müdafaası altındad1r. Bizim den güne had bir şe!<il almnkta 
hazırlanmaktan ve İngiltere ile olduğudur. Galip bir ihtimale go
dost ve müttefik olmaktan mak- re Stalin'in Pravda gaL~te inde 
sadımız ne oldu~nu soranlarv işaret ettiği tehlike 1e budur. 
yorulmadan ayni cevabı verivo- Hntırlardadır ki, Almanynıım 
ruz: Milletimizin ve emniyet sa- Balkanlardaki siyast taarruzu, 
hamız içinde mill<>tlerin hürriye- Molotof'un Berlin ziyaretinden 
tini istiyoruz: her taraf gibi. Ak- sonra tevakkufa uğr!lınıs, Bulga
deniz de Yakın Sark aleminin hu· ristan da Sovyetlerın telkini üz•'· 
zur ve saadetinin de. ancak bey- rıne Mihvere iltihaka c<>saı:et ede
nelmilel adil ve müsavi bir işbir- memişti. Şimdi Almanynnı.1 Bal
Hği nizamında olduğuna inanıyo· kanlardaki vaziyeti olgunlast:r-

ru~Bu hususta İngiliz kudreti- makla meşgul olduğunu görüyo
nin ne kadar kuvvetli bir temi- ruz Sovyet hududunda tahşidat 

vapması, Romanyada ıısker bulun 
nat tPskil ettiği Afrika ve Yuna- durması, Balkanlarda yapacağı si-
nistan harbinin inkişaflarında J?Ö So t yasi taarruz karşısın~a vye -
rülmüştür. Fransa düştükten bir lere müdahalenin tehll1<estni an
kaç ay sonra alınan neticeler, 
bir zamanlar ''en vakın dostla- lntmak ıçin olsa gerektir. Yoksa 
nn,. bile mukavemetinden şüphe Almnnyanın ga"t"pte bu knda:: m<>ş 
ettiği bu kudretin, maddi ve ma- guJ olduğu, ve harbi garpte bitir
nevi ne vaman kavnaklara isti- miye karar verdiği bir sırada, b;r 
nat etti~İni en kötücü1 düsman- de şnrktn kendisine yeni bir cep
lara dahi isbat etti. Bu mücade- he açmak istiycceği tahmin ed;le-
lede Mister Rooseveıt "insan şe- mez. 
caati tarihinde ebediyen yaşa.va- Eğer bu tahmin do"'ru 'se, bü
cak,, bir misal görmekte haklı- tün bu hadiseler, Almanyanın 

Balkanlarda yeni bir siyasi taar· dır... . 
"Yeni sene zuhuratından bi- ruz hareketine gecmesınm mu

zim hi semize neler isabet ede- kadde.mesi olarak U>lakki edilcbı
cei'!ini henüz bilmiyoruz. Kendi- lir Bulgar Başvekilinin Almanya 
mize ve davamıza sadık knlımık va ı?ifmesi n" ancak bu suretle i
ahdindeyız, kuvvetli, kararlı ve ~h olunabilir. 
rnh:ıtız.,, ___ __,,__ 

Seyiaptan Sonra 
fBası 1 ıncide ı 

riyle henüz irtibat temin edile
memiştir. Bilhassa Maltepe, Sul
bey ve Tuzçullu köyü tamamen 
sularla mahsur vaziyette oldu
ğundan dört gündenberi hiçbir 
haber alınamamıştır. Tuzla şose
sinin eski Gediz mecrasına isabet 
eden 75 metrelik kısmını sular 
götürdüğü için bu kısım üzerin
deki köylerle ve bilhassa Kaklıç 
köyü ile muvasalayı bir kayık 
temin eylemektedir. Torbalıda 
Arapçı ile Subaşı arasındaki bü
yük köprünün bir ayağı inhiraf 
ettiğinden icap eden tedbirler 
alınmıştır. 

* İzmir: 2 (A. A.) - Gelen ha. 
berlere göre, şimdiye kadar sular 
altında kalan bağ damlarından 
ve Çerkes, Osmaniye, Veziroğlu. 
Yeniköy halkından birçok kadın 
ve çocuklar kayık ve tombnzlar
la kurtarılmıslardır. Nüfusça 
hiçbir zayiat olmadılh gibi hny
vanatta da telefat yoktur. 

