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'Memlekette istihsal 
Faaliyetlerini 
Planlaştırmak 

Yazan: ASIM US 
Muhtelif memleketlerle aramıı· 

da. yapılan iktı adi nnlasınala.rda 
maL-ı ka1111 mnl vermek, yahut ak
dedilen bazı hariri istikrazlarm 

;taksitlerini mal ile ödemek hükiı-
lnct~o t:ıkip edilmekte olıı.n bir & 

"astır. Halen tatbik salın mıı. gir
ıni olıı.n bu türlü ruılaşmalarm ne· 
tlcesl hükumetin fodh·e haı.uı;un
~akt taahhütlerinin uU:Sı lazım ge
l'Jlnco memlekette lhmca. müsait 
maJ. arnınak olacııktır. JlüI.-funet 
:kendi ihtiyacı l~in plynsada mal a
rar, fakat nradığını bulamazsa. 
m\i,kül bir vazivet ha ulo gelebi
lir. Onun l~n h-lil<um"etin fe, kala· 
~e hadiselerin tesiri nltmılıı. olıuıık 
nasıl tl<"aret f terine fülcn müda.· 
bal i ica.p ooı;·orsa milli istihsal 
faaliyetlerini de umumi ihti~·a~lara 
mu,·u.zt olarnl< ta.n1.hn etmek n· 
.mtile pliinlu.ııtınnnk liızmıdır. 

Hiç süphc ,-ok ki hükfımet ötc
dcnbcri nıemİckette mllli istihsali 
artmnak Jtin ı;a.lı ryor. Toprak 
mahsuller) ofisinin ilk hedefi bu
dar. Şimdiye kad:ır tatbi'k t'dilcn 
istihsali tcŞ'ik u ullerl ameli sa
hada iyi nctiooJcr do Yermiştir. 
BUiınssa buğdny ,.e pamuk 'e tU· 
tün gibi bazı milli nı:ıhsnllerimizin 
istihsal hneml kiye ni betle hay· 
li gen~ lcmlştlr. 
Şu kndar '-ar kt mcnilckct :nuı.h

hullertnin lstilı alini artırmak için 
;lmc1Jye Jmdnr h\llrumcthı tatbik 
ettiği t.c5,ik shıteml :ulccc bazı 
rnnltsullcrln fiyntlıırmı korumak 
fı:in ııiynsndan nuıl almak ,.e yine 
mü truısiller için Jm~ıll te.mln et
me • gibi ynrılnuJam inhisar cdi· 
yordu. Dunlar Jınrlclndc berlcesi 
fıı.zln. i tlhsnlo soz ne tes\ik et
in('~ iktifa olumı;vordu. A\nıpn 

hıu'.li ~ıktı':rtan \'C memleketimiz de 
ilrtısu.<li lınl'.P mmtakn ı iı:c.risine 
ı,-idiktcn sonra isthtsnlt bu ekllclo 
te ik etmenin kufi g<'lmiyeccği 
nnlnsıldı. 7Jnıat Ycl•iiletl t nıfm· 
dan ~getirilen harman \'e orak mn
kfnelcrl ile geı;cn hasat mm imin. 
de çift~lcrln 1 Jerlno ~·ardım edil
di. Bundan baska milli ıtorunmn 
knnunundıı. yapılan t~ diliit ile hü 
hfımctin ttrori tl'Scbbüslcrc !,iri· 
"'erek milli fl,tısnt s:ıhıısmıla. faal 
rol oynıynhilme 1 iı;in dli milyon 
liralık bir tnhsisat Hrlldl. 

llüJnuncte 'crHcn bu ~eni :ıla· 
hlyotlcr dnire inılo nlmaf'al< kd
hirlerln mllli istihsnli nrtırmak lıu
susundıı. buyülc faydalnrı oluca~ı 
anuhnkknı.-tır. Bllhns a mli tahslllcr 
ma.llarmı piynsal ıı. çıltannc:ı de' 
lcfin fiyatl:ın makul bir hadden 
aş:ı!."lya dU5unucmrl< jçln ~ npac.'1*1 
müdalıalell'r mUstah illeri lwrtı) a· 
ca'ktır, gelcccl< e:ıelcr için j .. Hlı· 
Mal ru-LUlarmı kun <'tlC'ndlrecektir. 

J'akııt Jıu Sl•kilıle tC' 'iki er '<' 
l a.rdımlıı.rl:ı i tihsalin arlırılma"ı 
kfıfi derecede temin cılilcblleeeği 
Jarzcılll e lıile alnca yine hir ı..,. 
tih ali tanzim i i olacaktır. Bunun 
~ebcbi do hangi nC\i mahsullcri
ınlzin dlğcrlerlno nishetle daha. 
1lyndo istihsalini n.rl1mınkta fa)
cla \'arsa bunu valctindo tahllir C'de
r<'k te \lk fnnli:\'etlcrinin öl~ii tinü 
ona göre tutmaic ihtiyncıılır. 

._.,imdiye kni1ar Jın.ngi nc\i malla· 
rın daha fn7.la istih nliııile memk~ 
l;ct lı~abııııı. fn:zlıı. menfaat oldn
~nu tnl>dir i<'lıı hükfımetçc bir 
mr'.,.yns yoktu; hazı memleketlerle 
Jıuk\ımPt nnısıttda ~ npılan ildN1ili 
anla malnrdn ın:ıla lmrsı mal 'er 
ınck; ~ah ut bazı harici istil·nı:ıla· 
rm f:ıksiilrrini nıal ili' öclenıck 
csa ı ta.thik edilmeğc kı landık· 
ta.n sonm bu hususta nz ı;ok hnld
katc yakın tahminlerde bulunmak 
imkanı hasıl olmu~tur. Hiç olmaz
sa lıülrunıet mm cut tıınhhütlc.'rine 
göre ) eni l<ıtlh al "nesinde han~i 
ne'i mahsulden ne kaı1nr müb:ı 
;) ıtad:ı bulunablleccf..oinl ewclden 
ta~in <'debllect"rtir. Jliikimıet bir 

r.nc> pİVM9.<l m<'mlelu~t ihtiyncm· · 
dnn fnzln imlan lıcrh"n"'"i hl: mah· 
nl görtir ıle topl:ır ye stoltbr ya

parsa bmıl:ın erte i ıoew·' e kndar 
sa•m k ~olunu hula bilir. F kat 
tatbik sahasmn gimıl" okn ımlns
malnr mucibince hükümctin lu~ni!i 
t.:u11ılılitlerlnl ifa için piya_..c:ad:ı..'l fi 
lan cins mn.ld:m şu miktar da ~a
t nhnnk ~ t.cr ,.e aru' da imla-
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Büyük Millet 
Meclisinde 

Türkiye : İngiltere tediye anlaşmasının 
tasdikine ait layihanın birinci 

müzakeresi yapıldı 
Yabancı memleketlerle muvakkat ticaret anlas
ması yapmak üzere hükô mete salahiyet veriliyo'°r 

An'kara, S (A.A.) - B. M. Mec- Bundan sonra meclis maaş kanu
U:i bugün Rcl'et Canrtezin baeka.n· nuna müzeyyel kanunun U~üncil 
lıı.,'1Dda topla.nara.k ha:r.iran - ağus- maddesinin tadili, meıi gümrük ta· 
tos 1940 aylarına ait divanı muha- I rifesinde muvakkat mahiyette dc
sebat raporunun sunul<lut;'Una dair ğişikliklcr yapılmıı.sı ve y:ı.baneı 
mazbata ile milli korunma kanu- memleketlerle muvakkat ticaret 
nunun 36 ncı maddesine bir fık· anlaşması akdi ve ticari anln.şmn
ra ilavesi hakkındaki kanun layi- Jar akdine yan~ıyıı.n dcyletlcr 
hasmı ve divanı muhasebatın üç müvaridatma karşı tedbirler 1tli
aylık raporları üzer!ne ittihaz edil· bazı hususlanndn hUkümete sala
mekte olan kararların mcriyet ve hlyet verllmesine a.il kanun lfı.~i
şümulüniln tayinine mütedair maz- balarını, Tüı·kiye - 1ngHterc a
ba.tayı müzakere ve kabul eyle- rasmda 2 birinciknnun 1940 da 
miştir. aktedile:n tediye anlaşmasmm tas-

Devlct memurları aylıklarmm dikine ait kanun layihaamın birin· 
tevhit ve tea.dülUne dair kanuna ek ci müzakerelerini yapmıştır. 
konun lıiyihamnm ikinci müza.Jce· Meclis gelecek pa:r.ar günü top. 
re.en yapılmış ve kabul edilmiştir. lanaca.ktır. 

· Yunanlılar 
Cenubi Arnavutlukta 

Bence ırmağını 
geçerek beş kilo
metre ilerlediler 
12 top, 20 

mitralyöz, 50 O 
esir aldılar 

Ruzveltin İtalyan 
kralına mesajı 

Bu teşebbüs Almanya 
ile ltalyanın arasını 

açmak için mi yapıldı? 

Nevyork, 3 ( A.A.) - Ne\1·ork 
:raymis ga1.etesi yazıyor: 

CWlLiurNisi Ruzvelt tarafınd ... n 
I talya karlma gön.derilen mesaja 
istisnai bir mana atfedilmE'mesi 
hakkında hükumet tarafından va
pılan tavsiyeye rağmen Vaşing
torıda hakikaten l talyn ile !\Iih-

(IJeuamı 4 ilncüdc) 

Cepheye gideıı Ywıaıı askerleri 

Vaşingtonda kon- J 

gre dün toplandı 
Açılış merasiminde bir 
rahip demokrasilerin 
yaşaması için dua etti 
l'aşington, 3 ( A.A.) - Ayarı 

mecli"i 76 ınrı içtima dcvre•.ini 
kapadıktan bir saat sonra kongre 
77 inci içtimamı bugün saat 12.30 
da akdetmiştir. 

Beynelmilel me~e!elerin \'eha... 
meti dolayı:;iyle açılış mcrajmi 

(Dut'amr lı ilııciidc) 

mar~a o \akit hakikaten rnli;:-kül 
bir \ 'Bzh et~ dü~er. 

1~te ;:;lin ün birinde ıncmlcketl 
bir ı::lln biiylc bir zorluk kar-:-bm
d:ı t::ılmaldan kurtarncak Si')' mil
li istihs:ıl fıuı.ll~·etl<>rinl pla nla tır
maktır: her s~nl' yeni ıiraat mf'\"· 
sinıi ırlr<'rkrn hıı.nci ne\ i mah.,ul-
1 .... hı istfh'lllnf hi!inri plana a l
mak liinm ~cltteğinl tayin ede· 
rek milstahsilwre yol ~ö-.temıek
t ir: y~rclmı ö!~Ulcrini d" ona ~öre 
tum11\lrtı r. 

Avusturalya 
Harbiye Nazırı 
Filistine ·geldi 

Genel kurmay ba§kanı 
da refakat ediyor 

Kudüs, 3 ( A.A.) - Avustural. 
ra harbiye nazırı Spender ile A
n.ısturalya genel kurmay başkanı 
General Sturdee, Fili5tindeki A
nısturalya ordusunu teftiş için 
buraya gelmişlerdir. B. Spender 
,.c General Sturdce, dün, Anı.,tu
ralya başkumandanı General Bla
mey i!e görüşmüşlerdir. 

Spender, Palestine Post gazete
si muhabiri ile yaptığı bir görüş
mede şu beyanatta bulunmuştur: 

Orta şarktaki kıtalarla alakadar 
m~leleri doğrudan doğruya ma
hallinde görüşmek \'e yakından 
tetkik etmek üzere Filistine gelmiş 
bu:unuyorum. 

A\ıısturalya, bütün m~nası ilP 
harp gayreti içindedir ve harbi za
fere isale azmetmi_ş bulunmakta
dtr. 

Afrikad.aki harckôta i~tirak cclnı Yeni Ze1611d<ıl1 1ctfo1ar b i r teftiş esnasında • 

Vişide 
Başvekalet 

müsteşarı Boduin 
istifa etti 

Yeni bir Uçler Meclisi 
kuruldu 

J..T.cvyrYf.k, S (A.A.) - G 
lelerin VJşiden öğrendiğine gö • 
re, hariciye nazın Flanden, 
bahriye nazırı amiral Dar lan 
ve harbiye nazırı general Hunt 
zigerden miirekkep bir i::.:cr 
meclisi teşkil edilmiştir. 

Nezaretlerin ekserisini bu 
üçler meclisi idare cdcooktir. 

Cenevre, 3 ( A.A.) - v:,.!den 
resmen ~ilJirildiğine Pöre, baş 
\'ekalct müst~arı eski dal •o 
nazırı Boduin istifasmı vermiş
tir. 

HıTLERiN 
BEVANNAMESi 
Ameıikada 

nasıl 

karşılandı? 
Ruzveltin sesi sansüre 
rağmen Almanyada 

işitilmiştir 
(l' azısı 4. finciide ) 

Bardiya 
mOdafaa 

hattı 
yarıldı 

Avusturalyah 
kıtaat dün sabah 
taarruz ederek 
muvaffak oldu 

Harekat de
vam ediyor 

, 
General Vavel mesajın
da "düşmanı yeneceğiz,, 

dedi 
Kablrc , 3 (A.A.) - İngiliz u· 

muml karargiLhmın tebliği: 
Libya.da bu sabah şafakla bera

ber A vustralyfw kuvvetler tank 
farın da yardımı ile Bardiıı mildıı
faa hatlarını bir mmtalcada yar· 
mışlardır. Harcklıt devam ediyor. 
Diğer cephelerde keydC'dilecek 

bir ey yoktur. 
l <0ndra; 3 ( A.A.) - A\-ustrnl

l"a krtalar:nın Bardiya mUdn!aası
nı yardıklıın hll.kkmda Ka.bircd~ki 
fngjliz umumi karar.g{ı.hmm lehli· 
ğinde verilen bab~rin tafsillttı bu 
akşoma kadar · I.ondraya gc>lmr.
miştir. Maamafih Bardia hakkında 

(Devamı .~ ii>ıciide) 

Bıemendeki 
tezgahlar 
yakıldı 

İngiliz tayyareci(&• i 
20.000 bom :~a 

attılar 
Kızıl alevlerden tal")':-~ 

reciler hedefleri 
görememişler 

Londrn I (A.A.) - tngUlz hılY 
kuv\•eUcri çarpmba nk.~ Brcmct 
tlZerine 20.000 yangın bOmbaBI ve blı 
çok yUkaek in!llAk lrudrcUl bomtın 
~ğdtrml§lllrdır· Deniz tczga.hlanlll 
ve fabrikaları lhnta eden a~ dentzi 
o kıı.d:ı.r ııiddcUl idi ki mUtcaldb laY· 
rtılcr tarafından bırakılan yüksek in• 
filtık lmdrcW bombaların paUnmaJ.:.rı 
tefrik edilememekte idi • 
Baakınm gayesi harp gemilerinin 

ve bllhıuıııa denlzaltılarmm in~ cdn. 
nıckte old!fğu baJırl hedeflere darbeler 
lnıllrmckU. 

Bu A1manların geçen pazar LODdra 
üzcrlı'ıe yaptıklnn frensiz taa.nıı~· 
dıUıbcri lngillz ha~a kuV\•eUcrlni.n ay 
nen mukabele için bulduktan ilk ftl" 
.ant olmU§tur. Halen Londrnya ı:tılcıı 
raporlar bu mukabelenin tam bir mu• 
,·at.ı.nklyetle )'tlpılmı~ olduğunu ~ 
termcktcdlr. 
ıtavn nezaretinin iııtlhbarnt ısel"\-W. 

şunlnn bl1d!rlyor: 
Baskının başlcımaınndan bir s:ıa~ 

sonra uzun bir bombardıman tayyıırc

(Dcı.ıanıı C iı~c) 

Şekerfiatını yükseltmek 
istiyen toptancılar var! 
Bunlar hakkında Bir italyan 
takibata başlan.dı d~!.!~.a!t,~~~-l bat!~~~' 
İki gündenbcri bazı toptancı ee- ı Dt'kerln kilosuna 20 paralık bir nezareU buglin nşnğıdnki tebliği 

ker tacirleri, şeker ı;irkcti tara- zammı neticelendirecektlr. Şeker neşretmiştir: 
fından kendilerine şeker verilme- airketinin elinde halen 800 ton Denizaltı gemilerimizden birı. 
diğini iddia ederek bakkallara ~e- şeker vardır. Bu miktar, tstanhu· 1 Tunderbolt. dUşmanm işgali al 
ker vermek istemedikleri gibi ver- lun en a.<jağı 6 aylık ihtlyacmı kaı- Undn bulunan arazideki üslerden 
di1:1eri şekerin de fiyatlarını artır- şılamaktadır. Binaenaleyh, tacirle· 1>irino muhafaza alttnda giden bir 
mak istemişlerdir. Tacirler {}eker rin iddiaları varit görillmemiıstir ltalyan denizaltıs'.Ill batırmıştır. 
şirketinden 19 liraya satm aldık- Tacirler, şeker şirketbıe müra.cant Tunderbolt'un kumandanı, bir 
ları §eker torbasmı 1920 lira üze- dtikleri takdirde kendilerine is- torpil allıktan sonra, İtalyan d& 
rinden bakkallara verirlerken son tenilcn miktarlarda eeker veril· nizaltumıda.n bir su sütunun~ 
iki gün içinde 19,50 den satma.ğıı mektedir. Heyeti v~kile karan ile yilkseWğini görmüştür. Mfilh~ 
başlamışlardrr. tk1 torba b'r çuval tcsbit ed;len şeker fiyatlan ile oy- bir infilak duyulmu§ ve dumanlar• 
olduğuna göre şeker tacirleri, <:U· nıynnlar, ihtik!r suçu ile adliyeye la köpUklcr knyboluncn İtalyan 
val baş:11a 60 kuruş kazanıyorlar verileceklerdir. Bu gibiler hakkın· denizaltı gemisinG.en y<.>gii.nc gözll· 
demç~. Bu fark da perakende da tahkikata haı;l:ırırn'(tlrr. (.Pevamı .ıl iit1ci.idd 

1 
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1 Radyo Gazetesi 1 Askerlerimize kışlık Bre mendeki 
tezgahlar yakıldı 

_Şimali Alrlkada 
lnglllzler yeniden 
taarruza geçtiler 

hediye teberruları (Baş tarafı 1 incide) 
si kafilesi Bremen üzerine ilerlerken. 

Ankara, S ( A.A.) - Asker - I Beypa?.an ha.lk~ da ik~ci 
lerimize yapılan kışlık hedh·e parti olarak erlerımıze 602 çift 
teberrularına ait olarak bugün yün çorap ile 176 çüt y:.in <'ldi
aldığımız telgraflar, Konya \•en ve 1?8 pam?k.lu . hedi);'e ev 
halkının üçüncü parti olarak lemişlerdır. Bu ıkıncı partı te -
Kız·Iav merkezine 586 parça berruat ile Bevpazarı halkının 
pamuk ve yünlii g-iyecek ile bug-ün~ kadar vermiş. olduğu 
1430 çift yün çorap. ~21 çift hediye miktarı 1748 çift çor~p, 
yUn eldiven tevdi eylediifjni ve 1129 namukluya ve 547 çift 

pilotlar Holandada Zuidere üzerine
geldiklerı zaman gökteki kIZll ışığı 

görebilmişlerdir. Pilotlar o zaman 
hedeften 200 kilometre uzakta idiler. 
Hedefe yaklaşbkça kızıl ı§ık evvelA 
bir alev kütlesi, sonra da gtddctll bir 
k1llhan haline gelmekte JdJ. Dumanlar 
bulutlara kad&r yükseliyor ve onı~ 
ra karışıyordu. Birkaç pilot kendile. 
rine tayin edilen hususi hedefleri o 
kadar kuvvetli alevlerin altında bul. 
muşlardır ki bombalarını l:'ımsen tah· 
rip edilmiş bınalar Uzcrlnde isra! et. 
mckteıue şehirde ba~ka ratrlka veya 
deniz tezgahı aramI§lardır. 

