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Milletimize 1 

Mesajı 

\1940 ın Adamı 
v 1 

~ .... .....ıw..-.. i Çörçil 
1 

Nevyork, 2 (A.A.) - Hafta· 

Pamuk Kongresi 
Ziraat Vekilinin Nutkuyla Açılan Kongrede Delegeler 

İhtısaslarına Göre iki Encümene Ayrıldılar Bu mesaj şunu gösteriyor: 
lngiltere. Türk dostıuğu
nun sağlamlığını ve Türk' 
ideallerinin manasını pek 

iyi kavramıştır. 

Ü ngiltere Başvekili B. Çörçil. 
yılba~ı münasebetilc ve Türk 

gazeteleri vasıtasile Türk milleti· 
ne bir mesaj ıgöndermiştir. Bu me
saj, memleketimizde, jkj millet 
arasındaki sıkı dostluğun ve İş be
raberliğinin yeni bir ifadesi diye 
kar§ılanacaktır. 

B. Çörçilin <iediği gibi, Türk
ler kara gün dostudur. Şunu ifti· 
harla iddia edebiliriz ki bugünkü 
dünyada söz tutmanın kudsi ana
nelerini ancak Türkler y~atıyor. 

Dünyanın emniyeti ve istikrarı 
ve hakkın tecavüzden korunması 
için girişilen bir mücadelenin tam 
bir zafere varacağı hakkında en 
mü§kül ve çetin dakikalarda bil:, 
en küçük bir ~üphe ve tereddut 
duymadık, imanımız hiçbir zaman 
sarsılmadı. Birçok müşterek gaye 
ve menfaatlere dayanan İngiliz : 
Türk dostluğu, cidden felaketlı 
zamanlann imtihanından muvaf
fakıyetle çıkmıştır. 

Gelmekte olıın iyi günlerde bu 
dostluğun dünyarun istikba}i v; 
bütün hür milletlerin cmnıyetı. 
saadet ve refahı için p~k büyük 
bir ehemmiyeti haiz olacağı lıak
kında B. Çörçilin söyledi~ güzel 
ve doğru sözleri büyük bır mem
nuniyetle ıkarşılanz. Bund~n ç!
karacağımız mana ~dur kı ı~.gı
liz Başvekili. Türkiyeyi .. ve .Turk 
milletinin ıbütün insanlıgın idcal
lerilc daima eş ıgiden oıncllerini 
pek iyi anlamıştır. 

Türk siyaseti. sulhun. emniye• 
tin ve hakkın koruyucusu ve yapı· 
cısı eıfatile senelerdenberi parlak 
fiili imtih nlardan.,g.açmiftir. Türk 
milleti, dünyanın kendisinden 
beklediği asil rolu pek iyi kavn• 
yor ve benimsiyor. Bütün millet
lerin hakkına v~ emniyetine daya
nır yeni bir ~lem kurmak üzere 
istikbalde de lngiliz milletile elcle 
vermek. Türk milleti için en haz· 
lı ve saadetli bir gaye olacaktır. 

B. Stalin ve 
B. Hitlerin 
Mesajları 
Yılbaşı münasebetile duyduğu

muz mühim mesajlar arasında B. 
Stalinin ve B. Hitlerin mesajları 
da vardır. 

B. Hitler, yeni bir şey söyle· 
miyor. Eğer milletlerin hakkına ve 
hürriyetine dair sarfettiği sözleri 
her milletçe anla§ılan hakiki ma
nalarda kastetseydi zaten bu har
!>e meydan kalmaz, Almanya ve 
ltalya bütün tabii ve makul hak· 
larını gönül hoşluğuna dayanır 
bir müzakere yoluyle temin eder
lerdi. Ne çare ıki Mihver, hürriye· 
ti, kendi istediğini yapmak diye 
anladı. İstiklalden kasdi, bütün 
Avrupayı sırasile ıbütün dünyayı 
.bir tek milletin hayat sahası hali· 
ne indirebilmekten ve esaret al
tına almaktan ibaretti. Sulh diye 
Alman ve ltalyan emellerine kör. 
körüne boyun eğilmesini ve bu 
iki memleket ne yapsa hiç ses çı
karılmamasını kastetti. 

Bu gidişin neticesi olarak gafil 

milletlerin toprakları bugün işgal 
altında bulunuyor. Yaşamak az

minde olan diğer milletler ya si· 

lahla bu hakkı korumıya çalışı· 

l a tecaviiz ihtimallerine y or ar vey 

karşı tetikte bekliyorlar. ı 
B. Stalinin mesajından anlaşıl-

d .. - Sovyet Birliği de, har- ı 
ıgına gore , 

b . . 'd d ,.eklen varılan 
ın ıptı asın a ,,. . . . h 

.. ıkendısını a· 
'anlaı:ımıya ragmen, 
. • . ernleketler· 

rıcı tehdıde maruz: rn 

den biri sayıyor. 
. Moskova· 

Vaşıngtondan sonra Jr 1 
dan akseden sözler insana ~ub. ~
naati veriyor ki akıl ve te .. ırın 
k 1 d .... . mu te· 
orumıya kafi ge me ıgı . 

rck . · · · Mihver, cmnıyct sıstemını, 

karnçı ve kılıcile zorla kurmak ."'e 
bütün dünyayı kendi tecaviizl:rıne 
karşı bir tek müdafaa cephesı ha· 
ı · k ıne koymakla meşgul bulunma • ı 
tadır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Amerikanın geçen harpte seri halinde yaptığı yÜzlerce yük 
vapurlanndan bir grup 

Asnerika geçen harpte Fransaya asker ve malzeme nakliyatını te
mın tçın az zamanda ve seri şeklinde yüzlerce vapur yapmıştı. Bu ge
miler o zamandanberi me~k kalmıştır, çllnkü bunları tican sm-ette ış. 
ıetmekte hesap yoktu. Fakat vapur ihtiyacı karşısında hesap ftlAn bir 
tarata bırakılmıştır. Son zamanlarda Amerika hUkOmeU, bu vapurları 
faal bır hale koymıya zaten uğTnşıyoniu. Eğer Amerika gooı.ilerinin, A· 
merikan filolarının himayesi altında işlemesi haberi doğru çıkarsa bu 
vapurlardan derhal istifade edileceği şilphesizdlr. 

Amerika 
Harbe Bir Adım 
Daha Atmış 

Gibidir 

Amerikan G3mileri lngiliz 
Limanlarrna lşliyecekmiş 

Heı11 de Donanınanın 
Hiınayesinde 

Amerika 
Ablukayı Yararsa 
Harbin Önüne 

Geçilemez 

Jıponyanın MUdahıle 

Edebileceği Umulmıyor 

Radyo Gazetesinin 
Bir Mütaleası 

hk times mecmuası c 1940 sene· 
inin adamı» olarak Churchill"i 

göstermiştir. 

I Bu sıfat tarihin eyrind~ o se· 
ı ne en mühim deği§iklikleri yapan 
adama verilir. 

Meulır mecmuada evvelki se
nelerde bu sıfatın verilenleri ara· 
sında Hitler ve Stalin vardır. -

B. ilof 
Viyanaya Gitti 

Sebep Tedaviymiş 
Sofya, 2 (A.A.) - Stefanl· 
Bulgar Başvekili .». Filof, bugün 

Viynnaya gitmiştir. Orada muta
hassıs doktorlara muayene olacak • 
tır. Başvekil birkaç gUn sonra Sof· 
yaya. dönecektir. 

Bulgarları Azimli 
Olmağa Davet 

Sofya, 2 (A.A.~ - O. N. B. Ba.ş
vekıl Filof, yeni yıl mUnasebetlle 
dUn Bulgar milletine radyoda bir mı 
tuk söylcmış ve demişlır ki: 

Geçen sene içinde hUkflnıet mem· 
lekeli harp dışında tulmıya muvaf
fak olmuştur. Bundan başka 1940 yı 

it, Almanyanın ve İtalyanın bUyOk 

Ankara, 2 (A.A.) - Ziraat b k · · ı·k V K · l u ongre mesaısıne, tısat e· ı ongre seçım eri yapıldıktan 
Vekaleti tarafından tertip olunan k·ı t" • t 1 1 d b 

k 
a e ının ?P antı sa onun n aıı· sonra delegeler arzu ve ihtısasları-

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'in kunu mu""t k k . . na gore ıkı cncumene ayrılmışlar-
pamu kongresi bugiin saat l 5 de lamı!\tır. Ziraat Vekilimizin nut- ı .. . . .. 

ea ıp ongre rıyasetıne 
nutku ile açıhnıştır. Mevzu ile ala- izmir mebusu Rahmi Köken reis dır. Bundan sonra umumi he:, C't 
kadar ve ziraatçi mebuslarla mem. vekilliklerine de Adana murahhas cumartesi sünü saat 1 O da tekrar 
leketimiz pamuk bölgelerinden !arından Kasım Ener ve Ege mu· toplanmak üzere lçtimaına niha
gelen murahhasların ve Vekalet rahhası Fevzi Liıtfi Karaosman yet verrni ve encümenler derhal 
mütehassıslarının iftirak ettikleri l intihap edilmişlerdir. çall§malanna baı:ılamışlardır. 

Amerika dan 

12500 
Tayyare 
Anıerika Harbiye 

Müsteşarının İzahatı 
Londra, 2 (A.A.) - Bu ı;ene 

içinde İngiltere Amerikadan çoğu 
bombardıman tayyaresi olmak 

üzere l 2,500 tayyare alacaktır. 

Deyli Meylin Va İngtondan 

aldığı malumata göre, Amerika 
harbiye müsteşarı bu meseleye 

dair demiştir ki: 

cİlkkiınunda 700 tayyare yap· 

tık. Bu sene; her ay 1400, hatta 

2000 tayyare yapacağız. '/c 75 ni 

lngiltereye vereceğiz. Tayyare f ab 

B. Sunner 

lngilizlerıe lspanyollar 

Yeniden Anlaşıyor 

940 Bilançosu 

3500 
Tayyare 
İngilizler Bu Kadar 
Tayyare Düşürdüler 
Londra, 2 (A..A.) - Hava Nez -

rctlnln verdığ'l malumata gore 1940 

senesi içinde düşUrUlcn Alman tayya
relerinin yekunu 3500 dır. 

Bunlardan 3090 adedı &\' tayyarc
lerimızc 44..J 1 ha\ a defi toplarımız 
tarafından dUşürillmUştUr. Dlişnıa -
nın tahribe uğnynn av ve bombardı· 
man tayyareleri arasındaki msbet 
dörde karşı blrdir. 

İngilizlerin 1050 ~ tayyaresi kay
bolmuş, mUrcUebatmdan '400 tayya
reci kurtularak tekrar harb gir -
mlşlir. 

Nevyork, 2 (A. A.) 
Scrippı-Hovvard infiratçı grupu
na mensup gazetelerin bapnuhar. 
riri olan B. Smit §Wllan yazıyor: 

11 lyi haber alan mahfille
rin vardığı kanaate göre A· 
merikan ticaret gemilerinin 
1941 yılının ilk haftaların-

Son günlcnie mihver İngilterenin 
Amerikan yardnnını elde eden siya· 
set zaferi karşısında şa.şırmı~ bir va 
ziyettedir. Amorlkadan gelen ha -
berlerde mihver gazetelerinin bUtiln 
gayretlerine rağmen Rooseveltin git
mektedir. Roosevelt pazartesi günü 
tiği yoldan ayrdmıyacağı bildıril -
meclise yeni kanun 11!.yihalan arze
deccktir. 

şefierl sayesinde Bulgaristana ccnu- rikalarımızda geçen sene 165,000 
bt Dobnıcanın avdet.ini temin etmiş- ki i çalı ıyordu. Bu sene 250,000 
tir. Fakat nihayet, Tann ancak a- kişi vardır. imalat iki misline çık
zimli olana yardım eder . 

mıştır. 

İspanya Harıcıye Nazn Suner son 
günlerde İngiltere ile lspanya. ara -
sında meseeı olan Tanca işini aydın
latmak için beyanatta bulunmuştur. 
Bu meseleyi hal için lngıllzlerle ls
pnnyolların komisyon halinde topla.. 
racağı dUn b!ldlıilmiştlr. 

Suner beyanatında yabancı bir 
memleketin Tanen mıntakası üzerin
de gözU olduğunu ve İspanyanın blr 
emrivaki kar:,ısında kalmamak için 
bu şekilde h r ket ctUğinı bıldirmiş-

Haziranda düşmandan 143, 1ngıl! 
terden 59, temmuzda iki taraftnn 212 
ve 49, .Ağustosta 957 ve 296 tayyar 
zayi olmuştur. 15 ağustosta Alman· 
lar tnrlhin kaydcttiğı en bllytlk ha· 
va hUcwnunu yapmı lar, bır haftad 
455 tııyyare kaybetmişlerdir. 

* (Dcwamı: Sa. 8, SU. IS te) 

Bardia Et rafında 
Trablusun 

110 Kilometre 
içerilerinde 

Kahire, 2 (A.A.) - Bardla mmta
masında, İngıllz ılcıi umumi karar
g!hındakl Reuter muhabirinden: 

İngiliz devriyeleri, iki gtindenbcrl, 
Trablusgarp hududundan 110 kilo -
metre lc;eriye uıı:anan bir sahada ha· 
reket halındedirlcr. 
Diğer taraftan, 24 ilkkllnundanbc

ri Bardia'dan Tobruk'a giden yol ü
zerinde de sahil boyunca devriye ha
reketleri yapılmıştır. Bardianın mu
hasarası devam etmektedir. 

Kum fırtınası yeni bnşlamış, sıcak 
ta artmıştır. 

ltalyan Esirleri 
Hindistanda 

lşte bunun içindir ki, Bulgar mil· 
lcti, hUkfımetin ve kralın idaresi al

tında. Sill} Slkı toplanmnlt ve d:ı.vası

nm doğruluğuna iman ek v zı. 

