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ESiM ATÖLYELERiNDE • 
Yaorulannııın çektireceğiniz güzel resiml.eri, onlar 

ifin en kıgmetU bayram Mdiyesi olacaktı:-. 

Yukarıki l'esimler kurtuluş bayramı merasiminden üç intibaı tesbit ediyol': Taksim meydanındaki ~t retlıbine iştirak eden askeri kıtalal' \'e izri"er halkın sürekli alkışl:m ara~rnda tribünfin önünd',_ •eçrrler'ken 

( 

")I Dünkü Tören 1~. s+alin'in ithal Edilen Maııar 
'l b l K l ırafeplerine,Tamamen serbest 

MİLLİ ŞEF 

Danimarka Kralma 
Tebrik Ettiler 
Ankara, 6 (A.A.) - Hq

metlu Danimarka Kralanıa 
yıldöniimü münasebetile Cilm· 
hurreisi ismet lnönü ile hat
methi Onuncu Christian ara· 
sında tebrik ve teşekkür tel. 
rafları teati edilmiştir. 

stan u un arta uşu Karşı piyasayaverilecek 
Sevinçle Kut/andı 

Yeni Dünya ve 
Münakaşaları 

Geçit Resmi Çok Parlak Oldu. Gece, Yilclyet Tara~ndan 
Kahraman Ordumuz Şerefine Mükellef Bir Ziyafet Verileli 

• Churchill Şimdilik 
Bir Şey Söylemeğe 
Lüzum Görmüyor 

M. Welles, Ruıyaya 
Elden Gelen Yardnnı• 
Yapddığını lildlrlyor 

Bunlardan Bir Kısmının ithalat Birlikleri~e 
Devri Usulü Kaldırıldı - Bir Vapurumuz 

Amerikaya Hareket Ediyor 
Ankara, 6 <TAN) - Ticaret J ~·----------· 

Vekileti, mühim bir karar almış. 

EDtRNEDE 
Son zamanlarda muhtelif devlet 
e.damları tarafından söylenen DU

tukl rdan cıkan mlna, diln)'SDın 
muti k surette defitecefi ve :reni 
bir ,ekle ıı:irecei dır. Beşeriyetin 
kurtulu u ve bugünkü buhranın 
bal! ıçin ıı:österi'en careler Ufi 
ııdcJi.s Bunun tızerinde clancak 
deiil z. Fakat delltmni .. rart aa 
lan ıeyl anlamak için evveli bul\· 
ranın bilinmesi Jizımdır. 

tır. Bu karara göre, yurdumuza 
sokulan bütün mallar doğrudan 
doğruya serbest piyasaya çıka· 
cak, bu ıuretJe bol miktarda mal 

Londra, 6 (A.A.) .- Bugün A- bulmak im)rlnı oı.caktır. Şimdi-
vam K~marasmda, _ıklnci .bir cep ~e kadar yurdumuza getirilen 
henhı luzumuna daır Stalı~i~ A- ırıanifatw'a, demir, çelik. saç ve 
merikalı gazetecil~re v~.rdıği c~ her cins tellerle buna mümasil 
v~bı hakkında Ingiliz hukumetı- eşyanın yansı sahipleri tarafın _ 
nm beyanatta .bulunup bulunmı- 4.ın ,Piy~a , aqedilmeltte. diğer 
t~rChurchill'denso~~r yb191 • . ,.... 'btd.~ ıata.. 

Ekmek Fiyatı 30 
Kuruı Olarak 
T esbit Edildi 

Churchfll, fU cevabı vennlştı'r; f ih --Llpl ril "I 'it h"k~· t• · 1 d" ından tlyaç :tan ertne ve • 
ngı ere u ume ının ş m ı- mekteydi. Yeni kararla bu gibi 

Edirne, (TAN) - Şehrimiz 
ltelediyeai (6ff) gramlık yeni 
~çeşni ekmelin 30 kuruşta-.. ... 
tılmasına kal'llJ' vermif ve hal. 
ka bqüııden itibaren bu fi
yatla sahp baı.aımıhr. 1 

ki ~alde e~el yaP.ılan t>E:yana.~ 'mallar ithalltçı tarafmdan ser
hancinde bır şey soylemesıne hı.. be +... tıl aktı 
zum olmadığı hakkındaki .kanaa- s:'1e sa ac r. • . 

Bu son günlerde gerek Alman, 
gerek lngiliz devlet adam. 

ları muhtelif nutuklar 6Öy~
ler. Gerek Eden'in, Stafford 
Cripps'in nutuklarından gerek 
Cobbels'in yazılanndan çıkarıla. 
cak ll)ana, dünyanın mutlak su-

timizi halen muhafaza ediy:>ruı." Bır mpurumuz Amerıkaya Uç gün evvel bir güne mah· 
sus olmak üzere 150 gum ve 
ftç rUo de 250 şer g?llM iize· 
rinden tevziat yapılmıtt•r Bu 
müddet zarfında çıkarılan :;atı 
gramlık ekmekler 12.50 ku. 
rup satlmqtır. 

Bu münasebetle söz alan eski hareket ediyor 
Har~iy.e N.azın Oliver Stanley Ankara, 6 (TAN)_ Amerika -
demıştır kı: dan bugday ve orada bulunan e. 

"Churchill, dünyada teşvike lektriğe ait birçok malzemeyi ge· 
muhtaç.olan adamlann sonuncu- tirmek üzere 7 bin tonluk bir va-

Dilnkil geçit. rc~min de Dahriyelilerimiz Şeref t:ibün Gnln Bnfinden reçerkn 
l'ette değişeceği, yeni bir fekle 

1 
Jstanbulun kurtuluşunurı yir-ı.-

' sudur." Jl2T' Devamı Sa. 2. Sil. 7. 
Rusya ile Büyük Britanya ara

sında genelkurmay meseleleri 
bakımından sıkı bir anlaşma 
mevcut olduğuna dair teminat 
verip veremiyeceğini soran işçi 
partisi mebuslanndan Bellenger'e 

girecektır. Fakat budeğişrklik minci dönüm yılı, dün şehrhnJ.z-
l'iazi Almanyanın görüşü cephe- de parlak merasinı:e ıcutlanmış-
sinden başka, demokrat llngil'.t& t 
te ve Amerikanın görüşü cephe- ırButüp resmt ıve m1suı;~ bina.. 

AlMAfJ TEBLiGi 1 Günler Geçerkeri] 
başvekil su cevabı vermiştir: Bocanmayı Kolaylacırmall mı ? 

~Devamı Sa. 2. Sü. 3. 3' 3' 

Sinden başkadır. Bu devlet adam Staı·ıngrat tar, nakil vasıtaları \'e ticari mu A 1man1 ar 
lannın siyasi nutuk mahiyetinde cc;sPseler bayraklarfa donatılmış. 
8öyledikleri sözler, beşeriyetin • tr. Halle büyük bir sevinç içinde 
kurtuluşu için gösterdikleri çare- Şehr·ının merasimin yapılacağı Sultanah- Tuapse'ye 
ler ne olursa olsun, bugünkü ka- met ve Taksim meydanlarına 
ı>italist ve emperyalist esaslara v • d doğru akıyordu. iki meydan da y ki t Irak Kabinesi 
dayanan cemiyetin geçirmekte Go·· begın e merasim saatinden çok daha ev- a ac 1 istifa Ettı• 
dldıığu buhranın lbir ifadeadir. vel dolmuştu. 3' 
ı\u buhran nasıl halledilecektir? Merasime iştirak edecek kıta- Bağdat, 6 (A.A.) - trak kabi-
Bugüne kadar ileri sürülen ça· T "h e· E . D h at, okullar ve diğer teşekküller, ş h ş ,. d B nesi dahili mahiyette ikt•sadi mP. 
teler kafi midir? Bunun üzer~ arı te lr şıne a a saat 9.30 da merasimin başlıya.. e rİn ima in e azı seleler hakkında husule gelen bır 
de duracak değiliz. Fakat değış- R ti d k Ş"dd tt cağı Sultanahmet meydanında l Ju··stahkem Mevz"ılerin f•kır ayrılığı neticesinde istifa et
ınesıi zaruri olan şeyi anlamak as anma 1 1 e e toplanmışlardı. IVI mistir. Naip yeni kabinenin te-
i~in, evveıa buhranın bilinmesi Muharebeler Oluyor Merasim, saat 10 da tiz bir bo- Alındıgv 1 Bildiriliyor şc:>kkülüne kadar iş başında kal. 
lazımdır. ru çalışı ile başlamış ve bunu masını Başvekil Nuri paş-adan 

On. senede bir, yirmi senede müteakip Istanbulun kurtuluşun- -
0 

rica etmiştir. 
bir büyük kapitalist milletleri Yeni Alman Taarruzları da şehit düşenler için bir dakika Stallncırat'ta Bir Sovyet --------
ha~pler~ sürükliyen, me~eniyet. Tekrar Püskürtüldü ihtiram vaziyetinde durulmuş. Grupu Daha Saraldı B j R B U L GAR 
lerın bır safhada başardıgmı bir M k va 6 (A A ) S 1 .. tur. 
'h 1 ık buh b ·· os o • · · - a 1 gu- ~ De S 2 s- l l A am ede y an r.an. ugun nü neşredilen Sovyet tebligı: 5 ""'-~ vamı a. · u . Berlin, 6 (A.A. - fman or.. 1 1 
artık muvakkat tedbırler ve ça- . . . k 1 (----------, duları başkumand_!lnlığının. ıe.bu.· •. GAZ ET ES N N 
relerle halledilecek safiıadan çık. ı~teşrın ge~sı d ~a ~~!F1~ ~ta· 1 ği: Kafkasyada du~an bırbırıru 
nuştrr. Bu buhranı izah için, lind .. grat re oz o alar~ıge eg?d~ • Taarruz 1 mmut-stteaırk. ip birçok tepelerden atıl- NEŞRIYATI . 
bugünk' ü cemiyetlerin geçirdiği uşman a çaf~ll?ışb~ d ğ"şikr: l'k ışel l 1 

fh b . .. tmak cephelerde ı ı ır e ı ı o - • tekamül sa asına ır goz a t ! _ Diiınnan kuVVetleri dün Tuap-
. bed mamış ır. H 1 - -ı-··· d T ek 
ıca er. . Püskürtülen hücumlar az 1 r 1 CJI se'in şimal batısın .a ve er * * bölgesinde kuvvetlı bir surette 

Moskova 6 (A.A.) - Staling- • tahkim edilmiş mahalleri ve dağ 
o~ sek}zinci asırdaki sanayi rat müdafiİeri, Almanların şimal 1 le rl ·ıyo r mevzilerini gösterdikleri şiddetli 

ınkılabmdan sonra, lndh- ·batı mahallelerinde 100 kadar mukavemete rağmen bırakmak 
tere v_e .F~ansa fazla sınai mah· t:ınkla yaptıktan taarruzıarı püs- zorunda kalmışlardır. 

