
a 

~ ardiyanıu düşmesin
lliiia den bir çok siyasi 

tıer 
t ıcelerle askeri menfaatler 
'illin edeceğini ve bilhassa 

lafer ve kahramanlıklar hay-
İ8b-' Amerika da İngiltere 
' .. •~de gidcnmeye lüzum 
:~rufmiyecek coşkun teza
y~rlere sebep olacağını dün 
•tıe bu sütunda yazmıştık. 
. Hakikaten ehemmiyet ve 

Ctddiyetini Alman matbuatı· 
:·~ da itirafa mecbur kal
p~'l~ Bardiya mağlübiyet ve 
. rışanlığıadan ~onra Ame· 
~•kan gazetele,inin İ n giliz 
k Udtet ve kahramanhğı hak-

ll•da kaleme eldıkları şeref 
•• l•n destanları ancak res· 
illi bir İttifakla bağlı bulu-
111" bir milletin muıaffer 
Orduları için yazalabilecek 
Pırlak medhiyelerdir. 

Aaıerikan sempatisinin 

ın 

Başvekili iz 
tuk sö 

bir 

ita an 
asker eri 

Ruzvelt 
diyor ki: 

Ellerini kaldırarak"Ka. Mütecavize mukavemet 
\pitiliisgonu,, gani tes. eden milletlere elimiz-

lim olugoruz, dige den gelen gardımı 
bağrıştılar gapacağız 

Kahire ( A.A ) - lngiUz 
Şark orduları umumi karar
giihn11a tebliği: 

Libyada Bardiya h rp sa· 
hasının temizl~nmesi dt!v m 
ederken diğer tardtan logl
Jiz orduları Tob. uka doğru 
ilerlemektedir. 

Londra (A.A) - Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

Bardiyaoın zabtından bir 
kaç dakika sonra beo de 
şehre girdim. Daha el'an 
sokaklarda itaJy o asl:erleri 
ş şkıo, şaşkın geziyorlardı. 

Daha ileride yolun ilıi ta
rafma İtalyan subay ve er
leri kendi arzulariyle teslim 
olmak üzere sıralanmıı ve 

Vaşington - (Londra rad
yosu g,15): Reisicumhur B. 
Ruzvelt kongrede mühim bir 
hitabede bulunmuş ve sent
Jik nutuklarını ikinci kinun 
ayının yirminci gününe terk 
etmiştir. 

Ruzvelt söylediği hitabede 
ezcümle demiştir ki: 

"Amerikanın harici ıiya
seti küçük ve büyük devlet
lerin hukukunun siyasetine 
istinad edecektir. 
Birleşik Amerika bükömeti 

mütecavizler tarafından zorla 
kabul ettirilmek istenen ıul
hu asli kabul etmiyecektir. 

'? kuvvetli deJil ve nişanesi 
'

1 Aaıerika Cumhurreisi B. 
Uheltin diin akşam yaptıg·ı 

ııı-h· 

~;;:ı.:ı...~ , toplu olarak bulunuyorlardı. 

Amerikanın emniyeti bu· 
gün olduğu kadar hiç biz 
zaman tehdit altında kalma-
mı~tır. 

rtıu 1tn hitabesinde buluyo-
ı. 

ii Bay Ruzvelt küçük ve bü
~ k milletlerin hürriyet ve 
1•r1c1 b 1

, il uğrunda asulardan-
erı Yaptıkları savaşları biçe 
''1 Yırak onları esaret altına 
' lllık . . k ııtıyen mütecavizlere h:'••. koymak istiyen her 
d 1111 bir devlet ve millete 
llı~:oıerika tarafından silah, 

9 • •mmat, tayyare ve tank 
d:~;ıe~•~ini ve bunların be
te, ~rınınin harpten sonra 
" 

91 Yesi düşünüleceğini be-,,,, t -
le e aıekle futuhatcılara 

b~rıı bir kere daha manen 
ır ·1 

d 1 inıbarpte bulunmuş olu. 
Bu .. 1 le soı erle mütecavizlere h::•1 lllücadeleye girişecek 

du .... de9 Iete1 para moselesini 
fUnm· lbaJ ıyerek, ber nevi harp 
leoıe . . w. . k t11l ıını verecegıoı açı -

le, ~Çığa ilin eden Ameri-
dı Uaıburreisinin bu mey-

' ok hyı b uoıaaına karşı, dün-
le,, •ıtan başa fetetmeğe 
tec,''. Vermiş görünen mü-

9•ıle · •er rıQ nasıl bir cevap 
td'I ~ Celcleri hakikaten merak 

ı ecele b· 11.._1, b ır mesele halini 
ulunuyor. 

SIRRI SANL! 

lomanga elçisi 
" 1aörıımadı 

• . oako•a (A A) l•taaı b'ld· . . - Taı 
ı:. ı ırıyor 
llll • 

d,1l 'ıc Y•pancı kaynaklar
'-lııa"çı an bir haberde Ro. 
"'l ,,. elç' · · 
~ dıiı ısınıo geriye çağ-
•\aerı hakkında çıkarılan 

er k· ·ı •mı en uydurma-

Başuekilimiz Dr. Refik 

Ankara (AA) - Büyük 
Millet Meclisinin dünkü top
lantısında l\ieclis içtiuıaının 

10 mart gününe talikine oit 
kararın kabul edilmesıni 

müteakip başvekil Dr. R· fik 
Saydam kürsüye gelerek 
aşağıdaki nutku söylemişler· 
dir : 

Saydam nutuk söylerken 

şikayetler vardır ve olacak
tır. 

Aziz arkadaşlarım. 
iki aylık bir tatile karar 

vermiş bulunuyorsunuz. in
tihap dairelerinizde veya 
memleketimizin diger mın
takalarında tetkikler yı pa
caksınız. 

