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"'L.__ _ _ 

dan 
~ onr_a __ 

o4 Bütün bunlara ilaveten, 
1rnanyanın /ngiliz adala-

711• isli/a teşebbüsünde zor. 
d~klarla karşılaşması tak. 
(irıde ita/yanın kendini 

f 
Sovyetler 
bildiriyor: 

ula'da Alma 
tazyiki çok 
şiddetlendi 

Alman Notası · 
• 

Alman· büyük Elçiliği, Berlinin 
Amerikaya verdiği cevabı şifahi 
bir nota ile hükumetimize bildirdi 

iye V 1 kili 
şehrimize geldi 

11'/armak çarelerini düşü. 
11 ken nasıl bir hatlı ha

b·ket illılıa::: edeceği de lıiç 
,,. Zar.tan muhakkak su

~~tıe kcslırilcnıc.z. Binaen. 
il t:y/11 İngiliz adalaruıa 
41,,,ar.ltır tarafından bir 
ite ım yapıla< ak ise el aha i'.V

tı ·/ İtalycmuı tasfiyesi lti

Radyo söylüyor 

Cephelerde vazi
yet fevka ade 
vahamet arz 
etmektedi._-

Ankam, 4 ( a.a.) - Alman 
Büyük Elçiliği, Hariciye Vekil· 
liğine aşağıdaki şifahi notayı 
tevdi etmiştir: 

bulunııyoı·du. Bahis mevzuu O· 

lan harita, bir merkez ve ccnuı: 

Az ücretli müstahdemlerin 
vaziyetini ıslah için 
------------------~----~--~~------~ 

Amerikası haritasıdır. Bu hari
tada merkez ve cenup Anıcrik:ı

tedbirler alınzyor 

lırndır. 

°'-----.: ...J 

Moskova, 4 (a.a.) - Sovyet 
öğle vakti tebliği: 

3 Sonteşrin gecesi kuvvetle
rimiz bütüıı cephelerde düşman
la muharebeye dC\·am etmişler

Birleşik devletler reisi, 28 ilk
•teşl'in tarihıli nutkunda şu iddı
alardn bulunmuştur: 

1 - Birleşik devletler hükü
metinin elinde sanki Alman hü
kümet i tarafından Almanyada 
basılmış gizli bir harita mevcut 

sı F'i.Uırcrin tanzim etmek iste- .. ı 
diği trır?da göHLcrilmiştir. Bu 
sahada mevcut 14 memleket, bo
yunduruk altında 5 devlet ha -
linc getirilmiş ve 'F'Uhror bu su
retle biitiin cenup Ameı-ikası kı-

(Sonu tayfa 3 sulun 4 de) 

AJmau hüyiil< e~i i 
Von Pepen 

Vekil, şeln·imizde 
tetkikat yapacak 

Mali_~ e \' ekiliıniz l"un1 Ağ-dir. /N... iman orduları, sanki (Sonu sayfa 3 sütun 3 de) ralı. diin öğicden sonra saat 
~ Rus kuvvetleı mi tama- 16.lO da ])evlet lhl\:ı \'olbi-

tl men czcreı< ışlcrinı bı-ı j 
b llnış gibi yahut pek Jakıııda 1 ~ rı du.rosinin bir f.a~')":tre iylr• 
'l teceltlermiş gibı, bundan ar 1 ı::ehr:imize gf'lmiı;tir. fali)e 
~ '1ra ne yap::ı.caklur? suali zı- , Vokilimiz hir luıç giin hun•-
ı, 1 rı ı.,.gal edıyor ve Mıh\ er da J,ul:ıcaktır. Vekilin bil-
~t~ı ... gaı:dru,ı teşt ılatına men- ha ·sa az nma.~ ve iicret al:m, 

ı ll r .. dyo!ar, ilk hedef olarak ----------·••ıı:ı•m-----------
11 1 d 1 · t B ~ düu.' a ııll\ıı.füıin t.e,•lit l·tti~i 
~r. ız · , arını gos eı ıyor. u • 
~ ninlı..:ıin \C ıddiaların Alınan B b .. .. k t. th l . k .A h d'I . . ha) Ut r•:1halıhğmd:uı iktı a-

iE·ı;~lrf~~~:~~;'.~~::: 1 zı uyu ıcare ane erın ar a ıerını :~~;~,7:1:i'~:s:~~i~~
1

,~en~~;~~r,! 
~.lrnanya I<afltdsya yoliyle Irak, "k lt k • • h "'l t ki l ld va1.iydlj•rini ı"-1nh t'dip ınai~t 
,.,.,.u:iyeyeve Mbıra sar~nya- yu se me ıcın ı e yap ı arı an aşı l ~nrtlaruııdtirelimekiçin~m-
'41 ıı:ıc lngılıı nd llaı na hu,.um } 9 m=•~ı thişiiıınlmdrte olan tro-
~«:k iml,anını kendmde göre- ) ---------- I hirler üuıfode tetldk!ıt ya- Iil:llh .. \'t>ldli Fuat Ağrnlı 
~ ı e, bundan t>\\ el bac:ka } • p.'WCl~rı turia~ılo ~htaır. li'u-ı-

r:ı1 ~~y!ti~~~~: .ıltihaz etmek tj iki köylüye (mal yok ) diyen bir yahudi firntaSJilJn gizli depOSU at Ağrah, ~1 huStıı;;t.a alhka-1 J· t hl•k • ı Almanyanın Balkanlara ln- d k ld . d 
100 

k <larrnrhı. lema~ıı.rde huhına- a pon e 1 eSl 
~ İ Ve_'l'.iirkıy~. ıl~. olan m.liı'a· mey ana çı arı J, ıçer e top umaş bulundu Cl\k \C tdkiJ\l\tı ıtdirelerini b •• •• ' 
• "cUerını her turlu tcreddutten · hukuııwte hildi~ür. uyuyormuş. 
~a • bır surette tayın ve tesbıt 1 \ ·------- -------...... --·--
~eı ek mGltllek.ctimh~l" dostaııc Ticaret M üdiirliiğü ,.e Fi- ı Yapılan tahkikata göre, buna -
trı bı~ıarı yemden te::;ıs eyle ı yat Miıı ukabc Büı osu son sebeb, mesela kumaş Ratışların-

ı. Rusyaya. lrnı şı yapılaca~ zomanlarda şehrimizdeki n da topdancı kfmnın evvelce yUz-
h b.i.ll.-- •0 rn!'l b ı mukaddımesı büyük bazı ticareth:mcleıfo de on beş iken bilahare '" 10 na 
tlı. l nde şımdı goz · ~.u pmaxta • xar 11..rutç .... ·:ı- "-•1 .... • ,indirilmesine mukabil peraken-
f!t 1 Almnnya Rttbyaya taarruz i<;in bulclukl,u·ı bir sahtekar- o~cnun um• . --- '11~ 
l)ı llıeden evvel Balkanlardan. ~- I lıgı m<'ydann çıkarmış bu ~ c .20 ve ecııebı kumaşlaraa 

n ohnak ve oı ~ n lngılız yült tıearcthanelerin Ticaret c 25 olu~udur. . . 
kuvvetlerının d istırakıyle vu- Odasına müracaat ederek Bu şekıldc bu ficarcthnneleı, 
kua. g~lebilecek bir hucum ıhti- kendıleı mi toptancı füccar- mallarını gi7:1i a_rdiyelere çekerek 
ll'ıalmı tnmamcn ortadruı kaldır-

1 
d k t k peıakendecı gıbı davranmakta 

tn:ı.k lüzumunu hissetmiştır. Al- ar ~ey~~ı~ ~n çı nr, nm ve elde edecekleri karı, ken-
tnanya Balknnlnrda her türlü rr~ en ccı ~t ebb ı:ne~t~r~~ea diliklerinden yükseltmektedir-
ıuuJrnvometi kırmak ve Bnl· t_?~: ur~ıya e us - ler. Fiyat Mürakabc biiros.u dün 
ka l . f al"' k , k ı n 'e bu kısmının da bunda bu ""kilde hareket eden bır çok 
. n aıı ııu uzu una so ma rom·aff ak oldukları tesbit . ..,... . . . . · , · 
1 1emeklc askeri bir emnıyet ,·u- fırma ısımlcrı tes~ıt ~tmış, fı-
<:u I<' getir<liği kadar biitün Av· edilmiştir. Bunların yekiın- ca_ret Odasından .şı~~ıye ~a51ar 
~';tP~yı hükmü allına almak gi- ları bir hayli kabarıktır. Mii- !11ıi'ra~a~t edenlerın ısımlennı de 
cı siyasi bir menfa<1.t da temın racaut edenler son günlerde ıstemıştır. 
eylomi~r. pek çoğalmıştır. (Sonu sayfa 2 ıütun 6 da) 

Farzü<.lclim ki Rus harbi mu
vaffakıyetle nihayete erdi ve 
Rusyadnn artık Almanyanın 
lııç bir korkusu kalmadı. Far1.· 
edelim ki Almnnvanın tekrar 
t'tmek mecburiyetinde bulundu· 
glt !itılh narruzu muvaffak ola
n1a.dı. Farzedelim ki Almanya 
}{afkusya yoliyle Yakınşarkta 
lngılızleri tehdit etmekten ise 
İngiliz adalrnıno. çıkarak orada 
galip ge:!.neyi ve harbi .u-tık bi
tirmeyi münasip gördii. Bu, ka
l'nn \'erir vermez, kuvvetlerını 
f3arktan g::ı.rba naklederek ht.:· 
nıen lngiltcrcye hiicıım edebi
lir ani? lngiltcreyc hücum için, 
Rusya seferı.ııde olduğu gi\Ji, da
ha evvel başka bir ihtiyill tcd
bıri almak meobuıiyclindc de
ğil midir? Hem de bu tedbir, 
Balkan sefennde olduğu gibı, 
hem askeri, hem siyasi bakım
dan zaruri ve f. ydalı olmıya
oo.k mıdır? 
Unutmamalıdır ki topy.<.?kfın 

harp yap:ın Almanya fıdetu bır 
tayyaıeye teşbih edileb"lir. Bu 
tayyn.re yarı yolda di.lramaz. 
J3ehemehal hedefe doğrn yü
rüyecektir ve ha.vadet kalmr. ka-

tır. Binaenaleyh, bir Kafkas 1 
seferınc şnhit olmazsak İngiliz 
adalarına bir ihraç hareketi te
şebbüsü göreceğiz. lşte harbin 
bu safh sına girmek kabil olur
::>a İn6Jliz adnlraına liücumdan 
evvel ihzaıi bir temizleme ame
liyesi göreceğimize hükmedebi
liriz. 

