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Mihver yoktur, Çörçil'in Türk · 
Almanya yalnızdır b . 

Yazan: ASIM US mat UQflllQ meSQjl: 
.Bir müddet en el Hitlcr bir 

nutkund!l İngilt<!reyc J·nr ... ı kati 
zafer ehle etmek lı;ln Almunyıı.cla 
hn7.ırl.'.<l:ır ynpılmaı.ta olduğunu 
sö~ h•mi:ıti; bundan sonra nocl 
yortusu mlin~t'betilc Alman ordu 
lan ba. kıunıuıdnnı Mareşal Yon 
1'nn ı.lc de nl·nı ii;;.iiıp1a lrnnuı:tu: 

TOrk milletine 1941 
yllı için refah ve sa
adet tQmenni ederim 

ARNAVUTLUKTA 
İtalyanlar yeni 

müdafaa 
hattı kuruyor 
150 İtalyan askeri 
sağuktan teslim 

ordu Jngi~cn-ııln adıısında bııgiinl.ü 
\a:zl.)cttf• dıımınsı ant'ak Alınan 
ordulanum müsaadı• ettiği mü41-
deü;c dcrnm edc~ktlr, dedi. Yıl. 
bası cnırl) C\mi ini aynı iisliip ile 
.)nzdı. 

yctiınizden §Üphe etti. Şimdi 
böyle şüphe eden pek az kimse 
vardır. Fakat İngiliz halkı ara. 
smda bir tek kim~ bile nihai 
zafrrden şüphe etmiyor. 

Yeni yılın eşiğinde bulunur
ken karşıln.şacağımı;ı; zorlukla
ra ve mücadeleye itimatla bakı. 
yoru1~ Biliyoruz ki harp vası
ta\ımnırz her gün b!raz daha 
aıtıyor ve Birleşik Amerika
nın mun.u.am istihsalatı bi~ 
y:ırdım ediyor. Akdeni1.dP .fon 
z:ımanlarda kazanılan zn f '"kr 
önümüzdeki yılın bize neler 
güc:tereccğine bir alamet sayı!a. 
bilir. 

l Bir açık hava dcrslıancsi 

Aç kalan İtalyanlar 
kedi ve köpekleri 
öldürüp yediler 

\hnıın zimamdarJrı bu tar1.daki 
ifadeleri ile kati :zaferin iıdct.n. a· 
'ucıan itinde bulundul'.,'Unu anlat· 
ınış oluyorlar; acaba Almıuı dC'\' 
Jet adamlarının bu dı•rcccdc kati 
ÖZier ~iylemch•ıi hılkikateıı har

bin netlecsl hııkkında süphc gü
f ürnıf'z bir kanaat L~!~nıelık ol· 
doklarından mı ileri gl'li~ or'.' Yok
sa Fransa Jıarhinıle Pld<• t•dilcn 
;\•!dırım :r.afcriııo rağmen rıetfoc 
den emin göriinmıı)en , \iman ı•f· 
1<ürı umumln,-slnc sulnr 'e faham
mül kabili.) ~IJ , ermek için ml bu 
~olcla siizlcr so~·h•mcğr. :r.:ırul't't gö· 
rüyorlar:.' • 

~on giinlerdc AlmanJ a il · t'ran 

Felaketli 1..amanlnrda iyi dost 
lara malik olmak bir nimettlr. 
Geçen müşkül aylar zarfında 
Tilrk hükUınctinin ve Türk 

J ·ı·~ ba ., •. 1. Ç" ·ı millet.inin değişmez dostluğuna 
ngı ı~ vcı.ı 1 urçı ı mazhar olmak saadetine nail 

Atina, J ( A.,A.) - lyi maJQmat 
alan mahfi:lerden ölmıildiğine 
göre ltalranlar bir kısmı ncrkm 
Arn~vutluktan geçen ')-eni bir 
müstahkem müdalaa hattı yap .. 
makla meşgul bulunuyorlar. Bu 
da gösteriyor ki, l talyanlar so~ ~
mit~iı bir müdafaa zaruretının 

\ (Devamı ~ 'Ü ncUde) 

c.,._
4 .J Çörç•I itf aiy; 

efradına 
dedi ki: ıı. arasında oere\ nn eden mür.akc· 

J'(•lere dikkat ~dllirsc \azlyetin 
birinci dcgı-·ı lkind sckildo oldu. - , 
gunda hiç tercddilt edilmez. Al· 

Aııl..ara, 1 ( A.A.) - 1ngilte. olduk. Bu dostluk bütün bağln
re ba§vckili B. Çörçil. Anadolu tın .en kuvveUisini, yn'n.i müt~ -
ajansı vnsıtasiylc Türk matbu- kabı! .. anlaşma ve Mygıya, bır 
atına aşağıdaki mesajı gönder- çok ~rn~terek gaye v~ menfaat. 

/la1Jt<ın1ardmı almmı hafif otomatik silahlar Harp düşmanı 
mağlOp eltiğiıniz 
zaman bitecektir 

rnanlar H.rltaın l\ iizcrine :reni ta 
nrruz hazırlıkl;rr ~11ııtıkla;uıı ~ii • 
teren hummalı fMlh ctkrd(.'I bıı
hınmakln. bı•rahl'r hu· hıarnızun ıla 
nctirt"lb; kalması lhtimalinclPn 
fr., ı.allldc cndi<ıt:'dP buluncltıkların
Ua lıT\. t,ıupfic kalmıız. 

miştir: lere ıstınat et.mektedır. 
Yeni yıl miinasebetiyle Tiirk lki milletin dostlu~u fclaket-

rnillet inc Tiirk matbuatı vası. li 7.amanların imtihanından 
tasiyle en hararl'tli seliımlarım1 muvaffak1yetle ç1kmıştır. Ve 
gönderir ve l!H 1 yıh için re- bc>n eminim ki gelmekte olan J-

Hitler t egan-l Bardiva 
fah Ye aadct tem nni ederim. rf günlerde bu dostl1.ık dünya 

Muhtelif ka~ 11111.lımlan ı;cle.n h:ı. 
hı•rh•r J;ı.Merfyor ki llifll'r mare
bal :?etcn'dcn Fnın .. ız doııanma.-.ı 
ile .lkdenlz. Jim:ınlnnnı '11 simali 
Afrlkadaki drnlz \C hll\B Ü ICr'.İ· 
ııi i t~mekfcdlr; bunun ltirı .Fnın
ı.ız. dc\'let ~bl iizcrine JK'k ağır 
1aı) iklt'r ~"B.;nlnıakUıdır. Halbuki 
Fro.ıısa ile ıikteditcn nıiitarckcde 
Almnn)a bu türlii -;artlardan \UZ· 

J;~mı .. u. Çünk\i Alman~a o ı.aman 
İngiltere) i mağllııı ctm<'k için 
:Fransnnın sıulecll 1\1:\n~ ile A1Ja-; 
sahillerintlrkl dcnb '(1 h:n R üsle· 
rindcn ı tifadc dnıcnin kiıfi oldu· 
ğu \"e italyunm deniz 'c hnnı ku,·· 
'etleri ile Alul<'ni10 hakim olabi
leceği 1'anıı.atindc idi, 

GeC'cll sene zarfında lngiliz nın istikbali ve biltiln hllr :mil
milleti bir çok elim tccrübcll"r Jetlerin emniyeti, saadet ve re
geçirdi ve öyle anlar oldu ki fahı için pek büyük bir ehem. 
en iyi dost.lar bile muvaffakt· miyeti haiz olacaktır. 

Kuoon tophyan -
1 

............................... ......... ....... 'N O T L A B: 

okuyucularımıza Haksızlık 
l p kurbanları 
f arasız olarak Yazan: Şükufe Nihal 

1 forma halinde 
Ara<la g~cn zaman .ı:ıtrfında ya· ,jr omanverı•yoruz 

)ıılan iecrUbelrrlll bu kn.nnat tıı. t 
hakkuk ctmetli. 1talya Akdenizılc • . 
hemen lıt•ıncn saffıharıı harici i 1 • 7• · · j 
Jmlma•- • . tı idi. • g'ltc- 1 l AKI gazetesınm okuyucu. 

" \BZJ)C ı.e ge ,n ı •ı . . t . tt·~· k n1 
-nin .. tal ı "b 1 t mil" ı arı ıçm crtıp e ıgı ·upo a. I .• " ı Hl.) ı ~ı vıu an ama v l · di k d d ğ~ w 

ntarak l'\h~ırdan Tunu hudutları- rın §'~ )'C -d ar gor u U rag. 
na gelmesi ,c bu suretli' bütün t bet, hızı dah? ~ardalı olmak 
Akdcnlzc fillen hiildm olnı:ı.ıı;ı kU\ • i rol~na. şC\'ketmıştır. 
Htli bir ihtimal olarak giirlinmt'ğc : '\ enı kuponları topla}:aı~ o~~-
baslııdı J yuculanmıza evvelce bıldırdığı-

. miz sürprizi izah ecli\"oruz. 
iste Fran.,·ı müfarekt• inde • \'\KIT okuyuculnrıri'ın kıym~Ui 

Otobilıı, Maçka yolunda sabah 
postasını yapıyor. Durak yerleri 
yolcularla dolu... t~lerino vaktin
de ycti§mek isteyenler, ayakta aur
may:ı., kapıya a.sılmaya, her şeye 
razı ... 

İçeride yer olnıadığmı gören bi
letçi, fazla yolcu almak istP.miyor, 
nihayet mlinakaşa \"C ısrar knr§r· 
sında. şoföre ~onıyor: 

- Ne densin, alayını mı? 
-Al al! ..• 
Bir ba.<:ka durakta o.rnı hiuli-.c ... 

A)111 ~ual ve cevap: 
- Ni! ricrsin, alayını mı? 
- .Al al!. .. 
Son yükli nlmrş, giderken oto. 

büs birdenbire dunırôr, kapının ö· 
nünde bir resmi memur \"C bir 
emir: (Dct•a.rnt 2 incide) 

names inde 
dıyor ki: 

Harp mesuf
lerin imhasına 
kadar devam 

edecektir 
İtalyan milletinin 
müca delesi bizim 
mücadelemizdir 

Brrliu, 1 (A.A.) - Bitlerin yıl. 
başı münasebetiyle neşrettiği be
yapnatn('nin ınabadi: 

Garp seferi bittiği zama.n. had. 
di zatinde. m..'lnası olmıyan bu har
be derhal nihayet ,·ennek \'e Av. 
rupa halkını böyle bir harbin acı
larından konunak arz.usunu izhaı 
ettim ve bu sefer lngiltereyc mü. 
racaat ettim. Aldığım cevap, bu 
ce\ ~· \·erenlerin menfaatlerine te
tabuk ecfü·ordu. Bütün demokra. 
silerin kapitali"t harp müstcfidle 
ri, o zaman müthiş kızdılar. Kcn. 
di harp menfaatlerine bir niha) et 
verecek olan milletler ara!'-mda bir 
anlaşma fikri, onları o derece kız· 
dırdı ki en mühim İngiliz hatiple. 

(Dcııamı 2 incide) 

l<'rans1z ıfoııanmıı"ı ile Al.ılcniıılc i bir kUtUphane &ahlbl olınalnrını tc
' o sima.Ji Afrllmılııl<i li'ruııs:z tkniz f min için d:ılnıa fayıJalı eı<erlcr he· 
\"c hala ü lerlnJ ıılm:ıl, talclıiııde i diye etmiştir. Son eseri, bir 1ıerl 
ısrar cfnıiycn ,\lnıan)a bundun {teşkil edecek (Zlndnnl'ı Kaptan) 
ılolııyı ı:lmıll Pransa - Alman i~ i ismindeki mua.zznm romandır. Yal· 
brl~lğ'I adı altında bu •.~c~~l'l~ri nız bu romanın hususiyeti ve özü, 
hal etm~< ~a~·rctlnu du"111uştur. bUtUn dünyaca sevilen ve dalma o· 
I~akııt La\·at'i kabinesinden çıkar·ı ·kunan PardRyanlar kadar heyecanlı, 
mll"-1 'O kendisinden halef olmak hattA ondan daha sUrtıkleyicl ve 
hakkını geri alın1151 gösteriyor ki zengin vnkalarla dolu Olll§udıır. Ve 
anare~al Pcten Fnuısa için . crcf- en bUyUk ıaymeU, hakJkl vnknlara 

Şehrimızde 681 okula devam 
ec.ıen 134 ,886 talebe var 

fi İZ addcttii,ri bu~~ eni talı:pll'r kar- 1 driyanan muazzam hAdlııelcrln Türk 
ısında. boyun cgccck lstıdatta dt• kahramanları tnra!mdan yaratıl-

b"ildir • .\lmanya ıora münıca.nt l'- me.sıdır. 
dcrek bütün Fran'a~"J l~~al ile Bu seri hakkında fazlıı. aöy söy 
tehdit edecek ~h~rsa ? \al~lt n~a- ıemcyl ıuzumsuz buluyoruz. Bizi, 
r:::;aı ı•cton hiıktırnt'tı ~rkunı, ıl~ birçok masraf ,.c klllfeUcre scvket· 
bırlikfo ha\8.dıın Afrilm~ n ~idt <"~ ·• mesinc rağmen bu işi seve seve ya-
' e orada gcrı<'ral ' ' t•ygand ıle hır pıyoruz. Muhterem okuyııcuların~ız, 
lc~t·r1>k harlw. Jenrnı edecektir. Bu ilk formaları okuduktrırı vakit bi7.e 
ise hiir Ji'run<ıııları tcın.,ıı t·d~ıı hak vereceklerdir. ' 
general dii Gol ile marcşııl Pctcnm FOıtl.\fA NMm, \'EKILECF.K: ı 
lıirlc nıı-sl. daha ıloğnısu Fnın :ının Bu hediyeler on gUndc bir 10 ku· 
tekrar bütün dt>ııiz , e ha,·a km· pon muknblllndc, 16 bUyUk mayfa 1 
\ "Ctl<'rl \ c mlist~rnlckclerl ile harp lık formalar halinde verilecek ve 
lıarel<,.tlcrinde 1r:~ltl'rcnin ittif:ı· kupond:ın başka okuyuculanmrzdnn 
hına donını•sı ı1l'mcktlr. Ynh117 bu ı tılç para alınmı;ı;acnktrr. 
\ ıı .. ~) et Alm•tn.) anm lçindP tıul~m Roman, muhtelif ciltlere ayrıla· 
11~gu zorlukları göstennf'j':c kufi- cağ'ındnn okuyucuıanmız arzu et· 
<lır: .\\·nıpa harbinde .Artık nıih· ı· tikleri takdirde, c!JUcrin1 eser ta-
\C'r yoktur, Almanl :ı 1ıı~iltcrc mnmlnndıktsn sonra da alab!lirlcr •• 
ka~ısındıı Jıılnızılır. ltalyn ,\I· llk !Gnnıılann ve sureti mahsusa· 
;nanynnm vaıınıcla artık sa\ ılır bir da hazl!";"dığımız renkli kapakların 
•U\'\ et olma'.ıt:tn rıkmı tır Alman- . ııece.ıı.ı ..f1nü bugünlerde blldl· 

•·a 1t 1 , • f ver t:.• f1M • 
;ııak ~ yanm f'1-.!111liJlğini tamamla re<'eğlz. i 
t a·tı <:in yeni ktn"'\ etJcr aramak- t .. ........... - ...... _._! 

MAi r. .... ....... , ... 

Yeniden 22 açık hava okulu, 12 ilk okul 
ve 23 köy okulı.i açılacak 

Himara1mı zaptı 1t1-ünaAebetiyle • Atinada yapılan teMhürcıftaıı 
:/J.ir. fi,_.•iif : ·.(l'a.mı 3 üncii4e) 

• 

ş'ddetle bom
bardıman 

ediliyor 
Mahsur 20000 
ilalyana takviye 
kıtaları gönderil-

- . 
n1esıne · manı 
olunmakta 

Mağlup ordudan 1000 
kamyon, 70 tank, 120 

top alınmı§ 
Kahirc,1 ( A.A.) Bardiya 

mmtakaı::mdaki lngiliz karargahı 
nezdinde bulunan Röytcr Ajansı
nın Huı::usi muhabiri bildiriyor: 

LOMN, 1 ( A.A.) - Pazar: 
paza.rte6iye bağlayan gece ~r 
tında §fddetli bir hUcmn.a ma. 
ruz kalan· Öity'y1 ziyaretinde F. 
Çörçil, itfaiye efradınaan birine 
9unları söylemiştir: 

4 'Çocuklar, sıkı dayanınız.. 
Dl\şmanı tamamen mağfup .c. 
deceğiz.,. 

Bir sığınaktan çıkan bJr ka.
dm başvekile yaklaşr.rak bar· 
bin ne zaman biteceğini sor. 
muştur. B. Çörçil }?ti suale ~ 
cevabı vermiştir: 

"Han> aüşmanı ma~JQp ettı. 
ğimiz zaman bitecektir .. , 

iNGilıZ HAVA 
KUVVETLERi 
Bu sen~ 
müthiş 

taarruzla~a 
geçeceR 

Bütün gece gürleyen ağır top
lar, bu toplardan çıkarak gokyü· 
zünü aydınlatan §İmşekler, devri. 
re kollan arasındaki şiddetli çar. 
pı~malar, hep bunlar Bardiya mu· 
harebesinin günlük resmi tebliğ
lerdeki kısa . cümleler okunurken 

zan~~ildiğ!nden ço~ d:ha ha:-a uça n k a 'eter 
retlı bır muharebe o.duguııu gos:. 

te7l'~rdivada bulunan 20.000 ltal- I 12000 metre irtifadan 
yan tamarnile miıhasara edilmiş Alman şehirlerine taar-
bir haldedir. Çünkü ileri kollan-

1 

d b:l-- - k 
mız sahil mmtakasuu tamamiyle ruz e e ~ . 

(Devamı -~ Uncilde) (Yaz~ 4 trıcudeJ. 

Günlerin peşinden: 

Kabahat kimde 'l 
i\ lczbahada kasaplar ceJepler

dcn canlı hayvan alırlar; bu har· 
\'anlan keserler, dükkanlarında 
mlı~tcrilere perakende et olarak 
satarlar. Perakende et fiyatı öte
denberi rncYcut teamüle göre canlı 
hayvan fiatinin iki mislidir. Canlı 
hayvanın kilosu mezbahada 25 
kuru} i~ kasaplarda perakende et 
50 kuru~ satılır. Netekim son za. 
manlarda mezbahaya kasaplık 
hayvan az geldiği için canlı hay. 
van fiyati on kuruş yiik~1miş. bu
nun üzerine kasaplar da perakP.n. 
de et fiyatinin yirmi kuruş arttığı 
görülmüş. Fakat bir müddet sonra 
valinin ri~·aseti alt.ınd& yapılan 

bir toplantıda ~lepler toptan fıatı 
on kuru~ düşüreceklerini vaadet
rnişler, \'aadlerini de yerine getir. 
mişler. Canlı hayvan fiyati on ku· 
ruş imiş. Fakat usulen kasaplarda 
perakende et fiyatinin yirmi kuru~ 
düşmesi lazım gelir iken bu t~neı
zül olmamış! 

Acaba niçin? Alakadarlar bunun 
sebebini araştırdıkları halde bir 
türlü bulamıror1armış. Çünkü ka· 
saplar kabahati celeplcre. celepleı 
de kao:;aplara atıyorlarmış! 

Tevekkeli demezler: KalJlbat 
samur kürk olsa kiıme Qıennc 
almaz.,. 

HASAN JWMÇiYI 
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. Haksızhk 
kurbanları 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
- Bu otobüş gidemez, yolcular 

iıısin! Yağmurlu, karlı bir hava ... 
Başka hiç bir vasıta. bulunmıyan 
bir yoldayız. İŞiere muayyen saa.t
t~ yetişmek lhnn. Yolcuların ben
zi atıyor: 

- Ne yapacağız? Burada. iner 
de nMıl gideriz. 

:Nihayet, yalnız ayakta duranlar 
indiriliyor. 

