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4kdenizde 
Alınan 

r ayyareleri 
---------------------A lm:.ı.llY~nın göı:' derec:eği bir kaç 
hava rnUcrezesi I;talyanm vııziYetini 
duzc'lll.!l1e,-e kafi değildir. Bugün 
ııa va Jı:ıı~vetıeri gondermtk sur-e
tile baF!ayan yardı.nu geııi~letznek 
mecbur1>eu hasıl olabillt. OnUn 
icin biZ ~anyanın itaıt'Ya gön-

Silô.h Altındaki 
Muvazzaf Eratın 
Hizmet Müddeti 1 

' ~t ~ .. 
derdıgı tayyare kuvveITc mi es~,. 
ve g~ıu:ı bır yardımın ba5langıcı o
larak tel~kki edebilh'iz, 

-----------------------l'rl. Zekeriya SERTEL 

Son haberler, Almanların 
Manş sahillerinde bulu

nan hava kuvvetlerinden bir kıs
~ını ayırarak italyaya gönder- ı 
aiklerini bildiriyor. 

Bu münasebetle İtalyan ve Al
ınan matbuatı iki mihver devleti · 
arasındaki tesanütten ve işbir
liğinden memnuniyetle bahsedi
Yorlar. 

Bu yardımın miktar ve derece-

Askerlik Kanununa Muvakkat Bir Madde 

İf..&yesi Suretile Bir Sene Temdit Ediliyor 
·-~ Ankara, J (TAN l\luhabi-

rindenJ - As!r~rlik Kanunu
nun beşinci maddegine muvak
kat bir madde ilavesi hakkın
daki kanun layihası Meclis 
Ruznaınesine alınmıştır. Hüku
met, bu kanunun esbabı mu
cibe layihasında aynen şöyle 
dernt"ktedir: 

kanlığının gösterdiği lüzuma 
binaen zaruri görülmüştür. 

Bunun için işbu kanun layiha
sı tanzim ve takdim kılınmış· 
tır.,, 

Layiha esaslarına göre, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun Be
şinci maddesine şu muvakkat 
madde ilave edilecektir: 

"Ordumuzun bugünkü teski
latı genişlemiş ve muvazzaf er "Halen silah altında bulu-

1 

HALK 

Müthiş Bir 

Bremen'r: 2 
Qin BoırAba 

Atıldı 
---o--

GA ZETESI 

o.eniz T ~gahlarmda 

v& Fabr.ikalarda Büyük 

Y augırılar Çıkarıldı 
Londr~ 3 (A.A.) - Hav..ı. ne

zaretinin tebliği: 

Çocutunuza verebileceğiruz en kıymetli ~ 

:,;~;~~:; ~!~u;.t;.~:~ ~a~~ ;O:UK 1 
AS1KLOPED1S1 Çocutun bütün hayatında izini bırakır. 1 

Talebe icin tenzilatlı fivatı (6) Liradrr 

si hakkında henüz hiç bir şey bil
miyoruz. Gönderilen hava kuv
vetleri, İtalyanların İngiltere 
bombardımanına iştirak etmek ü
zere Manş sahillerine bir hava fi· 
losu göndermelerine mukabil bir 
cemile midir? Yoksa Akdeniz 
harbinde Almanlarla İtalyanla
rın beraber hareket edecekleri
nin bir mukaddinıesi midir? BU 
suale bugün kati bir cevap ver
tnek mümkün değildir. 

ihth·acı artmıştır. Bu teşkilfı- nan 1335 ve daha evvelki do
tın kadrolarının ikmaline vete- ğn:nlu muvazzaf erat ile bu do
bilrnck üzere halen silah ~ltın- ğumlulardan muvazzaf hizme
da bulunan muvazzaf eratın te tabi eratın, sınıflarına mah
daha bir sene silah altında tu- sus muvazzaflık müddetleri 
tulınaları Genel Kurmay Baş- birer sene uzatılmış olacaktır.,, 
~----------__ , ________ .._..__ J 

Breme tı'de deniz üssü deniz 
tezg~a rı ve demiryolu 'istasyo
nu dun gece ingiliz bombardı
man tayyareleri tara!ından tek
rar hlJ cuma uğramıştır. Bu ta
arruz evvelki gece yapılan taar
ruz derecesinde ağır olmamakla 
beraJler elde edilen neticeler 
merr•nunivet veric-idir. Doklar 
mınftakasında ve büyük garda 
çıki(n yangınlar o kadar bi.ıyitk
tüı ki sonradan gelen tayyarele
rin harekat esnasında attıkları 
bombaJiarın infilakmı kat'iyet:e İngiltere sahiHerinde rasıt vazifesini gören ac;:keT1er, deni7.i kollu~·orlar. 
~rm•m~k~~~~~~ ı~ ------------------------------

M. Meclisinde Diğfür tayyareler Emden ve İhtilaflar Artıyor Bardı·a Etrafında 
Amstf~rdam'daki petrol tesisatına 

f4'akat vaziyeti tathlil etmek 
SUretiyle bu sualin cevabını araŞ-
'tırabiliriz. ... 

+ + 
I• talya Yunanistana taar-

Gümrük Tarifesinde Muvakkat 
Değişiklikl,er Yapılmasına Dair 
Layihanın Müzakeresine Geçildi 

Ankara, 3 (A. A.) - B. M. Meclisi bugün Refet Canıt ez'in baş
kanlığında toplanarak Haziran - Ağustos 1940 aylarına 1.1-it divanı 
muhasebat raporunun sunulduğuna dair mazbata ıle Milli Korun
ma kanununun 36 mcı maddesine bir fıkra ilavesi hakkındaki ka
nun 1Rviha~m1 VP divam muhac:ıebatm üç aylık raporları Ü;ferin
ne ittihaz edilmekte olan kararların meriyet ve şümulüniin tayini 
ne mütedair mazbatayı müzakere ve kabul eylemiştir. 

1 Devlet memurları aylıklaruun 

ruz ettiği zaman Arnavut
lukta 12 - 14 fırkalık bir kUV

\·eti vardı. Yunanlılar İtalyaJllll 
karşısına 7 - 9 fırka ile çıktılar. 
Sonra Şark vilayetlerinde ve 
Cenupta bulunan askerlerini de 
cepheye getirmek suretiyle kuv
vetlerini ıo - 12 fırkaya çıkar
rruya muvaffak oldular. ttalYan-
ların ilk taarruz esnasında Ar- Şimal C h 

_ ~ 1 tevhit ve teadülüne dair kanrma ep es 1 ek kanun layihasının ikinci mü
zakeresi yapılmış ve kabul edil-

e Y mjştir. Bundan sonra meclis. maoyUn C G unan aş kanununa müzeyye1 kan~mun 
üçüncü maddesinin tadili, :meri 

ve BJ emen yakinindeki demir
yoluna taarruz etmişlerdir. Tay
yareJierimizden biri kayıptır. 

Evvelki gece yapılan 
akınuı taf sUatı 

Londra, 3 (A. A.) - lngiliz 
hf'.ı.va kuvvetleri çarşamba ;akşamı 
Bremen üzerine 20.000 yangın 
'hnm hast vP bircok yiit-:""Pk in
filak kudretli bomba yaiğdırmış
lardır. Deniz tezgahlarını ve fab
rikaları ihata eden ateş denizi o 
kadar şiddetli idi ki müteaktp 
tayyareler tarafından bırakılan 
yüksek infilak kudretli bom bala
r.il" patlamaları tefrik edileme
mekte idi. 

Baskının gayesi harp gemileri
nin ve bilhassa denizaltılarırım 
inşa edilmekte olduğu bahrl he
deflere darbe!er indirmekti. 

(Sonu: Sa 5; Sü 1) 

navutlukta 300 kadar tayrarelen 
Vardı. Yunanlılar kendi hava 
kuvvetlerinden başka 1ngiliz ha
va kuvvetlerinin de yardımından 
istifade ettiler. Bunun üzerine 
İtalya Arnavutluktaki k~vvetıe
rıni takviye ınecburiyetinl duydu 
ve İtalyadan yeni kuvvetler gön
derdi. Bugün Arnavutluktaki İ· 
talyan kuvvetlerinin 20 fırkaya 
balı,ğ olduğu tahınin edilmekte
dir. Buna rağmen hiç bir Yerde 
tutunup cephe kunnıya muvaf-

T •k• A tf gümrük tarifesinde muvakkat 
azyı 1 r 1 mahiyette değişiklikler yapı1ma

Sl ve yabancı memleketlerle mu-
vakkat ticaret anlaşması akdi 
ve ticari anlaşmalar akdine ya
naşınıyan devletler müvaridatın<J , 
karşı tedbirler ittihazı hususlar· 
nnda hükumete salahiyet veril
mesine ait kanun liyı'haların.ı. 
Tür kiye - İngiltere arasında 2 
Birincikanun 1940 da aktedilen 
tediye anlaşmasının tasdikine a
it kanun layi'hasmm birinci mü-

Yunanlılar T epedelen 

Civarında Yeni Bazı 

~~kn~!~~:f1ı!1İ:t/iı~~i~~:~ Mevziler Zaptettiler 
niz kuvvetleri tarafından tehli- • 
keli bir hale getirildiği için, İtal- Londra, 3 CA. A.) - Cenubı 
anı ın Arnavutluktaki vaziyet- Arnavutluk mın~akasında Yunan 

Y
1
. . far dır Fazl 1 _,, İna·ı · lılar Bence ırmagmı geçerek beş 

(Sonu: Sa 5; Sil 3) 

Fransada Bir 
Üçler Meclisi 
Teşkil Edildi 

Meçhul Bir Denizaltı 

Bir Fransız Şilebi ile 

Bir Denizaltıyı Batırdı 
en ena · a 0 ar- ..,ı ız- k'l t kada il 1 · 12 
ler İtalyanın Yunanistana taarru- 1 ome re . r _ er emış ve . 

·· •· • • ~ · 'd.i diğe b 21 top, 20 mıtra1yoz ve 500 esır 
zu uzJet ~ '" ve r a almışlardır. Bu ileri hareket unp 0 .,..,, ... ışg:ı edP-:~l-o 
"'1lr.ıd Akdeuizdelti vaziyetl~illj d:l.lvaffakıyetle devam ettiği tak
ısıuıı etmişlerdir. !talyanla:r:m ~ır~e Yuniınlılar Tepedelen'den 
1tısırda uğradıklan hezimet t~ ~cllnyaya kadar uzanan yolu 
A.kdenizden İtalyan tehlikeswl te tleri altına almış olacaklar-
taınamen k~ldırmıştır. d1t. 

Halbuki Italya Yunanistanı iş: Cenuı:ıkttntakasındaki ilcrileme 
ga1 edecek, buradan Girid ve di- de11 ba$ a, Yunanlılar Berat'ın 
ğer 12 ada ?e olan irtibatı tenun 1~. k:ilobetı-e cenubu şarkisinde 
ederk Şarki Akdenize hakim ola- ka~ Do .re.nie köyünü de işgal 
caktı. AfDayutıuk ve Mısırdaki etmışlerdır. 
ınağlılbiy~t Italyanın bu planını Şimalde şiddetli. 
altüst ettı. Almanya, İtalyanın uhe& 

lngiltereyi 
istila Teşebbüsü 

Etrafında 

Bir Alman Gazetesi, 

Büyük Bir Devle 
bu işi kendi başına becereceğini nı ebeler _, 
umuyordu. Halbuki İtalya bu yü- Manastır, 3 (A . ..ı\.) - "Reuter,, Boğuşuyoruz, Diyor 
kün altından kalkmıya ınuktedir ~r~avutluk hududtı.tı,daki muha-
olmadıAım isbat ~tti. Fa.kat Al- bırı bildiriyor: S?n 2<\ saat için- Londra, 3 (A.A.) - Hitler 1n.. 
nıanya Yardım içın İtal;'!'anın tek- d.e. ~unanlılar, şıınal~ "e merke- giltereyi istila edecek midir? e
lifini bekliyordu. çünku o, bütün zı ~~a\rutluk cepheStnd~ Mosko- debilir mi? 

~...,.etivle Garbe yüklen.rnişti. polıs ıle Lin arasında Şiddetli 1- "Daily Herlad" gazetesinin as
yo~eticeyi ora~a alrnıya_çahşı- t3Jya~ lllukabil hiicumlal'll'\ı tar- kerl muharriri binbaşı Sheppard 
tayl· Bu defa Italya, bılhassa detrnışlerdir. !taıyanlar, l..in'in bu iki suale menfi cevap veriyor. 
yar;re bakrmından AlınaDY3;tll.Iı cenubunda Tiskupati'Ye hUcum Binbaşı Sheppard, makalede di
ceğinı olmaksızın. ~ürüyernıye- etmişler, fakat Yunanlılar, iki yor ki: 
yanr kanaat g.etırınce Alman- saat so??ra teşebbüsü elde ederek "- Hitler muvaffak olacağına 
olduX~rd~~nı ıstemiye mecbur bütün Italyan kazançlarını g_el'i kanaat getirmiş olsaydı birkaç ay 
Ierir--unku Italya hava kuvvet- ~1m1c;:J;ırdıry bahı:ı c;:imali ~;ırı...ırı ... I evvel istilaya tekrar teşebbüs e 
kısnıl bir kısmını Şimali, bir dağlarda 

1 
llnanlılar, bir ltal- (Sonu: Sa 5 Sii 2) -

nıiş u Şarki Afrikaya gönder- ·~0nu: Sa !'l ~ii fiJ ___ • __ _ 

rin~ ir kısmını da Mans sahille
vare ollamıştı. Eli~de _fazla tay
~ {an~1almamıştı. Şımdı sıkışınca 

ni ıahilindeki hava kuvvetle
~Jm~i almakla ~tifa etmiyerek 
. t enı Yadan da bır kısım kuvvet 
15 e mecbur olmuştur. 

F. * * at Almanyanın göndere-
. İt at ceQi hır ~aç hava müfreze

sı kalanı:ı. v~zıyetini ~üzeltmi· 
ye eti j degıldır, Akdenızdeki va
zıV ~ talya tek başına düzelte
mez. e tıgün hava kuvvetleri gön · 
dcrm ~ suretiyle başlıyan yardı· 
mı Y~tı genişletmek mecburi
yctı hasıı olabilir. Zaten Alman
vanın . /\kdenizde İngiliz donan
rrı asının mutlak bir hakimiyetine 
J:!i.iz yunırııasına imkan da yoktur 

Onnn için biz Almanyahın İ· 
talyaya Rönnerdiği tavyare kuv- ~ · '. 
· (Sonu: Sa 5; Sü 7) Jtal:\'aıılardan iğtinam edilen Jıarp malzemesinden bir kısmı 

• •• 

Üçler Meclisi azasından Harbiye 
Nazırı General HUNTZİGER 

Londra, 3 (A.A.) - Vichyden 
bildirildiğine göre 19 kanunuev
veldf' Dakar açıklarında bir Fr&n
sız şilebiyle bir Fransız denizal
tısı batmıştır. Bunla'rın meçhul 
bir denizaltı tarafından batınl
mış olması muhtemeldir. Fran
sı7 denizaltısı mürettebatiyle bir
liktE• batmıştır. 

Reuter Ajansının bahriye ne
zaretinden öğrendiğine göre, yu
kariki hadise vuku bulduğu 
farzedilen mahalle 500 mil mesa
fede hiçbir İngiliz denizaltısı bu
lunmamakta idi. 

Yeni . bir üçler meclisi 
Cenevre, 3 (A.A.) - Fransa 

Başvekalet müsteşarı eski dahili
ye nazırı Baudoin istifasinı ver
mistir. 

Amerika gazete muhabirlert
nin Vichy'den aldıkları haberlf're 
göre hariciye nazm Flandin, bah

(Sonu: Sa 5; Sü 3) 

Romanya 
Vaziyeti 
Karışık 

Alman Kıtaatı 3 

Fırkayı Buldu, Boyuna 

Mühimmat Geliyor 

İtalyan 
Müdafaası 

· Yarıldı 

ltalyan Garnizonunun 

Ümitsiz Bir Vaziyette 

Olduğu Bildiriliyor 
Kahire, 3 (A.A.) - İngiliz u.. 

mumi karargahının tebliği: 
Londra, 3 (A.A.) Reuter -

Romanyada dahili vaziyet kım
şıktır. Romanyaya yeniden Al
man kıt'aları gönderılmesinin 
başlıca sebebi sol cenah unsur
ları ile Demir muhafızlar ara
sında sık sık ihtilaflar çıkması
dır Doğrudan doğruya Bükreş-
ten gelen haberler esas vaziyeti Romanya Basvekili General 
bu şekilde göstermektedir: Ro· ANTONESCU 

Libya'da bu sabah şabkla be. 
raber Avustralyalı kuvvetler. 
tankların da yardımiyle, Bardia 
müdafaa hatlarını bir mıntakada 
yarmışlardır. Harekat devam cd, 
yor. 

* Londra, 3 (A.A.) - "Daily Hıı 
manyadaki nazi kuvvetlerinin 1 
üç fırkaya baliğ olduğu zanne- r--- - ..... 
dilmektedir. Büyük miktarda • • \ 

rald" gazetesinin Kahire muha~ 
biri yazıyor: Bardia'daki İtalya rı 
ı;arnizonunun ümitsiz bir vazi. 
yette bulunduğunu anlayarak va· 
kit geçirmeden teslim olm sı 
mümkündür. Grazianı'nın Bar• 
d ia'yı tahliye ederek Tobruk'tıı 
bir mukavemet hattı tesis etm<.'i\ 
tasavvurunda bulunduğuna dair 
bazı emareler mevcuttur. Fakat 
tahliye yapılırken Roma, ordu. 
nun Bardia'da tutunması ve hcı 

harp levazımı mühürlü vagon- Askerı Vazıyet 
lar içinde Romanyaya gelmek-
tedir. Bunlarm Romanyadan Al-
manyaya gönderilen petrollerın YUNAN _ iT AL YAN 
karşılığı olduğu söylenmektedır. 

