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Milli Şef'in teş 
viki üzerine 

-'1 

Ster in hakkında 
yeni bir karar 

Senede 500,000 balge 
pamuk istihsaline doğru 
Dün kapanan Kongrede mühim kararlar ver;ı di 

~-------------,--------
. Afrika 

har 1 

derhal Merkez Lira ar 
Bankasına yatırıtacak 

l Kambiyo müdürlüğü ne gelen bir emre göre 
hiç bir banka veya banka muhabiri, bade· 

1 ma, elinde İngiliz lirası bulundurmıyacaktır. 
Bu gihi müesseseler c11crindekı 

İngiliz liralannı derhal Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına A NKARA, 4 (A.A.) - Pamuk kongresi bu

gün İzmir mebusu Rahmi Köke'nin reisli-
ği altında son toplantısını yapmış ve komisyon

lar t::ıraf ından hazırlanmış olan 
raporlar okunarak bunlar üzerin-

İtalyan ı n münferit de görü,.ülüp kararlar vcıilmis--
tir. 

ıh Komisyonlar. bu raporlarında 
SU . yapmasına . Çukurova bölgesinde (Klavıand) 

yerine (Akala) pamuğunun ikame 

manı olmak gayretı edilme i temennisinde bulunmu~-
lar 'c memleketimiirle pamuk 

_ _ _,_ - - ziraatinin inkisafım trmin ede

Almanya, ltalyaya tayyare 
göndererek yardım ediyor. 
Çünkü )ardım etmediği tııkdir. 
de Musolininin sukutu iht.imalL 
ni düşünerek ona mani olmak 
istiyor. Hakikat halde Muso. 
lininin sukutu ltalynda mare. 
ııal Badoğliyo hükumetinin iş 
başma gelmesi ve Ingiltere He 
münferid sulh akdetmesi de. 
mekt ir. 

cek daha birçok dilekleri kongre 
umumi heyetinin tasYibinc arzet. 
mişlerdir . 

Bu raporlarda hassaten :Milli 
Şefimizin memleket pamuk re
koltesinin ilk hamlede 500 bin bal· 
yaya çıkarılması hakkında vermiş 
oldukları yüksek direktiflerinin 
tahakkuku için pamuk müstahsil· 
terinin bütün gayretlerini sarict· 
mcktc olduklan ve cumhuriyet 
hükumetimizin bu mUhiın gayeye 

- .. ----------- erişmek üzere almış olduğu ted· 
birler §likran ve minnetle tebarüz 

Yazan: ASIM US 
.. A NKARADAN (telcfonlaj -

Bir kaç gün evvel bu sütun. 
laYda Avrupa ha rbinden bahsi!· 
derken: " Mihver yoktur; A :.1ıan 
ya yalnızdır." demiştik. Bu sözü. 
tnüze deli l olarak da ltalynnın 
Arnavudlukt a. Akdenizde, Afri. 
kada kendisini bir daha toplay.:ı. 
maz şekilde mağlub olmasın ı 
gösterebiliriz. 

Alman hava kuvvetlerinin lt::1-

yaya yardım etmekle beraber L 
talyanın evvelce Londra t aar. •-z
l arına iştirak etmek için gön. 
derdiğ itayyareleri geri alması, 
verd iğimiz hükmün isabet ini ıe. 
yid eden yeni bir hadisedir. 

ltalya, harb mi hverinin 'Jir 
parçası olmak kuvvet ve kabi li
yetini kaybettiği için Almanı.!
ya yardım etmek deği l , onda:ı 
yardım istemek ve aı nı:ık A 

buriyet ine düşmüştür. 

Almanyn, ltalya ya tayyare 
göndererek yardım ediyor. Çün. 
kü yardım etmed iği takdirde 
Musol inin sukutü ihtimalini dü
şünerek ona mani o l nıak :-.,. .• 
yor. Hakikatı halde Musolininin 
sukutu lt nlyada mareşal Ba:loğ. 
liyo hükumet inin iş başına ~el. 
ınesi ve lngiltere ile nıünferırl 
sulh akdet mesi demektir. 

Böyle bir vaziyet tahaddüs e. 
derse Hitler Şimal i ltalyay ı ıs
til~ etmek zaruret ini hissedecek 

(Devamı 2 incide) 

ettirilmi~tir. (Devamı 4 üncüde) 

................ , .............. uı1111111 ıı ııro u 

General 
Metaksas'ın 
Orduya 
Mesajı 

t1tirıa, 4 ( A.A.) - Atina a
jansı bild iriyor: 

General l\1ctaksas harbiye, 
bahriye ve hava nazın sıfatiylc 
ordulara hitaben a§ağıdaki me
sajı göndermişti r : 

"Kara, deniz ve hava ordula
rının kahraman muharipleri, 
kumandanlar , ubaylar, yarsu
baylar, erler, deniz erleri \'e tay 
yareciler, 

Yortular ve yeni yıl sizi silah 
elde yurdun müdafaa ı için çok 
çetin bir muharebe yaparken 
buldu. l\lücadele çetin, fakat ay. 
nı zamanda şan ve zaferle dolu
dur. 

Bütün Elen milleti size hay-

ı 
ranlık ,.e gururla bakıyor. Sizler 
milletin ku\'vetini temsil eden 
tezahürü ve mevcudiyetinin mü
dafilerbiniz. Yunanistan<la sizi 
mütemadiyen, her dakika, gece 
ve gündüz düşünmiyen hiçbir 
kimse yoktur. Kadın, erkek. 
herkes, kahramanlık menkihele
rinizle müftehir olarak, sizinle 
beraberdir ve Allah sizin için. 
zaferleriniz için, savaş meyda
nında ölenlerin şerefli akibeti ve 

1 
Yunan 
kadını 

millet hatırasında ebediyen ya
~amalan için dua etmektedir. 

1

., Yunanistanın bütün erkek. ka
dın ve çocukları \'e nihayet ic
raatınızı bu kadar iftihar ve 

cn~\ &mı 4 ün~iidc) 
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yatınnak ve dı~ piyasaya dö'> iz sa 
tarak stcrling temin etmiyeccktir. 
Her banka, clindeld Ingiliz lira ı 
pozisyonunu günü gününe kapat 
mağa mecbur tutulacaktır. . 

Bu kararın, lngiliz hükQmetın 
cc ittihaz edilmi~ bir karar olduğu 
l:ıaber verilriıektedir. 

SARCOGLUNUN 
YUNAN MiLLE
TiNE MESAJI : 

'Afrika ç(illrrindc l ngUi-: makineli 7.ıla1ammı tayyare 7ıimayrsiıuk ilcrl yişi "İki millet gele
cek asırlara 

itimatla 
bakmaktadır .. 

l ngilizler 
Bardiya 
üzerine 

Taymis 
GAZETESiNıN 

Fitofun ziyareti 
MERKEZ MüDA- ve Romen hadi
FAA HATTINDAN seı~rı t;_akkınd_a 

Muhım bır 
3 kilometre yazısı 
daha ilerledi 

4oistihkam 
elegeçti 

Kahire; 4 ( A. A.) - İngiliz '-· 
mumi karargahının tebliği: 

Dünkü cuma akşamı askerleri
miz Bardianın merkez müdafaa 
hatlannrla 14 kilometrelik bir 
cephe üzerinde 3 kilometre iler. 
Ienüşlcrdir. H iicum avustralynlı 
kıtaatın oşkun hamlclerile y:ı. 
pılmıştır. Kıtaatımızın zayiatı 
nisbeten azdır. Harekat muvaffa 
kiyetlc devam etmektedir. 

Sudan hududunda topçumuz 
ve devriyelerimiz yeniden fnnli. 
yet gö:-lermişlcr<lir. 
GARN iZONUN DÖRTTE BiRi 

ESi R 

Kahi re ; 4 (A. A.) - Röyt.er 
ajansının Orta Şark lngiliz kU\'· 
vetıeri nc..zdinueki muhabir i bil. 
diriyor: 

Bardia miirlafaa gamizoııu un 
(D<' ' ıımı .t iinciidt•) 

Londra; 4 (A. A.) - .Müslakıl 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Taymis gazetesinin diploma. 
tik muharriri Bitlerin memlcke. 
tine göre tiı.biye değiştirerek 
Balkan tarda kargaşalık çıkarma. 
ğa uğraştığı hakkında dcJHırr 
mcvcud bulunduğunu yazmakta 
dır. Her şeyden evvel Bitler Ar
navudluğa ve Trablus Garba bir 
kaç h:ı va filosu göndererek ltnl 
yanlnrrn maneviyatını yükselt. 
mcğc teşebbüs etmiştir. Bu su. 
retle ltalya gittikçe Alman hi. 
maycsiııe girmektedir. 

Bundan sonra Hitler Bulgaris 
tnn üzerine diplomatil: bir t.nrz 
yik yaparak belki Yunanis1; •. 
nın doğu şimalinde Alman nü. 
fuzunu artırmak istemektedir. 

Bulgar başvekili Filofun \''v::ı 
nada ne göriiseccği bilinmiyorsa 
da Bulgar kralı Borisin arzusu 
Bulgaristanın bitaraflığım itla!'le 
etmektir. 

Romanyada ise Alman faali. 
yetinin ali· metleri daha aşik;ıı. 
dır. Eski Alman polisi şeflerin. 

(De,ıımı 4 iincliıle) 

Valinin matbuata 
zlyaletı 

lslanbul \'ali ve belediye rciın 
Doktor Lütfi Kırdar dün gece 
Taksim belediye gnzinosundn. 
lstnnbul matbuat mensubluına 
Cumhur!yet Halk partisi erkanı 
n, ve şehir meclisi azasından: l· 
zılarının da hazır bulunduğu hir 
akşam yemeği vermiştir. 

Y emekt<>, lstnnbul siyasi gaze. 
telerinin sahih ve bas muharrir. 

l leri, ve tanınmış muharrirler bi1. 
hassa göze çarpıyordu. 