Memur şoföre soruyor: 
- Neden bu Jtadar yolcu aldıiı? 
Şoför: 
- Haberim yok, diyor; ben yer 

var sam.)"ordum, arkadan biletçi 
almrş. 

Daha beş dakika. önce biletçi
ye: (Al al!) diye bağıran şofö

:rilıı bu karaktersizliğini görenler, 
şaşkm şaşkın biribirlerine bakı
yorlar. Zavallı genç biletçi, belki 
de o arabada işini kaybetmek kor
kusuyla, şofôrUn bu açık yalanma 
karm sararmaktan, boynunu büke
rek dişlerini srltmaktıin başka bir 
şey yapamıyor. 

Memur bu defa. biletçiye çıkışr
yor: 

- Neden lbu kadar yolcu aldm? 
Haydi balUUDn, şimdi, ka.:ralfola! .. 

- Zavallı çocuğa acDna.mak ka.
bil d~ 

Nedense: "Ben almak iSt.enıe
dJm, ŞQ{ör al, dedi.,, diyemiyor. 

Vakit geçiyor, yolculat' memura 
:rica ~yorlar: ''İşimizden kalty<>
ruz, bizi bekletttıeylııiz!" 

Nihayet, memur, biletçiyi öğle 
üzeri karakola tesllm edeceğine 
dair şof&rdeiı. Stlz alanık ot.obüslln 
yol almasına izin veriyar. 
~~ .§Oförle biletçi arasm-

4 ,bir !:ekişme: 
- Ben sana sordum, aı, deme

din.. mi! Cezayı ben yiyeceğim, 
şimdi ne yapayun? 

- Ben ne bileyim, 198.bR.htir, 
daha erkendir, yollarda memur, 
polis falan blilunmaz eandnn 

Biletçi masum sesile ağlıyarak 
yolculara yanıp yakılıyor: 

- Benim ne kabe.hatbn vu T Za
ten aldığım üç beş kuruş; karnım 
bllı:ı doymuyor. Üg ayda bir böyle 
ecza keserler; haydi bekehm, ver 
elli lira.... Ben neyle vereceğim? 
Yazlk _ q_eğil Jni bana.? Kerıcliai a.ı, 
dedi, ~dt cezayı ben çekiyoııµu.. 
~~ığma. blrfhirln

den beter olaıı euçlann.a .ka.rtı do
nakalıyoruz: 

Önce hil~tçiyo: "Al al!" diye a· 
rabaya fa.~la yolcu girmesine izi:ı:ı 
verdikten ~ memunın karşı
sında bunu itiraf edemiyerek Q.. 
bahati bııetçiye yüklet.ecek kadar 
kilçüklük.. Kösteriyor. Ve biletçi
nin bir oczaya çarpılmasma sebep 
olduktan sonra kendi.sini kurtar
mak fçi:ı\ on birde ellle kara.kola 
teslim edeceğine söz veriyor. 
Son~ '•Erkendir, da.ha ortada 

memurlar yoktur!,, diye, konunu 
bit tie'Vi !korkuluk farzediyo'l" i onun, 
ancak karşı:sma dikil(liğt zaman, 
emr1nl dJ.nllyeeeğmi; g6rmediği za.
ıma-:ı <la :18t.edlği gr"bl hareket ede
ibileceğiıU sanmakla i:k.inci: bir ıu
ça daha d~üyor. 

üçitrı.cU suçu da Yolcular yapı
)'9r: 

Nasıl geçtiğini gördükleri lbir 
bfıdrse karş-ısmd.a ğtina.hsız bile~
yi korumak -için -4>elki ba.zıları 
bir. şeyin fatkmd.a olmadığından, 
bazıları kayrtstt.lıklaı-ından, ba.zr
lan kim bilir ne düşüııdüklerin
den- bu haksızlığa ses sdtara.n 
olı'nuyor. 

Biletçi saıısuyor; otobüs gidiyor ... 
Sisli, buğulu canılarnı ardnıda.n ça
murlu yolları seyrederken gBzleri
min önlindetı, ordu o:rdu, yer yü
zünUn hak.sr.zlı'k kurbanları geçi-
yor .. , Şükufe Nihal 

Bir sene zarfında 
40000 gemi 

İngiliz limanlarına 
girip çıktı 

Londra, 1 ( A.A.) - 1940 yı .. 
lı zarfında. sahil müdafaasına 
mensup tayyarelerin refakatin _ 
de olmak üzere 40 bin gemiyi 
ihtiva eden 2000 nakliye kafi
lesi se~Tetmiştir. 

Bu nakliye kafilelerinin ta-
şıdığı lhamulenin kıymeti gUn • 
de 4 milyon isterline varmak· 
tadır. Nakliye kafilelerine re
fakat eden tayyarelerin katet. 
miş olduklan mesafe sene zar. 
fmda 54 1n.ilyon kilometreyi 
bulmuştur. 

Sahll mUdaia.a. ktrtnandanJr .. 
~ 'başlıca. Vazifesi keşif u.. 
çqıahm temin etrnek ve Bü
ylik Britanya.nın. dünya ne o
lan münasebetlerini muhafua 
eylemektir. 

(Baş taraft 1 incide) 
ri harbe nihayet vermek fikrini bu 
kinle ve bu kızgınlıkla reddettiler. 
Bu fikir, e!'.<lsen maliyecilerin her 
zaman reddetmiş olduğu bir fikir
dir. Çünkü bu fikir, onların bu 
dünyada malik oldukları en mu. 
kaddes mala, yani sermayelerinin 
menfaatlerine dokunmaktadır. E
ğer bunlar, bütün, endişeye başlı. 
yan milletlerine, harpten sonra bir 
nevi halkçı cemaat kurmağa ve 
sefil kütlelerinin akibetini temin 
etmeğe mütemayil bulunduklarını 
vadediyorlarsa, bu da harpçı de-
mokrasilerin vicdan üzüntüsünden 

.mahrum olduklarını isbat eder. 
Mazide bilmek istemediklerini is. 
tikbal için vadediyorlar. Fakat 
bunlar halden o derece nefret ey
lemektedirler ki bu sebep ile Al. 
manyaya harp ilan etmişlerdir. 

Dernek oluyor ki harp1 rnesulle
rin imhasına kadar devam edecek
tir. Alman ordusu kıymetini gö -
tenniştir. Fakat ben, Alman ordu. 
sunun önümüzdeki aylarda daha 
mükemmel olmasını kararlaştır
dım. Bu karar, durmadan ve tam 
surette yerine getirilmiş olacaktır. 
1941 senesi, Alman ordusunu, 
bahriyesini ve hava kuvvetlerini, 
hissedilir derecede takviye edilmiş 
ve daha iyi techiz olunmuş bir hal. 
de görecektir. Alınan ordularının 
darbeleri altında, harpçıların son 
cümleleri de ortadan kalkacak ve 
bu suretle milletler arasında halci
kl bir anlaşma. için lilzumlu şart. 
lar vücut bulacaktır. Bizim bun
dan evvelki mücadelemizin tarihi. 
ni biliyorsunuz. Memleketimizde 
insanlanrı iş birliğinin vücuda ge
tirilmesinden evvel, burada da ba
zı hiziplerin ortadan kaldırılması 
icabetmişti. Maalesef, hariç için 
de ayni şey vakidir. Dünyayı u
zun senelerdenberi nihayeti gelmi. 
yen buhranlara ve kargaşalıklara 
ataiı demokrat harpçıların imha 
edilmesi l~ı.mdır. 

Avrupa sulhünün yeniden t.sis 
olunması için bu işkenceyi icraya 
katt surette azmetmiş bulunmak
tayız. Bu hedefe vannak için Al
manya, her halde, bütün tedbirle
ri alacaktır. Bu demokrasilerden 
doğan her kuvvet bu tedbirlerle 
ölecektir. 

Eğer Çörçil ve onun enternasyo. 
nal cürüm şerikleri, bugün kendi 
dünyalanru müdafaa ettiklerinıi ev 
kendi dünyalarmm bizim dünya
mızın yanı başında yaş:ryamryaca. 
ğ:rnı söyliyorlarsa, bunu artık on
lar düşün;;;Un. Alman dünyası, İ
talyan dünyası gibi, bir kaç plu
tokrat kapitalistin menfaatleri 
devrini mağlftp etmiş ve yerine 
halk devrini koymuştur. Eğer Çör
çil ve onun demokrat taraftarları 
şimdi böyle bir dünyada anlaşa. 
nuyacaklamu bildiriyorlarsa Al
man dünyasını tahrip edemiyecek
ler, fakat ergeç, kendi milletlerine 
hürriyet vererek kendi dünyalarını 
değiştireceklerdir. 

Nasyonal sosyalist milleti hak
Ianna karşı plütokrat imtiyazların 
müc:adeleeinde, nasyonal 806ya.list 
milletin h&klart galip ka.lacakt.Ir. 
1941 senesine bu imanla. ba.']lıyo-
ru.z. 

19-40 senestmn ha.ziran biıda.ye
tindenberi, faşist İtalya, yanımız
da yer a.1mıŞ bulunuyor. İtalya da 

Hancrnm on sekiz yaşında Meh
met adında bir oğlu vardı. Hasan
la çok iyi arkadaş olmuşlardı. Ha.-
2anı hancı da seviyordu. Faka.t ne 
hancı, ne de Mehmet Hasanm kim 
olduğunu. neler yapmak istediği· 
ni bilmiyorlar. Bir gün Ha.san der 
dini Melıniede anlattı. Ça.na'yı a.nı.
dığmı eöyledi ve Mehmet: 

- Beraber anyalmı .. Ben sa.na 
yardmı ederim.. dedi. " 

İşe Kudret Beyin toplayıp sak
ladığı esir kızları görmeğe çalış -
maktan başladılar. Bu çok güçtü. 
Hasan evvela. esir tiiccarları ara.
sın& girmek için çareler aradı. Mu· 
vaffak da oldu. Mehmet, ha.n müş
terileri a.ra.smda Kudret Beyin a
damlarına Ha.sandan bahsetti: 

- Çok ceaur, gtlçlU, lruvvetU, 
gözü hiç bir tehlikeden yılmaz bir 
gençtir .. İş arıyor, dedi. Onlar da. 
içlerine aldılar. Evveta. hareke~ 
Jli kontrol ettiler. Sonra: 

- Biz dediler bar.an tehlikeli iş
lere gireriz. Bilyük Qerkez köyle-
rine girip kız kaçınrız. Bu işleri 
başarabilir mi.sin!. 

Hasan tereddüt etmeden : 
- Seve seve.. dedi. 
Ve bu iş de böylece halledildi. 
Hasan, çeteye iltihak ederken, 

altfııla.nn.ı bir gece sevgili reisine 
emanet etmeyi unutmadı. Evet, al· 
tmlan reisin mezarına, baş ucuna 
gömdil. Yaşlı gözlerle: 

- Reis, senin iııtediğini yerine 
getireceğim .. Bu altınları şi:indilik 
sana emanet edlyorum. .. diye mı
nldandı. 

- tK.İNCt KISIM -
H8llell, tanımadığı korsan kap. 

tanın adamları ile birleştikten llOn· 

ra Mehmetle görüşmelerine devam 
etti. Bir gü.ıı ka.rar vordiler. Meh· 

Hitlerin 
beyannamesi 
mahdut dtifünceli zimamdar bir 
demokı·at sınıfının İtalyan milleti
ne ba§ka bir tarzda anlattığı bu 
harbe devama bizim kadar azmet
miş bulunmaktadır. İtalyan mllle
tihin mUcadelesl. de bizim mUca· 
delemizdir, ümitleri bizim ümit· 
lerimizdir. Harp müsebbibleri, ay
rı hareketler va.srta.sile bu m\ica
delenin neticeııini değişUrcbile· 
ceklerini sanıyorlarsa, bu çocukça 
bir Umiltlr. 

B. Çörçll, ııimdiye kadar, bila
hira daima muvaffakıyetsizlik ola
rak te~m etmiş buna benzer bir 
çok 8Özde zaferler kazanmıştır. 
lnglliz zaferinin bUyUk SnTI ola
rak hudutsuz hava harbini icat e· 
den B. Çörçll olmuştu. Bu cani, 
gece hUcumlan esnasında Alman 
"ahirleri Uzcrinc Uç buçuk ay ge
lişi gUzel bornbalRr ve köyler üze
rine .ya.ngm plll.kaları attrrmtŞ ve 
ve hadef olarak bllhassa askeri 
he.stanelerl göstermlştir. Buna, 
Bedin halkı şahittir. Alman kuv· 
veUerlnin üç buçuk ay aynı tarzda 
hareketle cevap vermemesi, bu 
adamın kiı.fasmda, nihayet Alınan
ya faik olduğu ve Alma.n kuvvetle
rinin cevap veremiyeceği usulü 
bulmuş olduğu fikrini takviye et
ti. Üç buçuk ay, bu adamların as-
kerLl:k baknnmdan bir buda.Jalık 
teşkil eden Gaddarlığını mlişa.hede 
ettim, fa.kat bir gUn mu.k&belebil
misil yaprla.cağmı bildirerek ihtal"' 
da bulunmaktan hiç haU kalma
dım. Fakat harpcO.lar, yalnız, mu
tat bandeleriyle oevap verdiler. 
Bu adamlar, içi açan çok güzel ve 
eğlenceli bir harpten bahsediyor
lar ve bundan dolayı herkesin teb
rike ı;ıayan olduğunu söylüyorlardı. 
Bu adamlar, bombala:rmm Alınan 
halkı ve Alman ekonom.ial. üzerine 
yaptığı tesirler hakkmda mufassal 
malfün.a.t neşrediyorlardı. Fakat 
bu hUcumların yeg!ne neticesini, 
Alınan milletiılfn gittikçe artan 
hiddet ve infialinl ve bit gün bu 
tek taraflı harbe bir nihayet ve
recek mukabelebilmisilin vukua 
geleceği tımidini e.rttırmak teşkil 
etmiştir. İngiltere, mayısta Frl
burg'a müteveccih hücum.la bu işe 
başla.m:ıştr. Ve İngiltere de, AJ.
manyanrn buna mü._.c;abih bir ~ey 
yapmaktan Aciz olduğunu •istihfaf
la ve aylarca müddet iddia edildi. 
Halbuki, Çörçilin caniyane hare
ketleıine insaıi.iyet hissi ile mUka
bele etmediğimizi eylUldcmberi an
Ianuş tıulunuyorlar. Artık, bu har
be, son neticelerüıe kadar, yani 
mesul harpçilerin ortadan kaldrrıl
ma.~ına kadar devam olu.na.Caktır. 
Atılan her bombaya on veyahut 
lUzu.munda yUz bomba. ile cevap 
vereceğimizi temin ederken söyle
diğinjz söz, gibi boş bir cümle de
ğildir. Bu en enerjik azmimizin 
ifadesidir. 
Şimdiye kadar çok defa olduğu 

gibi, hiç olmazsa propaganda so
bepleri dolayısile, muvakkaten bu
gün de "ail&hların talih! döndü,, 
desinler. Fakat şunu iyi bil.sinler 
ki bir defa için gallp gelecek olan 
şans değil fakat haktır ve hak teh· 
dit altındaki mevcudiyetleri için 
milcad.ele eden mllletlerln tarafm· 
dadır. Bu mevcudiyet i~ln mücıı-

dele ise, bu milletleri, dünya ta· ı 
ıihinde misli görülmemiş en muaz· 
zam gayletler yapmağa tc$vik et· 
miştir. Demokrasilerde ise, istih • 
sa1e hız veren "ey, bir kaç nadir 
fabrikatörün, bankerin ve politi -
kacmm ccblne attığı klrdır. Nas
yonal sosyali~t Almanyada ve fa · 
şist ttalyada, hız veren şey, mil -
yonlarca işçinin, bu harpte ken -
dileri aleyhine milcadele yapıldığı· 
nı ve demokl'asUer muzaffer ol -
duklan takdirde, yegfıne Allahı al
tm olanların, durmadan kar temi
ninden başka bir insani hi.s tanı -
mıvanlarm ve bu iştihay atered -
dütsüz bütün yüksek düşünceleri 
f edava hazır bulunanların mukte
dir oldukları bl\tün kaT'italist gad
darltğı ili'! harekete geçtiklerini bil
meleridir. 

Nasyona.l sosyalist Almanya. fa
şist İtalya ve bunların müttefiki 
olan Japonya şunu biliyorla.l" ki bu 
harbin hedefi, bir rejim meselesi 
ve yahut herhangi mllstakbel bir 
enternasyonal teşkilll.t değildir, 
bu harbin maksadı, yalnız, bu dün
yanın bazılarına ma.hsus ve bazı
ları için memnu olup olmadığmm 
tayinidir. 

Bir Amerikalı politikacı, nükteli 
bir ifade ile bugünkü mücadelenin 
nihayet varlığı olmryanlarm bir 
şeyler alabilmek için yaptığı bir 
teşebbüsü teşkil ettiğini söylemiş
tir. Bu hususta ta.mamiyle muta· 
brkız. BUtüıı dlinya varltksrz in -
sanların sahip oldukları la.şey me
sabesindeki bir kac; parça şeyi de 
ellerinden almağa.hazırlanırken biz, 
her şeye malik oldulUarı halde 
doymryan bu gibi :insanlara karşı 
en küçük hisseden bile mahrum 
olanları müdafaa için mücadele -
ye attldik. Tabii, nasyonal sosya
lizmden evvel vaziyet bizde de ay
nı idi. Biz, işte bu bahsettiğim za
vallıların beşeri haklarmr mUda -
faa ediyor ve bir hak namına. on
ların da haya.tın zenginliklerinden 
istifade et.melen için çalışıyoruz. 

Bu mücadele, diğer nıilletlerin 
hukukuna bir tecavüz değildir. 
Bu, ancak 1dlçUk bir ka.JN_tallst 
zümresinin kUstahlığma ve aç göz 
lUlUğUne karşı açılmış bir müca -
deledir. Bu kapitalistler, altmm 
dünyaya emrettiği devrin geçmiş 
olduğunu ve milletlerin haya.tında 
insanların yani rertıerin kaıt1 bir 
unsur teşkil edecekleri zaınanm 
yaklaşmakta olduğunu bir türlü 
görmek istemiyorlar. Geçen acne, 
nasyonal sosyalist ordularmnı ha -
rek3.tmı ilham eden şey bu haki
kati görmüş olmakltğımrz:dır. Bu 
irnan gelecek sene do bize zafer 
ler temin edecektir. Biz, milletlerin 
saadeti için harp edm-ken Alla.hm 
lütuf ve inayet.ine mfüıtahak oldu
ğunuıza da. ka.nilz. Bugüne kadar 
All:ı..h müacadclemizi tasvip etti, 
vazifemizi. sa.daka.t 've cesaretle 
yaptığnnrz takdirde istikbalde de 
bizden aynlmıyacalrttr. 

Bir Macar gazetesi 15 
gün kapatıldı 

Budape,te, 1 (A.A.) - D. N. B.: 
Dahiliye nezareti, memleketin 

menfaatlerini tehdit eder mahiyette 
yazılar neırettlği için oklu haçla.. 
mı organı olan magyarsağ gazetesi. 
ni on beş gün mUddetle kapat1I11J
tı:r. 

Büyük Tarihi Aşk rJe Macera Romanı 
met, AH paşanm mai.yetine gire • 
cek, Çerl<e:r.istan ıslahatında çalı

şac8.lttı. Fakat en mühim işi, Ha -
sanla muhabereye devam edecek, 
korsanları hep birden bastırıp ya
kalıyae&klardı. 

Mehmet, Ali pa.şa.nm. yanma. gel
diği vakit, Ali paşı, Şa.bsih kabi
lesi reisinin ktzI ile evlenJnlşti. Bu 
düğün, bütüıı Çerkoo.istana yayıl
mış ve fevka!Ade i~i karşılanm~ -
tı. Bunu gören Ali paşa, Çerkez
leri avucunun içine almak için or
dunun genç ve yakışrklı delikanlı
larını diğer kabile kızlarile evlen
dirmekte devam etti. 