Berlindeki kanaate göre, Ro
manyadaki Alman iktisadi mPn
faatlerinin baltalanmasına manı 
olmak ve komünislerle diğer mu
halefet unsurlarının gittikçe ar
tan tahrik.atına set çekebilmek 
için üç fırka askere ihtıyaç var
dır Bugünkü vaziyetin esasına 
Demir muhafızların takibettik
leri ülkü ile komünist emelle
rinin çatışması hakim olmakta
dır. 

• 

Bul)dan başka Romanyadaki 
komünist aleyhtarı mücadelede 
40 Demir muhafızla 18 Rus öl
müş ve bunun üzerine Soviyetler 
Birliğinin Bükreş elçisi Lavren
tief bu hadiselere bir nıhayet ve-· 
rilmesini talep etmiştir. 

(Sonu; Sa 5; Sü 5) 

iki Cephede 
Harbe Doğr~ 

ilk Adım 

Almanların ltalyaya 

Asker Göndermeleri 
Muhtemel .. Gq,rülüyor 
Lond~. 3 (A.A.} - Alman tav 

vare1erinin İtalyanın yardımımı 
<oşmalan hadisesi etraında bura • 
un siyasi mahfilelrinde ileri · sii 
~ulen mütalaaların hulasası şöy 
•e icmal edilebilir: 

Siyasi bakımdan bu hadise 
Mussoliniyi Hitlere daha ziyade 
'abi kılacak mahiyettedir. Havfl 
ıardımını, hiç olmazsa Duceyi ik 
u;iar mevkiinde tutmak için as 

{eri yardımın takip etmesi ash 
mkansız değildir. Almanyanır 

!talyaya yardımının müsbet kıy
meti ne olursa olsun, Alınanla
rın kendi vatanlarındaki kaynak· 

(Sonu: Sa 5; SÜ 4) 

CEPHE HATIININ 

TOPLU KROKiSi 
<Ao;keri mu.harririmiz yazıyor) ne pahasına olursa olsun muka. 

Bil' taraftan. cephenin şimal 

1 

bölgcsile Osum nehrinin iki tara- vemet etmesi için emir vermis. 
iındak.i dağlık arazi içinde, müt- tir. 
hiş kar fırtınalarına rağmen, şid- /ta/,yan tebliği 
detti çarpışmalar cereyan edip t al 
gicerken, diğer tarattan orta böl- t yada bir mahalı 3 (A.A.) -
gede, yani Klisura _ Tepedelen Ordu umumi karargahının 21Cl 
b.atb önünde ve bunun iki cena- numaralı tebliği: 
hında daha az şiddeUi olmayan Bingazi hududu mıntakasınd 
taarruz ve mukabil taarruz.tarda topçu kuvvetlerimiz, düşmanı 
hlç durmadan devam edip git- makineli teşekkill.lerir.i ve denı 
mektedi.r. Okuyucularımız, cephe-
nin şark kısımlarına dair diln ve vasıtalarını ateş altına almışla 
evvelki gün bu sütunlarda verdi- dır. Bombardman tayyarelerim ı 
ğimiz tafsilattan, ehemmiyetierinı düşmanın ileri üslerinden birin 
biç te küçültmek istemediğimiz 'Je sahildeki gemilere birkaç ker 
b~ bö!gel~r. hakk1;11da oldukça sa- ı 'll'l!T\l? rırlPr"lr r-;.,. kruvazöre 15 
rih bır fikır edınmlşler~ir. 

6
Bu be! kaydetmişlerdir. 

(Sonu: Sa 5 "'u ı 
\ , J 

1 

Diğer bombardıman tayyarelE>. 
,,, _______ _ ____ ....,,,,__, rimiz Bardia cephesinde ve çöld 

------=-·----....;....- (Sonu: Sa 5, Sil 2) 

' 

••• 
lnglltereye gelen Ameılkn mamt!ttı tanklardan bir kısmı 



z 

Yazan: Alf red Fabre • Luce - Çeviren: Uluna11 

Sekiz Gün 
Sürmeyen 

Fırtına 

Daladier ve Reynaud'nun hUvlyet
lerinde bıri ihtiyatsızlık, el.iter! hiç 
b r şey yapmamak yüzünden mem
leketi hezimete doğru sürükleyen 
iki phsiyet gbreceğimlze, birini 
h rp d ğerini de sulh taraıtan o
l rak gordilk. Daladier, mevklin
den atılır atılmaz;, ondan mustak
bel bir başvekil gibi hürmetle bah
settik. Bu fırtına sekiz gün devam 
etmedi. 

-18-
/,ıtilıabat siperi: 

hakkında söylendiği gibi onun 
hakkında da: 
çektirilerek bir General! dene
cek. 

Bu an'anevi bir politikanm 
dikkate şayan bir ,cümles1dır. 

Fransada hazırlanmadan harp 
ilin etmek adettir. 1940 senesı· 
nın mayısı 1914 ve 1J70 seneleri 
ağustos aylanrun devamındnn 
başka bir şey değildir. 
Doğrudan dogruya muzaffer 

olmak düşümilmuyor. llk hare· 
ket olarak muvaffakıyetsızlıkte 
enerji bulmak ciheti düşimülü
yor. 

Velhasıl her şey yerinde kulla
nılmış bir sözle bitiyor. 

Raynaud'nun azlettiği Girau
doux şöyle sôylemıştı: 

- Raynaud kabarmak 1ı;tiyen 
kuyruksuz bir tavuskuşıJuur! 

* * Ztıraraız harp: 
Martın 19 unda istifasını ver-

meden bir kaç saat evvel B u sahte emniyet içinde ya· 
makamında azimkir bir adam ha- şarken bır sabah 1Janımar-
t rası bırakmak için SOuritz'in tanın ıstilası haberı geldi. Bu, 
hukumetine çektiği bir telgraf bır değışiklik demekti. H,itler 
dolayısiyle sefirin çağnlmasını di kadar kım ldam rd 
ıleri süruvor. Sefirin. Sefaretin flill ye 1 ıyo u. 

w Deliğın agzına duman üflıyerek 
değıl... onu çekildıgı kovuktan çıkarma-

Ber.ı:<ery: ğa muvaffak olundu: Bu bır mu-
- Bızi böyle ne harp, ne de vafiakıyet sayılabılırdi. Bundan 

~ulh yapacak bir vaziyete soka- f 
bılmck için hakikaten dahi ol· sonra seri bir muza ferlyet umit

leri beslenmege başlandı. Fakat 
mak lazım! diyor. ayni zamanda herkes sütli.ı kah-

Bir baska mebus ta .şöyle söy- vesinden de pek emin degıldi. 
lüyor: 

- Daladier demokrasinin son Match mecmuasının neşrettıgi 
sözünü buldı,ı: İntihabat siperi! bır fotoğrafta Copenhague lı hir 

Bu lakırdılan işitenler kahka- burjuvanın tayyare gürültüleri 
halarla J(ülüyorlar. Kimsenin gü- ile uyanıp pijamasının üstune hır 
cüne gitmıyor. manto giyerek sokağa fırladıgına 

işte size bir gazeteci ile ayan dair ~ir fotoğraf vardı.. Cope~
iı7..asından biri arasında ~eçen ha~e lı. yerden ta!yarel~rın 
muhavere: 1 attıgı bır beyannameyı alıyor o-

- Daladier'yi dinledik... kuyor .. ve o~urken Alınan oldu· 
- o halde? ğunu oğreruyor! . . . 
- Bize dedi ki: Harp başladığı Bu. haberle; Parıse g.elınce ~ır::-

z.ı.man bir şeyimiz yoktu. Tayya- denbıre şehrın çehr~sı . degıştı. 
remiz, tayyare dafii toplarımız, tiyatro~rm. has~latı m~ı. ;ekrar 
hücum otomobilleri. hücum oto- otomobill~.ın . u~~r~erındv kar
mobilleril)e karşı müdafaa vası- yola somıe lerı goru!rneğe baş
taları velhasıl hiç hiç bir şey ladı. istasyonda kış sporunaan 
yokm

1

uş. ' dönenleri.n ka~akları 1939 a~s: 
- Bu sözler Ayanda ne tesir tosundakı nehır kayıkları gıbı 

hasıl etti? kaçakların valizleriyle karşılaş-
- Daladier çok takdir edildi. tı. 

8 ··nıük· f t Radyo yeniden büyük bir 
gu ır ına: ehemmiyet kesbetti. Korku 

limit, fedakarlık hisleri kayna
mağa başladı: Herkes benlığin
den yükseldiği hissediyor ve ıık 
muharebelerin kararsız va1Jyet
le,rınden sonra meseleyi artık 
zaman hallediyodu . .F'akat yavaş 
yavaş bu cepheye de alışıldı. 

Zararsız harp devam ediyor. 
........ 

Son müaamere: 

1AN 

İn9ilizleri11 
Tiftik Alma 
Şartları 
Almanyaya Satış 

Kasaplar, Mürakabe 
Komisyonunun 

Kar-arına İtiraz Ettiler 
Yapan Müesseselerle Leşlerden Boya ve Düğme Yapılmak 

Muamele Yapılmıyor Üzere Modern B;r Müessese Kuruluyor 
Ingiliz ticaret birligi Balkan ~~~3J?.l~r dün ~eledıye IktJsat 

mümessili Lord Glencommer / Mudurlugune muracaat etmışier 
~~tik ihracat bırliğıne gônderdl· ve fiyat murakabe • komi~yonu· 
gı bır mektupta, Tıirkıyeden 57 , nun e~ fıy~tla1:J hak~ınd?kı kura
bin balye tıftik alınacağını bil· rma ıtıraz ~tmışlerd:r. Itıraz ede~ 
dirmiştir. Yalnız Ingilız ticaret kasaplar. bı~assa kar nıspetlı?r~
Birligi, kendisinden tütık alacak nın bug~nkı._ı şartlara uymadıgı 
olan tacirlerin Almanya ve Al· nokta~ı u.zerı:11de dur!11~kt~~~rlar. 
manya işgali altındaki memle- Beledıye lk:ıs~.t Mudurlugu bu 
ketlere ihracat yapıp yapmadık- muracaatie:ı dun geç vakte kadar 
!arına dikkat etmektedir. Birlik kabul etmış ve kasaplarm ser
bu gibi tacirler hakkında bjr hste dettiklerı semb~pleri dın~emi.ştir. 
hazırlamaktadır. Listede olan teı· Bu ~.ebel?ler ve ıtirazlar uzerınde 
cirlerden tiftik almryacaktrr. bugun lazımgclen tetkikat y~~~ 
Diğer taraftan tiftik ve yapağı- lacak ve k?sapla~a pazartesi gunu 

lanmıza karşı.her tar:ütan talep- cevap verılecektır. 
ler artmaktadır. tsvect.en v:ıki Hayvan leşlerinden 
olar. taleplerde tng;ıiz tek- istifade edilecek 

teahhit binayı bütün tesisatıv!e 
15 sene kullanacak ve bu mÜd
det zarfında belediyeye hiçbir 
para vermıyccektir. 

Fakat muessese bu müddetten 
sonra aynen belediyeye devir 
edılecektır. Bu devır esnasıııaa 
beledıyenin müteahhıde verdiği 
aletler de tıpkı bugünkü yenilik
te olacaktır. Müteahhıt kandan 
ve hayvan laşelerinden bilhassa 
makıneyağı ve sabit renkli boya 
ve düğme imaline ehemmiyet 
verecektir. 

lif ettikleri fiyatlardan daha yük
sek fiyat vermektedirler. Yal
nız Jngiliz ticaret birliği tiftiği 
peşin parayla şehrimiz pivas~sm
da satın alacaktJr. R0manynYa 
evvelce taahhüt edilen son tiftik 
partisi de dtfn sevk edilmiştir. 

)1 ü tef errik : 

Deneme için Bir 

Talimatname Yaptldı 

Evvelce 6 ay müdetle kiraya 
verilen mezbaha kanlan, miıfs
sese kurulduktan sonra bu mü
esseseyı işleten müteahhide ve
rilecektir. Mı.iteahhit, mezbahada 

Şehir Meclisi hayvan leşle- modern usullerle kanlan hayvan 
rınden ıstılade edilm~sı ıçm bır vücudünden alacak, k::ını yere 
teştithane açılmasına karar ver- akıtmıyacaktır. Hayvan vücu
miştı . Belediye bu hususta bir dünden yere aktıktan sonra top
mukavele hazırlamıştır. Bu mu- lanan kandan kafi derecede isti
kave1eye göre 22 sene evvel Ai- fade edilemediği görülmüştür. 
manyaya sipariş edilıp 13 sene Onun için müteahhit muhtelif 
evvel gelen aletlerden istifade usullerle hayvan vücudünden 
edilerek altı ay içinde bir teştit- kan alma şekilleriru beledıyeye 
hane kurulacaktır. Teştlthaııe- bildirecektir. Belediye bunlardan 
nın inşası için mezbahada bar- hır tanesini kabul edecek ve mez
sakhanenin karşısında bir arsa bahada ona göre tesisat kurula
hazırlanmıştır. Bu bina bir mti- caktır. Bu tesisat masrafı mü
teahhit tarafından yapılncnk, mu-1 teahhıt tarafından ödenecektu·. 

Terkosun 
Makinesi 
Patladı 

- o---' 

infilakın Şiddetinden 

Bir 

Parc;a 

Makinist 

Parc;a Oldu 
Sular idaresi tarafından yeni 

getirilip Osmaniye telsizi civarın
da montajı yapılan tazyık maki
nelerinden biri dün sabah ani 
olarak patlamıştır. Infilak çok 
şiddetli olmuş, makinenin iki 
ton ağırlığındaki volılnı tuzla 
buz haline gelmiştir. Bu esnada 
orada bulunan Sait YtDı:sel adın
da bir makinist de ağrr yarala
narak ölmüştür. Vak'a etrafıncia 
zabıta ve müddeiumumi talı~ 
kat yapmaktadır. 

Belediyede : 

iki Otobüs Hattı 

Kaf dırıhyor 
Belediye, Sirkeci - Bakırköy 

ve Taksim - Yenimahalle otobiis 
seferlerini kaldırmaya \'e burava 
işliyen otobüsleri şehir dahıli 
hatlara tahsise karar vermiştir. 

Bunun sebebi, şehirde nakil 
vasıtası sıkıntısı çekilmesi, Ba
krrköyüne tren, Yenımahalleye 
de vapur işlediği için bu h~t
lara pek de lüzum olmadığı ka
naatidir. 

Vilayet Seferberlik Müdürlü- Poliste: Piyasada : BiR DE ANLAŞMA_ Bele-
ğü bayramertesi yapılacak alarm - -- diye ile Müzeler Müdürlüğü tari-
tecrübesi için yeni bir talimat- Bir Genci Odasında Ti t H +• • hi eserler etrafında bir anlaşma-
name hazırlamış :ve kazalara 1care eye 1m1z ya varmışlardır. Bundan böyle 
göndermiştir. Bu talim:ıtnamede k 1 
seyrüsefer işleri, ekiplerin faa1i- 1 Uyurken Yaraladtlar Macaristana Gitti harap olmuş Surlar yı J abilecek
yeti gibi teknik işler hakkında 1 tir· Fakat Edirnekapı, Topkapı, 
mufassal malumat verilmektedir. ı Çatalcanın Kale içi mahallesin . Macaristanla aramızda yem bir Silivrikapı gibi tarihi ve mühim 
Herhangi bir suitefehhüıne mey- de oturan Şaban Aslan, evinde tıca~e~ anlaşması yapmak üzere, geçit yerlerindeki sfular müm
dan vermiyecek etraflı izahata yatarken kim olduğu anlaşıla- H~rı:ı~~ Vekaleti iktisat işleri kün olduğu kadar tamir edile
rağmen alarm tecrübesinde ak- mavan bir adam tarafından bı- mu~uru Bedri Tabirin riyasetin- cektir. Mevcut asan atikanın 
saklıklnr yapan funirlerc idari çakla muhtelif yerlerinden ağır dekı heyet dün akşam Peşteye imarı için de bir prensip anlaş
ihtarlar verilecektir. surette yaralanmıştır. Yaralı Gu hareket etmiştir. Heyet azasın· ması yapılnuştır. Her eser 0 dev· 

Hastanelerde 

Muhtemel bir hava 1.ehlikes·n
de hastaneleri korumak için bir 
çok tedbirler alınmıştır. Bu me
yanda hastanelere bırer canavar 
düdiığü konmuş birer oksijen 
verme cihazı vücude getırilmiş 
ve müst.ahdemin ve hastalar 
içfn gaz maskeleri tedarjk edil
miştir. Bu hususta icap eden 
diğer tedbirlerin de alınmasına 
devam edilecektir. 