İngiliz - Alman 
kuvvetleri arasında 

Hava 
taarruzu 
SON DERECE 
ŞıDDETLENPi 

Bremen ve Cenubi 
İ n giltere yeniden 
bombardıman edildi 

Londra; 4 (A. A.) İngiliz lıa
va nezaretinin tebliği: 

DUn gece İngiliz bombardı. 
man tayyareleri Brcmen endüs 
tıi mınta.kasına taan·uz ctmig. 
lcrdir. Rüyet şartlan iyi icli. He. 

( Dat•a1m 4 föıcikle) 

Etnos gazetesi, Atina ajanstnm 
direktörü B. Vckiarellinin bir 
makalesini ncşretmektedir. B. Vı> 
kiarclli bu makalesinde 1910 yılı 
başında B. Saraçoğlunun Atin 
ajansı vasıtasiyle Yunan nıillctı
ne, B. Metaksasm da Anaöolu a 
jansı vasıtasiyle Türk milletine 
~olladıklan mesajlan hatırlatmak
tadır. 

B. Saraçoğlu mesajında demi~ti 
ki: 

"Yeni seneye girerken Türk ve 
Y.unan çocuklannın sesi Akdeniz 
sahillerinin her zaman çıkaracat'l 
ahenkli ses gibi yükselmektedir. 
lki millet gelecek aSTrlara itimat
la bakmak-tadır.,, 

B. Metaksas demişti ki: 
"Sevinçte oldu~ru kadar ıztırap 

günlerinde de müttehit bulunan 
milletlerimiz tarihin kendilerine 
tahmil ettiği sulh \e medeniyet 
eserini sonuna kadar götürmek 

(Davamı 4 üncüde) 

kacikntücleci: 

. Xtıtaıe.tn kjjyW, kadılll<ırı asktrıin geçebilmesi için yoldaki 7wrları tcmiz1iyorlar 