Bugünkü İngiliz tebliğinde bil
d.i:rildiğine göre vimali Afrikadaki 
Avustralya kuvvetleri tankların 

da yardınıile Bardia'ya asıl taar
ruzlara. başlam:şlar ve İtalyan 
müdafaa hatlarını bir noktadan 
yarmağıı muvaffak olmuşlardır. 
Ha.kiki taarruz başlamış olduğuna 
göre İngil.i.zler on beş gün içinde 
bütün hn.zırlrkla.rmı bitinn.işler de
mektir. Müdafaa hatlarında mü
hlın bir yarma husule geldiğine 
göre taarruzun artık duracağı tah
min olunamaz. 

bu suretle Konya halkının eldivene varmıştır. 
hedive teterrıılarmm 14.418 Elazığ halkının yaptığı teber 
parçaya vardı~m bi'di"T· kte nıat da. yünlü ve ~· ... muklu ol
idi. Konva vilaveti halkının ver mak üzere 2000 parçaya. var
miş oldukları hediyeler mikta-. mrştır. 

Son alman haberlere göre Mısır 
topraklarında imha olunan fırka
ların adedi yedidir. Bundan 
maada üç fırkanın da ağır zayiata 
uğratıldığı ve yilzde ellisinin esir 
olduğu da muhe.kkn.ktır. 

bunun dı$mdadır. 

Bladfstaada 
Milli demokrat birliği 

kurulacak 
Bardia'da Uç İtalyan fırkasmm Kalküta, J ( A.A.) - Halk 

esir alma.bileceğine göre on ltal- radikal demokrat paritisi şefi 
.ran fırkasının harp harici edilmiş Roy tarafından toplanan ve, 
olduğu neticesine varılır. Hindistanın bütün mmtak:ıla-

Bu vaziyet karşrsmda artrk Lib- rından gelen şeflerin iştira kivle 
yadaki İtalyan kuvvetleri bir ta- açılan konferans, hiçbir nar
arnızdıı bulunamıyacalı:ları gibi tu- tiye mensup olmıyan şefler.::cn 
tunınaları da pek müşkül olacak- bir miJii demokrat bir1ic7i teşki
tır, ve İngilizlerin taarruzlarını li fikrini ileri sürmüştür. 
devam ettirecekleri tahmin olu- Bu milli demokrat birliğinin 
nur. hedefi. nazi alevht::ı.rı bir cephe 

Tobruk dıı toplanan 1Wyan kuv- t;eşkil etmek ve· efkarı umumi -
vetleri de Uç dört fttka tahmin 0- yeyi seferber ederek harp "'R y
lunmaktadir ki buı-a.daki İngiliz retlerini arttırmaktır. 
kuvvetleri adet itiba.rile de bu Konferans. bu proc>Tam nro-
mikt.ardan üstündür. ı.jesini, vakmda Delhide tonlana 

Gerçi Tunu.st& da. !Wyan kuv- cak o1an Hindistan büvilk kon-
vetleri. mevcuttur, fa.kat bunların e-resinin tasvibine arzetmeı'H 
Tobruk'a naklolunmala.n gayri k ı t ı:ıt 
mlimkilndür. Çünkü Tunusda.ki arar as ırmr., ır. 
Fra.nsızlarm ne yapacakla.n malüm 
değildir. Böyle olma.cm bile aradaki 
2 bin Jdlometrelik yolu aşarak nak
liyat yapılması çok müşküldür. 

Yunan • İtalyan harbi 
Yunan - İtalyan harekatına 

gelince : İt&lyanlann Kllaura ile ü
züm suyu arasındaki mevzilerine 
başhyan Yunan taarruzu muvaffa. 
kryctle devam etmektedir. Bir çok 
köy zaptolurunuş iki top ve harp 
malzemesi iğtinam edilmiştir, 

Lin'doki Yunan kuvvetleri de ile
ri yürliyüşlerine devam etmişler
dir. 

Cenupta Himaranm şimalinde 
bazı ilerlemeler kaydolunmuştur. 

Siyasi hildiseler 
Almanlann ıtalyaya 

yardımı 
Alman tayyare filolarının ıw -

yaya geldikleri baklandaki tebliğ 
güniln en mühim hfı.disesidir. 

İngiliz ve Amerikan gazeteleri 
bu hadiseyi şöyle tefsir etmekte-
dirler. . 

1) Evvel§. bu tayyarelerin geU.. 
şi İtalyan hava kuvvetlerlııin 1n
gilir hava '.kuvvetleri karşısında 
aczini ifade etmesidir. 

2) İtalya. Akı.lenizde iki cep
hede harp etmek mecburiyetinde 
kalmış bulunmak t.a.dir. 

Arnavutluk cephesinde, 
Şimali Afrika.da .. 

lolunabileceğindcn Romen trenle
rinin bir çoğu bu işe tahsis olun
muştur. Bununla. beraber Roman
ya.ya son günlerde bir miktar da 
asker na.klolunmuştur. Maamafih 
bu asker miktarı Amerikan tah
minleri gibi yüksek değildir. Ye
niden gelenler de dahil olduğu hal
de Romanvada ancak 3-4 Alman 
fn-kası buİunduğunu iyi haber a
lan müşahitler bildirmektedirler. 
Esasen Romanyadaki komünistler
le demir muhafrzlar arasındaki 
mücadelenin kanlr olmaması için 
buna. da ihtiyaç vardır. 

Romanyadan gelen başka bir 
habere göre demir muhafızlar ge
fi Horla Sima ile general Antone~ 
konun arası a.çılmıştrr. 

Roma.nyanm Sovyetler ve Ma· 
caristanla da arası açılmaktadır. 

Bulgarların vaziyeti 
Bulgaristanda komünist hare

katmın hayli kuvvetlenmekte oldu
ğunu Amerikan kaynaklan haber 
vermektedirler. Buna. mani olmak 
için Bulgar mebusları memleket 
dahilinde dolaşarak nutuklar söy
liyeceklermiş. Bulgarlar iki şıktan 
birini tercih etmek vaziyetinde bu
lunmaktadırlar: 

1) Sovyetlere yaklaşmak .. 
2) Mili.ver devletlerile birleş

mek cereyanr. 
Bulgar hUkflmeti her jki cereyan 

arasında daha ihtiyatlı bir bitaraf
lık Wtip etmekte ve bu politika 
milletin ekseriyeti tarafından tas
vip olunmaktadır. 

Eğer Almanya bu ilti İtalyan 
cephesinden !birine yat"dmn ede.
ceıkse ve mesel! kuvvetlerini §i
mali Afrikaya göndereceJme. bunun 
§Ümulü dahili A vrupadan başka. 
Alman}•anm diğer bir cephede de Kaptanderya Gazi Hasan paşa 
me§gul ola.cağmı gö6tennesidir. ne Soğucuk limanına gelmiş, su al
İngilizler bundan memnun görü- ma.k bahanesile karaya bir miktar 
nüyorlar. Çünkü Almanyanm iki yeniçeri ç~a.r.mışlardr. Top atı:p 
cephede harp etmekten da.ima ka- şenlik yapıyorlarmış. Top sesleri
çmdrğı ma}{lmdur; ve bu mecburi ni duyan Narço Mehmet Glnı.y, 
vaziyete de 1t.a1yanm zaa!r dolayr- Hajan, Haprak, Hipak beyleri a
sile girmişlerdir. damları ile 'buraya gelmişler, ye-
Eğer Alman tayyareleri Amar niçerilerl, sipahileri görmüşler .. 

vutluk ccphe6inde irş göıi.irlerse Bir sabah Hacı Ali paşa. ile k.a.p
bu şeklide Almanya YunanJstana tanderya yeniçerlleri gemiye al
harp açmış olacaktrr. Halbuki Al- mak için karaya çı:kmca bir de ne 
manya, İngiltere Balkanlarda bir görsünler, bir tek insan yok .. 
harp cephesi kurmadıkça bu mm- Hayretler içinde kalmış, etrafa 
takada ha.raket etmiyeeeğini söy- adamlar salmı~lar.. Neden sonra 
!emişti. hir yeniçeri çrlca gelmiş ve ne de-

Yunan harbine müdahale Alman miş bilir mi.siniz? Bir gece Çer.kez 
harici politikasına uygun görülme- süvarileri çadırlardaki yen.içcrile
mektedir. 'ri basmışlar, hepsini ya.kala.YlP 

İtalya Yunanistana karşı girdi- tulumlara blmuşlar, sonra atları
ği mücadelede ne dereceye kadar nrn üzerine alıp kaçrrm~lar .. 
'yardıma muhtaç ise dahilde de fa- Mehmet: 
şist rejimini o derece destekleme- _ Doğrudur, dedi. Bunu ben de 
ğe muhta.çt.Jr. Almanya lWyanm babamdan duymuştum. Çerkezler 
'harp harici kalmamasrru temin için iri yarı yeniçerilerin esir pazarm
faşist birliğini takviye hususunda da iyi para yapacağmr gör\ınce 
her c;areye baş vuracaktll'. dayanamamış, bu işi yapmışlar .. 

Esasen İtalya.dan gelen haber- Öyle Çerkezler vardır, ki tek bası· 
lel"de dahili vaziyetin fevkalade na Rusya topraklarına geçerek on 
bozuk olduğunu göstermektedir. tane Nogay neferini kaçırırlar .. 

lfareşal Badoglio'nun vatan ha- Hasim efendi: 
bıi olarak tanıtılması için mek:ep _-Müsaade ederseniz, Çerkez-
muallm~lerine emirler verilmı§ .. 1 ıer hakkında ben de bir kac söz 
Halbu~ .IJıalk B?kaklarda mare.şal söylemek isterim. Şimdiye kadar 
Badoglio dan milU kahraman dıye edindiğim intiba şudur: Çerkez-
bahsetmektedirlcr. • • ler, her şeye müstait, :·eci ve ba-
Romanyanın vazıyetı hadır kimselerdir. Tıynetleri pak 
Romanya.da vaziyet karışıklık ve tahir<lir. Sözlerinde sadık ve 

göstennclrtedir. Bir çok tren Re- sabit olup asla )alan .söyleme7.ler. 
:terler ttatil olunmuştur. Hunun Ve yalan yere yemın etmezler. 
inuht.clif sebepleri vn.rdrr· Yemin verildikten sonı-:ı hilafma 
f t) KömUr buhranı. hneltf't Prll'<'f'k hir t~Jc Çerke7. Yf' 

~) Tuna donduğu için Almanyıı..- 1 A h:u~ı. olmaz. . . . . .. 
ya ancak kara yolnylıı. petrol nak- :0.Iehmct, Hrujını efendının sn:w-

Bir Alman gazetesi 
yazıyor 

ingiltereye karşı 
harp basit bir iş 

değildir 
Fakat her şeye rağmen 
İngilizleri yeneceğiz 
Berliıı, 3 ( A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Lokalamıeiger gazetesi yazı

yor: 
tngiltereye karşı harp basit 

bir iş deıfüdir. Çünkli dünya
nın en büyük imparatorhığu 
olan bu imnaratorluk bir dev
dir. Bundan · ·a İngilizler <le 
korkak deOildirler. 

!ncrilterede harpçi bir ruh 
ar...:.ı:t harp zamann • ı. doğu. 
yor. İşin acınacak ~ :tfr, mil
letin en iyi umurlarının p!ütt')k
rat tacirler ve zü"'ne politika
cılar hesabına dövüşmekte ol
malarıdır. Muharebelerde asker 
leri, bu harbi tahrik eden, bor
saların, bankaların ve klüple -
rin adi mahlOklariyle çarpışma
makta, fakat cetin darbeler in
dirmesini bildiği kadar böyle 
da-·.~ıcre ~öğüs e;ermesini de, 
bilen hakiki İngilizlerle karşı -
la.şınaktadır. 

Mezkftr gazete, yazrsmı şöy -
le bitirmektedir: 

Fakat her şeye rağmen Al
man askeri İngilizleri yenecek -
tir. Çünkü o daha üstün oldu -
ğu r,ibi davası da daha vük
sektir. 

Bir Fransız tahtelbahiri 
batırılmış 

Londra, S (A.A.) - Vişiden 
bildirildiğine göre 19 kA.nunuev
velde Da.kar açıklarında bir Fııuı
sız şilepile bir Fr&Mız denizaltısı 
batmıştır. Bunların meçhul bir d~ 
nizaltr tarafından batınlmış olma
sı muhtemeldir. Fransız deniza.ltısı 
mürettebatile birlikte batmıştır. 

Londra., 8 (A.A.) - Röyter ~ 
jansmın bahriye nezaretinden öğ
rendiğine göre 19 ld.nunuevvelde
ki hAdisenin vukubulduğu farzedi
len mahalle 500 mil mesafede hiç 
bir İngiliz denizaltısı bulunma
makta idi. 

Baskın karanlık çöktükten takriben 
bir saat sont'a başlamış ve daha gece 
yansından evvel 10.000 yangın ve in· 
filllk bombaııı atılmıştır. Şehir üzerin 
deki bulutları rUzgl!.r o kadar aUratıc 
itmekte idi I'! hiçbir hedef uzun mUd· 
det gizli kalmadı. Gece parlak, ııoj\'uk 
şiddetli idi. Oç bln metrede termomet. 
re sıfırın oJtında 30 derece santtı;rad 
kaydetmiştir . 

Lond1a, 3 ( A.A.) - Öğrenildi. 
ğine göre, CV\'elki gece İngiliz ha
va kuvvetleri tarafından Brcrnen'e 
tevcih edilen şic!detli hücum esna
sında, deniz inşaat tezgahlan da 
bombardımana maruz tutulmuş.. 
tur. İki numaralı liman ci\·annda
ki bütün depolar yanmağa başla
mıştır. Bir pilot Fockenılf tayya
re fabrikası üzerine geldiği zaman, 
fabrikanın yanmakta olduğunu 
görmüştür. Bu tayyarenin attığı 
bombalar, alevler içine düşmüş ve 
biraz sonra alevler arasmda altı 
infilak vukua gelmiştir. Deutsche 
Vak.um oil petrol tasfiyehanesi 
çok hasara uğratılmış ve Br~men.. 
deki C.emiryollarma da bır çok 
noktada isabetler kaydedilmiştir. 
Bir demiryolu civarında bulunan 
fabrikalar, tamamen yakılmıştır. 

Raporlardan bir tanesi, bu hü.. 
cwnun Manneheirn'a yapılan hü
cumdan daha şiddetli olduğunu 
bildirmektedir. Alman ha\'a dafi 
bataryalarının baraj ateşi çok şid
detli olmuştur. 

Bombardıman tayyarelerimiz. 
den ıbir tanesi, dönerken, İngiliz 
sahili açrklaruxla düşmanın biı 
Junkers.-22 tayyaresine ra&tla. 
mıştır. Junkers, 800 metreden ateş 
açmış, lrıgiliz bombardınaan tay
yaresinin arkasındaki top bu ateşe 
cevap vermiş ve biraz sonra düş
man tayyaresinin, duman çıkara
rak ve zikzak yaparak yoluna de-
vam ettiği görülmüştür. · 

Bremene yapılan büyük hü
cumda esas hedefleri, her türlü 
harp gemisi ve bilhassa denizalt~
ların inşa edilmekte olduğu denız 
inşaat tezgfilılan, Deutsche Vakum 
Oil tasfiyehaneleri, demiryolu mü_ 
nakal§.tı, limanlar civarındaki de_ 
polar, fabrikalar ve di~er m~t~lif 
endüstri noktalan teşkıl etmıştir. 

Pilotlann bazıları, bir Gebrüder 
Nielson Arnidon ve pirinç fabrika
snu baştan başa o derece şiddetle 
yanar bir halde müşahede etmiş.
lerdir ki esasen ankaz haline gel
miş olan bu yeri daha fazla tahrip 
etmeği lüzumsuz telakki eylemiş.. 
!erdir. Bu fabrikaya taarruz eyli-

[S~~ke~aun~~!!~~] 
Büyük Tarihi A§k ve Macna Romanı 

nü tamamladı: Sesleri her ta.rafta. duyulma.ya. 
- Yalıuz dedt çok mühim bir başlamıştı. 

nokta. vardır. O da. Çerkezlere ye- Süvari, kale !ka.ptmm önüne ge
mlıı verlı'ken yapmama.lan lAztm. lince atından atladı. Şimdi yalın 
gelen şeylerin hepsini ea.ymak la- kılıcı boşlukta parlıyordu. İki nö
znn. Onlara bJrSTZltk yapma. diye be~iyi de yere sererek içeri dal
yemin verllmez. Birer birer sa.yıla- dı. Oda kaptsına kada.r bir kaç 
rak at, inek, öküz çalına... denir. adımda. gelmişti. Burada.ki nöbet
Eğer keçi çalma demeyi unutur· çiler mızraklı idiler. Ve mızra.kJa
sanız bu işi yapar ve yemininin rmı bu yabancının göğsüne daya-
bozulmadığmı sallil".. mışlardı. 

ALİ PAŞAYA SUİKAST Mütemadiyen soluyan adam, kı-
Esir krzlarm saklandığı mağara., Ircınnı bu mı%raklarr mağUlp ede

yı araştxrmak için ha.zrrlıklar ya- miyeceğini bir a.n içinde dii.şilnmii.ş 
pıldığı bir gün, Soğucuk kalesinin ve anı bir hareketle bir kaç adım 
önünde üstü başı periJ}an bir sil - gerilemişti. Nöbetçiler bu boşluğu 
varinin dörtnala at koşturduğu kapatmık için üzerine hücum eder 
göıiildti. etmez kılıç mTZrağın birini yere fır 

Süvari, atnıı doğru kalenin Ali !atmıştı, Öbür nöbetçi, gözlinU a
paşaya ait dairesine doğru sürü- çmca kendini yüzükoyun yere 
yordu. Nöbetçiler, devriye gezen kapanmış buldu. Ve meçhul adam, 
yeniçeriler bu yabancmm önüne Ali pa.Panm huzurunda idi. 
~eçmek istemişler, fakat muvnffak _ Vay Ha.san .. sen müıin .. Ne 
olamaralardr. Süvari, geçmesine 

. . 1 kı bu hal.. 
mani olmak istiyen yenıçe ere - Evet, bu gelen Ha.sandı ve yarı 
lırmm tersi ile öyle bir vuruş vu- Ali paşaya dönmüş bir halde idi. 
rU\·ordu ki, .. Ve tabii o yeniçeri Gözlerini kap-dan ayırmıyordu. 
o~arlsnıncaya kadar at mecıafe -

lı>ri asıvordu. - İçeri hücum edenler olurS<ı .. 
Mi.ithi." bir bnürıııma bacıJamıfl _ diye bakıyorıım, dedi. 

f'. Ar~rla bir pi<ıtov sMleri du:ru - - Ne n>ünasE>bct kim içeri hU-
hıyordıı. cum ede.ce-k .. 

- U°<ır.,•ol" .• 

- Tntun .. 
- Vunın .. 

- Bütün 11."kerleriniz be.ni ta -
kirı crliyorlnr. 

- Sebep .. 

yen pilotlar, burada sekiz büyük 
yangın çıkardıklarını ve nihayet 
bütün bu yangın1ann muazzam 
bir tek ateş halini almış olduğu
nu bildirmişlerdir. Pilotlar, bu 
yangını, dönerken Ho!Janda hudu. 
dunu aştrkları halde yine görmek.. 
te devam etmişleroir. 

Bir çok deniz inşaat te.zgfilıma, 
doklara ve binalara bir çok defa 
yüksek infilfilt kudretinde bom
balar isabet etmiş ve bu tezgahlar
dan ikisi üzerine binlerce bomba.. 
lar isabet etmiş ve bu tezgfilılar
dan ikisi üzerine binlerce yangın 
bombası düştükten sonra bütün 
bu saha o derece şiddetli ve o de
rece parlak bir alev deryası hali
ne gelmiştır ki bu alevlerin içinde 
yüksek infilak bombalarının pat
lamalan müşahede edilememiştir. 

1n~llz h&\'O. n~tinJn tebliği 

Londra, 3 ( A.A.) - Hava ne
zaı etınin tebliği: 

Bremende deniz Ü5SÜ, deniz 
ltzgahlan ''e demiryolu istasyonu 
dün gece Ingiliz bombardıman 
tayyareleri tarafından tekrdl' hü
cuma uğramıştır. Bu taarruz ev
velki gece yapılan taarruz derece. 
sinde ağır olmamakla beraber elde 
edilen neticeler memnuniyet veri
cidir. Doklar mıntakasmda ve bü
yük garda çıkan yangınlar o ka
dar büyüktür ki sonradan gelen 
tayyarelerin harekat esna$ında at-

' tıklan bombaların infilfilclannı 
katiyetle görmek mümkün olama
mıştır. 

Diğer tayyareler Emden ve 
Amsterdam'daki petrol tesisatına 
v0 Bremen yakinindeki dcmiryolu
na taarruz etmişlerdir. 

