
.ldlsat Veklll tetkik 
seyahatin• çıkıyor 

Aabra, 80 (Huıua1) - İktısat Vekili BiJıni 
Çakır, prp llnyitierlnfn merked olan Soma 
Unyitlerini tetkik etmek tızere lta eGnlerde An
karadan hareket edecektir. 

vırı 
A,ltın, 16zleri luıınflffrnr w 

salcat etlen ittSIUIUI ,,.,,.,. _. 

•/egi ıö.termez. 

llO&TAldı. Yl.VMI GAUT& Telefon : Z 11 Z ı 
Tele. T.niriefUr, .......... 

-
'6aıer saz.ı. 

ltari tatbikat .. ....... 
r lsbri vaziyet 
Bu kıt da 
gebedir 

...... 

Yunanlılar 
geni. tepeler 
ele geçirdiler 

A merika Qan iısuandaa Wrl, Eald Onlu ~::!!. • .ıanadaa lnglllz tayyerelerl 
tqiltereye yarclım muele-1 EmekU General Avlonyayı bomba~-

-..._ ltabseclerlıiıea, clnsil&al•, Ali thsaa sAB dıman etti, Yunan 
~a brfı olan lıarp borç. 
..... kanlarile ödediler• de.._ Geçen kıı harp vaziyetinin kıtaları Hlmaranın 

Giul ve kuvvetli aözler, ne- aük&n ie geçtiiini görenler, flmallne dolru 
~ •• ~ vakit .öflenine a.\J· ilk~ahar ve yaz mevsimlerinde ilerliyorlar 
~ ~ dikkat ~--- ~ d .. urduiu hldüelerle kal'flla. Atina. 30 1A.A.) _ HtUdbnet ua-
._, ..__ ııder ve tesırlı olur. flnca havret 1-=-de kaldılar. --r ~ b 1 ~· mına söz söylemlye aaUhtyettar zat, 

Amerikala ~yan ~:ıasmm.. u Şimdi ikinci kııı ıeçiriyoruz. Yunan kuvvetlerinin Hlmara finıa • 

A/rllctıtltı 

Ha he§ is tan 
uyanıyor 

BtD'tli•tltıld /ngiliz 
mııluuuuı gitti/cçe 

iaralıgor 
Lon.J~ JO (A.A.) - Habe· 

fiataııcla isyan aenitlemekte ve 
ltalyanlar. sıütemacliyen yedil .. 
rin çete harbi ile taciz edilmekt .. 
dir. 

Daily T eleıraqh sazeteainin 
huaaal muhabirinia Nairobi' den 
1tönderdiii bir telpafa ıöre, bin· 
lerce a.i Habet, Habeıistan hu· 
duduna civar mıntalcalarda faali· 
7ette4lir. • 

Bardia inlerinde topçu ... 
Kahire, 30 (A.A.) - lnırlliz 

umumi kararıihının tebliii: 
(De1H1mı *il• 1, ritvx 6 de) 

........................................... !•••· 

Rooseveltin 

SU iŞLERi HAKKINDAKİ 

Teklifimiz alika 
ile karşılandı • 

Nelıirlerin ıslahı için istikraz talıoili 
çıkarmak, alakadarlar tara/ından 

tercih ediliyor 
Ankara, 80 (Hususi muhabirimiz tele'1>nla blldi- ı kası Umum 'Mildilrü ile Ziraat Bankaa u

rlyor) - Memlekette, büyük au i'lerini hallet • Mudür l'tluavinl ve dlfer Banka erkinile ma117ec1-
~ek mabadile, Erzurum • Svas lııtikruına müşabih hır, böyl~ bir tetebbüsQa i;yl netJceJer nrebOeeefbd 
ııtikras tabrilleri çıkanlması huııusunda, cTuvirl ve atlebı ihtimal Sını • Enunam latikramnclaa 
Efkln tarafından ortaya atılan tekUf, Ankaranın la ratbet ırorecetini beyan etmltlerdlr. 
allkadar mahfillerinde bilyük bir alaka uyandır- Müstakil Grup Mebuslarından A&ls Aqtınlr. 
rnııtır. düıllnülen tedbirin çok pyanı dikkat ve iletti bir 

Filhlltilca, kendilerile görüıtiliiim Ziraat Ban· (0.vaMı IQfa 1, IGtuft 1 de) . .. . 
{Ege havzasındaki sürekU HAVA -

HARBlı v ) d d •• 
mühim nutku Londraya çok 7.~~:> ~ciinl~ llf gUDef& 

•dd ı• b• denberi devam eden yajmur 
Amerlluı CiimJı,,,reüi şı et 1 ır durmuıtur. Dün hava yaiıfaaz 

.,. __ JJ _____ .&-LJ M ıeçmiş, bugün de ıünq açmıt-" 
,.,,..rUuınu. ~p ~fi h" Jd hr. Muhtelif yerlerdeki ıulann ae. 
aga..ti ,.,..,,. _,,elti ucum yapı ı viyeai alçalmaktadır. Fak~t Ma·I 

niaa dailanodan ovaya inen au· ı 
lar, ıiddetini muhafaza etmekt .. 
dir. Bu ovada 14 kadar köy, IU· 

lann istilasına maruz bulunmak· 
tadır. Bu köylerdeki halka. aan
dallarla yiyecek aönderilmekte. 
dir. Yalnız Bergama - Soma ya. 
lu açı)m11tar. Menemen merkezi· 
ne hücum eden aular çekilmit0 

tehlike azalmııtır. Menemen. E. 
mirilem aruandald demiryolu el

Alm•nla ılmıli d. kilise
leri talırip etmige başla
llıla, Loıulraga binlerce 
.-ıın bombası atıldı 

lngllizler Nepoll
ye beyaname 

attılar 
an au altındadır. 

Petain'in 
gençlere 
hitabı 

"Mareplin yaph!ı 
gibi siz de Fransa 

için kendinizi 
feda ediniı,, 

lzmirde ve Bayındırda birer 
Londra. JO (A.A.) - Bu ge. ev çökmüttür. Nüfusça zayiat ol- . Vich.Y, 80 (A.A.) - Ha.....,... 
1_....:ı k ı N bıldlrlyor: 

ce ... ;.iz hava uvvet erinin a· mamııtır. Franıız pnçlJtlne bitalaea m,... 
poliye hücum ettikleri haber a• lzmirden Çeımeye silmekte a. da bir nutak aöylıyen Karetal 
lmmııtır. l lan otobüs, Tatardereainde .Wa· tain clemiıtir ki: 

lngiliz tayyareleri. ~mbalar• tın 4iddedi cereyanından dolaJ'I Raide 111tııap feldnia! l'abt ... 
daa batka. beyannameler ele .... devrilmitee de içindeki yolcularla bali dtıtilninOs. 1hS nr1lll:kh• .. fa. 

(D...,.. Mltif• ı. dCMll ' UJ pcMta çantua kurtulnuqtur. (DrHWM -"fi• ._ ..._ ' •ı 
e1•e1ee1111111Hllllllllllllllllllllllllllllllı111111111111111111111111111111t111111111n111e41111111111111ıllll .. lllllNMlllllll•llll ..... ll-

llai de o kabıldend• ~e oyle Harp henüz bitmemiftir. Cele. llnde sevkulce)'1 bakımından çok mil
'-1.nin ediyoruz, ki ~~ndı .vatan- t celt klf da belki bitmemiı ola- hlm bazı tepeleri ele gcçirdlklennl 
~lanna karp clnsılizlerı. yar· caktar söylemiıtlr. Tcpcdelen ve Kliaura'ya 

~~ ediyo_ruz, ed~eiia .~!?:e On•J· K•: bu•ünkü muhtelı' f L-rp giden yollar (l:t.erinde İtalyanların 
beri 1 d nuz Kaia. .,.. • na ' rlcat halinde oldukları görülmekte • 

L -- oya a agı • sahnelerinde za • b' "kCın 1 ._... bize harbi umumiden kalma . • rurı ır su. • dir. Yunanlılar mühim bazı köyleri 
~- mil arbirca borçları ~a. ııeçı>:or. Yunan cephe11 kar zaptetmişlerdir. Ele bir çok esir ve 
"llr 14 I 1 akit öd ıçındedır. Ufak tefek keşif ve mühim miktarda harp malzemeııl 
flıttİde Bu .. borç.anhao. v ttiler F:; devriye kollara faaliyetleri, Av. geçmiştir. İtalyanlar tarafından ya
.....,.: fllphlmeaas • ~aad·:ı:..· ka lonya civannda deniz kenara· ı pılan mukabil taarruzlar her nokta-

BUYUK MiLLET MECLiSillE 
~ A .. an yllınzl ... kurbanrtı· nın mutedil hava11 içinde yapı· i da pOskürUilmilıtilr. 1 
-• herııun erce 1 h k ti • b' ,_ , Bütün cephe boyunca muharebe, ...._ide artık bu borçlannı öde· an are :ıı~r u_mı:;.~1 1~. ıur· ıtddetlni kaybetmiştir. 
'-İt 1ayılabilirler. Bihuaua, ki la- me~: m a~e~ d ız .deiildır. Soğuk eskisi kadar kuvvcUi ve 
-.._:, bu suretle kanlannı akıt-. . . . Y_a cep ~~ e ~e • artık rüzgar o derece ıiddetli değildir. Kar 
~ ayni zamanda Amerikayı ıluncıkanun ayı ıle guç mevııi- fırtınalarına nadir tesadüf edllmek-

Rooenelt 

Mihverciler 
bu harbi 

kazanamazlar 

Sıhhiye Vekili, ücretten maaşa geçen 
memurlarla sıtma mücadelesi ve kinin 

meselesi etra/ında izahat verdi 
--"- IDGdafaa etmif oluyorıt tanın- (D•""'' •111• ı, ritM11 1 d•) 1 tedlr. 

~ :~:t:'~~:e~~~ :!: ........................................................ ~~~.ı:~~~· .. =:!:.~: .. :.ı.~:' .. ~ .. ~.~~ 
~ .... " .... plerek, . . r 
~ tamamile aöaclen i1laret 

lstilclalleri için çarp'l'ln 
bütün milletlere gar· 

dım edeceliz 
Yıl~asıı~a 

Başvekil Filof 
bir messj 
neşredecek 

.. .,.... iit1k --
~~,.dalı ve fiili bir tekil Ye-

'1ukika, hersin, Wlba ... W.. 
~ ıazetelenle çıkan c.Amerikab 
:!• ta kadar bin ta:n-are vereli
·~ .. b4hır ,. tank ıincleri· 
,..... tumulald sürtiltlli ha
~ ..... ..., Amerika ........ 
~ lnsilidere ~ oldakl.n 
~..... eairsemelde 'ft .... .,.,. 

~ ne ftkit ppacail da kat'i
._-__ ....ımn w~. 
.~ ............... .......,.. 
~ ziptle '" tok miiat.cel sure\· 
..:: lıtaç olduldan tek ,...,._, 

prclmu. kredi prclmııichr. 
~ .... ,..tana ..... 

~, ....... ~oltl ........ 
-~ clünk6 pzetelente çdunaf 
~ ve b&tibl Tiirk karilerinia 
~ •• dehfetini celbetsq ol-
~ ~elen rakamlardu an
~adar. tnsilizce DailJ Te
~h tarahndan biiJUk ltir aer
~ ve takdire pyaa bir ceıa· 
i.~ ilin ...._iı olan bu rakam
~ nuaran tnsiltereain '°" za-
l ı sinlik harp murafı 
..,,.,_ 7So,ooo bısiliz ıir .. mı buJ. 

• İmİf. Ba müthit yekim, bi-
!lı. P..ran.. bupnkti raJici ile !i. lblyoa lira ed•. GWe 82 
""""llllyoa lira ........,, bizim siW Wr 
~ Mitte nrMlatı n dnlet 
... soe milyon Ura,. pçmi. 
....... -.metı. için kola,. kola:r ... 
i"'ll eı.lileWlir, lrola1 kola:r laana· 
i'6.~mlahilir ~ .... 

............ harp.....,_ 

....... ----- Wr ,... ..... ~:;;c·· 
,.__~ ......... , 

Büyük milli roman 
~ 

Çocuk Adam 
Yazan: 

Orhan Seyfi 
· ORHON 
PEK YAKINDA 
Gazetemizde 
olcagacalcsınız I 

Bu roman, hayntımızi asıl renklerile ve en canlı 
tiplerile yaşatan en ımel eser olmak iddiasmı 
taşıyor! ·• Bu roman, orta halli bir Türk ailesinin bütün 
hususiyetlerini safha safha karşımıza canlan-
4myor! • Bu rman, her satırında hayat olan, bizi kendi 
kenclimJzle karşı karşıya getiren, çOk samimi 
ve ince bir eserdir . 

PEK ·i·YAKINDA , 

Vaıington, 30 (A..A.) - Reut.er 
biJdİrı)'Or: 

Amcnka Birlcıik Devletleri reisi 
Rooscvclt, d..ın akşam bütün Ameri
kan rndyolarile netreclllen nutkunu 
söylemiştir. 

(Det•tmn a«hif• 1, df.tıot 5 dı) 

• • 
lngilterenln harp 

gayeleri 

Bıılttll'istan, lıtll'icl siga• 
uffe Kralın çizdifi 
proırtunı Mıtlalcatle 

ta/cip .decelc 
Londra, 30 (A.A.) - Daily Te· (AA) D N 8 

1 h iln t1 
Sofya,10 .. - ... : 

egı:ap gaıeles n diploma k mu· Sobranya tarafından dun Harlcl-
habırl. yazı):or: . . ye bOtçeainln tasvip edfimet1inl mQ-
ln~lterenın renı Amenb. BO.,ük teaklp Hariciye Nazın aöyledii.: b" 

Elçisı Lord HaJlfa:ıı:'m V&flnetona • 1 d 5
' ır "d ' t R lt'J ..ıc 11 • ......ıı.1 nutukta, ou gar ıı siyasetinin de-

ın e.r gı mez OOteVe e •"r .,..,....,. ği edıır.· i · bqlıca meselelerden biri de mOtte. . ım . "~ne pret. etmış ve Bulgar 

~ 
flklerın harp gayelen meselesidir. ıııyaaetının prensıplerlnl \•azeden 
Bir kaç haf•adanberi İngills kabine· kral nutku~dan ııonra .Bulgarlstanın 
al bu me11elçyl müukere etmektedir. ~ıı ıly~tınde • değlşıkllk olmasını 

fngiltul'e ile mtittefıkleı·inln hanın ıcap ettır~k hadiseler çıkmadıi'am 
gayeler uğurunda harbettlklerlnl a-1 illve ebnlştir. 

(D.vamı Miti/• 1, rihc11 1 th) (Devamı aa)'fa 1, .Otun 1 •> ................................................................................................ 
"MAVi KÖŞE,, BiRAHANESiNDE 

Bir gangsterlik 
vak' ası oldu 

Birgiln _evvel bekçinin sillhım alan 
genç, bir cinayet iılerken yakalandı 

Ankara, 30 (A.A J - B. M., Divanı M..ıhuebat 1939 )'Ilı ... 
Meclisi buaün Refet Camtezin ı;abı kat'Jaine ait mubata. dnle
riyaaetinde toplanmıı ve celsenin te ait mutabakat beyanna.....a. 
açıl1t1nı müteakıp Antalya Mebu· birleıtirilmek ilzere WfcGmete 
au Cezmi Erçinin vefatını bildi· tevdi olunmut ve 8. M. 1940 bi
ren tezkere okunmu9 ve hatıraaı· rinci ve ıkincitetrin ayl .. ~ 
na hürmeten bir dakika ayakta na aıt mazbatalan kabul edilmit--
ııükut edilmi~tir. tir. 

B. M. Meclisi, Ri:raaetiçijml\ur, (Dıvııt111 aoJıtfe 1, riaua r ü) 
- ------· 



Rooseveltin 
1ejrika:14 Yazan: Kandemir p"olitikası .................... 
l.Jursanın düştüğü gün Meclisin 

hali görülecek şeydi.: Hıçkırıkla? 
binadan dışarı sızıyordı.t 

300 muallime 
yapılan zam 

Vatnn sevgisinın; irade, azim işte o gün, herşeyi gö ' rimle Yarından itibaren 
ve mctnnetle yuğrulmuş tecrü~cli ı ör~rek~ inand_ım, iman ettım. • b J 
yaslı başlı insanlan bile dakıka Şımdı, gdınız. merakımızın tevzıata aş anıyor 
hır"ca hıçkıra hıçkıra, katıl& katıla ubjcktifini, Büyük Millet Medi- 938 senesinde terfi edip de bütçe 
ağlattığını gördüğüm gün... Ah sine çeviıelim ve o buhranlı gün- zarureti dolayısile znmlannı afo-
0 gün. leri adım adım takip edelim: 

336 senesi temmuzunun 8 inci mt araşı ola
11
? u

1
·ç !~zc ynkın ilk mek-

Büyük hava 
denemesi 

Dün vilayette bir 
toplantı yapıldı 

Önümilzdiki ayın son haftasında 
yapılacak olan büyük hava dene
mesinin hazırlıklan üzerinde karar
lar vermek için dün sabah saat 
10,30 da vilıiyette bütiln kaymakam 
ve emniyet amirlerinin işürakile 
bir toplantı yepılmışt.ı.r. Vali rnua· 
vini Ahmet Kınığın reislik ettiği 
'toplantıda &kaymakamlar mmtaka· 
larmdaki pasif korunma mükellefi· 
yetini haiz kimselerin miktarlarını 
bUdirmişler ve denemede bunların 
ne kadanna ihtiyaç olacağı hakkın-

F ranldia. Rooae-..elt, tim.d~ 
baıpte Amerikanın vazıyeti 

çok nazik olduğundan, memleke
tin .sekiz senedenberi devam e • 
den harici politikasının değişme· 
mesi lüzumunu ileri sürerek A· 
merikanın an'anesi ve :zihniyeti 
hilafına, üçüncü de.fa nanv 
zetliğini vazetmiıti. intihapta ken 
disi yirmi dört milyon, ve .başka 
bir siyaset yürütmek isliyen raki· 
bi Wilkie, yirmi milyon rey almış
h. 

Merhum şair Akif de ölümün- b .. .. . vl d ep mua ım erının zam bPdellerl 
den az evvel, Ankararıın ilk gün- perşem c guııu, og e en sonra • lis k b 1 cd'I t hs' 

C'.\ lL y 1 . • . . ı · umumı mcc çe a u ı en a r 
lerincıen konuşurken, bana kesik saat uel. er erını ışg<u etmış 0 - ta .. nda 'fba t · 
k 'k Y bb' N h l lan mcbuslann yüzlerinde bir dur sab 

1 
gorektynrı n 1 1 ren eV2.1e 

esı : c ar;ı ı... e eyccan ı, 
1 

k B 
11

. k' f k 1~ d aş anaca ır. 
helecanlı günler geçirmiştik. He- gun u var. e ı ı, ev a a e . 
le Bursanın düştü~ü gün ... > de- günlerden birini yaşıyoruL. Kon- _ Dıf.e.r taraftan bar~nı kanu~u1!a 
mişti. ya mebusu Refikle, Kütahya me- gore bırer derece ter~ı ;tmelen h~-

Evet, Bursanın düştüğü giinkü busu Cevdet, kitabet mevkiinde- ,zım gelen 400 mu::ıllımın de terfı-
Meclisin hali... ler. ll~~ı .i~ .~lecliv~. h "~P işl:~i mü· 

Eminim, o gün orada bulun - Celaleddin Arif Bey, basamak- durluru ıkı yıl butçr<;ıne kafı mik-
muş olanlar, o hatırayı ömürleri- lan ağır ağır çıkarak riyaset ma· tardn tahsisat koymm;tur. 
nin sonuna kadar saklıyacaklar- kamına oturuyor ve söze başlı - 1\1illi Piyango yılhmıı cckili-
Clır. 1 yor : . . şi bu akşam T~ksim Bclcdi-

Ve co gün orada bulunmuş o- - Efendım celseyı açıyorum... İ da vaptlı'-•or 
lanlar .. • kısaca. bütün Ankara Vaziyet hakkında Erkanıharbi- :ye gaz nosun • • " 
idil yci Umumiye Reisi ismet Beye-I Milli pi:rangonun 1941 yılbar.ı,çE'· 

Büyük Millet Meclisinin kapı- fendi ( "') bazı malumat ita bu-
1 
kllişi bu nkc.-~m saat 23 l<' T k~·""l 

aının onü, bahçesi, etrafı, her ya- yuracaklar. !Belediye gaunosu salonlannda ya
m halkla dolnıuştu. Sonra, İsmet Beye dönerek, pılncaktır. Muhtelif ıkramiyeler ~e

- Ne oluyoruz? Bitiyor mu- hitabet kürsüsünü işaret ediyor: ıkildikten sonra tam sa:ıt 24 te son 
yuz) Bursaya giren dü~an yann - Buyurunuz ismet Beyefendi. olarak (100.000) lirnlık büytik ik· 
da burada .•• Ya sonra) I O, sanki yirmi yaşında bir de- ramiye çekilecektir. 

Öyle bir yeis içine düşmüştük likanlıdır. Ve sanki havayı kap- Bu piyangodn dnğıtılncak lkra· 
ki ... BirdcnJ.;,..e öyle bir ümitsiz- lıyan bu derin endişeden ve gam- miyclerin yekunu 3.030.950 liraya 
)iğe gö~ülmüıtük ki... 1 d~n bih~~erdir .. Öyle .genç, öyle baliğ olmaktadır. 

Meclıs salonunu hazin bir u- dınç. ve 0 .yle az.ı?1 ye ımanla do- Çekilişin bütün 'öafahatı rctrnns.. 
jultuya boğan hıçkırıklar, d11an lu hır sesı var kı. • · . misyon tal'ikilc Ankara radyosu ta· 
uzıyor, yayılıyor ••• Halk da !li- . Salonda ;ıt yok. Hep onu dın- rafından neşreclileceğinden c;ekil~I 
ı d lıyoruz: memleketin h<?ı· tarafında takip et· 
ıyor u. H · h 

- Vatan elden gidiyor!.. -.- . eyetı mu teremeyeı'· aon mek mümkün olacnktır. 
B k . .. l · ak sak.allı va.zıyd hakkında arzı ma umal A k l . . k l k 

YaktnC!a yaptlacak amumt hava denemesi için hanrlıklara da malitmat vermişlerdir. 
dev m etmek üıere Pa~if KoTunma Komi11yona dün viliyetl'e Vilayet hudutlan içindeki bütün 
bir toplantı yapmı1tır. Resim ba toplanby1 tespit etmektedir pasif korunma mükelleflerinin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dörtte üçünün dencm-edc va1Jfe 

w 1 ı e d göreceği anlaşılmıştır. Bu gece eg ence yer erın e Vilayet seferberlik müdürltiiğü 
___ deneme hazırlıklanna devam et • 

• - mektedir. Yerli bir fabrika tarofın· 

tatbik edilecek tarifeler ~~~ı~:~:ış;~~:i:ntik25a~:~ :~ 
- ~ - alınacaktır. Bu düdükler büyük ol-

Belediye bazı yeni 
tedbirler aldı 

duk lanndan sabit olarak ~rin 
muhtelif mıntakaların:ı. yerleştirile
cektir. Evvelce alınan elle çalışır 
30 düdük kauı1am tevzi olunmur 
tur. 

Diğer taraftan şehirdeki bütün 
hamamların iperlt merkezi haline 
getirilmesi kararlaşmıştır. Buralar 
da duş tertibatı yapılacaktır. 

d 
d UTU!'iı ~ıne :.uz ::da olanca edeceğim .• diye söze başlıyor ve S erhedrı,rnız) C lŞ 1 

e e Y_U en, . ır _ _ . . ağır ağır devam ediyor: e ıyc er Belediye, bu gece için sabaha 1 Yalnız bu gece için çeşitli surette 
'-uvveli kudrett sonuvermı§ gı· - . · K dk" lk' · k ta k 1u k ı.. la k r .... ı~.:ı tertm edı"l..,,.ek yemekler alakart-fi· 

Vilayette: 
Yeni Vali Muavini geldi 
İ!.ianbul vali muavinliğine tayin 

edil<!n mülkiye müfettişi Raşit Dc
mirt.aş dün sabah vilayete gelerek 
eski muavin Hüdai Karatabandnn 
vazifesini devir almıştır. Bugün va· 
ı.ifesine başlnması muhtemeldir. 