Bize güzel intibalar ge
tirmenizi dilerim. 

Ankaradan ayrılırken da
hili Ae harici vaziyetimiz 
hakkında benden bir kaç 
kelime dinlemenizi rica ede· 
rim. 

Bugün dahilde en büyük 
çalışmamız dünya buhranı 

karşısında iktısı:ıdi ve ticari 
sahada müvazcneyi muha- 1 

faza etmek, Türk vatanda
şının asgari ihtiyacına teka- I 
bül eden yiyim, giyim ve · 
yakacak maddelerini bulma- ; 
sını temin maksadile bunla
rın nakil ve setışını sıkı bir 
nizam altına almak, istihsali 
hitta elimizdeki vesaitin fev
kinde bir dereceye çıkarmak 
ve bilhassa ihtikirla m üca
deleyi şiddetlendirmektir. 

Bu hususta hükumetinizi 
lüzumlu olan her türlü sali· 
hiyetlerle teçhiz buyur-
dunuz.. Ne müstahsiJin, 

tüccarın ve ne de 
alııamadıiı bir 

F k t ::ami dikk tle bü
tün gayretimizi sarfederek 
bu devreyi geçireceğimize 

knniim. 
Bu arada bir daha bilhas

sa tebarüz ettirmek isterim 
ki asgari ihtiyaç göz önün
de tutulacaktır. Yani lüks 
m .. lzeme denilen ve bayatta 
ihtiyaca değil zevke cevap 
veren eıyaya biç bir kıymet 
ve mevcudiyet vermiyece
ğiz. 

Bize lazım olan bilhassa 
geliri sabit ve mahdut olan 
vı;.tandaşların ve ailesinin 
ihtiyaçlarıdır. ilk safta bu 

- Deuamı 4 üncü şahifede -

Yuna lılar ye. 
nıden bir kaç 

Öy, 219 
aldı ar. 

• 
sır 

Atiua - (Londra radyosu 
8,15) Yunan resmi tebliği: 

Arnavutlukta üç mevkide 
ileri harekat muvaffakiyetle 
devam etmektedir. Dün de 
yeniden 219 italyDn askeri 
esir ve mühim miktarda 
harp malzomesi iğtin m e· 
dilmiştir. 

Esir ve ganaimin mühim 
bir kısmı sahil mıntakasında 
alınmıştır. 

Kisuryada bazı köyler zap
tedilmiştir. iki gündenberi 
biç bir İtalyan taarruzu vu-

Bunlardan bir kısmı bizi 
görünce ellerini yukarı kaldı· 
rarak: "Kapblasyonu,, diye 
bağırışblar. Yani teslim olu
yoruz demek istiyorlardı. 

Yüksek zabitler ise vali 
konağının büyük bir saJo. 

nunda toplanmış bulunuyor-

Biz evvela kendimizi mi· 
dafaa ve saniyen de m&
tecavize mukavemet eden 
milletlere elimizden ielen 
yardımı yapacağız. 

Amerikanın bu hareketi 
bir ilinı harp değildir. Dik
tatörler nasıl telakki eder-

-Devamı 4 üncü sahifede - -Devamı 4 üncf •alıilede -

R uzveltin şahsi Bayramın birinci gününden •• •ı• itibaren asri sinemada 
mumessı ı T- k - 1- k ı ur çe so~ u, şar ı ı 

Lo draya ~are ÇANALLALE GEÇiLMEZ 
ket ettı filminden başka 

Vaşington (A.A) - Lon
drada muvakkaten Amerika 
büyük elçilik vazifesini göre-
cek olan B. Runeltin ıahsi 
mümessili dün tayyare ile 
Lizbuna hareket etmiştir. 

Amerika mümessili bura
dan Loodraya gidecektir. 

-· 

Hudutlar Bekçisi 
adında muhteşem bir Ame
rikan filmi ve iliveten İngi
liz-İtalyan harbinin safhaları 

vesaire •• 

Asri Sinemaya Koşunuz. 

- Neniz var8a hepsini teslim ediniz. 
- Sana pırlanta gibi bir kız teslim ediyorum, daha •• 

istersin? 
- Bu kıza p11lanta almak için bana pek çok para il-
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Kurban deri 
ve barsakları 

Sinsi sinsi zehirlegen ve öldüren, Hava Kurumu tara. 

Bir hırsızın 
yılbaşı 

eğlencesi. 
lllailbul, - Adil Çimen 

admda birisi yılbaşı gecesi 
geniş mikyasta eğlenmeğe 
karar vermiş, fakat cebinde 
on parası olm~dığı için baş-

bir hastalık : f ından toplanacaktır ___ .. __ _ 
S 'ALIGI ŞEKER H 

iştah daima iyidir, hatta f aıladır; fakat 
çar çabuk bazımıızlığa uğrı rlar, yemek
lerden ıonra karınları şişer, yemekten iki, 
i~ saat sonra mideleri ekşir. Daima kabız 
olurlar~ basur memeleri çıkar. Sidik koyu
dur ve renklidir. içinde fosforlar ve üre 
~oktur. Böbrekte taş pcydca olur. 

Daha ileri yaılarda, izler aba ağırlaşır 
ve tehlikeli olur. Çünkü iç azayı hastalık 
sara. Bu zamanlarda nikris nöbetleri ve 
ıeker illeti baş gösterir. Ka o götürmeye 
yarıyan borular bastal nır; c.amarlar katı
laşır, böbrek örgüleri iltibııplanır, beyne 
kan hücum eder ve damar patlıyarak bey
ne kan akar. 

Böbrek ve kara ciğerin bozulmaları, obur 
olan bu hastaların çok yiyip içmelerinden 
daha fena hale gelirler. 