Artık Hasa.na yaptrklan gibi 
kabileler evlenme tekliflerini nef
retle karşılamıyorla'rdr. ÇUnkil ön· 
!erinde parlak bir ııiJsa.l vardı. 
Şabsih kabilesi. reJsi Hacı Hasan 
Bey, kızmı paşaya vermietl. 

Ali paşa evlendirdiği adamlarr
nm nııuıriı.flarmı devlet ha.Ztnesin
den ödüyordu. Her köye, yUk yUk 
eşya gönderiyordu. 

Çerkez gU7,ellert bir TUrkle ev
lenmek için can atıyorlardı. 
Paşa Mehmetli çok iyi karşıta.. 

dı: 

- Hasan benim en cesur aake· 
rimdi. Tallhl yokm.11§, dedi Reisin 
ö!Umüne gözleri yaşardı. 

- Nasıl istersen öyle ça.111 .. 
Sen tam.emile eeri>esttin, İstediğin 

vakit istediğin gün yordun.et yeni
çerivereyim. Hasanm bir tehlikeye 
düşmemesi için de çalış. Ondan 
haber geldiği va.kit bana da malu
mat ver.. dedi. 

- B~ üstüne .. 
- İstersen seni de bir kızla ev-

lendireyim .. 
Mehmet boynunu btiklü: 
- Ben zaten Çerkezim, dedi. 
- Bu daha çok iyi.. Fa.kat gü-

zel türkçe konuşuyorsun.. 
- Bizim hana gelip kalanların 

çoğu Tilrktli de ondan .. 
- Peki Mehmet, bu Çerkez kız

ları hep böyle güzel mi?,. 
Mehmet, kendi ırkda.şla.rmdan 

bahsedildiği için memnun olmuotu. 
Biraz da gururla: 

- Hepsi, dedi. Hepsi gllıeldir. 
ÇllnkU biz, aynca onların güzellik
lerine çalrşırız. 

- Nuri.. Siz oiı1a.n gllzelletir 
misiniz? 

- Elbette .. Yedi yqma gelen 
ktzlamı Yllcutlan çirkinl~meein 
diye bazı yerlerini atkı ıtlaya bağ
larız. Doyuncaya kade.r kmek ye
dirmeyiz. Etleri geV§emesin diye 
sert yatağa yatırırız. Çerkez kı:z
larmm döşekleri saman minderler
dir. Yahut haatr. 

Fakat ne yazık, ki bu kadar gtl· 
zel kızla.runız dtinyanm en zaval• 
b mahlQ.klandxr paşa. hazraıtıeri.. 

Milll Piyango 
talilileri nerede? 

.Milli piyangonun yılbqı keşidesL 

nin bUyük ikramiyesi ola.iı 100 bin 
lira Diyarbakmlıı satılan bir bilete 
!.Mbet etmiştir. 

Bu biletin sahibinin kim olduğU 

piyango idaresince tesbit edilememij_ 
tir. 

Ytlba§ı ke§ideslılin diğer !Jtrami. 
yeler! olan 30,000 lira Alyonda, 30 
bin lira Edlnıede, 20 blll Ura Diyar. 
bakm1a, Bahkeslrde, ve Antalyada 
satılan biletlere isabet etmiştir. 

Şebrin'ıkde ise Zeytiıiburnu hasta. 
nesi memur \le mUstahdemlerl mllş. 
tereken almış oldukları bir biletle 
10 bin Ura kazaruru§lardır. 

Yine t.tanbulda Mehmet leitnli bir 
amelenin aldığı bilete 5 bin lira, 
Nemlhade Cemalin, Takllnl merkezi 
belediye poli•i Abdullahm ve Pangal 
tıda Alemdağı caddesinde 12:1 ntı.; 

maralı evde oturan HJma.ya AkgUie 
rln aldıkları bir bllete de 500 zer u. 
ra isabet etmiştir. 

Yılbaşı gecesini 

Londr alılar yer 
altında buyuk 
eğlencelerle 
geçirdiler 

Londra, 1 (AA.) - Londra, 1940 
dan 1941 senesiiıe geçtııJ, hUktlmet 
merkezinin ınılh zama.ımıdaki halini 
andıran bir ıekllde teıııt etmı,tır. 

zınrt k&r8.Dl.ıta rağmen Londralılar, 

İngUiJI lmparatorıug-wıun merkezi 
ismi yerilen Piccadillyde gruplar ha. 
linde topıanmıııar ve an•aneyi mu • 
bataza ederek blr afıZdan D&rlu ıılSy. 
lemJılerdlr • 

Seyyar satıcrlar, earuım tıınea.U o. 
!arak beyas çalı dallan aatmıfla.r. 

dır. Lokantaların ve otellerin salon. 
lan hmcahmç dolm(Jftu. Vest • End 
ma.hallesind.e blr'°k toplantılar ya. 
pılmı§tır. Yeraltı treni lstasyonlarm. 
da vücuda getlrlle.n sıtmaklarda 
§enllkler tertip ed11mlştir. 

Piccadlllyde kalabalık bir halk 
kütlesi birkaç kere: 

"lnglltıere, daima mevcut olacak.. 
tır.,, garkısmı husust blr gevkJe 
tekrar etmiştir. Birkaç yUZ kifl 
Saint _ Martin .. Auıt • Champs kili 
sesinin mahzeninde toplanmı~tı. 

Bunların ara.ıımda birçok üniforma 
ıar da göze çarpmakta idf. lrlahZen.. 
de bl.r balo tertip edilmJI, bunu 
müteakip yenl sene için dln1 bir t. 
y1n yapılml§tır. 

Salnt _ Paul kl11sesinin kaprsmm 
önünde birkaç yfuı ki§iden mUrekk9p 
gruplar loplanmı§ ve pazarı puar • 
teeiye bağlayan gece, çıkan yangın_ 
larm henüz aöndUrWen enkazına ne.. 
zaret eden itfaiye neterlerinin de iş. 

tu-aldyle hep bit ağttdan ~arkı söy. 
!emişlerdir. 

Türk milleti1'in. göklertmlz f. 
çin Hava Kurumuna yaptığı 
yardım, onu?t mil3takil y<U}amak 
azmi·nin en parlak bir ölçüsii
aiir. 

Sürü aUrü toplanıp götllrülüyor. 
- Bunları ben halledeceğim 

Mehmet. Hepimiz birleşeceğiz. 
Qerkezistana fena. niyet be~:ıliyen 
tek kimse giremiyece.k... Çerkez
ler" hep bizden ayn kalmışlardı. 
Halbuki onlar da bitdendir. Ben 
şimdi onla:ra mUslümanlık da tiğre
teceğim .. Siz de bana yardım ede
ceksiniz. Anhyorunı, ki sen, iyi 
düşünüyorsun, yapmalt istedikle -
rimi anlryorsun .. 

- Elbet paşa ha.zretleri .. 
Ali pa.§a biraz dlişUndilkWn. son

ra: 
- Ben isterim. ki dedi sen hep 

benim yanımda bulun.. Hem çer-
ke-zce iyi biliyorsun, hem de tUrk
çe.. Eğer HaSandan bir haber ge
lirse, o valdt istediğini yaparsun .• 

Bu teklif Mehmet için de btilun· 
maz fırsattı. Razi oldu. 

ALİ PAŞA İŞ BAŞINl)A ••• 
Ali paşa, Çcrkezi.stan hududunu 

Uç ytiz saatlik müselles şeklinde 
tesbit ettirmişti: 

- Benim blitUn vazifem, bu Uç 
ytiz saatlik yerde oturanlan -ıslah 
etmek buraları cennete çevii'mek· 
tir.. diyordu. 

üç yUZ saatlik yer Sohunı yaka.
snıda Sohum kalesfıiin bulunduğu 
iskelP.den başlıyor, Kuban nehri-' 
nin Anadolu tarafmdaki salırasmm 
Kı:zıltaş boğuma. kadar dayam.. 
yordu. Bu mesafe tiı.m yiliı 988.tlik: 
yoldu. Buradan, Kuban nehirlerin
den yııkan doğru :Ellbl'U2' dağı e
teğindeki Hacılar kalesine kadar 
da. yüz saatlik bir mesafe \ıtl.iyor
du. Sonra Lezgt'lerle Abazaların 
aramnda b1r eed teşkil eden. muu
za.m dağlarda.il yUz eu.tte Sohuma 
geliniyordu.. 

(DeNtM ... ) 

Tarihten: 

Kıssa ve hisse 
Avrupalılar, aile geçimsizli~1 • 

ni ve husumetini telmih içı~ 
"Eteokl ve Poliniki,, isimterin1 

zikrederler. Bunun hikayesi 
hayli enteresandır ve yalnız ai. 
le husumet ve nefretini değil , 
aynı zamanda hırsın bir inflan 
ve bir millete ne kadar pahalr· 
ya mal ola.ca.ğmı gösterir. 

Eteokl ve Poliniki eski Teb 
hükümdarı Ödipin oğludur. 
Baba, iki evlada beddualar ede· 
rek gittikten sonra. kardeşler 
Teb hükfunetini zaptetmfşler ve 
birer sene münavebe ile hük(ı. 
met sürmek üzere ittifak et 
mişlerdi. tık hükümdar Eteok' 
idi ve bir sene hükümdar olma
nın eşsiz haz ve kudretini ta t 
tığı için müddeti gelince, ma . 
kamını kardeşine bırakmak is 
temadi. Bunun U7.erine Polinik ı 
kayınpederi Argos hilldlmdarı 
Adrastm yardımı ile Teb tehrı 
üzerine ytlrüdtl. 

İki kardeşin muharebesi çok 
şiddetli oluyor, fakat hiç bir 
netice çıkmıyordu. En rıihayet. 
iki bira.der .'l"'eseleyi karşı kar
şıya çarpıı;arak halletn1eğe ka. 
rar verdiler ve ortaya çıktılar. 

Kardeşlerin ilcisi d~ yaman -
mış, çarpışma bitince Eteokl 
da, Poliniki de can vermişlerdi. 

Teb tahtına cliliis eden Kre
on, Eteokla gayet mutantan 
bir cenaze alayı tertip etti. Po. 
liniki bir ecnebi ordu ile Teb 
şehrini miıhasara ettiği için o
nun naşmı sokağa. attırdı. 

Kardeşlik hissine galebe e
demiyerek Polinikiyi gömdüren 
hemşiresi Antigoni bile idam 
edildi.. 

Ne ibret levhaları ile dolu bir 
tarih hadisesi değil mi? 

* • • 
Bir çok muharebelerde ku. 

mandanlık ederek uzun müd
det Horasan valiliği yapan. 
Hureti Alinin taraftarı olarak 
çarpışan ve sonra muhalif ol
duğu Muaviyenin o§;Iu Yezidin 
vcliahtlığmı bUtUn lrak mute. 
beranma kabul ettirmek ıııev
kiinde kalan Ahnef adlı bir ku
mandan Yezide ~öyle demiş: 

- Yalan söylersem allahbın1 
doğru söylersem senden korka. 
nnı ... 

Ahii.ef bu ~özü medeni bir 
cesaret göstererek şöyle böyle · 
1300 sene evvel eöylemişti. A
caba bugün bu ınedent cesareti 
gösteremiyen yerler var mı di
ye dUşünüyonım. 

tjll • • 

"Ahfeşin kegisi gibi başını 
sallar., darbı meselinin manası. 
nı belki duymu~sunuzdur. Bun
da da bazı kıssalar lbıılunduğu 
için kısaca kaydetmek ister
dim. 

Evvela Ahfeş'in lügat mam. 
smı arıyalmı. Kısaca. şu: "Gece
leri karanlıkta etra.fmı daha iyi 
gören,,. 

Silyuti adlt bir müellif kendi 
zamanına kadar on bir kişinin 
Ahfeş adı ile geldiğini Mılzch
her a.dindaki kitabında yazar. 
Bunlar gayet Alim, fazıl kimse. 
Iermiş ve devirlerinde ilmin oto
riteleri imişler. 
Şimdi gelelim "Ahf eşin keçıai,, 

ne. Bu alim Ahf cşlerden biri o
kumuş, okumuş ve sonra da. o .. 
kuduklannı anlatmak, dinlet. 
mek sevda.sına düşmüş. Fa.kat 
aksiliğe bakın ki, muhatap bula
mamış. Amma Ahfe~ alimdir, 
elbette bunun da. bir çaresini 

Süvuti adlı ıbir müellif kendi 
ve bir keçi satın alıp kafasının 
bütün mahsulünü ona baş salla. 
tarak dinletmeiş. N. A. 

Ankara • İstanbul ara
sında tren seferleri 

Ankara, 1 ( A.A.) - Haber 
aldığımıza göre, bayram dola -
yısiyle Ankara - İstanbul ara. 
smda artacak olan yolcu ihti -
yacını karşılamak ve halkın ia .. 
tirahatini temin etmek için 
2-1-1941 tarihinden itibaren on 
gün müddetle Ankaradan sa. 
balıla.r:r saat 8,20 de ve Ha.y
da~an yine saıbahları saat 
9 da birer gündüz treni tahrik 
edilecektir. 

Hava tehlikesini <'Jnlemek ~: 
havada Tcıwuotli olmak ld:m1ı.. 
dır. Kurbanını, kurban derileri.. 
nl Hava Kurumuna vermekle bu 
tehUkeytJ km"rı koıfl'TWf o'lac<ı'/c.. 
aınız. 

l 



!:'oıtti ka: 

Hala Almanya · 
İtalya işb ir l iği 
"İ.zı&'Uureye yapılacak Alman 

ahra.ç pl&nmm taha!fkuk edeceği 
hakkmd& bütUn ıwyan ınUletinln 
beııı.ditf ıwnat, hiç bir zaman Al· 
mıuı bqlcumandanlıgmm dilıman· 
ıara indlre<:l!'gi dArbenln harbl ne
tıcelendirın""inl beklemediğimiz 
nıAzı.Mllll ifade etmez. 

.Aı.m.anyanm yanında. bb:im de 
~den çok farklı fakat o kadar 
az ebemmiyeW olmıya:ı:ı bir mm· 
takada.. Urvı koyacatımız mUca· 
delemir.e tekrar ba.şlıyacağımız ve 
lliha~Uend.lreceğimiz t e§e bbtlBleri • 
.m1Jl vardır. ltatya.nm Akdenizde 
ve Afrikada tamamlamıya mecbur 
tlduğ.!a bir va.zilesi var. Bu af!tır 
vu!!elılıı ifa edilmesiyle elde edi· 
lecek neUcenin tesl1' lngiltereye 
yapılacak blr Alman ihraç hare· 
ketiyle elde edilecek neticenin te· 
ııtrindıon a.z olmıyacakttr, ,, 

Do satrrla.r Gio,·aJml All8aldo· 
nnn Tf"lgrafo gazet8ine yazdığı 
bir makalt"Cfen almmı ... tll'. Muharrir 
lt:alyanın harptRJd \tuife...ındcn 

bah"'etırnekted lr. 
Mnbarrlrin işaret ('ittiği ııoktalar 

di1..kate layıktır. Muharrir ltalya
nm Akdenb:de, AJrikada yapacağı 
hlznı4'1Jfırle Abnanyanm !ngilte.re
ye ~-apaoağı taarnı7 ars..,ı~da. -.ıkı 
bh münasebet ~ömıektedir. Hatta 
111nh&rrire ~öre iki mili\ er devle· 
tinin ha~}\efüıri biribi.rinden daha 
:tı kıymetli ı;.eyl<•r değildir. Bun
dan bir ay e'\ ,-el İtalyan maj{l\ıbi
:veti Arna,,ıtlukta dc\'am ederken 
İtalyan matbuatmın ba7.ılan ~u tc· 
ri llerf sürmekte idiler: Harp tn· 
;lltePC ara .. mda nihayet bula.t'a.k· 
tir, AkdMb:df" Anıa\ otlukta, Afri-, 
Kada harp ne Ykil alırsa. ahım bu· 
itan ıharbln 1.-atinctioe!!l hal.'.kınd& 
hlr t 111 olmıyacaktır. Bu hare· 
"ketler tali ~·lerdir.,, 811 müt&Je· 
anm maııaır;ı Ud şeldld«.'> U&h edile
bilirdi: 

ı - ıtaJya h&rJı bt:e&f> de i te
mese de Alma.nya tngillercyt'I hü· 
~um edttekttr. ·Ye haı-p onula hi
t.fıcektir. Tali harplerin 11l8JMM;I 

Yoktur. 
Il - Almanva adalar f~ ü· 

ratle hallf"tmeğ~ m('('burdur. Bu
nun için tali harpleri de nazan itl
baN almak gerektir. Ant'Sk İt.al · 
rsınm bu tali harplerde hrraktığı 
hoıoluğu ) fne ,\lnıanya doldura· 
r.aktır. Haktkat.e ·unnak için na.
tan \·e idi m.anbit bir tarafa hı· 
ralmnlS. blu.at harbin rea llt~ini 
tan nnak li'T.Dlld rr. 

İtalya Alman~-aya iltihak edo
rek harbe ginliği ı;üııden sonra 
\;azfyet u &ekli aldı: 

lmıuıya tnJ:nt.eTe &dalarmı i · 
ırat için faaliyete geç«"Cktir. 

Bu fa&Jiyct yalnn Almanyaya 
deill, k~ dtı ttnlya~·a &it olı\
t".&ktır. 

Harekt'tin mii'ihfıt ..afhMmr Al 
ırı.anya idare NifX'E'k, mt'Dfl faali· 
~ettnl ltatra üstüne al!U'&ktı. Yani 
· lman,·a ~daTa ,·apılM-ak taarnız
lan ld~re N!Ôc<-l~, hau, dml7, ka· 
ra kun l't leri ile !:a.rprşuaktı. itnl· 
Y'ft i~<.' Imanyanm 1 Jf'rlnl ~olay· 
l~tıra~l.iı. 
Rmıun lc;in 1nı:ilt4'renin Akdt'oi1.· 

de \'e frikada bulunan denJ:ı, ha
'a, kara Jron·etlerinl oyalryaeak, 
Y4'?ni ktı', l'tlerln tnwıtercyc t::f'l· 
mesfn" mani olat'aktı. 
Almımyanm mil!>bet h&J'f'.l.""etini 

haırsnm. bu menft faaHyett takd· 
Y" ed{'!Cf'k nihayet ada i<ıı:al olu· 
nacak, nihai uİhu mlh\'tr elde e
deoelctf. 

Fabt ne Almanya. adayı i~l 
fWlebUdl, ne d<'I halya Afriksda, 
Akdfmiulf' n.rlfesfnt hıl'kld14' ifa l'• 

Mhlldl. Bflikls Akdetıl7dl' · İngiliz 
ı.o,"'·etı~rhdn daha «'S8.<\h bir sn· 
TP.tt~ blr~melcrbıe hbmet etti. 

lmanya lifi İtalya arumda y11.
pıhtn 1 bölümil lkt o?'du.nnn ka.br 
liyet!Prlne !:Ört'l he!'Mlp edilerek a· 
1ami ruıdm,an almm.ak Ü'T,('re or-
taya !:.ılmu,tı. • 

Bhtftıeul~yh, bu vazifelenlen 
lkWTıin venldeD lfa fldllebllmesi 
hanran aYmaa taM\'YQr edilen va
"livettn y~en ,.. tamamen, hiç 
aksamadan tatbiki ile mümkün o· 
la.hlllr. Bun• için de Almanyanm 
ktill tıeıfebböMinUn mevzuu bah· 
~ldıtiTI ltafUnlerd<'I tt.aıy&nla.~ 
.\iman dar~!lllne h\7.met etıJH:>k ti-
7JCre faal ,.e ınuza.ffer bir mama.
ra ~itti iktiza eder. Ak<ıl 
bıkcilrde Ahnanyanm bu taanıızu 
sapıahllmesl }tln 1tal~'l\nm da ,·a
dfelerlnl tizerine alma.cıı lizımı:cllr, 
bu ı.e hnlriGsadıdt&lyan mnharriri 
~1'1er -rert i~in Ualyanm her ne 
~ o11ll"M ol un :rerini tut· 
nt&k me<-borl~~ttnde old~ğuım 1,a
ret ~r 

Fakat namrİ bir mlh,·~r 1aferi 
lçbı Inindfln kopmn') bir ordu ile 
hatı>t-e ~ra.nn ne demek olduğunu 
1aınan hl7~ ~~tnntt'ldc h~i<ı da,·
rannu~kbr. 