Basvekil Filov 
J 

fBa-,ı 1 incide\ 
her bütün bunlar henüz dediko
du mahivetindedir ... 

Başvekili;rı nutku 
Sofya. 2 f A. A.) - "D. N, B.,.: 

Basvekil Filov, yeni yıl miinase
bctile dün Bul~ar milletine rad
yoda bir nutuk söylemiş ve de

Almanya Üzerinde 
(Başı 1 incide) 

tı gemileri üslerine ve diğer he
hedeflerc miıteadit taarruzlar yA
pılmıştır. Fakat dun gec:.::ıin .en 
şidetli taarruzu Bremen uzcrıne 
yapılmıştır. Ilk raporlara göre bu 
tnarruz fevkalade muvaffak ol
muştur. Büyük yangınlar tesbit c 
edilmiştir . 

Alman tebliği 
1 - 2 son kônun gecesi Alman 
harp tayyRreleri merkezi ve cenu 
bu şarki Ingilterede birc:ok askeri 
hedefleri muvaffakıyetle boınhar 
donan etmişlerdir. 

Dün gece İngiliz tayynreleri A1 
manyanın cenubu garbisinde üç 
yere bombalar atmışlardı::-. Fahri· 
kalara isabetler olmuş ve bir ta
kım hasarlar vuku !mlmuştur. 5 
ki i ölmüş ve birçok kişi de yara 
lanmıştır. 

Vickers - Wellinızton tipind:-de 
bir düşman tavvaresi havı muh· 
rebesinde düşüriilınüştür. 

* Bcrlin, 2 <A.A.) - "D. N. 'R .• 
İngiliz: bombardıman tayvarele 
ri bu gece A lmanynnın ŞimnP 
Gnrbisi üzerinde ucnrrik bir co1' 
yerlere infilak ve yan~ın bom 
baları a'tmıslardır. Askeri hasn• 
voktur. Fakat üç fabrika ile mü· 
tenddit ı ir>rı haran olrrıııstur. 

Denizlerde harp 

tibiyim.. En ufak bir sar
sıntı yok. Altıma doğru ba
kıyor . Yollar, ağaçlar, tarla
la~ ~e kapılmış gibi gidiyorlar. 
But°: ~ikntimi harcamasam biz 
mi g ı)llruz, onlar mı akıyor pek 
farkın~ olamıyacağun .. Bir daha 
aşa~~~\ baktım.. Avuç içi gibi 
bir :~k .. yeşile boyanmış. Et
rafın a. karınca bolluğunda ve 
benıeritıııe insanlar var. Ya ha
'\'alandı~ız koskoca meydan .. 
Oturduğqm koltuk kadar kalmış .. 
Yanıba~dakl mektep te perçin 
çivisi kn~ar •• 

gıda maddeleri lthalatını güçıe~ti Madrid,2 CA.A.) - Ispanya ha· 
tirdiğ~ ~ih~tıe, yeni sen:?in c;;~k riciye naz:~ı. SUnncr, ''Haz'' gazc· 
müşku1at. ıçinde geçece~ı!1e hiç tesine vedıgı bir müliıkattn T:ınca 
şüphe edıleınez. Bunun ı~ın köv- enternasyonal mıntakasının İs.. 
lü, topraktan, verebileceği bel" panya tarafından işgali sebepleri
~eyi koparmıyn çalışmalıdır. Hal- ni anlatmıştır. Hariciye nazırı dl
kın diğer bütün tabakaları da 

(Başı 1 incidl') 

Japon erkeklerinin yüzde 83 ü 
Cinde hizmet görmek üzere silah 
altına alınmıştır. Japon ordusu 
son zamanlnrdn tevakkufa mec
bur kalmış gibi gözüküyor. Ve 
hatta öyleye benziyor ki, Japon
ların Cenubi Garbideki ricntini 
diğer ricatler de takip edecek
tir.,, 

Vekilin nutkundan sonra kongre mistir ki: 