Ziyafet çok neşeli geçmiş ve 
faydalı hasbıhallere zemin teşkil 
etmi.5tir • 

HARP i LAHi KARŞISINDA DUNY A : 
- Acaba ne zaman doyacak? 



~~~---ıSilah altında bulunan muvazzaf efradın • o T L A • ı 
1 Radyo Gazetesi 1 Askerlik müddetleri . Tra-in.vaqdaki 
İrlaadaaın wuıretl 
~ ::::.=:. !!.': bir sene uzatılıyor genç kızlar 
glaröı~~~ır1~~ ~.tara.fg?~myoca.r- Yazan·. Şu."ku"'fe N~L ~• 'lf'4MA'4 uı. ıuu Ankara. ~ (Hlllfulll) - Askerlik J altında bulunan muvazzaf eratın daha UHU 
1n;ıiliz gemileri Alman tahtelba.- mükellefiyeti kanununun beşinct mad. bir aene aillh altında tutulmalan ALA.BALIK bir 88ibıalı 
birleri mücadelelerinde İrlanda desine muvakkat bir madde llAvesi Genelkurmay ba§k&nlığmın gösterdi K Pencereden bakarak: 

limanlarmdaıı istifade edemiyor- hakkında bir kanun lAyihMI hazırlan- ğ1 lüzuma binaen zanırı görülmUştür tramvayı ..• 
ıar. İngilizler İrlandamn. iaşesinin llU§ ve alAkalı encümenlerde müzake.. Bunun için iıbu kanun lA.ythasr tan: 1 Temiz giyimleriyle iyi bir ai· 
de deniz Yollarmm açtk olmasına re ve kabul edilerek Meclis ruzname. zim ve takdim kılmııı1§tır.,, leden oldukları a.nlaşılan iı1d 
bağlı bulunduğunu söyliiyorlar. aıe alınmıştır. Bu kanun !Ayihası ile 1111 numa. P-enç kız, ellerinde mektep çan.. 

Tehlike de şudur: İngiltere tr- Mecllsln pazartesi günkü toplant,.. raıx askerlik kanununun be§inct ınacı. talariyle bir durakta içeri gir-
la.ndanm da kürllk garbi A:vrupa desine.,, muvakkat tlkra tıhe edile- diler. Biri lbir köşeye büzüldü, 

"' amda müzakere edilmesi muhtemel •- "'-'•-:& k -'dı memlektlerf gibi 1şgal aıtma d~e- cektlr: 01.1Ün.l apmm önünde yer iClol! • 

ceğlııden korkuyorlar. lngillzler bulunan bu ıa.yiha.nm esbabı mucibe. ''Halen silah altında bulunan 1355 Yüksek sesle gülüşerek konuş. 
İrlandamn. bir Alman •ftft-·-·-- sinde hllkümet §(Syle demektedir: maya başladılar. 

........... ~lllLA • ve daha evvelki doğuınlu muvazzaf e.. 
mukavemet edemiyeceğini söyl~ "Ordumuzun bugünkü teşkilatı ge. rat ne bu doğumlulardan muvazzaf Bütün başların bu seslere ll-

mektedlrler. Bu mfuıa.sebetle Dub- nl.şlenıiş ve muvazzaf er ihtiyacı ar~ hizmete tabi eratın smıflarma mahsus zandığı bir zamanda. iben de 
len ilzeıine düşen bombalar 1r- mıştır. Bu teşkilA.tm kadrolarının i.k.. muvazzaflık müddetleri birer sene gözlerimi kaldırarak bah~ım.: 
landa kadar İngiltereyi de endişe. maline yetebilmek tızere halen alJA.b uzatılmış olacaktır. ,. !Kapının önünde kalan, köşe· 
ye sevket.miştir. Atılan bu bomba.- deki arkada.şma, daha rahat o-

~::er;ıı:~P~~~n: italyanın münferit 9 9 kişi ile batan ~: rs:~ e~;:~~in~or~~=i t~: 
rm Alman mamuIA.tz olduğunu ' _:~ beri tarafa doğru çekiyor-

görmüştUr. Bugün &trlan. bonıba.- sul~ yapmasına . Tetı• s du. Bu itişip çekişmeye bakar. lar değil, fakat yarm attla.cak o- • ken, çocfilduğumuzda fransızca. 
lan bombalar tehlikeli olacaktır. kitaplarda okuduğumuz "tren. 

. Bu vaziyet İngiltereyi yalandan manı olmak gayretı d . 1 de annesinin daha rahat olan 
alikadar etmekte ve İngiliz dava- en 1 za tı yerini kendisine vermesini is-
smı kabul eden Amerikayı aynı teyen cnnarık """uk,, hikayesi. 
""A'.nde -'A'-al--~--'-~-"'- (Baş tarafı 1 incide) ~ yvv ~ ....,...... ........ uu.1.1&ıu .... .ur. Ame- • • ni hatırladım ve bu koca şuna.-
rika, İngiliz davasmr benimsedik- tir, ki müdafaa bakımından ken. gem 1s1 rrk genç kıza için için güldtim. 
ten BODra. İrlanda i:ş.hı.i de kendi d" · · y K ili gibi kabul etmesi beklenir. A· ısını yıpratacagına şüphe olma. onuşma şövle devam etti: 

m.erika lngiltore ile İrlanda ara- dığı. içi!1 Almanyanın böyle bir Sudan çıkarıhp yeniden (koko~z)k yryta<!! ·yımbir kdafedim~, 
s1Ddş bir kö ri1 vazıyetı asla arzu etmiyeceği a. ....,. ,,.-

P vazifesi görecektir. şik!rdır. faaliyete ba~ladl tramvaya binerken moruc'Tı n 
ltalyaya giden Alman T biri bir yumruk aşkedince, bo -

t l . işte, Almanya bir gün böyle Londra, 4 (AA.) _ 18 ay evvel ld · (T" b ayyme erı orduları iJe ltalyan topraklarını zu u gıtti. ve ir kaıhkaha) ..• 
.._.__ blitun İngiltere, Livedpul körfezinde Tra d 
.&"4<'.Ya.ya giden Alınan tayyare.. müdafaa mecburı"yetı"ne dUc:ıme- rU - mvay a ama. kalaba. 1-'-'- h ~ tec beler ya.parken batan "Tetı.ıı,. l k ıı.. 

-........,g angi cephede lrullanılaca· mek için şimdi tayyare kuvvet. denizaltı gemiat ne mürettebatı için 1 • Ben uundan evvelki tram-
~~u;ö~~ t!;;!~~ ~~':;: leri göndererek Musoliniyi mev. gözy~ dökmekte idi. Halk, g1inlerce va~ ~n=~~~~:~edin. 
-'-~eı .... ~-...:1• d kiinde tutmagy a çalışıyor. merak içinde, kurtarma ekiplerinin· 
wııu. = .l.ülf:)J.llZ ommmasile uğra- - Tenhalığından dolayı de-
şaeaktır. Büyük Alman nakliye Fikrimizce, Bulgar başvekili muvattaklyeti için dua etmekte idi. ğil, anlarsın a, efem? (Bir kah.. 
._yareleıi Arnavutluğa asker t&- Filofun hastalık bahanesiyle Vi. Fa.kat Tet181n 99 ~iden ibaret olan kaha) yani o tramvayda bazı 
pna.lrtadırlar. Bu da Adriyatik yanaya gitmesi ve hariciye na- mUrettebatmı kurtarmak kabil oıa. h t ad':~ 1 d ekseri 
&enfz:iniı mamıı ve gemi beş ay suyun dibinde OŞ es .u.u.er o ur a -
erızın n artık emin bir İtalyan zırı Popof un da bu seyahata iş. kal.mı,tı. ya... (manalı bir kaş göz işare-

- Bizim (Kele&) bugün ta. 
banvaıyla gidiyor. Hele yürüw 
,,;;§"e de bak, dalgaya. tutulmuş 

gemi gibi, iki yana valpa vuru
yor. Ama, sen o ha<:nayı pek 
beğenintin değil mi? Efe.... m? 
(Bir kahkaha. ve bir göz işare. 
ti). 

- Bu g"ece, dersleri astım. 
Hocaların çoğu hasta. Gel key· 
fim gel, yan gelip oturdum. 
Gelseler de atla.trveririm ca
nım, ondan kolay ne v 

- Biletçi nerdesin pareler 
elimde kaldı. Şimdi seni de at. 
L~ır, a.şağı ineri:ı:. l1a! Ay ay, 
başıma carptılar, i.beklerim 
büsbütün elde., .... itti! .. 

• • * 
Hangi m ektebin _ · ~besi ol

duklarmı bilmediğim ilci g-enç 
kız, havada bir kahl: :....'1a aksi 
bırakarak ve tramvaydakileriJ' 
afallayan bakışlannr peşlerinde 
sürUyerek kayıtsız, hallerinden 
memnun, Taksim meydanında 
indiler. 

Bir tek bile olsa., yurdumuz· 
da lbu kadar lauhali, bu kadar 
argo konuşan ve bu konuşma. 
siyle içtimai, nıhl, ahlikt kıy • 
metinin pek eksik olduğunu an
la.tan bir Türk kızı görmek 
istemeyiz. 

Genç kızın, gerek kendi, ge. 
rekse aile ve va.tanlarmm şere
fini korumak bakmımdan, Tilrk 
kadınlığının veka.rına uygun o· 
lan terbiyeyi kaybetmemeleri 
lazımdır. 

denizt o~~ meydana koy- tirak etmesi ile ltalyaya yapılan f) 
ınaktadir. Alman yardımı arasında da bir Buglıln, "Tunderbolt,, lmnini alan ;:.=

1="======================== ı A- •ı: ·~- • • "Tet!s,,den, gene balıBedlllyor: Suyun 
l'UlleNRQ RDngTaının münasebet olsa gerektı"r. ııathma çıkarılan ve tamir edilen bu 

yeni içtima devresi Zira Libyadaki ltalyan ordu. gemi, ilk muvatfaktyetini kaydetmı, 
Amerilı:an kongrea yen.ı içtima sunun uğradığı mağlObiyetten ve bulunuyor. 

rlevre.ıMe başlamıştır. Reisfcum- lngiliz harb gemilerinin Adriya. Bu muvattakiyette l:ıahsedetı tebliğ. 
'ıur pazarteel günü İngiltereye tik denizini dahi hS.kimiyeti ve de şöyle denilmektedir: 

Götürü vergi 
Layiha Meclis 

ruznameiine alındı ardım l!.yihalarmı verecattr k ··ı·· 1 
1'Torpllin1 attıktan ~ Tundel"' 

.uzvelt vaziyeti 80n nutkunda an: ontro u atına alması, artık Al· bottun kumandanı, İtalyan denizaltı. 
tm.J§tr. Faka.tr İngiltereye yapı. manyanın Süveyş ve Cebelütta. emm bulunduğu yerden muazzam bir Ankara. 4: - Muamele vergisi 
cak olan ya.rdmun şümulü Iayt- rıkı kapatarak Akdenizi, mihver su sütunu yükseldl.ğlnl görmUştUr. kanununa ek kanun Iayihasr Mec

'ıala.rm tevdilnden eonra. etrafile devletlerinin hayat sahası haline Bunu müteakip §iddetll bir tntlla.k ol· Jis ruznamesine alınmıştır. Layiha 
anlqrlacaktrr. Amerikan hilkfuno. getirmek hayaline hatime çek- muştur. Su sütunu ne duman kaybol• esaslarına göre muamele vergisi 
i 1.()() ticaret gemisi frıpsma da miştir. duktan eonra deniZaltmm bir ucunun kanununun 27 nci maddesi ile ha.k-
.<arar ~. Bundan sonra, Almanya içirı göğe doğru dlldldlğt görülmtıştur. Bu Iarmda götUrü vergi usulünün tat. 

Bunlarm Jzıoasr bD w tamam. Balkanlarda bir taarruz yap. uç, bü-az sonra batmıştır. 'Oç ııIWılı bild kabul edilmemiş olan mükel-
JanacaJrtir. maktan ziyade kendi aleyhine balxkçı gemisinden ibaret otan katı. leflerden muharrik kuvveti iki bey-

Franaanın vaziveti buradan bir taarruz cephesi a- le, derhal birçok deniz bombaları at. giri ve işçl sayısı müessese sahibi 
" çılnıasını önlemek teşebbüsü mı:ştır. Torpilin infila.kı görülmüş ve ile birlikte onu gec;miyen trikotaj, 

V~d..... gel- "'-"'e ı Pet nin b işitilmiş olduğundan, dcnizaltmm d&, plbtik -ya, kundura kalıbı. Ök"e 
- ,..... ..... ıuw r er e eklenir. Onun için Bulgar b!\ş. -.. "' htikümeti yenide ......... -ıw tti yanıbaşmda balıkçı gemileri su bom- kese kagıy clı, terazi, baskül ve bun-

n °•Eıa.u.u..e e - vekili ve hariciye nazırı ile Al. ğinl bildiriyor. Yeni hilldimet a.. balan atarken kendi arzusu De daL. lann montaj işlerini yapan smaf 
mira! Darlan, Flanden ve Hutzin· man devlet adamları arasında mıyacağı tabı.t bulunduğundan İtalyan müesseseleri ve nüfusu 30 bine ka.
ger:in elindedir. En m.Uhimmi A- konuşulacak meselenin Bulga. denlzaltısmm ba.ttığı muhakkak ad· dar olan yerlerde bulunup muhar-
merikanm. Vişiye mümessil olarak ristan toprakları arasından ya.,ı. dedllebllir. rik kuvvet kullanmıyan ve işçi sa.-
amiral Darlan'm ~i arkadaşı lacak bir Alman taarruz planı yxsı müessese sahibi ile birlikte o-
olan bir amirali göndermiş olma.st· yerine buradan gelmesi muhte- b 1 k tt "d Al nu geçmiyeaı boyahaneleri istcdik-

u meme e e yenı en n1dn teri takdirde Maliye Vekaleti götü-
!Ül", Frsnsız donaomaamm mihvere mel bir lngiliz taarruzunu önle. t h "d t ld y h kk d k" devri a şı a ı yapı ıgı a ın a ı rü vergiye bağhva<'aktır. 

mevzuu lbalısolduğu bu •ıra.- nıek olması ihtimali daha kuv. haberler de petrol mıntakasınır. . -------------

Çarşamba gtnl ... ,.. .. 
Diyanet tııert re19U1t muft.kkHö. 

tinden: 
1 - 8 klbuımıııYıJ lNl ~

güııtl Kmtıe.n Bayramıdır. 

! - Bayram namazı İstanbolda 
yaz vasa.U eaatUe 9 8. 8 D., ezanı De 
1 S. 9 D. da; Anka~ yaz vuatt 
aaat.lle 8 S. 47 D. ea.nl ile a S. &'I D. 
dadır. 

8 - 41 derece arzmdald yerler ı. 
tanbula göre saat fa.rkl&nnı 1atblk 
ederek yaz vasatf ııaatile valdtıerinJ 
bolorlar, dlfer arzlarda bulunan yer
lerin vakltlerl, vaaıa.tt ma.balU uatıe 
aoatıdald cetvelde gÖ8teril.mJ§Ur, eza.. 
nf saatlerde bJç bir ~t yoktur. 

An dereceleri: 
S6 3'7 38 39 40 42 
Vasati mahallJ -t : 

7.45 7.48 '7.ln '7.M '7.A 8.6 
Ezani saat: 

2.ss 2.« 2.şo :ue a.ı s.16 

~~.~ ~~~ bir harekettir. vetfidir. Nitekim, Romanyada muhafazası bakımından tedafüi 
v....... ~ ı-.uw& hiç bir zaman Ame- Demir Muhafızlarla Komünist. Kurban bayramı, ü.ç milli Kurbanım Hava Kurumuna 
rikayı kmnağı arzu et:nıemektedir. bir tedbir hareketi gibi tefsir 'J· cemiyetin gayelerine yardım i.. vermek, k'lırban olmamak ~in 
Şimali Afrika harekatı fer arasındaki müsademeler ile lunabilir. Asım US çin en uygun fırsatta~ı biridir. en. ktwvetli teminattır. 
İngllizleri:n Bardtyayay&pmakta -=::~H;;::em===so~k=ul~d~u7lar:::::,:h~enı:::::d7e==m~U~-============~.;::===================~~~~~~~~~~~~;:;;;;;;;;;;;;;;;~======= 

oldukla.rt taa.rruz muvaffakıyetle him r , neye nazır tabyelerfni ha.zırla.sın .. 
devam etmektedir. 3 üncU İtalyan kararlar verdiler. Görüyorum, 1 ç K 1 Ha.san, bir çocuk gibi sevinmiş-h&ttı da yarılmıştır. 8000 esir a- ki henliz bir şey yapamamışlardır. k l ti. Ellerini çrrpıyordu. Demek bu 
~. ibir çok harp malzemesi iğ. Vakit geçirmeden karşı durmalı- er es lZ ar l sersem ve hain heriflerin cezası 
tlnam. olunm11<>tur. (000 .kı'.n ka· yxz. Hainler, ordudan bazı adam- veril ek hepsi to te · 
dar ...,, ~ lan kışkrrttrla.r. Bu adamlar, ge- ec • P a şme tutu. 

da zayi.a.ta uğratıldı~ kabul~ milere dolup bw-adan hareket ed&- .. _ No. 19 Yazan: NiYAZi AHMET_ ~ lacaktı. 
dillnJe muhasara. a.ltmda bulunan cekler gemileri kaçıracaklar.. • Hezarfen Hüseyin ağa, bulun-
m.Udafileıin yansından fazlası harp maz bir topçu idi Zaman zaman 
bari"' .... ~ıı ... ın d ,_..,_ Ş vazi - Bu ne cesaret.. B ·· ··k T ·h" A k V M R "'-':ı·ı rd tıla "~ ~ emeAY.r. u • Ali Paşa hiddet içindeydi: uyu arı ı § e acera omanı S"'LUJ.A e e a n toplardan hiç 
yete göre Bardia.da. sekiz, on bin TTA\. "di" di Elbette Kimse k'"""I durm"y---'-t"". su:.\._ zevk almazdı. Onun bütUn ve en 
kill kadar bir ttaıya.n kuvveti kal- eöy_l_en~ya uyuyor mu 

1 
·• ye -- Haydi Ö~ıe ise.. !armuz ıill;rlınizd;du.~!ki' tom:'.z şiddetli arzusu heyecanlı top mu. 

D1ll oluyor. Bugiln de bunla.mı Ut:- - Ça.buk kAhyayx bura.ya. ça.- Meydan kaynaşıyordu. İsyan e-- gemi de işte ka:rşrmrzda. Gemiler harebeleri ve emredilen yerleri 
te birlnin harp dışı edilmiş olması ğır denlerin çoğu sandallara dolmuş, adamlarnnrz tarafmdan işgal edil· uçurmakta .. 
~etü~edafmiluıı:emeldh-. Geriye ka.. Hasan kapıdan seslendi: gemilere doğru gidiyorlardı. Diğer miştir. H&Mnnı emrini alınca 
an m . enn de uzun milddet - KAhya gelsin.. bir kısmı bağrışıyorlardı. - Peki ama, o gemileri kaptan- - Paşa mı emretti.. dedi. 

mlldafaa.da kalamıyaca.klan mu- Ali paşa, derhal yapacağı işi Ali pa.,a, isyam tertip edenler- lar idare eder.. Sizin kaptanınız - Tabii Paşa .. Şimdi yanından 
~~- l k~rlaştırmıştJ. den oldukları anlaşılan bir kaç ki- var mı?. geliyorum. İsyan var. Gemileri 

ı.u6..._er talyan kuvvetlerinin İçeri giren kahyaya: şiye yaklaştı. Onlara gayet tatlı Adam dUşlindil. kaçlrtYorlar. HUseyin ağa. adamla.. 
Qekilmesine mani olmak ~in ta- - Kahya, dedi. Hemen bir kaç bir dille ve bir baba şefkati ile na- Evet, kaptan kendi taraflarnıa rma. emirler verdi. Bir kac: dakika. 
arruız1armI cenubu garbtden y&nl adamı gemile e ·· d BUt" sihatler vermegy e başla.dı: dönmezse ne yapacaklardı? irinde toplarmı gemilere döndUr-Tobruk cihetinden yannnalardrr. r gon er.. un ..,.... 
Aca.'b& Tobruktaki ltaıy;;kuvvet- gemilerin dümen ve yekelerini - Yaptığınız işin ne kadar kö· Bir diğeri ortaya çıktı : mlişlerdi. Barutları zaten dolu id.i 

söksUnler tü oldugun~ u belki aimdi d11"üne- - Biz hepimiz denizct .. ız .. diye At-lemek emrini verecekti. 
lerf ~ Bardianm ya.rdnnma koş ·· " - ..,. "" ..... _,_...ı_., D '"al ha.__ b - Baş üstUne.. miyorsunuz. Ama sonunuz hayırlı haykırdı. OmrUmUz gemilerde g~ Hasan : 
m~ ..... 'W.4 • er.u ""~ u su. - Yeniçeri zabitlerine söyle, olmaz. c;iyor .. Elbette bir ivi hava bulup - Ağa, dedi Yalnız hazı:rlan-
al geliyor. Tobruktald bu İtalyan emirlerimi. yerine getirmekte fe- İçlerinden biri orta.ya çıktı : istediğimiz tarafa gideriz. ması için emir aldık. Ateşlensin 
kuvvetleri, 2, 3 fnıkadan fazla de- dak!rliktan kaçmmasmlar.. - Burası dedi dünyanın bari- Hasan, derin derin soluyor, ba- demedi. 
fi1mdir· ~~~:Vtmetldanerin yüzde ellisi - Baş llstüne.. cinde bir diyardır .. Biz burada. kaı- zan of çekiyordu. En nihayet da- Hüseyin ağa, belki hayatında 

Il' ~ sonra. işe ya.. Ali paşa. bunları söyledikten !amayız. yanamadı. Pa.cı~a. yaklaştı: ilk defa bir hata işliyecekti. He. 
ıımuyacaJc hale gelmiştir. Grazla- sonra: - Niçin dünyanın haricinde- - Paşa, dedi. Siz dünyanm en yecanda.İı emri unutmuştu. 
ni ordusnun motörlU kuvvetleri ve - 1-!aycli Ha.san, dedi dışan çı- dir. Rahat değil misiniz. iyi kalpli adamısınız. Bunu hepi- F1a.ka.t tees.süri. çok sürmedi. Ali 
~~~eri Sldi Ba.ra.nide bil- kalım. . - Elbette rahat değiliz. Niçin miz ı:mla.dik. Onun için cammrz, Paşanm şu emri geldi : 
., .... ...._.rasta harap edilmiş oldu- - Aman paşam nasıl olur.. bu emekler, bu eziyetler .. Bir lok- ba.'}muz yoluna fedadır. Yalnız şu - Şakilerin ceza.landı:nlına.st 
ğımdan mareşal Graziani be.rdiya.- - Ha .. doğru .. Esir tliccarlan- ma ekmek için değil mi?. adamlar, artrk nimetten anla.mrya ıera.n muktazidir. Ancak' belki piş 
ya Myle bir yardmıda bulunmak nm casusları seni tanrrlar. İyi ol- - Hepimiz bir lokma ekıİıek caklar sanıyorum. Bunlaİ'& nefes man olup vaz geçerler. Onun için 
t~sü.ndeın çekinmiştir. maz Hasan iç· v zife için vatan içın· çalı tiiketmeyın· . evveı• geminin s"t .... ·u ........... d" 
İtalya • yunan harbi -· Tan~lar, dedi. Ben d on- ş;1oruez.va ' - Ali Paşa gayet sakindi, gUIUm- mem:e ateş~ ...... ' ...,....... u.oo 