** (Devamı: Sil. 3, 'li. 8 da) fesini ynpmıya hazır bulunmalıdrr.:ı. 

Ali Şir Nevai 
Büyük Mütefekkirin 
500 üncü Yıldönümü 

Maarif Vekaleti, Türk Tarih Kuru· 

muna, TUrk dil Kurumuna, İstanbul 
ilnlvcrslteslnc, Ankarn tarih ve coğ
rafya fakUltelerine bir tezkere gön- , 
dererek cTilrkçenin arııpça ve fars
çaya birc;ok bakımdan UslUnlUğllnU 
müdafaa eden ve anadilden ılım dili • 
yaratma hedefini gUden ve buglinkil 
kültür tclllkkimize hizmet eden> bil· 
yük TUrk şairi Alı Şır Neval hakkm 
da. olilmilnlln beş yilzUncli yıldönti

mil münasebetlle bir ihtıfal yapıl -
masnu ve şimdiden hazırlanılmasınf 
bildirmiştir. 

Toren O şubat 9U tarihinde yapı
lacaktır. Şairin, klltllphanelerlmlzde 
bulunan kitapları tesbit edılmcktedir. 

Bombay, 2 (A.A.) - Garp çölünde Bızde mevcut kitapları .şunlardır: 
alınan İtalyan esirlerinden ilk grup. Üniversite kUtUphaneslndo dıvanı: 
diln Bombaya gelmiştir. Bu grup, Ayasofya ve Silleyman!ye kutUpha

Ali Şir Nevai 

sera kampına doğru yola çıkarılmış- dır. Viyana kUtUphanesindedlr • 

paşa ile 
Milıışcntı 

dört general, 300 subay ve 627 erden nelerinde Hamsesi ve diğer kUtUpha· Fatihin veziri Malunut 
mürekkeptir. Bunlar, dahilde bir u.

1 
neleıimlzde eserlerinin birçoğu var- ımıhaberatını ihtiva eden 

tır. ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.. 

T bl 
ephesinde İngilizler müttefikler buluyorlar - Şeyh Sünusi kaçıp lngiliztere iltihak etmift.İr. 

ra us c akla d b l · • _ _J .. -ldü~·· ·· imdi İngiliz İ§gali altındaki Trablus topr nn a u unuyor ve resmunı"'°e goru gu uzere, 
faik tarafın.dan aaygı ile k.ar§ılanıyor. 

Almanlar ita/yaya 
Hava Kıt' aları 
Göndermişler 

Loncfra, 2 ( A.A.) - Reu
ter: Resmi ltalyan ajansı Ro
madan tebliğ ediyor: 

Alman hava kuvvetlerine 
menaup bazı kttalar:m İtalyaya 
gelmesi müna&ebetile İtalyan 
bava kurmayı reisi General 
Pricolo neırettiği bir emri ycv
mide diyor ki: 

Abnan hava müfrezeleri, 

düımanm kuvvetlerini tahpt et
mit olduğu Akdeniz.de hava ve 
deniz muharebelerine iıtirak 

edeceklerdir. Ba müfrezeler bü
yük bir ltalyan cüzütamı olarak 
telakki edilecektir. 

lngiltere mi 
Balkanlar mı 

Amerikalılara Göre 
Hücum Hedefi: 

İNGILTERE 
Vaşington, 2 (A.A.) - Yılha. ı 

günll bUtlin dalreler kııp&)ı nld~
lu lııılı1e Harlt'i~ e Nıtzırı H•ıll 
nczarde gelerek başlıca mü ~ lr
lerile goril mılı~tür, 

811 t.ıralarıln Aıııerlkalıları ı . 
gal ed n ~ıca !>ualler ızıınlındır: 

Fransıılar tekrar bnrhe ~lı
yaı·aklar nıı. llaı;>lamıya(•aklıır mı': 

nonıa aJ rı ımlh yapacak mı~ Hit
ler 1ngUtereJ1 l!ıllliıJa te~hhüs P. · 

de<•f!k ıııl '! 

Gelen haherlt'rP goro lllUer 
h.'\Şlıl'D taarruzu İnglll<•reJ<' JB • 
ı~aktır. Bu dhetle Ralknnlıırd • 
ki a"kerl lııı~ketlt"re dair olan 
hnbcrler JU mlltınl ıgı lıılır \eya 
'inşırtmak itin kııı;ılen UJduruı • 
ıııııştur. 

Hiller, dhan imparatorluğu pro 
Jdcrlne karşı b:ı-,lırn mukın·enwt 

ınerknl olarak lnı.rUtcreJ 1 ı;oru • 
J or. ~nııırlk ııı Jardınıı, lınıltlcrf· 

al kokıinden lı~mC7.den ('\\el tn
glllerf'~ e bir darbe lndlrınnk ısıı. 

: fl('<'lıtır. l tc lıııaun lı;ln ;\laıış il 
mnnlıtnndan, ·oncç \C Hollan
da sahlllı-rlndcıı gell'n f'n lulı;uk 

haherler hile llikkatle tetkik edl 

liyor. 

ttr. (Rad\o gaz.olesi) 

B. Sunner'in Sözleri 
Madr!t, 2 (A.A .) İspanya harl-

cıye nazın Suner. <Haz> gazetesine 
verdığl mUW.katta hulAsatc."I diyor 
ki: 
Tanca'nın entcrnıuıyonal bir hale 

konulması sun'i bır vaziyet yarat -
mıştı. 

Entcı nasyonal hırs 'e tamağııı ifa
desi olan bu vaziyete nihayet ı; er
mek... lşte İspanyayı a!Akadar eden 
ycgtı.ne cihet bu ıdı 

Vaziyet ltalyamıı haı be g!ı me ı 
Uzerınc vahim bir mahll'et almıştır 
Bu çok tehlikeli ve vahim anda İs
panyanın derhal harekete geçme ı 

lctıbcdlyordu. Taııcaııın hazıranda ış
gali bundan llcrı gclmiştır. Tanca !da 
restnin kat'ı olarak İspanyaya gcc
mesl ise ben hariciye nezaretine gel
meden C\'VeJ kararlaşmıştı. Fakat bl· 
rısl Avrupanın buglinkU hakikaUerl
ni görmediği ıçın olacak, Twıcanın 
müdafaasına İspanyol kuv~ Ucrtnın 

yanında başka kuwctlcrln de iştirak 
etUrllmcs!ni münasip gördü. 14te bu 
izah cdllmcz ve cUreUI emel izhar 
olunduğu anda deı hal Tancada ts
panyol parası resmi para illln olundu. 
vali tayin edildi, ~asyonal idare 
kaldmldı. 

Elbasana Doğru 
ileri Hareket 

Devam Ediyor 
Manastır. 2 (A. A.) - Rcu

terin muhabiri 'bildiriyor: 
Yunanlılar, Lin köyü civarında

ki tepeleri müthiı:ı soğuk ""c kar 
fırtınası dolayısile henüz alma. 
mışlnrdır. Fakat 1talyanlar bura
larını muhafaza cdrmiycceklerini 
bildikleri için malzemelerini Elbcı
sana çekiyorlar. 

Klisurada Süngü Hücumlan 

Atina, 2 (A.A.) - Yunan 
resmi söz.ciıaü, askeri vaziyet 
hakkında şığıdaki tafsilatı ver
mi tir: 

Klisura mıntak mda yapılan 
mühim bir hareket esnasında, Yu. 
nan kıtaları, birçok İtalyan mev· 
zilerini, süngü hücumu ile almıs· 
lardır. Fena havaya rağmen icra 
edilen bu hareket neticesinde Yu
nanlılar. natlannı mühim surette 
ilerletmiıılerdir. 

Arnavutluk cephesinin m<"rkez * (De,"Jlmı: • a. s. il. 7 dl' 

\. ___________ , ı Şarlo - .... Hayır bayım, Avrupada çevrilen büyilk diktatör 

oyunu benim değildir! 
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Zülali Durdu ve Parmaklarını 
Göğe Doğru Kaldırarak 

Ellerini Tehdit Eder Gibi Salladı 
- Sizi buraya davet ettim. l lığa ve zulme karşı serilip yiı1.tan 

Kabul buyurup geldiğinizden do- ebedi kin sahlandı ve bu ş.ahlan
la) ı bu kulunuzu ihya buyurdu- mayı müteakıp asabi b ir ha mle 
nuz. Gerçi ıofram fakirane idi ve ile yerinden fırlatlı. 
sıze ne şarap ve ne de mey suna- Zülali iptidadanheri I lızırı tet· 
bı ldım . Karşınızda köçek oy~a- kik ediyor ve onun çehresindeki 
tıp suendcler ve hanendeler dın- tahavvülleri gördükçe, için için 
leteınedim ~e hatta b~çcm~e seviniyordu. 
size hır çıragan 5a fası tertıp edıp . . . . 
gönüllerinizi hoı edemedim. Bu· . ~~~~ b~'. .~aya p~rçası. g:bı dı· 
günün adeti bunlardır. Misafirle- kıldıgını ~oruncc, yıne bır ışaret
rine ikramda kusur etmiş ıayıla· le herkes1 susturdu. 
bilirim. I hı:ır gök gürültüsüne benzer 

F akdt.... sesle: 
Zülali durdu ve parma.klannı - Ağanın söylediklerini yüre-

gökc doğru kaldırarak ellerini ğimiz sızlıya aızlıya dinledik. Epey 
tehditim_ız bir surette salladıktan zaman var ki bunları hep dinler, 
ı;onra: sezinııer ve yüreğimize acı salar-

- Eğer buraya böyle bir hoş dık. 
eğlence umanık ıelenleriniz var- Derdi biliyoruz amma devası· 
sa \..usurumu idraksizliğime, izan· ı nı öğrenmiş. değiliz. Kerem edip 
sızlığıma bağışlayıp yola düzül· onu da bize söyliyen bulunurBa 
ıiin l er. Cenabı Hakkın azametine yemin 

Eğer benimle beraber kalbiniz. ederim ki canım bahasına o deva. 
de Allah korkusu, Resulullah say: yı elde etmiye çalııırım. 
gısı, mi.ilk ve millet muhabbctı .. . 
varsa başımın üstünde yennız, • Ha~~.tım mulk ve mıllete ve se. 
gönlümde tac ve tahtınız var. lametı ummete kur~an olıun. 

Ağalar; ~ehri Jıtanbul ,baştan Diye haykırdı ve bu aözler de 
ba!\a \aleı:cı.r, sarayları, kasırları, tekbir seııleri arasında sona erdi. 
köşkleri ve nice nice eğlence yer· (Arkaa var) 
lerir~ bir cenneti alaya benzer. 

Fakat gözünüzden gaflet per
desini sıyırıp iyice bir bakarsanız 

(1) Ahmet Amm tarih!. 

Ümmeti Muhammedin nanpareye SPOR 
muhtaç, aç ve sefil olduğunu gö- : 
rürsünüz. 
Mağripten Mcşriğe kadar uza· 

nan mülkü islam bir hara.ben.ra 
dönruıü:ıtür. Ecdadın kianlannı 
akıttp. canlarını vererek aldıkları 
yerle.r üçer, beşer elden çıkıp du· 
rur. 

Nemc;.eliler Rumelidcn, Moa
koHar Anadoluclan Mcmaliki 
Mahtuseyc saldırıp yatırlar. Asa· 
kiri aılin1 iıe köçek miıali canibi 
Saadabadda ibrazı hüner edip 
topçıy.an ve hum'baraciyan. sazen. 
degiın ve bazcndeııin aruında 
radaŞllp toplarını atarlar. 

Bu hünerleri se~reden erkanı 
devlet ve iyanı memleket gülle
lerin ni~ngaha isabet edip ha
nı.imanı düşmenanı ehli iman ııibi 
berbat ve tebah kılındıiını [ l J 
5Öyleyip se~inirler. 

Burada ~evk ile raksı sü
rur edilirken, ötede düşmanla bile 
olup müllc~rinin takıimine razı 
olduğumuL Acemler de bize sal
dırrnıya ·koyuldular. Yiğit asker· 
!erimizin burunları, kulakları ke
s ilip, gözleri oyularak, avratlan· 
mızın karınları yarılıp sabileri ha
vaya fırlatılarak, kılıçtan geçiri· 
liyor. 

Bizlerde gayreti din kalmadı 
mı? 

Bu işler nice zamana kadar ııü· 
rüp gidecek ... 

Kadınlarımız koyunlarımızdan, 
evlatlarımız evlerimizden alınıp 
vüzeraya petkct çekiliyor. 

Nadir Bir Hadise 
Malam hldiseler dolayısile K!mil 

Sporelin futbol ajanlığından ve ha
kem komitesi başkanlığından istifa· 
sından sonra, bölge direktörlüğünce 
ajf.lllıfa. Nuri Bosüt inha edilerek 
Ankaraya yazıldı. Fakat bu vazi
yetten sonra da idal'ecihk sahasmda. 
nadir tesadi.IC adilen bir hadise ile 
karşıla,tı'k. 

Yüksek hakem komitesi htthalde 
- futbol federuyonunun muva!akati
le olacak - Kamil Sporelin tekrar 
futbol ajanlıttna tayini için bir ka
rar vererek bu i9in halline Sadi Kar
sanı memur etmiş ve !stanbula gön 
dermiştir. 

Sadi KarSAn tstanbulda cv\'e!A. Nu
ri Bo~Utle tema5 etti. Ve bu vazife
den i~tifa!!tnl rica ederek kcndiıinin 
hakem komltrsl başkanlığına tayin 
edilece~ni bildirdi. Nuri BosUt fe· 
r11ğ'at lt'Ö!ltererek bu teklifi derhal 
kabul etti. 

Ktmil Sporeıllo y~rıılan temuta 
bilhassa i&tifasma l!f'!bep olan bölge 
cesa heyetinctı hal<emlere verılen ce
za meselesinin halledileceıti bildirile
rek tekrar futbol ajıı.nlığtna gelmesi 
temin edildi. • Hafta ortasında da genel direktör 
!ütün Nuri Boaütiln ajanlı~ı taııdik 

ettigi bir telgrafla lstanbula bildiri
liyor. 

Vali 
Yollan G9zdi 

Vali ve Belediye reisi Dr. Liıt
fi Kırdar dlin sabah ~ehir haricin. 
de yenid en yapılmakta, tamir 
edilmekte olan veya yapılmasına 
karar verilen yolları gezerek di· 
rektifler veımi~tir. 

~-o--

Adaların 

Yardım Motörü 
Adalardan, lstanbula hasta 

nakli güç ve hususile geceleri im· 
kansızdır. İstanbul belediyesi bu 
gibi ani vaziyetlerde hasta nakli
yatını temin için yeni bir tedbir 
almak üzeredir. Bunun için de 
hem itfaiye işlerinde ve hem de 
hasta naklinde kullanılmak üzere 
Adalarda daimi olarak 14 - 15 
mil süratinde bir motör bulundu· 
rulması için alınması lazımgelen 
tedbirler müsbet bir netice ver· 
rniş tir. 

