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"Her tacir bu kitapta ı&sterditlm aıallerl tatbik etmelr 
saretiyle bir iki sene cibi kısa bir zaman içinde mlişterile 
rinin adedini bir mıali arturabilir Ben bu kitabunda sıze bu 

1 aanıri öirtttivnnım . 'Fiıtı 50 lruras 

ic ve Dıs Siyasetimiz , 
~~~~~~~~~~~~ .... : .... r-~~~~~~~~~~~ 

Beşvekil, Mecliste Mühim 
Beyanatta Bulundu 

11 Hiçbir Memleketi Endiıeye Dütürecek Anasırı ihtiva Etmiyen Dürüst 

Siyasetimiz Ayni Yoldan Yürüyecek ve Ümit Ederim ki, Bundan Sonra da 

Milletimizin Hayrına Veiut Netice Vermekten Hali Kalmıyacak+.r 11 

~--------------------------------------------------------------~~------------~--------..) 
·alyanların 

lısır Seferi 
:ıas Etmiştir 

l3ardianın düşmesi, sadece Mısırı 
isUlA teşebbiliiunü suya düşi.lrmek
le kalmamış, inglllzlerin Akdeniz. 
Mkımıyetlerlnl de kuV'- eUendir
ıniştir Şimdi İngilizler bu fistun 
vaziyeUerınden istifade ederek Ak
denizde İtalyan donanmasını daha 
'yi sıkıştırabilecek ve Yunanista
na daha rahat yardım edebilecek
lerdir. 

M. Zekeriya SERTEL 

Bardia yirmi günlük bir mu
kavemetten sonra düşmüş

ıt. İngilizler burada 30.000 den 
tla esir almı~lardır. Bununla 
lhdiye kadar Ingilizlerin Mısır 
arruzlarında İtalyanlardan al
:kları esir miktan 70,000 e var
ıştır. Ölü, yaralı vesaire bu ra
lma dahil değildir. General 
taziani'nin elinde 250,000 ka
lr asker bulunduğu tahmin e-

Dr. Refik SAYDAM. Meclis Kiirsüsünde .• 

Dr. R. Saydam Nutkunda, iktisadi ve Ticari 

Sahalarda Ahnacak Yeni Tedbirleri izah Etti 
.ıldığine gore, İtalyan ordusunun Ankara. 6 (A. A.) - B. M. 
~ az üçte birı mahvolmuş de- Meclisinin bu günkü toplantısın· 
ıektir. da Mechs içtimaının 10 Mart gü-
Bu büyük darbeden sonra ftal· nüne talikine ait takririn kabul e

m ordusunun taarruz kabiliye- dili~ini müteakip Başvekil Dr. 
lli kaybettigini söylemiye bil· Refik Saydam kürsüye gelerek 
ıem lüzum var madır? İngilizler aşa,ğıdaki nutku söylemişlerdir: 
lı zaferlerini yeni zaferlerle tet- t"~ziz arka~aş~ar~m, 
lç için ileri hareketlerine devam . kı aylık bır tatıle. karar .ver-
d ekle 'd ' b'lmı'yoruz Fa- mış bulur.uvoruz. İntıhap daırele 
ec r mı ır, ı · I . . d ı k ı · · · d' 

.at bugün· elde etmiş oldukları :mız e. veya mem e e ıı;ıızın ı-
ıetice, Mısırın İtalyanlar tarafın- ger mıntakal~rında .. tetk~kl~r ya-

. tilA · kA tadan kal pacaksınız Bıze. guzel ıntıbalar 
-an ıs ası ım anını or - . · · d 'l · A k d 
~ Ur d ·ı b ·1 · getırmenızı ı erım. n ara an 
rmış • enı e 1 ır. ayrılırken dahili ve harici vaziye-

* * 

timiz hakkında benden bir kaç 
kelime dinlemenizi rica edece
~im . ., 

Bugün dahilde en büyük çalış
mamız. dünya buhranı karşısında 
ikt:sadi ve ticari sahada muvaze
neyi muhafaza etmek, Türk va
t:mdaşının asgari ihtiyacına teka
bül eden yiyim, giyim ve yakacak 
maddelerin.in bulunması. nakli. 
ve satışı işini sıkı bir nizam altı
na almak, istihsali hatta elimiz
deki ve'Saitin fevkinde bir derece 
ve çıkarmak ve bilhassa ihtikar-

(Sonu; Sa 4; Sü 1) 

Bu !:;.u:e:::~~~~feriyetin ma- Filov Alman ·Balkanlardaki 
Mısır İngiltere için hayati e- 1 

ıcnuniyeti haiz bir yerdir. su- H • • N Sovyet Ell!!.. •ıler·ı 
ıeyş Kanalı, İngilterenin İmpa- GrlClye GZlrl 3' 
'atorlukla irtibatını temin eden 

Millet Meclisi 
2 Ayhk Tatil 
Devresine CJİrdi 

Dün, Bazı Kanun 

Layihaları Müzakere 

Ve Kabul Edildi 
Ankara, 6 (A.A.) - B. M. Mec

lisi bugün doktor Mazhar Ger
men 'in başkanlığında toplanmış
tır. Celse açıldıktan sonra Afyon
karahisar, Antalya.Bolu, Çankırı; 
Diyarbakır ve Kars mebusluk'a
rına seçilen Şevket Ra~it ~atıp
oğlu, Nurullah Esat Sümer, Celal 
Sait Siren, Avni Doğan, doktor 
Ahmet Şükrü Emet ve Etem İz
zet Benice'nin intihap mazbata
ları tasvip edilmi§ ve :ınd içmiş
lerdir. 

Ruznamede bulunan madde1el'* 
den D. D Yolları ve Limanları, 
Devlet Denizyollan, Devlet Ha
va Yolları umum müdürlüklerine 
müteallik alelumum vesait ve teç 
hizat ve malzemenin temini ve 
bunlara ait hizmetlerin ifası iç'n 
dört umum müdürlük arasmda le 
ra Vekilleri Heyetince taksim e
dilmek üzere 16.000.000 liraya ka 
dar taahhütte bulunması huc;u-

(Sonu: Sa 5; SU 7) 

Mihvere ilerle 
lngiliz Hava 

ve Deniz Zayiatı 

1940 Yılma Ait 

lngiliz istatistiği 
!n kısa yoldur. Londradan Bom- ile Go·· ru·· cecek Merkeze Çağırlldı 
~ya Süveyş tarikiyle 3100 kilo- 3' Londra, 6 (A.A.) - 1940 senesi 
betrelik bir mesafe olduğu halde, deniz ve hava harekatına ait res-

hlas ve Hint Okyanuslarından Al B I Yapılacak lst"ışareler"ın mi ve tam İn"'iliz rakamları aşa-
aombaya 6000 kilometrelik bir manyamn u gar itıdadır: 
tol vardır. Mısınn zaptı ve Sü- 1 - Hava harbi - Norveç. Hol-
~eyş yolunun kapanması, İngilte- Başvekilini Tazyik Balkanlarla Alakadar landa ve lıelçika seferleri dahil 
'enin İmparatorluk yollannı ka- değfl, İngiltere üzerinde tahrip 
)ıyacak, ve hatta Akdenizdeki Edecegv İ So'"yleniyor Ofdugv U Söyleniyor edildikleri tesbit edilen Alman 
ngiliz hakimiyetine de nihayet tayyareleri 2993, kavbolan İngi-
o>erecekti. Ankara radyo gazetesi dün ak· Ankara radyo gazetesi, dün ak- liz avcı tayyareleri 847, Alman-
İtalyanlann. Mısı~a.ki taarruz- şamki neşriyatı arasında şu ma- şamki neşriyatı arasında şu ha- va ve Alman iş.gali altında bulu-

ann~n !1~defı bu . ıdı: . General lıimatı vermiştir: beri vermiştir: nan topraklara yapılan akınlarda 
• .~azıe~ı ~ıı~ gayesı, Sıdı ~arra- "Bulgar başvekilinin seyahati "Son haberlere göre, Sovyet- kaybolan İngiliz bombardıman 
nı de bır ıstın~t noktası :esıs ede- etrafındaki tefsirler devam edi- ler Birliği Balkanlardaki sefirle- tayyareleri 374, deniz üzerinde 
rek İskenderıyeye dogru uzan- yor Bir habere gôre Filof Viya- . . . . . kaybolan İngiliz bombardıman 
mak ve Mısın istila etmekti 'd. ıl r' b' ·hr rım ıstısare etmek ıcm Moskova- tayyareleri 28. İngiliz bombardı· 
İtaty'an Generalı bu harekete te: na ~n ayrlmmış, ga ıp. ır. 1 

· unAa- ya çağırmıştır. Amerika radyosu, man tayyareleri tarafından Al-
le gore A anyaya gıtmı~tır. - . 1 1 A d 

cebbüs ettiai zaman Mısırdaki İn- 'k Kolomb' d Fı' _ bu davetin Balkan ar a alaka ar ınanya ve Alman işgali altında 
~ ,.., merı an ıa ra yosu, ld ~ b'ld. · .. 
~iliz kuvvetleri çok zayıf bulunu- , S lzb , . t ·n· . o ugunu ı ırıyor. bulunan topraklar uzerinde düşü 

, • . lof un 3 urg a gıt ı,.,ını ve o- "l Al t 1 · 63 
yorc:fu. Hat.~a .. L~nd.ranı~ ~ır ~.ra rada Alman hariciye nazın Von "MRamafih, vaziyet henüz ay- ru en . ?'1a~ • ayya~ e.1:1 , 
endışeye duştu~u bıle go:ul~u.ş- Ribbentrop ile konuşacağını bıl- dınlık değildir, beklemek lazim-L26 Bırıncıkanun ,l?Unune .. kadar 
t~ .. Fakat c;;ene~al Gr~zı.anı nın diriyor. dır. (Sonu: Sa 5; Su 3J 
Sıdı Barranıde usler vucude ge- Ingiltere ve Amerikadan gelen . (Sonu: Sa 5; SU 3J 
tir.!11esi uzu!l ~ürdü. İı:gilizler bu haberler, Almanyanın Bulgar baş ... -.,,,,_,._~~ 
~uhletten ıstüade ettıler. Akde- vekıli üzerine tazyik yapacağı, 
nızd~kl. donanmalarını kuvvet- fakat bu tazyikin hangi maksada 
lendırdıler. İmparatorl.uğun he~ binaen yapılacağı!lın belli olm3 -

tar.afından, hatta .tngılteı:edekı dığı merkezindedır. Esıısen bu 
mudafMaa kuvve.tı~nd~d1 en bıGr kıs- tazyiklerin ne derece müessir 0 • 
mını ~ ısıra yetıştır ı er. ene· la g- d bilinemez 
ral Graziani daha te.şkilatını ve ca ı a . · .. 
hazırlığını bitirmeden. onlar ta- Reuter a1ansına gore 
trruza geçtiler ve bugünkü ne- Londra, 6 ıA.A.) - 'H.euter" 
ticeyi aldılar. ın siyasi muharriri yazıyor: ··Al

* * 
manların Bulgar Başvekıli Filo!'
un üzerine tazyik ıcra ettikleri 

Simdi artık İtalyanlar Mısırı anlaşılmak~adır.. Fakat, Roman
işgal hulyasından vazgec- yada askerı tahşıdata daır Alm~ 

rnek mecburiyetindedirler. Bu menbalarından çıkarılan şayıa
zaferden sonra Mısırın emniyeti lara ve sinir harbi siyasetını•ı dı
kurtanlmış. Süveyşin selametı ğer tezahürlerine rağmen, Filof'
temin edilmiş demektir. --~ un Alman nüfuzuna, geçen son 

Fakat bu muzaffe(iyed'n daha bal'\arda Hitler'le buluşan Kral 
ıenis 3kıbetleri olac tır. İnj(iHz .... Borıs'dea daha ziyade muti bir 
Jer Şarki Akdenizd irldi de el- vaziyet almasından korkulması ,.-

(Sonu; Sü 3) içitı bir sebep mevcut değildir. Bükreştcki Sovyet sefiri Lavrentfev Dr. Matchekıe b~er 

,, ' ' 

Rritanya kuvvetleri tarafından zaptedilen Bardia'yr ,.e yeni tn.ırr uz istikametini gösterir harita .• 

Bardia'da n Sonra 
·---'"4---

İngilizler 
Tobr•uk'a 1 

Yürüy,orlar 
Yeniden Esi.r Edilen 

ltalyanlarıo Sayısı 

301000 i Aşıyor 

Zaferin Akisleri 

118 d" ar ıa 11 nın Sukutu 

ltalyan Prestiiine 

Bir Darbe Sayılıyor 
Kahire, 6 (A.A.) - Orta şark 

umumi karargahının dün akşam 
neşredilen fevkalade teblıği: 
Libya'daki mühım Bardia us:.ü, 

Askeri Vaziyet 

SON INGILIZ 
ZAFERiNiN 

EHEMMiYETi 
Askeri Muharririmiz yanyor: 

Şimali Afrika sahillerindeki İn
giliz ~.,arruzu, pek milhim bir rnu
\'aff .. ıtıyı::t daha kaz.anmıştır. İtnl
yanl.nırı iki haftadanberl anuda
re milda!aa etlikleri Bnrdia ıstih
kamiarı ve limanı z.aptedılmiş ve 
buradaki bütün İlalyan kuvvetle
ri. başıarındakl kumandanları ve 
butün erkAnı harbıye heyeti ile 
l>eraoe esir edilmiştir. Sidı Bnr
ranı sahasının İngılizler tarafın
darı ı~Urdadından sonra, Şimnıt 
Afrika ltalyan kuvvetleri başku-

1 

mı>.nd:ın. Mareşal Grıız.ıanı'nın 
m• k11bi' bir taarruza geçmesi bck
leniyurdu. Halbuki Mareşalin §ım 

rSonu: S:ı: 4: .Si.i: 3J _, ..) 

lngiliz Donanmasına 
35 Bin Tonluk Bir 

Zırhlı Daha Katlldı 

Kongre Toplandı 

Roosevelt 
Dün Planını 
Anlattı 

Hürriyet Uğrunda 

Dövüşenlere Bütün 

Kudretimizi Veriyoruz 

Kongreye Teklifler 

Roosevelt, Malzeme 

Ve Mühimmat imali 

için Tahsisat istedi 

Britanyalılar tarafından tama- L d 6 (A A ) t ·1· d 
· l · ı edilm · . Lta, on ra, . . - ngı ız onan 

mıy ~ ışga b . ıştır .. 
1 

1Y~m, ması, 35 bin tonluk Duc de York 

Vaşinırt.on. 6 (A. A.) - Roose
velt kon~renin '17 inci devresine 
hit;ıp eden m•.-sajını okumuştur. 
Eski rPiski= ınhur Wilsonun 1917 
de sÖVIPdi~i ve Amerikanın harp 
ilan etU~ini bildiren nutkundan 
beli en hararetle beklenen bu 
nutuk. münasehPtile bütün salon 
hıncahınc dolmuştu. Roosevt!lt 
nutkuna söyle baslamıştır: 

garnızonu, ugun tamamıy e tcs- zırhlısının hizmete girmesile b.r 
lim olmuştur. Düşmanırı bütün kat daha ·kuvvetlenmiş bulunu
teçhizatı ve harp malzemesı eh- yor. Bu zırhlı 35 bın tonluk 
mize düşmüştür. Bardia kuman- "King George 5" sınıfından olan 
danı Bergonzoli, aynca dört ge- beşinci ~afh_arp zırhl~~dır. ~u ~ı
neral ve daha birçok yüksek ~u- ruf gem~l~rı~ her hın yedı mıl-
oay esirler arasındadır. yon Ingıliz hrasına. çıkm~.~ır. 

"R.onurPve. Amerika tarihinde 
emsali \.llmıyan bir dakikada hı
tap edıy.ırum. "Emsalsiz., kelime 
sin1 k:ılfanıvorum; zira Amerika· 
nın en·niyeti h.iç bir zaman bu 
stünkü kadar tehdide maruz bu
lunmamıştır ... 

' (Sonu: Sa 5; Su 1 J 
Tobruk'a doğru 

Kahire, 6 (A.A.) - lngiliz 
umumi karargahının tebliği: 

Libya'da bir tara:ftan Bardia harp 
sahasının temizlenme amelıyatı 

devam ederken, bir taraftan da 
ordumuzun ileri kıtaatı Tobruk 
mıntakasına yaklaşmaktadır. 

Bardiada alınan esirlerin adt>di 
30 bini tecavüz etmiştir. Bundan 
başka birçok tanklar, t~plar, harp 
levazımı ve her nevi mühimmat 

(Sonu: Sa S. Siı .._ 

Elenler, Sahilde 
Yeni Mevziler 

Zaptettiler -
Mukabil Taarruzlar, 

ltalyanlara Ağır 

Zayiata Maloldu 
Atina, 6 (A.A) - Yunan söz

cüsü, dün akşam askeri harekat 
bakında aşağıdaki tafsilatı vermiş 
tir: Yunanlılar, bilhasa sahil böl
gesinde yeni mevziler elde etmiş 
lcrdir. İtalyanlar ümitsiz bir tarz
da vaziyetlerini iyileştirmey\! ça
lışmaktadırlar. Fakat bütun ltal
yan mukabil hücumları, büyük 
zayiat verdirilerek tardedilmiştir. 
Burada yüz esir alınmıştır. ha
len düşman, Avlonya istikametın
de yeni müdafaa mevzilerini işgal 
etmektedir. Daha şimalde, Yunan 
lılar, bir stratejik tepe ile dığer 
birçok tpeler işgal etmişelrdir. 
Bu bölgede, dördü subay olmak 
üzere 150 esir alınmıştır. 

Selinikten gelen haberlere gö
re, cephenin fimal bölgesinde 
karlarua erimesi, Yunanlılara 

(Sonu; Sa S; Sü 2) 

Cümhurreisirnizin Valideleri 
Ve Refikaları Şehrimizde 
Ankara, 6 (TAN) - Cümhur

reisimiz İsmet İnönü'nün Valide· 
len ve Refikaları bu ak~mki 
trenle İstanbula hareket etmiş
lerdir. 

Amer kanın 1789 dan itibaren 
bir tarfocesini yapan Roosevelt 
sözilne sövle devam etmlsth 

··Her ne kadar NaPOleon harp
leri de. Louic::;ıme ve Aantil a1a· 

(Sonu: Sn 5: Sii 4 ı 

GECERl<EN) 

''Bayram,, ve 11 Alay •• 
Yazan : Refik Halid 

Yann Bayram ..• 
Sekiz. on sene evvel şu "Bayram,, kelimesinin a1ıın1 

düşünmek -Bayramdan Bayrama da olsa- kaç fikir adamı
nın aklından ge~erdi? Aynta, eskiden yapılan Bayram alayları 
münasebetiyle "alay,, sözünün .nereden geldiğini merak eden 
var mıydı? Zaten dikkat ediniz: Dilimizde en çok kullandığımız 
kelimeleri kimse araştınp incelemiye yana marn.ıştır. Parlste. 
bir doktora talebesinin "Efendi,. ve "Çelebi,, suallerine cevap 
verememesi kabilinden... Bizim savsaklayıp ta Arnavutlann ad 
olarak benimsemek zevkini gösterdikleri, belki de cakalı bulup 
kalıp ve kıyafetlerine yakıştırdıklan bu ''Bayram,, sözündeki 
endama, tok ahenıe, hem vakarlı, hem neşeli tınlayışa bakın! 
Onun doldurduğu, şenlendirdiği yeri, kısacık, ldeta bir tarafı 
kopuk "id,. kelimesi tutabilir mi? Filvaki <Nedim): 

Seyri Sa'dabadı sen bir kerre id ol.sun da gör/ 
Diye bu kelimeyi de katıştırarak hoş bir mısra yapmış am· 

ma bunun .güzelliği, daha ziyade ''olsun da gör,, redifinin ahenk
li Tilrkçesındedir. Ya Kurban Bayramı yerine "idi adha,, nın 
bizim ağzımıza uyan tarafı nerede? "Kurban,, da Arapçadır; il· 
kin öz Türkçede "düğün., manasına gf'len bir qi de mevnıt ol
mak itibariyle dilimize uygundur. Hatta ben, kurbanın asıl 
Türkçesi olan "yaluk,, a bunu tenih ederim bile._ 

Çoğumuzun ve Tarama Derırfsinin zannı hılifına "alav., ın 
aslı Türkçe değildir; Rumca "allagiyom., kelimesinden çıkmı•
tır ki İmparatonuı maiyet askerine veriI.11 isimdi; sonralan or· 
duların bir cüzü tamı minasına kullanılmıya başlanmıs, dilimize 
o şekle girerek yerleşmiştir. Neden dolayı "alay etmf!k''. "alaya 
almak" terkipleri istihza etmek mlnasma ku1lanılm1~r vc.
"alaycı". '8kacı, 18tifeci adam m8nasına geliyor? Bunu ''kendisi 
ni tmparator Jtihi maiyet askeriyle gezer fanederceslne kurum
lanan birini, aptalhl'tndan istifade ederek eJlence mew.tnr yap
mak. küçük düşürmek •• suretinde izah mümkilr.se de di1 miite
hassıslannın benimle alay etmelerinden çekinerek fikrimdf' 
ısrar etnıiyecetim. Bakahm, onlar bir şeyler uydursunlar da 
tutmazsa alayı f>en yapayım! 

Baki, Baynmınıs uğurlu olsun; 



- . -

Yazan: Alfreil Fabre Luce - Çeviren: Ulunay 

[Bir Genç 

Annesini 
Boğuyordu 

Mağlubiyetin 

Çok Derin 
Sebepleri 

Ordu kumandanının liyak'.atsizliği, 

askerin harp kabiliyetinin dun ol
ması, iyi zabitler elinde iyi terbiye 
edilmemiş bulunması, kuvvetierln 
miıthls surette nisbetsizliği,,. İşte 
Reynaud, hattın yarılmasını bu gi
bi mazeretlerle anlatıyordu. Ve 
hepsi de doğru idi. 

- 21 -

lar Umumi taarruz bin kilomet
re derinliğe kadar başlanu!)tı: 

Alman tayyareleri ahaliye öu
nu öldürücü gürültülerle anlatı
yordu. 

Komşular Kadını 

Güç Kurtardılar 
Ilk aksülamel mühimdi hatta 

ümit verici bir şekilde idi. Evvelki gece sabaha ka:-şı 
Mayısın dokuzunda kimın ga- Yeşilköyde bir genç annt!sıni 

lip, kimin mağlup alacağı bılın- boğarak öldürmek istemış, ken
miyordu. disini yakalıyan polis v(:: belrci-
. Mayısın onunda birinin mağ- leri de tırnakları ile yaralı:ımış

lup ve bunun da tabii Almanya tır. 
olacağı düşünülüyordu. · ı Robert Kollejde okuyan bu 

Gazeteler: "Muharebe başku- ~nç Yeşilköyde lstasyon cadde~ j 
mandanlığın tahmin eylediğı sınde oturan 18 yaşın:ia Ycrgı 
~kilde başlamıştır." diye yazı- dir. Sabaha karşı saat 5,30 da 
yorlardı. uyanan Yorgi, annesi Katma-

Gamelı.nde b t dan su istemiş, Katina : 
cyanat a buluna-

rak bu vaziyetı teşrinievveld~n - "~alk da iç" <lemi':jtir: 
Zaten _A~anlann bekledikleri beri beklemekte olduğunu ml.ıte- Yorgı bu mukabeleye hıddet-

hata b'!: ıdı. Bu hat~ y~pı~a~ fahirane söylüyordu... lenmiş, kadının üzerine snlc!ıl'a-
sı~a musaade etmek ı~ın ılk ik.ı i ] rak boğazını sıkmay:ı, kadın da 
gun .zarfında Cenubi Be~çikıınm ! .. Ilk .. haberler müsait gibi gö- can havliyle bağırmaya başla
demıryollarını v~ şose!erı bom- ı rundu. Hollandalılar tayyare ka- mrştlr. Gürültüye uy,:man ma-
bardıman etmedıler. rargAhlarını Alman paraşütçı.i- h 11 h lk · · ı y 

B . d h ı - ı · k .. a e a ı eve gırmıs er or-
ız e azır anan tuzaga neşe erme arşı mudafaa ediyor- . . 1 " ı{ . 

ile gömüldük. larcir Fransız ordusu ahalinin g:;ı•ı yakalamış ~r ve atmayı 
•. .. alkışları arasında Belçikay:ı girdi. oglunun pe~çesınden k;ırtarrnış-

Öne surulen mazeretler: (Bütün zırhlı otomobillPr <'ic.~k- lardır. Yorgı yakalandrgr Psnadcı 
lerle donanmış, mitralyözlei· iey- kendisini tutanlara dcı saldırmış 

11.k askeri harekatımız biraz laklarla örtülmüştü). 'yüzlerini ttrmalamıştır. Vorg1nin 
ihtiraslı oldu: Ordu k ı· d asabi bir buhran geçirdi~i tah-

s g- ah H 11 d (B mu annen saa ın C'n · d'l kt d" ·r l k'1 t a cen ımız o an a ra- evvel gelmiş oluyordu. Fakat mın e 1 me c ır. a ı Jı{a ya-
bant)'da (Breda) ve (Bojs - le - heyhat ki Alınan ordı.ısu da mu- pılınaktadır. 
~~c) e kadar uzandı, !ayıldı. karrer saatten evvel orada idi \'e ---'-------'-~-" 

maı:ların (Meuse) nehrını geç- onların ilerlemesi bizimkine ben- Piyasada : 