Nikrise, artiritik olanlarda çok rast ge
linir, oburların ve çok içicilerin hastalığı
dır. Nikriıin ilk nöbeti 26-30 yaş arasın
dadır. Gece yarısı ile saat üç arasında baş 
parmaklardan birinde şiddetli bir ağrı has
tayı uyandırır, azıcık basmakla bu ığrı 

artar. Sabaha karıı horozlar öterken erteıi 
akıam yeniden ba~lamak üzere durur. Bu 
parmaiın oynak yeri şiş er, sıcak olur kı
zarır. Ateş vardır, bazım yolları paslı ve 
tutuktur, sidik çok koyu kırmıııdır. Bu 
nöbet bir kaç gün içinde tekrarlar. El ve 
ayuk parmaklarının ötekilerine geçer, ha
zan diz ve kol oynak yerlerinde de olur. 

Nikris, kusmakla beraber mide ve bar· 
sak ağrıları, delilik ve çırpınma gibi beyin 
hastalıkları, yürek çarpıntıları, sıkıntı, gö
ğüı kunaak gibi kalp hastalıkları ve böb
reklerin bozulmasından albümin işemek 
hastalıkları doğurur ve onla la karışır. 

Bundan sonra nikris eskin: is bir hal alır. 
Kalp hastalıkları ve damar gerginliğinin 
çoğalması ve eskimiş böbrek iltihabı 

bıtlar. 

Nikrisin bir benzeri kurşunla zebirlcn· 
mekten olur. Böylesi hemen bütün oynak 
Y"rlerine salduıt ve çabuce.lt böbrekleri 
fena bir bale getirir. 

Nasıl korunmalı? - MülSyim beden jim
nastiği yapmak ve yemeğe çok dikkat 
etmek •• 

•*• 
Yemeğe dıkkat; peıhıs - Yasak olan 

yemekler: 
Vücutta bu hastalığı iki şeyin biriku:eıi 

yapar. 

- BiTMEDi-

Ku•aı •e Mobilya Boyaları Geldi 

Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da kurban deı i ve barsak
ları Türk Hava Kurumu ta
rafından toplanacaktır.~Top· 

lama işlerinin düzkün ve 

çabuk yapılması için kuru
mun Ankara ınerkez şubesi 
t:arafından gerekli olan ted
birler alınmış ve hazırlıklıu 
yapılmıştır. 

Bu yıl barsak toplama işi

ne de ehemmiyet veriıecek· 
tir. B~rsaklar gömülmiyerek 
temiz bir halde teslim edil
diği takdirde hem israf edil
memiş olacak, hem de kuru· 

ma yardım edilmiş olacak
br. 

tan pua tedarikine koyul
muştur. Adil Çimen, ilk iş 

olarak Tahtakalede Yusuf 
adında bir kahvecinin dük
kanına gizlice girerek rad
yoyu aşırmış ve bir iki saat 
içinde bunu 50 liraya sat· 
mıştır. Cebine elli lirayı 

koyduktan sonra Beyoğluna 

çıkan Adil Çimen, bar, mey
hane ve içkili gazinoları 

sırac;ile gezmiş sabaha kadar 
eğlenerek gen~ on parasız 

kalmıştır. Ertesi gün dükk!i

nında radyoyu bulamayın 
0 Bay Yusufun şikayeti üze 

Ec e b · t I rioe harekete geçen zabıta 
. Jl roze Adil Çimeni yakalamıştır. 

t&ŞIDmayaçak Adliyeye verilen Adil Çimen 
• 1 birinci Sulbceza mahkeme

lıtanbul-Dilhiliye veki-
1 since tevkif ettirilmiştir. 

leti vilayetlere gönderdiği 

bir emirde kıyafet kanunu 
mucibince memleketimizde 

Kanatlı gençliğe yardım 
ederek geçireceğimi& bir 
bayram, bayramların en hu
zur vereni olacaktır. 

ecnebi rozetlerinin ataıın
ması . menedildiğini bildir
mektedir. 

Alsancakda 2az bulunmayınca 
Hadise peşinde koşan gönlümün, 
Güzü var, kışı •ar fakat ya:ıı yok. 
Bazı dem hiddetle coşan göalümüa, 
Peşrevi çok amma çalar sazı yok .. 

Çok kere yüksekten atasım gelir, 
Ç11tana gizlice çataum gelir ; 
Sivrilip, sivrilip batasım gelir 
Neyliyem dikenin geçer na:lı çok .. 

Çok gec:3 kömürsüz, ateşsiz kaldım 
Odamda yorganı sırtıma aldım 
Derdimi açmadım, dertl~ bunaldım 
Dertlerin çoj'u var, Eikia aıı yok .. 

Böyledir her hali dikensiz dalın 
Çektirir bin bir gam yazıli alın 
Alsancak semtinde hiç bir bakkalın 
Mütteri için bir damla gazı yok.. 

F. ,etmazdiken 

ister Gül, ister Ağla 

LOKANTADA 
---------

Vakıt ckıamdı. Lokantaya giren bir muşteri bıııJama 
istedi. 

Siroz sonra önüne konulan ete çatalını bahnrken, iU· 
SOllU çağırarak ÇI kıştı : 

- Yahu bu et safi kö!lele. 
- Am n bayım yaul .. şınız var. Bu ay.ıkkabı pahalılığında 

b'r isk ıp.oliit köJtılcyi 25 kuruşa nasıl sntarız? 
Böyle bir boztr cevebn : 

ister Gül, ister Ağla 

s. ezacı başı 
Kolouy esans, podra, ve kremleri 

Tü~kiyemizde misli olmıya bu en en
f"s kokulEXr hiç şüphesiz: kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediycleriıniıiu daima olduğu gibı ba
şında r•leeektir. 