BugU.n cephede pek mUhim faa- tarı görmek istiyorum. Zaten bu- - Öyle mi sa!lryorsunuz. Etra- süyordu. Yavaşça : Şimdi toplarm başmda Hüseyin 
"yet ol.ma:ınıştır. İtalyanlar Berat raya gelen ca.suslarm hepsi yaka- fmıza topla.dığmrz bir t.akrm pir ve - Onu ben de biliyorum oğ- ağa dolaşryordu. Ateşlemeyi bile 
tikametiııde ilerlemekte olan Yu- lanrp idam edilmeli, ki işimiz pü· civan ağnlar samur, sincap ve at- lum, dedi. Sen bu cihetten üzülme. başkalarına bıra.kmtyordu. 
'\n kıt.alarma bir mukabil taarruz rüzsüz olsun .. Ben gene onların las dibalar dikiyorlar. Onların iM Ben bunlara zaman kaybcttirlyo- Top, boşluğu inleterek ve her 

ı ' Pm.llJ ve pilskürtll.lın~len!lr. Kli- arasına. gireceğim. Orada yapılacak ve güza!ma itikat ecliyprııunuz. Bi- rum. Ne kadar zaman geçerse, bi- tarafı barut dumanına. boğarak 
• •ra ile trztlın .euyu at'Mında bazı: daha daha çok işimiz var. . ze verdiğiniz aylıklar da onlarm zim h}lmiz o kadar kuvvetlenir... gürlüyordu. Evvel! gerninin stltu-

naa .... _...,_.. kaydolunmq. - Demek şimdi benimle dışarı olsun.. Sen şimdi kaleye git, topçubaşı nu, sonra dilmeni, Ali Paşa.nm d&. 

T mi'laten: 

İstanbul çöpleri 
heccavlar ve 

buyuk iskender 
Bir müddet önce belediye çö-

pUıı tarifi için ef!1!1Y müşküli~~ 
k.a.rşılaşınrşt:r. Herhalde ta.rif1 

bulunmuş olacak ki, gazetelerde 
ona dair bahisler yok. 

Y a1nız lstanbulun çOOlerin • 
den şikayet devam edip gidiyol'· 
Şiıkiyetçiler haklı mı? .• BunUJl 
münakaşasını ya.pe.cak değiliJ
y a.lnız şu ka.da.rmı eöyleın~ 
ıaznn. ki İ9tanbul. bugünkü ııa
liyte en temiz bir şehirdir. :SUO
dan fazlasını temin etmek, me.t
bele halindeki mahalleler orta• 
dan kalkmadıkça. temin edile
mez kanaatindeyiz. 