Bu ihtiyat tedbiri italyıı.mn 
istılasından başka bir şey değil
dir. Rusyaya hücum edecek Al
man ordusu ıçin Balkanlar nasıl 
biı· tehlike ar.zcderese İngiliz 
aclalraına hlicuın edecek Alman 
kuvvetleri için de ltalya ayni 
tehlikeyi vücuda getirir. Rus
yadan sonra, ma.ntıkan, İtalya
' ı Alınan hükimiycti altına al
inak sırası gelir. Almanya, baş-
hıngıçta, İtalyayı kendısine 
ortak olara kaldı. İtalya Av-

mamen elinden kaçırmıştır, Mı
sırda hiçbir i.ıı görememiş ve Al
manyadan fedakarlık ve yar
dım istemiştir . 

r ı-larp 

.. -.... -·-

• 
~on~t l\a~l<le-... _ ... 

n:ı men up 2 
hm ~ıhı'k P:ı

:rt..lao-n Y.01:1-
m~:na s.-ıfiı harp 

• 

vaziyeti ----·--niliyeti, ne kadnr rnmn olursa I 
olsun namütenahi o 1amıyacağı 1 
ıçin, behemehal hedefine vasıl I 
olmağa çalışncakbr. Alınnnya 
~c;in Rusya seferinde muvaffa- ı 
kıyet temin ettikten sonra resmi 
değilse, bir ncvJ fi'li bit- miitnre
'ke vaziyetine geçerek rahat.Qn 
yaşamayı dilşürunek akla gele
mez. Almanya mutlaka azami 
bir harp faaliyeti muhafuza e
decek ve bir şeyler yapmak is
tiyeccktir. Artık A vnıpada da 
İrigiliz adalarına. lıiicumdan brur 
kn yapılacaik bir sey kalınanıış.. 

rupa kuvvetler müvazenesinde 
oldukça ehemmiyetli bir unsur 
zannediliyordu. Bunun Alman
ynnın yanında bulunması fay
dalı ve 7.aruri telakki edilmişti. 
J.'akat bu harpte yanlış çıkan 
hesaplardan biri de İtalya hak
kında beslenen kanaatta ken<li -
sını göstermiştir. İtalyanın 
Berlin için bir faydası olmuşsa 
bu hizmet çarçabuk nihayete 
eımiştir. Bir müddettenberi İ
talya. Almanya için na.hoş bir 
yük, adeta bir engel teşkil etme
ğe başlamıştır. 1taıya kendisi
ne düşen vazifelerden hiçbirini 
başa çıkarıunamıştır. Yunanis
tana taarııız etmiş, bütün Mih
ver prestijini tehlikeye düşür
müştür. Akdenizde en büyük 
muvaffakıyeti İngiliz donanma
sından ictinap hareketlerine in
hisar etmiştir. Hnbeşistanı ta-

Bundan başkn, İtalya siyasi 
bakımdan A.lmruıya için çok 
mahzurlu bir ortak olmuştur. İ
talya Arnavutluğu ?.aptcderek 
Balkanlara yerleşmemiş olsa idi 
Yugoslavyada, Yunanistaııda ve 
Türkiyede Alınanyaya karşı 
şüphe ve infial vüeut bulmıya
caktı. İtalya Ak .. leniz hakimi
yeti dnvasiyle ve şarki Akdeniz
de havat sahası aramak hülya.si
le bÜtün Akdeniz havzasının 
emniyetini tehlikeye düşi.irmüş 
ve bütün Akdenizdc bir emni
yetsizlik ve husumet havası ya
ratmıştır. İtalya, bir taraftan 
Avrupa ve Afrika kıt'alarının 
mukadderatına hakim olmak ve 
Almanya ile atbaşı beraber yü
rümek hm e ine diışerken, diğer 
taraftan bu liclcrliğt hakiki bir 
kuvvet ve satvete istinat ettire
mediğinden dolayı garip bir va
ziyette kalmıştır. İtalyanın pres
tijinin düşmesi ise bilvasıta Al
manya için bir küçükliik teşkil 
etmiş ve Almanya aleyhinde is
:t.ihfnf hissi uyaııdırmıştır. Bü
tün bunlara ilfweten, Almanya
nın İngiliz nclalarını istilfı te-
şebbüsünde zorluklarla karşılaş- Rus onanma 
o.nası takdirinde İtalyanın ken-
dini kurtarmak çarelcrinı dil.sil- '-------
nürken nasıl bir hattı hareket it· 

l .y pabilir? 

r • 

tihaz edeceği de hiç bir znman 
muhahkak surette kestirilemez. 
Binaenaleyh, İngiliz adalarına 
Alı:manlar tarafından bir hücum 
yapılacak ise daha evvel İtalya
nın tasfiyesi lii.zımdır. 

Jlü,,e~ in Cahid Y AI~ 

l NUMARALI MILL~T DÜŞMANI 

Doktor Fahri Can'ın bu çok kıymetli 
buiacak::;ım:.. 

yazısını 4 üncü sahifemizde 

~--~-~•ı--~~~~~ 

K aradenizdelti Sovyet do- ı B •• t •• S t ı· J d •• 
nanması ne yapabilir? 1 u un ovye ıman arı uşman 

Kınm ve Kafkasya istikame- eli• De geçecek 0lursa tindeki Alman hareketi. bu hare,. 
ketin bir neticesi olarak "Odesa., 
"Nikolayef,', liman ve üslerinin 
düşman tarafından zaptı ve 
"Sivastopol,, limanının tehlikeye 
girm.iş bulunması bütün gözleri 
Sovyetlerin Kaı-adenizdeki kuv
vetleri üzerine çekmiştir. 

Evet, Karadeniz Rus donan
ması ne yapacak? 

Bu suale mümkün olduğu ka
dar sıhhatle ceY p verebilmek 
için evvelü. Karndenizdeki Sov
yet filolanna bir geçit resmi 
yaptıralım, bu kuvvetin bu de
niroe ~imdi~ e kadru ıstif ade et-

Donanma, ya teslim olacak, ya kendi kendini batı
racak, veyahut da bitaraf bir limana iltica edecektir 

==I Denizcilik nı lı I== 
A. Barbarosojlu 

--~--~~-~--'-'-~~~--' 

tig1 Hımın ve üsleri gözden ge
çırelim, bundan sonra dn akla 
gelen biitün ıht.ı.malleri birer bi
rer tetkik suretiyle Rus donan
masının mantı.ltan ne yapması 
lfi:ı:un gt-leceği kendiliğinden an-. 
13.§ıt.xuş olur. 

Kanıdeniz Sovyct filosu 
aradenizde So"'Yctlerin 23 
ı ı tc !Uuh. • .t r 

Kommuna., adlı bir saffı h 
gemisiyle, orta bo_ydn ve L 
hayli yaşlı dört zırhlısı vnrd 

(Sonu sayfa 3 ıutun 1 d 

-o--

I..oııdraya göre 
• 
Iik tehdit edilecek ı 

yer Birmanya 
l .. oııdra.. 4 Ca.a.) -- Gazete] ... 

bilhassa Dnily Mail ve Nc\'sl 
Clu onicle büyümekte olan. Japon/ 
~h!iliesiııc i:ıaret ediyorlar. Bu 
n n ilk nok(ilid.-:l altında bulu
manya yolu oiduğu 1ık"ni:ı. Bir
i r. Bu sureUe 1ngiltere ve Bn
leşik Amerik:ı.dan Tchoungkin~e 
gönderilmekte olan malzeme St ·ı 
kiyalı kesilmiş bulunacakhı·. 

Crınberm, 4 (a.a.) - A \'USt r:\I 
yrı. deniz :ı.ç1rı kuvvct'cı-i !~,u~
<lanı general Beamey, harp kahı· 
ned \"e harp meclisi ıle g.,iı: ü ı -
mek üzere gelecek ha.ft.a Avııs -
tralynya gelecektir. Bu baheıi 
veren Avustralya başvekili . "· 
Curtin, impnratorlllc°'UD, Ja}l<J:l· 
ya karşısındaki durumun YC'Jıİ· 
den tetkik edilmekte olduğtıou 
da ilave etmiştir. 

Fclcmcn1• llindistc:mı-ııQa 
hazırlık 

Batavya, 4 (a.a.) - Fefomnek 
(Sonu sayfa 3 ı;Otun 7 \le) 

"Basın birliği 
du.şznda ka
laıılar için,, 

Yaz<ln : AKA GÜNDÜZ 
p rofesyoncl gazetecili&rinıi-
. zin 39 uncu yılını bit: r

mck üzcı eyim. Hiç bir zaıruıı dy 
rılmadıgım ve ölünce~ e k.ıuar 
nyrılmıyacağım mesleğimin en 
gi.iz~l gününü bugün gordilı:ı. 
Ç\inlai mesleğim ilk defa k ıun
laşmış ve ilk defa kanununc 
kongresini kunnuştur. Bizden 
sonra geleceklere çok dnhn mul· 
lu olsun. Bizden sonra gelecek· 
lcr uzun inkıleb devirlerinde o 
muz;arımıza yüklendiğımiz kut· 
sal yüklerden bir an yılmadı ı· 
mızı ömck cclınsinler. 

Bcııinı kongre ve birlik içı• 
soyliyooek bır aôzum yolttur, sa 
dece ömrümün un ta.t.h hl'yec· -
oını gcc·irdığimi söylemoldc mzht 
sa.da geçcceğını. 
Maksadını ~udur: Kongrede. 

temiz mesleğimizin tell'liz yolu.,. 
rla çalışan moslcktnşlarım.7.1 
bir çoğu va ?.i c-leri icab1 tonlau· 
ınr.<la buhriımm:ı.dılar. Oularm bu 
vesile ile ~şımı ak aa.ç.h eden 
kırk yılhk meslcğtmtn btitiın 
heyecanı ve eevgiKUe burgd~ 
sGlfi.m cd'!rlm. Ktmdileri burada 
bulunmo.chlar, fakat tcmh: VFr
lıklnrı gönüllerimizde idi. 

Sonra: 'l'm:ııiz 'für.k 
mcsle.,<iinde, temiz yol& c tl 
kt~n Ta.nnn:ın rahmetine lmvu s. l 

7jz ölült'rirniz' ıuygı ile a.n~. u~ 
usuyorum. 