Banıer isimlerile taklitlerine aldanmayınız etiketi ve Fe-

acaa: wı a 

1 
1 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKADA 

(43) Yazan: Halil Zeki Oım• 

- Doğrusu bir şey getirmedim. El çan· 
tamda yetmiş dolar var. Bu para Ramrib 
içiu gönderilmiştir. Sebebini bilmiyorum. 

Bu parayı kim göcderdi? 
- Sluster .. 

- Bana bundan başka söyliyecek bir 
şeyin yok mu? 

- Yoktur, babusuı yorgunum, isabıoı 
da yerinde değil. 

Bunun üz:eı ioe federalcı zabit Turru dl· 
şündü : 

Bu kızı söyletmek için tazyik edecek 
olursa yarın mahkemede itirafatıaın tazyik 
neticesi olduğunu, uykusuz bırakılmak ıu-

retiyle cebren söyletildiğini iddia ederek 
ifadesini İl!kir etmesi, yahut değiştirmesi 
ihtimaline mebni saat te gece yarıııaa 

yakfaşmıf olduğundan bir kadın polisi• 
nezaretinde suçhayu terkederek, ıeceyi bir 
hücrede bir koltuğun içinde geçirtti. 

Sabahleyin saat dokuzda mösyö Turr• 
geldi. Suçlu kadını yine h•zurandaki kol
tuğa oturttu. 

Mücrim kadın sarışın ve .ıenıin rü.ıel
likteki ıaçlarını ıayaoı hayret bir surette 

taramış, sanki istintaka değil de Celp ku· 
İübtine gidiyormuş gibi batına bir kraliçe" 

vari bir düzen vermiş, bu sureti• 
bütün güzellijini, bütün tazeliğini, bütllD 
cazibeıini canlandırmıı, müıtatiğin kalbiai 
fcth için ilahi bit güzellik ile teçhiz olun• 

muş idi. Bu tahminde aldanm• nıştı. Çünktl 
bizzat Bay Turru kadının yüzllne baktıi' 

zaman kendi !kendine: "Ben erkekler 81• 
tünde zafer kazanmak için kendine, güıel-
Jiğinc, desisesine, serbestisiae riivenen bit 
kadına ilk defa tesadftf ettim. Bu gCSn~I 
kaleıi tankının ateşi karşısında mukavemet 

gerek. Evet, bir düşman casusu, bir Ame· 
rikaı;ı kurmayının gönlü üatfinde zafet 
bayrağını dikemmelidir.,, Diyerek caıol 
kadına şu yolda bitad etti: 

- Bakalım bayan, Rumrihten baık' 
Nevyorkta kimlerle münaaebatta buluulr 
yorsunu~? 

Yuhanna başını eğerek cevap verdi: 

- Hatırlamıyorum. 

- Haydi, haydi Fröylayia; siz zaten itİ' 
raf ettiniz ki sahne tamamlanmııtır. Uaot' 
muyınız ki biz duha çok şeyler biliyorul' 
Burıuo!a berzber mevkiiaiz buhranJıdıf• 

Çocuk olmayınız, chıba bazı kimıelerle d' 
münascbatta bulundunuz değil mi? 

- Evet. 
- Bunlardan herhalde bazllırının iıiıJJ' 

Jerini babrJarıınız. Hiç olmazsa birioi' 
adrnı. Haydi, söyleyin! 

Hatırlamıyorum. 

- Dev-a J •?'" -
--.--..~-~------~~--.-~~---__,/ı 

i ASRİ SiNEMADA 
: Mevsimin en heyecanlı filimlerini g~'~ 
ı termeği esaı me.sleği yapau bu zarif ıı" 
ı ma bayr oıın birinci gününden itibar'' 
ı Türkçe ıödü ve şarkılı ve Tükr kabri' 
: mııolığını.:t e'l şanlı abidesi: 

iÇ" a ~ ale gf::çile , 
ı FiHminden başka çok zengin bir pr' 
ı gramla seyircilerini memnun ve müftelll' 
ı edecektir. Okuyucularımısa harareti• 
ı IİY• •d•iı. 
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315 Göztepe M. Jsmetpaşa so. 940 ada 3 parsel 
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Çoktan beri, gizleri bun- f 
da idi. Bu k6tkü yaptırır
lc.en hep onunla baş başa 

316 Göztepe m. ş fak so. 936 ada 4 parsel 159 
m.m. 1 ne. arsa 

Masaya vurma
dan beste ya
pamıyan san

atkar bahçede doJaııp salonda 
0~11rnıayı kurmuıtu. Aaibuki 
flllıdi? 

- Demek anlaıtınız. Sel
nıa ile öyle mi? 

- Haydi, çabuk bir ce
''P Ver ne istiyordu? 
~ CenıiJ kararını verdi, aya
~· kalktı: 

1• - Bana sekiz bin kiisar 
ırayı mel oldu. On bin li-

~~ Ver; evi sana olduğa gi · 
1 bırakayım. 

9 
Biraz çekiştiler ve Şakir 

1 
SOO liralık bir çek imza
•dı. 

* * • 
letteai gün Cemil, ıon 

Rlinünü reçirdiği yeni ve 

k&bik evinin balkonuuda 
dalgın ve düş&nceli kahve-

~İııai içerken birden bire fır-
•dı. Odada telefonun bııı • 
Ilı geçti. Istanbulda bir eve 
lt)ıfon etti, bir genç kız 
lcendiıine cevap verdi. Ce
llliliıı ıözlerinden bu genç 
:•ı evveli bir ıey anlama-

1· Sonra beı yüz lirayı du-
1'1ıaca ıışırdı : 

- Bet yüz hazır mı ? 
Diye ıordu. Cemilden 

(••et) cevabını alanca se
•iıadi •e (peki!) dedi. 

le· O a-ln 6ğleden sonra Şa
ır rllıel eve büyftk bir 

"bavulla geldi. Eıki mektep 
~rkadaıı Cemili, tiımao~ 
•ta ve zenginlere mah-

'11• bir neıe ile selimladı, 
oıa1a oauızundan tutarak: 

S - Puaları çektin mi ? 
•lcıa yeme Cemil, bir ev 

~taıa •l.. Biliyor masun dört 
1lçu)r treni ile Selma da 

ielecek. 

b. 18•rıin evi satın aldığıma 
1 

•e11 ne kadar sevindi. 