~. ' d lik I .. zl · - Maruzatım, yalnız vazıyell -a ı oy ıncı ız or o u ta- kadar açı .. a ca • ve evKa aue .,, ""' 
bı, aolmuı el an~ yu erlı •• umumiye hakkında malumat ver- ]ebeleri tarafından askerlr.rimiz i- hususi eğlenceler tertip edecek yer· yatlarından pahalı olmıyacaktır. 
he b .. ·· •· er goz pınara· l\ ı· 10 k 1 k b. t• t ki p, ulu'! yuz ' k al l mekten ibarettir Garp cephesin- çin 22 adet kazak ve fa'lılfı, 19 bo· !ere hususi tarifeler hazırlamıştır. fose a ap 1 ır ter ıp c 
nndan boşanan' son atr ara de, malumu ili~iz: 6 temmuzda yun atkısı, 30 çih eldiven, 176 çift Buna göre bu gibi yerler yalnız yıl· her kabın fiyatı müessesenin adi tı:ı· 
sırsıklamdL 1 a· ·ıı t b fngiliz kuvvetleri Gemliğe çık. çorap olmak üzere iki yUz kırlt ye· başı gl!Cesine mahsus olmak üzere rifcsindeki alakart fiyattan fazla ol· 

Son ~atra ar •• • ır mı k .. u mıştı. Bunlar, üç saat musademe di parça hediye hazırlanarak Kızıl· daimi tarifelerindeki bira ve rakı- mı~caktır. Bun<lan başka yemek 
kadar .~"la~ıktan sonr~, ~r:ı g~; ettikten sonra, donanma ateşi .sa- toprak Halk P:ı.rtisinde teşekkül et· \ara yüzde ~irmi b~ şarnpl:ıra yüz·• mecburiyeti yoktur. Bu gibi yer
yaşı ~~keb.ı.lece~ t~kat~. ~ ı~e~ir yesinde §ehri İşgal ettiler. Ayni mili olan hedıyc toplama komitesi· de elli zam yapabileceklerdır. Ye· lerde bir masa tutanlar yemek ye· 

Hala ~o~lerımın ~ ?0~. d · günde, 6 temmuzda Mudanyaya ne teslim ~dilmiştir. mek Hyatlıın serbest bırnkılmıştır. mcğc mecbur tutluamıyacaklardır. 
Kars valiliğine tayin edilmiş olan 

Hüdai Karataban perşembe giinü 
vazifesi ha~ hareket edecckt r. 
Vilayet tarafından yarın akşam 

Parkotelde Hüdni Knrntaooruı bir 
veda zlyofC'ti venlcc~ir . 

Tunalı Hılmı. o serapa sınır en, . . l . k M d ============================= Diğer Uıraftan gQzoz, limonata, 
heyecandnn dokunmuı1 ateı1 gibi ln~ılız lk~v~~t .~rı çı .:ı· ~ anyf- dondurma. çay. kahve ve viski bu 
adam .. birkaç meb ıs arkadaşının yı ışta ıde 1 ~ı8 dettı ~~: .. u~un .. u Fiyat Murakabe Komisyonu toplandı şekilde hususi cğlcncell'r yapı:ın 
ortasında yumruklarıııı sıkarak, ~nuk?n t d ah.ar d .. oyun ~ uç lüks yerlerde 200 ve birinci sınıf-
. 1· yuz ışı a ar ır u mnn . uv· Et f • t} •• • d lıırda 150 kuruştaıı faz.lo)a veril· 
ın ıyory: bb·ı y bb·ı Sen veri, düşman lehine faaliyete geç- • 1 ya ar 1 uz er ı D e - nrn ı .• ara ı .• . C K b h . d miyecektir. 
bu vatanın çöküşünü, bu milletin ~· arptn,d as~·~\? cep h cs~nd e Bunlardan gayl'İ diğer bütün iç· 

Çocuk bahçr.lcri 
Şehrin muhtelıf ycrleıinde inşa 

edilmekte olan park ve çocuk bah· 
çclcri 23 nisanda açılacaktır. Valı 

ve Belediye Reisi Liıtfi Kırdar o 
gün bütün bahçeleri dolaşacak ve 
bizzot açış resimlerini ynp:ıeaktır. 

e!IİI oluşunu gösterme bize!.. . tefll.UZ a I U ~· u7 cep esınd e tetkı·kata devam edı·ldı· kıler de adi tarifenin yi.ızde 25 faz-
Bır Bursanm dü,üşü, bir vata- ~ır a~. ıy~·~ m? ı .. d te~mf z a la sına verilebikcektiı·. Ayni uı • 

nın çöküşü mü demekti? ~tıe 1 t .1 ~ezı:c.:-ın b l er ı~en ---- manda bu fiyntlar ilk konsomasyona 
lfayır ... Fakat o günkü haleti mi u rezekedrımızfta 1l.sta~ ~ .y\ın- G•• d 750 OQOk 17 QQQk • k ·ı· aittır Fazla konsomasyon iıdi tari-

ruhiyeyi bilmek lazımdır. istan- a~nl a a ar aa ıyct erını 1 sas un e · oyun, • eçı e Si l yor f<"ye göre hcs:ıplanacaktır. 
b ı . . . d h b" k rt ettı er. u u lzınırı ve a a ırc;o yu Kapalı tramvay durakları 
ko··,,.e'ler·ın·ı kurtarmaya çalı.,anlnr, 7 temmuzd.a Sülüklü cephe!\İn- Fı'yat Muı""kabe Komıs· yonu dtın Dı'ii•er taraftan bu sene et ı'stı'hla"· Hukukçula .... n se,·ahatı" Ş h . hte,.f 1 . . " " .. ., • • • " e rın mu :ıı yer enne ınşa 
hır karış yerin daha gitmesine ta- de olsun, sahılde olsun, Mudan- toplanml.'$, et fiyatları üzerınde tı"'i· ki de kısmen artmıştır. günde Bayram tatilinden istifade ederek cdilı;>cek olan kapah tramvay bek· 
hammu··1 edcm"ıyecck derecede yada, Gemlikte, şayanı dikkat bir 750 000 k 17 O< O k k ·ı f b 1 h k k f k''l 1 b ] 

1 d kıkl •re devam etmiştir. Piya :ıyı . oyun ve . l eçi esı • stan u u u a ·u tesi ta e e eri leme yerlerinin plônları şehircilik 
hassas olmuşlardı. faaliyet 0 ma ı. • . .• d:lima kontrol altında bulur.durup mektedir. Şimdilik bazı memleket· Ankaraya bir tetkik seyahati yap· mütehassısı Prost tarafından hazır-

Sonra da, zannediyorduk ki, 8 temmuzda,. yanı bug~n Mu- toptan fiyatlar değiştıkçe perak<'nde tere evvelce vaki ihracat ciurmuş· mak i"icmişler ve bunun için de lanmıştır. Mütchnssıs şimdi bu dıı-
K ... ceyi gündüze katarnk, dişimiz- danya ve Gcmlıkten keşıf kolu ['yatları derhal tesbıt C'dcbılmek iç.n tur. Knsaplann keçi ve koyun et· bir hafta evvel Ankara hukuk fa- rnklarnn roolı.emelcrini tesblt et· 
le. tırnağımızla çalışıp çabalıya - faali~~~~ h.~ber ver!lmişti~: C~r;>· ~!r fomıül bulunacaktır. Bu mak· leri üwrinde hile yapmalarına mfı- kültesi dekanlığına müraeaat elmiş· mektedir. Tramvay idaresi yakında 
rak ne toplıyabildik, ne yapabil- t~, Suluklu cephcsınde 5~':'ar~ ve sat!a dün komısyon kas.'lplar şirkl'ti ni olmak üzere keçi etleri üzerıne lerdi. 1 bunlı:ınn inşasına başlıyacaktır. 
dikse, neyimiz var, neyimiz yok- pıyade Yuna~ kuvvetlerının ıl~r- menruplnrından ve celeplcrden iza- biiyük damgalar vurulmaktadır. Fakat dün gelen bir cevapta yüz Tamir edilecek çesme1er 
ııa hepsi, heqey, Bursa önünde - lem:kte oldugunu haber vermış· hat alm•ştır. Ayrıca Znhire borsa· Fiyat teslliti meselesi ellı ~'.şıli~. bir grupun barındınlma· Halkın dilekleri üzeri~ Beşik· 
dir: Ve bunun için Bursa diişmi- lerdır. sındnn 938 ve 9:'9 senL>len·ne a·ıt · lsı mumkun olmadıgwı b'ld' ·ı · ı· taşta "k ·· • " '" T' -..... v k • ı t p· t '"' k be ı ırı mış ıı . metru uç çeşrnenMı tamir et· 
)rccelLtır" Garp ccpL•aınde Marmara h 1 t 1 r· ··- ıea • .,,. e a e 1 ava .... ura a Blınun ı·ç·ın b hat . d'l'k "' • n.... • . can ıayvan sa ış :ırını ve ıyaı.wırını . . . u seya şım ı ı tc· ı tin1mesl ve bunlara tE-rkos suyu 

h b . · d k • h • d k b 1 k y Komisyonuna bir talimatname gôn· h d lm Düıcrse, erıey ıttı, eme tı. cep eııın e vu u u e. -.a unan gösteren cetveller istenmiştir. Fi· ır e 1 ıştır. verilmesi kararlaşmışt.ır. 
B h• _ı ) 1• •tı· harekatına karşı tedabır alınrnı"· ı .. dermlstir Buna göre badema fiyat· 

u ve ım ncreacn ge m "' ·" S k 'd kt . " ''atlar canlı hayvan salışl,~rına wcıı·e L V k" l ·· -1 l k J ,, " .., ,.. •. c a <'tl<'n gonucrı ece rc1 \"e • Bilmem. tır. ev ve J are no aı nnznrın- . . . 
dan lözım olan vaziyet ahzedil • tesbıt edıleccktır. lere ~üre ksbit edilccektır. 

Vilayet binasının ark.asındaki ----------------------------
köhne posta, telgraf merkezi ge- mi§tir. Ticaret haberlel'i : ı PoPate: 
ce yarılarına, sabah karanlıkları- Uşak cephesinde Eşme, Elvan· 
ııa kadar, haber almıya .kopnlar- lar sırtlarında ke~if faaliyetleri İhracat lisansları Sarho~)uğun cezası 
la dolup dolup bo,alııdı. vardır. Kumkapıda otunın Hazadsyan 

O b h d k h Yarından itibaren ihracat li~ns-Ve haberlC!;. hc:Yhat, hep fena üşmanın u cep e e i are· evvelki gece evine sarhoş gelerek 
idi. katı gimdilik tevakkuftadır ve lnrı münhasır7n Ti.carc~ Vekal7ti camları indirmiye başlamıştır Ye· 

Buraa, gözlerimizde ve gönlü- mühim bir faaliyeti mahsus de - tarafından venlccelttır. Tıcaret Bır- di sekiz cam kıran sarhoş sonuncu
ımizde bir istik.lal Kabesi halini ğildir. likleri ve Ticaret Müdürlüklerinin sunu tamaınbrken sağ elinin bil<!· 
almııb. Mendres vadisinde askerleri - ~sans verme haklan re! edilmiş· itine giren keskin bir canı parçası 

O elden giderse... Artık ne miz, Sarayköy içindedir. Buldanı rT. . et V kal . .:ı ı.. pamarlarını kestiğinden yaralı has· 
yapabilir, nasıl yaıııyabiliriz diye düıman, sunufu muhtelifeden mü ıcar c ' etıfü•e bir !sans 1.~neye kaldırılmıştır. 

biirosu ihdas edilmiştir. 
dövünüyorduk. rekkep kıtaatile işgal etmi,,tir. Ambara dü~fü 

Dedim ya: neden böyle sakat Her tarafta teşkilat terakki et- Dünkü ihracat Paşabahçc bam~llarından Hasan 
düşünüyorduk, bunu şimdi izah mcktedir. Dün 203,000 liralık ihracat yapıl- 1 diin sabah sahildl'ki bir ınavnacfan 
müşküldür. Garba ait olan vaziyet bugün mıştır. Yumınistana ve Bul~aıista- •yük taşırk-<-n ı:ımbara düşmii,. ağır 

Asıl mesele ıudur: O gün - el- öğleye kadar budur.> na balık, İtalyaya yumurta, Isvlçre· surette yaralandığından hastahane-
lerinde olmadan - böyle dü§Ü- İsmet Bey, bir luhzn susuyor. ~·e tiftik, susa!!l ve keetn tohumu, ye kaldırılmıştır. 
nenler, bu zaafa düşenler arasına Bu askerce, kısa ve sarih söz- Ruıru:ınyavn portakal, Almanyıısn --------------
buıılar da katılmış olsaydı, mu • ler neyi anlatıyor) Bir an göz_ yaprak tütün sevkedilmiştir. Gaz kumpanyası rncmurla-
haUak ki herıey, hakikaten bi - lerini yumup kendilerini dinli_ Tiitikçi!er toplandı rına zam yapıldı 
krdi. yenler, anlıyorlar: Bursa gitmiş- Yapağı, tiftik İhracatı Birliği 8· Şchrimizdekı gaz ve beıızin kum· 

Fakat ba§lar böyle düşünme- tir. zaları dün fevkalade bir topfantı panyaları memurlıınna yüzde 28 
diler, bu zaafa düşmediler. (Devamı 11ar) yapmışlnr, İngiltereye yapılacak tif· zam kln bir formül bulunmu~tur. 

Ve ben, {baş) denen kudretin, tik ihracatı ve fiyatları üzerinde gö· Memurlar ilk zıı.mmı bu ay alacak· 
eşsiz bir hilkat ıaheseri olduğuna, (•) Milli Şef isplet fnönü. r~m~lerdir. lardır. 

Elimi alnıma götOrdüm ve alt dud:ığımı ısırdım. Şefkat bana bir 
adım daha yaklaştı: 

- Üztlhrıeyiniz, dedi, no icap ederso ynpnnz. Bence ona iyi bir dn
hillyccl götürmek lazım. 

Şaşırmıştım: · 
- Taı.ıli ... diye mınldandıQl. kim bakıyor acaba?.. Olmaz... Ben 

ıirudl ayakta olmalıydım. Hay aksi tesadüf! •. Ne de olsa yaşlı kadındır 
annem ... Evet., iyi doktor, i)i tedavi şart. Fattnanın bccercccl:ri fı değil 
bu. Evin içinde bir erkek ister. Dayıma haber vermişler mi? 

- Da)'lnız Bursıı.daymış. 
- Siz annemi gördünüz tabii ... 
- Gördthn. Harareti fazlayca idi. Fazla konuşamadım, tabii... Si -

&in burada, Gtllhancde olduğunuzu söyledim. Yakında iyi olup çıkacağı
nızı müjdeledim. Aman görseniz ne sevindi. Yüzü kıpkırmızı oldu. Ağ
ladı, ağladı. Hemen yataktan kalkıp gelmek istiyordu Adeta ... cYa ev
lldımı göremeden ölürsemb dedi durdu. 

- Ben de şimdi yataktan fırlamak istiyorum. Buradan ne vakit çıka
billr!m acaba? Of! •. 

Soğuk terler dökmiye lıaılamıetım. Zatilrreenin mutlaka öldüren bir 
hastalık olmadığını biliyordum. Fakat bu illetin bizim akraba içinde ver
dik! netkclcr bana bu soğuk teri duktilrecelr ıeyierdi. Hiç kurtulan ol
mamıştı. 

- Ne vnkit çıkacağım buradan? diye tekrarladım. 
- Ü'zGlmeyinlz. Siz çıkamazsanız ben her iti yaparım. Validenlze 

<le, ıııze ebediyen minnettarım. Seve seve hizmet ederim. HP.r ınn ut
~11111•••..ıbt bakanm hasta. L İRtedliinb dnlrtorlan da ftitftrft. 

rüm. Ne lUzımsa eksiksiz yapılır, mcı·ak etmeyiniz. Şimdi tatbikata gidi
yorum. On birde gelirlm. Siz yapılacak ıcyleri düşününüz, bana talimat 
veriniz, hnrfiyen tatbik ederim. 

- Peki, Şefkat. Geç kalma. On birde. 
Kız ~itti. Henüz bir çok ümitler vnıkcn neden bu kadar tecssilı·cı ka

pıldığımı kendi kendime gorarak teselli bulmıya çalıştım. 

Arkasından beni parısımana götürdüler. Röntgen camlarım gclm~ti. 
Yaraları da muayene ettiler. Operatör bir veya iki nmeliyntın şart ol
duğunu söyledi. 

- Hastaneden ne uman çıkabilirim? diye sordum. Validem huta. 
Baıında bulunmak 1stiy01'Um. 

- On beş, yirmi günden evvel kabil deill, dedi ()peratör. Bunu ak
lınızdan çıkarın. Yann ameliyat yaparız. İçerisini temidiycccğlz. fiti -
hap artıyor. Dı·en koyacağız. Yaralar .lşliyecek. Omuz bir hınzırlık da· 
ha vanR'l'!Ul lklnr.i hir m lbım tJzvlvet cok harantır. Of>lık ~ • 

Gözümüzün 

Para ve vazife 
Tasviri Efkarın cGünün Akisleri> aUtuntında bir arkadaşımızın 

miizmın bir yarayı deşen vecİ7. hır yn:mnnı okur!ıım. Muharrir, dikenli 
yatağında inliyen bir hastanın dırı ınek bilmiycn ı&tırapları ve bütün 
bu ailenin ııuz yaşları kaq~nsındn le şleı· gibi uyuyan kalbsiz bazı dok -
torlııı·dnn şikayet ediyor. 

Oroıı hıık ve:rm<!mck k.in şimdiye kadar iıısanın ya hasta veya haa
hısı olmumnsı ıcap eder. lçluriııde öyleled vardır ki, <>.kıncğini güç tccla
nk ede.bilen fnkir insanların bu ka rn ı!Ünler için bir köşeye atılmış üç 
b~ş kur uşunn dudak b!ikeı·. Z<'ngin olınnk hırsı gözlerınl bürümüştür. 

cVazife> ile cp:ıru> yı telif için öyle çirkin çareler bulmuşlardır ki, 
insan olup in il:'Tenmcmek mümkün d<'ğil. 

Fakat bu tabilıihazik'lar ( !) ıloktorluğun ne yüksek bir mc.<ılck ol
duğunu bilerek vazife gören temiz, nccib, insan adamların mevcudiye
tinı nazaran yüzdl' bir elenecek kn dar azdır. Hele hastanelerimizin dok
toı lan arnsıııda öyle ii.licenııb, öyle mfitC'hammil olanları vardır ki, in
snıı bunlnn dn göı·dükçe memleket, nıillcL nıımına ıft.ibnr duyuyor. Ve, 
<'ıniııiz ki, Jıaklarındn şikayetler dtı yulnn bir iki madrabazdan, meı:ılek 
ui:'ıııı.ına, onlar da müştckldirler. Fııknt ne yapabDiıler? Bu hn.c;talılc ti
eır!C'rinin kemli hareketlerinden ken dilcrinin utanmnsını l!!menni etmek
ten başka çare vnr mı? 

Adetleri zanıanlıı zaten azalıyor. Bir gün gelecek, elbet hiç kalmı -
yacaktır. 

Nebil 

§ık. Daha içeride parçalar var. Mnis:ıl pnrıılnnmış. 
bu. 

SANVER 

Yorucu, uzun iştir 

Pan!:ıınnndnıı sonra bizim Snlilhnttinin arkadaşı doktor Şevki odama 
geldi. Dahıliyccl imiş o. VaziyeUmi anlattım. Anneye muhabbeti opera
tordcn fnzln anlıyordu. 

- Peki kar<!eşim, dedi, siz bana adrC'sinizi veriniz, ben gider görü
l üın. Hocayı dn b<'raber ~türürüm. O kadar merak etmeyin. Yaşlılardn 
zatü ı rcP hazan dalın nz tehlikelidir. Hnfif geçtiği çok olur. Herhalde ne 
icap eder c yapnı ız. 

- T<'~Pkkiır cderını. Dün odnnıa gelen lmstabakıcı hanım çok yakın 
tanı<lığınıız çıktı. O da bu ı;ün lıir mütehassıs götürecek. 

- Ra! .. Nasıldı adı? .. Şcı·afct Hanım mı! 

- Şefkat. 
- Çok ciddi hanımdır. Hnstnncdc pek memnundurlar ondan. Ev -

Vl'liı hizlm kliniğe VC'l'nıi~l<'rdi. Kendisi ccrrnhiyl istemiş. Staj görüyor 
galibıı. I<'nknt çok zeki, çnlı,knn hir kız. Hiliıliahmeı·den söylediler. Ev
ı.·elc·c de o bir kaç kere muracaat et.miş, güzel diye almamışlar. Gönül 
meselel<'d çıkmasın diye. O da bir derttir, blllr misiniz? Hastanelerde 
bu yüzden ne maceralar oluı· .. Sonra Pnşa tavsiye etmiş galiba ..• 

Doktor Şevki yüzUnıc dikkntlc bakarak: 
- Fakat ciddi kıza benziyor, dedi. 
O sırnda lropı açıldı ve Şefkat içeri girdi. 
- H.ıh, dedim, hazır doktor da Lıuradaykm birlikte karar verelim. 
Doktor Şevki 1111.H<'~.a sır.ludan birini tavsiye etü. Şefkate dedi ki: 

Roosevel, dört sene daha A· 
merikan devleti başında bulun· 
mayı temin ettikten sonra, harici 
siyasetinin esası bulunan İngilte· 
reye yardım itini genİf mikyast.• 
tahakkUk ettirmeyi tasmim ctmıt 
ve bu maksatla lngiltereyi bet 
türl. ·· al" külfetten kurtarmak um ı . 
için Amerikadan almak istediğı 
esliba ve harp levazımının para· 
sız, ariyet $uretile ingiltereye 
muntazaman teSlimini yeni parla· 
mentoya teklif ehJıİl\İr. 

Yeni yılın l>aiında bu teklif 
müxakere edilecektir. Roosevelt, 
bunun kabt..lüne mebusaa ve ~
yanı ve alel\amum efkin umumı• 
yeyi imale için büyük bir nutuk 
söyledi ve Amerikan efkin -~~: 
miyesınm en ziyade çelnndii1 
harbe süriiklenmek telalikesinİ" 
varid olmadığını tebarüz ettirdi. 

Nasıl Almanyanm komfuau • 8 

büyük barp aan87ii sahibi ts~ 
Ye diğer micaYİr mem}eket)erUI 
ailib ve mühimmat fabrikalan v~ 
bu memleketin demir madenleri 
Almanya için çahfttğı halde, har· 
be aiirüklenmedilene, bana kı· 
yasen, Amerikanın da inpterer: 
bu gibi etY• vermesin.İn bir malı· 
zw-a olamıyacaiı ifikirdsr. 

Diğer taraftan, Amerikanı"' 
lngiltereye yardıma, iki memleke-
tin Anglo • Sakson ırkından ol• 
masından doğan bisııiyalın saa 
olmadığını ve Amerikanın, ket"' 
di askf ri cmn!yetinin de bu yardi 
mı icap ettireceğine askeri mü~e: 
hassasların lüzum gördükleriı" 
~öyliyer~ bunwı bir zaruret ol· 
duğunu İspata çalışml§hr. 

Roosevelt, daha ileri giderelı 
Ahnanyanın, yalnız Avrupa rn~ 
lekeUclrini değil, Amerikayı d...
kendi hükmüne almak istediğin' 
kani olduğunu söylemiıtir. 

Bu zaruret karıısmda Roost~ 
velt, Avrupa iılerine karl§marl18 

için ayak diriyen infiratcılatır 
bozgunculukla itham ederek, ~· 
karı umumiye nazarında teşhi' 
etmiştir. 

Roosevelt, Amerikalıların yal• 
nız vatan müdafaası duygusd"' 
değil, ayni zamanda demokr11tlııls 
hissine dahi müracaat ederek, /4• 
merikanın bütün demokTBt m~ 
leketler için silah yetiıtiren ~~ 
memleket olmaS1 İcap eyledii
de ilave etm~tir. Bu .mü!'a~e~ 
le mihver devletten lailunı.,...-
davasmdan vuıreçmedikçe A~ 
rikanın, sulh lehinde hiçbir let"
bü.le bulumnıyacaimı da t~ 
rüz ettirmittir. 