MUDURLER TOPLANTISI -
Ortamcktep müdürleri bayram 
tatilinden sonra bir topl:rntı ya
pacaklardır. Bu toplantıda tale
belerin umumi vaziyeti ve bazı 
uygunsuz hareketlerde bulunan 
talebelerin kontrolu meselesi 

reba hastahanesine kaldırılmış- dan bazıları, dün mıntaka ticaret · t tır. .,. ..ı....- .. . rın mimari stiline ve anınmış 
SANATLAR 1.mI<TEBtNDE mudtirlüğü?de bir. toplantı yaı.:a- mimarların planlarına göre tanıır 

HIRSIZLIK - Hüseyin Akpınar ra~, M.a~arıs~ı:ııa ış yapan tacır- edilecektir. Badana ve saire gibi 
lerın fık1rlerını sormuıılardır. g 1. • . bo 1 kullanılnı ve Mahmut Çınar adında iki sa- e ıp geçıcı ya ar . ı-

bıkalı, evvelki gece Sultanah- iT ALYA İLE MUKA V~E [ yacaktır. Belediye imar edHecPk 
mette Sanatlnr mektebinin de- M0DDETI alTTl - ltalya ıle eserlerin listesi haZirlatmakta
posundan 150 kilo demir çalıp aramızda mevcut ticaret anla~- dır. 
kaçarken yakalanmışlardır. Dün masının müddeti bitmiş ve yeni
birinci sulh ceza mahkemesine sinin akdi için de henüz h 1çbir 
verilen suçlulardan ikisi de tev- teşebbus yapılmamıştır. 

sram lMDAT MOTORU -
Belediye Adalardan lstanbula 
hasta nakli için büyük bir can
kurtaran motörü inşasına karar 
venniştir. Motörün içincie üç ya
tak ve sıhhi imdat teçhizatı bu· 
lunacaktır. 

kif l"<li'mi~ir. u 
BIR KAZA - Kartalın Kurt- YEN! TICARET MtJDtTR -

doğmuş köyü halkından Mustafa Mıntaka ticaret müdürü Avni 
Yılmazın beş yaşındaki oğlu 1s- Sekman, Ticaret Vekaleti teşki· 
mail Yılmaz, evde ekmek bıça- !atından bir Umum miidürlil
ğile oynarken aya,ğı kay~ış _ye ğe, eski Berlin ticaret ıni.unes
ciindcki bıçağın üzerine duşmuş- sıli Sait Sarper de Istanbul mın
tiir. Bıçuk, çocuğun karnından taka ticaret müdürlüğüne tayın 
saplanıp sırtından çıkmıştır. Ço- edilmişlerdir. 
cuk derhal ölmüstür. LAR 

Cankurtaran motörü ayni za
manda icap ettiği zaman itfaiye 
işlerinde de kullanılabilecektir. 

Yazan: Naci Sadullah 

"Giomale d'lt?lia,, gaz~te· 
sinin iddıasına gore. 

bu harbin hasından heri Tiirki· 
ye, Ahnanyay~ ve bilhaSsa lta!Y 
ya karst hasmane hatta ekserı:ya 
tecaviizknranc bir eda takın1Yor
mus. Halbuki vaktile İtalya 
Tiirkiyeden hic bir sey atmamış 
olan ye..,iıne d~vlctınis. Bu Jiıtuf 
tarafımızdan unutulmaktavınış. 
Ve şimdi Türk matbuatı, .ital.
ya ıtleyJLinde çok siddctli bır dıl 
ktıl~anmaktavmı~. Tfüki~·~nin :u 
\'f"lC\ıyeti ıse, fta.yaJ& wkkatll 

ı 
takip olunmakta~·mış. 

Biitiin bu iddialardan: nmİŞı 
diye hah edi im, içlerinden çeğıt 
nun asılsız biı-er rivayetten da 
ha mevsuk bulunmamalandır. t1 
'tib~ ettiğim satırların en gari~ 
de, Itnlyanın vaktile bizden hİj 
bir şey almamış bulunıluğuod.ıd 
bahis olanlardır. 

Acaba, en tabii haklanmı:d 
karşı bütün diinyanın göstermelc 
mecburiyctimlc bulunduğu hür• 
meti \•aktiJe İtnlyanın da besle· 
mi!j olması. bize hususi bir min· 
net mi tahmil ctmisti? 

Giornalc d'ltnlia gazetesi, e1t 
Jıiiyiik gafletlerinden birisini de, 
Türkiynenin, \'C Tiirk matbuatı· 
•ın Almanya ile İtalyaya ka"1 
takındığı edanın mahiyetini teş• 
hiı;tc göstermektedir. 
Eğer bu gazete, harekitımı:o 

ve neşri~·nhmızı dnha bitaraf bit 
~uurla takip etseydi, zaman za
man muhatap kaldığımız ağır 
tnhrikata rni{men göstermekten 
vaz ge<'mediğimiz vekan, sii~ 
neti ve t:ıhnmmfilii inkara kalkı
şırken, hicnp duymaktan ula 
lmrtulamazdı. Bunun içindir ki, 
biz, hnrekntımmn dikkatle ta
kip olunduğu şeklindeki iddiayı 
isabetsiz bulmakta tamamnc ma
zunız ve bunun içindir ki, Gi
ornaJe d'ltalia'ya, Türkiyenin 
harekatını gözden geçirirken ta· 
kındığını iddia buyurduğu dik· 
katin dozunu bir kac nıisline çı· 
karmas.ını ta' iye ederiz: Zira 
belli ki, buJtiin gösterdiğini id
dia ettiği dikkntin hududu, Tür· 
ki~ enin harck: tını isa~tle kav
rayabibnesine hiç tc kafi değil
dir. 
E~er <"Meyan etmelcfe lıulunan 

siyasi ve~ a askeri hadi eleri, sii
tunlarımıza ohjrktif bir lisanla 
geçirmemiz. Almanyanın ve İ
talyanın ale~hine oltn·or.ı;a, hun
dan müte~cllit mesÜ1iyeti bize 
YüklemC'.k makul giirü1emez: 

H ayal ile yaşryan birçok 
parlman azasının naza· 

rmda Daladier'nin mülayim bir 
pohtika temsil ederek ve hiçbir 
harekete geçmemek suretiyle 
Hıtlcrle itilafa yanaşabil~cği 
zannedilmeğe başlamı~tı. s~ne
nın başlangıcında xencıisinıien 
harbin ıdaresine dair istizahta 
bulunan bir meb'usa ~ylı:! cevap 
verıyordu: 

- 1914 de ilk dört ay zarfında 
yuz hın maktulümüz olmuştıı. 
Bu sefer maktullerimizin adedi 
hın iki yuzdiır! 

Cevap biraz kuvvetli idi. Bi
z m tamamiyle işin içine girme· 
dıgımiz zannini verebilirdi. 

M ayısın ikisinde Paris kibar görüşülecektir. Vekaletin ver
mehafili son müsamere- dıği son kararlar üzerine baslı

sini veriyor. Bu miisamerede yan Bobstil mücadelesinden ah
Marigny tiyatrosunda bir operet nan neticeler ve yapılması zaruri 
oynuyor. 1 icraat etrafında du kararlar ve· 

( Arkası Var) rilecektir. 

TREN BİR KIZA ÇARPTI - IlITIKAR YAPAN 
Ankara ekspresi Fener yolu is- Kadıköyünde, Moda cadde~~de 
tasyonunda hat boyunda oyna- bakkal Yorgi, Sava ve ~ . ~s, 
yan, 12 yaŞında z8 bide Acara zeytinyağı fiyatlarında ı~\'·kar 
earparak ağır surette yaralamış- yaptıkları için O'sküdar A ıye. 
tır. Yaralı kızcağız hastahaneye sinde 25 er lira para cezasına 
kaldırılmıştır. mahkum olmuşlardır. 

YENl SU DEPOLARI - Su
lar idaresi muhtelif yerlerde ye
niden su depolan inşa etrneğe ka-
rar vermiştir. Bu suretle muh· 
telif semtlerde görülen SU daihgı 
kalkmıs olacaktır. Depoları tesis 
ederken sarnıçlardan istifade edi
lecektir. 

Ve c~er İfoJya, ınntlnka hoş· 
nut olmak istiyorsa, Tiirk mat
buatının asJa mevcut bulunma
Y?n suiniyetini değil, hadisatın 
~ıziın sunutnksirimiz harieinde 
Halva aleyhine inki~af ed~n şu 
maltlm seyrini dcği,.tirıneye ça
lı~sını 

* 
Reynaud ve Daladier'nin hü

viyetlerinde biri ihtiyatsızlık 
dıgeri hiçbir şey yapmamaıc yü
zunden memleketi hezimete 
doğru sürükliyen ild şahsiyet 
gorecegimize birini harp diğerıni 
de sulh taraftan olarak gördük. 
Daladıer mevkiinden atılır atıl
maz ondan müstakbel bir başve
k 1 gibi hürmetle bahsettik. 

Bu fırtına sekiz gün devam 
etmedi ... 

Raynaud acayip bir adamdı. 
Bır taarruz yapmak için cesareti 
vardı. Fakat devleti ıslah içın 
hıçbır cesaret gosteremiyordu. 
iktidar mevkiine gelmeden ev
vel: 

- tık icraatım Lege!''yi defet
mek olacak! diyordu. 

ilk kraat: 

H ariciye nezaretinin diğer 
namaedı olan Moıızie so

zunu daha ikiline idare ediyor
du: 

- Benim ilk icraatım Leger'yi 
defetmek olacak idi! O halde bu, 
harıcıye nazın olanuycıcağım de
mektir. Hakikaten nisanda 
Baynaud'ya "Islahat" meseleai· 
.nın ne sularda olduju sorulduju 
zaman: 

- Bırakın bu meseleyi! Şimdi 
başımda ateş yanıyor! diye cevap 
verıyordu. 

Gamelin'i de kaldırmağı dü-
1 nmiiftü. Birçok aylardıınLeri 
bu iktiQarsız adam ordunun ta· 
aamen ıtimadını kaybetmiştı. 
Şimali prkl orduları başku
mandanı Qeneral Georgcs ile 
ınutabık kalamaması bütiın ku
mandayı felce ujratnµştı. Meb'· 
'QSaD meclisinde o mevkiclen he
men atılmaaı adeta açıkça talep 
ediliyordu. Fakat Dahdier ne 
yapmalı? Gamelin'in şah.si dostu 
idı Ravnaud da bu iktidarsız 
ukerı muluüaı.a em. Bırçoklarl 

~---------------------------------.,...----------~-----------------------,;.._---~-- Not: "Beyoğlu., gazefP.sf, dnnkü ft. 

Terbiye ve Nezaket 

Cok şiikür! Matbuattaki bi
berli münakaşanın arka

sı t~ndı gibi. Bu tarz münaka· 
şada bir yenilik gördük. Mesela 
bir taraf küfüre başlamadan ev
vel: 

- Biz, diyor. Son derece ter
biyemizi muhafaza ederiz. 

Biz de bu bahiste muarızların 
yalnız bu girizgahlarını ele ala
lım, üst tarafını okumıyalım ve 
bu cümle ile sigorta edilen mü
nakaşanan terbiye dairesinde ce· 
reyan ettiğini kabul edelim. Ve 
bundan sonra gazetelerin her 
türlü ağız telaşlarında bu ciim· 
lenin dairesindeb ayrılmamalan 
için ellerimizi açıp aşk ile şevk 
ile dualar edelim! 
Kadının birisi kocasının ttr· 

biyesi:aliğinden fok tikiyet e
dermiş. Birisine dert yanmış: 

- Ah! demiş, bizimkinin kil
filründen, terbiyesizliğinden ya
ka silkiyorum. 

- Madem.ki yola gelmiyor. 
Kendi haline bırak ••• 

- Derdim o de!il. Yarın ö
bürıün çocuğum olur5a o da ba
basına benziyecek. Korkum hu! 

- Hamile oiduğunu anlayın
ea beş vakit nama:ada 4;0CUğu
aua terbiyeli olması için yana
yakıla dua et. Allah hul&la edi
len duayı elbet kabul eder. 

Aradan zaman geçmiş. Kadın 
aaa olacağını anlamış ve derhal 
duaya başlamış. 
Doğurma zamanı yaklaştıkça 

Wınua karnı hüyümüş, biiyü
mtlf.- Nihayet vakit tamam ol
muş. Gelen giden yok-. Bir yan
U. 4a bna Mlyümekte devam 
Mlyor. Unıı u:aa4ıya muayene
_.. soara doktorlar bunun 
~•al ı.u deıt oWujunu kabul 
e ..... er. SenHen seneye kar
nuada büyüyen bu a~ayip dertle 
kadm seyyar bir hild dagi gi•i 
Y8R•tf. ~eı- ıeçmit. Niha-

yet bir gün büsbiitün başka hır 
hastahktan öldüğii zaman dok· 
torlar meraklannı gidermek 
için t'esedin karnını yarmışlar. 
Ne gcirsünler? ikiz olduklan .an
laşılan siyah sakallı iki delikan
lı hala biribirlerine nezaket ib
raz ediyorlar: 

- Evvela dışarıya siz buyu
run birader! 

- Katiyyen. Olamaz. Siz teş
rif edin kardeşim. 

- Nuruaynim! Siz çıkmazsa
nız adımımı bile atmam. Vallah 
çıkmam. İşte size bir de yemin! 

- Allah göstermesin. Katiy
yen bu terbiyesizliği yapamam. 
Ben de kesir ile yemin ediyo
rum vallah cık.marn. 

İşte bu farta nezaket yüziin
den hicaı-eler senelere,e anaları
nın karnından dışarıya çıkaına
ımşlar! 

* Fil ve pire: * 
Bir kaç gün evvel bütün ga

zetelerde görülen seylfıp 
hadisesi aklıma şu hikaye~ i ge
tirdi: 

Sular çekilip gemi karaya o
turduğu zaman Nuh'un gemi
sindeki biitiin erkekli disili hay
vanlar hep bir den dışanya fır
lamak istemişler. Nuh bu kar .. 
şıklığı göriince: 

- Yok! demiş. Böyle inti
zamsızlık olmaz. Para ile değil 
Sll'a ile... Kalaslan uzattıktan 
sonra evvela iri hayvanlar çıka
cak ve hemen içeriye doğru u
:&aklaşacaklar. Ouların arkasın-

GülüNC 
l4GAfl 

dan orta boylular çıkacak. En 
nihayet bir kaç saat sonra da 
boy sırasiyle miniminiler çıka
caklar. 

Ne muzip hayvan olduğunu 
bildiğimiz pire itiraz etmiş. 

- Nasıl olur efendim? Ben 
en ufaklardan olduium için de· 
mek saatlerce bekliyeceğim ... 
Herkesin işi gücü var. 

- Olamaz. Sıranı bekliyecek· 
sin ..• 

En iri hayvan fil olduğu için 
Nuh evveli onu çağınruş: 

- Dikkat et. Vücudün ağır. 
{}stUnde Ytiriiytteğin tahta o 
kadar sağlam değil. Dü~iip te 
bir yerini kırma. Ağır ağır iler
le ... Haydi göre~·im seni ... 

Fil yaprak kalaklanm salh
yarak. minimini gözlerinin bü· 
tiln kuvvetiyle basacağı- yere 
bakarak bu uydurma köpriiye 
ilk adım."llı atınış. Biraz da iler· 
lemis. 

Manevreyi takip eflea pirr 
Nuh'ttn hruska taraftaki mewıt· 
Iiyetinden istifa.de etmi hemen 
hızını almı~. filin sağrJ.Cnna zıp· 
fomıs. Tam kalasm ortasna ge
len fil bağrmış: 

- Nuh! Birisi arkamdan iti· 
yor. Şimd.i yuvarlanacağım! 

* * Gürültülü komşu: 

Sabaha karp evlerine gelen 
yukan kattaki komşular 

bitıuez tiikenmu takıroılan ile 
uykumu kac;ırdılar. Ayaklannın 
yiiriiyüş tarzından anlı.yorum 
ki hala dansa do)amamışlar. Bu 

hadise yukarıdaki Tufan hika
yesini ymıdıktan sonra aldıına 
hayvan.tara ait bir fıkra daha 
getlıdi. 

Seylaptan kurtulan bir hrrn
ca geceyi geçirmek için bir otel
lfe oda tutmuş. Soyunmuş Ya
tağına girmiş, tanı gözünü ka
PıyMağı sırada yuka~ katta 
~menin üzerinde hır ~ok a
daınların yüriidükleriııi, k~~
tldlıannı anlatacak ayak sesle
rinden bütün gece uyuyama~. 

:trtesi sabah. otelin J,ürosuoa 
inrn· ış. . . 

. - Nasıl? Geceyi ıyı gec;irdi
nıı ıni? 

- Ne geze.r? Gayet rahatsız 
olcht1n. 

-Neden? 
- Ostiimdeki otlada balo va~-

mış gibi bir çok avak sesleri 
işiitiıll. Uyumak kahil olamadı. 

- Oclaruzm numarası kaçtı? 
-21. 
- .\nladım. O halde mutlaka 

odanızı değiştirıneliyhn. 
- Sebep? 
- tlstünüzdeki odada kırk a-

yak ot111'11yor. Her akşam kuk 
çift ökç-in ıürültüsüne daya
nılır mı Ya? 

• * 
r ılbafı llfteaiıwle: 

Babası Yıl\atl ıecesi etlea
tisindea .__ a. his-

se almasını istemiş. Kan koca 
çoktan yatağında o1111U1 lazım 
gelen ç~uğu eğlence YePlerin
de dola..tırı~·orlar. Raba her uğ
radıkları yerde Yılbaşı şerefine 

hamıma, bermutat teville cevap ve. 
yuvarladığı kadehlerle tama- l'lyor. İddiasına Jt>re._ evelı':in 
men zom. Fakat oğluna sarhoş- lı"'kunun .ıc. ·~ ' ~ "'-11~ .. 
hık aleyhinde bir ahlak dersi edeıJ k-ıı:ımı, "B. B. c ... nln verdiil hü-

- l!isaya tamamlle uy undur. Ve tabrli 
takrir ediyor: eı!.ilmili d<>ğildir. Faknt, ben yine so-

- Yavı·uın. İ~ki bütün b•- tuyoruın: Acaba "İ tanbul,, ga1.etcsi, 
hasetlerin öz anasıdır... lllr okuyucularına ayni nut run tamamını 
fenalık ondan doğar. Bunun 11 vermek ımkdrunı bulabilmiştir de, 
beraber ... insan bazı '\1akit1':~ 1.ıe ~nunla ayni saa~ plyasaya silrlllen 
nim gibi bir iki tane atabilir... Beyoğlu., gazetesı niçin ayni işi ::ra-
Fak t et itidal ta:ı.ınıdır... pamamıştır? 

a g~y. . ikisi karar liem ~htunlarında sık sık al'ni ııe-
Rakının bırısı yarar, · viden tahrifler görillen "Beyo~ıu., ga-
üçti ... zarar! Sarh•!iıuk fok fena zele , yap!.ıgımız it.hamın isabetini kı
sevdir. s~;hoı;. olfl18 mYa dikkat yametc kadar sudan tevillerle gizle
~t~eli ..• Evet: .. J)ikkat etmeli... yemlyeceğini idrak ederse, bize daha 

_ B b :ıı..nı İnsan sarhoş makbule geçecek bir cevap vel1lliş ol-
a acı,.. 1- maz mı"' 

olduğuntJ nasal anuır ! · --
- Bak yavr1un. SaJ'ho'!luk 

ba1Jayınc• göz karac ,.. ~rhk 
insan adam akıllı göremeı:. Da
ha doğru~u İn'iPn htt şeyi çift 

Ziraat Makine ve 

Aıa+ ve Edevatı giirmive baslar ... Mesela şu kar
~ıdaki iki garsonu ~iiriiyo~ n~~
sun? ffunlan tlört tane f!Orduıı Mübayaa EdileCek 
mii? Adamakıllı sarhoşsun .• , 

- Aman hahac1~m Jcnr~da
ki garson iki değil bir tane ... 