Hayli entereean bir verit• 
elime gecti. Eskiden t&tanbulııll 
çöpleri birer hazine ve yüzlerct 
insa..nı geçindiren bir servet 
menbar imiş. ''.Ara.yrcr,, deneJl 
bir smıf esna!, sabahtan akşa
ma. kadar lstanbulu dört dola· 
şıp çöpleri toplarlarmış. 
Vesikayı aynen veriyorum: . 
Arayıcı denize düşen şeyleı'l 

arayıp çıkarmakla m~l ,,. 
dam. Deniz kenarına döküle!' 
sünrünttiler araemda. veya Jı-. 
rik mahallerindeki enkaz için
de ziklymet ve antika. eşya. ,,. 
raya.n bir amıf esnaf. Vaktiyle 
1stanbulda bulunan araytcıW' 
çöplük subaşısı denilen bir rei
sin idaresinde bulunurlar, ha.Jt' 
larda, yollarda ne kadar SÜP' 
rüntü varsa. .zenbillerle taşn-ıar, 
deniz kenarında teknelere kOıo 
yup yıkarlar, süprüntükr ara
sında akça, mangır, çivi ve blY 
zan sorguç, taç, cevahirli ku
şak, krymetli yüzük gibi ~et 
buJunurdtL 

Suba.şıiarma senevf 60,000 
akçe a.vaid verirlerdi. Aye.kı~ 
rma. kasıklarına kadar battal 
siyah çizme, Ur.erlerine kırmJSf 
veya siyah meşin kattan, be.f" 
!arma takke ve Ha.miteli külih 
larr giyerler, çapa, demir 1'~ 
ma, müdevver ağaç tekne, stl
pürge, kürek, zenbil. SüprUntll 
sepetleri ile icra.yJ 1W1'at ede!°" 
lerdi. İstanbulda. beş altı yüS 
kişi arayıcılıkla. geçinirdi.,, 

• • * 
Eski hecca.vlardan kon~u· 

yordu. Biri: 
- Neden bli.miyonım, dedi· 

20 inci asrr bol bol §8.ir yetişti· 
riyor. Fakat hiciv 7.evki k~ 
mış, dedi. Eskilerden misaller 
getirdi: 

Ben heccav denince mutla.Jca. 
milattan evvel sekizinci asır. 
da yaşamış Archiloque adlı şa.i· 
ri hatırla.rmı. Onun bir tek bey 
t ini okumuş değilim. Fakat hi. 
civlerinin yam&n bir tesiri var
mış. Isparta.da şürlerinin okun
masr resmen memnu imiş. LL 
kamp adlı biri kızını vaadede· 
rek sonra nedense vazg~ince 
Archiloque derhal lbir hiciv 
yazmış. Bu hiciv o kadar tesirli 
imiş, ki Likampm üç km bu 
hicvin kendilerine verdiği hi· 
capla intihar etmişler ... 

• .. * 
Bardiya yarılmış.. Taıbii bir 

kaç gün içinde za:ptedilmi§ ola. 
cak. Ben !;er şehir zaptedildik
çe vapurla önünden geçilirken 
evve!a büyük bir yel değirmeni 
göre çarpan Marnıaranm şirin 
Lapsek:isini ve Fihrük İsken.der. 
le mürebbiyesi Anaıksiment ha
tırlarım. 

lskender, Daraya y8.rdım için 
Lapsekiyi zapt.etmişti. Şehri 
harap edecekti. Aslen U.peekili 
olan mürebbiyesi Anaksimen bu
nu h aber alınca fena halde üzüL 
dü ve doi?ru Büylik lskenderin 
yanma koştu. 

tskender, mürebbiyesinin söy 
Ieyeceklerini anlamıştı: 

- Anaksimen, dedi, çok ya. • 
zık, ki benden istiyeceğin şeye 
razı olamryaca~ 

Ve !skender, Anaksfmenin 
dileğini yerine getiremfyeceğini 
yeminle temin etti. 

Anaksimen bir an düşündü 
ve: 

- O halde dedi, Upeekiyi 
tahrip ederek aıhalisini eefr e. 
diniz. 

İskender bahsini 
L§.l:>Mki bu suretle 
oldu. 

bozamadı. 
kurtulmw:ı 

N.A. 

Memleketin ilç milli cemiyeti. 
ne aynı zamanda yardım fırs(ıtı 
her zaman ele geçmez. K n l · 
bayramından ist if lUf P. P.'1~ " 

kıtrban derilerimizi T. E. ..: . 
gelmek istiyorsun? .. - Bi2 istediği.Mm yapıyoruz. Hezarfen Hüseyin ağayı bul, ael'ı-. eliği gibi pe.rça.1andI. (DEMJm' var .1 na vereZım. 
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.Polit ika; 
Çocuk Esirqeme \Görüp duşundukçe : 

~,ik!çl!~ ~.~~z~~~ . Yeni Halkooaıaı ı açllacak 
Kurumu 

1 

BerçeK barış 
Galata nahiyesı nerede? 

Eskideıı muharebe, 1ki Mfltrı 
tıduştnran, iki ülkeyi çarpı~tı -
ı an bir hadise idi. N eticeniıı 
kfınnı da, ::<ırarım d.tı yahu::. 
onlar çekerdi. Çiinkii diinya ge· 
11jş, yollar uzwı, da.glar, a..rıl-
1mync<ık laui<rr yiiksekti. Ulıı 
deni:;lcr, geçil 1•erme::;, çöllerde 
kerm11lar konup göçmeZ<ii. 

:~~=~·si~akhu~~~~~~ş:~,::!~~j~:: Halkevlerinin yıl dönümü meras11nı 
tanda.stardan hırı bı r rr. t .b 

ıöınl~miş. Bu mektubda. kasa. programı hazırlanıyor 
b;s.lıların silah altına giden 'n. 
tandaşların geride bıraktıkl;,rı 
çocuklara, analara, babalara, 
kadınlara yaptıkları yardımdan 
dolay ı teşekki.irlerini bildirmek. 
tedir. Mektubun cümleleri ara
sında ışıklı bir ruhuıı intibaları 

dalğalanınaktadır. 
Vatandaşı geride bırakıp, mil. 

lete emanet eylediği irısanlar 
hakkında artık hiç bir endic;e 
hissetmemekte ve bunu yapaca. 
ğı vatan hizmetleri için bir ga. 
ranti saymaktadır. Bu mektub 
neyi ifade eder? 

Bu nıektub milyonlar arasın
dan bir ferdin bütün ferdlere 
mümessil olarak ifade eylediği 
bir ruh lıaletin i izah eder. 

Bu, Türk vatandaşının çoş. 
kun bir aşkla bağlı olduğu Mil. 
lı Birliğin tezahürlerinden biri. 
dir. Ne şatafatlıdır. Ne de büyük 
idialar arkasındadır. Sadece sa· 
ıtıimi, sadece içten gelen bir ar. 
zLıyu aıılatmaktadır. 

Türk vatandasının samimi hi-s 
lerini ıfade ede~ satırları okur
ken ben yalnız bir kasabanın \~&. 
ği 1, bütlin kasabaların ve ıı alıi
yelerin. köylerin hislerini ynk•n. 
dan gördüm. 

11 şubatta memleketimizde ilk 
defa Türkocaklarını da içine a
larak kurulmuş olan Halkevleri. 
nin yıl.dönümü münascbctile va. 
pılacak büyük merasim için şlm. 
diden hazırııklara başlanmıc:tır. 

Bu yı.ldönürr.ünde açılacak Hal· 
kevlerimn isimleri tayyiin etmiş 
olacaktır. 

Bu sene Halke\'leı i..: .• knı·ulu. 
ışunun yıl<lönümü ~e yeni .ıçıla. 
cak Halkevleri ile Halkevleriniıı 
küşad merasimi 11 şubatı takib 
edecek ilk pazar günü, yani 16 
şubatta yapılacaktır. O gün J , 
vekilimiz Parti Genel başkan ve. 
kili sıfatile Ankara Halkev• .H.i.e. 
bir nutuj{ söyliyecek ve nutuk 
radyo ile neşrolunacaktır. 

Nutuktan sonra merasim yJ-

ııılacak ve bütün Halkevler · ndc 
nutuklar söylenecek temsili<'"' ve 
konserler verilecektir. Bu m..:yan 
da İstanbul vilayeti dahilinde 12 
Hal.kevi ve Yalova Halkodasm. 
da o gün için tatbik olunmak ü. 
zere programlar hazırlanmakta. 
dır. 

Öğrendığimizo göre bu ~~~n~ 
memelekct dahilinde Halkevlerh. 
den ziyad~ Halkodaları açıla:. 
caktır. tki oda ile bir salonlu oir 
bina ve set!elik 250 liraya kadar 
gelir temın edebilen verlerdc bi· 
rer Halkodası açtlabilecektir. 
Halkod.ılannın çok verimli oldu 
ğu bu odaların faaliyete gcçtiJi 
son bir scnedenberi yapılan tcc. 
rübelcrlc sabit olmuştur. 

YENİ KARS V AL1Si 

Dün memuriyeti 
maha ı·ne gitti 

Kars valiliğine tayin eılikn HUdıü 

Karataban, dün memuriyı>t mahal 
tine hareket etmi~tir. 1slanbulda tı7.UD 
müddet vali muavinliği etıııiş ve kerı.. 
disini pek sevdırınl~ bir iılaı·e Amiri o
lan HUda.l Kaı·ataban Hay<larpU§a 
istasyonunda ~·illiyet ve belediye erk~-

Unıınandan alman bir bardak 
su nasıl bl.iylik. sonsuz unıınan. 
dan bir parça ise bu nıektub da 
Tlirk Milletinin yekpare vaı lı. 

nı ve pek çok dostları t;"trafınrlan tei;'-
ğından kopnıus bir ıılimunedir. Y1 olunmuştur. 

Tiirk vatandaşınnı gösterdiği Mülkiye nıckl.t,bınin güzide mt'zun . 

hassasiye! boşuna değildir. Akli ıarmdflll olan Hildai Karataban Mııfi· 
selimi bliti.in milletlerden i.istiilı lada ve Konyada idadi ve ortaokul 
olan, idraki asırların iyi kctü munllimliklcl'iııdc ,.e mi\dtir muavinli. 

bir çok harikulade lıadiselerile 
keskin lesen Türk halkı hadise
leri tahli.I etmekte, dünyanın ge. 
çirdiği korkunç mücadelenin 
mahiyetini idrakte asla ter::ıd
düd göstermemiştir. Mücadele. 
ııiıı başıadığı günden itibaren 
Ti.irk milleti Milli istiklalini ko
rumak için ne yapmak lazım ise 
b( ~iin kuvvetlerini teksif ederek 
cumhuriyet rejiminin. emrinde 
yekpare bir saf halinde tort~n. 
mıştrı. 

