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Zaferden 
Zafere 

lin r11ühir11 nutku 
, 

Başveki 

J 

Si1Jasi ve askeri 
lıii.diselerin son 

inkişaf Zarı 

Öyle anlaşılıyor ki 1ta:yaninr 
bütUn Afrikadan t.ardcdilirken 
bunu bir mefahir silsilesi ı;ck
linde telakki edecekler ve fn
gilizlcre hiç bir iftihar hissesi 
btraknuyacaklardır. 

-----.....ı1 Hattı hareketimızin isabetini 
Yazan: 

llseyln Cablt Yal{nı 
. 

l 'lALYAX gnzetcl~rini kndır
mama'k için, zaferden zafe

re yiirüy~ lı."ln-\·ctlerin tn::!iliı or
dusun.a, değil, İtalyan ordu.c;wı:ı. 

mensup olduklamu ı.öyliyC<'cğiz. 

Bardiya tnglllzlerin eline g('ı!;ti. Fa

kat bu yine ttalyıuılar için iftihar 
oltuıat'ak bir hadisedir, büyük bir 
mu,·affa.kıyettir. Çünkü, Anwdo
nun dedlif gibi, orada İtalyan km·. 
\·etıorinln kahramanca müda.faala.
n lngUiz askerlerini yirmi ~ yer
lerin.do tutmuş ,·o Ma~ş:ıl Graz
Yaniye İtalyan kunr.tlf'rini icabe. 
den noktalarda talı it etmek hnki.
n mı vemıi~tir. 

•Ht '1*% ~

Dar.U~·!tmn 1.ap;mda bU~;ik rol oyn~~ıı ln:IUı; ha\-& lcm'Trtlf'rln&>n bir bombı\rdmıan ta~1-aN"ll 
.. -

h:n-nlırnırkP.n ..• 

Ansnldo bugün M&reşil Grazyn.
ninin yapmrya mmıdfak olduğu 

bu tabşidat Uo iftihar ediyor, ya
nn bunnn da bir işe yaramıyarak 
ln~llzlcrln eline esir düşfüklerinl 
haber vennek zaratttinde kaldığı 

·ıl\lll&D onla:rdakt kahramanc. mu.. 
k'l\"emetln de daha uzakta bir ta-

Afrika cephesinde 

irıgili2ler 
Tobruk 

mıntakasına 
vardılar 

Allaıa eıirler 70 
bbd balda 

Bardiyayı i§gal eden 

Avustralyalıların 
zayiatı 40 O den . 

ibaret 
knn tahşldata imkin hazırladrf,"'11ll Bir tek nefere teılim 
~yllyecek ,.e yine ö'iinooc-ktir. Oy- olan ltalyan mitralyöz 

fo anla.SJ)ryor ki italyanl&J" bütün j idi! 
Af~ tanle1Hlir1'en bana bir meY 
ın~tr sllallesl &ekllnde t.ellkki Kahrie, 'J CA.A.) -'B. B. C: ln. 
cdecctdu ,,.e 1ngllhlerc h~ bir lf. giliz ileri mUfrezelerlnin 'IW>rui 
tfhar hls5etıt hırakmıyacaklardrr. mmtakaama vaaıl olduklan naber 

Fakat resmi f'"-"lst -nertnın ,·o almmıvtır. 
..,, ~ Garp çölünde taarruzun bidayet. 

adamlarmm bu garip rn penp.n tmberi İtalyanlardan alman eair-
propagandalan bir tara.fa. bırakılır !erin miktan 70 bini bulmuetur. 
da \'&Ziyct bütün ~ıplaklığt ile tTALl'AN MtiDAFAASININ 
ı:öıdm ge~lrillrsc, İtalyan mil- BİR HUSUSlYETt 
lctınln çok buhranlı ,.e ıstıraplı da. Kahlrt', 6 (A.A.) - Röytcrin ba. 
IJ.ka.lar ya.,.<Wlığı görülür. Şahsi tr çölündeki t.ngiliz ordusu neııdin-
1..'Urur vo hırslan ~ İtalyan mll. de bulunan hU8UBI muhabiri bildi
l~tinin sabrr ,.c tahammülünü ıı.tıı>- rlyor: 

Bardiya müdafaaAının meraklı 
mar eden politikacılar halk kütle- vasfı İtalyanlar tarafından projek.. 
sinin milzahereUni elde ebnck mak- (De-vamı 4 llncüde) 
6P.diyle ona milli gcnl§lemelerden, 

T rabluagarbtaki 

İtalyan ordusunun 
üçte bıri esir ! 

İa§e mütkülatı 
çıkmaması için 

ıtaıraa eıırıerıaı 
ıtaıraa ınalu 

werllıcell 

Yunan cephesinde Alman gazeteleri 
italyan mağlObiye- ~UNA~LILAR ~ 

tini kabul yenıden ılerlemege 
ediyorlar başladılar 

Sahil ve deniz 
mıntakalarında 

· ''Bingazi müdafaa 
sistemine ağır bir darbe 

indirildi,. 
Loncin, 7 (A.A.) - B.B.C. - ttaı. 

yan propaganduı Bardly&daki tnarUiz 
muva!takl~tln!n cbetllmiyetln! halk
tan gizlemete Çallftrken Alman mat;. 
buatı İtalyan mağlQbi.yetini kabul e. 
diyor. 

Yeni mevziler 
işgal edıldi 

Yunan sağ cenahı 
Berat civarına geldi 

''Hamburger Fnımdtnblatt,. .Alman 
pzeteJll. flSyle yu:ryçr: .\tina "l (A.A.) - B.B.O. - Yunan 

:'Bınğuı mlldafaa· aiatemlne ~ naml tebliği: Cephenin, yeni mevziler 
bir darbe lndirilmlftlr. Bu hareketi iıgal ettiğimiz Uç noktaıımtia dU~-
kUçültmeğe çall§m&k doğru deglldlr. mandan 219 esir aldık. • 
İnJUIZler uker1 blr muvaırtaklyet ka tŞGAL EDlLEN KÖl LJı:R 
Z'U'l't'':I rt"'T .,. '\ 1 tcı~fm ~ ,,,.", d'r , ~ tfna, i {A~.\.) - B.'8 C. - Yunı.n 
tr M '.;ı ' a • l lkrteNf :tillli&Bia Ahil m.&ntakallDda 

1 n merkude Kllsurıı. nımtakastnda 

Sekl·z innı·ı,·z esı·r devam etmektedir. Kllaura mmtal<a.. •.''3 amda YUnahlılAr yeniden birkaç köy 

B• j . l ı • • • lfgal ctml§~rdlr. 
ır ta yan geınıamın ıtaı:vanıar hiçbir mukabil hucuma 

yüz kişilik mürettebatını t.e,ebbU.a etmemf§leıi:llr . 
. • • ' CEPHEDE KARLAR ERiDi Esır ettı . Selklk. 6 (A.A.) - SelAnlğe gelen 

· · son haberlere göre, AmavuUuk cephe 
Kahire,t7 ( A.A.) - B. B. C: ırlnln §imal bölgealnde kal'lArm crlme 
Bardiya muha.Saraf!t csnMm. (Devamı 4 üncüde) 

da İtalyanlar bir tngtı: çavuş'ile 
yedi sekiz İngiliz askerini eeir 
almışlardı. Bunlan deniz yoliyle 
Tobnık'a sevkettiler. Fa.kat e. 
sirlerin bulunduğu getl)i Tob
nık'a değil İngiliz li~anı Sol~~
ma gitti; bu sefer eısırler 1ngilız 
değil ltalyanlardı. . . 

Filba.kika İtalyan gemısı 
Tobruk'a giderken bir Avus~ 
ralya. destroyeri önüne çrktı, bır 
ihtar topiylc gemiye durmasını 
bildirdi. 

Top sesini duy~ca l~gili~ 
çaYu.şiylc diğer İngılız . -~s~rlcrı 
kendilerine imdat geldıgını an. 
la.yarak güverteye c:ıktılar ve~-

. detleri yüzü bulan İtalyan gemı
si mürettebatını lıapeettiler. 
ltalyan gemisi Avustralya dest. 
roverinin refakatinde 8olluma 
~tti. 

Bulgaristan 
üzerinde Alman 

siyas1 tazyıkı 
l!\GtL1Z A~11iSIXIX DtPLOMA

TiK MUHARR1Rl11iE GÖRE 

Bulgar devlet adamları 
mutavaat etmiyecekler 

Londra, 6 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

''Bulgar ba.'1vekill Filof üzerine 
mutad Alman taktiği mucibince bir 
wyik icra edilmektedir. Roman
yada a.<;keri tahşidat hakkındaki Al
man menbalarmdan çıkanla.n şayi
alara ve sinir harbi siya.~ctinin di
ğer tC'zahürlerino rağmen, Filofun 

hüyük lmpa.rat-Orluklardao, cihana 
ll&"ıdmlycttcn ba.h5Ctmislerdi. Fa.. 
kat şbrull hakiki imtihan dakikası 
huJUl edince, dinl('dikl<'ri ~-alanlar
dan bıkmı!li olan halkm pek haklı 
nksülü.mellnclen n lntlkammdan 
korkmıya ba~la.ılıl:ır. Arnavutlukta 

Yunanlılar tarafmilan uğra.ınakt& 

olclo'klan mağlübiyetc §imali Afri
kadakl İngiliz kat'i zaff'rlcrl de in· 
ılma.m ettiktRn sonra İtalya için 

ıfahili kar~a,alıklar dene11i başla,. 
mak tabiidir, Çünkü İtalyan mil
letinin kendlsinl bu kadar aldat. 
mı , bu kadar fcliket ,·c zill~ uğ. 
ratmı§ politikacılardan behemehal 
hesap sormıya kalkaca.ğt muhak· 
kaktır. Fnka.t ra..,i:ım, pek tabii ola
rak, kcndiıılnl müdafaa etmek i!lti
ycrek ,·c bu uğurda berai ecncbllc
~in vanlımına müracaatla onları 
mt>,.;,lekcte sokae:ı.ktır. 

Ruzvelt beklenen Al.ri1an nüfuzuna, geçen sonbahar-
Lmıdra, 1 ( A.A.).- Bardiya. nutkunu söyledi da Hitlerlc bulusan Krnl Boris"Mn 

nm zaptından sonra husule ge. daha ziyade muti bir vaziyet alma. 

Ne oluM'a olsun, İtalya i~ln i!ltik
balin ufukları pek karanlıktır. Fa
o:izm içtinabı imkansız bir felike. 

t.e doğru yürüyor. Onun son gün
leri uzakta d<.-ğildir. Çünkü İngi
liz hareketinin Auopanm zaptı ile 
nihayete t•nniyeceğ'i, ~imali Af
rika ı-ahilleri boyunca önüne gcı;ll. 
mez bir akının İtalyan hakimiyet 
'c prf'Stijinl l!lllip süpürerek Tunu. 
sa doğru llf'rli~·ceeği . süphesizdir, 

Hiç bir diktatör rcjinıi böyle bir 
nıağliıhiyetten sonra pa)idar kala
mu:. Kalmak iı;in bütün ttalyap 
kana hoyamıı ı \ C hıılyan Yatan

pcn·crlcrinin seslerini boğma. .. ı ica. 
IMıder. Bund:ı,n dolayıdır ki İtalyan 

Hüse_yin Cahit YALÇIN 
.<Dc,·amı il Uncttd~>: 

len Vaziyetin bulisasmI yapan ı•n g ,· ı tere g e dan korku~~I için hiç bir sebep 
Londra askeri ma.hfeUeri bu hi. mevcut degıldir." 
<lisenin yalnız İtalyanın ve Parcıilı aranmaksızın • • • 

~~h~~in ~= v:~Nfu=~~; Her·. t·u·· rluu silah ıngıh.z donanması 
kalmıyarak aynı zamanda Şarki 
Afrikada askeri vaziyetinde mad •• • d · · ı k 35 bin tonluk yeni bir 
di akisleri olacağından şüphe et. gon erı ece .. zırhlı ile 
miyorlar. Şimdi M:sırm istillsı 
bahis mevzuu olamıyacağma V~ngtotı 6 (A. A) - Reısı· Takvı·ye edı'ldı" 
göre general Vavel ordusunun cumh\ır Ruzvelt kongrenin 1y 
manevra kabiliyeti eskisine inci devresine hitap eden meeaJı B hl d.. t · d 
nazaran c:_: . .ı. serbestlemiştir. nı okumuştur. Eski reisicumhur u zır ının or eşı e 

Diğer taraftan Bardiyanın Vilsomm 1917 de söylediği ve 1 yakında tamamlanacak 
(Dennn 4 ttncüde) (Denmı 4 üncüde) · (Yazısı 4 üncüd<') 

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

I '.nJIJte~tn "liral 1ıef1nc1 eorç., amıfı y'-'11 ~11bhla~m .lrroklıti. .. ı 

b.r kere daha teyid etmiştir 
NUTU&TAN PADÇAJJUI: 

"ithalat tacirlerini çağırıp vazifelerinin yalnız 
kendi menfaatlerini temine inhisar etmedi~i 
anlatmağa çalışacağım. Olmadığı takdirde itha
latı yalnız devlete inhisar ettirmek teşebbüsüne ... . 
~eçecegım.,, 

.y. ~ '" 

"Bize lazım olan bilhassa geliri sabit ve mahdut 
olan vatandatlann ve ailelerinin ihtiyaçlarıdır. 
tik safta bu kütlenin yiyeceği, giyeceği ve yakaca
ğı bizi alakadar etmektedir ve edecektir.,, 

(Nutkun metni 5 inci ayfamızd11) 

B. Millet Meclisinde 

MUVAZZAF ERATIN ASKERLiK-
LERi BiR SENE UZATILDI 
Büyük Millet Meclisi 
içtimalarını 10 Marta 

. kadaf tatil e.tti 
Deaıı, ilan ve d•mln•llal'laa 18 mllf Ot. 

liralık mıı.araa nlilllJ•U wırllM 
Ankara 6 (A. A) - B. M. 

~1eclisi bugün Doktor .Mazhar 
Germen'in başkanlığmda top
lanm~ır. 

Celse açıldıktan sonra Af yon 

Karahisar, Antalya, Boliı, Ç-an. 
kırı, D. Bakır ve Kars mebuslu!: 
iarma seç.ilen Şevket Hatipoğlu, 
Nunıllah F.sa.d Sümer, Celll 

(Denmı 4 tineikk) 

Kasaplar şimdide sığır 
etini yükselttiler! 

Bir taraltu da MaralEabe Bomlıyua111i 
tayla ettıtı et Draoarıaı 
detııtırmete ÇlllflJOrlar 

F iyat murakabe kom!Byonunun e t 
.fl)"Rtla rmı tayin , .e tesblt için bul 
duğu e:msal cet\·eıını komisyonda b • 
lunan ltasapfar heyeU itirazlarla kar. 
§damı§ fakat komisyon kcndllenne 
perakende ııt fiyatının tuptan et fiya
tına ancak bir ınlsli UAvcBJlo tesbit 
edılml§ olduğunu t ı:bllğ etmlftl. 

Kuaplar fiyat murakabe ltom!syo
nurıun bu huau11taki salAhlyetine ve 
kararın kati oıu,una rağmen muhtelif 
makamlar& ba§vurarak §iklyetc ka . 
kıomakta bir taraftan da b&§ka Y"l
ınrdan kArlarmı çıkarmağa teve!Sü\ 
etmektedirler. 

Flyat murakabe kom!syonunun bu 
knrnnndan sonra bunun dı§mda. kalan 
sığır eti !lyatlannı kAsapler yeniden 
on kunı~ birden yUk.seltml§lerdlr. 1kJ 
gUn evveline kadar ııehrln et fiyatı on 
pahalı yerlerinde bile 40 kurup. satı. 
lan &ğır etinin kilosu :ıo kunışa çıkr• 
rılmı§tır. Bıı suretle halk koyun eti
ni pahalıya almasa bile sığır et! aıı

§ında zararlı olmaktadır. Eaa.sen 
sığır eU fiyatıarma bundan bir mUd. 
det C\'Vcl de kasaplar tara!mdan beş 
kuruD zam yapılmııtı. Fiyat murAkr• 

• • 
Bir genç annesını 

boğuyordu 
Komşular ve bekçiler 
..kadıncağızı zor 

kurtardılar 
(l'•n~ı 4 \in('\ide) 

be komı.yonunun bu vazi19ti de nua
" dikkate alacafl filphealz bulunmak" 
tadır. 

............ """' .......... -, 
Kurban 

...... 

1 
Bayramı 

i 
.i 
! 
: . . • Bugün, arife ve yımn kur Jl 

bayramıdır. Bu mfinasebetile g.1-
zetemiz, diğer ar:i:a.daşları gibi ba) -
ramın birinci., ikinci ve üçüncü gUn
Jeıi yerini Kmlaya bırakarak ~~
nuyaca.k, cumartesi gününden lti· 
haren intişara devam edecektir. 

''Haber" sayın okuyucula< uwı 
bayramını kutıula•· \'e daha bi~lt 
mesut bayra.mlar:ı irlpnelerini te
menni eder. 

BES."1 DAİRE VE 
MEKTEPLER DE TA TIL 

Resınt daire.ve bUtün mektepl r 
öğltden itibaren tatil edilnüotir. 
Bayram tatili pa:r.a.rtegi gi)nU aatıa
hma kadar devam edecek ve o g{ht 
sabahtan itibaren mektep ve dai
reler normal faaliyetlerine lıq"lı
yacaklardrr. 

Bayram namazı 
Diyanet işleri :reisliği mU'VWi;it

liğindcıı bildirildiğine g\Sre, İ8tan
buld& bayram namazı bueün tattıik 
edilmekte olan vaatl yaz saati ilf' 
9...rl1'~ge~. 

' 
• .. 
it 



Tarihi deniz. romanı: 27 Yazan: Kadircan Kallı 

Kaledekiler, Türk gemisinin sereninde dalgala
nan kırmızı bayrağı. gÜverte ve kasaralardaki ~a
rıklı, kavukluk, poturlu levendleri gördükleri 
için düşmanca: hiçbir hareket olmadı. 

.___ Aıilatmıya çallştım; istemi. 
yorlar! Benim bir kararım var; 
bunu söylemeden. evvel senin bir 
karar vermen liizmıdrr. 
~ Sen ne istersen ben onu ya

parım. 

- Anlamak istediğim bir şey 
var; çünkü il~ride s.enin üzill.meni 
istemem. İnsan bir gemi gibidir; 
rüzgar nereye götürürse oraya git
miye mecburdur. Fakat hazan in- · 
sanm ·içinde öyle bir kasırga eser 
ki, bizi Sürükliyen fırtınaya karşr 
dumen kırar, kürek ~ek.eriz; sen de 
böyle olmıyasın? Tatarladlklanmı 
hakikat yapmak için burada ölmeyi 
bile göre almak lazundır. Belki se. 
nin ;:;özlerin arkada kalmıştır; bir 
gün ansızın Midilliye dönmek ister
sin de yaln.ız kahrını! 

- Ben artık oraya dönemem! .. 
Dönmek istemem. Sen ne dilersen 
o olur.! 

- Hayır... Beraber istiyeecğiz 

ve beraber yapacağız. Şinidi beni 
dinle: Bu denizlerde av çok olduğu 
gibi düşmanın da çok olduğunu an

lryorum. Doğu Akdeniz.de yal.ıuz 

Rados şövalyeleri va.rdı; buralara 
her birinin onlardan otuz kırk mis.
li büyük donanmaları olan 1span.. 
ya, Fransa, Floran.sa, Napoli gibi 
devletler ko~udur. 1~ srkı tutar

larsa bu adanın altmı üstüne geti
rirler. Bunun için Afrika kıyıların
da bl.r yere yerleşmeliyiz; sultanla 
ve Müslümanlarla. hoş geçinmeliyiz, 

üzerimize düşman geldiği zaman 
onların bize yardmılart olur .• 

-Çok doğru ..• 
-. O halde hemen yarın Afrika 

lnyı!arma. doğru bir geıWlti yapa. 
cıığrz. . .• 

İki kardeş Cirbeden Çlkt:Ihır. Gtt
zel bi't deniid'e;·güzel bir '.keşiŞleme 
rüzg'amnn enffile ka.bla.rak şiin8.le . 
doğİ'u ilerlediler. Bura~arda kryılar 
gitjntili değildi; alçak ve ~ızdı; 
ı;urada burada görülen hurmalıklar, 
fakir köyler Oruç reisle kardeşi ve 

leventleri için manasız lfeylerdi. 

Mal tayı sancakta bırakarak Bon 

burnunu sıyırdılar. İskelede ve u
zakt,a yeşil ovalar, yeşil tepeler, 
görünüp kaybolan göller, koylar ve 
körfezler vardı; o tarafa dümen 

kırıldı; çok uzakta, a.ncak dürbinle 
seçilen Tunusun beyaz evleri, mi
nare ve kubbeleri güneşte parlı.. 

yordu. Daha. sağda• vaktile bütlln 
Akdenize h!k.im olan, Rom&ya. uy• 
ku.suz geceler ve yıllar geçirten 
Kartacanm, büyük Anibal'i yetiş

tirıhlş olan bu m~ur şehrin yı
krr!tılan göze çarpıyordu. 

Körfeze girildikçe girintiler, çı. 

kİnp:Jar çoğalıyordu; fa.kat bura.lan 
da kınruıaldı. Biraz ileride, Maksu
la çayının boyunca sazı.a:r ve kamış

lar geniş bir dııvar gibi uzayıp gi
diyordu; daha yukarıda k~ılı:klı 
iki burun Elbahire denilen geniş, 

fakat sığ koyun ağzında, bir mil 
genişliğindeki boğazda. kıska.cm i.. 
ki ağzını andrrryordu. Cenupta.ki 

burun daha sarptı; ucu kısa bir 
başparmak gibi dara.lımş, uzamış
tı; üstünde kalın duvarlar, kule
ler yükseliyor; mazgal a.:ras.mda 

mızraklı, sarık ve ~filılı Arap 
askerleri görültiyordu; öteki· burun 
alçakti ve yalnız bir burcu vaTdr. 

Oruç reis kalenin karşısm.da dur:. 

du; kalenin mazgallarına birk~ 

kişi, sırmalı kefiye giymiş bir adam 
daha çıktı; fakat Türk gem.isinin 
screninde dalgalanan kırmızı bay. 
rağı, güverte ve kasaralardaki sa

nklr, kavuklu, poturlu leventleri 
gördükleri için düşmanca hiç bir 

- Veliyi a1m, kaleye gidin; de • 
yin ki Osmanlı padişahının mem
leket.inden gelen Oruç re,is birçok 
hediyeler, köle ve cariyeler getir
miş, bunları Tunusun büyük ve asil · 
hükilindarma takdim etmek ve e

lini ,öpmek, onun hizmetine girmek 
istiyor; bu şereften onu mahrum 
etmesin! Şimdilik kale kumanda. 
nına verilmek üzere bir top Vene
dik kadifesi, bir top çuha, ıki ta. 

banca ve birkaç ufak tefek götü
rün! 

Sekiz levent küreklere geçtiler; 

Uzun Durmuşla iki arkadaşı ua kı. 
ça oturdular; hediyeleri alarak ka
leye ~ttiler. -Yarım saat sonra ka- · 
leden çıkan birkaç atlı beş. altı nıil 
uzakta Elbahirenin . en dibindeki 
Tunus şehrine doğru dörtnal uzak
laştı. 

Filika şu haberi getirdi: 

- Kale kumandam lhni Affan, 
gerek elçileri, gerek hediyelf:ri bil. 
yük bir sa.ygr ve sevinçle kabul et: 
miş; sultan cevap gelinceye kadar 
kendisine misafir olmalarmı, ye
mekte bulunmalarını istemiş; on. 
lar da kalmışlar f 

Oruç reis bu haberi bildiren Je-
vende sordu: 

- Sana kim söyledi? 
- Uzun Durmuşun kendisi. .• 
- Sizi g:eri çağırdı mı ? 
- Hayır... Tunustan cevap ge-

lince kaleye beyaz bayrak çeke. 
cekler! 

- Yukarı c:lkm ! 
Grandi direğindeki vardiya hep 

engine bakıyordu. Çünkü. orada 

beklerken ansızın bir düşman filo
sunun gelmesi ihtimali yok değil
di. 

Oruç reis kardeşin~ @ndü: , 
: .. ~ tı"'I t . :z. ... l 

-:-:- İl~adım ~yi atrldı; böyle he. 
j \lJ·' ; :\ .... ..~ 

diy(';ll,er verildikten son,a yumu.şa-

mryacak adam bulunmaz! 

Leventler Uzun Durmuşla arka
daşlarma imreniyorlardı. Biribi: 

- . ·Şimdi ora.da kızarmış kuzu e. 
ti, kuskus pilavı, bal ve hurma yi
yecekler; böyle elçiliğe can kur
ban ... 

Dedi. Bir başkası cevap verdi: 

- Elçilikte bedavadan kelle 
vermek de vard.o:-! 

- Bura.da değil .. , 
Ha.va durgun, güneş yakıcr, deniz 

limanlrktı. Leventler baş kasara 
ile güvertede öbek öbek bağdaş o
turmuşlar; peksimetleri su ile dolu 
tahta kaplarda yumuşatıyorlar; ka

vurma ile yiyorla.rd.r. Oruç reis for
salara da. aynı yiyecekleri veriyor: 
onlarm bile aralarmda. dolaşıyor; 

hallerini soruyordu. Hatta üzü
lenleri avutacak sözler söylüyor: 

(Devamı var) 

Vakıt 
.A.mn Us, Bardlyanın sukutunu ba.. 

his mevzuu yaparak, evvelkilerle be. 
raber İtalyanların 70 bin esir verdik
lerini, öltile'rıe kayıpların bundan ay
rı olduğunu kaydetmekte ve Bardiya.. 
nm sukutunun birkaç bakımdan kıy• 
metli olduğunu işaret etmektedir. 