* * Meşru bir bahane: 

Geç vakit evi~ gelmis· 
ter ... Zevç yeni Yiirümi

ye bashyan ç~uklar gibi duru
cuk duruyor. Kardl: 

- Fazla kat'ırdıo. iki şişe (Ok. 

Ne halde oldujunu bilmiyor
sun, bir kere ayoaya bak. Zateu 
bir şişe içtin nıi tamamen deği· 
şiyorsun. Sanki sen o değilsin .. . 

_ Doğru söyledin kancığtm .. 
ilk şişeyi i(baee .~ınaınen deği· 
şiyorum delil mı. 
-Taınanaen-·· Sanki sen gidi· 

yonma, yerine başka bir adam 
pllyor. 

- AIA! Zaten ikinci şişeyi de 
o yerime ıelen adam içiyor. Ben 
değil! 

ULUNAY 

Ankara, 3 (TAN) - Zira't Ve. 
kaletine ziraat makine 'Ve atat ve 
edevatları mubayaası için iiç mil 
yon liraya kadar tahsisat \Teril· 
mesi hakkındaki karar, 1t0ordi· 
nasyon heyetince tasdik edilmiş. 
tir. 

Ziraat Vekaletinde bu rnakine
lerin mubayaası işile meşgul O· 

Lan komisyon, makine imaı eden 
muhtclü Amerikan firmalarilE 
temas halindedir. Konıisyon, ay. 
ni zamanda getirtneeek makine
lerin nevi ve cinsini tayin işile 
de meşgul bulunmaktadır. 

Önümüzdeki günlerde her tür· 
lü kanuni formaliteler ikmal edi.. 
lerek makinelerin en kısa bir za· 
manda getirtilmesine çalışılacak· 
tır. 

Türk Sözü 17 Yaşında 
Adanada çıkan Türksözü rcfi

kımız bu yılbaşında on yedine, 
yılına basını§ bulunuyon tebrils 
ederi7 
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• ~Jtm~-~=;-~i-~i:-;;;::;;:;p 
a etmr~tedı.rier. 
~ . B~ııu~ içindir ki, Tancanın 
t. _ =n , 

1
,.. ıda~ı teJıınini tesbit etmek mak-

Uijh dh ~ad~)~ıe te;ıekkiil ettiği bildirilen y •dn In_gılıı • lspanyol Muhtelit Ko-
, ınısyonuntın mesaisinden şimdi-

'

\, il \ lik nıiisbet bir netice elde edil-
i as 1 ınt;si beklenemez. 

Ispan!a, İngilterenin askeri 
faiki)Ctı ziyadeleştiği nisbette 
İngil tereye yak taşacaktır. anzatası 

~ - ..... Bafkanlerda 1 
._ TancaJl\ vaziyeti hakkın- -
İspanya bıı.f\.iye nazırı tarafın-

'"\,; n<ıt. cl"k:ıır._t~ .-. Romanyaya yeniden Alman 
o-v;ı... - v .,...,. l ~· askerlerinin gelmesi, Sta-

1 2 - Balkanların yeni hareket- lin~ Pravda'daki makalesi, 
rc~e sahne olacağını gösteren ema- Bulgar Başvel<ili Filof'un Viya-
~tıyor. naya seyahati ve en son olarak 

Alman ha\·a kuvvetlerinin İtal
yan kuvvetleriyle işbirliği yap
mıya başlamasından sonra, göz
ler tekrar Balkanlara çevrilmiş 
bulunuyor, 

Tanca Meselesi 
~ 

15Panya Hariciye Nazın 
led'v, Serrano Suner düıı söy
rin 1~ bir nutukta; Tancanın Bi
de cıteşrin ayında başka bir 
üz \'let tarafından işgal edilmek 
vA e~e bulunduğunu ve bir emri
İsaki karşısında kalmaınak için 
~ Panya kuvvetleri tarafından 
Jg~-edildiğini bildirınektedir. 
1 

u <ıaberi ve.ren İngiliı kaynak· 
arı, Tancayı işgal etınek isti· 

Yen Yabancı devletin, İspanya· nr 7 vapurunu batıran İtah·a 
0 duğunu söylemekte ve İspan· 

1ada açlığın son derece şiddet 
l esbettiğini ilave etmektedir
tt, 

t ~o Suner Tancayı jşg~J 
l
. itttek ıstiyen yabancı devletın 
S"'· • d 1ı"''nı vermemişse d.e bun an, 
~ lllyadan ziyade Ingi)tereyi 

11Sdettiği tahmin edilebilir. 
8' l)iğer cihetten, Yılbaşı nıiina
lt·~etiyle İngilterenin ispanya 
~ llyük Elçisi Samueı Jloaı·e 
~ ildritteki bir toplantıda, Aıne-

1'a .Hüyük Elçisinin uııtkuna 
İt~diği cevapta, İspanyol dost· 
lıgunu kazanmak ic;in )·apılan 
~llYretlerin Amerika ı;a)·esinde 
lııuvaffakıyet knzandı::;>'lnı, is· 
~an:yollnrla Anglo - SaksOtılaTtD 
~enfaatlerinin miişterek oldu· 
~llnu ve aralanudnki ibtilfıflıır 
?ttadan kaldırılmakla biiYuk bir 
ış yapıldığını söylenıiştir. 

Kuvvetle tahmin edilebilir ki, 
ffimhuriyetçilere karŞl açtığı 

:ı.rpte büyük yardımlarını gör
~İiğü Alman ve İtalYan ricali 
ıle samimi olarak anin ınış olan 
~eneral Franko, nıihver devlet
leri lehine müdahalede btıhm
bıak icln münasip zamanı bek
~enıektedir. O zaına'a kadar da, 
lııgiltere ve i\merikaYı, İsııan
~ anın siddetle muhtaç olduğu 
~a maddelerini ve di~r yar
dımlarını tenıin maksadiyle, o
Yalamaktadır. 

İngilizlerle Amerikalılar da, 
İspanyayı elden kaçırn1a01ak 
için, ona karşı ınüınkiin olduğu 

Balkanların yakın veya uzak 
bir jstikbalde yeni hareketlere 
sahne olacağı ihtimalini kuvvet
lendiren başka hadiseler de 
ınevcuttnr. Bu, son :r.amanlarda, 
Ronıanyada, Yugoslavyada ve 
Bulgaristanda Komünist "' Na
zi tahrikatının gittikçe şiddet
lenmesi keyfiyetidir. 
Roınanyada gizli Komünist 

teşkilatları çok biiyük bir faali
yet göstererek, broşürler, be
yannameler ve diğer propagan
da vasıtalarile, Romanyanın Al
manların işgalinden gördüğü 
büyük zararları tebarüz ettir
mektedirler. 

Bulgaristanda ötedenberi Na· 
zi ve Komünist mücadelesi da
ha kapalı bir surette devam et. 
mekte idi.. Son günlerde bu mü
cad_ele en şiddetli bir çarpışma 
hahne gelmiştir. 

1!_ulgaristan ve Romanyada ol
d.u::U gibi zaruri gıda maddele
nnın son derece pahalılastı~ı ve 
azaldığı Yugoslavyada da Ko
ıntinist tahrikatının sayanı dik
kat bir derecede şiddetlendiği 
söylenmektedir. Yugoslavyada 
bütiin .sinemalar Sovyet filmle
ri göstermektedirler, Esasen 
Yugoslavlar, kurtuluşlarını ve 
istiklallerini Rusyadnn bekle
melcte idiler. Sovyet Rusya da
ha evvel Balkanlarda daha faal 
bir siyaset takip etmiş olsaydı, 
bugi.in daha ziyade Alman~·aya 
tevecciih eden Romanya Bul
garistan ve bilhassa Yu~oslav
yanın, Almanyaya karı,ı daha 
kuvvetli ve miistakil bir vaziyet 
almaları nıiimkiin olabilecektL 
Almanların Balkanlarda ya

kın bir istikbalde, a"keri de<tilse 
bile siyasi hareketler yapa'::ak
larına, ve ergeç Almanlarla Rus 
lar arasmda bir çarpısma olma
sı ihtimali mevcut bulunmasına 
nazaran, Balkan memleketlerin
deki bu hareketleri dikkatle ta
kip etınek icap etmektedir. 

M. ANTEN 

~f·lffô~!i--~ 
ISTANBULDA BİR HATAYLI ... 

~ Sayın okuyucularımızdan bir 
'ti nt, adını bildirm~ye Hizum giir
lı 1eden, sadece "Istanbuldn bir 

1<1.taylı,. imzasiyle, gazetenin Su
a~ Cevap Sütununa bir mektup 
lfondermis, arada sırada kendisi· 
ti:! .;okça istırap veren basur me
'b!elerine c;-are sormuş ... 

Bu siitnnları devamlı olarak 

b
takip e<lcn başka okuyuculanmız 
enim tereddiidiimü takdir ede

teJderdir. Çiinkü bir aralık bura. 
da basur nıernelerini anlatmıva 

I ;ı ısJn-1~-ı.ın· Bu bahsi ,yeniden 
tıçtllak, o '1ııkit yazdıklarımı u
lıtnııyanlara belki sıkıntı ,·ere

tl~tir. Fnknt sual !'ioran Hata~·h 
~ ~ 
t Unca akar.sular hile durur. Ha· 

1 11~·Iı~·p :;eıaınlamıya mecbur o
lır .•• 

reced~ hiirmet göstermemiş de
mektır .. , Hatay'ın en büyük he
kimi Da\.'Ud • üI - Antaki'nin de 
bu. fikirde oldmfo liüphesizdir ... 

ikinci defa tebrik, basur me· 
nıelerinin tanı erkekliğin şanın
dan olınasıclır. Baraklarda varis· 
lcr kadınlığın, bas,!-lr n:ıemeleri 
ele ~~keklij?in :;ıan1aır \'e ikisi bi
ribırı~e muadil sa~'tlır. IIormon· 
larn~ ışleri anJn,.ıldıktnn sonra, 
her ınsnnda kadınlık ,.e e·keklik 
karışık olduğu öğrenildiğinden. 
heri -kad1n olsun. eTkek ol"ut-ı_ 
rok kimseler kendile"inde kadın. 
lık veya erkeklik fa,.afından han. 
l?"~~i ~alip . old•1ğıındn şiipltf'ye 
dusnıuslerdır. Onun icin. rok de. 
fa erkeklere nıusallat olan ba
~ur rnemelPrine sahip olmak. in-

i: ilen de hu sayın Hataylıyı se- sanın erkeldik tarafı ıralin 0 tdu
<ıınJadıktnrı sonra ilkin kendisini ğ-una bir alamet savılır. Karlın 
~basur mernelcrinin sahihi ol- vey:ı erkek olmak tebrik edile· 
llğundan dofay1- iki defa teb- <'ek hir rn;rrif<>t deği],.f'! ~e. tered

~ik edc~eğitn. Birincisi, en hiiyiik diittt"n kurt-rlnrnk tehrik ·edilmi-
ekim Jpokrat namına ... Vakıa o YC değer... Bu Alihnetin salrlam 

büyük hekim namına söz sih·le- oldnğTına hir c1f'lil d" hasnT~ me· 
ll1ek bir kU-:talılık savdahilirse melerinin kadırılllrıi musallat ol
de Hazreti Pirin tebsir. etmis ol- duüu ,·akit ı::-ebelikte, yani ka
ı!uğu bir lı'.'ıtfa nail olan hir zata dmlık hornı.ommttn işlemediği 
fl hiiyiik h<'kiınin söziinü hildir- ~e,·irde g<>lrnesidir ... 
ıtıek her hekim için hir yazife o- Sayın Hataylı o1rn:vucumuza 
hır:' Pirimizin yar.ıp bıraktığına :-;unduğumuz tebriklerden. basur 
göre basur memelerine tutulan memeli başka erkek okuyu<'uları
bir zat. zatiilcenp hastnlığına, za- mız da kendi]erine bic;se alahilir
türree hastahl:ma, kanser hasta- ler ... Basur memeleri hayan okl1-
lığına. çıhan dökmek hastahğma, \"UCtılanmmfa -gebelikten baş
ıtıiskin illetine. tııhılmaktan ma- ka zamanlarda- olursa? Rıında 
sun kalır ... Yalnız bu bao;ur me- da kederlenerek hir şey yoktur: 
nıPlerine tutulup öteki kötii has- Basur memesi bulunan kadınlar
t:ılıkhrdnn kurtulmak ta elbette ı1an <;'Ofrumın ı;esi kalın olur. Ka
tebrike değer. Anın. insan hem ilmlarda davudi ses daiınn mak
hnsur ınemPlerinc tutulur, h"m 1 !ıulıHir. Basur memeleri insana 
tle öteki hastnlıklardan birine tu- ha} lurtacak kadar istırap verse 
ttılurı-a. o ,·akit kabahat kendi- ı.ne, l"iizel sesle haykınnak tesel
Wllııll& H.iw .memelerine Wi de· li getlri:r. 

Y llbaşı Sürprizi 

Güzel bir konser dinliyor 
. Pek mükemmel ~alın: 

kemanın nağmeleri ruhu ne k: 
dar dinlcndiri:ror İnsnnın hiitii 
htiviyetine bir huzur yn'\,lnra1 
müsekkin bir de,·a gibi ferahi. 
tıcı hir tesir yapıyor. 

Yepyeni bir senenin baslang 

1 
cmda hiitün miistak1'el giinlr 
için hıt7tır ''e siikl'ın vaadcden h 
musikide lahuti bir mnna \•ar. 

Bu nağmeler pek uzaklardm 

1 - Tü.rl<kuşu filosu uçuşa hazır vaziyette. 2 - Muhabirimiz Emin Karakuş Ankara fü.erinde bir cevelan yapmak üzere tayyar<' 
ile havalancağ-ı sırada 

ucu bucağı bulunmaz ufuklan 
derinliklerinden gcli)·or. Onla· 
ne tayyarelerin pervane ~rültr 
lcri, ne bombaların mcs'um J.slBı 
lan, ne zırhlılann 'korkunç ho 
murtuları yollanndan ahkoyahi 
liyorlar. Bu musiki asinasını bul 
mak için yuvasını arayan bir kn• 
gibı denizleri ~edyor. dai?;lart a 
şıyor, nehirleri athyor, bulutfa,. 
y~riyor; ve ta hizim ko 'TIUmuz:ı 
ruhumuza kadar sokuluyor. Havacı 

Nasıl 
Türk Gencligi 

Yet işliriliyor ? 
Bu musiki demir Ye ateş sa!?a 

nakları içinde "Semender,, ınh 
duran bir iilkenin daima sükfır 
ve \·ekarını muhafaza eden asıi 
de hir melikesine benziyor. 