ğin<lo bulunınu~, ınaarif mesleğinı'le 

değ'erli hizmetleri ı:eçml:;tır. BilfihRrf' 
maarif vazifeslnrlen ayrılıp ld:ıre hR· 
yatına geçen Hüdai Karataban Kon
ya vfü\_yeti mektupçuluğun<ln, İstıın. 

bulda Sarıyer kaymakamlıjı;ında, İ'\. 

tımbnl vilayeti meklupçulutıı.ında, dıı· 

hallyic Yekıileti mahalli idareler mu. 
dtir muavinlığinde bulunmuş, bihha
re İstanbul vali muavin!iğınc tayin e-
dilıııi_ş Vf< :;t>rc>.k nrnarlf gerek dahlli. 
ye vektı.letıerine mensup vazifelerinde 
dlirtist. ça.lıııknıı, ciddi nıcsaüıile tak-

d!r ve mulıabbt:it ı<azanmıştır. 

Hüdai Karatabana yeni vazife.sinde 
du muvatfakiyetler temenni ederiz. 

Ti.irk milletinin böyle yekp&.. 
re bir saf vi.icude getirmesinin 
sebebleri bütün di.inya için örnek 
alınacak bir manzaradır. Çi.inkl.i, 
üç nıühinı amil Türk mılletinin 
büyük kudretini muazzam bir 
kitle halinde ortaya çıkarmasına 

Uçüncü sınıf lokanta
l arın bi r müracaati 

sebeb olmuştur: 
1 - Türk milleti istıklalini 

bütün di.inya hınıetlerinden üs. 
ti.in bilir. 

1 - Türk milleti itimadına 
mazhar bir meclise, bir hlikun et 
ve bir devlet reisine maliktir. 

Tarifeleri yükseltmek istiyorlar 
3 üncti ı:;ınıf lokantalar, bE>letlı . 

yeye mlirarant ederek belediye. 
nin bugünkü resmi tarifesinin 
ma~r:-ıflarmı korumadığını iddia 

L'<ierek t;ıdiliııi istemişlerdir. Bı•. 
lcdiyc iktı$ad müdürlüğii. k€'yfi· 
yeti tedkik edecektir. 

Dün senelik toplantısını 
yaptı 

lJlln Galata nahiyesı ç. .E. K. 
yılJk toplantısı ~aai 14,30 da yapıldı. 
Nahiye müdürü Talat Yilce'ba.şm dıı 

bulunduğu bu toplantıya eczacı Hüs. 
nünün riyasctintic ve ba!;lkan KAmll 
Bingölün hazırlanan raporu okuma.. 
:-:ile bl\Şlandr. Teşek.kUltin yen! yılda 

yapacağı en mWıim işlerden bin de 
dispanser meselesi oldugu ve mevzu. 
un onu teşkil ettiğinden yapılacak hı ... 
aliyct şu n1erkezıle olacıığı anlatıldı. 

Ç. E. K. yeni bir dispanser açacak 
bunun için bundan 2 ay evvel topha
nede.ki Kılıcali camii medresesi kont
rat edilmiştir. Dispanser evvelfl. ufak 
bir oda ,şeklinde açılacak ııonra inki. 
şaf ettirilecektir . 

Kurumun ikinci teşebbUsU dispan· 
serin ya.nmda bir de barmdmna oda· 
M ye i.~ giden işçilerin c;:ocuklarına 

bakacak bir'himaye yuvası açmaktrr. 
Yapılacak bu teşebbüs lçın geliri 8000 
küsur lira olan kurumun bunun 5000 
inı dispansere 3000 ini de diğer v.s. 
masraflara ayırdığı söylenmiştir . 

Gene yapılacak olan bu diapan.sc.. 
ı·e halen doktor Olay glbi çocuk mil· 
teha&Sıaları, bh' hastabakıcı, bir ebe, 
bir de mürebbiye tutulması kararlaş
t1Tilmıştır. Şim<llye kadar şehrimizde 
EminönU, Ş~ll. Kadıköy, Beyoğlu 

gibi ka..za.larda 4 dispanser açılmış 
bir de bu yeni teşebbüs vardır. Gala. 
ta ç. E. K. geçen sene yaptığı hayırlı 
işlet"den biri de 110 çocuğa. mektep 
ıev:ızımatı almasr, 103 çocuğu giydi!"' 
mcsi ve 6 doğuma koşmasıdır. Kongre 
ııe bUtUn bu hayırlı işlerin yapıldığı j 
anlatıldıl<tan sonra 15 eeas 5 diı yedek 
azadan mürekkep bir heyel seçile. 
re!< toplantıya nihayet verilmiştir. 
Geçen ~eneki bütçesi 4.0H.14 kr. olma 
sma. raıtmen birçok hayrrlt işlere de 
bulunan milesseeeye bu teşebbüııtlnde 
herkesin cıı.ndnn yardım edeceği aşı. 

kfır bir şeydlr. 

-----0--

Ç. E. K. Eminönü 
kazasından : 

Çocuk kütüphaneleri ve Çar. 
şıkapı çocuk dispa.ruıeri menfaa
tine her sene mutad verilen mü
samere, bu sene de misli bir 
yerde görülmiyen zengin bir 
program ile 21 iki.ncikanun 941 
selr akşamı Beyoğlunda Fran
sız tiyatrosu binasında verile -
cektir. 

Hem ho~ vakit geçirmek, 
hem kurumumuza. hayırlı bir 
yardım yapmak üzere şimdiden 
bi1etlerinizi ç. E. K. Eminönü 
kazasının Di vanyolundaki .rner _ 
lNzinden tedarik etmenizi dile -

r • 
NZ. 

-<>-

Otobüslere dair asılsız 
bir şayia 

Bir gazete. şehir dahilindeki 
münakalat sıkıntısının göz ö. 
nünde tutularak mülhakat hatla 
rında çalıı;;an otobüsleritt ~ehr 
hizmetine alınacağını yazmışsa 
da bu, doğru değildir. 

111 - Türk milleti, Büyük ~.1iL 
let Meclisi, Hükümet ve D~vlet 

~e'.~i Milli Birliği temsilde anc~k 
ış uzerinde ayrılık kabul etmış· 

- 17 - ~ . , 
!erdir. 

iş bölümünden doğan ayrılık 
dünyanın en çok hayatiyeti olan, 
en çok samimiyeti ifade eden i. 
timadı Lizerine istinad etrnek.e. 
dir. Biribirini tamamlayan bu 
LİÇ noktanın Türk nıiletinin 1• r. 

yatındaki akislerini 1939 harbi· 
ııirı başladığı gündenberı müte. 
ıtıadiyen görmekteyiz. Köyde sa
panına yapışan insanla, mekte. 
binde ok11yan genç, hududda :1Ö· 

bet bekleyen asker, bürosunda 
çalışan vekil arasında Milli Birli. 
gi anlayış itibarile zerre kadar 
fark yoktur. 

Samimiyete ve itimada daya. 
nan Türk milleti bunun için <I i '· 

ya hadiseleri ne şekil alırsa aL 
sın tek kalb gibi Milli Şef 1nö
nlinün bayrağı altında toplu bu. 
lunacaktır. 

SADRI ERTEM 

Süm er Bankın yeni sa .. 
tış şubeleri 

Sümerbank yerli mallar pazar. 
!arının Diyarıbakır toptan ve 
perakende satış şubesi ile l<~r~gli 
Kayseri, Nazillideki toptan ve r<!· 
rakende satış şubeleri bayra.ner 
t C'~İ ::u~ılaca ktrı. 

GELEN. GİDEN: Limanlar 
ıımum mUdüril Rauf Manyas i. 
J ... mıntalm limı:ın reisi Refik A 
yantur Ankaraya gitmişlerdir. 

• 

Görüyorsun ya, dedi. Le -
vis hangi işin kendisi icin daha 
karh olduğunu bilhor. Şimdi 
sıra sende .. . Gel !)U fırsatı ka • 
Grrma .. Yoksa sonunda idıı6nn 
kadar gidebilir:ün ha. 

Barneyin g-özleri falta§ı gibi 
açılmıştı: 

- !dam mı? 
- Evet!. 
- Ne için? 
- Haydi haydi .. N'ehirt' atıp 

boğduğunuz Linton Heyls isim. 
li zavallıyı unutuyorsun g-ali
ba ! ... O işlen sen, kendi hesa _ 
bına , yakanı ı::ıyırdığmı sanı
yorsan. aldamvorsun. 

- Polis bunu biliyor mu? 
- Hem de naı:ııı..: Ve sizi ta-

kio etmelerinin sebebi de bu. 
dur .. Fakat hardi, daha fazla 
beklemeğe tahammülümüz yok. 
Bizimle beraber ealrşacak mı
sın? Yoksa düdü,ğii çalayım 
mı? .. 

Barney, korkudan kurm·an 
dudaklarını diliyle ıslattı: 

- Pekala. dedi. Ne yapmak
lığmıı istivorsunuz? 
~- Şimdi yukarıyrı. Reisin 

yanına rıkacaksın ve diyecek. 
sin ki: "Aşağıdaki iki kişiyi 
gördüm. Ben onları eskiden ta
nırım. Kendileriyle iş göremem. 
Onlar da, benim bu işte oldu
ğumu göriince, iş g-örmektcn 
vazgcctiler ve gittiler ... ,. Anla -
dm mı? Bunları söyliyeceksin. 
Biz dana önceden Levise seni 
ta nıdı~nnlZT söyledik. Onun i
çin Levis hayrete düşmiyecek -

GAZ MASKEL i HAYDUT 
Çok heyecanlı bir zabıta romanı 

lngilizceden Çeviren : H . MÜNiR-
tır. !'icn. bizim söylediklerimizi 
Reise anlat yetişir! 

- Sahiden gidiyor musu. 
nuz? 

- Hayır. 
- Ne yapacaksınız? 
- Sen bizi bir yere saklıya-

caksm ! Ve sonra, öt.ekiler gitti 
ği zaman, bize işaret verecek
sin. Biz çıkacağız. 