Muharrir, bu noktalardan birinin 
Bardiyanm S!di .. Barranide. oldu_ğu 

gibi baskın şeklinde bir taarruzla 
değil, ltaıyanlar için her tlirlU müda. 

hareket olmad.I, 

· fal\ vasıtalarını kullanmağa imkan 
veren ahval ve gerait ıçinde vukua gel 
miş olduğunu, İtalyanların buradaki 
mal\'lCibiyet!ni askerlik bakımından 

mazur gösterecek hiçbir sebeb buL. 
mak kabil olmadığ'ını yazıyoı·. Asım 

Us ikinci nokta olarak, 'Bardiyanın 

mUstahkem bir liman olmak itibarile 
İtalyanların burasını Mısıra taarruz 
için kuvvetli bir hareket Ussu olarak 
kullandıklarını, tundan dolayı bura. 
ya pek çok siHıh ve m!lhimrnat yığmış 

• olduklarını, 'sardlya ile beraber büttin 
Yagöz Veli bu kaleye Arapların bu harp malzemesinin de İngilizlerin 

Halkülvad dediklerini, Frenklerin eline c~mesi neticesinde ttaıyanlarm 
de Galeta diye andrkla-rmı söyledi; Afrikada yalnız taarruz değil, müda

sonra ilave etti: 
- Çok güzel yerdir; iç tarafta 

limanı da vardır: fakat adamına 

diişmeımlt! 

Baba Onıç Uzun Durm~la Si-
nana baktı: 

faa kabiliyet ve imkflnl{lrından mü
him bir kısmını da kaybetmiş bu'.un. 
duklarını tcb~rlit ettirmektedir. 

Üçüncü bir hokta ela Akdenize M~ · 
kim olan İnglüz donıınmasmm t:-adt' .. · 

"ma Bardlyaya her tu.r1U silô.h \"\! as.
ker kuvvetini rahatça ı;-e.ti ı;ip ihraç e--

ot 
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11 ESNAF 

• • • • A 1 CEMiYETLERI Tramvay darhğı 
Şimdilik bertaraf 
edilmesi mümkün 

Buyuk alarm deneme-i Umwni heyet 
1 toplantılarının 

Si nası l yapılacak? ı tarihieritesbitedildi 
olamıyor • J Müşterek yardım 

Tlaeı kayışının da VllAyet balkın, nailli wasıtaıarıaıa ııare. lteşkllAtı geaı,11,or' 
4 ayllll ömr il kaldı ketlerlnl ızab edıa bir tamim gOaderdl ! Şehrimizdeki esnat cem1yetıerı1 

Tramvaylardaki izdiham ve mev. 
cut arabaların lhttya.ca kMI gelmediği 
yolundaki şikAyetıer üzerine sal!hi· 
yettar bir zat demiştir ki: 

"- Sefere sevkettiğimlz arabalar 
lıalkm ihtiyacını karşılamağa kılti 

·değildir. Otobüslerin azalması, taksi 
tahdidatı, mektep saatleri ile resnıt 
dairelerde vazifeye başlama saatleri
nin aynı zamana gelmesi dolaytsile 
bu izdiham bilhassa sabah ve ak!}am 
kendini hissettirmektedir. Elde mev. 
cut arabaları tamamen sefere çıkarı~ 
yoruz. MUtebakisi, bandajsızlık vesair 
malzeme noksanı yüztlnden depolarda 
dır. Şimdiki ha ide yalnız Amerika ile 
iş görmek mecburiyetindeyiz. Bu da 
bir zaman meselesidir. 

Tünelin kayışını temin ettiğimiz 

Fransız fabrikası ortada yok. Bu fab. 
rikadan kayışın çiftini Uç bin liraya 
aliyorduk. !cgiltereden getirtelim de~ 
dik 23 bin lira istediler. Kabul ettik. 
Sipariş verdik, HenUz cevap gelmedi. 
Kayışların 4 aylık ömrti olduğunu da 
biliyoruz.,, 

Bir karı koca 
ölü bulundu 

Yedikleri yemekten 
zehirlend ikleri 

sanılıyor 

Kocamustafapaşada, Canba.. 
ziye mahallesinde, Çeşme sokağın 
da 17 numarada oturan emekli 
binbaşrl:ırdan 80 yaşında Ali ile . 
kansı ayni yaşta Sevgilinin ro 
gündenberi evlerinden dışarı çık. 
madıkları komşuları tarafından 
farkedilmiş ve vaziyet Polise bil. 

Bütün aktif ve pasif korunma 
teşkilatının iştiraki ile yap-

pılınasına karar verilen a -
lamı tecrübesinin hazırhkları 

ikmal edilmiştir. Tecrübenin ay so
nunda yapılması kuvvetle muhte
meldir. Bu te.!rübe esnasında 8000 
kişi çalışacaktır. Vazifeleri ve ça.. 
lışma tarzları hakkında kendileri
ne lazım gelen izahat verHmiş ve 
bu hususta stajlar :v.aptırılmak su
retile bilgileri takviye edilmiştir. 
Vilayet, tecrübe esnasında tatbik 
olunacak şekil etrafında alakadar· 
!ara bir tamim göndermiştir. 

Bu ta.mimde halkın, nakil vası-

talarmrn tabi olacakları şartlar ay-
rı ayrı izah edilmiştir. '3u vaziyete 
göre: 

1 - Halk: 
A) Alarm halka, el ve elekt.ıik

le müteharrik canava:r diidil.kleri 
tarafından kısa fasılalarla yapıla
cak çalınma ile haber verilecek
tir. A vnı zamanda bu haber ver
me keyfiyetine biltün fabrika dü
dükleri. <j.e işti~ edecektir. 

Alarm işareti verildikten son-ra 
bu işde vazife alan kimseler der
hal vazifeleri başına koşacaklar -
dır. 

B) Cadde, meydan ve sokaklar
da bulunaµ halle telô.qsrz ve acele 
olarak sükfuıetle evlerine gidecek
lerdir. Evlerine gitmeye imkln 
bulamıyanlar, jıolisin göstereceği 

· umu.mi ve . işaretli sığınaklara gire
ceklerdir. 

C) Yolda yürüyenler, herhangi 
bir gaz tehlikesinde burnunu t~a
yara.}t veya. yaş mendille örterek 
yolla.rma devam e<lec~klerdir. 

D) Tayyareleri görmek. ma.ksa-

dile dışarı çıkmak, pencereden 
sarkmak ya.ııa.kt:Jr. 

Bina. dahilinde kendi korunma
ları için vazife alanlar, derhal bu 
vazifelerinin başma gideceklerdir. 

2 - Nakli vasıtaları : 
Nakil vastıaları tehlike işareti 

verildiği esnada şu §ekilde hare· 
ket edeceklerdir. 

A) Hayvan koşulu nakil vasıta
ları kPn~ra yattSJ1acaklar ve hay -
vanlan çözerek yem torbası taka-

calt ve başmdan arabanın arkasına. 

bağlryacaktır. 

B ) Motörlii nakil vasıtaları a -
18.rm işaretile beraber, içinde bulu
nan halkı en yakm umumi bir sığı
nak mahalline götürerek boşalta · 
caklardır. 

Şehirden harice çıkan nakil va
sıtaları yollarma devam edecekler
dir. Hariçten dahile gelenler gire
miyeceklerdk. 

C) Alarm esnasında garda bulu· 
nan trenler, yolcu alamıyacaklar· 
drr. Halk umıımi sır;ırıaklar!'l ı:( de
cektir. Harekete hazır • bulunan 
trenler hem.en garı terkedeceklrr 
ve §ehir haricinde münasip bir yer
de duracaklardır. Hariçte bulunan 
trenler de şehir dahiline giremi · 
yeceklerdir . 

D} Vapurlar; alarm zamanında 
rıhtım ve i&ke lelerde bulunan va· 
purlar, yolcu alamı;vacaklar. yol -
culan vanıa boşaltaeaklardrr. 

Hareket halinde bulun.an vapur
lar yolcularını en yakm iskeleler e 
bırakacaklardır. 

7ayyare tehlikesinin bittiği işa· 
reti fasılasız olarak çalınacak dü· 
düklerle verilecektir. Düdük ça -
Imdrktan sonra dI§rıya çıkmak ser
besttir. 

, dirilmiştir. ~ ' . 
Poris memurlan dün kapıyı ·kı· 

rarak eve girmiş ve ihtiyar karı 
kocayı üst. ~atta.ki opalarında.f,a,, 
tagın içinde ölü olarak 6Uımuş.. 
!ardır. 

.i~ilte~edenc.:'geti~i... . 23, 7 51 teneke 
• .rni l.zeme· Mpeynir varken 

Her iki ihtiyar da soyunmuş 
bir halde birbirlerine çaprast ola. 
rak yatıyorladı. 

İ.nJlltereden .getırllecek eııya.nm.. Malı satmayıp halka 
tesbiti ile uğr&§an .koqıl,\lyon, dUn de sıkıntı çektiriyorlar! 

Adliye doktoru Salih Haşim 
kendilerini muayene etmiş ve ha.. 
rici hiç bir yara bereye tesadüf et 
memiştir. 

Ali ile kansının gidai bir ze
hirlenme sonunda öldükleri şüphe 
sile cesedleri morga kaldırılmış, 
tahkikata başlanmıştır. 

hariciye vekAleU umuınt kQ.tibi Numan 
Hıµıe.mencioğlunun reiııUğlnde toplan

. nuştır. Komisyon, v~kAletıer ihtiyacı~ 
m da te.sbit ~tmekte~r. Memlekete 

,.getirilecek ba.§lica maddeler araı:ıında 
. pet~ı. ~tomobil IA.stıkle~,. mptör ve 
aksamı. Jokomotit, vagon, kamyon 
v~ t{\b,rika.lara ait her türlU malzeme 
'vardır . . 

. . 
Oturacak yeler 

Birinci mevki tramvay
la~da da kaldırılıyor 

Dah'ifi.ye . Vekili 
Bu sabah şehrimize geldi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 
Tramvay idaresi ikinci mevki araba bu saıbahki eksperesle Akara. 

lardan sonra birinci mevk rabalarm dan şehrimize gelmiştir. Vekil, 
da orta. sıralarını kaldırınağa başla.. Haydarpaşa istasyonunda !s. 
mıştır. Bu ııureUe birinci mevki ara.. ta.nıbul valisi ve belediye reısı 
balarda da ancak 12 kişilik oturacak .. Doktor LQtfi Kırdar ve diğer 
mahal bulunacak, halkın üst tarafı vekalet erkanı taraf mdan kar. 
ayakta seyahat edecektir. şılannııştır. 

debileceğidir. Bu da İngilizlerin bun~ 
dan sonra ileri hareketlerini daha 
kolayca inkişaf ettirmelerine yarıya. 
caktır. Muharrire gö~. Bardiyadan 
sonra İtalyanların Tobruk müstah
kem limanı ile Demenin zaptı da ni

hayet bir giln ve ay me1ıelesldir. Afri. 
ka meselesi İngilizler lehine katı su
rette halledilmlş addolunabilir. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalçuı, ·-Balkanlarda 

yeni tahrikler,. başlıklı makalesinde, 
· Giornale d'İtalia, gazetesinde intişar e
den ve Berlinden çekilmiş bulunan bir 
telgraftan bahsetmektedlr. Bu teı .... 
grafta, mihver devletlerinin siyasi fa. 
allyetıerlnin üçüncü safhaşı bugünler
de Balkanlar üzerinde inldşRf edeceği, 
Bulgar ve Yugoslav devletlerile mıh. 

ver arasında faal t.emaalRr vukua g<?!. 
diği, Yunan - İtalyan harbinin Bct'lın:n 
fikrine göre yalnız başına bir vaka.. 
dan ibaret oldugu \·e mihver siya.se
tinin Yunan ihtilfıfım tahdit ederek 
haı·bin cenubu şarki Avrupasına yayıl 
nıasınm önüne geçmeğe muvaffak ol. 
ciuğu, vaziyctl henüz l<atlyetıe tasrih 
edilmiyen TllrklyPnln bile ilıtilAfrn 

çiışmda kalmakta olduğu bildirilmek• 
tedir. 

Hüseyin Cabit Yalçm İtalyan rad
yosunun dünyaya şu haberi yaydığım 
kaydetmektedir: 

"Skandinavya gazet.elerlndeıı biri., 
nin yazdığına göre, mihver devletleri 
lngillzlere karşı muazzam blr taar
ruz hazırlamaktadırlar. Ordu ve do.. 
nanmanın hazırlıkfan tamamlanm.ıı;.. 

tır. Bıı muazzam taarruzda ıı.yn ayrı 
cephelPr olmıyacalc, aynı zamanda. 
her t arnfta. dıırbeler vurulaeaktu. Bu 
taarruz Cflphl'Sl o kad.ar bliytik olacak 
tcı· ki mlhvf'ıin blit!in kuvvetlerinin 
istimalinPJ lrnk:\n bulwıacaktır. 

Hüseyin Cahil :Yalçın pu hususta 
diyor kl: 

""lihver devletleri her zamanki rl~ 

;nıkarlığı t•lılen bırakmamakta hlUa 
ıa~·da tnsaV\·ur etmelı.tedlrh•r. Harbin 
<"f'nubtı şarl<i" . .\ \·rup;~"<ına ln:nlm:ı'lt. 

ıım ~ere 'ini lcc •ıdill'rlııe bao•dru, lrt.en 
bir türlii vazg~emiyorlar. Evet, Bal .. 
ı • '·•rın l'ıınani•tandıın gayri parça.. 
larındıı. henüz bir harp çıkmam1511a 

lı.ıı.un ııebebl mihver devif'tlerinlıı 

luırı!?tırıcJ entrikalıt.ra maııl olmaları 

değildir. Harp !;ıknr.ı:naktruı ,imdiye 
ka41U' lçtiıuıp dmı., olmalıı.ndrr 1d 

,ı' 

Belediye iktısa.t müdUr!Uğll, cum· 
huriyet buzha.nes!ncte 857 •, Karaağaç 
soğuk hava depolannda 57•3, Sirkeci 
deposunda. 2434, Taht.aka.le deposunda 
da 7000 teneke beyaz peynir bulun.. 
duğunu tesblt etmi§tir. 

Fiyat murakabe komiayonu azuın. 
dan bir kısmının rahatsızlığı dolaYISi
le komisyon dün toplanama.nıqıtır. 

Bayramertesi toplan tlBında komisyon 
peynir işini de halledecekir.t 

hileli kibritler 
Son günlerde kibrit kutularının he.. 

men hepsinden de kmk kibriUer çık. 

mağa. ~lamıştrr. Kibrit şirket1 bunu 
kibrit bayilerinin yaptıflllı ileri SÜ?' 

mektedir. Bu kutuları dolu gö&termek 
ve kibrit yektınunu kabartmak için 
bir hile şeklinde görülmektedir. 

ara.da pek büyük bir fark ftl'dır.llaıp 
çıkarmamak bir bor~tur, tabii blr 

harekettir, beynelmHel namulkArlık 

icabıdır. Ta.arruzt Jıa.rpt.-On çekinen 
her devlet bu vaufeyt JI• etımekt.edlr. 

F akat vazifelerini Jfıı. etmıyenlcr ml.h., 

ver devletleridir.,, 
Hüseyin Cahlt Yalçm, mihverin 

hazırladığı i§aa edilen muazzam ta .. 
arruzlar& bu kadar genlf bir cephe. 
nJn nasıl hazırlanacağmx kestirmenin 
zor olduğunu, bUtUn mihver kuvvetle 
rlnin bu cephede kullanılacağı aözle.. 
rinfn ise uıanuız olduğunu kaydede
rek makaleeini §öyle bitiriyor: 

"Bizim f&h!\l kanaatimize kahra 
bizzat mihver kaynaklarmdan , ort.a.. 
ya atılan bu ~ylalan clddlye alma.k 
bir ba~ t.eı)lcU eder. ltalyanm artık 

ciddi btr rol oynıyıı.bll.mesl lhtlmoll or .. 
tıtdaıı kalkmıştır. O t lmdl <'.anını kııl'
tarmakla meşguldUr Vfl buna. muv&L 
fak olursa kendl!\lnl b&htlyar bilecek,, 
tir. Almanya 1196 içinden çrktlmaz bir 
bat.ağa kMl d<"reeede sapla.nımııtır. 

Yapsa ~·apsa. İngiliz adaların ı bir ı.. 

tllll Wşebtıüsünii dlişüneblllr. İngllb:ler 

kendll<'rlyle beraber balıkların da bu 
teşebbüsü beklediklerin! çol(ten 11~ 
ettiler. Almanlan istikbal için her 
türlü bazırhğm tamam olduğunu zan.. 
nedJyo"1%. Almanlar dA bu kaıı.a.a.tt.e 

olacaklar ki t.ccrttbe mhmetlnl thtt.. 
yar etmiyorlar ve orta.hğı avutmak 
lı;-111 böyle ııa-ylalıw çıkarıyorlar.,, 

heyeti umumiyelerinin yapılmasına 
bu ayın on beşinden itibaren baş
Jannııştır. Mmtaka ticaret mildür. 
lüğü mevcut 38 cemiyetin heyeti u
mwniye günlerini tesbit etmiştir. 
Fakat ilk içtima günlerinde bu ce
miyetlerin heyeti uınumiyelerinin 
yapılmasma. imk8.n görülmemekte
d'r. Çünkü bu cemiyetlerin ekseri. 
sinin azası yüzlerce ve bir çoğu da 
binlerce kişidir. Böyle kalabal.k iç
timalarm yapıla.cağı salon dahi gUç
lükle bulunabilmektedir. 

Heyeti umumiye içtimalarında 
cemiyetlerin yeni idare heyetleri 
de seçilecektir. Yalnız cemiyetle
rin nizamnameleri mucibince idare 
heyeti aza1a.rmm her sene tayini 
değişmektedir. 

BUtün cemiyetlerin yeni sene 
bütçeleri hazırlanmıştır. Bu bütçe
ler de cemiyetlerin müşterek yar. 
dun teşkilatı için de mühim miktar
lar ay:rılmıştır. Bugün şehrimizde 
mi.lşterek yardım teŞ"kilatma 40 bin 
esnaf iştirak etmektedir. Bunun ha· 
ricinde 15 bin esnaf daha vardrr ki 
bunların da müşterek yardım teş
kilatına iştirak etlirilmeleri içln ba
zı esaslar hazırlarunakta.dtr. Bu 
takdirde esnaf hastahanesi ve muh 
taç esnafa yardım iı;;.l daha canlı 
olabilecektir . 

o---

Asker aueıerf ne 
yardım işi 

Bazı kimselere iki 
taraftan mükellefiyet 
tahakkuk ettirilmiş 
Aııker ailelerine yardım işinde ça.. 

ll§an bazı memurlann bazı klmııele!'e 
hem meııkenlerinden hem de tıc~""et.. 

hanelerinden mUkelleiiyct tahak,.::;uk 
ettirdilderl a.ıılaştlm.ıştır. 

DUn vllAyette toplanan bir komJır. 

yon bu meseleyi tetkik ederek bir tor. 
mlll bulm~tur. Makam t&rafmdan 
tetkik edilmekte bulunan tormUl ka• 
bul edildikten BOn.r& bu glbl fikAyet. 
lerin lintln& geçileceği ümit edilmek. 
tedir. 

Ziraat aletleri 
Ziraat vekaletine 3 

milyonluk kredi 
verildi 

Milli Korunma kanununun 
39 uncu maddesi mucibince ge. 
rek Ziraat Vekil.etinin doğru. 
dan doğruya işleteceği arazide 
kullanmak gerekse ica.beden is
tihsal vasıtalarının miibayaası 
karşılığı olmak üzere Ziraat 
Vekaleti emrine 3 milyon liraya 
kadar bir kredi tahsis olunmuş. 
t u r. 

Bu aletler, Ziraat Vekaleti ile 
Ziraat Ban.kası mümessillerin. 
den mürekkep bir komisyon t.ı . 
rafından mübayaa edile<:ektir. 

---o----
Güzel kıpti kızı 

6 ay yatacak 
Şehzade'başmda oturan Ra_ 

gip, 23 yaşlarında Melahat a. 
dında. güzel b ir kıpti kızını iı:ı 
görmek üzere evine almıştır. 

!Kız, ibir müddet ev işlerini 
görmüş, fa.kat lbir gün fırsatını 
bularak gardiroptan bir altm 
bileziği çalınış, kaçmıştır. Ya
kalanan kıpti kIZI, dün, ikinci 
sulh ceza mahkemesinde 6 ay 
hapse mahkQm edilmiş ve der. 
hal tevkif olunmuştur. 

Ticaret odası yeni 
meclisi toplandı 

Ticaret odası yeni meclisi. 
dün, oda salon unda toplanmış_ 
tır. Toplantıyı, İsta.nıbul valisi 
ve belediye reisi Doktor Lutii 
Kırdar açmıştır. Bundan sonr:ı. 
oda. reisi, reis veıkilleri ve mu. 
rakipler ile yeni idare heyeti 
seçilmiştir. Yeni idare heyeti şu 
zevattan mürekkeptir: 

Nuri Kozikoğlu, Şeraf ('ttln 
Alemdar, Ziya !Kı!ıc, Suat Kara. 
Osman, Hilmi Naili Barlas. 

• Tokyo, 6 (A.A.) - Stefani: He· 
noydan alman haberlere gö.re, Japoıı 
ba.h.griye tayyareleri, yeniden Yurınaıı 
eyaletinin merkezini bombardıme.., et~ 
ml§Jerdir. Şehirde Hasar vukua y 1 

mit ve blr htlkQmet dairesi tahrip cdıl ---·-··· - ·--·~-··. mifl!r. , 



AJanSlörırı .. . ' 
r~aeca§y~p r.m: Zaptı ID 
l...:~Eye a 

lta.ı.yanlarm .Mısın 1sttltı. hUlyasını 
besledikler i srrnlarda bu iş için ileri 
lıs olarak hnzırlndıkları, Munr ç .. 
llindcn Uı.rdedilcllklcıi mrıı.lnrda '".ıap 
lı g"a.}Tll<abil,. bir kale d f.ve Han eı. . 
llklcrı e rdJya nihayet duştu. 'şııııui 
bu civarı temizlemekle meşgul olan 
general Vnvel oroulıırı için lldncl bi.
yUk hede! Tobruk ilssUdUr. Bardiya
Yl lcurtarmağa teşebbüs etmıyen veyıı 
daha doğrusu Tobrukla Bardiya ar . .. 
smdakl muvasala lngfliz Heri rnUfrc
zel.eri tarafmdan kesilmiş bulunduğu 
için buna muvaffak olamıyan mareşal 
r.razlyanlnın Tobruku da kendi ha. 
llne terkedlp clıniycceği hakikaten 
merak edilecek bir noktadır. 

F'llfilt İtalyanın noktai na.zarını 
dUnyaya lltuı Cd"n Ud gazeteciden b'
rt olıın Ansaldonun Roma radyosund· • 
ki izahatı ne olursa olsun Bardiyanrn 
ııukutu muhakkal{ k i l talya için müt-. 
hiş bir mağlt\biyetUr. Hartliya ,mUdn
faası Ilardlya garn izonu !çın bir kah
ramanlık tclakld edilebilse bile muhEe 
cim Britanyıı kuvvcUetinln kahnı
mantıg-ı iki tarafın içinde bulundukları 
şerait gözonUne alınırsa blrl{aç misli 
fazladır ve n ihayet "Bardi;•adaki İtal
yan kahramanlığı .. Libyadaki İtalyan 
orduln.rnun muvaf!akiyetsizllğlni Öl'

tecek gibi değildir; bllAkls ... 
Bnrdıya.nm yirmi gUn dayanmak 

11uretllc L ibyayn ltaıyruım yln l ku\• 
veUer g6odcrmoleı ini temın ettiği 
olmasına gelince, bu da sadece bir id~ 
ciladan blrnetUr ve sanırız ki Roma 
radyosunun ltalyıın dinleyic ileri için 
blle ikna !cuvvetini balz dcğildıt. t ıı.. 
gilb: donanll"asınm Akdenizde mekik 
dokuyup kuş uı;urlınadığı, Bardiya 
limanının iı;lnc 1ngtllz destroycrleri
nlıı girip Ucarct vapurlarını götUrdUk 
lev.l blr sırııd11. İtalya Llbyııya nereden 
Vt ne vasıta :ili:! yeni kuvvetler 
göndermiştir? Bu ku\•vctıenn So -
lurn, Kap11z.ao ve Bıırdlyada 1ngll;zic. 
re esir d · yedi sekiz general ku! 
Jnandasmd:ıki takriben Uç fırkıılık 
kuvvetten daha fazla olmasına imkln 
var mıdrr? Olmıyacağına gore l tal· 
Yadan kuvvet göndermektense Ilardl 
Yadaki kuvvcUcrl kurtarmaı:;a teşe • 
blls daha k!rı akıl değil miydi 7 

Barcltyanın lnglllzlcrin e.llne geç. 
mes!nin nsıı mühim olan tarafı bu 
limanın bundan sonrokl lng!liz ileri 
herckeU için l'ir i.ııtinat noktası teşkil 
edeceğlndedir. Bardlyıı tskerıueriyf. 

den Marsa Matruhn lmdnr gelen 350 
kilometrelik demiryoı uııuıı POD ista.r• 
vonundan 2!540 kilometre mt's:ıfede 

ırlizel bir Junandır. Burada her t\lrlU 
thrıı.c;; hrırekeU çok kolaydır. 

tngillzl r §imdi kuvvetli filoların 
himayesinde vapur kn!ılelerlle BarcJi . 
vaya kolayca scvklyat yap:ıbflecckler, 

böylece Uelerlnden çok uzaklaşmış bu. 
lunmak lchllkcsinl bertaraf etmiş ola· 
cıı..klar, ılcrlcmış kuV\ eUcrlnl arlık 

ı;ölden değil dcnl7.den besllyeccklcrdir. 

sımın:TER 

Dakikalarca biribirimizc hareket_ 
siz bakışlık •. . Beni birdenbir e alt

il.st eden bir bonı koptu sanki ... A
yağımı mddctlc yere vurdum! •. o 
"ilkincrek ayağa kalktı. Ha:ı.Tetle 

yüzilme bakıyordu. 