~~~~ ııu.ıtı.ıımııunısı..,m•.,,•--.....,..~,_n.._ ... , 

-~-~ ~ . .!SiMLERi _; 

~icaret ü"dası- l\Icdisi dün ilk toplantısını yavtı. Bu resimde, 
idare Heyeti seçimine i~tirak eden meclis azalarını rc~·lerini 

verirken görüyoruz .. 

.. 
Yarın Kurban Bayramı oldu[u i(ln, ·•ıfurin muhtelif semtle
rinde kurban satışları hararetlenmiştir. Bu •esim, satış için 

sehriınize getirHen sürlUerdcn hirini teshlt ediyor .. 

1 Avustralya ve 
Malezya' da 
Yeni Pazarlar 
Buralarda Zeytinyağı 

Vıe Halı Satabileceğiz 
Bağdat ticaret ataşeliğimizden 

tzmir Ticaret Odasına, memleke
timiz tacirlerini alakadar edecek 
mi.ihım bir rapor gelmiştir. Bu 
raporda, Irak transit yolunun 
kesbettiğ'ı ehemmiyete temas e
dilmekte, mahsulerimize eni 
pazarlar bulunduğu anlatılarak 
bulasaten şu cihetler üzerinde 
durulmaktadır: 

"İhracat maddelerimizin lraka 
ve bu yaldan Avustralya ve Ma
lezyaya fazla miktarda sevk ve 
ihracı mümkündür. Singapurun 
o'erbest liman olması sebebiyle 
buıacia ihracat mahsullerimizin 
fazh istihlaki mümkün olabile
cektir. Burada Türklere karşı bü
yük sempati beslendi.~i. Avus
tralya ve Malezyaya transit ola
.ak buradan sevkiyat yapılabile
ceği söylenmetkedir. Avustralya, 
bilhassa halı, sigara, zeytinyağı 
ve bazı k.uru meyvalarımızla pala 
mut hul:1salarınuza mühim bir 
pazar olabilir. Yapılan temaslar
dan, şimdiye kadar Yunanistanın 
buraya ::nllhim miktarda tütün, 
zeytinyağı ve halı sattığı öğrenil 
miştir. 

Avustralya tacirlerine gönde
rilecek nümuneler üzerine mü
him siparişler alınabilecektir 

melerı ~11:. ~?ktayı tehlikeli bir zemedi. Yıldırım gibi oldu 
şekle duşurunce başkumandan- , · H D h?ın h~ysiyeti bu tehlikenin ma- Maytsın onunda ôğrendik ki Peynir Tüccarları a '7il a e n e m e s ,· .\'lütet'errik : 
hıyetll'lı anlamasına mani oldu. Wermacht, Albert kanalımn müs- V 
Ancak iki gün sonra gerı çekil- tahkem hattını aşmağa muvaf- Dün Toplanddar Tren Seferlerinde 
meği emredebildi. Fakat geç fak olmuş. Halbuki bizim ordu- s d N l 
kalınmıştı. 1 muz burada mevzi .ılacağını ümıt Mıntaka ticaret miidurlüğü l r as l n a as l Değiciklik y apaldı 

Işin gelişine uyarak maceraya 

1 

ediyordu. diin bazı peynir tacirlerini davet :r 
sürüklenen, zaafla kımıldanır'a- . etmiş, kendilerinden izahat al- Devlet Demiryolları idaresi 
mağa mecbur edilen bu ordu da . Ma~ın on beşınd~ Sedan. ~e- mıştır. Beyazpeynir tacirleri el- Hareket Edı·ım e lı'? tren tarüelerinde değişiklikler 
artık ihataya. esar"'te, o·· ıu· me ha.zımtlctı olddu. tBu hezım. et .. bızım t "' k !erinde killi derecede mal bulun- yapmış ır. 
mahkum edilmiş bulunuyordu. • tarbımli~zl a. ~ese .:z dgud~krles~ H .. H d d 

Almanlar en şiddetli darbeleti- mı . e g erın ep e ~ :rı duğunu itiraf ederek, piyasa- er gun ay arpaşa an 20,05 
ni en umulmayan nok~ava tevcih ş~kılde v~u buldu. Oyle bır de- nın ihtiyaçlanna göre mal ver- de kalkan Adapazarı treni 19,15 
ettiler. 1914 ağustosund~ Belçika h~ .~ep kı oradan ~a·~~ş yavaş diklerini de iddia etmişlerdir. Alarm İşareti Verilince Vatandaşlarrn Ne de, Arifiye - Adapazarı arasında 
Ardenne'lerine doğru yaptığımız outl:n Fransa aktı gıttı. Diğer taraftan bazı peynir tacır- işleyen trenler de Arifiyooen 
taarruzun muvaffakiyetsizliği Kumandanlığm tebliği: leri de fiyatları murakabe ko- y apma1arı İcap Ettiğini yazıyoruz: 19,20 de harekete başlamışlardır. 
ıhmal eylemeği düştinciüğümüz misyonu tarafından tesbi: edılen Haydarpaşadan saat 15 de kalkan 
mıntakanm miişkülatını bize Ertesi günkü gazeteler: fiyatlara daha ziyade mandıra sa- Bayram ertesi ha·.ra taarruz- E - Binalarda vazıfe alması ı banliyo treni dünden ıtibıımm 
gostermişti. hiplerinin itiraz ettikl~rini ıleri larına karşı aktif ve pasif korun- lazımgelenler alarm başlar baş- saat 14,50 de, yine Haydarpaşa-
Semoy'de ormand~ dinleniyor- "Baskumandanlrk mevzi harbi sürmüşlerdir. Komisyon toptan ima denemesi şöyle yapılacaktır. lamaz derhal işleri başına ko~a- dan saat 15,45 de kalkan 6 ııu-

duk. Fakat orada bir hat bile yapmaktan vaz geçmijhf!" dıye beyazpeynire konulan 40 kuruş 1 - Hava hücumunun ba~la- cakardır. Binalardaki halk 0 bi- maralı tren de 15,15 de kalka-
kurmağı unutuyorduk. yazdılar. fiyatı değiştirmediği takdirde dığı halka canavar düdüklerı ile nanın korunma amirinın emrine caktır. 
bi~~an~~elor~:t'i~til~~bi~!~i~ Bu küçücük cümle ihtil~l ~ ~andira saliipl~rinl~. Istanbul hab~r verilecektir. Düdükler her ı itaat etmeğe mecburdurlar. Edirne trenleri de Sirkeciden 

dah 
.
1 

. . 'tt'l (M ) kartacak derecede ehemmıyetlı 
1 
pıyasasma peynır gondermıye- dakıka devam edecektır. Bu es- 2 - Tehlike işareti verildiği 8,50 de, Edirneden 8,40 da ha· 

a ı erısıne gı ı er. 1 euse , . .. 1 kt dl p · · da b" .. · b 'k d" k t d 1;t· nehrini daha bozulm t k" .. _ bir sözdür. 1939 hükumetinin 1 ceklen soy enme e r. eynırın na utun vapur ve fa rı a u- esnada nakil vasıtaları şu suret- re e e ecel\. ır. 
lerden geçtiler. am ~ opru 1 bütün zihniyeti müstahkem mev- ' bugünkü fiyatlardari satılmasmda dükleri d~. ö~.türülecektir. / ıe hareket edeceklerdir: Haydarpaşa banliyo trenlerin-

Ordu kumandam olan General I zilerin kıymeti~e itim~t besl.~- 1 mandı:a s~hiplc~inin zarar
1 

edi? A - Dudukler çalmıy!i başla- A - Hayvan koşulu her n(>vi de tadilat yapıldığı içm Köprü-
Corap'ın liyakatsizliği, asK:erin yordu. Tenbellik ve bırçok k~- etmediklerı tahkik ve tctku edı- yınca muhtelif ekiplerde vazife arabalar alarmı duyunca yol den Haydarpaşaya ve Kadıköyü
harp kabiliyetinin dun olması tülükler, müstahkem mcv2ı- lecektir. alanlar derhal işlerinin başına ağızlarını kapatmryacak şekilde, ne 14,35 de kalkan vapur da 
iyi zabitler elinde iyi terbiy~ ı lerin gölgesinde yeti~'111iŞ ve çı- TICARET ODASI MECLlSI- koşacaklardır. 1 yaya kaldırımına yan;ışarak du- bundan sonra 14,25 de hareket 
edilmemiş bulunmasr... ı çeklenmişti. Müstahkem· mevzi- Ticaret odası meclisi ilk toplan- B - Cadde ve sokaklard:ı bu- racaklar, hayvanların koşuınla- edecektir. 

Işte Raynaud hattın yarılma- lerin kalınlıklarına güvenerek tısını dün yapmış, toplantıda Iunan halk, telaşsız ve sükunet~ rı çrkrılacak ve başları bir ağaca, ============== 
sını bu gibi mazeretlerle anlatı- ancak onların arkasınnan bızim Vali Ltitfi K.xrdnr da bulunmuş, 1 le fakat acele olarak evlerine yoksa arabanm arka tarafm·1 bağ- caklar, hareket halinde bulunan-
~"ordu. gazetecilerimiz düşmana küfür- azalara muvalfakıyet temenni gidecekler.dir. Evleri uza~ , ol~n- !anacak, başlarına da torbaları 

1

1 lar şehir haricinde münasip 
Ve hepsi de doğru idi. ler yağtlırabiliyorlardr. etmiştir. f lar yerlerı levhalarla gos~erıJe- asılacaktır. bir. yerde durup yolcularını in-
Cephenin diğer nok~asmda ~e- (Devamı var) Oda meclisi reislikleri, hcsnp' cek olan en yakın umumi sığı- ı B - Motörlü nakil vasıtaları direceklcrdir. 

dik bu kadar çabuk uçılamamış- ...-tı. 1f ve muamelat müfettişlikler~ için j nağa gire~eklerdir. . alarm işareti ile beraber ıçinde 1 D - Iskelelere yanaşık duran 
NOT: A. R. Yonak imzasile aldığı- seçim yapıldıktan sonra ıdare C - Yıne bu esnada maskeli bulunan yolcuları en yakın yer 1 vapurlar yolcu alrnıyacaklar, se-

Kuvvetlerin nisbetsizliği: mız bir mektupla tefrikarun tercüme heyeti azaları seçilmiş, daha son-! Qlanlar maskelerini kullanacak- umumi s1ğınağına göttiriip ındi- ferde bulunanlar da e:ı ya.kın is
tarzı tenkit ediliyor. Tefrikada bu us- ra da, ticatet odası tarafından .

1 

lar, olmıyanar ağız ve burunları- receklerdir. Şehfrden harice gi- kel eye yanaşıp yolcula:ını ındi-

B 
lübu ihtiyar eylemekliğimiz, müelli- yeni idare heyeti azaları şerefine nı ıslak bezlerle kapatacaklardır. den nakil vasıtalarr alarm esna- receklerdir. 

urada duracak olursa!c mağ- fin hedef ittihaz eylediği gayeden u- k liıbiyetin derin sebeplerini giz- z..ık1aşmamnk içindir. Bu gibi eser- bir çay ziyafeti verilmiştir. nu D - Tayyareleri görme rnak. sında yollarına devam edecekler, 3 - Tayyare tehlikesi bitti 
lemiş olacağız; onun için devam ıerdc metne sadık kalmak ihtiyacı ziyafette Parti müfettişi Re. ad sadiyle dışarı çıkmak, p<:ncere- şehre gelenler ise oldukları yer- işareti fasılasız uzun düdüklerle 
edelim: tabiatile b~ıan şiveyi feda ettiriyor. ~i:ııaroğlu ":e .unıversiteni~ den sark.~~k balkon v~ya taraça-! de durmağa mecbur olacaklardır. verilecek ve bundan sonra halk 

Kuwetlerin müthiş surette Bu mecburı fedakfirlıktan ?,olayı ~- iktısat profe.~orlerı de c.iavei.lı I larda gorunmek kat ıyyen so.- C - Alarm csncısında g•1rlarda dışarı çıkıp normal hayat avdet 
· b t · l' - · · H' 1 · h k cumuzun bi7

1· mazur gormelerı- akt • nıs e sız ıgını, ıt erın arp ka- uyu .... ı olarak bulunmuşlardır. s ır. bulunan trenler yolcu almrya- edecektır. 
aaatindeki kat'iyetin biZdekin- ni rica ederiz. :len çok yüksek olmasmı da ilave -----'-,___ _ __. _ ___.....__ ___________ ....;._ _________ -'-'-....._ __ -'----------------------~---

kurtulamayışının yegane sebe
bi, beşeriyetin bayanlar tara
f ınd:m idare olunmamasından 
ibarettir. 

edelim. 
Alman erkanı harbiyesinin 

Schlilfen'in doktrin'lerin~ teha
lyet ederek daima Caunes ma
nevrasını tekrar ile cenahlardan 
ihata hareketi yapacağı tannolu
nuyordu. 

Bilakis merkeze saldırdı ve 
sonra denize doğru yayıldı. 

"Kolossal" tabir edilen ve bü
yük kütlelerle harp eden ağır 
bir ordu tasavvur ediliyordu. 
Halbuki topçunun bile fümaye
sınde olmayan ve kendi fikirle
rıyle hareket eden ufa!t, müstakıl 
teşekküller görüldü. Bu teşek
külleri yapanlar kendi lastik 
sandallarla yahut tavAnlan t:ıdi
latlı tanklaTla nehirfori geçiyor
lar ve havai f işeklerile tayyare
lere rehberlik ediyorlardı. Ağır 
tasavvur olunan bu ordunun 
muharipleri gökten ufak mit
ralyözlerle inerek kÔprüleri 2ap- j 
tcdiyorlar ve kendi silah arka
:laşlarına arızasız teslim ediyor
.ardı. 

içlerinde zırhlı otomobil!~ri 
idare eden şoförler vardı: hPusi 
başlarının üzerine ölü kafası .-~s
molunmuş kasketler giyrnisler 
ve armonik çalarak şarkı say lü
yorlardı. .. 

tık aksülamel: 

M ayrsm onunda güneş doğ
duğu zaman yani Alınan 

ordusu Hollandayı, Belçikayı 
ve Lüksenburğu istira ettiği 
anda Il dö France'ın ve Lyon'un 
1<1'1{in köyHileri düdük ve bomba 
sesleriyle uykularından uyandı-

Beraet 

i talyan devletinin Yunanis· 
tana yaptığı talepkar 

teklifleri, bizzat İtalyanlar bile 
haklı bulamamışlardı. İtalya· 
nın Yun::mistana hiicum etmesi, 
bütün dünyanın haksız buldu
ğu bir hareketti. Bunun içindir 
ki Yunanlılar. çok haklı bir 
d~van kazanmak gayesile sila· 
ha s~rılnııslardı. Ve bunun için
dir ki, bu ·haklı davada berae· 
te kavuşacakları muhakkaktı. 
Dünkü tebliğlerde okudnğumuz 
şu ciimle ise, Lu neticenin ta· 
bakkuk etmek üzere olduğunu 
göstermektedir: 

"- Yunanlıların «nP.rat" a 
varmalarına bir şey kalmadı!,, 

Müsaadenizle, bu havadisin 
yanlıs yazılmı~ ol:ın bir kelime
sini tashih. edeyim: Yukarıda 
da yazdığım gibi, bu cümle 
içinde: " Berat,, ~eklinde geçen, 
ve zahiren bir memleket adı sa
nıldığı halde, hakikatte adilane 
bir hükmiin ismi olan kelime
nin do~rusu şudur: 
"- Beraet!., ...... 

TenzUitlı satıftJ dair 

Bundnn bir müddet evvel, 
buı mağ112alar, kendile

rinden ü~ gömlek satın alan 
nriişterilere bedavadan iki •öm
lek vettc:eklerini vaadediyor-
lardı: Vf' i~in daha tuhaf tarafı 
da, bu garip vaadin ka(ırılmaz 
bir kelepir olduğuna inanabi-

len gafiller bulunmasıydı. Diin, 
büyük bir mağazanın cameka· 
nında şu dimleyi okudum: 
"- Terki ticaret hasebiyle. 

yüzde 70 tenzilatla satış: İçeri
ye buyurursanız, bu küçük bit 
zahmet mukabilinde bityük ka· 
ra ka \rt,~acaksınız!,. 

Ilu etimle hana, kedi ile fare 
arrısmda geçHği rivayet olunan 
bir vakıft:n hatırlattı: 

Kurnaz geçinen bir kedi. bir 
deliğ'in ağ-zıncla, haklamak iste
diği hcsli bir farenin duınrıya 
çıkmasını bekliyormuş. Bekle
mekten manmca, bir hile dii
~ünmü~, ve sesını miimklin 
mertebe yumu~atarak, fareye: 

!.'- Bana bak güzelim... de· 
m:s. küçük bir zahmet gösterip 
te yanıma kadar gelirsen, <1Rna 
ir..i kilo taze peynil' vereceğim.,. 

Bu davete ve hu vaade mu· 
hatap olan fare biraz dii<~iinmii~. 
ve ~öze alınması istenilen zah· 
metle, vaat olunan hediye arıı
smda bir nisbet göremediğin
den, kuşkulanmış, ve bittabi .. 
deliğinden eıkmamış. 

Kurnaz kedi ile, vaatkiT tüc
car arasındaki fark (Ok kliciik
tür: Birisi avını dı~arıya, ttiğe
n ısE' içeriye çağınyor. Fakat 
ben, asıl hayreti, "terki ticaret 
hasebiylf! yilzdc yetmiş tenzi-

GülUNC 
l4RAfl 

laUa :.atı~,, yaptığıııı ilim l'deıı 
mağazanın i~ine baktıitım za
man duydum: Çiinkii nıağaza
nm içerisi, mahşer gibi kalaha· 
hktı. Bu ınanzarayı görünt>e, 
muhtekirin muvaffak olmasm
daki basit sırrı kavramakta ge. 
cikmedim: Ve anladım ki, ma
alesef, hir coklarınıız da .•. fa
re kadar akıi yok!. ......... 
"Kabak tadı,, bahsi 

Gazetelerin ötedenberi ce
vabını aradıklan be:vlik

leşmis suallreden birisi de su-
dur: · ' 

"- Almanlar, İngilter,.-"' nr. 
du ihracına muvaffak olabilir 

"? 
mı ... 

lHin. hu mevzuu kalemine 
dolayan bir meslekdaş: 
"- Be-n, diyor, artık hu ba

histen bıktım. Eğer bir arf.oya 
müsaade ederseniz açıkça sôyli
yeyim ki, bu bahis, artık kabak 
tRdı verdi!,, 

Bu satırları okuyunca, göz. 
terimin önüne, ikide birde ve 
haksız yere le7.7.etsi:diğin !lem
bolü olarak gösterilen biçare 
kabak geldi. 