Berlin. 2 (AA.) - "Resmi teb
liğ .. Pasifik'te bulunan bir Al· 
man harp eemisi aşaC!ıdaki mu· 
vakk::ıt neticeleri bildirm.istir· 
Düşmana ait veya dii man hiz· 
metinde bıılun:m on vapur b:ıtı 
rılmıc:tır Bu on vanurun tonilii 
tosu 64.155 dir Ratırılnn va.,ur
ların miirettebatı Alman hı-ırr 
~emisi tarafından Polinezvt1 wia 
1anndan birine <'1kıınlmı.,hr ~"' 
1<Anunun birhıde van•leın .,p .,. , 

keşi{ hareketi E:sn::ıc:•"'rl'l h; ' 

ttiliz karakol CE'misi A ld,.hn"""' 
;çıklanndR utese V"rİbıfı:tfr ni 
l'>er 1:-ır İnailiı karalc~J t"C'mi•·i dr 
l\srrıs~:.-t~'dn Gıırbinr;f> "ıir ~·>m· 
b.-;nın Uım i ·at:rtile ciüdi :ı sarn 
wf r:ımı~tır. 

Bu sırada paraşütçü yerJnrlen 
kalktı. 'l'ııyyare tabanından bir 
delik açtt. Evvelce hazırlanmış 
trapeıi bl.l delikten boşluğa sal
landırdı. A.yr1 ayrı ellerimizi 
sıktı. )"üzUne baktım. Sarı rengi
nin biıtün manası vardı. İstemı· 

gayretlerini b.ir lnisli arttırma~- Yor ki, "Tancanın enternasyonal 
dır. Hükumetın tahakkuk ettır- bir hale konulması sun'i bir vazi
miye çalıştığı tnilli kalkınma. Yet yaratmıştı. İspanyayı alaka
memleketi yabancı knpitalizm- dar eden yegane cihet bu vazl
den kurtarmayı istihdaf eder. yete nihayet vermektir." 
Fransada artık ne Pnrti, ve ne de Bu vaziyet ltalyanın harbe gir-
halk sınıfı olmnhdır.,, mesi üzerine vahim bir mahiyet 
Mareşal sözlerini, hn1kı milli almıştır. Tancanın haziranda iş· 

birliğe davet ederek bitirmi~tir. galı bundan ileri gelmıştir. 

Konoye'niıı sözleri 
Tokio, 2 (A.A.) - Japonya 

Başvekili Prens Konoye, Yılbaşı 
münasebetiyle millete hıtaben 
neşrettiği beyannamede diyor ki: 

"Bu sene enternasyonal vazi
yetin daha ziyade gerginleşmesi 
ihtimali vardır. Milletin miişkü
lRtını karşılam~ üzere fedakar
lıklara katlanmalıyız ve emsalsiz 
bir sebat !!Östermeliyiz.,, 

reis ve reis vekillerile katipleri se • "Geçen c;ene içinde hükumet 
çilmiş, encümen intihabı yapıl- m"mleketi harp dışında tutmaya 
mıştır. (A) encümeni Çukurova muvaffak olmustur. Bundan bas
akala mevzuunu görüşmekte, kn l 940 :vılı Almam·anın ve f
(B) encümeni de kongreye yapıl- talyanın büyük şefleri sayesinde 
mış olan dilekleri müzakere ve Bulgaristana cenubi Dobrucanın 
tetkik etmektedir. EncümenlC'.r avdetini temin etmiştir. Faknt 
yarın (bugün) mesailerine devam nihıwet, tanrı aııcak azimli ola
edecekler ve cumartesi günü ya- ne\ yard1m eder. f ste bunun i;in
pılacak umumi heyet toplantı- dir ki BulJ?ar mille i. hültcma!in 
sın•:Ja hazırlayacakları rarorları ve kralın idaresi :"}tında sıo~ı~t: 
okuduktan ve tabettirilen karar- topl<>nmalı ve davasının rlrı~ı·ulu
lar kabul edildikten sonra kon- ğu::ıa iman ederek vazif,. .. ini Y9fl-
greye nihayet verilccels tir. maya hazır bu1unmalıdır.,. 
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ç p M KA 
sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 

Kalorinizi temin edebilirsiniz. 
Her bügük /lakka/.ige mağazaauula bulunur. 