{;IJ!ham_ediyorum!.=' ( ş E H 1 R ' H A B E R L E R 1 ) ı ---.-ı: 
~asaya laiyanet eden adamlai-_J . 1 

~=~~;
1

;u~=~aH~;~ Şehir Meclisinin içtimaı 
releriniı muvaffakiyetli surette bilhassa keyifle bir hi -
Diia&Jet ~duğıau, Hitlerin ba- kiye anlattı.: Mönih buhranı es
rleiye L.utl"llWl millterek bir :QaSlllda Hitlerin Alınan ordusu
frra.n8az- Alman beyazmamesini mm.yenemiyeceji bir m.ukaveme 
Pza.lama'll için Parise geleceği- t&tesa<llf eiebihnesinden bira
ni bildirdı. Bu, Almanyada dün- ı·alık kodtuğu zaman nasıl hid
,.am vicdanını o kadar mütees- dııtlendiğini hikaye ediyordu. 
sir etmiş olan Ju.t.allerdeıı oı>. HWeriıı, kendi ha.yaiyetiııi kur
}J p SQDl'a wJm laıluy.ada. ta.ı:ma.Jı iGfn, icabedene, Duce-

Ertesi gbü, Ctu•Mvııt'laia. ile nin taVUBllt teklifine tetebbüa 
Lord Halifax P..-. geldiler. etmesini o hiddet esnasında OQ.. 
Onlan hallwr ha:smane bir nü- ce- ile' kararlaştmmf olduğunu 
mayişi kaııpladı ve- eeıefler.ine söylüyordu. Demek oluyor ki 
b k ıamıi ziyafetler verim Cbmberlain ile Bomıet teklif et 

Vali Liitfi Kırdar, Belediyenin bir senelik 
faaliyetini izah etti, Asker ailelerine 
2.700.000 lira dağıhlacağını söyledi 

fnbılız ları Romayı ziya.re- ınemiŞ., olsalardı bile Mu sohni 
te yari rdı. Fransz arkadaş- nasıl olsa imdada koşacak - ,,_. 
1 e, D ye yapıla k nnisa- tı. Fakat o zaman Münihte lngı- ' 
ad kları v~ bil.haau. lspa.n.- l z ve Fransız w.ı leriniıı va.zi
ya a Franco rejı nın re men yeti çok daha kuVvetli ol aktı. 
tan ma un m zak re ettiler. Ribbentırop Pa:ris kou.u mala 
Bunu Akd izde bir tesirin pelı- rmda Bonnet'nin ' şarka d ~ ı u 
tika nın ilk şartı telakki ediyor- ılenlemek,, hususunda. Almao
lardı. yayı serbest bıraktığım sonrll 

1. - .. .. r tsııaotd ~ Meelel .... saat 15 de Vail ve Belediye ... ı Ye n ,. e km ek 0000000 -, st Doktor Liıtfl Kınla.mı riyaseti altında t.oplannıı~tır. 

Duce bu teskin müzakere- ıddia etmiştir. Hangisiırin.15<izü
letine totaliter bir cevap verdi. r.e inanmak Iaaım gefecegım ltes
Romaııın İng"lız nazırlanmn ya- tirmek zordw. Her halde, konuş 
kında muv l tlannı haber r ınalarda.n bir k gün onra, 
mesinden ı ı ~ sonra 1 ly a Bonnet Mebuean Meclisi haricı
Mebusa.n Mec ısınde Fr sa a- ye komisyonuna gitti ve kta 
leyhmde şıddetlı hı ıyatın izhar A.lınanla.rın daha. başka. fütlılha· 
edildiği gorüldü. Kont Ciano ta- tını beklediğini söyl dı. Eğ Le. 
rafından irad edilen bir nutuk hıstan ıle Sovyetl r Bırl'iği hü -
esnasında .faşist m b tar 'Cibu cwna uğrıyaca;k eiurlarsa Fi'an
ti, Korsika, Nı !,. d ye haykırış- sanın ~sız - Leh 'ft Fru ız-
ı.na.ğa. beşi ar. Fransız se ıri ::iovy, misakl&l!ı dolayıs"le. mev-
Françoia P et, rengı aıtmış, cut ve ibelerinı ifa edip etm.iye
dintdik, bu manzarayı, ceğı k ndısinden soruldu. Bon
topnklan hakkındaki bu tale'Di net ve diği cevapta bu iki mem
seyretti. Meclisde hUkfımet •- leketin nazi Almanya.ya. karşı 
ki.ru. ha.yırbeh bir tebesBüm1e kendi kendilerini müda.faaya 

iltifatları 
t nbul Şehir Meclisinin, Milli 

Şef tno ne ehrinuzın m.ln 
net \e şükranle ı arzetmek tlze
re tnönu nda bir heykelinı 
dikme e karar \ erdiiiııi yazmış-

• tık. Bu ka ar V li ve Belediye 
Reısi t 1\1 Şef tnanune 
bıldirilm ~ Reis ümhurumuz 
Doktor Lutfi Kırdar'a aşagıdaki 

ctWabt~. 

Dr. Lfıtft Kırdar 
İsiaııbul 

t • t.I Wija';5 91 
yürelia ..,~ '.'Ok te
şekliiir edluil& 

Bebliyen.in ka.rannı sevgi -
sinin bir işareti olarak alıyo
rum. 

tNöNV 
oturuyorlardı. Fram; Poneet kadir olabilecekleı.ine i iırnal ·-----------·• 
mec!bti terkedip çekilmedi. veı·mediğini söyledi. Şarka doğ-

Os111anlı Bankası 'AıMıt ... derha.l d lomatik mu- ru daha fazla Alınan ilerif y ı
babirleri çağırdı. Bu hadis ye nin Fi"a.nsanın stratejık vnıye-
değerinden fula. bir ehemmiyet tini ıhfil etmiyeee~ · a e •• 
atf"etmemeerıni rıca etti. Bunun etti. Bu. sider kafi de~ a- Hey' eti umumiye 
resmi" ltaı,aıı ta'vı1- ve- hareketı- çıktı. Yalnız Beı:lin değil Mos-
ni temailı.tmediii kanaatınde Qu ~va; da bunları itina ile not et- ~tlmaı 111/lll 26 sın-
Jmra&rel'da. O allş&nl. peyldenn· mı tır. d L d d 
den bazılan Paris gazete idare- İta y dairi FranBlZ' aleyhtarı a o n r a a 
bauleııini. dola.tarak havadiBın nü:nm.y~r. bunları örtbas et- .1_. 
ehellrıniyeıti t&Mif eeilım. oldu- mek için 881.'fecüien ga.yııetlere gapı ... ~r 
fwıu tahkik etmek istediler. Bir rağmen, Fransa.da tedricen du· Osmanlı Ba.nkasının beynel-
kaç namuskarane istisna ile, ga- yuldu. Halk ara ında büyük bir milel vaziyet dolayısiyle 1940 se 
.zeCııler Bonnıei'Bia BÖ&lııik. dinle· inf al husule g idi. Mutad su- nesinde 1np1.,...u .IAzmı olan 
diler; rette MusaetininiD l18UlleriDe' um:ı•f merılııes. heyeti ~ 

Celseain atilmasım miDı eldb geçıea eelsenin m.pb okunmuş 
ve müteakiben, Vali ve llfJedl:ye Reisi Doktor Lfttfi IW ar 
tarafmdau .loöaii gagıstadııt dildleıtek heybllerl ~ y-
18 Milli Şef 1smei laöaiine Çllkileo telgrafa geleD cevab olw.a
maş ve~tır. 

Bundan sonra söz a.lan VaD 1 
ve Beledi.ye Reisi Doktor LO.tfi 
Kırdar bir senelik Belediye ve 
Vilayet fa.aliy.etmi gösteren u.
zun nutkunu okum.utt;ur. Dok
tor Liitfi Klrdar nutkuna mec 
lisi aerimJayarak bqlamış ft 

sözlenne muhtelif belediye daire 
ve mtıe n rıelerinin faaliyetlımi 
hakkında. gen.ie- izahat veNlllil 
devlllll etımiştir. • 

Vali. ve~ Reiai Dobıw 
Lutfi Kırdar muh-asebe teşkill
tından bahsederken asker aile
lerine yapılan yardıma •bilhassa 
t.emas etmiş ve bu yardımın ay
da 225 bin lirayı bWduğı.um, 

w 9':ll'etle 1'ir Mn& zarfında -
ker ailelerine 2. 700.000 lira gibi 
muazzam bir para tevzi oluna.ca
ğmı so.yJenejp. LOtfi Kriar 
mütea.Jtiben Maarif,. tlrtı..t, 
w, DarWaee.e, Sefedia&. 
lik, İtfaiye, Ziraat, V eteriııer, 
llılezarhklar, Hl..lılalk 1'ı1eri. Jl
lelrtrik, Tram.,ay, Tftnel 1-
meleri, &ılar İdan!ei, Şellir fi. 
ya1rosıı ve KamıenatuYarm lıir 
senelik f.aaliyetini htııasa etmil 
w ümran lıareketlerine geçerei 
bil işe aarfedılen paralann bir he 
8llımı vennifth'. Bu& nazaran 
Belediyeler Bankasmda.n şimdi 
ye kadar a1maıı 4.446.QOO lira,. 
nın 4: milyon lh'llii iıdlıllk ş. 
lerine ta!miA ~. 

Va.i \111 ~ Reiai daha 

sora şehrin muhtelif ık&zalann
da. bir sene zarfında yapılan yol 
inşaatına işaret etmiş ve bunlar 
hakkında mufassal izahat vere. 
rek sözlerini şöyle tamamlamış
tır: 
"- Bizzat Cümhuriyet hü

kUmcti:mizin bizi daima 1ıaıkviye 
eden yüksek mümheretleri mu
va.ffalnyetlerimizin başlıca &mi
lidir. &ı itibarla başta ımıt Şe
fimiz 1amet lnönüne bqı şeh
rimmn mjmıet ve şükranlanm 
tammlerimizle arzetmeyi ve ts.. 
tanbtılı:mmzmı değerli evladı 
Başvekilimiz Refik Saydama ve 
Cümhuııi.yet Hükfimetine ve bti
yülderimizıe bağlıbklanmızı V& 
teşekkürlerimizi burada huzu
runuzda ifade etmeyi bir vecibe 
hilırım. "' 

V a1i ve Beledije Reisi Dok -
tor Lutfi Kırdarın bu izahs.tı 
aıkışlamnış ve tasvip olunmuş -
bir. 

MUteakiben 9Ös alan Meclis .. 
zasından SUTI Enver Ba.tur, ve 
Meliha. Al'lli Süzea, Vali ve Be 
lediye Reisilıi, İstımiUuı m.-.. 
na karşı gösterdiği e.llkadan 
dolayı tebrik ve keadl&ıne şeftir' 
M.MJD&~~-

Meelıe bundan 80IB'll. beş a... 
kirka taül edilmif ve ikinci oel
eed& n-smede ...,.llU!IJ ...._. 
batal.ar a"bll •ei:l:ıltınJere n
- l ~.-....cuma. 
güırii teplanaeakbr. 

sempati besliyen büyük . aleıni si, vaziyetin düaelmeei hasebi
İ>ile Fransız arazısi U7.erindeki le, bu ayıa 28 amda. Leadrada 
bu talepl ri son derece- manasız içtimaa davet ediln:ıie, keyfiyet 
ve zevk iz buldu. Bunlann f ıkir- bankanın en büyük !fU~ 
leri diktatörlere küçük .mil~etl~ bul'Unduğu memlefiıt~ank:;.. 
rı yutmalarına, bu ~~ bir- sı- JMI~ teamülen evv:ı. --~----------------
j'asetin za.mn:uuts~ a- Türkiye, ve diğer şark memle ., H 1 

de etmek suretile: onJan satuı .Jtetılerile Balkan memleketle-
almak kabil olab leceğin en ıba- rinde bulunan eubeıerbıiıı AR&jN O O~ U R O U ~ U M ES E LE L E R 
retti. Faltat Münilrten pelt az ayn heyeti unıımıiyeleri = 

1 sonra ~sı.~ ~ Fakları hale : ve biWıare ımnmt rnerı:: · ti-
kında ılerı surül n bu ta:lep en ım s:ı. ça.ğırıiırdı. rt~- ıç 

lntiza msızhğıa 
önüne geçecek 
kat'i tedbirler 

alındı 
Ekmek, dün sabahtan itibaren 

fırınlarda. normal şekılde imal 
olunmağa başlamış, bu i tiba.rla 
fır.ınfa.rda.ki izdiham tama.men 
zaıl olmuştur. Bu vazı.yete mu
kabil belediye e.kmıeil teniat.ııı
dalli in:t.izaırwnzlığııt bir daha vu
ku bulmaması için lazım gelen 
btitün tedbırleri aJımakta devaım 
edecek ve fmnlarm kont.rohinü 
ayni şiddetle icra edecektir. 