Sovyetler Bulgaristaru 
işgale 1940 Yılında 
Karar Vermişler 1 

sullerını surecek pazarlar, ve sa. kürtmüşlerdir. Almanlar hh kt- ---... Stalingrat şehrinde göğih gö.. 
nayiini besliyecek ham . madde şi kı.yl:\Ptmişler, 4 tank 5 bat:ır. A "k 1 F d itilse yapılan şiddetli muhattbe- B Su tle Tü k• • 
kaynaklan bulmak e~e~yle A!:· ya to ..... 85 kamyon ve birçok ha- merı a ' e eras- terden sonra veni terakkiler kay- u re r ıyenın 
ı-~a ve .. Asyadan kendıler~e m"!- var topu bırakmışlardır. R •• o· k" . dedilmistir. Ss,vas ucaklart hü - de Tazyik Edileblleceği 
hım mustemlekeler tedarık ettı.. Rus kuvvetleri Stalinl(:.'dın ı:; yonu eısı ıyor ': cum kttalanmızı desteklemişler. Düıünülmiı ! 
hler .. ~lmanya, Jap0!'1Ya.~ Italy~ mi! şimal doğusunda Kletz~:dyada dir. Sehrin sima.1 b.atıs.ında.. Al- Sofya, 6 CA.A.) _ D. N. B. bil-

u dunyanın taks~ı mucadeles • ta:ırruza <tecmişler ve .l:>:ı ha!e· - b d 
ne d~a geç geldıler. 1914 • 18 kete deva~ etmekte bulunmuşlar "I +•h I H b• man birlikleTi .;kıncı ır usman diriyor: Zora gazetesi bugi'ın. Sov 
h~ı ~e on dokuz~~~ ~sırdan- dır. Sovyet kuvvetlerinin .nevzile 5 1 SCI ar 1 ~ununu ~evirmeğe muvaffak 01• ı )"etlerin Bulgaristanı hayat .ia· 

herı dunya~ın t~sımı ıçın yapı- ~ Devamı Sa. 2. Sü. 6. Mu··++ef•ıklerce muslardır. R 1 balarına almak hususundaki ni· 
lan harplenn bır devamıydı. Bu Don cephesinde umen • ta- yetlerinden bahsetmektedir Ma-
h b .. ük us" temlekeler elde yan ve Mac.-ar kttalan dü~manın him oldulh· üzere bu nıvetln ta· 

arp, uy m M Stelnh ...... _. A ·k d Kazanılmıctır,, 'l ı ... , elen devletler-le, sonradan sanaııa • a.-nı me~ı a a s nehri g~çmek veya ı er emek için hakkukuna Almanyanm hhrriye-
Yi devleti haline ıren devetre":. Vaşington, 6 <A.A.) - Birleşik Toronto. 6 (A.A.) - Amerikan yaptığı birçok hamleleri püskürt- ti için yapılan savaf mani olmu'· 
rin aralarındaki reJabetten.Cioğ. devletlerin Türkiye elçisi M. Stc iş federasyonu reisi M. William müslerdir. tur. 
du. , • ;.-, - . inhar\d uçakla Vaştngtona gelmiş Green, Amerika işçilerinin sene- Merkez cephesinde baskınlar Gazete, esir edilen bir Sovyot 

1876 ile 1914 arasplda<':r.itt bU: tir. Steinhartd, Roosevelt ile ve lik 62 nci toplantılan sırasinda neticesinde düşmanın birçok müs generalinin sözlerini nak:f;tml·k. 
yük devlet 24.000.000 metre mu- Hariciye Nazırlığı erkaniyle g\i- yaptiği demeçte şunlart söylemiş- tahkem mevzileriyle muharebe tedir. Bu general ezcüınle :Sui-
'-bbalık bir al'aziyi, ystıi A~pa rüşmelerde bulunacağını soyic- tir: mevzileri tahrip edUmiştir. Bu garistanın Kızılordu taraf.ndan 

6tiJ: Devamı Sı::4. S~ 1 mijtir. k!Jl",, ~vamı S~ ~ .. ·Sü. 4.' ~ Devmm Sa. 1. Sü. 1 a-:. Dnap Sa. 2. Sü. 'I. 

Bir hukukçu sıfatiyle değil de realist bir hi. 
R E F t K klyeci ve çok dalgalı ömür sürmüş bir tec .. 

H A L 1 D rübe adamı olarak ben de -bu f§ için çalışan ko
misyon gibi- boşanma davalarının kolaylaftr

K A R A Y rılmuı fikrindeyim. Elimiuleki Medeni Kanun, 
..._ ____ daha ziyade hıristiyanlrk kilisesinin tesiri altın· 
da ve başka iklimlerde yaşayan bir yabancı milletin malı old.ulu 
için bizim ya~ayış tarzımıza uymaz. Aile kurulı.t~da ırkın hu. 
susiyet.leri, yU?"dU.'l coğrafi vaziyeti, halknı geçinme, çalıpna, iş 
görme tekli büyük rol oynar. Fakat meselenin ilıni bakımdan 
incelerunesiııt ehline bırakarak büsbütün ameli hayata geçersek: 
görürüz ki geçimsizlik baş gösteren bir kan kocanın bir daha. 
dıizehn~leri ve bozulan telleri akord edebilip ahenkle yapma. 
lan pek az. goriılmiif baht oyunlarındandır. Halbuki akordla 
bot vakit kaybetmeden sazına uygun saz bulma teşebbüsü, ya-

. hut sazdan elden çekme karan çok defa hayırlı neticeler ver. 
miştir. Birbirleriyle yetişerek kırk yılıbr bir Cehennem ha~ 
yatı geçiren aileler karşısında kirişi çabuk kmp kendilerine ye. 
ni bir eı seçmek suretiyle yeni bir ömüre kavupnlan daha 
mes'ut buldum. Dünyada kürek mahkfunluğundan ağır ceza, 
en dayanılmaz Jfkence nedir? Karı koca geçimsizliğidlr. Has
talıll ve yoklUllulu ınhhat ve servet içindeki geçimsizlile tercih 
etmelidir ves bu korkunç dertten kurtuJmaia bakmalıdır. 

"Fakat çocuk? Arada çocuk varsa?'" diyeceksiniz. maddi 
manasiyle olmasa dahi mütemadiyen boğuşan birbirlerinin gırt. 
!ağı.na sarılan ve gözlerini çıkaran bir çift ana baba, çocuklar 
içın en fena ~lr örnek teşkil eder. En bahtsız çocuk, ana ile ba
basının bitevıye yeniştidiğini gö ren çocuklar; hatıl, dikkat e
deneniZ. öylesinin yüzünde yetim ve bakımsız kalandan daha 
derin ~ir keder farkolunur. Küçük yqtan aile hakkında pek 
kötü fikirlere kapılan bu yavruyu, ruh ve düşünce zehirliyen o 
mektepten, gece gündüz devam eden kin ve düşmanlık dersle
rinden biran önct: sıyırmak lehine bir harekettir. Kaldı ki ana
.scyle giden veya babasiyle kalan birçoğu, bildiklerime göre, yeni 
girdikleri aile muhitinde kendilerini fazla bedbaht da hıssetme. 
mişlerdir; yetişip adam olmuşlardır. Amma talihsızliğin budu• 
du kestirilemez. SU'Uiyle her evlenışte yıldız barışıklığına ere.. 
miyen insanlar vardır. Böylesi yalnız talihine küsmeh, bıraz da 
kabahati kendi huyunda aramalıdır. 

Evet, bopnmayı -yine medeni ve ilmi esaslara day!I ı mak 
prtiyle- kol&ylqtJrmak, nasılsa erlfilememiş olan bir ::;aadetı 
kolayca ulqılır bır yol bırakmak pek li.zımdır. Allah bırınden 
güldürmezse öburiinden güldürür ve bir kapıyı kaparsa yen;aıni 
açar. Hele ~ vakit geçirmeden, hatayı sezer sezmez yanlıs he
sabı Bağdattan dondürebilirseniz hayata veniden doğmuşa •ıen• 
zemeniz, Cehennemden Cennete naklimekan etmeniz ihtımaö 

~1~·-
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T~·~""A ... ~~.··' Gerilla! Yurdun Mantar ihtiyacı 
·:: :· :;··~:: K:· • • • Artık Memleket içinden 
:::}" •·m!. ~ .. j :: .... Çete Harplerı Nıçın, Nasll Temin Edilebilecek 
1- ıreı 1 ~ Yapıbr,NeNeticelerVerir? 1 

Goering'in Nutku 
' 

-1-

.lazan: M. ANTEN A tatürlı:'ıin bır run hususi bir ıro· 

Gocring'in nutku, İngiliz mahfil-
lerinde, Alman Mareşalinin en 

•nd eli ve en samimi nutku olarak 
t v if ed" m ktcdlr. İngiliz gazeteleri
nin bu nutuk hakkındaki tclsirleri 
6 yle büH'ı a edilebilir: 

nuşma sırasında, en yakınlarına 
hık5ye eylediği ou iki kuc;ük hatıracık, 
Gerllla'nın ehemmiyet ve şumul derece 
sini ifade bakımından mühım ve çok 
k:'1?Jetlldir: 

"Almanların işgal altmdakl meınle
keUc.rhı halkını aç btrakarak bcslen
d nl ve Rusyayı i tna ederek geniş
i mek istedi ni bildiren Goerlng bu 
s f r doğru söylemiştir. 

''Goerlng'ln İngiliz tayynrelcrlnin 
n~kcrl hedeflere hQcum etmiyerek sl
t•ll h lka t rruz etmeleri için emir 
aldıklarınT, Alman medeniyetinin müb 
t em eserlerine knrıı yapılan ta.hrlp 
hilcumlarından bQtUn dünya mcdenl
yeilnln zarar gSreceğinl s!Syleme'kle 
gUlünc bir vaziyete düşmüş ve bütün 
vAktalara aykırı hükümler vermiş o
luyor. Çünkfi İngilli: feyyarelerlnln 
alnız askerl hedeflerine, sanayi mer

kezlerine, limanlarına, deniz üslerine 
ve denizaltı te:ı:gftblarma taarru:dar 
ynptıklan herkesin malOmudur. İn
gilizler, ellerinde olduğu halde, tari
hi Roma şehrini bombalamamı!jlardtr. 
Buna mukabil 1940 senesinde Alman
lar Country gibi asker! bir kıymeti 
olmTyan tarihi kfü:ük ve müdafaasız 
bir şehri tahrip etmişlerdir. 

"Goerlng, Almanyantn Rusyayı mağ 
lOp ettikten sonra İngiltere ile kar&ı 
karşıya knlacafmı söylilyor. Fakat 
ayni Goerlng iki sene evvel biç bir 
düşman tayyaresinin Almanya üıerin 
de uçamıyncağmı büyük bir kııtiyetle 
Alman milletine ve bütnn dünyaya 1-
lan etmi ti. 

"Goerlng Alman milletine bitap e
derek diyor ki: "Ey Alman milleti! 
MağlQp olursan yok edı1eceksln. Ya
hudilerin boyunduruğu ve esareti al
tına glrecC'ksln. M111etimlzln hürri
yeti, devletimizin azameti harbi ka
zanmamıza bağlidır.,, Bu sözler, Sov
yetlerln muazzam mukavemeti ve 
m ıttefiklerin tehdit edici bir şekil a
lan kuvvetleri ka1"3ısmda Nazi şefle
rinin korktuklarmı ve endiselerfnf 
pek nr;ık bir surette ifade etmektedir. 