Diyarbakır Belediyesinden : 
1 - 11201 lira 94 D1'11f ketif bedelli Belediye Aırf Mesarhtma alt Od 

bina, yol, anıt ve tez)'İnatı ve dıt kapılan inpatı 23.12.940 tarihinden itiba
ren 21 sün müddetle kapalı zarf aıuliyle eksiltmeye konmuıtar. 

2 - İhale 13.1.941 Pazartesi ciınü saat 10 da Belediye Enciiınenincle n
pılacaktır. 

3 - Mnakkat teminat 1365 lira 61 lranqtv. 
4 - Kapalı zarflarm arttırma ve ekılltme kamum bBktlmleri dahilinde 

13.1.941 Pazartesi stlnü saat dokuza kadar imnJı makbu mukabilinde be
lediye rinaetine tevdi edilmesi mecburidir. Saat dolmadaa aoma verilecek 
nrflar bbal edilmiyecektir. 

5 - Taliplerden aranan vesaik: 
A - Ticaret odumda kayıtlı balundalaDa dair bir TCSib. 
B - Evvelce yirmi bin liraya kadar inpat yaptıfına dair vesaik. 
C - Bu taahhüde cirebileceiine dair Nafıa Müdürliifünden verilnıiı 

bir vesikL 
6 - Daha fazla malilmat almak " ketif nrabsile tartnameyi s6rmelr 

fatiyealerüı Belediye Fen Mildilrlliitin• milnıc:aatları ilb ohuıar. (12078) ,I ____ _ 
TfiRKİYE 

KIZI A MIYETI 
UMUMi MERKEZİNDEN : 

Nflmane ve ~esine göre (1885) •dd denıi:r portmtif 
karyola kapalı zarfla ihale edilettiindea .ıikaclarlann Mtıbtlr
lü nUmuneyi görmek üzere fstanbul'cla Yeni P•tane dvarıod• 
Mimar Vedat caddesinde "Kızılay,, h•amd• Kızılay Deposu Dl
reldörlilifuıe müracaat etmeleri ve kapalı zarfların Jibde on 
bet nisbetindek.i teminatla 7/1/941 Salı günü saat on bire ka
dar mezkiir Direktörlüğe tevdii ilan olunur. 

1 zooo = zooo-
3 ltot = 1000.-
2 T5t = uoe-

• soo = zooo-
8 zso == zooo-

35 100 = 1500_ 
IO 50 = '°"-

300 ZO =•OH-

Türkiye Bankasına para yatırmakla 
valm1 para biriktirm~ olmaz. ayni za

manda taliiniZl de dene~ olursunuz. 

K .. ldeler ı 4 eubet. 1 M•· ıı Kumb•r•lı we lrumbal'Mll 
'"' t AOusto-. ı lkhclt... .. ... pıarınde " • eıd il• 

raa bulunanlar ku,._. 
rt• tar.11tıwı11d• yapı111 ttanu edlllrl•. --

BAY 

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

TAN Neşı·iyut Evi 
/sfanbui 

Aşağıda yazılı mevadm P8Zarlılı:Ia eksilımeıerl hizalarında yazılı pıı 
saat ve mahallerdeki askeri satın alma koml&Yonlarında yapılacaktır ır•
liplerin belli vak!Uerde ait olduğu komJs7onda bulurunaian Şartwdo.ıe 
rl komisyonlarmda görülilr. • 

Cina Mikdan Terninau Tutan thaıe gQıı saat ve ~.ııı. 
Lira ura 

1 Cimkü: Çocuk Ansiklopedisi. 
~u~nuza faydalı ve 
bU~U bir arkadaş va
zifesini görür. Ona bOS 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk AN1lldoJ1eui uJ 
.. ;ıttir. Mü1"JlllM/ ,ekilJI 
ecUt edilmlf olatk iki ell· 
'i birden (1) Urta verUb"· 

AdreS= İ~bulda 
T A N latbaası 

- --Butd8". 3800 Ton - ------l08,000 7-1-941 11 ~ir. 