•d Cenıil bu keyfi yerinde 
lcü anıda11 çabuk ayrıldı. Bazı 
6 Çiilr eıyııını sonra almak 
ı~,~ evden çıktı, gitti. 
Şaldrio neıeaine payan 

Yolctn. 
Evi L• 

di· Qlr kerre daha gez· 
b 1 ba11yo odasına bayıldı; 
tı::•d• ve yatak odasıoda 
lı 11 uzun durarak uzun 

t.'Y•lita daldı. Beraber ge
ırdı w. 

" fı hizmetçiye bir kah
e 11111arladı. 

• Balkonda tam k~hveyi 
ıçtri( l . 
bır eo k"P• açıldı. çerıye 
ş•k• kadın hayali silzüJdü. 
._

11 
•r koca göbenin balko-

~il:tııezlonru içindea müı· 
-.......~rak batını çe-

l),· F abri -Işık 
•• ..,1 a' Memleket haataneai 

ft0 °1ltken müteha1aı•ı 
lllt)ı, .. 

hp1ı Ye Elektrik tedaYiıl 
ır' llciacl Be1ler Sokak 

TIL.IFOM. 2SG 

virince ıenç ve güzel bir 
kedrufa karşılaştı. Selma 
snnıyordu. Fakat başkası 
çıkmııtı. 

- Kimi aradınız efen· 
dim? 

Diye sordu. 
Genç kız kıvrak ve ne

şeli bir sesle: 
- Beni buraya çağırdı

lar amma başka birisi oJdu
ğuuu söylememişti. 

Sonra ilave etti: 
- Ev sahibini istiyorum. 
Şakir anladı, fakat anla-

mamazlıktan gelerek : 
- Ev sahibi mi, benim. 
Şakir, Selmarıın daha bir 

buçuk saat sonra geleceğini 
bildiği için bir kaç dakika 

Cemilin dostundan istifade 
etmek istiyordu. Genç kız 
da bu fırsatı ona vermekten 
çekinecek huyda değildi. 
Etrafı gözden geçiriyor; bal-
kondan dııuıya bakıyor: 

- Ah ne güzel ev, ne 
güzel hava, ne manzara! 

Diyordu. 
~akır rzülerek ona yol 

gösterdi ve evin her tdra· 
fını geıdirmcğe başladı. 

- $onu var -

Pirinç yiyenler 
ne kadardır? 
Ekmeği insanların başlıca 

gıda maddesi addetmek ba
ta olur. Çünkü yer yüzünde 
bulunan isnanların yarısın· 
dan çoğunun başhca gıda
larını pirinç teşkil etmekte
dir. 

--o--
iş icadı 

Birleşik Amerikadaki Vis
kuaseo üniversite1i profesör
lerinden A. D. Viıpear, Yu-

aanistandaki meıhur Patenanın 
Yunanı kadim zamanında iş
sizlere iş icat etmek mak
sadiyle yaptırılmış olduğunu 
iddie etmektedir. 

HUIUK MEZUNU 
iL YA ARDITI ÖZONARAN 
1 - Her ReYİ emval Ye emlA
kin tenıinath bir ıurıtte icar 
ve idaresini tleruhde eder. 
2 - Tiuri ve aanayii karlı İf 
sahipleriyle sermayeclarlart ta
nıştırır. Orta Yemit çar41 'S 

İZMIR 

KEÇECILE DE 
Nezafetlyle me,hur 

TEVFiK 
Paşa hamamı 

Izrnirin en güzel ve temiz 
hamamıdır. 

Bütün lzmir balkı bayram· 
Jık hamamını TEVFiK PA· 
ŞA bamammda yapacaktır . 

317 Göıtepe ismet ve fc!nİ 940 ada 12 parsel 
224,25 m.m, 3 no. arsa 

218 Göztepe ismetpaşa so. 940 ada 1 parsel 173,25 
m.m. 23 co. arsa 

319 Göztepe m. ismetpaşa so. 940 ada 2 parsel 
184,50 m.m. 21 oo, arsa 

320 Karşıyaka bahriye m. karakol ıo. 174 ada 7 
P•Usel 184 m.m. 7/1 no. arsa 

321 Karşıyaka bahriye m. karakol so 179 ad 2 

45 00 

50 00 

50 00 

40 00 

55 20 

parsel 1495,10 m.m. 28/30 ao. eşcar havi arsn 488 50 
322 Karşıyaka ba:riye m. şimendüfer cad. 179 

ada 5 parsel 2277,20 m.m. 34/1 numaralı 
eşcari havi arsa 

323 Karşıyaka bahriye m. şimendüfer cad. 179 
ada 4 parsel 964 60 m.m. 34 no. arsa 

324 Kahramanlar m. eski selanik, yeni 1396 ıacı 
güven cad. 1910 ada 20 parsel 47,25 m.m. 
l 7 num.ırah hane 

325 Karşıvaka bahriye m. inayet s. 159 ada 38 
parsel 244 m.m. 6 ve 8 no. la arsa 

326 Karşıyaka alaybey m. galibiyet ıo. 43 ada 
14 parsel 10 numaralı arsa 

327 Karşıyaka bahriye m. tütüncü ıo. 176 ada 11 

683 00 

288 75 

240 00 

172 00 

30 75 

parrael 138,80 m.m. ' numarala hane 250 08 
328 Krııyaka babr.ye m. yeni so. 176 ada 5 

panel 99,50 m.m. 30 numualı arsa 
329 Gtızelyah m. 52 inci sok 493 m.m. 19 uo. lu 

hane 
330 Üçüncü karataı m. enveriye ao. 654 ada 7 

parsel 227,2' m.m. 65 numaralı arsa 
331 Üçüncü karataı enyeriye ıo. '54 ada 7 parsel 