Rooeeveltin bu kuvvetli sÖI~ 
ri. kongrede kendi fikrine tar.,....
olanları çoialtacaktır. Maa)ılılf' 
diier taraftan Avrupa ve dİİflf' 
itlerine Amerikanın kanpna~ 
nı ve harbe •Ürükliyece.k hıll 
hareketten çekinmesini iltizalll: 
den infiratçılar dahi harekete ıı 
mitlerdir. Bunların 1ideri ayan~ 
Wheelcr, Roosevelt gibi, bet~ 
telsiz merkezinden netredil " 
nutku ile bugün kendisine ce" 
verecektir. 

~imdiki harbin mukadd~ 
üzerinde Amerikanın yardıaıı .,,
müessir olacağmdan, devle~ 
saitile muavcnete•taraftar ol ~ 
ile aleyhtar olanlar arasında d/' 
grede birkaç gün sonra yapıl! f' 
münakap. ve mübareze, d~ 
politikasının büyük ba!p h~ 
kadar büyük bir dönüm .-~ 
olaca.ktsr. 

Muharrem Feyzi TO~ 
ıllllıtnlllılHltlltltlltUllllltttUIUHltHttıfltfllf'i 

- Vecizelerin Şerhi ; 
f ııımrmıınunıınıı111111111ıı11ınıı•mn"''" 
Altın, gözleri kanıd' 

tırır ve sakat eden itr', 
sanın düştüğü mesafel' 
göstermez. -tı:'fl 
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Para blrcok kiliUeri açar. B ,;· 
insana 1bir ııevi gurur verir, bl' ,!JU\' 
rur ela sukutlDl b~lııngıcıdır· ,f 
ve servet. gözü kamaştırır, bll : • 
rıltının kari191nCla etrafı gısre- J.t, 
mek melekesine sahip oJınl)'llıv;, 
sukut etmJye ,ba~nrlar. ııııbi~. 
aldabcıdır, zenginin etrarıada 1 • 

ma blrtnkım dalkavuklar peydl il 
lur. Kötü yaptıiı harekelwl ,ıt 
takdir ederler ve 7avaş ya~ 
an gelir ki, &5zü Jtamaşmll . _...,.ı· 
ne düitüill ~ Jıui'P"~ 
ra inıkln .oımu. 



Adliyeden şikayet 
Vatandoşm derdi 

itler, çok sürüncemede kalı
yor. mahkeme yolile ihkakı hak 
etmektense, anlatıp, ziyanına da 
olsa ıulhe yanaımayı tercih edi
yoruz. Adliye koridorlarında bek
lemek bir dert değil bir felaket, 
aaat ikide mahkemeye çağırıldıit
mız halde, hakimin huzuruna çlk
mak bir gün meselesi oluyor. Gö
rülecek bir davanız oldu mu, o 
gün, hiçbir İf yapmamaya da ka
rar vermelisiniz. 

. . ~: ........ ,,,, . . . . :;: .__._ . -- -

Umumi Murakabe Heyeti 
Başvek i ı in riyasetinde 
son toplantısını yaptı 

Toprak mahsulleri 
tetkik 

ofisinin 
ediJdi 

hesapları 

·Milli korunma 
tedbirleri 

Ankara, 30 (Tasviri EfkGr) 
Milli Korunma Kanunundaki tadila
tın meriyet mevk1ine girmesi dolnyı
silo bu kanun hükiımler1nin tnt.bl -
katına müteallik esaslan ihtiva eden 
ve Vekiller Heyetine scvkcdilen ka -
rarnamelerle halk ve milli müdafaa. 
ihtiyaçlar• gözönünde tutularak ik
tısadi bünyemiz, dünya hadiselerinin 
inkişaf seyrine, yeni icap ve zaru -
retlere göre oı·gıınize edilmektedir. 

Eı>.cümle halkın zaruri ihtiyaçları
nı teşkil etmekte olan bütün iptidai 
maddelerin maliyet fiyatları ve yüz-

Köy ve köycülük 
Kög t1e köylü kalkınması davası mücerret bir 
mefhum değildir. Belki daha ziyade bir komp .. 
lekstir. B11 kompleksi çözüp aydınlatabilmek 
ıçın mevzu üzerine muhtelif istikametlerden 
kuvvet ue ışık sevketmek lazımdır. 

Yazan : Dr. Rüknettin FETHi ............................... ············. 

Bu kış da 
gebedir 
( Blrincf ,, ıhif edcn devam) 

me girilmiştir. Yağmur, çamur vı 
kuru soğuk, orada da tesirini gö 
tcrir. Ancak şubat aymda ye 
büyük hareketlerin başlaması v 
mayıs nihayetine kadar devam 
melhuzdur. 

Kı~n bu ölü devrinde hareket 
!erin, maddi faaliyetlerin umumi 
yet üzere durgunluğa uğramaları 
çalışmaların manevi ve dimaği sa 
halarda, hazırlık ve fabrika işi 
rinde daha çoli inkişaf gösterm 
leri tabii ve ekseriya zaruridi Vatandaşların l<apılarda bek

lememeleri ıçın, ıık sık ta
mimler, direktifler gönderildi
ğini ve tedbirler alındığı
nı ifitiyoruz, fakat bu tamim, 
direktif ve tedbirler, tabi -
ati eıyadan mütevellit zaruretler 
lcartısında toptan iflas ediveriyor
lar. Adaletin tanı olabilmesi için 
hakimlerimizin kararlarının sür
atle infaz edilmesi ve davalann 
bizlere ucuza mal olması lazım 
iken, kararla infaz arasındaki ge
çen müddet, davanın tesirini kay
bettiriyor. 

r 8 dA ti . - de kar nisbetlerl tayfo Ve tesbit edi-

l lk!ısa ı. mues.sese.ıeri~iziı ı!tgide. i'i ~7:~~i:a"' ~:: ~;.:~;;~·~~~·:.'..".~~:. Fikir ve matbuat hayatımızda, hur cKörlerle fil> hikayesinde ol- Bu usul haricim:lc, hazari Rue o 
köye ve köycülüğe ait mevzular 1 duğu gibi tanıdık. dularının ehemmiyetli kı7 taarru 

\..J!!r verımle ışle~ıklen ıesptl edıldı !i~~hil~~~:~::si~~ddl b~~n~~~ilmb~~ bir dert halinde, arada sırada Bacağına yapışan dil bir sü- hırı yaptıkları görtilmüştur. M 
nuksedcn bir hastalık gibi canla- tundur,: di~ini yakalıyan efil sert 13 geçen Cihan Harbinde, 19 l 5 
nıverir. bir kemiktir»; üstüne binen dil, 19 16 kışı ortasında, büyük Erz 

maksadile esaslı, kudretli, grnış kad-
Ankarn, 30 (Hususi) - İktısadi Devlet Müesseseleri Umunü l'ılu- rolu bir teşkilat vücude getlrilmck

rnkabe Heyeti bugün ı:ıaat onda Başvekilin riyasetinde son toplantısını 1 tedir. 
yaparak Toprak Mahsulleri Ofisinin hesnplarmı knbul etmiştir. Şimdiye 
kadar ~eı;en müznı·ereler, bütün ıkt .saıli teşekkülleriınizin lyl ve gitgide 
artan bır randımanla işlediğini gös tenu~tir. 

-----=--::::J·~·~Ç-----

s u iş ı eri j Japonlar Cinde bir 
hakkındaki , çıkmaza girdiklerini 
teklifimiz 1 itiraf ediyorlar 

Normal kar hadleri içinde kalmı
yarak geniş manada ıhtikür yapan -
lar hakkında şiddetli takibata teves
sul olunacaktır. 

Fazla ınübayaa temayülü göste -
rcnlel'le, geniş buhı ana yol açacak 
ŞC'kilde her türlü ticari muamelede 
buhrııaıılar hakkında, sııde~e hapis 
ve sürgün cezalarile iktlfo olunmıya
rak ihtikar mevzuu olan lıeı· nevi 
mal ve eşya devlet tarafından musa
dere edilecektir. 

Bu neşriyat, niçin bir sistem rahat bir koltul:tur>; ayağının al- rum taarruzunu yapmışlar ve E 
dahilinde programlı ve devamlı tında ezilen efil, korkunç bir bal- zincan civarına kadar ilerlemiy 
bir surette yapılmaz diye sızlana- yözdür> dedi. muvaffak olmuşlardı. Böyle taa 
cak değilim. İşin böyle olması, Belki bu kör]erin hepsi haklıy- ruzlat" ekseriya Rus ordusun 
her ne kadar esef edilecek bir dılar. Kavrıyabildikleri nisbette münhasır gibidir. Geçen sen 
noktaysa da zaman zaman bu doğruyu söylüyorlardı, fakat şu- 19 39 kışında Finhındiyaya taa 
canlı mevzu etrafında ileri geri rası muhakkak ki fil, bunların an- ruz da buna benzer. Ruşyanın s 
hüküm ve kararların verilmesi ve !attığı değildi. ğuk iklimlerine ve karlı ovaların 
C'ihat ilanı davetiyeleri bu derdin ,,.,,.,,. alışkın bulunan Rus köylüsü, M'" 
mtizmin bir üzüntü halinde de- Köy kalkınması deyince; her jikler ve Kazaklar; iyi giydiril Diğer taraftan harçlar, mahke

me veyahut icra kararından me
det uman fakirleri de ürkütüyor. 

vam etmekte olduğunu bize a- meslek sahibi kendi ihtisas züm- rek ve ku\•vetli teçhiz edilere 
çıkça göstermektedir. resının hususiyetlerini düşünerek karla Örtülü arazide ku 

i.ıtopik mülahazalar yürütüyor. vetli taarruz hamfeleri yaparla Şahit olal'llk hazan Çatalcadan, 
Şileden ve daha uzak y~lerden 
İtimizi, gücümüzü bırakarak gel
diğimiz halde, ıu veya bu sebep
ten huzuru adalete çıf;kmadan 
dö~düğümüz çoktur. Böyle olun
c;a mesele phitlik değil, bir nevi 
4eza çekmek mahiyetini ileti.sap 
edwor. 

(1 11101 sahifeden d(lvanıl 1 M_?s~ova, 30 (A.A.) - Reuter: 
ml'mle'ket davası olabileceğini, ancak 1 , .Ba.tu~ g~%etele.r, Tokyoda çıknn 
hilkum<'tln tnkip ettiği su siyal!<'ti- N ıchı _:NJchı. Chımban .. gazetesinde 
ıııin daima inkişaf etmekte olduğunu neşrcdı!en bir makalcyı .'ktlbas et : 
ve bu iş~ de dli:-eı·leı·i gıbi beşaraca- mektedıı IC:, J ıı~og Haı bıye Nezaı-c~ 
ğını, yalnız bu muvnffakıyetin temin Mnt~unt ~ubc-ı .,efl albay Mabutsı
edecegi irada \•e gl.lreceği ragbete 
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n!n ımza_sını Urş~yan bu yuzıda, ez-

Kömür satışının 
tanzimi 

Yurdun muhtelif kısımlarında 
ve köy grupları içinde günler, 
aylar ve yıllarımı geçirdıkçe kn
fıı}Tla takılan kördüğümleri daha 

Ziraatçi: Bu harcketferc:le en çok i~ göre 
- Köyü kurtarmak ve yükselt- şüphesiz piyade ve makinelitü 

mek için her (eyden evvel topra- fek kıt'alandır. Bugünkü taarruz 
ğı, tohumu ve usulü :ı•raati dü- larda uçaklara, motörlü lı:ıt"al1tr 
zeltmek lazımdır, diyot. zırhlı tümenlere dayanan hare 

Hakimin derdi 

İ4ler haddinden çok f a:ıla. Maz 
but, muntazam bir çalıtma oda
ınız, güzel bir masamız, hokka, 
kalemimiz yok, mahkeme salon
ları, tramvay sahanlıklarını andı
rıyor. Müddeiumumiler ve müs
tantikler ekseriya iılerin çoklu
iundan, takdir haklarını kullan
n1adıkları için evrakı, çabucak 
l'hahlcemeye sevkediyorlar. Bup
dan, evveli vatandat mutazarnr 
oluyor, beraet edeceği bir iş için 
aylarca lc.lridorlarda sürünüyor. 
Saniyen mahkemeler de bo, it
lule meıgul olrnuı oluyorlar. Ha-

0mler kanununun vuıettiii not 
İti, ayn birtakım haksızlıklar do
iuruyor. lstanbulda senede 1500 
davayı devreden bir hakimin 
7SO karan tasdik edilmezse terfi 
edemiyor, bir kaza hakimi sene
de yüz karar veriyor. Davalan 
fevkalade iyi tetkik etmlve vakit 
hulduiu için 51 tanesi tasdik edi
lince terfi ediyor. Nakız ve tas
dikten numıtra almak, müddeiu
lnumi ve hakimler icin terfie esas 
olunca arada bir de rekabet bııt
lıyor. 

Eskiden hakimin gözünden ka
ç-., bazı formalite noksanlatı.oı 
ınüddeiumumi hatırlatarak ta· 
'1lam1arken ıimdi, inadına ses ~
lı::armıyor, bir tarafına kaydedı· 
Yor ve davayı temyiz ederek mu
hakkak lehte bir not alıyor. Bun
den da elbet suçlu mutazarrır olu
Yor. Mcvkufsa, bu mevkufiyet 
temadi ediyor ve iti intaç edile
miyor. 

MaJıkiımün de!"di 

Ellerimiz kelepçeli olarak so
l<aklarda tethir edilmekten hill 
ku:-tulamaddc. Hapishanelerde 
çektiğimiz ceza1arla suçlarımızı 
tasfiye edeceğimize, bilalciı, kö
tü telkinler .Jtında kalarak' ahli
lcırnız bo:ı:uluyor. Şu Tevkifhane 
hinası, eski Adliye gibi bir tu
tupa da şu yerden bir kurtulsak, 
diye temenni ediyoruz. Fakat 
aonr•, Adliye binastnın, sekiz se
ftedir, paraya, pula rağmen yapı
lamadıiını diiJündükçe, açıkta 
"-ırnaktansa, içinde bulunduiu
tbuz ç.h alhtn tercih ediyoruz. 
lna.nlan ıılah etmek için alına
eak tedbirlerde geç kalcfıığımızı 
&ö,lemelc, aabılı:ahlığım121 t~it 
~tıe de bu cesareti göstennekte 
tereddüt etmiyoruz. 

C. B. 
················································ 

bağh olacağını söyledi. cum1e, şoyle dcn~lmı ktcdir: • . . 
Çlnde Chang-Kni·Chck reılmının 

Nafia Vt'kfıl ti Solar Reisi ele bu 

1 

yıkılması için şimdi pek az ümit var-
husustak1 fıkı;ni şöyle izah etti: dır. Çin ınesclesi daha karışık hir 

S · ı • ı d'f - 1 · 1 mahıyct almıştır. Chııng-1\ııl-Ckchk-<- u ış erı, ı: men ı er ış crı ıı: - i f . . 
h. k ı d r·ildl lJ b" • n tara tal'ları Çııılılerfn en iyi un-

ı o ay e.:ı r. zıın ır mcııaı ve s 1 1 .. 
uzun bir r.anıaııa m!itevakkırtır. E - ;ı- ~rınc an ter~kk~p ctmeklı..'tllr. 
sasen biz, s\ı lınskınlnl'ının öniine u_n :n menı!ekN.cı-ıne cani~ başla 
geçmek için l\fedl e bir lıiyiha ver- bıı lıdırlar. Dundan ~aşka Çıne, ·~a
dik ve so.ono liralık bir tahsisat is- po~yaya k~rşı yaptlgı .harpt~. ~11'
tcclik. Bu vatlyetten sonra lüyihanın leşık A~enka Devletten ile lngıllc· 
siiraUe son şeklini nlacağını unıuyo- re ve ~ıger devletler de yordun et -
rw:. Tahsisat çıkar çıkmaz derhal mektedır. 

Anknrn, 30 (Hususi\ - Etibankn kolay çözebiliyorum. 
merbut ve mahdut mesullyetl~ olaraki Bir muhtar seçiminde bile ken
ku~ulacak olan mahnıknt mue:sese- dini gösteren gizli sosyal kuvvet· 
slnıu hazırlıklan bit~i-şt!r. l\ruesse-ı ler; bir zabıta vak'asının perde 
sc tamamen ayrı teşkılıtt ve kndrolu k f h d..... "I~ 
olacak ve TürkiyNk kömürün mun- ~ ~sı sa. a at~; .~gu~ ve o ~.m 
taı.anııııı tevzi ve satışını üzerlne 8 • hadıselerındekı munferıt ve muş
lncaktır. Kurulmasındaki gaye hnl- terek reak~iyonlar; dalgalı piyasa 
kın ihtiyaeını \•aktiııdc karşılnınak hareketlerinin köye yayılışı; C!ep
olan bu mües!esenin mevzuatına kok, h~ haberleri gibi canlı içtimai va
lınyıt ve antrnsit dahildir. kıalar karşısında köyün basit sa-

Takdirname alan muallimler nılan iç bünyesinin çalkanışı ne 
kadar tetkik ve tahlile değer kcy
fiyetlerdir. Ankara, 30 (Hususi) - İstanbul

da 31 ilk mektep hocasına tukdirna· 
ıne gönderilmiştir. lfaariC l\Iüdür 
muavini .Muvaffak Uyanık ta tnk
dırnanıe alanlar meyanındadır. 

Hasköye su geldi 

Çıplak hakikatin kendisile yüz
yüze geldikçe insan eksiklerini 
ve yanlışlarını daha iyi kavraya
biliyor. 

faaliyete geçip ilk olarak Trakya ve Albay Mabutd, beynelmilel vnzi -
Egede çalışmal:ıra başlıyacağız. Yağ yetin Japonyadan ziyade Çin lehin
murlar bu şekilde ynğmıya devam e- de inkişaf edeceğini :ıöylcmekte. fa. 
deceğe benziyor. Çünkü 1929 bir ku- kat bunu neye istinaden ileri sfirdu-
rnkhk senesi olmuştur. Ilımdan son- ğünü kaydetmemektedir. Edirne, (Husuei) - Havsa nahi- Köy ve köylü kalkınması da-
m gelecek seneler yağış seneleridir. • ye ine bağlı Hasköy halkı şimdiye vası mücerret bir mefhum değil-
\'e lıu y:ı~nıurlar henüz iizami haddi 1941 yılında ispanya kadar ,ıere ve ktıyu suyu kullanmak- dir. Belki; daha 7 iyade bir kom-
ni bulmuş değildir. taydı. Köyün bu ihtiyacım temin i - plekstir. Bu komp! ~ksi çözüp ay-

Karncabey, Gediz ve Meriç ovala- i\ladrid, 30 (A.A.) - D.N.B. a - çin tüccardan Zahit Bıoıraran işe. dınlatabilmek için mevzu üzerine 
jıııısının hususi 1.nuhabiri bilrliriyor: vaz'ı"ed ecle·~k kıi"c ''akın ka•~ak 

rırıı su baskınlarından korll"acnk o- " ... :;o "' "" • muhtelı'f ı"stikametlerden kuvvet " Yeni Castiile bpıınyol sendikaları !ardan su gctlrtllmcsinc t(!Şebbüs e~ 
lan bütün tesisat ve tenibatın pro- murahhaslarının akdettikleri htlviik miş ve bunu mnvaffakıyclle netice- ve ışık sevketmek lazımdır. 
jt'leri Vckfıle~e hazırlanmıştır. :;\lc- bir içtimnda, sendikala ı· reisi Salva- leııdirmlştir. Tek zaviyeden görüş belki kö-

tahsisat dot• l\Ieriııo, bir nutuk irad erlerde nu meyanda e~ki bir su yolu da yün bir yarasını esaslı surette se
önümüzdeki seneleı·in, bilhnssa 1941 meydana çıknnştır. Edlrııc _ Kırkla- çebilir ve deva yollarını da bula-

~ele, declıi:i'im gibi, ~·alnız 

ışinin h:ılline bağlıdır.> 

Mavi Köşe 
birahanesinde 
bir vak'a oldu 

senesinin İspanya ile Avrupa ve hat- d J " reli şosesi üzerin e yapı nn " mus- bilir. Ancak bu tek taraflı ve 
ta bütün dünya i~n çok başka bir 1 ki k'" .. "h · ı · 

u u çeşme, ·oyun 1 tıynet 0 an ıc- mevzı··ı bı"r tedbı"r olur. Belkı" bı·r ehenmıi}eti hai:ı: olacağını söylemiş b ı bol k dl 
ve şunları ilave b'tmiştlr: me ,suyuna 0 yetme te r. yara kapanır, fakat bu arada di-

t spnnyanın ve bütün dünyanın mu Edirnede kapalı spor salonu ğeıleri azabilir. 
kadJeratım yeni istikametlere çevi. Edi (JI .) n d T b" Onun için biz daha kollektif ve me ususı - e en er ı- . . . . . t 
rc-cek olan büyük hadiseler hazırlan· yesi Genel Direlttör1ilğil tnrat'ınden~ terkıpçı hır zıhnıyetle hareke e-
maktnılır. Bugün ynşamnktn olduğu- ilk nümune kapalı spcr salonu şehri- derek köy kalkmmasını memle-

(1 i11ci Bahifedeıı devamj muz anlar, bilhııssn fı:panyıı için nılzrle yaptırılmaktadır. ketin umumi inkişafile beraber 
meçhul şahıs aranmıya başlan- güçlüklerle doludur. hpanya sayıııız 30.300 lirava vapıl:ın bu binanın k1umetlendirnıek lazımgeleceğini 
mıştı zorluklnrı iktiham etmek mecburiye- , ~ "' 

· lindedlr. Bu zoı·lukları eski rejimin inşaatı bitmek üzeredir. söyliyeceğiz. 
Polis tarafından tahkikat ''a- ı li "k K"' ·· k ·k ..._. 1 h 

J ynn ış po tı ası, gPçirdiğinılz müt- Edirnede kömür ihtikarı oyun e onomı ve sov_,a a-
pıladursun, cumartesi g~ccsi, Şar- hiş d~hili harp doğurmuştur. Fulanj- yatı, kasabasının, vilayetinin, böl-
kışlalı olup Aksarayda üvey ha- lal', ispanyanın istikbalini teminat Edirne (Hususi) - Son günlerde gesinin ve dolayısile memleketin 
basının evinde oturan Atıf Sert altııın koyan regane prc>n!llpl kendi- havıının soğumasınrian istifade eden umumi iktısadi ve içtimai hayn-
adında bir genç, l3eyoğlunda !erine göstermiş olan Gı•neral Frnn- kömilrcaler halka tamanıile ıslak tile birlikte ayarlanacak, hız ala-
M · k" b' h · · · kodan ayrılııııı.ınıyn kat'i surette ka- kömür vermekte, ''Üzde "ÜZ sulu o -« avı oşe> ıra anesıne gıtmış, ' ~ cak, duraklıyacak veya han1le 

b. h 1 · k rar vermişlerdir. lan bu kömürün kilosunu 8 kuruşıı ır ay İ ıçti ten 'onra eli parde- ''apabilecektı·r. satmaktadırlar. Relerilyeııin bu işe .; 
süsünün cebinde olarak kasadaki el koynıası beklenilmekkdir. Köy; İçtimai hayat zincirinin 
meyhane sahibinin karşısına di- Şarki Sırhistanda Edirnede Fırka kongresi değerli bir halkasıdır. Ahın veya 
kilmiştir: b h 1 b k tetanos saJgını Ed' H p 1• gümüş ir aka ir tene e par-

<- Ya kasodaki paralan, ya- ' ırne, (Hususi) - C. 1 · d.I "0 n çasile nasıl bağlanamaz ve bir ka-
h t 1 ık· · d b" h Belg1-ad, 30 (A.A.) - D.~.B. bll- gre~i Halkevl satonuncl:ı u (te imiş- k h' 

u canını ısın en ıri, İç ses diriyor: tir. Kongı·edc, Parti ınüfettışlerln - lite muvazenesi ararsa; öy, şe ır 
Çıkarmak yokb demı·~tı'r. ş k" S :ı. .. • • t" • bu""nye de o"'y " , ar ı ı~uistanda Ncı:otin şehrile den Kocaeli mebusu Ragıp Akça, ve umumı ıc ımaı -

Meyhane sahibi bunu bir sar- cıvannda ~ır _çok tetanos vakası mü I Tmkya Umumi l\lüfettişi General lece bir ahenk muvazenesi ister. 
hoşun alayı ~annetmiş ve gül- şahed~ e~ilmıştin Hastalardan bir I Kazım DMk ve Vail Ferit :\omer :t-11-• 

müstür. çoğu olmuştür. de hazır bulunmu~l:ırdır. Zaman zaman biz köyü, meş-

~@=~:;f ~~i.f ;:~~:~n:~~:~·B~ ı .T ............. a ........... l ..... e ........... b ........... e .................. y ........... u ........... r ....... d ........... u .................. ~ı ..... ş ........... ;. 
çıkan kurşun, mnl sahibinin kaza-

ğını delerek geçmiş ve bu acaip -----------...,.---------.:=---genç gangster yakalanmıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

bekçiyi yaralıyarak tao<'\nca~ını 
alan meçhul adamın da bu Atıf 1 
s~rt olduğu anlaşılmış ve dün 1 
Adliyeye verilmiştir. 