.. BJIOlftt lllahJfillertnın bnali 
için _.ıs&t ve Usul,. bıakltında a-
1ınırılf olan 7-2-1939 günlü ve 
2es& s~~~ı ihtira beratı bu deta 
mevkiı fule .korunak üzere ahere 
d•~f~rat Veya icar edilecetın
de0 talıp Olanların Galatada İk
UISt Hanında Roberl Ferri')'e 

~·ulaf. 300 Ton 
Kuru ot. 1,°'9,032 Kilo 
Bulruna pek
mezi. 35,000 Kilo 

8650 

5580 

1890 

8-1-941 15 ı,nıeburgaz, 
37,()66 15-1-941 11 ~. 

12,800 '1-1-Hl 14 Jldirne la-
ııayl ~la
ınnda 

Ölçüler nİ.7~ .ıL .. ınin 17 inci maddesi mucibince senel"k. muayeneye 
tlbi bulunP "' senesi damgasmı taşıyan ölc;üler hariç) ve 939 ılk ve sene~ 
Uk tr• •C damgasını taşıyan bilumum ölçülerin 941 senelik muayenclerı 
,, .ak üzere kayıt muamelesine 1/ 1/ 941 ~nü baılanacak ve en geç 

ı 
1/ 941 güııü bitecektir. Alakadarların baih bulundukları kaymakamlıkla
belediyelere, Eminönü, Fatih, Beyoilu, Kadıköy ayar memurluklanna 
racaaua beyanname almalarını ve mezldir beyannamelerin arkalarmd:ı 

Fılı tartlara iÖre hareket edip memurlara doldurtarak kendileri imza ede
iek İade ettikten sonra mukabilinde müracaat kfıiıdı almaları aksi takdirde 
bu libi ıahıslar hakkında kanuni muamele yapılacaiı ehemmiyetle ilin olu-
nıır. (12484) 

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

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ . 
- Çıkacaktır. 

tltnıarmızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yardmı etmiı 
olacaJramıı. 

1 L A N 
FIATLARI: 

İlin sayfalannda 
Diğer sayfalarda. 
3 üncü sayfada 
2 nci sayfada 
1 nci sayfada 

Müracaat geri : 

santimi 50 Krş. 
,, 100 ,, 

" 200 ,, 
" 250 ,, 
" 500 " 

lstanbalda, Postahane karşısında Kızılay Satıı bllron, Tel: 226~~ 

\. lıtanbul, Poıtabane arkaaınde l!Ancdık Şirketi Telefon: 20094 -·95 ~ 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 

44 No. lu ilan 
Badema kaHplarda koyun etleri, "karaman, dafhç ve bvırcrk,, aıafıdaki 

esasa göre ıatılacaktır . 
Hayvan Borsaıımn bir cün evvelki canlı hayvan fiyatlarmm bamt bir 

misli, 
Meseli: Beyaz branıan Borsada canlı 26 kuraı olanca kasaplar .. aza-

mi aatq 52 kuruşu geçıniyecektir. "32,, 
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,.,0racaat1arı. ' 
25,457,90 ll-l-94l JO Konya: 

(1'124 - 4) 
Bir bine ve etQv işi 1909,35 

.. 
UO ton ınakarna ve ,ehriye llç tak

sittt: Yaptınıacaktır. Bunların Un'u 
ciheti &akeriyeden verilecekUr. Mua
mele, lı:azanç ıtoruma vergileri ile 
elektrik, ltb~Qr, sarfiyatı ve iJçillk 
ve Dıaklne a,ınortlıımaru ırıaaraııan 
müteahhide aittir. Beher kilosunun 
rnuııammen bedeli 12,50 k~tur. Te 
rnfnab 2813 liradır. Taliplerin 6-1-
941 günQ saat 15 te Ankarada Lv. A
rnfrJ.iti satın alma koınlsyonunda bu
ıunm.aıan. Şartnameaı komisyonda 
&Örülür. (1720 - 20) 

Iıkl• satın almaca~r. 5oo ıer torı- '\ ~f, 
daD •1&fı ol~ •e Arıt.ra İataı ~ '' 
~onunda vacoııl.ıa teslinı ta.:ıne ., ~Klİ 

pu~i~ s Yazan: Aka Gündüz § 
a·,..6::• j Satış yeri: TAN • İstanbul. Fiatı: 100 Kr. ~ 

r1 ayrı taliplerdell a~mabilir. 3000 •o ,ıf°' 1 

nan tenıinatı soOO hra SOQ tonun te fı' 
mınatı 3375 rııactır. Paztrbtı 6/1/94 l(a.İ SE. 