192 m.m. 65/1 numaralı arsa 
332 Oçüocü karataş enveriye so. 654 ada 7 parsel 

290,25 m.•. 'S/2 numaralı arsa 
333 Salhane yeni turaa enveriye ıo. 689 ada 7 

parsel 97 m.m. 99/1 numaralı ana 
334 Salhane envsriyc so. 689 ada 14 parsel 

164,50 m.m. 103 numaralı arsa 
335 ikinci karantiaa kbprü kayatepe bayır 1737 

ada 111 panel 305 m.m. 1 numarala arsa 
336 Göztepe m. abdullah ezel 855 ada 4 parsel 

30 00 

50 00 

45 45 

38 40 

58 00 

19 40 

32 90 

15 25 

169 m.m. 1 numaralı ars..ı 51 70 
Yukarıda yamh emvalin mülkiyetleri peşin para veya 

ikinci tertip tasfiye vesikasile bedelleriödcnmek üıere açık 
artırma usulile 1-1-94l tarihinden itibaren 16 iÜn müd
detle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri u;-1-941 tarihinde 
saat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de
pozito akçesi yatırarak yevmi mezkurda M. Emlak mldür
lftğlinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilin 
olunur. 5730 

Bctboven, kulakları sağır 
olduktan sonra gene bir çok 
besteler vücuda getirmitti. 
Fakat ov sahibiyle biç ge· 
çinemezlerdi. Çünkü bir 

eser beatclet kcn maaaslna 
yumruk vurmak idetiydi .. 

Kulağı işitme:diği için o ka
dar hızh vururdu ki, ev sa-

hibi hemen duyar, odasına 

koşar ve maı:aya bir daha 
vurmamasını tenbib ederdi. 

--o 

Hayvanların 

Sürati 
Çok kiınseler fili çok •in 

hareket eden ve g&çllilde 

koıan hayvan olarak bilir. 
Likın, saatle teabit edilmit· 

tir ki, bu dev cüsseli hay· 

van, yabani keçi kadar ı&r· 
atli, yani 11atte 35 kilometre 
koşuyor. 

Y alnıı, filin bu kadar yol 
alabilmesi için kızmış, asabi-

leımiş veya ürkmiş olmaıı · 
lazımdır. 

N osorog saatte 45 kile· 
metre koşar. Şimali Afrikada 

bir Noıorog bir seyyah oto· 
mobilini iki aaat kovalamıı
tır. 

Otomobil ·saatte 60 kil -

metre yol almış, fikat Noao• 

rog gene otomobili takip 
etmiıtir. 

Hayvan nihayet bir aiaç · 

tan atlarken yaralandığı i,ia 
durmuştur. 

Yabani mandalar saatta 
60 •kilometre ve aslan iıe 

71 kilometre kotar. 

Fakat bütün bu hayvan
........ •••••••9'""' ...... • ..... -.................... lardaıı en çok mesafe kat-

~ 941 KOLONYASI f eden Loparddır. Saatte 110 
ı Bayram Hediyeniz Eczaeı (EMAL K. ı kilometre yol alır. Tilki, ya· 
ı AKTAŞ'ın bu yeni kolenyası olsun. ı 

1 
ban eşeği, zürefa, kanruro 

: H İ L A L ( c z A N E s İ ı köpekten daha süratli ko· 

:. ...................... •••••• .................. •• .... .: iiiiişliariiiliiiariii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
TAYY RE SINFMASINDA Telıf on 36 - 46 

Bayra·m Haftası 
8 - 1 - 941 Çarıamba günü matinelerden itibaren 

Canh bir tarih.. Yüksek bir aşk.. Üç erkeğin aşkı uğrunda hayatını 
Heyecanlı bir mevzu .. Çıldırtan 3 Saat/ık feda eden bir kadın .. Ağlatırcasına 

bir kıskançlık hissi ve müessir bir aşk dramı 

Beyiız Esire 2 Şimal Kanunu 
( HAL t M E) (LA LOI DU NORD) 

Sinema kudr tiaia büyük harikası OYNIYANLAR: Michele Morıan • 

Tu" R'ÇE '0 .. ZLU• MUAZZAM FİLM Pierre Richard Vilm Charles Vaael 
1\ y FRANSIZCA Sözln 

MATiNELER: ŞiMAL KANUNU BEYAZ ESiRE 
Bayram günleri.. 1I - 2 - 5 - 8.15 12.30-3.30- 6.31- 16 
Diğer günler.. 2 - 5 - 8 3.30 - 6.30 - 9.30 

Yalnız 8, 15 te en son Yakın Şark harp haberleri ilaoetcn g6ıterilecelttir • 
maqı+&*fd fik c% WSWS!IS 

--~----'Rl"mll~ .... Z:...ll!Nlblll•~a<a·~ ................ ~ ..... lllill:l.ı:ıia!t ... ıdllmll•T .................. Mucm:~--aua·• .. mıiimıl .. ;a:Jm .... .... 

u = MiLLi PIY ANGO BiLETLERiNiZi (SAADET) 
a~ Polb ıDVkaıi kırı u Ol 864 rı.... r U..ia Ôadu T ilefu 3497 



SAHiFE 4 

SAR AS TON 
Ticaret e-emi
si bir Alman 
denizaltısını 
aiır surette 
sakatladı .• 

Londra, (Londra radyosu 
8.15 bahriye nezaretin tebli-

ii) - lngiJiz Sarastan tica
ret gemisi bir kafile ile gi
derken yolda makinesi sa· 

katlanmış ve geminin sürati 
yarıya düşmüş ve bilmecburi 
kafileden arkaya kalmıştır. 
Biraz sonra Saraston bir 

düşman tahtelbahirini gör
müş ye güvertesinde bulu
nan toplariyle deniıaltıy a 
ateş ederek denizaltının to

punu susturduğu gibi e rka 
tarafından ağır surette ya
ralamııtır. 