- ötekileri göndermekten 
maksat ne? 

- Herhalde Levisin, bi1..d~n 
olduğunu çaktırıp da, kendisine 
bir fenalık yapılma~mı isteme_ 
yiz değil mi? Fakat buradan 
c;:ıktılar mı; birer birer yakala -
nacaklardır. E~er hep bir ara -
da yakalanacak olurlarsa. "Kap 
lan,, Lcvisin oyununu anlayıp, 
onu temizlemeğe kalkabilir. 

- Zannetmem. 
- Evet, evet .. Sen bizim de. 

diğimizi yap... E\'de. onlardan 
başka daha kaç kişi var? 

- Yalm:r. bir kişi? 
- Kapıdan iceri girdiğimiz 

n kit karşımıza c;ıkan uşak 
mı? 

- Evet". , O adam, bu binanm 
isleriyle uğrasıyor. 

- Şu halde ötekiler gittiği 
zaman, burada ~. Duranti ve 
uşak ka.laeak e~le mi? 

Durantinin adını işitir işit
mez Barneyin gözlerini livr!rn 
bürüdü : 

- 'Evet, dedi. O zaman nr. 
yapacaksın? 

- Sen orasını bize hı»::ık. 
B~rney alnından boşanan t('ı'

leri koliyle füldi: 
- Fakat siz çabuk olun, de_ 

di. Yukarda kiler nere-deyse ge . 
lir. 

- Nereye saklanacağız? 
- İstediğiniz yere saklana.bi-

lininiı. Bütün binanın içinde 
)•alnız, bir iki oda. döşelidir. ö. 
teki odalar bomboştur. Kimse 
oralarıa g~rmez. İsterseniz. şu o
dada bekleyiniz! 

Barney, bir kapıya işaret et. 
mi<?ti. Stanley sıordu: 

- Orası neresi? 

- Biz, "kahvaltı odası .. di. 
~z ... Bir kenarda kocaman 
ltir dolabı vardır. Oraya da gi
rebilirsiniz. 

Stanley kabul etti: 
- Ala ... 
- Fakat Reis sizin gittiı?irıi-

7.e çok ieerliyecektir. 
- Zaımet..eınem.. E.~er Levitı, 

Of\l,llunu _fyi oynarsa, içerieıme. 
si""e lüzmn kaılm~akirr. Le
*'! Bııdisine düşetı ~ 

19 ~ ı,, ba§lrulığı ilk gibı. 
rle;ıbcri, tahmin tezgah-

1.ı.ınna yeni bir hı-: geldi. E>t 
Ltıhafı §il, ki lez.g<ih bir oufoqıı 
halde, çıkardıkları mal, hiribi -
rine zıl. 

Bir yaııdan girdiğimi;;; yılın, 
k-0rkıuıç boğuşmalara, pek kon. 
lı bofia:;W.şın.alaı·a s11Jıne olacf1· 
ğını söyliiyorlar; bfr yanda11 
d.rı barı.ştaıt, hem de adil l)ir 
barıştan bahsediyorlar. Hattci, 
<idil brırış»ı ne demek olduğu. 
nı" anlcıtanlar, böyle bir .suihn 
tarif edenler. bile var. 

Barış, gü-:cl şeydir. Hele 
harp denileıı ktzıl cehemıemı 
gördükten, kurbanların sayısmı 
öğrendikten sonra, bu güzel
lik bir kat daha alımlı oluyor. 

Bir damla kanla karşılaşma. 
trıış delişmen çocukları alc'ıJlen. 
di.rrnck, kavgaya hazırlamdk 
kolaydır. Bir memleket, brıza.n 
cihangirlik taslayan kukla kah
ramanların da p~ine takılabi
lir. Fakat siperlerde, sokYiklarda 
ağızları se.~sfo çığhklarla açık 
ceııazder, onların ahl1Qrını ra
btıcak ba.şlarııuı getirir. 

- Barış! Barı..~! 
Diye çığru;mağa başlarlar. 
"1941., , işte bÖ1Jle acı idrak-

lerin ufuklarda çakmağu baş. 
ladığı giinlerdc girdi. ibret. 
hrr ookH hayırl? işler gören, 
bir zihin aydrnl1ğıdır. Belki bu 
kere de ayııı şeyi ~ıapacak. 

Hakiki cihangir, gerçr,k kıcı.lı. 
ı nıııaıı, mesafe idi. 

Bugi'1ı, insanlar kanatlanm· 
ca dağlar eğildi, deııi::;/cr ycırıl. 
dı, çöller birer adımlık yer ol. 
du. Ortada gö:;le göriiliir, ellF 
tıdulıır bir ilrr/emc ııar. A mo 
bu terakki, hiç d-€ l~himize de
ğil. ''Kurımını yonuıda ıra.-: dLl 
ya.nar!,, ı, bi:: gclişigii.zel bir .ta 
sözü .~ayardı'J•. Mcğr.r iri hik
met d.olu.ymu..ş. Bugilıı biitiin 
d'iinya, hep bu yarım ooiır1ıtk 
hikmeti1f altuufadff. 

BiribirlRrine kıli.ç çtkcnler. 
dÖ1ıiişifrlerkcn, harp mcydaııla .
rırıdan tı:::akta olanlar, barı~ ı· 
çinde yrı.<tıyanlar da wıralaın. 
yorlar. Ta 1ıza.klarda. parlayan 
ales binlerce kifometre ötede. 

~· ki bir mUlefi, wrardaıı zarara, 
sıkıntrdan sıkmtıya ntıyor. 

Esldden teke trk clöuÜŞ"tt 
kahramanlar, milletlcriıı aloı 
yazılamıı yazarln.rd1. () nı}ı."itki 
itıstrnlar, meğer ne 1fiiks"k ya· 
1·adı lışlı, ne ileri ru Jı lıı kim.,,e
lermis ! .. Bııniin bi:;, 1ıal11ı.~ mu. 
haripiere .~7dtrma'kla do 'J.'"(1:1· 
rııt}'or, "topyekıin harp., ıııira. 
st!Jle ç-0luk çocuğa, hast(I ya, _ka
dın ve ihtiyara d.a öliim ııa_qdı-
rıyoru::. . 

(Latfen .'fflhifeyi çcviriııız) 

GO ND EN GONE 

Çalgıcılar Otobüsünde seyahat 
Gecenin on ikisinden sonra 

Taksimden sureti mahsusada 
ça1ğıcılar için hareket eden bir 
otobüs bulunduğunu biliyor mu 
sunuz? 

Musiki sanatkarlarnıa "çalğı
cı" deyip geçmeyi reva gor. 
mem. Fakat içeri girmeye te. 
şebbüs ettiğim zaman suratı. 
ma haykıran birinin kullandığı 
bir tabirdir bu: 

- Yabancı almayız, diyordu. 
Bu otobüs <:alğıcılara mahsus. 
tur. 

Fakat nasılsa aldılar. iler 
halde geleceklerin sayısı pek 
azdı. Biletçi !stanbula boş dön
mek istemedi. Bana da lU.tft>n 
bir yer verdiler. 

Şintdi, bana "çalğıcıla.ra mah 
sustur'' hitabında. bulunan zat. 
la karşı ~arşıya idim. 

O anlatıyordu: 
- Vallahi üç gecedir uyku. 

suzum. Yılbaşı gecesi rnalfım. 
Ertesi gece yine öyle. Dün ge. 
ce gözümü kıpmak nasib olma 
dı. Ne >ıes kaldı; ne nefes! .. 

Saçları havaya doğru ka:k-

biliyor. Guya.. seninle bizim a. 
ramızda bir kavga varını~ gibi 
hareket edecek. Ben, ona, o tarz 
da hareket etm~i için talimat 
verdim. 

- Pekala ... Fakat ·Jir yerde 
a.ksakhk olursa, ~ifaelteC'ek siz_ 
siniz. 

- Tabii, tabii... Ona şi.iphe 
mi var? Biz arkadaşlarımızı ya
rı yolda bırakmayız! 

- Anladım. Siz SÖ?.JÜ.nün eri 
adamlara ıbenz:iyorsunuz. Haydi 
ça'huk ortad:m knvbolun ! 

Ayak sesleri işitiliyordu . 
Barneyin işaret ettiği kapı

dan içeri daldık. 
Biz içeri girerke.n. Stanley 

Barneye ı:;u son nasihatte bu. 
lundu: 

- Soğukkaıı.lıhğı elden kay -
betmc .. Ht"r sey vohında gide-
cektir. .. 

Girdiğimiz odadı.. bittabi e. 
lektrik yanmıyordu. Fakat per
desiz pencerelerden vuran ay 
ışığı ile etraft görebilmek miim 
kündii. 

Stanley kar~ı tarafta g-öziiııe 
ilişen kocaman dola ha doğnı 
yürüdü. Kanısının Ü7.erin. bir 
an.a:ıt::.r vardı. Anahtan çevi. 
rip dolabı açtı. lkimiz birden 
içeri girerek kapıyı Ü7.erimize 
kapadık. 

Biz ora va saklıuıdı~m.,, sı
rada. i<;erki odadıuı ~M\4-r ~. 
tllmeğe başladı. 
~e göylendfifııı ~ 

~ı'k. 

mış, kanı yağız, ve geceıun > 
saatinde biraz da traı:;ı unmı
bulunan o zatin bu acıklı ~ıkA. 
yeti karşısında üzülmc-dim de 
sem yalan söylemiş olurum .. 
Düşüntllı; kolay mı; geceleri 
halkın zevkine hizmet et4 
gayreti ile şarkılar çığırarılr 
nefes tüketerek bir saniye lıi' 
~t yüzü görmeden çaJ'r~ırnı~ 

.._., mı? 
Btr müddet sonra teşhhi'l\. 

de yanıldığımı anladım. ZT'l"6. 
karşımda sesinin kısıldığına'uı 
deni yanan kara yağız tat. 
birdenbire yerinden fırJayari'fc. 