Lt VHA UllllUlllllllll'lıll'IUUfUllHIUltHllUUIUll llHlllUll 111. ~ 

den İtibare0 berstln llat 14 de An
karaıta Lv }.ıııirlifi lltın alma ko· 
miı1onunda yapılacaktır. Sartnam~ 

KJ= Tramv~y Pasoları 
lı:<>rııisyond• sörülür. 

(1714) (12574) 

Verilen tıat pab:lı IÖrülen bir mo- Maarif Vekil&ğinden : 
t6r usta okulu inşaatı tekrar kJip;ılı k B• 
zarfla eJcsiltmeye korunuştur Tahmin Tür çe Fransızca Bilell ır Daktilo Ahnacaktır. 
bedeli 148,789 lira 92 ~ilk temi- _..,,pra~ \1eJrillik Nqriyat JılUdürlüfthade caJıtmalr ilzer• Tilrkçe •e 
natı 10,490 liradır. İhalesi 20-1-941 Pransısca bilen bir dalrtiloiraf aıroacaktır. ltendiıine 100 lira ücret •e
Pazartesl ıdnil saat 11 de A.nkarada rileceJrtir. 
M. M. V. Hava aatuı alma koınisYO- ı.teklileriıı; tabıil •• çahıtıklat'I yerlercSe.ı aldıklan hi.smet vesikalarile 
nunda 7apılacaktır. Keşit ve ,artna- l&bsen veya .. bir iıtida ile 13 K. sanl 941 Pazartesi cünil saat 17 ye kadar 
me&f 745 kurl1$Cl komisyondan al.ınll'. N'qriyat ~udürlüiüne müracat etrııelerl llz11tıdır. . 
Taliplerin kanuni Vealkalarlle teklif )füsavı tartları haiz olanlar araımda liizıuna takdirinde bntiban 1'lpı-
mektuplarJJ11 ihale ••tinden bir saat Jacaktır. "12524,, 
evvel .koıniBYona vermeleri ihaleye -----------------..... ___________ _ 
ctreceJderin 3-1-Hl den 19-1-941 
günleri araaındaki tarihi muhtevi i
haleye lşürak edeceklerine dair Hava 
mU.teprbtJ inl&at IUbesinden vesi
ka almaları ve bir kalemde 150.000 
lirahk lı yaptıklarına dair vesika ib
razetmelerl ,arttır. 0722 - 22) • 

Beher kilOSUD8 tahnılQ edilen tıatı 
100 kuruJ olan 15,000 ltDo keçi kılı 
pazarlıkla münakaSBY'a konmuştur. 
İhalesi 6-1-941 Pazarteaı günü saat 
11 de Aııkarada M. M. V. Satın alına 
Jı:oıniayonunda yapılacaktır. Kat'l te
minatı 2250 liradır. Evaat Ye prt.na
mea komisyonda görülür. lateklilerin 
kanunı veaikalarile belli Vakitte ko
miqOQa gelmeleri. (1696 - llt75) 

• 
74'1 kır. 7UJnupk 498 ıon sert ce

maıı 1245 ton buğday kapalı zam. 
sabrı alınacaktır İhalesi 10-1-941 cu
ma günlı ... t ie da f ;anir Borno.e 
askeri satın alma komisyonunda 1a
p1Jnca.ktll' Taliplerin kanun! veslkalarl'• tekllf mektuplarını ihale saa. 
tinden bir saat evveı komlsyona ver
meleri Şartnamesi komisyonda glSrO
lilr Tutan 136950 Ura ilk teminatı 
aofİ'l hradır. (1660) (11931) 

• 
100 ten bulday alınarak,tır. Kapalı 

zartla ekaUtmeal 29/ 1/941 Çarşamba 
gilnQ aut 9 da Slirt'de askert satın 
alını lı:omiqonunda yapılalakbr, İlk 
teminatı 1950 liradır Taliplerin kanu
ni vesıkalarUe teklif mektuplannı 
ihale saatinden bir saat "'191 komis
yona vermeleri. Şartnemest komis-
yonda görillilr. ( 1682) (12135) 