Motörün planları belediye ma. 
kine müdürlüğünce hazırlanmış
tır. Mürettebatını bir itfaiye eki· 
bi teşkil edecek olan ıbu motörde, 
içindekilerin karaya çt'kmamaları 
ve her an hazır bir vaziyette bu
lunmaları için her türlü tertibat 
alınacaktır. 

Nizamsız Hareket 
Eden Şoförler 

Benzin sarfiyatını azaltma« ga
yesile taksiler tek ve çift olarak 
çalıtmıya baıladıktan sonra, bazı 
şoförlerin bu vaziyetten istifade 
etmek istedikleri göze çarpmı§tır. 
Şoförler, gizlendikleri bazı garlar. 
da ve durak yerlerinde bayrakla
rını indirerek mütterisi varmı~ gi
bi hareketle istedrkleri yolcuyu 
almak ve istediklerini almamak 
suretile niı;arnsı:ı bir yola sapmak
tadırlar. Vali ve Belediye reısı, 
bu gibi yolsuzlukların önüne ge· 
çilmesi v~ bu hareketleri yapan 
şoförlerin tecziyeleri için altıncı 
§Ube müdürlüğüne emir vermif*ir. 

Yeni Otobüs Servis
leri Düşünülüyor 
İstanbul belediyesi vesaiti nak. 

!iye buhranını bir dereceye kadar 
ön)iyebilmek için her türlü tedbir
lere ba~vurmaktadu. Çünkü buh
ran son günlerde had bir ~ekil al· 
makta ve halk çok 11k1ntı çekmek· 
tedir. Bu meyanda mevsim dola
yısile Boğazın Rumeli sahiline İş· 
!iyen otobüsler bugün İçin fazla 
gelmektedir. Bu otobüslerin bu 
llatta.n alınarak şehir dahilinde 
servisler yapılması düşünülmekte. 
dir. Şi.,Ji • Eminönü, Fatih - Ka
raköy arasında birer servis mdası 
tasavvur halindedir. Komiıyon 
bugünlerde toplanarak 'bu husua
taki kararını verecektir. ----o---

Mekteplerin Tat" Edileceği Doğru Değil 
Mekteplerde, Her Sene Olduğu Gibi, 
Normalin Üstünde Bir Hastalık da Yoktur 

Dünkü gazetelerden bazıları mekteplerin tatili c!e katiyen mev· 
mekteplerde çocuklar atasında 1 zuu bahs değildir. Tifoya gelince, 
tifo. kızıl. kızamık hastalığı oldu- geçen sene aşılanmış olan talebe· 
ğunu ve mektepler tatil edilece· !ere ikinci aşıyı yapıyoruz.• 
ğini v e ayrıca Maarif müdürlüğü- Tab1 Kampları 
nün açık hava dershaneleri açaca
ğını yazmışlardır. Bu hususta Ma· 
aarif müdürü T evfi.k Kut ile, Sıh· 
hat müdürünün söylediklerini ay
nen yazıyoruz: 

- cMekteple?ln tatil edileceği 
yalandır. Hastalık meselesini de 
Sıhhat müdürlüğü bilir. Açık ha· 
va dershanelerine gelince, şimdi
lik böyle bir mevzu yoktur. Her 
sene tatillerde talebeler için 
kamplar açıyoruz.> 

Sıhhat müdürü de tunları söy
lemiştir: 

- «Mekteplerde her sene ol
duğu gi.bi birkaç kızıl ve kızamık 
vakası görülmü~tür. Normalin 
fevkinde hiçbir şey olmadığı için 

Maarif müdüriyeti bu sene de 
muhtelif yerlerde bini mütecaviz 
talebe için kamp açacaktır. 

Huta Talebeler 
Maarif mü.diriyeti bu sene de 

mekteplerdeki basta talebeden 
kırkını Prevanloryoma yatırmış· 
tır. Otuz; talebe cia·ha yatırılacak· 
tır. 

Muallimlerin Zammı 
Tasdiktan Geldi 

Zam gören 280 mua.llimin zam
ları tasdikten gelmi§tir. Zamlar 
bu ayın başından itibaren verile· 
cektir. 

Perakende Etlerin Fiyah 

Hayvan Borsasındaki Fiyatın 
Olacak Bir Misli 

Fiyat mürakabe komisyonu dün 
mıntaka ticaret müdürlüğünde 
Vali muavini B. Ahmet Kınığın 
riyasetinde toplanıı.rak et fiyatları
nın tesbiti için konulması lazımge
len emsali bulmuştur. 

Komisyonun verdiği karar mu· 
cibince bundan böyle kasaplarda. 
ki et fiyatı bir gün evvelki canlı 
hayvan borsa fiyatlaxının bir mis· 
li olacaktır. Karaman, Dağlıç ve 
Kıvırcık etlerinin borsada bildiri· 
len fiyatları 2 ile darbedilerek o 
günün et fiyatları bulunacaktır. 

Umumi Hava 
Denemesi 

Aym son haftasında yapılma
sına karar verilen umumi hava 
denemesi i<.;in hazırlıklar devam 
etmektedir. Vilayet Seferberlik 
müdürlüğü, umumi hava deneme. 
sinin nasıl yapılacağını, halkın ne 
fek.ilde hareket edeceğini göste· 
rir şekilde beyannameler hazırla
maktad ır. Bu beyannameler bay
ramdan sonra vilayette yapılacak 
bir loplantıda son şekl ini alacak
tır. 

Bu fiyat azami satış fiyatıdır. Et 
bundan daha ucuza da satılabile
cektir. 

Beya~ Karaman canl' hayvan 
borsasında 26 kuruş olduğu tak· 
dirde kasaplarclaki azami fiyat 
52 kuruşu geçmiyecektir. Canlı 
hayvan fiyatlarmı ber ak§am bor. 
sa, radyo vasıtasile ilan etmekte
dir. Bu listeler gazetelere de veri
lecek ve halkın hiçbir suretle al· 
datılrnaııına mil>ha.l .buakılmıya.
caktır. 

Havagazı Şirketine 

Emir Verildi 
Havagazmın az gelmesi dola· 

sısile halk büyük güçlüklerle kar· 
şıla.şmakta ve aboneler tarafından 
şikayetler çoğalmakta idi. Hava· 
gazı şirk.eti buna sebep olarak kö· 
mürlerin ltuvvetsizliğini ileri sür· 
müşse de ~elediye makine şubesi 
müdürlüğü, bunun bir sebep teşkil 
edemiyeceğini bildirerek havaga
zının şikayeti mucip olmıyacak 
bir şekilde normal vaziyete so
kulması için şirkete emır ver· 
miştir. 

Galata Rıhtımının Vinçleri 

Piyasa Vazyeti: 

Yeni Yılın 
İlk İhracatı 

1941 seneBinin ilk ihraca tı 
350.000 liradır. Yalnız İstanbul 
dan yapılan bu ihracatta muhtelif 
memleketlere ve ekserisi serbest 
döviz mukabili mal gönderilmiş
t ir. 

Bu arada Amerikaya mavi 
haşhaş, İsv.eçe deri, lsviçreye da
rı, fındık. tiftik; Bulgaristan ve 
Yunaniatana balık, Romanyaya 
bahk, portakal, mandaline, Fin
landiyaya tütün gönderilmiştir. 

Pamuk YaQlanmız 
ilk Parti İngiltereye 

Vardı 
İngilizler memleketimizden ilk 

defa olarak pamuk yağı almışlar_ 
dır. Mersinden alınan bu yağların 
ilk partisi İngiltereye varmı~tır. 

Bundan bıışka tiftik almak üze
re yapılan müracaatlerden piyasa 
hararetlenmiştir. Fiyatlar 170-180 
kuruş ara5ında oynamaktadır. 

{ngiliıler natürel mallardan 
SO. 000 kilo mal almıılardır. 

f sviçreye i<oza Sattık 
İsviçrey.e dolar mukabili mü· 

him miktarda koza 5atılmıştır, Ev
velce elde bulunan stoklar bu sa· 
tışlar yüzünden günden güne eri
mektedir. Fiyatlar 290 • 350 ku
ruş araaındadır. 

Şehrimizdeki 

Yapağdar 
Hükumetin aldığı bir kararla 

ellerinde yapağı bulunduranların 
vermek mecburiyetinde oldukla
rı beyannamel1!1'in müddeti bu 
akşam bitecektir. Şimdiye kadar 
verilen beyı;;.nnamelerden şehri. 
mizde 700 ton yapağı bulunduğu 
anlaşılmı§tır. Bunun l 00 tonu ka
eap başı olduiu iç.in hükumet ta· 
rafından alınmıyacaktır. 

Bu yapağıların hepşi stanciari· 
sation niza.mname3i ahkamına gÖ· 
re. tasnif edilmek üzere Sümer 
Bank müesseselerine ve banka 
depolarına. sevk.edilecektir. 

Dünkü İthalat 
Dün mllhtelif memleketlerden 

çok miktarda ithalat et'yası gel· 
mis tir. 

Bu arada Bulıgaristandan soda, 
cam eşya. fayans eşya, salam. 
peynir. tıpalık mantar, anilin bo
ya, anilin tozu, Romanyada.n asit 
kloridri.k. eczayi tıbbiye ve kim· 
yeviye ve Basra yoluyla da çay, 
kalay ve deri gelmiştir. 

Susam Fiyatları 
Romanyaya yeni anlaıımıı. mu

cibince 1 00 tonluk bir susam 
kontenjan verilmi~tir. Verilen bu 
kontenjan piyasaya derhal tesir 
etmiş ve susam fiyatları 22 kuru~· 
tan 3 1 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Bir İtalyan Gaze, 
tesinin Yılbaşı 

Hediyesi 
Yazan: OC YILDIZ 

t?::!f!. iornale d' Italia' n m aleyhi. 
\\aJ mizdeki son makalesinı 

okudun mu) 
- Çok garip! Arnavutluk 

harbi, Afrika harbi gibi en zen· 
gin bir mevzular deryası içinde 
yüzen aziz meslektaşımız demek 
bizimle meşgul olmıya da fı rsat 
buluyor) Peki söyledikleri? 

- Türkiye bugünkü harbin 
haşlangıcındanberi Almanya ve 
bilhassa ltalyaya. karşı düşmanca 
ve ekseriya mütecaviz bir yol 
tutturmuş.. 

- Düşmanlık İtalyanın Ha· 
beşistana yaptığı gibi bir ınill eti 
yemek ve esir etmek kastile ya· 
pıldığı zaman dÜşmanlık olur. 
Halbuki Türkiye Alman ve İtal
yan milletine değil, sa.dece dün
yaya cebren kabul ettirilmek is· 
tenen Totaliter nizamına dü§• 
mandır. Muayyen ideali olan. 
müstakil ve hür bir milletin böy· 
le düşünmesinden tabii ne olur? 
Sonra Türkiye T otaliterlere kar
§t yapılan mücadelede filen rol 
de almı§ değildir, Kendisine do. 
kunulmadığı müddetçe kimaeye 
eli,miyecektir. Giornale d ' ltalia 
bizde olsa olsa Totaliter dava· 
sına karşı bir &empati eksikliğin. 
den ~ikayet edebilir. Ne yapa
lım artık hu kadarını da hoş gör· 
sün. 

- «Almanya Türkiyenin ik· 
tısadi kalkınmasına yardun et· 
mittir• diyor. 

- Almanya ·bizimle aadeee 
i~ine geldiii şekilde ticaret yap· 
mıflır. 

- Umumi 
topraklarımızı 
ve Fransaya 
dığımız halde 
§ey almadığını 
yomıuıu;ı:. 

liarpte . birçok 
alan lqiltere 
&es ÇJ:kanna· 

ltalyantn hiçbir 
unutmak M.temi· 

-Bu da aa.rip! insan, saatini. 
cüzdanını çarpmadığı için bir 
kimseye teşekkür etmiye mi 
borçludur~ Daha doğrusu ara· 
nıraa İtalya bunu vapmıya muk· 
tedirmiş de yapmamış ~ı) De· 
nizdeki üstünlüğünden iıstifade 
ederek T rablusu alan ve mülkü· 
muzun bahçesi için<le demek 
olan on iki adaya yerleşen kim
di) Nihayet Giornale d' ltalia· 
nın vekar sahibi bir büyük mil· 
lete uizi dövebilirdik, fakat 
lutfen dövmedik> demesi yeni· 
lir yutulur bir hakaret midir? 
Hele bu hakaret kendilerinin Ar· 
navutluk ve Libyada harp talih· 
sizliklerinin en gülüncüne uğn
dıkları bir zamana teaadüf eder-
se .•• 

- Türk matbuatı Totaliter
lere karıı haysiyetsiz maneVTalar 
yapan İngilizlerle elhirliii edi
yormuş .. 

Bizde haya, 'bizde iman, bizde 
namus kalmadı mı gayri. 

Zülali nutkunun İ2uraııtna gelin. 
ce bir iııaret etti ve derhal demin 
kaside ve mersiye okuyan muhrik 
sesli hafızlar tekbir ve tehlil getir
mİye ba,ladılar. Kalplerdeki te· 
heyyüç son dereceyi bulmuftu ve 
yaşlılar tee5sürlerini göz yaıı ,ek
linde ak ııahllıuından akıtırken, 
gençler de: 

HAdiseleri yukarıya sırasile geıçir· 

dik. Bu vaziyet ~ene! dirf'ktörlUkte 
yapılan İflerde hiç klmııenln blrbi -
rinden ha~ri olmıtdı~ım açıkça gÖR· 
teriyor. Sadi Karsanııı salll'ılyeti 

yoksa neden ı::·önderlliyor. Ve 

Prost'un Mukavelesi 
Uzahhyor 

l~c:carlar şimdiden ma? sevki· 
1: yatı için hazırlanmakta ve piyasa

dan mal toplamaktadırlar. 