Tayyarelerimiroen biri kayıptır. 
Alman tebllğt 

Ber/in, 3 ( A.A.) - D.N.B. bil
dirıyor: 

Alınan ba~umandanlığın teb
liği: 

Giındüzleyin tayyarelerimiz, tn. 
gilterenin şark sahilin.deki 'hedef
lere hücum etmişlerdir. Bir kara
kol gemisine pike uçuşu ile hücum 
edilerek batırılmıştır. 

2 !kinci.kanunu 3 lkincikanuna 
bağlıyan gece ehemmiyetli bom.. 
bardıman filolarımız İngilizlerin 
Bremene yaptıkları hücumlara bir 
mukabele olmak üzere Karclif lL 
manma. ve şehre hücum etmişler
dir. Her çapta bir çok bombalar 
atılmıştır. Bir çok yangınlar mü
şahede edilmiştir. Bunların banla. 
rı 100 kfometre kadar bir mesafe. 
den görülüyordu. 

İngiliz tayyareleri şimali Al
manyada iki şehre hücum ederek 
bombalar atmışlardır. Yeniden bir 
hastane ile bir çok evler hasara 
uğramıştır. Bombalar ekseriyetle 
iskan mahallelerine düşmüştür. 

Bazı antrepolarda sınat tesisat
ta yangınlar çıkmıştır. Fakat bun 
Iar mezkQr müesseselerin itfaiyeci_ 
leri tarafından büyük asker1 hasar. 
Iar hasıl olmadan söndürülmüştÜ'r. 
Ceman 8 ölü ve 200 yaralı vardır. 

İki İngiliz tayyaresi düşürül
müştür, Bir Alınan tayyaresi k~ 
yıptır. 

- ı,te o aebebi anlatacağım. 
y a1m:z vaktimiz pek u.. 

Ali paşa ayağa kallmııştı. Heye
canlı idi ve biraz da aert 8e8le : 

- Ne olabilir, diye haykırdı. 
Böyle orduyu a.lttıst. ederek gel -
menin mtlh.im bir eebebi ola ge • 
rek .. 

Hatan ceV&p vermedi. Kapı a
çılmış ve yalın ktlı4l ~terin 
kollan uı.anmıtt:I. 

Hasan: 
- P~am, dedi. Evvel§. bunla

ra emredin .. Dıprt çıksmlar .. Çık
mrya.ru mUsaadenizle öbür dUnya.
ya göndereceğim .• 

Ali paşa kapıya yalllaştı: 
- Dağılın.. diye haykırdı. 

Yeniçerilerin bir kumıı dağıl
mıştr. Yalın~ içlerinde bir sipahi, 
kıher ile saldırd.I. Hasanm üzerine 
yürUdil ve: 

- Ha.in.. cezanı benden bula.
calaım.. dedi. 

Fakat bir ikinci kelime söyle
medi. Hasan bir hamlede ileri a
tılmı.ş bu adamın işkembesini del
mişti. 

Ali paşa hayretler içinde idi. 
Ha.san kapıyı kapadı. Derin bir 

TcJTihten: 

Ebabil kuşları 
ve tayyare 

Çörçil daha harp başlamı:._~ 
ve tabii başvekil olmadan önce, 
kendisini ziyaret eden bir Fre.n· 
sız muharririne: 

- Vatanını seviyorsan ro· 
man ve hikaye yazmaktan vaı
geç, halkı, her şeyden ev,·cl 
kuvvetli olmanın ve tayyıı.ı e 
kuvvetlerini a.rttmna.nın lüzu
muna inandır .. demiş. 

Bugün, tayyarenin .ıı:uvvet ve 
kudretine inanmıyan tek in:;an 
kalmamıştır. Bunu Allah tanı 
1446 yıl evvel insanlara. gi..~ t. 
miş ve isbat etmişti. "Eta~~l 
kuşları., bu gösterişin ta kenaı. 
sidir. 

Yemen meliki Ebrehet - ul · 
Eşrem amiri Erbat'ı öldürdük -
ten sonra. Yemeni istila etmiş 
ve bütün halkı inletmeğe baş· 
lu.mıştı. Kabeyi ziyaret etmel: 
istiyenleri yaptırdığı kiliseye 
sokma,·a çalışmış ve fil kafile
leri ile Kabeyi harabeve çevir -
mek için harekete ~eçmişti. İş
te o vakit. Mintarafillah Eb 
kuşları taşlar atarak E!:>rer.c
nin askerlerini ma.hvetıniı::ler-'=. 

Bir taş da Ebrehe'nin duda. 
ğını yarmıştı.· Onun için adına 
da "Dudağı yarık., manasına 
gelen "Eşreh., la.kabı verildi. 

• * • 
Bu h~rp, tarihteki harplerin 

ço<Yuna benzemiyor. 
Siviller tayyare ile mitrnlyt> 

ze tutuluyor, bombalar şehirle -
rin ortalarında muazzam bina • 
ları tuzla buz haline getiri,.,,. 
ve yüzler, binlerce sivil can ve
riyor. 

Bir narça benzer tarafı oldu
ğu için şu tarihi vak'aya ben. 
zer: 

On üçüncü asır rahiplerinden 
Amalric, Fransanın Albijo tn
raflarmdaki Protestan! :- ve 
Endülüsteki İslamlar üzerine 
Ehlisalib orduları sevketmiş bir 
kumandandı. Fakat müthiş za -
!im bir kumandan. 

1209 da Beziye şehrini np. 
tetmişti. Halle acmmadan t'ldii
rülüyordu. Kumandanlardan bi
n: 

- Protestanlarla Katolikleri 
nasıl ayıralım .. dire sordu. 

Amalric şu cevabı verdi: 
- Hepsini öldürünüz.. Cena. 

bı Hak dindarları tanır ... 
• :(. * 

Misal ve benzer aramağa lü
zum yok. İbret dolu bir fıkra 
oldu~ için gü?.eldir: 

Mübarezeye hazır!anrın cen
gaverler. Roma imparator'a"m -
dan birinin önünden ge'.:erlerken 
yerler" eğilerek: 

- Ave, caeşar. mrıriLuritc, 
sabutant. derlermiş ... 

- Selam Kayser! Ölüme gi -
denler seni selamlıyor.. N. A. 

ispanyada 
Şiddetli fırtınadan 
birçok kimseler 

yaralandı 
Kardan Madridin şimal 
mıntakasiyle muvasa

lesi kesildi 
Madrid, 3 ( A.A.) - D .... ·.1:3. 

bildiriyor: 
Perşembe sabahmdanberi butün 

İspanyada hüküm sfrren şiddetli 
fırtına Madridde de birçok hn ar
lara sebep olmuştur. Bir çok !dm. 
se yaralanmıştır. Şehrin bir kı 
mmda tramYaylar u.ıun müddet 
işleyememiştir. Bir çok binalar 
hasara uğramıştır. 

ı:ıükl1net bulmuş gibi mi: 
- Paşa, dedi. Sizi sağ 

ğuma ı:ok sevindim .. 

Şiddetli kar fırtınalarının yığdı
ğı kar Guadarranıa ve Somo ı 
dağlanndaki bütün geçitleri kapa
mıştır. Bu sebeple Madrid, şimal 
mıntakasından tamarni) le ayrıl
mış bir vaziyette kalmıştır. Per
şembe sabahından cuma sabahm~ 
kadar, Madridden ~imal istikam~
tine kalkan ekspre<;lerin hiç biri 
gidecekleri yer!ere ya~ıl olamamı§

buldu- trr. Madridden \'C diğer bazı ~e-
hirlerden kalkan bir çok am~le e-

' kipleri ile mütea<ldit kar dağıtma - Ne diyorsun HM811.. d ah 
_ Evet pa.,a .. Bir suikast ha- lokomatifleri, trenler e m ur 

:r.ırladtlA'r. kalını' olan YO!culan kurtarmak 
_ Kim?. mak:X{di\ le )·olları temizleme:.ıe 
- Dii~manlarrmız?. me~ı;:uldiirler. 
- Kime zarıı.nmrz dokunıı!"8a.. l\Iadrid mcte:>ro:oji merY.ezir.'n 

Esir tüccarta.n.. hildirdı~ine göye rü;;'!ar. t~pı'"l.\ • 
- Peki bura.ya. kadar m1 11<>kul· j nm bazı. mmta:;a';ı··:··rl", aatt r') 

dular.. ılıl 80 kılometre ka .. ar uır s.-... t.e 
(Devamt var) e..-.miştir. 



Pot4't.i ka: 

Yetili Fransız 
fTl·Utbağı 

3-- \AKIT 

Be·leiiye n1emur- 1 
Görn·p d~ntlttkçe ~ 

larımn, v~zife _ve 1 Yersiz bir tarize 
mes ulıyetleı:ı cevap 

Dostlarımızın arad11 mrada 
hddiseleri f ırsrrt sayarak bu 
T1irk .'Jeciycsfnd.en heyecanla 
bah.<;cyleyişleri, - doğruluğun, 
mcrdligiu, fazllctiıı ntii.kfifa~z 

.~:ulıı lıall ııı fa<;e• i f i eiııWI 
ndlf.i"":Eıcrlc f nı"' !:ı!.T.1:ıl·· 'u , . lıir ' 
tva!tan la ı:uııı h·ı'nı;r!N .ı.l•nır.h a ı 

• l • 1 • 1 

iı&tı ~ın ~lllmdal1 ve 
yağmdan istifade llltecek 

Yeni bir nizamname 
hazırlanıyor 

"Jurnale Ditalyn,. gazete~"'• kalrnadığını göstetdiği için -
Tiirk siyaseti, Tiirk devleti ı•c /Ji::i srvindiriyor. Çün..lı:ii bizde 

• fcızileti idı ak ve takdiı· de, bır 
Dahiliye Vekaleti tarafın-lan Türk milleti hakkında - sö. ... nıh ue vicdan b(!yramı sayılır. 

belediye memurlarının va.Eife zti.m ona - guya bazı görü..Jlcr /t.alırrılı trrka.da~ın, Tiirk ba. 1 k ~n d.. :;ru.• l'UUı.ı<' , rı 

hakkında p•ııiı! •rı i ıı•i r•.:rt:.!r 3-'l1"'t 
Jlrım!IB1D1' lr ' .ı ~:t rt •r. lklI-1 de! 
:,imdİJ'O ~ ır 1 • • ııh• t rufmtlııa, 
kulla.nllınJYall f . ~ tı "'eme ku\
veti olan ?-- •. : '.l.!'l ~ hıtthllik e
dttoce" ... tL·. ' ... J ~.!..ın yeni, yeni 
.ebatlar hay\'anta.rla ta.ımmııı.sr 
•Ye<!Iİnde yeni bir Fransız mutfa
ğı doğaca.km. Bu mutfak, bir ma.ğ
lübfycliu insanların midesi üzeri
ne nas!l te8irler yaı•tığuu ~östc

.reClf'k en ~zel misaldir. 
1'fağlt)p l'ra.nsada şüpbe~i1. ınağ· 

liıpla.mı m•ıtlaklan y:ınnırb nıü,,
tw·lilcrin tencerelerinde 1''ransa'\"a 
:nııl.-11l;Jer ol-ın refah buğu~~ 
l'.'l •• 1 ~ • ı,;·ac.tktır. 

l.ir 1: .... ııı.:ı.nlar bütiin dün~a zl· 
ra.~ı, ·;.._•ri t:thii giibrenln kifayt+ 
f!fz'liği iiaiindP <;ıldıraeaklardı. İm
dada lıir klmya~er :vcti':'1i, !o.UDİ 
gübre ile tnrlalan fethetti. 

Bi:r zamanlar bazr memlel.cıt.ıcr 
de ham madde noksanlığından do
l&yr sana~:i maddeleri Er1.a.-.t'lar
la fdaro edildi. Hepsi mürnkiiııdür. 
Fa:kat insan midesine itiy:ıdmm dı
IRtda Yemekler empo~e <.'tmck 
mÜJnkin değ11dir. Tarlada. suni 
gibm, sanayide erı;ast mad
de in"UW& tuhaf gebne-L. Fakat ,Er
Z&At bk yemek insan için bir fa
ciadır. 
Ye~k denen ~ey yalnız in!'lanm 

tabiatı icabı bcıolcnmesi iktiza e
den maddelerin yekfınundan ibaı· 
!"et değlldir. Mide

0

nin hazzı denen 
~ ilimden fenden, ı..rıdadıın bam· 
~ka bir ~ydir. Asrrlardanberi 
dibı)'anm mühlm kısımlarını 1:ırla-
8J halinde kulla.nmayı bilen ~iibek
lerl yağ bağlamış Fransızlar için 
l'iOfra. ba.51 mideye muhtal; olduj'.;'11 
biyolojik kmheti iadeden ibaret 
değildir.Bir Amerikalı için mide bir 
otomobilin benzin deposu telıildö o· 
lunabilir. And.re Horu,·a'nın dedi· 

• ği gibi, fazJasmı da bedenine ve· 
rllıni, bir sadaka sayar. Fakat 
Fransız mutfağını A"iizel "1llıatlar 
arasına. so~ ne kadar zaman
danberi istemektedir. Hatta Gas· 
tronom~Jara. göre Fransız nm'tfağr 
bir ~nllr. Fransa.om Erzast 
gıda tedıı.rikl için tuttuğu yol sanı
yorum ki dünyayı akıl 'e suunın 
icl~>.'O ~ttlğini iddia. edenler iı;in 
peJı: makuldür. Falmt bı•ncc bu 
t<:rzast yemek einsleri orta) a. ~ık· 
tlğı :ı.nan Fnruuı. mağlfıbiyetinl 
her IOkma)'I ağzmıı. eJdtk('a hisse
decektir. Ve ı.anıyorum ki düıı:"·a
nm yarudd bü)-ük kinlPrindı•n biri
nin tohumu böylece şimdiden nıl · 
delere ekilmektt"l<lir. 

Franı;.a.ıım bu kaderini tayin e
den hep o. mütareke n• Jınrbin 
kötU idare-idir. 

Fransa. par<;a. par('adrr. İı.;c,al al· 
tındaki sahadan rniio;takil Fransıı.)~t 
ku""\'et uçup ken·tm göçcm«>ın<·ltte
dir. Fransanm isv;ali alhndaki mın· 
taka.lar Alman nüfusunu bl•sle 
m~kle mef:!::tıldiir. Ambarlar, stok
lıır daha ilk gümll'n itiban·n i..,tı. 
lit ordusunun emrint• ~innh•tir. 

Fransa. &;a~l'n ;mı>aratorluk ara
zisinin yanında. bir ticart•than<' ha· 
llnde idt Fransanm kolonileri ile 
irtibatı kesilince. denizlere ('um· 
maynıea. Fransa tkarctball<'!-oi bom 
bos kaldı. 

Fran!'>a bu Jkl mziyetiıı n<'lkc· 
si olarak i5siılerle doludur. tı::siz· 
lerin çokluğu ~ıda maddelerinin 
a7.alnıası üstünde çol{ tesirli hir 
hadise olmakla beraber I•'ran..,anın 
"<>Hyal dertlerinin çoğalmasıııa d:ı 
birinci sınıf bir amil olmnMadır. 
işi kaybeden midesinin zeyJrini 
ka~·ht><len Fransa bu kı';'ı nasıl g4'
ı:lre<'ek! 

SADRİ ERTEM 

Avni Sakman bayram 
ertesi gidiyor 

Ticaret Vekaleti te$'kİlittlan
dırma. umum müdürlüğiine Uı • 
yin edilen Istanıbul mmtaka ti
caret müdürü Avni Sakınanın, 
bayram ertesi vazifesi ba.cıına 
gitmesi takarrür etmiştir. 

Onun yerine. sabık Bertin 
ticaret mümessillerimizden Sa -
it Rauf Sarper tayin edilmiş· 
ti.r. 

Bir çocuk karnına bıçak 
saplanarak öldü 

Kartalm Rurddurmuş köyün
de, ·:-vıustafa Yılmazın beş yaş. 
larındaki oğlu İsmail, elinde 
e~e~ bıc~ğı ile koşarken yere 
dıışmmı. elındeki bıçak karnına. 
sa.phınmıştır. Çocuk hemen öl -
nıiiştür. 

1snıailin anne ve baba~ı 
lıakkında dikl-atsizlik suçundan 
tahkikat yapılmaktadır. 

Altı ay zarflnda Sütlücede. bir 
teşhishane kuruln1uş Glacak 

Muhtelif vesilelerle ölen n:ıüddet evvel AlmanY,.aya sipa. 
hayvanların lişelcri şimdiye rış edilmiş ve getirti!İniı:ıtir. 
ka<l:ı.r Edirnekapıda hayvan Evvelce getirtilen ibu aletler 
gömmeye mahsus olan yere gö- tekrar muayeneden geçirilmiş 
rülmekte idi. ve noksansız olduğu neticesine 

1<
1

akat bu gömülme bazı de. vanlmıştrr. Teştithanenin tesi _ 
f:ıJar layıkiylc ifa edilmedi~in • si için müracaat eden müteaıh -
den taaff~nü mucip olmakta~ ı hidin mukavelesi Şehir .Meclisi 
~ır. Bnledıye hem bu vaziyetı tarafmdan da kabul cdildiğin
onlemek ve hem de ölen hay. den altı ay sonra Sütlücedeki 
:ra~larm yıı~d::ın \'e kanından bağırsakhane karşısında bina 
ıstıfade etmek i:zetc bir teştit- in~a edilmiş olacaıktır. 
hane kurmaya karar vermiş ve Burada ölen hayvan kandan 
bu karar. Şehir .:\leciisince de. dan ve yağından icap eden, 
kabul edılmi!'?tir. makine yağı ve kanından da 

Testitlıanenin kurulmasına d;i<Y ıe ve plaklarda kullanılan 
lazım olan aletler bundan bir bir madde istihsal edilecektir. 

Pcısif korunma tecrübesi 
hazırl~ktarı tamamlandı 

Kurban Bayramını müteakip 
yapılmasına karar verilen aıa -
rm tecrübesi etrafında büti.uı 
hazırlıklar ikmal edilmigtir. 

Bu hususta kaza ve nahiye: f 
lerin yapacakları işleri göc:te
ren bir de nizamname hazırlan. 
mıştır. 

Nizamname, a13.k::ıdarlara tev 
zi edilmiştir. Burada seyrüse
fer i~leri, pasif w' aktif te~ki -
latmm çalışma tanları, vazife 
ve mesuliyetleri etraflı surette 
izah edilmiştir. 

Alarm muhtelif zamanlarda 
hem gece ve hem de gündüz ya. 
pılacaktır. Gece yapılan tecrü
bede ışıklan maskeleme kararı
na ait talimatname hükümleri 
aynen . tatl;>ik edilecektif. 

Lord Glcen - Conner tarafın 
dan tiftik ve yapağı birliğine 
bir mektup gönderilmiştir. 

Bu mektup, İngilizlerin mem. 
leketimizden tiftik ve yapağı 
satın almak istedikleri, ancak 

Tayyareler uçarak şehir üze • 
rinde kontrollar yapacaklar ve 
gördükleri vaziyet etrafında 
rapor vereceklerdir. 

Çatalcada evinde 
uyurken V'uruldu 

Çatalcada, Kaleiçi mahalle. 
sinde oturan Şaban Erdemir, 
evvelki gece evinde uyurken, 
pencereden giren meçhul lbir 
ı:;ahıs tarafından bıçakla vurul
muştur. 

Şaban Erdemir aldığı yara
larla baygın bir halde Guraba 
hastahanesine yatırılmış, ancak 
ifadesi alınamadığından carihin 
kim olduğu öğrenilememiştir. 

bu malları, Büyük Britanya ile 
müttefik olmıyan memleketler 
ile iş gören tacirlerden almaya 
cakları, kilo başına 145 _ 190 ku
ru~ vel'ildiği bildirilmektedir. 