SADRİ ERTEM 

; ısiA~ttec: l'GörUp dUşUndUkçe: 

şehrimizde 681 okula devam 1 Beyker mııessese-I' Bır ıç 
bır at·uç t<ıprak bır buyuk kitap 
olur. Orada. J11Jan kendi ma}'CS1· 
m. kctıdi tarıhini ııı kmdi istikba. 
lini okuyabilir. Fakat devler, ha· 
yata çok yukardan, cüceler de pek 
aşağıdan baktıkları için goriişltrı 
bulanıktır. Etraflarını ~rcmcıltr. 
\Tc yazık, ki dünyadaki kalabalık. 
beş on devle milyarlarra ciiccdm 
ibare/tir. Büyük gerçeğin hep bir 
yt rallı lıazinesi halinde ka/ı§ınm. 
gıi11cşe kavıt§amayışmın scbcbı. 
bu ışle. 

j sinden şlkAyet i sarsıntlSI 
eden 134,886 talebe var 1 Tanıdık ve mutemed bir o-i 

Yeniden 22 açık hava okulu, 12 ilk okul 
ve 23 köy okulu açılacak 

Önümü1.de-ki yıllarda şehrimizin 
okul ihtiyacını karşılamak üzere 
Maarü Vekilliği şimdiden tedbir
ler almağa başlamıştır. Yapılan 
bir i.cıtatistiğe göre §chrlmi.7.de; 
528 resmi, 53 husm;i, 89 ıuhk, 29 
yabancı olmak ÜZC'rc 681 okul var
dır. Bu okullara devam e<len ta· 
lebe; 134,886 dir. Bunların. 1257 
tanesi ana okullarına, 88, 783 ü ilk 
okula, 2000 i de rshane ve vurtla
ra, 3644 ü sanat okullanna · 26,700 
ü orta okullara, 735 i öğretmen o
kuluna, 11,574 il liselere, 125 1 
çocuklan kurtarma \'Urduna devam 
etmektedir. Son ikl vıl 1.arfmda 
Maarif müdürlüğü, birisi KarW
da olmak üu-re Uç erkek dört kız 
biri muhtelit, yedi orta okulla be· 
ra.ber, biri Kiğrthanede diğeri de 
Maltepede olmak üzerP iki yatı o
kulu açılmıştır. 

Şehrimiuie yeniden 7 ilk okul 
tesicı edilmiştir. Bundan b:u ka iki 
küçük sanat okulu, aynca yeniden 
inşa edilen beş ilk okulun imıaatı 
tanıamlanmıştrr. 

Bunlardan maada. yeni ilk okul 
yapılmak üzere; Kor-ıka, Aks.'lray, 
Yusufpaşa, Ve.fa, Küçükpa1.ar, Ka
ra.köy, Ayaspn..ı;a, Harbiye ve Ni· 
şan.taşı, Beşiktaş. Rumf'li kava· 
ğmda arsalar istimlak cdilmeğe 
başlanmıştır. Bu istimlfık ikmal e
dilir edilmez yenidM'I 12 ilk okulun 
inşan.tına 'başlanacaktır. 

\':t1."!\'İ KÖY OKULLARI 
Yatı okulu, ihtiyacını tatmin el· 

mek üzere; Çatalca, Büyük Çek
mece. Bozhane, Şilede birer yatı 
okulu açılmıştır. Köylerde nehari 
olarak 23 köy okulunun açılma tö
reni yapılmış diğer 23 ünün de in· 
~tı önlimüzdelri ayın sonuna )ta.

dar ikmal edilecektir. 

tı AÇIK HAYA OKULU 
KURULUYOR 

Köy çocuklarını açık hava oku· 
!undan faydalandırmRk Uzere 22 
köy meydanında. açık hava okulu 
tesisi kararlaştınlmıştır. Ha.va uy
gun olduğu zamanlarda bu okul -
lnrda köy çocuklarına demi'rcilik, 
marangozluk, ziraat gibi köy isle
rile alakalı dersler verileceği gibi 
yurtbilgisi, diğer türkço tedriaa.tı, 
kızlara Ye kadınlara biçki, ~ 
dersleri de verilecektir. 

Yt:StDI<:N 15 J,tsE 

.\taarif Vekilliği önümüzdeki :vrl
larda viJAyetıerin lli!e ihtiyacı ~t -
rafında da tetkiklPre başlann~trr. 
Yil1i.yetlerin bu huflusta ve.rdi.kleri 
raporlarla, umum müfettişlerin ra
porlan esaslı surette incelendik· 
ten sonra derhal faaliyete geçileı. 
cektir. Şimdilik önümüzdeki yıl da 
15 kadar yeni lise vilayetlerde fa· 
aliyete geçecektir. Bunla.rın bir 
kısmı orta okulların lis~ haline if
rağ ed.ilmesile yapıla.ca.ktrr. 

Bir motör kayalara! Şehrimizde yeni 
bindirdi yapllacak yollar 

Ewelki gece yarı mdan sonra 
saat iki raddelerinde ~alacsk 
önlerinde bir geminin imdat is
tediğini i~iten liman idaıesi, der
hal vaka yerine yardrm kuvveti 
göndermiştir. Aynı zamanda De
niz Yollarının Ga7..al romorkörU 
de ı~aza.zede ~eminin yardırn.nn 
koşniuştur. Vaka yerine gidildi
ği vakit bir motörün, kayahK'a
ra düştüğü görülmüş, fakat ya
nmn gitmiye imkfın hnf'tl olr.rn
mı~ır. Bu imkansızlrk. bura::Uı
ki sulann fa7Ja sığ ve kayalık 
olmasından ileri gelmiştir. Bu
nun üzerine. imdat kuvvet'eri 
ka7.a7..cde motöriin kaptanına de
mir atmasını tavsiye etmişleı -
dir. 

Silivri limanına bağlı R~p 
Kalkavan kaptanm idaresindeki 
11 tonluk Korkmaz Çınıı.rc;ık 
motörü, demir funda etmek su
retiyle parçalanmaktan knrtnl 
mu!}tur. 

Motörün kayaJara düşmcsıne 
sebep. makinesinde hasıl olan 
arızadrr. Motör, Mb:'lha kadar 
orada kaldıkfan ve havli h3$8· 
ra u~adıktan sonra dün ~ahah 
Gu.al romorkörii tarafından çe 
kilip limana getirilmiştir. 
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İstanbul vilayeti 94-0 yılı büt 
çesine şehrin muhtelif semtle. 
rin_d7ki yolların. tamiri ve inşa
sı ıçm 834,509 !ıra tahsisat ıkoy 
muştu. Bu tahsisatla yapılmak 
üzere ihale olunan yollar şun. 
tardır: 

Halkalı. ~albantçeşme. Ha. 
dımköy, Suadiye iskele yolu . 
Topçu atış mektebi • Davutpa
şa yolu, llsküdar Şile yolunun 
tamiri, Silahtara.ğa • T<üç.ük
köy yolunun tamiri, Sellyic;eş • 
me • Maltepe asfalt yolu, Tol>' 
kapı - Küçükçekmece yolunun 
tamiri, Akbaba • Poyrazköy 
şose yolu, Sarıyer • Kityos ~'O
lunun tamiri. 
Paşabahçe - Beykoz yolu, Cad 

de~tanr • Çifthavuzlar yolu. 
nun tamiri, Florya - Küçükçek 
mece yolu. Küçükflu ve Göksu 
yollarmm tamiridir. 

Bu yolların tamir ve inAA~I 
süratle ikmal edilecektir. 

Tayyal'esi, tayyareci.si 'bol ol
mıyan milletlerin hayattnı crgeç 
tehlike .-tar<1cn.kfır Tchlikcvi ön
lemek için Hava fürn;m ımn 
yo.rtltm ediniz. 

• kuyucumuz ya:r.ıyor: : 
1 Beyker müessesesi r<.•klam
i larmda. ve antenli kağılların. 
J da "veresiye ile peşin arasrn
: da hiçbir fark gözetmez., di
! yen bir mües..~seyken son 
! günlerde veresiye şartlarmı 
i yerine getirip müracaat eden 
i hiçbir kimseye mağazasrnm n. 
: yakkabılarını vermiyor. Ayak
' kabı almak, yalnrz peşin öde-

yenlere mahsusmuş ! 

Mutlak olarak "veresi) e ile 
pe~in arasında hiç bir fark gö. 
ı.etmeyiz., diyen ibir ticaret 
evi, bu ilanlarında ''ayakkabı 
müstesna,, dememiş ve\'a a
yakkabı satışını kaldırmamış
sa vere.siye ayakkabı iı-.teyen. 
!erin talebini reddedeıbilir mi? 
Bu ilanlara kapılarak uyak 
kabı için muamele yaptırdım. 
Saatlerce uğraştım. Sonunda 
memurların kimden aldıklarr 
biliruniyen bir gltrur ve i~tih
fa.flariyle karşrlaştım. Buna 
ticaret kanunu mfüıait midir? 

VAKrr - Bcyker müesse
sesi itibar ve ciddiyetiyle ta. 
nmmış bir müessesedir. Vara
kanızm cevabmı kendileri ve
receklerdir. Ta.cıvir ettiğiniz 
vaziyete göre reddetmelerine 
ticaret kanunu müsait değil. 

i dir. • 
i . .... . . ............ . 

j_•_aı_1ı_ıv_ı_e_rı_n_d_e_ 
iki konferans 

Eıııitıiinii Halkeııitıden: 
1 - 2 lkincikanun 194 l Per

!jembe günü saat (18) de Tıp fa. 
kült~ profesörlerinden Sadi Ir
mak tarafından (Milletler arasın. 
da ü~tünlük da\'a ı) me,·zuunda 
bir konferans verilecektir. 

2 - lkincikanun 1941 Pazarte
"i günü saat (18) de Edebivat fa. 
kültesi Profesörlerind('n • Sann 
Mu~tafa Şckip Tunç tarafından 
(Halk Nedir?) rnevzuunda bir 
konfer~nc:. yerilecektir. 

Her iki konferans için daH~tiyc 
yoktur. 

* • • 
Tehir edilen konferans 
Be,·oğlu Halkovindt": 
Konferans listemizde ' azılı ve 

halkevimizde 2.1.911 perş<!mbe gü
ntl Konya mebu"-u Dr. Osman Şev. 
lı.i tnudağ tarafından "İstanbulda 
Türk hastahaneleri., mevzuunda 
verilecek olan konferan , konfe
ransçmm mazeretine binaen tehir 
edilıni~tir. 

* * • 
Y eşilay kongresi 

)' eşilay Ctmiyetindtn: 
Caniyetimizin yirmi hirinci vıl. 

lrk kon~r~i 1911 sene·i lkincfkfı· 
nunun ~inci pazar günü saat 
10,30 da Cağalol"rlurıda Eminönü , 

GAZ MASKELi HAYDU T Levis derhal ayağa kalktı. 
Biıx?: 

- Şimdi gelirim, gibi bir laf 
savurduktan .sonra. odadan çık· 
tı. Genç serseri de kendisiyle 
beraber gitmişti . 

"Kaplan., bu sırada : 
- Ben gidip bir iki şisc bi

ra daha getireyim, dedi. Siz 
buradan bir yere gideyim de
meyin ha! 

Ve odadan ~ıktı. 
Ben bu fırsatr ganimet bile. 

rek derhal Stanleye döndüm 
ve: 

- Alla.:h aşkına bu i~in için· 
den sırnlalnn, dedim. Yok,ıa. 
sinirime dokunuyor. 

Stanley soğukkanlılıkla : 
- Yavaş konuş dedi. Odanın 

içinde bir yerde bir dikta.fon 
gizlenmiş olabilir. Ne konuştu
ğumuzu tesbit eder. Henüz git· 
mek sırası değil! 

- Niçin? 
- Evvela Durantinin nerede 

bulunduğunu C>ğrenmek li.zmı . 
Aksi takdirde \'akit kaybetmek 
ten bruıka birşey yapmış olma. 
yız. 

- Fakat bunların arasından 
nasıl yakayı sıyıracağız'! 

Stanlev. cesaretini muhafaı:.'l 
ediyordu: 

- Bunların kıymeti yok, de· 
di. Ben. doğrudan doğruya 
"Koca Herif.. ile alakadanm. 
Onun için, o. buraya gelinceye 
kadar bekliyeceğim. Yahut bu • 
lunduğu yeri öğreneceğim. Sen 

Çok heyacanh bir zabıta romanı 
/ngilizceden Çeviren: H. MONIR-

istersen git. Ben aonuna kadar 
kalacağnn. 

- Ben gidersem, ilk J1'rm. 
polis kuvveti istiyerek, buraya 
bir kordon çektirmek olur. 

Stanley ~ine itiraz etti: 
- S<-n de ama a.eelecisin ... 

Henüz sıra.,~ı değil diyorum sa
na .. Durantiyi buluncaya kadar 
kim'bilir ne kadar daha yer do. 
lasaca~z! 

- Şu halde ben de kalmalı. 
yrm. 

Daha fazla konuşamadık. 
Qü.nkü "Kaplan,, tekrar i~ 
geleli. Arkasından Levia girdi. 

Levis neşe içinde: 
- Haydi çocuklar, dedi. Bu

radan çıkıp biru görüşmeğe 
gideceğiz. 

Stanley sordu: 
- Nerede, kiminle? 
- Vallahi bilmiyorum. Fa-

kat Robin.c:.on da bir.imle bera. 
ber gelecek ... Zannedersem, Ro
binf!On l'izi Reise takdim etmek 
niyetindedir. Herhalde buradan 
hepimiz çıkmak emrini aldık. 
"Kaplan .. ~n k~. meyhane sa
hibine ~vle... Biz. bir müddet 
burayı Jnıllanmrya.cağız. Reis, 
bizim işgal ettiğimiz yerlerin 
temiz;lenip şüphe" uyan.dırnuya. 

eak bir 'hale ~ ieti -

yor. Polis araştıracak olursa. 
birşey bulamasm .. Çabuk .. Doğ 
rusu Reisin tedbirlerjne hayra • 
nnn. 

"Kaplan,. dış.ın çıkmadan 
aordu: 

- Ben de sizinle beraber ge. 
leeek miyim? . 

- Hep beraber gideceğiz .. 
(Bfae hitaben) şimdi Robinso . 
nun yanma çıkalan. 

lç kaptl6rdan birine doğrul -
duk. Açtrk. Fakat karşnnrza. 
Rabineon dt"ğil de lbir polis me. 
munı çlktr. 

Sta.n.leyin otomobil önünde 
dunırken aldatıp içeriye gönder 
diği polis memuruydu bu! 

Stanleyi görilr görmez, göz • 
leri yerinden fırlayacakmış gibi 
~tldı: 

- Vay, dedi. Siz nasıl olu . 
yor da, tekrar burada. bulunu. 
Y~\Uluz. (Bir adını ilerliye
relc:) mükemmel... mükemmel.. 

Stanıey soğukkanlılığını bor.
mamışt.ı: 

- N~ bulunnuyalmı. dedi. 
Kabahatimiz nedir ki'? 

Polis memuru : 
- Siz, kabahatinizi daha iyi 

bilirııiniz, dedi. Haydi bakalım. 
Hepiniz düşün önüme! Karakol. 
da mzi beldiyenler var. 

Geçen ) ıl, /:er şeyi, Jıcr Jıukmu, 
her saltanatı kendi iradesi altmda 
g<iretıler vardı. Kom~tııkları za. 
mmı, cümleleri11i11. yıldırım sağa. 
naklnriyle yeryuzwıe indiği'u 
inmı1111şlardı. Kaı~ılarında ikı 
biiklüm bir dünya gormek istiyor
lar; ayakta, dimdik duran hiç bi1 
ı•orlığa lalıammiil rdenııyor/ardı 

lıfrğer. insan omriiuıle bir ytlııı 
ne biiyiik yeri, ne deri1l izi varmış 
U11gii11, aytıi a~ızlamı başka t iir. 
lü knmıştuklamıı , l1a ·ka irade/et 
tamdıklamıı, ezelle el1cd orasmda, 
hakiki nawnlığm, kul elimle bu
lımmadığuıa inandıklarım midi. 
ren, şeyler söylediklerini işitiyıı-
TUZ . 

Tmih, rskı putlaşmış 011dtrfrrmı 
de aJi ızlamıdmı bu lıtrliı özlP.r 
dinlemiştir. Mızraklariyle diişen 
gökleri dwdııracağmı söyliym Fi. 
rrwımlar, şimdi, mwııyo/ariylr. bizi 
eğlendiriyor/ar. Taş tabutlar cflr
ri11tlr ka/(ln soıı talıtlarıdır. Onlm. 
ki altın, ziimriid, inci t·e pırlanta 
ile yoğurulmuş ıalıtları bile kcrı. 
dileri11c az göriiyorlardı. Son ser-
111ayderi, işte mhayrt böyle birer 
/aş çl'1çrııedc" ibaret kaldı. 

Aklı olana, her kiiş , birılJİT ib. 
retirı sahnc~idir. Gören göz içitı , 

insanlar, ancak el/tmıdcn ıpbı 
ucımu karırdıkları gim, Allalıı ha. 
111/arlar. r\ncak o zanıan içwrı .stt· 
/ayarak, yıirck/erı çarpa çarpa, tı. 
ııa buşı ımırlar . }'ardını dılcrltr. 

Bıtgün tam nıtina~iylt boylc bı 
ıclôş ı ıc mdişeııin lıüküm sürdlt· 
ğünu gorüyoruı. Pııtlnşmzş gt1rur. 
/ar, ilk defa olarak, kendi.ininden 
biiyük bir kudretin, yerk gok ara
sma kanat gerildiğini ifiıaf tdı. 
yorlar. Biz. mabetlerin mılıra~ına. 
mum verine iblisin hcykr.lmı dı
kenler~ lncilc tiikiirenler, dine g~ 
/enleri de biliriz. l'cr yuzıindw 
boy/deri de gelip gı:çlilı;.. F~kaf 
me.srlf.yi bir lıis daı ası gıbf mu' • 
kaşaya Uiıum yok. 
Mantık, bu iç sarstııtı.sıt:!u. bu 

dış zclzelcsi'u işaret olduğu~, 
ba!mı çaf:ra söylıiyor. 1/ rp bıli~ 
riı, ki sarsıntılar. yıkı1ış1rr ın oğıtl· 
tulu bir öııcüsildiir. 

HAKKI SOHA. GEZG/l<t 

Takdirname alan ilk
okul öğretmenleri 

Şehrimiz ilk okul öğretmen· küdar 22 inci okul ba§Ög'l' tlm
lerinden ~~2 ki~inin takdirname ni Bekir E...cıener, Silivri Celaliye 
aldığını yazmıştık. köy okulu başöğretmmi Hik· 

Bu öğretmenlerin adları Maa met Öz, İstanbul 25 inci ~-ul 
rif Vekilliği tarafından evvelki öğretmeni Nudiye Oktay, İE. 
gün maarif müdürlüğüne bildi . tanbul 29 uncu okul öğret.men 
rilmiştir. Bunlar; Kadıköy 35 lerinden Melek Gürelli. 
inci okul başöğretmeni Safiy<'. ~ulhiye Oynan. lstanb~ıl ılS 
öğretmenlerden Kn.drire Zaim. Ur.eli okul öğretmenlennden 
Fuat Pmüter, Sekine Tiryaki, Fehime Esenkut, Nevreste Bay. 
.i\Ielihn Uyanık. Kadıköy s ek i- ~an İstanbul 58 inci okul öğ
zinci okul b~öğretmeni Zahide ret~enlerinden Daffü o{'Judur. 
Tan, öğretmen ~1emnune Öz. • - - - --
kal, Saime Uraz. Kadıköy ı O 
uncu okuldan Meliha Oyman. 
Kadıköv J 9 uncu okuldan İffet 
Gündüı:, Kadıköy 12 inci o1rnl 
öğretmenlerinden .:\lcscrret ön
kal, başöğretmen Mehmet Ali 2.1.941 3. l.194 
Bezmez. Kadıköy 41 inci okul. s.oı A,lllntı 
dan Makbule Savacı , Eyiip 46 8.18 Hant 

8.03 Ajan• 
s.ıs H!lfıf 

ıncr okuldan Recep Ankan. 
Eyilp 23 üncü okuldan Mami 

Bayral, Eyüp 38 inci okuldan 
Bahaettin Ala göz, ::\fünevver Ol 
cay, Eyüp 33 üncü ' okuldan 
Basriye Ersel. Hüsnii Yeğenier. 
Abdülkadir Erdinç, Eyüp 57 in· 
ci okul ba§öğretmeni Naşit ö. 
ğiin, E)iip Keme~burga.z öğret -
meni Kadriye Karış. 