Birinci Sulhceza mahkemesin
de sorguya çekilen genç, demiştir 
ki: 

Talebelere yatak ve yiyecek temin 
r- etmek için f edbirler alını_qor 

1 Reşat Mimaroğlu yapılacak işleri anlattı 
<- işsiz ve aç kalmıştım. O Yu·· ksek t h ·ı t 1 b • k d B d 

Faal hizmetlerinı" yapmadan gece bekçinin yolunıı bckliyerek k . a sık n e esme ya- me te ır. unun için yeni en ve ıçın tetkikler yapılarak derhal 
•. t'" t ld El" d k' k •1 • taca · ve yıyece • yardımının e- kısmen de ila'\ eten yiyecek ve sahipleri ve ıılakalıları ile ternasa 

J.h . us une a ı ım. ım f! 1 ça ı ı e I 1 b' k.ld k 1 hyata alınanların maaşları b d y d" .. ı sası ve program ı ır şe ı e ya- yatnca · yer er tesisi meselesi bu- girilınesi kararını verdik. Bu "ra-
aşına vur um. ere uştu ta- 1 . . • v·ı· p . d '" " ··ı .. 

Ankara, 30 (Hususi) - Filli :ıs- bancasını alırken, beni yakala-' pı M·sın~t~r-..1·~~.~ç:'.~~ .. ı ~:Yf~ arı ~~~uhn r uşun, u .ec.ek iş~~ nJen da yardım yapabilmek için icap 
kerlik hizıııctlerlni yapmadan ihtiyat mak istedi, bir daha vurdum ve v~ a:ırı ~ I ur l~ıguD.~r 1 t~ n- ~ı a ıne ge ınıştır, Bugun yap- eden kararları vermek üzere baş-
ııını!ııııı nnkledı"lmı"ş olan ··u '·u se!eı· b·· 1 . · ı· h 1 k k a ıyete geçmış ere ır. un a sam tıgımız toplantıda İyi bir netice- ka bir toplantı yapm k 1 • u oy ece sı a ını a ar:ı · açtım I 7 30 d l' . k . d • ayı arar aş-
tallın ve terbiye mnksn<lilc siHih nl- M k . . . · 5 " t • a artı mer ·ezan e, ye' rılmdk yoluna girilmiştir. Bu tırdık.~ 
tına alınmış olan memur ve müstah- a sudım, ~ı.rını so~mnktı. Bu- \ ,,li ve ~ele~~yc R_ebi Llıcfi Kır-ı düşünce, bilhassa Oniversitenin 1 A:ıluka .. 
denılerin maaş ve Ocretlerinin, a~ • nu vapmak ıçın de hır silaha ih- dar, P~rtı R~ısı Jzmır ~abusu Re- muhtelif fakültelerinde birer ce- halin . d~r.hır bu~un .. d.~r?.al yu:t 
kerde kaldıkl:ın milcldetçe, tam ola- tiyacım vardı.:. şat Mımaroglu, Maarıf Müdürü miyet kurulduğu zamanda bu ce- I e getırılmelcrı duşunulcn .~ 1-
rı~~ v;:~~~~~~n~~kt1;t~~ki t~şa~:uı~!:e- Delikanlı tevkif ol Tevfik Kut, Onivcrsite Rektörü miyetlerin bunyelcrı' de muvazi d~:t' ~~zecekler ve muvnt~ cdr-
teb unmuştur. Cemil Bilsel ve edebiyat faklte- olarak gitmek lüz .. munu ve zn- Tu erını derhal tutaca ar ~r: 

llğ edılıniştir. • • • si dekanı Hamidin iş•irakile bir ruretini belirtmiştir. Bu nokta dn • <ılcbclcre yapı~:ı~ak Y?_rdım ışı 
- İngiliz muvaffakıycticrmm toplantı y~pılmış ve bu hususta nazarı itibnrn alınarak ona göre ıl,. yurt_ meselesı.nın kat ı surette 

Muhtelif ,ıilayetlerde Halk Fnmsa borsasındaki aldslcri 1 cörüşiilmiiştür. çareler bulmıya çalışmak iktiza derha~ onlenmesd kar~r~a~tırılmış-
Emniyet Müdürü de toplantı- etmiştir. tır. Bılhussa. ~ar ım ışının esaslı 

Partisi kongreleri Llzbon, 30 (A.A.) ~ Tı·ablust.aki ya cağırılarak kendisinden lüzum- Bugün yaptığımız toplantıya, 
1 
s~re~t~ dtemını 1hakkkıbn?a bir iki 

İngiliz muvafCak:yetlel"inlıı Fr:ınsn - 1 b ı· l T E · l\1'"d · .. 1 b"Un ıçın e yapı :ıca ır t ) -lnkara, SO (A.A.) - Aydın, Ba- u azı ma umat a ınmıştır. op- mıııyet n u urunü ae, mevcut .. . k l . op antı-
~k~ir, Samsun, Rize, lı1aııis:ı Cüm- da Lyon bors:ısındn kote edilen ba.:ı lantıdan sonra Parti Reisi Reşat olan gayriresmi bir şekilde talebe da muhım arar ar verılecektir. 

Uriyet lla~k Partisi Viliiyet kongre· hlsse senetlerinin tercffilurıü intaç Mimaroğlu, bir muharririmize şu barındıran evler ve pansiyonlar 1 Oığer taraftan, Maarif Müdür-
:•rl toplanmış VO ikl yıllık çahşnıa· ettiği haber nlınmıştır. Ezcümle, SD- beyanatta bulunmuştur: hakkında malumat almak üzere ı lüğü, Fatih me reselerinden ne 

Doğru değil mi? Elbette çok ketler, kı~ sevmeZler. 
doğru. Şimdi mevcut zahiri sükun 

Bir kiiltürcü: bakarak muhariplerin istirahat et 
- Köyün kültürel ş~hsiycti e- tiklerini veya uyuduklannı zan 

ııastır, onun için her teyden ev- netmek doğru değ;ldir. Her t'lald 
vel...... ' bu kış da gebedir. Mihver dev 

Diye devam ediyor. Haklı de- letleti ilkbahnr için hazırlanıyor 
ğil mil Yerden göğe kadar. lar. Karşılarında bulunan demok 

Dir hekiın: rat devletler de bunu düşünere 
- Yaşıyal>ilmek ıçın evvel:i mukabil hazırlıklar yapıyorlar 

sağlık ve sağlamlık lazır!ldır. Köy Hatta lngilterenin harp inisiyati 
evlerini ahırlıktan kurtarmak, iç- ni ele alarak Libya cepheı>inde bi 
me sularını düzeltmek, çocuk, a- taarruz yapmış olması, artık onu 
na ve gebeleri kontrol etmek, kö- da taarruzi hareketler düşündü 
yü bula~k hastalıklardan kurtar- ğünü ve hazırlamakta olduğun 
mak lazımdır. Bunun için her ft:Y- tahmin ettirir. 
den evvel..···· Her iki tarafın marifetlerini ilk 

Diyerek konferanslar veriyor. baharda göreceğiz; bunu beki" 
Yan~ış . mı) Asla!.. yerele, şimdilik, muharip devlet! 

Bır ıktısatçı: rin neler yapabileceklerini bire 
- Her §eyden evvel köyün e- birer tetkik edebil.iriz. 

konomik bünyesinin inkişafı dü- E ı· it J d b } 1 •· "J"' O . • vve a aya an aşıya nn: 
şunu ur. nun ıçın para, para •• , 1940 • i I . . b- •. 

Diye çırpınıyor~ Sakat mı dü- senes~ .ta ya ıçın 
" ·· .. K •· d w muvaffakıyetsızlıklerle kap11111 
şunuyor, at ıyyen ogru. c __ I O h · 19 Alı .,.,,..,. yor. L:.aasen azıran -rv t 

E t k h . d w •• harbe girmiş olan Jtalya, ilk 
ve ısaca, epsı ogru soy- 1 d k · • • 

1.. ı H · h ki d l H man ar a endısınden bır şey uyor ar. epsı a ı ır ar. ep- b ki . 
· · "ki · b" d" e enmesıne raimen ehe:m 

sının murat ettı erı gayr ır ır. ti' h · b. . .. 
Yalnız onların paylaşamadıkları Y.e 1 ıç. ır ~ş. goreme-di. Şarki Af 
'c nla~amadılcları bir nokta var. rıkada, lngılız Somıtlisini. istil~>: 
O da; ilk önce her ıeyden evvel muvaffak olması oradırkı f n 
derhal yalnız' gibi mefhu 1 ' kuvvetlerinin azlığından ileri gel 

, m arı . t" M • ·1· . . b" 
paylasamamaktır. rnış ır. ısın ıstı a ıçın ır taer 

Evvela yol hayır evvela k- ruz başlangıcı olank Sidi Barran 
' me k d w ·ı · h ele h" tep, evvela toprak, hayır para, ye a ar yaptıgı ı en ar et ı 

o da değil sağlık gibi nazari kav- muvaffakıyet olmak.la ber~ber 
ga, münaka§a ve tezler makul bir ~u~un d~ arkasını ~g.etırem~dr; hi 
senteze kavuşmadan yıllardır boı lakıs . Dımyata pırmce gıderke 
yere devam edip gidiyor. cvdekı bulgurdan oldu. 

Belki bir çoğunun tezi kuvvet- Arnavutlukta Yunanistana kar 
li. Bir çoğunun istedikleri temiz şı yaptığı diplomasi tecavüzünü 
ve samimi. Ancak hepsi nazari ~ü~ük b~r as~eri. muvaffakıyet 
formüller mırıldanarak merdive- sızlık takıp ettı. Oıplomasi, aake 
nin (ilk basamağına) hücum et- ri kudretle beraber yürümezs 
mişler. İtişe kakı~. hjç ·biri bine- daima böyle büyilk gaflar doğu 
miyor, ..... 

Kurmak istediğimiz yeni Türk 
cemiyetinin içinde köyün mevki
ini nasıl ve ne şekilde tayin ede
ceğiz} Onun ruhi bünyesini naııl 
işl iyeceğiz} 

Yakup Kadri bizim köyü (Ya
ban) şeklinde gördü. Bu müba
lagalı realizmin -ki bilmem buna 
reali:zm diyebilir miyiz~- anlat
mak istediği köyün kuru ve ruh
suz bün~sine Falih Rıfkı idealist 
bir gözle baktı. •Baştan başa bir 
dinamo gibi cihazlanmı§, kilovat 
ışığile bakan, tulü mevcle dinli
yen, ocağı başında Hamburg pi
yasasının zahire fiyatlarını ıo
ran .• ·> köyü ve köylüyü özledi. 

Bu mübarek özleyişi, dinferin 
mistik cennet vaatlerine elbette 
benzetemeyiz ve tasavvurlarımı-
2ın tahakkukunu şüphesiz ki öteki 
dünyaya bırakamayız. 

Zira devlet gibi inkılapçı anla
yışile ben de inanıyorum ki biz
deki köy davası büyük yarınımı
zın esns temeli sayılacak olan bir 
vatan fethidir. Şu halde •.• 

Evet şu haldeyi başka bir za
man yine konuşuruz. 

Yılbaşında Başvekil 
Filof bir mesaj 
neşredecek 

(1 ;,,c( salıifeden dct•mn) 

rur. 

İtalyan deniz ve bava kuvvet 
!erinden beklenen hamleler d 
boşa çıktı. Bugün ltalyan çanın 
ot tıkanmıştır. Sesi kısılmış, hatt 
kesilmiştir; fakat bütün bunlar 
bı:ıkatak ltalyanın tamamen (avt) 
edilmiş, harp safınfla ölüm dar 
besile yere yıkılarak harpten ha 
riç kal.rrıış olduğuna hükme.tme 
henüz mevsimsizdir; hatta ço 
gaflet olur. Su uyur; düşman u 
yumaz. Harpte hayalin hiç yer 
yoktur. İtalyan Şefinin, İtalya 
masına çökmüş olan bugünkü ita 
ra bulutu kısmen olsun ıüpürm • 
ye uğra~caiı şüphesizdir. Bun 
askeri sahadaki tezahürlerj, i 
yanın henüz elinde bulunan v 
alara, membalara, kudretle 
bağlıdır. Bunun teferrüatı bil" 
medikçe imkanlar hakkında kat" 
bir şey söylenemez; fakat he 
şeyden ev\'el Duçe'nin Arnavut 
luk muvaffakıyetsizliklerini te 
mizlemek için uğraşacaiım kabu 
etmek doğru olur. 

Emeldi General 
ALI fHSAN SAB:S 

Eıki Ordu Kumandanlanndaa 

... ·············· ..................... ········· 
Halk hamamları 

BaJat ve Kasımpaşadaki . halk 
hamamlıırı esaslı bir şekilde tamir 
ve tadıl ed lccekUr. Bugünkü hd
lcrile ihtiyaca kafi gelmedikleri an· 
la~ılmıştır 

Popot, bütçenin kabulil ile l\leclı- ---~:-:-""--~!'--.._.--..... "!91 
sin go tcıdlği itimnd ı teşekkilr ede- nin başlıca vakn) iini ı;özden geçlre
re!c htikumctin siyasetini tesir altın- ccktlr. 
da bırnkırııık için halk tarafından y:ı B J l 
pılan tcnkıücre itiraz l'tmiştlr. U garist:ındn yeni genç ik 

Bulgar ~a5vekili yılbaşı teşkilatı 
d Sofyn, 80 {A.A.) -· D.N.~.: 

ar neticeleri vo başarılan eserler et- veyş Kanalı hisse senetleri ]2.000 «- Günden güne artmakta davet ettik ve polisce -mevcut o- şekilde istifade edilebileccg""ı hak-
~fınCA verilen iznhııtı tasvip eyle_ d k d b 
tnış v11 bilyüklerlmize karşı bağlılık franktan 16.600 franga çıkmıştır. oulunan ihtiyaç karşısın a yük- lan malumatı da öğıeneıek, ken-: ın a ir proje hazırlamaktadır. 
'"e sa~ı duygularını izhıır ederek Bu yüksellş güııde 600 frank kadar ıek mektep talebesi için mevcut disini de işimizle alakalandırdık. Burasının da Yurt haline getiril
toıılantılanna son vennillttdir. bir fark arzetmektedlr. bulunan resmi ve hususi yerler Ayrıca. toplantıda bazı binalann me.•i kat'i tekilde lcararla~ırılmış-

mcsa1ı ne re ccek J{ısa b!r miu:akeı·l'<lcn 8oııra Sob-
S?fya, 30 (A.A.) - Bulgar kralı rıınyn bazı tndılatın gençlik kanuno

Borıs, Başvekil Filofu kab;.ıl etmiş- nu uDn kabul etmiştir. 
tir. Gençlik kanununa göre yedi llc 19 

ve yurtlann kiti gelmediği görül .. j yurt haline getirilmeıi ve bunun tır. 
Haber alındığına göre Filof, yıl- yaş arasındaki kız ve f'rkeklcrin hep. 

başı ınünasebetlle Bulg~r milletine si milli bir spor te,iUCllll tarafın. 
bir mesaj neşredecek ve geçmif sene- dan yıtişUrilecekt.ir. 



( Çelik ) 

Y ırtıCı kartallar Sinemanın ölü ve ysııyan 

n güzel erkek artistleri 

gibi dövüşecegim! R d 1 h-ıV- aJ·entı·no 
r . ' * * * - -·- ·" u oıp Eriheden konulfalc, nasıl duşlugunü anlat 

ADLiYEDE 

alaeli 
si iste di 

~i;-] YAZAN: 

&;;,J 
Eski Ordu Kumandahlıuı:ndaıı 

Emekli Genera l 

Bu oazigef 
geçmek için 

All lh an SABi 

'karşısında 
başka çane 

harbin önune 
kalmamıştı 

Bir ygrgancıya 600 kllsur 11.ralık 
Yoraıın malzem ini fan~ fiyatla aa
tanik :fatura 'Vermiyen e cUrmüm~ 
but balind yakalanıp Asliye tkincl 
Ceza mahkemesi tarafından tevkif 
olunan tnnnifaturacı Rafnel Eli fle 
ort klan Hayim ve Mown muhake-
melerine dun de devam edilmle, m6d Alınnnycının ne t rzdn bir harp ledim. Almnn~anın hıırbc girmek nı.-
deiumuıni miltalcasını serdederek 2 yııııncıı~, 1938 mıırtınd:ıki Avustur- mindeki r.unnımda aldanıp nldauma 
ene Uı•gfin v~ 600 liraılan 6000 U- ya işgali lle, nz çok göze çarpmı tı. dığunı uıblU rdcn eoı-dum. llal'.J)to.ıı 

1 General Gnmclin'in bn kııducık bir büsbüliin vaz&-ctn 1lnekle her ber 
raY, kad:ır ııara cezasına ~l'Pl nuı· 1 nglliz yurdınuna fazı olması, hnv- Frnnsımm büyflk tcthlzat vücudc "• 
lntnı istemi t.ir. ... 

Muhakeme knmr için bugüno kal· salanın kabul cdebilcce i makul bir Unniyc !u at bulınıun için harbin tdar; gere düşiüiü zaman, zavallı ıağdı, ga
nı a k o anlara: "Ne yapayım, halkayı bir türlü. 

fikiı• dc.oğildi. alb ay, yuhut bir sene tehiri Fnm 
ı~mı=ıf!!.tı:.!r::.· --- -------- Bundıın başka Jınrpto Fnıwıız ~r- 8IDlın ruenfantl icabından olduğunu 

gakalıgamadımn diyordu 

';ürk Hava Kul ~ 1 h•znl ndoğom>Z 
nımunun Etimes- - • nıl911l 1 
ut hasını bir 'karınca yuvamıa ı . Ta ötede, ben~z yer konmuı 
döndurm\.ı.ş olan, hepıi de uçu- bır tayyı:ıreye dogru koş n gene~ 

hazır vaziyetteki gençler ra· seslendim. Nefes ncf e c:eldı. 

Uçucunun uJuyu 11Baykq11 

ıttnda dola ırkcn, ki ilk gelen; 
(yann) dır. 

Bütün bu kaynaım na~ 
call.ımalar h p y nn için değil 
mi) 

V yann... Hiç gelmcmetini 
temenni ctti"imiz h lde bir tur· 

Konuıtuiumuz.d n h ~ri olm -
dıiı için tekrar ettim: 

- Yann, icap eder de v tan 
müdaf çağmlırs n, hiç dü
tündün mü. n tl dö~ıüıccekain) 

Soluk aoluğ cevap verdiı 
- Bunu düfiinmiyc ne lüzum 

vur: Bal gibi dövü cceğiml 
Ba ika kim ne or yım) Ar• 

tık bunıı lüzum "\'i r mı) 
Bir b Yfi ilerledik ''e tenhada 

para~tünü toplamakla m gul o· 
l genci yanınd durdukı 

-
1ereliıin} 

- latanbuHu ... 
- Ner~inden 1 
- Kadıkö}lü. 
Hem DcıtlJeri, hem e ayni 

köylü. Güldüm: 
- Bir de lstanbullular için 

mah Uebici derlerdi. 
- Bilmem.. dedi, biz o l tan

bulu tanmuyoruz.. 
- Ya enin tanıdığın nd 
- Hareket.. de hareket. 

Durup dinlenmeden cal11ma ve 
hanrlanma. 

- Ne için) 
- Dünyanın en mükemmel 

Plan6rlerın başında tedrisat 

ruzu def için bu gençleri vatan 1 tayyarecisi olmak için. 
mudafoa~ına çağıracağımız bir - ~unun .. i!in ilk ~art} .. 
yann gclır de ç t.arııa, bunl r, bu Hafıfçe gulumsedı: 
yiğit ve mert çocukl r acnb na• - Yürek •• , 
ııl dövü~ccklerdir) - O yürek var mı acnde) E-

Evet acaba n ıııl) min misin bundan) 
Kaf mdaki bu iıtifh.ım çenge- Sorduğun şeye bak, demedi. 

lini L:cndi kendime ııöküp attı.bil- Fakat öyle dıyen bir hafif gü
memc mık n yoktu. ilk önume çı- 1ümseıti~le yüzüme b :ktı. 
kan gence onu sordum. Kar~m- Biz, hu cılnr ~leminden uzak-
d dimdik duraral: ta ol nlar isin, onl nn i başında

- Nasıl mı dövü cceğim, de
di •• n d mı) Yırtıcı k rtntlar gi
bi! 

- Ya ıen delikanlı) 
- ilk uçu ta son zıı.fere var -

mal: için ... ölesiye dövü cccğim. 
Oçüucüye döndum: 

- 'sıl? 
- Bu anlatılamaz ki.. dedi .. 

glinü gelince, n· ııl olduğunu Ö· 

ki her hareketi bir nefse itimat 
ve ceııııret örneğidir. F kat onlar 
çoktan bu haaletlerle yuğrulmuı 
bulunuyorlar. 

Ve kendilerinden emin olduk
ları kadar, ellerine teslim edilen 
uletlerin mükemmcliyetinden de 
emindirler. 

-Yn kaza)., 
O uzak bir ihtimal. •• 
Biri f(iyle dedi: 

rür, i ıtir ini.z. 
- Kendinden bu k d 

misin) 
- Şiıp'h~iz, çünkü ••• 

- Yol da giderken tepetine ki
r emin remit dü erek can veren inaan 

yolt mudur) O h ldo aokağ çık
mamalı! 

- l::vct ••• 
- •.• Butün bu çalı 1p çaba

lam'lı z niye, niçin) Kendine 
güvenmiyenin burada i i ne) 
Danı öğrenmiyoruz ki b loya 

E ::±:::est 2E! 

Fransanın 
i: 

O ı.aman, elimde olmadan ak
lım Eribe geldi. H tırladınız, 
değil mi> Kaç sene evvel, bir bay 
ram gunu, ti dı ı tayyareden 

(Dıvamı saJdf • li, ütun 1 de) 

Son Günleri 
orada (Coill o) lcre, y Uyntro-
11un orunculnrn mahsus dohlızlerlne 
gırm k, aktr1 l rl bum 1 nbb plılc 
otmek. ılk J apacafı işlerden biri idi. 
Bunu yıııınıak, yeni Nazırlar için bir 
izzeti nefıa ve bir an'ıın ic bıydı. 
İıto ond n d Yt ldi, ki M. Ma d 1 
de Naı: rtı ı znmanınd:ı tanımı ol· 
dugu P n a l atrosunun biı nkt.rl

d :ıux'nun eıı meşhur 

n J k yiyordu. 

Yazan ve Fraıuızcad&a oakl•dea: 
Süleyman Sıtkı .................................... 

Maamnflh M. Mıınd 1 bofazınn dfiş. 
kün bir adam dcl".'11dı, o, bilhas a kcn 
dini göıtermektcn, nüınııyi~ yapmak
tan, idi polltlktıcılarıı mahsus dedi
kodular rıknrmnktan z 'k alanlar -
dandı. 