....................................... 
Milli Piyango idaresinden : 

~lilli Piyangonun dördüncü tcrtiıı iictinl'il çekilişine ait d<'\'amlı 

biletlerin haririnde de\amsız biletlerin ~lilli Pi~·ango tstanhnl Rüro
sundn. Dördüncii Yaluf11anr altındaki gi-,<'l~rinde (üzt-rindo ~ ıuıh 

r; "~ l \ • •ı4 '' " ~ ' lıi!ı'lr"ri:ı:. 

ve mesuJiyet!erini gösteren ye· ve ta,.hliller yapmı§. sııımdaki hangi lı('(ksız r.cşri-
ni bir nizamnamenin h:ı"""'lan- Eğer son.undaki cümleler o!-

... u w1tfa11, hang? ynlmı 1ıe71a mil. 
makta olduöımu f!!VVelce ya'7 rn.a.saydı, biz, bwur <la rı1r1ırmı. l z · - . . ... l ., n~· ... ı 1 agodıan ı:;;kaycl cttıgmı n -
ml'Ştik. yacak, "fikir hiirri,,lti,, ıı i vııuıı . 

mıyrmı;:;. Biz, harp tebliğlermiıı 
Bu nizamname etrafında "'Ö- da b-ir hakin .<ıaynrak, geçecek. hepsine sütuıı/anmıula yer 

~mek üzere .A.nkaraya çağ~J-. tik. vermekle tıf! Jı?.r bir miitale.a 
lan belediye teftiş heveti reisi Rnlbuki ltalyolı mııharriç lcatrnafja /ii:;u.m '_qörmcdeıı lnm. 
Bay f:;amih şehrimize dönmüş_ sözlerini: 
tür. _ ltnl)'O. Türklerin bıı 1ıare. Zarı o1'uyu.cı•111rımı.zn ,c;ımmrıkta. 

,.,~ 

Nizamname ahkamına tram- ketlerini dikkatle tnkip cbnek • · 7tafyrın tebliği de, lngi/i:; teb-
vay, tünel ve elektrik idaresin· tedir. liğ• de "D. N. n ... niıı biilfcnle~ 
ele çalışan memurlar da Ubi o. Diye' bitiriyor. ri de lmgi1n mıı1ıcrtebcııiıı ku. 
Jacakla.rdır. Yeni nizamname "Dikkatle tal.-i71,, de, upaçıl~ şatılmtş "Bardiua,. da, Arııa-
bütün Türkiyeye teşmil edile- 1 bir tehdit kokusu sezdiğimiz L ı:ıdluk dağlamıdq, Trablıısrrm·p 
cektir. Yalnız İstanbul ve An. çiıı, l>fm:: bıı ciimlc iistünde hıırmaltklarrndn dcı-am ettiğini 
kara için hususi hfümmler bu. durmak yersiz olmaz. flildirmektedir. B mdmı iki aJı 
lunacaktzr. Müdürler encüme- Bi'::., Türkler, değil J..··uru gii- cvvcf, ccbhc, l'umw toprakların 
ninden ge~tiktcn sonra ~ilra:?ı riWiiye, hatta 1•.anla ·ı.slatılmı.ş /foıı tcblifilcr ise cephelerin yii:
devlete \·erilecektir. · kıyamet patırdılanııa da pap11ç Zerce kilometrelik qerilcai,ijini 

bırakır milletlerden değili;:. söyliiyor. 
Peynir stokları üzerinde 

tetkikler yapılıyor 
Er mcydanlarıııda, bizden bir TUrl• basıııuwı SU\1< b u 

avuç ad.amla karşı/a~mış ourn. mu? İtalya ile bizim, bir alıp 
lamı hiçbiri, lnı b-iiyü.k gerçeği, vcrece_<7-i1;1i:::: 1.ıok. Onıı tarihi 
iııkc1r etmez. Dün mmtaka ticaret müdür- /Jir dü:mıaıı diııc de trıımn.ıyo-

lüğü, peynir stokları üzc:rin<le Son muharebe bo§Uıd?ğı gün- nız. Şı~ halde ıİiçin al<njhlerin-
tctkiklerde bulunmuştur. denlJcri de i{'tiğimfo andlara de bulunalım? .. Ama hakikatin 

Peynir tacirleri, fiyat mura- f;~;k /alnıa7~1 ı·~rdt:ın~~ sö::. nrılarııı aleyhlerinde çıkı.~ına da 
kabe komisyonunun pazart · 1 c e ıırma' rın a.~ ır şeJf mani olmak elimizden gelmez. 
g ·u·nku"" ı"çti""'aına v csı yapmadık. 1 b" . d v•z """ çagoırılarak T .. k" , . l d Çiinkil buna, 11a mz ızım Cflt • 
kendilerindtn izahat istenecek - 1.:::hıır 1~ 11 /'<!.hcıye 

1 
pusk.asmt:ı· biitün dilnyaıİın da gücii yetmi. 

tı·r. . 1 rı.c.ı, sa_ga, , • .-a. so a se_ en, ı.t.- la d b·z· 1 yeceğini on r a ı ır er. 
Basra transitınden istifade e- reye tıt~eıJe bl~ııt.ı~ptan ~~tba do. 

decek nakliyat umumi şirketle_ ne~}a·~ ·111 ır ,1 re yo -.,;r. ltalyalı nwharrir yerinde 'biz 
ri mümessillerinin mm taka ti- ~ ııçl. ıııaııtır, ı:,:ap .rıt b" nuşık ır, olsaydık, bo§'lma tchdftler sav!l
caret müdürlüğUnde dün Yapıl- .. or e 11~a ırız. Pa,.-.a ır ere racağımıza, 7-::endi vatanımızın 
ması mukarrer olan top) · t 1 de bunlar oklu mıı, artılc son halini dii~iniit ve gözümii:: d'ün-

an 1 a- f · · 7 a b ld a·· · rı da pazartesiye bırakıl ı:;t ne c.~ımıze ca ar u yo a.n oıı- yayı görmezdı. 
mı., ır. mcyız. Hakkı Sülıa GEZGİN' 

~~-Q~~- ~============================================-Altın Fiyatı 
Altın fiyatlarında hafif bir 

yükselme kaydedilmiştir. Ev
velki gün 23 lira olan bir altmm 
fiyatı dün 23,10 lira idi. 

Halkevıerlnde 1 
---

Bugünkü vaziyet 
hakkında konferans 

Ralürköy llalkevlnden: 
5/l/941 Pazar gUnü saat 15 te Evi· 

miz ı<alonunda Çoruh mebusu Ali Rı· 
.za Erem tarafından ahvali hıızıra 

hakkında siya.ol bir konferans verile· 
ceğlnden bütün partUJ ve halkevlile· 
rin teşrifleri rica olunur. 

1 GONDEN GONE 

"ESSEFıNETü MAASSANDAL ... ,, 
l ' NYANI:\ rahatı ni-D çin bozulur? Diye so • 

rulunca, ilk hatıra g-elen ce. 
vap şu oluyor: 

- İnsanlar, ellerindekini 
J<ifi görmiyerek, daha fazlası
nı iı::temeğe kalktıklan i~in! 

Filhakika, bozulan dünya
nın cidden hazin olan macera
larımı. bir göz gezdirince. bu 
cevabın gelişigü1.el bir talı
min olmayıp. hakikatle müna
~beti bulunduğunu görüyo. 
ruz. 

Mevcudundan daha fazla 
bir varlık ... Yaşadığından da
ha şatafatlı bir hayat... Ve 
bunu bütün parıltısiyle gös
termek... lşte insan oğlunun 
bitip tükenmiyen ihtirası! 

Pandal adında biri, bir mU. 

~.ınndal var. Bundan başka sı. 
gara içerim. Ka:r.acağın miı 
hürde bütün evsafın bulunr.:ı 
sınr istiyorum. Sadece Panda! 
beni tatmin etmiyor. 

Miihürcü düşünmüş t .. ;;;ın 
mış. Nföayct şöyle l>ir miihiiı 
kazarak keudi::ıine vermiş: 
Essc/inefii n arco;sanrhl 
Dilhan içer deli Panrlal 

Bu mühür, ifade ettiği çok 
şümullü mana ile, bütün be§e
ri ihtirasların damgasını teş
kil eder kanaatindeyim. 

HiKMET lr!ONIR 

4.1.1941 5.1.1941 

hürciw ıridcrck mühür kaz- 8.08 Ajanı; 
l!.18 Hafif 

dırmak istemiş. ı program 
- H<tyır, l.:aplıımbağa taraqı - Benim adm1 Pandal, de- 8.4;; Yelllt'k Uııt 

istemem! insan taı•anzrken çok miş. F .. kat bir de n-emim var. , JS.33 Türkı:e Pi. 

fl.08 Ajan'I 
IU8 l\lıırtlıır. 
9.-11> 1·emck 

Listesi. 
12.SS ıu~-terek 

volcit 1.::aybedcr. G · · k d d b' 18 • .30 Ajans emımın ar asın a a ır u.o~ Tilrkçıı Pl. 
- H.20 Bando 

prkılar 
12 •• 'IO Ajan!! 

·----------------------··----,"' - Evet, dedi. 15.00 oıwrt>tfl'rdı·n 

G A l M A S K E L H 
Df'mek polisler de buraya p;.1rçalar 

-16-
13.05 Tel' ,,a rkıla r 
18.25 Orkestra 
18.08 C'a:ı 

- Ne yapalım? Herhalde o -
nun yerini öğrenmemiz lazımdı. 
Bunun için de b!\Rka vol yok
tur. 

- Geldiğimiz gibi gitmeği 
de biliriz .. Deni dinle de, fır:::at 
vark('n sıvı~alım .. 

- Henüz işimizi bitirmiş sa. 
yılmayız ki. .. Hem simdi ka<;a -
cak olıırı::ak. onlar hüviyetimiz
den dnha rok şüphelenerPk bn 
yeri de tahliye ederler. Tekrar 
nereye gittiklerini arayıp bul
mak mecburiyetine düşeriz .... 
Havır. havır. bu iı;:i, hPr ne 
palı'a~ına ~lursa olsun. sonuna 
karlar götüreceğiz! 

Ben bıı 8Özler üzerine, yeis 
içinde, oturduipım iskemleye 
yaı:;landım. Keyfim tamarılC'n 
kaçnnc:ıtı. Adeta intihar ed;yol'. 
muş gibi bir vaziyetteydim. 

- Pek ala. dc>dim. Herifle 
yiiz\ii7,e gelr'li~in zaman ne ya_ 
pacn kc:m? Hemen \':\kasmdnıı 
yak:ı l:ıyıp miidi.irivete mi ~ötü -
rec,.kcıin? Ve ~rn·ı, bu kadar 
kolavca boyun eğeceğini zanne
diyor musun? 

- Bu uibi io;Jerde tehlike oL 
du~nu bi'Iivrırum. Ve tehlikeyi 
göze nlmazsan. birı;ey yapa. 
maz..c;rn. 

- Fakat adam. bütün cu iş
lerin bir plan neticesi olduğu -
nu anlaYacak. hatta bizim 
Pentonvil hapis::ınesindcn çıktı. 
ğımrza bile inanmty:ı.cak! 

- Sen ~imdi cC'n('ni kes! Ba. 
na öyle ~eliyor ki, bu adam. 
bizi görmek iı'.;temivC'cektir. 

1
1 A y o u T 15,30 Konsl'r 

\ 
geldiler? J~ os caz 

- EYet.. Biz bu işi. "Yuvar- ıs:.ıo Halk 

ı 8.50 Snz fl!M"rlert 
19.80 Ajnnıı 
l!l.45 Ji'asıl heyeti 
%0.15 7.arah van· lak şişe .. meyhanesinde bitire - 1 Türktikri 

Çok heyecanlı bir zabıta roınanı ce~tik :ı.ma, bir m<'murumu'z, :::~g ~:~~~l:I 
planr bozdu. ha~atıırı 

ıll'r pl~l.ları 
'!0.80 l\:onıı~mn 
'l0.!5 Sf"çilınb 

ı;nrkılar 
21.15 Konuşma 
21.so tskandkıa\ 

''c Macar 

İngiliz.ceder. Çeviren: H MUNIR - Şu halde şimdi neye bek - 19.80 Ajan~ 
' - livorsunuz? rn..ı;; Fasıl hrl•'tl 

- O halde bizi buraya niçin 
getirtti? 

- Böyle sualler sormasan, 
daha iyi edersin? 

- Barney de burada... Onu 
da bir düşün! 

- Barnev burada mı? 

v • - Ö~.,v enmek istediı!imiz bir 26·15 Tht,(ho Gzt. digim korkunç bir vahşet man- 20.45 Tak~imlrr 
zarası aldı. başka ı:<ey var da ondan ... Bu - 21.15 Konuşma 

Sta l ·· b J clı · rava bak Barnev. ! Sana karşı 21.ııo Orkr'ltrn n ey soz~ a~ a ; sesı ya- J 

vaş ve fakat kati idi: hiç bir dfü-manlığımız yok. E - '?2.30 Ajan'I 

mııslki~I 

'!2.10 Kaharn 
miizlj!'I 

g'Yer ı::ıı dakikada bi:r.c iltihak e. :?'? .• ~o Cazbıııuı 
- Barney, dedi. Buraya gel! -------------

Dışarıda bir yığın polis memu. decek olursan. ileride senin le-1------------
- Evet. '!çeri girerken 

ru var. Bina polis kordonu al- hine ~a.hadette bulımabilirim ... 

düm. 
gör- tmdadır. Bir işaret verecek o- Haydi, kararını ver. Ve c<a.buk 

lursam, derhal buraya girecek_ söyle ... Ötekiler nerede? Robin
ler. Şimdi; hangisini tercih e- son. "Kaplan ... LeviR ne yapı _ 
dersin? Bu serserilerden ayni - yorlar? 

- İyi ya ... Biz onu dn. yakala 
mı:ı k iş:tiyoruz .. 

Cumarte. Pazar 
4 il. Kan. 5 11. Kan. 

::t.llhkoe: 6 ı Zllblt•cc: 7 

Kıı!lım: 5~ ''""ım: 69 - Fakat bir kerC> görür ve 
t:lnırsa, Barnevin de bizi vakn
lamnk isti:vecc~ine S'iiphe ·yok. 
tur. 

- Allah aı>kına sus ve - de. 
ği~iklik olsun diye - biraz da 
nikbin ol! 

mak mı; yoksa en aşağı bes - Yuknrıda Reisten adama
sene hapis mi? 1ntihap hakkı _ kıllı bir zılgıd yivorlar. ~eyha-
nı sana bıraknrorum. nede ki vak'a, "Kaplan,, m po. 

•J J" a·· v • Le · Vs.h.IUer \ 11Salı ıı.;,.aıo Stanley, b11 yüksek blöfü yap ıs ugmcsı, vısin çalınmış • 
tıktan ~0nra sustu. bir otomobil kullanm:.:sı. Reisi 

Barney bir lcihza tereddüt et deli etti ... Fakat siz. Lcvisi mı
ti. Sonra aı!rr ağır bize do~ru sıl fak:t bastrrdmtz? 

OOneşln 

do tuşu 

Ü~lf' 

8.26 l St 

18.18 7.26 

\ Ull8 U f:zalll 

8.:?G 2.88 

JS.19 7.2.5 
9.47 ~ Jl,lndl J ö . .JO !J.47 

bir ilerledi. Bu haliyle, adeta uy- _ Ne? Levisi faka bastır- Akşam ı 7.118 12.00 

kusunda yürüyen bir adama mak mı? I.ıevis bizimle bf'raber 1 Y::ıt'' 19,29 ı.ss 
- Ninkbinliği arttlrncak 

15.41 
17.iH 1%.00 

ı:ebep görebilsem. 
- Sus... birisi 

ba! 
geliyor gali. benziyordu. Ve şu suali kekele- oğlum ... Zaten sizin en büyük tmsak MO 12.47 

di: budalalı~ınız. aranndaki adam. 

ı9.30 l.88 
6.40 1246 

Kapmm drşmda yava~ yavaş 
. ırelen aYak sesleri i!')itmi~tik. 
Sonra kapının topuzu çevrildi. 
Kalbim. adeta durmuştu. Acaba 
bu gelen kimdi ? 

Korktuffe:uma uğramı~hm. 
İçeriye Barney girdi. 
Henüz odanın içerisine doğTu 

iir adım atmış atma.mıştı lci, 
bizi derhal tanıdı. Ve yüzü, o 
zamana kadar ömrümde görme 

. -:; Buraya nasıl... girebildi. tarın kim olduğunu anlayama-
nız · makhğmızdır . 

Benzi kül gibi olmuştu. Barnev bu aralık. sunturlu 
Stanley soğukkanlılığını boz- bir küfUr savurdu. Lcvisin iki 

madan: 
_ Hiç... dedi. Hiç bir zorluk yüzlü hareket etmesine pek 

çekmeden girdik. Kendi evimiz kızmış gibiydi. 
gibi... Stanleyin ikinci yalanına da 

- Bütün gün Levis ile bera- inanmış olduğu görülüyordu. 

Kurban bayramnula T. H. K. 
na yapacağını:: yardınıl.ann tu
tarı Kızılay, Çocuk Esirgem.e 
K ıırımı la.rı ve Hava K?trumu a. 
ro.mula ta.ksim edı7ccck "8 f' ber bulunan iki kişi siz misi. Stanley daha fazla vakit kav 

niz? betmemek için: • miibrem memleket ihti11açları· 
Stanley kısaca: ( Dcpa.mı 1mr) h rtrramrrn.ktır. 
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f Röyteı-e ~öre 1 • f Bardiya mudafaa 
Yunan-ıta yan Rom~nyada dahılt hatıı yarıldı 

irlandaya bomba- I Ruzveltln İtalyan 
lar atıldı krallna mesajı 

harbı vazıyet karışık 
Alina, S < A.A.J - Hava ~~ Romanyadaki Alman 

tinin ron 24 saat zarfında c.ephe. 
nin büyük bir kısmında har\!kata aakerleri üç fırka imiı! 
mani olmasına ra~. Yunan kı- Ltntdra, 3 ( A.A.J - Röyte.r A· 
talan, K.lisura'nın §ima.1inde. düş- jansmın bildirdiğine göre, Roman.. 
maron kuvvetli mukavemetine rağ yada dah"lt vaziyet karışıktır. Ro.. 
men ilerlemişler ,.e bir ~k köyü manyaya yeniden Alman krta~an 
i~gal etmişlerdir. Fırtınalar, sim. gönderilmesinin başlıca sebebi sol 
eli, her iki taraftan harek!tı f~. cenah unsurları ile demir muhafız.. 
kalade güçl~tinnektedir. Hava lar arasında sık S1k ihtılailar çık· 
~aiti, düşmanın hava faaliyetini masıdır. Romanyaya koım,u olan 
durdurmuştur. diğer Balkan memleketleri ile AI· 

Yunan rec-...mi sözcüsü, Klisura manyadan ve hattl dotrudan doğ. 
dvannda iki top ve bir miktar 1- ruya Bükreşten gelen it.ima.da şa.. 
telyan malzemesi daha e1e geçiril- yan haberlerin esası vaziyeti bu 
miş olduğunu söyyle•11İ~tir. şekilde göstermektedir. 

Lmıdra, 3 ( A.A.) - LoncL"'a
nm salahiyettar asker! ma.hf il· 
lerinde bildirildiğine göre, ce
nubt Arnavutluk mmta.kasmda 
Yunanlılar Bcnoo ırmağını ge -
çerek beş kilometre kadar iler
lemlş!erdir. 

Yunanlılar bu hareket esna
ımıda cidden bilyü.k bir maha,. 
ret göstermişlerdir. 

Çünkü 12 top, 20 mitralyöz 
ve 500 esir alm~lardır. Bu ileri 
hareket muvaffakıyetle devam 
ettim takdirde Yunanlılar tepe
lerden Avlonyaya kadar uza.nan 
yolu tehditleri altına alm?§ ola.
ca.kla.rdrr. 

Bütün istikametlerde Yunan
lılnr ileri doğru yol aı;ma.ğ-. de
vam ediyorlar. 

Cenm> mmtakasmdaki ilerle -
meden baçka, Yunanlılar Bera. 
tın 19 kilometre cenubu şa.rkt
sinde kaiıı Dobrenje köyünü de 
i§Sal etmie!erdir. 

Manastır, 3 ( A.A.) - Röyter 
muhabirinin Arnavutluk hududun 
daki husust muhabiri bildiriyor: 

Son 24 saat içinde, Yunanlrlar. 
!:Un:üi ve merkezt Arnavutluk cep
hesınde Moskopolis ile Lin ara. 
smda şiddetli ltalyan mukabil hü
cumlarım tardetmişlerdir. Lin'in 

rı:imalinde, Ohri gölü mıntakasmda 
:arakol çarpışmaları, dün şafak

tan biraz sonra başlamış ve bazı 
noktalarda şiddetli muharebeler 
\"ukua gelmiştir. İtalyanlar, Lin'in 
<enubunda Tiskupatıye hücum et. 
mişler, fakat Yunanlılar, iki saat 
sonra t6$ıebb<lsil elde etmişler ve 
biltiln İtalyan ka.ıancianm eeri at 
rru~ardır. 