- Senelerdenberi İtalyan 
matbuatının yaptığı gizli açık 
tehditler, Arnavutluğu bir atla· 
ma tahtası yaparak Karadenize 
fırlama vaadleri vesaire Türk 
matbuatını dudaiına kadar sişi
rip doldurmuştur. Arasıra kem· 
dimiıi tutamıyarak birazıcık ta
~arsak bizi mazur görmek lazım
dır. Türk matbuatı Allahın sa· 
bahı yokmuş gibi b ir gece yarı
sında tecavüze uğrıyan küçük 
Yunanistana yardım etmek, Ub
yada kendinin en aıağı üç mis· 
li kuvvetleri darmadağın etmek. 
Tarantoda ltalyan donanmasını 
·baatırmak gibi haysiyetsiz ma· 
nevralar yapan İngilizlerin lehin • 
de konuşur, Fransayı arkadan 
vurmak vesaire gibi haysiyetli 
manevra yapan İtalyanlara biraı: 
uzaklık gösterirse bunu da yine 
hoş görmek icap eder. 

- Allah Allah! 
Diye haykırmıya koyuldular. 
1 -lızır yüreğini sızlatan hitabe· 

nin tesiri altında sersemlemİ§ gi
biydi. Hafızların tekbir sealeri tu· 
urunu aydınlattı ve içinde haksız. 

da ıenel rlirektbrlllk namımı 
temas yapıyor? . 

bura- Şehircilik mütehassısı mimar 
na.eıl Prostun biten mukavelesinin uza· 

YUkııek hRkıml komitesi ile rutbol 
tılmasına karar verilm~tir. Şimdi
ki halde tahdit müddeti tesbit federasyonu hu \'aı:iyct knr~tSında 
edilmi!} değildir. ne yapacaktır.? -o--

DUn ortada bir şıı.yia doln9tı. Yük-
11ek hakem komttesi bunu wıeti nefis 
m-.Jei!li yaparak istifa edecekmiş. 

Amatör sporculardan müteşekkil ko 
mitcnin bunıı hakikaten bi r meflele 
yaparak istifa1'r dR uza k bir ihtimal 
olarak görülmemelidil'. 

Parti Müfettişi Ankaraya 
Gitti 

İstanbul Parti müfettişi Reşat 
Mimaroğlu, Fırka işleri hakkında 
görüşmek üzere dün Ankaray3. 
gitmiştir. 

Yeni vinçlerle tecbiz edilen Galata rıhtımından bir ıörünüt 

Galata rıhtrmına konulan mUteharrik bUyük vinçlere bu hafta elek
trik eere-yanı verilecektir. Bu vinçlerde çalışmıya ba.c;ıladıktan .sonra li· 
manda. tahmil ve tahliye işi daha süraUe temin edilecek Ye imdiye ka· 
dar telı\fisi kabil olmıyan aksaklıklar bertaraf edil~ektir. 

rmı beni dinle... Bana inan... &nlm frnl'&.I soruyor , .e 8izl btanbula ça- Ellerini yakan bu sıcak Hı sen &VllÇ 

de izzeti ncfl'llm ' 'ar .. . mı,un bir kf'- trnyor ••• Bundan haaa ne!.. lar, •öz bebeklerini eriten bu yeıtlJ 

rf' .. , Bir PO.l'\'ll me-rhaırıetin "'" mi kal - Liltfen ,u yazdığım ce,·abı da gözler, akşamm kızıl nınklerine ho-
madı ? . . okQJ·uınaa... yannu, bu emsalsiz çehre onu mllka-

Genç kızın dtıdaklarımla mll!'ltehzl Genç kız blrk~ ııatırdan ibaret o- Hımet edllmez bir cazibe ile çekiyor, 
bir t~besslimUn gf'nişle(flff görllnU • lan bu kt!'ll mektubu da. bir h~ bütün varlığı. şuuru bu Jnı"'·etll mUt 
yordu. Ve nlha;vııt hu tf'~'l!'>ltm arı de okudu: nahsm görünme& şerareierUe eriyip 

bir güli.i~e di>nıfü: «Kamran Hanım; mabvoluyontu. 

- l\ferhıımet mi? .. Mc-rham"I dl· Sizi h~bir wman mesut edemlye- Ve bir söz kt.fi idi. Bir tek keU -

- .. - lencUlğl ~nim en st>,·mcdlğlm 1'ir t'ekimJ. anladım ... füpn ytiılığUnüzU me. küçillt bir a~ .. O uman her 
şeydJr!!. posta ile iade cdl;)onını... !V-beblnl şeyi itiraf eftcek, ve mağtap olacak-

Piraye muta.d Nr kır gezintisinden 1 Genç kıT. hu ı.eı.ten ürkerek ı;ıçra- Bu cf'vap Safft"tl sıtrarth. PU<tak- ara.,tımuya kalkm3yınız. lnsaallah tı. 
d~nli.~r: .. EHnde bir kitap Hı bir kü- dr. Ka~.,ı~mda :vine ~a.ftett görmek lan titri~·ordu: o;lıl daha iyi anlıya<'ak Hı takdir e- Fakat hirden sllk.lndl. Eski g1ln • 
çUk ortü, ark8.8tncla. kolları ııoko1ma- onu hmıhlıthn asahllf'<:otlrml~tı. - :\fıı.zide r-.arff'trni' olduğum bir dt"<'ek bir artamla ey}enerek bahtiyar lere alt arı hatırala.nn ba&ı aafba1a.. 
darı ~·ıtJnız onıuzJımııa alt1ım1, bir - Artık Pf'k fazla tlı>rl glcllyor-.q- ı;özü bana iadf' etmekle h<'ll<l fntl- 1 olıuııunuz... Hiirmetıer... n ~ı.lini\o öniine geldi: Yan karan-
J iln reket. 'ar. nuz, eli~· .- haykırdı. Bııni bir pare;& kam alr~·o,,..ıın ... Fakat ~lmdiyr. kadıır ı Saffet Sahlh .. » lık bir oda!. Ayakta ıenç bir adam 

Na1.arları ıı;ıaklar:. dalmış, giine· rat._t bırakınız :o;afft't Rt'y... çektlğlnı 11.tırapfarln hlitlln ınmm- Piraye hiçbir şey &öylcmekten 1- duruyor onun dizleri.De sanlmıt. yer-
.,ın PIOD zı:ralan alhnclıl. ka.)·oaşan U · - Seni bir ılnklka. rııhat bırakmak mm alındı .. Artıl< ;t<'f "r PlraJP!.. d :r on•1"1 yfüo:lln~ b:ı...1<fı. Bu adam a- lerde sürttklenen bir kız çocup ... 
foklarda. ka~·t>olmu, .. Dudakları ara- tıllmdf'n g<'lml3 or ... Rana miiıııhrt hlr - Ah brı ~özlere in'.l.n:ıhllsıım !.. rah:ı çıldırmış mıydı ? .. Yok"'8t bu da \ 'e ııonra bu ıo., odanın luwasını ı;ar-
ı;ında.n haflftf'n bir prkı mıl'ı\11\Dı· cevap Yf'rmedlkç"' hn rahat'lızhğa - ~rnl lnanchrn•nk lçl :ı her yyl mı hir ovundu! .. Saffet heye<-~nh bir san flddetll bir tokat falortıııı! .• Ve 
yor. katlana(•n.k"ın Piraye!.. enelllen ha7ırl:.ıdım ... Al şu rn:-!t ~11- ~e<ıle sordl1: yine bir kış günii .. Lapa llpa kar ya 

l 'ol o kadar düz ki önilne bakınıya - ~lw hlc;hlr zaman mü .. het hir bu olrn!.. - Dllhs bı~ 0 ·,.,. .. ~ı!in , 11r mı ':' .. ğı~·or ... Soğuk bir taşhkt. hıçkıran, 
hile lii>:wn ~·ı>k. t,t.e ka,.rd11 çiftli - ceYap vı>rrmem... \'olun ıt~na-ı~dzl:i v ! ;-a , h':- ka· Sa!ll?> b ii•i!-: kalb'r.:ll~ b., ' ı oltlut;'1t • J8h'2l'an bir lnUti .. \'e buna mllka-
ğhı yilksek k.-sta.nl'I ~ıarı sörlinü- - Sebebini somuya lüzum görmli.- yanın ilzerine otu~d:ıl"'r. PlraJ·e mek- ma tamamUe a nladrn değtı mı!" bele eden sert bir ses: 
yıu... yonım ... Çtinkti bUlyorum. Çllnkü... tuba hir gö:o: gezıUrdlktcn l'Onra du- V e r.ı .. l ttubn nlm:ıl< klrı uz:ırurJ<t"n ıı:- Şu aynaya. b.ak .. Yüzünü gör .. 

-!lif'. kad:ır dalgınsın Piraye! .. De- - Devam etnıeJlni;r. .. Bıma yol dağını hük,.rek geri n •l'di : geaç knm rll2rtı:l' tutm::ış. &\'t<~arı Bu !';Ul'atı benim eehremle milkayMC 
mlnden~ı arlra11dan ~.-.nı halde Vfıriniz gklettJlm... - Hiçbir şey anlamadım ... :\iµn-ı lç·lnde muh:üıı:L!ı ediyordu. et ... Sonra da. b;.ına bayat arka~ 
hiç farkına ,·amıadın... - Gitme P'rave!" San3' val\'&rl • J lmız düğünü n)(;in bu kadar uzattı- Piraye bir an için .tıer ':if'.Yi unuttu. (Arkası var) 

Altın Düşüyor 
Altın fiyatları yeniden düşmiye 

başlamıştır. Dün akşa.,n altın 

2 2. 9 5 den muamele görmüştür. 

ı~ ....... ........ 
8 Program, 8 ,03 Ajans haberleri, 

8,18 Hafif program (Pl.) 8,•5 Ev ka· 
dmı - Yemek listesi. 

12.30 Program. 12,33 Müzik: Seçil
miş ~a.rl<ılar 12.50 Ajans haberleri, 
13,05 Saz eserleri, 13.20 Karışık prog 
ram (Pl.). 

18 Program, lS,03 Müzik. 18,30 
Karı.,"llk prognıan. 19 Fasıl heyeti. 
19,30 Ajans haberleri, 19,•5 Muhtelif 
şarkılar, 20,15 Radyo pzetesi. 20.•s 
Temsil, 21,30 Kon~ma, 21,45 Radyo 
salon orkestrası, 22,30 Ajans b&bel"' 
teri, 22, 45 Radyo salon orkestrası 

programının devamı. 23 Cube.nd 
(Pl.) 23.25 Kapanış. 

TAK Vlll 
3 tKt:NctKA..NuN 1941 

CUMA 
YIL: lMl - AY: 1 - GfiN: S 
ltUMt: llM - 1 iııclkAn-: 21 
HİCRi: lM9 - ztLBtCCE : 5 
\ ".'l.KJT \'ASA.Ti EZAN1 

GÜNEŞ : 8.26 2.M 
öCLE : 13.18 7.26 
tK!NDİ : 15.39 9.47 
AKŞAM: 17.152 1::.no 
YATSI : l!>.29 1.38 
İMSAK : 6.39 12.47 

- •Giornale d' Italia makale
nin sonunda Türkiyenin vııziye• 
tinin dikkatle takip edildiğini 
söylüyor. 

Bence bu pek o kadar merak 
edilecek bir mesele ve sır dciil
dir. Bize dokunulmadığı müd

detçe kimseye ilişmiyen niy etimiz 
yok. Aksi halde tarihin en kor· 
kunç cehennem muharebesini 
yapacağız. Bütün bir milletin 
kati parolası blı olduğuna göre. 
bu işle kendimiz bile pek me.~
gul değiliz. Ciornale d'ltalia 
bugünlerde d ikkat gözünü kendi ' 
iç işlerine çevirirse daha akıllı• 
lık eder. 

Mesut Bir Evlenme 
F:sk i Kolordıı kumandanlarından 

emekli K urmar Albay Salfılı K ipin 
kızı Aydoğmuş Kip ile, eski Baro re
isi avukat Bay Hasan Hayrı Tanın 
oğlu genç hukukçularımızdan Tarık 

Tanın evlenme merasimleri dün gece 
Tokatıiyan ııalonl.ırında icra edilmiş· 
tir. Genç evlilere saadeUer dileriz. 

... 
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Son Nutuk 
Ve Hıtabeler 

Yozon: Vahdet GOL TEKiN 
y ılba!lı münasebctile dev-

let reisleri ve hükumet 
c'ldamlnrının nutuk veya hıtabe
lcri siyaset alcmınde günün baş· 
lıca mevzuunu teşkilde devam 
ediyor. Bunlar arasında bilhassa 
Stalin'in Pravda da neşredilen 
hıtabesi ile, Hcrr Hitler"in yine 
bir gazete ile ne§rolunan millete 
beyannamesi, Marepl Petain'in. 
tebrikleri kabul ederken söyledi· 
ği sözler en başta geliyor. 

Alman devlet reisinin, bu mü· 
naeebctle bir nutuk söylemeyip 
sadece. gazete ile bir beyanna· 
me neşredişi siyaset dünyasında 
nazarı dikkati çekmekten hali 
kalmamıştır. Zira, bar-bin ilk 
günlerinde ve zahiri Alman eza· 
ferinin~ devam ettiği sıralarda 
sık sık nutuk söyliyen Herr Hit· 
ler'in, <bilhassa Mr. Roosevelfin 
sözlerine cevap teşkil eder ma· 
hiyette bir nutuk vermesi bekle
niyordu ve Alman devlet reisi 
kendUıine sene oa§ından daha 
iyi bir fırsat bulamazdı. Fakat, 
1 ~4 l e girerken mületin ken?~-
8İnden beklediği sözleri kendısı· 
nin, ancak bi; gazete ile neşret• 
meyi kafi görmesi, herhalde, ak· 
si geniş olacak büyiik sözler 
<ıöylemenin zamanı olmadığını 
dü§ündüğünü gösterir. Filhakik~ 
Almanya, son aylar .zarfındakı 
siyasi faaliyetini tahlıl eder~e? 
evvelce de işaret ettiğimiz gıb~: 
ancak, giri~eceği yeni bir tqe!;>bu· 
sün istikıımcl ve §eklini tayınle 
meşguldür ve hedefini tayi~ e!• 
medikçe sözle bile olsa, ilcrı bır 
adım atmaktan kaçınmaktadır. 