--o--
Ruzveıt digor ki: 

-Ba,taralı 1 inci aalıifede

lcrae etsinler Amerika kork
mıyacakhr. 

Zaten diktatörler, bize 
harp i lin etmeğe hazır ol-

duldarı anda vesile bulmakta 
güçlük çekmezler. hilrriyet 

insanların hukukunun her 
ıeyden üstün olmasıdır. 

Bay Ruzvelt bundan sonra 
mütecavizlere karıı duran 
memleketlere yardım ıçın 
kongreden tahsisat istiyerek 

ı6ıüne şöyle devam etmiş
tir. 

Bu anda Amerikanın oy
nayacağı rol çok büyüktür. 
Bu milletlare yardım için 
Birleşik Amerika bir harp 

malzeme k&yaağı olacaktır. 
Bunlara borç para vermeyip 
gemi, tayyare ve tank ve

recegiz ve harpten sonra 
verdiğimiz bu malzemeyi iyi 
bir ıekilde geri alacağız ve 
yahud yenisini tazmin ede
ceklerdir. 

Dünyanın sulh içinde ya
tamaıı için dtmokffsilere 

yardım edeceğiz, Bu bizim 
hem gayemiz hem vadim[z. 
dir. 

ltalyan 
askerleri 

-Baıtarafı 1 inci sahifeJe -
Jardı. Ve mütemadiyen si
gara içiyor, fakat hiç ko
auşmıyorlardı. Parlak bu 

zaferin en büyüğünü kaza
nan Avuıturalyahlar hem 

yorgun görü 11 miyorlar, bili
kis yeniden bir zafer kazan-

mak için hnı.ır olduklarını 
gösteriyorlardı. 

Kahire - (Lodra radyosa 
8, 15 Şark orduları umumi 
kararglbının tebliği:) 

Ordulerımn: Tobruk mın
takasına yaklaşmışlardır. Lib-

yada Grazyani ordusunun 
üçte birini kaybetmiş bulun

maktadır. Şimdiye kadar 
alıuan esirl~rin miktarı 70 
binden fazladır. 

Londra (A.A) - Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

Bardiya müdafaasının me

raklı va ııfları italyan1nrın 

projektör kollaomıt olmala
dır. 

ltalyanlar 1914 senesinde 
yaptıkları ıibi şimdi de çöl
de evveli projektörlerle or· 

tahğı ziyaa gark ettikten 
sonra obüs yağmuruna tut· 

muşlarsa da bu hareket 
Avustralyanm kahraman as· 

kerlerini kor kufmamıştır. 

Bardiye içinde it~lyan as· 

kerleriaden mürekkep bir 
kıta sıkı b·r mukavemet gös· 

termişlerse de o esnada or
talığın kararmış olmasına 

rağmen Avustralya ıüngüle

riylc temiılenmişlerciir. 

Kahire, 6 (A A) - lngi

liz umumi karargahının teb
liği: 

Libysda bir taraftan Bar
diya harp sahasının temiz-

lenme ameliy tı devam eder

ken bir tarnftan da ordu· 

muzu!l ileri lcıtaatı Tobruk 

mıntakasına yaklaşmaktadır. 

Bardiyada alınan esirlerin 
adedi 30.000 i tecavüz et
miştir. Bundan başka bir 

çok tanklar, toplar, harp 
levazımı ve her nevi mü-

himmat ve iaşe maddeleri 
iğtinam olunmuıtur. 

(H•lk111 S .. I) 

: B. M. Meclisinde ırm·1mmm m 

l Basvekilimizin nutku .. ~ı~~~~J 
- Ba,tarafı 1 inci sahifede -

kitlenin yiyeceği, giyeceği 
ve yatacağı bizi alikadar 
etmektedir ve edecektir. 

Bu arada hükumetimizin 
büyük şehirler için tek ek
mek sistemine karar vermek 

üzere olduğunu da arzede
derim. 

Bu işin tabii neticesi olan 
un fabrikalarının devlet 

kontrolüne ahnması ve çı
karılacak ekmeğin yüzde 
muayy~n nisbette çavdar 

unu ile karıftırılması da a-öz 
önüne ahnmınmıştır. Bu su-

retle ekmek fiatini düşür
me ğe çalı,acağız, 

Aziz arkadaşlarım. 

Bütün dünyada görülen 
siyasi ve askeri faaliyeti hü
kiımetiniz azami teyakkuzla 

takip ediyor ve bunların 

muhtemel inkişaflarını her 

an göz önünde bufundurma· 
ğa çalışıyor. 

Harici siyasetimiz bu fa
aliyetler devreıiııde de ıize 

malüm olan esas·ar daire· 
ıinde yürüyor. 

Diyebilirim ki milletin ve 
memleketin selameti ıçın 

intihap etmiş olduğumuz 

hattı hareketin isabeti bu 

inkiıaflara bir kerre daha 
teeyyüt etmis ve bizim ye-

gane gayemiz olan mesuni
yet umdesi, ittifaklarımıza 

tamamen sadık ve merbut 

siyasetimizdeki şuurlu istik
rardan iyi neticeler alınma
sını intaç etmi;tir. 