Kızartınasmı. mnsakknsını, 
kıynıalı, yoğurtlu dolmasını, 

hatta, cevizli, şuruplu tatlısını 
bliyiik bir zevk ve iştahla yedi
ğimiz bu nefis nimete nicin ha· 
karet ettiğimizi bir türlü anlı
ynmıyorum: 

Al:nanlann İngiltereye asker 
ihraç etmeleri mevzuu, keski 
kah:ık tadı verse... · 

Eğer kabak: kadar lezzetli ol
saydı, bu masalı yeıniven kal· 
mazdı. Fakat meslekdaşımın 
teşbihi yerden göğe kadar hak· 
sızdır: Cünkii bu bayat masalı 
nrtık kimse yutm uvor! 

l\fiitehassıslarımıza gelince, 
onlar, mutlaka bir ihraç hnrf'
ketinden bahsetmek istiyorlar-
sa, fazla uzağa gitmesinler: Ve 
bir miiddet te su taze, rn yerli 
sualin cevabını· arasınla~: · 

"- Akay vapurlarının so
lukları biraz daha kesilirse, İs-
tanbul şehri, adalara yolcu ih
raç edebilir mi, edemez mi?,, ....... 
Çizmeli bayanlar 

-
Bir çok ukalalar, kadınla-

rın erkeklerden daha 
az kavgacı olduklnnnı iddia e
derler. Hatta bu iddiada giiliinç 
derecede ileriye varanlara so
rarı.anız, dünyanın harpten 

Halbuki, bayanlarn, erkek
lerden çok daha koyu birer 
harp taraftan olduklarını an
lamak icin, uzun bovlu tetki
kata lüz~un bile yok. 'Bunu an
lamak için, ortalığa bir göz at
mak kafi. Görmü:vor musunuz? 
Umumi seferberlik ilan olun
madığı halde, en narin ba~·an· 
lar biJe ..• ı.;izmelerini giydiler! .. 

*** Ağustosta gelseydi .. 

Geçen gece, Aksarayda, 
bir ahbap evinde misa

firdim. l\fecliste. yirmi ya~ında 
hoppa 7amane kızlan ile, yet
miş beşlik eski zaman kadınları 
bir araya gelmistL Geneler ko· 
nmsuyorlar. yaşlılar dinliyor. ve 
bahis mevznlarının çoğuna ya
bancı kaldıkları için pek az 
söze karısı:vorlardı. Ara sıra, tt· 
:r.un müddet sükut etmenin 
verıiiği usançla söze karıştıkla· 
rı zaman. gençleri uzun uzun 
güldüren bir garibe yumurtlu· 
yorfordı. Bir aralık, gençler, 
Noelden laf açtılar. İçlerinden 
birisi: 
"- Noel geldiği 7.aman, hava 

pek soğuktu!,, dedi. 
O zaman, yetmiş beşlik ha

tunlardan birisi cevap verdi: 
''- Onunkisi de miinasebet

sizlik doğrusu: Ağustosta gel
seydi daha iyi olmaz mn·dı?., 

Naci Sadullah 

' • l . l :,"'.ı. 

Yazan: Naci Sadullah 

Bir mektep talebesi, sokak· 
ta bir çanta bulmuş. VE 

bu (:antayı, içinde ne bulunduğu 
na dahi bakmadan, götürüp ka 
rakola teslim etmiş. Kapalı biı 
çauta önünde. çocukluğun en ta· 
füj ve en masum tecessüsüne bi· 
le yenilmeyen o yavnmun temi~ 
sed~·csini takdir etmemek, el· 
hr:ttt> imkansızdır. Nitekim, l\la· 
arif vekaleti de, küçüğün güze'. 
hareketini, çok yerinde taltıfler 
\'e takdirlerle mükafatlandırnn~ 
bulunuyor. Fakat acaba, hu gii· 
zel vakıa, gazete sütunlarını giin· 
ll".r..:e i gal etmesini tabii görehi· 
lcct.·ğimiz fevkalade bir hadise 
miclir? Ve hu vakıanın fevkalade 
bir hadise sayılması, acı bir ned
rt•On ifadesi dağil midir? 

Gönül isterdi ki, dürüst bir Jıa 
rcket kar~ısında duyduğumuz ta. 
bii tnkdiı duygJ.tlan arasına. ma· 
naıo-ı:ı: bir hayret te katılmasın. 

Fakat. sokağa düşiirülmüş do. 
ht bir cfü:danı cebine indirmeyen 
bir c:ocuk kar.şısmda, biiyük bir 
ekseriyetin adeta hayret duyma
sı. ahlak telakkilerimiz hakkın. 
da mcmnunivct verici bir kana
at nyandıra~az. Biz, bugiinkiin. 
den çok daha yüksek bir ahlak 
sevi-resine, bolJaşmasını temenni 
l"ıtiğimiz bu kabil hareketleri 
fe\'kalade birer hadise sayınok
tım kurtulduğumuz ve çok tabii 
~iirme~·e alıştığımız gün kavıışa
ra~ız. Ve o bahtiyar güne kavu::i
tu[~umuz takdirde, gazetelerimiz, 
bir çocuğun sokakta bulı1ujn! 
ciiıdanı karakola teslim etmcsını 
dri:ril. bilakis cebine indirmesini 
mcı;ele haline sok1ıcaklardır! 

Poliste: 

Bir Karı Koca Olü 

Olarak Bulundu 

Koca Mustafapaşada Çeşme sa 
kağmda 17 numaralı evde oturaıı 
ınütf'kı:ıit binbaşılardan sekse1 
yaşında Ali Koçan ile karısı ay. 
ni yaşta Sevgi Koçan dün sahalı 
orla1arında ölü olarak bulunmuş. 
lardır. Cesedi muayene eden dok. 
tor ihtiyarların on gün evvel gı.. 
dai bir tesemmüm neticesinde öl. 
müş oldu,ğunn bildirmiştir. 

Cesetler dün akşa:n morga kal· 
dırılmıştır. 

DİLENCİNİN RÜŞVETİ 
Kadıköyde Taşocaklarında bir ku 
lübede oturan dilenci İbrahimin 
karısı 35 yaşında Hürmüz Kuşdi· 
ii polis merkezine giderek 1402 
nuın~ralı ~olis Abdullah Turala 
kr:ıcas1 İbrahimin dilencilik ettiği 
hakkında tahkikatın durdurul~ 
masını teklif etmiş, ve buna mu
kabil 20 lira rü~vet vereceğini 
bildirmiştir. Bunun üzerine bir 
cürmü meşhut tertip edilmiş ve 
kadın 20 lirayı verirken yakalan
mıştır. 

İFA DE VERE:\IEDEN ör... 
DÜ - Dün sabah Şehzadebaşl 
avlusunda kılığı kıyafeti perişan 
hır adamın yattığı görülmü$tür. 
Cok hasta gibi görünen ve bir di
lenci zanPedılPn bu adamın cep~ 
ıerj ıırandığı zaman 482 li::-:ı para 
bulunmuşt.ur. Hasta derha! Cer
rahpaşa hastanesine kaldırrhnış 
ıse de biraz sonra ifade vereme
den ölmüştür. Üzerinde çıkan nü
fus tezkeresinden Karamürselli 
Hasan Kücük olduğu anlaş1lmış· 
tır. Cesedi morga kaldırılmış, tah 
kikata başlanmıştır. 

BİR MOTÖR PARÇALAN· 
Dl - Rizeli Şakir Kaptan idare
sinde bir motör Pendik açıkların
da Kaptan Rahmi Gencin büyük 
balıkçı kayığına çarparak devir
miştir. Kayığın içinde bulunan 14 
kışı denize dökülmüştür. Fakat 
motör hemen kazazede G!'in iın· 
O.adına koşarak hepsini kurtar· 
mıştır. 

BİR KATİL TUTULDU -Ka· 
dıköyde kumlukta Vahit isminde 
bir garsonu öldürerek kaçan M~ 
tafa evvelki akşam Galatada ya·, 
kalanmıştır. 

Milli Piyangonun 
7 İkincikanun Çekilişi 

Milli Piyangonun dordi..ıncü 
tertip üçüncü çekilişi bugl.ın öğ
leden sonra saat 17,30 Eminönü 
halkevınin konferans :;alonunda 
yapılacağından salon <;aat 16 dan 
itibaren halka açık bulundurula· 
caktır. 

Arzu edenler çekilişi serb<:sl 
surette takip edebilirler, 

Ikramiye kazanan numarafarı 
Ankara radyosu akşam servisuı· 
de neşredecektir. 

......-- --- -- -- ----- -- --- -- ------ ..... 4=-'-44 

Kurban Bayramında T. 11 
K. na yapacağınız yardımla ta· 
hiatın gaznbır.a uğrayarak ka· 
rakıs ortao;mda ~·ersiz yurtsuz 
kalan 'Vatnndaslara dn elimizi 
uzatmı~ olacağız. 
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~arası 
... ı 
ıd114 're, denizaltı hucümla-

i tevellit gem! zayiatını 
aıın~Çok geniş ölçüde tedbir

- }k~dır. 
r hab!'nlardan çok dikkate de
ılgatj~".er geliyor. Almanyanın 
f1ıle \a bir ültimatom ver-

t ~ olan, takat henüz te
. lrıı_~cn şayia da bu haber-

~,--------------1n~· ı. -._1-\larbi 
~ llltka mukadderatını İn: 
' 'h~~renin mukadderatı
l:atı tan ve Nazizme kar-
' lllı?İli .. cephe aldıktan son
lnıa~ı ıre _için en esaslı dava, 
tiııe ~~ Ingiliz sana)i şehir
l'Ya:re gittikce şiddetlenen 
ki d nlanna ve Atlantik
Ute\'e~altı hücumlarından 
Miye{~ zayiata dayanması 
Son lrt 
l'1. ('l'~lerde Alman radyo-

l'İ ~~ j harbi) ismini ver
~la J:! denizaltı harbinden 
llal'\ ~setmektedirler. Ynp
tatnıa"'\aba göre Alınan de
ııı ton• şimdiye lrndar 12 mil· 
n İngi~to istiap hacminde o
DOo,o0~ nakliye gemilerinden 
ıslard tonilatosunu batır
tl 0~ Bu hesaba göre va-
11nato "1:\k haftada 250.000 
isi ha 'ıikdannda İngiliz ge
~Varı:ı ~]maktadır.Bu vaziyet 
tdat 4~iği takdirde bahara 
atı~ ~0,000 ton gemi daha 
n bııs\tır. Bu suretle ya
ıca)t ",ı~a. İngilterenin elinde 
ııni.'ii ~~0,000 tonluk nakliye 
ıgilte .ııacaktır ki. bu mikdar 
lileıı % beslemeye ve tahrip 
l!'!hığ~ayi şehirlerinin nçhğı 
ktir loldurnıaya kufi gelmi
llaılı,._ 
da:r ~ fngı1izler, şimdiye 
ıı 2 5:tlrılan İngiliz gemileri· 

'1 .. ,,ooo tonilatodan fazJa 
""'r cih~' söylemektedirler. Di 

runa itten lngilt~re ticaret fi
ınist~ Norveç. Ho1anda, Yu
t olttı ve diğer devletlere 
n istı~ üzere asgari 3,000,000 
ileri "' hacminde nakliye ge· 
dır ~ihnk etmi<: b~ılunmnk
n ge btt rnikdar, lngiltere
e~~ zayiatına tekabiil ct
B1.1.tı ~. 
nnac1a' başka, Amerika ve 
~a\1 tezgahlannda İngiltere 
:rle ~~yapılmakta olan gemi
' İng1llgrenin kararından son
Uhte1 lere emrine \•erilmesi 
~nıiı~l olan Amerı'ka nakliye 
IZJbı1)'11l.i de hesaba katmak 
)) ... lt ıg ' 

ABONE B EDE L 1 
Türkiye Ecnebi 

140t Kr. 1 sene 2800 Kr 
75<. • 8 Ay 1500 
400 • 8 Ay 800 
150 .. 1 Ay 800 

J 

günü Bulgaristana bir ültima
tom vererek Alman ordusunun 
derhal Rnlgaric;tana gireceğin: 
hildim1iştir. Alman orduları 
harekete geçmek üzere hudut
larda hazır vaziyette bulunmak 
tadırlar. Ve Bulgar Basvekili 
Fi!of'un bir kaç gün evvel Viya
nava gitmesi hndisesi bu ültimn 
fomla alakadardır. 

T..ondra, bu son haberin heniiz 
tee:vyiit etmediğini söylemekte· 
dir . 

Sovyet hiik'limetinin Balkan 
memlPketlerindeki elçilerini is
ti!'"are maksadile Moskovaya ça
ğırması ve hava ve donanmaya 
mensup askerlerin hizmet miid
detlerinin dört seneye çıkanla· 
caih hakkmda gelen haberler de 
bu lıa•Iiselerle alnkadar görün
mektedir. 

Son günlerde, Balkanlar ve 
Rusya hakkında birbirini nakze 
den haberler geldiifj malUmdur. 
Bu giinkü havadislerin de bu 
mahh·ctte olması ihtimali mev
cut oİduğu için şüphe ve ihtiyat 
la karşılanmaları doğrudur. 

Bu haberler teeyyüt ettiği 
takdirde şöyle tefsir edilebilir· 
ler: 

Almanlar, Bardia düştükten 
sonra halk nazanndaki nüfu7 
ve itimadım daha ziyade kaybe
den fasizmi desteklemek maksa
diJe Arnavutluk iizerinc bir ha. 
r"'ket yapmaya karar vermişler
dir. Bu hareketin diğer bir he
defi de, Selaniğe kadar inmek 
ve Yun:mistanın muhtelif yerle
rinde tesis edecekleri hava ve 
deniz iisleri sayesinde lngilizle· 
rin Akdeniz limanlarını tahrip 
etmek ve İngiliz donanmasını 
mütemadiyen taçiz ederek Şar
Jô Akdenizdeki In~iliz hakimi· 
yetine darbe indirmek olabilir. 

Bu gibi hareketlerin, Ameri· 
k:ı kongresinin Almanya aley
hinde. çok mühim bir karar ver 
m('k üzere bulundnihı, şu gün
lerde, Amerika efkan nmumi
yesine Alman kuvvetini göster
mek suretile kongrenin böyle 
bir karan vermesine mani ol
mak endişesile de alakası ola· 
bilir. 
Almnnyanın Romanyada at. 

dığı biJdirilen tedbirlere g"elin
ce bunları da, yakin veya uzalr 
bir istikbalde Jtusyanın kendisi· 
ne karşı bir cephe almasını ön· 
lcyecek mahiyette askeri tedbir 
)er olarak tefsir etmek mümküı> 
dür. Bu tedbirler, son zaman· 
larda "Rusyaya karsı gittik<.:e da
ha fazla teveccült ettiği hisse· 
dilen Romanyayı elinden ka<:tr
mamak "'e az çok müstakil bir 
siyaset takip etmekte olan Yu· 
,:roslav:rayı tehdit etmek gayele
rine de matuf o1alıilirler. 
Almanyanın, eski taktik hila· 

fına olılTak. a\•ni zamanda muh 
telif cephelerde taarruza J?ecme· 
si ihtimali de mevcuttur. Böyle 
olduğu takcürde, Sovyet Rusya
nm d:ı kendi emniyetinin icap 
ettirdiği tedbirleri alması gayet 
tabiidir. 

M.ANTEN •ilk Q} cihetten tgiltere, bu 
ri al e~e karşı icap eden tedbir 
n al~ktadır. Amerikadan sa-rr 
ga) 1h nı11l1riplerden baska. :••• .. ••••-•••••••••••••••••--•••••• .. •:•11 

.. i 
nııd'asında Holanda liman· i Memleket Haherlen 5 
ıile .~ kacan bir colc harp ge- : ............................................. . 
ıuh~' denizaltılar: torpitolar. 
un11 hler, ma~n dökme ve ta
:nd11 ~'.ttıileri. lngiliz te7gahla
eÇ'ltıi 'iltnir edilerek faaliyete 
let,t!~tdir. Bu gcrniletrin. ka
lYdM'tı. hima:vesi hususunda 

"'lf • 
tT tqt !J)duklnn. son hafta-
:re ~ fıııda bntınlan İnl!iliz nak 
~);,,,. l:tııilcrinin "ecen haftalara 

'"ll ,., 
-~tı daha az olması ile an-
tf k \tadır. 
~a 
aafttanlardan çok şayanı 

'd.ir dikkat haberler gelmek
l:tıe • ~euter ajansının bildirdj
lld~~0rc, Almanlar, Romanya 
e teı111:rını kapamışlar, telgraf 
lişle efon muhaberclerini kes-
il ~~e Romanya hiikfımetin· 

rıtı~tı ?stenceye giden biitiin 
h İf dıfer hatlarının başka iş
l!} ,. 

1rı. kullanılmayarak müsta· 
Q11111:~1Yetler i~in ha:r.ır bulun
~t4~tıı istemişlerdir. Dij!er ci
~d'tld • 'l'unanın Sovyct Rusya 
h\iııa ltrıdn bulunan ağızlarile 
fil', 'l'ltalat dtırnmştur ve Alman 
ltt11su''tıan1n diğer ağızlan va-
1.'?tıiıı e l\.nradenizle miinakaleyi 
l'ı 11e <:alısmaktaıhrlar. .,.,. Ç ayni ajansın verdiği di

ll tt habere göre. Romanva· 
'ş~1ıili vaziyeti cok fenahıs· 
e lr." Demir muhafızlar. N"7i 
•'l!~iinist olmak iizcrc iki 

":'Ut avrılmışlar ve hi,.hi,.l'lritc 
tuıı ~eleye 1ıashımıs1nrı1ır mı . 
~Sııw~ harckctle,.·n mcml<>ket 
r'.!d11t'llni ih~al ctt' w,i_ h:in A 1marı 
lt1>11 ~ va'lıvrf<' h·•k•ııı olmnk 

b· unu hi<;<:ctnıcktcclir. 
Brfıd·~r dh<'tten. Knlıımhivn 
t% kastin Konpcni'nin Bal . 
ıerJ! lııuhnhir' c;u luıbcri vermek-

't: Rilıbcntrop. cumartesi 

80 Yaşında Bir Kadın 

Yanarak Öldü 
Nevşehir, (TAN) - Memişbey 

mahallesinde Mehmet kızı 80 ya
şında Esma, tandırda ısınırken 
tandırın üzerindeki yorgan tutuş
muş, ve yangın çıkmrştr. Tandır
dan çıkamıyan Esma, yanmış ve 
tamamen kül haline gelmiştir. 

Samsun Lisesinde Miinhaller
Samsun, (TAN) - Lised 11 mu
allimlik münhaldir. Bunlardan 
bir kısmı vekaletle idare edilmek 
te ise de bir kısım dersler mual
limsizlik yüzünden yapılamamak 
tadır. 

İzmit Baro Reisliği - İzmit 
Barosu Reisliğine avukat Sedat 
Pek seçilmiştir. İzmit polis komi· 
seri Nedim. Polis Enstitüsü Baş
komiserliğine tayin edilmiştir. 

Orhanelinde Fidanlık - Or
haneli (TAN) - Kaza merkezin
de 160 kövün istir:ıkile 50 dekar
lık bir köylü fidanlığı tesisi karar 
laştırılmıştır. Fidanh~a belediye
ce 200 lira yardım edilecektir. Fi 
danlıkta bir kıs1m da ancılık ve 
tavukculuk istasyonu olarak ay
rılacaktır. 

Yakalanan Katiller - İzmir 
TAN) - Gördesin Sac;ayak kö
vünden Ahmedi öldüren, para ve 
.... şyalarını çalan Emetli İsmail 
'ğlu Halil. Tenekövlü mul_ı.acir 

İsmail ve Tatali yakalanm1şlar
-!ır. Cinayet avni kövden Nuri i~ 
·ninde bir zatın teşvikiv1e yaotık 
ları anlac:ı1mıştı· . ~atil Emetli 
İsmail oğlu Halil ı.-..'. :";-~ Pvvel 
t m ralı adasından kaçan. mahkün. 
lardandır. 1 

'!AN 

Seyrüseer zihniyeti! Yol boyundaki köşklerden caddeye çıkan Kuğu kuşJannı ezmemek için 
değil, fakat ürkütmemek için bile seyrüsefer bir saat kesilmiştir. Bu miiddet zarfında "sıradan 
cıkmak,, ve kendine yer açmak kimsenin aklına bile gelmemiştir. Resmi tetkik ederken İngiltere-
de seyrüseferin bhimkirıin ı:ıksitu•. V!>1'İ CQ;y ,._,,.,.;.... c:n1.:S~n nl.:J .. ;;..., .. 11 ............. Q ...... n1uhT .. 
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O Halde Ne 
Yapmalı? 

;_2-. 

Bu dertleşme ayni mevzua 
dair, bundan evvelki (Tan 

28-12-940) müsahabenin devamı 
olduğu için, onu okumamış olan
lara bir hulasasını vermek lüzu
munu hissediyorum. Demiştim 
ki: 

"İstanbulda nakliye vasıtalan 
ırasında hiç bir münasebet gö
zetilmeden bunlar gelişi güze' 
üst üste yığılmış ve birbirini ilc
mal ve itmam etmek yerine ilk 
gündenberi bu güne kadar bir
birlerine engel olmuşlardır. Bi· 
naenaleyh İstanbulda nakliye va-
5ıtalarını (kara nakliyesi) arttır
madan evvel "Uumumi nakliye 
cereyanını., kolaylaştırmak ve 
c;üratleştirmek lazımdır. Bu mak 
satla ve bu gayeye doğru şimdi
ye kadar hiç bir şey yapılmadı
ğından dolayı son zamanlarda 
birdenbire artan nakliye buhra
nını hafifletmek için alınması 
düşünülen tedbirlerden bir fay
da gelebilmesi çok şüphelidir.,, 
tarzında düşüncelerden sonra 
"O halde ne yapmalı?,, sualine 
varmıştım. Buna cevap olarak ta 
"Nakliye işleri bir saat intizamı 
ile işleyen diğer büyük şehirle
rin yaptıklarını nihayet biz de 
tatbik etmeliyiz .. ,. Cevabı ile mü
'>ahabeye son vermiş ve "Ne yap
tılar, ne yapıyorlar?,, meselesi
nin tetkikini bu günkü dertleş
meye bırakmıştık. 