Fakat, biz bu gibi konserler 
insanlığ-m deha abidelerinden bi 
ri olan radyoda her vakit dinli· 
yomz. O halde. bilhassa bu kon · 
'\erin Ü7.Nİmle niçin durduk? Ve 
hu hizde neden bu diişiindiiriicii 
te!<iri :'\·apt.ı? Onun1a ruhunıu1 
neılen hu kadar yakından konu
c;uyor? 

hb~l 1 J 
r~~~:~.~~;:::n:':.;~: -r Yazan: Emin KARAKüŞF 

~~~ı~~;ı:k h;::ı~~d;a~~~-i1~:;u -·r·-------.. -·--ww -- w-- 1 
kampı, havacılık okulu, planör- 1 r 
cüHik, Etimesuttaki motörlü o
kulun her biri başlı başına birer 
mevzu olarak işlendi. 

Bu yazılar tetkik edilecek o
lursa, bunlarda bir propaganda 
kokusunun mevcut olduğu saru
lır. Türk genci, Türkkuşµ, Türk 
kanadı diye bu işin yalnız edebi
yatı yapılıyormuş gibi gelir. Hal· 
buki Türk Hava Kurumunun bu 
kadar az bir zamanda gösterdiği 
bu muvaffakıyetleri anlatan ya
zıl;ır , ne kadar debdebeli ve şata
fatl• bir dille anlatılm1ş olursa 
olsur. aslını izahtan çok uzak
tır. 

Bunu anlamak için yapılan iş
leri yerinde tetkik etmek ve biz
zat ,görmek lazım gelir. Ben de 
bu defa öyle yaptım. Türk Hava 
Kurumu Reisi Şükrü Koçağın 
bir telefonu bu işi halle kafi gel
di. 
Mektepteki Müşahitler 

Bu sene İnönü kampını ikmaJ 
ederek Ankaraya gelen ta

lebe iki grupa ayrılmıştır. Bun
lardan bir kısmı, bilhassa u<;'ucu
luğa bünyesi müsait olanlar, pa
raıtitçü ve planörcü olarak yetiş
tirilmek üzere burada alıkonmuş, 
diger bir klsmı muhtelif işlerde 
çalışmak i<;in orduya iltih··k et
mışlerdir. Bu seneki mevcut ge
çen seneki mevcudun iki mislin
den biraz fazladır. Esasen orta 
mektep mezunu olan bu gençlere 
mektepte uçuş ve motör nazari
yeleri, hava seyrüseferi, asker
lik, toPOgrafya, paraşütçülük, ce
bir ve hf'ndese, kimya gibi ders
ler gösterilmektedir. 

Bu suretle İnönü kampında 
gördükleri ameli derslere ilave
ten nazariyat bakımında.ın da bir 
çok seylerin öğretilmesine çalı
sılınaktadır. Normalin üstünde 
bir istidada sahip bulunan ve 
binlerce talebe arasından ~lan 
bu gençler, Türk Hava Kurumu 
mektebinde büyük bir dik.kat ve 
itinı:ı ile yetiştirilmektedirler. 

Mektepte nazarı dikkatimi en 
cok celbeden sınıflardan birisi 
"ameli dershane,, dedikleri sı
nıf oldu. Genis bir salonun her 
tarafı vitrinlerle dolu. Bunların 
içerisinde türlü filat ve edevat, 
tayyareyi otomatik çalıştırmak i
cin vesaitler. tayyare yangın sön 
dürme cihazları, kauçuk teknolo
jisine ait parçalar, Balkan har
binde, umumi harpte ve istiklal 
harl::indc kullandığımız muhtelif 
tıwvare motörlerine ait tipler. 
T/l~be bütün b~ alat ve. e~evat~ 
ve bilhassa cskı ve yenı tıptekı 
motörlerin hepsini ayrı ayrı sö
kii p takmakta ve hepsinin her 
türlü hususivctlerine vukuf pey
da etmektedir. 

Rüçük Lola iJe Hans'ın _____ __;:;_ ___ ~ -
Hikayesi: 

Lala, küçük, Holandalı bir 
kızdır. O da bütün H0 

landalı kızlar 
~ibi tahta pa
buçlar giyer. 
Basında beyaz 
kolalı keten 
sapkası vardır 
12 yaşındn o
lan Lola her 
Holandalı kız gibi annesine yar
dım eder. 

Geçenlerde bir gün annesi 
Lolayı dere kenarına <;"amaşır 
yL~amaya gönderdi. Lola çama 
s1rını yıkarken kücük beyaz sap 
kası suya düştü. Lola şapkanın 
suların cert-yanma kapılıp uzak 
lasmasına mani olmak icin he
men elini ona doğru uzattı. İ!;i
tc tam bu esnada kaza bu ya .. 
Ayağı yanında duran çam.aşır 

Bu salonun y~nı başında di
ğer bir salon daha var. Burada 
modern motörler duruyor, "kör 
uçus .. denilen bir uçuş yapılmak
tadır. 

Kör uçuş tayyaresi salonun or
tasına tesbit edilmiştir. Sağa sola 
dönmesi ve yalpa yapabilmesi i
dn de elektrikle tahrik edilmek· 
tedir. Bir tayyarenin seyrüsefer 
halinde idaresini mucip he tür
lü hususiyetler, bazı hareketlerle 
talebeye burada gösterilmekte
dir. Kör uçuş tayyaresinin yanın
da bir telsiz cihazı ve pusla zavi
yesi duruyor. Bu masadan tayya
re içinde bulunan talebeye emir
ler veriliyor, pusla zaviyesi, se
yir istikameti tayin olunuyor. Uf
ku ve araziyi görmeden bu emir
ler vasıtasile kör ucus yapılıyor. 
Talebeler NasıJ Yetişiyor? 

Uçuşa ve tayyareciliğe ait 
umumi malUmat Etime

suttaki motörlü okulda verilmek
tedir. Talebeden bir kısmı ucuşa 
hazırlanmakta, diğer bir kısmı 
bir tayyare başında muallimleri 
tarafından verilen izahatı büyük 
bir alaka ile dinlemektedirler. 
Muallimlerin hepsi de Türktür, 
yabruıcı memleketlerde bir müd
det staj görmüş, hava ordumu
zun en kuvvetli unsurlarını teş
kil etmektedirler. 
Öğretmen Avni Ergüç, iza

ba t vermiş olmak için anlatı
yor: 

- Bir talebe ile on bir gün be
raber uçuş yapıyoruz. Bu müd
det zarfında 31 iniş var. Beş sa
at on yedi dakika bu talebe ha
vaJıı yalnız bırakılmıştır. Diğer 
bir talebe ile on dokuz gün be
raber uçuyor ve 48 iniş yapıyo
ruz. Bu müddet zarfında bu ta
lebe yedi sat otuz dört dakika 
havada valnız kalmıştır. Kısaca 
hemen bir ay icinde bir talebe 
yalnız ucmak cesaret ve kudre
tini kendinde buluyor. Bu neti
ceden biz çok memnunuz. Her 
hangi bir yabancı memleket gen
ci ile mukayese yapacak olursak 
rekorun bizde oldu_ğunu görüyo
ruz. 

Anlam1yarak sordum: 
- Nasıl oluyor, biz bazı ya

bancı memleketlere nazaran bu 
işe daha gec başladık. Bu muvaf
fakıyeti na"ll izah ediyorsunuz? 

- Bizde, diyor, bir talebe Pla
nörlerle uçarken paraşütçü olu
yor. Havacılık tarihimizde bir 
Türk ı;?encinin paraşütle atlamak 
icin yukarı çıkıp ta, korkarak 
atlamaktan vaz geçtiği henüz gö
rülmemü-tir. 

Talebelerin yüzlerine, vücut
larına, tavır ve hareketlerine ba
kıvorum Her birinin yüzünde 
nefsim• itimadın, cesaret ve va
zife severliğin izlerini okuyor gi
biyim. AnadolunUn muhtelif köy 
ve kasabalarından büyük bir 
<>evk ve heyecanla ıtelerek tayya
reci olmanın. memleket müdafa
asında büyük bir mesuliyet al
manın, on1ara verdiği gurur, her 
hareketlerirıde bariz bir şekilde 
canlanıyor. Koca ucuş meydanı 
hir mahşer J?ibi. İnsan neye ba
kac~ğını. neden izahat alacağını 
adeta şaşırıyor. 

* 
Nasıl Uçtum? * 
Bırdenbire bend:, ta!Yarey_e 

binmek ve hır muddet ı
t'in olsun, su fena dünyadan ayak 
tarımın kesildiğini görmek heve
si uyandı . Biraz düşündüm ... Bu 
cesareti nasıl oluyor da kendim
de buluyorum? .. Ne olur sanki... 
Acaba düsersem ölür müyüm?. 
Belki... İşe- belkiler kanşınca da
yanamad1m. Hava Kunımu oku
lu müdürü Osman Nuriye rica 
ettim: 

,_ Efendim, dedim. Bizi şöy-
le bir dolaştırmak imkanı var 
mı? 

O, daima gülen gözlerile bana 
bir baktı. 

- Siz arzu ettikten sonra ma
almemnuniye, dedi. 

Beni ve diğer bir iki arkadaşı 
tay:vareve bindirmek icin yanı
mıza yaklaııan muallim tayyare
cilere dikkatle baktım. İri boy
lu. güçlii kuvvet1i. her bakımdan 
insana itimat veren Muammer 
Öniz'e doğru yaklastım. Laf de
ğil bu, hayatımda ilk defa olarak 
tayyareye biniyorum, 

Beni tayyareye bindirdiler, ba-
şıma bir tayyareci şapkası. l!ÖZÜ
me de bir tayyareci _gözlüğü ge
çirdiler. Belimi de ne olur ne ol
maz diye bir bağla tayyereye ba,ğ 
ladılar. İki elimle oturduğum ye
rin karsısındaki verden tuttum. 

Muammer Öniz bir kolunu 
kaldırdı. Diğer tavyareci arka
daı::bra işaret verdi. Kalkıyoruz. 

E\"Vela tekerleklerin üzerinde 

_, Bu muvaffakıyette en bü
vii4t avantajımız. Türk gencinin 
güzünün pek ve hiç bir şeyden 
korkmamış olmasındadır. Bu ele
m,1nlarda aradığımız en büyük 
hususiyet vücut sağlamlığı, atıl üç yüz metre kadar yürüdük. 

Sonra birdenbire havalanmaya 
arkadaş başladık. Bir filo halinde uçma-

g:ın1ık ve cesarettir. 
Diğer bir tayyareci 

söze karışıyor: ' y;ı basladık. 

(azan: 

sepetine takıldı ve onların da 
dereye yuvarlanmasına sebep 
oldu. 

Lola şimdi ne yapacağını şa
şJrmıştı. İmkansızlık içinde o
turup ağlamayA basladı. Birden 
bire bir gürültü oldu. Birisi de
reye atlamıştı. Lo1a gözlerini 
aGtı Bu 15 yaşlarında kadar bir 
erkek çocuktu ve dereye dökü· 
len camaşırları toplayıp karaya 
ntıvordu. 

Lola koştu. Ona yardım et
meye basladı. Cocuk karaya cı
kınca. adının Hans olduihınu 
söyledi. Böylece, Lola ile Hans 
arkadaş oldular. 

Sevim SERTEL 

Lola, llans'ın Babasıle 

Konuşmadı~ 

Lola ile Hans, bergün dere 
kenarında buluşup oyna-

maya başladı
•ar. Bir gün 
lkşam vakti 
vine eve dönü 
vorlardı Car
vorlardı. Carsı-
11clince bura
da büyük bir 

knlabaltğm toplandığını gördü· 
ler . Halkı ite kaka araya sokul-

İste tam bu dakikada her tür-
1 ü korku ve heyecan birdenbire 
kayboldu. O kadar rahat, o ka
da~ rahatım ki. sanki yüksek bir 
apartımanın, fevkalade manzara
lı bir katının ba1konunda oturu
vorum. Yükseldik. Aşağıdaki ko
ca mektep binası. hangarlar bi
rer kibrit kutusu _gibi görünüyor
lar. 

Tarlalar ne ufak. Şehre uzanan 
-ısfalt yol. adeta bir ciz~i. biraz 
ileride el arabalarile toprak taş1-
van amt>leler bir karınca _gibi _gö
rünüvorlar. 

Arkadan Muammer soruvor: 
- Nasıl. korkuyor musun? 
- Ne münasebet efendim. 
O. ıtülerek devam ediyor: 
- Su tarafa bak. 
Başımı ceviriyoruın. Ankara 

c:ehrinir, üzerine .ı?elmişiz. Sai{a 
doğru bir süzülüş, biraz sonra 
verdeyiz. 

Yukarıda yirmi dakika kadar 
yaptığımız bu uçuş bana yirmj 
saniye kadar bir şey geldi. Sim
di ve bundan sonra daima tekrar 
edeceğim: 

- Bütün samimiyetimle itiraf 
edeyim ki, dünyada en rahat ve 
en tehlikesiz nakil vasıtası tay
yaredir. 

Sandıkh Halkının 

KıJbk Hediyesi 
Sandıklı, (TAN) - Sandıklı 

halkı askerlerimize kışlk hediye 
olmak üzere 846 gömlek, 884 iç 
pantalonu, 449 pamuklu, 54 fani
la, 763 çift yün çorap, 425 çift 
eldiven olmak üzere 3503 parça 
eşya teberrü etmişlerdir. Sandık 
lı Kızılay şubesi bu eşyaları as
keri makamlara teslim etmiştir. 
SandıkWar teberrülerine devam 
etmektedirler. 

İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİLER 
- Kurşunlu nahiye müdürü ile 
kaza inhisar memuru vekalet em 
rine 'alınmışlardır. Dava vekili 
Süreyyanın da vekalet etmek 
hakkı alınmıştır. 

Hariciyede Bir Tayin 
Ankara, 3 (TAN) - Konya 

posta başmüdür muavini Latif 
Yılmaz Hariciye Vekaleti ayni
yat muhasipliğine tayin edilmiş
tir. 

Egede Zelzele 
Muğla, 3 (A.A.) - Dün Mar

maris ve Da~ça'da hafif birer zel
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

Kömür Gazetesi 
Zonguldakta Kömür adı ile ye_ 

ni bir gazete çıkmıya başlamıştı.r 
Muvaffakıyet dileriz. 

duJar. En nihayet kafi derece
de sokulunca söy1e bir manzar
il~ karsılastılar: 

Meydanda ııenc bir Alman z 
biti konusuyordu: 

Çiinkii, bütiin insanlığın bu 
müsterek lisanında avrıca bize 
hitap eden bir eda, bir "sh·e var. 

Ciinkii Londramn B. B. C. rad
yosunda, konserini dinlediğimiz 
nrfüt bir Türk gencidir. Onun İ· 
cin hu keman resitalinde bu fev
kaladellfö g-öriivoruz. 

İstanhulun c~ maruf ailelerin· 
den olan Gelcnbcvilere mensup 
l\'liifit Hasan, harbin arifesinde 
gemi insa mühendisliği tahsil i
cin hük(ınıet tarafından Londra
va gönderilmis: fon ile güzel sa
natlnrı mezccttirerek ayni za· 
manda kuvnt1i bir musikişinas 
olan hu gencin hayat ve mematın 
dan hahn alınmamış. Şimdi o
nu se,1enleı-, hıffat haberini bir 
muyaffokı:vct ş~Jdinde alıyorlar. 
Miifit lfac;anın kon"crde (aldığı 
pnrralarrla•n haska hir de kendi 
l;c!"tclediiti (sol minördcn vals) 
i cidden takdire değer. 

Ilaysivetini. serefini, istikbali
ni \'e hiitiin '\'arlı!hnı tarihe re· 
lik haTfle-:-le hakkctmckte olan 
rJn.,t İn"'iltere. rarlYO'\ttnda "Ye
ni TiirJc mnsild .. sini temsilen veı
dirti konserle ~·ıl hasını bize va
tamlac;ınnz f!Cnc bir sanatkarın 
lisanilc tehrik ~ıfiyor. Giizel bir 
süroriz dc:!il mi? 

Taklıimri 

S: Hekimhan kazasına bu isim 
neden verilmistir? 

C: Hekimh.i'n kazasının bulun
d~ığu yer evYclce ormanlık imiş 
ve Istaııbul • Bağant yolu bu or
manın içindP.n gectıği _için eşkı 
yalar burada gizlenırlermi~. E· 
mevı devleti ricalinden Hakim 
b~r. Emrullah bır gun bu ormanın 
ı.:,Jnden gecerı~ n !:enüz işlenn•'Ş 
bir cinayete muttali olmuş ve ha
la mevcut oıa.1 rtı~hwun yerındt: 
l-"üçük bir bina yJ.ptırıp maıyP.· 
tır.aeki silfıh';'nrlercen bir kısmı. 
nı burada bl.l'&kn11§tır. Bu bm~
y,. r zaman R~mi Hakim ismi \'e 
rilmiş, orada kalan silahşörlPr
de ufak tefek yapııar ile buray1 
bir köy haline koymuşlardır. 

1071 Hicri tar:hinde Köprülıı 
Mehmet paşa Hskım bin Emrul· 
!ahın yaptırdı~ı bınanın yerım 
şimdiki büyük Taşhanı yap! ır 
mıştır. Bu hana da on tane dük 
kan ilave ederek burayı bir çarş 
haline koymuştur. Bilahare uir 
cami de yaptıran Köprülü bu har 
la dükkanları ve yeni yaptırdığ 
diğer binaları bu camie vakfet 
miştir. Burası böylece yavaş ya 
vaş büyümüş bir kasaba halin 
almış ve evvela nahiye merke7 
sonra da kaza merkezi olmustı· 
Kurulu~u 28fi vılı bulmaktadır 

MİLLİ PİYANGO 
İDARESİNDEN : 

- Bundan böyle saat sekiz 
den sonra sokağa cıkmayacak
sınız Evlerinizde ictima· etmi
veceksiniz. Nazilerin aleyhinde 
k{'nusmayacaksınız. . Milli Piyangonun dor 

Hans Lolanın vanından av ·· ·· t t' .. .. ·· rıldı ve ı?enc zabite koştu: iuncu er ıp uçuncu çc 
- Babacığım. ı?el. sana bı ~ilişine ait devamh bilet 

arkadasımı tanıtayım. ıerin haricinde devamsı 
Sonra geriye Lola'nm yanır ıiletlerin l\lilli Piyanır 

koştu: .;;tanbuJ Bürosunda Dö 
- Sana babamı tanıtaca~ı 

Lola üncü Vakıf hanı altı 
Fakat Lola suratını astı \ tki gişelerinde ( üzerı 