Dünden iti~ piyaı:oıaya yös 
de 96 - 97 :randımanlı yeoi tip 
ekmek çıka.rılmıa.ktadır. Bu ek
mek eskisine nazaran biraz ai
yaıh olmakla beraber Ie-aetli ve 
doyurucudur . 

Milli Şefin 

Oniversitemize 
iltifatları 

:fteıiıPeüınhur İsmet İnönü, 
üniversite gençliğinin tazim 
v& obe.ğblık telgraima şu ce
vabı vennişleı:dir. 

tl'wiw--r• b ~-~ 
lanna Ye ~rhai!liu . 
H \~ ~ heveslenae ~ 
t:etekkür ederim. 

isMET iNö tJ 

KiD, intikam! 

Yine 3 Te,rinisanide, Parisde 
polUF-wıhafidan ve askerle!" se
ferber ecflmiı,ti. Yirmi dört sa
atlik bir umuıni grev hük.ilm ıni
J'Urlonlu. Münilı taraftarı efle
l'İll idareainde bulunan bırliltl~!" 
bu. greve likayd kalı.v.Ald'İ"d, 
Biltia. emaaJjot'daCağı dört ~ 
~· ıliA edilmişti. Bu da hU
ldBaetia •yet şiddetlı mukabıl 
tedbil"lar almasına imkan verdı. 
Grev yap:Dlt bütun sivil müs· ı 
tahdemler derhal i rine nıha
yet verilmek. tehdidine maruz 
kaldılar. Şimendıfer işçiler·ne 
itte böyle yapıldı. Birlık lıder
leri Parisdeki Amme hizmetleı i
ni ifçileme 3'01 vermek yolundaki 
tedbirlsi anama. sokmadılar. 

zımni uzlaşmaya bır tecavüz gi- içt;İmaıa.rdaıı . ~ sane bu A 1 H k • • 
bi tellkki ediyorlardı. Oaun ic:ın mış diğer. bir~ ~e.pıl- man muua a IJ&tının sırrı Rakibi D i a ~ 1 r itiru.a kalktılar. Süv~ş kanalı mışk. Merkesi 'UlllUIDide •ma • lı ~ 
ş·rketi, senelik toplan sında, 1- lan h~yeti UJltUIDİ1'!t • Y&Jll- nrette yaralıya• 
talyanın kanala göz dikmesine 
karsı gayet sert bir tavır takın- bankanın bu memleketleıdeı1 Ceph ·ı • rak yere serdı· 
dı. Bunun üzerine, Mandel şu htildiınet Jromiaerleri de iff:irik e gen en ve ikmal işleri için 
mütalead& bulundu: "Şimdi ken edeceği için ha aene1al içtime• ta h!L eclil • Aksa.rayda oturan Salih. adm
dimizi emniyet altında hişaese. Kambiyo Bonaaı ve Oamank t il& en yenı strateji ve taktik, da b bır miıdd t kar 81 

biliriz. Süveyş şırketi Fransız '.Bankam kms' . h..___ zaferlerde en b&vnk Amil ohıyor Nerıma.n ile geçimsilik ydztmd ?U 
şerefini kurtaracaktır, ta.bil beı- arı ..._ W 'ıl - • ayrı yaşamagıı başlamış ve bır 
ınutad temettü tevzii suretile !,, gidecektir. ---- yazan. taraftan da boşanmak iızerc 

() u..- :tlalaaier radıyoda. 
bilr-hitalle4e bulundu. Bu. bir ga
-- mıtkui Wi. Grevcilere ka.ı-şı 
derhal zecri tedairler alımnı tı. 
Binlerceaininı üreriae ateş a ıl
mıştı. Yüzlemcesi tevkif olunmuş 
ve üstünkörü bir muamele ile 
ha1d8ruıda hUltiJm verilmişti. 

Münib aleyhtarı nazırlar ltal- ----11 r.-.lrlJ ~ ... ı 1,..:_..1 f nttaf }==== mahkameye mura.caat . 
yan tahriklerine karşı resmi bir Tnrk-Y ugoslav ticaret _ tmm11 nl•• 11119 '"'YV Salih bu sıraJarda kansının ......... ,....,,.,.._.,__,..,_~...,..,,, """"..,_,.... ... ,..,..,,..._ 
mukavemet ve it·raz vaziyeti anlapnaat feshedildi Emin adın a birisi ile metres 
alınmasını talep ettiler. Bundan. 8 .......,,dyeıı lıir harp, mu-l CepJ:arıenje taa.n&fu, roHin !'la.yatı yaşadığım ögıeauıış ve Borsa 
dolayıdır ki Mebuea.n Meclisi 1660 ayık Türkiye • Yupa • vaf&ıln.........nsltp aüıilk- mi:i:Uat ıııetimye ~lmdııt ıWDfi dun yolda. ı ıne tesad 
şimdi garip bir mamr.ara p- JavuA tie&ıEel ve --"•-'aiıı mua ~- tesiri h ·.m. kendisıni kayf>ederek E'nı"nin ü-
dü: ·~ .r- _.,,.,.u_,... ler. Cephe, her ımallarebe danl-m · zenne atılmı , tabanca kabzeslle 

Bonnet'nin, "sulh muahede - hedesile ayni tarihli klering aa- mıum ~ için silih, Büyük harpte Almanya, eep- bıu,nnda.n yara am ştrr. 
namelerinin U7.erine beyaz bay- laşmıun feshecltlmiftir. takyitlere tiıbi tutulmamalıdır. hyi beslemek~ tank gıbi. Yııral't Emm tedavi art.Ula a-
rağı çekmiş olan adamın, me- ----------------------- mühim ve .terde amil malH lınmı , car h yakalanarat adti-
tin mukabelesi. İtalyanın 193.'i lnlRQ• - • menin imallnde bire fedakarlığa yeye tes! ohmmuşt r. 
kanunusanisinde La.vaJ tarafın- 1 IDn~- - medur katmıştı. Sarfiyaıt.a. bir * Vatman t im ıcta.ı~ll'h'tı?.-
dan imza edllmit olan Roma iti- f 6 lllUU,.... 111 \ milcyas tayin edilemryor, dariiıı- ki 267 n ara.h tram 
la.tını feshettiğini iııe meslcUt ...,..,..tvf ahrfcen raporu vermekte tereddüt etmiy :;a~:=mar4.tale~~ kuleye derken, 
g~tr. Meb slara bir karış Fra.n E . dok a..11• k-~-- d ,, ..,_ a .......... ...ı .. - ..«;·.n;-;;ı............--:. k w da k boşal 
SIZ toprağının bile t.erkedilemi· nnenı tor, ,.,,ıye unuu~n:u-m a .,_.,.mı &.UW".J'CIO'Oi&CloU """U9"'11•~ - • ~ 5 m:mıara 
yeceji baldanda tarina.t verdi. ynmtf ieett menmun oldun?,, dtye baiJrıyordu Hamn bir illi ıneydan nmhue- sı çarp~. arabayı pa 
Mebuslar afi-ha ajsa dnlqan Bldnci sulh cea hAkimi u-1.. BUnun ,. _ _. __ doktor ile Hermi- besıyfe sona ereeeği samhnı.ştı. mıştır. 

bir ~ı..+- t.-...:- "°'Y .. __ _...... Politıhya veeheler VD._,w;, lnsanea bir '2D"WiAt -T-yeni ~ --W buiin gtl- Nom• düll Bılyoilunun t.ananmıı Dı9 yakalanmJf ve dün de adJ.i7e,e ~:u • -~_.._.., -., - uuu 
lünısediler. "Fra:nma hiikOmeti doktDrludan birishı.l sahte rapor ..,~. • U&ı.uatlv keetirilememişti. ~ tır. 
galiba: Bonnet'yi satın ahm§!,, vermek suçundan teYkif ettt. ötıeden sonra 80l'&ll içtn birinrl çi, ller ış evi ve her saıı teri, Ta ihf Tark mus rnsi 

Daladier umumf grevi esıiik:- Tevkif olunan doktor Beyoilun- sallı cea hAlriminin ııumruna çıka- cephe için çabştınhyordu. Fa- konserlerinden ikincisi 
ten aonra her zamankinden zi.- da icrayi tababet edMl Vartan Dur- nıan dokto.ua. nutku tutuımu, kat meıeaiyi bir programa rap- ...a.- uar~ı....ı.·, 
yade Napoleen: tavrını takındı. duryandlr. Olmma tahkikat eYra- ~ tetmelt ve l'erİlltt arttmnak, za- ıut.r11 ... ...-.. HU #ı~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:-;...-
Şımdi Fransanın şimali Afrika kından antaııJdıtına göre, asliye - Ben Hermineyi ~e et- mana, ihtil!la.s ve am m e İstanbuJ konservatıı'Yl.rmm 
topraklannd& bir cevelan yap- cem mahkemelerinden. biriaindıt- miş isem hasta gönnüş idim. Bu iş- liınım t:&terıyordU. Sil ın hazırla.d:rğı tarıhi Türk musrlti i 
mağa karar verdi. l'bmht iki emniyeti sat istimal suçuruian do- ıercren bir şgy ım:raamoram.> ~ yüksek ıkara.Itte.ri de duşüıı.iibni- ko r erinden iltincisi dün 
maksadı vardı: İtalyan taleple- layı muhakeme edilmekte olan duruyordu. Hennine de doktor gibı ye değerdi. Bütün bu len dört şa.m saat 21 de Franslz tiyatro 
riDe ka.rfl Fransanın cevabını Hermine adında bir Ermeni mada- !nklrda ısrar ediyor: ~ Blğdırmek ıse, İlrl· sunda v rilmittir. 
ifade etmiş olaaktı; bundan mı ıeçeolerde mahkemede hakkın- _ Hasta idim. Doktoru ı:ain't- Konserde Zekai Dede, Tenal Thkf a 
b~, ana vatan ila ınilatarıte- da veııllecec kararı cecildlrmak için tun. Belli lllUQene edince caen Fra.nsada, parlimen.to kont- zade, ~in ag:ı Ye Maatafa ea-
keler arasındaki bağlan hvvet- doktora müracaat etmiş ve: bugün sokaia Ç_lkamıyacaksın> di- rolleri viizünden, iateoilen :ms- vuşun eserlerinden il ,,._ K,._ .l7M Kr• 
Tendireceltti. Zthninde başka bir _ Mahkeml!Jle' atmek istemi7o- ye bana bir rapor verdi. İnan olun bette bir lıazırlık yapnuş değildi. 15 parça c;atmmış ft ~ • AYLHt 7a • 1419 • 
sebeb d8.ha. gizli idi. Fakat az rum. Bana hasta oldutuma dair ki hasta idim. Yalan &bylemeo- 915 bOabütün yeni plinlarla. te- Jamnıştır; • Ni'Llll 4eO • - • 
bir ceY.elb:. llonnet'nin: Baş.ve - bir raper va! clerrU&t1r- Dbkt.or raım df:Ye" çırpll!l7'0l'du. ~bbü&J.eıııe. girı§meyi mecbur K~ bu l'mlV'ldfa - t-'-A•'IUK ___ ... __ • _____ ._