Daha §imali garbide, dağlama. 

Romanyadaki nazi k-uvvetleri· 
nin üç fırkaya baliğ &.dulu zan
nedilmektedir. Büyük mılctarda 
harp levazımı mühürlü vagonlar 
içinde Ramanyaya. gel!nektedir. 
Bunların, Romanyadan Almanyıı. 
ra gönderilen petrollerin kllJilığı 
olduğu söylenmektedir. 

~erlindeki kanaate göre, Ro.. 
manyadaki Alman iktısadt menfa. 
atlerinin baltalanmasına mani ol· 
mak ve komünistlerle dibi" muha. 
lcfct unsurlaruun gittikçe artan 
tahrikatma set çekebilmek için üç 
fırka askere ihtiyaç vardır. Bu
günkü vaziyetin esa')ına, dmıir mu 
hafı.ılann takip ettikleri üilr.il ile 
komünist emellerinin çatışması hl. 
kim ol.ı.naktadrr. Bu hakikat, bir
kaç haf ta. evvel, demir muhafızla.. 
mı Besarabya hududundaki Kı
ıılordu hudut muhafızlariyle çar. 
pışmalan neticesinde büsbütün te
zahür etmi~. 

Bundan başka, Romanyadaki 
komünist aleyhtarı mücadelede 40 
demir muhaf ula 18 Rus ö:.müş ve 
bunun üzerine Sovyetler Birliii
nin Bükreş elçlsi Lavrentief bu 
hadiselere bir nihayet verilmesini 
talep etmi~tir. 

Di~er taraftan demir muhafu
Iar, kendileri ile ihtilaf halinde o. 
lan herkesi komOnist addederek 
Yahudilerle ve diler kimaıelerle es
ki ve hususi hesaolan halletmek 
yolunu tutmuşlardir. 

Bükreşin mwınleiet mahfillerin.. 
deki kanaate göre, Almanlar, de
mir muhafulann Romayadaki ko. 
münist nüfuzunu kırmağa matuf 
faaliyetlerini teşvik etınektedirler. 
Balkanlardaki Sovyet mahfilıerine 
na.ıaran AtinanYarun Bükreş elçisi 
Romanyanın, Gestapo rnarifetile 
kontrolünü ttmin etmek üzere Ü· 
ıere faaliyet gôstermcktbiir. Ges
taponun, demir moo.afulan ko
milni t1ere kar,ı bir alet olarak 
kullanmak istediği oüphesiıdir. 

(&§ tarafı 1 incide) 
elde mevcut umum1 malfunata gö
re bu haberlerin bilyUk mikyasta 
!:,ir taa.rnızun mübeooiri olması 
mubtemeld.tr •• 
Taammuı ~1i8at.t şimdi cereyan 

etmekte ol&n hücumun ilk terakki 
aa.fhalan netloes.iııe bıı.ğh olacağı
na Jpret edilmektedir. 

Fakat uzak bir bölgede bir tcEl§if 
hareketi mahiyetinde bile olsa bu 
hareket muhasara altmda bulu· 
aaıı Umana ka.rp yıı.Jıılacalı: hUeum 
bazırl~m iyi il 'em.iş olduğ .. nu 
ifade eder. 

Bardla. müdafaasmm asıl kale
den 8 kilometre derinliğe kadnr 
vardığıru tahmin ettirccı:-ek sebep
ler vardır. Bu mlldafaa bat!tnda a· 
ğrr topl.arm hlma.yesmde bulunan 
mitrnly6z yuvalan silsilcsile tank· 
lara. karşı hendeklerden milt.cşS: 
kil blr kale bulunması muhtemel· 
dir. 

Genemi '\'a\'P.l'in mt'Sajt 

20 kişi yaralanarak (Baf tarafı ı incf.d.6) 

hastahaneye kaldırıldı ve:in diğer devletleri arasında biı 
Dublin, 3 ( .A..A.) _ B~ ~uk vücuda g~tirilmesi maksa

Dublinde ar.a.~dakl resmt teb· ı diyle rapı!~ hır te§ebbüs mc:v-
1. y ..............Aiı.:.·..+;.. zuu bahis old~a inanma te. 
ıg n~.._~ıg..u. ·· ı · Cumh · · 

Bu sabah saat 3,55 de hüvi- mayu u mevcutt~. . u.rreısı 
yeti meçhul bir tayyare Dublin nfn ~~ncı .devıet . . reıslerile te
Donore caddesine bir bomba mennı ve tebrik teatısı usulden <;>l· 
atmıştır. lki ev yıkılmış diğer ma_n:akla bera?er İtalya kralı ıl~ 
bir ev ağır ve başka evler de, R~ısıcumhur bır ~k yıllardan beri 
hafif hasara uğramıtt.J:r. 20 ki- böyle ?~dırlar. ~uıvelt 
şi de yaralanmıştır. Yara!ılarm ~. se~e~ mesa)Jnt şu kelırnelerle 
hiçhiri .. .ıw.. değildiT. bıti~:ştir: 

""6u • a.ld "Gıren sene zarfında ltaıyar. 
A.s~er kıta.tarı b:r kaç d • milletinin haklı bir ban§m nimet. 

ka ıçınde kışlalarmdan çıkarak terinden istifade eıdec:eğini ümit et. 
bombardnnana u&ayanlarm 

1 

mekteyim. 
yarD~a :oşm( "u~la)~· n--t • Rom~. f_ ( A.A.) - D.N.B. A-

. Uuun, ~ • n..n.. ~~ Jan5I bildirıyor: 
. tıh'b~~t bürosunun b1ld~rdi- Amerika Reisicumhuru Ruıvelt 
~e gore. çar§amba gecesı ve tarafından yem yıl için İtalya kra
du:' sabah erken lrlandanı:zı lına çekilen tebrik mesajı :nünase. 
qaı k konU~~m. muhtehf betiyle lta!ya resmi mahfillerinde 
kısıınla.rma mutea.dd.it bomba- c;u cihet beyan edilmektedir ki. 
!ar atılmıştır. 1lk bo?11'alar 1r- devlet rei~Ieri ara,.ında bu kabil 

K&htre, s (A.J\.) - Orta fi&rk lan~ıı:ı şa.rk~a klın D~he· telgraflar teatisi uzun müddetten. 
başkumadanı general Vavel yeni da ilzerıne dil§mil§tilr. Dıll ~e beri mutad olduğu veçhi!~ bir ce
yıl milnasebetie ra~'Uda söylediği be.s bomlY.ı, Julianstovna üç mile hareketidir 
bi_!' nutukta ~"-yle demicıtir.· bomba düşıni.iştür. Zayiat olma 1 l n· .and b ·-ı 

9" -... mıştır. ~ı ~ p~pag asının ~ u;.ı-
Na.J)Olyonla dünya hakimi ıeti a- Bu sa:bah saat altıvı on gc _ ~~ı1! sın:dı}:e ~adar neşredıl.me.. 

:'r:~ı§e~e~ii~ 1~~~~: çe Dıiblindc Rathdovn parkına dıgını Yesıle. ıtt.ıhaz eder~ telgraf. 

ruLu. Bitlerle imparatorluk rü:~:ıı- ikı1· bomba atılını§tır. lki ev vı- ~~·eh~~~ ~~:lerar~~ 
Ia.rı arasında da ş!mdi yine bu iki kı mı~. mutesddit meskenler k k h dalc" t bb" 1 · 
f&Y bulunuyor. 1940 ·ılı da uzun hasara uğr3mıştır. Yıkılan ('iV- arma

1
. uslusun] 1

• ~ uahs efrilı 
Jer· b' · d 00· k' · bul ne ge ınce, ta yan $ıvası m . 

refah yıllan gibi mtllt cesaretimi· ın ır!n. e Y 1 ıeı un- !eri bu kabil telgrafların ltalyan 
mı aağlaın \'8 derin temeJlerinl makta ıdı. Bun~~r sonradan matbuatı tarafından neşri mutad 
sanım.adı. Kasa.nacağız. Bu karışık kurtarılmıştır. Olu yoktur. Ya- olmadığını tebarüz ettiriyorlar. 
dünyada şimdiye kadar hiç görlll· ralılar vardır. ı 
memJ3 bir d&recede le.na olan bir Fortfield yolu ile aynı mm- Telgrafın Ruzve!tin İ~lya fçirı 
teY ile mUeadele ediyoruz. Haya- tal ada Grove Laverna civarına hakl bir banş temenni etti~i~ 
tm nazi telaldtisl ne hl çblr orta da iki bomba düşmi.ıştilr. Bun • dair olan metnine gelince, bu cüm
ruı hal mf!vcut ola.mu. Bu telAk· lar boş topraklarda patla.ını§trr. le ltalyada m~it bir tefsir. bul
ldye Jı:arwı mücadeleye o dllnya U- &zı evler hasara uğramıştır. mu~tur. Zira adil!ne barış Mihver 
zerinde barıt ve iyi niyet mevcut Zayiat yoktur. tarafından ihdas edilmiştir. ıira 
olması için onu eımoğe mecbu - C"rlov kontlufunda. Borris ci- Mihver. bu ban~ için mücadele. et. 
ruz. varında Knosckroerc de bom- ml:'ktedır ve daıma bu adalet ıçin 

General Vavel 1040 ytlı zarfm- balar atılmı tlT. üç kadm öl- mücadele ~ecc~lni oo~ ey\eJni~ 
el& İngiliz milletleri arasında vu • mU ve iki kişi ağıt' surette tir. Böyle hır barış tnbit olarak 1-
ltubulan kalkınmayı sena !le anmrş yaralanmıştır. t.alya için muvasala yollarının. r
ve .ayıe devam etmiştir: Curra.gh k~ meyda.nma bestlltti. kendi denizin~e bürriyHİ 

tstikbellıı tarih yazanları 1040 yüksek infilaldı ilç bomba dUo- ,~. Avn:panm h.er turlil ~ tn. 
hld.lseleriııi lngilfz rrkmm harpte- müştür. Burada bir çok yan- gılız mudahalesındcn kurtulması 
ki nakise ve meziyetleri bakrmm- gınlar ç.ıkm~tır. Nevbridge ci- manasını tazammun ccL . 
d3n tipik o1arU kaydedeceklerdir. varında bir çiftlikte. fula mik-
Tarihçiler 1940 yılmm ilk kısmı tard 
sarfmda 1ng1fü ITlkmm nlkbfnllğ.i- a sama.n yanmıştır. Kurban 'ba11ramında T. H. K. 
n1, atıl ıeçen devrcdell lılti!ade et. Currn.gh clvannda. buluna.'!\ nn yapacağmız yardımla tabla • 
mekten tmti.·u1. .tHğini, hB.ZITlan - yangın bomlba.larmm .Alm~n tm gazabına 1ığr<ı._Jfara.k 'karakı§ 
maldaki yavqlrğmr, No~od~ld bom~:ı.sı ,oldultlm "~t ~ tmii:dı.nmP et ~# ·l~ı t .. it! Tcatdn 

affn'lr"I' ....... 1 lll'HR ....1vw. l mf~tır, .. J d .,U n ı.:.....~..:.: t mqv ~.ıeı.o ı 'ö"'o s.,'""1! o an Viklov k tl v d E •f ~ an ct~ura uae errrrı=t tt~ mt§ 
baıfüoet ve ha.ZTrlık tıkdantnı t~bit on uuun o. ,,mıs- o'Lacağı• 
edeceklerdir . .AyrıT ta.rıhQ!ler hazl· kerryve de bomta.ler atılmıştır. ======"'=· ==============--:--: 
ran aynıdan itibaren mtlletJn ya. Bu bombalar müteha~sıslar ta. . . 
km tehlike önilnd• hıtldltt kudro - rafından muayene edilmektedir. meşe memu~. edılm1gtir. 
tini mlip.hade edeceklerdir. Dlln • Dublin, 3 ( A.A.) - İrlanda. M~~lahatsnııar.. tam tumi
kerkten sonra va'fiy Um!t.eiz gi· hariciye n0%arcti aşağıdaki be- nat ı~temck ve hır daha bu ~
hl gö'rUnUyordu. Doetlanmrz bile ya.nnameyi n retmiştir: j h.l hallerin vu!t1ıbt•lmamast lç!n 

Yunanlılar, bir Italvan ileri mev
ziine muvaffakiyet1e· hüo.ım etmi,. 
lcrdir. Fakat bu mahallt avantaj, 
bu bölgedeki umwni vaziyeti de. 
ği§tİrmemi§tir. mukavemet kahileyetimizden §ilP" Curra:gh, Julio.n!!tovn, Duleek lazrmgelcn mtlessir ted'btrlerm 

Romanya şehirleri ile köylerin.. he ettiler. ve Borrin Uzcrino atılan bom· almm~sı hu~usunda Alman bil.-
de yapılan bir anket buralardaki balann parçaları Utôri.Rdc ya. kfımetı ne~dinde ı~ar etmek ı-
amele ~ınıflarının şimdiden kamil- v . . pılan tetkikat neticesinde b~n- çm de tnlımnt verılmlşttr. 
ni~t nü!uzu. alt;ına gir~iklerini gös aşınglon kongresı !arın AJman bombası olduğu Başka yerl"re atılan bômba. 
termMır. Çı!tçılere gelince, bunlar a.nl~ılmıı::tır. ]arın muayenesine d~nm edil -
da b,,-;,ünkü le1·,_·oner reJ'imine mU- . . ll -e1""edtr 

Hitlerin 
beyannamesi 

-

Nevyork, 3 (A.AJ - Hitler}! 
Alman milletine hitaben ne~~ 
beyannameyi tefsir eden Ameıı-
gazeteleri mumaileyhin 1941 _,,et 
.si i~ Yadetti~1 zaferi 1940 aert!* 11 
için de vadetmiş oldulunu hatır ı.z 
!atmaktadırlar. 

Nevyork Taymis gazetesi ~r Yı 
münasebetle şunları yazmaktadw 

HiUerin sözleri, Ruıveltin. !lll).r 
ver de\1letierinin harbi kaz~' 
yaca.kJarı hakkındaki beyana~ y 
Almanyada. husule getirdiği ~ _ 
!eri boğmağa matuftur. ~'::: . 
sesi, san üre rağmen Alman)'aU"' 
da işitilmi~tir. Amerika reisicuıt" p ~ 
burunun sözlerinin Alman miU.~ D 
ni endişe ve tereddüde düı:ürduıı 
mubakkaktlr. lşte, Bitler. bund311 nd 
dolayıdır ki ı94o için vadettiği ~ _ 
fen 1941 için de yeniden vadttın ıv 
zaruretini hissetmiştir. di 

Hitler, şimdi yeni bir ~en°r r~ 
eşiğinde bulunu}·or. Bu sen~ • 1 Y1 
ve karanlık netioeler doğurabı:e .. ~ -ı 
diğer bir harp senesidir. Hitletıl1 u 
sözleri bu karanlık istikbali kirll" i', 
seden sa.kh)•amamıştır. Bunun 1' i 
çindir ki bu kehanet kim eyi ik111 Vt 
etmiy~i gibi biunt Hitleri ika& k 
edebileceği de §Uphelidir. Hıtlef· -
Alman ordularının i~ al cttikld1 D

1 memleketleri bugün m!nen de fel- ıı 
hetmi~ bulunduklnrını söylemi.~ ~ 
Fakat. ba ta. Hitierın h itabeuiw tı 
kendi askerleri olmak üzere. hel" 
kes biliror ki, Fran ancak .P ;, 
karsısında boyun e!;'lllektedir. BC >ı 
ıakikat, Belçıka, Hollanda, N~· ~ 
veç iç.in de varit oldu~ gtbi t\'' 

man tehakMimil altına daha ev,t: 
ginnlş olan Çıeklcr ve PolonynlılS: 
gibi boyun $~ milletler için d' 
böyledir. Hitler, Avrupayı, en \J• 
zak k~erlne kadar korku, ki" ~i 
açlık ve Omi iılik eamn ollln bil 
hapi!han. haline koymu}tur. 

Hitler kendi ini bir ıafer Ilf' 1 
sinin kapısında farıOOcıken önun 
de yeni bir harp &enesinin bclırd • Bi 
lfnl pckdl~ hi~tmekttıdir. eeçtt -1! 
sene, Bitlerin plfınlnrını boza1'• av 
programım altüst eden baıı yıer ,r~ 
ctreyan etti. Yeni senenin e. i~iı\· u 
de ise Hitlerin kal'§ı ma İng\lt •rt ~1 
dikilml bulunuYor. Onun arl<UU" 
da da Hitler Birl~ik Amenkl 
D vletlcrinin bul~~nu :götU· 
yor. ~ 

Hitler için, kendi ini ~,'ele• 1 
yen çcllk daire. i?~~e m~ ttı~ar.~: .k 
emniyot tditcbU~ hıç bır S'"" 

mevcut olmamasına mukabil Ruı. &1 
veltin lta.lya. ktıMına gönderdi ı J 
m&j tllih\"eri kırmağa matuf se# 
ni bir hareketin mcvcudb~Uııl 
gö terme.ktedlr. 

K11rbcnı bayrtımı. ~ ttıilr t>C- ~ 
miyetiıı grıycletitte yardım içtrt ııri 
en 1tygun fırsatkırdiin bifitlir. e~ 

Moskopolis'ln §imalinde, ltal. 
yanlar, Karsava'dan Treska kadar 
Yunan hatlarına, müteaddit dalga 
halind~ hücum etml§!erdir. Yunan 
lılar, oimal cenahı Ozerinde mahi
rane bir man(!vra ile tazyiki azalt
mağa muvaffak olmadan evvel, 
§iddetli muharebeler vermek mec. 
buriyetinde kalmışlar ve bü}'ilk 
kayıplar kaydetmişlerdir. Son gün 
ler zarfında İtalyanlar bu merkezi 
bölgede büyük faali:rette bulun~ 
muslar ve Yunanlılan ıert çekil· 
meğe meebur edebilmek v~ Yunan 
sağ cenahını Ekumbi ınnağı üu
rinde dutdurabilmek için ıiddetli 
hOcumlar yapmış1ardır. 

- (»"' t / 1 .. ...:,,_) Irlandanın Berlin maslahat. '" "l · halif \'e tehlikeli hislerle meşbu bir .uuf arcı ' tıw1<.w 
halde bulunmaktadırlar. hususi bir mahiyet almış ve meb'· güzan Alman tayyarelerinin (1nlr,ı:ffi' la mr.m f'l!IUIK Ullfflli ımHffiU!!ill:uınııı!llllllRlll 11 

Bu vaziyet ka~ı.ında, c~er Al- usan meclisi rahibi demokrasilerin İrlanda topraklarına yantı2-r ,-u!ıııı lı ııııiwııl ~ımu tıı!Hiım Ul!I illUllill lll!l!ll!!!H!illl ı u11muııııı:ıımı~m • ..ııuoıı 
d. ·ı ,__ tecavüzden ve bombaların infi-

manya Romanyayı ken ısı e UIC'ıcı- yasaması için .bir dua okumuştur. lakiyle çrkrın yangınların insan 
ber herha.Jlii bir sergüzeşte 'ürü!~- Va#ıııton. 3 (A.A.) _ İngilte. ea v ma.ddt olarak ~ebep ol- R B U O O N ANNIE DVCAUX 

mı 

tc:ı.1 
1 
.T' 

l1~~e kba!ka~ olu~dd· Rotmanl aky~ reye yapılacak yardnn hakkında duğıı T.arardan dolavı Alınan - _ _, M LEKERlO v. TROHEl~l-A'NDRE Lt1GlJE'I' 
11ardan ır çogunun şı e 1 su- bir karar vermek ·•~'"r"' konrrre bu- h''kl\ t' ' .. ~dd tl 

la-~1· il k 1 kt ...-: " • .., U utne ın, ~ e proteBto ~t _ _ nln nell bir emrette )arattddan 
cıauc ı ı e arşı a~ca ır. gün top!&nacaktır. Fakat a ıl e. -

mıntakada ricate devam etmek
tedirler. 

hemmiyeUi celse pazartesi günü ~ SıNEMA:>lNDA 
tnikad edecektir. o gün reis, lngil- 1'1•ıımm::r:&ll!rmEE· -K."JI ı., ~--. SENENiN EN BOYOK FRANSIZ FiLMi 
tereye yardımı temin için hazırla. Yalnız darı gtın kıtl:ır 

dığı ikraı ve istikraz pl:lnmı bil- srnemt1 dilnya.'iınm "n 1lk,...J 
tün tafsilatiyle izah edeeektir. 