Üsküdar 45 inei okul ba.~öğ. 
retmeni Nurettin Atasayar. Ü~ 

prograrrı 

8.•5 Kı>nnşmı. 
1%.3S Şarlolnr 
l%.M Ajıuı• 
13.05 l\flidk: 

Halk 
türkull'ri 

lS.%0 Kan ık 
pr~m 

J 8.eı (ls:r 
Ul.49 Fa~I 

~rkıları 
19.80 Apn• 
19.•ı> fnoe ıın~ 
20.11> Ra•tyo 

proı;ııun 

. .U. lem~k 
ıı.~ 

1:!.33 nrkılar 
iZ.Mi jan!I 
ı~.05 Ml'mr 
ı s.ın Kıın:ık 

progl'3m 
18.0ll RadT'(t 

lmıırtf'tl 
18.M Kamıtk 

prngrıım 

19.00 ırn,.ıl h"'°f't 
lft.M Ajınıı 
19.45 Şarkılıtr 
%il. il\ RlıdHI ı;:-aut""'I 

20.4:> \tıındolln 
halke\İ salonund·a yapılacaktır. taknnı 

gıurt~ 
"O.ili Tf'mııll 
21JIO Knnnamtt 
:::.M AJıuı• 

Azamızm teşrineri ehemmiyetle 21.so Kornı<.m.'l 
rica olunur. 2:un AJan"' 

O dakika, pek tuhaf ve mü
him bir dakikaydı. Be.n, herhan 
gi bir muhalefet hareketi gös
termedim. Çünkü dofrrusunu 
isterseniz, karakola gitmcğe ta. 
raftardım. Pek ·çok taraftar
dım. Hiç olma.7.sa, bir kurtuluş 
yolu bulmuş olacaktık. St.nnley, 
ne karar \'erdiğini his&.~tirmi -
yordu. Bir tereddüt de\'l"esi geç 
ti. Fakat "Kaplan .. ,·nziyeti his 
setti. Polis memuruna doğru i . 
lerliyerek : 

- Elbette, dodi. Madem ki. 
bizi bckliyenler varmış. gitmr
ğe mecburuz. 

Fakat polb; memunı, hu ,, zi
yette nasıl olmuştu da. gafil av. 
lanmıştı bilmem. "Knplan .. gibi 
korkunç bir herifin. o kadar 
kendisine yaklaşmasma meydan 
vermlııti. 

Çünkü "Kaplan .. m polis me
muruna yaklaşarak, bu sözü 
söylemesiyle. onun çenesine 
müthiş ~ir kroŞ<> indirmem bir 
olmuştu. 

Memur yere yuvarlandı. 
"Kaplan,, bununla da kanmI· 

yarak. tekmesini knldırmıstt. 
Levis derhal mani oldu: 
- Hayır, hayır .. dedi. O ka.. 

dar şiddete lüzum yok. 

"Kaplan .. bu sözü dinledi. 
Ben, bütün bu zulümlerin, in

tika.mmı, zamanıııdlt alm&k 
üzere bir kere daha kendi ken
dime and içmiştim. 

Bu esnada aynı kaprdan Ro. 
binson dediğimiz, frrça bryıklı 
adam göründü: 