1 illet lqill llMJediic amuian S&ır Vartan bu tekllfl kabal eilnif V• kılmıştı gın,.,. muharebeleri kiy: D dol&J'l llararet teb-
sabilirdi. Daladies'nin kA.tibi ha- Pakat bilim, ~ mah.iyetlne -..-- ' 

vizlta ücretini alarak kadına bota- ...._ dok:teır Vama ])aalw:JW miktan geçtiıtçe artan sillla, rik edenı:. 
na şöyle diyoıdlı: zmdan liuta old~ Wr kaç gQn mabeme ve cepiıanewe ihHuııı,. -~=~~~;.ı!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~ i 

"Bu seyahet, uınn: ettlfim mu ,.ı.ı yesre .... nrpr Yemllil:, ~...-.r..H Cihaa t.n7ftn ~.::: .... 
vaffakiyeti temm ederse; ~ sokağa çıkamıyacalına dair bir ~da.bMM h•klht be:Jmı- ~-;~ Ji:~~ 
--'-'nın· .._ıı.enıeırindeld .u • ...&- raporH~~bu :.....,. ..... -aı.ı.-- claıtaru~ ...,,_.,,.. tevı.:uı. ~ 
.U-. zvaa; &--&GU t1:~uuı;ur ~..._. ..... •--ıv --.il rajda fltm.'\Je büyük bir ed çe. 
uzun bir müddet için bop;ltmış dndermit. ancak, kendisinden da- 111'. 'tt9tL - v.a•ut mDır-zldraral.. l:emeı:nfşti. Bfr meydan muha-
Glaeafnt,, vacı onmtmn: ...._, iPt saltra *°11'1 .._ 19 

- Biz bu sabah Hemıtne:vı P• So9'16r ~ t..Bm ~ binlerce mermi. talısi:I eeliliyonia 
dük Hıo bir &e;pi yoktu.. Bu rapor laM o .... ...,._ JnıJ•en.ea sm;. Cephane hesabmda "'tren,, 
rb:,dırl demelerl ilzerlne mahke- detli bit llllnph..,. ..... iılliaull. kıyasi vahid olmuştu. Hinter-
me işin mahfyetlni meydana cıkar· tloli:tm: huıd, bu haptı ,.aı 'aMliJQniu. 
mak 6zee adllJıe tablblnl Hemd- - Bapnı yakınıııf mı.... • İkmalmılliı hm, frilN.pa.rplmı 
nenin evine gönılerıqUr. Adllı• oldun! clfJe l:ılm7W. Bmnine de: idi! 
4 k nı 'Hermin bulm mua,... - sen ~ ita. t.t .ılbl homo cephesi Wi m ebem-

ker!ıdlSllnfn sapasailam 19!!'- saaa ben ~Va-- • ette idi Burada bile '--L-: 
mab1cmıtı:rw mb'e ·din ra mıa! .u- mıı:a ~ mıy ~ğin 

_,,.. her ya.rdunındsn istJfade edil 
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ZİYETİ 

? • 
f Almanlar 

r~riyor: 
• 

-
o osıa 

• 

af e 

ao 
~--_._---G0r~~~~~-

J m a D b"y"k E çirği, Berinin e· 
(Bnşı ı inci sayfada) 

(9000) tonluk ild yeni 
n de Kanı.denizde hizme.. 

VCJ..IJ~ .u..L• ........ c:w.ı..&.Lı.• Al-

veçhile Sovyet neferi kahra. -
manca dovüşınekte ve yurdu-
nu ru:iDn adını müdafaa etmek
tedir. Kara askeri erkckce ve 
;merdçe dövU.şcn bir milletin 
denizcisi gemilerini kendi eliyle 
düşmana teslim etmek zilletini 
elbet kabul edemez. Şayet karşı
larında bir deniz kuvveti bulun- Y 
muş olsay<Jı, hiç şüphe yok ki 
Karadenizdeki Sovyet bahriye-

ı anı d··n 
işga di • 

ı I 
rik aya eı iğ• cevabı ifahi ir 

il hü "'me • ize bildiı· i 
Yna:kları ileri ürüyorl r. 

~hlılardan b ka oldukça 

0
(3) seri kruvazör, beheri 
) tonluk (3) filotillii. reh

getnisi, (15) muhrıp, bir 
torpidobot ve ( 40) kadar da 

'1.aitı gam.isi vardır. 
lileri ü:mitsiz durumlannd 

hıirum ıp 
b yı t 

......... ...,,,.--e 
re !.ü
Kınm-

• am ek 
Kar nizde I dosi.ı 

1 nl edılmiştir. Lenin -
grad · ı e Sovye rin ikı j 
cıkış t sc blisü akim k mı. tır. 
D l an h tları ıa var
madan c1ddı zayiata u - ratılmış
tır. 

Kırını ığında bin tonlu bir 
vapur tayy reler tarafından ba
tırıLmı r. 

Mru:'tova üz nnde bir gündüz 
akım yapılın rt:ır. 

rm Iil r ele bir . hri a drl:ır 
Helsinki, 4 (a.a..) - Sonteş

rinın b rı ıl tlçü arns nda yapı
lan bir arnız ııeticesmde Fin 
kıtnlarırun avın üçünde l ioıvis
toyu i~ l ettikleri resm'i Fin 
t bli ınde bildırilmektedir. 

3 Sont ~rin gecesi Sovyet 
don 1 ı b'ri büyük, ikisı kü
çi k olın k Uzere üç gemi kay
ctını ır. B nlar Fin maynla

rına aı mıslardır. 

Dfuı gece Sovyet t-ayyarcleri 
Finlfın.diyanın cenuh saJıiJi üze
rinden uçaı ak Helsinkiye kadar 
g lmişlcr ve sabahın saat ıkisin
dc bn şehirde tehlike lı areti 
verilmiştir. Hicbir bomba abl
mamıştır. 

l\loskova cephesine malzeme 
gonderlli~ or 

Stokhobn, 4 (a.a.) - Kınm-
--o-,.-- d tenri"'lemc hn.rek tinin slir'aıt .. •k • ıe sona crmexm oıuusu "'" -" -.a .. "'a an gem - nada Mo kova ceph ine yeni-

• 1 e k i s e d n m'iihim miktarda tank ve 
top gönderilmekte ve bunlar 

taaırr Z e e ezn 1 Mo kovaya karşı yapıl cak ye
ııi \ e büyük ta ITUZ için lazun 

1 
gelen yerl re yerleştirilmekte -

Amerik~n gazetalerınin neşriya 1 dir. Bu truarruzun baslıca hangi 
Nevyork, 1 (a.a.) _ Nevyork istikamette Y"Pılacağını nnla .. 

p 0 t ga tesi yazıyor: m:ık heniız kabil değılclir. 
Kuvv tın 1 fıkim old !hı şimdi- Yapılan tahminlere göre Al-

man kuıno.ndanlığı zırhlı birlik 
ki dünyada, her h. i bir yer- lorini merkez kesimine sevket -
de, her hangi bir s b ble olur. a meden evvel s:ığ ve sol cenah
olsun b r Amcıikan harp gemisi.. larda bilha a şiddetli 0 1 n mu
ne- hı bir kims in taMTUZ cde-
mıyeceği prensibini tatbik mec- kavemeti kımınğa calışacak-
buriyetindeyiz. Hıç bir kimsenin =t=:ır=.================ 
ne şimdi, ne de başka bir zaman 
bir Amerikan vapurunu batırrnrL 
m miisa.ade etmemek lazımdır. 
Eğer memleketimizi iyi tanıyor 
sak öyle zann yoruz ki. bu 
pr n ıbi il risi i in daimi olarak 
te is ebnek zamanı gelmiştir. 

ı ingi
biı· 

hrd lar 
B rbn, 4 (a.a.) - Almalı de

ni rmın At! tikte ceman 
23 bın tonluk 11 ti aret vapu
ru b tırdıkları A bnnn tebliğinde 
kaydodilnır>kt dir. B rdan baş
ka üç ur ve b'r muhrdp tor
pill n r k ağır hasara uğratıl
mıştır. 

Alm ı bombardıman tayyn -
releri A1>e '1.en aç.ı·ında 3 tny -
yare tnlırlp etmişler ve diğ.·er 3 
tayyareyi hasara uğratmışlar • ı 
dır. 

ovye ·ebliği 
(13af tarafı 1 inci sayfada) 

1 
Muharebeler Kınmda ve K~ 

linin çevresinde bilhassa şiddet
li olmuştur. 

Londraya göre! 
Lond.r.a., 4 (a.a.) - Son alı

nan haberl re gore, askeri vazi
yet sudur: 
Moskovaı meydan muharebesi 

en nazik sa.fhasına girmiştir. 
Kalinin çevresinde, Ruslar 

inisiyathi ellerınde tutmaktadır
lar. 
Moskovanın ı:ıim:ai batısında, 

Volokolamsk istikametinde, Al
manlıır hücumlarına devam edi
yorlar. 

Tula' da Alman tazyiki art .. 
maktadır. 

Kırımda, vaziyet vahim tclfı.k
ki edilmektedir. 

Ala o ııı-~~~~ 
,.._..-;;......._,._._...,(.-....... ~·~""':"."--·-----~ 

• 1 O • lalı diyerek onları oturttum ve 1 E3onra ilave ettim. 1 
......_ Fıtnat Hanını ızbra.p içeıi 
dedir. Kocasından nefret o
~or. Buna mukabil de kocnsı 
İlk gibi yapışıyor. 1-ıtc zekanı 
ı.~~ktala.r üzeı inde teksif ede
~n ve benden alacakları so
:urhık muskası ile bu yıl~ık a· 

dan kurtulabileceklenııe o 
~ inandıracaksın. 

* ~Utat sevinçle geldi. 
- Müjdemi isterim, oldu, ya
ı.. bum.ya düşecekler diye ba
''.Yora u.. 
.t\::ı.·kaJaşun sulu Rasimi b ıl

' hoş beş, s nra neli i-
~ M. y c, d:ı. Mı rd n 
ı len rn ti b .. t ·n t 
dk H pho-

caya bir defa baş vunnalaı mı 
tavsiye etmiş. 

m 
GÜZEL FITNAT 

Ertesi sabah erkenden kalk
tım. Kabul odamı şöyle bir göz
d n gccirdikten sonra ufak te
fek tadililtıa daha muntazam bir 
hnle koydum. 

Sa.at alaturka altıya doğru 
kapı ç ındı ve Mur dın dediği 
gibi Fıtnat Hanım yanında ihti
yar hır kadınla çıka. eldi. 