Rn.n'otkblan Reisin, bu planın iptidai mad. TINA 

k 

y 

n 

Karlann erimesi üzeri ne da~
lardan Skumbi ve Develi vadileri
ne büyük miktarda su inmokte ve 
iki tarafın arkalarında bir çok 
köprünün bu sular yüzünden ha
rap olma ı dolayısiyle her iki or
dunun nakliyatı da çok gUçl~lş 
bu unmaktadır. 

Görünüşe göre, §İmal mınta
ka.smda. Yunan tayy~leri ha -
fif 'bir UstUnlU.k elde etm~!er-. 
dir. ÇünkU İtalyan tayyareleri
nin büyük bir kısmı Libya.va 
nnkledtlmiştlr. 

İtalyanlar hava ıartıarmm 
mUsa.it olduğu Adrlyatikten 
geçm.eie ve unup oepheelndeki 
ha.rekat için bombardıman tay. 
ya.relerine millıinı miktarda av
cı tayyareleri tefrik etme"' 
muva!f ak olmakta iaeler de 

delere de tatbik edilebilecek bir 
p'an olduğunu daha önce beyan 
ettili bildirilmektedir. Reisin plfı· 
runa müzaharet edecek kongre !. 
zasınm bUyük bir ekseriyet ve 
kuvvetli bir blok teşkil ede.ceği U:ıh 
min edilmektedir. ÇünkU bu ze
vat, Amerikanın emniyetini temin 
edecek en kuvvetli garantiyi bir 
lııgiliz zaferinde görmektedirler. 

Charle ·Boyer • 
Glaudette Colbert'in 

• P'..n cın ('.cvtrdlklen 

;\fuhf.eer!m AŞK - lHTlllAS ve MAOERA ŞAIRSE8Rt 
llA.vc Olarak: EN SON FOX DUNYA HAVADl LERl 

Bugün ... ı ı d ted&DA.tır matın • ... 
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Alina, $ ( .A.A.) - Umumi 
emniyet nezaretinin resmi ut>· 
1İ6i: 

Ha.r'bin ikinci ayı esnasında., 
yani ~ ikinciteşrinden 28 ilk • 
kAnuna kadar olan devre za.r
fmd& İtalyan hava. akınlannm 
~ıvil &hali arasında. &Cıbep oldu
ğu zayiatla iras ettiği maddi 
ha.sar aşa.ğrda gösterilmlştir: 

l2 si kadın, 20 si çocuk ve 5 
i de kundnk gocuğu olmnk Ü7.&o 
re 88 ölü, 28 zi kadm, 15 i ço
cuk ve 14 dil kundak ~uğu 
olmak Uzere 21)6 yaralı. 

Şehirlerde ve kö,rlcrde 60 ev 
ve bir klllse yrkılmıetrr. Yıkıl
ma tehlikesine maruz olduk'ıın 
için ta:hlivc edilen evler" mik
tarı da. 100 U ge~me!üedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Time& 
gaz"tesinin Atina muhabiri ya
zıyor: 

İtalyanların Hımaranın suku
tundan sonra sahil nııntnkasm
da ilk defa olarak toplarını 
kullanmı3 olm'lları, bunlo.rın 
mukavemete ka.ro.r verdiklerini 
göstermPktedir. 

Şarkta Itatyanlar Aoos neh -
rinin her ikl sahilinde ve bu 
nehirle deniz arumdaki dağlık 

Yunan pilotlarının ae~ ------~---

hareket ettikleri •imal mmta.- eır 1·ıalyan kaamd& hilkUm süren soğukl&~ Z 
ra dayanarak faaliyette bu- d . b 1 d 
lurunak için büyük bir cesaret enızaltısı atır 1 1 
sahibi olma.lan 18.zım gelmekt&-
dir ki, onlar henüz bu cea.reti 
göstermemielerdir. 

Afüıa, 3 ( .A..A.) _ Yunan.il. km eey, auyun Uıerinde pkfıU bir 

( &ıf tarof ı incide) 

Düşes 
etrovna 

(TOVARIÇ) 

Bugfin L a 1 e Sln~nıa~md 
Aynca: Türk~e Paramunt Juma.I 

Bu glUı Mat 1 de um ıİIA tıı matlnl' 

• • .... 1111:1. 
Kahveci Güzeli 

LI .: . t '\ .,.. ·} , .~ •. -; •"' • • • 

TORK ARTiST, MUZJSYEN ve 
TEKNiK ADAMLARLNIN 

ZAFE TACIDIR 
Reji: Ertuğrul Muhsın 

tandaki İngiliz ha.va kuvvetleri vaziyette duran kUçUk bir parça.. 
umumi karar:a&hından bildirili. dan ibaretti. Nihayet bu parça 

·a da. ıUra.tle kayboul.nı~tur. ı-.ımmlZl:iımm 
miştir: Denlzaltısmn. refakat eden lili.lı· 

Pek yakında: iPEK ve SARAY Sinemalarında 

lngiliz bcınıbardmıan tayya- lı ile balıkçı gomisl, taarruzun vu· 
releri diln Arnavutlukta.ki El- kuunu anlar anlamaz hemen aten 
bnsnnı r.ok bUyük bir muv.affa.- a.çmışlardır. 
k~veUe bomba.rdıman etmişler- Atılan torpitln patladığı görül -
dir. .. . .• , mUş ve duyulmuş oldus ından ve j 

Yuksek ınfıla.{ kudretli bom ı İtalyan denizaltuır, refakat gomi
ibıı.larla. yangın bomb-elan kulla- leri su altı bombalan at.arkan bu 
nılmıo ve bu bombalar tehrin civarda dalınıyaca.ğından bu düıt
merkezine düşmüştür. Dl4ll e-emlsinin kall olıı;ak battı· 

Üç büyük yangm sıkmıetır. ğ"rna hUkmedlhnektcdir. Bu vaka· 
Şehrin merkezinde büyük bir da dU~man den.izaltıtarmm batı
binaya isalbet kaydedilmi.§ ve rıldığr{ı bildinncme-k hususundaki 
blnanm alevler içinde kaldığı mutat \.iSUle 'riayet etmcğe lUZtım 
görUlmUştür. BiltUn tayyarele • yoktur. ÇUnkU dll!mlan denizaltı· 
rimiz bu bombardmıandan ıım.lt-1 sma refakat eden ğcmi! r h8.d1se-
men dömntl§lerdir. ,.,. blmıt şahit olmu"lardır. 

2 Büyük Şaheser bugün ·5 U M E 
1 - DEANNA DURBIN'in en Z - PlERRE BLANCHARD ve 

büyük muzafferiyeti RENE Şl. CYR 

iLK ASKI BiR KIŞ GECES i 

' : .. , 1 .. ' ! ~ • ' ' ,/ , .'';' f, 'I •• • ı' • • ırılı' ' • .J 
Seanslar: 

ıuo - uo - e.so ·ve 9 da 

Filminde: 
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~Gene. srska, yirmi iki yaşla.. 
tıatıf ııda bir işçi ile, oldukça trk. 

ı,z ve ha.smmdan da.ha. uzun
.. t'· yinnl beş yaşlarında yin~ 
t~dJf r işçi dövilşilyor.. Etrafta~ı~ 
ıniJı'l' de komedya seyreder gilbı 

ıaını ~vgacrlara bakıp gülüyorlar. 

1~ 
0

Yusuf kavgayı görünce: 
veıuo- Ya.hu, bir adam ötekini 
yaıtadürecek. Şu herifler ne diye 

1CUJ11'nrmıyorlar da, ağızlarmı a. 
·ııetı- p 'bakıyorlar? 
düJil Dedi ve kavgacıları ayırmak 
ncla!'. tedi. Te~an, Yusufun ko. 
,1 zş· ndan çektı: 
'rrıc - Ne yapıyorsun? Burada 

lvgaya karışılmaz. Adet böy
dir.. 1ki kişi dövüşürken, 
rkes onları seyreder. 

a ı Yuı:ıur omuzunu silkerek: 
e ... ~~ - Böyle saçma adet olur 
ıerııı u be? - diye söylendi - he. 
~inl' ', ~u cılız çocuğu neredeyse 
ın f, itirecek. 
ikll' Ve Petronun sözlerine ku. 
ıknS .k vermedi: 
ıtltf· - Hooooy .• 
kltfl Diye bağırarak meydana a-
fet- iı. 

işli! ?eyirciler hayretle Yusuf a 
ttif. cıyor ve: 
bet - Bu adam kimdir? Ne sa
ıot i~etle müdahale ecllyor? 
J3ı: hyerek biribirlerine soruyor

:or· dJ. 
,\J. leyircilerden biri: 

'" -:- Belki polistir ... 
ııta: Jıye söylenirken, öbür taraf. 
ı de şımank bir çocuk: 
ı \l• ·--•. O, gazetelerde resmini gör 
lciıt "!l~m Pehlivana benziyor .. 
bi' . ıye bağırıyordu. 

u~uf, gerçi, kavgacıların i-
Jlf' nı de tutup - hallaç pamu-
uıl· gibi - savurmuş ve kavga 
-d•· r<::abuk bitmişti. 
::et Bıtmişti ama. hem seyirciler 
~11, 'iiltüye başlamrşlar, hem de, 
··ıcr avgada galip vaziyetinde olan 
' 

1Ula.zca amelenin hiddeti büs. '.İtl" ert ,ün artmıştı. 
Jfl ~u adam: 

·kS - Sen kim oluvorsun? Ben 
u· ıınnnı iyice pataklıyacaktım. 

Diye haykırıyordu. 

derken, onları görüp &ynmalc, 
insanlık vazifelerinden birini 
teşkil eder. Yusuf pehlivan da 
bunu yapmıştır. Eğer bu, sizin 
memleketinizde bir su9 tee, 
pehliva.nmuz cezasını görmeğe 
hazrrdır. 

Polis memuru, kavgacılardan 
birinin ısrarı üzerine her üçü
nü de kara.kola götUrm.eğe mec. 
bur kaldığuu söyleyince, Yu!uf 
biisbUtün hiddetlendi. Fakat, 
kanuna karşı diyecek söz bula. 
madı. 

Bereket versin ki, polis kara
kolu hemen öbür caddenin f:ııa.. 
3mda idi. Ç,Ok ytirümediler •• 
Karakola. vardılar. 

Yusuf, Bogosa. yemek yeme. 
ğe giderken, karakola dtişeceği.. 
ni aklından bile gecirmiyordu. 

• * • 
Karakolda polis komiseri ter-

cüman vasıtasiyle sordu: 
- Nerelisiniz? 
- Türkiyeliyim. .. 
- Bura.da ne iş ya.parsmtz? 
- Güreşmeğe geldim. Güreş 

ten sonra geçip gideceğim. 
Komiser gUlerek yer göeter .. 

di: 
- Vapurdan sahile çıkar çık

maz bir arslanı parçala.yan ve 
yüzlerce insanın ha.yatın1 kur. 
tran pehlivan siz mbiniz? 

- Evet .. benim. 
Bu kısa sorudan 801ll'a., ter -

cü.man, Yusufun böyle bir kav. 
ga karşısında lakayt kalmama
sı aldığı terbiye ica.bı olduğu -
nu anlattıktan sonra: 

- Kendisi bu kavgaya insa~ 
nt bir gayretle müdahale etmiş. 
tir, dedi, memleketin örf ve a
d~tini bilseydi şüphesiz o da 
her Amerikalı gibi uzaktan se.. 
yirci kalırdı. 

Komiser çok nazik bir me. 
murdu: 

- Affedersin.iz, dedi, sizi 
buraya kadar boş yere getir. 
mişler. Memurumuzu vazifeŞi -
naalığmdan dolayı mazur göre. 
oeğinizi ümit ederim. Bir daha. 
böyle tesadüf edeceğiniz kav
galara müdahale etmemenizi de 
rica ederim. (Devamı 11ar) 

s p () ı--· 
_..,.. ıcoı - ~ ueı ' 

inönU koşusu 
At~ tıjanlığmdıan: 
llıönii koşusu 5-1-1941 par.ar 

gthıtı 88.8.t 10,30 da başlaya.ca.
ğmd&n iştirak edecek atletlerin 
saat 9,45 de numara almak ü _ 
zere Ş1şli tramvay deposunda. 
atletimı ajanlığına. mUraca.a.tıa. 
n şarltir. 

Vaktinde müracaat etmiyen -
ler müsabakaya girmek hakkın
dan mahrum olurlar. 

.A.şatıda isimleri yazılı ha. 
kem arkadaşların ıBaat 10 da. 
teşrifleri rica. olunur. 

Adil Giray, Hi!knıet Barlan, 
Ekrem Rüştü, Früzan Cemil 
Uzunoğlu, Şakir, Faik önem, 
Tevfik Böke, N. Tekil, Fuat, 
H. Güreli, Zeki, Abbas Sakarya, 
Fethi Dinçer, Nazmi, İskender, 
Mufahham Elemen. Recep o .. 
ga.n, 1 Bakır, C. Başaran, Ya.
su.midfı, Sa.kalak Agop, M. KA
zım, Muhittin, Fethi. 

Bölge merkezinde yeni 
hakem kurau açdıyor 
Beden terbiyesi l stanl:nU böl_ 

gesi başkanlığından: 
15-1-941 tarihinden itibaren 

b<Slgemime yeni 'bir futbol ha. 
kem kursu ~ıJa.caktir. Aşağıda. 
yazılı şeraiti haiz olan heves -
k&rlarm yukanda yazılı tarihe 
kadar bölge spor servisine mü
racaatları tebliğ olunur. 

A - Türk vatandaşı olmak, 
B - Orta tahsilini ikmal et. 

miş bulunmak. 
C - Y~ı 25 den aşağı ve 45 

den yukan olmama.k, 
D - Birinci kUme lig ma.ç -

Jarmın birinci takımlarında. oy
namış bulunmak ve halen fut • 
bolU terketmiş olmak. 

Ankara Ekspresi b ir 
kıza çarptı 

Evvelki akşamki Ankara. 
ekspresi Feneryolu istasyonun
dan geçerken, istasyon cadde
sinde 7 numarada oturan Zahi
de Acar admda bir kız çocuğu
na çarpmış, çocuk bir kaç met
re ileriye fırlayarak muhtelif 
yerlerinden ağır surette yara
lanmıştır. 

Yaralı çocuk baygın bir hal. 
de nümune hMtahanesine kal· 
dırılmıştır. 

Harap surlar 
yıkılacak 

Eski eserler de aıva ile 
tamir olunacak 

Şehir haricinde bulunan bazr 
surların kaldırılması hususunda 
'belediye ve mUr.eler idaresi ta -
rafından mahallerinde tetkik .. 
ler yapılmaktadır. 

Bu surlardan harap olan ve 
şehir dışında buluna.nlarmm 
tamamiyle kaldırılmasına kaı
rar verilmiştir. Yalnız şehir 
dahilinde olan Edimekapt gibi 
kapılar muhafaza edilecektir. 

Surların vaziyeti tetkik edi
lirken diğer tariht kıymeti o. 
lan eski ecıerlerin de vaziyetle -
ri nf" göz!'lE'n geçirilmiştir. Bir 
kmm eski eserlerin üzerine 
badana J?ibi krsa bir zaman 
sonra tesiri geçecek olan mad -
delerle tamir edildiği görülmüş. 
tür. 

Bu şekil tamir Bıbidenin hem 
vaziyetini bozmakta ve hem· de 
stilini değiştirmektedir. 

Bundan sonra abidelere sıva 
ve badana suretiyle tamir edil. 
mesi şekli kaldırılacaktır. Eser
ler kendisine mahsus tarihi kıy 
metini canlandıracak ve stilini 
bozmıyacak şekilde tamir edi
lecek ~e ona göre mevad kulla
nılacaktır. 

Hüdayi Karataban 
bugün gidiyor 

Kars vilayetine tayin edilen vali 
muavinlerinden Bay Hüdayi Ka
rataban yeni vazifesine başlamak 
Uzere bugün saat 15,30 da Hay
darpaşadan kalkan trenle §ehri· 
mlzden ayrılacaktır. Kendisini, vi
layet, belediye ve parti mensupla
rı ve arkadaşları uğurlayaeaklar
dır. 

--0---

F azla müşteri alan 
sinemacılar 

Beyoğlu ve diğer semtlerde bu
lunan bazı mlsenela.rm, cumartesi 
ve pazar günlP.ri yaptıkları mati. 
nelerde haddinden fazla müşteri 
aklıkları ve bunları yol üzerine ve 
geçit yerlerine sandalya koyma.k 
surctile oturttukları teftişlerden 
anlaştlmı.,tır. Bu vaziyeti önlemek 
üzere alakadarlara. tebligat yaptl
mştır. Fazla mil~teri alan sinema
lar hakkında :ı;abrt tutularak hak
larrnda aed ve para cezası alma
ca.ktrr. 
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!Kıdem Zammı alan il~ 
tedrisat öğretmenleri 

• 
939 ve 940 yılında kıdem müd· · 26 liradan so lira.ya çlkaııla.r 

detini doldurup da zam görmesi Üsküdar 22 inci okuJ oğıetmerı 
icabeden şehrimiz ilk tedrisat öğ- Cemile Altuğ, Ütıküdar 30 uncu o 
retmen.lerinin zam listeleri Maarif kul öğretmeni Hadiye GöJ,çe, Ça 
Vekilliği tarafından tasdik edilmiş talca Anarşa okul öğretmeni Mar 
ve Maarif müdürlüğüne bildiri!. ziye Ayer, Çatalca \ aic.uplu okulı 
miştir. Bu listede isimleri olan öğ. Ö~'Tetmeni Remziye Kırgeç, Fatil 
ret.menler c:nnlardır: 12 inci okul öğretmeni Fahriy' 

50 uracı:;'Go lira.ya çıkanlar Somer, Emiııöru ı inci okul öğ 
Eyüp 37 inci okuldan öğretmen retmeni F. Aliye Akın, Eminoni 

Ltltfi Oktay. 41 inci okul öğretmeni Mustaf; 
40 liradan 50 Ura.ya. çıkanlar Nuri Ertener, Eminönü 61 inci o 
Beşiktaş 34 üncü okul öğretme- kul öğretmeni Süreyya Yücel, Fa 

ni Neşet Delikanlı, Fatih 54 üncü tih 14 üncü okul öğretmeni Semi· 
acul ba§Öğretmeni Zühtü Kansu! ha Elgin, Eminönü 7 inci okul öi.'t 
Beyoğlu 43 üncü okul öğrdmenı retmeni Münevver Aysan, Fatil 
Sabri Tırpan, Beşiktaş 18 inci o- 15 inci okul öğretmeni Nezihe Ar 
ğul başöğretmeni M. LUtfi K. Ce: gun, Fatih 18 inci okul öğretmen 
tin, Fatih 16 ıncı okul öğretmem A. Muhterem Çulpan, Fatih 1~ 
Şevket Demirkut. uncu okul öğretmeni Ko~er, Fa 

S5 llrada.n 40 liraya çıkanlar tih 24 üncü okul öğretmeni Meli 
Üsküdar 17 inci okul öğretmeni ha B. Tosun, Fatih 34 üncü oku 