şu cevabı verdi: e yazılı fiatlarla) satı~ 
- Bana ve vatanıma zulrr J 

etmeye kalkanlarla, senin ha . ıkarıJdığım Sayın haJ 
ban da olsa konuşmam Hans. ;:ınnza bildirfriz. 

Lola o günden sonra Hansla I 
konuşmadL ..... .-.-................... ... 



4 

Spor: (ST;;;;Qünvasınd'a) 
ı•••••••••-••••••• .. ••-.. --••••••••M••••: 
! Memleket Haberleri s ..................... -..................... : 

'

, .... ____ , 
Her seansta dolu olan 

ŞARK 

Askeri Vaziyet 

İngiliz Artistlerinin 
Çıkardığı Yeni Bir 

Mücevherat Modası 

İnönü 

Koşusu · Yarın 

Yapılıyor 

(Bap ı incide1 

t.asrihat.ı itmam etmek emelile cephe
nin şimdi aldığı unıumı şekli kısaca 
izah etmek. yani husus! ta.bırlle, bir 
toplu c~phe krokisini çizmek fayda
dan ha!i delildir. 

Bigada Bir Genç 

Donarak Öldü 
Biga (TAN) - Yenıçifthk kö

yünden Hüseyin isminde yı:-r.:ıi 1

1 

İtalyan - Yunan muharebesinin bu 
ıünku §ekli,, cephe hattını Oc esaslı beş yaşlarında bir genç, köy cıva-
bölgeye aymnıştır. Bunlardan birisi nndaki Ege gölünde ördek avJ.:ı
"§ımaı uc-u,, dedigimız hattır ki, Oh- makta iken gece souğun şiddetın 
ri golunüıı ıarp kıyJsından, yani Pog- den donarak ölmüş ve sııhuh.Jcyın 

SİNEMASINDA 
(Eski Ekler) 

MADAM BOVARI 
Filminde 

POLA NEGRI 

8 03 aııtıel'ter J ıı, '}0 
s:oo pr~~:~Pl )' U3 
8,18 Muı-~ . 1',•0 
8,4r> Yerrıt 

lisıfSI 

• 13,30 Program 

Bira ı~leri kapağından 
11apılan bir kol11e 

İngiliz Artistlerinin 

Çıkardığı Yeni Bir Moda 

İnönü koşusu yann sabah Şiş
lide 3000 metre üzerinde yapıla
caktır. Bu yarış şimdiye kadar 
yaprlanlardan farklı olacaktır. 
Dereceyi fertler de~il. üçer kişi
lik takımlar alacaktır. Bu itibar
la her takımın üç kosucusu ayni 
zamanda muvasalat verine gele
ceğinden takımların ÜGüncü a
dam meselesi en mühim noktayı 
teşkil etmektedir. 

rııdeı;-Lin şose yolunun kenarından avladıg"ı ördeklerile berahcr olüsu ! Her ~ün daha fazla prestiş-
ba~lar ve bu mıntakanın garp cıhet!n- kar toplamaktadır. 
deaı Mok.ra dağlarının içine kadar u- bulunmuştur. Bugün saat l de tenzilatlı 
zarur. Ikıncisi 'orta bölge,, dcdlıtiıniz. BIGA MUF'l'USUNE MADAL- matine 
Ostrança dağlarının ı.;ımalindekt rnın- 9ı.... .1 
lakadır kı iark ucu Glumaka dağla- YA VERILDl - Çocuk Esirgeme ~·••••••- ••••111-'1 
rından başlar ve garp ucu ise Kllsu- Kurumu Başkanlığını lJ yıldan- HEKIMLLERİN TOPL.ANTIL.ARI 

13,33 ş.:ırJcılBT 

1 
13 50 Haberler 
14'.os şarıtıla: 
14.!!0 Riyaseti 
cünıhur bandosu 
ı 5.00 Operet 
15 3C• Rıv~setl 
cu:ııhur 

0

b:ındo5u 

ra gtı,:idının cenubundan geçen Vıyosa ben ifa eden müftü Mchmc~ Er- T E Ş E t.> I{ K 
h 

Bugün saat 13 te Etıbba odrısının 1\ 
ne rıne yaslanır. Bir de bu bölgenm de b' .. ·· d 1 ı 
danı:. garbinden Tepedelen'den ba~la- _m~, ır ~umuş ma a ya verı - Ust kat salonunda Turk hekımlerJ Haşek hsstııha 1 i ~ınc 

Beyoğluspor • Şi§li 
karşılaşması 

yarak Kur..-eles ınıntsknsı lçınden Hi- 1 mıştır Yetımler babası olan Mch yerdını cemiyeti yıllık kongrelerinJ profesörlerındeıı ~ zım ı 
ınııra .sahillerine kadar giden bir ü- met Erdem, vilayet makamınca- yapacaklar ve ölen doktor ~!lelerine kan \•e asistanlar doktor 
çüncü kı::;ım da vaı·dır ki buna "garp d b ' k t t kd' .1 Jt"f yııpılmakta olan yardım şcklı etrn!ıp.- ..., ,.,_ ,. • • tmtA a ır ı a a ırname ı e ta ı e- ~ ""'• • ....- · 
bölgesi,. demtk doğrudur Bu üç böl- dilıniştir T yy re e• 

1 
. da yenı kararlar alacaldar': C\J ı.w. •· .. · • ıarutınaan yapıla l kad 

Beyo~luspor ile SisJi takımlan 
pazartesi ji(Ünii öğleden sonra 

ae Qrasında, geçen umumi dimya mu- · a 8 c .nıye 1 ne. y:.ıp · saat ıs te Etıbba oda!'ınır "ıne muvııff;ıkıveUı amr.l y.:ıt netkesınd r 
harebe:1indeki müselsil istihkam hat- tıklan yardımdan dolayı şchrımız l d d ·ıt .. a sa- amellyuth~nc ba~ hemşırcsı karde ışıyo ' .. onun rı a cı Vf'" z.uhrc\ J.ne 
larına benze~er'. ?Ir~~rinc bağlı tek bır tu~a~la:mdan .. Al~. Osman Kö- !ar cemi. ti ''• -. . alık- şım Llitlfe Yurdagill muhakkak bir ö 

Seref :;;tadında Noel kupası için 
karşılaşacaklardır. Her iki ta
kım da sahaya en kuvvetli kad· 
rolarile çıkacaklarından maçın 

muha.·ebt: çı.zgısJ vucuda gelm~ de- murcuogluna gumuş ti.ıccardcın 
1 1 

d ~ e ' plunacaklard top- lumr!Pn lrnrtulmu.:tuı Bunun lcin b i o k 
gıldir . .F'akıü buna rağmen, harekat O .. ' . , . an 1 a, f;on zamanlarda R• en- kıymetlı ılim ad. mlaı ın:ı ıılenen le ltınd 
bakımınd<ın, her üç bölgedeki gerek .mer ve Eyup Okyay bırnd~rl_cr e tere~an ,.e yeni cilt hııst,ının şekhırU bır borç b:lirım. ırmı e 
asıl, gerek mukabil faaliyetler birbiri ı ~rer bronz madalyH verılmıstır. mfrıakaşasını yapacaklardır, Hasan İzzettin Dlnnm<' \üzeri 

Şişe mantarlarından 
yapılan bir kolye 

sıkı bir sekilde cereyan etmesj 
rnuhtemeldir. 

ne tesır yapabilecek bir va7jyel arzet- ı ~ ~ -- ide 
mektedir Bu bölgeler arasındaki iş- W Acı Bir Ölüm ~gah 

ki Slnıf ve ablak farkı anlaşma
lanna mani olur. 

B. takımları maçları 

b1rligini tesis eden sistem, ~ose yolla- M E L E K tın 
rını hemeı· hemen büsbütün bir tarafa 
bırakarak esaslı hareketleri dağ ya- P. bir 

~ 

Pazar günü iki sahada birden 
B takımJan arasındaki maçlara 

maçları arasındaki patikalardan yap- Sinemasında ~ g 
urarı Yunan plfınına tevfikan, dnğ KURBAN Bayramında ~an. Bir çok ,ızürültülerden kavga 

lardan sonra film gayet traiik 
bir tarzda nihayete erer. Film 
münekkitlerinin söyledi/!ine göre 
Hf'dy Lamar bu yeni rolünde de 
çok muvaffak olmuştur. · 

mıntakalıırının coğrafi irtibat şartla- hr 
rına göre taayyün etmektedir. Yun! i- ELEANQR POWEL ile FRED AST & 1 

.. * 
Tarıan'm nk Karısı 

devam edilecektir. Fenerbahce 
stadında Vefa ile Fenerbahçe 
Şeref stadında Galatasaray ile 
BeyoğlusPOr takımları karşılaşa
caklardır. 

Galatasaray idare heyeti 
istifa etti 

lerl harekete l5tırak eden Yunan cil.,ll- M 
tamları arasındaki işOirliği, yoldan 
yola bir mU\·az.~ne sayesınde değıl, 1 
belki tepeden tepeye bir sıçrama sa
yesinde t.e..'Tlln edilmektedir. 

Yunar. ileri hareketinin fasılalar 
yaparak gecikmesinin asıl sebebi, bu

Gibi iki büyük Yıldız'ın yarattıklan 
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nefis ve l}aharıe fümi takdim edilecektir. 

r. 
ı;eJe 

Lübe Valcz: 

dur. Fakat bunun faydalan, mahzur
lardan üstündür. Çünkü İtalyanların ' 

Galatasaray kulübü idare he- Arnavutluk sahasında tahııit ettikleri ııııııır,::::============:•:.;"'::::::;:w::• ~ y d kuvveUedn mUhlm .luımı, moı.ödü 1 ....-.-.. ~- ~· Bırinci dPvre Saylavlanndan ra, 
yeti istifa etmiştir. eni i are lcıbattan ibarettir. Dai ıtrateJisl saye! B U G Ü N 1 C E 4eındub Erberk'in 15 y~md~ 

Daima çok eanlı ve çapkın heyetinin intihabı ve ruzname- wnde bu kıtaat. 7a men&il noktaların- AL FA YE avrusu Perihan Erberk kısa bır • 
,ene; kız rollerini oynıyan deki maddelerin müzakere ve da atıl kalmakta ve yahut yol kenar- ı i p E K astalı~ı müteakip hayata S(özle-

Lüpe Valez1i hatırlarız. İki sene- kabulü için umumi heyet fevka- larında düşmanı beklerken apansızın FRED MAC Ml!R.RAY ni yummU$t\ır. Kederdide aı· ~ 
lik bir evlilik hayatmdan sonr.. a..ae olarak on·· ümümeki salı aii. arkadan çevrilerek hiç bir işe yara- · t i t 1 · t 

.. ı-. "- maclan geriye abnmakta, hazan da Sinemasında R/CHARD GREENE ;ın·-" "-m·--~z-ve·-' .. v·-e-rız. -ı . 
Lüpe Valez ~k seviotikleri halde nü saat 18 de Beyojtlundaki ku· karla örtülü yollar U&erlnde anı ha- __ 
kocut (Tarzan) John Veysmü.I. lüp merkezinde toplanacaktır. relıetıer yapmaya icbar edllerek b!r Gibi 3 bilyük Yıldız'm yarattıklan iPUAtı ORAM KıaMtNO#o ı: oj 
ler1den ayrılmıştı. Bu aynlı~ _ .. •• •• ıan .. - -.. ınh.. dl- • __ .. __ d 20 •o d 1 
-- Lüpe Valez memleketi o- y ... UIJ"• muacıbakuı ..... n p- .... a- wu ........ a M d i t Ko·· pru··su·· l\keam saat ... a ..-&• _. -w bıu: tunUI kar tabakalarının kayıu- e en ye 8 D A L Yazan: Doatoynstcl 
lan Meksikaya dönmüştü. Taı- ııtı yüaünden uçurumlara doCru &U- KONSOi ICISMINOA in 
zen ise Hollyvood'ta filmlerine Üsküdar kazası Anadolu ~ene;- rüklenip &itmektedir. ndüı 14 te ÇOCUK OYUNU 1 f 
devam etmişti. lik kulübü ile Halkevi spor ko- -===ı=:ıı::====ı:ı:;::=:::;:ı;:== Şaheserini görmeliainiz. Akeam saaı 20 30 da J 
~ .ene Lüpe Valez yine lUnun bafirl

1
i'k. U:. t~rt.~p et~~lbenak· kı- ı AsLerlt"L lslerı ı Etlenceli - Hareketli ve Heye<'anlı mevzuu bütiln se•"'rcı"leri· ... ~.,.~.-!4.~.~!l.~! ·=-

beyu perdede Rörünmiye başla- ıa mes e ı yuruyuş ınusa ası " K J • •••••• ınışf;L Şimdi son ~elen haberlere Pazar ~ünü saat (14) te Usküdar ..___________ ni memnun etmektedir. Bu~ün s11at 1 de tenzilatlı matine •••• • 

~re, Tan.an yenıcıen Jeene ve tao Halkevi önünde 150 mükellefin Şubeye Davet BUGÜN 
IUl1tD1' bir sahne artisti ile ev- iştiraki ile yapılacaktır. Müsaba- • A K 5 ı M 
~. Lüpe Valez iae "Dina- ka yolu tramvay yolUllU takiben U7 DOGUMLULARA Topraklardan Denizlere ... Denizlerden göklere yayılan ... Bu 
m~t.. isminde yeni bir filin çevir- Altıyol dzı, Fenerbüçe stad- Bqoilu Yabancı askerlik tubealn- ~ün harbi san'at alemine ·ilk hakiki eserini Verdi SİNEMASINDA 
mişUr ... -.A den: ı - Bqollu ve Befiktq kaza. y u 

• yom pistinde blr tur Y•l'UA-tı ları dahllınde oturmakta olan ve as- z E N K A L E L E R 
Bu bir harp filmi değildir. Di- sonra ayni yoldan döneceklerdir kerllk çağına ıtrm1f bulunan 33'1 do- 1mbia Film Şirketini,ı:. 

nami~ Meklikılı 7ıJdıaııa bu film • tumhı yabanc1larm kanun muclbinee ""''""' ial Fransızca sözlü. fibl 
deki fsmJdir. .ı un KCE 

~ ~ _,. t.-1 .. u .. ı.. ............. ı- 2.klnun - 1M1 den ltibuea ;,okla- A L E ..... _,..... ----~.- ....,- .. ,.. ..... , ..... 
~!!--.. ~=$•Hre~i! 1-Yotle•- 13' _.,.,_. 

... .... .,,.. __ .... .,..-- ................... ~~"""'··-·-··--·-········ .. , ·fi ~ lııü:ı4k,... ..,...._ l 

ı..Oa.ldctıııı••·-. 



---. .. .. ... ............. ......----..... - -------
- ..... lir Baslan Bardia Etraflnda Millet MecRslnde 
"1, Al fBas• 1 incideJ fBaşı 1 incide:/ 

..-Mr-aı- .. ~rm geçen pazar ıukiJıeli teşekkülleri bombardı
~ ~!!b1e yaptıklan tren- ~ etmişler ve mitralyöz ateşi
~ r ~beri lngıliz bava ile tutmuşlardır. Bütün tayyare

b tlerlllbı aynen mukabele leriıniz dönmüştür. 

(Bap 1 incide) 

zakerelerini yapmıştır. Meclis ge
lecek Pazartesi giiJıü toplanacak
tır. 

· li~~~ ilk fırsat obPU§- ])iişman tayyareleri Ha.beşis-
1-r bu nıl.ondraya. gelen ~ ~nda bazı yerleri bombardıman 

ak llkabelenın taın hır etmişlerse de hasar vukua gelme
ıı .. 1Y~le yapılmtş oldu- tn.iştir. 
goste~ektedir. • • 

\ra nez..,Ptinin istihbarat ser .w avell'ın mesaıı 
ŞUnJan bildiriyor: Kahıre, 3 (A. A.) - Orta Sark 
kının başlamaaından b;r başkumandanı General Wawell 

:ıt~adar SOnra uzun bir bOm- l>.eni ~!. ~ünasebetiie ;.advoda 
'"IQlaD U,,arest kafile9i Bre- Söyledıgı bır nutukta şoyle de

u,pri"'" İ1pr}erkPn oilotlA.r tniştir: 

Yeni bir kanun ldyiha8ı 
Ankara, 3 (TAN Muhabirin

den - Muamele vergisi hakkın
daki kanuna ek layiha, meclis 
ruznamesine alınmıştır, hükWrıet 
muamele vergisi kanununun tat
bikatında gördüğü bazı zorlukla
rın halka ve mükelleflere kolay
lıklar bahşedebilmesi için bu ka
nun projesini hazırlamıştır. 

da Z1'ferze üzerine gf'l- Napoleonla dünya hakimiyeti 
l'i zamaıı gökteki kızıl rşığı arasına iki şey girmisti: İngiliz 
bilmişle~ir. Pilotlar o za- deniz kudreti ve İngiliz milleti

. hedeft"1 200 kiloııJetre nin ruhu. Bitlerle imParatorluk 
~ ~ idiler Hedefe yaklaştıkça rüyaları arasında da $İmdi yine 
~ lkınc Işık evvtıa bir alev ki)fü:si, bu iki şey bulunuyor. 1940 yılı 
ım ts ada şid~tıi bir ıtü\haıı ha- da uzun refah yılları gibi milli 

Layiha esaslarına göre, mua
mele vergisi kanununun 27 nci 
maddesile haklarında götürü ver
gi usulünün tatbiki kabul edil. 
memiş olan mükelleflerden mu
harrik kuvveti iki beygiri ve işçi 
s&yısı müessese sahibile birlikte 
onu geçmiyen trikotaj. plastik 
e~va. kundura kahbı. ök<>e. kese 
kağıdı, terazi, baskül ve bunlann 
montaj işini yapan sınai mües
seseleri ve nüfusu 30 bine kadar 
olan vf'rlPrr1e bulunup muharrik 
kuvet kullanmayan ve işçi sayısı 
onu geçmiyen boyahaneleri, iste. 
dikleri takdirde Maliye Vekaleti 
götürü vergiye bağlıyacaktır. 

öoktor 'rt.. ;rt; Dw:;- ~:1r >ceS&retimizin sajtlam ve derin 
... ~tA. C Uw +f'lll 11 ' ' d K n yapıiııı k :: 1 ve on- ., e erını sarsma ı. azanaca-

netiresındF adar yukse. ıyor ilot itI:z.. n.u karışık dün~·ada şimdiye 
re>si karde ışıyor~u. ~ırka\1i usı kadar hiç ~:-ülmemiş bir dere

kak. ~ir ö e tayın edılen tli J.ev- cede fe~a olan IJı\r sey ile müca-
un ıcın b o kadar kuvve eh k. dele edıyoruz. Ha.vatın Nazi teh
alenen le ltında bulmuş~ar d~l .1 likPc:i ile hi,. bir or~ J,<ı ı <"::tresi 

ll'mı esasen tahr1p e ~tmış nıevıuu bahis olamatp ilünya ü
D!nmn<' !üzerinde israf etme en- ?erinde barışı ve em\:. Ka~ tek-

• ide .baJk• f~~~. veya rar ~urmak için, bu haı~.laıı:elak-
m ~güıı aramı~::ktükten k:isiJll ezıneye mecburul,'url 

pn karanlık ~ 1 • <·t-
P bir saat sonra baş amışl istila T ecebbLilSÜ 
~ gece Yarıs~ evve S 
'angın ye ~nfi~k ~;'1b~~ . . (Başı 1 incide> 