Dudıı.klanmm arasından keskin 
bir kahkaha fırhyarak içi ışıklarla 

kaynaşan aynaya çnrpu. Bu kah. 

kahanm arkasından yine kahkaha
ya benziyen alaycı ve kıvrak bir 

sesle: 
- ?'{asıl '! dedim. Muvaffak ola

biliyor muyum ? .• 
Gözlerimi te6tckcrlek açarak yü_ 

zıine dikmiş, cevap bekliyordum. 
O, hayretten açılan gö?.leriyle 

şımdi k orkak bütiln msanlar gibi 
hPyecanla sordu : 

- N e muva.ffakrycti, nasıl mu
vaffakıyet ?!.. 

Vücudum hiilfı ô.sabi kahkaha 
n:ıcıvceleriyle bükUlerck cevap ver

dim: 

- Y ıı.puğım rolde?.. Anlamadı. 
nız mı bunu? .. Ah bu erkekler! Ne 
R:ıf mahlfıklarsmız! .. Beni a ffedi

niz. Sı7.e şimdi hepsini, biltiin ha
kıkatı anlata.cağım : - bir an göz. 
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tlERB- ES~~/ KURBAN . 
Ar 1 .. k. · f"k b" L .. f' BAYRAMLAR/ man faJJare erı 1 1 mülte 1 ır c1ur . ıansız-

' 

"Peştemal nerede? Tülbendi getirin. Od~ğacı ya-
londra ya yİn8 türf U anJaşamadl. /ar l n gen İ kın. Gülsuyu ıcrpin. Çukuru kazın, bıçaklar bani-

akın eftİ Romen. Macar matbuat kafa r Ve ya? masadı verin. llahi kör ol kedi, yiyemez ol!,, 

Fakat atılan yanŞ?ın 
bombaları süratle 

söndürüldü 

[,r>>vJm, 6 ( A .A.) - Hava ,.e 
dahili emniyet nezal'E'tlerinin hu 
a~runki tebliği: 

M ünferi t d ü"-ln an taYvareleri 
bugün b <tilt eren in d~~ _ ce
nup, doğu bölgf"ler in<lc bir kaç 
ckfa u r.muslardtr. J '°ndra böl. 
gt><:i le l" c-nt konthı~tmun bir 
yerine ve r'()ihı k<'Tithıl.ı:Jarmırı 
bir knc ynrinc 00::11:..: rı ı n.r atılmı~ 
h r . lka.mnt.-..·ı:ıl arln rE'kkanlar. 
da b ir milttar has:ır \"Ukua ırel
miş Ye rek az k irr~e ölmüş Y C' 

ya ra!anmıştır. 

PAZAR GF.0.F:~t YAPILAN 
AKIN 

l .. ondra, 6 (.4..A.) - Alman
lar, Lo nrl ra mn.hallclerinden b i. 
r ini yakmak lı usıı!';ımda giriş. 
tikleri toşebbfüı ii. pl'\7..ar a1<ş~mı 
tekrar clrniş ler, fakat yeni teş_ 
kil ed ilen gececck<:ilcri ~ervigi ni 
gafil avlryam :ımı~lardtr. 
Lon<lranın dış mahallelerinin 

iiçiine Alman t avy:rreleri dolu 
halind<' yanı;:-m bombalarr at_ 
mışlardır. G€<'c bokt:ileri derhal 
harekete geçmiı:;k•rdir. Bu ma_ 
h allelerin birinde k:4dml~r. hat
ta. çocuklar bile hekçil ere :var. 
dnn etmiı:derdir. İki drılg-a ha. 
linde gele>n tayyareler tarafın_ 
dan atı13.n bombalar bu surf"tle 
h içbir yangın cıkarmarl:rn gön_ 
d ürüldükten ~onra bekriler 
m e.5hur lbir şarkıya nazire ~la_ 
rak .. daha L<rteriz!" diye şarkı 

söylemeğe.başlamışlardrr. Bun
ların isteği ikabul olunmuş ve 
bir müddet AOnra tayyareler ye_ 
ni bir dalga halinde hikum et. 
rnişler ise de bunların attığı 
yangın bombaları dahn büyük 
ibir sür'atle söndürülm~tür. 
ÇünV°~bı' ~r. ~ ~inemallart 

.~kan seyirciler de bekçilere 
yardım etmişlerdir . 

• Belg rad, ı; ( A .A.) - D -"1,'.B . S O'\'• 

yctltr blrllğtnln Belgra d elçisi Plotnl.. 
ko\', dün ı;eee MOBkoı•aya hareke t eot . 
m~tir. 

• Canberra, 6 (A.A.) - ATil.Stralya 
bahriye na:r.ırı Hught s bugün yaptıJtt 
bir Jxoyanatta yabancı bir devletin 
Avustralyaya va pur satmak t t kllfin· 
de bulundug-unu bildlrm~tlr. 

• Moskova, 6 lA.A ı - SoYyet or. 
dusunda muvazzaC hlzmeUert dört • .e 
neye çıkarılan er ve erbıt~lar yalnız 

hava Ye donanma ml'nsuplandır. Kara 
ordusunun muvazza f hizmeti değifme 
rnl.ştir . 

,. Laguarılla 6 t A.A.) Hava mey. 
danı lNevyork) 6 < A .A.) - Runel
tin §llhst m Umessili Hopkina, CUpper 
tayyar-esile Lizbona hareke t etmiştir. 
Oradan ı .. onctraya gidecektir . 

• Vişl, G t A .A. ı Anıt' rlka birle· 
şık dcvletlerlnln yeni Frazıea büyük 
elçisi amiral ı.cahy, dUn. ;ec:c yarısı. 
na doğru \'i,.ıye vannrçt.ır. 

!erine bakarak swıtum. &>nra kuv

vetli bi r seda i le- - BPn bir piyes 
muharriri yinı .. - dedim ve onun 
irkild iğini gör er ek - aynı r.aman
dn p iyeslerimin kadın kahramanla. 

rmı kendim t em sil ederim . Bundan 

üst ıin bir mn rakım daha var.. . O 

da: bir ressam gihi piye9lerimin 
mC\7.uunu hayattan ç.i zert>k , onu 
bi:r.znt h ayat 11ahnesinde kendim 

oynanm .• Bu tam altmcun .. Anlı

yorsunuz yn? Altı defa aşk rolü oy. 

nadım .• 

O. hala şn.şkın ve biraz da kırgın 

yüztim e dimdik bakıyor. ye il ~kh 
gözleri bir altın heykel gibi caneız 
değil bir insan kalbinin acnıiyJe su_ 

zülüyordu. 

Onan 1xı sakin içli durumu kar
şısrnda yine iredf'mi kayb~tmemek 
için ağır ağır devam ett,im: 

düellosu devam ediyor Yazan: Mftntr Sftleymaa Çar,anoğla 
Biiliı"~. 6 (.A.. A .) - Radar t eş ki La t l -

ajım!'lt bildiriyor: l~te y'nz bir bayram gel ii. üm. 
B .. t.. R h -....y 'fa r Londrn, 6 CA.A .l - 1n..,.ili7. ha· u un omen a.,m " OR • ~ rilmün kaıcın:ı b.,_yM\mt bu ': Göt-

larm Romenler aleyhindeki pro. riciYe nczl'..1cti ile g C'ncral de !erimi kapıyaral: • atı: t:ttlı dü ünli 
pagandasmt müttefikan t:ıkbih Ga~lle'ün unnıl"'li k:mu gil hı [~ ;a· yorum. Bu trlımnh ic;Jın, kn.famm 
etmektedir. ğıdaki mü~tr>rck tebliği ncı;rctmiş donmu", uyuşmu!' bah<:c\I" --ind~ 

~facar ".:""amT..et Ot" gazet.efli, ıerai r. ri.i7.ınir gibi dol:ı~rak hatıra!arum 
Macar çetelerinin Romen halkı. "27 ılktcsrin 1910 tarihinde çiceklf>ndiriy"r: roculclıı'h!mun f>n 
na yaptıkları wlümleri gir.le· Brazzadlle'de hür Framn:r. irnv hoş . t'n ~zel hatıraları. hHrPm a 
mek irtiyor ve Ronıen oiskopo. \•etleri kumandıını genenı.l Je ah~tkı~-a~·gıılarrrı:.1 gönl~i~üdn bükliim 
su Hossu ile profesör Hın·zien. d .1 1•• • 11 um "?.Tir~.- arı ınrı e ya,·a, 

, b .b . 1.. . d Goullc tarafın an neşre<lı en ı"ı ·ki • b" • .. 1 k ganu nun u gı ı 7.U umı"r en . . . "! yava« rtn • ı-n ereK ırPr ,ini'-" o. 
ha°bE'rleri O\madJğ'Inl RÖyledikle. emırnam\? J\e bı~-., mp.:mıt?rlı;k kulu ('İ rl'll: l!.Çl\"Or. büyii,·or. 
rini yıızıyor. Ma<'ar g:ı.zete.<>inin müdafaa konı:ıeyı tcşkıl edıln : ıı- · KıılaklRmnda o E'flki bayram 
bu iddiasını Romen gazeteleri tir. s:ünlerinde n k:ılma -ıPr, olgun 
f::İddetle reddederek ismi gc<;en İngiliz Jıi.i klımeti general ıie hatrralıırm ağtrlığılı> 1"01 yemi~li 
bu iki Tra.nsilvanyfth vıtın Ko. Golle 'e ;erek ke>ndisi ile ger ek hir da l g ihf önümı> aa.rbn kafıım . 
losvar'da erkan "Tribuna Arde. mezkur er:ıirnamelerle teı:;is olu· da Pski bR~T~m glinlerinde ~·~:t · 
alulu" gazetesine yaptıklRrI be- 1 mm mü.1:-faa kon~eyi ile ~cnPral dı~ı manzaralardan renkler \•e en" 
ya.natt ileri mirmektooi.r. . Bu de Golle ün otoritesine t nbi denız t:mtaneln \'e> !ol<>n bayrıım ytllıın
t t M ~ ı nm yE'kneı1aklr~ı içinde, o c;rlgtn 
eyana acar ~ e erının ~e aşın Fransız erazisi ile yapılaeak vı> ı;apkm mazinin afa<'an bir ~-

Rudııpeşte radvosunun tahrıf . b" 1-~ · ··t ıı·k b"' t ·· 
11 

. . . ı..- ·-..:1 ış ır ıgıne mu en ı u un mcse cuk kahkahMma benziyen hatıra-
u...ıı erını ısUlll.t tc"Uer. . .. k t kl b ht· · i ı lki Romen ~ahsiyetine ait le len ~uza . er_e e .m~ e a . ıy .r larr ne büyük b r teeelli o uyor. 
uv<lumıı:ı bevanatm Macar hü. olacagını b!ldınnıştır. Bu ış ~ır O yıllarda bııyramm. hiiyüğümü 
khmetinin saMürii altmda bu. liği, hür F'ransı7. kU\'\'etlerinın, ~iin . klic;i.iğüm\Uün na7Armda baş-

' d" J k h ka ba.şlca manaları \'&?'dr. Bayram lumın bir gazetede <'Jkmıısım ve müştere;c uşman ara arşı ıır-
yine hükfımetin kontrolü altın. bi idame icin kraliyet kU\'Vetleri YRklaştılu;a nılıumuT.Un ~indı> bir 
da bulunan Btıda~ radyosu ile birleşmu~i şekÜnde tecelli e- s evinç tutU13ur. bA!}kR başka Hbep 

. • n - !e rden ~verdik bayramı ... 
tarafından verilnle.4tmı ~men debileceği gibi bu erazinin ~iyar.i Bayrnmm yalc:laştTğr daha bir 
basını şiddetle takbih eylemek. v~ iktisadi menfaatlerine de t e haft.I\ evvPI, evlerde b&şhya.n ~-
tedir. alluk edec~ktir. mi1lik seferberli)?inde-n a.nl~ılrrd1 . 

---o- -- 1 Numaralı başlıca cminrnme Tahtalar şncrr gıcır ovulur, .ııteler ingiliz ablukasın- şunları derpiş etmektedir. atılır. pndeler indirilir. tozları •• 
'Madde: ı _ Di.işmırndan müs· lmırdı. Tencereler kalayl\ verilir, 

d k · d • k kavurma ka7.l\nlA.M arerıll ile ovu-a 1 ge 1 takil olarak hareket edebilecek lur. evin nokı1anlRM tllmamlanırdı. 
bir heyet te"kkül edinchı.·e kadar, Bayram hazırlığı yalnız evleN> 

Sovyetler Almanyaya 
bir miktar ihracat 

yapıyorlar 

Lot1dra, 6 ( .A..A.) - Elcooo
mik harp nazın Da.lton, gar.ete .. 
cilerle yaptığı bir görü.,mede e~ 
cümle dem•ir ki· 
"- Abluka müeMirdir ve iyi 

neticeler vermektedir. Fakat 
m~ll~ havada bazı J?edikler 
mevcuttur. Rwsya, .Almanyaya. 
ve Alman tahakkümü altından 
memleketlere, yalnrz kendi kay_ 
naklan fazlasmm imkan verdiği 
ni~tten da.ha yükeek bir nis. 
bette iptidai madde ihraç et_ 
me'ktedir. Demek oluyor ki Rus-• 
ya, düşmana bu ihracatını ida. 
mf' edebilmek için şimali ve ce.. 
nubt Aınerikadan büyük mik.. 
tarda pamuk, kau<:Uk ve lastik 
ve ~ rktan da baıı;ı madenler it. 
hal eylf!mf'ktedir. Bu siF.temle 
Almanyaya yapılan ihracat 
miktarı büyük değildir, fakat 
bu a.nla.şma sa.ye.,inde Almanya. 
mütemadiyen aıı: miktarda fa
kat büyük kIYmette ~ya al_ 
maktadır." 

---o- --
Amerllıaa Lejyona 
grpaaaa hediyesi 

Ottava, 8 (A.A.) - S~vyork <'• 

yalı-ti dshilin.de Pluttabourg t'hrırı

dekl Amerikan 1-tjyonu r-upu. Kana
da hükihneine l2 ton ~rlıfmda bir 
Alman dtnlz topu hediye etm~tir. B•J 
top, gec;f'n harpte Almıınl11rdan ı~tı

nam edllmlttl~ 

- Si?. hep!llni aahih zan~ttiniz

di , de~! mi! Bu biraz cansrlcıcı ol

du amma, bir artistin kaprislerini 
mazur görecek lctıda.r medn olduğu

nW'.a eminim ... 
O, deriınl kendini topltyara~ cen

tilmen bir ina.n tavriy1e önümde 

zarif ve •evimli bir reverans yaptı . 
Ylizüne o kadar derin bir dildta.L 

le baktığnn halde onda yine M:ıll 
bir ~deleme ve Y~lunlrk görf'
miyordum. Ka~IAmdıı biı'lienbire 

değişen kadına bir kelime bile ~·
!emek istemiyordu. O in."'lflJI değil , 
tunç bi:r heyttı>l de değil.. O Mil' 
kayalardan duygu~.12: bir mahli>.k. 

tu : 
Titrediğimi aon bir gayretle bel

li etmemiye çaluııyord.um. Şapkaınr 
ve ~ntamr elime alarak öbür elimi 

va.ita.da ona ı.ıı.attım : 

Düşman kontrolundan masun kal inhisar etmezdi. En JrU<:ük esnaf. 
mış bütün imparatorluk crazishı· tan, f>n büyük tüe<:Ara kadar, bü
de amme idaresi, 23 haziran 1940 tün iş adamları harekete ge~rler
dan evvelki Fransız mevzuatı di. RıUlar tE'm~lenir, cameklnlar 
dahilinde aşağıdaki şartlant gfö·e boyanır, yeni c:e~itler ,;trinlere c:ı

kanlırdı. Kapılarda.ki ~Jğuodlanla-
taru:im edilmiştir. ra birer daha illn edil.iırdi. Bun-

lmparatoı luk erazisindcki aha lar, c:enelerin kuvveti, JiılMlan
linin Franeaya karşı sedakatlni nın tallkatile en inatçı inıııanlan 
ve bunlann dahnt~ve harici em• etrananna c.-lbederl~r v~ kollann 
niyetlerini temin lle iktieadi faa· darı <:ekerek dlikkAna BOkarl&rd. 
liyeti idrıre ve. bu ahali arasındaki ~fanıw dültkA.nlan birer renk 
ahenği muha.fa:m ve takviye <·t m~eri idi. I>fuo';enle iırtlt1mm..lt 
mek gayesile bir imparatorluk mcwim yemişleri, yalnıs çıoluk 
müdafaa konseyi tesis ooilmi1;· çocuğun değil, en a~ ba.t)lr ft kl

mil insanların bilt:ı iıştihumı kıun-
tir. çılardr. 
J{on~y. vatruıın kurtulu~unu C'.ami avluları, boş ev arsalan. 

.temin ma kc:;adile, bütün s:ıha.lar- Et-yv.ıt , Fatih, guıtanahmet, A
da harbin umumi idareı::ini de yaso!ya meydanları, bayramdan 
ruhte ed~cek ye FranRızlara ait bir hafta evvel melfıl vP. mahzun 
erazi ile 1''ranm menfaatlerinin bak1'-lı koyunlarla dolar. kepenf'k
müdafaaı:.ı icin ecnebi dc\•letlcrle li amavut ı:-Obanlal" : 
mli.zakerelcre girişip muahedeler - Ya~ tulumu. Zağre ltmrcık! 
a.ktedebilecektir... IIavvancıkl arın do!J.":Un \'ÜCUt· 

larmı : bohça gibi şişkin kuyruk-
---.o-

Vlşl ile Berlln ta
•amile bozuşacak

lar mı 'l 
Btil, 6 ( A.A.) - Basler N~ <"h. 

richten gazetesinin Berlin mu
habirine göre, Berlin resmi 
mahfilleri, Berlin ile \'işi ara. 
smdaki münasebcl.lerin g ittikçe 
gerginleşmekte olduıhınu ve pek 
muhtemel olarRk ''tamamivle 
yeni bir Yaziyete" varılacağını 
kabul etmektedir. 

- Bu piyeste de muvaffak olur
Mm, tama.mi:ı.1e slzc borçlu olaca. 

ğım, . dedim. Şimdiden t~ekkilrle
ıimi kabul eder miainiz! .. 
Yavaşça kapıya doiru yil'rümiye 

h&4~don .. 

O, hürmetle eğilip ellini öptü ... 
&>ni kapıdan merdiven bn.şma ka

dar geçirdi. Son defa gözlerim yü 
zllne iliştiler .. Duda klannm bir şey 

söylemek ister gibi hafifçe krprr_ 
dadığmı U'l.erek : 

- Bana bir ~ey mi !!Öy le mM 

~tiyorsunuz ? diyP l!Ordum. 

Kekeler gibi : 

- Evet .. dedi. Si.ri ııa.hnede al
k~lıunak isterdim! .. 

Güldüm! .. 

- Vakti gelince ~ize y azarm1 ... 

d<'di.m. 
O, teıekkür k.•linıe1t. .>erine al-

larını okşıyarak meth '"~ ~a e
derlerdi. 

Jtikatlan tam müminler. kur
banlarını kendi ellerile ~rler, 
ederini bahçelerinde, kömürl\ikle. 
r inde beslederdi. 

Kurban almıyan e\', hemen 
hemen yok gibiydi. Konaklar 
vardı ki bti.yük kapılanndan yir 
mi. otuz koyun birden ~irer, yeni 
doğan çocuklar için hile kurban
lar ke,ilirdi. · 

$alırlar. bıçaklar, b:r kaç 1tün 
enelinckn bilenir. koyunların göz 
!erine bağlamak için a~ın arşın 
.;aJaçbur. pati~ka. tülbent ahmrdı. 

tm baıımı eğerek, bu eefer daha u

zun, bir defa de.ha elimi öptü. 
Ba~ım dönliyordu. Düşmekten, 

yalancı rolümiı meydana vunnak • 

tan korlruyordum. Runa rağmen 

dik mermer merdivMllerden bir 
rür.gar gibi uçup inef"ken onun y~ 
şil ı~rklı rözlerinin aydmhğmı, &on 

basamağa kadar arkamdR h!Mot -

tim .. Kapıdan c;dtmca önll.mde du
ran bir tak.siye a.tladığmı 7.aman, 

nP yorgun. ne bitkin olduğwnu an.. 
ladım .. 

Gözlerimd~ at~ gibi yaşlar (fi 

kınyordu. 

• • • 
Şimdi kendi bucağımdll 

~payatmmn .. Galiba yine gün a

ğarıyor.. Peneera:ien ıöt'dUğ'üm 

gökytirii mavil~ .. 
Dün ;z-ece penceremin tüllenndc 

munia bir böz gibi ı.şıldıyan aan 

yıldız da bu gece, göllerimln içine 
bir defa bile gttlilm&~en uuk
lara gıtmil'I : blr esmer bulutun ke. 
narmd& aoL-ı aola eönüyıor.'. Ruyala
rmı uyanık gördilğüm beyu gece! 

Bana ~en cevap ver.. Acaba. bana 

iıwıdJ nu? (~am.t ..r). 

Buh:.mfanıarda tiıtrn öd a~acı ko.. 
kuları \ e tekbır ~--ıeri aı a .. ında 
kurbanlar ke•ilirdi. Kurban :.a
hipleri - billia"·a ihtıya~ rune
ler kına! ; parnldkıari!e ha~ van
ları okşarl a r. Röz.erir.den operler, 
aıı::; ıbaşı. mahalle müezzini kc::kin 
blçabnı hay,·anın boğazından ge 
çirmeden enE'l, anıç:amı<la tuz 
yalatırlardı . 

Ah, çocuklu~.ımun arife &"e· 
leri !.. O ıtece ~abaha kadar uyu. 
maz, hatırıma hep ~tırlar. bıçak. 
lar. ip'er. tülbendlE'r ~elir, koyun 
lann Rözleri ba~lanıp kesilecekl~ 
rini dü~ünerek için için ağlardan . 
Hele. ~iyah üzüm gözlü koçlan n 
koyunların. ıtecenin ~$izliğini 
noktahyan melemeleri bütün biı
tün uykumu kaçırırdı. 
Başnnı <:.rcak Röğ"ü~ soktuğum 

rahmetli anacığım 
- Korkma. derdi. Koyunlar 

sahiplerinin 1tünahlarrm affettit
mek içjn Allaha yalvanyorlar. On· 
lann meleme~i Tanrıya kar~ı tfr 
ibadettir. 

Ke. ilen kurbanlar parçalara af
nhr, bakır tepsilerle 5a.rtlı bez ,,. 
gaze.te k~ıtlarile konuya, kom~ 
ya dağıtılırdı. Bir fukara boş ~·
rihnezdi. 

\'elhasıl ~i Kurban Bayram. 
l arı bir aiemdı. Ve evlerdeki ha
ırrhk, kurban kesme telac;ı ~6rü· 
lecek ~ylerdendi. Bu alemi-~ize, 
Nİ l'tanbulu en hi bilen. bas. 
kınlarile, satıcıla.ril~. bayram yer
lerile, döıvne dolaplarile, <.açakla
nnr birbirine dayamı~ evlerile, 
cumbalarile, kafeslerile, ~kçilerin 
~palarile, tuJumbacılann nar;;.ia
rile, takunyalı genç kızlarile, eğ. 
M:nce yerimle, ~yfiyelerile, nükte
lerile kağıtların satırlarına s indi
ren üstadım Ahmet Ra~imin ~· 
Iİı kaleminden n2lklediyorum : 

'"Kurban Bayramı! O ne tel aş! 
Peştemal nerede? Tüibendi getiriıı 
öd ağacı yakın, ıı;~U}."U !1.erpin. 
~elini tak ! Çukuru kaz. Bı. 
çaklar hani ya! Masad! Masad! 
Verin m&Sadı. Çocuklar mutfağa 
betm. Ayol! Küçük hanım ! Dadr: 
Teyx! Anne! Satır nerede? Ay 
şaşırdan! ıwu kör ol kedi! Yire
me:ı ol! Şimdi ha! 

Baksana Ahmet at!a! Şu oğlar.B 
bö~ çtk~r! Ahçı kadml Bu 
yük tencere ne yerin dibine geçti. 
Hu! Efendi kah\·e i.;tiyor. Hah, 
işte <ı:ırac;ı . Ama ... n! Tütunünden, 
kahvesinden bıktım. İşte biliyor, 
işimiz var. hpirtoluk yanında !. 
Aman erkekler ! . 

- .AnM ! 
- Ne var ... Ay çıldrracaiJm !.. 
- (Bir u küçüğü) anne ! 
- Hasbinillahl Ne var ? 
- (Bir az daha küçüğü) anne! 
- Aman yarabbi! Mü~ 

tünde yarabbi! 
- {Bir az daha daha küçüğü.)J 

an~! 
- (Gırtlağının var kuvı:f'.tile}J 

~izkalm. 
- Ama. .. n! Teyze 8en de! 
(Yukarıdan kaim bir ses) 
- Yahu! Bir parça · ldilbaltr 

)'apın. 

- Işte böyledir. ls ara"i-nıda t ! 
Çat kapı : 
- Kapıya bakın. 
Dışarıdan : 
- Etten. kurbe.ndan. 
Çat kapı : 
- K imdir o ?? 
-Biz. 
Kapı ::ıçı l rr: 
- Selam ettiler. t'Beze canh 

bir parça) 
An11f'! kmnm perdeli hannn 

larm ... 
Çat kapı : 

- Selam ettiler. (Ke1.a) 
- Anne muhasebecılerink. 1 .• 
Büyük hanım eller dızinde : 

- Bi1im Durmuş ne cehennem-
M ? Ha::.an nerede? Ayol yolla.sa. 
ruz a! Bana bak! O butu Taran. 
dile ayrrm. O gelir ahr. Beııinıki
nin butunu hocaefendiye l!;ötili"
sünlu. 