Sovyetler Birliği devlet reisi 
Stalin'in kısa fakat veciz hıtabe· 
sine gelince: bu sözler de siyaset 
aleminde büyük akisler uyandır· 
mış ve geni§ tefsirlere yol .aç~ış· 
tır. Filhakika. Sovyetler mılletın.e 
uyanık <formayı ve taaruz edebı· 
lecek herhangi bir düşmana kar· 
ııı hazır bulunmayı tavaiye eden 
:özlerde muayyen bir dü§manın 
mevzuu bahııolmadığı görülüyor. 
Son giinlerde Romanyad a Sov
yct hududuna asker tah~it ~di!· 
diğine dRir bazı haberler ver~ld ı· 
ği için, Stalin'in nutkunda •. mıll~
te uyanıklık tavsiye eden sozler!n 
bu hadise ile alakadar old.u~~ 
·ı · ·· u··ı·n tefsirlerden bınnı ı en sur ~ h 
teşkil etmektedir. Bu~unla ~~a
ber, Stalin'in hıtabesınde,. d~n.: 
yanın bu karışık ve • kendı sozu 
ile - «gayri müstakar> durumun
da uyanık ve hazırlıklı bu~un· 
mak her devlet reisinin rnılle
tine 

0

bulunacağı tavsiye olarak 
kabul edilebilir. 

Mare~I Petain'in sözleri i~e: 
Fransaya yeni bir birlik ve "?ıllı 
varlık kazandırmak için. ihtıyar 
kumandanın, gönlünde beslediği 
arzunun ifadesi sayılabilir ve bu 
arzu iledir ki Ftansız devlet rei· 
si, bilhassa eon had iseler üzeri· 
ne. Almanyadan mülUkün ol· 
duğu kadar müstakil .bir siyaset 
takip etmiye çalışmaktadır. 

Şüphe yok ki, 1941 senesi as· 
keriden ziyade siyasi bir faali
IYetle açılmı§ oluyor ve harp. 
bundan sonra, siyasi mevzuların 
hazırlıyacağı saha üzerinde cere· 
yan edecektir. 

MEVLÜDU ŞERiF 
Samsun Tüccarlarından Kefeli Za· 

de Naci İbrahim oğlu H AKKI K F.
l'ELİ'nln ruhuna ithaf edilmek üze
re 5. Ktınunusani. 1941 pazar günü 
öt:;le na.mazmı mtiteak1p Beyazıt ca· 
mil şerifinde Hafız Sadettin Kayn•k 
ve Hafız Fahri taraflarından mev
l{ldu şerif kıraat olunacağından ar
zu eden ıhvanı dınin teşrifleri rica 

olunur. 

Taksim 
st."llEMASI 

. ' t• terden itibaren 
Bugtın ma ıne 

1 F1lm "lrketinln 
Coulmb a !> "ılii filmi 

!llpeelal f'raD91P.('& l§O 

Casuslar 
Avcısı 

BUyUk Casusluk ve entrika. fıl· 
en nıa· lni Casuslar arasında geç 

ceralar. Oynıyan1ar: • 
llALF BELLAMY·FAY WRAl:' 
4-Yrıea. Umumi arzu üzerine 

ROBENSON ADASI 
TtlRKÇE SÖZLÜ 

BUyük harıka fılmi 

B. ( Stalin ) in Son 
Mesajının Anahtarı 
10 Mart 939 Tarihli 

Nutuktan 
Meraklı Parçalar 

Mihverin Bend~ se 
Merakı 

Hakkında ~ükteıer 
1 n. Staıtn ln y<'ni yıl n•,sllesllt\ 

neşrettiği hlrkat kelimelik me-.aj 
adeta ı:lfrfl ı;-lbl hlr şeydir. Ru
nun anahtarını :stallnln IO l\lart 
1089 da Komünist Partisinin on 
8eklzlnel kongresinde söylediği nu· 
tul.ta bulablllriz. Hu nutuk N>v
yet Rusyaııın harici ı;lyaııetlııln e-
1188 prenslplerinl lhtlva f'tm <-kt.-
dlr. fnııan hu nutku hugıin oku· 
yuııoa M>n1 Sovyf!t styaae-ttnln &

na hatla.nru kavnyor, bem de Sta· 
Jlnln harbin arltetılnde büfün n.a:l
yetl pek iyi gördUğil.ali aıılıyor. Bu 
ttiharla nutuk merakla okunnııya 
J:h"lkhr.J B: Stalin, iktmadl buhranın tesir· 

!erinden bahsettikten sonra diyor ki: 
clktmadl işlerin böyle fena bir yol 

tutmasının, devletler araııındaki mu
nasebetlerl kötUleştlreceğl pek tabii 
idi. Mançıırı ile şimalt Çınln JaJ'Oll· 
ya, Habeşlstamn İtalya tarafından 
işgale uğraması, devletler arasındaki 
mücadeleleri daha hM bir şekle koy 
muştur. 

Yeni iktısadi buhran, emperyalist 
mücadeleyi scrUeştlrmiştir. Artık iş, 
piyasa rekabetlerinin ve ticari mUca
delelerln hududu içinde kalamaz. Sı
ra askeri hareketler yardunile dün
yanın yeniden taksimine. nUfuz sa· 
halarının ve nıUstcmlekelcrin yeni • 
den payl~ıbnasma gelmiştir. 

fqizmin İddialan . 
Japonya tecavüzkarlığına özUr o· 

larak diyor ki: cDokııZ devlet misakı 
yapılırken bizi aldattılar. İngiltere 
ile P'ransanrn büyük mllstemlt-l<elerl 
var. Bizim Çınin zaranna olarak top 
raklanmızr ı;enfşletmemize imkln 
vermediler ... 

ltalya cihan harbinden sonra ga· 
nimet taksim edilirken haksızlığa uğ 
radığından ve atlatıldığından şikA· 
yetçldir. 

Cihan harbinden zarar goren Al • 
manya; İtalya ve Japonya. ile el ele 
veriyor ve A vrupadakı topraklarının 
genişlemesini, mlistemlekelerinin ge· 
ri vernmesinı istiyor. 

Böylece mütecaviz dcvletlerın a· 
rasında bir blok kurulmuştur. 
Dünyayı yeniden taksim teşebbil

sU, harp demektır. Zaten harp daha 
~lmdldl"n habersizce olarak lnııanla· 

nn hayatına karı~ış bulunuyor. 
Tien Çin. Şanghaydan başlıyarak 

Habeşistan ve CcbelUttarıkıı. kadar 
beş yiiz milyon insan hu saniyede 
hıu p halindedir. 

Hendeae Merakı 
Su asırda muahedelere ve t'!kArı 

umumlyeye aldırnuyarak doğrudan 

doğruya harbe atılmak kolay hır iş 

değildir. BurjU\'a polltiknc:ıları. ~a, 
Faşist şefleri de bunu pekAlA. bılır· 

ler. lşte bunun için faşistler ~a.rbe 
atılmazdan evvel efkfi.rı ıımıumyeyı 

kendi gııyclcrlne uydurmak, yani al· 
datmak ve korlctmek ihtiyarını duy-

muşlardır. 
Diyorlar ki: cAlınanya. \'C İtalya· 

Avrupada İngiltere ve Fransaya 
~ın bir blok kurmalan mı? Allah 
,_arşı .. 
saklasın, böyle bir şey yok. Bızun 
ara.rnızda ancak bır mihver var!> 

D k ki siyası mA.nada. değll. sa-
cıne • .h 

dece hendese mAnasıle bır mı ver ... 
(Kahkahalar) 

Bu devrin m ütecavizlerine ilk silah çeken adam: 
Marepl Ching Kaishek ve eti 

cihan harbi olacaktır. MUtecaviZler için aı-tık otuz milyon nUfuslu Rus 
İngiltere, Fransa ve Amerikanın men ı Ukraynasmn sıra geldiğini söyleyip 
taaUf'ri aleyhl:ıe ytlıildliklerl halde durdular. Maksat, bizi tahrik ederek 
bu df!vletıer bir dilzlye geriye çekili· blztmlc Almanya arasında sebepslz
yorlar ve fedakArlık Uzerine feda. - ce bir harp koparmak ve hıwayı ze· 
kArlık yapıyorlar. hlrlemel<ti. 

Böylece dünya, mUtecavlzlerin le- D elilere Gömlek 
hine olarak yeni bir taksime uğra • Belki de Aimanyada. böyle fikirler 
dığı halde dlğer taraf en kUçUk hfr de bulunan deliler vardır. Eğer varsa 
mukavemet göstermiyor, hatt.A bun bizim memlekcUmizde hepsine kA.fl 
!arı güler yüzle karşılıyor. Söyledfü dell gömlekleri bulunduğunu temin 
lerim inanılmaz şeylerdir, faltat doğ· edebilirim (Gök gürtlltfüıUne benZer 
rudur. alkışlar) . Fnkat de11lert bir tarata bı 

Doğru Bir Kehanet 
Yeni emperyalist harbinin bu bir 

ta.raflı mahivetini neye hamletmeli? 
TecavUze uğrıyanlann zA.fma mı? 
Halbuki demokrat memleketlerin kuv 
vetlerf yekt'lnu fnşfst memleketlerden 
herhalde fazladır. 

Acaba geçen harp. bllytlk bir mem 
lokettc ihtlltılle netıcelenc\iği gibi lkln 
el bir harp neticesinde bir veya bir· 
kaç memlekette lhtila.l kopmasından 
mı korkuyorlar? 

Miqterek Emniyetin İhmali 
Sehep bu da. değlld1r. MUtecaviz 

olmıyan memleketler, hele bunların 
arMında. İngiltere ve Fransa, mUşte· 
rek emnıyet prensibini terkederek 
şu yoldıı. bir knnşmazlık ve bitaraf· 
lık yolu tutmuşlardır: 

•Tecavüze 11ğrıyan her memleket 
başmm çaresine baksın. Ona yardım 
etmek bizim işimiz değildır. Biz her 
memleketle ticaretimize bakanz.> 

Halbuki farkında olmuyorlar ki , 
bu yolu tutmak; tecavUzU teşvik et
mek, harbin dizginlerini ı;erbest bı· 

rakmak ve mahalli harbi bir cihan 
harbine çevirmek demektir. Bunların 
tasayvum Japqnya ile 4lmanya.ıun 

Sovyet Rusyaya saldırmalarına. mü
samaha etmek, sonra iki taraf blrbl· 
tini zA!a uğratınca terütaze kuvvet
lerlle sulh nAmma. ortayıı. çıkarak 

zAfa uğrıyan muhariplere sulh şart
larını dikte etmektir. 

Ne ııaçma, ne sathi dUşUnli, ! 
Mesel! AlmRnyayı ele alalını: A· 

vusturyanın istik1111ınl mUdafaa hu
susundaki ahitlere rnğrnen Alman -
yanın Avusturyayı llha.k etmesine 
acyırci kaldılar. 

SUdet araztaınl almasına. ses çı -
karmadılar ve Çekoslovakyayı ken· 
di Akibetlne terkettiler. Daha. sonra 
Rus ordusunun zMı, Rus hava kuv
vetinin fnhilAli ve Rusyada ihUltü çık 
tıg'ı hakkında haberler neşrederek 

Almanları hize karşı hilcuma teşvik 
ettiler ve cBolşeviklere karşı hele bir 
harbe glrişinJz, her şey yolunı~ gi -
rcr.> Kanaatıni vcrmiye çalıştırlar. 

Bu hareket le umumıyetle nıUteca -
vlzlcre cesaret vermekten başka bir 
fCY değildi. 

lngıllz, Fransız. Amerikan gazete
leri, Almnnlann yedi milyon nOtus
lu Karpat Ukrnynasını ele geçirdiği 

rakarnk normal insanlarla konuşur
sak fikrin saçmalığı derhal meydana 
çıkar. Belki de Çekoslovakya, Alman 
larm bize hUcum etmelerini temin 
lç!n l<endllerlne bir Ucrct diye veril· 
mfştl. Öyle bile olsa Almanlar ücre
ti ceplerine indiriyorlar, fakat bek
lenen vazifeyi yııpmrya yanaşmıyor
lar. 

Eski kaşerlenmiş Burjuva diplo
matları siyasette ahllk olmadığını 
söylerler. Fakat gözlerini açsınlar, 

örmek istedikleri ağa bizzat dllşme
lcri tehlikesi vardır. 

T elit ve Karan1zlık 
BugUn ortalığa hlıktm olnn karış-

mazlık siyasetinin iç manzarası işte 
budur. MemlekcUcr, arasındaki mU
nasebetıer. telAş ve kararsızlığın te
siri altındndır. Devletler hukukunun 
en iptidai prensipleri «;iğnendi~ fc;ln 
nıllletıer arası ahıtlerin \"C sözlerin 
kıymeti şüpheye dUşmUştUr. Sulh si
yasetleri ve sllAhları terkelrnek te
şebbüsleri ölmUş ve gomlUm~tUr. 

BUyük, kUçUk herkes silı1hlanmakla 
meşguldür. 

MU:tlhte yapılan fedakA.rllkla.r sa
yesinde yeni bir sUkOn ve emniyet 
de\'ri açıldığına artık kimse inanmı
yor. 

Sovyet Rusya bu tehlike işaretle • 
rine göz yumamaz. BUWn dünyanın 
en hücra bir noktasında bile bir harp 
kopsa bUtUn Rulh tnrattarı memle· 
ketler tehlikeye düşer. Bu itibarla 
bir sıılhil knrumıya çalrşmal<la bem
ber ordu ve donanmo.nuzı kuvvet -
lcndirmlyf! de uğr~ıyoruz. 

Dört Prensip 
Hariri siyaseUmız açık ve SRrih· 

tir. 
Esaııları şunlardır: 
ı - Bütün mernlekeUerle sulh siya 

setine devam etmek ve iş mllnasebet 
terini kuvvetlendlnnlye ÇRlrşmnk. 

2 - İhtiyatlı olmak ve ateşteki 

kestaneleri başknlarr vasıtD.t!lle çıkar 
mrya alışık olanların bizi lhtilAflara 
sllrOklt-melerine meydan vermemek. 

3 - Ordu vo donanmamwn kuv -
vetlni ııon hadde çıkannak. 