( Detıomı .,. ) 

~~~~~~~-~~~~--

:1: Perşembe/ Cuma 

> 2 11. Kan. 3 ll. KAn. 
:ııı:: -
Cl'. l\.aaım: 56 / ""''"" " 1- Zllh~: 4 1:1lhl<'<'.e: & 

\a.klller, \ ...... il t.J4t 111 \ ~M tı t'7'&nJ 

Gtbqln 
8.26 2.s;s ll.2R =·u dotu~ 

ö.t~ IS.17 1.27 Hl.IS ';,!6 

ikindi ı;s.ss IUi )ft.39 P.41 

Ak'8m 17~1 1:.on 17.6% t;?.(1(1 

"l'atsı 19.%8 1.118 19.%9 ı.ss 

1m.<ınk f;.~I) 12.ıs 6AO 12.ı, 

Bir hademe zehirlendi 
Ce.rrahp~a • Yoku,.undnki ll'k 

mektepte hademellk yapan tbra 
him, dün gece odasmda Mb:ıyı ya 
kıp yatmış, fakat 80banm bonıl'!u 

dirseğinden kurtulduğund:uı ı;rkar. 
gazlarla zehirlenmiştir. 

İbrahim baygın bir halde ha&t.A· 
neye kaldrnlm~. 

Kanuni Hasan Gür öldü 
Memleketimfzin ta.nnµn~ Mtlat· 

kitlarmdıı.n kanuni Hasan Gür la· 
8a bir hMtalıktan .sonra gözlerini 
hayata kapamıştır. Kedttli ·• 
ne eablrlv dilt?iz. 

••• 
Emin Giivener öldli 
İnönü Kıs Lisai Mi'ıdür6 ~ = vefat ~ dün ~ül-
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Vişi hUkOmetiyle 
Almanya arasında 

Müzakereler 
kesildi mi? 

Llzbon, 1 ( A.A.J - Burada 
ö~nildi~ine göre, ViJ hükdmeti 
ile Almanya ara~mdaki müzakere.. 
ler kesilmiştir. Bu haber kaydı Hı .. 
tiyatla verilmektedir. 

Adriyatikte dört 
İtalyan vapuru 

batırıldı 
&lgnd, 1 (A. A.) - Belgrad 

psetelerlnden çıkan ha.'rJarlere gö 
re İngiliz harp gemileri bu ıabah 
Adrlyatikte dört iqe vapuru ba
tırm13lardn'. Bu vapurların ağır 
toplu ve kamyonlar naltletmekte 
oldufu söylenmektedir. İngiliz ge. 
milerinin bUcumu Arnavutluk ve 
Yugoslav hududu hizamda vuku • 
bulmuıtur. Batan vapurlar milret 
tebatı salimen karaya çıkmışlar _ 
dlr. 

Bir senede 

3090 Alman 
tayyaresı 
düşürüldü 

Londra, 1 (.\. A..) - İılgilte
re. yeni sene~·e kan., deniz ve 
hava kuvvetl~rinde,n emin olarak 
giriyor. 
ReMıt Lorıdra mahfellerlnde 1n. 

glUz donanmumm Akdenlu tama 
mUt hlldın olduf\l ve denizaltı 
tehdidine kartı eııaı;lr bil' mlieade
Jeye •:rtştiii tebarüz ettirilmek • 
tedir. Ba ıene l\er ihtiınalı karş1 
Jt<;,yacak yeni bir ordu teçhlı edil. 
n:ı!ft.lr, Tayyare kuvvetlerlnlıı Al -
ınaııyaya Mkerl balrnnda.n verdik -
lerl ıaraı-, Alman tayyarelerin.hı 
İngi.l~eye verdikleri zarardan faz 
J1tdtr. Sene içlnde avcı filoları 3090 
ve kara müdafaa bataryaları «4 
dilfi?D&n tayyare81 t&hrlp •tmlfler. 
dlr, ttalyıın !lloeunun bnyUk blı 
kısmı faaliyette bul~ 
hir hale get.irllml§ti!'. 

.Udeniz filosu kumandanf a.tni .. 
ra1 Sir Aııdrev Cunningham'm şid• 
detll t.Arruzu, harbin netJceat U. 
zerinde derhal teeirlnJ gl5stenni§ • 
tir. AkdenJz harıcinde donanma 
denlıaltı tehdidi ve korlan gemi • 
!erile mücadele etmiş ve mutad 
deniz yoll&l'DlJ mulıa!ua altma 
almıştır. 

Ponanuıanm gittikçe &rta.ıı mu • 
vaffakıyeti ou net'ce Uı sabittir: 

İı\a'ilis hava kuvvetleri ta.rafm
dan elde edilen muva!fak•yetlere 
gelince, bu muvafta.kıyeUer bire 
karşı Uç ~petindedir, DUtürülen 
3000 dUoman tayyareeine muka -
bil valnrı ı 060 ingllh tayyaresi 
ziyaa uğramış, fe.kat bu tayyare. 
Jerin p'lotlarında 400 den faıla. 
kurtulmuetur. 

Sahil nıuhafaa t.etkiJAtma &it 
tayyareler muhafan ettikleri ti -
caret yollan üıerinde 54 buçuk 
ın.llyon kilometreden fazla blr m~ 
ate k&tetıni,ıerdtr. Bu tayyare • 
ler hllhaasa 40.000 den fa.ıla ge • 
ınidu müteşekkil 2000 den tru:Ia 
kafileye rtfakat et.mJoJerdir. 

Tayyare za.b·tlefr e mş.hsus bü
tQn lokantal:.ı.rda 1 lkincikln~ 
da yen1 senenin §erefine kadehler 
kalclırıldığı va.kit, temenniler umu. 
miyetle şu kelimelerle ifade edil· 
m.iştir. 

''1941 d& de ayni §eyi yapaea • 
~. Gitt!kçe fula tayyare d{lşür. 

Arnavutlukta 
(Ba§ tarafı 1 incid6) 

hasıl olacağını anlarıu~l:ııdır. Bu 
mevziler de elden gıderse Yunan
hlar Tepedelen, Khssura ve Av
lonyayı işgal edeceklerdir. 

ltalyan bu yE>ni müdafaa hatları 
A\'lonyanrn cenubuna bir yerden 
ba~amakta, merkez Beratın şar -
kında Tomor dalğlanna. dayan.. 
makta ve oradan Elbasanın şarkı· 
na uzandıkt{ın sonra şimale, Yu
goslavya hududuna kadar gitmek. 
tedir. Bu mı.idafaa hattına İtalyan 
takviye kıtaatı ve harp malzemesi 
sevkolunmaktadır. Yeni mevzile.. 
rin vaziyeti ve bu mevzilerin haş
lıca Italyan müdafaa noktalan 
daha dü~meden vücuda. getirilmesi 
İtalyan başkumandanlığmın ümit
siz bir halde bulunduğunu göste. 
rir. 

Maamafih, lt.alyanların d.ıha şi. 
malde mukavemete hazrrlandıkla
n haberi şimdiki İtalyan mevzile
rinin yıkılmak üzere olduğunu ifa.. 
de etmez. Yunanlılar mütemadi o.. 
larak İtalyanlara karşı tabiye mu
vaffakiyetleri kazanmakta ve şim· 
diki hat boyunca İtalyan mevzile. 
rine hakimolmakta bulunuyorlar. 
Yunanlıların vaziyeti ç-ok daha 
mfü;aittir. Fakat müttefiklerin en 
A.man<11z düc:mam fena havalardır. 

İtalyanlar Pazartesi günü Hi. 
mararun şfmalinden ve şarkından 
mukabil taarruıda bulunmuşlar· 
dır. İtalyan mukabil taarruzu kı
rılmış ve ~il mıntakac;ında ağır 
zayiata uğratılmıştır . 

Mmtakanm garp müntehasmda 
! 'ani Tepedelenin şimalinde Yu.. 
nanlılar yeni bir hamle yapmış1 ar 
ve ltalvıı.nlan mevzilerinden aL 
mı,lardır. Bu suretle Yunanlılar 
Tepedelen - Derat yoluna yaklaş· 
mı,ıardır. 

Me:kez mmtakac;ımn bir nokta. 
smda Yunanlılar bir bııskın hare. 
ketile mil.lıim bir da~ı ele geçir
mi~lerdir. 
Peogradetı mıntaka'3ında da 

Yunanlılar keza mevzilerini iyileş· 
tirm.iş1er ve Pazartesi tebli~inö 
zikredilen 1000 esirin bir kaç yü .. 
runü burada yakalamışlardır. 

Bu Eon i{inlt.rde çok şiddetli 
muharebeler olmuştur. Bu muha. 
rebeler Ohri gö!Une ha.kim bulu· 
nan tepeler boyunc.a Pengaradetz -
Elb~ yolun m Skumbl vadlslne 
tekrar girmek üzere §İ.uıaU garbiye 
do~ru bükilldü~U nokroda cereyan 
eylemi~tir. 

Mokra dağlannda muhaıebeler 
devam ediyor. 

Bu ınuha.rebeler hem t~pelerde 
hem de vidllerde ya.pılm&ktadrr. 
En ziya.de kullaıula.n siJAhlar dağ 
toplarlle ınltralyöılerdil'. Maama • 
fih Yunanlılar Pogradeç şimalinde 
Kar§ tepesine bir kaç ağır top çı
karmaya muvaffak olmuelal'dır. t
talyarılarm Ahib:ınl mevz~lne kar
~ı bu toplardan büyük bir muvaf
fakıyetle L.<ıW'ade ediyorlar. 

Salı J::"ecesi 'nUtün şimal cenhc -
sinde şiddetli bir tonçu dllellO<Ju 
ve Skumbi nehri eh'a!mda bllhas
s:ı ~k iddetli muharebeler olmuş
tur. Kalın bir a!s her iki tara.frn 
yapmakta olduğu hava hücumları
nı durdurmuştur. Öyl~ tahmin tdi
liyor ki pazarte'i gUnil ttaıvanlar 
Garicenin ga.rb-ndl\ kiin M'.oskooo
lltı ile Ohrl gö!UnUn garo ııahllle
rfnde Lin köyü arumdald Yuna.n 
mevziler.ne bir tondan fazla bott.ba 
at:mı~lardır. 

Yunan ve tngilb; tayyareleri 
bUvil.k bir faaliyet g~tererek t
tal.,a.nll\M Lin-Elba!!ıuı yolu Uze
rlndı:ı ve civar mevzilerde ağrr za
yiata uğratm~lardrr. 

Yunanlılar gayretlerini Lin ö -
nünde tw!f ederken !talya.nlar 
Linin ıı'mali garblsinde klin Si -
benlk dağındaki mevzilerinde top· inek fmk&nmı anyacap.,, 

__________ 
1 

lanryorlar. Yunanlılar, İtalyanla -

iki bekçi 
Bir zeytin hırsızını 

öldürdüler 
Jllan.laa. (Rumi) - llutaannı 

EvN!loa köyünde oturan Abdullah 
sectleYin aeyttn oaıarken bekçtler 
ta.ratındaıı gM-~'mU, n thıorlne 

mavzer atılmak WNtiylı öldtırW. 

mUştür. 

Bekgt Veli tlı İbrahim derh&J ya. 
kala.rutrl\k evraklllrtyle btrl!kte adll 
)'eye teslim edilmişlerdir. Tahkikat 
dl'9aDl •tmıkt.edir. 

rm yukarı Şkombi vArl~!ndekt .ııon 
mevzilerini zaptetmişlerdtr. ttal -
yıuılar burada atır zayiat vermiş· 
lerd·r. Pazartesi gilnU 150 !tıs.ı~'~ 
soğuklara daya.nam :yarak teslim 
olmu~tu.r. 

Cephenin merkez mıntaka.smda, 
Moskopolisin şimali garbtsinde dün 
İtalyanlar bir kuvvetli mukabil ta
arruzda bulunmıışlard;r. YunanWar 
bunu bekliyordu ve d\ilman ağır 
zayiat verdirilerek pUskUrtillmU, -
tür. 

Harbin en kanlı çarp~&rın -
dan biri dün gece ıa·saura mmta
kasmdıı. olmu§tur. Gündüzün Yu· 
ıı.a.ıı bajkumand.anhğmnı v~rdiği 
vazifeleri yapan Yuna.n .trl&ları 
~eceleyin bir ailngü hücumunda 
bulunmuolard?r. Bütün cece mu -
harebe devam etmiştir, Havannı 
a01k ve parlak olll3U Yunanllla.n. 
yardn:ı 4'bnit ve İtalyan mevzileri 
zaptolunmustur. Gün ağardığı za
man çok ktYmetli mevzil~r Yunan
lıların eline geçnıit) bulunuyordu. 

ldrar yollan hastalık 
lan mütehassısı 

9Qotlıı laWd&I OMSdMI No. 'll'rı 

8ıaru Pamıı Oatü Obanyao &....,..._.. TeL1 tılll 
•••••••• Buna benzer v. muhtelif prt. 

••••• .. • lıır altmda ileri hare1tetlerlne dair 

Eden'in 
Yunanlılara 

• 
mesajı 

Cesur Yunan milletine 
gittikçe artan muvaHa
kiyetler temenni ederi~ 

Londra, 1 ( A.A.) - Dün ak
şam lngiliz radyo unun Rı.unca 
neşriyat yaptığı saatte Eden Yu
nan milletine hitaben bir mesaj 
göndererek ezcümle §Unları söyle· 
mi§tir: 

Büyük Britanya hariciye neza
reti mevkiine geçtiğim zaman, ha.. 
yatlarnmzdan daha kırmetli olan 
gayeleri müdafaa etmek için müt
tefik memleketlerimizin· harbet
mel<te oldu~unu gönnek kadar be.. 
ni biç bir şey :)ıeYindirrnemiştir. 

Dosthık"ta, mütekabil hünnette, 
azimde \'e müşterek gayede iki 
milletin bu kadar birleşmiş olma.. 
smı tarih nadiren kaydetmiştir. 
Böyle bir ittihad büyük bir kuvvet 
teşkil eder. Parlak generalinizin 
kumandası altında yapılmış olan 
kahra.manca taarruzun. maddiyet 
ve cebir kuvvetine ka?1I yapılan 
mücade1ede kati bir dönüm nok
tası teşkil edtce~ini ümid etmek
teyim. Sene. iki memleket ordula.. 
nnın zaferler kaz.:. ınıakta olduk. 
lan bir sırada nihayet buluyor. 
Gireceğimiz yeni sene ıarfmda bü
tün kalbimle ı;e ur Yı.ınan milleti· 
ne gittikçe artan muvaffal:iyetler 
temenni ederim. 

Amiral Darlan' ın 
mesaıı 

Fransa bütün ınüşkülatı 
vekarla önliyecektir 
V~~, 1 (A.A.) - Bahriye na. 

ıırı amiral Darlan yeni yıl tnü
naşebetiyle Fran~ız donanma
şma. göndermi§ olduğu bir mo. 
sajda eıx;:Umle şu sözleri söyle
miştir: 

"Mare.sal Petenin yiik~k 
otoritesi altmda Fran a g~ir
mekte olduğu bUttin mli§ıkillatı 
namus va vckar dairesinde Ye 
vecibelerine riayetkar olarak 
ön1iyeoektir ... 

_.Zonguldak Parti 
kongres1 yapıldı 
Zonguldak - C.ll,P. Zonguldak 

vil!yet kongreşi PJbedt Şe! Atatiir
kün &Zi.z hatırunu tazlz ve Milll 
Şefi.ınize ~n.suz bağlılık ve m.ln· 
nehnt teyit ederek çal~alarma 
bil§~ ve .kongreye parti bölge 
mUfett.i§l Kat'I! mebtl3U Şerefettin 
Karacan da ~Urak eylemi§Ur. Kon 
gre tam bir ka.r§ılıklı sevgi ve iti
mat havası içinde ruznamesindeki 
işleri göriljerek villyeti ala.kadar 
eden yeni çalr§lllala.r üzerinde dur
muŞ ve ınU.leakiben yeni idare 
heyeti ıeçixni yapılmıotir. 

Ruzvelt'in 
nutku 

karşısında 
Alman matbuatı 
kızgınhklarını 
saklayamıyor 

Berlitı, 1 (A.A.J - D.N.B. biL 
diriyor: 

Bu kadar mühim hadi~erle be
zenmi§ olan 1940 yılının bu son 
gününde çıkan Alman matbuatına 
en mühim mevzu ~il eden vaka 
Amerika Cwnhurreisi Ruzveltin 
radyo ile neşretmi' olduğu "Ocak 
ba~ı .. konuşmasıdır. 

Riyaseticumhur sarayının §(\mi
nesi önünde söylenen ve Ruzvelt 
tarafından 120 milyon Amerikalı
ya hitap edilirken "dostlarım,, gi_ 
bi çok demokratik bir hitap ile 
başlıyan bu nutuk karşı~mda bü· 
tim gazeteler §iddetli infiallerini 
saklamamaktadırlar. Fakat yine 
aynı gazeteler Amerikanın böylE> 
bir Reisicwnhurundan, Mıhverin 
tot aliter devletlerine k~ı kinle ve 
delice hakaret.erle dolu bir hitabe
den başka hiç bir eye esasen in.. 
tizar e<l.ilemiyeceğıni de tt' harüz 
ettirmektedirler. 

umumiyetle SÖylendiğine göre. 
bu konu~madaki aSll yenilik. Ruz
veltin kendi endini de geride bı
rakarak bu kadar muaııam yal3.n· 
lan bir arada toplama mda ve ob.. 
jektif tarwa.ki muhakemelere bu 
kadar katt surette dimağını kapa· 
masmdadır. 

Bu münaııebetle Deutsche .Allge.. 
meine Zeitung gazeteıı i şu mütale· 
a~ı yürütmektedir: 

Bu kadar mühim bir milletin 
reisini bu kadar rabıt tan \ e se.. 
bükten ari tarıda mihver devletle
rine kar~ı Yahudi matbuatı tara. 
fmdan icad ~imi§ olan adi td<er
lemeleri bir arara toplıımağa ve 
mihver devletlerinin hiç blr hare. 
keti ile t.een·üt etmem.ia olan mu.. 
hayyel teh1ikele.re, Birle§ik Ameri. 
ka devletleri ahalisini inandırma
ğa nasıl bir haleti ruhiyenin aaik 
olduğu sorulacak olursa buna ce.. 
vap olarak Ruzveltin bugün teına
miyle ümitsiz bir vaziyette bulun
duğunu bi.ııat tttrU ettit:i ~ 
reye karşı. ~~ slYf~tiııiıJ ve 
kendi e.deb1yatınm da müfteliem 
vaziyetinde bulund~u hisset.. 
mekte olduiıJndan ba,~ hi' bir 
~Y söylenemez. 
Ruıvelt bu derece kindar tanda 

hareket etmek ve Amerika milleti• 
ni bu suretle harbe sürüklemek için 
muhakkak çok asa bt bir va~yet.. 
tedir. 

Boersen Zeitung gaıete:-.i de 
Ruzvelt hitabesinin demokrat Ya.
hudi menba!anndan ilham a!an 
adi bir !ngiliz veya Amerikan ga. 
ıete makalesi seviyesind.- bulun
du~nu söyledikten fonra ~unlan 
ilave etm"ktedir: 

Keneli reisin.in srrf kine müste.. 
nit bir !!yasetin dolambaç yollan 
içinde karboldugunu Ame-rikan 
milletinden saklamak şüphesiz ka· 
bil olmıyacak1:ır. Bu sebeple Ame. 
rika vatandaşlarının, reb!eri tara
fmdan tasvir olunan hakikatle, 
kendi kani olmadığı ha.ide sır f 
müflis bir bangerin uğradığı sara 
nöbet'eri esnasında mıllete yaptır. 
mak istediği tecrübenin tehlikeleri 
a.rasmdaki farka ne suretle muta
vaat edeceklerini n:erakla bekliro-

Zono<>"Ulda.lt vilA.yeti Parti idare 
heye.tinin Ereğli kömürleri i§let· 
meırt genel direktörü mUhendi8 
Bedri HUsnU Bekiroğlu, vilayet 
da.lıxıt encümeni a.zasmdan balkeı.1 
r eisi ve C. H. P. villyet idare he
yeti reia vekili Ahmet Gtizel, do](. 
tor ~affet Öknenı, belediye reiai 
Süleyman Faik Etıunan, awkat 
Tevfik Bilge, mühendis Rauf Alp
!!JOY, tüccardan Ali Rıu İıleealem· 
da.r, Cemal Pehlivan ve SUreyya 
Ayyılclrz ittifakla seçilıni~lerd.lr. ruzNachtausgabe gazetesi. Reisi· 
İdare heyeti de reisl'ğe Ahmet cumhur Ruzveltin Amerika Birle. 
GUrel'i, kltipUğe Rauf Alpsoy'u, şik devletlerini son derece tehlikeli 
muhasip azalığa. da SUreyya Ayyü- bir siyasi vaziyete düşürmek ıçin 
~ ee~§lerd.lr. ı en nezaketsiz bir tarzda hakikati 

tahriften çekinmediğini kaydettik .. 
cephenin her tarafından haberler ten sonra §U guali eonnaktadır: 
gelıuektedil". "Ac.aba Nevyorkun ve Vaşing'-

Sabil ve merkez ınmt.a.kala.nnda un ve Yahudi ıütnresine mensup 
bu son dört, beş gün ~inde yapı • Amerikan milletinin ar.ıusuna rağ. 
la nınUşterek har~ketler İtalyan- ~ Birleşik Amerika hük\imet. 
iarm Tepedelen ve Kll3sura.daki lerini emsali görülmemi~ bir har· 
mevzilerlnl çok fena blr vaziyete be teş'1-ik müc.adelesinin kurbanı 
d~Unnliştür. Klissura - Avlonya haline koymak nasip olacak au. 
yoltlllun bir kmmı Yunan topçusu· I dır?,. 
n_ım a.te~ altma girmi§tir. Şimdi Franefort ga~. Ruzvıcltin 
~ mmta.kasmda yeni dağların nutkunu ehemmiyetsiz bir kon~ 
· zaptı, cepheden gelen :raporlarda. madan ibaret a,cldetmck clo~ ol-
bilytlk bir menk:bc olarak tavsif d ~ b bil"1.: • · 
edilmektedlr. Ek.eeriya bfr metre- ma ıgın~, unu .. arus s~yasetin 
den faltla kalınlıkta arla örtülu mesul bır ~~~ tel.!kkt etrotk 
a.ra.zlde UerJemf~lr. Toplan, lll~il- l~rn g«:l:c<'gını soyledı~n 80nra 
mez zannedilen t.epelere lıir ke~ şunları. ılave eylemt~edır: . 
daha aakerler sırtlannda çıkar . 1 H~di~l~.r Ruzveltın .. aleyhinde 
nuşlardır. Bu tepele.rden topçu a- ı old~gu ıçı~ ke;ıdi PQhtıka ı:.ı J:.· 
teşbıe uğrayan İtalyanlar §84km • men~'.111 mılletın& kab~l ettirebıl. 
lığa uğn.mışlardır mele uzere bunlan tahnf etmelrte-

Cepheden gele~ raporltr imal dir. Bu .J>?li.ti.ka aı:tık bundan SO~
mıntakasnıda bilhaesa menzil tee- ra harbı ı tiyenlcnn .• bu kadar hi!
kll!tmı methU &en.a etmelttedir. En f~tle yaptık!~~ teşvııcatm netayı
sarp yerlerde!l yiyecek ve mUhlm- cuıden kendim kurtannryacakttr. 
ma.t gönderilm.lşt.ir. Halbukl sap • 
tedilen bazı köylerde görülmüş -
til1' ki, İtalyanlar kendilerini beıl· 
lemek ı~ kedl -ft köpeklen ö~ 
müşlerdir, 

Düşman bombalar&M lourbm& 
gitmenıek için kurbanlarunuıa 
HtıM K~nımmU. ~k eJt a
kaltea bir Mdbfrdfr. 

lngffiz hava 
kuvvetleri 

Nevyork, 1 ( A.A.J - Havacılık 
İ}ieri!e uğrap?Uar tarafından pek 
tanınmı~ olan Flying And Popular 
~\;ation mecmuası, bu sene l~ı· 
lıı hava kuvvetlerınin müthış bır 
taarruza geçeceklerini tahmin et. 
mektedir. 

Bu ınecmuanın tkincik!nun 
nil~asınd~ §U satırlar okunmak
tadır: 

"lngilterenin 1941 senesinde, 
hava kuvvetlerlnfn başlzyac.afı bir 
taarruz neticesinde harbi kazan. 
~sı bi~ hayrete dü~ürmiyec.ek
tır. 1n~lız hava kuvvetlerinin ilk. 
baharda veya gelecek kı~ yapaca.. 
ğı taarruzun ehmuniyetini takdir 
edenler pek azdır. Halihazırda İn
gilterenin harp tayyareleri imala
tı Amerikan imalatı ile muk&yese 
edildiği takdirde bi1e pt'k büyilk. 
tür.,, 

Kanadada ve Arnerikada antren
m:m yapan onbinlerce pilottan 
bahsettikten sonra bu mecmua 
~urtian yazmaktadır: 

"Gelecek yaz lngilterenjn ihti· 
yatta binlerce snuf a~ert tayya
resi bulunaealctır. Bunların ara. 
unda en yeni modelde birkaç bin 
Amerikan tayyaresi bulunacaktır. 
İngiliz hava kuvvetleri o zaman 
İngiltere semasında henQı buluna... 
bilecek Alman tayyarelerlni temiz
lerneğe kafi gelecek miktarda tfty· 
yareye malik bulunacaktır. 

Bu teknik mecmuş. uc;a.n kale· 
ler vu:rtasile buıu.sı emmi~! 