'ltekim şimdi de, ı ka ~c süklüm 
püklüm hnlıl , kahpe nılzacının ica
bını gösteriyor, ck5I v kc ktn ada
ıfle nıiltemadlyen l nl 1 ükunıet a • 
lcyhfnde bulunuyor, fııı 1 Pctııln 
hukurn tini kıılabahk lok ntada >1ik-

Rudolplı Valentino 

Rudolpb_ Valentino, 31 y ~ın- b rdan bara, müzikholden müzik 
da gözlerini ebediyen yumduğu !hole dolaşarak harcediyordu. 
vakit, yalnız sinema tlemini tees· Mükemmel dans öğrenm· ti. Gü
sürlerc garketmekle kalmamı§, nün birinde, kendisi gibi serseri 
eyni zamanda bütün dünya ka- bir dostunun teşvikile Maddison 
dınlığının, kendisinin unutulma- Sgvare'ın, Delmonico'nun, Orp· 
yan hatırası arkasından, uzun z.a· heum Brooklyn.in, Colonial The
manlıır gözyaııı dökmesine sebep atrc'ın ahnelerine çıkıp, dans 
olmuştur. numaralan yaptı, alkışlar topln-

Rudy (Rudolph·un kısaltılmı dı, to.bii bir z da cebini doldur
ismi), 6 mayıs 1895 tarihinde mıyn muvaffak oldu; ve onu 
cenubi ltalyada, meıhur T rnnto ModCle Masgve seyyar tiyatro 
limanının 25 mil şimalındeki ( ns- kumpanyası daimi nrtistlığe kn -
tellcneta ka bat11nda doğdu. bul etti. 
Kendisinin siyah gozleri, hafif es- Turnelere çıkan bu kump nya 
mcr bir teni ye çok tatlı bakışlnrı bir gün San F rnn iscoyn d gel
vardı. Fakat )"Üz.üne en biıyük mi ti. Rudy, burad Norm n 
güzelliği, dudnklnrmın harikulade Kerry isminde bir film miiteah
muntnzarn olan şekli veriyordu. hidile tanıştı ve kendisile sıkı fıkı 
ilk çocukluk devrini Rudolph, e· dost oldu. Norman, Rudy·ve Hol
beveyninin küçük çiftliğinde cc- lywood·un cnzipliklerini tasvir e· 
çirdi. Sonra onu mektebe verdi- diyor, onu sinema artisti olması 
ler. Fakat bu çocuk, okumak ve için, teşvik eyliyordu. Rudy, 
öğrenmek hususunda çok vasat Frank Carter ve Al Jolson ile de 
bir talebe seviyesinden yukarıya tanışmış, bunlardan da yni teş· 
çıkamadı. 1 1 y ına geldiği va· viki görmü tü. Nihayet 1915 sc
kit Rudy'nin babııeı ölmü tü. O- nesinde, kendisinı dünyanın en 
nu, annesi Dnntc Alighieri kole- büyük yıldızı yapac k olan Hol-
jine y zdırdı. lywood sehrine ayak bastı. 

F k t istikbalin bu en büyük Rudy, Ameıikaya geldiğinden 
yıldızı, fazla ııerkc. ti. Onu bir gün beri lngilizcesini ı.~.,}j ilerletmi -
!!lektepten, yaramazlık yaptığı i- ti. Hollywood' da, kendi ine bir· 
çin kovdular. kaç film çevirttiler. haftada da 

Annesi, bu sefer oğlunu, nı· 150 dolar veriyorlardı. Fakat 
keri bir mektebe, Dclla Sapienza Rudy henüz tanınmamı tı. ata· 
kolejine kaydettirdi. Rudy, bu,. chn Rambous isminde çok güzd 
askeri mektepte hiç mi hiç yap - bir sinema arti tini evdi ve onun 
madı ve bir kere de ltalya Ziraat la evlendi. 
Akademiı.ini tecrübe etti. Niha- Rudolph Valentinoya, asıl bü
yet, 'buradan bir diploma ıle çı- yük şöhretini temin eden Le 
kabildi. Pariıe gitti. Monte Car- Shdk (Şeyh) filmidir. Bu şöhre
lo'lan dola tı. Fakat Ziraat Aka· tiııd ·n sonra Rudy'ye artık haf
demisinde öğrcndi~i eylerin tııd. 150 değil, 600 dolar vermi
hep i de, hafızasından silinip git- ye başladılar. Rudy, Şeyh.ten 
mi ti. Bunun üzerin dayuı, bu sonra Cobra '\'e Monsieur Bcau
haylaz yeğenini, mü küluta ma - eaire jımile iki film daha çevirdi 
ruz kalııın da, adam olsun diye, ve L'aig1e (Kartal), onun 11öhre· 
kendisine dört bin dol r vere~ tini büsbütün takviye etti. Valen-
Amerikaya gönderdi. Sene : tino Londrada bu filminin ilk tem 
1913. sılinde bulunm k üzere. lngilte-

Rudy, Amerik da tam miln - TCye geldi. Yakında Joseph 
eile ıerseriyane bir hayat yaşamı· Schenck ve Wilm3 B nky ile çc
ya ba lamı tı. Amerikada ilk ön- •ireceği Le fils du Shcik (Şeyhin 
ederi hiçbir i ve hiçbir dost bu- oğlu) kordclası için, burada bir
lamııdı. Cebindeki pl\1nlnrını, çok Anıp kostümleri yaptırdı ve 

sek sesle acı ncı tenkitten çckinmt -
yordu, 

Bir gece evvel de, l\l. Rcynnud'ııun 
lııtifasından sonra kendisi ııçıkta ktı
hnca, sabaha kıtdıı.r hiç yorulmadan, 
bılcmadan Havas ajansına. yeni bil -
kümet hakkında bu· üru yalan ha· 
vadlsler vermişti. 

E ki Nazır sofrrula böyl atıp tat
makta devam etti •i ırada, seyynr 
muhafızlar kıtıısıım mensup bir za
bit kendisine yaklaııp beraber gel -
meslni söyledJ. ?ıı. Mandcl bu davete 
hiç ses çıkarmadan icabet mecburi
yetinde kaldı. Bu suretle etıkl Nazır 
tevkif edilerek akşama kadar tahtı 
nezarette kaldı ve ancak ııkşnm ÜU!• 
rl, gece kuvvetlerinin faaliyete geçti 
ği sırada eabverildl. Bu kıııa hapis 
muamele inden malaıad, 'Al. Mandel'e 
(imdilik urat bir ihtardıı bulıınmnk
tı, 

F,ansanın je/aketini 
tehvin için I 

O a s m :ıa :f('dı b Ç1ıkt F 

sız hnll.ı radyoda, Mareşal P 'tnin'in 
nzlmli ve lihenkll sesini dinlediler. 

l\larcşal beyanatına bıışlangıç ola
rak, tarihe geçmiş bulunan şu ııöz • 
lcri söylcm1~ti : 

cBen, Fı'&n nın fclılkctinl teh· 
vin için ona kendi şahmnıı ,akfedl· 
)'Ol'Um.> 

Artık lçtınnbı nliknb11 olan tıkıbc
tın başa geldiği anlaııılı)ordu. Vak· 
tile Verdun'dn muznffl'r olml\smı bi· 
len Şef, Qinıdi de nuığ!Gbh eti kabul 
etmekten çcldnmcdi!lni şu sözl01·lo 
memlekete ıliın etnlC'kleydi: 
<Yüreğim parça parça oldul',"U hal· 

el bugün slzleıe, artık dovOemekten 
vazteçmck lilzımgeldiğlnl bildlrıyo· 
rum. Bu gece hasmınuzıı nıilracaat 
ederek, hııftalardanbcrl devnm eden 
çarpıı:ımnclan sonra muh::ı ıımata ııi· 
hnyet vel"mck esbabını bcı,ılmlc as • 
kercc vo şeref dııiresinclc tetkike 11\• 

zı olup olmıyacntrını sordum.> 
Fmnaız halkına bildirilen bu ha. 

bcr ıuphcsiı çok yürekler yakıcı ma
hlyett.<>ydi. Fakat bunıı ithaz etıtl'=k 
ce a ctınl kim go ıebflırdı? 

ı ı 1.... du unun cl'erbcr edeceği 90 fırkanın :ınnncttiglmi de DAvc ettim. 
Ham yet İ ynvruıurımız 13 fırkası Ma{,ıinot tahkikatınln sn- cBu sözlerin sonunda ublUer fU 

Hava k\lvvetl~ıimlzin ço •alnca •ını bit miid fileilnden, garnizon kuvvet- eunli sordum: 
ve bu kuvvet arttıkça, yurdumuzun lcrındcm ibaretmiş. Böyle fırkaların • (- Lchleı·e Danzig ve Korldol"U 
dn tehlikeden salim kalacağını bil - ek crlya ni;'lrlıklnn, nakliye ve cep- feda etmeleri için tavsiyede bulun -
yükleri kadar takdir eden Çam1ıca hane kollan, topçulannın koşumlnn :makhğımı icap ettirecek licbir a3· 
Kız Li inden 14 ya ındaki Bayan ve i i bulunanuyacagındnn bun - kcri sebepler var mıdır?) 
N ime Sip hioğlu altın taşlı bilczi· lıırın scyyıır ordu vınifclerinde lstih- ZııbiUcrdc:n lkiıd de hnrbtn tehir 

tnt, Beyoğlu 29 uncu Ok okul ta~c- dnınlan eniz değildir. 1G fırka ını d cdflm ini icap ett.lren bir ururet 
be3inden 11 yaşında Bayan &vını iyi talim görrucmlş ya lı cfrnddı.m gormedıkledni sö;slediler; ve (hnrb n 
Slpabioğlu dlislon> mal''kalı altin yeni n1cydıına gelecclc ikınd sınıf ih- tehlrile kazanılııcnk znmnndan Frıı.n 
kol tıaaUni, 8 yaşındnki Bayan Ne- tiyat fırk lar ~kll ediyormuş. Şu en kadar Almnnyn dıı istifade cdf! • 
vin Slpııhloğlu altın ztnelrU •;e kır- baldo geriye kalnn 61 Fransız fırka- ccktlr) dediler. Uu vaziyet ltarvısm· 
mızı nıincll kolycslni, Antnlya amba sı Frnnııanm seyyar ordwarını vü • da harbin önilne geçmek fçln bıına 
n tnüdürleı1ndcn Bay Hikmetin 3 cudc getirecek ve icabında bunlarla rnpncak bir iş kalmamıotı.> 
yaııudaki kızı Bayan Nüzhet Özrol ttıarruz ynpılacakniış ... Bu besaplar Fransa Hariclye N nrı Bonnct'nia 
da parmağındaki tnşlı küçük altın kıırşısında General Gamelin'ln Al • kon\ıGtuiu >·(lksek rütbeli iki zabitin 
yüzüğünü Tilrlt Havn !Kurumun manyaya ktıtşı blr taarruz.t harp ic- 1 lıurndıı yıızılı dC'ğildlr. Fakat 
~rmck suretil yani aeverlikleıini nıeını nslıı. dllşünmcıniş ve hıitınna bunlardan blrfnln Genelkurmay ttiııl 
gosteı-millcrdir. bile (,rcUnncmiş oldu~'\lllu kabul et - General Gam lin, diğerinin Frıu:ı.aıs 
:..=::.:.::.::::::....:...--------- -- melı: icap ed ı·. llnva IOst rı olması muhtemeldir. 

İzinirde Fiyat l\iurakabc 
ileri 

iz mir (Tasviri Efkar) - Vila
yet Murakabe KomisyQ.11u, Vali
miz Fuat Tukıınl'ın riyasetinde 
Mınta'ka Ticaret MüClü!lüğündc 
Fevkalade bir içtima yapmı~tır. 
T opl ntıda: pamUklu. yütllü c 
bilUınum manifatuta eşyaaı~m, 

kur't meyva ve ebzelcrın eatıı 
fiy U n, toptan ~e perakende a
tıcılara kalacak. kar nisbetini tcs-o 
bit etmiştir. Tali komisyon Fiyat 
Münıknbe Komisyonuna mufassal 
bir rapor hazırlarnı~tır. 

alelacele Ameri'kaya döndü. O ı
rada, kendi hayatını anlatan 
Reves du jour (Günün rüyal n) 
adındnki eserini de ikmal etmij 
bulunuyordu. Şeyhin oğl_u, çevri
lip bitti ve bu da çok büyük bir 
muv ffakıyet kazandı. Rudy·nin 
ismi artık bütün Amerika gazete
lerinin manşetlerinde okunuyor; 
erkeklerin, kadınların, çocukların 
ağzında doln,ıyordu. 

Foknt bu büyük artistin muvııf
fokıyetlerini ve parlak şöhretini 
kader sanki kıskandı ve Rudolph 
Valcntino karnının sağ nnhiyesin 
deki şiddetli bir ıığrı üzerine, kal
dırıldığı evyork polikliniğınde, 
önce p]nuresiye'ye yakalandı, 
sonra midesinden ülser ameliyatı 
oldu ve nih:lyet Septiccmi" den 
1926 ene inin 23 ağustos günü. 
gözlerini fnnl dünyaya kapadı. 

Hollywood'a götürülmek üze
re, Rudy'nin cennzesi, Broad
way'm muazzam caddesinden ge· 
çerken, tabutunu takip eden ?"ııh-
eri kalabnlık ra ında, bırçok 

genç kadının da hıçkırıklarını 
zaptetmiye ve gözyaşlarını din
dirmiyc muvaffak olamadıkları 
görülüyordu. 

ö. s. 
(Gelecek def aya R obert 
Taylor'un ha)'tlb) 

.... ri<·ü·ç·Ü·k .. H·;·ı;;·~·İ·~·~T··· 

..... : ...................................... -: ... . * Güzel celi artist Nelson Ed
dy, daimi pıırtöneri olan Jeanettc 
Mncdonnld ile yeni iki film dah 
vücude getirmek kararındııdır. 
Mensup bulunduğu stüdyoda 
Nelson'un ilk filmi için, şimdiden 
hazırlıklara ba!llanmıştır. Fnkat 
bu kordeliinın i mi henü:ı meç· 
huldür. * Metro Coldvyn Mayer k1ı1m
panyası yakında, bir Tarzan fil. 
mi dahn yapacaktır. Bu eser için, 
ba kndın artiııt olarak Maureen 
O'Sultivım· ı seçmiştir. 

* Dünyanın her tarafında 
Sherlock Holmes filmleri büyük 
bir rağbet gördüğünden, bu kor· 
delaları ynpnn kumpanya, yeni
den hnzı Sherlock Holmes film
leri vücude getirmeğe karar ver• 
miştir. 

Bugün düemnndan mütareke isti. 
yeb!lccck yegiııe adamı l'llııre~l Pc· 
taln'di, çünkü nncnk onun gibi mu· 
z:ıffcr bir kunuındanın mütal"t'kc la· 
lcblndc buluıımıısı, başka çare kal. 
mndığımn şflphe gôturmez bir dellll 
icU. 

Hazıra~ 
Saat 11 

Meclisi Vilkeliı. bugün ikinci defa, 
toplandı. Bu toplantıdan evvel, JI • 
rlcıyo N zırı :M. Ilııudoln, Bor
deın x'> a iltica etmiş olan Belçika 
hük ımctiııln Nnzırlııı ile göıii,müıı -
tu. Bu Nazırlar bii) iik bir cndııc 1-
çindc bulanuyorlar ve bu cndışe)le 
bUha u şa sozlerl söylüyoıfarclı: 

- Franınl harbetmckten 'ıızgeçcr
sc, biz BclçJkıılılarm da harpte de· 
varrumıza tabii imkan kalma . O 
halde şimdı ne yapacağız.? 

De a ı ı: 

Andre Mımro!s"'nln batıralarrndald Eğer bunlar detil herhalde bunla.. 
~ fıkra fbretlo okunmıya Ulyıktır: rn )ıs.kın iki ınühlm FraMıZ Generali 

14 temmuz 1939 ö led n aonra İn· o gerektir. Btr Hariciye Nazınnın 
gfliz lliırbiye Nazırı Hoıe Belisha az çok snlllhl~etli ve yüksek rütbeli 
beni Neullly'do zty ret ctml~i. tn - zabitlerle yani Generallerle 1 Upre 
giltol'fl halk ordusunun ~ldlind ctm 1 tabltdir. Acaba reyleri ru • 
tesadüf edilecek zorluktan anlattı. lan bu zatların kanaatleri böyltı ımly• 
Fl1Mnl eu suretle iuıb etti: (:Askeri diT Yoksa bakı1mti 8l5ylememeyi, so
mGkcOefiyat. iyi ve doğru bir ecydtr. :ran adanun v bu dnmdnn duyacak 
LCıkin ·ınamk bQYlo bir eoy haldki olnnlunn Jıoştımna gitmlyeceı. ge • 
vıırliktmı StiynBe 'kuru bir vekilden vez !Tikler yapmamayı mı tıtlzam etı
lb ret lncnktır. Askere almacaklll- m! lerdir! Her ne oluı1ıa olııun llrlsi 
rın hepii1nl t Jih edocck ııllAhımıı do Y nlııtır. atan müdafauı m~ 
yokltır. Efradı talim Ye teibly ede- 1calndo batır , günüle bakarak aiikQt 
cck znbitlcrimiz m vcut detı1dir. Go- cunek, hııkiknti giilcıiıek vatan tha· 
çan Umumi Harpte zabitlik yapıınlar nettir. E er knnantlcıi bQrle idly , 
yeni sil hlardan hiçbir eey bllmoz • onların bu 1şdc pek cahil oldukların• 
lcr.) hfikmctmck znruıidir. Frnnsa Hari· 

cYnnn harp çıktığını fancde • clye Nımnnı, fırır.at dil:m~ken, 1 • 
c k olsak, f ngilterenin derhal Fran- yılcfle tenvir etmek vat n borcuydu. 
ııa:rıı kaç fırka gônderebllcce fuıi sor- Fakat Bonn t do )ıılmz: bu iki man· 
dum. k~in :t"ıkrinl sormakla iktlla et.m • 
c- Şimdilik Azami lb fırka gön- mcliydi. ElbeU Reynaud münakaşa• 

dercbi!irlu cevnbım aldım. lnrındıın, Albay De Gnulle'ün kitap• 
Bu 11ayı beni dehşete dOşürdü. fn. brmdan v ileri sürdü Hl flldrlcrde 

glllz Harbiye Nazırının beni daha hııbcrdnrdı. !Bahııi tayyare ve tımlc 
ziyade tenvir etmek için verdiği eli- mc .. elelcrino intlknl ettirerek bn yol 
ğer bar.ı rnnlumat dehşetimi büsbü- da d:ı 1 tlonrcler yapmalıydı. 
tun arttırdı. J.'ı·anııa Genelkurmayı (Dıwamı var) 
harbin devamı müildetincc İngillcre-
nin eeman 32 fırka gönderm~sini ls- Askerlerimizin talebeye 
temlş. 

c:Bu malllmat Umumi Harbe ait tc ckkürlcı·i 
hntırol~rı,mı ~z: leci!: 1Dl8 do Ifrıın- Geçenlerde fktısat fakUllesinln 
snda 8:1 Jn •llız fırkası vaı·dı. O zıı. t U tt•• i çııydan :!00 lira ha • 
nınıı Am t'lka, ftal~ıı, Japonya ve er P ~ ıg . . u ra ile 
Rusyn müttefikimiz olduğu hnlde lat tcmıı. edilmiştir. B pa _ 
harbi az kalsın kaybediyorduk. hudutlnnmızı beklıycn Mchmctclk 

cFran :ı Hariciye Nazın Bonnet lere k ık hediye} r alınacaktır. 
de endi elcrime iştirak etli. Hatti Bu münasebetle Hukuk fakült 
bir •ün bana şöyle bir hadieeyl hi- çayından temin cdılen 3111 lira il 
k111 etti: ( Harbın arifesinde, ~ inı alınan kışlık hediyeler crlerim'ze 
ıığu to!lun !lonlarına doğru bl~ r;tl~, gönderılmiştir. Erlerimızden gel n 
ordumuzun ve hava knvvctlcrımlzın b. k kt b ğ d de ced' o· 
idarMind n m ul yük ek rütbell iki ır aç me u u aşn ı a r ı) 
zabıt! n dlme davet etmiştim. Bun- ruz!. 
lı1ra h .. ı be doğru gittigimizi ve Po- cAzlz kardeşlerimiz.; 
lon~alı1ar m\isnadckir davranmaz· Bize iyiliklerinizi unut.amayı~ 
lıırsa, harbin on.n~e g~ilcmlycceğint Blt.im d dedelerimiz bu ıımnlı va• 
hal>Cl• verdim. Gırışcceğimfz bir hıırp e .. -
tc Ji'ransıı için zafer ümidi bulan • tanımızı korumuşlar vo bize ema• 
nuıdığı takclirde Lehlere Dnnzig ile net bırakmışlardır. Biz de onlardan 
Koıldoru Almanyayn terketıncled ı- daha iyi korumnktay.ız. (Hüseyin 
çln tavsiyedo bulunacağımı ilave et- oğlu Ahmet: Şile) 
tim. B-ü zalıitlerc eledim ki: cAzlz Jrordcşlcrlmlz; 

c- Bö~·le bir tavsiyede bulunur,- Göndermiş olduğunuz hediyeleri 
sam kendıml ve Prnnsanın eh"llııctı- • 
nl tehlikeye koyacağımı ttıkdlr edl. aldık. Çok memnun olduk. Dedclc 
yoı um. Çil nkü Çeko lovakyayn iha. rimizdcn ve bnbnlanmızdan kalan 
net ettikten sonra bir dc Polonyaya vatanımızı onlardan daha fılila ko" 
ihanet etdgimize hükmeailcccklir. rumnktny.ız. (Mevlud oğlu Molla' 
Fııkat bu gibi iUıanılnra mann kal- Konya Cihanbe}li) 
ınıı k; Fran ... 4Ulntn rnahvolma!lna ee - ••••••••••• .. •••• .. ••••••••••••••• ............. . 
hep olnuıkt.nn ehvendir. Zaten Frıın· 
sa mahvolduktan sonra l,chl tan dn 
tablııtilc mnhvoluıı gidecektir. 

cSözQmc dcvnnılıı Alman)'Rtım lO
ili cncdenbcrl bir :Avrupa bıırbl için 
huzırlnndığını, Avrupada fistilnlUğtl· 
nü harp t hdldilo elde edemediği tak 
diı·dc crgec huue başlıyııcağım SÖ)'· 

Kurbanınızı, kurb nm derisi• 
nl Hava Kurumuna teberru eder
ken Tfirkiycnin h:ıvıılnrda • 
kuvvetli olması yes:inc l'ınek 
\'Crmiıı olacağını~ unutınnymıı. 

Yllbaşı için 
1 

-
Kitap hediye ediniz: 

K itap, k ültürlü bir insanın 11erebilecel l lıe
digelerin başında gelir. 

MeaeJA ıu eaerler : 

Flyah 

Atntürk'tin nutku, 3 tincfi cll GOO 
T11nzlmııt SM 
İsliı.m Ansiklopedisi, cüz· l 100 
M~~u ~ 
Divan ŞiM Antolojisi 130 
Deniznşın 280 
FTaneız ?ıledcnıyeti 85 

el efe tarı1ıi 200 
Tıyatro tal'ihi 220 
1ııtanbul Seb~l ri 60 
M'tkclnnj ı!o 
Muhammedin hayatı ıao 
Muaı;ır Fransız P ikolojW 120 
'npol on 22o 

O m nlı devrinin son Sndrazanıları 100 
Son asır Tfirk , nlrlcrt X DO 
Şahe erler Antolojisi, I -11 ıoo 
Arımay (Çocuk kitııbı) 12 

Gilzel birer h ediy dir. 

Devlet Kitapları Müdürlüğü 
Sailş g ri: Mf. V. Yayınevi v di"er kitapçılttr• 
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Meclisinde 
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Mo& Wıif"'"" ""'"") tepeler ele Sözler pzel, 
(J bici aahf/ednı devam) R l • A mı !ardır. Bu beyannamelerin, • d•l 

Rooscvelt, bu ocak başı musahabe- 00SeVe tın ~~. ~11tf1. h Chş chill taraf dan aöylenen geçır l er bari tatbikat da 
alne şöyle baılamı~r: ..... ..,, fallt , il' 4 ur ın •. • 

Bu mn,.b•b< d=lşfü ha'P h k "'" ............ 1•~· ......... nuıkun metnüU ibti .. etbo> zan· , ....... -- .r.-) hatia .. 1 
kmda bir musahabe dcgil: fakat a.