4 - Milletler arasında sulh ve dost 
ıuk htiklim sl\rmeııınde aH'ıka.ları o· 
ııın bütUn memleketlerin çalışan hal 
kile milletler arası dostluk bağlarını 
kuV\'etlendirmlyc çalışmak:• 

Yme di.yorlaı· ki: «,Almanya, İlal· 
ya ve Japonya Uzak şarkta Amerı· I •••••••••••··~ 
ka, 1ngııtere ve ı-nnsanın 7enfnat: 
lerine aykırı bir blok kurma arı mı . 
Hiç böyle bir şey yok. Sadece bır 
Berlin • Roma - Tokyo mUsellcsl kur 
duk.~ Görlij·orsuıauz ya, hendeseye 
merakları biraz fazla ... (Umumt ka.h 

Ankara - lzmir 

kahalar). 
Yine 'fllnU ııı:ı.ve ediyorlar: 
cİngilt:ere, Fransa ve Amerikanın 

men!aatıcrine karşı blok kurduğumu 
zu iddia etmek bile aptallıktır. 
Biz sadece komUnizme karşı 
harp artık. İnanmazsanız !taıya, Al 
manya ve J aponya araEiında bu mak 
satla imza edilen misakı okuyunuz.> 

Mütecavizlerin Oyunu 

Hathna Bir Sefer 
İlave Edildi 

Ankara, 2 (A.A.) - Devlet 

demiryolları umum müdürlüğün· 
den bildirilmi tir: Ankara • İz· 
mir arasında haftada üç gün 
müteakıbcn işliyen yalaklı ve 
yemekli vagon servisi gördüğü 
rağbete kar!ll yolculara bir ko· 
la} lık olmak üzere 3/ 1/1941 
tarihınden itibaren yeni bir 11e· 
fer ilavesiyle haftada dört güne 
çıkarılacaktır. 

Bu munzam sefer Ankarndan 

cuma günlen, ve İzmndcn cu

martesi günleri yapılacaktır. 

Uzum ve bcir Rekoltesi 

1şte mlltecavlzler böyle oyunlarla 
efkln umumlyeyi alda.tmıya çal~ı· 
l"Orlar. Halbuki sadece gülünç olu • 
yorlar. Acaba komünizmin en kızıl 
yerleri Mongolistan çöllerinde mı, 

Habeşistan dağlannda mı, yoksa !s· 
panyol Fasının benilyabanmda mı? 
(Kahkahalar). lzmir, 2 (A.A.) - Bu acne· 

Harp denilen şeyi maskelemek im· ki incir rekoltesi 25.000, hurda · Filmini kfınsız bir şeydir. İster ~Mihver> ıs· 
1 
incir de 12.000 tondur. İncir 

ter nıselles>, ~ter ~Antl komıntern İlk gören rnnhsuliinün yüzde k ırkını ~rım 
rnlsakı> denilsin, IJU hakikat ortada- bUyiıklerimizin fıklrlerl: satış koopera tifleri birliği almış• 
dır ki, Japonya Çinin büytlk bir Jmı- J - MEMLEKETlH1ZDE tır. Üzüm piyasası da hararetli· 
mınt, İtalya H~iııtanı. Alma~a YAPJI.A'X EN GÜZEi. :FtI.?ıU dir. Bu seneki üzüm rekoltesi 2 5 
,;.vusluryayı ve SUdet aruisini, Al- 2 - TAKDiR \'E TF.BRlKE bin ton tahmin edilm ektedir. 
manlarla ltalyanlar hep bir arada n Er.ER BİR ESER 
tspanyayı ele geçirmişlerdir. Bu ha· 1940 Şarap Rekoltesi 
reketlerin hepsi tecavüz taraftarı ol· ••••••••••••- ı Mürefte, 2 (A.A.} - 1940 
nnyan memleketlerin zaranııa 01 

- yılı şarap kanıPanyasmda elde 
muştur. Yurdda!}: Km·vetu Türkiye, ha\"ll- edilen rekolte l.600.000 kilo-

HaTP harptir. ~lütecavlzlerin askc- da ku\~etll Türkiye dP.mektlr. Ve dur. 1939 rekoltesi ise 2.270.000 
bl kU her vakıt bir askeri bloktur. bu haklkatt biran eV\-cl ~erçokl~- ı"d"ı. Bu ene rekolt .. •indek"ı nok· 

ri 0 
' -'er de ne yapsalar mliteea ..... 

MUtecavı.w a.zl tınnek her ~urdda'jın nı7.lf lıllr. sanlık şaraplık üzümlerin hasta· 

vizlik bakktn~is~l~~mum:~ bir •••••••••••••• lıktan müteessir olu§undandır. Yeni cınpe.,, 

Milli Sef'in 
T okat'ı Teşriflerinin 

Yıldönf-_ ·: 
Tokat, 2 (A.A.) - Mılii Şef 

İnöni.ı'nün buraya gelişlerinin yıl. 
dönümü nıünaııcbetile dün lıı.. ~da 
bir merasim yapılmıştır. 

1 Sular Her Tarafta 
Sür'atle Çekiliyor 

Mareşalin Teşekkürü 
Ankara, 2 (A.A. )- Gend 

Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, yeni yıl münasebetile 
almış olduklatı tebrik telgrafları
na ve bu vesile ile ordu ve şahsı 
hakkında bildirilen iyi temennile
re karşı teşekkürlerinin iblağına 
Anadolu ajansını tavsit buyur· 
mu~lardır. 

Amerika, Harbe 
Bir Adım Daha 
Afmış Gibidir 

* (B:ı ı ı incide) 

dan başlıyarak, Amerikan 
harp gemilerinin himayesi 
altında lngiltere ile Ameri
ka arasında seyrüsefere ko
nufmasına lüzum vardır. 11 

Ödünç Mabem e İçin Kanun 

Vaşington, 2 ( A. A. ) -
R oosevclt gazetecilerle konuşur
ken, İngiltereye •her harp malze· 
mesinin ödünç verilmesi hakkın· 
da kongreden şu eııaglar daire
sinde bir kanun istiycceğini 11öy
lemi§tİr: 

İngiltereye ödünç verilen mal
zemenin harpten sonra aynen ve· 
ya tamir edilmiş bir halde iade 
edileceğine dair bir formül bulu· 
nacaktır. Kullanılırken işe yara· 
maz bir hale gelmiş malın yerine 
de ayni maldan bir yenisi verile
cektir. 

Bu prensip, diğer techizat mad
delerine, hatta belki kalaya ve 
kauçuğa bile teşmil olunmalıdır.> 
Azmi Bir Türlü Öldüremiyorlar 

Ncvyork, 2 (A.A.) - Nev
york Timcs gazete.si diyor ki: 
cNaz:iler birçok erkek. kndın, -ço
cuk öld ürdüler. birçok bina yık
tılar. Fakat demokrat milletlerin 
h ür ya,amak ve hayatlarına ken· 
d i isteklerine göre düzen vermek 
azmini yıkamamışlardır.> 
Almanyadan Roosevelte Cevap 

Berlin, 2 (AA.) - O. N. B. 
Oiplomitsche Konespondenz ga. 
zetesi diyor ki: «Roosevelt hedef
lerine mü~kü.litsız ercmiyecektir. 
Çünkü İngiltercye yardım için bü. 
tün mevcut kanunları aşmak ve 
mevcut fabrikaları aulh zamanına 
ait imalatta bulunamıyacak bir şe
k ilde değiştirmek lazımdır. Bunu 
d a A m erikan milleti istemiyor. 
R ooaeveltc hakikatleri tahrif ede
rek ve ortalığı telaşa vererek yal
nız kendi milletini değil, bütün A. 
merikan mi!Jetlerini harbe &Ürükle 
mek, bu arada da kendi memle
ketine hariçte kuvvetli üsler pey· 
da etmek istiyor. 

Roosevelt, son nutkile, Alman. 
yaya olan düşmanlığını ve lngil· 
tere ile olan tesanüdünü bir kere 
d aha ilin ediyor. Halbuki Ameri
kan milleti pek iyi bilir ki Ame· 
rika. Monroe kanununun tatbika
tında daima İngiltere ile, hiçbir 
zaman Almanya ile çarpışmamış-
tır.> 

İtalya T eselli Anyor 
R oma, 2 (A.A.) - Popolo di 

R oma diyor ki: cAmerikada har. 
be sürüklenmek tcblikesine karşı 
muhalefet ertıyor. Beyazsaray 
mümessilleri, Rooseveltin sözleri. 
n i hafifletmek ihtiyacını duymuş
lardır. Amerika lngilıerenin ya
nında ıharhe girmiyecek. fakat 
Mihver devletleri üzerinde aksü
lamel yapmaması imkansız:. bi.r 
tarzda lngiltereyc yardımlannı 
çoğaltacaktır. Amerika hem har
be iştirak etmek istiyor, hem bun
dan doğacak mesuliyetleri alma· 
mıyn çalı ıyor. Bütün bunlara an· 
cak lngilterenin düşmanları aptal 
olduğu takdirde muvaffak olabi
lir. 

Bulgar Dahiliye 
Nazırı Başvekil 

Vekili Olmuş 
Son gelen haberlere göre B ılgarls· 

tıın Bnıııvekl11 n. Fılof tcdnvl için nn· 
11un Vıyaıınya gıtmlşlir. Fakat Baş 
'"ektılet vekilliğini dahiliye V<'kill -
nin llterine alması Başvekilin Uztın 
mUddet Vlyıınada knlac:ağını göster
mektedir. Bnş,·ekll ile AlmMyanrn 
Sofyn ııc!lrlnin de Viyanaya gitmesi 
bir çok siyasi dedikodulara yol aç
mıştır. Fnkat bu haberin fhUyat kay 
dile telt).kkf cdllme.ql IA.zrmdır. 

(Radyo f;Ucle$1) 

Bununla Beraber Menemenin Ova Köy
lerinden Bazılanyle 

Henüz irtibat Tem i~ Edilemedi 
b:mlr, 2 (A.A.) - Havalann mU· 

salt gitmesi Uzeı·ine seylAp mmta
kasındaki suların çekılmesi devam et 
mcktedlr. Suların çekılmesl sayet 
sUratll olduğundan kısa bir zaman· 
da normal vaziyetin avdeti muhak
kak gibidır. 

Menemen'in su seddınln yıkılan kıs 
mı civnnna getirilen kayık vasıtası 
ile hir mUddet için haber ıılınrunı· 
yan Çavuş, Musabey ve Kesik köyle
ri arasında muvasala temin olunmuş 
tur. Ancak Gediz nehrinin tekrar es
kı mecrasına doğru akmakta oldu • 
ğundan Menemen'in ova köylerlnden 
bnzılarıyle henUz irtibat temin f!di· 
lemcmlştir. Bılhaasa :Maltepe, Sulbcy 
ve Tuzçullu köyU tamamen sularla 
mahsur vaziyette olduğundan dört 

!noilferede Bir Harp 
lstihs1lleri Nezareti 

Londra, 2 (A.A.) - Star ga
zetesi §Unu bildiriyor: 

lngilterenin sanayi istihsallerini 
mühim ölçüde çoğaltmak emelile 
Çörçil, nezaretlerde yakın bir za· 
manda mühim değiııiklikler yapa
caktır. Geniş salahiyetli bir harp 
istihsalleri nezareti kurulacaktır. 
Bunun vazifelerinden biri de ln
giliz ve Amerikan istihsalleri ara. 
sında koordinasyondur. Son za
manlarda tayyare imalatı nezare
tinde azmini ve dinamizmini gös
teren gazeteci Lord Beaverbroo
k'un bu yeni nezarete geçirileceği 
söyleniyor. 

Yakın vakitlere kadar tayyare 
imalatı umum müdürlüğünü ya
pan B. Lemen. yeni İngiliz tayya
re tiplerinin vasıfça Almanlara 
üstün olduiunu ve istikbale tam 
giiven be11lenebileceiini söyle
mi tir. 

gllndenbetl hiçbir haber alınamamı · 
tır. 

Bursa, 2 (A.A.) K<.'malpnş:ı ve 
Knracabeyde sular tedrici bir suret
te nzalmıya haşlamıştır. 

İzmir, 2 (A.A.) Gr.len h herle• 
re ı;orc, şimdiye kadar sular altındR 
kalan bağ damlanndan 'c Çerkes, 
Osmaniye, Veziroğlu, Yeniköy hal· 
kındnn bir çok kadın ve çocuklar ka 
yık ve tombazlarla kurlanlmışlardır. 
NUfusça. hiçbir zaylat olmadığı gibi 
tınyvanatta da telefat yoktur. 

Bu defakl scy!Apta alman tedbir
ler sayesinde insanca zayiat olma
mıştır. Hayvan zayıatı da pekaz ol· 
muştur. Mahsur köylUnün h~ t.QrlU 

yiyecek ·ve latırahatlcri temin edil· 
mlştir. 

Yeni , 
Mebuslarımız 

Ankara. 2 {A.A.) - Cümhu. 
riyet Halk Partisi Genel Sekre
terliğinden tebliğ edilmiştir: 

Boş olan Afyon mebusluğuna 
umumi mürakabe heyeti azasın
dan Siyasal Bilgiler okulu, İktısat 
profesörü Şevket Ra§it Hatipoğlu, 
Antalya mebusluğuna Sümer 
Bank sabık umum müdürü Nrul· 
lah Esat Sümer, Bolu mebusluğu
na Maliye Vekaleti nakit işleri 
umum müdürü Celal Sait Siren, 
Çankırı mebusluğuna Samsun va. 
lisi Avni Doğan, Diyarbakır me· 
busluğuna Cerrahpaşa hastahane
si emrazı akliye ve asabiye mütc· 
hassısı Dr. Ahmet Şı.ikrü Emet ve 
Kars mebusluğuna da Son Telgraf 
gazetesi sabibi Etem İzzet Benice 
2/1 /9-41 perşembe günü yapılan 
mtihapta Parti namzedi olarak 
4cçilmiıılerdir. ----o.---

Elbasana Doğru 
Amerika Ablukayı 

Yararsa 
* (Ba ı l incide) 

b ölgesindeki lbu mıntakada elde 
edilen ganimetler araaında 1 2 de 

1 
top vardır. Aynca 15 mitralyöz 

1 
ile birçok aavan topu da alınmış· 

** <~ ı lııclde) tır. 
Diğer taraftan dalma mevsuk men Yunanlılar, ltalyanların iddcl-

bnlardan habt'r alan Amerikan gaze- li mukavemetine rağmen birçok 
leleri Amerikann lngiltereyc yardı- yeni tepeler almak suretiyle, da· 
mmı genlşlelecqinl hat.la kendi U- ha şimalde de ıdarıbcler "urmuş
cııret 1'1lolarlle, kcndı harp filolarının !ardır. 

himayesinde lngUtcreye harp leva- İtalyanlar, sahil mıntakasında. 
znm göndereceğini yazmaktadırlar. sah günü Yunan hatlnrına ı.;irmİyc 
Eğer bu haber doğru ise mUıver tc cbbüa maksadiyle tanklar kul· 

devleUerinln Amcnkayı harp halın· }andığı zaman çok ağır zayiat ver-
de tcllıkki etmclerl çok muhtemeldır. o 

Böyle tclılkkl etmeseler de bu va
ziyet kaı·şısında mihver devletıcrlle 

harp çıkmaısma mflnJ olunamaz. 
Bugün mlhvcr devletleri Amerika

dan lngiltereyc eşya gitmemesi için 
İngiliz sahlllerini ablukada bulundur 
muyorlar ve gemileri mUmkUn ol -
dıığu kadar batınmya çalı'1yorlar. 
Şayet Amerika kendi harp grunilerl 
hımaye.sındc tic:nrct mosılc lngilte
N'yc ~·a gönderecek olursa mlh -
ver denilaltıları bu gemiler:! batıra
cak ve Amerika ile harp çıkacaktır. 