KUçlık odada kendime b~r 
<'ekı düzen v nra oda-
Y · dını. İkisi de 
m w v er · ö rr -
dıl . r:: U: w f urullah e .. w u ul-

Fıtnata. hitaben: 
- Kızım dedim. Bunlar üzül

meğe değer şeyler değil. İnsan
lar belli olmaz. Ağır başlılar ka
dar hoppa meşrepler de çoktur. 
Hele yapı kanına hiç de taham
mü:l edilmez. 

Bu son cümleyi bilhassa kuv
vetle söylGiniştim. İhtiyar kadın 
derhal atıldı: 

- Himmetin hazır olsun efen 
di hazr tleri. Sizlere malllın ol
mayan ne v ı dır ki Fıtnn.tcığıru 
bu hııızır adam.t' vardığı zaman 
fındık. kur 'bi idi. B yu b -
su d '\ ril · ce herif bir c için 
d ~ vıdı Vl 

b l k n gibi ··ndUrdU. j 
Onu d tli e • (A ı ar) 

(Başta.rafı 1 inci Sayfada) 1 hakkında Alınan hükWneti t:D;

Stokholın, 4 ( a.) -Bu a~ 
bahki İsveç matbuatı :M:'. Cordcll 
tarafından Finlruı ya h kkında 
yapılan bey natl me. gul olmak 
tadır. Stokholın gnzetclerı bu Au 
glo .. Sak.son mnn vrasının Fın-
1 ndiya halkı üzeı:ınde hic bir 
tesir yapmadığını bildırcn mek
tupları neşrebnektcdir. V ıng
ton hükumetinin yaptığı bu te
şebbüsün ln0ilterenın Finlandi
yayn harp iüw. etmesini k la.y
laşbrnıağa.. matuf olduğu u: ikftr .. 
dı~ . 

Sou tecrübe 
Lo!ldra, 4. (a.n.- - Gazeteler 

Birleşik Amerikanın Finlfı.ndi
yaya yaptı~'l ihtarı bilyiik bir a
lfıka ıle takip etmektedir. 

Nevs Chronicle gazetesinin 
diplomatik muhabiri şunalrı ya
zıyor: 

"Hull'un ihtarı, Finlfındiynlı- ı 
ları Almaıılarra yaptığı ittıfakı 
bozarak demokrasilerle iyi mtina 
sebetler idame ve muhafaza. et
mesi hususuna ikna edebilmek 
için yapılmış son bir tecrübe sa~ 
yılabilir., 

. . """. 
asın r ıgı o -
gre • dü de 

andı 
Ankara, 4 <Telefonla) - Türk 

Brunn Bir · ği umumi kongresi, 
bugün ikinci toplantısını yaptı. 
Kongre, birlik merkez heyetinın, 
yıllık hesabatına ait h p ko .. 
misyonu raporu tasvib etti. He· 
sap komisyonu tarafından birlik 
gt>lirinin arttırılması hakkında
ki temenni ' ile bazı murahhas
lar ta.rafından başkanlığa veril-ı 
miş olan Wcrirlerin dilek ve ni
zamname komisyonlarına göön
derilmesine karar verildi. l{on
gre varımı t-0plaııacaktır. 

Matbu.at Umum Müdiirünün 
8ttpesi 

Ankara, 4 (a.n..) - Basın Bir
liği kongresi murahhasları s re
fine Matbuat Umum Müdüı·ii 
Selim Sarper tarafından bu ak
şam Gar gazin sunda. bir supe 
v ri . tir. 

Bütün rll ' 

rafında.n yapılmış ne 'bir har.ita 
ve ne de dünyadaki dinlerin lll.ğ 
vı hakkkında bir vesi.k"'a mevcut 
değildir. Bun.la.r:ın her ikis· de 
en adi ve en k · Uı.hçaı sahte
karlıklardır. 

Be 

eve· 
e r dip 

tmiyeceğini 
ar rl ş ı acak 

Londra, 4 (a.a.) - Bu abah
~ gazeteler Amer'.ı.ka Haıi~e 
... Tazın Cordcl Hull ıtarafmdan 
Finlnndiyaya yapılan ihtan 
~dediyorlar. 

T. eli} 1 m bi-
ri 

• 
~ -om ._e a-

z· e başı da öl -
Ta\ im Emniyut B komiseri 1 

İsmail Vc1ad Erkan dün saat 
17.20 de \ ıf e · b ında '\ efat 

Merhurna mağfir t diler, ke-
deri ail ma tazi-

_'Y 

fhtikarla mncadeleda 
müsbet tedbirler 

.-----o-----
Yazan: A. C. SARA ÇOGLul 

A nkararlan yeni g; lın.iş b. 
dost anht1ı: 

- lhiikarıa ve muhtekirle 
halkın semereli ' ir e mil-
cndele etmesi ç m ur. 
H tta bu mu ele ı: b ı-

ca vazifenin alıcının uzlarına.ı 
yükl um.esi hem tam dı.r, hem 
de mantıki. 
Şu kadar va:ı· ti Bcl 

rin, Fiy t c K 
!arının bu muc delecfu müsteh~ 
likl desteklemesi llizımd.ır. File

. e t.e ariız 

mü-

a-

sinema 
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HE GEL Ci 1 ADYO PRO AMI 
Yazan: M. Sami Karayer-----142 

-s 2. Teşrin 1941-
• 

Adaiı da onu bastumı.cıtı. Aı • ı 
tık Hergelecınin kıymeti .. meyda 
;ıın çıkmıştı. Evvelce sut dök
müş kedi gibi olan Hayrebolulu-1 
1ar şimili öyle gülüşüyorlardı ki 
~ızları kulak! nna varıyordu. 
tiride b r<le de: 

- Aferin Hergeleci! • . . 
Diye pehlivanlarını te8Cı edı

yorlardı. En ziyade yUzU gillen 
Hafız lx'vdi. Mehmet Efendiye 
§Öyle dı);ordu: 

-Dt.diğiniz çıktı. Poğrusu 
çok iyi pehlivanını§ .. 

- Biraz daha sabırlı olunuz! 
- Şimdi anladım ki, bu Adalı- , 

yı yenecek ... 
- l 'e:lim ya, SJbırlı olunuz ... 

Fak. t Hergelecinin kalbim kır
dını .. 

Onu tamir etmek kın eile-
rinucn öpeceğim .. 

-- t.ördUnUz ya.! Pehlh·anlık' 
~ ka f'Cy ... 
- Evet.. hak verdim.. Okka 

ile pehlivanlık olnuyor .. Olsaydı 
~d Iının lruvveti ve okka.c;ı para 

crdı. 
Dedi. Adalı hasmını üç kere 
tır iı i~e, Hergelccı, nltı kere 

ltma aldı. 
ılİrt..'!': tam alll buçuk saat 

Adalının kaçabileceği kat'iyen 7·30 Program 
hatıra gelmiyordu. Çünkü her- 7·33 Hafif 
kes bilirdi ki, Adalı Halil, mey- parçalar 

l k ı 7 45 Haberler dan yerini bırakıp öy c o.ay 
kolay kaçan takımdnn değildi. a.oo Hafı! 
Hakikaten Adalı Halil, cesur, parçalar 
cür'etkiır, a.nud bir ndaındı. Bi- 8.15 Ev saatı 
Iaıtis güreşten kaçmaz gilrcşi s.ao Hafit 
kove.rdı. parçalcır 

Adalı Halilin ölilnceye kadar • 
Koca Yusufu, peşinden kovala- 12·80 Progrnm 
dığı ve her nereye gitmiş ise o- ' 2·33 Şmia ve 
raya varıp ensesine yapıştığı tnrkillcr 
malfundur. Bu scbeble Adalının 12.45 Hııberler 

ki in azdı ve ıs.oo Şnrkı ve 
kaçtığına mse anam tUrkiller 
böyle bir şeyi aklına getiremez- ıs.ao 
di. 

Fakat küçük güreşler bitip sı-

Karışık 

program 

* 18.00 Program 
18.03 Karışık 

ş: rkılıır 

18.25 Konu:ımn 
18.40 Radyo cnz 
19.30 Hııberler 

19.45 Scrbc t 
10.55 Saz 

eserleri 
20.15 Radyo 

gazetesi 
20.45 Bir halk 

tUrkOsü 
öğreniyoruz 

21.00 Z. takvimi 
21.10 Fasıl 

hcycti 
21.SO (Posta 

kutusu) 
2Uô RiyascU

cumhur 
bandosu 

22.30 llabCJ·~er 

22.45 Cazband 
22.55 Kııpunı 

ra bas gü Psl re geldi<Yi hnldc 
Adalı, yine ortalarda yoktu. A_· 
dalının·g cc yarısı ayrıl19 gittı
ğini bilenler de kimseye b~r şey-
ler söyliyemiyorlardı. Nıhayet ============= 
kokusu meydana çıktı. Ada!ı. ~-
gece yansı kaçmışt;ı. He_rk.esı~ Cl!:!Zimmrii::::i:IZılii ~ı..-.:.., 
arrzına dücen bu, fırar hadıscsı _ ı:. 
şÖyle tefsir olunmağa başladı: 

- Vay canına, Adalı Halil 7 8 9 O 
kaçmış! 

- Demek dünkü güreş Adalı
ya dokunmuş!. 

- Aferin Hergeleciye! 
- Öyle ise Hergelecı, cebren 

baı;a sahip olmuş oluyor .. 

/YEN S~BAH 

------·-------
Bu amansız has alığa karşı 
ikinci bir Dumlupınara doğru 

Yazan: Dr. Fahri CAN 

B ütün dünya ilo dost olan 
ve bütün bir dUnyanın 

düşmanlığından pervası olmıya:ı 
aziz milletimizin - maalesef hfıla 
zebunu olduğu - bir tek düşma-
nı kalmıştır: Verem. 1 

Bu mel'un derdin yakın zama
na kadar frengi ve sıtma gibi 
iki azılı müttefiki vardı. 1918 
de 1staııbulda çıkan (Zamruı) 
ga.zetesiııde nüfusunnız~ı~ azal: 
ması esbabını araştıran ır serı 
yazıma "Üç B:ışlı Cana~aı:_ .. baş
lığını koyımuştum. Islıkl:!l Sa
vaşı yıllarında Ankara.da bir a
ralık çıkan ''Tan,, gazetesine 
vazdıi!ım bir vazıyn da gene ayni başlığı koymuştum. 

misali idi. Bunun • yarın da 
böyle olmaHı lazımdır. 

irdü ımlar karardı. Fakat A· 
dalı Halil yüz kere tehlikeli an
lar neçudı. Hergeleci fena halde 
hırpalamıştı Hasmını .. Nihayet 
ik pehlivanı berabere ayırdılar .. 
Çunldı; gece olmu~~· A~alı !la 
Jıl, gür eşi beraberlıge gotUrun
ceye kadar göbeği çatlamıştı. 
Eğer nkşam olup dayanmasaydı 
yüzde yüz mağlup olacaktı. 