(Yukarıdan kalın bir ~JJ 
- Yahular! Bir parça lrawrm;t 

yolıc mu ?? ? . 
- An~ •öıiıyor mtl.$un? Hiç 

dili duruyor mu? Aınan Anıh. 
ince bir ~r.ırtı : 
- Aman .. Elim ... Aman.. 
- Ne oldun???? OOıın ... 
- Aman hanrmnine! ACT)·or •.• 

yandı . 

(IAeıf. -~-lltılıta) 

il 
r 
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Yanan barbl 
(.Baj taraıı 1 incide) 

81, Yıınanhıara muzafferane ileri ha.. 
rekeUerine ctcvam fıraatınJ \Crmlj Vt 

· diğer taraftan Y:.uıan topc;uau d~man 
mevzilerinJ mUeaair bir &urette zayıl 
latmağa muva.ttak owuııtur. 

Nevyork, O (A.A.) - Tas& ajaıuıı 
'bildirıyor: 

Yugoslav • ArnavuUuk hududwıdan 
-ılınan .ııa.berlere atfen Un1led l'reifllıl 
Belgrad muhablrınln bıldirdlğlne g~ 

re, \"unnn kıt.alan Tepedalcn ınınta 

kruıında Gafratar kasaba.sına girmiş. 
ıer ve be!J mlJ llcrliyerck J~uw. koyu-
ne varmqıla.rdır. Yunanlılar owıdan 

l>R§ka Serapari dağına do{;ru da iler 
llyarek Klisuranm 17 mil hnaılndc 

k ın Hala köyünü ~gal etmişlerdir. 
UzUroçayı mınta asında, Yunan 

orclsunun sağ cenahı, .Moskopollsiı:ı 

cenubu ı;arbiBl.llde Aatrovlça dağları. 
~ varmışur. 

ltntyanlar bcf defa hUcuma geçerek 
Ywıantıları maıl ve ı:;pa!lt dağl&rı.nm 

garp yamaçları boyuııca 1.:eı:ıubu prki 
ye aogru r!cnte mecbur etm~lerd.lr. 

Aynı nıuhablr, ltal.)'a.o hava kuvvet 
lcrln1n, ~imal cepheai.ııde Ohri ıöıu 

yakuılaru:ıda bulwıan Ywıan kıtamr:ı• 

nı bomoar.:1ıman ettiklerini ve Pogra. 
deç Uzerlne lki o.km yaptıklarını da 
bildirmektedir, 

ELHA:SAN MIN'l'AKASINDA 
"lanqtır, 6 (A.A.) - Röyterln Ar. 

::.avuUuk hududundaki bll8Wi1 muha-
blri blldırlyor: 

Pazar günü Eltaaan - Pogradeç 
muharebe mmtakasmda az faaliyet 
kaydedllmif olına.aına rağmen, iki 
tarafın deva.mlı topçu at~ı. Yunanlı. 
ların vo İtalyanların bu bfügedo bUyUk 
muhnrebeyl vcrmeğe hazırlanmakta 

bulunduğ\lnu göstermekte idi. Bura. 
ya ~elen raporıara göre, Yunan kıta 
!arının maneviyatı mUkemmeldlr ve 
bu cephede muhakkak surette ya.km. 
larda ukua ıeıecek muharebenln n&
Uccs! IUml\tla beklenmektedir . 
Şkumbl vadislnuekl çarpışmalar, 

daha şiddetli olml!ıtur. 
G/Srlcede bayat normal 'Vaziyete dön 

mU;,tUr. Mubtellf yiyecek maddesi do 
ıu kamyonlarm ochre varııı halk a 
ro.smc!A. çok bUyUk memnuniyeti mu. 

clp olnlu7tur. 

Hera~şam -<Bat tarafı 1 incide) 
mlllctl için acı blr da.hlli ltarı;ıı.
eır.hk \'e clıl:\l devresi ba&lıyacak-

fN" 
tır diyoruz. 

Bogtin "D' uhakknk olarak ta.-
bul c<lllfoe':< bir hakikat vardır ki o 
de ıırtık ttalyanm bUtuıı emperya. 
llst eı:ıellerl >,kılmış ve faştzmla 

hikmeti vücudu ortada.o. kallmııa ol-
DUSlllır. 

HUseyhı Cahit YALÇIN 

SurlaT yıkılmıyaeak 
Üstnd HUseyin Cahlt Yalçm'm 

dUnkU nllsham·ziia çrk .n makalesi 
üzorlno, ls nbul sfirıarmm yıktla
cağı hakkmdekt haberin doğru olup 
olnadtğmı bel "diyede ealahlycttar 
bir zata "orduk. Verilen malümata 
göre, gazetelerde çıkan ilk haber 
mUbhemdir ve şamil bir mana ifa
de etmektedir. Halbuki belediye 
surları !rıkacak değildir. Bunların 
bazı noktalarmı ve tarlht b.n,ların 
aslf şeklll erinJ bozmadan tamir ve 
ıslıı.b edecek, şehir içinde kalmış 
ba.zı değersiz parçalan tetkikten 
geçirerek yıkacak, fakat diğer kı
sımlar hallvle kalacaktır. 

r;!iem=• Şehzadeba,ı .... 

TURAN 
Tiyatrosunda 

Bayramda 4 ~ f cece: SİYE. 
MA • TlYATRO • VARYETE 

• HOK.I~AZ 

-an-'a-tkar NAŞıT'in 

Altlk barbl 
<Bas tarafı ı lnclde) 

törler kullanılmış olmasıdır. 1914/ 
1918 harbinde İtalyanlar Piave 
nehrinde projektarler kullannuş
Jardı. Geçen umumi harpte yaptık
ları tecrilbeyi şimdi çölde kara M· 
rekatında da tekrarlamak teeebbU. 
sünde bulunmu~lardır. 

Bardiya mlld&faastnda yalnız bir 
kaç mUdafaa mevzii projektörlerle 
teçhiz edilmiştir. Müdafiler hatla
rına hücum edenleri projektörleri
nin ziya hllzmelerl içine alarak o
btis yağmuruna tutmuşlardır. A. 
vustralya krtalarınm verdiği za
yiatm ağır olmaması çölUn bu mın
takasJnda bulunan kayalardan ve 
yarlardan istfiade etmek huauaun. 
daki maharetlerine atfedilmelidir. 

Bardiya mlidafaumrn pllnlan 
ihtimamla haz ·rlanmış ve istih
kiı.mlar illfaSma da 936 d& bafl&
nılmıştı, 

Daha cumarteel günü öğleden 
sonra istihkimlarm yarısı A \'U.lt
ralyalılarm eline geçmif bulunu. 
yordu, 

İtalyan askerlerinden mürekkep 
bazı gruplar milst&hkem mevzile
rin gerisinde oldukça sıkı bir mu
kavemet g()stermielerdir. Hava ka. 
rardıktan aonra bu mevzilerdeki 
kuvvetlerin kararsız bir vaziyete 
düştükleri a.şikArdı. Çünkü Avuat. 
talyalılar bu mevzileri birlblri ar
dından süngüleriyle temizlemişler
dir. 

BARDtYA YA İLK GİREN 
GAZETECİ 

Londra, 6 (A.A,) - Avuırtral
ya piyade krtalar.nı tak;ben Bar
diay;ı ilk giren kimselerden birl o
lan Britiyb Broadcaating Corpo
ration muhabirj Dlmbledy yaptrğı 
rönortajda ıunJan anlatmaktadır: 

Bard!aya piyade krtalanndan 
bir kaç dakika aonra girdim. Bu 
esnada tıokaklarda henilz ttalvan 
askerleri bulunuyordu, Yangınlar
dan çıkan alevlerln ııığmda henüz 
silahlı İtalyan aubay ve erlerinin 
teelim olmak Uzero grup gnıp top
lanmakta olduklarmı p;ördüm, 

Cumartesi günU Bardiaya yak _ 
Iaıtığnmz a·raJarda f'evka1Ade bir 
ıahne karşısında kaldım. Filhaki· 
ka yolun iki taraf'mda .Uablı, küt.
le halinde İtalyan subay ve asker
leri diz;lmiş bulunuyordu. Bunla
nn atq ac:rp mukavemet göster
meleri bekl~nebilirdi. Fakat kal&
nln aukut E>tmek Uzere olduğunu 
nek llf. bilen bu İtalvan lntalan 
ilk görecekleri İngiliz krtalarm~ 
arzularile tealim olmı:Jr tiıerc top
lanın !dardı. Bu aakerlerden bir 
çoğu bana do~ ilerliyel"ek "Ca.
pitulatfoni" ·yani ''tealim oluyo
ruz" diye bağyrd tar. 

Bardlaya girdlf'imiz zaman nrl
yetf pek canlr bir surette tebari.lz 
ettiren bir manzara kanmımda kal· 
dık: H,.r adrmda, ellerini yukftnya 
knldnı:nı~ ve bize do:'h-u ile-rliven 
ftalvanlara rastlıyorduk. B•ınl!lr 
b1ze, !!anki: ''Slzf bekliyorduk" di
yor gibi id11er. Hepsinin bakışla· 
rmdan keder ve tevekkül okunu-

ord•t. 
E • TEK NF.FERE TESUM 

OLAN İTALYAN ntlınALVOz 
l\fEVKtt ! 

C"rl5rUşttlğilm bir A vustralyah 
~ubav bana !ngmz tenklarınr çok 
methetti ve bana b'r Avustralyalı 
c.akeıin bfr İtalyan mitralyöz yuva. 
sma nMrl basknı ynotı~r hlkft.ye 
etti. Mltraly&z basmda bulunan 
yedi ttalvan ukeri A vustralyahyr 
göıiir görmC'ı derhal ellerini vuka
m·a kaldll"?n:ş]ar ve teslim oİmtıf
lardrr. 

Yilltsek rütbeli ıı:ııbııylar vali ko
nağJnm yemek salonunda "oplan • 
mış bulunuvorlardı, Bnnlarm fcin
de generaller, albaylar ve diğf'r 
riltbelenfo subavlar vardr. Hepsi
nf!l vU:ı:Ieri YOryfttn ve mağmumdu. 
'Runların bir kt:ı:mr sigara içi,·or. 
Fakat hiç bir! konu~uvordu. Bar
diva f .. te bu suretle dilstü. F~iz.. 
mfn T !b••a tonr.ı.klarmdaki bu kale
sinin haiz olduğu ehemmivetl b'z. 
zat İtalyan zimamrlarlan da itiraf 
ebn!c:c bulunmaktadır. 

Bu zıtf'"rin en ~n"n1c sercflr.f ka
:ınnrnı11 ol~n AVtı~nı1vıı1r1ar, hfç de 
vo?"!?lın görünmemekte ve bu mUt••amm::n••••••• h1

ş hücıırndan sonra yen'dPn bilvlik 
___ __ ı,şJer ~önnive harr bulunmaktad·r-

B:ıyramıb hcrgUn ayrı ayn yeni 
komedll<>rlnl gör~cks.lnl.ı.. Tr.t.. 
!illM 4"1 tlllnlarmda. 

------------- Iar. ~c>•cıiz bir kasaba manzarası a-
- Oh olsun! Acelen ne? Patla- Tan Bardlvada son l?ilrilltiller de kc-

dıı mı? Sahana alsınlar da ondan sildlltten sonra kllçlik bir tepeye <;r-
sonra yiyeydin. km Mmtrdaki yeııl kamnlarma git-

Çat kapı (yayık bir ses) mek üzere yola r.rkan uzun e5r ka· 
- Kimse olmasın. N°lc>rni sevrettim. 
- Anne misafir geldi. TRABLUSGARPJ' BATIRil~~ 
- Alın yukarıya. Gl..ı".Jt 
- O kemikleri ayır. Iskembeleri KahlrP, 6 (A.A.) - Orta şark 

be · k H ı Kad b fn!?iliz hava kuvvetleri umumt ka-rıye çe .. u. m, o utu 
tatlılı yahnilik gibi kır. O ince'.eri ra~l-ınım dlin aktıamld tebliği: 
sanmraklı yapmalı. 1 ikinc'kanun gllnU Trablusgam 

_ Aman hanımnine! Sen bari üzerinde ya,,,Tı\n bir kPQlf uc;uşu 
sus! Çıldıracağım. bir ge~e evvelki ha~a akmı e<Jna· 

_ A ı Kız şaş d ıımda lımand:ıkl gemılerln bombar-
. rr 1• . . dnnanı srrasm~a limnnm tPwı ortll· 

(Satır yavaş fa":'1S işıt.ılmeğe smda demirli bulunan 10.000 ton
başlar •. ~t~. çatlar ~ı.ya~leşır., Ko- luk bir vaourun batınldığmı mey· 
yun yuzul:''P kcsılır, parça anır 

1 

danıı r.rkarnuştrr. 
amma ... Kulba tının dumanı orta- BUtUn cephelerde b1r çok keşif 
lıkta tüter.) uçııqJan ynnrlmnıtl!'. 

Münir Sültyman ÇajXnWllu Bu harektta iatirak. eden bD • 

(llaş tarafı l inclde) 

Amerikanın harp illın ettiğmi 
bildiren nutkundaııi:ı~ri en hara
retle beklenen bu nutuk müna
sebetile bütün saion hmcahıç 
dolmuştu. 

Reisicumhur Ruzvelt nutku
na ı:;övle ba.cılamıştır: 
"Kongreye, Amerika tarihinde 

emsali olmayan bir dakikada 
hitap ediyorum "Emsalsiz"keli
mesini kullanıyorum zira. bun
dan evvel .ı ~erikanın emniyeti 
hiç bir zaman bu,.,oiinkü k&.iliır 
tehdide maruz bulunmamıştır. 

Yeni şartlar durmadan yeni ih
tiyaçlar doğurur. Kongreden ge -
niş mikyasta artır.lmış tahsisat ve 
ba.§ladığnnız eeyi ileri götürmek 
için salahiyet istiyeceğfm. 

MUtecaviz memleketlere kargı 
şimdi hakikaten harp halinde bulu· 
nan milletlere verilmek Uzcre 
muhtelif cinste muntazam harp 
malzemesi ve milbimmat imal et· 
meye yetecek tahs~atnı kabul e
dllmeslnl kongreden talep ediyo -
nım. 

En faydalı rolümilz bu milletlel" 
için aynı zamanda kendimiz için 
bir imalathane olmaktdır. Bu mll· 
Jetlerin insanca yardıma ihtiyaçla· 
n yoktur. F:ıkat kıymeti milyarlar 
değerinde silaha lhtiyaçlan muhak
kaktır. 

İhtiyaçları bııJundu{hınu bil
diğimiz silAhlarm bedelini eim
di ödeyemedikleri için teslim 
olmalarını kendilerine söyler. 
meviz, söylemek istemiyoruz.Bu 
silahlann bedelini ödemeleri i
çin Dolar olarak iade edecekleri 
nakdi ikrazatta bulunmayı tav
siye etm'yonım. 

Slpariı:1lerini kendi p~amı. 
mızda idhal ederek bu rnilletlen 
Amerikadan harp malzemesi al
maya devam edecek vazivcte 
aokmaklığnnızı tavsiyo ediyo. 
ru.m. 

Demokruilere diyoruz ki, 
Bize Amerikalılar giri§tiğiniz 

hürriyet mUdaf aasile hıtyatl 
bir surette a.lakadanz. Dünya 
hürriyetini yeniden tesis ve ida
me için hizmetinize, enPrjirnizl, 
menba.lanmm te~kilat ve kud. 
re+ im· ?ti veriyoruz. 

Daima miktarını utırarak 
size gemiler, bı.v:va,.~ler, tal!k
ler ve toplar göndereceğiz. Du 
bi7Jm J?ayenuıdir. Sı.r.e bunları 
va.adediyonız!' 

tün tayyarel0 rlmlz üslerine dön • 
mUşlerdir. Yalnız bir avcı tayya
remiz gıı"" rölilnde ka,,holmuştur. 

tNGtLtz TEBLtGl 
Kahire, 6 (A.A.) - İngiliz u

muml karargih~m tebliği: 
Libyada b1r taraftan Bardiya 

harp sahasının temizlenme e,ınelL 
yatı devam ederken bir taraftan da 
o-:dumuzun ileri kıtaatı Tobruk mm 
takasma yaklaşmaktadır. Bardiya. 
da alınan esil"lerin adedi 30 bini te
cavüz etmiştir. Bundan başka bir
çok tanklar, toplar, harp levazmıı 
ve her nevi mUhimmat ve iaşe mad. 
deleri de tiftlnam olunmuştur. Su
dan ve 'Kenya hudutlarında mtifre4 
ze faaliyeti devam etmektedir. 

A vUSTRALYALILARIN 
ZAYİATI 

Londra, 6 (A.A.) - Londranm 
sal!.hiyetll kaynağmd~n öğrenildi
ğine göre Bardiya muharebeeine 
iştirak eden Avustralya krta.abım 
zayiatı 400 kadar ölü ve yaralıdan 
ibarettir. 

TOilRUK, ŞİDDETLE 
};0:\IBARDIMAN EDİLDİ 

Kahire, 6 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz bava kuvvetleri umumi ka· 
rlrgfi.hmm tebliği: 

Şarkt Trablusgarp ilzerlnde 
dilşmanm hava faaliyeti artmıştır . 
Bu faaliyet esnasında İngiliz avcı 
tayyareleri dilşman tayyareleri ile 
müteaddit defa muharebeye tutue
muşlardrr. Mezklır muha~baler 
neticesinde 11 düşman tayym-csi 
tahrip edilmiştir. D"ğer bazı diiıı· 

man tayyareleri de ciddi surette 
ba"'llra uğramıştır. 

DUn, glindUz ve evvelki gece 
bombardmıan tayyarelerimiz faalt
yetleriııi Tobruk Uzerlne teksif et· 
m'şlerdir. Buraya biT çok hava a
kınları yapılmış ve askeri Llnalara, 
hava meydanlarına, bahriye k111la· 
larma ve şehrin müdafaa mevzile
rine tonlarca bomba atılmıştrr. Bu· 
rada, Bardiadan yanı tA 95 kllomct
relik bir me,afeden görillebllen 
bUytık bir yangın çtkafJlmI!jbr. Da· 
ha sonra İngiliz tayyareleri bu 
yangının merkezine de bombalar a
tarak :vangınm sahaıunı genişlet -
ml!llerdir. 
Şarki İtalyan Afnlta.ıımda Erit. 

rede M&Mua deniz Ussline bir a· 
km yapılmış ve hedef itihaz edi -
len ııa'?ıaya bombalar atılmrştrr. 

Bütün tayyarelerlmiz, bil" çok 
keş'f uçuşları da yrıptıktan sonra, 
bu harekattan salimen llBlerine 
dönmüşlerdir. 

skerlik • • mu etleri 
(33. tarafı ı incide) ta tasvıp olunmuş, Türk paıası 

Said Siren, Avni Doğan, Dok- kıymetini koruma hakkında.ki 
tor Ahmed Şükrü Emed ve E- kanunun meriyet müddetinin ü~ 
tem izzet Benicc'nin intihap sene ve halen silah a.ltında bulu 
mazbataları ta5vip edi1rni ve nan 133!5 ve daha evvelki do. 
and içmişlerdir. ~umlu muvnzzaf hizmete tabi 
Ruz:ıamcde bulunan madde- eratın da sımflarrna mah.:>US 

lerden D.D. Yolları ve Limanla muvazzaflık müdJetlerinin bi
rı, Devlet Denizyolları, Devlet rer sene uzatılmasrn ait kanun 
Hava Yolları Umum Müdür!ük- layihaları ve muanı l vergısı 
terine ıuüteallik nlelU.mum vesa. kanununa ek kanun Uiyih.ası ka· 
it ve teçhizat ve malzemenin te- bul olunmuştur. 
mini ve bunlara. ait hizmetl"'rin Meclis vi ~ bugünkü toplan. 
ifası için dört umum müdürlUk tı~mda Hatay hükfunetindcn 
arasrndıı. İcra Vekilleri Heyetin- devrolunan mUtekaid ve yetim
ce taksim edilmek U7.ere on altı !erin ayhklnrı. orta tahsil mek
milyon lira··a. kadar teahhütte teplerinde yardımcı muallım ~a 
bulunması hususunda münaka. hştırrlmasr, hazinenin taksit ile 
tat Vekii.letine aelahiyet veren sattıjh bütiln !?'avri menkullerin 
kanun layihası ile D. D. Yollan bedellerinin tahsil sureti vt
umum müdürlUğü 1940 bütçesi- Türkiye Cümhuriyet Merkez 
ne 3.500.00C lira munzam tahsi- Bankası kanununun 51 ve mu. 
sat verilmesi hakkındaki kanun 1 vakkat 8 inci maddelerini tadi
Iayihası müzakere ve kabul edil !ine ait kanun IBYihal<ırmr da 
rniEJtir. alakadar Vekillerin talebi üze. 

İdare heyetinin Rivaseti CUm rine ruznameye alarak mUstace. 
bur 1941 bilt"esi ile B. M. Mee. liyet kararile müzakere ve tas
lisinin 1941 bütçesinde dc;!~ik- vin etmiştir. 
lik yapılmasına ait teklifi ve Si- Bu müza1:erelerin sonunda Ha.
irt mebusu Şefik Özdemir'in san Saka .Trabzon., Hilmi Uran 
teşrif masunivetinin kaldmlma. .Adana. tarafından verilen ve 
sır.a ait talebin devre sonuna meclisin l !kinciteşrin 1940 ta
bım.kılması hakkındaki ma~ba- ıihinden busrtine kadar hU.lnL 

Yeni loglllz ıırıııııı 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz 

donanmasr, 35 tonluk Duc Of 
York zırhlısmm himıete girme. 
sile bir kat daha. kuvvct'eruniş 
bulunuyor. Bu :zrrhlı 35 bin 
tonluk ''Ring George 5" sını
fı:ıdan ve 1937 de tezgaha ko. 
nulmuş olan beşinci saffıharp 
zirhlısıdır. Bu sınıf ıemilerin 
her biri yedi milyon lngiliz li. 
rasma çıkmıştır. 

Duc Of York zrrlılısı geçen 
şubatta denize indirilmiş ve 
programda tesbit edilen zaman. 
dan 7 ay evvel hizmete girmiş. 
tir. Aynı t'mıftan olan diğer 
dört zırhlı ''King Georges 5", 
''Prince Of Wales", .. Jellicoe" 
ve "Bea.tty' dir. 

metten g-elen layiha. ve tefsirle
ı·in miihim ve ~i;,..._,,.,..ııeri in
taç edilmiş oMıuı;.ıından mütea. 
kip i<ttimam 10 Mart 1941 pa.. 
zartesi ~nUne talikini teklif e
dC'!l takrir okunmuş ve tasvip 
ed"'miştir. 

Bunun iizerinc söz alara~ 
klirsüye gelmiş olan Başvekil 
Doktor Refik ~wnam memleke. 
timizin iktisadi dunımu ile iç 
vedrş politikamız etrnfmd erk 
ve drş POiitikamız etrafmda sık 
nan nutkunu sövlemi ve mec
lis içtimama nihayet verilmiş. 
tir. 

(Başvekilim.izin nutkıın1ı di. 
ğer sütunlarımızda bula-OtJk.<n
n1z.) 

Bir gen u eslal 
bol yor 11 Bu zırhh.lar denize indiril~ '>'? 

Jngiliz kadın 
tayyarecilerinden •• 

Emi Conso 
ayboldu 

Tayyaresi dü§tü,kendiai 
atladı, fakat 
bulunamadı 

Londra, 7 (A.A.) - M~hur 
!ngiliz tayyareci kadınlanndan ; 
Amy Johnson 34 yaşındadır. 

Pazar günü Times haliçi üzerin· 
de tayynresinden paraşütle atla• 
mış faka hava kuvvetlerl motoru 
kendisini bulamamıştır. Amy 
Johson muayyen tiı 'ie tayyare 
lerin tecrübe ve teslimi işlerlle 
meşgul yardımcı hizmetler taş 
kilatında pilottu. Pazar günü 
tayyaresinin deni7.e düşürüldü.. 
ğü görülmUtUr. 

6 sene evvel i lenen 

Bir cinayetin faili 
yakalandı 

Azılı katil Çengelköyde 
12 ev oymu§ 

Altı sene evvel 1sta.nbulda iş
lenmiş bir cinayetin faili nilıa.. 
yet dün yakalanmıştır. 

Katil Gebzenin Tepedelen kö. 
yünden Kandıralı Mehmet oğlu 
Mustafa.dır ve 6 sene evvel bir 
pazar gecesi Kadık8yilnde Kum 
luk mevkiinde garson Vahidi 
blr kayışla boğmak suretile öl. 
dUrmUş ve kaçmıştır. Bundan 
sonra izini kaybeden k til Ana.
dolunun muhtelif yerle.rinde do. 
laşnuş, nihayet şehrimize gele. 
rek Çengelköyünde evlere gire. 
rek hırsızhj!a b::ı.şlamış ve iki ay 
içinde tam 12 ev soymw,tur. Ci
nayeti işlemeden evvel de hır. 
sızlıktan mUt ad.dit sabı..;Ml.lan 
bulunan Mustafa Galata.da. ya. 
kalanmıştır. ve suçlarını itiraf 
etmiştir. 

Dün mü deiurnumiliğe ~
liın edilen Mustafa !'}imdiye {.o.. 
dar üç d~fa da. hapishaneden 
kaçmıştır. 

ingilterenin 2 5 
bin tayyaresi v r 

~an 35 lık toplarl.a teclifz e- e< Yeşilköy istasyon caddesinde 
d~~ceği ve 3~ mr~de~. f~zl~ otlıran 20 yaşlarında Yorgi, dUn 
sur atleı:t olacagı bıldır~lmıştı. gece bir aralık uyanarak a.n.."le. 
Bu 35 lık topların mcnzılf, da. si Katinadan su istemiş, ondan· 
ha ~vvelki zırhlılara konulan "Kalk aa iç!" cevabını alınca 
38 lıklerden daha. uzundur. hiddet!enmiş, yerinden fırlaya. 