Amerika da: 

ru ... u .. -·v~;;~ : ·v·~·-.. 91;;;~ ....... -~"I 
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değil faıcat rahat, kolaylık ve sü )ulunan vesaike göre, bundnı 
rat itibarile de azami faydayı te- <ekiz, on sene evvel, hülasate 
min edebilmek için, her kester u idi: 
evvel umumi nakliye meselesin· 1 - Bir asra yakın bir zama· 
deki noksanları ilim, fen ve ihti 'Vvel baslamış ve mütemadiyE" 
'ias bakımından halletmek mec f'kemmi.il ettirilmiş, bütün İn 
'mriyetini duymuş ve çoktanb0 

1 

ı•iltcreye şamil ve çok şiddetı r 
i halledebilmiştir. '::ıtbik edilen seyrüsefer kanum 

Amerikada nakliye ve seyrüse- ~ - Nakliye nezaretinin husu< 
rer işleri şimdi yalnız bunu ihti- eşki1atı. 
·as edinmiş büyük idareci kafa "l ·-Belediye ve muazzam sey 
lar ve seyrüsefer mühendisler ı 'isefer teskilatı. 
"arafından idare edilir. Seyrüse 4 - Milli emnivet (kazalar ba 
fn mühendisliği, ancak senelercr 'nmmdan) teşkilatı. 
hususi tahsil ve staj müddetin· 5 - Tramvay idareleri teşkila 
den sonra elde edilebilen müsta- tı. 
kil ve mühim bir meslek halin 6 - Otobüs idareleri teşkila 
~ lmıstır. tı. 

Avrupada: 7 - Otomobilciler cemiyet' 
- - feskilatı. 

Amerilcanrıı muazzam nakli
ye ve seyrüsefer teşkilatı

bizim için adeta "erişilmesi mu· 
hal bir hayal,, olduğu için biz nis
beten daha sadesine bakalım. Av
rupaya geçelim. Mesela, diğer 
büyük dünya şehirlerine nisbet
le yolları ve caddeleri "dar,, sa
vılacak Londraya bakalım. 

Londrada, dar dedikleri yol
larda, her gün, milyonlarca halk 
ve bu halkı taşıyan -çok bol ve 
"-Ok süratli yeraltı şimendüferle
rinden baska- yer üstü simendi
ferleri, ilci katlı tramvaylar, i
ki katlı otobüsler: yalnız şehrin 
bir ucundan diğ'er ucuna kadar 

8 - Otomobil fabrikatörler · 
nemiyeti teşkilatı. 

9 - Umum İngiltere at cemi· 
veti teşkilatı. 

10 - Yayalar cemiyeti teşki 
ıatt. 

Bir Tenkit 

Yakın vakitlere kadar, şehir isleven ve ancak cok merkezi:. İ· 
nakliye ve seyrüsefer me· ld, 'üç yerde müşteri indirebile

seleleri, uzun tetkilc, ince hesap- cek kadar asgari müddet durmalr 
!ar ve fen esaslarına istinat etti- müsaadesini haiz olan çok sürat· 
rileceğine, bizim hala bu gün bu- i ctokarlar (tek katlı büvük o· 
lunduğumuz iptidai şekilde ol- tobüsler demektir), cok eski fa· 
mamak1a beraber, hemen her ta- 1<at çok rahat ve şoförleri fevka 
rafta, tahmini ve gelişi ıtüzel u- 1ade terbiyeli ve nazile bin1erC'' 
;ullerle idare edilirdi. 'aksi, en pahalısmdan en ucuzu. 

Nakliye ve seyrüsefer mese
- lesini her biri kendi mak· 

<;ndır.a göre tanzim ve ıslah et 
'llek gayesini takip eden bütür 
ryu teşkilatı kafi bulmayarak şid 
'ietli tenkitlerle daha sade ve uy
-;un olanını yine İngiliz mütehas 
<;ıslan teklif ediyorlar. Doğnıdar 
'1oğruva kendilerini dinliye· 
'im: (2} 
"Büıük şehirler, gün geçtilccP 

1<arışan ve ehemmiyet kesbeder 
.,akliye ve seyrüsefer meselele 
·ini. bir yerden ve "bir kafadan. 
'etkik ve ıslah eden yeni ve dai· 
"nI bir tesekküle muhtactırlar 
'1u da şehrin cesametine göre bi~ 
-.,ütehassıs ile seyrüsefer komis 
•onu halinde o1malıdır. Müteha~ 
rs müşavir doğrudan do,ğruv· 
elediye ri:vasetine tabidir. Sey· 

·iisefer komisyonu da şehir yol 

Evlerin üstünden geçen hahavi -ıa kadar yüz binlerce hususi o· 
trenler, kat, kat yeraltı şimen- 'omobil. motosiklet, benzinle 
düferleri, tren vagonları kadar "nazotla, buharla işleyen her ce
tramvaylan, binlerce değil, mil- ·<ımette binlerce ve binlerce karr 
vonlarca otomobil, kamyon ve o- vonlar. şimendifer vagonlan gi 
tobiisleri ile Birleşik Amerika "ıi büyük, iki, üc veya dört be:v
r'ümhuriyetleri memleketi, bu "1ir tarafından cekilen vük araba 
kadar çeşitli ve süratli nakliye 'arı ve milyonu asan bisiklet me
vasıtalarının arasındaki irtibatı 'dk dokumaktadır. 
en mükemmel hale getirmek ve V Bu azi~ Anakliye işini .. t~!lzirr 
halk lehine yalnız fiat itibarile eder teskılat. su anda onumdf' 

Çinli Talebe Yung-Çe'nin 

Londrada Başına Gelenler! 

Yung - Çe Londrada tahsil 
etmekte olan Cinli bir 

varılır. 

talebedir. Bir 
pazar günü bir 
arkadaşile be
raber parkta 

dol aşır ken 
Yun~ - Çe ka
za ile düşer ve 
eli fena halde 

Hemen bir hastahaneye gidip 
bu tehlikeli yarayı tedavi ettir
mek lazımdır: Derhal sokağa 
koşarlar ve ilk rasgeldilclPri 
taksiye binmek üzeredirler. Fa
kat. şoför işi. olduğunu ve onla
rı götüremiyeceğini söyler. Bir 
ikinci soför de onlan başların· 
dan atlatır. 

En nihayet bir hayli mücade
leden sonra bir otomobil bulup 
en yakın kliniğe giderler. Fakat 
burada gördükleri muame1e de 
pek sanlı bir şey de~ildir. Dok
tor birf'l' birer oradaki hasta la
rm derdini dinler. En nihayet 

Yazan: 
• 

sıra Yung - Çe ile arkadaşına 
gelir. 

Fakat, nedense doktor onları 
atlatır ve onlardan sonra gelen 
dığer hastalan sıra ile iceriye a
lır. Çinlilerin maliım olan faz
la nezaketi Yung - Ce'nin gürül
tü çıkarmasına mani olur. Sa
bırla beklP.rler. En nihayet bü
tün hastaların işi bitip te baş
kası kalmayınca onları içeriye 
alır. 

Bir hasta bakıcı Yun~ - Çe'yi 
bir yazıhane başına oturtur ve 
kendisine sualler sormaya baş· 
lar: 

- Adınz nedir? 
- Yung - Ce. 
- Japonyanın neresindcnsi, 

niz? 
Bn sual Yun~ - Ce'yi yerin

den zıplatır. Hiddetle: 
- Affedersiniz, der. ben Ja-

~nnı kullanan her türlü nakli" 
•asıtalan, seyrüsefer teşkilatı 
·e nakliye isinde a13.kadar tica
·et erbabı mümessillerinden tes 
dl edilmelidir. Nakliye ve seyrii 
·efor mi.isaviri, kendisi veya işir 
lıih•üklüifüne !?'Öre idaresindc:-ki 

Sevim SERTEL 

ponyalı değil, Cinllyim. 
İşin giizeli, o dakikaya kadar 

genç talebeye la.kayıt kalan 
doktorla hasta bakıcı hemen 
sempatile onun etrafına topla
nırlar. 

- Ne dediniz, Çinli mi? Di
ye doktor sorar ve sonra ilave 
eder: Bunu bize daha evvel söy
lesenize' Biz ise sizi Japon san
dığımız için ... 

Artık mesele anlasılmıştır. 
Yung - Ce ile arkadası neden 
aylardanberi fn.ı;(ilterede daima 
müskülata uğradıklarını şim<Jj 

anhımıslardır Zira. Ja,,onvada 
bazı İn!!iliz tebea1arının tevki
findPn beri İnı?ilterede .Tapon-
1ara kar<:r dehşetli bir nefret U· 

yanmıstır. 

Bundan böyle Yun~ - Çe her 
gittiği :verdc kendisinin Japon 

! 