Raluni Kayıtkan, Burgazada oku. başöğretmeni Sabit Erdem, Fatil 
lu başöğretmeni Naci Tanseli, Fa: 43 üncü okul öğretmeni Mukadde 
tih 11 inci okul öğretmeni Fahn Tmay, Fatih 53 üncü okul ?frct 
Güler, Fatih 26 mcı okul öğretme- meni Naziye Tekinay, Fatıh 5 
ni Tevfik Köker, Fatih 29 uocu inci okul öğretmeni Zekiye Er 
okul öğretmeni Abdülkadir Ouiil, man, Fatih 58 inci okul öğrctme11 
Beşiktaşta 20 inci okul öğret.meni Behice Akhun, Fatih 60 ıncı okı: 
Halil İbrahim Kök.sal, Kartal MaL öğretmeni Saadet Eğitmen, Eyüı 
tepe 2 inci okul başöğretmeni Ze- 36 mcı okul öğretmeni Zehra T<ı 
keriya Gtiçer. nm, Eyüp 37 inci okul öğretmer 

so lira.dan 35 liraya. çıkanlar Sabri Bilsel, Eyüp 38 inci ~~ 
Eminönü 7 inci okul başöğret- ba.5()ğretmeni Avn.i K.urtfi. Eyu 

meni Nevzat Aralongun, Fatih 11 38 inci okul öğretmeni Alıye Oner 
inci okul öğretmeni F. Firdevs Ul, Beyoğlu l inci okul başöğretmer 
Beyoğlu 3 7inci okul öğretmeni Hilmi Ençer, Beyoğlu 5 inci o~t 
Behiye Başaran, Beykoz 36 ıncı öğretmeni Mehpare Tezel, Beyogl 
okul başöiretmeni Sabiha Koşar, 9 uncu oku! öğretmeni Nazım 
Fatih 54 üncü okul öğretmeni H. Cuda, Beycilu 9 uncu okul öğret 
Rıza Aruca, Eminönü 42 inci dcul meni Sıdıka Şenyuva, Beyoğlu 1 
basöğretmeni Şükriye Derkut, Fa. inci okul öğretmeni Melahat Gfr 
tih' 22 inci okul öğretmeni H. Hüs. Beyoğlu 12 inci okul öğret.mer 
nfr Meriç, Fatih 27 inci okul öğ- H. Aliye Tunagiray, Beyoğlu 1 

un.. cu·· okul .. .,,,~etmeni Rüşt retmeni Tevfik Tan, Fatih 29 un- ~· -
cu okul öğretmeni thsan Atik, Fa. Dik, Beyoğlu 13 üncü okul öğret 
tih 31 inci okul öğretmeni P.akiıe meni Nuh Naci Abaoğiu, Beıoğl' 
Sertoğlu, Fatih 50 inci okul ba..~ 29 uncu <>kul öğretmeni Salih 
öğretmeni Zeynelabidin Kuran, Katlı, Beyoğlu 29 .uncu okul öğ 
Beyoğlu 35 inci okul öğretmeni retmeni Fahri Ersan, Beyoğlu ~~ 
Pesent Ennan, .Beşikta5 15 inci o- inci okul öğretmeni Zehra Kayrc 
kul öğretmeni Nafia Ozman, Ka- Beyoğlu 43 üncü acu.t öğr~tn:er 
dıköy 12 inci okul öğretmeni N. Leman Güzey. Beyoğlu 47 ıncı c 
lsmet Hunpar, Kadıköy 35 inci kul öğretmeni Dürrünas Harmar 
okul öğretmeni Mebrure Elbrüz, kaya, Beyoğlu 48 inci okul öğret 
Kadı.köy 41 ioci okul öğretmeni meni Fitnat !demen, Beşiktaş 1, 
AyŞe BafkSki, Usküdar 29 uncu mcı okul öğretmeni Cemile Gökç< 
okul ö~retrneni ~an Çağlayan, Beşiktaş 23 üncü ok-ul ôğretmcr 
Ü ;;ku""dar 32 ı·ncı· okul öğr. etmeni N. Mediha Gümüşoğlu, Sarıyer l 

- - üncü <»rul öiretmeni Fikriye Oz: 
Turhan Yaramış, Bakırköy 1 inci kıncı, Sarıyer 27 inci ~ul öğret !nsuf bu sözlerden bir şey 

famadığı için. geriye dön. 
k istemişti. 

okul ba~!:'Tetmcni Bedri ôymen. meni Kadriye Aktulga, Sarıyer 2 
-------...--::=~:-:::-------------------------------------- inci okul öğretmeni H. Nesibe Et • • • • t h t gin, Kadıköy 1 inci okul öğretnu l:'ıknazca kavgacı birdenbire 

sufun ensesine ra.cıtlayan şid 
Ji bir yumruk sallamasiyle 

sekli birdenbire değişiver-

Tercüman her ne kadar: 
~ t - ~in yok mu a canım? 
e- mlarla uğraş1lmaz. .. Haydi 
irt ıırü Io1rnntaya girelim .. Sonra 

emek bulamıyaca.ğız. 
~ Derllvqe de, Ym1uf bir kere 

1mnığu vemiş, ve tepesi at-
1cıtı. Tekrar anlasılmaz bir 
·le homurdanar:ıı,, • \"1.lmrtı<Tu 
.n delikanhnrn üzerine saldır 
Tıknazca delikanlı hala yum 

klarrn~ Mivenerek horozla. 
..., dm'lt\"ordu. 
Yıı•u1f hu adamı birdenbire 
caklavıp - canını yakm:ı.. 

.. k için - havava kaldrrdı ... 
Ve giirC"Ste hasımlarını kiin -

"'CleTJ nacııl attrvsa, tıpkı öv'"· 
"2'1a bir :'d dare resrrıettik
n ı::onra, meYdanm ortasına 
- Hi slik top P.ibi - frrlattı. 
Sevirciler bird"nl>ire havrete 

..ı~erek, hem seslerini kıstılar .. 
1 !m de korku ve heyecan için. 

• gP..riye doğru kaçışmağa 
lı::ladılar. 

Yuı:ıuf kollarını sailay~nık 
)nerken, köşeden görünen bir 
merikan polisi. Yusufa dfidük 
ılarak: - Dur! emri veriyor. 
'.l. 

T<:>rcüman her ne kadnr polL 
, Yusufun bir yab'.\nc1 oldu. 
mu ve kavgava büyük bir 
sniiniyetle ve· kavgacıları a -
·~~ mııkc;adiyle mii<lahale 
Hıcrını ı::övle<livse de, polis bu 
Jlarr dinlemivordu. Yusufun 
ohma. Y8.pışmr~tr. 
Polis soruyordu: 
- Kavg-avıı ne sıfatla mi!da-

1.lc ettin? Gi-:rli nolis teşkilatı. 
mensup bir sivil memur L 

n. ve<ıikar,y f"l'Öc:+ı-r ! 
Yusuf çok hidJetlenmişti. 

?rnundan solumağa başlamış. 

tnan ne antika memleket 
be! 
. iye sövlenirkcn. tercüman 
rar noli~ döndü: 

, - Me~hur Türk tıehlivam 
I'!\ Yncıuf hurada mi~afir ol. 

hm başkn bir ~ıfatı yok. 
Şarkta iki kişi kavga. e-

Amerika. ve Avrupa üniversi· 
telerinde talebe havatı çok eğ
lenceli geçer. Hatta bir çokla. -
rımız bu talebelik hayatını ya· 
şatan filmleri seyredip bir hay
li eğlenmişizdir. 

Bu hayatın bir sahnesini can
landıran şu hikayeyi bir arka. • 
daşımdan dinledim. Okuyucula
nmızm hoşuna gider Umidiyle 
nak Iediyorum: 

Ya ban et üniversitelerin ldet -
lerinden biri de her yeni gelen 
talebeve eski talebenin bir aziz· 
Iik yapmasını mubah sayması -
dır. Yani bir acemi talebenin 
eskiler arasına katılmam için 
onlıırın herhangi bir kararını 
harfi harfine verine getirmesi 
vevahut kendilerine bir içki zi
yafeti veya bir yemek ziyafeti 
vermesi şarttır. 

Bunu bir nevi jüri he:veti sa
yılan "eski talebeler kÔmitesi,. 
tavin eder. 

Liseyi yeni bitirmiş, adeta 
yeni bir haya.ta, hür ve serazi.d 
bir hayata atılacak bir gencin 
bir nevi olgunluk imtihanı ver
mesi doğru olmaz mı? lşte bu 
olgunluk imtihanmı verip tam 
bir üniversiteli olmağa hak ka
zanmak için bu "Eski talebe
ler komitesi., nin verdi~j emri 
muvaffakıyetle :verine getirmiş 
olmak icap eder. Ve ancak o 
zaman bir nevi "imtiyaz., diye
ceğimiz hakkı kazanmak ve bu 
suretle "imtiyazlı talebe,. ol
m:ı k kabildir. 

Her acemi talebe için eski 
talebelerden mürekkep bir ko -
mite teşkil edilir. Bu komite 
o acemi talebenin yapacağı ~
yi tayin veva ödeveceı'H "iıiı
tiyaz., bedelini tesbit eder. Bu 
komitenin kararlan kat'f olup 
yerine ~etirilmiyen kara.r!ar ce
zavi müstelzim bulunur. 

Bir içki ziyafeti veya az QOk 
büyücek bir masrafla ya.kala.n
m kurtaran tale.beler meaut sa
Vllmak iktiza eder. Halbuki ek
seriva komiteler talebenin ol
j;!mlıı.şıp olgı.uıla.şmadtimı an
lamak i<:in ya.orlması ıor veya 
pişkinlik iet.eyflll h~l' 

ya.pmasmı isterler. Bu hareke -
ti matltlba muvafık Rekilde ye
rine getiren acemi "imtiyaz,, ı 
hak eder. 

• • • 
O gUn acemilerden biri, eski

lerden müteşekkil komitenin 
topla.nmış bulunduğu talebe 
yurdu binasma isteksiz adım· 
larla. gitmekte idi. Büyük bir 
tereddüt içinde, komitenin top
lanmış bulunduğu odanın kapı
$mı açtı. Bir masanm başına 
oturmuş olan komite reisi ace
miyi göriince sordu: 

- E, nasıl bakalım, becere -
bildin mi? 

- Daha ilk suali sorrnad:vı 
beni kapı dışan etti. 

Komite azasmrn kahkahası 
odayı çınlattı. • 

- Öyleyse sen de "imtiyaz,. a 
kavuşamazsın, muhallebi çocu -
ğu! 

İri yarı bir genç olan acemi: 
- Vız gelir! 
Diyerek muka!belede bulun • 

du. Komite reisi derhal ciddileş
ti: 

- Ya! Demek böyle cevap ve
rirsin, sen ha? Peki öyleyse b:ı 
işlediiin kabahatten dolayı der
hal ''hürriyet,, meydanına gi
dip bir otobüs durağına dikile
ceksin. Otobüse biner gibi ya • 
pacaksm, sonra bir ayağını o -
tobilsün baS3.ll1.a~a koyuı' 
fotininf bağlıyaca.ksm. Nihayet 
gösterdiği nezaketten dolayı bi
letçiye teşekkür edip buray:ı. 
dönecek~in. Fakat dikkat et de· 
diğimi harfi harfine yapacak
sın. Harekatını takip ettinnek 
için arkandan birisini göndere -
ceğim. 

Acemi talebe başını salladı : 
- Ne yapalım keyfiniz için 

aptallrk yapmağa da katlanac:ı.-
ğn. .. 

Diyerek odanın kapnmu ya
vaşça kapayarak çıkıp gitti. 
Hızlı kapasaydı bunun için de 
bir cezaya ~arpilacağını bili
~rdu. 

• • • 
Otobüs bir ttirlU gelmiyordu. 

Nihayet allana allana. pldi· 

U n 1 Ve S 1 e a Ya 1 ni Pakize Tanaydı, Kadıköy · 
' üncü okul ıbaşöğretmeni Fuat lbri 

ğini görünce, yolcuların inmesi
ni bekledi ve sonra da planını 
tatbik için bir ayağını basama
ğa. koydu. Fakat tam bu sırada 
burnunun dibinde iki güzel ka -
dın bacağı belirdi. Bunlar, u
zun boylu, narin yapılı güzel 
bir kıza aitti. Nizama mugayir 
olarak otobüse binilen taraftan 
iniyor ve iskarpininin de bağı 
çözülmüş bulunuyordu. "Ace
mi,, kendi fotinini bırakıp genç 
kızın iskarpinini bağlamağn 
koyuldu. Biletci müşterilerin 
kahkahalarr arasında. haykırdı: 

- Hey, sersem, hayanı mı 
süsliiyorsun? 

Genç üniversiteli derhal doğ· 
rulup biletçiye haddini bildir
meğe hazrrlandı. Fakat kız a
şağı atlamış ve otobüs de hare· 
ket etmişti. Ancak o zaman, 
güzel kızın yüzüne bakmak im
kanını bulan talebe: 

- Müsaade ederseniz eliniz -
deki paketi ben taşıyayım de· 
di. 

- Eğer siz de benim gitti
ğim tarafa gidiyorsanız, olabi
lir! 

- Sizin yolunuz nereye gi· 
derse benimki de o ta.rafa gi
der. Veriniz, veriniz şu paketi! 

- Hayır bu olmaz, çok kıy -
metlidir. 

- Ne var kinde? . 
- Kı;ı.tznetli bir şey dedim 

ya! Muhakkak öğrenmek mi 
istiyorsunuz? Peki, söyliyeyim: 
Benim yeni balo iskarpinlerim. 

- Bu gece baloya mı gidiyor
sunuz? 

- Hayır canını, bir profesö
rün evine gidiyorum. 

- Kimbilir ne kadar canı
nız srkılacak? 

- Beni fikrimden caydnınak 
mı? .. Oo .. kendinize fazla güve
niyorsunuz .. Ah .. işte geldim. 

- Burada mı oturuyorsu
nuz? 

- Evet! Siz üniversitelisiniz 
değil mi? 

- Hem de "acemi!,, 
- Daha iıntiya.zmızı almadı-

nız mı? 

şiın, Kadıköy 41 inci okul öğr~t 
meteoroloji profesörünün evine meni Mediha tnan, Kadıköy 8 ır 
gönderdiler: Kendisine üç sual ci okul öğretmeni E. Meliha Abu1 
soracaktım. Fakat... Üsküdar 13 üncü okul öğretmer 

Kız güldü: Şakire Derman, Ü!:iküdar 15 i~ı 
- Durun bakayım bu sualle· okul öğretmeni Saibe Kans~. h.< 

ri kesfedebilecek miyim? Bi- küdar 20 inci okul öğretmem .Mu 
rincisi şöyle miydi: "Pitagorun kaddes Aydın, Üsküdar 22 inci c 
hakikaten iyi bir riyaziyeci ol- kul öğretmeni Ziya Sezen, üski: 
duğuna kani misiniz bav profe- dar 2.ı üncü okul öğretmeni Ay~ 
sör?.. Ozsel, Beykoz 40 ıncı okul öğret 

- Evet. Fakat bunu nereden meni Remzi Günaydın., Beşikta 
biliyorsunuz? 54 üncü okul ba_şöğretmeni Tahi 

- Oo .. bu eski bir numara- Ataoğlu, Kartal merkez okul öğ 
dır. retmeni Mediha HatWloğlu, Kaı 

"Acemi .. kızın bu kadar tec- tal Pendik 1 inci okul öğretmer 
rübeli olduğunu ı?örünce çekin- l\uriye Bayer, Kartal Yenikary 
gen bir tavır takmdt; okulu öğretmeni Memduh ÖgE 

- Siz profesörü tanır mısı- Balmköy 1 ınci okul öğretmeı 
nız? Salih Zeki Karsan, Bakırköy 2 İil 

- Oldukça!. ci okul öğreuneni R. Adviye l:31ı 
- Bu gece sizi da,·et eden duneli, Bakırköy 3 üncü okul o~ 

o mu voksa? • ' retmeni Naciye Yıldız, Fatih 2 
- Hayır, fakat belki bana inci okul öğretmeni Süreyya Tt 

refakat eder. na, Silivri Ortaköy okulu başöf 
"Acemi .. yava.§ yava, nefsine retnıeni H. Nezihi Güner, Yalov 

hakimiyeti kaybediyordu: Gacık okulu ö~'Tetmeni Karni J! 
- Nasıl? O sersem ihtiyarla gaz, Şile 2 inci okul öğretmer 

beraber mi gid~eksiniz? Mu- Zehra Sevil, Yalova Koru okul 
hakkak size aşık olmuştur. Kur başöğretmeni Necmettin Doğu. 
yapıyordur!... ZO llrada.n 25 liraya çıkanlar 
Kız daha hızlı gülmeğc baş- Eyüp Kemerburgaı okulu bğre1 

ladı: meni Talftt Men.ek, Beykoz I lü~ 
- Hayır... - dedi - beni yinli okulu öğretmeni Nermi 

çok sever .. Ve himaye eder. Fa· Gökkaya, Kadrköy 11 inci okt 
kat kur yapmaz. Daha doğrusu öğretmeni Hatice Arca! Üsküda 
benim babamdır. 30 uncu okul öğretmem Halet A~ 

"Acemi,, talebe elindeki pake gen, Beykoz Esenceli okulu o:--r,el 
ti vere düşürüp kaçmağa b~ - meni A. Kerim Ersayın, Karo 
ladı. Paraköy okulu öğretmeni l\Jukb 

Fakat arkadan "pst. psst,, Kısa.kürek, Yalova Akköy okul 
diye ~ğırıldığmı işitince dur- öğretmeni Kenan Fazıil Sözer, Ya 
du. Kendisini ç::.l!Iran 0 güzel !ova Safran okulu ö~etmeni Mm 
kızdı. tafa Doyrangöl, Fatih 'l:1 inci ok3ı Ateş gibi kıza.muş bir yüzle öğretmeni Tevfik Tel, Beykoz 
kıza doğru birkaç adrm attı. inci acul öğretmeni Muazzez KaJ 
Güzel krz gülerek: narsoy. Fatih 32 inci okul öğret 

- Buraya gelin canımı dedi. meni Yusuf Güven, Fatih 43 üne 
Dinleyin! Ben psofesörün km okul öğretmeni Vedia Gökçül, Fa 
değilim! Hatt! kendisini tam- tih 45 inci okul öğretmeni IlikmE 
rnam bile. Fakat ot.dbüsten otur Pulat, Fatih 63 üncü okul öğre1 
duğum pansiyona kadar bir ü- meni Mürsel Köymen, Eyüp 3 
niversitelinin refakatinde gitme üncü okul öğretmeni Ziya Ona) 
mi ve sonra bir kolayını !bulup Beyoğiu 1 inci okul öğretmer 
elinden kurtulmamı emretmişler Fethiye Saravin, Beşikta' 1 yaı 
dl.! .. Artık "ı"mtiyaz,, vesikamı okulu öğretmeni Fikriye Altui 

Sarıver 33 üncü okul öğretmeI ha.it ettim... Size teşekkür ede - J 

ha.yır. BuıgUn tim ... Ntikledmt.: Mecdi Bnön (Lft.tfea • yflffl oemtnh> - Maaleeeıf 
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Sinema ve Tiyatrolar 
• 

Şehir Tiyatrosu Su depoları inşa 1 

BclcWyc~~!~~!~ bakun- ' !ılı ~ 
1

1

1
1\I 

!ardan su ihtiyacını önlemek üze- lllD 

T epebe.151 Dram Kmnmda 
A k5llm 20.SO da 

Aptal 
Yazan: Dostey(ski 

• re !bUyük su depoları inşasına ka· 
rar vcmıiştir. Su depoları inşa edi
lirken eski sarnıçların kabili isti
fade olanlarından da faydalnnrla -
caktir. Depoları yerlerini ve su 
toplama vaziyeti hnkkmda tetkik· 
lcre d cvnm edilmektedir. 

Maarif müdürü 
Çatalcaya gitti 

Çatalcada yeniden yapılmakta 
olan ilk okulla orta okulun vaziye
tini tetkik etmek Uzere, maarif 
mUdUrü Tevfik Kut dün Çatalca
ya gitmiştir. 
Okulların inşaatı önümUzdeki 

ders yılı başına kadar tn.nınmlana
caktrr. 

Kasaplar et narhına 
itiraz ettiler 

Belediye iktısa.t mUdilrlUğUnün 
murakabe komisyonu ile müştere
ken çalışarak tesbit etmiş olduk
ları et fiyatlarına şehrimizde bu
lunan celep ve kasaplar, itiraz ct
mişlcrdlr. Kasaplar bu narhın az 
olduğu iddiasmda bulunmaktadır
lar. Belediye ikt.Isat mUdürlüğü 
diln ltfrnzdıı bulunan kıı.saplan 
dinlemiştir. 

Vaziyet etrafında bugün bir ka· 
rnr verilecektir. ' 

Doktorların bugünkü 
toplantı~n 

htlkldl Cndd inde lcomcdl lmnnmda, 
GUndil7. ı.t te ÇOCUK Ol~NU 

Akşam 20.so da: 

Paşa Hazretleri 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
il \UDE PIŞKtN be

ra ber. Bu nkpıiı: 

l l\l\lRCAK S ı•. \'och i l 
Cııldldar JIAI.E 
Sinemasında 

--<>--
Beyoğlu Halk Sineması 

BugUn ııaat 11 de, Ak~m 20 de: 
l - Ki KASÇI.IK 
2 - CAXl DOKTOH. 

r .., 
VAK l T 

G:ızetede çıkan btltUn yazı ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

AROSE TAlttırESI 
Memlcltet Memleket 

tein de dışında 
Aylık 95 155 Kr. 
S aylık 2GO 4 2ö 
il aylık 475 820 ,. 
1 yıllık 000 1600 •• 
Tarifeden Balkan Birliği için 

ayda otuz kuruş dllşUIUr. Posta 
birliğine gtrmlycn yerlere oyda 
}"etmiş beşer kuruş zammedilir. 