Mihver devlellerı bu vaziyette Jn
ponyaııın Uçlcr paktına sadakat gös
tereceğini \'C harbe gir~<ığini soylti 
yorlar. Fakat Ameriko.lılann mU -
hlm bir kısmı Japonyanın harbe gi· 
N'Ceğlnc inıınnmıyorlar. ÇünkU Ja -
ponya Çınde derin bir }{uyuya dU~
m~ bir vaziyettedir ve Çin Uman· 
!arının elinde buluıunnsını tcmın için 
donanmasının bUy\lk bir kısmını ve 
Çindeld hareketler devam etmek için 
dl! bir milyon ıuılter bulundurmak 
mccbüriyetindcdlr. Japonya şlmdıye 
kadar Çinde bir milyon altı yUz bın 
klfl zayiat C\TmişUr. 

Bu vaziyette Japonyanın Amerika 
\'e İngiltereye karşı harp açması ko
lay bir iş değildir. 

---o---

Almanyaya Hava 
Taarruzu 

Londra, 2 (AA.) - Resmen bıJdl-
rıl~iğine gore, havanın fenalığına r 
men lngılız la,yyarelerinın dUn ge 
cekl hareketi çok geniş mahıyctt ol 
muştur. 

İşgal alCındakı topraklarda ı Ul 
Jımanlarına, denııaltı gemileri Usle· 
rıne "c d ~hedeflere taarruzl•r ~ıı
pılmıştır. ~~akat en şiddetlı taarnız 

Eremen üzerine olnıuş ve bUyUk yan 
ı:ınlar tespit edılmiştir. 

lngiltereye 
Taarruz 

Londra, 2 (A.A.) Hava ve da 
hill emniyet nez.ı.rcUerlnln teblıtı: 

Bu gece birçok dllsman tayyare -
sl. 1ngilterede ve Gııllc.q <ıyaleUnde 

birbirlerinden çok uzak mıntak lıı.r 

l'zerindc faaliyette bulunmuştur. Bir 
kaç bomba dUşm~ ve lngUterenln 
şimali garblslndc ve Londra mıntak 
ısında bnzı e\'lcr hasara u,ğrnmı 'c 
pek az kisı ö!U \C yaralı bulunmı,ı 

tur. 

Oç Fabrika Harap Olmuş Bardia Düşmek 
()zere mi? 

Berlln, 2 (A.A.) - D. N. B Aja • 
sı İngiliz bomba tayyarelerinin son 
ı:ece hUcumunda. askert hasar kaydc

Londra, 2 (A A.) - MilstakU Fran dllmcdiğınl fakat üç fabrıka Ue mü-
eız Ajansı bildiriyor: tt1 ddit bınanm harap olduğunu bil-

İngiliz matbuatının ncşriytıtı Bar- dlrmektcdır. 
dlanın sukut etmek Uzero olduğunu 
g&tcnyor. Fakat so.ltıhlyctlı tngıllz 

mahfillennde bunun böyle olduğllnu 

-~----

Hüdai Karataban 
teyit edecek bir haber yoktur. Bu Kars valiliğine tayin edilen 
mahfillerde şu clh~tc işaret edıllyor Vali muavinimiz Hiidai Knrata· 
ki, 1tıılyanlar bu mevkii senelerden- ban dün Vali \'e Belediye reisi 
beri tahkim etmi~lcr ve mOdafnasmı Dr. Lütfi Kırdarla vilayet ve be· 
hazırlamışlardır. Cephane ve yiye- lediye erkanına veda etmi~tir. 
cek doldurmuşlar ve her ne paha11ı- Y f!ni kara valisi vazifesine baıı, 
na olursa olsun mukavemet t'mrlnı lamak iizere yıırın lstanbuldın 
almışlardır, l Kana hareket edecektir. 
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Poliste: 

Zavallı Küçük 
Galatada Lüleciler caddesinde 

1 3 numaralı evde oturan Akifin 
1 yaşındaki kızı Aynur, mangalın 
i.ızerinde kaynamakta olan çay 
ii.ı:erine dökülerek, vücudünün 
muhtelif yerlerinden fena halde 
yanmıstır. Şişli Çocuk hastaesine 
kaldırılan küçük Aynur hastaha
nede ölmüştür. * Zabıta dün seyrüsefer nı
zamnamesine muhalif harekette 
bslunan 1 1 şoförü tecziye etmiş
tir. 

Bundan ba~ka dün 6 dilenci 

dilenirlerken yakalanarak mahke

meye verilmişlerdir. 
* Yalovanın Çınarcık köyün

den Tahir oğlu Recep Kalkava
nın idaresindeki 1 1 tonluk (Kork
maz) motörü Haydarpaşadan al
dığı sebze yükü ile Hale gitmekte 
iken yarı yolda su almıya başla· 
mıştır. Motör batmak üzere iken 
Denizyolları idaresinin Gazal ro· 
morkörü tadından yedeğe alı· 
narak limana getirilmiştir. * Mezbahada çalışan Nevzat 
Can, kesim yerinde ipleri maka
raya takmakta iken ayağı k~ya
rak düşmü~. paltosunun cebınde 
bulunan bıçak koltuk altına sap· 
!anarak yaralanmı~. hastahanede 
tedavi altına alınmıştu. 

* Çakmakçılarda 65 numar~
da kundura levazımı satan Moız 
90 kuruşluk mukavvayı yüz on 
kuruşa satmak suretile ihtikar 
yaptığından yakalanarak Adliye_ 
ye verilmiştir. * Cerrahpaşada oturan İbra· 
him Öztürk a<lında biri, odasında 
yaktığı kömürden zehirlenmiş, 
hastahanede tedavi altına alın
mıştır. * Üskii<iarda Ayazma mahal· 
lesinde 5 numarada kömürcü 
Mustafanın dük.kanından yangın 
çıkmış ise de sirayetine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

BULMACA 
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Soldan Sağa: 1 - Bilmemezlikten 
gelmek - Matem 2 - ütü ile <Xzelt
ıneık - Nota. 3 - Bir ot - Haysiyet 
l - Çoğalme.k - Eski alfa.bede bir 
harf 5 - Kesme Aleti 6 - Aynı Ya.ıt" 

ta bulunanlar - Aşk mektubu 7 -
Bulunan - Söz 8 - İçine dalmadı -
Başına (D) konursa (Denk) olur 
9 - Baba - Elbisenin alt kısmı 10-
Kayma. - İncelik 11 - Köpek - Bir 
ıçkl. 

Yukandan Aşağıya: 1 - Sigara 
yapılıp içilen nesne - Vapur 2 - Bir 
ılaç - Netice 3 - Cesaretli 4 - Dün
;ı.a - Kirpik boyası 5 - Sonuna (R) 

gelince Her olur 6 - Ana - Damar
lanmızdald mayi - Cilt 7 - Hayvan 
ö!Usü - Akıl 8 - Çalgı K:ı. 9 - U
f ak kitap 10 - İlk insan - İçinde a
teş yakılan şey 11 - Bir nevi ku
ma., - Muhabbet • 

DÜNKÜ BUL!'tJAOANIN HALLİ: 
Soldan Sağa: 1 - Tekrar - Ci 2 -

Eda - Yumurta 3 - Karar - Irmak 
4 - Ataıon - Nida 5 - Bacı - Akar 
6 - İmaret 7 - Ebe - Ire.k 8 - E
let - İn 9 - Kar - Ata.bin 10 - En -
Azıdışı 11 - Aya - tz - Şu 
Yukarıdan aşağıya: ı - Teke.Ut -

Eken 2 - Edat - Elan 3 - Karabi
ber 4 - AUı.met - Ay 5 - Ayrıca -
Aza 6 - Ru - Mınltı 7 - Mı - Re -
Adi 8 - Curnata - Biz 9 - İrmik -
İl/ 10 - Tadan - !niş 11 - Yakar -
En. 

Adliqede: 

7 Ayda 30 Bin İcra Dosyası 

Ödenen Para 
Liradan Fazla 

İcra Vasıtasıyle 
Beş Milyon 

Yeni sene münasebetile Müd- olmuyordu. Hakim sarhoşluğunun 
deiumumilik ve İcra daireleri ve sabit olduğu neticesıne vardı ve 
icra muhasebeciliği bir senelik fa- kendisine 3 lira para cezası verdi. 
aliyetlerinin istatistiğini hazırlamı- Yeni senenin ilk mücrimi höy-
ya başlamışlardır. lece cezalanmış oldu. 

Mahkeme, Müddeiumumilik ve g.c.-kl D al 
icra işlerinin geçen senelere nis- ı ... 11ratm ar 
be~le çok arttığı a~~~~ıl.maktadı~. Asliye ikinci ceza mahkemesi~ 

icra muhasebecilıgınm senesı, de metresi Sabahati yaraladıg 
mali yıl il~ biteceğine göre yedi için tevkif edilen Küçük Alinin 
ay içinde lcra muhasebeciliğinin duruşmasına devam edildi. Ali b·, 
dosya adedi 29,995 .i bulmuştur. aralık iddia makamını işgal eden 
Yani yedi ay içinde icra muhase- muavin hakkında itirazda bulun
besi 30 bin kişiye para vermiştir. du ve: 
Verd~ği para miktarı da beş mil- 1 _ Bu muavin bana ceza evin
yon ~~ayı. aşmak_t~~ır.. . de 40 ıgün tecrit cezası vermişti. 

Muddeıumumılıgın ışlerı geçen Bitaraf olmasından şüpheye düşü
seneye ~nazaran ?ok artmış olm~- yorum. Benim duruşmamda ıbu
sına ragmen yenı seneye devredı- lunmasında kanuni mahzur va1<
len dosya miktarı geçen seneler- du, dedi. Hakim bu talebi nazarı 
den çok azdır. itibara almadı. Muhakeme bu 

Mahkemelerin muavinin mahkemeye çıkmadığı 

Devir İşleri başka bir güne talik edildi. * Geçenlerde Yemişte bir kas
tane yüzünden arkadaşı Behçeti 
öldüren manav Hüsameddinin 
duruşmasına dün ikinci ağır ceza 
mahkemesinde devam edildi. 
Suçlu <her şeyi inkar ediyordu. 
Muhakeme şahitlerin çağrılması 
için başka bir güne bırakıldı. 

Dün birçok mahkemeler sene· 
lik devir işlerile meşgul oldukları 
için muhakeme yapmadılar. Yal
mz birinci ve ikinci ağır cezalarla 
bazı asliye ceza ve cürmü meş
hut mahkemeleri dava kabul ve 
tetkik ettiler. Bugün bütün mah· 
kemeler mutat mesailerine başlı-
yacaklardır. -

Yeni Senenin İlk 
Suçlusu 

Memleketin üç büyük ha.yır cemi
yetine a~'lll zamanda yard.un frr
satı her zaman ele g"ej.'mez. Kur
ban bayramında kurbanlarınızı 

Hava Kurumuna. vererek bu fır

satı elde edebllln;iniz. 

ı 

1 2000 - %000.

s 1000 - sooo.-
2 750 - 1500.-

1. 500 - 2000.-

8 250 - 2800.-

SIS 100 - 8000.-

80 ISO - 4000.-

SOO 20 :::::ı 6000.- --

Türkiye İf Bankasına para yatınnalda yalnız para ,,._ 
-=•....:-:. -1--- d r1ı· · · d ~----· .....-.uus ._.._.., ayna zaman a ta ı ınızı e ucucıuıl§ 

olursunuz.. 

Keşideier: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Kumbal'a.Iı ve kumbarasıı.: he· 
ı Ağustos, S İklnclteşrtn ta- saplıı.rmda en az elli lirası bu· 

rihlerinde yapılır. lunanlar koraya dalıll edlllrler 

sahibi ve Ne.friyat MüdUrü: Ahmet Emili Y~ 

Basıl.dıtı Yer: VATAN MATBAASI 

Em.bıönü Balkevi So&yaJ Yardım kolu menf.aa.ttne 

Yarın ak'61Jl Takıslmde 

MAKSiM'in 
Alaturka ı;aJonunda 20 kl!jillk ı;az hevetilc Bayan 

F E 
80 KİŞİLİK REVC: Havai adalarında. güzel bir g-ece muhtelH SÜI'prlzle 

RAŞiD HIZA- HALiDE PiŞKiN 
Tem&U heyeti ta.rafından 

YATAKLI VAGONLAR KO~'"TROLÖRÜ 

1 3 perdelik komedi 
Bu fevxiılMe geceden isti!ade ediniz. 

'~lb•••lll•••••• DuhuJiye yoktur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma 
Komisyonundan : 

370 elbise diktirUecektir. Muhammen bedeli 15, ilk tembtatr 417 Ura.
dır. Kapalı zarf usulile yapılacak olan bu eksiltme 15/1/941 sa.at ll,30 
dadır. Fazla. maJQmat için mektebe müracaat. (12080) 

BAYRAMDA YALNIZ 

IZILA Y Gazetes9 
... ~ 

ÇIKACAKTfR. 