"Naziler total harp fstcmlıler, en 
addarane bir surette tatbik etmişler

dir Müttefikler de total harple on-
1 rİ mahvedeceklerdir. Almnnya için 
h ç bir kurtulu~ ümidi kalmamI$hr ... 

•ı ' 
Meselesi 

Roo evclt'ln phsl mümcssnı 'M. 
T ylor'un Papayı ziyaret ettikten 
onra Londraya gelerek İngiliz hilkıl

t adamlariyle t~sa geçmesi, diln
mntbuatmı tncşgul etmekte ve 
t rt te! lrlere sebep olmakta.dır. 

n uter ajansmın diplomatik muha
b rl: XII. PJc, Atlantik bey:ınna
meslnin tatbikine ait projeyi ve mGt
tC"fiklerln sulh §arUarınl anlamak is
tem iştir. 

D 0 er bir mütaleaya g!Sre: fnglll:ı:
lcr Almanynya karşı sUrekll, 5iddetll 
hava taarruilo.n yapacaklardır. Rus
Y da mfidafaa vaziyetine geçmfye ka
rar vermiş görünen Almanyada ba
va kuvvetlerini İngiltereye ka?ll kul-
1 n caktır. Bu suretle Abnan ve İn
g llz 6Chirlerl ve yfi:ı:binlerce halk yok 
E"<!Oecekt'r. Böyle bir vaziyet kareısın
da Papanın, harbin slvil halka, ııehlr-
1 re ve medeniyete en az zarar vere
cek şekilde insanca yapUmast içln ta
v ssutta bulunması ihtbnali kuvvet
lidir. 
Diğer bir noktni nazara göre bu zi

yaret, Papanın iki taraf arruımda bir 
uzl şma sulbn i~n yaptıitı bir tt?şeb
b sle nlAkadardır. Mihver devletleri 
b r çıkmaza girmls]crdir ve Anglo
S ksonlarln uzlasmak istemektcdirltt: 
New-York Times gazetesine gött, HJt 
lcrln son nutku, sulh taarruzunun ilk 
altımctldlr. 

Dünkü yamntzda da ha!i ettiğimiz 
mbl, müttc!iklerln Bitlerle veya onun 
y rlne gelecek herhangi bir Nnzl hü
ldlmetlyle konusmtyacaklarmı tehli
keli vaziyetlerde bulunduklan zaman 
d 1 katfyetlc llfın ettikleri ve bugün
kfl kuvvetll vazl~tıerlnde buna muh
t ç olmadı ları göz önUnc getlrfiecek 
o rı; , bölle bir tcsebbüsün hilkQ
tnet damlan ta.rafından gelmlyeccti
ne ve batttı onl rTn böyle bir teklifi 
t tklk etmeden reddcdC'ceklerlne hfik
rn tmek icap eder. Fakat en parlak 

Ub etler dcvrcsinde bile Anglo -
S nl 'la uzfaşmak fçin teşebbUs-
1 d bulunan N 1 Almanyasmm, yfi. 
dırmı harbinden müdafaa harbine geç 
t l tılr zamanda böyle bir u:r.lawmayı 
-dilnkil yazımızda yanUş olarak iste
mesi şeklinde ı:tıanıştlr- istememesi 
d ntllcmez. 

K naatl zce eğer Taylar ne Papa 
ar mda sulh ne alAkalı meseleler g!S
ril lmüı ise bunun daha ziyade İtal
yayı Alm nyadan ayırmak !çfn An· 
glo - S onların yaptıkları yeni bir 
tC' eb'b ile !1gfll olmad muhtemeldir. 

Sa1omon Harbi 
trapon kaynald:ın Salomon adaları 

t'lvnrmda bilyflk bir deniz harbinin 
ba 1 d ğmı bildiriyorlar. Amerikan 
k klan ise Al iyen adalarına A
ttı rf an kuvvetlC'rlnin çık rtldtğmı, 

tde olduf\,ı tbl cenubi P striktc 
a a k ı vnzlyct, müttt'fıklerln lehi
ne ol rak büyük de işiklikl r oldu ru
• haber vermekte ve Alö lycnl r"n 
hponyııya götUren tısked yol oldu
eutıu tct:ır!lz ettımıcktedirlcr. 

Atatürk, henüz Harp akademisınde 
talebedir. O aıralardıt, akademinin ıl• 
biye hocası Trabzonlu Nuri Beydir. 
Nuri Bey dersinde: 

- Efendıler, diye başlamıştı. Harp, 
muharebe, artık bunlar sizce malum 
ıeyierdir. Fakat Gerilla nedir bl!lyor 
musunuz? lşte en muşkuhi budur. Gc. 
rHla, kolay b "r askeri hareket dci ı
dir. Gerillayı bastırmak ta onu yapmak 
kadar güç bir harekettir. 

Bu sö:der, Mustafa Kemal'in kafa• 
smda iyice yer etmiııti; bunu öğren • 
rnck istiyordu. Bir rün derste Nuri 
Be:ve: 

- Hocam, dedi. Bu dersi, Türkiye• 
nin muayyen bir yerinde olmuı gibi j· 
zah eder; ve bu dediğiniz tedbirlerin 
orada nasıl tatbik olunacağını lQtfen 
anlatır mısınız? 

Nuri Bey ertesı derste; e!ll kişilik 
sınıf mevcuduna su vazifeyi verdi: 

- Osmanlı İmparatorluğunun dev"' 
let merkezi İstanbuldur. Hükumet lıs
t:ınbuldadır. Meçhul sebeplerden do
layı; Boğaz içinin şark sahilinden: İz• 
mlt •e onun ,ımııllnde ve Karadenlze 
çek11en takribi bir hat dahilinde bula
nan mmtakadakl Tiirkler payitahta i .. 
yan etmitler; ve Gerilla'ya baılamıı • 
!ardır. 

1 - Bu küçük mıntaka halkı bu 
isyanı nasıl yapabilir; niçin yapabilir; 
nasıl idame edebilir? 

2 - Osmanlı İmparatorluğu devleti; 
bütün büldlmet ve ordusu bu isyanı 
nasıl baatırabillr? 

Vazife, işte bu 1 ve 2 numaralarda 
gösterilen va:ı:iyet~n hallidir. 

* * 911 tan1ıin üzerinden 17 yıl ıeçmi& 
tir. 1919 mayısınm 14 üncü gii• 

nü akşamı, Sadrazam Damat FerJdin 
Nişantaıındaki konağında iki kiti ye
meie davetlidir; Cevat ve Mustafa Ke 
mal paıa!ar.. Yemekten sonra damat 
Ferit: 

- Bir harita cetlrtsek de .. diyor, 
Müfettiş paşa bize, Samsun havai.isin 
de neler yapacağına dair harita tizerln 
de lr.ahat verse, 

Mustafa Kemal, Sadrazamın vesve· 
eeye düıtüiünü derhal •nlamı tı. Kenoı 
dıııinin sonradan a&ylediilne cöre, bu 
ısoale doğru cevap vermek rayetle müş 
küldü Fakat o hlç tereddüt etmeden: 

- Efendim, dedi. Raporlarda me • 
selen.in biraz mübaliğa olunduğuna 
hükmediyorum. Fakat ne de olsa, yee 
rınde yapılacak tetkiklerden sonra, 
icabeden tedbirler bu!unabiUr, merak 
buyurmayınız 1 

* * ... Mustafa Kemal ve Cevat -PaDalar 
ayrılıyorlar. Yolda biri öbürü• 

ne soruyor: 
- Bir ıey mi yapacaksın, Kemal? 
- Evet Pa~am, bir şey yapacağım. 
- Allah muvaffak etsini 
- Mutlak muvaffak olacafı:ı:! •. • • Mustafa Kemal'ln Gerilla hakkın• 

dairi iki küçük hatıracıfı borada 
biter, fakat, 19 mayıs ve onu takip e· 
den Milli kurtuluş m!kadelesi yine tr 
te burada baı!ar. Ba ilrl küc;ük batıt"a 
okta. bntün bir milli mücadele-, •e bu 
mücadelede de, Geıill3'ntn oynadı~ı 
biivülo: rol ku:ıhdır. M1Jli mücadele ve 
Ge:illa, yekdiğerinln mütemm!midir. 
ikisini birlbirlnden ayırmak güı;, hatta 
imkansızdır. 

Gerilla ne demektir? 
,.G'llerrllla" İspanyolca, "Guerra• 

1Harp" kellmninden gelir, •e bu 
kelimenin ismi tasgirldir. Manası 
''Harpçilı:" tir. 

19 unca a11rda fapanyollann ı inci 
Napolyona karnı tatbik ettikıeri mU. 
cadele şekli, bastan sona hep "Guerrıı. 
la''dır. Bu terim, Fransız askeri lisanıw 
na~ aslından bir "1" nokaaniyle ''Guer• 
ri!.a" ıekllnde işte bu tarihten itibaren 
girmletfr. İspanyol gerillalan ilk 11ra• 
Jarda, küc;iik münferit grupçuk -
!ardan ibaret flcen: zamanla; 1808 
yıllarında toplanmışlardır. "Guerrilla" 
mensuplanna İspanyollar, "Gtterrlllc
ros" derler. İspanyo~ ••Guerrillcros"Ja
rı hu çe1it ilniforma yerine, baslann 

• 1 '"G da bir alimeU farika taşır ar ve oer 
rilla" şefleri, asıl orda erk&nıharblye
slyle devamlı bir irtibat ba'inde bu • 
lunuı tardı. Daha sonraları, İspanyada 
patlak veren Karllst isyanı günlerinde, 
Kral ktıvvet!erine karşı milcadelede do 
iuP büyilyen yeni yeni "GaerrUla" lar, 
bu mllcadele ıeklirıln, cbha ıeniı ve 
daha mütektmll örnekleri olarak tari
he ıecmie bulunmaktadır. 

.,Guerrilla'' t!lrkçeye "Gerilla" ıelı:w 
tinde henilz yeni yeni cirtn1'tlr, ve 
dillmlzdeki tam mukabili, ifade ettiği 
mlna bakımından tıpatıp, "Cete Har• 
bl" dtr. 

Garllla nevileri: 
Hef" ıeyden evvel gerl?la, asker! • 

siyasi bir harekettir, ve askert· 
siyasi bir hedef güder. Faaliyet ~eki! 
ve imkanları bnkımından gerllta'nın 

ıkt ayrı nev'i vardır: 
1 - Muntanm btıo ordu ve mun. 

ta&am bir cephe mevcut bulunduöu 

hı ilerde, 11rı orduyı yırdlmcıdır., dıklın cihetle ffklr ve kanutlerinde 
(Ruıyı ve Çlnde olduliu gibi). her zaman yarılmış ve kaybetml~lerdir . 