1
: mu•• hı•m nutku list askı'i siy1.,_cılı-.4tıassı~lanmı· nedilmektedir. Cbuıchill. mezkur balyan teblip (Bepa.JuılecWll ._,,.,,.) 

li emniyet hakkında bir musah::c- Da~a'!'d~ır rea - nutkunda. Muasoliniyi harbe .Ü- ltalyada bir mahal, SO (A.A.) - ki qlardanlMri Amerikadan bil-
dir. çunkü! relsi~i~in bütün hedefi,! yalım: Bir çok ınemleketlerl yıkmış ı Roo,-vclt, billih.,. esı ır. rükliyen yegane adam olarak it.- İtalyan ordulan umuınt :tara~ı • hassa para ve kredi yardımı isti-Amerıkan ısUkliilının ve bu istiklu- bozmuş kemirmiş olan fena kuvve~ bahseerek hükumer ham etmişti. nın 206 numaralı ıeb~nden. . bık 
lin sizler .~çin v~ ~enim için temsllllO<, ,...;.ıd•n kapolanm.am iç ta<n- ve •fl"in fovka!ad.'1!,:f~:: Dôi<• ta.aftan. Londnda .. ıa. ~~n•;:. ':!"""..!o'!.~1 ~=ik~it::-t::'~ A· "~tlği. butun r·~ er n idamesi için, !ındtı bulunuyorl:ı l Bunların gizli 1 bırljinde~ sitayişle o .. s ~ • hiyettar bir membadan öğrenildi- 1 °'!"pe'~e ağır uyiatla geri püskür: merikada .er..ı:=.: konferanslarda, ııızlerı, torun tıı mızı ve torunlarını- mümessnierl, rnenıleketiınizdc ve şoy! demıştlr: "IC ıt- - .. A Ü ind hü- mı - ..._. zın torunlarını son harp çukurumm komşu memleketlerde faali ·ettedir _ ııat yapan işçiler, l;iro.at '\.ve g~~e g.~>re, vrupa zer e _ tülmiie~ur. bilhaasa kredi meıeleıi üz.erine dışınd:ı tutmaktır. 1 • B tx.tışaş" la ıı· •~k b · ı Jel matbaa makineltrl otor ıkum suren fena hava prtlan yu- iki filonun bombardıman ve av te- Amerıkalılann dikkat n~·-,.lannı eı. u .ac .-ı rın ır "'° edcft • • ı. · ·ı· b b d kk-11 ı Ji t.e · tın istihkam --

Roosevclt sözlerine şöyle devam vardır ve bu da milletimizi b" b" l ekiş makinesi ve lokonıoif üze .z.ünden bu gece lngı ız om ar ı- şe u er man sısa a, . l rc1· - çekmif, Daily Telep-aph'ın yaz.ı-

( Biriaci aa.1ıi/ecln tle'!JR>ıı.J 
Gözcialük kanun liyihasile mel' 

kez hıfzı"1hha enstitüsü ve hıf 
zıssıhha mektebi tqkiline, Diya
net itleri ~eialiği teşkilat ve va
zifeleri hakkındaki kanunda bazı 
değifiklik yapılmasına ve yerli 
kumaştan el!.>ise giyilmesine ait 
kanuna bir madde eklenmesi hak 
kındaki kanun layihaları ikinci 
müzakereleri yapılar.ık kabul e

dilmiştir. 
Meclis, bu kanunlann kabu-

et i f . ırı ır" l 1 • 1 . dl l . . L k" t t h lara ve kıtaat& taarnuı etmış e ır. m ş ır. ne muhasım gruplara ayırmak bh·r e ça ışan ışç !er, şım tydınlatıc\an tayyare erının nera a ı a - l ü il l p ları llibi, çok açık bir lisanla, kae· A~cri.kan mlllcll, 1()33 buhmnına ğimizi bozmak ve müdafr.a aı:nimt~İ işekler, bomba kasal~rı, ofilslcr, ta ~dilmiş bulunmasına rağmen, Düşmanın bir den 2:. :ı t~r anBo:: di yardımının bir an evvel yapıl
realızm ıle karşı koymuştur. Bu yeni yıkmaktır. Bnzı Amerikalılar va k ancalar ve tanklar ımal diyorlar. bn tayyareleri Almanyada veze de taarruza u~ ~ü . muını, çünkü bütün Anglo-Sak· 
buhrana m~llct.imizin e~niyet1ne kar bunlar, aynen nazileı'İn lstcJi~er F_akat bugünkü gayretler kri değll- i~gal •fe, istila 'limanlanna ve b_ardıman tayyarel~rm ~km cuml~:a: son milletlerinin mukadderab 
11 bu tchdıde de, aynı cesaret ,.c vazifeyi görerek bu gib" . l . dır. ta are 1 d k" uncesinde yruıgınl r. ç . ış. 
•ynl r .. ımnl• .. ,., koyahm. Jamos- d•m otn>Oktooı.ı .. vo ı::ı;;· ·~ ·.~ s.,;b mette fUUU anlatmal l•llyn- r~ d~a bulunan Y~' er •• "''"" ............... hm•••· bn- mevzuubaha oldujunu bar bar 
Town ve Plymouthrock'danberi A _ !ardan biı· kaçı -fiyor k" b mer\hn •r rum ki milletin hedefi, müd fna Je- mış er ır • .\anlarına hucum et- lunan bir vapur 'hasara uğramıştı~. bağırarak söylemİfl.İ. 
Tnerikan medeniyeti, hiçbir zıım;n bu devlctlerınin dostu ve '•

1
k!z ~ı .. ,~. vazımı yapmak itn ihtiyacınz olan Alman Avlonyada bahriyenin hava da 

1 

lngiliz Sefirinin bu açık sözleri 
&ilnkD kadar tehlike altında kalma- mışız ve onlarırı diktatşc~ü~ o m,~rl- bütlin makineleri, tezgahlan ıe fab- hirarelerinin bataryaları, dün 29 llkkinunda dlişl Amerika efkan umwniyesi üze-aııştı. • nl taklit etmeliymişiz. ~akat u:rübo rikaları mü?1kün olan biltünııüratle Londra, 30 (Aı manın ~ir boınb:ıı:?ım~n ta~yarcsın rinde o z:ım:uı da ıüphuiz tesir 

Berlın anlasması ve lsbat etmiştir ki hiç kimse rı.zllerl ınşa etmektır. Bunun için inanlan- Al t B alevler ıçinde .duşurmuşlcrdır. ed etm.ışti. Fakat bu tesirin el'an A-

A 

: \teskin edemez. Hl b. a lanı mız vardır, zekamız vardır ervctı. ce, man tayyare.___ u se- Düsmanın bır 1lloauna hlic:um en 
menka ehllleşliremez çk ır 

1 
insa~;1Jarnk 

1 

miz vardır ve her şeyin !evktrJe az- karşı, kısa fakat çok ınndraya avcı tayyare.lerimis, iki tayyare dü- merıkahlara, mahut ( Conson) R""'...ı~ bnndon aon,.., 27 ert•ı nnu kfiç!!k k d~ek :''. am , yopa • m;m,. vard". Endü"'d fabnolan hücumda bulunmu,Jardutli bi< ,um••'"~"- kanununu ;ı.a ellWecek bir de-

lünden sonra t 940 mali yılı mu
vazenei umumiyesine dahil bazı 
daireler bütçelerine fevkalade tah 
siaat verilmesınc mütec.:aır kanu
nu. Mali} c V c~ilinin talebi üze
rine, müstaceliyet kararile müza 
kere ve tasvip eylemiş ve devle 
memurları aylıklarının tevhit v 
teadülüne dair kanuna ek kanu 
layihasının müzakeresi..ıe başla 
mıştır. 

Sıhhiye Vekiiinin sözleri 
Bu hususta Sıhhat ve lçtima 

Muavenet Vekilı Hulusi Alata 
demiştir ki: 

!.'\'~,,~er!ln •nlapnosondan bahUt • maz. Gadda~!:k ~~':; .. ';',:' t.,kın, ".'hiplerinl, dhktlldednl ve ~no- üzerine çok mil<ta,.la yu_:s•h•in Doniz ri\.ııtamlanm>< i<'aç edllm: ,..,.,; bulamad•i> ıeeuüfle ıö<ii· 
' . . yangın bombası karşısır .. a mantık rınt, bu mühımmatı 11Uratlc ve Jçbir bası atılmıştır. Anla,ıldıgına M den Y~na~ ve Arn~vuUuk sahille lüyor. B~ tarihte, demıotlr, iltı .. Avru_palı bahis menuu olanınz. şınu biliyoruz ta~dlde tabi tutmadan istihsaliçln Almanlar, bir •istem dahilin t!~delu dqşman t.es~satını dev~mlı Bir iami de (cash and carry) ~e bır Asyalı mlllet, Ameııka 'Bırle- ki milleti k ta tslimiyet. pa- muınkün olan bütün gayretlerin sar eh" d .. k"" ld ~ k d ~r bombardımana tabi tutmuşlar ve öd mal ab o-

t1k DevleUel"i, bu üç milletin genişle- l er_,~~~ı8 1~ ldc cdclıilir. fetmiye davet ediyorum. şf zlır e mum un o ugu a .a~ 'h tahrıbat husule getirmişlerdir. yani «parayı e ve ı lik nıesi programına engel olur veyahut ınsınu, nııı.ı cı e su . . H . . a a yangın çıkarmak gayeıını ~ T ta ' l . . lan bu kanun, bir iki madde 
bu genişlemeyi bloke ederse, Ameri- ler: Hatta. İtalyan mlleti da~ı nazı- er şey Demokrasmnı takip etmektedirleı. ArRgı ız ~ y_are en~ın . küçük bir kanun olup, ~arbi u-
ka Bi'1"'1< Devletlerino ka,., Mrı;k. ~"ı'" ,"nkl ~lm~k ;:ı~"""Y''lı":~ emrinde Tanmm•ı bh•çok binala< ve bu Atı.ll.tluktaki faaby~tlerı mumôden kalan borçlan odemek· 
te harekete ~mek tehdidlle, birleş- b!l mış kır vd~ . ugun .. ;zi ailntt~lıkle 1! Tayyar1.>lerimiz, gcmilerimtz ve meyanda Guildhall ile birçok ki- dııki lng"l. (A.A.) - Yun~nıstan: ten ka.-m'"' bulunan milletlere 
rniAlerdir. ı:uat en ısııu~ ,~ m .,.. crı 

1 1 • • • knraı..,.ahınhava kuvveUerı umumı "' "'" 

A

v vrupaya h*k'm 

11 1 

tarafındnn hangı yıkın ıstlkbalde ö- top anmız imal 0 undukça, hiiküıc- lıseler hasara ugramıştır. Saınt • n-,"' b b"'"'l',.i. (yani bilhaua Fransa ile ingilte-
" ı nnz er, ya mı r· 

1 
k d k acağı b"l ek tıni.z, müdafaa eksperlerile birlik-, p ul kT . b"l hl"k l n, om .ı.v ı.ı; • ) L:- daha k ed" lınasını Alnıanyada hayata ve tlldrlere hilk- un~ ye a ar sı ı nı ı mem • hunlardan milletin ve yarı kürc:rn a ı ısesı ı e te ı eye maruz 21 inci ve 22 ınan tayyarelerimiz, reye ıuu- r ı açı 

..,_ d<fll, fakat A~"""'" be- "'""· . mOdafm• ;çln en iy; tarzda nol kal~ıoa da civuondaki y....,nlar Avlonyaya höculoofa olmak ""'" ve veresiye mal veribnesbU kat'i 

Hıfzıssıhha müesseselerinde ç 
hşan arkadaşların ktymctleri e 
sik olduğundan veya bunun gi 
11ebeplcr dolayısilc maaşa geçi 
yor değiliz. Ücretlerin nıanşa g 
çirilmeleri için bir plan tertip e 
tik. Bu planda müessese başk 

yctl umumiyesini ram etmek ve o za. Tcskın israf tarlarının istifaJe olunacağını knrarlaştıracn. vaktınde söndürülmüştür. ı·inci hücumda bom~işlerdlr. Bl- amelle menetmektedir. 
man dünyanın geri kalan kısımları- bıdalalığı tır. Dışarıya gönderik-cek miktar li Düşman, askari eh~mmiyeti sıta1aı11c rıhtım civar. nalt\i~.e va- Amerikalılar, ifte aylardanberi 

demedir. 
Sıtma mücadelesi etTafında 

na _da hlklm olmak ... ~ A"upama T.,k;n tarılb"' Ame<lkal•la<, Çe- dohilde kala""k mikt" bakkmdal haiz biçb;, hedefe hücum .. miye üm;ndo battkot halin•, b" '°' bu kanunu ilKa etmiye bW türlü 
bir sunle karşılık olarak da Sıhh 
ye Vekili demiştir ki: gelırlerınl ltu~lanmak nıyetlnde ol - Koslovakyann, Avusturynnın, p

0
• karar, heyeti umumiyeslle askeri 1 teşebbüs etmemiştir. Londra ·mın- kıı.alar üzerine düşnıüştür~b?lun~n yanaflJMlf11aktadırlar. Bu kanun duk\arını sanh. surette anlatnuşlar- lonyanın, N>rveçin, Beiçikanın, Ho- tiyaçlanmız esasına göre alınacak • t:ıkasının sair kısımlarında da an naya isabet vaki olm~ ve bil) bı: ilga edilmedikçe ise, M. Roosevel clır. Sizlere, BıUer1n, son defa, na- landanın, ,)aninıarkanm ve J<'rnnsa- tır. • 1 k . • .. Y yangın çıkarllmışlır. bır . . .. c:ümh • tiha 

allerln demokrat dQnya ile hiçbir za- nın likıb.derlnin teşkıl ettiği ikazı 1 Biı, demokrasinin büy(lk tezgih.;ı~ ar ~ı ~.ış,_ tıcan muesseseler Hücum esnasında tayyare dı.. tın! y~nıden reısı ur m ilt: 
- ..,.,....,_,,., •

6
Y
1
•mlf. ol- nuan dkkate almamaktafal" vel lanno .. müblmmat fab,iknla""' a "'~onnuıt?'· _ topln,.mn ılddetli bı. ba,..j ateşi!oedilin'f oı ..... n~an da.__ lnı : 

•uiunn baUdabnm. n.,~a ~el'.me- bu An.,lkah!ar, aı .. , m;hm he<- teşkil odoeeğh. Bu, biz;m ;çin, b;ı,nt _ l'.la'.ye, pa.,f ~udalaa ve aMI k"••!•odm" ,-e daşman •= ın,,-.. 'r• yanbm !•h•nde mutemad" ı.,ı, bo, ~bver!n, kond• hukum~t halde "'"'"'""kt"" Ame'1ka Bldo- h"P kadar elddi, fevl<alado bir va-~onullule< teılulahna menoup ha- ~ı.,.ıe layra•tledmlz ara=d• 65 l:, nutukla. .,ad olunmakla bu
felsefesll• bıaim .hakt\met !elseiemız tik Tuvletlcri nilfuzunu dikte edilen ziyeltir. Aynen sanki harpteyınlşiz'iki bir ordu, saatlerce müddet, ıt ldka süren bir hava muharebesi nj: undan da, zerre kadar a· arasında nihat bır sulh ohnıyacağını bir ıtılh lehine ıstiınal edebiUı· ve gibi~ ayni azimle, ayni ııüratle ve ağmur gibi yağan binlerce yan- olnmştı~r. Tayyarel_<.'rimhden biri ~ü me 

1 

'· fayda çdunamışlır ve 
Din etmesi demektlr. cmizakere edilen blr sulh> t.csınıye aynı vatnnperver1ik ve fedakarlık mb ombası ile 1 ·· ad 1 t · _ şürülmuşPc do murettebatından ıki çıkmıyoı. Çünkü Amerikalılar 

Am 
rika ~ulhü t--...:L kl · h" l ll · ı · muc e e e mış ki i 1> •tl · · l dir b~ı· b le e • • -vı.a et.~ 1crı bu su.lhte~ en fazla :fayda- ,.'serde v

1
. az~f1 e erlmıze .. s~rılmanıı~ t-. Bazan, toplu bir halde düıen şlk"na;-ıııku efyereb!~nuh " erd · 1 t~~I u •-...nu bahane ederek etmıyecektır )ır ede edebllır dıyorlaı·. •tızım ır. ngı tereye buyuk marldı h- bomba r h k 

1 cı ~ ın e~a 11 
ava a yapı • u115• tereye "-.dikleri iki sandık 

R velt, burada ıözlcrina h 

1 
Bu ne budalalıktır ... Kanun bari· yardrmda bulunduk ve istikbıı1de du· . !.upunun tam a kın- nıış ve şıınaldekı ı,htıma giden yol tayyare yedek 

• ..,. ..,.. u . fOY • ,; eanllonlen mO~kkop bfr çete ol- hn lıilyük yard•mda lıuhmncağ". in- <» ıelond•g• auada, yayhm •le· Uzod"" tam lı'ab<tl"" v•k; olmuştu. • ., bd -.arças>U• ~ann· 'K'" 
1 

., ~fr r ;..,..,.. .. kati ti dn eemutinld mar .. yok e<1;1 • gl!tereye ""d•m .. mlnde b;çbı. du<- f'< benzetilebHecek hi• ıeJ.ilde, llu• binalnra d• IMbotl" o!mnş ve Nya kar b.:: ~ k .. ,1.,, t.1e, 

1 

~ teyit olunabilir ld ,.
6
f' mek tehdidi altmda '"'""'" kurta- """luk vukua gclm;,eeekfü. !liçbir d,., b;,.ok bnmban•n av.U za. bmo loombala<m, nalo1 v"'•tal•n ""- .•••~'. .n k ~ "i"d• bedel;. 

.;', ..,ml•k•tl"ln dünyaya bok.:: nim•" için •izi b1' e;•ye mm;yo d;kt><tö" dlktatö•lorln b;çblr komb;. mnda düşmiye ba~ad•ğ• göriil- po u il~ •;"-;_rl •m!'-rlaT arnamda r."'"" ""'"'k eda ~r a m.d.kça tes-

Kısmen mücadeleye tabi ol 
veya tamamen mücadde mın 
kasına dahil olan yerlerden m 
bus arkadaşlarımız bilirler ki, i 
tihnp dairelerinde mücadele m 
murlarımız tek tek çahşıyorl 
Fakat bizi zayıflatan vaziyeti 
olmuştur. Mücadelede çalı 
Mücadele Reisi, laburatuar !I 
şube tabipleri askere alındıkt 
sonra üç ayda kurstan çıkmış 
lan sıtma mücadele memurla 
mücadele yapıldığı zaman 
bette mücadde zayıflıyacak 
Bunların askere alınmaması h 
kında teşebbüsler alınmı~tar. 
kat ekı>iklikler devam ediy 
Herh:mgi bir arl·adaşımızın 
tn•mlekctte sıtma mücade 
tıım.ı.mile yoluna girmiştir de 
sini Y"finde görmedim. Bunu 
rıca racl odnn öğreneceğim, 
kalım, kim sövlemiştir? Müca 
lede.; çalı,nınmızı kuvvetlendir 
ten, arttırdıktan sonra d.lhı 
md ımicudele!\İ hitmiş olnııyac 
tır. 5l·.ıdrrcc v d .·m:l bunun 
rafında ~alı :ınf.ız. Herhangi 
nehir t-ışkını. su v ya bu eksik 
lcr, bu m<.-v ular üzerıne d 
dıkk.atle hi7.ı çnlwnıya sevk 

.,,k .,. dftnJ•,.. feth•tmek hum>U- me<bn< ede=, bona onfi,,.kc.e ed1 • nC<oou, bu azm\m;.ın tct.Mle alllka- m<te ;di, Bil.Un bu bombala•, patl~•hg• ••r~lmüşt;ır. . . • •m elmome l '!'ler' 
da ber tildfi dOofi....,lorl terl<etOile- !on bir ••lh mil danl•! B67lo bi• aalb da.- tehditlerle bu amilinW ..,..na- küik bi, i•tilada pathy•rnk h fk• o•lep, "" thret gemm ve b" Bu kanunun t•md.,e kaa,, lür 
r!no dair ,.,ıh niyeO.,lnin ....... tarihte ml•U go•lılmomiı muauom tam>ynOftkt... M;»~r dcvletlerin;n ;.,;,,m tt 1 1 d " kromü• m<t..,ı,.ı;. ateşin• totulm.., iüdü ;ıga edam•mes; ;ç;_, ıı,,; 
ceğf gnn f'elinciyc kadar, Anerika s~l~hlnnmn ynnşına v.e en ta:hrlp e- bu harbi kazananuyacaklanna ina - i-iJ~z~riçı ı:or .ar 

1

:. tur. sü·ülcn sebl!plerden biri de: s ... , Birleşik DevleUerinin sulh salerin\ dıcı ticaret ~arltlne gıden mutarcke- nırorum, Bu imanım, en son ve en ..._,, • n ~em .rnudafaa Taltif edilen Yunan gÜnkü Ayan ve Mebuaan Meclis-teşvik etmesi için hiçbir hnl4tı yok- den baş~a ~!r şey olmıyncnk~n·. lrı ha_berlere daynn~aktadır. h sıstemlcn ba1ıriyelileri !erinin müddetleri bu sene sonun-
tur ve bu bahiste hiçbir se~p mev- «Yem Nızam» ın rnayıyeti D;rın su~tte cminım ki. b_ugun A- Lndra, 30 (A.A.) - Bu e- Atı"na, 30 (A.A.) - Hi.ıkum(t"e da bilecc·ine öre· bu iki meclis 

t d 'l

ld" N ·1 d"" d i b' . merıkan mılletl, dcmokrası ımanımı· k' akı . g .. A _ r:. g .. ' . . • cu e ır. azı er, unya a yen ıı· nıznm- k . . . ce ı ava nının en bnrız vnsh, ne redilen bir ktlramame ile cPapa· az.ası «hızım muddetımız bıtmek 
Hfırriye~e knrşı ~lrkşn-tş kuvvet- dnn _bahse~lyor~nı', fakat zıhinkriıı- ~~tüarşı ~~h~ıdm ö~Une ~c1m;ki~çin lngilter tarafından Alman tay- nikotin dcnıult.t gcmis'nin sÜ\ariıtl üzeredir. Kanunusantden itibar~n 

ler, Amcrıkan sahı\lertn"len uzakta de dilşuncluklerı şey, en eski ve en u . n mu a na ma wmc er ıst Ra· yar .ı.· · h"" ı ' .. k t k pt n Yat"ldes bir d ı·e "(' • • 1 k • • · •·•tu]maktadır. Bu kuvv-ler fn,.,ı"llz- fena Ş('klln<lc bır zulu 
1 

tib 
1 

t Umızi nrttnmak üzere hiçbir zamnn .. c mırı ucum annı onlemek oı"V"e a a ' ycrımıze, mcm e etın ıntıbap et-.... "" , ., . m ve s < a d. k d b" ırın er 1 · t I . . k fi ctt1ı ılmişl.ir. K('ndi lı (' ayni za- 1 -~· · ~ l kt• M I 
ler, Yunanlılar ve ram fdilmiş mcm· devridir. Çünkü bu lirnnlıkta hiçbir ~~apma ıgı • ıı ar mu~zzanı ır gny- ~ ,,_c cym avcı ayynre ermın mnnda altın şcc:aat madal~nsı vcrll- ıgı. yem az~ gc .ece ır. em~-
lokotl•nlon kaç~n .,kaler ta'*''". hil•rlY"lc, Mçb•! d;ne, Mçblr ümldo "t yapm.,n ""notm•ı bulunmaktn-1 knllaım., olmn~d"-_ • . • m•ot"- k~lm ~e<vebno a" h_u kada• m~-
dan abloka halınde tutulmakta, di. yer yoktur. Boyle yeni bir nizanı, dır. . . . Bu_wcı tayyarelennm muda- Pupanikoliııin znbitlerl ikinci sınıf hım bı meselede, gıder ayak bı-ğer taraftan Japonlara karşı da Çin- beşer ırkına lalıakklinı dmck ve be- trr:e.rlka Bırleşik De~ıe_tlcıi ı·elsı halesı,Londrada hadise,; seyre- harı> marlnh acı, küçüK znblt ve C'f· zim karar vcrmiyc ve müstakbel 
Uler başka bQyük bır ınOdafnaya şC".·iycU e aret altına nlmıık için kuv sı ı8tıle 1~izlerden bu. ~ıllı gnyr~tl denlerizerinde bü) iik bir tesir rndı fiçüncu s nıf harp madalya ıle meclisi, böyle bir kararla dört 
girişmiş bU!Untnllktndır. YC'tin Ve borlbiııliı;ı;in gunahkfir bir ,ta ep e< ıyoru~. ~U mıllı gayreti ~·~- yapm,ı<r. Ü ana kadar ta t ltif e!JllmiŞkl'd r. sen ba ·ı hakk okt Eğ 1 'it T Utifakondau b•ok• b;, e • do 'idi erdon, •ovdl••mo< vo hil<n"'t ttıfu- d fi yyu<e e g am.,a •m" y u•. er ~gl ere ezı ırsc İngiliz milleti bu fen! ;)ve g1::na~: mi~ ve hizmetine! bulunmakla ifti • .e tohtn fa_:ıtla:ıtr bir surette nur-!. n Hr ll'!f f'VV~l lıir <lüşman Kanunun ilgası kararını ancak 

Bam 1":'";'~:.' ~vropa~• " ki" Utlfaka k'"'' !aa! h••P halin. l n< duyduğumu. bu mllkt ndonn ta- ,.dd-:,dntq ed.,o, ve hücum dn ~":;~~~\:,;';' ~;:::;:ı ~~no~~ ''(;u- baldlerinüz vucbll~• dly....,k 
Aa;adak 1 '1' 1 .;~:~kad" dOOk. BWm mU•takbel emnlyetimb., lop 00;,.rnm •e bu talepte bulu-.<- en had !•~.,.;..e g;nn;ş bulunu- ra•'a b;dnol •n •f ba<P maolalyL~ (Conwa) ka ..... u bakk,nda ,;m-etmedltınA sandıyko! ahr. l n. u k Av- bfiyük bir mikyasta bu miıcıı<lclcnin ken' müşterek gayretleı imızin bfiyük yordu. am bu sırada toplar bir- diye kndar esaslı nıüzakeratta 
rupa ve sya a ı arp erı çı aran- • ff k • t1 t .. ed ...r..i d b" verilmiştir. ların biıim yarım küremize götüren neticesine bağlıdır. l nıuvlakah~)e. e _;e ~vvuç <?e..:ı; ne en ıre ~smuştur. --------------- bulunmaktan bile kaçınmışlardar. 