~\TAKYiMDEN 
~~~İ•YAPRAIC 

mütehassıslar ve seyrüsefer mü
hendisleri vasıtasile şehrin nakli
ye derd!ni. mütemadiyen tetki~ 
eder icap eden ıslahat teklifierı
ni hazırlar. Bu teklifler seyrüse· 
ter komisyonunda müzakere edi· Kurban Bayramı 
iıı Verilen kararlar, alakadarlar 
tarafın<lan tecrübe edilir. Böyle- yarın kınban bayramı! U 
ce. her bakımdan şehre faydalı fak ev hayatının yeri,. 
olduğu sabit olan meseleler niha , oartnnan hayatı kaim olmad:ı· 
.yet belediye encümeni tarafınd:ı ı hHtün mahalle aralarından gerr 
tasdik edilerek kanun halini a- ken her evden et tahtası, sat 
lır. Bütün bu meselede en mii- gürültüsii duyulurdu. Orta hıı 
h1m cihet başta bulunacak müsa· li ev kadınları mutlaka ba~·ra· 
vir ve mütehassısın işine, hiç bir giinii mutbağa inerler. etin ayrı 
f(•smi makamın karışmaması. masma nezaret ederlerdi. 
karışamaması ve tetkikata enp;f'l / Arefeden evvel ahnan koyur 
ol<Lmamasıdrr . ., l.ırm alınlarına kına konmus. bi' 
Mütehassıs bu teklifi yaptıl· · yük hanım, son nefesine saki: 

tan sonra, gayet serbest bir tan- dığJ zemzemden gözlerine· bire 
da "Esbabı mucibesini,, de zikre-. si.irmiiş. Bıçaklar bilenmis, çnlw 
diyC1r. kazılmış. Kaç giindür herk~ kıl 
N. • B.. 1 Olmal ? J dan ince, kılı<.:tnn keskin sır:> 

1 

IÇID oy e 1 • köprÜSÜ!'lÜ, sırtına binerek g'Cı;'f' 
"Gündelik idare işlerinde 1 ceği !t0.:r?0.un bu fuzuli rahva 

b ı k ld • l hcygırh~ının esbabını anlamada 

1 
• t' 1 aş arhıük~ı ./'_ ta ırbacla stirat ve mukavemetini dü~iini 

ı aK ı o mayan ume ve e f'-

\ rliye teşkilatının nakliye ve sey- ~·0i{·~yunu, vekaleten kasap 1 
; rüsefer işi ile esasından uğraşma- 1 ('sebilir. Fakat evin efendisi f j "ına ve bunu ihtiyaç nisbetindl' 
ı ~anzim etmesine maddetexı im- i'csine karşı yufka yürekli ~örii • 

1<:an 'yoktur. ınek istemez. Sapsan bir çehre i 

t le ~11kurun basına geçer. Kasar 
" ngiltere seyrüsefer işini ida- rriizü bağlı ko,·unun gırtlağındıı 

;:yied;:ı;;!ıı~ks~~ta~~:ı, ~~~~ hıcak sürülecek noktayı göste· 

hiç kavramamışlardır. Yaptıkla- rirÖ. giin için evin en işlek yeri 
n şey, komşularım körükörüne 
taklit etmek ve bilmedilcleri bi,. mutbaktır. Aşçı Arap Şetaret, 

hanımın emekdar çeyiz hallyığı 
mevru üzerinde pek muzir ten- l'urandil, hala ba<:ının keli iyileş-
lı:itle-r yapmaktadır. Seyrüsefer nediği için kafası sımsıkı yemeni 
• 1e nakliye meselesinin ilctısacii 
lreohesi hakkında hic bir şey bil- 'le kundaklanmış Cideli ahret

'ik, senPnin alta avını miicavir· 
ırıivorlar veya bildikleri çok mah likle !!e<.:iren müt~kait sütnine .. 
cluttur. · · · ' ~ 

Hepsi bugün için seferber .. 
"Mahalli hükumet ve belediye Bütün bu gürii1tii arasında lta-

e!>kilatındaki diğer büyük nok- nımın kumandaları: 
~an da. büyük idareci kafalara - Şetaret! Tatlı yahni için 
ıe bakiki fen adamlarına bu ka- "'erdanı bir tarafa ayır! Dış ka
dar ehemmiyet verildiği bir sı- 'lağ-1 Siileymana verin, kabzimal
rada bu evsafı hiç haiz olmayan lar.:ı götürsün... Gelirken attar
'llemurlara verilen yanlış salahi- dan karanfil alsın ... Kapı çalını
"ettir. Nakliye, seyrüsefer muğ- vorl Kız .. Kapıya bak .. 

... k ve ,güç bir mevzudur. Hüku- - Hüsnii beyinkiler selam 
"let memuru olmak ve resmi teş- ediyorlar. Et göndermişler! 
·~nata mensup bulunmak bu işi - Kasap gi~ecekmiş.. Bahşiş 

nlamava ve bilmeye kifayet et- istivor! 
'1ez. Yüksek salahiyetli hükumPt ~ Beye merdiven başından 
-iamlarının ve parlamento aza- '1aykmn .. Siitnine! Kapıya bak .. 
ırının anlamadıklan bu nakliye _ Etten, kurbandan! 
~ seyrüsefer işine "anlıyoruz.. - Fukara için ayırdığın etle-

idiasile karışmaları Londrava ri nere~·e koydun Şetaret? Şu 
ok pahalıya mal o1muştur. Mü- mırrayı veTin .. 
0!1assıs. mütefennin ve teknis- - Kü<:ük hanım1a damat bey 
·en fikri de hazan yanlış olabi- "'<'imiş. 

' \r. Fakat yine tashihini onlardan _ Anne öpeyim! 
:c;tevebiliriz. - Ellerim kirli ktzım .. Al1ah 

"Çok büyük ehemmiyeti haiz "ok yıllara • yetiştirsin. Şetaret 
·ılan seyrüsefer meselesi,maalesd 'dilbastı~·ı ayırdın mı?Şinıdi ne
';:abiliyetli, yaratıcı insanlar v~ ·ede ise bey feryada başlar. Üs
"pn adamlarından şimdiye ka- 1 iine kE"kik koymayı unutma .. 
lar cok az nazan diltkate alın- "iitneı Kavmmayı malt1za koy! 
-ınstır. Fakat bir gün gelecek \yol kanı yık,lıyor. İşitmiyor 
'fıyik olduğu ehemmiyetle tetkil nusun Tarandil? 
·p tetebbü mevzuu olacaktır... _ Erkek misafir gelnıi~ ha-

İstanbula Gelince~ 

Skezi, on sene evvel LQndrr 
hakkında yapılan bu ten· 

'dtler ve teklifler hemen hemer 
\vrupanın her tarafı için yapı· 
· <ı.bilirdi. Fakat bugüne kadn· 
''1zden başka herkes bu meselev· 
"ukarı asağı. teklif edilen tarz
"la haJletmiştir. Londr<ıdaki 
'l_.ONDON and HOME COUN 
""TES ADVISORY COMMIT· 
"EE, namındaki seyrüsefer ko 
"l'lisvonunun Londra şehrinde ba· 
·qrjığl büyük ıslahat ise, şehir 
• akliyesi ve seyrüsefer isleri ilP 
·lakadar ve meşgul olanlarca m:> 
'·Aımdur. 

Londra hakkında böyle müt::
~alar yürütüldüğünü, tenkitlf"· 
apıldığını ve bundan istifade e· 
'ildiğini görünce "Ya biz, ya İs 
ınbul?., suali akla ı?elmivor mu" 
İstanbul hakkmda bir şey söy· 

·vebilmek için İstanbul teskW 
·nı tetkik etmek ve anlamak rn 
ırodtr. Bu da gelecek sefer 
~ısın. 

(1) Tbe Englneer mecmuasının 
Temmuz 1932 nüshasından ve H, 
WATSON namındaki seyrüsefer mü
tehassısırun "Seyrüsefer cereyanları . 
kitabındaP çıkarılmış hülasııdır. 

değil Çinli olduğunu hemen ha 
her vermeye karar vermiştir 

* 
Esrarengiz Kızgın 

Çeliklerin Aslı Anlaşıldı: 

13 Ağustos gecesi Cenub 
İngilterede ilci tane şi~ 

detli infilak 
olmuştu. Bu 
hadiseyi mü
teakip cenubi 
İn~il tere nin 
bu kısmında 
muhtelif yer-

nuncığ1m ... 
- Selamlık odasına alsınlar! 

~iitne! Sahana biraz ka,·urma 
'wy, kfü::ük bey yesin. Deminden 
1ıl'ri vızhvor. 
Yukarıdan beyin sesi: 
- Yahu! ıçımıze baygınlık 

7 eldi! Daha külbastı olmadı m1? 
- Simdi üzerime hey beyler 

~elecek .. Oğlu bir tiirlÜ, babası 
''ir türlii! Hiç açlrğa dayanaını
vorlar. 

Ve bv tatlı meşguliyet 1>öy1c 
1evaın edert 

* * Haşmet, kurban almak üze-
re koyun siiriilerinin ara

.rmda dola~ırken Fitnata rasge
'i r: 

- Vay efendim! Sizi buralara 
'ıanri ri.izı:tarlar attı? 

- Kurban almak için çıkmı<:
tım! 
Haşme tderhal Fuzulinin şıı 

J'leı:hur beyitini okur: 
F:y keman ebru nola kurban eder

sem can sana 
Bin benim gibi eder her lahza can 

kurb~ sanr 
Zarif kadın Hasmete bakar: 
- Haydi kurb~n yerine serı 

ılnyım! Fakat boynuzların yok. 
- Ne beis var efendim. Si 

'1eni bugün evinize götürün. S:> 
H~nizde bir gece içinde bovnu.,. 
lnrım cıkaT!.. TAKVİ1\ .. ,..· 

S - Emirgan. Tarabye ve Kh 

1 

dıköyüne neden bu isimler veril 
"'it iştir? 

C - Emirgan'ın asıl ismi Mi• 
~une'dir ki Dördüncü Muradı 
Revanı fetheylediği zaman kend 

· sıne nedim ittiha~ eylediği Reva 
Emirinin ismidir. Vaktiyle (Fr 
ridun Bey Bahçeleri) tabir edile> 
bu malikane Dördüncü Murat t;:ı 
rafından nedimine ihsan edi1 
mişti. 

!erde kızgın K dık.. - · R k'· ] 
çelik par"alarına rasgelinmis- a o~ ısn:ı umca or r 
- ı· f"lAkı" . ı memleketı mana~ına gelen b• 

tı. n ı a ar esnasında ıse evler Ik 1. · d -- 'k kl"d" p . . . . .. _ . e ımenın egışı şe ı ır. 
yıkılmış, ikı kişı olmuş, b~. çok- I ~anstan çok zaman evvel tesis 
ları yaralanmıştı. Fakat ışıl) a dilen bu şehre bu garip ismin 
caip tarafı bu infilakler esna·~ ··ilmesi sekenesinin pek yakını 
sında mutat bomba sesinin du ..,.eldikleri halde mühim bir c;et
vulmamasrydı. t"'esisine elverişli olan böy1e b 

Devam eden tahkikat nihayeı veri görmemiş olmaları dolayı< 
bu kız.ıtırı celiklerin uzun men· tedir. 
zil1i toplarla atılmış şarapnel Ta!"abya abı hav:ısrnın gtizc 
parçaları olduğunu meydana lıJiinden dolayı Rumca tcdavı 
çıkarmıs ve ortalığı örten esrar manasına gelen Terapi'den alın-
perdesi kaldırılmıştır. mıştır. 



4 TAN 7-1-10,f1 
__../ .... _ 

ET ita yanlar n 
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Spor: 
Bayram Haftalannda Daima 

E Ba vekil, iç Ve 
Dış Siyasete D 
Bir Nutuk Söyle 

( RRıı;ı 1 ••tr•d•• 
!erine aldıktan sonra tnmamen 
hakim bir vazıyete geçmişlerdir. 
İtalyan donanması artık ortalıkta 
_görünmez olmuştur. Süvcyş, 
Hayfa ve Kıbrıs üsleri düşman 
tay.verelerinin tehdidinden kur
tulmuşlardır. Binnennleyh İngi
liz donanması Şarki Akdenizde 
d iışmanından üstün bir vaziyete 
ı?eçmiştir. 

Paz r Günü 
Sokak Ko usu 
Y pllacak 

SİNEMASI 

EN GÜZEL FİLMİ'ni sunan 
YARIN Matinelerden başhyn
rnk Müz.ik - Dans "·e Gii7.el
lik Senfonisi NEFİS ve ŞA
HANE Bİll ESER TAKDİ f Hl GlT K( PflO(;Rt\\ .... 

(Ba ı 1 incide) 
la müc:ıdeİeyt kuvvetlendirmek
tır. 

Daima asgari ihtiyaç 
gözönünde tutulacaktır 

• 
Eminönü Halkevinin bu sene 

tertip edeceği üç kros müsabaka
sının ilki bu Pazar saat 10 da ya
pılacaktır. 
Koşu üç kilometre üzerinde o

lacak ve Halkevinin önünden 
başlıyacaktır. Müsabaya talebe 
olsun, Kli.ip mensubu bı!lunsun 
herkes iştirak edebilecektır. An
cak Perşembe gününe kadar kny-

edecektir. 

OD E ODIE 9 o 
Harikulade güzel bir mevzuu olan bu filmin Yıldızlan 

ELA OR OW LL - FRED ASTAI E 
İlave olarak: EN SON FOX Dünya Havadisleri. 

AKDENIZDE Harp gemileri ile tayyareler 
arasında müthiş bir muharebe 

Suare için Numaralı Koltuklar Bngiinden satılmaktadır. 
TELCFON: 40868 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Müzik (Pl.) 

l 8,45 Yemek 

1 

Listesi 

12,30 P:gram 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Şarkılar 
13,20 Müzik (Pl.) ... 
18,00 Program 
18,03 Cazbant 
18.30 Kon~ma 

18,45 K!SY sa 
19.00 Muıflı 
19.30 Hnbefl 
19,45 tnce • 
20,15 RadYO 

gazete 
20,45 Klfısil' 
21,30 Konur.ııs 
21,45 Orkestt 
22 30 Hııberlt 
22,45 Orkcctr 
23,00 Dans 

:Müzi 1 
23 ,25 :Kapası.:o 

kan dahilindedir. Bu arada. va
tanda larımızın da devlet teşki
latına vardım etmesini ve bilhas
sa 1 oo· kuru tan fazla ahş veriş
te fatura istemekte 1s!ar etmele
rini tcsvik etmek lazımdır. Mu-

Bu hususta, hükumetinizi, lü- eyyidcden mahrum şikayetler 
zumu olan her türlü salahiyetler- karsısında, cezasız kalan mücritrı 
le teçhiz buyurdunuz. Sıkı nizam Ierin ancak bu yoldan tedip o!u
lı bir ik~1sadi sistemin ilk kade- nabil~ce~ini berkesin bilmesi, 
mclerinde bulunuyoruz. Henüz, kendi t"lenfaati iktizasındandır. 

Şimdi İngilizler bu üstün v:nı
yetler:nden istifade ederek Akde
nizde İtalyan donanmasını daha 
iyi sıkıştırabilecek, Yunanistnna 
daha rahat vardım edebilecek. ve 
mihvPrcilerin Akdenizde bir ta
arrnz hareket ne geçmcler.m im
kansız bir h.ı1P getireceklerdıc 

Onun icin Bardia'nın düşıne.n 
~ndece Mısırı istila tcşebbtı-;üııü 
suya düşürmekle kalmamış, !n!ti
!11.le.:-.:n Akdeniz hald:nıy.:ıtlerini 
de kuvvetlendirmiştir. 

dolunmnk şartı kosulmuştur. 

1 

.. 
Müsabaka günü koşucular Hal- ~ mmmıamm::::ı::!l'!:l::5::::C~mmamammmrm:mmz-:;:3m1 

kevi binasında saat 9 da hazır bu-
lunacaklardrır. En cok atletle iş- 1 mm:lillmmmı:m:ım&;ım::m::mıo•mtils:flm~ıtmml!!llE:Zllil'B 
tirak edecek teşekküle bir kupa, 1 B A y R A M Ş F 1 N E 
kazananlara da madalye verile-
cektir. • J d 

-~ -·-Kurban Bavramında fol'. 
K. na yapncai.nız yardımlııf 
tııtarı Kızılay Çocuk Esirgt' 

nC' müstahsilin. ne müstehlikin, /thalQt ticaretimiz 
ne tüccarın ve ne de alıcının alış
madığı bir devredeyiz. Sıkıntısı 
ve 'iİkilyeti vardır ve olacaktır .Fa 
kat, azami dikkatle bütün _gayrc
tiınızi sarfederek bu devreyi ge
çırcccğimize knniim. Bu arada. 
biı daha bilhassa tebarüz ettir
mrk isterim ki, "Asgari ihtiyaç,, 
_göz önünde tutulacaktr.Yani lüks 
malzeme denilen ve hayatta ih
tiyaca değil, zevke cevap veren 
eşyaya hic bir kıymet ve mevcu
diyet vermiyeccğiz. Bize lazım o
lan bilhassa 2eliri sabit ve mah
dut olan vatandaşların ve ailele
rinin ihtiyaçlarıdır. İlk safta bu 
kitlenin yiyeceJti, giyeceği ve ya
kacajtı bizi alakadar etmektedir. 
Ve. edecektir. Bu hususta stok ya
pılınası ve umumi satış yerleri 
tesisi, hususiler de dahil olarak 
bilümum sanavi müesseselerinin 
dev'ctin vcrcc~ği ~ ve istihsal 
progra.-nı dahilinde çalışmaları
nın temini ve istibsaliıtın bu ma
ğazalarda vatandaşlara tevzii 
programı üzerinde alakalı veka
letler çalışmaktadırlar. Takdir 
buyurursunuz ki, bu suretle ya
pı1acak stok, ihtikarla mücadele-

Yarış yolu Halkevi, Adli Tıp Yarın rnahnc er en AZ Sinemasında 
. ti 

l{urunnı ve Hava Kurumu IJ 

Ticari sahada: Ticareti tesvik 
ve çerç<'veleme.k suretile alınan 
tedbirler, sizleri memnun edeceıt 
şcki1dı::- devam etmektdir. Hüku
met elindeki her vasıta ile buna 
yardım ediyor ve edecektir. İt
halat tic~retinde görülen zorluk
ların, :ıamanla azalacağını ümif 
ediyoruz. 

Bu ar:ıda. ithaliıt tacirlerinden 
siıtiıye•im olduğunu söylemeden 
bu bahsi kapatmıyacağım. De\·· 
let~ hf'!r türlü yardımı görecek
lerine şüpheleri olmaması lazım 
~elen b~ Yatandaslann daha ron
kul hir vol tutacaklarından ümit
varım. Yalan zamanda büyiık ~e
hirJericıizC!eki ithalat tacirl~rini 
burr.va ca,!tırar:ık kC'ndilerin".len 
öğrenmeve umşacağım; sikavet 
lerini dinlevecej!im. vazifelerinin 
valnız kendi menfaatlerine inhi
sar etmedif!ini, onun fevkinde u· 
mumi menfaatin hakim olduqu
nu anlatmaya çalısacağım Olma
dılh takclirde. bundan evvel baş
ka bir vesile ile huzurunuzda ar
zettiğim gibi, ithalatı yalnız dev
lete in'lisar ettirmek teşebbüsü-

Askeri Vaziyet 
'H"' ,,.,,,.,, 

diye kndnr yaptığı yegllne hareket, 
Mu!'solin.yc gôndcrdlğı "c hangi scoep 
ten İtalyar matbu tında ncşrettiril
difi pek te bılinmcycn meşhur rapo
ru vazmııkan ibaret k ldı Sldı Barra
nı deki ııalynn ordusu•, yapılan bas
kın, bu ordunun bclkemeginc öldurücü 
bir darbe indırmişU. Burad:ı İtalyan
lar, 3 fırkalık bir muharip kuvvet 
kaybetmekle kalmamı111ar, fakat har
b.n illlnandan ve hattlı ond n çok za. 
man cvv~J Şim:ıll Afrikada topladık· 
!arı motörlQ cüzUtnmlarının en mühim 
kısmuu da elden kaçırmışl:ırdı. Sidi 
BaıTani hezimetinden sonra Bingazi
dcki ltaıyan ordusunun tnarruz kabi
liyeti kalmamıştı. 

Gülbnne Parkı, Topkapı Sarayı itibaren smdn taksim cdilc<'<'k ve ' 
mübrem memfol<ct ihtiyııcJi Divanyolu, Halkevi olarak tebit 

C'dilmiştir. 

Kayakçılar Uludağa gidiyor 
Dağcılık Klübü azasından bir 

çok kayakçı bugün Uludağa çık
mak üzere Bursaya hareket ede
ceklerdir. Kayakçılarla birlikte 
Milli Taklm Atletlerinden bir ka
çı da gidecektir. 

Galatasaray A11karaya 
gidiyor 

Galatasaray Birinci Futbol Ta
kımı Bayramda Ankarada iki 
maç yapmak üzere yarın sabah 
hareket edecektir. Kafileyi Ad
nan Akıska götürüp getirecektir 

FRANSIZ EDEBİYATINI~ :nkılma7. inkılabı ... Hak ve 
Hakilr.atiıı sönmez l\lcş'alcsi... Film dün~·asının e siz H rilrnsı. - o 
Büyük Yıldız PAUL 1\'IUNi'nin Kudretile ölmiyen bir eser o!du 

DİKKAT: Londradan Tayyare ile gelen TÜRKCE sözlii 
lNGlLlZ - ITALYAN ve YUNAN lTALY. N 

fi harbi1le ait e11 son harp jurnalı_ ... 

ı,r.a harennncnktır. ....... ...,..... ..... 
1 .. ...,~ ·································· .... ~ ! TEPt:SASı ORAN! KISMıNO 
1 : ~ıtsmr ~aı 20.30 da 1 

1 
E A B o A L Yazan: oostoyG"'" 
: KOMEOI KISMIND.tı. 

: Rn •"'•~"" '"'vtn' 'Vf'kftt?- -"1 : ...... _ ............................. __.... _____ _.; 

ikkat: 
Af"Ellmliimll!llm1&mıEam!lllllilll~~~::!!l'!!l~~~IUll!rJlll"": -Dünyanın en 

Filmi 

la 
ŞA 

Bütün Yiyana, Ba döndiirücü Vnlslarile, 
Bu Cumn Matinelerden itibaren 

K (Eski Ekler) S 
11eyoğluspor .. Şişli marı 
Dün Şeref Stadında Noel Ku- ı 

pası için Beyoğluspor ile Şişli ta- B iKi• NCI KA
kımlan karşılaşmışlardır. UN 

VALSLAR KRALI 
YORAN ŞTRAUS'un Hayatım gösteren 

Hakem Şazı Tezcanın idaresin
de oynanan ovun un ilk devresi 

1 
daha ziyade Şişli takımının haki

Çarşambadan itibaren 

ar 1 

Filmile yeniden Canlanacaktır. Oynıyanlar: 4'.'Cf 

kt ne "'°"Pf'"'{!im. 
de büyük rol oynıyaca ır. ru··rk ordusuna itimat 

noma imparatorluğunu kurmak h(ıl 
ya-He f\ıngnz.ı yolu üzerinde Mısıra 
k:ırşı taarruza geçen İtalyanlar, ıpek 
k.sa siiı"eıı bir muvallakıyet devresl
ru geçirmişlerdi. Fakut, ilk İnglliz mu
kahelesıne maruz kalır kalmaz hızla
nnı derhal durdurmaya mecbur ol
muşlar, elde ettikleri çöl parçalarını 
da elden kaçırarak krallık sıyaseli zn
manından kcndilerıne miras kalan 
Bingaz.ı topı·aklnrı üzerinde müdafa
aya çekilmişler, !nkat bunu da kendi 
başları.ıs muhafazaya muktedir olma
dıklarını isbet ctmışlerdlr. 

miyeti altında ~eçmiş ve Jirair Mar 
ile Çakırın attıkları iki _gole mu- a. 
kabil Beyoğluspor Çacis'in aya· ,. •-•••••••••• 
_ğından bir gol kazanmış ve dev-

POUL HORBİGER-MARİA A. ~millGAST-CRETEL THİMP" 
Viyana Filarmonik Orkestrasının iştirakile 

FEVKALADE BİR FİLM 

Daima fazla istihsal 
Arkadaşlar, 
Gezerken ve tetkikler yapar

ken. Türk öyliisimden ÇOft. a ·· 
ma f.JPk çrok mahsul istediğimizi 
bir defa da sizlerin lisanından i
şitmelerini rica ederim. 

Görüyorsunuz ki, bazan bir s~l 
afeti, yahut tam istihsale yakın 
bir zamanda fena bir hava vazi
yeij. umduğumuz mahsulden bi· 
zi mahrum ediyor. Hükumetin 
çok ekim tavsiyesinin, normal za
mankinden daha fazla, şimdi kıy
meti olduğunu Türk köyliisü duy 
muş ve yapmaktadır. Fakat, si
zin saliıhiyetli lisanınl7.dan bir 
kere dnha kendilerine duyurul
masına lıükümetiniz büyük kıy
met vermektedir. Ne fiat dü~ek 
endi!;esi, ne de satamamak korku 
su vardır. Gerek toprakta ve ge
rek sanavide fazla istihsali~ hal
de ve istikbalde, bizim yegane 
destci?imiz olduğunu, her vatan
daş bilmelidir. 
Bu arada, büyük hükumetimizin 
~ehirler i~in tek ekmek sistemine 
karar \'ermek üzere olduğunu da 
arzederim. Bu i in tabii neticesi 
olan un fabrikalannın devlet kon 
trolüne alınması, ve çıkarılacak 
ekmeğin yüzde muayyen nisbet
te cavdar unu ile kanştmlma
sı da gÖ7. önüne alınmıştır. Bu 
suretle, ekmek fintını düşürmeye 
calışaca~ız. 

1htik5rla mücadelede yeni bir 
usule müracaat ediyoruz: Fiat 
mürakabe teşkilatını merkeze 
bağlıyarak, sıkt ve daimi bir ko:ı
troliin mümkün olncaj?ını tahmın 
ctmekteviz. Görülecek lüzuma 
,::öre. verdiğiniz sa lahiyet.lerden 
istifade ederek. kontrol cıhazını 
m~kemmellcştirmek dalına im-

Aziz arkadaşlarım, 
Dünvanın arzettiği fevkalarle 

s..-ırtlar · kar.$.lsında vatan müdafaa 
vnıae<;:t1i üzerine almış o1nn snn 
lı Türk ordusunun her ıtiin da
ha k•tvvetli olmasna çalışvoruz. 
ve her f!Ün daha ~uvvetli oldu
ğunu .ıtörmekle seviniyoruz. 
Yukarıdanberi arzcttitum bü

tün cDlşmalar. Türk vqtanının 
müdafaa kabiliyetini en yüksek 
dcreceee tutmak için bize verdi-

Bu vaziyete göre, Şimall Afrika
daki bı.. ordunun bundan sonra yapa· 