Haber - Bu sınıf z:ırhlı. rak annesınin boğazına sarılmış Vaahiııgton, 6 (A.A.) - Jınıc-
la_;da onar tane 356 milimetrel}k ve sıkarak b:>ğmak istemiştir. rika.da çıkan "havacılık., mecmu 
a~r top bulunaca~ evv~~ce bı~. kadın feryada. başlamış, gilrill. sı neşrettiği bir makalede diyor 
dırllmiştl. Zırhlıl~rm. ~ıger ~ı- tüyü duyan komşular ve bekçiler ki: 
Jahları 16 tane 13- mılımetrelık y~ti§erek ~kadıncağızı oğlunun hıgilterenin eline 25 bin 
3~ ~ane d: tayyareye karşı 40 elinde bogulma.ktan kurtarmış· harb tayyaresi bulundugu tahmi.1 
mıhmetrelık top ve gene hava lardır Yorginln asabf bir buh ed"l k ed" ..... h · · 41 bin 
dafi silahı olarak 16 tane ağır · • ~· • ı me t ır. ıuı venn ıse 

k. l"d· H bir' . d"" ran . geçırdigı sanılmaktadır. tayyaresi vardır. Amerikanın an-
ma ınc ı ır. er ının ort Yargı yakalanmış ve muayene. . 
tane de tayyaresi vardır. ye sevkedilmi tir. cak 6000 tayyarcsı bulunmakta

ltal a er as 
tlçteblrl es r 

(Baş ta.ra.fı 1 incide) 

zaptı ha berinin Şarki Afriknda 
bulunan İtalyan krta.larma u. 
!aşması gecikmiyecektir. 

Bu harpte ilk defa olarak İn. 
giltere ve imp:ı.rato:rluk ordu. 
ları kar3ılarına çıkacak her 
ha.ngi bir ordu kadar parlak bir 
surette modern silahlarla taar. 
nızi hareketierde muvaffak o
labileceklerini göstermektedir. 

Trablus Garpte general Vavel 
emrinde bulunan bütün vasıta. 
lan kul1a.narak b;r hücum plfuıı 
tatbik etmi$lir. İtalyan esirle. 
rinin mecmuu 70,000 ta.hmin e. 
d"li::-, buna da zayiat dn ilave e. 
dilime nıareşal Grazyani'nin 
Trablus Garp on: ....sun un U~tc 
birini ka,•bettifTi anla.cıılrr. 

Bu ordunun kuvveti 250 bin 
tahmin edilmektedir. Bu kadar 
fazla esir alınması, iaşe bakı
mından bazı meseleler mcvdana 
crkarıvorsa da. İta.lyaiılann 
Bardiyada bilri.ik viueoc:t stok_ 
)arı tanzim edilinceye k dar 
ker.di crza.'<larile heslcnrneleri 
milmkUn olacaı;ı sanrlmaktadır. 

Muharebenin milstakbcl in. 
kişa.fı hakkmda tahminler yli. 
rütmek hususunda tereddüt e_ 
dilmektedir. Zırhlı krtaların 
Tobruk mmtakasına kadar iler
lemiş olmasmrn mutlnka ve 
derhal taarrmd hareketler ya. 
pılmasmı istilzam etmiyeceğine 
işal""t edilmektedir. 

Mukabil taarruz an-ca:k Tob. 
Mık istikametinden vapılaJbilece. 
ğine göre ıreneral Vavel'in böy
le bir harel:etfn muv:Ufak ol. 
ması '<'in 1Rz.mıge1cn tci''Jirleri 
aıaca~ tabiidir. Ma'lmafih ge. 
neral Vavel dfuimana sürpriz 
y..anabileceiini isıba.t ctmistir-

POLiSTE: 

Bir hasta mangalın 
üzerine düştü, yandı 

K~dill, Hacı Necip aoknk ı nuıııııra.. 
da oturan Mehmet kızt SiS ya~larmda 
Nermin GUJter, hasta halinde rnan 
galın Uzerine dUşm~ür. Hasta me. 
enim bir l"..!!.lde olduğu için ağır suret 
te yaralanmı~. Haydarpa§a numune 
hnataneslne kaldınlmıotır. 

DUN <JEZALA:SDIRILANLAR 
Emniyet altmcı §Ubc memurlan, 

dUn de tramvaydan atlayan 25 yolcu, 
belediye n!zamlnrma riayet elmlyen 
5 fırm, 10 muhtelif dUkkAn ve 11 

dır. 

Bir sene sonra 1ngilterenin 
45 bin nıihverin 49 bin tayyaı esi 
bulunacaktır.: Ancak 19442 hıızi 
rnnındıı lngilizler hava mUseva 
tmı temin etmiş bulunacak!. r 
dır. 
YE:vl TIP lSGtLtz TAYYARELERİ 

Londra, 6 (A.A.) - Evening 
gazetesinin ha\'a muhabiri yazı 
yor.: 

1941 senesinin ilk aylarından 
itibaren Kanada, İngiliz hava. 
kuvvetlerine her ay Kanada·cla 
in§:! edilmiş 360 tayyare gönde
recektir. Sekiz büyük Kanada 

tayyare fabrikası hava nezareti• 
§Oför hakkında zabıt varakası tanzim nin sipari3 ettiği 3800 tayyareyi 
ctml§lerdir. 3 de dılenct yakalanDU§- teslim etmek için gece gündü~ 

tır. çalışmaktadır. 
ŞlŞE FABRtKASlllı"DA BİR 

KAVGA 
Dlln gece, saat 19 nıddelerlnde Pa.

şa bahçc l§e fabrikasında ça.Iı~n Ha. 
llm Karaman Uc Aziz Kılıç kavgaya 
tutuşmuşlardır. Neticede Aziz, eline 
geçirdiği blr ol§o lle Halimi bajmdan 
yaralamı§tır. 

BİR AMELE SICAK SUYLA 
HAŞLA1'"DI 

Anadoluhlsarmda halat fahri 
kasında çalışan Bedri oğlu' Fuat, 
dün, kazan dairesinden teneke ile 
sıcak su alırken tenekenin kulpu 
kopmuş, sular merlnc dökülmllş
tUr. 

s·eak sularla haşlanıın Fuat te
davi altmn alınmıştır, 

İŞÇİ AllIAK. Çll{AfillAK 
YOZÜNDl':..V 

Hasır iskelesinde, Bekil' Eryıl
maz ile Kemal lyisuveren'in ortak 
bulundukları Ankara motl.irüne Ali 
Yıldıran ndmda bir işçi almmış, bi
raz sonra dn i~iye işten el çekti
rilmiştir. Bunun hertne Bt*iJ" fle 
Ali arı:ı.smdıı kavga çıkmış, Bekir, 
eline geçirdiği b•çak gibi keskin bir 
demirle Ali~i sol ktıı,...ernd:ı.n snra
lam.ııtır. 

laglıtere e 
bava bflca 

1 ılm 
Londra, '7 (A.A,) - B.n.o. - 1n.. 

giltere Uzerme bu gece dll,şmnn tara-
1'mdan hava hücumu yapıldığına da· 
ir bu saate kadar hiçbir hnber e.ım.. 
marru,tır. .A.Jmaıılarm taarruzda bu
lunmamaları havanm fenalığından ı. 

Ieri gcl<llği tahmiD ediliyor. Dlln 1n.. 
gilterenin birçok yerleri.ne ka.r yag. 
mıııtır. 

zır 

Ccnen·e, "l (A.A.) - D, N. B. 
cwıı.ruımm .hususi Dlha'birl bildiri
yor: 

Vişide i~i haber alan nınhfiller
de ö!;'Tenildiğin~ göre, mesnt ve i
malat nazırı Belin Mareşal Petcne 
:tstifasrru verml,,.tjjr, 

Aynı mahfiller Belinhı 
nıese.,.lslnln birkaç gün 
kJll."lCağı fikrlndedirlerM 
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mis 
-MU \U.BI "acl dm'l'inln şöhret "azanmı' ,atrJcrt:nt'k>n Şf-yh 

Vasfi Efendi' (SEVDİM) redifli blr gazel yazmı~h. (T<"r. 
cümıını llnldkat) W: çıltan bn gaaele, o devriD bütün fıuımm11 ga
zclnU\islerl hemen lrnlııo ı ulaç nazireler yazmıya t.şladdar. Bu 
meyanda. lr , mlitcl'l"lm Ha.ili Edib Bey de i1d nulre yaıdı. Bi
ri kendi imza.siyle ikinci i müstear bir adla neşrohuıdu. 

Blrlnd gazel o dcuio celebi tclAkld \'C llstembıe ıöre ıan•at. 
kfir....ıc bir nnztre idi. Fakat U.1ncl nazire, Şoyh Va.<;fl'yt hicveden, 
~a-ı,.linin mar.mun ,.e mUec.l~ll ala.y eden blr manrume idi. 

lliiviyctl meçhul airin ıuu.iresl lideba , . ., ıUa.ra &l'Mmda uzUD 
1.anıruıl r dedikodu mm'Ztlu oldu. Barıl~n nazireyi boca Jl&yre& 
Efendinin, bazıları da Muallim Na.<'i'niu ~azdığını lddJa etttler. 
Nihal et gfinim birinde, fülncl ıınzlreyl yazanm da Ralli F.dlb 
olduğu anlı ıldı. 

Şeyh \ e..sfi Efendi buna a"rn ds~ slntrleamlş, fena hal· 
ı'lc kmru tt. Çünl u o, mı.ili Edib'f ~ok ııever, hem de hf-r ak,.m 
lx'r:ı.ber dcmlcnlrlcrdl, Bô;) le bir arkadatm keadlslJle eğlenme.I, 
kötü c iı.ı lnrlıı. a1ıı.y etmesi onu çileden çıkannıttl. 

Dır gün, Çar§ıknpıdt\, Ta\'ukpaz:ı.rmda Hacı BE-yln m<>~·hanf'-
in l\lwı.lllm ı. ·ac1, Hocs. Hayret, Müsf;ec(:bza.de İ1'met, Şeyh 

Yn fi, lrnni R"mzt Bnbn., Mehmet Cf>m, Andellb, ve Ralll P'.dlb 
~ibi o de' rin tnnmıruş ıılr \'P. ediblerl toplamııa111ar, demlenl
) orl:ırdı. 

il cı Be;)in m<'yhan i o de\'rin blr (mermal ~) ı idi 
Btltiin l<alcm erbabı, hemen hemen her akşam oracl& topl&nn"lar
dı. Akı anı rn alarnıı iç.erler, 3 eni yalıltklan Sllrlerl blrlblr~rhte 
okurlardL Hacı ·y :uuif, san'ata ,.e Mn'atklra htirmctld.r bir 
atl:ımdı. ne-Mıdlğl Urlcri defterine not eclcr, yu&P, kendi ta.bl
rlyle "trnc;lde "'' enf " hııliluklıuuu hmat ta1ro daftl'a yudı
nl'dı 

(Sr.raç ilanı) adiyle anılan ha b\lytlk meylwıen.tn doY&ria
rmdıı. l\Iu lllm Nııclnin, Jfoca Jlayrt'tln, Remıl Baba.um, Mehmet 
Celalin birço'k gnzl'I ,.c Jafutamu otuz yıl e\·veJ okumu, ve hıttn-.h 
ehnJ ttm. Bn meyhane buctln bir maranı;oz fabrlka.'lıdır. Ve ka
dlr.dnn eller, g~ ı clcvrbıJn bu §Öhretu "lmalarmm el yuılarmı 
ha.dana lle mab\-etmlşlcrdir. 

L n n blz neleri mnhvetmcdlk ki! 
l\lehmct Cel"l, knd<"hlnl, dibinde l'er'a. bmlkmadall yun~rla

df.ttruı sonra, bahsi gnzel nnzirelerine irıtfkal ettirdi, Fakat hiç 
kinı!>e bilinen hnldl.nU, nazireyi HallJ Edibin yazdığını meydana 
vurmadı. 

l'atsı ezruır olmnurimn, hrpsl birden mtıyft&neden ı;ıktrlar, 
cmtıcrlne doğru yollıı.ndılu. Şeyh Vasfi ile Halli Edib <'•rtan· 

ba tnraflarmda o urdul lan lçln beraberce yollarına dm'lMD etttler. 
Şc~b \"asfi, bir nnılık durdu, saltasmı çıkardı, ~lvarmı çöz

dü \e bir 1 ö e~c çömelerek defihacet ctmlyc ba§ladı. Bnou gö. 
ren llıilll F.dlb hnvretle sordu: -

- Aman Şeyhim n yapıyorrıun? 
Şeyh V fi l tlfinJ bo7.madan l'enp nrdl: 
- Senin nıızirc,>i tahmis ediyorum 1 

~ . ~ 
Ml'mleketfmfzdc merdiven merdlH•n mısral&nn, ~Ur diye nr

tavn ıı.hlan ~ avt"lcrln çoğnldığı ı otuz, 1mlt s:ı.hrhk <'Umleler .) apıl
~ğı bugtlnlerd böyle bir tahmlS<'lye ilıtlya~rmrz \V mı! Bitmem 
sız ne dcrslniz! 

Bak tab'ı ntı.sıı, vakla münasib tclcollUm et •.. 
LAEDRl 

NOT: Takvimci arkadaşımrz, dilnkü (Takvimden bir bayrak) 
da btiyük edib Süleyman Na!lf'den bah.c;ederken "baba.ıııı eski edebi.. 
yatta N z f Amidi nnmiyle anılan yü~ek münşllerfmW:lendir." 

ı diyor. Burnda bil' yanl~ık var: SUleyman Nıız111n babur Nulf 
f Ami ı a wil, m~hur (lllirnt - ü • libr) muharriri Diyart>aJurh Salt 

l Paşa·d:r, 

-------
Şeker şirketi bal<l<alara 

da şeker satacak 
Bazı toptancılarm lbak'kallara 

şeker vermedikleri, bakka.llarm 
şikayetlerinden anl~ılmakta. 
dır. Şeker şirketi, deııolarını 
bakkallara ac ı tır. İstiyen 
bakkal, . ;rkettcn de şeker alabi. 
lecektir. 

Universite talebesine 
yeni yurtlar açılıyor 

Üniversiteye devam eden fa.. 
kir talebenir'ı b&nnma.lan ir,in 
Parti 5 bin lir& vermiştir. Bu 
para ile Beyurt civa.rmda bazı: 
husu.si mesken kiralanarak yurt 
haline getirilecektir. Rekt~rltl.k, 
Üniversitedeki fakir taletenin 
miktarmı tegbite bMl11mY$br. --· 

~ Matlnelerdt'll baflQrarak 

---- Mlir.lk Da.na ve gtıuılllk wnfonlll 

ODVAY MELODIE 1940 
llnı1lnıllde ~l bir mevruu olan bu filmin yıldrılan 

ELEANOR POWEL - FRED AST AIRE 

tı A B E R - Aksam Posta!\ 

• 
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Milletin ve me; ,/eketin sellln.eti için 
ittihaz ettiği ·~- iz hattı lıareketin isabeti 
sİlJasi ve askeri lıllaiselerin inkişaf /a
rife bir kere daha teegyiit et"' işti 
"Bize lazım olan bilhassa geliri sabit ve mahdut 
olan vatandaşların ve ailelerinin ihtiyaçlarıdır. 
Hk safta bu kütlenin yiyeceği, giyeceği ve yakaca
ğı bizi ali.kadar etmektedir ve edecektir.,, 

"ithalat tacirlerini çağırıp vazifelerinin ya)ruz 
kendi menfaatlerini temine inhisar etmediğini 
anlatmağa çalışacağım. Olmadığı takdirde itha • 
latı yal_?_ız devlete inhisar ettirmek teşebbü&Ün."! 
geçecegım.,, 

Sıkı nizamlı bir iktısadi sistemin ilk kademelerinde bulunuyoruz 
Ankara; 6 (A. A.) - B. M. Mecli~ı:in h~günkü. ~oplantı. mi~e ~arar Yerme~ üzere oldu~unu da arzederim. Bu işin tabir ne • 

sında Meclis içtimamın 10 Mart gününe talıkme aıd ta~rırın kabul cc ı oıan "!n fabrıkalarınrn de, Jet kontrolune alınması, ve çıka."'li •• 
edilişini müteakib Başvekil doktor Refik aydam kursuyc g lcrl'k cak ~~"'.~~~n yüzde muayyen nı bette ça\'dar unu lle kanştmlrt1sı 
aşağıdaki nuktu söylemişlerdir: da ~oz onune almmı~tır. !Hu sureti~. ekmek fiatını ôüşfitn':ı:-ve 

".A%lı arkadaşlarım; . . ça ışacağız. 
lki aylık bir tatile kararvermiş bulunuyor:.unuz. lntihab daı- Her va1andaş mutlaka fatura istemelidir 

relerinizde, ve>'a memleketimizin diğer m.ı~tak_aıa:mda tcdkık\er lhtikarla mi.ıcad c-de yeni bir usule müracaat ediyoruz: ~at 
yapacaksınız. Bize, güzel intibalar ~etırmenızı dılerım. ~nk!\radan murakabe te~kilatmı meikeze bağhyarak, "Jkı ve daimi bir kontro.. 
ayrılırken dahilt ve harici vaziyetimız hakkında benden hır ka, k('. li.ın mümkün olacağıru tahmin etmekteyiz. Görülecek lüzuma göre 
lime dinlemenizi rica edeceğim. wrdi~iniz satahiyetlerden istifade ooerek kontröl cihazım mM:em· 

Bugün dahilde en büyük çalışm~tz,dünya buhr~nı .~a.rşı '~- mcll<'~tirmc-k daima imkftn, dahilindedir. ' Bu arada, vatandaştar.-
da iktısadi ve ticari sahada muvazen.eyı muhafaza etm~k.' Turk ',\. mmn da devlet teşkilatına yardım etmesini ve bilhassa. 100 
tandaşmın asgari ihtiyaclarma tekabUl eden yiyim, gıpm. ve yaka. tan fazla alı, verişte fatura i"ternekte israr etmelerini teşvik etme..~ 
cak maddelerinin bulunması, nakli ve satışı. işini s~kı hır .nızam alt.ı- lazımdır. Müeyyideden mahrum şik~yetler karşısında, cezasız kalan 
na almak, istih .. ali hatta elimizdeki vesaıtın feYkındc. bır d~rCCC} c 1'1Jnimlerin, ancak bu yoldan tedib olunabileceğini herkesin bilır.e. 
çıkarmak; ve bilhassa ihtikArla mücadeleyi kuv,·ctle~dırmel. tır. • i, 'kendi menfaati ıktiıasındandrr. 
Hükumeti her türlü aalahiyetlerle techız edıyoruz. 

Bu hususta hükQmetimizi lüzumu olan her türlü salahıyetlerle 
teçhiz buyurdunuı. Sıkı niıamh bir ik~ı;ıadi sist~~ln .il~ kademele
rinde bulunuyoruJ. Henüı ne mü~sıhn, ne J?UStehlikın, ne tuc:;;ı. 
nn ve ne de ahcmm alışamadığı bır devredeyız. Sıkıntı ı ve ~ık:ı: 
yeti vardır ve olacaktır. Fakat, azamt di~atle bütün gay;etımızt 
sarfederek bu devreyi geçireceli~ kaniı!11: .Bu .~r~?a,_ b.ı.r daha 
bilhassa tebarüz ettirmek isterim kı, "asgarı ihtıyaç goz onundc tu 
tulacaktır. Yani, lüks malzeme denilen ve hayatta ihtiyaca değ_il. ze.,·
ke cevab veren eşyaya hiç bir kıymet ve mevcudiyet vermıy~ız. 
Bize lhım olan bilhassa geliri sabit ve mahdud olan vatanda~larrn 
ve ailelerinin ihtiyaclandır. tık safta bu kitlenin yiyeceği, giyeceği 
ve ya.kaca~ bizi alakadar etmektedir. Ve .~~cektir. Bu hu u t~ 
stok yapılması ve umumt satış »e:rl~ri tesı~ı~: hu usilcr .de dahıl 
olarak bilQmum sanayi müesseselerının de\'letın \'erectii ı ve ı · 
t.ihsal programı dahilinde çah§malannm temini ve i tihsalMm bu 
mağazalarda vatanda~lara tevzii prpgramı üz.erinde alAkah ve.idi. 
Jetler çalışmaktadırlar. Takdir buyurursunuz ki, bu suretle yapıla~ 
cak stok, lhtikarla mücadelede büyük rol oynıyacaktır. 

Türk köylüaünden çok mahsul bekliyoruz 
Arkaciqlar; 
Ge%erken ve tedkikler yaparken, Tiırk koyliısünden ço~._ amma. 

pek çok mahsul istediğimizi bir defa daha sizlerin aisanından ı~ıtmelerı 
ni rica ederim. . . 

Görüyor-unuz ki. hazan bir sel afeti, yahud tam 1stıhsale ~37 
km bir zamanda fena bir hava vaziyeti, umduğumuı mah ulden bızı 
mahrum ediyor. HükOmetin .ÇQk ekim tavwsiyesini~, V:.~~ı .. za·. 
mankinden da."ıa !azla, §İmdı kıymctı o~dugunu Turk koylus~ du) • 
muş ve yapmaktadır. Fakat. sizin ~!ahiye~\~ Ji~~ı~;ızdan bır k.cre 
daha kendilerine duydurulma~ına hukumetınız buylik kıymet \er. 
mektedir. :1'\e fiyat düşmek endişesi ne de .atarr:ıama~ korkuc:u ':ar
dır ~rek topdakta ,.e gerek sanayide Ia7.la istıhsalın, halde ve ~ • 
tikbalde, bizim yegAne de teğimiz olduğunu, her \'atandaş bıl-
melidir. . . · 

Bu arada hükümetinızın büyük ~birler için. tek ekmek sıste. 

.iŞ OCAÖI ~ Kanntlı gençliğe yardım ederek 
geçireceğimiz bir bayram, bayram
ların en huzur vereni olncn.ktır. 

- Yurttaş: kuvvetli Türkiye, 
havada kuvvetli Türkiye dcmekUr. 
Ve bu hakrka.ti biran evvel ger 
çekleştirmek her yurttaşın vaillo
sidlr. 

- Tilrk ~öklerini aşılmaz bir s·. 
nır haline getlrm~k i<:in kurban 
derilerini Hava l\urumuna veriniz. 

Ticari sahada alınan tedbirler 
Ticari sahada: Ticareti teşvik ve çerçevelemek sureti le alınan 

tedbirler. ~iıkri memnun edecek şekilde devam etmektedir.Hükum 
clındeki her \'asıta ile buna yardım ediyor ve edeeektir. lt.ha'2t 
tıcaretinde görillen rorluklarm, zamanla azalacağim ümid efüyoruz. 

Bu arada, ithaltit tacirlerinden §ikAyetim olduğunu söylemeden 
bu bah i kapatmayacağım. Devletten her türlü yardıinı: görecekleri 
ne şüpheleri olmaması !hım gelen bu vatandaşların daha maku 
bir yol tutacaklarından ümidvanrn. Yakın zamanda büyük şehirie.. 
rimizdeki ithalat tacirlerini buraya çağırarak kendilerinden oğmı
mcğe uğrac;acağım; şikayetlerini dinHyeeeğitn, vazifelerinin ya oıı 
kendi menfaatlerine inhisar etmdiğini, onun fe,'kinde umumt m ... • 
faatin hakım oldufunu aıüatmağa Çalışaatfuh. Olmadığı tıkdirile. 
bundan evvel başka bir vesile ile huzurunuzda arzettiğim gibi, itbaidtı 
yalnız devlete inhisar ettirmek teşebbü üne geçecelim. 

Ordumuz her gün daha kuvvetli 
Aziz arkadaşlanm; 
Dünyanın anettiği f eVkalAde şartlar kat'!lısmda vatan müdafaa 

vazif ini fuıerine almış olan p.nlı Türle ordusunun her gün daha 
kuvvetli olmasına çalışıyoruz. Ve her gün daha k~tli ôlQuiumı 
görmekle seviniyoruz. 

Yukarıdanberi arzettiğim bütün ç.alıjJTia)ar, Türk vatanının 
müdafaa kabiliyetini en yüksek derecede tutmak için blze verdiğiniz 
, azifenin icablandır. Bu yöndendir ki, altından kalkılamayacak hi' 
bir muskül tasavvur etmiyoruz. 

Sizin yük..,ck itimadınıza, ve vatanın dört kö~inden Büyük 
.Meclise \'e onun hükfunetine kar~ı &österiltn çok içten gelen bal' 
hlığa dayanarak, gösterdiğiniz yÖlda sükunetle yfüiimek vazifemiz 
olduğunu bir kere daha arıetmekde sevinç duyarım. 

.\ziz arkadaşlarım: . 
Bütün dünyada görülen "iyasi ve a~keri faaliyeti hQkt1mettnıı 

azamt tavakkuz1 ::ı ta~h ediyor. \'e bunlann muhtt'.mel inkisa,flar m 
her r.n gÖz ön~nde buludurma~a çah~ıyor. Harltt. si_yaseti1?;1i.ı, ı 
faa\İ\·etler de\'rınde de slıoe malUnı olan esaslar daıresınde yu ,.,_ 
Dhebil•rim ki. milletin ve memleketin scıameti için ittihaı etrrı 
okİui!umuz hattı hareketin isabeti bu ınki~narla bir kere daha te. 
e\'yüd etmiş \C bizim yegane gayemiz olan ma uniyet umdesi, itti. 
·faklanmıza tamamen sadık ve merbut siy::ısetimizdeki şuurlu i~ 

ikrardan iyi ne=c.eıer alınma·mı intaç etmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, tekrar temin etmek isterim ki, tal\ ble 

rine iktıran etmiş otan ve hiç hir memleketi Qzecek. endişeye d ... ~ı: 
rece.1' ana ırı ihti\·a etmiyen dfirüst siya timiz. ayni yoldan yu • 
yec.ek \'e ümid ederim ki. bugüne kadar old~ığu gibi, bundan ror. 
da. milletimi::in haynna velOd neticeler vermekten hali ka\maya...ı 
tır. 