• k alil . M"I • h"" w muta ır ımama meşbu olarak Bu taT 1 Al Ö •· ·· d k" 941 · ı.• Okyanuların ·ontr nü elde etme- 1 ıvenn ucumuna ugrıyan millet" . . bit t t • ' • .are er, man tayyare- H a b e ' .- s t a n numuz e ı senesı ıı:ı;anu-
lzl 

·...ı h t• b" ımız.ı şa u u~orum. lerı!e Çi ·· · d · · d "t"b f"lh k"k ınelerl, b m ı,..n en aya ı ır me- memleketlere yardım Wh I ,. h l hta uzerın e amansız bır nusanısın en ı ı aren ı a ı a ıeleyt teİkll. edeı·. e&ltı Hali ve lslikbali nuza"rı dikknte a· ee elr ın arp a. ey r- l~uharebce tutuşmuşlardır. İngi- uya 1yor Amerikanın yeni Ayan ve M~bu-
Etu n<' te,. Af ':l:' mlh•e., ıa ... k .ıoğnulon .ıotrnya Amedknn arına mesajı " ••"' "Y><ef.,;nin müdahale- san 1"-ecfüleri faaliyete Keçecek-

.Avrupayt. Asyayı, O rı ayı, Avus- milletine hitaben şunu eliyorum ki Nevyorlt, 30 (A.A.t - D.N.B. a- si, Çitv'yi iç olmazsa yüksek de- (l incı sa.Jufal.cn devam) lerdir. 
~~l"9edY1__~~~üyt\O\a!':nU::baln ~~n- Mihverin hücumuna kar~ı kendile~ janHsının h

1
usust mkuhabh-l. bildi.~·lyor: recede inliık kudretini haiz bir Trablusta, Bardiada düşmanın itte timdi bütün ümitler yeni 

..._ _ ... r. • 11.ga- . • lid f ed .
11 

ll 
1 

ğ .arp a cyhtan ongrcsıne goıHler- k bo ıı d 1 · ;ı- k d" · - --L. ··ı d k ·· ' 
,,. •enaWllr ki blder, Amerikada ~·~ m a aa on m• • or n ma • dil<; "'' m 'd d k. t , . <l ço m• •• an ku,ıumoşh•. tnpçu at.,, ,.un, en "'"ego• aç- looc-ku e ec< ve mma~e•ala ı...unı., ...... .;...,.mlk aabada, ga- l~b•";ln~ mu~fabt """""ı.:nlh•a- \\'h..ıor ~;',; l:,,•;. ;;:~,~~ Halbuki, lndan evvelk; aon a· h•m•y>n mUtemad; at.,;mize hi• ba,hyacak olan bu mee];,lerde-
IU: askeı1 6hada, alnımısa blr ta- ~~~ za e~l~~ mut~ı~ ta~:z.d~ ~ e~~- nin, me:Oleket istiklalinin harp ta • kınlarda b.gibi yangınlar, bom- mukabele olmak üzere biraz da- dir. Son zamanlarda ıerek M. 
-.,,,. hem d• lnfll•k ~u..,.nladle zo .~~um ,~":, \ekııu k"'' 

1 
• ••fta•ln<ilo müdahaledlerln h••" ba<dnnnn .,._,.ı.,; için mi;kcm ha faaliyeti; olm ... ur. K>tala.•m"' Roo .. veltin teıvikle<ile, ..... k 

dala Mr taba•""" na;n n:;' ••JOD-
0
;mdldon mlh:.;~ bil<•,:;;~:,.;';;;:: i<ln feda edll_~lne dikk"t eOn~ 'mel b~u hlef teşlcil ed;yo•, da· biçhi' zayiata ui<amad•ğı g;bi, diğe< b.au yerd.,, taraftorlannm =: bir 17.de yaşıy:'1.!'~iz d=a~ri ıı kendılcrlni müdafaa eden millet- si l~Jıgu~l soylemlştlr. Whec- h a dogrusu,liğer hedeılcri teşhis! memnuniyet verici bir şekilde de- yukarıda aluettiğnniz siizel ve 

...:,. ~ 1~,"::.:n dÔ~yanm ,:b;, le"' mü'"herot için yapablleoeiiml•' :;:"''. .....,= ,.,ıe dmm ehnoktc • e•mel.,ine y,vo,du. vam eden haznhklan da b;, oek- tesi•li aöalerile Amenb eıı.in u
ı..~atı .:,..;O...Ue ldoN OOildlltl ,.._ \j"r ,"'J1 !~panak, Ame,;ka n;,ı,şı~ '!;., para alan .. ,..,. P"'paganda- Bi.çnk telkel.,; göu ala.ak leye uğramam•şl"- ~,..; hayH h..,da,._ ,;ı.; 
ili wı.üthlo devreye simıif olacatıı. lhe;;::allerriın n bkudıuücadeleye girmesı cıla·r bugün de adamlarıııa •·iı·ml çok ağır yazr.Jerini fedakarlıkla Sudan - Kenya cephcsinde dev görünmekte olduğundan. bu ef. ~. 

1 

dii ad ha d e o a ar tok azalacaktır ' • J • f ı· · d _,_ J" k- • • "k"I · ve biyle ~ r °>: .• yatta ura- H .. .... . · sene ~~ tıılimatl vcrmcktcdirfoı·. ~apan m.u~'allf ve yardımcı itfa- nye aa !yeti evam ~cır.le ır. an .um~ayenın tazyı ı e !.enı 
'bilmek içın, ken~mısl. dalmt guret. enuz geç degddır Hakıki bır demokı·as.lnin nıiiıncs - ıye teşküatı ıcnsuoları takdirle Italyan "ıtebligı merlulerın artdı: fU (parayı ode, 
O., b~ -~! -·~ dayanan Kondnodni müdafaa için mü"'. •llled~e bugün oulhçll po!lfi!omln yfuledllrnekı-. B~nla., alevle- ltal)ada b;, mahal, 30 (A.A.) mah al) uanundak; ......ı ,;ı..,;. 
..,_ mll•ta•lat ~ bahne kalbat • d•le 00•.• Av"'pa mnıott.,;, bizim naza•tl~ balnl=kta ·~ daha "'"'"' •in içinde, hüik bfr S>Coğa mu- - ualyan o•dulan umumi kam· yetlle yapd..,. kanunu bir ham-tııemb: icap • kendllerı lçln muharebe etmemizi is- aklı schmın son seslen susturulmak ka,•emet d b" l • ah 206 1 t br-.·. lede ilga etmeleri beldenebil" 

'Eior ()i<yUnalann hlll emniyet temlynrlu. Bu mmotter """"' k"' ''""'mcl<tcd;,, e m ve ma a<d• n yu • mm • numa." e '"" • • "-_ 
U..e atUt;nl ,.,ünenlor vma onla· dl hüniyetleri vo =~iyotleri için Hiç ,ııph"''" mfida!n•m•n dfişün- v~.la~n taşln~ al.'onda knlmak Bi~..,. bu.rudu mmtak~da'. Ancak bu ds~ karan •«dd•k· 
J• douim ıd bu Okyanu.tar, yolkon· mO<ad•lelodnl mOmkdn kd .. ak ta ""'k me<buriy•tindoylL Faknt bugün gob• b" tebhko go,. alarnk ça· Ba<d•a e"al>nda topçu faahyeh l~n •on.ad.-., lô Am~anm lnlııe.- devrinde olduta kadar .. ,,, 

09 
yatt, tank, top vo •il•ı• Utlyorla:. An,.dkod" •ilnhlanmn ;şı ltlu mil. l•şm•şl"d". Bdann baz.ı.,, yo- devan o <tmektod;,, Mü.,ahkem g•ltmye ye•d•m• her abetten çolc 

tlldir. Batti bugün, biz, Büyük Brt- Resmen bildlrfrim ki, diğerlerinin yarlıır dökülmekte ve bu, ı.t'.lııki bir, kılan bin lar alnda kalarak öl- hatlımmrz.a yaklaşmak le$ebbü- müeuir ve faydalı olabilecektir. ~ada? yen! İ";l'lltereye merhale- başına ~len ~ıı~ıı :fcliıkcUerinin ve t kaç ~·üz dolar veriliyormuş k_~rlu r ko ı' miişlP.r veya yıu~nmı~lardır. Ma suııde bulunan makineli ktiçük !n- Zaten, ııazetelerde hergün çı· 
• gtd.ip donelıılecek tayyarelere can çekıomclcnnın siıln ve çocukları- la)hkla yapılnıakt.ııdır. llug ın nlcl- amafi!ı pek ~aüfümd k 1 1 "ıltL müfrezeleri geri pus·· k"" 1··1 kan rivayetlere bakılırsa Alman-

ul UZ b 1 
--• • · " l t t.lılk 1·1 b" h · • · ~·~., t"n ur u - e. uru - • lra&lik h unuyor · nızın aşına gc mem<= ıcııı, bu si - .. ~c e a cı 1_ l'n ır ııı.ıcı •ynret mıya muvaffak t mü tür. Biı:biıini tak· d _ ]arın bugünlerde İngiltereye taar-Aınerika için tehlike ıahı.,., lüoumn kadar ve oldukça sa- u"~"'"' mobligl.,· • .,,.,.,\m•lrte «I onuş "'· • •p e en la k lk k . I . . ratle, bu milleUcre vermcıniZ' lazım- bu "iHi.blanmnnın '11çln ,.~ kime karşı arnı~ h~rek~tl rı esnasında tayya- ruza a ışm.a uteme erı de, bıl-

mevcuttur dır. Bo~uncular, çok geç deme in. ~·npıldıt."l millete i"Z:.nh edilmemekte • p et a İJ. 'j D relcrımı>, u.ak çapta bombnlar hassa Amenkanın bu muhtemel Açıkça ve sarih bir surette söyli- ler. Htçer zaman [Ok g'? olmıyncak dir. ] atmıs ve düşmanın makineli müf- yardmunı önlemek maksadından 
""'iim ld b1'1m ıç;n bir tohllke br vo yarm, nnoak lıugündon daha . Vaşington, &<I (A.A.I - ""°""~!- genç erehitabı 1 mdodne miıralyö-' at•ş; açmoş- ;!eri .. ı;yonn..,_ 
...,._, ve pek iJ1 blllynrus ki ya. ""' nl°""""r. , ''." nutku şimdiye kadar "''O!nenrl• . . ı ın. Bi.cok ma ;uel; v<..i• h"'a"' Ho,, biz !<endi ı....lnm•za Al-
'-iunma ....... •e kof=•n yorga. A•ko.-ı;k bakommdnn lngUtore ve "';k dlnloyk! külle i toonfmdnn hfi • (I ""' ....... ••- ) uii,.hlm" ve tahrip edilm;,.;, manlann, lngilte<eye b;r ih•aç lıtn içine saklamakla, tebllkedcn ve Britanya imparatorlu~, bugün dun- ~alıı~ı·A~~~n ile tnki11 e~.ımı-ıtil'. u: mu~. d~".ı·ntınıza liiyık olmn~ı Cıarnhub mıntakns:nda d~t- hareketi yapabileceklerine - hele 

lir. Butçe vazıvetımiz mal 
dur. Birçok yeri rde Sltma m 
delesine ıhtıyaç olduğu halde 
lıyamndık. Bu un kinin teda 
meselesi de, dünyanın bu ha 
bize çok sıkıntı vermektedir. 
lan Cavadan getirtmek zaru 
ne diktiik. Dünynnın vaziyeti 
layuıile kinin ancak ağustos 
limize gelmiştir • 

Biz, evvelce dünya vaziye 
düşünerek elimızde stok k 
buhndurmuştuk. Evvdce 29 1 
ya aldığımız. kinin bugün 6 l 1 
ya çıktı. Tahsis:atın bittiğini 
lisi aliye arzettik. Müsaade b 
ruldu, yenit..'en aldığımız tahs" 
la kinin alıyoru7~ Bize aıkırıh 
ren bir cihet de ötedenberi b 
leıe all§mı~ ve hallin: bilen a 
daşlarımızın elimizden al1111D11 
malarıdır. lzbrabımız budur • ........................................... 

Celik Kaıatla 
(Baştuah 4 üneti ıahif 

- paraşütü açılmadıiı için - du 
can veren gcnı; kız ..• 

f.ndifemi e.nlıyanlar izah 
lcr: 

bu tehlikenin korkusundan kendimizi ya hakiıniyctiııe karşı bir mukave. . kada nutku dmUunlc- bilırs ıuı:.~ n~dınlı olacııkttr b" t ·· k- I bu klf günleri esnasında hala it ş "h t• h t , , __ 
1 

l nn ıldcdi 80 mil)'Ona ~ah d Be A~nbn k · ız b. • manın ır aanuzu gen pus uT- • tırtaramayız. u cı et a ırıatmak met Nı esi t.C'şkil etmektedir. n~llte- yüzden fazla d lst • 1 ır. kı.ş d \; d- ""r '11 
ll"'ogunun !çın- tülmü'?tür. Jngilizler, üslerimızden İnananlardan dt:iiliz. 

iatcrtnt ki aktedilen ademi tecavüz re ve Dritanya impnrntorhı~ ın<;nn . :ra ;)"O as~onu ırnt 1 ~ u~u ugu cııa ha o ılaH z \"- b" ._ . 1 M - fih Al 1 hktlnrına rağmen, bir çolc Anııpa şecaati tarihinde ebedi en a 'ı acalı: 1 nakl;tnıışUr. Bunlnrdaıı bn ka bir km çiÇf'kli '"Ollan nınd n tnı'ilıi Tttaçını bombardıman etmışler- n-ma ı man ar taarruz:-~ıle'·etleri istila olunmuş ve esa- bir muharebe v . r1 y B~ şAy rl çok ıstasyonlaı- da nutku t.C'l'cümt.: c~ mi· •n m b ivuk felakete tüı mü" ı>e de hasar yoktur. g~çaeler de, geçmeseler de, İngı-
"' k erıyo ar. ır me - tikten son. kı d l - . 1 . G • ,,- s k~ Ac ·L d '- d 1 r l • • ""b" .. t 1 ~tin yeni şekli altına alınmııtır. Bu an sefcrt heyeti gönderllmcsl hak. ' ıa sa n gn .u7.cnnAd:11 t r. enç yaşınwlaıı na atıldı- . ~r · ı . .r~ıu~ a, ııı;ay a değer ız er ıc;ın mu un ve mus ace me-lrıilleUcrln akıbeti, bize, nazi taban- kında hiçbir talep mevcut değildir .A ... rupa ve Cen!ıbi Amerıh.-n hı.tin gmız çetil' )..>lda k' ide <xlilrn ınuhım bır hadıse olmamısıtr. j sele (Co'lson) kanununun orta· ~ının namlusu karşısında ya~ama- Amerlkan hilkumcttnin tıerhnngi bi; mem1cketl?rin?ckı dinleyicilerine t k cvkl re )<' 'kn nı~.kiı n tem n 29 30 il&kanun gecesi düsman dan ltalkmasıdır. Bu kanun ilga 

tıın ne demek olduğunu bildiriyor. A5z:ısdı da b1r Amerikan sc.fcıi heyeti ~~:~~~,~~~~ Şadralktaı~. bit,: çdok iAsta • ett •l h<:}. c nları t rcılctııı •yi og- tny) ar~ Itri il~ dalga hulind; Na-1 edildiği andan itibaren lngilizler 

- O, dediler, yere dü 
parçalanmış değildi. Yimi p 
~iit açılmamı~tı elenemez. Zn 
Eribe, 800 melrc yüksekten a 
dıktan sonra, nasılsa de:hal 
taması icap eden paraşüt ha 
sını eline geçirememişti. Bu, 
bilir nnsıl oldu. Böylece :rer~ 
metre yakla~ıncıya kadar bal 
bulup çekmek için uğrll§t~ 
sonra, muvaffak olamadığını 
layınca öndeki paraşütün ha 
sını yakalayıp hızla çekmiş, 
raşüt de açılmış... Fakat [. 

g n ermek tıusu d h" b\ 
1 

t ., ıı ga uzerın en me- rcııcce a. 1" h . . .. - d • b" f 1 Amer.ikaııın siyaseti ve taı•mamakt d '"" a " r n l'e dk• IUUn momkk•tlm·; iç;n çah n . 1 b d po ' şe nmo "''"" en uçarek ri- .. n., " ne es • m" ulocaklar ve ı\rneriba efkarı umumi.vesi A - a "· dlior y;rmi ı.ta.yon lıu nntku ,;:,. voo;z ·ı ~· nn "·hl 0~•<1.,, ,.ıe1.- ve b;&aç bnmba atnuı- ha•pto daha büvük b;, oevk ve m~~kanm milli siyaseti ca vermi§lerdir. rnişt r: rı mış şu n 
1 crı vC"r - lard~r.. . . ku~etle devam imki.nnu elde 

NazfleT hareket.lar.iıtl, dahilde nl • MDlı sı1.·asetimiz, harb"ı ı"stihdaf ""'t • • • Sıvıllerc nıt bırkaç binnyn "ısa- etnuş bulunacaklardır. 
'-nıı tt?W etmek yahat IJ° vü ktııd ... ı it Bir m s1,..k intihap ed(' iııi.z u- l ,. ka hl .. y1 "._ bl. ;:'"r. "· Mnıı slyuotift hedefi Rgl erenin man, ,,.,.; kamç, •lll'l ""'"" b,der 

0 
mustu<. Yedi kisi ölmü, TASViRi EFKAR :ıııemı~:~tl ;le et~e:;:k ~~f sarl{. tıar ~ mem~keU1!1tzden uuık tutmak: h J .. h4!' e lnden kaçınınLZ. birkaç kişi de ynralanmıştır. • Berlin garında yangın 

J'lı.lal'llarla haklı ~naiye çalı" - si~lhla~::sıa v:';!~~ktu Dcv~_tle~n arp ga~e erı imnr için elzem olan şe),ıfiratçı- d Atl ... t\ikte faaliyette bulunan 
,....,, Aeaba Almaeya, • ı..rı.aqı yaoelimiz .. , nu ""' • (Birinci •ak•f<Üo ,_.., hfrn ortadon kolkma >d ,, en<za h anm••d•n bfri b;, 1 • llc•lin. 30 (A. A.) - D. N. 
'1r cenubi .Amerika memlekethıe, mat ve lqe =~e ~«:r ton mil'him- çık ve basit bir şekilde iz.ah edecek Milli inltılip ~lcr ·çne ı;C'nç- giliz ta)yaTesini düşüım:. 1•• n 8. ajansa bildiriyor: ~emlokednld A""'- Birlqlk bulonaa m6dante,.. '"'::;' .. phelerde olan bfr beyannam<nln"" .ı için ya- lu "'"fondan yap•lmaktad "' "'· Bu ,.bah 6,45 de Be<linde An-
-..vletlerlnin t.ecavtlzftndon hlmaye den"lmesi demoı-.a 

1
Y•i nn içın gön- pılan hazırlıklar çok ilerlemiş bulun· • f 1 Al halt aannın bagaj deposunda bir ...... el i•'ft ._, J "'" B n n d6nya hak\ k-d ınınr fü\ '~etine g 1,. İ.! ,ıa ıl mantar, bı"r .. ..ı.·ır ahalı"sı"· • ~ ~ ·-- ediJ'onıo demekte ·~.;ne ıtar, - • ma •wı ır. rd d b ~ = ~· y:ıno-ın çıkrnıttır. Yan.,,,n bazı bü-~h.Jdu-t edecek mi? mını"sb3-ette. vıordıml ~tucadelcg_ine buyük Amerika Birleaik "-vleUcri mlit- )'8 ım c ı: ilC«'ğlnl h:ılı eet Ma- k il k . o· .,. "av. J- ... m<e1ctcd d b " .uc.; reşal ıkml . ki: ne o c tıf nakdi ceza rolara ve bilet gi§elerine de aira-

y\ cihete derln haanım vardır ki büyük nlsbette -rdı ır ~e. a. a tefikleı·e müzaheı·et eden başlıca bi- kestı"ler yet etmio.tir. 
Atna,1kan nıiUetinin bii)'tik -'--....a 

1 
R .,_ m etrnchdır. U· tarnf devlet olduğu gibi harp soııra Es.ns itibarile "clııhdc iki l).ecan " ~et· l h -n . veç n, usyanın ve Alman.,....,. k 1 • ..,...,.,tmalısmu: H kika • Londra "O {A.A ) So --ıft1 Jupon Hin" dı"çın· • 

" ı, 'izdijilll yo un al ı,in en ıu diğer memlekeU 
1 

J-J- om- sı sene erimle yapılacak olnn knl ... -.,- : a t 't ıus. • "' · - n .., .... er- • • 1 tlelıli~yi ve istikbal iç!n en bny:~ le ·etlerine ber ün er n. mihver mem- kınma ve her fe); yeniden tanı.im :ıı.ıareşal .sö%1eı'ini şu sur tldıiüı'- dC' Toulous.c nıdyosunun bıldirdlğino müzakereleri 
cUinya sulhil ümidini ihtiva eden ... cilğer h g çelık, maden, pet işinde de en mühim rolü oynıyacak ı mlşlir: gljre, Alman işgal makamlan Or- T k" 30 (AA ) J 
1u ıe,t.,l .tdti üzerincie mdttefL,.J.~· rol ~e l bitaarptı1!'~1zenıesi gönder- olan devlet de yine Anıerlkadır. Bu Mnrl'cıaUn meml"kct . i .,_ lcans şehri ahnlisiııe 1000000 frank- o ıo, . . - aponya 

ı ,...., ,__..._, t-' ... wc. .-ı nası ra ... muhalif de ·uib 
1 

ı--1ı• .. " 11; n )?lıgı lık bir ceza kcsm"şl d" B ile Hindiçini arasındaki ticari mü-
n ... ı _.. ... e ıaıJflll IU haklkate iibı 11· . d bö l h - ı ara ug.uıs harp gayelerinin A· gibi sh de vatan a kil F . ı er ır. u ceza, 

.... erı.ı;.ı ........... fazla yumm•- ~ ... ~.';"' .. :hol~ ·d: = ~:.:. <:::.!-:;:;_· taMamlle ... 'ı::.ıı.ız; ;.,.. .. ... ,.ı • •• ::;:;~·~ 1 r.~~.~.:::;::!.": ::.~-;-• .:""" n . n ~ti·~:.:. "'y";li.d!a.:; 
zeı ıne verılnıiştir. ,.. 

de bir dere kenarının 
kumuna düşmüttü. 