bileceğ! yegfıne hareket, Bardia mi
sııline tev.flknn, Bingazı ve Trnblus
gaı-p sahıllerindekl mUstahkem liman
ları birer birer mild:ıfaa etmekten i
baret kalacaktır. Ana vatanla hiç bir 
irtibatı kalmayan maglup bir ordu
nun yapabilecegi bu sahıl müdafaa 
hı:ırckcticiıı ne netice verece ını Uıs· 
rlhe lüzum var mıdır? 

re 1 - 2 Şişli lehine bitmiştir. 
İkinci devre, daha sıkı bir ~e-

kilde cereyan etmiş ve Beyo~lu
sporlular yaptıkları akınlarla Şiş 
li kalesini s;ırmıya başlamışlar
dır. Nihayet devrenin ortalarına 
doğru Banbino takımına beraber 
Jik golünü kazandırmış ve bun
dan sonraki müddet zarfında 
başka gol olmamı.ş oyun bu su
retle 2 - 2 beraberlikle nihayet 
bulmuştur. 

ğiniz vazifenin kaplandır. Bu Bayram Trcn1eri 
yöndedir ki. altından kalkılamı- Ankara, 6 (A.A.) - Devlet de- • 
vacak Mc bir müşkül tasavvur miryolları idaresinden aldığımız t !\laarıfte : 
etmiyoruz. aı· ta ·· b ·· 

S . · ··k k ·timadı m uma gore, ayram muna-
ızın yu se ı nıza, ve . 1 • 

Bu Akşam ve SAR SiNEMALARINDA 
1'Ü&K FİLl\1CiLiCiNiN ZAFER TACI 

15 senedenberi Memleketimizde yapılan Filmlerin En 
giızel - En Muhteşemi 

A 
Baş Rollerde: 

Hazım - Belaat ve •• • unrr 
TALAT - NEZİHE - NEviN - PERİHAN - SABAHAT -
HADİ - AVNİ • KA.?\1 - YAŞAR - NECİP HAKKI - MÜ:\IT~ 
Zengin ve muhteşem snhncler-Büviik. Saz Heyeti-Yeni şarkılaf 

Müzik: S A D E D D İ N K A Y N A K 
Numaralı koltukların erkenden nldınlması rica olunur. 

vatamn dort köşesinden büyü~ 1 s~~~~ıy et717sodnkanAunk 19d41 slalı 1 
Meclise ve onun hüklımetine kar- gunu saa . e n ;ara an s
şı ~ÖStP"ilen çok içten gelen bağ- tanbula ayrı bır yoku treni tnh
lJhaa dayanarak, gösterdiğiniz rik edilecektir. Yataklı vııgonu 

Mextep Ta ebe~eri 
için Yeni Kararlar 

Bu Film ayni zamanda lzmir'de ELHA:'.\IRA Sinema smda da gösterı1ecektir. 

voıda siik\ınetle yürümek vazife ile lokanta vagonunu hnvı olan Ortaokul ~e lisel_er mı.ldürleri 
miz olduf:unu bir kere daha ar.ı:et bu tren, çarşamba sabahı sant bu ayın 14 unde hır toplantı ya-
:nekl'!! ~vınc duvarım. 7.45 de Istanbula varacaktır. pacaklardır. Toplantıda talehe-

A:ziz arkadaşlarım. ı lerin mekteplere nakli, okul dı§'l 
Bütün d~nyad? g~rü!:n siy~- Bayram Tatili ve okul içi vaziyetleri ve rnndı-

51 ve aik.erı faalıyetı hükfı_met~- Kurban Bayramı münasebetile man meselesi • gürü~üleccktir. 
niz azamı tayakkuzla takıbcdı- b ·· ·· w 1 d • d · 

b l ht 1 · k" ugun og e en sonra resmı aıre- Talebelerin ilk sömestr notlnrı-
yor ve un arın ~u _ e~e ın ı- lerlc bütün mektepler ve Üniver- w. • 

şaflarmı her an goz onunde bu- -;te t t"l ed"le kt· T til •d" t ru aldıktan sonra okul degıştır-
1 H . • . ,,,_ a ı ı ce ır. a or 1 . .. d ec1·ı kt 

lundu..~aya ça ı~yor. arıcı :-ı- gün devam edecektir. 'mc erıne musaa e ı ece ır. 
yasefrnh:, bu faaliyetler devrın- Talebelerin okul dışı vaziyetle--
de de sizce ~a~_üm ol~n e~s~ r~r te;nin. et~ek isteri_m ki, tas- rinin günden güne iyiye doğru 
dairesinde yuruyor. Dıy7bilırı?1 ':ple~ıne 1ktıran . e~mış olan Ye gittiği görülmüştür. Bunun için 
ki mill~tin ve memlcketın !''?la- hıç bır memleketı uzecek, endı- k h 1 d ders d 

' · · ld ,, d · ·· k 'ht" t a ve er e ve zamanın a moti için ittıhaz etmış o uF.unuz şeve u.,.utece anasın ı ıva e . k" . 
hattı har<'ketin isabeti, bu inki- meven c!üriist siyasetimiz, ayni sınemalarda ~a ıt geçırenler 
safi.arla bir knc daha teeyyüt yoldan yürüyecek ve ümit ederim mektepten kogulm~yacak, ı:n~
Mm~ vP bi7.im yegane gayemiz ki bu güne kadar oldu~u ,ıı:ibi, vakkat tard cezası ~ıddetleııcilril
olan ıIIJlsunivet umdesi, ittüak- bunda:ı. sonra da, milletbniz:n miyecektir. Fakat Vekalet mü
larınuıa tamamen sadık ve mer- ı .t..ayrır.o velUd netice vermekten fettişlerinin riyasetinde muhtelif 
but siyasetimizdeki şuurlu istik- ha.il kaımıyacaktır. tetkik komisyonları kurulacak, 
rardan iy! ~eticeler alınmasım Arkad.aş!arım, . .. talebelerin ahliıki durumları ha!-{ ""-'li•••'1'1ııl'Zl'4• 
int.ac <>tmıstır. Hepınıze sıhhat ve neşe ıle ~u· _ .. .. . . 

Muhterem arkadaşlarıma tck-1 zel c;ı;-Yabatler dilerim.,, tada uç gun etut edilecektır. e 

Si 
Bayram Münasebetile Yarın matinelerden itibaren 

Bi.tyük ve Muhteşem Program 
Milyonlar sarfiyle vücude getirilen bir Şaheser. 

Türkçe sözlü ve Şark danslari1e süs1ü 

BEYAZ i <Halime) 

Firavunlar Devrinden sonra MıSJr tarihinin en :ınütbiS 
Safhaları Nılin kuruması, Kıtlık ve açlık Devri, Mısır sara ' 
larmda geçen maceralar, Aşk - Kıskançlık, Memll.ki ordlY 
lan. Binlerce Asker, Harp ve mücadele sahneleri, Sara)' 
alemleri. 
Bayram günleri MATiNELER SAAT 13 De BAŞLAR·· 

Bu Film ay11i zamanda 

TAYYA E Sinemasında 
gö. terilecelrtir. 

Mıdhat bir telgrafla tebrik göndererek düğünde IUJ r.~~ ~l ~ ra!ına bakrvordu. t 1 
bulunamıyacağınann dolayı mazeret bey~n. Et- 1 r"#;;; r~t ;j a~ ~!J~ - Soyuı~ma .... rahatlnnmak istersen, Hatice sana ı-~_,,.,.._ 
~~;:a~~~~~~~~b~ne~ğ~e0!~Y~e~~~{; ~.f.~~~Jtjn [J~ odş:~f~'~:::rr;~m.arkas>ndan merdivenleri b-!,,

1

3

1 foknt ms-&1.5imae bulun n Feride Hanım gelmm ~ ı >, ı .., ~ \J çıkarken, kocasmın ateşli gözlerle kendisini takip •==---;....-...._-:...__._~=-
guZPJligini, ~ıklı ını ihüşa~nı anlat~ anlata bı_tı- ettığinı hisscUı. IHI !...I -..!.__,!.-..?:=,,.;...-:-' 
1 emıyordu. Gelinle güveyının Beledıyc daıresın- . \ ~· - Geç kalma, seni burada bckliycceğim. Ak-
den çıkarken f PVkaüıde mcs'ud olduklannı soy- • . ~ şam olmadan bahceyi sana göstermek istiyo:-wn. -=,:-~~=.:,.-:1:--
lcrken Jo.leı•in gözlerinden taşan kıskançlık zeh- ak.Jeclen: Muaue7. Tahsin Berkand TEFRİKA No. 21 Yarım saat sonrı; kol kola ağaçlar nrasıntla do· 
· • :r • :i ciu . . . şk . . lnşıyorlardı. Nejad çok neşeli bir tavırla kf>nsına 1 1 

rını ur.~f. emı~ıor . .• t Bu sôzlc!"de.n sonra Pendiğe kadar hıç konuş- ıztırap <:Pktır:r, ba asına azap vermek ır~ın onu yazlık ve kıoı:ıık bah ·eleri evin arka tarafınd· ki 
. .. Genç evlıler balayını Nejadın ~~n_dikt~t~~ ınadılar: Şermin saadetini i5ine sindirmek ı~in ilet c·dehilirdi. Al!ahın w adaleti ne büy~~ü! Hayat sık ağaçlığı,:. denize 1nen ' yeşil • yolu göstC';di, 1 1 
ırnnde J!Cçirmete karar verdikl_erı _ _ıçın '!- . kendı aiı~tinc·P!eriyle kalmaga çok muhtaçtı. .Ne- yavaş yavaş CJ~a yaptıgı haksızlığı telafı etmi'ğe ahırdaki ıki kısrağı etraflarında zıplaynn köf.ıFk-
ısonra tt'Incn bir otomobille kopruye 1ndıler ve ıada ıelince, mm·affakıyetinin, uıferinın sa!hnJn- başlıyor arune!~ti. Düşmanları onu ebediyyen :nftğ-, lPri Uıkd.! eU 

8
. k kad =,;-~:!...-..!..-.!-..~~-.;;;iıf. 

ht;c;usı motNlc Pendiğe hareket ettiler. Yo.lda rını zihnmde.n geçirmekle meşguldu. İntikam plfı.-ı llı.p eltiklerını zannederken bugün onları mag- m'-'suitumrnO 1 •• 
1·d ırk_çocuk ağ çlarmar m~m~~t~ ve l 

}" k • b b" . d Uzakta Otomobılın · · b t} t h k k • · t• "' • ALI ar lı Si a .ırnslnuau ge- - 1 ı 1 ı evve a ı ısı c-e ır ırın en ' nının bırmci k~ı u sure e a a u e~ış L ı,up P.tmek iç'.n kendisi en büyuk vasıtalara :n&Hk çerken bir orn kolunu şıdetle beline dolaynrtık _ _ ~ 
bi:er ucunda oturmuşlardı. Motörde yalnız ı~: Bund:ın romn!ı ıçın sabırla beklemek ve munasıp bulunuyordu. Bu sevimli ve gu""zel çocu1m unlar:n k d. . k k . ed. Fak ... . . ~ 

bak k elını if J ek b.... onu en ısıne Cf me ıst ı. at .:;>ermmın Soldan Sağa: 1 _ Yüz{iJJ dıklan zaman Şermin kocasına :ıra bir 7.amaru s;öztıtliyerek fırsattan ist a e etm elind~n ~de!a çalarak kaçırmış, ona kendis!ni sev- güliım~iyerek marn olmak istediğini görünce 
uzattı. 1 Tcjnd t1r ruyndan uyanıyormuş gibi onun ,iı.zımdı. dirmeğe muvaffak olmuştu. Bundan daha buyük birdenbire dunırnk onun yüzüne baktı. Y anrndadır. 2 - Açıklık. 3 ~;'re 
clici delaceıe tuttu. istıkb:ıli göz1<>rınin önüne getiriyordu: Bir gün bir bağ tasavvur edilemezdi. Şermin ~bedıyen _ Benim d<'ğıl misin? çılır - Ansızın • Şan, Şo 

_ Nejud Cım:ınn karısı... Bundan sonrn sen gelecek, bugi.ın karısı olan Şerminin babasının kar- onundu o! tJk.- Genç ka:im başıyle işaret ederek güliimsedi. 4 -- İsyan eden - Bir sayl· 5 f' 
Nljad C;naıın l:ansısın Şermin ..• Bundan b:ıberm ·ısına geçip ona buyük hakikati söyliyec"k, bunu Kalbinden tnıs~ın zafer heyecanı her sa?lıye _ Seninım Eımmo nefes almama mani olına! Açık bir renk _ Ziynet. 6 - , ,, 
var mı7 Midhat da bnter alacaktı. O Midhat kı, bugün biraz. daha artar&k onu adeta sarhoş ediyor, bu 'Nejad da güHımseyordu; fakat gözleri ayni kat _ Fasınla. 7 _Siz_ Yükse• 

:Şermın h· ~mı s&llıyarak şafkatle .koc.ısmn kendi yerinrle oımak. Şerminin kocası olmak İÇ'ın duşünceler yü2une, saadete çok benziyen bir ma- hırsla ona d'!dımişti. Büyük bir irade kuvveti me.ıt _ Şöhret. 
8 

_ Fenalılt 9 
baktı. tiitün varım vcrrr..eğe razı idi... Fakat henüz bu na veriyordu. sarfed k k c· · · t tt h · 1 

J Köşkün ı.htımına geldikleri zaman heyecanı · ere en ısın.ı u u ve em gezınti eri es-,Fııkat. 
- He-ıüz bunu iyice kavrıyamadun Nejad; tatlı nnfon l'l!~amak zamanı ge memişti. 1 d t•· . . .. k h 

1 
nasında hem de bıraz sonra yemekte onu titiz- y ıtııy"·· 

rakat ,, avı>" y~va:ı. bu büyük yeniliği havsalama Mıdhatın dü""ünde bulunmaması ne iyi tesndiü! 0 ta ar uyumuştu i, bir am ede Şermini kU· lendirecek hareketler yapmaktan ictinap etti ı..knrıdan aşa~ı: 1 - t• Af 

"°" • "' caklıyarak, mesud ve çılgın bir aşık gibi onu mer- · •• ğ" 2 s · ·11 ıytıv ~ rtdırmağa calışrıcağ1m. Kendimi bir peri mosalı Hnyır, t("sndü{ değil. beş sene kendisine haksız di\'enlerden cJkardı Şermin gibi sevda ile gözü Ancak y<.•mekter. sonra, kahvelerini denize 7ıvece 1 
- u ıc;.mck _1 _ver 

l. ı ramıını zanrreö.ı) orum. 1 bir 12t1r:ıp çcktırerı hayatın adaleti! Şimdi o ~ün- k "be . k lcarşı olan \'f'1 andadaı ı içerken, daha fazla tnham- 3 - Ters okunursa 30 f!ilfl d' 

k b . · - h" ı h apanmış tecru sız bir adın değil er· nıı··ıı cdemı·~, .... ,.g-ı'nı· nnlıyarak ona yaklaş~·. ba~ını m"k - Ölmekten emı·r. 4 - Ar", - P...akikaten inanılnuyaca ır şey. Şermın ler gecmışti. l\ıejac o mut ış an arı yaşamış, a- k kl · ı ı · ı k d t "''-" .... >' " 

esi e er· ve a e umum ınsa.n an ya ın an anıyc-n iki etiyle kaldırarak yüzünü yu""zu··ne daya.JL maktan emı'r - Vermek. ır: - S 9 
Muhtar .. Xvjad Çm~nn zevc ··· pishaneden Sclğ ve salim olarak çıkmış, o rlclı!;et- bir kimse bile Nejadın bu halini sevdadan b~~a ..ı iJ 

Bu ikı isnıi auu arkaya tekrarlarken biiyük bir li zamanlar s:Jıhatine ve muhakemesine zarc.r bir suretle tefsir edemezdi. - ~Mi bpmP'< iftiyorum Şermin. dirnfı.şinaslık. 6 _ Bir tııri1'3 
haz dU)Uyor gıb!~di. Zavallı Şermin JnUn s~rı- ~ vcrmemiştı. Sırndi intikam almak sırası gelmişti! - Kanını evifl'\c kucağımda getirmek ;_c;tedim. Kendi~ıı.c cevap vermed.~n .?üyük bir sevgi ile müntesibi - Bir halife. 7 - Tc 
dckı bu hcyetaru. nasıl aldanmasm! Nasrl onun t Gozler.ini Lğerek Şermine baktı. Artık onwıdu. Yaşlı bir hizmetçi sofanın kapısını açarken bakan gozleı~ :1zun uzun ~ptukten sonra: okunursn· Bir renk r Sif pc"° 
clmı ok.,ayr."1 elmde, gözlerine bakan gözlerinde l Birkaç 5aat ev\·cl yapılan nikfıh onlnn birbirine l\ejad da Şermi!ıi yere bıraktı. Genç kadm baska j - Dufüklnnıu ver! dcdı. .l?tımber _ N m _ Agızd• n çı 
bir ı:ışK &tc~i hi~setmcsin! 1 baglmr.ıştı Artık bundan böyle, dilcdıği gil.ıi ona bir dünyadon geliyormuş gibi hayretler ıçinde et- (Arkası var) kar. 9 _ Bir ay~ 
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·· .... ··········-·--·-- Yazan: Rüveyde Sinanoğlu ·····-
l)üşünüyordu: Keşki ona üç dektifi gibi, bundan sonra onun 

• yıl evvel rastlasa idi! Ha- her adunını, her hareketıni kol
~tı11ın bu güneşli günlerini bır !ayacaklar gibi geliyordu. Artık 
, Yu gölge halinde dolduran ko- hayatı zincıre vurulmuş bir esır 
b~ ile geçirdiğı şu üç yıl kım hayatı olacaktı. 
1~r ne kadar bambaşka geçecek- Bu hayat yaşanamazdı. Ne olur 

sa olsun kurtulmalı: lazımdı. 
•e'l''§kın içi, güzel yüzünde ve in- Saat üçü geçiyordu. Tabil Mec
n V~cudunda kabararak, bir ue- di onu beklemeye başlamıştı. Te
ç ·~kıyısını kaplıyan bir kayaya lefona koştu: 
ç~~p dağılan bir dalga gibi, bu - Alo .. Evet, benim. Dinle be
lıy~ iş adamının gogsunde kırı- ni! Kötü bir havadis var. Hiç 
~u. beklenmedik bir şey ... Evet, din-

ta "'OCası borsacı idi. O günlerse le söylıyeyim ... Evet.. Ah ne ka
nıuıerin insanı çileden çıkakr- dar da ağlamak istiyorwn: .. Din

aq n oynak günleri ıdı. Zaten hu le, imkiınsız artık ... Anlıyor mu
llı ·~. genç olmasına ragmcn bey- sun .. Evet, öyle... Hayır, yarın 
ı:n~ '7e içini rakamlar karıncala- da olmaz ... Obur gün de, hayır .. . 
Ya~ Hani ince ince işleyen kış Evet, diyorum, herşeyi anlamış .. . 
lı ~urlarının insana kış bezgın- Bilmem, belki de görmüştitür .. . 

0~'11 verdığı bazı nisan günleri: Olabilir.. Söylemişlerdir ... Nasıl 
b~ Murtazanın yaş baharı da oldu ise oldu, her halde biliyor. 
Yv 'lrlü bır nisan gününe benzi- Onun için, bak sen dü~lin, ama 
~- bence, !stanbuldan çıkıp gitmen 

on,liıden gelen bir ses genç için iyi olur ... öyle deme! Bilsen ne 
" korkunç tehditler savurdu! Liıf, 

Vi "~u sev, sev; çünkü o seni se- deme'.. Nasıl, evham mı ediyo
li Y!; senın de o hoşuna gıdıyor. rum? .. Sen ne dersen, de: Ben bu 
h~'!I .. Henüz itiraf edenıediğın akşam her şeylerımi toplıyata
D <lı, sen de onu sevıyoroun.,, ğım. Yarından tezi yok, kaçaca· 

•Y du. ğım. Sen benim gelmemi iste· 
.1f. ,,. mezsen, o başka ... Nasıl? .. Hayır, 

lir gün divana uzanmış, ak- benim içın yaptığım bir fedakar
)" L şam güneşinin yüzünde bü- Jık değildir. Senınle .. Anlıyor mu
bı "~civert gözlerı ile o>ynaştığı sun ruhum, sen.nle yeni ve güzel 
kır 'ıtda karar verdi. Hemen kal- bir hayata gireceğimden en:ıinım . 

P lefonu açtı: Tabii.. Tabıi kolay bir şey değil... 
r Alo, Sen misin Mecdi? Ya- Doğru söyluyorsun: Senın i~in bü 
ın ılörtte. yuk bir mesuıiyet. .. Alo .. Evet e· 

d· ~kelimeleri titriyerek ve ken vet, işidiyorum... Doğru, hakkın 
ıe' inden kendi korkarak soy- var ... Tamam, öyle yapalım: Sen 
bılllJıti. Hemen mikrofonu yerme bu akşam hareket et; ben de ya-
r~ıverdi. rın, yahut obür gün ... Anlıyorum, 

nı 'iltın dörtte. İki aydır kulağı- anlıyorum. Pek güzel. Allaha ıs
d~ gtizel sevgi sozlerı ile d<ıl- marladık, Mecdi. 
tın""' .,ıecdi ile, bu yarınki, be- Mikrofonu yerine ağır ağır l<oy 

1
q buluşuşu olacaktı. du. Sonra elını parmakları ile o· 

it. günü bahçede, yalnız üç da- valıyarak bir koltuğa kendini bı
<lulti konu~muşlardı. Soııra daha raktı; gözlerini kapadı: "Mecdi 
he!1 defa, ba~ka başka kırlarda, korkmuştu... Cesur olmayan bu 
bı: defasında bıraz daha uzayan, sevgiye bütun bk omrıı teslım 
le '< daha fazla tadılan gezinti- etmek güç olacaktı. .. 
ı:/laptılar. Onu seviyor_ mu_ydu? + + 
~ Fak ıl · ğ "b · Kocasının adımlarının kori-lı" . at as , ıstt.-• ı gı ı ı:evı 
c ''tıi!cceğini umduğu içın, ko- dordaki patırtısı ile uyandı. 
~a ın korkunç gölgesinden bir Bagırıyordu: 
ita lUtılı nisan güneşine gizlice _:. Neredesin? 
tıq llbi!eceği için bu yasak ho~u- Birdenbire ürkmüştü. Fakat, 

lidiyordu. bu mtithiş bu öfkeden nasıl ko· 
tu Q güne kadar bundB.7' ürkmüş- runacağını düşunmeden, kocaoı 
ı:n· t'akut işte, nihayet teJ,.fon et- bir sagnak gibi odaya girdi. 
v 't Mecdinın israrlı dav.-t•ne e- Genç kadın şaşırdı. Kocaoının 
cı:~. demişti. Bundan sonro için- yüzünün bütün çizgilerinden neş
ııı.~ evet, hayır mucadelesı bı~ e akıyordu. Gürültulu bir sevinç-
., oluyordu. le karısına sarıldı: 

+ .lf. - Bu senin tiıliin, karıcığım, -
lıırtesi günü öğleyin, kocası, diyordu. - Düşün ama, bır arka

y ~ her günkü gibi, vaktinde daşın tahmınine bel ba~lıynrak, 
d ~eğe geldi. Her zamanki g:b! sermaye diye nem varsa hepsini 
~~Unceli ve çatkındı. Kocasile ko Ergani tahvıllerine bağlamıştım. 
kf!acak söz bulmakta zahmet çe- Bana, bugün ögleden $Onra i>in 
ı lordu. Dudaklarının ucuna ge- müthiş bir yükselme olacak de
s~ ner kelimeyi, tam söyliyec.;,ği mişlerdi. Yaptığım bir deliiik de 
lı '~a, manasız, boş, hatta tehlike olabilirdi. Belki de o arkadaş be
r •ıı_lup yutkunuyordu. Biraz te- nimle namussuzca oynamak iste
a~Ütten sonra.oğleden sonra bir mişti. Sabahleyin ümiHe yaptı
ı~"ldaşına gıdecegini, birlıkte ğım bu deliLk oğleyin yemekte 
c, ~ye, sonra da berbere uğraya· duşünürken beni ürküttü. ~'akat, 
'<larını söyliyebildi. kazandım. lki misli kiır var ... 

fa ltocası evvela bir şey demedi; * * 
lı ~.t biran sonra, kaşlarını az da- uarısı ağlıyordu. 
•gözleri üstüne yıkarak: - Nen var, neye ağlıyor-
'- Acaba? - Diye mınldnndı. sun? 

h;~sız çiğnediği bir lokmayı - Sevincimden, neden olacak? 
a11ırdikten sonra çatalını elinden Halbuki, o, şimdi bir demir yo-
~ ~- Bır ekmek içi parç8"ını si- lu üstünde karanlık kırlara gö
y ''!i kalın parmakları arasında mülen gün eşile şu başının üstun-
~gurarak duşunceye daldı. de gülüp sevinen koyu gölgeyi 

•ı.~· evin içinde, her zaman karı- düşünüyordu. 
Q;"'lln uzakta yaşardı; genç ka- ----+-----
~bugün onu, iri dişleri ve iri 
g çelerı ile bir yırtıcı hayvan 
~bı yılı-eğine her zamandan faz. 

Sarılmış sandı. 
'- Ya bu iş olamazsa? .. 

l1ıı Yüzu bü.sbuıün kararnıı~iı. Ka
ı titr.yerek sordu: 
'- Hangi iş olamazsa? 

t" Otekı cevap vermedi. Sofra ör-
' ~luıun üstunde, ekmek içıru p;;r 
~li.ıtl;,.rı ile daha çok sıkarak yu-
''ınakta devam etti. 

Yı O zama.n önırunün üç güneşli 
•<J.l1tı.a bir koyu golge gıbı basan 
l:c a~ın şüphesine, kendini bu gol 
0 n11:ı altında koruımaya hakkı 

1llıı.sına isyan etti: 
Ilı -- Sen bunda bır namussuzluk 

il gorüorsun? 
~ocası gurledi: 

hu- Elbete. J{jm kime inanabilir 
le gun? Ama, yemın ederim, böy
h., 0l<luğunu bılırsem ben adamın 

Yllıni kurşunla delerim. 
11,. Sofradan kalktı. Çıkıp öbür o
ı~a gıth.liırmuddet dola~tı. Bır 
tlı ıerenın bir kütük içınde çıkar
le gk kotü hırıltıya benzer bır ses-

Dnd.i kendıne mırıldanyordu. 
\llıayet, karısını seliımlamadan 
pıyı hızla çekerek gitti. 

+ + 
Genç kadın, "hiç şüphe yok, 

~Y diye düşündu; her şeyi bi
!İtor." S,anki bütün dünya omuz
~ın ustüne yıkılııııştı. NefH a 
it Yordu. Başını eğip gözlerını 
'ı Padı. Bir şey düşünem.yordu. 
~ eyapma!ı idi? Başını alıp lsya
~111ın hürriyetini mi tatmalı idi 
~ ekrar gözlerini açtı. Dört yanın
~'· her şey, soğuk, yabancı ve o
ı:n duşrrıandı. Evini dolduran bii-

~v.a on~ kocasının birer de~ 

Yunanistan Harbi 
(Ba~ı 1 incideı 

muzafferane ileri hareketlerine 
devam fırsatını vermiştir. 

Elba8an havalisinde 
Manastır, 6 (A.A.) - Reuter'

in Arnavutluk hududundaki hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Pazar guniı Elbasan-Pogradeç 