• 
Beher kilosuna 4 kunıı tahmin e-

dilen 3000 ton balya Nmanı pasar-

Satllık Köknar · tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
1 - ~0111 Karacan depoıaııda iıti~te Dıe.cut 2821 adet muadili 1723/ 

230 M3 köknar tonıraia açık arttıfld8 ıle latdacaktır. 
2 - TomrıaJtJarm amca bat ıresme P•Jltrı mevcut •e tabaklan IOJal

lllat olaP hacim kabakam orta kı1t11r liı~rl11"'1. besaplanmııur. 
S - Toml'ldllara ait aat1' f&rtn8~el1 ArıJtara Orman Umum Mlldtlrltl

tuade •e İıtanbtıJ, Ankara, Bolu ÇeVtrıe t.liidllrUiklerlnde .e Bolada I>eır
let Onnaıı İsletınCli Revir Amirliiinde 1örtu11r. 

4 - Toml'UkJann muhammen bedeli 11 lira 56 kanaıtar· 
5 - lateklilertn"' 7,5 mavakk•' pey ak~ ile 6/1 / 941 cllnll saat 15 de 

Boladaki Revir Aınlrliiine mllracaatlan. '12411" 

Satllık Köknar Tomruğu 
Devlet Onnan İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
1 - Bola Karacasa deposunda ıstifte llle't'qt 1675 adet maadiH 1501772 

M3 köknar tomratu açık arttırma ile ıatd•Calctır. 
2 - Tomrukların aynca baı ıresme P8Jlaıı mevcut ye kabaktan soyal

muı olup hacim kabanıu: orta kutur llz.erinden hesaplanm11tır. 
S - Tomruklara ait satıı prtnameıı Ankara Orman Omam Miidtirltl

Hnde ye latan~, Ankara, Bolu ÇeVl~e MlldilrJüitinde ve Bolada De.let 
Orman ftletmesı Rnir Amirliiinde ıörillilr. 

4 - Tomruklarm muhammen bedeli 11 Ura 56 kuntftar. 
5 - hteklilerin tKı 7,5 muvakkat pe1 akçesi ile 6/1/941 c{lnB uat 15 de 

Botııdaki Revir Amirlitine mOrcaatları. •12461,, 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz Kunışluklann Tedavülden 

Kaldmlması Hakkında bin 
_ G~mflt 7tla kurathıklarm yerine cttmtlı bir Urahldar darp " p1,.. .. ,.. 

&atı mıktarda çıkanJmq olduiundan cUmtlı yllz kanaıhaldana Sl tlrincilr1· 
nun 1941 tarihinden ıonr• tedaviilden kaldırılma11 karartaıunlmııtn. 

Gümil• 'Yilz lnıratlıaldar 1 Şubat 1941 tarihinden ltibareıı artü teda•ill 
etmiyecek ve ancak Yahuı mal sandıkları ile Cumhuriyet llerkes Bankası 
,abelerince bbul edilebilecektir • 

Elinde gümiiı ria lnınqtuldar balananlarm bunlan mal sandıklariJe 
Cumhuriyet Merku Bankan tubelerine tebdil ettirmeleri ilin olaaar. 

~002s. •1021&. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Müdürlüğünden: 

1939 ıenesinde verilmiı olan Tramvay ve Tünel paaolarının 1/ 1/ 941 
~rıhhden itioarcn tebdiline baılanac:dından paso sahiplerinin iki adet fo-
totrııtlariyle hirhkte nihayet 31.1.941 tarihine kadar Elektrik ve Tünel tı
letl!leleri Umum Müdürlük kalemine müracaatla pasolannı tebdil etme-
lerı rn:a olunur. (13441) 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı •'ırihi : 1888 

Sermayesi : ı00,000,000 Türk Lirası 
Şube •• Ajana adedi : Z65 

Zirai ve ttearl her nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 LirQ Para 
iKRAMiYE YERiYOR 

b ,,ııdı ..... 80 ıı: ıNat Bankaa•nd• ecum arılı ve ltıbl1'911 taMrrut rı ... pıa 
ı raaı bulunenl•r• Mnedı 4 def• qeklltcelo kur• ile apOıd•kl Plln• o6rt 
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