Arkadaşlarım. 
Hepinize '-ıhhat \'E' ne~e ile ~i.ızel eyahatler dilerim." 

r. ,, j.'' "., ,, 1 
" • ti t 

iPEK ve SARA y Sınemalarrnda 

illftdınlll! 'D81111![1 TURK FILMCILtcüNt N ZAFER TACI 

TA~ SiNI Sineması 
Bayram mU.ruwıebctU• yarın matinelerden ıtıbarc•n 

bUyUJc \'f' rnuJı~m progro.m 
l\rJJyonlar 11arflle vttcude gotlrllen bll' pbCM'r. 

Türkçe 11ö1.ıu ve p.r 4anı1arllı> ıiıı-lli 

BEYAZ ESiRE 
(HALiME) . 

l'lravunlar devrin~ llCNlra Mnrr tarlhlnln M unitblıt !ııllthl\lan, ~L 
Un kurumaaı, Kıtbk ,,. açlık devri, Mmr aarnylarında gl'.çen ma.. 
oeralar, Atk • Kıskançlık Ml'.nıl6kl orduları, blnlPrce aııkcr, harp \tı 
mücadele •hnelerl, ııaray tlemlerl, bayram günlt>rl :'\lı\Tİ~ELER -
:->,\. \T IS TE B\ŞLAR Bu fllm aynı z:amanda 

15 .enedenberl m e:mlekrtlmh:d<& »•pılan tılmlrrln "n ~ılzrl • F.n muhtf'tl'lMI 

t 

KAHVECi GOZELi 
Başrol lerde : 

HAZIM • BEHZAT 
MONIB NUBIDDtN 

Talat . Nezihe - Nevin - Perihan · Sabahat -
\-ladi - Avni - Kani · Y aıar · Necip 

Hakkı - Mümtaz . ,ı 
Müzik: SADETTiN KA ~~~kmuhtt!f;OOl ııahnf'ler • Rü~iik ııa? b!'ydi • \"t'tıi ıtrı.ıaar 1 

?\omaralr koltuldarnt erlcendııııl aldın ...... tkıa olunur. Bu fllm aynı 1 
ı.amand& lımlrdfı Et.HAMRA. ............. 4la J~rllecekılr. 

Sinemasmda . •llllllmlW l'I 1 !ıllllllrnll~ll.'~---llBIJllMiıMliihll . 
gösterılecektır ._ 
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Genç kızlar ve 
genç kiidınlar 

- Hayret, aziz dostum Nuşuki!. 

Almanların böyle muazzam bir da
vaya kalkrşmaları için ne müthiş 

bir sili.h kuvvetine saJıip olmaları 
ica.beder, düşlinti}or musunuz? .. 

Karşılarında bulacakları büyuk

lü, küçüklü devletleri ezmek bu ka
dar kolay bir iş mi? .. 
Nuşuki o esrarengiz ve müthL~ 

efil•yle gülüyordu. 
- Gaflet, gaflet, gafletten h;tı

fa.de edeceklerdir? .. dedi. Zira bu
i\in dünyada. umumi harpten sonra 
gayet uzun bir zaman için sulhun 
organize edilıniş olduğu kanaati 
vardır!.. Hiç kimse yeniden bir 
dünya harbi olabileceğine ihtimal 
bile vermiyor!.. Onun için bütün 
milletler, sulh ve sillcün içinde, 
kendi havalarına dalmış, dahili 
entrikaları içinde yüzmektcler: ... 
Bu anda hiç k.i.mse, hiç bir millet, 
hiç bi'r devlet harbe hazırlanmııı de. 
ğildir! .. Kendi rejim.ine karşı urnu
mf düşmanlıktan daima kuşkulan
makta. olan Sovyet Rusyadan baş
ka! .. Siz bile Almanların ciddi şe
kilde harp edeceklerine kani değil_ 

lims, değil mi? .• 
- EYet, aziz dostum Nuşuki ! ... 

BD lcani değiliz! .• 
- Muhakkak! .. SU: kani olmadr

ğaus p,i İıı.giltere, Fransa da ka.

nt d~! .• Daha. doğrusu hiç 
ldmae! •. Halbuki Almanlar (yrldı

rm hazıbi) diye yeni bir sistem 

harp usulü tecriibe etmektedirler, 
ki bu harp tamamiyle düşmanın 

p.fletine istinateden bir sistemdir! 
Bu gaflet &&yerunde gayet süratle 
bulan hı&rpleri yaparak zaten ne 

~&n. ne manen hiç bir suret
le harbe hazırlanmamış olan dev_ 
Jetleri gayet kısa. bir zamanda bi
rer birer yere sermek mümkün! .• 
Nuşuki'nin keskin bir görüşle ve 

derin bj[ vukufla verdiği bu iza
hat beni tepeden txrna.ğa kadar ür_ 

~ 
Bu keskin zekilı Japonun bil

hassa Avrupa milletlerinin derin 
gafleti hak.km.da söylediği sözler 

hakikaten acı, fakat son derece 
doğru bir hakikatti. Uzağa gitmiye 
ne hacet? .. Bizzat Polonyıı. da gaf
let içinde değil mi? .. 

Afmanlar eğer bu gafletten isti
fade etmeyi dii§ünmüşlerse bunda 
m.mraffak olacaklarına şüphe yok. 
tıı. 

Bu işlere vukufunun ta.h:rni.nim
den, hele bir Avrupalrdan çok daha 
derin olduğuna şüphem kalnuyan 
NWfUıkiye sordum: 

- Siz Almanlann tasavvur et
tikleri bu "yıldrrnn harbi" sistem
lsrini tatbik cdebileecklerine ihti_ 
mal veriyor musunuz? .. 

Nuşuki birdenbire bana doğru 

çevrildi: 

- Ah!.. Az.iz dostum .. Yıldırım 
harbi pek yeni bir şey değildir ki .. 
dedi. Bu, klasik harpte ötedenberi 

malüm olan ibasknı harplerinin bü
yütiilmüş ve tekemmül ettirilmiş 

bir şeklidir! .. Baskın ıbarbi! .. Ba.s

km denilince anlaşılır!.. Yani, düş
man gaflet içindeyken yapılan ani 
harp!.. 

- Almanların bu kadar devlet
leri böyle ant gaflet içinde ba.strr_ 
malan mümkün mü ki? .. 

.N'uşuki o yılışık, fakat zehirli @
lüşüyle yüzüme bakıyordu. Omuz
larını sallıyarak: 

- Orasını bilmem! .. Aziz dos
tum.. dedi. Fakat benim bildiğim 
şu sizin Avrupa geçen umumi harp
ten sonra fena halde yere kapak. 
lanmı~ bulunuyor! .. Sizi temin ede

rim ki bir Japon, bir Asyalr olarak 
yani Avrupalıları kıskanarak söy
lemiyorum! .. İnsanlığın alclfıdc bir 

-Ay "'iUffi.lO.{fü.\Qs lpl.nııo '!'P!lfl'lStJW 
rupa milletleri büyük harpten son
ra tanınmaz derecede tereddi et_ 
mişlerdir! .. Bu~ün bütün Avrupa
da terakki durmuştur! .. Buna iti
mat ediniz! .. 

Avrupanın 19 uncu asııdaki müt
hış terakkisini bir düşlinüntiz!.. 

Harpten sonra Avrupanm ne kadar 
rıvsadrtJnı anlarsınrz!.. Ne büyük 
.r il.im hareketi, ne büyük bir ki'!-

~if, ne büyük bir sanat et!fln, ne 

büyük bir siyaset, ne bliyi.ik bir 
felsefe yaratılamıyor!.. Sanki her 
taraf durmu!' !.. Bütün medeniyet 
hir durgunluk dcvıccine ~rmİ!?tİr! 
:\lillet!Pre gel.ince, günlük hayatla_ 

nndan. ve meşru olmryan hile!Pr
le zengin olmaktan b~ka büyük 
hı<: bir gaye Ye bar~ket peşinde 

millet yok! .. Emin olun ki, aziz 
dostum, Frnnsada meydana çrkan 
Staviski rezaleti, yalnız Fıansan.n 

rezaleti değil, bütün Avrupanın re
zaletini göstermiştir!.. Zira, ha

kikatte. bütün Avrupa mille-1 ri 
büyük, veya küçük çapta birer 
Staviski haline gelmişlerdir! .. Ah

lak, manevi.yat, mukadd'esat. ideal_ 
lcr hiç b:r şey A vrupada ayaktn 
duramıyor! .. Dünkü mukaddes ci
han harbinin en büyük knhraman
lariyle bile Avrupa alay etmekte
dir!.. 
Nuşuki birdenbire ayağa kalktı. 

Yannna kadar geldi. 

Yüzü müthiş bir istihza ile geril
mişti. 

CASUS ÖLDÜRE KiM? 
Seçtikleri hayat 

arkadaşlarına karşı 
nasıl hareket etmelidirler 

Mesut o\mak içir1 bunu 
öqrenmek ve bılmek lazımdır 

G rçimsizliğin biricik ııcbcbi, 

k:ıdmlann ekseriyetle her 

eı lc~~ı a~ nı yaradılışta, aynı karak
terde görmeleridir. lşte bu yanlıs 
muhakcmed r ki m<'ı;'ut olmaları, 

iyi bir yu\'a kurabilmeleri çok kuv 
vet lı olan çiftlerin bi!P mes'ut ol
l:ımam:ılarma biribirleıinden u
zaklafmalanna sebep olur. 

Biıtün Nkekler biribirlnine 
benzerler. Bazı erkekler sPssiz ka

dınları sever. Bazı erkek, gramo
fon gibi canlı gürültülü kadınlar

dan ho!'lanır. Bazı erkekler, göz~ 
çarpan surette sık giyinen kadın
ları beğenir. Bazıları da bunun 
aksinedir. Sadelik isler. ŞatafaL 

tan kaçınır. 

o da elinden geldiği kadar bu ahen 
gc uymağa çalıı;mahdır, o kadar 

ki, erkek nyrıldıı!"ı zaman bir hatı

ra ile dönsün. 
•Genç kız, (ü~lüp) denen o ta

rif edilmez ~}i de öğrenmelidir •• 
Güzel bir çalon, seçme bir ed& -.a
lıihi o!/na.lıdır. Böyl~ kendi"linf, 
~<'li'!i ~\i;ı:f'I krzln.r diı:ic;inden kur

tar malı, :rük-.eltmC'lldir." 
" . 

Am~rikalı Lokvud diyor ki: 
'-t., i bir ahçı olmak fena değil 

dir. Fakat daha İ)i hir <'' hayanı 

olmak 1illm1dır. 

- Avrupa! .. Avrupa! .. diye ba_ 
ğırdr. Avrupa devrini ikmal edi
yor! .. Artık şaşaası sönüyor! .. Bu
güne kadar dünya:_1.'I istila etmiş o
lan, bütün dünya)'! idare etmekte 
olan Avrupa artrk beli çökmüş bir 
halded;r!.. Emin o!unuz ki, e~er 

Almanlar A vrupanın istilasına.)cal
kL5JD.asalardr, bunu yine tarihte• 
ötedenberi olageldiği gibi taze bir 
Asya milleti yapacak, yine y~ni bir 
Asya milleti Avrupayı istila ede_ 

1 - Brron m.! ' n, lngiltere
nin en mşchur ta) yarec:lerinden 
b:ridir. Kendisi vaktinin büyük 
bir kısmını, şarrsm Telma Zento 
ıle geçirmektedir. O Telmanın, 
askeri sırları elde etmiye çalı

ı:ıan bir casus olduğunu pek ala 
bildiği halde Telm<!, E:.Tcn Hol· 
denin ayni zamanda entellicins 
mensuplarmrlan olduğunu bilmi
yordu; Byronun Telma ile ala
kadar ~öri.inmesi onu göz altm
rla r.uıundurm:ıktan oac:ka blr 
ı -.:ıil::lc> 1.cfsir edilemezdi. Sık 
sık beraber geziyorlardı ve 'l'el
ma, Byrond"n bilhassa ,·eni bir 
parasüt Jı ... '·' ··+1 malumat elde 
etmiye çalış:~·o:du. 

4 - Polis, cin-ı··C'llen haber
dar olunca tahkikatı polis mü

fcttişlerincleıı Bim i 'ye ha vale 

etti. Müfettiıı cesedi iyiee mua
yene ettil:ten sonra Nada'ya 
şöyle bir sual sordu: 

Kendi.sile hayat kurmak üzere 
olduğunuz erkekleri, iyi tf'tkik edi 

- Holden yürürken ayak uç-
niz kızlar .. 

\'ıızolard:ı. ı;içPkler, oeakta nte ... , 

... üJ>iınet H' dtiz<'n , .e parıl parıl 

c:unlar ve e~ya., bir evde in!lı8Jlm 

~<izlerini tez) in ederse, o evde ka

rlın, crkeii;ini da.ha kolay tutar. B.-ı 

ra~lan ..,allanan lı:anapeler, yaylan 
h-Ozulmu5 koltuklar, tozlu Cjya iç<> 

ri'>inde erk<'k zonın& durur." 

" cekti! .. Bu millet belki de bizi, siz 
Avrupalıların istihfaf ve istihkar 
ettiğiniz Japonlar olaacktı:k !.. Zira 
A vrupadaki milletler mücadele ve 
harp kabiliyetlerini kaybetmisler

dir! .. İ!'te Çekoslovakya! .. Bir pey
nir dilimi gibi ilk tehditte Almen
yanm ağzına düşüvermiştir! .• Bü
tün Avrupa, bugün, Çekoslovakvn_ 
drr! .. Harp edemez! ... Btse bile is
temiye istemiye harp edecek, bina
enaleyh mağlup olacaktır! .. Benim 
Avrupada yakın müşahedekrimin 

neticesi budur! .. Nitekim biz, isti

lŞ.Sı uzun seneler istediğini bildiği
miz Çinin işgali işine Avrupanm bu 
halini gördükten sonra dcrh:ıJ atıl_ 

makta tereddüt f"tmcdik ! .. Alman- • 
la'r da emc>llerinin tahal:kuku irin 
aynı şekilde atılmakta tereddüt 
etmiyeceklerdir ! .. Çünkü, bilhassa, 
A vnıpa milletlerinin içlerindeki 
ahlik ve seciye zaafından büyill~ 

mikyastajstifadc ('dcbileceklerine 

emindirler!.. 
- Aziz dostum Nuşuki, beşinci 

kolu kastediyorsunuz, zannederim! 
Nuşuki son derece manidar bir 

şekilde güldü: 

- Be§<inci kol mu?.. dedi. Ha .. 

2 - Holden. Teln•a ile ala.ka
dar olduğu gibi Nada Nikoliyi 
de ihmal etriıiyordu. :-.;ada da 

yabancı bir memleket hesabına 
cesusluk yapıyordu. 

.Nada, Telma. gibi ayni esrarın 
peşindeydi. İkisi birbirlerinden 
kat'iyen hoşlanmazlardı. B)Ton 
Holden, ikisinin de çok tehlike
li \'C ayni zamanda son derece 
kurnaz olduklarını anladı. 

Aradan haftalar geçli. Tclma, 
Holdenin kendisini tevkif edece-

larını. geriye doğru mu basar-
dı? .. 

Nada reTtp verdi: 
- Evet. .• 

5 - Nada Hnldf''li bütün g:ln 
görmediğini sö~ ledi ve miifetti

şe bir defa da 'T'elmayı dinleme
sini hatırlattı. Telma Holdenle 

b~raber olduğunu itiraf etti. fa
kat Holdenden saat ~.30 da r\a
d·ınm e.,,·j önünde ayrıldığım 

söyledi. 

1\lüfettiş, Telmanm izahatına 
rnğmen Telma ile Artoyu tev
kif ettirdi. 

Siz resimlere bakarak bunun 
sebebini anlıya bilir misiniz? 

(Ilalli 7 nci sayfa<la) 

(Bu sütunda okuyucularımızın ı:-a· 

zctcmiz yanındaki kuponla birlikte 
gdndcrecekJerl 

EVLEN!llE TF.KLlFLEHl, !Ş ARA· 
MA, tŞ VERME. ALIM. SATIM 

Evet! .. Çok iyi buldunuz!.. Avru
payı asıl zapt ve istila edecek olan 
i5te bu koldur!.. Vakıa bu kolun 

henüz ne olduğunu tamamiyle bil
miyoruz! .. Fakat gizli ihanet şebe
keleriyle Avrupa memleketlerini i

çinden zaptetmenin bugün pek mü
him bir mesele olmadığı muhak

kaktır! .. 

ğini hissedince bir plan h:ızırl<1~ gıbi tican mahiyeti haiz oımıyan kil· 

dı. Bu plfına göre, bir taşla iki çllk llA.nlıın paıasız neşrolunur.) 

kuş vuracc:.'.;:tı. j Evlenme teklifleri 

Nu5uki bu sözlerini o kadar ma
nidar, o kadar acı bir şekilde söy
lüyordu ki onun Polonyayı kastrt_ 
tiğini zannederek yüreğim sızladı. 
Basımı derin bir yeis ve hüzünle ö

nüme eğdim. 

Fışkıracak bir volkan gibi kay
namakta olan Avrupayı belki bü

tün A vrupahlardan, hele birçok Po
lonyalıların çok dahıı derin bir an. 
layışla gören bu Japonun kendi 
görli~lPrine çizdiği. yemi dünya 

manzara.o;ı başım1 döndürmü~tü. 

Esrarengiz bir istikbalin önüne 

çıkıyorduk. A vnıpad\1 korkunç ih
tirasların çarpışacağı kat'i surette 
anlaşılıyordu. Bu ihtiraslar. mil

letleri birinin boğazrna saldıracak-

tı ... 
Boıfazlaşılacak. 

Bu, çaresiz görünüyordu. 
tik, Polonya için korkunç saat 

yaklaşıyordu. 

(Dcnnu var)._ 

3 - Tclm". rcı ·ı l Arto Gl:ıç
la Holdcnin b~i. · ·u yer" git
ti. Arlo, ttlyyarcciyi öldi:rd~i. 

Cesedi otomobille Nadanın evi
ne naklettiler. H ld •n'in b!r mü
cadele neticesinde ö' ti:.irüldi.i; U 
zehabını \ermek i in cm reler 
hazırlarlar. Niyetleri ca11i ola- 1 
rak Nadayı yakaiatmaktı. 

• İyi bir ıulcyc mensubum. Güzel 
J .. ı yaşında genP. iyi bir aileye men-
s" ır rurn kııiylc evlenmek lstiyo. 
rur ı. Gelirim aydn n<.'t GO !ıra. Ufak 
blr v:m \'C bir annem vıır. Taliplerin 
Haber vıısıtnslle R.R rumuzuna mü.. 
racaatları 

iş arayanlar 
«· Arap harflerini bllir: r!yaııycye 

,. .rıııı. Onl\·cr ıt,. nıilda·:ıınlyim. 

tud.ı s kiz s at dnrs z.nmıınlnn 

r m. ıM lracant· Haller gaz':!tcsl Y. 
s. , .... , , .:f5 

Sat·lıh - r iraldı 
\y:ısp:ı•;ıc.l:ı: C:Uınfi,suyu ha!lta 

rı ı ynkınında. ıı sınr!an deniz gö 
r..ır HnrıU\sı çıkan'mı lir. tn,aatn 
maniı yok. s. OXlG ;-ıaı nıet 

re .nurnbb ı ar a Uz rlnrt ld nh~ap iki 

Eraya mUt 
ga;ı: t "l.d 
ml.ı ne t 

Bugün Amerikada evlc>nme y:ı 
smda bulunan 20.000.COO kr7.a na-
sihatlar veren bir mecmua çıkı

yor. 

Bu mecmua Volter Kokvud is
minde ve 21 senedir evli bulunan 
be~'az sarfı bir Amı:>rikalı tarafın
dan nt-sr~dilmektedir. 

Bcya7. saçlı bir Amerikalı... Fa
kat aile hayatı kuı mak üzere olan 
20. 000.000 g-cnc kıza verdiği cok 

dikkate de~er öğütlerden şu bir 
kaç t:ınf's.ne bakınız: 

.. mr ('rhf"i:;in ),albioi k:ı.:r.annıak 

için, onuıı ınitlC'Sini lm7.anmağa 

bakınn.. Clerçi ~ ('ffiCk nasıl pişiri

lir, onıı <ia i>i:N'nnırk lazımdır. Fa
lmt <'rkek, daha zi)·nde h-0<:-, 'ahi 
tar .. flarmd:ı.n l'lde edilir. Onun :r.a

yıl ı•okhılamır g"üzöııünde tutmalı-

Yarınki hayat. arkada:'}mrzı l<f'n
dinizP ısındırmak için bir sürü ko

ln) lıl• rnrdır. Fal•at her ş<'yden ön 

<'f' lıo-,, "<''imli bir '!ah..,i)·et olma
~a çalı'!nır:r. 'e erhe$ takdir edi
niı ... 

}~rkf';°{c, k(•ndi-,inin harikulade 
olıluj:;'11 !ıh.sini 'eriniz. Daha. doğru 

su, onun haklunıh hii~·l<' dü.,ündü
nüzü ona inandırınız .. 

;'.\.; iha)·ı>t her erkek, oyununu o)·
nıyacnk takcllı':,ar bir s<'y1rciye 
muhtıu:tır. Siz onu - uygun bir 
ni-.bct<' - alkı .. Jayacak olursanız, 
artrk O)'Ununıı "İl Ohnaılık(.a. ornı
~·amı;\·a<'ak "anır. }~ğ<'r alkı~lamaz

..,anız, l;Pndi..,ini parndiden ol'>!I. al
kı<.Jata<'ak hir ba<.ka ... mı bııhır. 

* .. 
Amerikalı nn.sihatçinin sözlerin_ 

deki hikmet bitmez tükenmez. 
·'Dilf.rat Nliniz, dl~·or. Yüzünii

:r.ün boya..,ma 'e kullandığınız la
rnııtalara diJ.l..;nt !'diniz. Bazı erkek 
l<'r, h<'m boya, hf'm gli7,el kokular
dnn bol bol i<ıf<'r. Bazrları da i"ft•· 

mn. Kf'ndi f'rk<'~inizin han~i .,mı

fa men"UJI olclujhmo "'"' <'kf' öğl'P-
niniz. 

\'anınuclaıı ._..,ı, bir kadın ~f'<;tii:;-i 

,·akit erl•P~inl:r.e bakınız. Bumunu 

lmTI"ıp ~öyle (alı, i'ifr bıı P<'k s<,,._ 

diÇ,'iın bir 1-iıf..-udıır) mu diror, yol•
o;;a, omıızlarnıı mı ı;ilklyor.. Ei:'t'r 
ko!m<.l:m ho .. l:\nı~·or-.a, .,b: de kul

Janmız. Eğ<"r ho~lanmıyorsa, koku 
<ınz olmak ":-aı1iyl<' .;abunl:\ tı-nıil<'t' 
~'ıluınır ... ınız. l"t{• bu kafidir. 

J~i bir rıı kada'! olmn~a çalr..,ı. 

Dl'l. •• " 

• * .. 
Bundnn nnla<ıılıyor ki. kadının, 

kendi.sini erkeğin huylann:ı göre 
u~·durm-ısı 187.rmgoeli\'Or. 

Erkek eğer güneşin bnt:şından 

hoslanıyors:ı., ı·adm su~malı, ve o

n un şiirin" ictfrak etmelidir. 

Eğ··r erkek bu ı:Jir manzara.ııı 

kaı şısında bir takım ı:ö:ı:lcr de söy 
kmeğf' kalkar, o ıfiri anlatmağa 

giri11ir. güzel <.ıatafatlı mr.mılar sa
y p dökr>r.ıe, ganc kız da onun bu 
1 

"" '""tirıı- yahancr kalmıyarak 

Lokvudun nazariyesine göre .ka.
dm, krskan<;hk alametleri gö.."'t.erİJ'! 

<le kandisini müz'i<; hale ~kmama

lrdrr. 
Kocasınr intihap etmekte olan 

kızın en yanıldığı nokta her erkeği 

bir telakki ctme!'idir. Bazı erkGkler, 
sessiz kızlardan hoşlanır. Yukarda 
dediğimiz gibi, bazılan da abine •• 

Lokvud şöyle diyor: 
"Akıllı bir krım, adeta. bir ak

~ri" olnıa'!ı lazımdır. Yaradılışı IJ;l

barile kf'ndislnin ola.n rolle iktlnp 
<"ttiği rolü mıta<>a birlbirinc lanş
tırmalıdır. Bir çok erkekler, bil 

kadının ~ahsiyetinde iki kadın bul
mal<tan, diğer bir tabirle (mcsnı 

bir <'liriirn) ıı>ahibl olmaktan ze,·k 

alırlar •• " 
İşte hayat a.rkadaşmr kendi&ın

den usandırmamak isti.yen yirmi 

milyon genç ku.ın 21 senelik evli 
bir bilginden alacağy derslerden 
bir kaçı daha: 

"Bir kız nc~ri yapmamahdrr? 
Hantal olmamahd•r. lç eteklik

leri, kostümünden dışarı '!arl.ma

malı, çorabmm dikişi yamı•ı: ı:ehnfı 
melidir. 

Bir (Ok cihctlerde erkeğinden da 

ha zeki olduğu iddiasında bulan
mam.a.lrdn. 

Ayaklannm şiskinliğinden, ya.. 

hut yorgunluktan §ik.liyet edip ft., 

zırt m1 otomobil~ lhtiya.ç ~~
rnemeJidir. 