l:ır. Şehır uzeril'd süratle derdi· Hıtıerin paraşütler1e muh
tüzgAr 0 ~·~ef uzun teJ.if n~ktalara asker c ıkarması 
~idi ki ~bır GecP par, muıııku?dür. Fakat bu kuvvetler 
gizli ltd~·llli· Uç bhı süt•tle ~ata edilerek mukabil hü 

f 
~lfVan~. ~mn altın. cUJ08 ugrıyacaklardır. Tayyare

e temin etmsa kaydet, terle ~~~a büyük kuvvetler nak-
~t ıedlldigı takdirde dahi daima a-

ele • detçe düşmana faik bulunacağız. 
... Günün birinde İrlanda istila edi-

urse bu istila hareketile Alman
dra, 3 (.A. AJ - .tm~niz ].ar yalnız Atlastakı deniz yolla
Lrdımsn tayyat~len, dtin rını abloka etmek maksadını is
., yent~en is~ilA ~~a~~rıtı.a ıs~.daf e~eceklerdir. İrlanda'nın 
l~ etrnı~lerdır. ~~q s~- iS_tılasını, Ingilterenin istilası için 
tıkamet!nc:len Jfül. mu" ş .. fı- bır kademe telakki etmek vakit 
~un J.;ıJ.Klutl J{or ~'1- k . 

Fransada Üçler 
fBa~ 1 incide> 

riye nazın Amiral Darlan ve har
biye nazırı General Huntzig~r
den mürekkep bir Uçler Mecüsi 
teşkil edilmiştir. Nezaretlerin 
ekserisini bu üçler meclisi idare 
edecektir. 
Amerikanın yeni büyükelçisi 

Amiral Leahy, cumarte<>i (bu
gün) Vichy'ye gelerek vazifesine 
başlıyacaktır. 

Hur Fransız Alrikaındn 

~ infilak setleri işitilmi1r. ve uvvet kayb~tt~;ecek bir yola 
-····ı ı ile Boulo~e arasında.lir sapmak demektır. 
o• f >rojektör SE!?nayı aralllkıa Alman gazetelerinde 

Londra, 3 (A. A.) - Fransız 
hattı üstüva Afrikasında kain 
Brazzaville'deki "Daily Express., 
gazetesinin muh.abiri şöyle yazı
yor: 

evakl : Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B. 
· 1 ngütere iızerinde "Lokllanziger" gazetesi yazı.. 

"General de Gaulle'ün hareke
tirıe i]ti<ık Prlf'"ı mir Fransız Af
rikası, şimdi Almanyaya ve !tal
yaya karşı açılan harbe filen iş
tırak etmektedir. 

UNU j yor: İngiltereye karşı harp basit 
ldra, 3 (A . .\.) - ~~·a ~ bir iş değildir. Dünyanın en bü
eınniyet ne~aretlerını. teb· Yük imparatorluğu olan bu impa 

ni.r. ., 
lu• .. 

ratorluk bir devdir. Bundan baŞ
~ece düşıııallın esas~Jh~- ka İngilizler de korkak değildir
·nu bi GaUeı eyaletılde bır ler. lngnterede harpçi bir ruh an
i:lerine te11cih edi~iı ve cak harp zamanında doğuyor. 1-
a ikamet,gib.larda, tic,ret- şin acınacak taraf14 milletin en i
erde ve diğer bhaJS.l'da yi unsurlarının plütokrat tacirler 
~ hasar Vllkus JMıf$ir. ve züppe politikacılar hesabına 
nıtltu;;, yangın ~,'lakat döğüşmekte olmalandır. Muhare 
sabahın ilk saa1nde bu belerde Alman askerleri, bu har. 
gınlaruı colu itfa tarafın- bi tahrik eden, borsaların, ban
t söndüriilmüş vtler _heP- kaların ve klüplerin adi mahlfık
ahdit oıunmuşturr milt~~ larile çarpışmamakta, fakat ÇE!tin 
ve yaralı vardır mleke ın darbeler indirmesini bildiği ka

"'l Jı:•c:1fl'lan \i-ıo;P.~ de bonı 

Muhabir, Fransızların kuman
dasında yerli kıtalann harp cep
helerinden birine hareket ettik
lerini haber vermektedir. Teşkil 
edilmekte olan di~er taburlar, 
bu kıtalan takip etmekte gecik
miyeceklerdir. Bu kıtalan teşkil 
eaen a'Skerler. Çad ıölü mıntaka
sının en muharip kabilelerinden 
alınmıştır. 

dar böyle darbelere göğüs germe 
sini de bilen hakiki İngilizlerle 
karşılaşmaktadır." 

ar atılınJŞ ise de az~~ 
tcip oıınuş ve ~ kişi u 
yaralı ;1>ulunm11$ 

AlnıtJll resnebliil 

Berlin, 3 (A. A~ "Tel>l.iR,,: 
· d.. tayyarelaiz ~ılte-Jn uz • ~ 
nin şark sahilini h akre 
icum etmişlerdBir 1c1r ol 
•misine pike uçüle hül~ !"" 
lerek b~~~t'~f'Jkilıb v el 1 ka-

.ıunu ,:ır '~mf'.i~ ag Jyan 
içtimaını b~mbBardıman 
iştir. Reisic~ın . remene 
şimdiden ko~ ~ır !Jluka
venniştir: :ardiff. lım~
Londraya şP. etmışlerdır. 
rak eski tlcaıfOmbalar ~tıl-

öndennek üzelJClDlar muşa
tırlardadır ki, ~a~n bazıları 
rbinde Kolonel bır mesafe

e Wilson'un 

- -ı'eblli,,: 
dzden ''Thun-

~.,,..._...,..11!'1 *8li altında 
e1d üslerden biri

as,.· --1'tınc1a ~en bir t
...... eni\ısJm batırmıştır. 

lrlandall'om1Jaltu atıldı 

l>ttblin. 3 .. ~.) - İrlanda 
ltariciye ne~ aşalıdaki beyan 
harneyi ne\miştir. Curragh, 
~llliansto~Jeek ve Borrin 
~erine atılÇınbalann parça-
ları üzerind\pıian tetkikat ne
tice:sinde b1\nJı Abnan bom
bası oldulU laşılmıştır. 

İrlandaııılerlin mulaha~
rl:arı Aiı:naJl ~lerinin İrlan
da topraklal'! yaPtılı tecavüz
den ve ~ infilikile ~
ltan yangıll~ jnSa!lca ve mad
di olarak olduğu zarardan 
dolayı ,ı\lıtı ük1)metini şiddet
le protesto eye memur edil-

~ ~;;·-=·ııııııııj .. ;1~9--1 ... ,1 
'tUGOS~ l.oA: .....:.=:::...-;__-

• aeıor••·""· A.) - 1 Klnunu 
'ılniden ıtıa.•1tv•l'lll•r, Maheua bir 
'urette attır• ,,tır. Muamele vergisi 
)llzde 2,5 d•:Jad• 1,1 • tık.rıhftlf• 
tır Şe1<er. ~ bll'll ve dlller le• 
lllrtolu ıgıcll bensin, elektrik ve 
~avaguınd•" "'an latlhllk reeml de 
•rttırlım•t,f~t 
lUND~A: 
...... -- b•'--

• AtıOll'rtl 3 (A, A.) - Hint 
1tongreıl P9 tetıl Mevllna Abdül
~ ~:ııcl• ~lf edilmittlr. 

imtihanla Memur Alınacaktır. 
fnhisarlar Umum Müdür]üğünden : 

A - Teıkili.tmnzın ta!Jradaki münhal memuriyetleri için fıtanbulda 
22/1/941 çarşamba ciinü bir müs;ıbaka imtiham yapılacaktır. 

B - İmtihana cirmek iatiyenlerin qaiıda yasılı vaaıf ve prtlan hail: 
o1ınaJan lizımchr. 

ı - En az orta tahsili bitirmiş olmak. • 
2 - Askerliğini yapmş olm.ık veya müeccel balanmak, bilba•• her ı

ld balde de aon Yoklamalarını nufus cüzdanına kaydettirmiı olmak, 
5 - 21 Yaımdan aıaiı ve 30 yaşından yukarı olmamalı:, 
4 - Her iklimde vazife görebılecek derecede sıhhatli olmak. 
5 - Ak:t.~ımdan olmıyan iki zatı referans olarak göstermek 

15 - Türk olmak n ecnebi kadınlarla evli bulanmamak, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak, 
C - Talip olaıılar bir dilekçe ve evrakı müsbite •e iç fotoçafla birfik

te ''Galatıııda rıhtım caddesinde Veli Alemdar hanında Umum MüdürlüğUmii• 
memurin ıubesine'" 18/1/941 Cuınartesi gününe kadar znilracaat etmelidir
ler. 

imtihan mevn11 111nJarchr: 
ı - Hesap ve bendetıe 

2-Yuı 
3 - Umumi maJibnat "Hant bitcisi. Coğrafyam_ 
4 - Lisan ''konuıma ve yazma" "ihtiyaridir' 
Ecnebi lisanına vakıf bal\JlWl}ar hanııi lisam bildiklerini 

ne ya:nnalıdırlar • · 
NOT: 

c!Delı:çelerl-

t=lmtihan neticesin4e &Ym dercede mıl"affak olanlar arasmda ya
bancı lisana vakıf bulunanlar tercih edilir. 

2 İmtihanda kazananlarm muvaffalriyet ve tahsil derecelerine ıöre 
ımuile tayinleri yapılır· 

3 _ Tayin edildiii mahal ve ,ıouifeyi teblii tan1ıinc!en ltıöaren on be' 
san urfında kabul ile vazifesi baıına ıitmiyenlerin tayin hakları iptal 
edilir. (12556) 

Devlet Demir:ıolları A vupa Hattı 9 uncu 
işletme Müdürlüğünden : 

!stanbal - Edirne ve Kırklareli arasında kartıhldı olarak yevmi itle
melı:te olan 7 ve 8 No. hı yolcu trr.nlerimizin hareket saatlerinde 6.1.940 ta
rihinden batlamak üzere aşairdaki deiitiklik1er yapdmlftır. Daha fazla ma
IUmat alınmak için istasyonlara müracaat edilmesi ıaym halka ilin olu-
nur. (34) 

latanbaldan hareket saat 8,50 
Edirne Karaaiaç vanı saat 17 ,41İ 
Kırldarelbe var11 ıaat 17,45 
Edinıe Karaaiactan harclı:et uat 8,49 
Kırklarelinden hareket saat 8,40 
İltanbala var11 uat 17,50 

* Muhammen bede'i (9000' Jin olan 30,000 J(g. Deklatrtn (17.1.1041) 
Cuma pnii saat (15) on bette Haydarpaşada Gar binau dahilindeki Ko-
misyon tarafından kapalı zarf asulile satın almacaktır. • 

Bu ite &irmek istiyenlerin (675) liralık muvakkat ~~nat, kanana 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gun saat (14) 
on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdrr . 

Bıı işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daiıtılmkta-
dır. (12540) 

Amerikanın Yeni 

Kongresi Açtldı 
Vaşington, 3 (A.A.) - Ayan 

meclisi 76 ncı içtima devresini ka 
padıktan bir saat sonra kongre 
77nci içtim.aını bugün saat 12.30 
da akdetmiştir. Beynelmilel mes
elelerin vahameti dolayısile açı
lış merasimi hususi bir mahiyet 
almış ve meb'usan meclisi rahibi 
demokrasilerin yaşaması için bir 
dua okumuştur. 

Kongre asıl ehemmiyetli cel
,;esini pazartesi günü aktedecek
tir. 
O gün reis. fngiltereye yardımı 
temin için hazırladığı ikra7. pla
nını bütün tafsilatile izah ede
cektir. 

iki Cephede Harp 
(Başı 1 incide) 

lannın zaruri olarak zayıflaması 
demektir. Alman yardımı tesirli 
olabilmek için, çok büyük mik
yasta olması icap eder. Alman ha 
va teşkilatının kudretine rağmen. 
İtalyada bütün muavin hizmetle
rile diğer bir kuvvetli teşkilatın 
idamesi ancak bir yıpranma se
bebi te~kil edebilir. Keza bu sev
kiyat Hitler için daima bir kabus 
teşkil etmiş olan iki cephede har
be doğru ilk adımdır. Kayde la
yık olan bir vakıa da Almanya
nın Yunanistanla harp halinde ol 
madığı ve Atinadaki elçiliğini 
muhafaza etmekte bulunduğu
dur. Buna binaen nazari olarak 
Alınan pilotları Arnavutluk har
bine iştirak etmiyeceklerdir. 

ltalyada vaziyet 

Atina, 3 (A.A.) - Muhtelif 
kaynaklardan gelen ve teeyyüt 
eden haberlere göre, İtalyan 

halkının kuvvei maneviyesi fena 
halde bozulmuştur. Bu hakikati 
teyit eden bir nokta da, bu sa
bah romada çıkan resmi gazetede 
neşredilen yeni karamamelerdir. 
Bu kararnameler Polis cezalarını 
şiddetlendirmekde olduğu gibi, 
sabotaj yapanlarla iptidai mad
deleri ve yiyecek maddelerini ~m
ha edenlere ölüm cezası verilece
ğini ilan etmektedir. 

Ingiliz Başvekilinin hitabesi de 
Italyada büyük bir heyecan do
ğurmuştur. Bunu ispat eden ha-
disede, Berlin radyosunun neşri
yatına göre, Faşist partisi umu
mi katibinin vilayetlerdeki bü
tün Faşist teşkilatına bir tamim 
göndererek Churchill'in nutku
nu ne şekilde tefsir edilmesi la
zımgeldiğini izaha davet etmiş 
olmasıdır. 

__ .. 

ihtilaflar Artıyor Yunanistan Harbi Akdenizde Alman 
(BaŞJ ı 1ncideJ (Başı 1 incide) Tayyareleri Bükreş'in muhalefet mahfil- yan ileri mevziine muvaffakıyet

lerindeki kanaate göre, Alman- le hücum etmişlerdir. Fakat bu 
lar, Demir muhafızların Roman- mahalli avantaj, bu bölgedeki u
yadaki komünist nüfuzunu kır- mumi vaziyeti de_ğiştirmemiştir. 
maya matuf faaliyetlerini teşvik Moskopolis'in şimalinde. İtal
etmektedirler. Balkanlardaki Sov yanlar, Karsava'dan Treska ka
yet mahfillerine nazaran Alman- dar Yunan hatlarına, müteaddit 

(Başı ı incide) 

vetlerini, esaslı ve geniş bir yar 
dımın başlangıcı olarak tel.ak.ki e 
ctebiliriz. 

vı:ınııı Biikres el<>isi Romnnvamn. dal,ga halinde hücum etmişlerdir. Ayni zamanda Almanyanır 
Gestapo marüetile kontrolünü Yunanlılar, şimal cenahı üzerin- Balkanlarda yeni bir diplomatil
temin etmek üzere faaliyet gös- de mahirane bir manevra ile taz- taarn?z hazırlamasını da anca} 
ternıektedir. Romanya şehirleri yiki azaltmaya muvaffak olma- bu suretle izah mümkündür. Al 
ile köylerinde yapılan bil" anket dan evvel, şiddetli muharebeler manya İtalyaya ancak Yunanis 
bur::ılardaki amele sınıflarınm vermek mecburiyetinde kalmış- tana asker jitÖndermek suretiy]r 
c:imdiden komünist nüfuzu altı- lar ve büyük kayıplar kaydetmiş- vardım edebilir. Bugün Yunanic 
na girdiklerini göstermiştir. Cift- lcrdir. Son günler zarfında İtal- tanla siyasi münasebetlerini ida 
çilere ~elince, bunlar da bugün- vnnlar bu merkezi böl~ede bü:vük, me etmekte olduğu için. bu vazi 
kil leivon@r reiimine muhalü vr> faaliyette bulunmuşlar ve Yu- vetten istüade ederek evvela Bal 
tehlikeli hislerle meşbu bir hal- nanlılan geri ceki1meye mecbur 1'anlan bir istila harekethıe ha 
rle bulunmaktadırlar. edebilmek ve Yunan salt cenahını zırlıyacak, ve İlkbahara doğrı 

Bu vaziyet karsısında eğer Skumbi ırmağı üzerinde durdu- müessir bir yardıma geçecekti' 
Almanya Romanvavt k~ndisilP 1 rah11mek icin ~iddetli hücumlar O vakte kadar da İtalyaya hav· 
beraber her hangi bir sergüzeşte v~pmışlardır. kuvvetleri göndermek suretivl 
süriiklemeye kalkacak olursa. * ~-. Afrikada yardım edebili1 
Romanyalılardan bir co~nun sid Atina, ~ (A., A.) -:-- Y_unan ~~- Hatta bu arada Fransa ve_ İspan 
detli aksillameli ile kar,sılaş;:ıeak- taları, Klısura nın sımalmde. ~us yanın da yardımı meselesı halle 
tır. m~nın kuvvetli mukavemetınP 'lilebilir. O zaman Almanya 

Kralın ziyareti 
Bükreş, 3 (A. A.) - Sinaia'da 

oturmakta olan Romanya kralı 
Miha,.J. Basve'kil G+>nPral A:rıt.o
nescu'yu ziyaret etmiştir. Başve. 
kil Karpatlarda bulunmaktad1r. 

Bulgaristanrn vaziyeti 
Ankara Radyo Gazetesi, dün 

<ıkşamki neşriyatı arasında, dün
vanın son siyasi manzarasını hu
lasa ederken Bulgaristanın vazi
yeti hakkında şunları söylemiş
tir: 

"Bulgaristana j?elince. burada 
Komünist harekatının hayli kuv
vetlendiği Amerikan kaynakla
rından haber verilmektedir. Hat
ta bir kısım mebuslar memleket 
icinde dolaşarak bu harekete rna
nı olacak nutuklar söylivecektir. 

Ortada iki cereyan vardır: 
1 - Sovyetlere daha ziyade 

\·aklaşmak . 

rağmen, ilerlemişler ve bir çok Garptek! taarruzunu bitirsin bi 
köyi· isgal etmişlerdir. Fırtınalar. tirmesin, mühim bir kuvvetle t 
lıer iki taraftan harekatı fevka- talyanın yardımına kosabilir. Fa. 
lade güçleştirmektedir. Hava şe- kat o zamana kadar Almanvanırı 
rait!, diismanın hava faaliyetini ftalyaya geniş mikyasta y~rdırr. 
de durdnrtnııstur. Pdebilmesi pe.ıı: mümkün değil· 

Resmi tebliğler rlir. Zaten Almanya, İngiltere Ü· 