muharebe mıntakasında az faali
yet kaydedilmiş olmasına rağmen 
iki tarafın devamh topççııateşi, 
Yunanlıların ve İtalyanların bu 
bölgede büyük muharebeyi ver
meye hazırlanmakta bulunduğu
nu göstermekte idi. Yunan kıta
Jarının manevviyatı mükemmel
dir ve bu cephede muhakkak su· 
rette yakınlarda vukua gelecek 
muharebenin neticesi itimatla 
beklenmektedir. Skumbi vadisin
deki çarpışmalar, daha ~iddetli ol 
muştur. Görice'de hayat normal 
vaziyete dönmüştür. J\Iuhtelii yi
yecek maddesi dolu kamyonların 
şehre varışı halk arasında cok 
memnuniyeti mucip olmuştur. 

Şimal cephesinde 
Nevyork, 6 (A.A.) - "Tass" 

Press'ln Belgrad muhabirinın bil
dirdiğine göre, Yunan kıtaları 
Tepedelen mıntakasırfda Gafra
tan köyüne girmişler ve beş mil 
ilerliyerek Kuta köyüne kadar 
varmışlardır. Yunanlılar bundan 
başka Skrapar dağlarına doğru 
ilerliyerek Klissura'nın 17 ınil 
fimalinde kain Hala kö ünü iş

gal etmişlerdir. 

Hava ve Deniz 

Zayiatı 
r Ba•ı 1 in~ld•l 

hava muharebelerinde düşürül
dtikleri teyit olunan İtalyan tay
yareleri 416, 26 Birincikiinun gü
nüne kadar İtalyaya karşı girişi· 
len hava muharebelerinde kaybo
lan İngiliz tayyareleri 73 

İngiltere üzerinde kara tayya
re dafi toplan ile düşürülen düş
man tayyareleri 444, 1 Birincikfi
ııun gününe kadar donanma tay
vareleri tarafından muhakkak 
surette düşürülen düşman tayya
releri 52, donanma tayyareleri 
tarafından düşürüldükleri teyit 
C'dilemiyen düşman tayjareleri 
10, donanma tayyareleri tarafın
dan hasara uğratılan düşman tay 
yareleri. 49 

Almanyada başlıca hedeflere 
yapılan hava taarruzlarının a
nedi: 

Hamburg 61, Celsenkirchen 39, 
Berlin 35, Wilhelmshaven 35, So-
0•• ~'i . Dnisborıı - Rurohrt 15, 
Kolonya 34, Mannhei:n, 34, Os
nabruck 34, Bremen 32. 

De11iz harbi 

Kongre Toplandı 
(Başı ı t1·lf•1de ı 

lannda Fransız topraklarının 
mcvc'.ldiyeti sebebile, Amerika
menfaatkrini tehdit etmişse de, 
ne İn.Ç!.ı1terenin, ne Fransarµn, ne 
de be.şita her hangi bir milletin 
bütün dünyaya tahakkümü istih
daf eylemiş olmadığı aşikardır. 
Hatta 1914 te umumi harp oat
ladığı zaman, Amerikanın istik
bali için ancak küçük bir tehlike 
te:;kil etmekte olduğu muhakk9ı< 
ııörülm<>kte idi. Fakat zaman gE:ç 
tikçe Amerikan milleti demokrat 
milletlerin çökmesinin bizzat ken 
di de:rıokrasimiz için ne demök 
olacağını idrak etmeye başladı. 
Ne Versailles barışının eksikle
nni fazla tebarüz ettirmeye, ne 
de dünyanın ıslahı mneleleril~ 
mPs.ııu. olurken demokrasilerm 
gösterdiği zaaflar üzerinde ısrar
la c!urmaya lüzum yoktur. 1919 
barışınm, Münich'ten evvel baş
lamış olan ve bugün bütün mem
leketlere yayılmak isteyen ye
ni zulmün nizamı mucibince 
icra edilmekte olan "müsale
metleştlrme" den daha az a
daletsiz olduğunu hatırlamak-
lığrmız icabed.er. Amerikan 

İngiliz deniz zayiatı: 1 Ta,vyare milleti, bu nizama sarsıl-
~emisi. 3 kruvazör, 10 müsellah maz bir surette muarızdır. De
ticaret kruvazörü, 33 destroyer, mokratik yaşayış tarzı. dünyanın 
21 denizaltısı. İn.ııilizlerin kati her tarafında henüz barış halinde 
siya.>eti dolayısiyle İngiliz harp ya~yan milletlerde birliği tahri
"P~ilPri"~ ·il{a edilen hasar tebliğ be ve km•gaşalıklan teshile çalı
edilmemiştir. şan milletler tarafından, ya si-

Alrnan deniz zayiatı: 2 kruva- liıhla, ve yahut gizli propaganda 
zör, 12 destroyer, 1 Motor torpi- ile hücuma maruz bulunmakta
do bot, 1 torpido bot. 1 muhafız tadır. J 6 aydan beri devam etmek 
ı:ıemisi, 2 refakat gemisi. Batın- te ola.ı bu taarruz, küçük büyük 
lan Alman denizaltılarının adedi bir çok müstakil milletlerin ya
tngiliz Amirallığınca malfimdur. sayış tarzını altüst etmiştir. Mü
Lakin adetleri düşmana malumat tecavizler daima yürümekte, bü
vermemek için tasrih edilmemek- yük ve küçük diğer milletleri 
tedir. tehdit etmektedirler. Bu taarruz 

İtalyan deniz zayiatı: 1 Kruva- karsısında. Amerika reisicümhu
ıör, 11 destroyer -Yunanlılar ru sıfatile kanunu esasiye tevfi
t.araından zaptedilen bir destro- kan memleketin vaziyeti hakkın 
yer h'.l rakama dahildir-, 25 de- da konı::reye malümat vermek 
nizaltı - Yunanlılar tarafından vazifem• ifa ederek, hudutlanmı
z•ptedilen bir denizaltı bu asgari zın çok uzak mesafesinde vuku
rakama dahildir- Tarantoda a- bulan hadiselerde memleketi.ni
ğır surette hasara uğratılan !tal- zin ve demokrasimizin müstak
yan harp gemileri şunlardır: 3' bel en·niyetinin içtinabı imkan
zırhlı, 2 kruvazör 2 donanma sız bir surette m~vzuu bahis ol
muavin gemisi. ' duğunu bildirmeyi lüzumlu ad-

tt~lv;ın don~nmasına ika t?flilen ded!yorum.,, 
sair hasar meyanında zırhlılara, "Amerika siliihlı bir 
dört kruvazöre ve iki destroyere dünyaya tek başına 
kaydP.dilen isa1*tler vardır. k k 

Cephelerdeki zayiat arşşı oyamaz,, 
"Demokrasinin mevcudiyeti bu 

Norveç seferinde İn.ııiliz ve Al- ııün dort kıta da silAhla kahra
..,, ... ,.., t;)VV-:JT',.. 7,ıvi<'ttJ: İngiliz 1avi-
atı 55 ve Alman zayiatı 56. Garp mıınct müdafaa edilmektedir. Bu 

m<idafaa akim kaldığı takdird" 
cephe•iııde v~ Fransada İngiliz Avrupa, Asya, Afrika ve Avustu
ve Alman tayyare zayiatı: İnııi- ralya'nın bütün nüfusu ve bütün 
liz zayiatı 375 ve Alman zayiatı kaynaklr.rı fatihlerin hükmü altı 
!!54. na girecektir. Her kim olursa ol-

Her iki seferde yerde tahrip e- sun, Arıerikanın yalnız başına ve 
dilen Phemmi.vetli miktarda düş· ellerini arkasına bağlayarak si
man tayyareleri yukarıki rakam- Iiih!ı bir dünyaya karşı ınukave
lara ithal ed• .ne!°iştir. met edC'bileceğini söylerse, jik

katsiz ve yanlış söz söylemiş o
lur. Davul ve çan seslerile bize 
yatıştırma tavsiye edenlerden da 
ıma s:.ıkınmalıyız. Kendi yuvala
rın• techiz için Amerikan karta
lının kanatlarını kesecek küçük 
hodbinler grupundan bilhassa sa
kınma..ıvız Deniz aşırı vasıtasız 
bir ist:::.ının J(iıya imkansız oldu· 
ğunja~, müphem surette pek ço'< 
bahsediliyor. İn.ııiliz donanması 
ku~retmi muhafaza ettiği müd
detçe, bu şekilde hiç bir tehlike 
mevcut değildir. Hatta İn.ııiliz 
bahriyP•İ mevcut olmasaydı da· 
hi, her düşmanın harekatta bu
lunacak stratejik üsler temin et
meden, binleree mil Atlas deni
zini aşarak dojirudan doğruya A
merikay~ kıtaat ihracı suretile 
taarruz edecek kadar budala ol
ması imkansızdır.,, 

Sovyet Elçileri 
ffiaşı 1 incide! 

"Gelen bir habere göre de, Ro
manya ile muhabere kesilmiştir. 
Bazı memleketler Romanya ile 
muhabereye gayret etmişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. Bu 
vaziyetinden ileri geldiği henüz 
anlaşılamamıştır . ., 

Belgrattaki Sovyet Elçin 
Belgrad, 6 (A.A.) - D. N. B: 

Sovyetler Birliğinin Belgrad elçi
si Plotnikov, dün gece Moskova
ya hareket etmiştir. 

Bükreş, 6 (A.A.) - "Stefani" 
Havlıların fenalığı yüzünden 36 
saattenberi ecnebi memleketler
le telefon muhavereleri kesilıni§
tir. 

Rumen gazetelerinde 
Bü.kreş, 6 (A.A.) - "Rador" 

Bütün Rumen basını Macarların 
Romenler aleyhindeki propagan
dasını müttefikan takbih etmek
etdir. Macar "Namzet ot" gazetesi 
Macar çetelerinin Romen halkı
na yaptıkları zulümleri gizlemek 
istiyor ve Romen Piakopo~u 

H ossu ile profesör Havzienganu' 
nun bu gibi zulümlerden haber
leri olmadığını söylediklerini ya
zıyor. Macar gazetesinin bu iddi· 
asını Romen gazeteleri şiddetle 
reddederek ismi geçen bu iki 
Transilvanyalı zatın Kolosvar'da 
rıkan "Tribuna Ardealului" gaze
tesine yaptıkları beyanatı ileri 
sürmeketdir. Bu beyanat Macar 
gazetelerinin ve Budapeşte rad
yosunun tahrif usullerini isbat e
der İki Rumen sahsiyetine ait 
uydurma beyanatın Macar hükiı· 
metinin sansürü altında bulunan 
bir gazetede çıkmasını ve yine 
hükumetin kontrolü altında bu
lunan Budapeşte radyosu tarafın
dan verilmesini Romen basını şid· 
detle takbih eylemektedir. 

llSA . HABERLER 
'i. RUSYADA: 

e Moakova, 8 (A. A.) - Ordunun 
gazeteıl olan 11 Kraanaya Szvef'da,, nın 
blldlrdlG!ne göre ordu ve donanmad• 
muvazzaf tılzmet er ve erbatılır için 
dört aene olarak teıblt edllmlftll'. 
Şimdiye kadar erler için muva:rzaf 
hi .. r11et Ud ve erbaılar için de Uç llA 
4 at-ne idi. Sovyet ordusunda muvaz. 
zaf hizmetleri dört aeneye çıkarılan 

er ve. erbaılar yalnız hava va de"lz 
mensupltırıdır. Kara ordusunun m...ı

vrızzaf hizmeti dcğiımemlştir. 

Roosevclt. burada başlıca li
manları uzun yıllar zarfında ev
velden hazırlanmış ihanetler ve 
sürpri?.te~ vasıtasile işgal edilm:s 
olar. Norveç dersini hatırlatmıs 
ve şÖy1• devam etmiştir: 

"Amerika bölgesi istilasının ilk 
safhası Birleşik Amerika ile LA
tin Amerikaıanda icap eden 'f!v
Külceyş noktalarının gizli ajan
lar ve onlara alet olanlar tarafın· 
dan işgali olacaktır. Taarruz, mü
te•rrız memleketlerin elinde bu
lurıd'1k<'9, hucümlarının zaman 
mahal •·e usullerini, biz değiL on
lar >eC'DCeklerdir. Bunun içindır 
ki, bütü' Amerikan milletlerinin 
İ•tikbali bu giin ciddi surette teh · 
likPdec'lir. Yine bunun içindir ki 
hükuıret icra şubesinin her uz
vu ve kcngrenin he~ azası büyük 
me•uhvetler karşısındadır ve ve
recek t-"..;ik he._nıarı "•rdır ... 

Üç esaslı nokta 
Am<'rikanın dış sahadaki milli 

•iya~ tinin "Küçük. bü. iik bütün 
mi!letkrin hak ve sereflerine ri
nvPt ..... ~sır.a müstenit olduittmn. 
!löy1ıvcn reısicümhur·. nihavet ~ 
daıPt ve ahliıkın muzaffer ·olaca 
i(ırı9 kani bulunduğunu bildinni> 
\'e müL0 ;;kiben siyasetini su ık 
rii,...,ıf" ilr hHlfle~ Pvlf'mistir: 

"1 - Birleşik Amerika, mille
tinin nafiz ve müessir bir s1ırette 
ifade ettiği iradesine uygun ole
rak ve parti meseleleri mevzuu 
bahi9 olmaksızın milli nıüdalaa 
husu unda tam bir programın 

tatbikına mecburdur. 
2 - Birleşik Amerika, mill<>

tin nafiz ve müessir bir surctt(I' 
ifade ettifri iradesine uygun ola· 

ral< ve parti meseleeri mc,~zuu 

bahis olmaksızuı, her tarafda Bardia'dan Sonra lngiliz Donanması 
mutaamza kaqı mukavemet ffiaşt ı incideı ( U.11.;,. ... 

eden ve bu suretle hart.i yarı ve iaşe maddeleri de iğtinam Duc de York zırhlısı geçen şu
batta tezgAlıa konulmuş ve prog
ramda tesbit edilen zamandan 
7 ay evvel hizmete girmiştir. Ay
ni sınıftan olan diğer dört zırhlı 
"King George 5" , 0Prınce of 
Wals Wales'' , "Jellicoe" ve "Be-
attyss" dir. 

kürremizden uzakta tutan bütün olunmuştur. 

azimli milletlere tam bir •urette 

1 

63.000 /talyan esiri 
müzaherete mecburdur. Londra 6 (A.A.) - Daily tel-

.3 --:- Birl~şik Ame~ik": yi".<! graph ga~etesinin askeri muhi
mılletın. nafız v~ . ~uess!r hır 

1

. bıri yazıyor: 
surette ıfade ettıği ıradc.;ıne uy- "Bardianın zaptı ilkinden daha 
gun olarak ve parti meseleleri parlak olacak olan taarruzun 
mevzuubahs olmaksızııı, yatış- ikinci saflıasının hazırlıklan için 
tı~?'a tarafdarlarının sevkı . ile lngiliz takviye kıt'alarının ve 
m~teıırrızlar tar~ı~dan dıkte malzemenin gönderilmesini ko
edılecek herhangı bır barışı ka- laylaştıracaktır. Gen~ Mait
bul etmeye, gerek ahlak pren- land Wilson ile nihai hücumu 
~i.nlf'':1ni'?. ;-.,...le \\i771tt k ... n~i ~m yapan Avusturalya kıt'alannı 
nıyetı mulahazalarının hıçbır za- k dıkl 1 k ff t 

Bu zırhlılar denize indirildiği 
zaman 35 liktoplarla teçhiz edi· 
leceği ve 30 milden fazla oürat
leri olacağı resmen bildırilmiştir 
Bu 35 lik topların menzili, daha 
evvelk! zırhlılara konulan 38 lil<· 
!erden daha uzundur. 

.. •• • w. • b azan arı par a muza erıye -
man mus:ad~ etmıyecegını e- ten dolay tebrik etmek lazımdır. Millet Meclisinde 
yana mec ur ur. Sidi-Barrani"de yakalanan esir- fB•'1 1 ıncideı 
Devamlı bır barışın başKa !erle diğer Italyan esirlerınin sunda Münakalat Vekiiletille !a-

mPlrt1ı:>rirı hiirriv,..ti bAh~!C;l'f'I~ ~::ı- ikt 63 000 k" . . bulm kt lfilıiyet veren kanun liyilı~ı ile 
tın alınamayacag·ını biliyoruz." m arı · ışıyı a a-

Roosevelt'in talepleri 
Reisicumhur, iki büyük parti 

arasında milli siyaset hakkında 
hiçbir ihtilaf mevcut bulunma
dığını ve her tarafdaki Amerika
lıların tehlikeyi takdir ederek 
seri icraat istediklerinın a~ikar 
olduğunu beyan etmiş; istihsal
de şimdiye kadar elde edilen te
rakkiden memnun ve mutmaın 

olmadığını, daha seri ve daha 
iyi neticelerin elde edilm<'Sİ lü
zumunu kaydederek şöyle de-
vs,.... Pvlemistir: 
"Tamamlanmış tayyare tesli-

mo" f:akkıı>naki proı;:ramımızda 
gecikme vardır. Sayısız meselele
ri hal ve gecikmeyi telafi etmek 
için gece gündüz çalı ıyoruz. 

Gemi ~sı programında >iaha 
ileri geçmiş bulıınmalı:tayız. Fa
kat daha ileri geçmek için ;ahsı
yoruz. Yeni şartlar durmadan 
yeni ihtiyaçlar doğurur. Kon
greden geniş mikyasta artırılmış 
t;ı~c:i~nt ·e baslad1q1mız sevi ileri 
götürmek için saliihiy~t istiveı-e
ğim. Mütecaviz mer.ı.!eketlere 
karşı şimdi hakikaten harp halin
de bulunan milletlere verilmek 
üzere muhtelif cinsde mur.tazam 
harp malzemesi ve mühimmat 
imal etmeye yetecek tahsisatın 
kabul edilmesini kongreden ta
lep ediyorum. 

En faydalı rolümüz bu mil
letler için ve aynı zamanda kPn
dimiz için, bir lmaliiths.ne ol
maktır. Bu milletlerin ın•anc 

yardıma ihtiyaçları yoktur. Fa
kat kıymeti milyarlar değerinde 
siliıha ihtiyaçları muhakkaktır. 
C:j,..,.,.i('l:""""ini ppc:irt ödevpmpye
cekl~ri zainan yak!ru,-maktadır. 

İhtiyaclan bulundultunu bildi
!'imiz silôhlann bedelini şimdi ö
deve'DPclıkleri icin. teslim olma
larını kendilerine söylivemeviz 
Bıı silahların bedelini ödemeleri 
icin ddar olarak iade edeceklerı 
"okc!i ikrazatta bulunmavı tavsi
ve etmiyorum. Sir>arhlerini ken
oii proııramımıza ithal ederek bu 
milletleri Amerikadan hare mal· 
zemesi almava devam edecek va
zivete snkmaklığımızı tavsiye e
divoru'Il. İcabında malzemeleri
nin heme'! hemen hf'psi öz müda
faamın müfit olabilir. Binaenn-
1eyh harice malzeme gönderelim. 
Muhasamat bittikten sonra m6-
kul bir vade ile onlartn da bize 
1>u teslihatı benzeri malzeme ile 
veya ihtiyacunıza göre hiz\m se
çeceğimiz ve bu memleketlerin 
imal veya istihsal edeceği madde
lerle ödesinler. 

"Demokrasilere tlivoruz ki: Biz 
.\merikalılar ııiri,tiltiniz hürrivet 
müdafaası ile havati bir surettP 
>li"ıkaclanz. Dünva hürrivetini 
veni<'cn tesis ve idame icin hiz
'Ttetinize. eneriimizi. membalan
'lllZl. teskilat ve kudretimiıi ve· 
rivoruz. Daima miktarını arttıra· 
rak size ı:remiler. tavvareler. tank 
1ar, ve toplar ııönderece;tiz. Bı• 
biziM gayemizdir. Size bunları 
vnat edivonJz ... 

"Tehditlerden 
korkmıyacağız,, 

dır. Grazianl elindeki kuvvetin D. D. Yolları umum müdürlügü 
takriben dörtte bırini kaybet- 1940 bütçesine 3.500.000 lira mun 
miştir." zam tahsisat verilmesi hakkında-

ki kanun layihası müzakere ve ka 
"Daily Mıİ.il" gazetesi bu hu- bul edilmiştir. 

susta şöyle yazıyor: !dare heyetinin Riyaseti Cfun-
"Bardia'nin zaptı, Graziani'nin hur 1941 bütçesi ile B. M. Mecli

Mısın isti!~ etmek için ku!lım- sinin 1941 bütçesinde değışiklik 
mak istediği ordunun dört hafta- yapılmasına ait teklifi ve Siirit 
dan az bir zaman içinde süp~ül- mebusu Şefik Ozdemir'in teşrii 
düğü manasını ifade ediyor. Bar- masuniyetinin kaldırılmasına ait 
dia'nın ve Sollum'un elde bu- talebin devre sonuna bırakılmnsı 
lunması, General Waveh ordu- hakkındaki mazbata tasvip olun
sunun deniz münakaliitım kolay- muş, Türk parası kıymetini koru-

ma hakkındaki kanunun mer'i
laştıracaktır. Bundan başka Bar- yet müddetinin üç çsene ve halen 
dia'da çok miktarda iyı su bu- silfilı altında bulunan 1335 ve da
lunması ayrı bir kıy:neti haiz- ha evvelki doğumlu muvaznf 
dir." hizmete tabi eratın da sınıfların 

Şehir nasıl düştü? mahsus muvazzaflık müddetleri-
Londra 6 (A.A.) _ Avu.tu- nin bi_re_r sene uzatılmasına ait k_a 

. • , . nun IJyihaları ve muamele vergı-
ralya. pıyade kıt alan~ı takıben 1 si kanununa ek kanun layihası 
Bardıaya ilk gıren kımselerden kabul olunmuştur. 
biri "Britiyh Broadcasting corpo- Meclis yine bugünkü toplantı
ration" muhabiri Dimbledy yap- sında Hatay hükiımetinden dev
tığı röportajda şunları anlatmak- rolunan mütekait ve yetimlerin 
tadır: aylıkları, orta tahsil mekteplc-

Cumartesi günü Bardiaya yak- rinde yard~cı . mualli;n _çahştı
laştığımız sıralarda fevkalade bir rılması, hazınenın taksıt ıle sat
sahne karşısnda kaldım. Yo!un tığı büt~n gay? menkulleriı;. b~
"k" t af nd ilfilıl k"tle h tin- dellerının tahsil snretı ve Turkı-
1 ı ar ı a s ı, ı a . ye Cürnhuriyet Merkez Bankası 
de ltalyan subay ve askerlerı dı- kanununun 51 ve muvakkat 8 
zilmiş bulunuyordu. Bu asker- inci maddelerinin tadiline ait ka
lerden bir çoğu bana doğru iler- I nun Jayihalarını da alakadar ve
liyerek "Capitulationı" y.ıni killerin talebi üzerine ruznameye 
"teslim oluyoruz" diye bağnyor- alarak müstaceliyet karar:J.e mü-
lardı. zakere ve tasvip etmi~tir. 

Bardiaya girdiğimiz zaman va- Bu müzakerelerin sonunda Ha· 
ziyeti pek canlı bir surette teba- san Saka (Trabzon), Hilmi Uran 
rüz ettiren bir manzara karşı- (Adana, tarafından verilen ve 

meclisin 1 ikincitesrin 1940 tari
sında kaldık: her adımda, elleıi- hinden bugüne kadar hilkümet-
ni yukarıya kaldırmş ve bize ten gelen layiha ve tefsirlerin 
doğru ilerleyen Italyanlara rast- mühim ve müstacelleri intaç edil 
lıyorduk. Bunlar bize, sanki: miş olduğundan müteakıp içtima
"Sizi bekliyorduk" aiyor gıbi ın 10 mart 1941 pazartesi gününe 
idiler. Hepsinin bakışlarından ke- t&likini teklif eden takrir okun
der ve tevekkül okunuyordu. muş ve tasvip edilmiştir. 
Görüştüğüm bir Avwturalyalı j .. Bunun ~zerine söz ala_rak kür
subay bana Ingiliz tanklarını çok suye gelmış olan Başvekıl do~t~r 
methetti ve bir Avusturalyalı Refık • Saydan ~e'?leketımızın 

. . . .. iktısadi durumu ile ıç ve dış po-
askerın bır Italyan mıtralyoz litikamız etrafında sık sık ve sü-
yuv_asına na_sıl b_askın. yaptığın! rek!i alkışlarla karşılanan nutku
hıkaye ettı. Mıtralyoz başmda nu söylemiş ve Meclis içtimaına 
bulunan yedi Italyan askeri nihayet verilmiştir. 
Avusturalyalıyı gorur görmez 
derhal ellerini yukanya knldır

mışlar ve teslim olmuşlardır. 
n\ cie yorgun görünmemekte ve 
bı.t müthiş hücumdan sonr~ ye
mden büyük işler görmeğ.? ha2..r 
bul<.ınmaktadırlar. 

Yüksek rütbeli subaylar vali 
konağının yemek salonunda top
lanmış bulunuyorlardı. Bunların 
içinde generaller, albaylar ve dı- Amerikadaki aki8ler 
ger rütbelerde subaylar vardı. Nevyork 6 IA.A.) - Nevyork 
Hepsinin yüzleri yorgun v<? mağ- Tııı:es gazetesi b:ıgünkü başına• 
mumdu. Bunların bir kısmı si- kalesinde şöyle demektedir: Bar
gara içiyor. Fakat hiçbiri kon;ış- dıa'nın sukutu İtalyan prestijine 
muyordu. ciddi bir darbe daha ındirınıştir, 

Bardia işte bu suretle düştü. : Bu kayıp Italyada ciddi akisle? 