Muhterem arkadaşlarım .. 
1 ekrar temin etmek iste

rim ki tasvibinize iktiran 
etmiş olan ve hiç bir mem

leketi üzecek, endişeye dü
şürecek anasırı ihtiva etmi
)en dürüst siyasetimiz ayni 

yoldan yürüyecek ve ümit 
ederim ki bugüne kadar ol· 
duğu gibi bundan sonra da 

milletimizin hayrına velftt 
neticeler vermekten bili 
kalmıyacaktır. 

Arkadaşlarım. 

Hepinize sıhhat ve neşe 
ile güzel seyahatler dilerim. 

Gümrüklerde 
bulunan konş-

mentosuz 
mallar 

Kooşmentosu bulunmadı
ğından dolayı gü!'Drükleri-

mizde bulunan ve ithal edi-

lemiyen malların gümrük 

depolarile antrepolarındaki 

mikiarları eşya cinslerine ve 
miktarlarına g:Sre tamamen 
tesbit edilmiş buluumakta
dar. Ticaret Vekaleti, bu 
husustaki kararname ve ta-

limatnamcye istihaden piya

sada a% bulunduğu tesbit 
olunacak maddelerin yurda 
sok ulrqası c t rafında hazırlık-

larına de\•am etmektedir. 
---o---

Otomobil tah-
didi kararı 

kalkmıyor 
Otomobillerin tahdidi hak

kıodaki Koordiııasyon be-

yeti kararının önümüzdeki 

günlerde tidil edileceği ve 
bu tatile göre taksilerde 
tek •e çift numaraların mü-

navebe ile çalışttnlması usu
lünün ve hatta hususi oto-

mobillerin de tamamen İf

lomelerine mü111ade edile-

ceğine dair bazı 2'•zeteler
de bir takım haberler inti· 
şar etti. 

Aiikah makamlar nezdin
de yaptığımız tahkikat ne-

ticcsinde bu haberlerin aslı 

olmadığı •nloşılmıştır. 

Bıçak taşımak 
Kemerde umum hanede 

Yusuf oğlu Vahdettinin 

üzerinde bir bıçak buluna-
rak alınmıştır. 

Çorakkapıda Gaziler cad

desinde Ahmet oğlu Hasa

nın üzerinde bir bıçak bu-

luo21ak alıı.ı mıştır. 
tt::F tf 9uusup 9: &iP** H*M&Et if ı $+su ı + t*b )!14 ,......,..-p" 
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l~l~~L!!'J 
Yankesicilik 
Çorakkapıda Gaziler cıd'" 

desinde lbrahim oğlu Bekİfı ' 
Ahmet oğlu Alinin cebiad• 
334 kuruş parasını yankeıi• 
cilik suretile çaldığınd•O 
suç üstü yakalanmıştır. 

--o,--
Hırsızlık 

18.00 Program ve meıııle'" 
leket saat ayarı, 18.03 Mii'" 

zik pi., 18.30 Konuı111• 
(Çiftçinin aaati), 18 45 MI" 
zik: Ravel - Piano, 19.30 
Memleket saat ayarı, ajıo• 
haberleri, 19 45 Müzik: faııl 
heyeti, 20.15 Radyo gaıe'" 

tcsi, 20.45 Milzik Koro, 
21.30 Konuıma: Hukuk il" 
mini yayma kurumu adıo• 

avukat B. Fehmi Kurala 
"Vilayet nedir? Nasıl de••'° 
eder ve kalkar? .. ,,, 2t.4S 
Müzik: Radyo salon orke•'" 
trası, 22.30 Memleket ıa•1 
ayarı, ajans haberleri, bol'" 

aalar, fiatleri.. 22.45 MOıifı: 
Radyo salon orkestra•• 
programının devamı, 23.oO 
Müzik pi , 23.25-23.30 Y•" 
rınki program ve kapaD~ 

11 lneiliz as
e:örül-kerinin 

memiş kah
ramanlıtı 

Landra (A.A) - ltaly••'" 
ların esir ettikleri bir Iagili• 
çavuşu ile on neferi bir yel" 
kenti ile Tobruka götOr8-
lürken bu kahraman laıil11 

askerleri muhafızları bula••' 
115 ltalyan askerini yolcll 

esir ederek bunların bepti" 
ni Jngiliz karargibına g6t0t" 
meğe muvaffak olmuılırdıl' 

Türk sinemacılığını en muhteşem zaferi 
ELHAM A 

Si EMASI YARIN Matinelerden itibarın 

15 sened nberi IPEK/ILN Stüdyosunda yapılmış olan 19 filmin bütün masrafları kadar büyük fedaklrlıklar göze 
filmini, zevkiselimi yükıek muhterem İzmir halkına iftiharla takdim eder. 

MEVZUV : Dedcl.!ı imizio ninelerimiz .. , onların annelerimize, annelerimizin bize ve nihayet bizim de minilerimize dizlerimizin 
!attığımız Efranevi Şark masalından alınmış zevkine, güzelliğine; musiki ve şarkılarının nefasetine asla 

/ doyamıy•cağınız harikulade şahane bir SANAT ve DEHA Abidesi 

K H VE C i GÜZELi 
ejisörü: Türk tiyatro hayatının en biıyük saaatkirı Muıiki : Tftrk musikisinin en bfty&k bestekltl 

ERTUG Ul 

Ayrıca: Fevkalide bayram 

UHSIN SADETTiN K \ YNAI( 
aa, Rollerde MÜNiR NURETTiN - HAZIM 

TALAT-NEIIHE-NEVIN SEV A-PERIHAN-BEHZAT-SAMİ-KANI 
ilivesi: Renkli Canlı Resimler Seanslar : Bayramda: 10,30-12-2-4-6·8·10 da bati-' 