Atina, ı (A.A.) _ "Gecikmis- ıPrintleki hava taarruzlannı gün 

tir,, Ordu Baskumandanlığı tara- geçtikçe artt1rmak niyetindedir, 
fından 31 İlkkanun aksamı nes- Hatta gerek Hitler, ve J?erek Al· 
redilen 66 numaralı res.:ni tebliğ : man matbuatı kati neticenin an• 
Muv1ffakıyetli mevzii hareknt cak Garpte alınacağını beyanda 
vapılmıstır. Tarafımızdan esir a- Musırdırlar Onun için Almanya. 
hnmış ve bir rok malzeme iğti- nın İtalyaya yapacağı yardım. 
nam edilmiştir. Bunların arac;ın- ileride genişlemek üzere. şimdi· 
da 8 top vardır, düsmanm bir lik kısa bir zaman için sembolilı 
tank taarruzu tardedilmiştir. Bir mahiveti gecemez. 
t::ınk iğtin3m edilmiştir. 30 İlk
kanun ıtiinü iki düşman tayyare
c;i düşürülmüştür. 

• Atina, 3 (A.A.) - Umumi Em-
niyet Nezaretinin resmi tebliği : 

Harbin ikinci ayı esnasında. İ
talyan hava akınlarının sivil aha

2 - Mihvercilerle 
vapmak. 

işbirliği li arasında seben olduğu :ıayiathı 

kalarda yapılan mevzii mahiyettt 
tn~rruzJa sı:ı,.ahaten geri piiskiir. 
tülmüştür. Tarafımızdan c~saret. 
le yapılan bir baskın ııeücesind' 
düşman gerilemis ve elimize esır· 
!er bırakmıştır. Düşman tayyare. 
leri Elbasan'ı bombardıman et. 
mişler ve sivil ahali arasında bil 
kaç kişinin ölümüne sebep olmuı 
lardır. 

Hükumet her ikisi arasmda 
daha ihtiyatlı bir politika takip 
etmPktedir. Bu politika milletin 
ekseriyeti tarafından tasvip edil
mektedir. 

Basvekilin Viyana seyahati iki 
suretle tefsir edilmektedir: 

1 - Resmi izahı kabul etmek. 
tedavi için gittiğine şüphe etme
mek. 

2 - Tedaviye inarıılmıvor. 
Yükc;ek mevkide Almanların da 
Viyanaya gelip orada ehemmiyet 
li müzakereler olacağı söyleni
vor. 

Bu iddiada olanlar, Sofyadaki 
Alman sefirinin Başvekille bir
likte _gitmesini iddialarına delil 
sıwmaktadırlar. 

Bu ziyaret bir tedavi ma'ksa
diyle mi yapıldı, yoksa hakikaten 

iras ettiği maddi hasar aşağıda 
qösterilmictir: 12 si kadın, 20 si 
çocuk ve 5 i de kundak cocuğu 
olmak üzere 88 ölü. 28 i kadın 
15 i ~ocı!k ve 14 ü kundak rocu
ru olmak üzere 296 varalı. Şehir
lerde v~ köylerde 60 ev ve bir ki
lise yık!lmıştır. Yıkılma tehlik 
- ~-"' , • ._ .• " ... - ...... ""1,.:J ... 1. '1 _... _ .;,..~- ' _,<a '1· 

edilen evlerin miktarı da 100 Ü 
necro"ldedir. 

Elba8a11 bombalandı 
İtalyada bir mahal, 3 (A.A.) -

210 numaralı harp tebliği: 
Yunan cephesinde bazı mınta-

siyasi bir şiiınulü var da onun 
için mi yapıldı ve yine onun icin 
ııi P. lm;1..., .,.ofiri Bı:ıc;vekilı> rP.fa
kat ediyor? Bütün bunlar bir kaç 
güne kadar anlaşılacaktır . 

Yunan Kralımn mesajı 

Atina, 3 (A.A.) - Kral İkinc. 
Georı;(e, Yılbaşı yortulan müna 
sebetiyle kara, deniz ve hava ol' 
dularına hıtaben hararetli bir mı 
saj göndermiştir. Ayni zamandı 
Kral, millete hıtahen de bir me 
saj neşretmiş ve bunda ezcümlE 
şöyle demektedir: 

"Hepimiz tamamen müttehil 
ve mütesanit olarak harp ediyo
ruz. Bunun içindir ki muzaffeı 
olacağız. Allah bize yardım et
mektedir. Allahın yardımını en 
büyiik bir silah olarak kabul edi
vor ve yeni seneye öyle giriyo
ruz. Azi7. milletime saadet ve mu 
zafferiyetlerle dolu günler te
menni ederim.,, 

·r:GENÇ· 
GôRüNMEK~ İÇİN 

, .. --............................ . 
1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
lıte yUbek bir krem· 
de aranan bu meziyet· 

lerln hepr•-• elze 

50 yaşlarındaki kadınlar 

35 YAŞINDA 

KREM 
PERTEV 
Temin edeblltr. 

1 - KREM PERTEV: 
Bir tuvalet müstahza
rıdır. İnce bir iUna ve 
yapılışındaki hususi -
yet itibarile )'ilzdeki 
çizgi ve burutukluk
larm teşekkülüne m!
ru olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 
2 - KREM PERTEV: 
Bir güzellik vasıtası

dır. Genişlemiş mesz
mab sıkiştırarak cllt
tekf pürtük ve kabar
cıktan giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Te
ni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 
S - KREM PERTEV: görünebilirler. cfldlnb;, daha saf, daha taze görllne- Bir cild devasıdır. De-

cek ve gençleşecektir. ri guddelerinin lfra-
Meşhur bir clld mQtehru;sısı tara- zatını düzeltir. Sivilce 

tından keşi! ve genç hayvanların Gündilzler:I beyaz (yağsız) Tokaloa 1 ve siyah noktaların 
ltremi kullanınız. Terkibindeki be-

cild ve hüceyrelerinden kemali itina ~ahürüne mani olur 
ile istihsal edilen ve bir genç kmn yazlabcı ve kuvvetlendirici unsurlar, Cild adalesini besliye--
taze ve saf cildinin unsurlarına mü_ dahıle nilfuz ederek lizll gayriaf rek kuvvetlendim. 
şabıh olan "BIOCEL,, tAbir edilen maddeler; ihraç ve siyah noktalan Kuru ciltler için yailh ve yaöh elltler için ya!jsız 
kıymetli ve yeni cevher, halihazırda izah. eder. Açık mesamelert sıklaştırır huıuıi tUp ve vaznları vardır. 
cild unsuru olan pembe renkteki To- ve bl.! sureUe cildinizi beyazlatıp yu- ' "------------- ••• • • --·- ;,_ ____ _. ~ 

kalon kremi terkibine karıştırılmıştır. muşatacaktır. Bu basit tedbir saye- ~ ..... ••••••••••••••••••••••••••-il" 
Bu akşam, yatmazdan evvel sürünüz. sindP heı· kadın birkaç sene gerıçleııe.. ------------------------ --
Uyuduğunuz ber dakika zarfında cil- ı bilir ve genç kızların bile gıpta ede-
din.iz, bu kıymetli unsuru mas edip ceği şayanı hayret bir cild ve bir tene 
beslenecek ve her sabah .kalktığınızda mnlik olabilirsiniz, 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Baıkanlağından: 

510.000 Cilt Tutkallı Makbuz B&iırılacak 
l - Gt'ncl Merkez ihtiyacı için nümune ve prtnamestnıe ıöre .e kapalı 

arf asalile 510,000 cilt tutkallı makbuz, bastırılacaktır. 
t - Muhammen bedeli 17850, muvakkat teminatı 13'9 Dradrr. 
3 - İhalesi 6/1/941 tarihine rastltYoan Pa:ııarte9i giinii Hat 15 de A.n

brada "rürk Han Kurumu Merkez binasmda müteşekkil satm alına komia
yoı.ıında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, Klnunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesika ve temlnat
lanm h:wi kapalı ve mühürlü zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka-
dar kl'l;nİsyon başkanlığına vermeleri. "11996., 

ŞEKER GİBİ ' 
Maddi ve manevi tatlılıklan ifade için kullanılan 
(ŞEKER GİBİ) Tabiri tam manayı haiz değildir. Bunu 

HACI BEKiR ŞEK E Ri GiBi 
c;uretinde tamamlamalı çünkü tat denilen mefhum Hacı Br 

adında Kemal mertebesini buldu 

1 !~!i:~~~.~~!~~Be~~~~~.~!ö~1 Mısır m~KARfitJı;) 

' NEFiS MEYYALi NUGA __ ,,,, 
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ÇAPAMARKA 
sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 

Kalorinizi temin edebilirsiniz. 
Her büyük Bakkaliye mağazasında bulunur. 

Tek Kollu Cema Gişesi 1 

Yılbaşı çekilişinde 68465 numaralı LiJetle 10.000 liralık büyük ikramiyeyi MAL
TEPE _ATIŞ l\1EKTEBİN~E JANDARl\IA YÜZBAŞISI BAY ZİYA ALTAY ve 
ZEYTiNBURNU ASKERi HASTANEDE ASKER MEHMET ve ARKADAŞLA· 
RIN A kazandırdı. 

3 üncü Çekiliş Biletleri 
GELMİŞ.TİR. 
Yılbaşında kazanamadınızsa 
1 Giin Sonra Bayramiyelik 

50.000 • l0.000 LİRA 
SİZE BAKIYOR. 

ile Çalışan TEK KOLLU 

GiŞESiNi Tercih Ediniz. 
kazanan asker 

Melımet, Tek J(ollu ile yanyana 

lstanbul Levazım Amir· 
fiğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaab İlanlan 

Tramvay Pasoları 

Beher kilosuna 4 Jı:uru$ tahmin e-I 
dilen 3000 ton balya .amanı pazar
lıkla aatm ahnacaJı:tır. 500 zer ton
dan a$afı olmamak ve Ankara İstas
yonunda vaıonlara teslim eartilc 1.y

rı ayrı taliplerden alınabilir. 3000 •o· 
nun teminatı 8000 lira 500 tonun te· 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Müdürlüğünden: 

~ 939 s~n~sinde veril~!i olan Tramvay ve Tünel ~asolarının 1 /1 /941 
t.aııhı:ıden ıtıbaren tcbdılıne başlanacağından paso ııahıplerinin iki adet fo
toir.ıflariyle birlıkte nihayet 31.1.941 tarihine kadar Elektrik ve Tünel lş
letr.ıeleri Umum Müdürlük kalemiııc müracaatla pasolanru tebdil etme-
lerı rıca olunur. (12442) 

'-'._Eminönü Hnlkevi Sosynl Yardım Kolu menfaatine __ , mınatı 3375 füadrr. Pazarhiı 6/1/941 
Nafıa Vekaletinden: 
13.1.941 Pazartesi ıünU saat 16 da Ankarada Nafıa Vek!leti binl'~ı ic:in 

de Malzeme. Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Koınisyonuıı
da_.ı~ı 000 lıra muhammen bedelli 800 adet dış ve 1000 adet iç kamyon llıs
tlıpnın pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

BU AKŞAM TAKSIM DE deıı itibaren her&iin saat 14 de An· 
karada Lv Am!rliii satın alına ko· 

M A K S -1 M , .
1 
n miıyomında yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda eörUlür. 
11714) (1257•) 

Alnturka salonunda 20 ki~ilik S:ız heyctile Bayan 

SAFiYE 
30 Ki ilik REVÜ: Havai adalannda bir gec.e muhtelif sürprizler 

.. RASiT RIZA • HALiDE PISKIN . .; ·. 
Temsil heyeti tarafından 

Yataklı Vagonlar Kontrolörü 
3 perdelik komedi. Bu fevkalade geceden istüade ediniz. 

~-----r. Duhuliye yoktur • .ıııı # ., 
AN BAR iNŞAATI 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
~ 

Akşehir anbarı ve müştemilatı inşaatı ihalesinin 
açık pazarlıkla 6/ 1/ 941 pazartesi günü saat 15 de Ofis 
binasında yapılacağı ilan olunur. (54) (51) ' , 
1 

Lira 

1 2000 = 2000.-

3 1000 = 3000.-

2 '150 - 1500.-

' 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

ıoo zo 

Türkiye İs Bar.kasma para vatınnakla 
valm1 para hiriktirmis olmaz. aynı za. 
rmında taliiniz1 dl denemis olursımu:ı 

<t"31deıeı • Sut>at.. 2 Ma 1114.umt>aral• "e kumtıaras11 
.,,., 1 A(juatoa 8 ll<lnchet. "esapıarın<Sa erı az aıU il• 

raaı buıunarılar kur~Y• 
rln tı!'"' .. lerlnde Ylpılır dahli edilirler, 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen tfatı 

100 kurus olan 15,000 kilo keçi kılı 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 6-1-941 Pazartesi g!lnil saat 
11 de Aıılcarada M. M. V. Satın alma 
komisyonunda yapılacaktır, Kat'ı te-

rninab 2250 liradır. Evsaf ve :ıartna
mesl komisyonda görülür. İsteklilerin 
k:ınunl vesikalarile belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (1696 - 12475) 

• 
l:SO ton makama ve :ıehriye üç tnk

sittt yapl.ı.rılacaktır. Bunların Un'u 
clheU askeriyeden verilecektir. Mua
mele, ltv.anç, koruma vergileri ile 
elektrik, kömür, sarfiyatı ve işçilik 
ve makine amortismanı masrafları 

mateahhide aittir, Beher kilosunun 
muhammen bedeli 12,50 kuruştur. Te 
minatı 2813 liradır. Taliplerin 6-1-
941 g(lntl saat 15 te Ankarada Lv. A
mirliği sntın alına komisyonunda bu
ıunmal.an. Sari.namesi komisyonda 
görülür. (1720 - 20) 

• 
Beher kllosuna tahmin edilen fiab 

19 kuruş olan 75 Ton bulgur çuvalı 
~ beraber pazarlıkla satın alınacak
tır. Bu mikdara mahsuben 15 tondan 
ıışağı olmamak üzere satın alınabilir. 
75 tonun teminatı 2138 lira 15 Tonun 
teminatı 428 liradır. Pazarlığı 13-1-
941 günü saat 11 de Ankarada Leva
zım Amlrlıii satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin muayyen 

1 günde tcminaUarile birlikte komisyo
na müracaatlan. (1712 - 12572) 

• 
MUhQrlil namuncsi veçhlle orijinal 

Kalküta markalı 2000 boa çuval pa
uırlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
15-1-941 Çarşamba günü saat 11 de 
SüloğlUlJda askeri satın alma komis
yonunda bulunmaları (1726 - 42) 

KAVIP - 22 - • - 1935 senesinde 
İstanbul Erkek Lisesinden almiô ol
duğum '1 /981 numaralı diplomamı 
kaybeWm. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 138 Klımil 

, Doktor \1 

1 
ÇİPRUT 

1 
Ctldiy~ ve zahreviye matehassıs• 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar
şısında Posta sokağı köşesinde 
Meymenet apartımanı. Tcl:43353 

--------------\~------, 
TAN Gazetesı 
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~·· 

Başlık maktu olarak 'ISO 
1 inci sayfa santimi 6tJIJ 
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5 ,, " " 75 
lliin sayfasında,, 50 

1 ..... ft ........................... ~ 
1 Outteclllk n Nc~rlyaı T.L.~. •TAN Iııtaıbauı 

Eks\Jıme şartnamesi ve teferrüatı 755 Yedi yüz elli bc:ı kuru:ı bedelle 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 8800 liradrr. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve eartnamesinde yazılı vesaik ile birlik

te aynj g :fo saat on altıda ınczkur komisyonda hazır buluıımaları liz::ın-
dır. (8892 ~ 12069) 

~7 lkincika~un 1941 
kranu1e tkrarnıYe İkramiy 

• Adedi Miktan Tutarı 

Lira Lira --1 50.000 50.001 
3 ıo.ooo 30.00\ 
8 5.000 40.00l 

15 2.000 30.00t 
120 ı.ooo 120.001 
180 500 90.001 
300 100 30.001 
600 50 30.00ı 

ô.ooo 10 60.00ı 

60.000 4 2·10.001 
120 5.64( 

- --
67.274 725.64( 

------!--~---------, 
evlet 
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ar esi i Anları 
KARADENİZ POSTASI -

2/1/941 Perşembe glinkü Karadcnlz vo u postası yapılmamıştır. 5f.l/ 

941 Paza~ ?ünu saat .. 16 ~a Karadeniz "f?ctı ~ •rı..;ı~,\~ttk '~ •• \:yst.) 
vapuru gıd•ş ve donu3te 113.\•eten Per ~drıu ,1.1oı:Hası ıskelcıerıne de uirı-
yncaktır. (31) · 

..... ~ ......... cıua, ..,..tı.iln.u,... .... uct ucl uevı ı1au1) aL, .!Caııaı açına 1 
ıe tarama ameliyelerinde bütün memleketlerde kullanılmakta 
ılan dünyaca tanınmış İNGİLİ7. :\1nmulatı. 

PRIESTMA ~ 
EKSKAVATÖRLE iNİ 

Teslime amadeyiz. 
Müracaat yeri: Osmmı Tcışçıoğlı~ 

• Karaköy Pal.as 6 ııcı kat No. 15 Tel: 10591 

'Q. 