Abone kaydmı bildiren mektup 
ve t elgraf UcreUnl abone parası. 
nın posta veya banka ile yollama 
Ueretını idare kendi Uzerlne alır. 
TUrkfy<ınln br r po1'ta n~erlıc7.lndr 

VAKJT'a abone ya7.ılır. 

ZiihrC\1 lınstalrklar doktorları 1 
Cemiyeti bug{ln ctib'ba. odasında 
toplantı yaparak bu gibi hastaıık
larm ıslah ve tedavisi etrafmda 
bulunan yrni şekiller etrafında 
mcslekt bir konuşma yapacaklar
dır. 

Adres dcğfııtlrme Ucretf 25 K~. 
lLA.!11 OCUETLERJ 

Ticaret lltı.nlarmm santim _ s:ı.· 
tm sondan itibaren lltln sayfnla· 
rmda 40, iç sayfalarda 50 kuruş, 
dördüncü sayfada l; ikinci ve 
tlçtıncUde 2; bir incide 4; bnşlık 
yanı kesmece 6 liradır. 

BUyOk; çok devamlı klişeli, 
renkli lltuı verenlere ayrı ayrı fn· 
dlrmeler yapılır. Resmi UA.nlarm 
santim satın 50 klıru§tur. Yıldırım motörü battı 

Kaptan Ahmet Ccbelinin idare
·fndcki '·Yıldmm'' motörü, evvel
i n.kşam saat 18,30 sıralarında 
~inde Şel gnz kumpanyn!'ıma alt 
'u51 gaz tenekesi olduğu h alde 
:uruçeşmc önlerinden geçerken, 
nvıt borusunun patlaması neticesi 
ıınmağa ibaşlnmıştır, 
Motör deniz ortasında içindeki 

azlarla alev alev tamamen ynn· 
uş ve ibatfur.ştır. 
İnsanca hi bir zayiat olmamış, 

mptan ve tayf alnr yetişen kayık
lar tarafından kurtanlınrştır. 

Bir ihtikar suçlusu 
serbest bırakıldı 

Kundura lcvazunr Uzerinde ih
likfır yapmnk suçundan yaknlana
rnk adliyeye verilen ve sekizinci 
asliye cezn mahkemesi tarafından 
tevkif edilen Karabet Topuzya -
nın muhakemesine dün de devam 
olunmuştur. 

Dul"lL<pna b ir tezkerenin teyidi 
için başka bir güne blrakılmış ve 
Topuzyan 500 lira kefaletle tahli
ye olunmuştur. 

Mili korunma kanunu tadil edil
meden önce, ihlikilr mamunlarının 
muhakeme safhasl mevkuf olarak 
cereyan etmekteydi. Kanunda ya
pılan son tadilatla bu şekil kaldı
nlmlŞ ve maznun kanun tadil edil
dikten sonr:ı. ilk defa olarak ser
best bırnkılmtf?lır. 

Karnr bir kaç güne kil.dar veri
lecektir. 

Ticari .l\1Ahf3 ette Olmıyan 
6.UçUk IUınlnr 

Blr defa 30; iki defam 50, Oc 
defası 65. dört dc!nsı i5 ve on 
detam 150 kuruştur. 

BORSA 
- Ankara 3-1-941 -

1 

•--ÇEKLER 
ı Sterlin 

100 Dola r 
100 P rc. 
100 Liret 
l 00 ııı, içre ı;orc. 

100 Florin 
• 100 Ra~ lıJnta rl> 

100 l~lga 

100 l)ruhml 
100 Lem 
100 Çek Kı onn 
ı 00 l't'!'eta 
100 1.lotl 
100 Peııgci 

100 IR)' 
100 Dinar 
100 l 'rn 
100 1 \ "t'Ç Kronu 
100 ltublo 

.\ltnı 

5.24 
IS'!.20 

29.GSiı> 

o.nn•.> 
1 .62;!;) 

ı2,9g75 

8.li5 
s ı .1 3;;; 

sı.oo;; 

:s.ıo 

- Esham ,.e Tahvilat -
Erı:unl l !l.iS 

S l\1l - ı:~ıınım 3 19.-

Sabiha Üzgü, Kadıköy 4!.) uncu 
okul öğretmeni Hıfat Sahncı, Üs
küdar 30 uncu okul ö;rctmcni Pc- I" 
rihan Ongrın, Kartal l\laltepe 2 KAYIPLAR 

J inci okul öğretmeni Meliha Koç. 
Kartal Pendik 2 inci olnıl öğret
meni Hamit Pnksu, Kartal B. 
Bakkal okulu öğr tmeni .Muzaffer 
Dura, Fatih 25 inci okul ö;retme.. 
ni Senet G<: ker, Beykoz 39 uncu 
okul orrretmeni • ·adire Aktürk, 
Çat 3 üncü okul oğretmcni -abite 
Alpar, Ç .. ıt Karaağaç Okulu öırret
meni S. Sırn Ertan, Çnt Haraççı 
okulu oğrctmeni Sezai Gündüz, Şi
le merkez 2 inci okul öğretmeni 
Sabiha Tamer, Kartal Maltepe o_ 
kulu öğretmeni Sadiye Türemen, 
Yalova Çıengilcr okulu öğretmeni 
Enver Haraçç ı, Yalova Kfızımiyc 
okulu öğretmeni Ali Ncy!t Ok. ________ ., 

Dr. Kemal Ozsan 

idrar yolları hastalık
iarı mütehassısı 

Be7otlıı lııtlkııu Oadd~I Nc.. Sl\ı 

Bursa J>azıu ı Uatü Olııınyaıı 
Apıutnıarı. Tel. : U 23:S 

.. ••••••--=sa 

Kııdıköy m:.ılmUdUrlUğUndcn o.1-
makta olduğum mnQ§:ı alt tatbik 
mUhllrUmU zayi ettiğim clbcllo yeni· 
si alllll\cağmdan eskislnın hllkmU ol· 
matlığı nr.n olunur. 

'n:ıdlye U:ığdnt caddesi No.: 8$3 
Bı:dıa aıı11r. (Sct ::JG 1) 

Zevcim ölU albay doktor Şcrafctlin· 
den bnncı. tahsis olunan ve UskUdar 
ınnlmüdUrlUğUndcn o.lmnkt.a olduğum 
(1188) sayılı mon§ cüzdanımı nüfus 
tczkeremle birlikte kazaen zayi ey· 
Iedim. Bulan varsa insaniyet namma 
~ağıdaki adresime getirmesi aksi 
takdirde yenisin! çıkartacağımdan 

hUkmU olmadığı ııa.n. olunur. 

t• ktld:ır tendi;) o l\l.nj;"117J1Cl Ssdıl' 

mahalle l No. G da E bUkemal 
E lw mert. (84505) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer : V AKIT Matbaa.sı 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevcngil 

Te 

' Beyo~lu Blrlnl'i sulh hukuk hA· 
ldnıllğlnden : 

940/2855 

Yusuf Hasan Karacao~ıu Galatada 
Balıkpnzarmda Ku!"§Unluhanda üst 

1 
lstanbul Levazım amı rlığınden verilen harı ci ası<erı kı taat ı ı1An 1arl _, 

--Aş-a•ğı•da-•y•azılı--m•c•v•a•dın-•k•ap•a-lı •za-r!.ı:ı""'"'e""ksll-·tm-el•C'•ri-hiznl-•a•rm-da-·ya-zı1•1ı-gUn-·, •sa•a•t-ve_n.111.•h•a•ll•e•rd•eki-~~~ 
tın o.lm:ı ko~isyonlıı.rmd:ı. yapılac:ıktır. To.Hplertn kanun! vesıkol:ırlle tckllt m ktupl rmı ibnle saatinddl 
cV\·el alt olduğu komisyona. vermeleri. Şartonmeleri koınJsyond:ı görUIUr. 

I~ 
L_ 

katt.n 19 NoJı od:ı.nm hissedarı Saide 

Hikmet ve Fikret \'C Ali Kcraml ve 

Loon Aram. Horlpslmcı. ve Nazlı o.· 
leyhlerine açtığı izaleyi §Uyu dava· 
smda mUddel:ılcyhlerin ikametg-4.hln· 
rmm meçhullyeU hasebiyle mıı.hkeme· 
ce 20 gün mUddcUo i lllncn tebllğat 

icrasına karar verilmiş olduğundan 

mahkeme gUnU olan 27 /1/941 saat 
11 de mahkemeye bizzat veya bllve· 
kıl.le gelmeniz tebliğ maknmm:ı kalm 
olmak Uzcrc lltuı olunur. C34566) 

CİNSl 

Buğday 6ğiltmcsl. 

Sığır eti. 
Sabun. 
Lahana. 
Pvo.sa. 
Ispanak. 
Mo.ydnnoz. 
Havuç. 

....... \ ·. . . ~ :.... .... _. . .: . . ·... ,...~ ·, ' . 
Bayanlar için pek mObim : · 

Sayın tıayu.ıılnnnıız 

Jan gördlığllmliz tc\'cc· 
cUh vo nı{;bot-0 karşı 

şUkrnn borcumuzu odc
nıek itin bu clefa Anıc· 

rlko.cl:ın ı;ctl rt1 lğlmlz en 
büyük mnklnt'IC'r nyeslıı· 

de F E ::\1 t IJJ aıkı r:tırı· 

cı ıillndlrlerlr. gayet im i· 
lnnı5h, ufa k mlkropııu:ı: 

bir ~ckllde yeni ıunbn· 

llktıın 

2GOO 
120 

21,600 
63,000 
63,000 
63,000 
1,000 

50,000 

lıi.jla rla plyusaya tıknrdığımızı nygılılnmııla arı.eyleriz. ır E 1\1 1 1 

b:ıynnınrı bir ~ol• rnhlm h:ıst:ıl ıld:ırınclan l•oruyan \'e ilzllntUlü i lerd<>ıı 

lmrtanın en birinci lld<>t IK'zl<>rldlr. 

Her eczahanede r E M İ L ve B A O 1 bulunur 

............................ ._ .. 
• Türkiye Kızılay Cemiyetı 

Umumi Merkezinden: 
NUmunc ve unrtnomeslnc göro (1885) ndcd demir portntlt karyola 

kapalı zarfla ibnle edileceğinden alAkadarıarm mUhilrlU numuneyi gör

mek tızerc lstanbulda Yeni Postahane ctvannda. Mlmarvedad caddesinde 

''Kızılay,, bn.nmda Kızılay deposu dlrcktörlllğUne müracaat etmeleri ve 

kapalı zarfların yüzde on be§ nlsbetindekl teminaUa 7/11041 Salı gUnU 
0

saat on bire kadcı.r mC'Zl<Or dlrektör!Uğe• tevdii lltuı olunur. , ..................................... ~ 
................................... 

Tlrklye Cambarlyetl 

· ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ,.c Ajans adedi : 265. 

Zirai ve ticari lıcr nevi banka muameleleri. 
Para blrlktt~nlerc 28.800 lira ikramiye ver iyor. 

1 

Ziraat Bankasında lrnmbnrau ,.e lhb:ırsız tasıırrut hcsaplnnnda en o.z 
50 lirası bulunnnlarıı senede .f defa çekilecek kur'a lle a~ğldakJ 

pltuıa göre .tkrnmlye dağıtılaca lttır. 

4 aded 1,000 llnılık 4,000 llm ıoo ndcd CiO liralık G.000 Um 

" t 

40 .. 
500 
2.~o 

100 

.. 2,000 " 
1,000 .. 
4,000 .. 

120 

160 
40 
20 

4,800 .. 
8,200 .. 

D!KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
dı.lşmlyenlcrc tkrnmlye çıl<tığı takdirde t;ö 20 fazlaslyle verllecc.ktlr 
Kur'alnr senede 4 defa: ı Eyıru. l BlrlnclUnuri, ı Mart ve l Hnzlrao 
tarihlerinde c:eklleccktlr. 

.................. m:ıı ................. ywı .. ... 

l stanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için resim vo e:ırtnıunelerl dalılllnde muhtcUt boy ve 

şekl!IC'rde 5 ndet masa, 6 ndet tabure, bir evrak dolcı.br, bir kütüphane, bir 
bborntu:ır alitmı muhııfo.za için dolap yaptınlması o.çık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 15/1/941 Ço.rpmba sant 15 de bUyUk Postahane bin!lSl lmr
şısmda Valde hant lklncl lmtta 23 No.d:ı idarcmız umumt depo muha !pllf,;1 
odn.smd top'an:ıcak mUdUrlilk alım satım komlsyonund9. ynpılac:ıktır. 

Muhammen bedeli GOO lira, muvakkat temlruıt 45 liradır. Taliplerin ol· 
baptaki resim ve şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlannı yatır
mak üzere çalışma gtınlerlnde bllyOk Postahane binası birinci katta id:ıı1 
kll'!cm binnlnr \•e levazım §COlğlnc, eksiltme gUn ve saatinde de 940 mali 
senesi için muteber Tlctırct Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu 
ile birlikte yukarda toplanacağı yer yazılı komisyona. mUroc:ıatıan. ll2425) 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , .......... -.......................... , 

11 Maarif Vekilliğinin • 
Lise birinci, ikinci sınıf 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevin<:le Satılmaktadır 
' . 

Ton .. 

Tıılnrr 

Llro. 
84,500 
36000 

" 

mıo 11,sso 
5,355 
7,245 
7560 

.. 

,, 
110 

3750 

Tcnılnnf' 

Um 
G475 

~700 

8ııı 

-402 ) 
544 ) 
567 ) 

!) ) 

282 ) 

~ ~ l{o 

ıtuııo GUn, Sant ,.e ~ 

14/1/941 
lG ,, ,. 

20 .. " 

16 
15 
15 

l4/l/9U ll Edfrıır 

(1711 - l2~s5> 

Aşaj'.;"lda yazılı mevadm kapalı :r.artıa cks11tmeleri bizalanndA ),ti 
sa.at vo ma.hnllerdekJ Asken Satın AJmıı Kom!syonlarmdıı yııpıla~ 
liplerin kanuni veslkalarlle tcl•llt mcktupln.rını lhoJe saaUnden bir sa-' 
aıt olduğu koınlsy~ncı. \'ermeleri. Şartnameleri, komlsyonlarmda göre' 

CJNSt ımı.-tnrı Tutnrı Teminatı Uınle gün, Batıt ~ ;I 

Kundura. 
Fınn inşast. 

Sıjtır eti. 

Llrn 
3000 çift 24,000 

1 adet 17,0G3.SO 
200 ton 70,000 

Al} knbı, bakır. 30,000 adet 17,625 

I.Jm 

1300 13/1/941 15 Kayseı' 
1279,80 14 ,, ,. 16 ÇanaıtJ' 
0000 14 .. ,. 17 ÇanllıtJ' 
1022 13 .. ,. ı:; sanısıı" 

'1693 - 1241• 

1 

Beherine tıı.hmln edilen flaU 23 llrn olan bin adet mhhlye arka ~ 
17/1/941 cuma günU saat 11 de Aııkarndo. ıı. ıı. v. Satın alına )ıoP" 

nunda pazarlıkla satm alınacaktır. lsteklllerln 3450 llrn kaU temın' 
bcIU vakitte koınlsyonn gelmeleri. (1697 - I24'i6 

... . 
gı 

~ 

• l{o l{o l{o it; 
Hepsin~ tahmin edilen fiyntı 16,500 lira olan listes!ne göre ı; 

pazarlıkla .satın alınacaktır. Pazarlığı 6/1/041 Pazartesi gtınU saat ı 
dır. Katı teminatı 2475 llrn olup listesi komisyonda görülür. TnUpıerı
ayyen vakitte Ankarada M. :!.L \'. Sntınnım:ı Jcomlsyonunda bulunınaP" 

cı11s - l2s7'> 
lf. ~ q. 

s 
m2 

A§ağıdn yazılı bakır kaplar pazarlıkln satm alınacaktır lbJ 
13/1/941 Pazartesi gUnU saat 10 dn Edlmedc eski Milşiriyet ııaircsıı:~ 
kerl sa.tın alma komlsyonundtı. yapılacaktır. Tnllplcrln belll vakitte ,..... 
yona gelmeleri. 

Saplı kevgir 
Saplı kepçe. 
Süzgeç. 
Saplı tas. 
Yağ tavllBI. 

r;o 
50 
50 
50 
rı0 

Adet 

" .. 
" 

* * * 

Tahmin bedeli 
320 Kuruş 

410 
1200 

550 
52:) 

.. 
" 

" (1725 - 411 

.Apğıdıı yazılı mevııdm kapalı zarfla eksiltmelerf 22/1/941 Ça~ 
günU .saat l1 de Sllloğlu Askeri s::ıtm nlmn komisyonunda yapılacaktır· 
llplcrin kanun! veslkal:ırile teklif mektuplarını lhnlc eaat!ndcn bir J 
vcl komJsyoruı vermeleri. • 

cJN l l\tlJ.-tnn Teminatı 

Sığır eti. 
Soğan. 

K lln 

120,000 
75,000 

Llm 
G300 
1511) 

{1727 - 4Sl 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i l an ları 

l\llkdan Cin 1 T.bcdell Tcmln:ıtı 
Lira Llm lir. 

40.000 kilo Yoğurt 10.000 750.00 6 lklnclkA.n.un 9U Pazartesi 14 
60.000 kilo sut 10,458 784.35 6 lklnclkllnun 941 .Pazartesi ırJ 

1 - Yukarda mlkdar, cins, tahmin bedeli, ilk teminatı ve eksutıne s' 
ve saatleri yazılı iki kalem gıda maddes1nln hlzalannda gösterilen t~ 
de Jmpah zartııı. eksiltmeler! yapılacaktır. 

2 - lstckU!erln 2400 sayılı ltnnunun tarlfatı dah.llinde tanzim edeci 
leri lcapalı tekUt mcktuplnnnı muhte\1 kapalı zarflarmı en geç hlzataf11" 
gösterilen saatlerden birer sant e\"Veline kadcı.r Kasımpıışnda bulunan 'jl 
misyon başkanlığına makbuz mukabUlnde vermeleri. (11902) 

. . 
Devlet DemiryolJarr ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bcd"ll (1750) lira olan 10000 adet Gestetner tekElr mal.~ 
için mumlu ktığrt (17.1.1941) Cumıı gtınll saat (11) on blrdo Ho.yd:ırp:ıJ 
Gnr binası dahilindeki komisyon tnııı.tmdan açık ekııllttne u ulll l!8" 

aımacaktır. ~ 
Bu işe glnnek lstiycnlcrin '(131) Ura (25) kuruşluk muvakkat tenı 

\'C kanunun tayin ettiği \'es:ılkle birlikte eksiltme gllnU saatine l<adar Jı 
mlsyoncı. mUraeaatınn lAzımdır. 

nu Jşe aft §:ırtnamelcr komisyondan parasız olarak dnğıtılmaktn.cıtr 
(125"1) 

istanbu·I aeıed iy,esl . ~ 

'l'nhmln tik 
lıcdrll tcmlnntı 

000,00 67,50 

750,00 5G,25 

il anıa r ı 

Darllltıcczo mllesscscslnln j'llltk lhtıyacr lı;ln nlmac:ı.k soo0 
kilo ZCyUn tan~L 
BUyUltderede Maltız sokağı Uo Yemişli soka.ğı kaldınmlıır' 
nın ttı.mlrinde kullanılmıılt üzere alınacak 300 metre mlk~tıC 
kaldınm taşı. ı 

Tahmin bedelleri Ue ilk teminat mlkdarlan yukarda yazılı işler il)'! 

ayn temdidcn o.çık eksiltmeye konulm~tur. Şartnameleri Zabıt ve Munn16 

ldt mlldllrlUğU lcalemlnde görUlccelcUr. lhalo 14/1/ 041 Salı gUnU saat 14 dO 
Dalmt Encümende yapı18.C!lktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya nıcl< 
tuplan ve 040 yıllll!l. o.it Ticaret Odası veslkal:ırlle ihale günU muayyen il& 
atte Dalmt Encümende bulunmalo.n. (47) 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkaU\de nazarf'tlı 

haV2dar ve aydınlık bir kat "kiralıktır. Ayni binada aynca kira ık 
odalar da vardır. 

Vakıt Gazetesi TOarehanesine müracaat 

-------••ı1m __ ............. - .. ~ 
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g 

a 