ha.iz ııetleeJer elde edileceğini 
tahmin etmektedir. JiroşltopUt nı~ 
şangô.hlarla ml.io&h.hea bulunacak 
olaJl bt.ı tip dev tayyaNJer Alınan 
sanayii.ne taaanız cdeeeklerdir. Bu 
taamııla.r takrlbeıı J:l,000 metre 
yU kse k lilrte1l yapıl~. Bu fl'
tif ada Alman ta.yya.re dafi topla· 
rnun menzili haricine çıkmış ola
cakla.l'dır, AlmJ.tı V&ÇJ tayyareJerl, 
bu ciev bo:qıba.rd..'ma?l taw-.r-tcri 
tahrip vazifele~ini bitiril) döner
ken 1)11 ~ Ukfiç}çlir. çxka.bllecek. 
Jerdir. 

Ne.tic6(1e Alma.n \•e İtalyan fi~ 
dlli!trfüıri gece ve 81lııdUı tabrlp 
edici ıı.kmbrra maruz k&la.eakl&J"o 
dır. 

Yunoslavyaüa 
ihtikara karşı 
nümayişler 

Adam başına günde 
yanm kilo ekmek 

verilecek 
Bclgrrtt, 1 ( A.A.) - Bu ısene 

mahr.ulünün altı milyon kental 
açığı vardır. Fazla miktarda. ih
racat ve bazı maddeler ı.ı .. arinde 
ihtikar yapılması meı:nleketin 
dahili :tiikiu:· l J.l ihliı.l edebilecek 
mil~kül bir vaziyet doğurmıış· 
tur. Ba7.ı muzır unsurlar bu va
z!yeti istismar ederek ı: ... .. m Yu
~oslavvada. nüma.virıler te.·;iµ 
etmiş erdir. Hi.ikOmet gasp ve 
ih tikara karşı §İddetli tedbirler 
almıya karar \·ermiştir. 

İhtikar yapan fn-xnr.İların t~v
kifi bu tedbirin l- • ' aelmek· 
tedir. Diğer taraft8ll but gıda 
maddeleri hakkrnda vesika U8U
lü tatbik edilecektir. Ekmek ve
sikalarımn 15 kanunueaııideu f. 
tibaren meriyete gireceği ve a
dam başma M.lnde 500 gram ek 

: ek verileceği ve veısika. uıulU
nUn yakında şekere. tuza ve ya
ğa da teşmil edilec"ği söylen
mektedir. Bazı mmta.k:ılarda 
petrol sa.tışı esa~n vesikaya ta· 
bi bulunmaktadır. 

Bardiya lf 
muharebesi 

(Bil§ tarafı 1 """'1t) 
elr gef rmi~ bulunuyor. B:ı rr,f!)t'-
ka ı~a.-dıyanın otu.ı kilo."lletre kt-
dar ~al garbislnde .. ~1e.~~ 
civarında Tobruk i~"::" 
uzayıp gitmektedir. ItıgUiz de\'1' a: 
ye kollan Tobrukun oenup. nuııtJ" nmı 
kasında muntazam harektt yaP. diy 
maktadır. Bu ye.r Trablu$ to~ 
lannda 120 kilometre kadar içe!~ 
le.rd~ir. 

Bardiya şiddetle bomba.rdıfl'\~ ı( 
edilmektedir. Aynca tayyarelefl° 
m.iz ,.e harp gem.ilerimiz taraf~ ad 
da bombalanan ~rdiıı ~d 
bugün toplarımız tanwnirfe h~· 
kim bulunmakte.dtr. f talyanlar b!• ~ 
ziın a~imize mukabele için ~\lf 
müdafaa mmtaka5ma 28 lik bit 11 

top yerleştirmişlerdir. A~kerlerinı' m 
kendi aralarında bu topa. ·•sard• 
yanın gülü., adını vermişlerdir. 

İleri lngili~ J'OStalarının ~ôrdtJ a; 

ğü işler hayret vericidir. Zırhlı b 
devriye kolu.rnuı Noel günüt1 
Tobruk'un cenubunda. bir ltal~~~ 
tayyare meydıumı~ geçinni.~tır· 
Bu meydıuı evvelce ttaıye.nla~ 
Mı~m bombardıman i~n kulla"' 
dıklan ~ıca tayyare meyd!tıl 
idi. ttalyanlıu- burada mun~ 
man 50 bombardıman eyyarcıı" 
bulunduruyorlardı. 

En ileri hatlarda bulunan ıutr 
!arın ia§eŞini temin eden müf
lerin faali~ti de her türlü t4kditif 
üstürıdedir. Yollarda UJUn kamycııll 
kafüelerini ~~ik. 

lta.ıyanla.rm k4mY<>I\ vıe top il' 
bi terl(ett.tklerl harp m..ı.ıetne mit\ 
toplanması b!JA devıs.nı ediyor. 
Öyle a.nlqtlzyor ki, Tn.blu~un U .. 
Pide mUdaf...,.t i~ o k~ar lü• 
ırumlu ola.n bu yrfmla.malıeme eft' 
ra.rlı btr tanda Gm.ian.min ~Us\· 
den ç~ttr. Ga.nimfttlerin a.noal' 
lcilçll.lc bir kı.'smmm liat~ t.ot~ 
edebllcünı. Bu U.tElde l 000 kıtııı • 
yon, 120 top, 70 tank, 600 mit.~1· 
yöı vvdlT. 
G~~ bl'ltil~ 

bir ya.rdrnı twebbUsUndo bulu.nmt• 
•m.a mJ!..lli oltuk için icap ~en bil .. 
tUn hıızırl1klar yapılmı"'trr. 

Zırhlı ltuvvetlerlıı b~ı'd©, iş· 
leri 'bUtllJ\ cll:nulU lle anta;y-..'bıt· 
met için eephede-kt aaı Ua.n g6a 
tinUne cethınok lbtm.dO". 1ta.lv<11\ 
tieı).tlu.ln !Ura.ti ve geni§ blr ml.k· 
yaata ol~ ta.:ılda.ra ve di~er a· 
nı.ba.l&ra çok alır bir "~ e yUkı 
le.ınl§ttr. au ara.balan e~riya ... 
teş a.ltmda ta.mır etmek v~·a. tı!" 
mizlemek icap etnı.f§tlr. ~ il~ 
haft& lçlnde zırhh lmalarnı wb~· 
lan ve erleri çok çetin va.zl):~le
re ıöğü' ıerml~er, ~nsel"\le et.
ter gatetalal' y~ler ve hav1'.l& .. 
l'Iı:t o fe~a. ra.ğıneıı ara~?T" 
nm altmda ya.tmışla.rdrr. mç yo1 -
sıu; bayle bir ı:atde yolunu bula.
bilmf>k cidden mü~~Ul bil' ~. 
B~t hndhn gecele~in bir 1runı 
fırtmaııt eşıwmıda. yolumu kay~ 
clf>rok hir a.rnba içinde kaldım. 

Mütemadiyen ~eu takvtye ku• 
vetıeri ileri mllfre::elerim.bi ~ik 
etmiftir. Muva.sal& h&tlan uıa.dık· 
sa Tra.blu.~ ileri h8l"eketlert • 
mis deVllJJl etmektle bera.ber aiu· 
la§llWU bdrlenebtur. Bardi& :mu • 
bua.rac bir yr]dınm muh&rebeai 
deiildir. 

Hava sahınıra. ltalY&Dlaı'm 
bql?e& ha.va fullY'etl~ hed.e
fi ola.n SoUUDlun 1cıtı bombardı -
raaıu bUytılc iılolar ta.ra.fmdan ya.• 
pılmtJtrr. ttalyq taya.releri lnci· 
tiz gemilerinin bura.ya erzak çı • 
karmalarına mani ohnaya. çalJI -
?l1111a.rdır. !taıyuı t&yyarese fUo .. 
larrnııı bu bd&r kala.baltk ol'IJ9ll. 
İngilbı tayyarelerlnden ve tayya.• 
recilerlnden ne kadar korittuklan· 
na bir delildi!'. Filh&ldb SoUum. 
iberl:ae ıe1a her !talyau hava fi
loeu altı bom~ v~ t• de av ta~·· 
yareemden nıüıükeptir. 

Milli Piyangonun 
UçDncD çekilişi 

Bu plin çok zeqindir 
Sizi de kendisi ıibi 

derhal zengin edebilir. 
Mlllt ~yall8Mun C'otınett geldll§l 7 1JdncUc.a.nwıdldır. llr.I t*All ~ 

düncü tertihm sonuncuau olmak itibariyle 1',em btl..Yfllı Ut.f~•rin ıs .. 49 
arta bUytlklllktekl ikramlyelerhı miktarı arttmlmJtbr. Bu def& ~ tm• 
l!llye 50.000 ıtracm. Bundan .anra fl; tue 10.000 Ura "91.J'dıı>, (I} llUl!Mr9 
beşer bin Ura kazan .. calı:trr. (2.000) l1rabk t~~lerilJ, mikt&n (11) • fi' 
kanl~tır. Bu oekill§te 1.000 liralık ilu'amifelerla mUttan golı ~· 
tır. İlk gekilJtte 1.000 liralık l~erbl &4Sedl eo, ikincfde to oldutu llalde 
bu at r 120 numara biner Ura kazanacalctır. 

500 liralık ikr~lyeleriıl m!ktan da (180)e çıkarılmıştır. 47ftCa aoo 
tane 100 Uralık, 800 tane llO lin.lık tkramiyeler vardır. 

Ayrıca tT numara da yUJI yırmı,er lira ı-eut mllkl.tatı \rı•MMlctrr. 
Bu oşldllştlı 67.274 btlet aahiblne 711.MO Ura Urraıniye vertıecektir. 
Yıl~ı Piyangosunda ka.zanmMnsmu bu oeklllf talllnlze ~dili\ eıle• 

btllr, Unutmayın ld talih t.eııadQtte;n ibarettıı·. TNa.dut lse bir aa meael•• 
•ldlr. Bu o•lrtıtıte be!kl de o ...at anı ,alı&laya1'11hıltn.iz. 

,, • - .. Jl: • 
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w - Mister Peneil ! Dedi, .mu. 
ttaaade ederseniz, TUrk pehhva • 

nmm memleketine "Arslanlar 
af diyarı,, dcğll, "An;ıtanları ye-

nen devler diyarı,, dıyelim. ÇUn 
&t1 ıro. kendisi memleketimize a· 
~yak ha.Sar baamaz bu kudtetl 

·· tennekte gecikmedi. 
Mister Pensll haksever bir 

•rt adatiıdı: 
§. - En doğrusunu siz buldu. 
b'.• n~ Mis Nelsonl Defterime bu· 
ııP nu da kaydediyorum. Hakkını· 
b z:ı gasp ve bu fikri kendime 
· mal edecel?imden korkmayınız! 
i· - Oh .• tltif atınıza teşekktir 

ederim. Fa.kat, hen bu tikri bu 
ıı· akşam intigar oden kendi gaza. 
r ~mde ytı.rJdığım için, böyle bir 

endleeye !Uzum görmUyorum. 
GUJUec~k komı~uyorlatd1. 
Yusuf, Mis .ı. 'el.sonun aohbe • 

te karışmasından c;ok h()f]lan· 
nuş olacak ki, birdenbire yUzU 
gülmeğe başlamıştı. 

Yusuf, tercUmana: 
- Şu yosmaya ver göstersek 

de otursa, dedi, avaktn kaldı. 
Tercüman mani· oldu: 
- Hepsi ayakta duruyor. O

na yer gösterirsek. göze tar
par .. Mana çıkarırlllr .. Gazete. 
lerde dedikodu yap:ırlar .. 

Yusuf kaşlarını çattı: 
- Bu gazetecilerden - ne· 

reye gitsek _ valcamızı kurta
raınıyacak rnıyıi be? Ne yaprı:;
kan, ne belalı eeylenni3 bun. 
lar! 

Mister Pensil bir sual daha 
&.Ordu: 

- Hasmınızı yeneceğinizden 
emin misiniz'! 

- Biz Türkler. her başladı· 
ğımız işe, başarmak azmiyle 
giri§iriz. Buna imanım var. Fa
kat. bu, ilk·el enseye kadar bel
li olmıız. Blribiriml7.i tartma. 
dık.. voklamadık. Talih işini 
şimdiden kestirmek kimsenin 
haddi değil. Talih kuşu kimin 
aşma konarsa, elbette o galip 

, gelecek. 
- I'nriste "Pol dö Pone .. gi .. 

bi meşhur bir Fransız güreş 
şampiyonunu yeııen bir adamın 
buradaki hasmı hakkında daha 
kat1i daha ümil verici beyanat
ta bulunacağını sanırdım. Hal
buki siz tunu talihe bırakıyor -
sunuz... Bence gi.ireş, piyango, 
kumar gibi talih l~inden ziya • 
de, tam rnanasiylc bir kuvvet 
meselesidir. 

- İyi ya .. biz de kuvvetleri • 
mi~ denemeden bunu na..sıl id
dia .edebtıiriz? 

Valker atıldı: 
- Pehlivanımızın tcvnzm:, 

bakışıyorlardı. 
Mister Peruıil, daha fazla sık. 

mak istemediği pehlivana te· 
şekktli' ederek, ceblntien bir 
k~un blcmı çıkanp uzattı: 

- Kilçük, değersia bir h~ • 
yem... Kullandıkça beni t.nf.re 
smız. 

Yusuf kalemi aldı ve guldi1. 
Miat.er Penail Yuıutun yanın. 

dan ayrılırken, her kalem veri· 
tinde söyleditf. gibi, kendi dü • 
şürıcesint aynen tekrarladı: 

- Yeni dostluklann hatıra.. 
ları tıpkı blr kUl'fU.n kalem• 
benur. Kalemi çok kullanır ve 
sık ıuk a.çanıanıZt ~abuk biter. 
Ara sıra &~mo.k suretiyle o ka. 
lemden bUtUn ömrtlnUr..ce dı 
istifa.de ooeblllnirıiz .. Ooetluk. 
!ar dt. tıpkı böyle değil blidir? 

Yusufa, Mister PcngiJin bu 
felsefeaini mUna!lp bir lisanlt. 
anla.ttılar. Yusuf dalgm dtlgın 
tcrcilmanm yUzüne baktıktan 
sonra, başını genç gazeteci ka~ 
dma çevirerek: ' 

- Hlll §u y~aya yer ı:-ös. 
termek ıırüı gelmecli mi ? 

Dfye eordu. 
Miı Nel90n da anlıyordu kl, 

Yusuf kendisinden çok hoşlan
mışb. 

TercUman bu işi kendlJifüı· 
den yapmak cesarlrttnt göetere
mcdi.. Valkere kısaca anlattı: 

- Yusuf. genç gueteciye 
yer göStermek ve konuşmak is. 
tiyor ... Ne de~tniz? 

- Doğru bulmam. ~u o, 
bu vl.Ziyeti kendi gaze~i le
hinde i.$tismara kalkar. Ga.ze.. 
telere bu şekilde bir dedikodu 
aksederse, pehlivanımız, buı\i . 
ne kadar gördüğü bu aempaü • 
ri bir anda kaybeder. 

TefcUm.atı bU 15alerl Yu.s\lfa 
anlata dursun .•• 

Valker seri bir çevirme h& • 
reketl ya.ptı; birden oturduğu 
yerden kalkarak, genç kmn 
yanma gitti: 

- lyi ki alt! g&rdUm '1e ak -
lıına geldi, dedJ, lblD bugilıt ~i • 
zinle milhim bir m...ıe ha.kk.m. 
da görüşmek fisterdim. Şöyle 
bir kenara gidelim mi! 

Mi. Nel10n: 
- Hay ha.y .. 
Diye gUldU. °*1<,ı ,..ıtci, 

Valker, bir Jnırdla ıekl ya.not• 
na. çrkac&k kadar anlayıwlr d.. 
ğildi; esasen bun& 1&f1 da, 
mtisait değildt. 

1 

Valker, Mis Nelsonu aldi .. 
bir köseye çekildi. 

Orta salonda dans başla.mır 
tı. 

(Devamı ~r) 
daha fazla söylemeğe müsait 
değil. Mamaafih doğrusunu 
söylemekten de çekinmedi. Bi • 
ribirlcrini denemeden nasıl 
"ben hasmımı yeneceğim!., di. 
yebiUr? Bunu söylerse. lüzum
suz bir mübalağa yapmış olmaz 
mı'! 

M'""'-- SükQti Bey, gayet hoş sohbet ft 
verd~71.e1 Pensi!, Valkere cevap muhterem bir zattır. YaltUJ bit 

H k t
. . .. 

1 
tek kusuru vardtt,· birti .... ..w..ıır, 

- arry ·anaa mı :1oy e. .. - -VNI 

mekl h. d '"b 1• - Onu mazur gortnek lbımdD'. Cün· 
-· e. ıç e mu ~ aga yapmış kü SükQtl Bey ta menr-~..a 

degıldır. Aynı sualı ona da soı- ' ., . . d pu ıı. wıNur. 
dunı Ban t ~d··ıs·· . "İlk Vazııesının ne erecede 11sap bo.. 

· a er ... -..A u uz. zucu bir ~Y olduğunu ıiıe biruı· 
ha~ede_~asrnnnm. ~rr\mı yere cık tarif edebilmek için küçük bir 
getirecegı~d~n emınım.,, dedi. rrtlsal vereyim: 

. - Rendısıne o kadar . g\l""· Sükuti Bey, sırasına göre, Bey. 
n~yor dem.ek? M8:1Ilaafıh bu, oğlunda, Toml<Xn mahallesinin 
b.ır~z da m!llt terbı;ye ınesele- Kız kaçtı sokalındaki bir apart.ı• 
S!d~r. Amerıkahlar du§UndUk~~ • 1 marun 97665 hisse itibariyle 14799 
rmı derhal v: her ~an 1<>y· I hissesinin tapu ha.rant bulmab 
lemekten çekınmezler. Halbuki, çatışır· veyahut 2500 metre ka. 
nar~hl~r bu hususta. bir~ ~ • relik bir arsanı~ 646 hisee üzerin
ha ıhtı):atklr ve. mUdcl_>bırdır- den 99 htsae&inl ayıtabflmek için 
ler.. D~celermı, ~örU3 ve kadastro memurJariyle Hacıosman 
kanaatlerim hemen meydana ba a t nnarur vurma.z1 yırın ı . 

Ve dı~ek ilave etti: Bununla beraber adamcalu i~ 
- Sizin · gibi meşhur bir ga. tinden ~~~ ~aı, .derhtl eVine 

7.ete nıuha.bir'nin mUIAkat yap- gider, hıncı~ ~tencısı olan radyo
t w 

1 
• • ti 1 . yu açarak ıstıra.hat tdetdl. SUkl1ti 

ı!? .. şalııiyetln husus.ıye er 01 Be i dm; ada bir tek ia~ var. 
g.oz .onUnde tutması ıcap eder dı;Y Baba :ımak .. Pazar günleri a
fıkrı.ndeyirn. . . l partrmanın penceresinden, kırmııı 
. Mıster Pensli bu ıtırazı yer· yanaklı tombul tombul çocukla.. 

sız ve manasız bulmamakla ~- rm babalan taraf mdan gezıneie 
~a'ber,. ~evapsız da bırakmak ıs-

1
. çıkarıldıklarını görd~çe. _ kalbi 

emedı · .. . . w şiddetle çarpadn. Ukin, Gül~ver 
- ButUn bunları bıldı~ hanımı hangi doktora göhderdı ise 

halde, g~tecllik gayretını bu işe bir çare btilamadt. Kaplıca· 
Y:~eme ımk!n · yoktur.. Her tara sarfedilen paralar da ayn .. 
a tına gelen suali pehlivanını· 
za tevcih etmekten kendimi t.. SükOti Bey, Kurtuluşta! Tepe. 
ı~.m~oruın. Beni mazur görilr t>aşında oldukça muwt bir apar· 
sunuz, değil mi'! tımanda oturmaktadır. ~an. 

Gazetecllerden bazıları bu Tapu dairesinden. çrkınca, Kurtu. 
muhavereyi dinlerken: luş tramvayına biıunek. bu adam 

-; ?\e diyorsunuz? Bu adam, için en büyük işkencedır. Zaten 
mo~hur Fransız gUreş eampi- kansına mantar ayakkabı 1atm 11-
y " u P_ol dii Ponau yendi de- dıktan eonra adamc:alum ~s&bı 
m ;ı· öyı ... tn!? ı fylden iyiye botulımı~tu. Bir dt 

Ye, bırbırlerme hayretle üat.elik, aon JllDl,nlarda tramvay 
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V ehil harç bu ya! ı 
Eski zamanlarda vekilharNn 

biri her ne zaman konağa mi· 
safir davet olunsa fcvkallde 
lesis yemekler hwrlatır, sair 
tarnarılatda bir türlü alelade 
bir yemekle i i 1&vuşturunnu!} .. 

Efendisi sessiz bir adam ol. 
dutu için buna ses çıkarmaz· 
mış.. Fakat öyle bir zaman ol· 
mu9 ki konağa. iki hafta misa
fir gelmemiş ve bu sebeple dai. 
ma alelade yemekleri yemekten 
bıkan efendi vekilharcma eöyle 
bir tezkere yazmış: 
Ağ& hazretleri; 
Efendin olacak herif yc.nn 

öğle yemeğine kendi kendini 
d&~ eder. Yemekleri ona gö • 
re tertip et. Ah ne olurdu şu 
(Mie ttl188.fir olsaydım. 

Fiyat takdiri 
Meşhur Ebusuud bir gün do

kuz lira. vererek bir gal almı§. 
Yolda tesadUf ettiği tek göUü 
bir adama: 

- Bu §al kaç lira eder! 
Diye sormuıı, adam: 
- Dört buçuk lira .. 
Cevabını verince: 
- Hakkın var, demiş. tek 

göz.le ancak yarısını görebildin. 

- Eğer çalt§trken yolgmıluk 
hi..!setmek istemezsen benim gf. 
bi yap: Calıf'rken ~arcı veya 
pilro iç .• 

- /mkdttı yok.. beK &:ılgsmm.. 

- Bu 'nUl.skelM116 ft~ 
inltJnı mU~kiü mevkide lnra.b • 
yor: ŞirncH Mngisi ile havga 
ettiğimi bilmiyorum.: Cel6.lle mi, 
yoksa Feritl#I mi? 

IMselesl onu büsbütün çileden çı. 
karmıştı. Sükuti Bey kılıbık de
lildi. Ukin, kansiyle hoş geçin. 
rtıtli evlendiği gündenberi aklına 
koydulu için, her ne pahasına o
tursa olsun Gülsever hanımın iste. 
diklerinJ yerine getirebilmeli bir 
pmısip haline koymuştu. 

Mtaeıa kansı: 
- Sükuti! .. Canım baklava is

tiyor .. dediği zaman, o bila teroo. 
dtit: 

- Peki karıcığım; bu akşama
tının, derdi. 

Fakat, mantar ayakkabı mcse.. 
lesi hiç te öyle çabuk tahakkuk e
den bir iş olmadı. Sükiiti Bey, ta. 
pu dairesinde, daktilo Melfilıatın 
böyl~ bir ayakkabının taklidini on 
sektı liraya alabildiiinl pekAla bi
liyordu. 

- S~tl! .. Mantar ayakkabı 
isttrim. Hem de Semahatin aya. 
ğmdaki modelden, otuz lira ama ... 
İyi mal. Bir sene ayakkabı iste
mem. 

Tapu memuru nk defa olarak 
kansına cevap vermedi. Fakat, er. 
tesi günü, evde rahat namına bir 
şey kalmadığını, hattA bu mantar 
ayakkabı y{lziindtn evinin boıula
c':altm hisseder etrıieı kansının ar. 
ıu&unu yerine getirdi; ve yirmi ye
di lira seksen beş kuruşa ayakka. 
bılan satın almaia muvaffak oldu. 

- Ustad, re.'tmimi ya'(><lrken beni bira: genç göstcrmeğe ça. 
lı~ıntz, olmaz mt? 

- B~llsliine Bayan .. 30-40 ya~ gcnçleştirscm kafi midirt 

Ne için dua edermiş 
Adamın biri burunsuz imi§ ..• 

Her gün sadaka verdiği bir dl. 
lenci daima gözlerine dua eder· 
miş. Adamcağız nihayet bir 
gün dayanamayıp: 

- Be adam dua edecek göz. 
lerlmden b~ka yerim yok mu l 

Deyince dilenci: 
- Efendim gözlerinlı.e zaaf 

gelecek olursa gözlUk takmağa 
yeriniz olmadığı için daima 
gözlerinize dua ederim. 

Cevabını vermiş. 

Ne için? 

Eski zamanda sazendenin bi. 
rini evlendirmek istemişler. Ni· 
hayet razı olmuş: 

- Evlenirim ama., bana bir 
ölü yıkayıcı karı t!Ir&anu. 

Demiş. 
- Neden? 
Diye !Ordukları zaman: 
- ÇünkU bu dünya y& gtun 

dUnyasıdrr, y& ne.5e dünyasıdır. 
Düğün oltırS6 beni, ölü olursa 
onu ~ağmrlar geçinip gideriz. 

Ceva.bını vermiş. 

Şiir 

Şiire heves eden delikanlılar. 
dan biri zamanın üstadlanndan 
birine müracaatla b~ok şiirle: 
hazırladığını söylemiş ve bi.4.n -
lardan beş on tanesini okuduk
tan sonra eormuş: 

- Üıtadmı hangisini beğen· 
diniz? 

Ustad da şu cevabı vermiş: 
- Henüz okumadıklarınızı. 

Bayır 

Hayat bu 
- İnsanların ömrü neye 

ben.zer? 
- tlç perdelik bir komediye .. 
- Nasıl? 
- Birincide sefahet, ikinci· 

de hile ve hademe, Uçüncüde 
fedakarlık .. 

- Sonra? 
- Sonra perde iner, oyun bi-

ter ... 

Hastalık 

- Aynı hastalığa tutulmuş 
olan insanlar arasında bir nevi 
kardeşlik teessüs eder. 

- Betü!Un son iki aşığının 