2 - Askeri ma!llOblyetler ıo· İlk tabiyevi safh~da gerillanın takip 
nunda, harici ı,tllA, işgal veya dı· ettiği hedefler muhteliftir; va:r.lyet ve 
hflf istibdat kuvvetlerine kar••· fmkAna göre değişebilirler: 
muntaz:am bir ordu halinde, mun· 1 - Memleket ı,1111 altında olup 
tazam ordu mettıdlarlyle mUcadele da. muayyen bir cephe mevcut bu. 
lmkAnlarının kaybedfldlğl veya lunmadığı hıllerde hedef, lfgal aa· 
böyle hlr lmkAnın henUz elde edil. hıl1rınin dUtmın için berlnılama:ı: 
medliil hallerde, mUıtakll ve hazır. hale ıokulm111dır 
layıcı mahiyettedir. (l§gal altinda 2 - Eğer m~ayyen bir cephe 
bulunan bir çok memleketlerde, mevcutsa; bu takdirde hedef, dU9· 
bllhaaaa Vugoılavyıda oldufiu gl· mını cephe gerllerlnln muazzım 
bl). genl11lljjl içinde meşgul etmek au· 

Teşekkül, fııallyet ve gaye ka· retlyle onu cephenin kat't netice 
rakterlerl bakfmından gerllalar. yerlerlnde kat'! netice için her çe· 
iLERi ve GERİ olmak Uzere iki ılt OstünlUk kurmaktan alıkoy• 
kısmı •ynlırlar: maktır. 

T - İLERİ GERİLLALAR: Bunun için de: 
A - Geniş ve kalaballk bir halk A - Cepheye, durmadan akıp 

ekseriyetinin lkti11df • afyuf hak gelen. dUtman ikmal, ıaıe, malze· 
ve menfıatıerlnl müdafaa ve mu· me ve takviye kollarını, daha cep. 
hafaz11 veya herhangi bir şekilde he hattına varmadan tUketmek, 
gaabolunmuş bulunan bu gibi hak ekslltmek veya hiç olmazsa ufak 
ve menfll!tlerln yeniden geri alın· kayıplarla da olsa geciktirmek, 
ması lhtlV'<Ç ve kararından do!lar; B - ou,manı, her yerde, ·daıı·· 

B - MUcadele lmkAnlarfnı, tem- da, kırda, bayırda, çayırda; yolda; 
afi eylediği davanın kuvvet ve ıokakta: evde; yatakta; geçltlerde: 
kudretinden almak ıuretlyle bU· köşe baılarında. nerede kabllıe 0 • 

yUr, rada, naatı kabilse lSvle; nl' kadar 
C - Hedefine uıa,makl•, yine kabilse o kadar çol< öldürmek. 

ayni ekseriyetin menfaatlerine uy· C - Dil9manfn ı,ıne yarar halde 
gun olarak aona erer. ne varsa, ne kalmıpa; .yiyecek; 

II - GERİ GERtLLA'LAR: içecek; giyecek; yak•cak, ekin, 
A - Herhangi mlllt bir bUtUn· meyva, a!lıçt taı. toprak. her ıe· 

ilik ifadesi içinde, kUçük bir azh· yl nerede bulursa orada, ya ele 
ğfn kendi lktıaadf • slyaat menfı· geçirmek, Yahut da tahr lpetmek. 
atlerlnl muhafaza ve mOdafaa lh· hatU muayyen buılın hariç, bO· 
tiyaç ve kararından doöar, tün sulan bile zehirlemek 

B - Temıll eyledllif davanın D - Köprüleri; tren hatl~rını u-
ııaafı dolayıılyle, kuvvetinden her çurmak, yolları bozmak, malzeme, 
gUn bir parça daha kaybede ede ıa,e, takviye kollarinı yakmak, ba-
devam edeblldilll kadar eder, rinma merkezlerini yıkmak. 

C - Ve nihayet, hedefine ula••· E - Nihayet kıaaea: dO,man 
madan, milli dava ve halk ekse· geri sistemini altOıt etmek 
rlyetlnln menfaatlerine uygun ola· F - Netice olarak, dİıımana 
rak biter. korku ve hayret vermek için ne 

Bu kabil germatann tutunma metot• yapmak lbımea onu yapmak. 
!arı, iğfal ve tedhlştJr. Bütün bon!an başarmak defli; ı:ılnı-

Buraya hemen şu cihetin de illvesl 1 m:ık b'le; gerillanın omu7.larına yüklr• 
cap eder kJ, mesela ''İleri" bir rerilla nen işin azametini ölçmefe yeter ma· 

faaliyetinin, ü~tün kuvvct?erle imha ve hlyıotted"r. Ru itibarla. bir askeri ha. 
va tenkili, onun 8mrünün sonu demek r,•k,.t o!arak gerilla, askert hareketleto 
değildir; bu mavakkat bir haldir, ve rin en müşküllcrlndc-n biridir ve mfl• 
hiçbir veçhlle karşr tarafa hak kazan- cadele metot ve hedefleri bakrmrntfan 
dıramaz. Gerilla, "flerlllk., vıısınarını da, geniş bir askeri bilgi ve tecrUbe
muhafaza ettiği müddetc;e, yeni ve da• >'e ihtiyaç gCSsterlr. 
ba da ln\dretli hamleler halinde tekrar 
tekrar dirilmek ve kalkınmak sırrina 
ermlftir, demektir. ÇUnldl, b6yle 'titr 
ge:-il!a, ıtenlş halk yığınlarma fıtJnat 
ettiği cihetle, kökil ti derinlerdedir; 
tıu kök, yllni ıreniş kitleler durdukça. 
e;er!lla ayaktadır. 

JI. JI. 

Gerüa mücaılele 
metodları ve hede il: 

aoyle!ikle, kelimenin en genls ma• 
nasında ccrllla. ayn bir herp 5ek 

ildir, bu itibarla heor harp ıeklJ gibi. 
Jnan da kendine göre ayrı bir mücıı• 
dele metodu, ayn kanunları, ve ayrı 
bir tabiyesi vardrr, ve yine her harp 
~ek!J gibi, ondan da her iki taraf isti• 
fade etmek ister ve eder. Ancak, mn• 
vaffakıyet şansi, umumi hareket çer 
çeveei içinde. faaliyetini "İlerilik .. va· 
sıflarma uycun bir tarzda başlatıp 
dcvım etUrebnen taraftadır 

Bir hareket harbi metodu· olması it 
bariyle, gerina harplerinde, maAyyen 
bir cephe hattı veya hattan yoktur 
cephe sathı veya satıhlan vardır, ve 
bu satıh, umumi olarak. bütiin düş • 
m.uı cephe gerileddir. Bu sathın n1oaz 
zam cenişliii içinde her ger111a ken· ı 
dine göre mümkün mertebe ayn bir 
nıüc:ıde!e sahasına sahiptir, ve zaman 
la c'!üşman kuvvetlerinin aleyhine ola. 
rak, muhtelif gerilla grup}arının mü• 
cndele kuvvet ve faaliyet dereceleri bü 
yüyüp serplldikçe, gerllla sabalan da 
yava~ yavaş yayılıp geniıler, ve nlha· 
yet, bütün bir cephe ceriııi, "yekpare 
b•r geril!a ıahaaı" haline gelebilir ld, 
bu in, ıeril]a mücadelesinde askeri 
bir dönDm nolrtaama tekabül eder. 

Günlük faaliyet çerçevesi içinde; u· 
ınomiyetle tlbiyevi ve mahdut hedefli 
hareketler ha!inde görii\üp mütalia o
lunabilen cerll1a barplui 1,te bu anın 
gelip çatmnsiyle birlikte arbk ltrate
Jilc bir mSna ... e mahiyet ilrtisa11 eyler
ler. Bu bakımdan gerilla mUcadelelcrl 
nl küc;ümıemek; veya hiçe saymak; ge 
niş ô1çiide askeri bir görüş noksanı• 
dır; ve netic~i vahim olabilecek bü• 
yiık bir hatadır. Birçok aakerl mütehas 
ıııslar: ve yazarlar; reri!lanın yalnız 
lk tabfyevt safhasını cörebilip; asıl 

mühim olan stratejık ini gözden kaçır 

1-tABERLER 1 
+ LYON SERGJSI - Lycın 1C4 ., •• Hı· 

lllCalt P'aara Tiirk aanaıricllerı dhet edilll'Jı 
ıtnc de hlrblr nnaıri mlleHuul ba d : 
krbu; etmeml1tlr. • •c 1 

... MEM'!JRLARA KOMUR - llfC!1ı.ır1ar.\ 
verıltcek . btrcr tonluk kliınür<ln tevtıt lı;in 
tlôlr. b~lcdıycde bir toplantı yapılnııt'"r. 

.. KUDUZ KURT - Evvelki uce Ka t>I 
~'' .rıı-dakl Doıaybaf kllyilııc lıudua bl• lcun 
ınmış .v~ .klly halkına uldırmrııır. Kırt btr· 
ka~ ı.~·ı)'l ıurdıktan ıonra halk •ardt'>ılor 
ıt li! cdUmfıtlr. 

- Yarın Akşam 

SARAY 
Sinemasında 

HEDY LAMARR 
ludy GARLAND 
LANA TURNER 
James Steward 
~ibf en büyük ve dehnkaı 
sinema yıldızlannrn ve 
Rolivod'un bütün güzel 
lik kraliçelerinin iştira 
kiyle çevrilen, asri haya 
trn bir safhasını tasvir 
eden hakiki ve ihtiraslı 

mevzuu ile herkesin 
hoşuna gidecek 

Zll!Gt:EL 
YILDIZLARI 
Revü ve musikili filmin 

ilk iraesi şeref ine 
l\fEVSlMIN 

BlRlNCİ GALASI 
yerlerinizi evvelden 

aldınnrz. 

il 

Bu Alcıam MELEK ve iPEK 
Senenin ille Süper filmi şerefine büyük suare 

HAVANADA BAYRAM 
Tamamen teknikolor • eğlenceli, şen bir mevztı ..• En son dans 
ve şarkılar - Amerikanı~ en meşhur orkestralan bu şahese-

nn baş rollerinde: 

~LiCE FA YE e CARMEN MiRANDA 
IOHN PEYNE e C E S A R R O M E O 
MELEK'te loca ve numaralı koltuk kalınamıştrr. IPEK'te 
localar' satılmıştır. Numaralı koltuklar vardır. Erkenden 

aldırılmalıdır. 
DTKKAT: Bu filim IPEK'te bayramın birinci giinü değiştirile. 
~ cck, bayram günleri yalnız Melekte devam ettirilecektir. •' 