Diyorlardı. Heı geleci, dim~ik 
duruyordu. Dünkü gilre in agır
lığı ilerinde yok gıiJi idi. Gözle
ri parlıyordu. Hergel~~iye ~'hl~ 
Halilin kaçtığını soyledıklerı 

Fakat bugün Cümhuriyet hü 
ki'ımetiniıı azmi ve himmeti bu 
üç başlı canavarın iki başını, 
frengi ile sıtmayı iyice, sıkıca 
gemlemeğe muvaffak olmuş bu
lunuyor. Frengi ve sıtma mUca-

ı deleleri teşkilatı yakın istikbal 

Bütün dünya bu korkunç be
laya karşı mücadele ebnekte vo 
muvaffakıyetli adımlar atııruı.k
tadrr. Burada bir kaç :rakam 
vermek faydalı olacaktır. Dos
yamdaki notlarımdan şu istatis
tiğe bakalım: 1901den1930 se
nesi ara.sma ait olruı bu hesap 
Iara göre Birleşik Amerikada 
Veremd~"l ölenler yüz b'.n kişide 
901 de 196 iken 928 de bu nis
bct 79 ve hemen üçte bir ek.qjği
ne dü.cµnüştür. Bu düşüş nisbcti 
Fransada. 317 den 168 e. lsvic:
rede 265 den 124 e. Holandada 
19·1 den 84 e, lngilterede 181-
den 96 ya, lskoçyadn 269 dan 
94 e, Norveçte 254 den 156 ya, 
İtalyada 171 den 134 e, Dani
.markada. 205 den 75 e, Alman
yad:ı. 218 den 88 e, Çekoslov:ı.k
yada 368 dnn 161 o, Bclçikada 
153 aen 97 yo, lspa.nyada 197 -
den 135 e dir. 

~-::=~~~-..;;;....1.-----1 :için emniyet veren değerli ve 
geniş başanlara ermiştir. Fa
kat, ah, o iiçüncii baş .. O tırua 
bütün azgınlığiyle ırkımızı ke
mirmekte devam etmektedir. 

Gene dosyamdaki notlardan 
aldığım bu rakantları da göre
lim: 

GUreşi, Hergeleci beraber bı
rakmadı, bağırdı: 

- Berabere güreş yok.. Ye
ıı.işinceye kadar .. 

Hergeleciye, gece olduğunu 
bundan sonra gUreş yapılamıya
aığını ısrarla s6ylediler. O, yine 
kabul etmedi. 

Nihayet, güreşin yarın da de
am etmesi kanır altına alındı 

:ve iki pehlivan yenişinceye ka
'Oar sabahısı güreşeceklerdi. Bu
mın üzerine Hergeleci, razı oldu. 
. '.Adalı Halil, bitmişti. Sabaha 

· ~yen güreş tutamaz halde 
Hasmı m'uhakkak ycne-

~ti. 
t )\.dnlı Halil, sabahısı meydan 

de reil olmaktansa. kn<;
a. karar verdi. Gece yarısı 

yreboluyu bırakıp gitmişti. 
İ§te Hergeleci, Adalı H:ılili 

.Rayı'eboludan böyle kaçırmıştır. 
r • • - ...... u~tl 

$ah.ıl\.~nın ortada olmadı-

jiı görüldü. Ağızdan ağıza sun • 
Jar konuşuluyordu: 
' - Ada.lı nerede? 

- Acaba dahn uykudan kalk
madı mı?. 

zaman o: 
- Ya neden acaba? 
Diye mukabele etmişt!. 

sözlerine şunları ilave cttı: 
- Adalı. kncmaz amma. ne

den böyle yapmış?. Acaba has· 
talandı mı dersiniz?. 

Hergeleci, hasmını küçültmek 
istcmıyordu. Nihayet cazgır baş j 
gUı·eşi ilfı.n etti: j 

- B~ pehlivanlar meydana!. 
Adalı Halil, olmadığı için Heı·· ı 

gelecı. yalnız başın?,- k~uın _?i-
bind kaldı. Bunun uzenne agn
lar ve bevler Hergeleciye şu ri
ca.da bulÜndular: · 

- Mademki. Adalı yok .. Baş 
senin hakkındır. Fakat hiç ol
mazsa. bir peh!i •anla oynaş yap 
da seyredelim.. . 

Hergeleci, B.ı:.öaların beylrrın 
ricasını kabul etti ve Hayrebo
lulu Pomak Hasanla bir oynaf! 
vapmağa karar verildi. Pomnk 
Hasan, b.!}Ş --~h~dg111öf.-yGz 
ori 'beş okkalık bir Pomaktı. A
ğır cUsseli bir pehlivırn olmaktn 
beraber Adalıya nazaran ilı:inci 
derecede idi. Ve Adalının filan 
bulunduğu yerlerde baş altına 
güreşirdi. 

( .Ark<ı::ı vur) 

SOLDAN SAÖA: 

ı - Eskiden uç defa boşanma htı
diselerinde b:ıs vurulan ı;er'i bır hile, 
türkü ı;lbi okunur bir ne\ i şiir. 2 -
Kor, ba~knları. 3 - Yazın gelir kışın 
gıdcr bacalarda yuva kuran bir kuş. 
4 - Bal yapar, bır nevi maden. 5 -
Gnzetcmlzdc f1krnlaruu ol~uduğunm 
mebus bır muhıırrırln ismi, çok iyi. 
6 - Başına (Ra) ge1ir. c Karadeniz
de bir Rus limanının ismi olur. 7 -
Çnnakkale harbinde şöhret k.ıznnmış 
bır bayın ısmi, su, berrıık manasına 
gelir emir sıgası. 8 - Güzel san ııt. 
Abdülhak Hfımidin bil' eserı. 9 -
Keldanılerin merkezı, yanardagdnn 
fışkırır. ıo - Pelcponez harplerinde 
tanınmış Atioclı kumandan. 

YUKARIDAN 6 ~·-
ı - .tiabaıuzın kız kardeşine vcr-

Alnı vaffakiyetini sırrı 

dlğınız isim, gosteriş ve atı manasına 
ı:elir. 2 - BıiyUkler, So\'Yetlerin e
teklerinde cephe tesisine c;alışUklnrı 

dağim., 3 - Yakışım. 4 7"' Dorl ııyak
lı ehli bir bny\ıın (fnre dilşmanıdırl. 
6 - Acıma, gece. 6 - F..ski bir n t!· 
dcniyet merkC'Ll, su. 7 - Nota, tdn
ket. 8 - Hacıların çıkuklnrı dağ, 

Fransızca fare demektir. 9 - Sorgu 
edatı, su borusu. 10 - Akdeniz kı
yu;ında bir kaza merk~. 

Dünkü bulmaccıtmı halli 

(Eillif tar;ıfı 2 inci cayfada) 

ya, ge....-çcktcıı ub-ibetten ders 
aldı,'l.lll, 1933 nkıliı:bından son
'ra durmak bı l ey on çalışma.hır 
~e gösterdi. F'ransada iş sa.a-
1{1 ·için sokak k 'gcları yapılır
ken, Alman m dı esı, Cermanlı
ğa has b r mti mla, gUnUn 24 
ı;aatind de işliye Ju. Bit kaç yıl 
siliıh fabr.ıkal~ı ı teımru: etmek 
le bu dısiplin • ı feragat biz-
e ~it olduk ışın en soğuk 
've tipilı blr get de atış nöbot 
saatlerini bir b .lıkta geçir-
mek, h r \ azıfe h zevkti, fakut, 
bu, sinir kuvvctı de talep edi -
yordu. Denebilir ki bütün bir 
yurt cihazı, ıstikbali hazırla
m k yolunda ıdı. Herhangi bir 
ikt t mü eses , harp ınalze.. 
me nı yaprnaktn. mümare. e kar 
r.annu tı. 

Amerika da, ili yıldır, ayni 
rol ın azim.idir. Her gün gelen 
m favit rakaınlar, devler mü
s:-ıra.asını besleyecek harp m:ıd
dC'l · ım li ile uğraşıldığmı ha-

veriyor. Dünkü ajanslar, A
me ı da 1942 de 100 bin t.ay
ya imaline çalışıla.cağını gds
tcnyorlıır ! Amerlkruun, cihanın 
mü.scllemi olan san'-at mekaniz
masının ve bitmek bilmiyen kay
naftlanıım çok başarılar göste
l'eCCb"ifuo inanılabilir . .Alıcak, ik
tısacU hayata ktişade bir mUcs
seseye yeni dUzeni vermek va 
bu · tihalenin doğuracağı güç
lilkleri yann da. gidermek mU
hinı: bir keyfiyettir. Verilen tah
ldsa.t.a vo geçen Eamana naza
ran, Mnerika programlı çalış
mala.riylc ika:bank: mikta:tlar ~ 

Davet 
BevJktnt Gençlik KlübO Boıkanlı· 
,Oından: 

.; lldncileirin 941 cmn.ı.rtcs.l günü 
t 15 de Be~~ '.Akaretlerdeki 

101' lokalinde unıuınt heyet fuvkn· 
IAdo içtin a edcce{r!nden esas nizam-

1nnmcmlzln bcUfucl :tn.addcslndc ynzılı 

min edebilir. Tabia.th'le, daimn 
verilen rakamlar dcğiŞik olacnk 
ve mesainin mahiyr;ti gizlene -
cektir. 

Alman ta.arru.z silindiri, büyük 
hazırlıklardan sonra faaliyete 
geçirilmiştfr. Atılan ilk geniş a
dım, hll'Jnı devamlı hazırlıklar
dan alınıştı. ikinci darbe. mec -

567890 

ZAYi 
İstanbul Ma:ırit Mıiduıliıfündcn 

aldığım \ c tahsil derecem! tayin e
den 49626 No. lı vesikayı nyj ettim. 
Yenisini ulac ı:ımdan eskisinın hıik
mil yoktur. 

Umumi deposu: z. SAATMA , 
ha am Camcıbaşı an 

Sultan 

btr cl.k aldatm.ı voın?s azam~m ==============================================::.:..::..:........:::::..= 
inl rlcn edcrlz. 

Rektörlüğünden: Ruznameı mUznkerat: 

ld:tTe bcyeU ıupadan. 
• v tbılvenıile:Ye yazılma mllddcti 6 lk incitcsrlıı ııwı akp.ını soruı erce kUr. 

l"t"IU id:ırc licyctr hıtib:lbı. 

930 danberi lstanbulun muh
telü gazetelerinde epey yazdım 
ve söyledim ve bunların ga.:r.e
telerin bir günlük ömründen 
fazla ya..~dığuıı bir c;ok günler 
duyan gönüller, düşünen kafa
larda alft.ka. uyandırdığını da 
gördüm. Bazı tekliflerimi "gayri 
meşru,, diye . muhterem Hnkkı 
Süha'ıun dediği gibi - medrese
ye süt.Uklcmck istiyenler de ol
du. Niha.yet Veremle Müca
dele Cemiyctinı.n yıllık kongre
sinde rahmetli hocam Besim 
Ömerin ağziyle tekrarlandı. Fa
kat aradan yıllar, yıllar ge<;ti . 
Verem, her gün tazyikini arttı
ran soğuk\•e keskin bir bıçak 
ağz.ı gibi boğazımızda i!}ltmıektc 
devam ediyoı . 