Faşizmin Libya topraklarıııdaki 'I doğuracaktır. Artık Afrikadaki 
bu kalesinin haiz olduı;>"U <'hem- Italyan ordularının istikbali ka· 
miyetı biz~t ltalyan zımıınıdı;r- ranlıktır. Almanların şaşırtma 
lan da it;- r ..... ı ... 1··~' .. ~m:-ıkta· hareketlerit şimdi Mussolini'nin 
dır. Bu zaferin en büyük §erefini son ümidini teşkil etmektedir. 
kaz&runış olan Avusturalyalılar 

edeceğini ilave etmiştir. 
"Bu porogramın tatbiki vesile

şile hiç bir kimse zengin olmıya 
ralışmamalıdır. Hiç bir kimse 
zengin olmıya mezun bulunma· 
malıdır.,, 

"lstikoıılde beşer için dört e
saslı hh ·;..,yet bahis mevzuudıır 

1 - He~ tarafta söz hürriyeti 

ltalyanlara göre 
Roma, 6 (A.A.) - "D. N. B.,: 

"Telegrafo., gazetesinin Müdürü 
Ansaldo, dün akşam radyoda İ
talyan ordusuna hıtaben yaptığı 
konuşmada ezcümle demiştir ki: 

"Bu vazifeyi ifa ederken. hare- 2 - Dilediği şekilde Allahına 
'<etimizi bevnelmilel kanunlara ıhadct etmek serbesti ve hakkı. 

"Bardia düşman tarafından iş
gal edilse dahi, bu şehrin Gene
ral Bergonzoli tarafından bu de
rece enerjik bir tarzda yirmi gün 
müdafaa edilmesi, İtalya için bir 
iftihar sebebidir. Bu müdafaa sa· 
vesinde İngiliz taarruzu yirmi 
ııün durdurulmuş ve Libyadakı 
İtalyan kıtaları tahaşşüt için va· 
kit bulmuştur.,, 

1>ir tecavüz ve kendi tecavüzle- 3 - Zaruret korkı;sur.dan kur-
rine mııkavemet etmive cearet •ulma:t. 
ndenlere yaotıltımız vardımı bir 4 - Korku endişesinden kur-
'ıarp fiili telakki ederPk dikta- utmak. 
'örle•in tehdidinden korkmıvaca- Rı"'sevelt. sözlerini şu suretle 
'hz. Böyle bir vardım bir dikta rııtirmiştir: 
tilr tarafında övle ilan edilse biJP "Bıı millet. muka1ceratını mi1 
bir harp fiili dei.iildir DiktııtörlP· vonlnrca hür insanlar.n ellerine 
ı,jze harp i!lin etmive ha11r oh fikrıne ve kalbine, imanını da Al
eaklan zaman. tarafımmfan 1>i• ıahın sevk ve idare etnğ• hürri 
harp fiili işlenilmesini beklemi vete tevdi etmiştir. Hürrivet. be
"eceklPrdir. Nitekim Norvf'c. B~' ~t'r hukukunun her sPvin ii5tün
•ikanın veva Hollı.nifanın bi• ;1 .. olmPsı demektir Bıı hakin• 
harp fiili is1pmesini belt-lpmf'rni~- ıs1 lhsal veya idan:Je t'tn1c•{. i.cir 
lerdir Diktatörler. ııörünü,ündP · mıiradele edenler, ne·edP olur.. 
•>ir istikamet takio eden, fakat olsun. onlara var<! 'Ti edecPl(b 
neticede bir tecavüz fiili •ayılar f\.udıetimiz gavem;zi•ı bir o]m;• 
valnız bir taraflı hpynelmilel bi· .ındno.r. Ancak bu kana~t .,:, 
hukukla alakadardır... rp ııla;tı'"lr ... 

Bundan sonra fevkaHlifP vazi Hopkins, Londraya 
vetin kaıı ettirdiiıl fecfa'<tırlıkla hareket etti 
nn vapılması kin hPrkesin h~zır 
olması :az.m peldiitini söyHye• 
Roo•evelt. bütce hakkında vaoa 
raaı beya'latta miidafaa bütcesin 
de talep edilen tahsisatın simdi 
:<inden daha geni~ vergilerin a 
l1nm:ıc;;i"•lP karsılanmasını tavsive 

Laııuardia hava mevdanı (Nev
vork), 6 IAA.) - Roo•evelt'ir 
~ahsi mümessili Horkins, "Clip 
:>er .. tayyaresile Lizbona harcke1 
etmistir. Oradan Londraya gide 
reklir. 

... 
Londra, 6 (A.A.) - Orta şark· 

taki Ingiliz hava filoları geçet 
ay içinde bütün rekorları kırara~ 
228 Italyan atyyaresi düşürmuş· 
lerdir 

... - ' 

1 
Doktor A. Emanuelidi' 
<iirkecıdeki muayenehanesinin 
~timlAki dolayısile ayni sırad~ 
\feı kel Lokantası ü.,,. .. : ... ,.. ..... ı. 

letmıslr 

OSMANLI BANKASI 
i L A. N 

Kurban bayramı müna~chctiJe 
Osmanlı Bankasının Galata ıner· 
kezile Yenicami ve Bcyo·~lu suh( 
!eri, 8 - 9 - 1 O ve U :kinrik1 
nun 941 giinlcri kapalı bu:unarah 
tır. 



B YRAM MÜNASEBETİLE ÇOCUQUNUZA 
VERECEGiNiZ EN GÜZEL tiEDIYE 

ocuk Ansiklopedisi 
R:,;agıd<l ycu:ıiı mevadın pazaruıcı.. c:ıcs.ıtmcıerı ı<.onya~ askeri aatm 

ılma komisyonunda hizalarında yazılı gün, ve saatlerde yal)'tacaktır. Talip
erin belli vakitlerde komisyona ııelmeleri. Şartnameleri ~omisyonda ııörü
ür. İhaleden sonra % lS teminat alınacaktır. 
Cinsi. Mikdan İh;;ı.te g{ln ve saati 

Her çocuk babası, Bayram münasebetile çocu~na kıymetli bir hediye vermek 
ister. Fakat bu hediyeyi seçmekte güçlük çeker. ~z, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz 
ve çocuğunuza bir Çocuk Ansiklopedisi hediye Ç:tmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ans~klooedisı & Cunkü: 
çocuğun mektepte 
mektep dışında. hatta 
mektc-;ıten sonra muh
taç r;~duğu en kıymet-
li ~serdir. ı 

Çocuk Ansiklopedisi, 
bütün dünva çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hedivesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü. Rer hediye kırılıp kay-) Cimkü· Cocuk 
bolabilir, veyahut u- 1 çocu~unuza favdah ve 

An sik lonedisi, 

Kuru fasulye. 
Un. 
Bulgur. 
Sade yağı. 
Nohud. 
Bulgur 
Bulgur 
Sadt! yıığı. 
Tc.vla halatı. 
Yem torbası yerlı. 
ip yular başlığı yerli 
İp yular sapı yerli. 
Çul yerli. 
nellerr.e yerli. 
Kolan. 

* 

6u Tor• 
3Q!j TQirt 

90 Ton) 
70 Tun) 
-, Ton) 

sıo Ton 
1l0 Ton) 
sr Ton) 

200 AdE:t 
2000 Adet 
20Cl0 Adet 
2000 Adet 
1500 Adet 
1500 Adet 
1500 Adet 

* 

14-1-941 14 
14-1-941 14,30 

13-1-941 10 
17-1-941 14 

13-1-941 14 
(1734) (114) 

---nutulabilir Fakat Co- bil~ili bir arkcıdas va-
cuk Ansiklopedisi, ço- zifesini ,görür. Ona boş 
cu,ğun hayatı üzerindP saatlerinde hocalık ve 
tesir yapacak ve bü- arkadaşlık eder. 

Aşağıda ye.zıh mevadm pazarlı'kla eksiltmeleri hizalarında yazdı ııün, 
saat ve mahallerdeki askeri ııatrn alma komisyonlarında yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitlerde ait olduiu komisyonlarda bulunmalarL Şartname
leri komisyO"nlarmda görülür. 

tiiıJ hayatınca iz hıra 
kacak bir eserdir. 

. TAN Neşr_iy.at E-vi 
~· · . · l s t a ·n b u l . -

MARVIH fv.xoR/l. SAVAGE AEG ısvıcu CIP · lDUUllllU .,. $'Rl1oro eı..aıcTAl"-
AL.TIN~· METAI.. OTOl'IATll GRAMOFON t~MA~IR MAKINElERI ELEKTRiK 

QEŞtf1!N ŞAKARvEŞ~ 
GALATA Bankalarcad 41 .. 59 
BEYAZIT Üniversite. 28 
KADIKÖY iskele • 55/2 

FIRINLARl 
SÜPÜRGELERİ 
ANTİlATÖRHBİ 

ll5Tll(LAIH 
•TULERI 
<Mfl KIZARTMA 

MUTffilAR\ 
OCAKLAR! 
CEZVELER\ 

LETLER.I 

~R VE ODUN Z'5 T 

OBALAR' w"WAwi 
OC'AK\.A"I 

.................................................................. 
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M. M. Vekaletinden: 
Kuleli, l\fa1tepe, Bursa Askeri Lis-:lerinin 

Her Üç Sınıfına Talebe Alınıyor. 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her Uç ımıfma 1 Mart 941 

de başhyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden nakil ıuretile 
tlebe a:lınacaktır. 

2 - Alınacak talebenin ' Türk ırkından olması, ınhhi muayenede aai· 
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak seç
me sınavında kazanması ve kendi olrullarmda bu sene aldıkları ilk kanaat 
cotlarının derecesi iyi olması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, her ne sebeple olurııa olsun yaşını btı
yiltmüş veya küçültmüş olanlar. yaşlan, boylan ve ağırlıkları askeri liseler 
talimatında yazılı hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

4 - Bu şartları taşıyan istek1ilerin bulundukları yerlerin askerlik şa· 
beterinden diğer kaydukabul şartlarile müracaat yollarını öğrenmeleri ve 
buna göre de kaydukabul kağıtlarını bazırhyarak 20/ 11 Kinun / 941 den iti
baren askerlik şubeleri yoluyla bu kağıtları ııirmek istedikleri okullara 
gcndcrmeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de yıne 
20/Il.Kanun/941 den itibaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları 
ilan olunur. "1679 - "12114,, 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

, 

ZİRAAT BANI{ASI 
Kuruluş J.'arihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele,en 

••nss1 • 
Biriktirenlere 28,800 Lire Para 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Banka••nda kumbaralı ve lhba rsız tasarruf he1Bplarında en eı 150 
lirası bulunanlara senede 4 defa çe kllecek kura ile aşağıdaki pllna göre 

4 
4 
4 

40 

00 

Adet 
• 
• 
• 
• 

ikramiye da~ıtılacaktır. 

1.000 Liret ık 
'500 

250 
100 

50 

• 
• 
• 
• 

4.000 
e.ooo 
1.000 

4.000 
11.00C' 

Lira 
• 
• 
• 
• 

• 40 • 4.800 • 
• 20 • 8.200 • 

01 K KAT: Bıı:~ep lanndakt para lar otr sene ıctnde 50 liradan oışaıtı dOsml· 

1 nlcre ıkromtye cıktıtıı ta kdirde 3 20 fazJasıyJe verilecektir. Ruralaı 
~11ecıe 4 de1a. 1 EylQL 1 Btnnd k~nun. l Mart ve 1 Haziran 

brihlerlnde ce1tilecektır. 

Cinsi. Mikdarı Tutarı Teminatı İhale gün, saat ve mahalli, 
Lira Lira 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
.. ilttir. Mükemmel şekilde 

elit edilmiş olarak iki cil
birden ( 6) liraya verilir. 

Adres: İstanbulda 
T A N MatbaaS> 

Va:ı.elin yağı 

Sade yağı • 
Sabun. 
Sade yağı. 

Saman. 
Cam odunu. 
t:'n. 
Nal 
Sığır et. 

3750 

25,000 l(ilo 35,000 
72,000 KJlo 37,440 
33,000 K•~l 52,200 

963,600 Jtltt; 48,180 
1000 Ton 30,000 
200 Ton 37 ,000 

30,000 Giyim 26,850 
185,000 Kllo 74,000 

5250 
5616 
4000 
3613 
4500 
5550 
4028 
5550 

14-1-941 16,30 Kırklareli ' 
Hükümet 

Caddesi 
17-1-941 11 Erzurum. 
25-1-941 10 Erzurum. 

· 16-1-941 15 İzmit. 
16-1-941 15 İzmit. 
22-1-941 10 Erzurum. 
25-1-941 10,30 Erzurum. 
20-1-941 15 Çorlu. 
14-1-941 14 Çerkesköy. 

(1740) (120) 

1 Bir hastahane p~vyonu inşası ka
-------·---------------------- pah z.ar:f ile eksiltmeye konmuştur. 

• 

HOLANTSE BANK -UNI N. v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

AJANSI : MEVDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAME.l ı=ı s:RI 

KASA ICARI .... 
MERKEZi: KÜRASAO 

fUSELERI ı AMSTERDAM - AOTTEROAM - BUENOS AIRES 

CARAc.&S.• MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAO - ORA.NJESTAP 

ıuo DE JANEIRO. SANTOS. SAO PAUI.() 

Tahmin tık 
Bedeli Teminat 

22,00 1,6S 

140,00 10,50 

30,88 2,32 

41,30 3,98 

Aksaray yangm yerinde Mesihpaşa mahallesinin Ordu cad
desinde S2 inci adada 7,80 metre murabbaı sahalı arsanm 
satışı. 

Kumkapı Nişanca yangm yerinde Kazııanisadi mahallesi
nin Hemşeri sokağında 17 inci adada 43; 12 metre murab
baı sahalı arsa. 
Fatih yangm yerinde Şehremininde Denizapdal mahalleıi
nin Vefikpa~a caddesinde 61,75 metre murabbaı sahalı arsa 
satışı. 

Fatih yanım yerind: Şehremininde Denizaptal mahallesi
nin Vefikpaşa Cad. 203 üncü adada 82,60 metre murabbaı 
arsa sat!Jı. 

60,SO 4,SO Kumkapı Nişanca yangın yerinde Kazganisadi mahalle-
sinin İsmail Safa sokağında ıs ci adada 38,50 metre murab
baı arıa satışı. 

91,25 6,84 Aksaray yanım yerinde İnebey mahallesinin Keçibey ao-
kaimda 64 üncü adada 36,SO metre murabbaı ıahalı arsa 
satışı. 

500,00 37,SO Unkapanmda Haraççikara Mehmet mahallesinin Elvanzde 
sokağında 9/ 3 numara depolu apartıman enkazının satııL 

288,00 21,60 Arnavutköyünde Lutfiye sokağında 'kain 27 numaralı ev 
satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı işler ayrı ayn 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mumelit Müdürhiğü 
kaleminde ııörülebilir. İhale 22/ 1/ 941 Çarşamba günü saat 14 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (130) 

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

Sudan zamkı açrk eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhale 20/1/941 Pazarteısi günü saat 15 de idarcmizdeki komis

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

veya mektuplarile birlikte mezkQr gün ve saatte idaremizde bulunmaları 
Jizmıdır. Şartnameler her gıin ıdareden parasız verilir. "69,, 

Devlet pemiryollan ve limanları işletme idaresi ılantan 
Muharnm~n bede1i (9000' lira olan 30,000 Kıı. Delristrın (11.1.1941) 

Cuma ııünü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Ko
misyon tarafından kapalı zarf usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (67S) liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayın ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarmı ayni gün saat (14) 
on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. • 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmkta-
dır. (12S40) 

İnhisarlar Umum l\lüdürlüğü Cibali Tütün 
Fabrikası Müdürlüğünden 

Fabrikamızın memurin ve ışçı lokantasmı işleten aşçının mukavele 
müddeti bitmiştir. Lokanta 21.1.941 tarihine müsadif Sah günü saat 16 da 
yeni talibine ihale olunacaktır. Bu iııe istekli olanların mevcut şartname
yi görmek üzere yukarda bildirilen gilne kadar fabrika müdürlüğüne mü-
racaat eylemeleri ilan olunur, (102) 

ihalesi H-1-941 Salı günü saat 15 te 
Çanakkalede Askeri Satın alına komis 
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
32::>6 lira 51 kuruş ilk teminat 472 li
·a 23 küruştur. Taliplerin kanuni 
esikalarile teklif mektuplarını ihale 
aatinden bir saat evvel komisyona 

vermeleri. Keşif ve şartnamesi komis
yonda görülür. (1736) (116) 

• 
Asağıda yazılı mevadın kapalı zarf-

la eksıltmesi Merzifonda Askeri satın 
aJma komisyonunda hizalarında )az; 

lı gün ve saatte yapılacaktıl . Ttıllp
leı-in karı.un! vesikalarile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komjı;-yona vermeleri. Şart.name

leri komisyonda görülilr. 
1 Cinsi. Mikdan Tutarı Teminatı İhale 

Kilo Lira Lira günü saat 
----- --- --- ----
Arpa. 400,000 25,000 1875 24-1-94115 
..:ade 
yağı. 10,000 15,000 1125 23-1-941 15 

(1938) (118) 

• 
ı::seber kilosuna tahmin edilen tiab 

,8 ıı:urus olan 140 ton pirınç kapalı 
tarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesı 
10/1/941 günü saat 15 te Ankarada 
Lv. Amiri.ığı saun alma komısyonun
da yapıu:.caktır. İlk temınat1 3885 li-

1 

radır Evsaf ve şartnamesJ 250 ku
ruşa komısyondan alınır. Taliplerin 
kanunı vesıkai.arile teklif melttupla
rını ihalE' saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. ( 1670 - 12042 l 

• 
Beş ay müddetle muhtelif nakliyat 

yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi 14-1-941 Salı g{lnil saat 15 te Ça
nakkale de Askeri satın alma komisyo 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
47,500 lira ilk teminatı 3562 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rClur. Taliplerin kanuni vesikalarile 
teklif meıttuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(1680) (12133) 

• 
Beher kilosuna 4 kuruş tahmin e-

dilen 3000 ton balya samanı pazar
lıkla satın alınacaktır. SOO zer ton
dan aşağı olmamak ve Ankara İstas
yonunda vaııonlara teslim şartile .ay
rı ayn taliplerden alınabilir. 3000 •o· 
nun teminatı 8000 lira SOO tonun te 
mınatı 337S liradır. Pazarlriı 6/1/941 
den itibaren bergün saat 14 de An
kara-ta Lv Amirliği satın alma ko
misyonıında yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda cöriililr. 

(1714) (1257•) 

• 
Beherine yetmiş sekiz lira tahmin 

edilen iki yüz takım çift atlı hamut
lu .ıraba koşumu pazarlıkla yapılan 
eksıltmesinde talip çıkmadığından 
eksiltme 13 - 1 - 941 Pazartesi gü- I 
nil saat 15 te İzmir Lv. Amirliği sa- 1 
tın alırıa komisyonunda yapılacaktır. ı 
Tahmin edilen hepsinin tutarı 15.600 
liradır Şart.name ve nilmunesı komis- ı 
yonda görülür. İsteklilerin kanun! ve
sik:ıları ve kat'I temlnaUarile birlik
te ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. (1730) (82) 

KAYIP: - Emniyet dördüncü 
şubeden aldığım ikamet tezkere
sine ait numara ile muayene cüz
danımı kaybettim. Hükümleri 
yoktur. Sirkecide Muhzirbaşı so
kağı No. 4 Kafkas birahanesinde 
Yunan tebaasından Sarafim Pa
panikola 

KA ~ Tatbik mühürümü za
yi ettimBu mühürle kimseye bor 
cıım yoktur. Yenisini yaptıraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ali Bayram İbrahim 

ı S&hip n Ncartyat lllldOrOı Emin UZAlAH 
Ciuctctilil: n Nc1riyaı T.L.:ı. •TAN lılatbaua 

VENİ 

7 - 1 - 1941 

Satın almazdan -evvel 
HAKİKi RENGiNi 

GOREBILI RSINt 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldınlması Hakkında İlan 
Gümüe yüz kuruşluklarm yerine ııiimüş bir liralıklar darp ve piyasa,.. 

ıtifi mıktarda çıkarılmış oldutundan cümile yüz kuruşluklann 31 İkincilcl
rıun 1941 tarihinden ıonra tedavülden kaldırılması kararlaştınlmı~ur. 

Gümü, yüz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tedavuı 
etmıyecek ve ancak yalnız mal sandıklan ile Cumhuriyet Merkez Banlcaa 
subelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluklar bulunanlarm bnnlan mal aandıldatite 
Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

M7002~ YJ021~ 

· ~tanbul V ~İufla~ Di~ekt~rlüğii . lla.~lar . . . . ~ ~. . . . . .. 

ıstanbul ve Beyoglu Vakıtiar ıdarelerınde açık (20) ve ll5) !ıra asıı 

maaşlı Memuriyetler için 16/ 1/ 941 Perşembe günü saat 13,30 da Çemberli
taş'ta Vakıflar Başmüdürlüğünde tahriri müsabaka imtihanı yapılacaktır . 
(20) liralık memuriyetler için en az liseden ve (lS) liralık memuriyetler için 
en az orta mektepten mezun olmak lazımdır. İsteklilerin Memurin Kanunun
da aranılan evsafı haiz olmaları, muvazzaf askerlilı: hizmetlerini yapmJŞ bu
lunmaları ve daire doktorluğunca ypılacak muayenelerinde sıhhi Anzaları 
olmamaları lazımdır. Bu husustaki dilekçeler aşağıda yazılı vesikalarla b ir
likte lS/ 1/ 941 akşamına kadar idaremize verilmiş bulunmalıdır. 

1 - Zabıta tasdikli hüsnühal varakası, 
2 - Mahkiimiyeti sabıkası bulunmadığına dair Müddeiumumiliktcı tas

dikli vesika. 
3 - Mektep $ahadetnamesi veya musaddak sureti. 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanı veya musaddak sureti. 

' 5 - 6 X 9 eb'admda dört Fotoiraf. 
6 - Evvelce başka bir yerde çalışmış olanların ayrılma sebeplerini gös-

terir vesika. (137) 

Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü 
Arttırma, Eksiltme ve İhale Komisyonundan: 

1 - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesı yapılacak olan 30 forma tahmin 
olunan 938 - 939 maarif istatistik yrllrğından 2000 nüsha bastırılacaktır. 

2 - 16 sahifelik beher forması için 4S lira fiyat tahmin edilmİGtir. 
% 7,5 hesabile muvakkat teminat vesikası verilmesi lazımdır. 

3 - İhale 941 senesi İkincikinun aymın ıs inci Çarşamba günü saat 
lS de Umum Müdürlük binasında toplancak olan komisyonda yapılacaktır. 

Nümune dairede görülür. Şartname komisyon katipliğinden istenebilir. 

1 g 

:\det Lırallk Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1 uoo - 3000. 

2 750 - 1500.-

• 500 - 2000. 

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500 

80 50 - 40tl0 

{Ofl ıo - &11110 

"9002n "12466., 

_,, 
l 

fürkiye lş Bankasına para vatınmıkla 

valnıı para hiriktirmh olmaz. aynı r.a· 
manda taliinizi dt> denemi~ olursunuz 

l<e,ıdeler 4 Sub•t. :Z Mı 

vıa. 1 Aı:lusto~ 1 1 klnclte-. 

rln ta!'.!!'l•rlndt vaDıhr 11 

ı<ı.ımbaralı ,,. ıcumb•rııu 
"leaaoıarında en 12 eııt il · 

r••• bulun.anlar kur.-ya 
d•hil eoııırıer 