Eribe .. idı. 
Derhal yanına kopnlar ara 

daki yakın akrabası tayyareci 
cihi"ye fÖyle diyordu; cBab 
iım.. ne yapayım, yakalıya 
dım halkayı ••• Elim hep bop 
ti.> 

Kaldınldığı hastanede yapı 
ameliyatta da anlaşıldı ki, Eri 
nin, çok eüratle inerken, pek 
açmıya muvaffak olduğu ön 
parafiitün müthiş eadmcsile, bi 
rekleri patlamıştır. Yirmi c 
saat 90nra can veren Eribern 
ölümüne ağlarken. müteselli 
duğ11muz tek nokta, bu hazi 
lüme, kullandığımtz Aletle.den 
rinin sebehiI_et vcrmit olm!lı 
eıydı. 



layseri~e eski eserleni'lıllr:~. q 1-
ıt:LE VERGISILE 

• 
( 

Galatasaray niçin 
mağlôp oldu? 

Takım bozuktu, Galataaarayıa bu kadar 
•iır bir mailGbiyete uğrama•• lçia Adeta 
herı•J' evvelden hazırlaamııta ve muhak· 
kak olaa ıu idi ld, Galataaara,. böyle lalr 
matJOblyete müstahak değilcU. 

""A\ 

~ .. .ı müesseselerin 1941 den itibaren tutacaklan 
ümun&l 

IMALAr 
defteri 

Nümune 2 
f ptidal madde.inin nevi çok olan 

ıınai müeHeselerin 
IMAL-T tk/teri 

Hilmuae 4 Nümune S Nümune 6 

Nümune 3 -----MUAMELE 
deft11ri 

Nümune7 
~ret iizerinden m~ • EMTiA Nim mamul maddeleri 

mele vergisine tabi iTHALAT ve imal ettiren müesııe!lele-
SATIŞ 

defteri müesseselerin iHRACA T rin EMTiA iTHAL.~. T 
MUAMELE defteri defteri ve iHRACAT defteri 

fefterlerimit.in 25 - SO • ~ - 200 ve daha fazla aahifelileri mevcuttur. Taşra aipa
itleri aühuletle srönderilir. 

Yazan: Süleyman TEKiL 
.ı.a tariht iç kalenin et· ! 

Kayseri (Husuat)- Şehrimiz be· lulardaxo dikmek ve birnz gerl· j 
Yukarıdaki defterlerin nad kullanılacağına dair fZAHNAME. - FL 25 kuruş. ] 

/l..::Uala~saray niçin mağlup oldu? sonra iedta kendüerinde büyük bir 
de h% b~la~~rayın mağ!Cıbıyetin· 1 emniyetsizlik hissetmişler ve etra

ca men ı~d :ssem o~a-~ığı halde fındakilere de duyurmuşlıırdır. Bu· 

Pil
• --·şı ~k 0

' udgum kulübun. Bfşik- na mukabil tercihan oynadıklıırı 

lcdlyesl muazzam tarlht cserlerlmi· rafınrçekmekle başlanmıştır. Re· 
zln korunması ve etrafının temiz siıv etrafının temdz tutulmasına 
tutulması için güzel bir teşebbüste ilk o~ı:. iç karenin cenuba bakan 

A1Slnl gorunUyor. 
bulunmu~r. Bu i§e, Selç~·=·'====:=-=-ıc======== ua: n ar"ı ın a ağır bir ·ı-n· k le 

gen tt- u !ı .:ıdıı!ı tından be rn:lJ! u ıy~- n\C\' i re konulan hu oyunculara 
~· , __ _; rl her rasgcldr her ne kadar biraz cesaret gelmı.ş· 
sım 1rruı•Ja~ avni suaı· · ·ıu · de kı .ııııı-•••••••••-1ıııı. Ht-ı·k · 1 ışı m. 1se şıış nlıklarım giderecek hiç fle 1 ~ 

d _ese dert anlahnak ve her bir izahat vcıilmemiştir Kangalda Bel .. ' • -!.°:._ ug~m kimse ilt;. münakaşa et· Tasavvur edilebilir m.i ki biı· B 1 
u~ ıue• ın olmadıgındnı ·· ••t•• k Jen . 1, yuru U- ta lmtnda haf oynıyan bir OYUnCU" a r 1 

~dıaya kafa ı:alladıktan dan Uk defa olarak birinci ~ımda Çalı$ m • 
IOnr., sukutun altm olduğu k b.lh . ,,..... b-1 takd . .•. . . nu pe ve ı assa Beşıktaşa karşı bir kere 
h 

11
• cttıgım ıçın sorulan ve dahi olsun oynamadığı solic mev· Sıvas CH~§ı:ın;-sonS~~ ::~~ 

;:: ~ a1yııı k.ıpı~·a. çıkan sualleri kiinde randıman beklPnilebiJsln? Ka ı JrııL ... 

U
c td '>f bu , gıbı hazır bir cevap Yine, birinci takımda arası- nga -~ bütçe nisbeti üzerin· 
e e etn y 1•"'4 ,., sinde ~ın imar ve bayındırlık 
G 

' e ça ~-ım. oynıyım ve mevkiinde vasat bir o- d ka 
"..<)ta~~~V. m:ığ~Ob'vetinfn. yur- yun çıkaramıyan bir oyuncunun . ~e,.·· 'büyük bir ehemmiyet vc.r

dun h"ı k?~esınc bır uğultu se'klin· safl'içte bir iş görebilmesi lhtimaH ~ ;.c ve bunların d.n bariz .netkclC: 
de yay11ciıın şu günle~de, mağlühi· akla yakın mıdır?. kasabanın çclıresıne yenı bir pa 
)"et sebeplerini sıcağı· sıcağına yaz- Biz Galatasaray takı har1 norama vermektedir. Kasaba dahi· 
mayı ve bu suretle de cmerhaba oynadığı şekild~ gö d~~~ı ~ .ac linde üç mahalle ile 22 sokağın kal· 
deme>dt"n Galatasarayın ~den ye· dakikalardan lfba r ~d ':'u_,~lc· dınm işleri tamamen ikmal edilmiş 
Dild - k 1 ren a e t b -.......J' bU .. k bl "ht.ı.. ta . tgmı .~ra ederc>k oğrenmek rimlze fnannmıyacak kadar &ll}'l'e - ve u ıtun .. -ı.ı_7 yu r l ....,aç 
Wıyen kım-;elerin? suaU~rine ce· ler içerisinde kaldık. bu suretle onlenmtştir. ~banın 

• Up \ emwnin en münasip bir za· Bir taraftan s:ıhasıı" ve antre· çıplak manzarasını yeşil agaçlarln 
man olduğunu zannediyorum. nömansızlık Galata,. .. ry oyunt'ula· süslenmlk için de caddelere zaman, 
Galata r ıınm arala~ındak' anlaşmayı kal· zaman dikilen ağaçlar günden güne 

•f sa ayın mağlubiyeti dınnış, diğer ı;.ctftan )eni mevki· artmaktadır. Belediye tarafından 
Galat.asar.ayın otedenberi en bü- tere konan t«Y ubesiz oyuncular ya· '(asaba i~risinde halkın park lhU

la F(ik hatası takımmı maçtan birkaç nındakilcrl adırgamışlardır. Bu şc· ;acuu karşılamak üzere de gilzc1 

clakika ewel teshıt etmemdir. Bu kllde'ki (l<latasaray takımndan gali- bir park vUcude getirilmiştir. Ayn
ına ıanlış 1"lide yüzünden Galatasara· biyet ,t'ğll oyun beklemek bir cin· ~ Kangal • GUrUn, Kangal - Ar
rın JUi uğradığı mağlüblyeUer sayıla· net ,.ı!urdu. mı>ğan istasyonlarına giden yollar 

llllyacak ka<laı· çoktur. Vakıa takımı bu şekilde yapan üzerindeki gayrı munt zam binalar 
g Oyuncularına, oynwacaklıın me\'" Galatasaray idarecisi takımından da istlmlAk edilmek surclllc yeni 
ld kikı en :ı.. hı kaç v,tın c\•vel b'f- galibiyet beklcmedlğin1, ancak mnğ· caddeler açılmaktadır. Kasaba ch·a· 

dirmesı \"<! bu u,.etle oynıy4cak lup olmamak için çalışılacağını ih- rındaki yılanlı kaplıcaları da halkın 
kinı eteıe 'karşısındaki Uı'lcJJn ve ııas ediyordu. Falrat öyle bir t.a· 
OJ un. unun meziyet ve kıt urlıınnı kımm galip gelcmlyeceği kadar bü· sıhhi ihtiyaçlıırına karşılık vermek 
dil1\inccek bil zaman bırakması lit· yük bir mağlO.biyetc uğnyacağını imkanları dahlllnde düzene konul· 
mm elıı ken, Galatıt•«ilrey. takımı- akhna getirmemişti. maktadır. Velhasıl Belediye dar 
nı, on dııkık, ı~ .. d;ı -.ııp:ırak, sahavn Hnlbuki bu bir bakışta görünü· bütçcsile kasabanın im:ır işlerine 
çıkat'ak kını :.ıı el.nden. hu ufak yordu. tam manası ile kuvvet vermekte· 
'8rünen, fakat hadd uı•ında futbol· Biz Galııtasnrayın pauır günkü dir. 

Pli 

CÜ fu:ermdı- bul·iık t ı olıın S\'l n· rr.ağlUbıyeti hakkında 1meak bu 
tajı ıtlmakta :lır. Bu S\.lretle Galata· kadar bir mütalea yürlitmekte-
18ra\ n vaptıl;ı bu ırnrizler da ·ı)·iz A>'ni zamanda bu['unkU ya1.ı
aaa ak ttt- olaıak t ·ıı e nistiı-. mı:da c.C:Uakt ı-ov niçin i ... :u~ noti· 

Paza gün Be kt ı ka ı G • ccl~ -alıyor?> sualıni okuyuculaıı
laüısaıay id~ .. rc·ı~ı i >ine bu hatayn mızdan da sorarak bir anket ııçrı1ış 
clilşnıı 'lfer ~ b futry1ı-1Jlcr. ~ • olu)·oruz. Kısa yazılarak gönderile
haya çrkmadan b k dıık•ka ev\d ce1c cevaplan bu sütunlarda nesre· 
&:yırt!} aeakl:ııı ye leı oğ ndiktcn 1 deceğiz. ................................................................................................ -

31 Birincikaouo Salt gününden itibaren 
5 GÜNLÜK RADYO PROGRAMI ger 

ırac ===========------:::::;::===== 
ısa, 

lda 
) 

ıl? 

SALI, 81/lt/tJ40 

8.00 Haheı leı 119.00 Müzik 
8.18 Mutlk. 19.30 Haberler 
1.45 Yem k 1istC3ı Hl 45 Mür.lk 

istif + 20.15 Gnzcte 
sa 1%.JO Turkçe plül.: 20.45 Fasıl heyeti 

· il t2.60 liabcrlcı 21 30 Konuşma 
rdu 13 05 Turkçc plak 21.45 Orkc tra 

Ul.20 M'Uzık 
=.. + 22~'l0 Habı>rlcr 
vuş ı~ 01 Mııılk tcaıı 2~ 45 Ork.c:tı"A 

1 
18.40 Şarkılar 
19.15 Müz.lk 
19.30 Haberler 
19.45 inecsaz 
20.15 Gazete 
20.46 Mütlk 

21.00 l\tuslkt 
21.llO Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 Hebcı ler 
22.45 Dans müziği 
23.25 Kapanış. 

CU!ılA, 8/1 /941 

8.00 Haberler 19.00 Fasıl heyeti 
8.18 Mfitik 19.80 Haberler 
8.45 Yem k llste.'li 19.45 Şarkılnr 

Sıvasa tahsis edilen dokuma 
tezgiıhları gelmiye ha ladı 
Sivas, (Hususi) - Memleket

te ev dokumacılığını ihya etmek 
ve Ctimhuıiyct köylüsünü bu sa
hadn müstahsil bir hale getirmek 

gnyesilc bu yıl için lkbsat Veka
letince programa alınan tezg-h
larla bunlara ait yardımcı mal:r.c
me ve vasıtnlnnn t~vzii hususun
da hazırlanan cşaslara göre, vila
yetimize 200 tezgah, 170 pamuk 
tarağı, 190 yün tarağı, 200 çık
rık, 36 .r.ün tarama tarağı gönde
rilecek '\'e bunlar, köylere tevzi 
edilecektir. Bunlardan ilk oarti, 
vilayetimize gelmiş bulunmaktn· 
dır. Bunlar ikmal edildikten son
ra, Vekalet de, gönderilecek mu

allimlerle tezgahların işleme ve 

kullanılması hakkında muhtelif 
mıntakalarda kurı;lar açılacaktır. 

1-GENÇLIK 
2-GOZELLI' 

3-SIHHll' 
tite yüksek bir kremd a

ranan bu meziyetten 
hepsini size 

KREM PERTlV 
temin edebiir 
l - KREM PERTE'\ Bir 

tualet müstahmdır. 
İnce bir itina • ya
pılısındakf hussiyeti 
itibarile yüzde~ cl22i 
ve buruşukluktın te 
şekkühine mar olur. 
Deriyi ~ene vd~erı?in 
tutar. 

2 - KREM PERTV: Bir 
~zellik ''atasıdır. 
Genişlemiş me,nntı sı-

kıştırarak cileki pür 
tük ve kalrcıklan 
_giderir. Cil .,; lekeleri 
izale eder ;•eni mat 
ve şeffaf bl hale ıze
tirir. 

3-K.REM PEfEV: Bir 
cilt deva~ıı·. Deri 

2uddelerini ifrazatını 
düzeltir. S4lce ve si
yah nokt rın tcza -
hürüne anı olur. 

Yeni Kayseri Mektupçusu Cilt ndaıJni bcsllyc-
acı l 18.30 Konuşnı 2'l.00 Dnn müzi~i 

18.45 Oyun havası 23.25 Kapan~. 
+ 20.15 Gazete 

12.80 Şınkılar 20 45 Temsil 
ilcan 

ÇARŞAMBA, l/11941 

8.00 n•rleı· 
8.18 t.Jüzik 
8.45 Yernek lı!!tA! 

* 12.30 Şarkılar 
12 60 Hahcrler 
ts.06 Şaıin, türkü 
13.20 Orkestr11. 

* H.OOMUzlk 
18.llO Kon~mıı 

8.00 Haberler 
8.18 MOzik 
8.Co Ev kadını 

+ 
tz.30 Şarkılar 

18 45 Çocuk şaati 
11.i.&O Haberler 
1 !) 46 Şarkılar 
20.16 Gnze•e 
l!0.45 Fnıııl heyeti 
i!l 10 Konuşma 
!1.2& Yeni şarkılar 
21.45 Bımdo 
2'.!.80 Uııbcrler 
22.45 Mtizik (caz) 
28.25 Kapanrş. 

12.50 HaLcrler 
13.0li TQrkiileı· 
13.20 M!izik. 

+ 
18.00 Müzik (caz) 

12.60 Haberler 21.30 Konuşma 
13.05 Sa Merlorl 21.45 OrkC?Stra 
18.25 Müzik. 22.30 Haberler 

+ 22.45 Orkestra 
18.00 Müzik 23.00 Milzlk (caz) 
18.30 Muııiki 23.25 Kapıııuş. 

Cıımarted, 4111941 

8.00 Habm-ler 18.40 TOrkuler 
8.18 Müzik 19.00 Konuşma 
8.Cli Yemek listesi 19.15 H.tvalar 

+ 19.30 Ilabcrler 
13.30 Türkçe pllk l!J.45 Fasıl heyeti 
13.60 Haberler 20.16 Gazete 
14.06 Türkçe plllk 20.45 Şarkı tüıkü 
14.20 Müzik (band 21.16 Kouuşma 
JC>.00 Müzlk 21.30 Orkestra 
15.30 Orkeııtm. 22.30 Haberler 

+ 22.60 Cazband 
18.00 Müzik (caz) 23.25 Kapanış. 

Kayseri (Husus!) _ Erzurum rek kuvvıleı•dirir. Ku 
ru cildle icin vai!h, 

mektupçuluğundan naklen şehrimiz ve yağl ciltler için 
mektupçuluğuna tayin edilen 1 vai!Y~ }tSUsi tüp ve 

Yaver Soydaş §ehrimize gelmiş ve iilll••viiaiizioiiları-~.·n•rliıdliııırli.•••ıl 
vazifesine başlamıştır. ı 

Maliye Vekilethden: 

SATIŞ YERi: DiKKAT: Defterlerimi~ h~r mn. 
esıeaenin ihtiyacına 

İnkllap kitabe~ uygun for•inlerle buılmııtır. 
Tabı srayet temiz - Kifıdı en l1l cins
tendir. 

' renkli 8 harita71, 72 clevletlnbaadıralanlllt 
520 sahife yazıyı, mflkemmel bir mubbra 

defterini havi 

Hayat Takvimi 
Çıktı. Bu eşsiz ve emsalsiz takvimde: 
Milletler, dinler, ihtiralar tarihile Türk ~kılap ta -

rihi, sağlık, güzellik, kazalardan korunma çar~eri, dev
letleıin vaziyeti, vilayetlerimiz, kazalarımız, \renleri
miz, liman ve iskelelerimiz, her ayda yapılacak ı::ler ve 
daha bir çok lüzumlu yazıJar. vardır. Taklitleri~i tllm~
mak için (HAYAT TAKVIMl) adına, (MAARIF KI
TAPHANESİ) adresine dikkat etmelidir. 

Fiyatı 30, ciltlisi 40 kuruştur. 

inhisarlar lstanbul Bat Müdürlü· 
ğünden: 

Güherçileye ihtiyacı olanlara 
İdaremizce tedarik edilen saf potas güherçllesi, kilosu G6 kuruştan 

ve beher pakette 6 kilo bulunmak üzere satışa çılcanlnuıbr. 

Bu maddeye ihtıyacı olan sanayi erbabının: 

J. - Adı ve soyadı, 

2. - Adre.<ıl, 

8. - lem ettiği aan'nt, 

4. _ ...... " Müddet zarfında ihtiyacı olduğu &:1ihcrç1le miktarı hak

kında mıılümatı havi talcpnnmelerlr Mıntaka İkt1Bat MQdilrluğüne mU • 

ı·acaııtla bu ihtlraçhırını ta~ık ettirdikten ıronı·a bu vesika ile Tophane 

dG Barut Sabi mıığazamızn mOrncaat rylcmP,l •rl. (12616) 

Almanca kurslar 

Ecmin6nil HcıU.·evinden: Almanca 
kurslarına 211/941 perşembe gOnü 
saat (17) de başlanacaktır. Kayıtlı 
talebenin o gün ve saatte •lershancde 

hn~ıı· bulunınalan ilV.n olunur. 

B. TOVEN 

NOKTALAllA 
YAZIDA KULLANILAN iŞARETLER 

Mnnif VekiileU tarafından biltiln 
meklcplcrc tavsiye edilmiştir. 

ÜÇÜNCU TABI 

Herkese lAzıro 10 kuruı 

Dr. Hafız Cema 
LOKMAN HIKIM 

Dalıillye Mütehuı111 
Dlv-.. .ota ıoc 

Muayene saatleri: Puar hart 
her lf(ln 2,6 Tel : 2239' 

ITıY ATROLA! 
ŞEHiR TIYATROS 

DRAM K IStJ n Bu aktam 20.30 < 
APTAL 

Yazanı Doıto1e" 
KOMEDi KISMlı 

Bugfin tatil yapmıyacaktı 
Bu aktam uat 2'.30 da 

P111a Huretleri .. • 
•·AKSİM1N BOYÜK Salonunı 

YENİ PROGRAM 

1 -... Safiye ve arkadatlan, 
2 - 86 kiılllk revü heyeti, ( 

vayan ı.jı1larında bir gece). 

1.. Atma idareıınde 

Zengin mizansen, dekor, koıt 
cumartesi, llazar günleri saat ıe 
revü m tlneu. 

BORSA 
50 • ıı. 940 1ıaaaaael..t 

1.onıfr• 
Ne.,.,ortr 
Cenen. 
Atlaı 
Sof ya 
Madrlt 
Budape .. 
BUkrq 
Relgrad 
Yokuha. 
Stolı.hoL 

ı Sterllıa 
100 Dolu 
100 in. Pr. 
llO Draı.ml 
lto Len 
100 Peçeta 
100 Peql 
100 Le1 
100 Dlau 
100 Yea 
100 lnoqlıır. 

i. l 
132, Z( 
29. ,ı 

t.9,! 
1.6 

12. ~ 
!6. s 
o. ' l. 12 

S111 
!1 or 

ISTANBUL-iKBAL KiTABEVi :-------------
Emfoönii Jlalkevindım: 211/DU •------------

Konferans 

perşembe guntl s:ınt (18) de Evimi· 
zin Cağnloi:lun<laki ımlonundP tlni
\'Craltc Tıb Fakültesi pıofC'SÖnerln -
den Sadi Irmak tarafındnn (Millet
ler arasındn fistünlük davası) ınev· 
zulu bir konfeı-ans verilecektir. Da-

Bir otomobil 
aranıyor 

'I'ürkiyede yedek parçaın mevcut, 
az kull:mılınış bir otonıobll satın a
lınmak isteniyor. Abid han, zemin 

ESHAM VE TAHVIL,.\-

1938 1hd• S lkram~.U -ı; 
Erranl l! 
iıvu • linuru• 1 1' 

• • 1 ıı 
• • • ı 
• • 4 ı• 
ti • s ı 

,, " ' ı' Anadol Oe1111r1ol l V• 'l ı>eıtln 4( 
,·ctiye yoktur. kııt No. 7 ye müracaat. 
__:~-------------

Zührevi ııe cilt fuıstalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
ötleden sonra Bcyoitiu Ataeamti 

karşı,.ındıı ltaııanbey Apt. No. 33 

Telefon: C358G 

Bir muhasip 
llerk•ıı Baaka11 '9fl• 10! 
Şark Slıorta $frkeU 

iş arıyor rrn= ha .. ltı r= 
Ziı·Rat Bankasında ve bir çok ti- \~Orsa rıcı a' n IV!tl! 

carctluınelerd<> muhasebcciUk ya~ • Re,adlJ• .J Lira 0 J 
ınış ve elinde mütcadıllt. bonservıs- S 
lerf bulunan bir vntanrlnş, İstanbul- Kalııı -..ıwrtlk 9' " t;) 
da ve taşrada mııhasebt.-.ct11k yapmak Kllçe alb• sr•- 2 ,, 7t 

------------- iç!n iş anyor. Aı.1 edenlerin aşağı-
1 il dakl adrese mnnıcaat etmeıe11. 
!Mühim Telefon No. lar~I Kuı·tuluş, Değirmen sokan No. 17 

- 1 Ahmet Gilr1ıa'' 
Size ant tUzumlu ol~llecek tel.,_ 
ton numaralarını venyoruz. Du 
numaı-alan detterlntzln bir kb§•· 

sine kaydedinla. 

YANGIN 

Çotuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim, Talimhane Palas No. 4 
Hastaları her etin saat 15 ten 
sonra kabul eder. Tel: 4012'1 

GG ... «anakU 

Öile 
bdaıll 

Akta• 
Yata 
lıaHk IYanakll 

Salı -l3Sı 
Ru• 
clklı 

ıf 

Tasviri Efkar 

Salih Necati &ı ~~ ... eka•~• Vakıt•aa Mrııs11dı sekerci Hacı Bekir sıkaiı aı11dadır. 111$0 yene $UeSi yıtm 
~vın ıçın / 