.tıa.nıarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yardım et
miljl ola.cak:mUZ. 

1 LAN 
FiATLARI: 

ilan sayfalarında 
Diğer sayfalarda 
3 üncü sayfada 
2 nci sayfada 
1 inci sayfada 
Müracaat yeri: 

santimi 
il .. 
it 

•• 

50 Krş. 
100 il 

200 .. 
250 il 

500 il 

!sta.nbulda, Postahane karşısında Kızılay Satış Biirosu, Tel: 226SS 

1 '- İstanbul Postahane arkasında İl!ncılık Şirketi Telefon: 20094-95 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza 
mahkemesi dün yeni senenin :ık 
mücriminin muhakemesini bitirdi. 
Suçlu Hakkı isminde bir seyyar 
satıcı idi. Halkın husurunu boza
cak derecede sarhoşluktan, nara 
ve Ayşeye laf atmaktan, Hatice
ye de hakaretten suçlu i<ii. Hakim 
bir düzüne şahidi dinledi. Hakkı
nın 18.f atması ve hakareti sabit 

ZAYİ - Hukuk Fa.kültesinin 1 in
ci sınıfından aldığım 6843 No. lu pa· 
somu kaybettim yenisini alacağrm

dan eski.sinin hUkmü yoktur. 
Hukuk Fakillte-1 S. ı de Numan Cümhuri erk ez nkasından 

Maliye Vekaletinden : 2811211940 

- Gümüş Yüz Kuruşlukların - AK T 1 F 
Tedavülden Kaldırılması Hakkında ilan Kasa: 

Lira 

Gümüş yUz kuruşlukların yerine gümüş bir lirahklar darp ve piya
sa.ya kA.fi mıktarda çıkarılıruş olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 

31/İkincikAnun/1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaş
tmlmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar l/Şubat/19il tarihinden itibaren artık te
davili etmiyecek ve anca.k yalnız malsandıklarile Cümhuriyet merkez 
bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 

Cümhuriyet Merkez Ba.nka.sı şubelerine tebdil ettirmeleri ilAn olunur. 
(70025) (10216) 

Maarif Vekilliğinden 
Türkçe, Fransızca Bilen Bir Daktilo 

Alınacaktır. 
Ankara.da Vekillik Neşriyat Müdürlüğünde çalışmak. üzere tUrkçe 

ve Fransızca bilen bir de.ktilograf alınacaktır. Kendisine 100 lira ücret 
verilecektir. 

lsteklilerin tahsil ve çalıştıkları yerlerden aldıkları hizmet vesika· 
lan ile şahsen veya. bir istida ile 13 K. Sani 941 pazartesi günü saat 17 
ye kadar ~eşriyat müdürlüğüne müracaat etmeleri lıl.zondır. 

Müsavi şartları haiz olanlar arasında lüzumu takdirinde imtihan 
yapılacaktır. (1~24) 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

44 N o. lı ilan 
Badema kasaplarda. koyun etleri «Karaman, dağlıç ve kıvırcık» aşa

ğıdaki esasa göre satılacaktır. 
Hayvan borsasının bir gün evvelki canlı hayvan fiyatlarının azamı 

bir misli. 
Mesel!: Beyaz karaman borsada canlı 26 kuruş olwıca. kasaplarda. 

aza.mı satış 52 kuruşu geçmiyecektir. (32) 

ŞEHlB TlYATBf\8U 
TEPEBAŞINDA 

DRAM KISMl 
BU AKŞAM 
Sa.at 20,30 da 

ABDAL 
Yazan: Dotoyevskl 

TEMSlLLEBl 

İSTİKLAL CADDESlNDE 

KOHEDl KISMI 

BU AKŞAM 

Saat 20,30 da 

PAŞA HAZBETLEB! 

Altın: Safi kilogram 72.316.895 
Banknot. 
Ufaklık. 

Dahildeki Muhabirler~ 

Türk Lirası . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 5.988.129 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 

Diğer dövizler ve Borçlu klirlng 
bakiyeleri . 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye k~ılığı 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tedıyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticari senetler • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
(Deruhte edilen evrakı nakdi

A - (yenin karşılığı esham ve tah
(vilAt (itibari kıymetle). 

B - Serbest esham ve tahvila.t • 

Avanalal': 
Altın ve döviZ üzerine avanıı • 
Tahvilat üzerine avans . 
Hazineye kısa va.deli avans. 
Hazineye 3850 No. lu Kanuna gısre 
açılan altın karşılıklı avans • 

101. 719.497,90 
14.943.281,-
2.398.275,94 

190. 015,30 

8.4.22. 782,35 

32.775.383,05 

158. 7 48.563,-;-

19.922.695,-

260.986.4 71, 75 

46.440. 736,93 

8.438.863,42 

8.799,98 
7.808.722,-

675.000,-

109.584.926, 75 

liisıedarlar: ····································~··•••••••• 
l\1.ubtelif: ·•••••••••••••••••············•·•••••••••••••••••• 

Lira 

119.061.0M,84 

190.015,30 

41.198.165,40 

138.825.868,-

260.986.4 71, 75 

54.879.600,35 

118.077.448, 73 

4.500.000,-
13.394.142,15 

751.112.766,52 

VAZIYET/ 
PAS 1 F f Lira 

Sermaye: ............................. ••••••••• ••••••••••••• 

İhtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalade • 
Husust . 

Tedavüldeki Banknotlar: 

• • 
• • 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vAki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki
yesi. 
Karşı:lığı tama.men altm ola.rak 
ilA.veten tedavüle vazedilen • 

Reeskont mukabili ilA.veten tedavüle 
vazedilen. 

Hazineye yapılan altın karşılıklı B• 

vans mukabili 3902 No. lı kanun mu· 
cibince ilAveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 

Türk Lirası • 
Altın: Safi kilogram 590.706 

8860 No. Ju kanuna. göre hazineye 
o.çılan avans mukabili tevdi olunan 
altınlar: 

Safi Kilogram 

Döviz Taahhüdatı: 

55.541.930 

Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dörlzler ve alace.klı kliring 
bakiyeleri 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158. 748.563,-

19.922.695,-

138.825.868,-

17.000.000,-

218.000.000,-

14.000.000, 

80.545. 796,68 
830.875,34 

78.124..167,90 

34.965.296,58 

~uhtelif: ................................................... . 

ı Temmuz 1938 tarihinden itibaren-... 

Iskonto haddi o/o4 Altın üzerine avam o/o 3 

,Lira 

15.000.000,-

12.188.666,15 

-- -
417.825.868,-

81.376.672,0~' 

78.124.167,90 

34.965.296,55 

111.632.095,87 

751.112. 766.5Z 

günün alaca karanlıktan geceye 1 dum. ~. XV ı yince odaya d~ndü. Beni karşısın- ı ze n~sı1 ya:d_ım ede?ile~~ğinizi 
intikal etmesini seyrediyordum. ! _ Hayır dedim. Çok degıl. 1 O gece mehtap yoktu. Frans, da bulunca hıç ses çıkarmadan ı takdır edersınız. Evvela musaade 
Ayni zamanda bu son kırk sekiz O zaman 'hiç tahmin etmediğim Allaha ş~kür, o civarı pek iyi ıbi- yüzüme baktı. Ben bu sükuttan :diniz de Mis Brandon'u içeri ça· 
saatlik hadiseleri de kafamın için- bir şey oldu. Karanlıkta kızı iyice liyordu. iki yüz metre kadar yü- rahatsız oldum: . gırayım. • 
de tekrar yaşatmıya çalışıyordum. görmüyor, fakat her hareketini rüdükten sonra Alrait'in evine 

1 
- Affedersiniz. Mis~r Alraıt... Biran tereddüt etti. Fakat son· 

F rans'ın evine girişim, cesedi hissediyordum. İki kollarını boy· vardık. Bana kapıyı açmıyacagınızı z.a?- ra nezaketle: 
nakletmem; kaçmamız, lokanta- numa sardı, başını bana yaklaş- Bahçe. kapıs_ını yavaşça açtı~ neder~k . s~inl_e konuşmak ıçın - Nerede? dedi. Elbette içeri 
da iki kardC§ gibi yemek, bana su tırarak beni kuvvetle dudaklarım- v~ F~~ns a. benı orada beklem~sı- zorla ıçerı ~U:dım.. alınız. Fakat lutfen kapıdan gir· 

Zabıta ve Aşk Romanı 

Yazan: Ma~in Pörlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 
-25 -

veren kadının çalman arabalar dan öptü, yine öptü. nı soyledikten sonra eve dogru - Pek ala, Mı.str John yahut sın. 
hakkındaki sözleri köpekle ug~. S nra geri çekilerek. yürüdüm. Pencerelerin birisinden da Mistr J O! Sonith .. dedi. K t F . • 

' 0 • . • k Al · d d S b' -1 d il" ı· apıyı aç ım ve rans ı çagır· 
raşmam ve daha neler neler... B . ffed. . p t -1 d; ıçerı ba tım, raıt o a a otur- onra 1raz QUr u ve ave et 1: d K k ld' K l • - enı a ınız, e er, Qe .. k" k d K N . . M" B ım. oşa oşa ge ı. o uma sa 

Nihayet büsbütün gece olmuş B ek hald de muş ıtap o uyor u. apıyı açıp - e ıstıyorsunuz, ıstr ran· ı1 I k 
Kulübenin içinde uzanacak bir ı cede karanlık değil. tu G k h" 1• d A : ., . _en Kcevaı:'. ~erecd de. " içeri girmekte tereddüt ettim. Kı- don? rı ara _: 

1 ş·· l b' f b z b . d ı. ld · enç ız a a uyuyor u. ynı gıldım ız sozune evam e ıyor- · . . . . . 1 t • d. "? d·ye yer yo11t:.u. oy e ır ~ra ıma a- - aten enım e .ıumı ıya· · tt k I kt .. d .. .. · zının hayatını kurtarmış olmam Bana üç türlü ısımle hıtap edı· - ş yo una gu ı mı 1 

kındım. Bir köşede beş altı tane cak halim yok ki.·· vhazıyt e efı ': ma dan Fvukcu Fumun du: dolayısile beni ele vermemesi la- yordu Bu yanlışlığı tashih etmek ~sordu. 
b 1 .. d.. h onları . . er ara agrıyor u. a at ransı - Sizi tanıdığım dakikadanbe- . 1 . • . . d" H .. b.l . F k t 
oş çuva gor um, emen Aklıma bir şey gelmıştı. Hemen . uyandırırım diye kımıldanmaktan . . .. . . d n af dili orum zımdı. Fakat ilk şükran hıs erı lazımdı. Halınden bana uşman - enuz ı mıyorum. a <l 

toprağın üstüne serdim ve oraya yanına yere oturdum, başını ala- k rkuy rdum Saatler geçiyordu rı hır duzıye sız e Y • geçtikten sonra ya bu adam vic- olduğu belli idi. zannedersem diUelecek. Hele siz 
·· 1 d. k . d d b. k ) 0 0 

· • Farkında mısınız? d • if · · k · t h ' . . · · · · · uzanmasını soy e ım. ra omuzu~~ aya ım, ır. o u- Kızı uyandırmıya ıbir türlü kıyamı- .. .. .. i . a~ı vaz esını yapma ıs erse a- _ Yanılıyorsunuz. Benım .ı.s- ıçerı gırınız. 
Çok rahat bir yatak değildi, fa- mu da belının altından geçırerek d H lb k' k 1., Bunu soylerken guluyordu. Ben lımız ne olacaktı? mim ne Brandon ne de Sırıith ...ı·~ Kızın her tarafı titriyordu. Al· .. .. .. . yor um. a u ı gece aran ıgm- . . d H f ., ' •· 

kat hiç yoktan da iyiydi. Bir katı yerd~n ".ucudunu brraz ka~- dan istifade ederek buradan kaç- ıse yıne susuyor um. er. \ara ı İçimde şu kanaat vardı: Eger Yanımdaki genç kız Mis Bran· rait bizi odada bekliy'lrdu. Ga• 
müddet ikimiz de sustuk. Ben ku· dır~ım. Şım~'. b_en çok rahat hır mamız lazımdı. Nihayet yavaş ya. k.aranlıktı. Fakat ;afaA1ın k ıçbnde Alrait ile beş dakika konu~ursam don' dur. Fakat ben onun ne kar· zete açık bir halde masanın üze· 
lübenin içinde beş' aşağı, beş yu- vazıyette degıldım, amma kızın vaş kıpırdandığını hissettim. Ga- şışmekler ç~kıyor u: r;ı . aşı- kendisini ikna etmiye muvaffak deşi, ne de akrabasıyım. rinde duruyordu. Frans henıen e'1 
karı dolaşıyordum. Bir aralık kı- o kadar uykuya ihtiyacı vardı ki liba uyanıyordu. Kulağımın di- mıza ne gelırs:. g~lsın, hıçbır ş~y olacağıma emindim. Müstehzi bir tavırla: sahibine doğru yiirüdü ve tered· 
zın sesini duydum: buna katlanmak bana ağır gelme- b" d · · d d umurumda degıldı. Kıyamet bıle K h l d F k y ·· 1 . ., d d' dütsüz· 

ın e sesını uy um: k b lecekt" apıyı ız a vur um. a at ev - a oy e mı~ e ı. · 
- Çok katı yer.. Bir türlü di. - Pet~r. diyordu. op~a ana vız ged ı. sahibinin açmasına meydan bırak- - Bana ne suretle yardımda - Size neler anlattı? Orasıo) 

uyuyamıyorum. diyordu. ı F rans, başını dayar dayamaz · - Nasıl iyi uyudunuz mu? Bır saat daha ora a oturduktan madan açık bir pencereden eve bulunabi\eceğinizi sormuştunuz. bilemem, Mistr Alrait. Fakat he• 
- Buradan henüz çıkamayız, uykuya daldı. Biraz dinlendiniz mi? sonra elele kulübeden çıktık ve j ıgirdim. ı İşte şu suretle size herşeyi olduğu 

1 
halde siz her ııeyi biliyorsunuz, 

F rans, dedim. Ortalık kafi dere- Ben gözlerimi dışarıya dikmiş, - Evet .• i'aliba çok bile uyu- ı çam ormanına daldık. Alrait kapıda kimseyi göreme. gibi anlatacağım. O U!Ilan siz bi- (Arkas var) ) 

• 