Devlet Orman işletmesi Tarafından 
Bu Yol Üzerinde Yapılan Çabşmalar 

Müsbet Netice Verme9e Başladı 
Harp içinde olıun, ,_ y AZAN:_, mııntar lthalitr :ıon 

harp dışmda 1 ' ~amanlarda hemen 
kalmıs bulunsun bü • f J amamen durmuş 
tün memleketler bu ı F. K. ve m a n t a r ar 
gunkü lktısadi şartla. 1 kıntısı da kendini 
rın gittlkçe daralan cöstermlş buluna • 
ve ıidletlenen tazyiki altında bulunu • ı yordu. Bu senenin başlanıtcmda son 
yorlar. Bazı memleketler mamul mad haddine gelen ve inhisarlar idaresini 
de ve es:va azlıiı yüzünden, bazı mem dtJfrudan doğruya alakadar eden bu 
leketlerde ham madde yokluğu bakı• ııırontı üzerine inhisarlar veklletlnee 
mından zorlu bir buhran içindedirler y pılan tetkiklere ve teşebbüslere da. 
Dünya sanayi ve ticaretini ve b!ltUn yıınaralıc mantar ihUyaeımızm memleo 
ham madde istlhsalitmı kargaşalıb ıil kct:mlz ormanlarından temini çareleri 
rllkliycn başlıca sebebin bu giın için n;n araştınlmasına baılanmııtır. İşin 
s.,decc harp olduiunu bilıyoruz Mü· acele ve önemli olusunu rözönüne a· 
nakale yollarının tehdit altındı 

0

olma• la-:ı Ziraat Vekillet!, orman teşkilltm1 
sı, ayni zamanda bu yollann bütün va bu 11 üzerinde vazifelendirmiş ve or
sıtalariyle dalma aı.keri maksatlara manlanmızda mevcut mantar lstlhsa• 
tnhsıc edilmls bulunması ve her mem- ime elverişli mrşe nevileri Uzerlnd,ı,. 
lekı:tin her nevi istihsal maddesine her teknik tatb kat şekillerini tesbit ettir. 
zamıınkinden ziyade muhtaç bulunma• m•k içln salahiyetli gördüğii yüksek 
sı, kocaman bir yokluk meydana getir ziraat enıtit!lsü nebatat enstitüsü ıefi 
nılşıir. Dr K5zım Mıhı::ıoğlu'nu Seyhan, İçel 

Bfa de; zamanın her çeşit aarsıntr vc: Hatay vl]iyetleri ormanlarına cöıııo 
tını az veya çok duymaktayız. Gerek de~miştir. Bu mıntakalarda yapılan 
memleket içinden ve gerekse memlc-o uzun ara~tırmalar esnasmda iklim ve 
ket dışından olsan ihtiyaçlarımızı, coirafi danım itibariyle mantar meDe 
harpten evvelki yıllarda olduğu ıibl, sir.e yakın evsafta meşe nevilerini ih
ııerhestc;e ve bolca temin edemiyoruz tlva eden ormanlar, mantar istihsali 
Ru yiızdcn kauçuk, petrol ve sair bir- b1kımmdan yeniden ve kamilen lct • 
çok maddeler gibi, şimdi mantarı da kık olunmu,tur. Bu araştırmalar so • 
dışarıdan almakta zorluk çekiyoruz n:ında, Seyhan ve Hatay viliyetlertnin 

Mantar, sanayiin ve ticaretin blrçok Obmanlye, Bahçe, Dortyol, tlkenderun: 
ıubelerinde ve meseli eczacılıkta, ba• Kırıkhan, Hassa ve İslihiye kazaları-da 
hkçıhkta, kalın muıamba imalatında, hilinde kalan büyült Glvurdağ ve Hı• 
gemicilikte, tahlisiye edevatındo, kun• tay'ın Kmldai, Seldırcn ve Musadai 
duracılıkta ve nihayeot bilhassa lnhlsar• ormanlarını teıkll eden ve ayrıca Ka• 
tar mamulitının muhafazsı ic;in sl$e • diril kazaeı ormanlannın bir kısmında 
terde ve siıara kenarlarında kullanılır bulunan aaı;hmeşe (Qoercus Cerris) 
ve mantar bu bakımlardan memleketin n•V'lnln kabuiundan mantar imali ka. 
hakiki ve ciddi lhtJyaçlarından birini rarloşhrılmış ve üç vilayet; içindeki 
teşkil ener. ormanlarda ıaçh meıenln rerek lronı 

Mantar doğrudan dofruya nebati ve cerek&e baltalık şeklinde yetl,tiil 
bir maddedir ve mantar meııcaJ (Quer· sahanın yekılnu da 125000 hektar ola• 
cus Sober) denilen bir nevi mctenln rak tesbi olunmuştur. 
kabofudar Mantarın isUhsa!i tamamen Filhakika. orman ağaçlarından mese 
teknik fiartlara uygun olarak hususi cırsmın Akmeşc, Karameşe, Yestlme
lş'etmelerde yapılır. En fyi mantarı şe, Plrnalmeııesi rtbi daha pek çok a. 
veren bn meııeo nev'i yazık ki, meml~· l:ır; nevileri arasında mantar meıesb:ıln 
ke•1mirde hulunmadıfından mantar fim (Quercus Suber) verdiil mantara az 
dıye kadar, daima dıtandan ithal olun çok yakın evsafta mantar veren mese 
r-ıakta fdl. rev i. ııaçhmeıe (Querctıs Cerrlı) dJr 

JI. JI. Yükselt 7. raat ensritilsii liboratuarla· 
Geçen yıllarda b"lhassa Akdenızın ı ında yapılan tetkiklere ıöre biı:im or• 

batı memleketlerinden yapılen tJff DP.vamı Sa. 4. Sii. 3 de 

, ___ _ 
Sinema~ı ve Tiyatrosu 

Beyoğlunda, Istiklal Caddesinde, Halepçarşısında yeni bma
sında yarın geceden itibaren faaliyete başlıyor. 

SES Sineması ve Tiyatrosu 
"ayın seyircilerinden gördüğü rağbet ve teveccühten cesaret 
alarak biiyıik fedakarlıklarla Avrupa ve Amerikanın en ta. 
rıınmı~ yıldızlarının çevirdışı en seçme filmleri getirmeğe 

muvaffak olmuştur • 

Yarın Gece Saat : 21 de 
Fevkalade Açılış Töreni, GALA l\fü~ameresi 

Gingers Rogers'in şen, şuh, akrak, nefis bir komedisi 

HANGİSİNİ . ALAYIM? 
(TOl\I nICK AND HARRY 

Sazlı sözlü, danslı özlü enfes bir aşk macerası 
Aynca: 1 - Türkçe sözlü bir spor gazetesi, iki büyük lngt 
J7. futbol takımı arasında maç. 2 - Walt Disney'in renkli bi• 

çiftlik Senfonisi 
Gışeler perşembe ~ününnPn ıtiharen ı:ıcıkt1r. Telefon: 49350 

,__ ' 
Mevzuu ile gönül ve kalpleri teshir edecek, nağmelerile 

İstanbulu Mest Edecek Senenin İlk Büyük Eseri: 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKILI 

ZEYNEB i N· AŞK 1 
Rol Elmacı GüzeJl filmi. A Z 1 Z E Baş de nin unutulmaz yıldızJ EMiR 

PEK YAKIN DA 

TAKSIM Sinemasınif ,-. 
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ÇENBERLITAŞ Sinemasındo 
Bugün Matinelerden İtibaren 2 Filın 

DA i M A SEN 
Müzik, danı ve emsalsiz tıfk filml 

SiLAHŞORLAR ÇETE PEŞiNDE 
Heyer.an, SerJ?Üzeşt ve ~facera Filmi 

3 

Din ve Makine 
Yazan: ULUNAY 

ortaya kuvvetli ıulb rl•ayeUeri 
çıktıfı zaman Papa'nın da li

Jarcbya kanlfIUlSl adet olarelm1ştlr. 
Bunun sebebi de lsa Peygamber rayct 
sulh taraftarı olduğu ve "Bir yanağma 
tokat vururlarsa derh:ıl !kinci tokatı 
Jcmelı: için öbilr ynağını çcvireeeır.· 
sini,. düsturunu koyduğu için blr bı 
sım hrlstlyanların İsanıo veldll diye 
tanıdıklan zatın da sulh nlmına çor
bada tuzu bulunmasına tuzum göriil"' 
mü~ür. Gazetelerdeki tafsilittan aım. 
yoruz ki, milletler dü:ıünmilşler tqın 
mışlar; ımlhten ıonra adalet •e istllııo 
lii.I esasları üze'l"ine b r durıya kurmayı 
muvafık bulmu5lar; işte Papaya ıöYl• 
nen haber bu imiş. On ikinci "Pie" 6a 
sulhe aft bazı projeleri tetkik i'e me~ 
rul bulunacağı fçln kend s ne bu bapta 
verilen tafsilattan memnun yet beyan 
etmiı. 

lnsan1ar, İsa Peygamberin düsturf,.. 
le hiçbir zaman hareket etmemişlerd r. 
Ne umumi ne hususi hayatta ağ yana 
tına tokat yiyen bir ad mın hemcrı 
sol yanağını çevirip .. elin değmf.$lı:eıı 
bir de bu tarafa yapıştır" demesine im 
kin yoktur. 
Tokatı yiyen ya tabanlan yaflar, 

kaçnr; yahutta hasmına saldınr. 
İnsanlara bu geçimklrlığı tavalye 

eden kilise bi!e "mukaddes,, niınını 
vc:rdiğj "Enkizisyon" la bir takım ma
sum ahalf.Yi kesmiş, bo~muij, asmıı, 
yakmış; akla gelmez işkencelerle 61 • 
dlirmfiştür. İspanya Kralı (Fillp) in 
zamanında Holanda ve Belçikayı istlll 
eden orduların kumandanı "D lı: d'Al• 
be" bütün protestanlnrı bir k lemde 
ıdama mahlrilm etm şti. Ve bu karılı 
tarih asır!arca ne insaniyet, ne meda. 
niyet, ne şefkat, ne merhamet d nlcdi. 
D~ha geçen 1914•1918 b d"res nde bile 
harpte de, sulhtc de h kim olan nıh, 
rlir bir taa1Soptu Dünya geçirilen feo 
Uikctten ufak bir ders almıyarnk yenLı 
den bir "kln ve- garez" cehennemi tu• 
tuşturdu. 

O zaman da bir, Papa vardı; o ı:aman 
d'l böyle heyetler memleket memleket 
dolaşırlardı. Netice ne oldu? Glirdillr. 
Varlıklannı kurtarmağa muvaffak O" 

hın mil!etler buna diplomat k mUza• 
kerat ne değil anc k kılınçlarmın bab 
kiyle yapabildiler. İnsanlar sıkııtıl t 

mı? Hemen meUi"ke olurlar. İns m 
h slerden; adaletten. h ktan b hseder 
ler. Bu, tıpkı fırtrn ya tutulan gemJ 
ha'kına benzer. "Aman Allah!., feryı 
dı deniz duruluncaya kad rdır. 

Sulh vadiı nde :ık eden ikinci seı: 
dünyanın en b6yük ennayedar zcnıim 
Fordun temenn s dir. 

Büyük mılyarder d yor kh 
"İnsanlar, d ma harbi fazla dfitıihi 

mü ler; fakat su hleo lüzumu kadar 
mesgul olmamı tar Bu sder ba ka 
terlu bir sulh elde etmemlz ll:ı:ımdır. 
Bu mlh alınan ders!ere ve tecnıbelem 
re dayanma!ıdır Harp sonrası devre iJI 
de bütün milletler muhtemel olaralr 
bir blltün dünya federasyonuna katıla 
c k!ardır.,. 