Iiencu .. ın: methetmen:ıel.WU. "Fa.
lan veya falan Bay bana "3yle ;:ti
ze! olduğuma 'löy1edi" gibi likJNr. 
lan asla ı;;(iyl<'memelidir. 

I<:rke~i ı.ık srl, &ram.amahdır. Bil 

h:ı-.a i başında ik~n ona. uğramalı 
olmaz. 

ll<'uz olan ~yd<'n b&.':iını Qelli

rip, bir ~ok para. ile almabik!cek 
.,eylere deli ~bl atılmamaJıdır. Er

kr'k kııdm elbl.st>ferf Jı.akkmda mu-

1\HeT! bir fikre qhip ~. kadra o
rıuı. bıı rtkrin; 1<4tihkar e-tm~ 

lhfü. 

Boyuna ağ-rılarnıdan, sızıların. 

dan bahsetnwmelldir. 

llo<ı olmırran dedlkodulan tf>.k
rarlan1ıunalıdır." 

• ~ * 
A.merikalr mütehassıs, bir aJle 

kunnak ilzcre olan genç kızla.ra bu 

n:ısihatleri \'eriyor ama, aile ln&
rulduktan sonra ela bu kızların Uıı.
cirlerden. boşan.rnruımı tavsiye et-

miyor. '•Şimdi müstakbel koceşa 

kar~ı hallın '><.'lirrı görün de, Of\unla 
~vıendikten sonrn ooyra.kll\n aç!" 
demiyor. 

57 :raşrnda ve 21 senedir evli Mı
lunan beyRz saçlı Amerikalı haya
tı. bütün çiftler için tam bir dU-Hk 

Uiiıenli!ı: hat!:ıe getirmek istemek
tPdir. Dü,~ünün bir kere .. Nice genç 
kız, bunların ne k:ıdnr aksine ha
reket etmiştir! 
,ı1,tabiuglcrıuıiethhdıılih 
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$p&rtonun apartımanı Uç odadan 

ibaretti ve burada, asgari bir yer
de mümkün olan azami rahatlığı 
tenıin için elden gelen yapılmıştı .. 
Evin boş ·hiç bir tal-a..fı bırakılma
mıştı, Karyola bile giindüzlin kal. 
dmlarak duvarda. bir dolap haline 
getiriliyordu. 

Sparton, maden mlihendisi iken 
bir kaza neticesinde ölen babası
tun ölümündenberi bu apartımanda 
annesiyle yalnızdı. Oğlunu çok ve 
biraz da egoi'SeÇe seven kadıncağız 
onun daima yanmdR bulunmasını 

Pek sevmekle beraber müst.akil 
ruhlu ve biraz da inatçı idi. Bu i
natçı tabiatı yüzünden annesi ya
vaş yavaş onun arzularına hürmet 
etnıiye alışmış ve istediği gibi ya
§amasına ses çtkarınarnrya ba.şla
tnıştı. 

Oğlunun zabıta mesleğindeki ilk 
zamanları kadıncağıza ümit vere
cek gibi değildi. Fakat delikanlı, 
Sebatı, nikbinliği ve hepsinden faz. 
la çalıı:kanl: ğı ile bütün müşkülle
ri Yendi. Amirlerin.in ve bilhassa, 
kendisine k~ babaca davranan 
Ba:ring'in teveccühünü kazandı. 

Şimdiki işi, maaş itibariyle pek 
Parlak olmamakla beraber - ma
nevi kazanç bir tarafa bırakılırsa
y:ne az çok karlı idi: Vazife dola
Y!Siyle yaptığı seyahatlerin masra
fı kendisine fazlasiyle ödeniyor ve 
nıuva.ffakıyet halinde bolca para 
ınü.k8.fat1arı alıyordu. Bu sebeple 
istikbal, meslekteki başlangıca na
zaran ümitler doluydu. 

Madam Sparton, ilerlemiş yaşına 
ve beyaz saçlarına rağmen bakışla. 
rı canlı ve nisbeten genç ~füiinüş
lüydü. Onun hayat ufku oğlundan 
ileri g<'çenıiyordu. Ömrii"ıün son 
günlerinin tek ümidi ve sevinci oğ
lundan ibaretti. 

İhtiyar kadın kaç ge<:eslni c.&lu
nu bekllyerek uykusuz geçirmiş, 

kaç defa oğlunu e·bediyen kaybet
tiğini zannetmişti! Spa~on her de. 
fasr.\da sabaha karşı dönmüş ve 
annesinin yanaklarından, gizlice 
dökttiğü yaşların izini tath bir iki 
sözle silınesini bilmLc;ti. 
Kadmcağız §imdi bu hayata alı~

rnıştı ve eğer yeni bir Uzlintü vPsi-
1,,si çıkmamış olsaydı kendisinı he
men hemen mesut hissedcbilecek
ti: Sparton son zamanlarda daL 
gınlaşmıştı. İzahı gayri kabil br.zı 

hafıza eksiklikleri gösteriyor, dü
§Ünceli duruyordu. 
Oğlunun ne kadar lntizamr s~ver, 

derli toplu olduğunu bilen ihtiyar 
kadın onun halindeki değişikliği ses 

sizce takip etmekteydi. Delik:rnh 
ka.Jı onun söylediklerini dinlemi
yor, kah öteberi eşyasını rastgele 
bir yerde bırakarak sonra hani ha
rıl onlan anyor, sebepsiz yere si
nirleniyordu. Ekseriya gözleri, mü. 
tebessim veya mahzun, uzun zamı.r. 
da!ryordu. 

Bunun sebebi ne olabilirdi? Tec
ri1beli kadın, bu hususta şüphe bi· 
le etmiyordu. Oğlunu ancak aşk 
bu kadar değiştirebilirdi. Fa.kat a-

caba kime 3.şrktı? 
Sparton o akşam evine her za

mankinden erken döndli. Annesi 
masanın başında örgii örüyor, ara 
sıra kalkarak mutfakta pişen ye. 
meğe bakıyordu. Delikanlı onu iki 
yanağından -öperek sordu: 

- Nasılsın anneciğim? Geç kal
madrm ya? 

- Bilakis, bu akşam her zaman
kinden erken geldin. İtiraf ederim 
ki böyle hoş bir sürprizle karşıla
şacağımı ummuyordum. Son za
manlarda seni göremez olmuştum. 
Ancak yatınıya geliyordun. 

Elindeki işi bırakıp gözlüğünü 

<;rkarmış, oğlunu süzüyordu. 

Sparton gillümsiyerek: 
- Şu halde hemen yemeğe o

turmam'ZI teklif ediyorum, dedi. 
Çünkü karnım açlıktan z;I çalıyor 

ve yemek yer yemez vaıife için 
hemen gitmek mecburiyetindeyim. 

- Peki oğlum. Hemen şimdi ye
meği hazırlarım. Çok sürmez, me. 
:rak etme .•. İşin çok değil mi yav
rum? 

- Evet, anne, bilsen ne kadar 
çok! İş başnnızdan aşkın... Bütün 
gayretlerimize rağmen ilerliyemi
yoruz. Maamafih meselede son söz 

henüz söylenmetli. Muvaffak ola
cağımızdan katiyen şliphern yok. 

İhtiyar kadın içini çekti: 
- Bilirim, sen de baban gibi. 

sin. Kafana bir şey koydun mu, o
nu yapmadan uyku uyumaz, ra-

hat etmezsin. O da bir idealistti, 
hayatta irişilecek gayeden başka 

bir şeyi görmezdi. Böyle bir gaye 
intihap etti mi, benim nasihatleri

mi, ricalarımı katiyen dinlemezdi. 
Dinleseydi, zavallı adam, bir gün 
eve ölüm halinde sedye ile getiril. 
mPzdi. 

- Anneciğim, ne diye şimdi ba
na bu malüm hikft.ve!Prl tc:krarlar
aın. Acele gideceğim, yemeği ça
buk yiyelim. 

- Peki oğlum, sinirlenme. Ye. 
mPği şimdi hazırlarun. 

Madam Spart.on mutfağa henüz 
gitmişti ki sokak kapısı çalındı. 

Sparton gidip açtı. 

Gelen, gazete müvezzii olması 

pek muhtemel, perişan kılıklı bir 
çocuktu. Sordu: 

- Mr. Spartonun evi burası mı? 
- Evet. Sparton da benim ... Ne 

istiyorsun? 
- Aşağıda bir otomobilden sizi 

istiyorlar. Çabuk gelmenizi söyle
diler. 

- Çatıran kim? 
- Bilnıiyormum. 

- Sana ba.~ka bir şey söyıeme-
diler mi? 

- Hayrr ... 
- Söyle, geliyorum. 
- Peki, efendim. 

1 

(De,·ıımr var) 
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Ay~ şeker alırken, Lukrcçya 
önüne bakarak ilave etti: 

- Recep reis gitti, değil mi? 
Ayşe kahkahayla güldü: 
- IIaniya şu yüzünü görmedi 

ğin kocan .. değil mi? 
- Evet.. 

- Gitti ya. Hem de seni boşrya 
rak. 

- Ne dedin, beni boşadı mı? 
- Şüphesiz padi~h İstanbul 

kadısına emir \'ermiş. Derhal ya· 
lancı iki ~ahitle boş kağıdını çıkar 
dılar .. Recep karısrnı boşamış d • 
YPrek ilan ettiler. 

Bunlara lüıunı var mıydı? 

- Vardı. Çünkü, Recep reis seni 
i<>tiyordu. Bırakmıyordu. Efendi· 
eniz bunu haber alınca ona başka 
bir cariye vermek istedi. Recep i
natçı bir adamaır; kabul etmedi. 

- Bakın hf'le, neler olmuş da 
benim haberim yok. Demek ki, 
efendimiz benimle bu derece ala· 
kadar oluyor ha? 

- Bunu yeni mi anladın? Pad'• 
şah hasbahçedeki kameriyenin al
tına ilk defa seninle indi.. Saray 
halkı, dördüncü Murat tahta geç
tiği gün.denberi böyle bir eğlence 
görmemisti. 

- Padişahın beni sevdiğine ina· 

B f... B E R - Ak$am Postası 

-On yıl evveline ·a:t bir halım 
On yıl oluyor. Bir akşamdı. 

Yağmur yağıyoıdu. Adını unut. 
tuğum bir kızla Taksim meyda. 
mnda randevum vardı. Sevgili. 
min adını unuttum ama o ak. 
şamm bütün sahnelerini vu
zuhla hatırlıyorum. 
Yağmur durmadan yağıyor. 

du. Eylülün tatlı bir akşamıydı. 
!µsan, hala, havada yazın sıcak 
gevşekliğini duyuyordu. Bulu. 
şac.<tğımrz yer tramvay dura. 
ğıydı. 

Ben ondan evvel gelmic:ıtim. 

lambanın hafü, ma,·imtrak ışığı 
bekleme yerine adeta hazin bir 
loşluk vermişti. Gelenler, şemsi. 
yelerini açıyor ve dökülen yağ_ 
mur damlalan, yerde yılankavi 
yollar yapıyordu. 

Bir köşede bir genç sinirli si
nirli her yeni geleni süzüyordu. 
Kapının karşı tarafında, uzak. 
tan tanıdığım bir artist biraz 
evvel tanıştığı iki kadınla, ko. 
nuşuyordu. 

Gözlerim, yağmurun ince do. 
kuması arasında beklediğimin 

siluetini aramakla meşguldü. 
Randevumuz saat sekiz bu

çuktaydı. Halbuki dokuza çey. 
rek vardı. Ben saate bakarken 
bir kontrolör: 

yorlardı. 

Uzaktan sevgilime bcnziyen 
birisi geliyordu. Herhalde odur 
diye mırıldandım. Boyuposu, 
yürüyüşü h ep o.. Fakat az son. 
ra, yanıma yaklaşınca bunun 
ihtiyar \e çi.ddn bir kadın oldu
ğlmtı gördfün. 

Ara.da bir müddet geçti. Bir 
kad.n· 

- Pardon! diyerek yanından 
g.3çmek istedi. Çekildim. Ve 
yeni gelen kadını gözlerimle 
takip ettim. Tam lambanın al. 
tında durdu. Genç, çok güzel ve 
cana yakın bir sarışındı. Ona 
bakma.ğa başladmı. Onun da 
bakişlarI bir 18.hza üzeri~de 
durdu; sonra sü.kfınetle başka 
tarafa cevrildi. Orerinde, vücu. 
dunun bütün inhinalarrnı mey. 
dana çıkaran bir müşamba var. 
dı. Kımıldadıkça hatları göze 
çarpıyordu. 

ÇantasIIU açarak içindeki bo· 
zuklukları büyük lbir dikkatle 
saymağa başladı. 

- Galiba bir' mağazadan ge. 
liyor ! diye düşündüm. 

Gözlerimi ondan ayıramıyor. 
dum. Bir aralık dudaklarile bir 

- Ama pis hava! diye mı. şeyler mırıldanır gibi oldu. 
rıldandı. Ve kasketinin üstün. Sonra ansızın bakışlarını ge11e 
deki yağmur damlalarını sildi. benımkilere birleştirdi. C.)zle. 

Sonra güzel ve genç bir kız rınu kırpmadan bakıyordum. 
göründü. Arkasmdaıi da gri Asabi bi::- hali vardı. Bu asabi. 
bıyıklı bir ihtiyar .. Ad~ ~:: yet içinde daha ziyade cazibele. 
line bakılırsa kızı takıp ettıgı I şiyordu. 
anla.şılıYordu. 

Kız, gelip arkasını bana döne. 
rek yanımda durdu. Uzun boy
luydu. Mavi bir palto giymişti. 
Nedense dikkatim onlara çev. 
rilmişti. 

Gitgide vakit geçiyordu; ve 
gelip gidenlerin arkası kesilmi. 
yordu. 

Nihayet bir tramvay geldi. 
Güzel genç kız hafif bir ha.re. 
ketle eteklerini kaldırarak ara. 
baya atladı. Parasına güvenerek 
peşini bırkmıyan ihtiyar Z?-m. 
para da binmek istedi. Fakat 
birden vatman : 

- Tamam! diyerek kapıyı 

kapadı. Ve geçkin zampara öy
lece yağmurun altmda arabanın 
arkasmdn bakakaldx. 

Sat dokuzu çaldı. Kendi ken. 
dime: 

- Artık gelmiyecek ! dedim. 
Bunwıla beraber oradan ay. 

Hala, on sene evvelki o hır
çınlığını şimdi bütün tefernıa. 
tile hatırlıyorum. Bir aralık ba.. 
kışlarında bir sertlik peydah. 
landt. Ve birden rol elinin eldi. 
venini çıkardı. Ben bu hareke. 
tine dikkat ederken parmağında 
duran bir alyans gö.zUme ilişti .. 
İçimden güliimsediın. Bu hare
ketile şunu dernek iı:-tiyordu: 

- Görüyorsunuz başkasına 

aidim. Israrınız beyhude .. 
Onun bu samimi ve şirin ih. 

tarı bana o kadar dokundu ki.. 
Hemen gözlerimi başka tarafa 
çevirdim. 

Tam bu esnada arkadan birisi 
kolumu tuttu. Daha dönmeden 
beklediğimin sesi kulağıma 

geldi: 
- Görmüyor musun hava ne 

kadar fena? 

rılamıyordum. Bu yağmurlu ve • •••••••---· 
hüzünlü akşamın içinde insanla. Dr. Kemal Ozsan 
rm hali bana dokunuyor. Ve 
nedense yerimden gidemiyor. 
dwn. Bu sırada Sıraselvilerden 

bir kalabalık akın etti. Kadın. 

!ar küçük ayaklariyle sulara ba
sarak yürüyorlar, k!ih karanlık. 
ta kayboluyorlar ve kah bir ışı. 
ğm altında birdenbire görünü. 

nayım ını? 

-- Elbette inanacaksın! Seni sev 
mese, şerbeti senin elinden içe.• 
miydi? Hiç olmazsa günde iki, üç 
kere senin yüzünü görüyor! şerbet 
seni görmeğe vesiledir ayol.. 

- Benden evvel padişaha !'\i· 
lüfer şerbet götürürmüş. Şimdi bu 
işi ben yapıyorum. 

- Başgözdeliğe terfi ettin de 
ondan. 

- Nilüfer gözden mi düştü? 
- Hayır ama. Sen geldikten ron 

ra. padişah orıun yüzünü an.cak i
ki üç günde bir görüyor. 

- Ya benden evvel? 
- Senden evvel, tıpkı sana yap-

tığı gibi, onu da günde üç dört 
kere çağırırdı. üst.elik sen hemen 
her akşam efendimizle beraber ye• 
mek yiyorsun! Bu saadet şimdiye 
kadar haremde hiç bir kadına na• 
sip olmamıştrr. Bununla her za· 
man ve herkese karşı övünmek 
hakkındır! 

idrar yolları hasta lc k 
iarı mütehassısı 

Ueyoğl•ı lstlklAI Uaddesl No. 1~ 
Burııa Pa7.aıı UstU Oban,\ 1111 

ı'\pl\rtman. Tel.: 41285 . .............. ..: ... 
Lukreçya ümitsiz bir tavırla ba· 

1 ıı salladı : 

- Bundan ne çıkar, Ayşe? Yr• 
rm, öbürgün ben de Nilüfer gibi, 
yahut iki gözdesi gibi gözden dü· 
şccek değil miyim? Bu hayatın 
sonunu karanlık görüyorum ben. 

- Ne yapalım yavrum? Hepi· 
miz vaktile senin gibiydik .. Yüzii· 
müze bakılırdı. Her ağaç ihtiya • 
)ayınca kanburlaşır.. Her çiçek, 
mevsimi geçince solar. 

- Ben, solmadan göze girmek, 
bir yuva kurmak emclindeydim. 
Receple evlenseydim, belki emeli
me muvaffak olacaktır. 

- Burada d:ı onu yapmak mün 
kündür. Efendimizin sana tevec· 
cühü... yalnız teveccüh değil, mu
habbeti var. Bundan istifade etmek 
senin elinqedir. Yann sen de kt• 
dınefendiler sırasına geçebilirsin, 
Yıldız! 

Lukreçyarun gözleri ışıldadı .. 
Ve sevinçk Ayşeye sordu: 

., 
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6 ncı sayfadaki ''Oe8USU öl. 
diiren kim" hikayesinin halli: 

3 numaranın resminde ayak 
uçları dışarı doğru çevrilmiş 

görünmektedir. Ceset Nadya
mn evine nakledilince (resim 4) 
Telma, Holdenin hayattayken 
ayak uçlarını içeriye doğru !ba
sarak yürüdüğü için, ayaklara 
o şekli vermiştir. Fakat zalbıta 
müfettişi, öldüğü zam.an ayak
larını bu şekilde muhafaza et-

. mesine imkan bulunmadığı, her 
ölünün ayak uçlarının daima 
dışarıya doğru durduğunu bili
yordu. 

Adet Uralık 

1 2000 
a 1000 
1 7DO 

' DOO 
ti 2M 
mı 100 
80 DO 

800 20 

I Memleketin üç büyük hayır ce. 
miyetine ayni zan:anda yardnn 
frrsatı her zaman ele geçmez. Kur 
ban bayrammda kurbanlarmm 
Hava Kurumuna vere'?'ek bu fır 
satı elde edebilirsiniz. 
ııı::r::ıs:ısm::::::::mmı:::::r.::s:=:::at 

i 
1 Göz Hekimi 
! Dr. Murat R. Aydm 
t Beyoğlu . Parmakkapı iman 
ıokaJı No: 2. Tel: 41553 
MuayeQe •• her türlü gö:ı 
ıuneliyab fıkan için oanı1111 . 

aı:m • .::::::::r::::: r----.a.t: ·-, 
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Qocuıı Hektmı 

Ahmet Akkoyunh 
l'aıt.inı. Tıillm.bıı.ııe Palu No • 
Pazardan maada bergıın sıuıt ı~ 

ten eonra. l'etefnn 401 'Z? 

u.. 

2000.-
3000.-
ınoo.-

2000.-
2000.-
anoo.-
4000.-
eooo.-

T ürkiye iş Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmit olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler: 4 Şubat., Z Ma'.\'ll'> 

l Ağustos. 8 bdnt"lteşrtıı 

tarihlerin ile vn pılı:r 1 
Kombara.b ve lmmbarasız heeap 
ıarmda eıı az elli lruı bnlıınanJaı 

lrur'aya dabll edlllrlel'. 

- Sen de bu fikirde misin? 
- Yalnız ben değil, valde sul· 

lan da bu fikirde ... 

KARA MUSTAFA PAŞA 

KİME GOZ KOYDU? .. 

Bu arada sarayda garip bir ha
dise oldu. Fakat, bu hadiseye bir 
kaç kişi şahit o!ı.ıuştu. Saray hal· 

kının bir şeyden haberi yoktu. Me 
sele şuydu: Derya kaptanı Kara 
Mustafa paşa bir gün sarayda i• 

ken, nasılsa Lukreçyayı uzaktan 
görmüş, Venedik dilberine göz koy 
muştu. Bu vakaya yalnız valde sul 
tanın sadık cariyesi Ayşe şahit ol· 
muştu.. Darüssaade ağası da bah
çe kapısında duruyordu ama, neler 
döndüğünün farkında değildi. 

Ayşe bilmiyerek, Cevher ağ:ıya: 
- Görüyor musun, ağacığım, 

Kaptan paşa, efendimiziıt gözdesi· 
ne, yiyecek gibi bakıyor. deyir• 
ce, Cevher ağanın da ,,!Hch başına 

gelmişti. 

Cevher ağa kurnaz bir araptı. 
O, insanın ha" .ışlanndan derhal 
maksadını anlardı. Uzaktan dik· 
katle baktı: 

- Ben, paşanın bakışlarını be
ğenmiyorum, Ayşe! Bu işin sonu~ 
sarpa varacak. Paşa iyi yapmıyor. 
Ayşe yavaşça bahçe kapısından 

kayboldu .. Valde sultana koştu: 

- Sultanım! dedi • Lukreçya 
hasbahçede kuşlara bakıp eğleni· 

yor. Bahçe kapısının yanındaki 

merdiven penceresinden de kaP" 
tanpaşa Lukreçyayt seyre dalmış. 

Efendimiz bunu haber alırsa, p a• 
şanın hali nice olur? 

Valde sultan buna ihtimal ver· 
medi: 

- Siz kötü gözle görmüşsünüz
dür! Paşa şirooi ora~ m\'? ? 

- Evet sultanım, bahçe kapısl" 
run önündeki pencere önündıt itila 
miş bakıyor. 
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Sinema ve Tiyatrolar 

.. meraklı vakalar 11,t.~ ~:;!~ 
tiır umanlar, yani, 18.'lO ,fJ

lıada. binicilik niz.amnamelerine 
blr kayıt konmu.ştu. Bu kayde 
~re bir at muvasalat noktasına 
ookeyats de varsa aldığı derece 
muteber sayılırdı. Fakat bu 
nwddenin ömrü çok kısa, ancak 
'*kaç ay eürdü. 1\eden biliyor 
auaınus ! 

As saman geçmeden, atları-
... aekilanndan katiyen emin 
lııulua.an birçok cokey, a.rTivcye 
J&lditt*lan ve düz piste çı:k-

. tülan zaman, atm yükünü ha
fitltıtmek ve daha !ula sür'atle 
blmalarmı temin etmek için 
•• kendilerini atmıya baş-

' JIMer. Bu ela o maddenin li.ğ

~,ı 

n "'mMiıU intaç etti. BugUn at \ 
~derece alabiJımek i
• atm u.tüDdeki cokey ile blı-- İ 
ate muvualat nokta.sma. var- ~ 

.U. lcabeder. 

yarışlarında cereyan eden bir 
vakayı zikretmek icabeder: Bir 
maniayı ~ sonra at yere 
düşüyor ve Ur.erindeki biniciyi 
de altına alıp baygın bir hale ge
tiriyor. Uzaktan yardıma ko
~arlarken at zorla ay~a. kalka
rak, ceketini di~eriyle yakalıy.ı
rak binicisini de kaldınp yardı
ma koşanlara doğru götUrilyor. 
Biniciye ilk tedavi yapılırken, 

at, yanma çöküp adam gözleri
ni açıncaya kadar kalkmaktan 
imtina ediyor. ~ihayet o zaman 
atın tope.l.ladığt görillerek yapı
lan muayene neticeeinde bir ba
cağrnm kınldığI meydan& çıka
rılıyor. 

ı BinlCililde alakadar değilseniz 
tJtJe 1* maniden atlamanın bir 
at içla ne büyük bir p.yret ve 
JMharet illtilzam edeceğini tah· 
mJa edenıinia. Fakat öyle at • 
tar ftl'dJr ki onlar için mani &f" 
mat bir oyuncak ifidir ve ma
nileri d.iııginleri tutulmadan bile 
afU'lU". Bunu meohur dünya 
mania atlama eampiyonu Yt.lz.. 
1-iı GWttiens'in ''Oa>ppo" a
dındaki ab QC>k iyi becermeıkt&
dir. 
ATLARDA SiNiR JIEBBLESI 't 

Son olarak sizi ali.kadar ede
...-. tatuhm4an mu1a atlayan bileoek bir noktayı daha tebarüz 

dlllya flMlll>lyona bir At ettirelim: 

Yarış atlan içinde ban ina
nı1İnıyaCalt vakalı.rm kahrama-
m olan atlar da vardır. ıı..ll 
eıılmanuela'' admdaii Uın.k bu 
letıe"ytpzlaft Vtreee at )'U'lllla- , 

~·1900 metrelik bir y&l'JI& :e.. kereler, .wveıoe mütead
rırmiye h~rl&nıyordu. Büt;ttn dit def&Iar geçmiş olduğu atlar 
atlar hareket .:noktulll& pl!liıyıe yanmda fena bir kO§U ile ancak 
bqladı~lan bır sında ~ kmra- aonu"ncu geldiği görülürmüş. Ba. 
fiıı :en~d~ dura.mu bı: halde zan da geçilmez sanılan rakiple
ve bir sı~~ ~ .. içinde. bu- rini geride bırakırmış. Birçok 
Iuna~ gÖ!'Üldü:. ~utem~ıyen araştırmalardan sonra bu garip 
tepini~r. sanki üstündekı ooıke- halin !ebebi anlaşılmış : 
yf ke!ldisine aiJrJrk veriyordu. 
Nflıayet babiyeti aon haddine 
varan at cokeyi Ustünden attığı 
gibi yarış başlamadan evvel sa
hada yrldınm hrziyle k~rya 

!ıet1adı. Etraftan kendisini dur-

KOIU }>eyctrleri en az uyuyan 
hayvanlar arumda. yer alırlar. 
Saatlerce ahırlarda uznıp yat
makta bulunmalarına rağmen 

uyku saatleri dördü geçmev .. En 
fazla ancak beş saate ka.da.r u
yuyanlar görülmüştür. Bundan 
daha fazla uyuyan bir hayvanm 
büyük muvaffakıyetler kaza.ruı.-

' · 
1 
ii~ iateyenler buna. muvat-

f fak oı&madılar. Herkesin hayret 
:ve dehfeti içinde !il.hayı tam Uç 

f Wa CBet bin metrelik bir me-
f af•) devrettikten 90llr& bir şey 
: obıwnıt gibi" salt.in bir halde ge
' lip har~ket '};rinde durdu. 