neden biribirleriyle bu kadar 
dost olduklarının sebebini tim· 
di anlıyorum. 

iffet 

Dile düşmüş kadınlardan biri 
kızını methediyordu: 

- Kızımı methetmek gibi ol. 
masm ama, doğruau bUttin if· 
letimi tevarüs etmiştir ... 

- Hay allah razı olsun, ben 
de iffetinizin nereye gitmi, ol
duğunu çok merak ediyordum. 

Hediye 
Blyan Ayselin senei devriye. 

siydi. Kendisine çok güzel bir 
hediye götiirdU. Aysel hediyeyi 
ahp baktı. Sonra birdenbire IU· 
ratmı astı: "Şimdi hatırıma 
geldi! Dedi, geçen senei devri. 
yemde bana hediye getirmemit
tin!,, 

turpu 
Yazan: Cevat Tevfik ENSON 

görüyor~un; .ban~, öyle ikide ~irde İstedi~ini anlamağa çalı$ırken, pa
c.anım sunu ı~tedı .. b~u f!;tedı ~1- la bıyıklı izbandut gibi bir adamın 
)e angarya yüklef!le .. Canın ne ıs. koşa ko~ kendisine yakJa~tı~ınt 
ter~ .. Para ve:eyım: al. gördü. Adam, tapu memurunun 
Kansı cevaben: . · yanma yakla~arak: 

~ - Evet, .haklısın; dedı. Doğru - Sen ne açıkgöz adammı~sm 
so.ze ne ~enır? .. Bundan sonra hiç be herif! .. dedi. Anta,ılan.. bizim 
bir şey .ı~t:m:ın; doğruca eve gel. dört okka havyarın hayat ve me.. 

Ertesı gunu, tapu memuru ev· matı üzerinde rol oynamağa kalk-
den çıkarken, kamı: tın ha .. 

- SükQti !.. dedi.' . ne otu~u~.. SUkCıti Bey, adamı şöyle yukar. 
canım bayırturpu ıslıyor. Bızım dan aşa~ bir süt.dükten 90nra: 
zerz.~vatpda yok.. - Bana bak, dedi. Ben öyle 
Sükutı Bey, sabah sabah bayır yükc:.ek perdeden konu~nlan pek 

turpundan söz a~an karısına ak.i sevmem .. Meramın nedir? .. Yok-
aksi bakt~ktan ~nra: sa ~rhoş musun? .. 

- Pekı .. Pekı .. Anladrk, dedi· 
ve işine gitti. ' Oteki bilsbütün kızarak: 

Sü.kOti Bey, akşam daireden çr. --:. J!e~. dört okka havyan evi. 
kar çıkmaz, karısının ısmarladığı ne got~ru)orsun, hem de bana nu
bayır turplan aklına geldi. Evve- mar~ ) ~pıyorsun .. ha.. . 
ili .. Turupu ihmal ederek doğru SükOtı ~Y sogl!kkanhhkla. 
posta eve gitmeyi düşündü. Fakat, - ~.fendıl.. dedı. Benim hav. 
bayır turpu ile bir iki kadeh rakı rarla ışım yok; bak!'ana .. Turp al. 
atab·ı .... d'" .. .. B " dım ı ecegını uşununce, eyot;IU · · . 
Bahkpazanndan ~yle rnat!Oba Karamanlıya benzıyen.. ~Jabı. 
muvafık iri bayır turpu alma~a yrkh kanlı ca~lı adam SükOtı Be· 
karar vererek, Tünele do~ ilrü. ye yaklaşarak. , . , 
meğe başladı. >' - O turpları .san at ıcabı elınde 

tutu;·orsun. dedı; ben yutmam. 
Anlaşılan sen havyar merakhsı İ· 
mi~in. Yahu ne çabuk ta harnmah 
peşine taktın. Utanma yok mu 
l:l(!ndc?. 

Adamcağız, istediği turpu bula
bilmek için birkaç zerzevatçı do. 
!aştıktan sonra, iyisinden iki tane 
satın aldı. Artık, yüreği ferahla
mıştı: karısının bu arzusu da yeri. 
ne getirilmişti. Galatasaraya doğ-

0 gece, kamından gördüğü il- ru çıkarken, köşe başında iyi por. 
tifatt hayatının sonuna kadar u. taka! gördü. Satıcının yanma yak-
matamryadtktı. laşırken, bir hamal peyda oldu ve: 

Bir an içinde iki adamın etrafı 
kave?:a amatörleri tarafından çev
rilmişti. Tapu memuru, ada:nı bir 
daha gözden geçirdikten sonra, 
Ya Settar!.. diyerek birdenbire sol 
elinden sağ eline geçirdi~i iri ba. 
yır turpunu Karamanlının suratı
na yapıştırdı. 

Tapu memuru, mantara bastı-. - Efendi, dedi, ilerde daha iyi. 
nkbktan aonra kansından bir rL !İvar, Yalnız biraz bah,iş verecek
cada bulundu: siniz .• Yük te biraz ağırca .. Tene. 

- GülStver .. dedi. Akşamlan şu ke tam beş kilo geliyor galiba ... 
IWrtuıue tramvaylamım halini Sükuti Bey hamalın ne demek 

Havyarcı bir turpta nakavt ol. 

( Det.ıanu 6 tnct&a ) 

Avcı 
Meşhur bisikletçilerden biri bir 

kı~ gimü, bir a\'CI arkadaşının da. 
veli üzerine a\"a iştirake karar ,·er
rir. Herkes bir tarafta mevki ala. 
rak köp~klerin a\·!arı meydana çı
karmasını beklerler. Nihayet ci. 
vardaki koruluktan köpek havla
maları isitilir. Bir aralık önlerine 
bir tav~n katmış olan köpeklerin, 
bl ikletçinin pusuya yatını~ bulun 
duğu tarafa doğru koştuklan gö
rültir. Herkes sporcunun ateş et· 
mesini bek'er. Fakat köpekler ve 
ta\"Şan uzakla~tıklan halde hiçbir 
siUlh sesi i~itilmez. ::\'ihayet avcı. 
lar kalkıp o tarafa giderler: 

- Yahu! rıedcn ta\·~ana ateş 
etmedin? 

- Ta\·~na mı? hangi ta,·ş~ma? 
- Hangi tavşana mı? Canım 

biraz evvel köpeklerin takip ettik· 
leri ve az i!erinden geçmiş bulunan 
tavşana! 

- Ha! köpekleri gördüm ... On. 
!erinde de blr hayvan kaçı)'Ordu ... 
ama ben onun tavşan olduğunu 
bilmiyordum ki! ... 

EDEBİYAT TOPLANTISINDA 
Kadın - Fikret mi dediniz? 

Fensrbt.ıh!)eli Fikret mir 

Yıldız 
Bir sinema htveslisi fazla meş· 

hur rejiSOrlerden birini yakaladı: 
- Ah ••• Bil9eniz bir ~ıldız ol· 

rnayı ne kadar arru ederdim. 
- Ben de sizin için ayni temen

nide bulunmaktan .kendimi ala· 
ıruyonım. 

- sahi ml? 
- Evet. .. Çü.tı.kil bize en yakm 

olan ytldı.ı tam on bir milyon yüz 
altını' bin kilometre uzaktadır. 

sts 
- A/feder."liniz, cıtntkat Bay 

Feridbı evini arıtıordum! Bu 
sfate yolumu {Wı~rd~m. 

içki 
- Yemekten sonra sigara [. 

çer misiniz? 
- İçerim ama yemekten 

sonra değil, şaraptan sonra .. 
- Demek ki yattıktan sonra 

tUtersiniz.. 

- Diltı Sedatlcı .rln~ 
gittik! 

- Aman bana S«lattan ba1l.o 
ıetme ... Ben de bu ~am onım
l<J .!iMmaya ~im. Tadı 
'/i4çorl 
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Kız enstitüsü büyük 
bir rağbet gördü 

Kula kazasında ticaret okulu açılması 
babalarını çok sevindirdi 

çokcuk 

Manisa, (Hususi) - Manisada 
kültür hareketleri gitlikço inkisaf 
etmektedir. 
Kız en~titüsü: 

.Manisanm kazanmış olduğu bu 
ırfan ocağına karşı gittikçe l"ağ
bet artmakta ve talebe adedi se
neden seneye fazlallişmaktadır. 
Heyeti talimiye de Türk yavrula· 
mu istikbal için çok iyi bir suret· 
to hnzırlamnktadır. Enstitü tale
besi 235, nkşam kısmı da 300 e 
çıkmak surctile okulun genel mc\
cudu 5:;5 c baliğ olmuştur. 

Kazaların vaki müracaah ü1..e
rino vilayetçe bu ok.ula bir pan· 
slyon kısmı ilave edi~ ve 25 ta
lebe kaydolunmu.~ur. Bu kwmm 
açılması vPlllerin büyük bil" mü§
killünü halletmiş bulunmaktadır. 

Kula kaı.asındn bir orta ticaret 
okulu açılmıştır. Bu yıl 75 talebe 
ılk sınıfta tedrisata başlamışlar • 
drr. Müteakip senelerde diğer sı
nıflar aç·larak tam le:kilatlı orta 
ticaret okulu halino c;evrilecektir. 

Okul direktörlilğüne Mersinden 
Fahri Gülser tayin edilmiş ve Ya.
zifesi başma gelerek i§ine başla
mrştır. 

Kula kazasında bu okulun a
çılışı kazada memnuniyetle karşı· 
larunıştır. 

Köy kım.Ia rı : 
Köy kurslarındn demircilik ''e 

marangozluk kursunu Ankarada 
ikmal ederek villlyete dönmüş olan 
ö~retmenler Hac• Rahmanlr kö
yündeki \'ıu.ifcler:ne başlamışlar -
dır. 
Hacı Rahmanl;dan gayri İshak

çelebi, Yıll"l)az, Saruhanlı, Aliloba 
gibi bl'ş köyden 6 marangoz ve 6 
sı demirci olmak üzere kursa 12 
talebe kaydolmuştur. 

X. E~üooğlu 

Esrar satarken 
yakalandı 

Hasan Özer nam şahıs lizl'ıindc 
18 parça esrar bulunduğu hald~ 
odacı Mustafa oğlu Hüsc~ ine es
rar satarken yapılan cüımü mes
hut üzerine her iki şnhrs yakalan
mış ve evraklarile birlikte adliye
ye teslim edilmişlerdir. 

Manisa nüfus müdürü 
beraet etti 

Altı ay en·cı muvakkaten işten 
el çektirilmiş olan nilfus müdürü 
.N'aim Bilgin bu kere mahkPmeden 
ber::ıet karon almış ve tekrar vn
zifcsine başlnrnıştrr. 

Erzurumda bir kayak 
kursu açıldı 

Burada yetiştirilecek öğretmenler 
n1emlekete dağıtılacaklar 

Erzurum - Beden tenbiyesi 
genel direktörlüğünün. memlc. 
ket müdafaasında mühim bir 
yer alacak olan kayak spotunu 
memleketin bilhassa !'jark böl
gesine yaymak maksadiyle Er -
zurumda bir kayak kursu ar. 
ınıştır. 

Bu kursa aylık ücretle on 
beş kayak rehber namz.edin<leıı 
başka ayrıca Van, Muş. Elazığ. 
Sıvas, Kayseri, Yoğgat ve Er
zurum bölgelerinden birer ~po:-
cu iştirak etmiştir. 

15 kayak Tehber naınzeaı 

ne ait Devoboynu namiyle ına -
ruf mahalde bulunan ekip bi
nasında açılmıştır. 

Her !'lene bu bölgeye teşrin 
aylarında pek çok kar yağdığı 
halde bu sene her nedense an. 
cak ilkkanunun inde kavak 
ekzersizi yapacak kadar ·kar 
yağrrnştır. 

Kursun açılma törenine Or -
general Kazım Orbay, kor~cne
ral Mümtaz Aktay, umumi mii
fettiş .l\a.zif, tümgeneıııl Zihni 
Demirtoy ve Erzurum \'alisi 
Burhanettin şeref vermişlerdir. 

Kendilerini kurs muallimle
riyle talebeleri karşılamışlar ve 
gerek muallimler, gerek tale
beler bir gösteri yaptıktan son_ 
ra misafirler şerefine ekip bi
nasında 50 kişilik hir öğle ye-

.,... '.p., • ' 
' .. ~ .,. •• 'il\ • • .. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
"n er yemekten sonra fUnde uç defa· muntazaman 

1 
ıstanbu l Levazım amir liğinden verilen ı 

har ıci askeri kı taatı ilanları -----4!SO kuruştan 4000 adet keçe evsaf ve şeraitine &öre pazarlıkla sa.tın alı · 

nacaktır. İhalesi U / l / 9U Salı gUnU saat 15 de Afyonda askert ııatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tutan 10,200 lira, kati teminatı takarrür edecek 
bedelin % 15 nlsbcllndc alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görU· 
ıor. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmcıcrl. (1655) (12138) 

:(. ~ :/-

Bcherlne tahmin edilen !iaU 23 lira olan bin adet sıhhiye arka çantası 
17/ 1/941 Cuma günü saat 11 de A:,karada M . .M. V. Satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. lsteklilcıin 3450 Ura kııtl temtnatlarile 
belli vakitte komisyona gelmeleri. ( 1607 - 12476) 

. " "' 
100 ton Un kapalı zarCla eksiltmeye konmuştur. llk teminatı 22:;0 lira· 

dır. lhalesl 22/l/llU Çaq:anıbn ı;OnU saat 10 dl!- Siirt de askeri ~ntın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Tafıplerln kanuni vcslknlarlle teklif mektupla 
rını ihale ımntlnden bir saat evvel komisyona vermclerı. < 1673 - 1210 ı 

IJI. il- ;l{o 

Hepsine tahmin edilen Iiy:ıtı 16.500 lira olun liı;teıı!ne göre Rulman 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 6/l/!141 Pa1..nrtcsl günü sa:ıt 10 da· 
dır. Katı teminatı :.?H5 lira olup lis tesi komisyonda göı ll!Ur. Taliplerin mu· 
ayycn vakitte Ankarada M. M. V. Ratmalmıı komisyonunda bulunmaları. 

(1113 - 12573) 

Devlet Oemiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanla_n_ 

Muhammen bedeli 160.000 (yUz allınış bin) lira olan 1000 ton n czUdO 
yağı 10.2.0H ı•nzarlesl günO saat 15.30 da knpalı 7.Drl ll!UIU ile Ankarada 
idare binasında satın ahnacııktır. 

Bu işe girmek lstiyenlcrln 9250 (ddkuz bin iki yUz elli) liralık muvakkat 
teminat ııe Jmnunun tayin elliği 'eıııikalan ve tc1'1l!loıinl ayni gUn saat 
H.30 za lçadar komisyon ret liğinc vermeleri lft.zınıdır. 

Şart.nameler (200) kuru?a .Ankara, Haydarp~om \'C7.nelcriııde satıl· 

maktadır. 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

Tcpcbaıı Dnuu ltısnnnda 

Akşam :?0.:10 dıı 

Aptal 
Yazan: Doate~·fı;kl ,,. • 

ls t il,lal ('addeslnde komı'dl kı-.nıındn, 
.\k~-ım 20.so da: 

Paşa Hazretleri 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Jl.\LlDE Ptşn.ts ber.ı'*r 

3 lklnrikılıuın Cııma okşanır 

l U:\ll.' IW \ K (3) Prrd<'. \"ıxhll 

'C,.l,üclar HlUe Sinı•mıı,.mıJ:ı 

Beyoğlu Halk Sineması 
nuıı;Un saat 11 de, Ak~nı 20 dl': 

1 - Kıskançlık. 

2 - C~I Doktor. 

(120i2) 

-----··-~ Çocuk Hekı.ml 

Ahmet Akkoy unlu 
l'akalm. Talimhane Palu No • 
Pazardan ma.tda bergün aaı ı ~ 

ten <ınnra Teıerorı 40127 

·--------·---·· 
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kursu müteakip be-herine genel 
direktörlükçe verilecek kn kar 
çift kayak ve ayakkabı ile 
Kars, Erzurum, Gümüşane, 
(Bayburt) Erzincan, Sıvas ve 

Kayseri lbölgclerine gidecekler 
ve bölgelerin merkez, kaza, na. 
hiye ve köylerinde beden terhi
yesi mükellefiyetine tabi tutu -
lan gençlere ve halka beher ka. 
yak başına a.~gari on kişi hesa-

meği verilmiştir. •-------------- N 

biyle kursta öğrendiklerini 
mevsim sonwıa katlar öğret-
meye çal~acaklardır. 

Diğer bölgelerden gelen spor. 
cular da gene bu tölge,Jere ev • 
velce genel direktörlük taraf!r:.
dan gönderilmiş kayak malze. 
mesiyle istiyenlerden en az 50 
ki§iye kursta öğrendiğini öğ
rettiği takdirde kendilerine ka
yak malzemesi olmak üzere ba.. 
zı hediyeler verilecektir. 

Kursun program mucibince, 
1 ilkkanunda açılmasına karar 
verilmiş olduğundan kayak 
rehber namzetliğine tayin edi
len 15 namzet Ankarada, 
28-11-940 tarihinde genel direk
törün bizzat yaptığı bir teftiş -
ten sonra 9.5 treniyle başların
da kurs müdürü dağcılık fede
rasyonu başkanı Latif Osman 
Çlkıgil ile kurs muallimlerinden 
Asrm Kurt ve Mehmetçik oldu
ğu halde Erzuruma mütevecci. 
hen hareketle aym otuzunda 
Erzuruma gelmi~ler ve aynı 
gün mevki müstahkem komuta
nı Zihni Deınirtop ve vali Bur
hanettin tarafından Halkevi 
önünde tefti§ edilmişlerdir. 

Genel direktörlük tarafından 
bir kayak evi yapılmak Ur.ere 
Erzurum bölgesine yapılan 12 
bin Hratrk yardım jle bu evin 
henüz yapılmamIŞ olmasından 
dolayı kurs transit müdürlUğU -

Yemekte bulunnn umumi 
müfettiş korgeneral, tUmgene _ 
ral ve vali. muallim ve talebe
lerle memleket hcRabma pek 
hayırlı olan bu hareket hak
kında birçok hasbihallcr yup_ 
tıktan sonra Erzuruma avdet 
etmişlerdir. 

Kayak dersleri gündüzleri a
meli ve geceleri de nazari ola -
rak her gün muntazaman ya. 
pılmakta ve talebeler gün geç
tikçe ilerlemektedirler. 

Bayır turpu 
(Ba.ş tarafı 5 inci<le) 

du; \'e ağzından burnundan kan- j 
Jar akmağa başladı. Polis işe mü
dahale etti. Karakola gidildi; za-11 
bıt tutuldu. Sükuti Bey, bin zor 
ile saat onda eye gelebildi. Gülse_ 
ver hanım kapıyı açar açmaz: 

- SükOti! .. turptan unuttun .. 
deyince tapu memurunun daha 
fazla tahammülü kalmamıştı. 
Karısını müthiş surette payladı. 

Gillsever hanım da kocasının gay
ri tabiiliğini kavrayamadı. Bir a
raba lakırdıdan sonra iş sandalye
ye kavga:.ına intikal etti. Biraz 
sonra da Gülse\'er hanrm evden 
çıkıp gitti Ye gidiş o gidiş .. 

.., 
VAK l T 

Gazetede çıkan bUtll.n yazı ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

ABONE TARiFESi 
Memleket Memleket 

iı;lnde dışında 

ı\~ lık 93 13~ Kr. 
S a~lık 260 42~ ,. 
fi a~·tık 47S 820 ., 
1 yıl!ıK 900 1600 " 1 
Tarifeden Balkan Bırllğt lçln 

ay<la otuz kuru;ı dUşU!Ur. Posta 
bırllğlne girmıycn yerlere ayda 
yetmiş beşer kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve telı;ra! Ucretlnl abone parası
nın posta veya banka ile yollama 
Ucretlnl idare kendJ Uzerine alır. 
Tilrklyenln her pot1ta merknlndc 

V AKJT"a abone yazılır. 
Adres değiştirme UcreU 25 Kr;ı. 

i LAN UCRETLERI 
Ticaret ııanıarınm santim _ aa· 

tın sondan itibaren U!ıı uytala· 
rmda. 40, iç sayfalarda 60 kuruş, 
dördUncU sayfada ı; lklncl ve 
UçtıncUde 2; birincide 4; başlık 
yanı kesmece 5 liradır. 

BUyUk; ı;ok devamlı klişeli, 
renkli 1111.n verenlere ayrı ayn in
dirmeler yapılır. Resmi ll!ıılarm 
ıanUm satırı ~o kuruştur. 

Ticari l\lah~·l'tte Olmıyan 
Küçük llAnla r 

Bir defa 30: iki detuı 50, Uç 
defası 6~. dört defaaı 75 ve on 
defası 150 kuruştur. 

Sahibi : ASIM US 

Sizin anlayaca~mız .. Kan ·mı 
memnun edebilmek için büyük fe_ 
dakarlıkla yirmi yedi lira seksen 
beş kuruşa mantar ayakkabı alan 
tapu memuru SükCıti Bey bayır
turpu yüzünden Gülse\'erden ay_ 
nldr. 

Basıldığı yer: V A KIT MatbaaSt 
Umum neşriyatı idare eden: 

CEVAD TEVFi K ENSON 
Refik Ahmet Sevcngil 
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On uılp rcnk ••• hepsi de 

1 ParİıİD ıoD modatt. Kutu: 
••ın ortuındald rleliktca' 

- · gorebilir•in!ı.' '

·-' Enelce mümkün -oldÜQıı 

2 tuavvur odilcmiycn daha 
hafif daha İDcl' bır pudra. 
(hevalandırılmı1) : dır. 

Yeni ve nefis kolcu adeta 

3 F rauanın Midı havaluio·' 
deki çiçeldcri ltoltlamış 

biısiai bulacalısıoıı . 

4
'Bütiia fİİ• aabit ~uru~ 
çlinltl •· K"'ma ltöJ>Urü" 

)ıle ltarı,tınlmı,ıır.1 
Güul •· fınimat" 

5 rÜtiir ve yasrmur
da• Yc-ya terleme· 

1
, ,ıl~n ltathytn ırıiite• 

l .;, olmn. 

6 Buyült motlel<le 

yeni ve ~uip ku~u . 

Satın" olmazdan-evvel 

HAKiKi. RENGiNi _ .J. 
... GOREBILIRSINlı 

Kutunun arıuındıkl delikte• bı•ı" ~ . ... ~ 
'll.w~//Pb11uM7//l&i'/liİ#lff~{l/////11/11$/1//t1ll 

i,,,s~t'sız .. GüzE.ıLi1<rE BİR TEN 
r.' . . 

İstanbul Mıntaka Liman Reis liğinden: 
Silivri limanının tnrnnarak temizi nmrsi kapalı zıırlla eksiltmeye k"" 

dıığu halde talip zuhur etmemiştir. :Key!lyat aynı şerait dairesinde bit 
!!;imle pazarlıkla talibine ihale rdllec ktir. 

Tahmin bc(lell: 2G bin 6ifı lira, l11Zdc i,5 temınatı rnuvakkate tJfl 
lira 62 kuruştur. Taliplerin 2.1.941 perşembe gtinU saat 16 da teminat J!J' 
buzu \•eyn banka mektuplariylc birllkte Gıılntnd:ı nhtım üzerinde lstanl' 
:Mıntnka Liman nclsllğl Satm Alma Komisyonu reisliğine mllraca.Btl 
llô.rı olunur. 

1 Deniz Levazım Salı nalma Komisyonu ili!nları 1 
l - Tahmin edilen bcd"li (18.000) lira olan 9000 mctr DOrıında ~ 

nln, 4 lklnclktmun OH Cumartesi gllnU aaat 11 do p:ı.zn.rlıkla ckBll~ 
ynpılaca.ktlr. 

2 - llk teminatı 1850 lira olup ııartnamesl komisyondan almnbillt· 

3 - 1ııtcklilcrln belli gUn ,.c saatte :Kııaımpaşadıı. bulunan kom~ 
hazır bulunmaları. (12529).-J 

~-