Bu surete harp bittikten sonra bU. 
ıür. dünyadald milletler cazibesini ka~ 
hctmlş nrrcler gib" birdenbire bitiıe1 
cekler; artık ne kin ne ihtiras.. Ebedi 
ve mutlak bir sa det! .. 

Fransız Başvekili meşhur Brlyan 
dunyanın defi!, sadece kıiçüclik blr 
Avrupa konfcderıısyonunu dıi ünduğil 
çin ı yasette maceracılık ve 'banalrlıtı:
la lttiham edildi; aleyhlnd söylenme 
~ık söz, edılmcd k hücum kalmadı. 
Eğ er o zaman bu hayal n hududuna 
bütün diinyayı da sokmus olsaydı ac:a 
ba ne o!urdu? 

insanlar o derece tekimül etmtılef. 
'11id r? tnşaallahl d"ycl m. 

Akrebin biri suyun karıı tırafıntla 
tcı yuvasmı gitmek için ne care bula"' 
e1fmı bllemezken bir kurbafa; 

- Akrep kardeşi Demiş Gel sırtı. 
mı bin de sen! karşıya geçireyim, 
A~rep memnuniyetle kurbağanın at' 

tına binm'ş; fskat tam yolun ortasın. 
da akrep kurbağaya iğnesini ıokmuı. 
Kurbağa: 

- Aman! Demiıı, ne yaptın 
Akrep: 
- Kusura bakma! Birader; deml1t 

hoyamdur. iı' 
Kurbağa. 
- Yal Dar lSyleyııe be-71 iJe huYUma 

va payım! 
Demis ve suya dalmış. 

MEVLÜll 
Radyolln Dlş Macunu sahlplerl Ne

cip ve Cemil Akar Jtardeşlerfn peder
leri 

MERHUM 

Hüseyin Avni 
BEYiN 

vefatı senet devriyesi mnnasetietiyle 
Ramazanı Şerlfln 26 ncı bug{lnkü ç:ı .. 
samba akşamma tesadnı eden 

Mübarek Kadir Gecesi 
teravih namazını mOteakıp Beyaztt 
Camll :ıerlflnde MevlO.du Nebevi Jd
r-aat ettlrlleccğlnden merhumu tanı
vanlarla blldlmle din kardeşlerinin 
tesrlflerl rlca olunur • 

l\t E V L (J D 
' GümrUk mfitck d nınden merhmn 

hsan Yetlğin eşi Edremit f bri atar 
e tflccarlartndan Saadettin Tcrzlo -

'unun kalnvaldesl Türkiye fs B nka· 
.ı İstanbul şubesi memurl nnd n N -
mı Yctlğln annesi REFIYE YETiK 
n vafatmin klrkmcı gfinfiııe m ad"f 
P~mbe gQnO Erenköy Böce lfk ca
ıniinde iklndf namaztnı mütfo k p 
mevlQdO eerlf kırnnt olun C' md n 
rntthumP-YI #!venlerln tesrlflerl rfca 
olunuı: 
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4 TAN 

Yeni Dünya ve Münakaşaları Yurdun Mantar İhtiyacı ' 
Jtr...., Baştarafı 1 incıde biydi. 

Kıtasının ıki buçuk .misli toprak- * * 
lan hukiimlo.ri altına aldılar. 1 914 harbı 2 agustos 1914 <ll'n 
Bu altı devlet, (Ingiltcre, Fran- 11 teşrinıevvcl 1918 e ka-

~ fBa~tarafı 3 iin<'üde> 1 Devlet işletmesi, ormanların hay• 

manl:mmı7drıki ı;açlıme~e}e~in 1ı:abulı • rına oıa:ak ne kıı.dar dikkatle 
l ~r d hlk · k' . fi 1 j ve nt derece yuksek fennı usullerle lat 

aı, Rusya, Almanya, ltalya, Ja. dar 1556 gun devam etti. Harp 
ponya1 mustemlekelerde yaşıyan nihabet bulduktan sonra bu harp 
523 000.000 insanı esir ettiler. te verilen zayiat 14.810.000 öliı, 

Bu buyiık devletlerin metrepol- 41.115.000 yaralı, 1.224.000 alildi. 

ı a emı ve ımyevı va~ı arı tı 
b ı · 1 k b 

1 
l b!k olunursa olunsun, sadece. lııtısmar 

arıy e aynı 0 ara u unmuş ur. ;ırznsiyle yürütülcnıcz. Devlet işlet " 
+ Jıf mesı, ormanların korunması, imarı boş 

ıı-rinde yaşıyan her dört nüfusa Halktan ölenlerin miktarı da 
mukabıl, müstcmlckıclerinde beş 9.829.000, sari hastalıklardan ve 
nufus isabet ediyordu. aclıklan ölenlerin miktarı da 
• Emperyalizme dayanan bu dev- 35.380.000 idi. Cıhan harbinin ilk 

Şimdi, bundan sonra yapılacak iş. 

leri .işletme ve istihsal bakımın 
d.,n mütalaa edebiliriz. Çıinkiı, bizim 
ihtıyaçlarımıza yetecek kadar geniş sa 
hclara yayılmış olan sac;lımeşe ormarı• 

lan, onnan te~k~litı için de yeni ve 
c;ok faydalı bir çalışma m~vznu olarak 
ortaya c;ıkmıs bulunuyor. 

Jetler !kendi sanayiine geniş ı:ıaı iki senesinde harp masrafı giin
zarlar bulmak. sermaycdarlanna de 123.000.000 altın dolardı. 1818 
buyuk karlar temin etmek için da bu miktar günde 244.000.000 
bu harpleri zaruri görmtiyorlar- dolara çıktı. Cihan harbinin doğ-
dı 1876 dan sonra bu devletlerin d d ~ f 186 ·ı Mantar istihsaline yarıyacak kabuk 

ru an ogruya masra ı · mı - vertn saçlımcşelerden müte~ekkil or• 
mustemkkcleri, anavatanda sa. y"'r ltın dolar h"sap cdı'lmisti cı a '- ~ · n:anlarda halen mevcut mantar miktarı 
hıp olduklan 25 kılometrcye mu- Harp küçük milletlerin yalnız 6.soo.ooo kiloya yakın olarak tahmin 
kabil, miıstemkkelerdc bir buçuk milli varidatını azaltmakla kal. c1ı\mistır. Fakat, evvelce de söylendi· 
mislı fazla idı. 1876 da Almanya, mamış, büyiik devletlerin de ği gıbi bütun ağaçları soyarak mevcu• 
Japonya, ve Amerikanın müstem milli varid;ıtını azaltmıştı . ou kamılen k:ıldırmak, hem teknık 
lekeleri yoktu. Fransanın da in- Büyiik sanayi memlckctledn- şartlara aykırıdır hem de i~letme bakı 
giltereyc nisbetlc hiç mcsabcsi11- de 1914 harbi hurjuvazınin harp n rndan mumkün degildir. Ormanlarda 
deydi. 1914 de bu di.lrt devletin kazançlarını arttırdı, mali ser- kı ı-ğac;lardan istifade orman sahaları• 
14.1 milyon kilometre murabbaı mayesini büyüttü. Fakat halk, ııı:, aiiac;ların yaşlarına ve diğeı vasıf 
müstemlekesi vardı. Yani Avru- köylü i~çi kütleleri arasında zi. !arına, iklim ve mevsime ve ağaçlar 
panın birbuçuk misli toprak, ve yadel~şe~ içtimai sefalet bu küt- Ü7~rlnde yapılacak ameliyenin usuliine 
100 milyon nüfusluk bir saha. leler arasındaki kapitalizm ve uyguıı ve z;ırarsız olarak tatbikine bağ 

lıdır. Bundan başka, ormancılık tekn'• + + emperyalizm düşmanlığını arttır. ğinln gayesi de devamlılık esasına daM 

Yirminci asrın başlarında sa. dı.. y3mr? Yani, ormanlardan istihsal olu4 

· · 'b · 
1 

·· , ~ı· t Dünyanın birçok milletlerin_i "~cak her nevi maddenin, kereste, o· 
nayı ıtı arıy e sura" ı c- h b "" 

r okkilcr gösteren Almanya H içine alan bu emperyalist ar ın dun, meyva; kabuk gibi mantarın da 
bıraktığı acıklı bilanço, ve içti- -senede muayyen miktarda ve fakat 

Jancnyanın faı]a istih;alini stı- mai huzursuzluklar içinde Vil- her sene devamlı olarak istihsal edı1· 
rccek pazarlara, ham madde kay- son 14 maddenin projesiyle or- rucsi lazımdır. Böylece, istihsalatımı 
naklarına ihti'-•acı arttı. Ma1i şer· ı. ı b"'t·· k ,, .; taya çıktı. zın kayna"ı o an ormanı, u ~n U< • 
mayenin, sanayi sermayesinin Biitiı dünya sulhe, milletler ret ve kabiliyetiyle olduğu glbı muha• 
bu inkişafı karşısında dünyanın ırasınd~ .

1 
boğuşmaları ortadan faza ettikten başka ihtiyaçlarımızı da 

büyük bir kısmına sahip devlet- k~ldırac;k bir sulhe has,.<>+ <'<'- senelerin ist:klerinc uygu? olarak at• 
lerle daha az kısmına sahip olan .

1 
b 14 d ·e mu; ve sarfıyatımızı tanzım etmiş o• 

devletler arasındaki menfaat kiy()rdu. V; ı:onu~ u ma a - !uruz Bu sebeptendir ki. mantar işlet· 
zıddiyetini hal için harpten baş- siyi~ b~~lıyan, mıllct.Jer cemıye- m~ ·bakımından da yapı l l'cak is. de
ka çare bulamadılar. Karşıların- tinde ve sulh konf Ptanslarında vamlı istihsali temin etmektir. ht!hsali 
daki rakipleri ezmek için hazan şekil alan muahedeler, bu -~~v~- ta:ızim için yapılan ayrı bir hesaba gö 

}ardan hiçbirini halletınedıgı gı- ıe bu işe ayrılan sac;lımeııe ormanla• 
b irbirleriyle birleşiyor. Siyasi 1 f 

g
ruplar teşkil ediyorlardı. Hiçbi· bi yeni bir harbin tohum arını rındiıı senede 100.000 kilodan azla 

al~aktan baska netice vermedi. mantar alınabilecektir. 
risi ötekinin kendinden fazla bil- Bütün bu m"uahedelerin ve m~J- İnce tel~ikler ve r_enn'. araşbrmal~r 
yümesine tahammül edemiyor, !etler cemiyetinin vazifesi galıp Ja elde edilen bn netıceyı memleket ık 
büyük payı kendilerine almak devletlerin hakimiyet ve nüfu- \ısadi için büyük b~r kaza~ç _sayarlcm. 
icin harplere sürükleniyorlardı. . 1 t ekten ibaret kal yine şükran ve scvınçle gorliyoruz ki, 
Ele geçirilecek ülkeler boldu. Bu ~~nuE~e~ış ~J~m şartları içind~ bütün bu tet~kle;, hem~n .ciddi ve fiili 
gayeye varmak için, aralarındaki b~şka tdrltl de olamazdı;; Bunun hrreketlerc ınkılap etmıştır. 
bu rekabet, bir silahlanma reka. k d ı h ı tl el 
betine müncer oldu. Yirminci as- içindir ki 1918 den 1939 a a ar z :raat Vekletin n e cmm ye e 

geçen sulh devresi, büyük sana- koyduğu bu mevzu, orman işletme te~ .. 
rın başlarında birbirine muhali! i devletleri arasındaki rekabeti kilatı tarafından derhal çalı~ma proğ 
iki grup, "müselles ittifak" .is- hızlandıran, ikinci bir cihan h ar- ramına alınmış ve matıtar ıstlhsallne 
nüyle meydana geldi. Büyük dev . h lık t kil eden bir dev- bııs:anmısttr. tik hamle olara.k, ~antar 
letlerin etrafında toplanan kü. bıne azlif eş i'>tihsal mıntakaları ayrı bır ışletme 
çiik devletlerde, harp son':nd.a re old';1· . . . bölgesi halinde Adana Devlet orman 
kendilerine bir hak almak umı- Galıp d evletler, beşensetm işletme revirine baj}anmış ve teşkilatı 