~ Bu kıymetli ata bel bağlamış 
· w oaun i~in °b6h.Se giritmif o
lan birQok kimseler atın yanıı 
~ lritiremiyeoeğini tahmin et
tiler. 

, Fakat parlak bir k()fUdan 
llOİı.ra ve kahir bir UstünlUkle, 
Yani ikinciden tam üç at boyu 
fUkla birinci gelince ipodromu 
dOldurİ.n binlerce halk hayret -
ten dona kaldı. · 
~ımız kısraklar üzerindey -

kea bunlar üurinde salahiyet -
tar kimselerin yaptıkİarı bazı , 
t~tkikleri de kaydetmeden geç-
miyelim. Buİılarm katiyetle ve 
sağlam deİillere istinaden ifade 
et~iklerin~ 'göre' dişi atlar er
keklerden daha akıllıdırlar. Fa
kat diğer taraftan onlardan da
ha ugm ve da.ha sinirli olurlar. 
Ve erkec atlara kıyasla koşu 
Stlhalarındaki faal devreleri da
ha kın. lılirer. · 
SA1' KANLARIN SADAKAT/ 
Buı atların çok sinirli oldu

ğunu · IÖyleİnu,tik. Bazılarının 
da!~~ ha.MU olduklarını kay-
Jedelim. • · · ı · 

· Btrigin adında bii' "atin buan 
"::>k "W t " bar.an çok isteksiz 
nWhıfıt' r.anıdi~ti eelbrt-n~. 

Hava. vaziyetinin Giragin'in bilecek bir koşu beygiri· olamı-
8.sabı üzerinde çok büyük tesir- ya.cağını mtite-hassmlar iddia et
leri olduğu görülmüş: Güneşli mektedirler. Yarış atlanndan 
havala.rda. ni.mağlOp olan at, 1 gayrileri günde 6 - 8 saat uyur-
hava hafü yağmurlu veya. sisli lar. Me. 
bile olsa imkanı yok koşm.ayor-

Bu pazar 

yapılacak maçlar 
Futbol ajanlığından: 

mt11. Nihayet bunun çaresının 

bulunamıyacağını anltyan atın 

sahibi, onu ancak iyi havalarda 
koşttirma.k kararını vermiş: Ga
ırete münekkitleri de bunun üze
rine o haftaki yarışlar hakkın
da yUrüttükleri müta.lealar ara
sma şunu da ili.ve etmiye b~-
l .. ı "H .. . ld ~ Fcnerbaıoçe ,stadı: 
amı:ar: . av~ musaıt o ugu Saat ıı, Fenerba.rçe _ latan.. 
ta.kdır<1e Bıragın de deparda bul.spor (B.T), saat 13, Beyoğlu
(hareket noktası) hazır buluna- ' spor - !.stanbulspor, saat 15 Fe-
caktrr.'' nerbahçe - SUleymanfye. 

Şem stadı: 

Sonra, bazı atların, yalnız er- Saat 9.15 Beşiktaş - Galataaa-
kek binicilere tahammül ettik- ray (B.T), saat 11 Vefa - Alt.m-

ı · · kad b' · ·1 · · k~ ı tuğ, saat 13 Galatasaray - Top
erını ve.. m. ınıc_ı e~ı, ım . a- kap, saat 15 Beykoz _ . B~iıkt:q. 
nı yok, uzerlenne bındırmedık- KaragUmrii.k ıtadı: 
lerini ı;.öylcrsek inanır mısınız? Saat 13 Galata ~nc;Wt - ŞiıH, 
Fakat diğer taraftan yalnız bir Güneş, saat 15 Ortaköy genc;lik 

kadın binici tarafından yetişti~ - Feneryılmaz, Bozkurt. 
· ı · Anadoluhk&n ııahuı: 

rı mış bulu?an atların da kadın 1 Saat 1ı Rumellhisa'r _ Beyler-
olmak şa.rtıylc başka binicileri be}i, saat 13 Anadoluhi.sar - A
ta.şımıya razı oldukları, fakat lemdar, saat 15 Anadolu - Hili.l. 
erkekleri sırtlarına bindirmcdik- NOT: ııa.n edilen saatlerde bq.. 

lama vuruşu yapılaca.le ve fuıla 
leri görülmüştür. beş dakikayı geçmiyeceldir. Talanı 

Sonra, atın en obur hayvan
lardan biri olduğunu da kaydet
mek icabeder. Onu kendinize 

larm ve ha.kemlerin buna göre ha
r eket etmeleri tebliğ olunur. 

doet yapmak ve uysal kılmak i
çi.n ilk çare kendisine şeker ver
mektir. Umumiyetle yarış atı ol

sun, yük atı olsun, bütün ·atlar 
bisküvite bayılırlar ve çikulita
dan nefret ederler. 

r-=m 
7-1-1941 

S.OS Ajllna. 
8.18 Hatif pro. 

g'ram. 
8.45 Yf!mek ıı.. 

Atların sadık ve vefakar- 12.38 ~k ilk 

lanna kuvvetli ~i~ mi8a.l ol~rak ı tar. toe P 
eon aylarda Avrupa şehirlerin- tı.50 AJau. 
d b. . d } . l t lS.06 TUrk~ pl6ll 'n ınn e yapı an manıa ı a tar. 

ıuo Kanflk pro; 
gram. 

18.oŞ Cıu:t:ı-nd. 
18.SO ){onuıma. 
JUO Ajaruı, 
20.15 .Rad;\' O ca_ 

r.eteel. 
1CU6 Koro. 
%1.SO KODIJllDL 
"2.90 Ajanı. 

f' ., ' t Rl%a Tiyatrosu 
llALblE PIŞIUN 1Nr 

raber 9 lkindk&ao.n 

~rt~be &k,amı 

Kadıköy Sü9fona 
alnea.emda 

Beyoğlu Halk Sinemcuıı 
Borttn Mat 11 dı-, Ak,am !O de: 
1 - KISKANÇLIK 
2 - CANİ DOKTOR. 

htanbul dördtlnclt icra memurlu.. 
jlından: 

Bir borçtan dol&yı ipotek.il olup 
paraya çevrilmeaine karar verilen 
Şah Sultan mahalleainde eski bostan 
yeri, yeni yah çıkmazı ııokagında e.ski 
1 yenl l mükerrer numaralı 6698 met.. 
re nıurabb&mda menaucat tabrlkuı 
aatılıga · çtkanlm.Jftır. 

Fabrika bl.nuı: Zemin ve kolonlar 
tamamen betonarme, pen~releri d .. 
mir çerçeve, kapılar makaralar üzre 
rlne mU~harrik demir çerçeveli on. 
dille aaçtan ve çatıaı tamamen demir 
üzerine ondüle galvanizli saç kaplıdır. 
Ve bUtUn bunlar fabr1kanm dahilinde 
makinelerin 1htiz.azma. mukavemet 
edecek aurette yapılmııtrr. Ve fabri
kanın da opera dail'Mine demir ve lc&o 
pıdan girilir. Burada a.hfap bir yaza 
'ha.ne yaptlmıış gene. bu dairenin arka 
cephN!llnde erkek ve k&d.ınlara m.ah. 
.wı , yemekhane vardır. Buradan boyaıo 
ma, dalttsine geçWr. Yukatd& da bir 
ambu ve kadm ve erlttklere mabaua 
beli. ve fabrlka haricine çıkan bir 
kapın vardır. Buradan da rene demir 
bir kapı ile dokuma dair'Mine firilir.Bu 
re.da ahpp bir yazıhane ve fabrike. 
nm öoilndeki meydanlıfa çıkan demir 
bir kapı vardır. Bu dalnden tuğla 
duvarlar yapllmlf olan ha.rman dai~ 
•in• girilir. BUUm bu dairelerde 1zab 
edilen iş bölmelerine l'Öre makineler 
tema ve teeplt e<tilmiftır. 

Kazan dalre.ı: Bu daireye fabrika 
lmtındekl meydandan ayn bir kapı lle 
sirilir. Buraya da kua.n ve tetemı.. 
tı yerl~tirilm1ftlr . 

Su depoııu: Bu depo be~ oıa.. 
rak i11J8. ed!lmiftir. Aeıl eu depolUDun 
bltifltUı.de 1ld mtift. aı~r. ı,. 
pl eden Ye fabrika aTlusundakl kı. .. 
yUd&D cıa ~~&&una t ıtı. 
mn val).tır. A1tl su <tıep<>jrtle eekiz blı
çuk metre ,murabbaı Ah& Uaerine :ııe. 

lllin katı ecaahaDedir. 
Birinci kat: Ya.zıh&ıMıd!.r.' 
İkincl kat: Bir ocWlı:r. 
Oıt kat su depoeu olarak inşa edi'• 

mi~tir. . 
Ahfap barak.al&r: Bu barakalar 

tabrtkanm ön cephealne muvut ola. 
rak yapılmıt olup Uzerleri kiremitli 
ve tamamen ahşap olarak ı.n,a edU. 
miftlr. Bu baral<alardal:ı biri manuı. 
soz, di#eri bekçi oda.ııı ve dört ad~di 
de ardiye olarak kullanılan altı kraım 
dan lbanııttlr. 

Fabrika.da elektrik ve w teei.ta.tJ 
vardır. 

Sa.halt! Fabrikanm umuml Alıa.sı 
bpıdan 66118 metre murabbaı olup 
uıl fabrika. blnaır 2248 metre mürai• 
baı. bir aaha Uııerine inşa edllmlgUr. 

Takdir olunan kıymeti: Fabrika ve 
mU,temilAtınui mevki n nzlyetıe.ri. 
ne ve • tıı,rzı lnşum& ve temin edilebl• 
leceği randımanla bugünkü emllk ve 
mUmuU gayrimenkulAtı alım ve ııa.. 
hm plyaauı gözönUnde tutularak le• 
mamuıa 215.630 Ura kıymet takdir e. 
dilmiştir. Bu kıymette makineler vı 
aksamı dahil değildir. 

lılak.Jne alca&mı: Fabrika ~§ daire
ye mUnkuim olup birinci dairesi yUn 
ipliği Ckamgarn) daire.al; lkincl dal. 
resi kaba yün ipllfi • (atrlcgern), l' • 
çUncU dairesi: dokum& daireai : dör. 
dtincU daireııl apre dıiireıi, betine! 
dalre•I yardımcı teııf.aat dalreai. . r 

Birinci yUn iplik daltt11I : lngllis 
ma.ınulltmdan oları (Prince ınnitb> 
bu dairede bir adet top makar ve bir 
can cillobot ve blr adet çltt fabrtkaııı 
tğlı cWobot ve bir adet 4. ığlı cillobot 
ve bir adet 6 ığlı cillobot ve bir adet 
8 ığlı cillobot ve bir adet 80 ığlı flllt 
ma.lrlneel Ye 2 adet beMr 28 ığlı fı. 
ht makman ve bet adet beheri 200 
ığlı SA bir bükü makineei. ve · l.Jd adet 
beheri 200 ııtlı taklam bUkme ve bir 
adet 40 bob!nli kaUama maklneai ve 
iki adet çile makinesi ve mezknr mr• 
kinelerden ihzar makineleri daha iyi 
bir vaziyette büküm katlama ve kat. 
lama bükme makineleri ise fazla mü~ 
tameldir. İşbu makinelerin mukadder 
kıymeti 9800 lira olup bunlara muh
telif kayışlar, trumieyon yedek di§l • 
ler, muhtelif allt için yüzde 10 zam 
ile ceman 10780 liradır. 

İki J<ab& lpUk maklnui: Bu daire. 
de mevcut ibu.rat ve bUkUm makine• 
leri bir adet kırpmtı ve iplik açma 
maklneııi (İtalyan mamulltmdan) ve 
bir adet toz m&klneıl . ve bir. adet 
Herezon makinesi ve bir adet ballllç 
makinesi w bir adet tlçlU tarak maki · 
neııi · ve 165 lıl. C. eninde yUz fitilli 
dört yumak İtalyan mamulltmdan 
ve telleri munt&u.ındır, Ve bir adet 
4Q0 ığlık vargel makincai İngiliz m r • 
mulltrndan ve blr adet V&ra'el ip ima 
llne mabııwı makine ifbu makltıel~r 
lQin on bin lir& kıymet ta'kdlr edtlmtı 
olup muhtelif tranmılsyonl&r k&Ylfl&r 
için yUzde 7 zamla tamamı 10700 lira 

1 
krymet!ııde oldi.ıtu). • 

O'çüncU dokuma dalrul: · :ıo adet 

Maliye Vekaletinden • 
Gümüt yüz kurutluklann teda vüldeo 

kaldınlmaıı hakkında ilan 
Gümllf yQ2 kunıfluklanıı yerine sUmOf bir Uralıklar darp",.,...,. 

lıtt.n miktarda Çtkarılmıı oldurwıd&n ,umu, yttz lruruflukı&nn 11 Urt•d"· 
DUD l~l t&rlhlnden eon.ra tedavU!den IUJdınlmam karariaftJnbııuttır. 

Gnmc, yU.z lıturuşl.ukl&r ı Şub&t lHl tarlhlııdm 1Ub&r91l artılr tecta.aı 
etmlyece.k H ancalıt yalnm K&J SandılrJ.an U. Cumhurı,.t K.erkes Bankae 
fUbelertııce kabul edtlebUecektlr. 

Elinde gU.mtlf ,.ez kunİfıuk INIUD&Dlarm bunları Mal ll&Ddıklartle CUnı 
burlyet Aılerkez Baııkuı fUbelert:ıM tebdil ettlrmeJet1 Uln oıunur. 

(7002S) (10216) 

Devlet Demiryolfan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

TUrklye, Yunanistan ve Bulgaristan demlryollart anuımd& mer1 Uç ta.. 
nı.flı mUıterek eşy& t.ari!eaindeki Bulgar demiryollarına ait ~ya Ueretlerine 
1 şubat 9•1 den itibaren yüzde 10 um yapılnU§tır. (126) (l2i) 

• • • 
Kuhammen bedeli 22.500 (yirmi iklbl.n befyüz) Ura olan atertll..zuyon 

clb&%lan ve teferruatı 17 ıubat Hl pa.z&rtelf gUnU saat 15,30 da kapalı uıt · 
UIUllU Ue Ankarada idare binumda aatm &lınacaktır. 

Bu lfe girmek iatlyenlerin (1687,50) bin &ltı yU.z NUen yedi llra elU 
kuru§luk muvakkat tem.inat ile kanunun ta1ln ettlfl vMikaJan " teklifle· 
rini aynı gün -.at H,30 a ka.da.r komiayon reiııl.iğlne vermeleri lbımdn'. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada malzeme dairellnden, Haydarpa • 
şada teaell!lm ve aevk ,eniflnden dafıtılacaktrr. (l2•fH> 

••• 
Muhammen bedeli (1800) lira olan 150 adet baatane peleriıı.i (22.1.1941) 

ç&rf&lllb& günü eaat (11) on blrJe Ha.rd:ırpa.p. gar bin.Ut dahil.lDdeki komla 
yon tarafmdan açık ekıiltme u.tulile atın almacktır. 

Bu lfe girmek ietiyenlerin (l~) llrlık muvakkat temln&t Ye lu.nunun 
tayin ettiği vua.fkle birlikte ekelltme ,.unu 11&attne kadar koml.lyona mGra• 
caatl&n llmndır. 

Bu lfe ait ,artnameter komleyondan puamz olarak dafrtılmaktadır. (Ti) • 

• •• 
Muhammen bedeli 894ı Ura oıan muhtelit eb'atta 715 adet Gtırıea. dilme 

ile 5,760 lıl 3 g\lra'en kalaa 15·1-SIU çarJ&mba ıunu aat (11) on bılrde 

Haydarpapda rar bhıuı dahilinde komJayon taratmdarı açılt eUtltme 
utullle 1&tm almacaktır. 

Bu ı.,e rtrmek iateyenlerin 61 lira :S kunııluk mu.ukat tleünat Te 

kanunun tayin ettiği veaalkle 'birlikte ekırtltme ,unu •&ttne kadar Komk. 
yona mUracaaUan ll.znndır. 

Bu lf9 alt prtnameıer.Xom..lM)'olldan pe.ruız ol&rak dafrblmaktadrr .. 
(lua6) 

ı_s_t_~nbu· I Beled.l__y.-s 
. ı ta. n . ı a, r ı · 

Alibey dereli Uaeıindeki a.bf&P ltöprtınUn t&m1r1 a.cılt eluıilt.me79 komu'• 
muıtur. Keşlt ~dell 5171 llr& 4ı7 kUl"Uf ve ilk teminatı 387 lira M kuruftur. 
Keti!.,. prtname Z&brt w muame!At mUdUrlülü kaJemlıtde g'6ı1Uebbtr. lha.. 
ıe 20.1.941 puarteet gUnU aat ı. te daimi enctımeode ya.pıl&C&ktır. ~r· 
lertn Dk teminat makbuz; veya mektupl&n, ihale tarlhindeft a sUJı entl .t.. 
l&yet nalla mUdUrlOğüne mürac&atl& alacaklan fennt ehliyet n 94ıO ,,ınıa 

alt Ucaret oda.u \...Ckalarlle ihale ıunu muayyen uatte d&imt encttmende 
bulunmalan. (27) • 

Alman manıulllııld&n taclb ve .1ld 
QISqU ll)UJDeai Ye ilci ad•"t" eemu 
22 bağlı bobin m&klııeal ve bir adet 
atkı bobin m.aklıım 20 1tıı • yeni .,.. 
ziyette ve bir adet tutkal ma.klııe.tl .,. 
mi.kiııelere ıuoo Ura kıymet takdir 
edilm~ olup Juımıen yeni ola.n alil 
ve edevat transmisyonlar ka11flar i
çin buna da yüzde 2:S zaml& tamamı
na HOOO lira kıyÜıet takdir edilmlfUr 

DördüncU apre dairesi: Bir yıkama 
maklneai (hurda), blr gene yıkama 
nıakineai, blr dilık makinen ve bir 
•117.geç ma.k.J.neal ve bir m&ku mak ·• 
neai, yeni vaziyette Ye &'ene bir maku 
makinesi hurda ve bir tardon makine 
li ve bir tltU m&klneai .,.. bir koman 
eobuı ve bir dekanlr çömleği maa.ei. 
llndir ve bir bakır kaplı pervaneli ip
lik boyama kazanı ve bir kum&f boya 
teknesi ve bir paı::avra teknesi .,. bir 
Obeıım&yer pamuk boya maldnesf 
hurda ve blr atıı:geç eöktllmlll derder• 
U tamir eaki ma.k.J.ne olup bu dairede 
mevcut makinelere 11160 Ura kıymet 
takdir edilmlf olup tranıımlıyonlar 

kayışlar için ytlzde 1 zamla ceman 
12940 lira kıymet takdir edilmlftlr. 

ter allkadarlarm .,.. lrtitalt...b&klu •• 
bip1erinln pyri menkul Uaarindekt 
h&klarmı hueusile !w n murata da
ir olan lddiala.rmı ltbu 11.lıı t&rlhlnden 
lttbaren on bef ıttn içinde e'Vr&kı ma... 
bitelertle blrlikte ~murtyeUmlze bil· 
dirmPler1 icap eder. Alrai halde hah 
lan tapu actıll Ue abtt olmadıkça 
aatış bedelinin paylafmumdan briç 
kalırlar. 

4ı - ~terilen J1lnde arttırmaya 
lftlrak edenler arttırma prtn&mealnl 
okumUf ve lUzumlu malWııa.t alm.q 
ve bunlan tamamen 'kabul ad .. uı. 
bar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 27.1. Hl tarihln 
de Pa.z&rteei gUnll aaat 1' tm 11 ya 
kadar İ•tanbul dördtıncll Sera memurw 
lufunda Uç def& batrıldıktan 90ll1'& 

en çok &rtbraoa lhale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen bedelin 
yUzde 75 fln1 bulmu Ye 1&0, tılt!ye
nin al&cağtna. rUçh&nl olan diler u 
lacaklrlar bulunup da bedel bunlarm 
bu gayrimenkul lle temin edilmlf &J"4 
caklarmm mecmuundan fazlaya çık• 
maz.aa. en çok artbranm taahlıUdQ ba. 
ki kalmak üzere arttırma 10 gUn d2• 
ha temdit edilerek 6.:?.941 tarihlnde 
per~mbe .gtınu saat H ten ıs ya 
kadar btanbul dördUncU icra memur 
tutu odaıımda arttrrm& bedeli •t.ıJ 
lstlyenl.n alıı.catm& rUçbanı olari difer 
alacaklıl&rm bu rayrlmenkul l.Je t• 
mln edJlmtı alacaklan mecmuwıdan 

!ulaya çıkmak prtthı en ook arttı
ran& ihale edllir. Böyle bir bedel elde 
edilemeue ihale yaprlmu. Ve •bt 
talebi dtlfer. 

Befinci yardımcı: Teall&t fabrikada 
ceman 111 kuvvet takati.ode ekaeriyet 
le Selnmena marka 23 OıyoncJıroo mU 
tenavtp cereyanlı 220/380 voltluk ga.. 
yet iyi vaziyette elektrik motörU mn 
cut olup kablolan ve tıtnvir teailatile 
beraber 4.000 lira kıymet takdir oJun, 
m1.1ftur. Buhar kazam alev borulu 
65 metre ve 2 sathı teııhinde teori' • 
tiz ve ııu buhar t.uia&tma da 2000 iL. 
ra kıymet t.&kdir olunmuştur. Ve yar
dımcı teaiaa ta bu itibarla 6000 lira 
kıymet takdir edilmlı olup blllAaa ma · 
kine akaamma da ceman ( •5. (20) Ura 
kıymet takdir olunarak makine aksa· 6 - Gayrimenkul 'kmdt.ine ihale 
mile maa fabrikaya ceman mütehıı • olunan kimse derhal veya nrilen 
1111 ehli vukutlar huzurtle 270.050 mUblet içinde parayı vermeue ihale 
lira kıymet takdir olunm~tur. karan !ealiolunaralc kendl&nden ev-

Gayri menkulün hududu : Sağ tara. vel en yUkeek teklltte bulunan kimse 
!ı çıkmaz sokak ve etrafı Mehmet arzetmit oldutu bedelle almaıa rası 
namma lfraz olunan mahal ve aol ta• olurııa ona, razı olmaz veya bulunma& 
rafı boatan sokağı yenl aralık lake le, e& hemen 7 gtln mUddeUe arttırmı • 
arka tarafı abarm men.zil bahçeai ve ya çıkıınlrp ~n çok arttıran& ihale 
kabrlatAnı ve ön tarafı boffta.n çıkma.. edilir. İki ihale arumdakl fark .,. .... 
!ile mahdut " k&ydma nazaran da çen gtlnler için yüzde 5 ten hee&p °" 
llMS zira 20 parmaktan tbaret olan lunacak talı: .,~ difer ararlar aynca 
lk.J bo8tandır. Ma'!lallen yapılan mesre hükme hacet kaJmakeısm. memur.;, .. 
bUı 6698 lıl.lııL olarak yukarda fÖllte. ~ tlmlzce alıcıdan tahail olmıUT', 
rilmi§ttr. • · (madde 133) 
ı - İfbu rayriırienkuJUn arttırma , 7 - Alıcı arttırma bedell haricin 
~amut 11.1.94.1 tarihinden ltlba• de olarak yalnız tapu feraf harcmı 
ren 939/ 5 No. ile tatanbul dördUncU yirmi .enellk vakıf taviz Mdeltnl ye 

icra dalreelnin muayyen num&rum. ihale karar pull&nıu nrmı,. :aeellur• 
da berkeain görebilmeıi için açıktır. dur. 
tılnda yazılı olanl&~n fa.zla malt'• MGt~rakim vef'l'ileT, tıan.ı..t w tao 
mat almak latlyenler, işbu ıarbıame.. zlfat ve telltliye reamlnden mtlt.ftDIC 
ye ve. doaya numarulle memuriyeU. belelye rileumu '" m8ter&klm akıl 
mlze mUracaat etmelidir. icareaf alıcıya ait olm&Y'JI arttırm• 

2 - Arttırmaya lfUralcl için yukar bedelinden tensil olunur. İfbu pyrt
da yaZilı kıymetin yüzde 7,a niebetın menkul yukarda ptertıen tarlb~ b 
de pey fty& mnn bankanm ~mJnat tanbul d&rdUncU icra mmıurıutu oda· 
mektubu tevdi edilecektir. (Kaddıt smda iflıu Ula.,. f68terilen arttı!T'a 
124ı) tartname.l dairtıatnde atı~ağl ~ı~:> 

3 - İpotek •hlbt lllaeeklııars. dt- olunur. 