Bıı,.,n J,,,r<.o• ı..: • .. ~" J'<'-flillirna
...uışıır denemez. Fakat nisbct 
bakımından ucuz olmakla be
raber memleketin umumi kazan
cı itibariyle mahdut bir zümre- ! 
nin ihtiyacına cevap verebilen 
bir sarratoryomla bir iki dispan
~er, 7.ırhlı, motörlü ordular kar· 
J?ISında çakmak tüfekli bir müf
reze demektir. Verem Mücade
le Cemiyeti bugünkü geliıiyle 
bundan fazlasını da yapa.mrur.dı. 
Bu kadarını ol')un başardığın -
dan dolayı da minnet ve şük
ranlarımıza hn.k ka.7..anmış oldu
ğunda şüphe yoktur. 

V eramle mücadelenin belli 
başlı iJn cephooı vardır: 

1 - Bu hnstahğa tutulmamayı, 
2 - Tutulanları kurtarmavı te-
min etmek. • 

Birincisi memleketin gıda, 
meselesidir. İkincisi de sanator
yom, prevnntoryom işidir ki bu 
da para meselesidir. 

"Türk,, tabiri Şarkta giizel
~n remzi, Garpta da kuvvetin 

Fransa.da 906 da veremden ö
lenlerin sayısı 87 bin ki§idir. (Bu 1 
sefer büyük Fransa muharebe
sinde 1',ransızlaı·ı can kayıbının 
59.000 kişiden 'ibaret olduğunu 
gazetelerde okumuştum). 91 O
da 85.000. 920 de 66.700, 931 de 
62.500, 934 tc ise 60.000 dir. 

Demek ki 1'1-unsa bugün es
ki ye göre ı:;enOO.C 27.000 vatan
daş kazanmaktadır. Bu nasıl 
oldu? 

1 - Halkın kendi sağlığın:ı 
dikkatinin artması, 
2- Koruma ve sağaltma mü

esseselerinin çoğalması. 
Bunları da gene rakamın bc

Jirtefün: 9918 de F'r:ınsadn ve
rem olduğundan şüphe ederek 
dispanserlere müracaatla mua
yene ohınanlann sayısı yalnız 
9312 iken 935 de 1.459.980 ki<U
~., VAug uııntı§tur. 

Fransa.da vereme karşı mü
cadele, hızını 918 de abnıştır. 
918 de Fransada: 70 dispanser 
varken 1935 de ö20 obnuştur. 

918 de Fransada veremli has
talar için me,·cut yatak sayısı 
3000 den ibarnt iken 935 de 
72.~ 00 dür. 934 de beheri 100 -
170 yataklı olmak üzere Fransa
da ~eremliler ~in 151 sanntor
yom, prevantoryom bulunma.k
idi. Bütün bunlann yaJnız Fran 
sanın ana vatanına ait olduğuna 
da işaret etmek lazundır. 

Fransadaki bu mua.?..?.am ha
şan bilhassa "Comite national 
de def ence contre la tuberculose 
- Vereme karşı mücadelei milli 
komitesi,, nin eseridir. Ben bu ı 
başarının muhteşem huzurun
da, insanlık adına, hUıımetle eği
liyorum. 

* Bundan sonraki y:ı7.ılanmda, 
bizi de bu ahında muvaffakıyete 
erdirecek yollar hakkında dü
şündüklerimi sıralay~'llll. 

DOktör: Fahri OAN 

1 Devlet emiryolları İlcinları 1 
Muhammen bedeli 24.000 (Yirmi ılört bin) lira olrın 30 ton pamuk yagı 

12/11/1941 çar anıbn gunu saat 15 de kap.ılı zar! usulu ile Ankarada İda
re bınasındo saıın nluıacaktır. 

Bu" ü;c gım1ek fstıyenlcrin 1800 (bin sekiz yüz) liralık muvakkat t.!
mınat ıle ı~.,nunun ta;ı.in cttigi vcsikalurı ve tcklinerinl ayni gun sa.ıt 
14 de kadar komisyon rcislil:ınc vermeleri lazımdır. 

Şaı t meler parasız olarak Ankornda Mnlzcme dairesinden, Hnydar-
paşada Te .. ellum ve Sevk ŞeWgiııden dagıtılacaktır. (9463) 

o • • 

D. D. Yolları Ankara h~tahııne binası mütebaki tesisat ve iıısnah 
muteahhıt nam ve hesabına kapalı znrr usulilc \ c vahidi 1iynt ozenndeo 
ckstltmcye konmu~ur. 

ı - Bu ışın muhammen bedeli «270153,40> liıadır. 

2 - 1stckH!er bu ı. ait şartname vcsnlr evrakı D, D. Yolları Ankarn 
,.f,zncsinden cl350> kuruş mukabilinde alabillrlcr. 

3 - Eksııtme 14/11/1941 tarllunde cumıı gunıi saat l6 da Ankurada 
D. D. Yolları Yol dairesinde toplnnacak merkez lılrlnci komi yonunc;ı yıı
pılacaktır. 

4 - Ek ıltmeye girebilmek lçln lstcklUcrin teklif mektuplıın ile lıirlik
te nşa~ıda ynzılı tcının. t VC' vesaiki ayni gün sııal cl5> c knclnr komisyon 
relslıginc -. ermeleri Hizımdır. 

A - cl4556.5l):> liralık muvııkkııt teminnt ı 
B - 2490 s:ıyıh kanunun tayin ettlği vesıknlıır ile bu i~e mahsus ol

mak üz.<.'re MOnakaUlt Vek~lcUndcn alınmış ehliyet vcsıknsı ehliyet vesika
sı içın ihale tnrıhindcn en nz sekiz. ı:un evvel bir istida ile MUnaknlfıt 
Vtkfılet ne mur ıcaat olunması. (r,926) (9414)) 

İnhisarlar U. 
1 - 31/10/1941 truihJndc teklif edilen bedel haddi ili.yık Gi>rlllmedıı;indcn 

«100 :ıdct hamnl nrkahğı cksiltmcsj temdit cdilml3tir. 
2 - Muhammen bedcll <690> lir;ı olup muvukknt t.emınııu c51.75> 

Urı;dır. 
8 - Eksiltme 11/11/90 salı giinO saat 10.30 da Kabataşdo Levazım şubcı-

indc mOteşckkil ulım komı.yonunda yapılacaktır. • 
4 - NOmu'lcsi her gUn bnhoo-! geçen ~bede ~örülebilir. Ve eartmımem ey-

nl yerden bedelsiz nlıruıbilir. «9616> 

Sah bl: A. Cemaleddln Sııraco lu Neırlyat MudürU: M. Sami Kar yel 
asıldıCı yer: (H. Bekir GOrsoylıır ve A. Ccmaleddln GaraçQÖlu matbaası' 

İLE. 

TÜR iYE CÜ HURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Jturuıuş tarihi: 1888. - Scrma70Sl: ıeo.000.000 Türk Uraaı. şuııe ~ 

· Ajans odedl: 265 

~Irat ve Ticari her ncvı banka ~nuamelelerl, 
Plıra blrllctlrenlore 2880C lira lkrarnlve verlvor. 

dl~ 
Ziraat Bankasında kumbarnu ve Ulbannı. uısnnuf bes:ıblann ~ 

az 50 lirası bulu:ııınlara ~cnede 4 de!a çekUecek kur'a ile sş:ığı 
pllon göre lkrıımlye dnıtı~ıııcakhr 

4 ıded 1.000 Llralık 4.000 Lir• 11100 aded 60 Llraıııc 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 

ı.;.ooo ı.ııf 
4.800 , 
8.200 , 

4 • 250 • 1.000 • 11160 • ı?O • 
40 lt 100 • 4.000 • ..,.ıı 

o 1 K KAT: Hesnplarındakl pıırrılar bir sene lçındc 50 liradan 1;tlt· 
dtıpnlyenlere fkr.ımiye çıktığı takdirde 3 20 fa7lulyle verilece 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, ll Uaz.iran, 11 b)'• 
lül ,.e 11 Birincikunuo tariıılerinde ~~kileookt.ir. 

Maliye Vekaletinden: 
2/6/1941 tarıh \'tl 4057 numaralı l •llWl ıııudlııııı..c ihracına ı;~ 

verilen ve h ıl!ıtı tıım.. ı DlV'ııı Ui.!ltlr 'c ~l!ı:ııı: ıst.nıQ ~ 
dan lrak -.:e tr:ııı hudutl.ırına kadar ynpıl.actık demır yolunun edt 
t .. hsis cdtlC(;ck olan % 7 gelırli 1641 dcmır yolu ıı.tıkrıızınııı 20 seı1 1 
fası mcşr mılyon liralık bırincı tertil.ıınt.;" nıt t.ılın ıllcrın ·ıtıı:ı 
lfl41 snb. hındıın la/11/1941 ıık~aınıııa kııdar yapılucnktır. ııl 

'.J'İıh\ılleı· hamiline muharrer olut> beherı 20, 500 ve 1000 ııra 

kıymette birlık. ~\5 lık, 50 l~ktir. . ).iri' 
Tııhvillenn ıhrac; flyntı .,~ 95 olarak te•bıt e.iılınıştır, yıını 20 ~ 

uirlık tah\'il bedclilt', 500 liralık Uın\ ıl bedeli 475 \ c bin lır:ılık 
bedeli de !J50 lııııdtr. ~ 

d l \'C Bu tahvıllcr umumi ve mulhJk hfttçelerlc ıdare ohın.ın a re ~ 
C'ssesclercc, -. ılfıyel husu i idıırt.'lcri ve Belediyelerl'C yuııılııcıık 11111:ı: SS 
ıaau .... a.. ...... \ ~ muı;;~ve-telcrdc teminat ol, rnk 'e bwdıwc:e ı;ntılmııı 'C ) 
cak olan Milli emltık ocdeıı. ıinln ted ,., nde baş.ııbclş kabul oıunııcll ; 
gibi t2hvil ıt.ta bedelleri ve Caızlcrı La'l\ ıllerın tam.ım~ IUusın •• 1tııd111 
türlü vergi ve rüsumdan mucıC bulun, 1,-nklardır. ııt1l 

Mezkiır tahvıllcr Turkiyc Cıımlıuı·ı;> et Meı·kC'.ı., Turkıyc Ctımtı 
Ziraat, Ttlrkıye lş, J<}m llık ve Eytnın , Halk, Tilrk 'r•cııı et, Bel~ 
Bıınkıılcırile Sumer ve Etıbank turafı:ıdan s:ıtılııcaı:ı ınt..ıı dı&er ~ınk:ılş 
sıt.asile de temin olunabilir. (9643) 

T. iş BANKASI 
Küçük tasar uf 1941 İKRAfı 1 YELERt 
hesapları 1942 ı adet 2000 Liralık = 2000.-Lit:ı 

8 > 1000 , -3000.- > 
: 2 > 750 J> - 1500.-, 
IKR ıv PLANI 4 > 500 > = 2000.- J 

8 > !50 > = 2000.- > 
KEŞi DELER: 35 > 100 > - 3500.- > 

:ı Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 lkincl 80 > 50 > = 4000.- > 
1c7in tarıhlcrındc yııpılır. 300 > > = 6000.-, 