1 b' · ·ır o günkü feHiketi w kar§_!~ında b~ hmamlanarak muayyen bir bölge lçln 
d iylc bu grup ardan ırıne ı ı. iztirapları azaltmagı degıl~ .ken?,ı d! calıc.ma hızlandırılmıııtır. Tatb\ka• 
h ak ettiler. ı - d .. l9l4 harbinin bir cihan harbi menfaatlerini düzen emcgı u- tın ilk safhası olmasına ve hatta mev 
olmasına sebep yalnız Almanya şi.indüler. Sağlam, adil, kafi sulh simın de ilerilemi$ bulunmasma rağ • 

d k 
k b t prensibi olarak ortaya Versay men şimdiye kadar istlhs31 olunan 

ile lngiltere arasın a i re a e ' muahedesi atıldı. Bunu Sevre, nı.•ntar so.ooo kiloyu asm~_tı:.. Orman 
\"eya Almanya ile Fransa arasın- Sen Jerm~n, Neuilly muahcdcle- isleme faaliye~inln d~h~ bu!uk sah~ -
daki zıddiyet değildir. Aynı za- . k" etti. Vilsonun l4 prcn- ıara te,mll edıtcrcıc •stıhsalın, m:vınm 
manda Avusturya Imparatorluğu r~ ~a ~p. d. lo . · nihavet 5.,'luna kadar daha çok arttrılacacı ta• 

R B 1k lar sıbı gızlı ıp mas~ '-!. ; : 
ile Çarlık usyasının a an - bulduğunu, <lenizlcrın serbestısı . b .d.r. .. . . . . 
da takip ettiği siyaset, Yakın . d 

1 
kalktığını tcslima- Evvelce de soylendığı g bı sanayide. 

Şark meselesi, Italya ve Japo~- nı, hu ut ann . ~illetlere l~tihsal şubelerinde ve hatta bazı ha• 
yanın yayılma iddiaları, Amerı. tın azaltılac~ğını, . e_sır lh" h a· yati iıılcrde çok liirnmlu Nr madde °" 
kan kapitalizminin Avrupa pa- hürriyet verılcceğını,_s~ l! \~·ı ı lan mantarın, dıll piyasalara boyun ei 

· 
1 

·· sebeti bu harbi emniyet altınaal~ak ıçın bır ~ 1 
- nıtden, yurt ormanlarından Devlet eoo 

zb~rla~ıhy e mhunb~ hal'ıne getirdi \etler Cemiyctimn kurulacagım 'ıyle işletilip çıkar.ılm2•1 büyük bir 
ır cı an ar ı · . . · d ı 

luklıırının ağaçlandırılmnsı ve sah:ının 

yeni ormanlıklar tesisi suretiyle geniş 
ı .. tilmesi gibi bel!i başlı iş mevzularını 
d;ı ihtlva eden bir sistemdir ve diier 
işletme şekilleri karşısında başlıca rüç 
han sebebi de budur. Böylece ve en şıi 
mullü manasiyle kabul ettı ğlmiz işlf.~• 
nıe sistemimizin, mantar işletmesinde 
d!! yııpıcı ve yaratıc• bir yol tutııcağı
n<. şüphe yoktur. BÜ yo1rla atılacak ilk 
aöımın hetiefi. şimd !ık uçlımeşe man 
t:arını istihsal etmekte devamla hera• 
~er, asıl mantar meşeslni memleketi 
miıde de ycti~tirmelc: ola<'.aktır. Çunkli 
işletmeye açılan ve ac;ılacak olan :nan 
tar işletme bölgelerinden bazılRrının ik 
im şartları, asıl mantar roeı;eslnin ta• ı 
bii isteklerine uygun görülmektedır. 
Bunıı göre, yer, yer yapı!ııcak tecrübe" 
!er iyi neticeler verecek olursa yeniden 
büyük ormanlıklar yet 1ştlrilmesi de 
ka!>ıl olacak demektir. Mantar meşesi 
nln, bu suretle, memleketimizde orman 
hıılinde yetiştirilmesi ve yerleştirilme• 
si: ileride en kıymetli mantarı elde et 
ır.ek bakımından elbette ar7u edi!lr. 
Ancak, bu İli tablatle dofnıdan doğru 1 
va savaşmağa ve oldukça uzun zama• 
M ihtiyç gösterir. 
Oı man işlerimizin. müsbet ve tek • 

n"k çalışmalarla yürütülmtğe başlnn • 
ıi:ı· bu yıllarda, genç ve dinç başların 
idare ettiği zayretli ve sab~lı teşkili 
tın bu mühim işi !e başaracağ-na inc.• 
n-:bılirfz. 

1 ASICERLfK l~tERI 1 
EYUP ASKERLiK ŞUBESINDF.N: 
3S9 ve bu dofumlularla muaıııdcyc tAbl 

erlerin ıcvkedilmck (Jıere 19 illcıe,rln I'• • 
rartesi ctlnll saat 9 dı Şubede hulu:ımıları. 

FATiH AS. SURESiNDEN 
339 ılofumlu lsllm ve ıayri iıllııı erat 

ile bu dofumlularla mu.,ncleyc 'tlbl tlli'~r 
dnfumlulır ın·kcdilecektir. 

Kısı hizmetli ıayri i•Hmlard•n da hC"' liı 
ırvhdılmeml, olanlar da uvte tabidıir. 

Şııbede toplanma ı:unU 1 O birlnciteırin ıaoı 
9 dur. 

TAKSIM AS. ŞUBF.SINDEN: 
A,a~da acık k ..,yel<ri yarılı 'ub•ylorın 

ellen ,ubemiıe mır.• aat ctmrlerl 
1203.940) kayıt nu11ralı Pıyade •cfm•n 

Hasan (1 5063 ) klyıı No. lı Piyade •cı;rt'•n 
I•mail Hakkı oilu lbrahlm Aıı:lh., (17460) 
l yıt No.h Piyade tcirr.Pn Omer nflu F.lt«M 
Gocmcz., (32281) lı:ayn No.h Muhıbere lht· 
uf.meni Muammer oflu AbdUrnhman. 

F.MTNONU HALKEVINDEN: 
ı:ıııUn muraCları So•yal Yardıırı Şu'>emlıcc 

ı!cruhıı edil<rclı: CGmhuriyct Jlayn"'ı~ lo. rr 
yok•ır1 cihin dUfunünll Evimi• 'ılonıın~• ya · 
fi raktır. Hemen milracnt lhımdır. 

K AYIP - İstanbul erkek llscsin~ 
d<'n 9401941 ders yılmda aldı,ğım şa
hadetnamemi kayhettım. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmil yoktur 
1792 No. İbrahim Somay , 
1 TAN Gazetesi 

\LAN FIY ATLARI 
er. 
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İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
~er vemekten sonra oündP 1 dP.fa mun+a"?aman dislerinizi fır~alaytn;t 

~--------- 10 Hirincitcşrin Cumar tesi' Akşamı ---------•Ilı 
(lstikliıl Caddesi L A L E Sineması karşısında 

. İST A NBUL GAZİNOSU 
Pek l\luhteşcm Bir G A L A İle A Ç 1 L 1 Y O R • 

SAF i Y ve SAZ HEYETİ 
Bestekar T anhuri: SALAHADDi N P INAR I~ Klarnet: SALiH 1 Ok uyucular 
K anuni: AH:\IET YATI\IAN Keman: SAJ!\I AGYAZAR 
C~;;..filü:-: CEl\lAI.. . Keman: MAKSUT FARUK 

·sa.yanlar: Faidc _ Izmirli Melahat - Birsen - Saniye • Cahide - Nermin - Seher. 

Arkadaşları 
· MUAMMER · ve 

ALABANDA Revüsünün 100 
•• cu GÜNÜ 

Yeni dekor ve yeni mizansen ile kısa b ir zaman için salonumuzda d evam edecektir. Gazinomu
zun iç açıcı dekorlarını, beynelmilel şöhreti haiz ve N ormand iya Transatlantiğinin dekorlarını 

~--------- yapan M. Sü hazırlamıştır. Telefon: 40574 , 

, ,_ NURUOSMANİYE Caddesinde Hususi_, 

~ 
~-· :.,. ftl . ,,; \1 YENi N~SIL iLK OKULU 1 

'tSen\ S8'4\YO mı ·ı 1 !r~e~ ! ran:ra !!:!ı. Yuvada yP~l!.z R;-günE s~~ ~ ~71 
diye_nıır ı\dandı arac:r.ıdıı lravı• •.:ıl"•lrr 1\ft'ktro 21 Evlôld<> acıl.-nı~Tr. 

1'a mm J 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tüner' 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı iı;ln l:i ton karpit satm alınacaktır 
2 - Muvakkat teminat maktuan 1000 liradır. "' 
3 - Şartnameler İdarenin Levazım l\TüdüTlüğünden parasİz 

dılmektcdlr. 

tevzi e 

. ı tesirini Os- ılan ettı. . . başarıdır. Bu başarının • evam ı ve 
Bu harbın en yık Cı 1 t 1919 da Milletler Cemıyctı kU- d:ıh& verimli olacağı ı~('! isin tutumun· 
manlı ve Hnbsbu~g. mpar\ or. ldu Fakat bu cemiyet, millet- dan bellidir Çünkü, bilgi ve ı:alı~ma 

Haşhk ma'ktu olaTak 750 

l tnci sayfa aşntimi 600 

a • • • 400 

4 - İsteklilerin şartnameyi Levazrmdan alarak 
8.10.942 Çarşamba gilr.ü ~aal 17 ye kadar İdarenin 
ne \'ermeleri. 

fiyat ve tc!tlincrini 
Levazım r.tndilrlüğl\

(346) 

lukları gördü, b~ ikı I~p~ra. or- r1 · sındaki rekabetleri, zıddi- z:>manında harekete ıeçmlş ve teşkilat 
l uk bu empcryalıst dev et er ve ertl ar~ smalan halde amil ak..amadan işe koyulmıı~tur. İleride 8 

, ...... ESASLI Bi R İŞE SAHİP OLMAK ISTİY ENLERE ---·· 
150 • • peykleri aras~n.dn .pay.laşıldı. . Yf end çazı~ba niçin? Bunun se- ay'ii htzla dahıı biivük b:ışarılar kıı:r.an .._ 

Böylece bırıncı :ıhan harbı ~ ar;ıa .1·. 2 nci ynzıda izah ede- nıak pek mümkündür. ~'llil-••••••••-- BULUNMAZ FIRSAT 
doğrudan doğruya dunyanın bu ep. erını TAN ---------------------~------
devletler arasında taksimi_h~--c:_ğı:- ____ -~~ Nazarı 

Pıyasnda tanınmış ve tutulmuş firmasiyle eskldenberi çalışmakta ve 
şeker, lokum, karamela \·e benzerleri ıtibi maddeleri, ihtiva ettiği yeni 
ve asri makinelerlle, imal etmekte olan bir fabrika bütün lcvazlm ve 
tcf<'rrüallyle berab<'r acele dt'vredlleet!ktir. Mutavasc:rt kabul edilmek
sizin doğrudan doğruya aşağıdaki adrese mOrrıca:ıt . ~ôiKin·c-üMHURtv Eıı 

ZiRAAT BANKA~ ~' 
Kuruluş Tarihi: 1888 · --. 

~ennayesi: 100,000,000 Türk Lirasl 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Biriktirenlere ZB,8UU Llra Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

1t ıtıbrHiw taa'"'1 Mnplarutd• en • MI 
Zlrut 9 ant<Hınd• trvmbere ve r' ile •t•Oıdakt plln• 
hlı.eıd bulunenlar. .e"ede 4 defa 0-klleceıc ku • ....., """!' "\Ç 

• gOre ,l'k9'8mlV• deOttılacatcttr. 4.000' .-~in 
... ' \cld t,000 ... ,. .. k .. - • 

• 900 · • -4 ~. .. • t,000 • 
• • ,. • ' •.OOO Ilı 

,: : : : :-:: : 
~= . . • . \ UOo it:. 

M lınndakt p•ralar ttlr Mft• içinde IO ~edan ... Ol 1 
0 1KKAT1 e .. pt 1ctıl1 tlıkdlrde % !O fulHtyle verilecektir f(ar'e 
m lye"lere ikram v• Ol M 11 H .,,..fi 
.. r eened• 4 defa, 11 l!ylOI, tt Btrfnotklnun, 11 art ve •· 
,... ~ ~~·- t.ı!rl~h~tet"l~n~d~r:_:e:ek~t~ıee~e~kt~l~r . .._~~~~~~~~~ 

-p- -~·-- ---- - ----SU' ..._ ___ -~ _,...<rwr. ~..a>.-..x.a>··•n.•r...u.>...»>..s>...$KMJUJUY- -WLW a> ...._,._. ._. 

' • 

.... Dikkate: 
İ stanbul Terziler, Hazır Elbi 1 ' ~ ı. 

ıu :Yfnive...,iazip•goıellık 
seciler ve dikişçiler ıoıanatkar lreçetesini kullanırsHız,1 1 

• 

. . -'Bu keli11ielir sizei..dP. 
]arı istihlak koopcrahfındcn ~·ı p do:l b·ı·~~"'"" ~ ıı a e 1 e ı z, • 

. I ~~. ,.. Tı. ~ -
Yüksek Vekiller Hcyetlnın 11 9 / 942 ... Her genç"r'ttız~ jkula~ına 1h af1f 

tnrih ve 2/18717 sayllı karnrnnmc:olle ' gesıe •sana perestiş ediyorum• ke
Koopcratifimlzin ann mukavclenamcsı Emelerinln !mınldanması &hülyasını 
tasdik kılınmfş \'e fst.anbUI nsl!ye bi- l . a: iltifata_. pek yakında 
rln~i ticaret mahken1esinin 29/9/942 1 ~he:ia .a olabilirsiniz. Ça;ucalt se
ta~ıh ve :_s687 ı;ııyılı sicll!ne kaydedil- t~imllll"'inız1 1t iik.seltlr, ayrl kablll 
mıs oldugundan snym esnnfımıztn "' ~ Y iıl 1 
menfaatleri doğumundan Kooperatif nıkavemet bir ,.cazibeye mali~ ola-

fııt. Raltkpaznrı I,oncıı •:oknk No 3 , _______________ , 
Toprak 

lstanbul 
Mahsulleri Ofisi 

Şubesindel\ 
Knracabeydt! T. C. Ziııaat Bankası d<'polarmda mevcut ve otisimb:c 

alt hububatın fstanbula nakli işi bir müteahhide ihale edileceğinden talip 
olanların 9.10.942 Cuma günü snat on dörtte 14 liman hanındaki şubemi
ze müracaatları rica olunur, (416) , 
Devlet Denizyolları lıletme U. Müdürlüğü i lanları 

1 Z M 1 R HAT T 1 
mcrkezi olan 1stc1nbuldcı Mercand;;ı ~llirslnlz. B~nu~ttemlni ~~(gayet 
Ylldı:ılı hanın üst katında (14) numa- 11tolaydır.,:, _çunku yeni b\r,...guzelllk 
rada dalrei mahsus.-ıı-.tna mhracaatlo ~eçetesl • meydanaı çıktı. ,But reçete 
ortak kaydolmoları illın olunur, ~ayeslnde en sertfve, en .. donuk.blr 

Müessis: Ahmet Hnmzaoğlu tild kadit~ giblfY_Umuşayıp~beyaz- Yalnv. bu haftaya mııhsus olmak 07.cre 7-l0-HJ42 Carşamba gtln-
anacak' ve,.cidden okşamak arzusu- kü fZMİR pos1ası bir gün rötorla Perşembe saat 13.00 tc kalkacn"-
u uyandırıı.ca.ktır'."Siyah\noktalarla t (430) 

l(AYIP - Emniy('t sıındığtndaki [ e ligayrl satı maddelerl~efdolu, SOi· 
1 
&... ır. 1 

55049 No 1t hesabnnda lstimııl etmiş pnuş vel donukJ.blr ten yalnız1blr ~ m 
olduğum tatbfk milhrümil zayi ettim. ~aç;•güôf zarfında~aze4:'ifSatlblr 
Yenisini knzdrracağm1dan eskWnin :ııaı alacak1' ve · caztP:bitfSe'!lmllllk Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
hükmü yoktur. larzede<:ektir . Bir"mütehassısın"' M &-( Aşağtda tsimlerl yazdı subaylan n acele şubemize mOracaatlan, 

tisküdar Acıçesme. Cemal Akaret- 'tıdakt tavsiyeslnl~ okuyunuz :'PcHaz-
ler No. 23 te Abdullah k17.1 Zl\bcyde. .mettlrUmlş t t aze1.krematve zeytin 
----- yaRının'tl clld"l üzerlncle ! güzelleştlrlcl 

takdirde haklarında kanuni takibat yapılacatı llAn olunur, 
Ölc;m~ teğmeni İsmail oğlu M. Mlthat Erden 
Piyade Astğm. HOseyln oğlu Hasbi Knrahasar 
Top teğmeni Şükril oğlu Ziya Bahtiyar Pala 
Piyade tcıtmen Salfıhattin oğlu fsman Abdullah Öten 
Piyade teğmeni Ali Fevzi oğlu Kemal Yonılmı• 
Piyade teğmeni HilsnO oğlu Muhittin Erker _ 
Piyade teğmeni Mehmet oğlu İsmail Hakkl KTvılcmı 
Piyade teğmeni Hüseyin oğlu ŞQkrO Uygur 
Piyade te~ml!'nl Mehmet Ali oğlu HıılU Özen 

m~ıın - ~42l 

ISO'l24 
50233 
28038 
42439 
17340 
'2508 
24275 
15053 
80631 

aksı 

KAYI P - Yeşilköy nüfus memur- bir te!irl,,vardır.~ Bunlar şimdi diğer 
ıuı:undan aldtğım içinde ve Bcıkrrköy kuvvetlendıficıf ~ besleylcl,i- ve~ sı
askerlik şubesinden askeri muamelem kıştırıcı cevherlerleJ.}kanştınlarak 
kayıtlı bulunan hüviyet cüzdanımı clld "gıda ı olanl<BeyazJyağsız,.To
kaybettim. Ycnflerinl alacıığımdan kalon kreminin terkibine füıve olun
hükümleri yoktur. Ycşilköy nahiyesi- muştur~Üç giınf zarfında$a~sız 
nin Avcılar köyünden Scllmoğlu Şev- Tokalon k"reml,}!11Ç1ümld~etmcdlğl
ket Bargan 1332 doğumlu. nlz bir derecede cildlnizlf,guzelleşti-

r~~~~tir.kr~~l~~~- gı~:~!~~~;~~'!'~ 1\1. l\1. v. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundan 

istanbul Vali ve Belediye Riyasetinden ticesı garantuıctic. ;Aks~de 
Belediyelere veya hayvantan koruma kurumuna gerek diri gerekse 

ölü olarak beş köpek teslim edenlere beher köpek için yirmi. beşten ona 
kadar olanların beherlne yirmi beş ve ondan yukarı olanlarm beherlne de 
otuz kuruş hesabiyle paralarmtn derhal verileceği iUın olunur. (435) 

M. ~ı. V. İstanbul 2 No. in Satın Alma Komisyonunda11 

Mazotta çatışrr 40, 75 tonluk !ki mavna sabn almacaktır. E1lnd4' bu 
gibi mavnası olup satmak lstlyenlerln en son 8.10.942 tarihine kadar 
Tophanede Mr. K. lıfı blnastnda 2. No. lu satın alma koınlsyon~~;5 mn-
r:ıcaııt Ptmr.lf'!r' ) 

ranız" iade olunur _ -

KAYIP - 17/7/942, 27/7/942, ve 
17, 28/8/942. 628447' 628463, 628506 

ve 628535 sayrlı ve 750, 720, 730, 714 

lirayı havi ve yüksek mektepler mu
hasiplllllndcn aldığım makbuzları kay 
bet rn. Yenilerini çTkaracıığımdıın cs-
Ki ... buzların hükmü yoktur, 

NI~ ücışı Kıı cns.tltUsü tamirat mü
teahl.ıdi Abdullah f~lcycnel, 

1 _ T:ıhmin edilen bedeli 8000 lira olan bir adet moförlil teknenin 
R 10 942 Perliembe günü saat 15 t e Tophanede Mr. K. binasında bulu
n~n · 2 No satlnalma komisyonunda p:ızarh~ yapılacakttr, ~ 

2 _ Kat'l teminatı 1200 lira olup şartnamesi iş saati dahflinde mez
kôr koml$yondan bedelsiz alınabilir. Te.-ninatm Dz. Müesseseleri Muh. 
yatırılmast. ~ 

3 - Ellerinde isteğe uygun motörlO teknPs! bulunanbrtn belli gOn 
~·e saatte 2490 snyt11 kanunun lstedliti vesikalarla "birlikte adm geçen ko
ml~yona m(ir:ıcantları. (413) "' , 

S~hip ve Ne r iyat Mlidii r ii: lhılil IAHfi Oördüncü • 
: Gazetecilik ve Neşriyat T . L. Ş. TAN Matbaası 

-