- Vakit geldi. Gidiyor~! .. 
diye bağırdı ve dışardan dola· 
şıp otobüsün ön tarafına geçe. 
rek direksiyonun başına otur. 
du. 
Meğer bu zat: çalğıcılarm o. 

tobüsünü idare eden şoförmüı, 
Araba doiuncaya kadar içeroe 
tanıdıklarla hoş beş etmeye gir 
miş, sesının kısılmasına dair 
yaptığı şikayetler de, hiç şüp

hesiz, şarkı söylemekten dcğı1, 
ezilmesine ramak kalmış halt 
dikkatsiz yolculann ark:uıuı. 

dan avazı çıktığı kadar ba.ğınt. 
rak, onları alenen "methetme. 
ı:;inden'' ileri geliyordu. 

Her no hal iı:;e, "musikişinu ' 

sandığım zatin, "şoför" çık. 
ması, beni, arabanın i~inde bu
lunan ı;anatkarlarla ala. 
kadar olmaktan alakoymadı. 

l<.,akat bu · sanatkarlar. otc. 
hüsün ol<lukça loş aydınlığ na 
rağmen benimle daha ziyadt> 
alakadar oluyorlardı. 

Hele sonradan gelip de beni 
orada diğt:r sanatkarlar :ırasın 
da otll.ı."muş bulanlar, eni kunu 
bir meslcl• Rempatisi gös~n e. 
ye başlamıı:ıtı. 

Bunlardan bilhasa iki kif;inın 
yolculuğumuz devamett.iği mild 
detçe fıstl fısıl benim haltiıMm.. 
da koımştuklarmı hiı:: ·ed.iior. 
dum: 

Nihavcı:. ineceğimiz y re yuk 
laştığımn sıra.da, bu iki ?-işi. 
den l.ıiri t•7.an11M1k : 

- Affedersiniz, dcdı. 8iz, 
Çakırın kahve!'inde, tek telle 
asri şa.rlnlar cal:m delikıınh de. 
ğil misiniz:' .. 

Gülmek rrıi, ağlamak ' . \a· 
zımgeldiğini keRtiremedim. Jl't. 
fı:at 11.da.rnl dn CP\"a~l2 b9a:-.
mıtıiım . 

-F.vt>l. tJl'dım Y ıı...banesnm 4t' 
ğmm. Fak:>t ~ h• t~ı 
crılıvo1•um 

'"4"-'nw! YON 1 t:-



Pa ti müfet
tiş e i Ankara
da top anıyor 

Ankara; 4 (telefonla) - Öğ. 
rendiğiınizc gorc, Cumhuriyet 
Halk Pn.rt.ısi müfettişleri bu ay 
içinde Anltarnda uınumi bir top
lantı yapacnkbr. Müf ttişlerin 
bu toplantıya davetleri için ted. 
kikler ve hazırlık yapılmaktadır. 
Toplantıya yurdun muhtelif kö. 
elcrlnden bazısı Uç ve bazısı iki 

vilayetten mürekkep mıntaka. 
Jannda Parti te.~kilatmı milraka
be eden Hl mebus Parti müfetti. 
§i ile 1.staııbul vilayeti parti rcıru 
i§tirak ede ektir. 

Parti müfettişlerinin Ankara 
da bulundukları esnada reisi. 
cumhurumuz tarafından kabul o 
luna.cakları anla§llmaktadır. Bu 
kabulün Milli Şefimizin mebus. 
lam gımıp t;tırup vermekte ol. 
duğu ziyafetlerin en sonunda o· 
J ğı tnhmin olunmaktadır. 

Parti mlif etti§leri bu vesile ile 
toplanblnr yaparak ihdasındruı
berl bir sene geçen Parti mUfet. 
tışliklcrinin çalışmalanndan a. 
lınan netice, muhtelif mıntnka
Jarda tnkib olunan metodlann 
hangilerinin daha muvaffak ol. 
duğu ve vilayet kongrelerinin 
muhassal:ısı üzerinde görüşme
ler yapacaklardır. 

Vfl!yPt kongrelerinden sonra, 
Parti müf ettlşleri rapol'larını ~e. 
nel sekreterliğe vermeye ba~la
mışlnrdır. 

l{adınların orduya 
hizmeti 

Türk kadnunın, Türk erkeği 
gibi vatanını müdafaada alac:ığı 
~ıfe tesbit edilmi bulunmak
tadır. 

Bir sefer wkuunda. hastane· 
1 rde ha ta \e yaralılara ilmi ve 

nnr bir ~ide bakılmalarını 
rnin için kendilerinden l~yıkiyle 

r ifade edilmek üzere. bu vazife-
ehcrişli Tiırk kadınlannm 

} ı tirılmclmne yük makam-
. rca buyük ehemmiyet veril
mcı<tedir. 

Bu enmtcd olarak, memleket da. 
lnd yer y r atılmıı ve açılacllk o
kuraların daha Ç<)ğalt&cağı §Up. 

alzdlr. 

Şehıimlzde olduğu gibi, btltUn yurt 
tdnde münevver kac!mlann bul ul\1 
hizmete h!ı.zırlapmalan hatırlatılmak 

tadır. 

Lılac, orta vrya fikokul mezunu oı.. 

mıuıı, herhangi bir Türk kadınmm 

b11 hizmete (IUrak et.meal için kafi 
bir eovlye olanık tesbit edllınlfUr. 

:au kunılarn devam ed celc olnn ba
yanlar, aynca nıchaniyet haklan ka· 
zanmı ola.caklardlr. 

1941 

ing liz - Ahnan 
va harııı -(Ba§ tarafı 1 incide) 

deflerc bUyUk ve ortn. çapta m\ı
te.addid bombaların isabet cttı. 
ği gorulmUş, bir çok yangın h ··n 
balan n:~lmıştır. 14 ü bilyuk ol. 
mak ÜZCl'C 18 bUyilk kızıl ~an. 
gın çıktığı görülmU§tür. B yaz 
alc li yangınlar ise sayıtamıya. 
cak rlerece fazla olmuştur. l\IU
teakiben gelen tayyareler hedef 
lerin bulunduğu sahanın bir ateş 
denizine b nzediğini görmilşler. 
dir. 

Tayyarclerimlzden biri yolunu 
kesmek isteyen bir dUşman tay. 
yaresini pilskUrt.mUş ve hasara 
uğratmıştır. 

Düşman topraklarında. ve 
dilmnan ieıgali altında bulunan 
topraklardan başka hedeflere de 
taarruz cdilmi§tir. 

BütUn bu harekata iştirak e. 
den tayyarelerden yalnız blrı ıis
sUne dönmemi§tir. 

ALMAN TEBLICI 
Berlin; 4 (A. A.) - Resmi 

tebliğ: 

Fena ha.va ~artlarına rağmen 
Alman hava kuvvetleri tarafın. 
dan dün yapılan ke§if uçuşlarJ i 
yi neticeler vermiştir. lngilkr.;.. 
nin doğu _ cenubunda bir tayya
re meydanına muvaffakiyeUe 
taarruz edilmiştir. 

Dün gece muharebe tayyare. 
!erinden mUrekkeb filolar Hrls. 
tol Hmanma hUcum etmi3lerd'r. 
Atılan muhtelif çaplarda bomba
lar uzak mesafeden görUlebllen 
bUyUk yangınların cıkmasu.a ve 
infilaklar vuku bulmasına seLe. 
biyet vcrmistir. lngilterenin do. 
ğu .. cenubunda mUhim hedoOe
rc de taamız edilmiştir. 

Diln gece dU§man tayyare er 
Almanyanın §imalinde muhtelif 
yerlere hücum etmişler, bilhas. 
sa meskCın mahallelere yangın 
bombalan atarak bir çok yangın 
lar çıkarmışlardır. Askeri zu,ar 
ve harbin sevk ve idaresi bakı
mından vukun gelen zararlar e. 
hemmiyetslzdir. 2 lngillz tayya... 
resi dil§tirl!lmilştUr. 'Bunlnr lan 
bh 1 bahriye batarya lan nte ile 
dU§mll§tUt. Alman tayyare' nn
den biri üssUne dönmenı~r. 

Saraçoğlunun 
• 

mesajı 
( tarafı 1 fncfde) 

üzere şarki Akdenııde lele ver
m c devrun edecek! rdir • ., 

B. Vekiarelli dıyor ki: 
Bu iki ktıhlnane mesaj tatbik 

ve tahakkuk sahalanru 1940 dan 
eV\cl bulmuşlnrdır. 

Makale sahibi Yunan başvekili 
B. Metaksasın di er kchan tleri
ni hatırlatmaktadır: 

1940 ubatında Bclgradda top
lanan Balkan antantı daimi kon
se}inin ıçtimaından dönen B. 
Metaksa Selfulik belediyesi taıa-

Kur11arm mUddeU, azamı lkl buçuk f ından serefine 'erilen bir zi) a
ay olacaktır. lkt buçuk nytık tedrls f ette söyle demişti: 
mUdd Unln sonunda, hem§lreler 1mtl. Fırtınanın önüne seçmek için 
han edilecek ve muvatlak olanlara imkAn dahilinde olanı yapacağım. 
erilen vesikalar, vek!letçe tasdik o- Sonuna kadar rnU\affak olup ol-

lunacaktır. rnıyacağımızı bilmiyorum. Yalnız 
Memleket dahWnde u erlik fUbe muhakkak olarak >unu sôyliyehi

lerlncc yapılan Uo.nltlra. ka\'lmlanmr. lırim ki dünyayı ka p kavuran 
%ll1 öst r<llğl aı a daba ıılrııdlden bu fırtınadan kendimize hurmet et
yUk b'r mikyası bulınu§tur. m ni bildiğ.miz için hürmete la-

Bu hususta daha gerılo tafsUAt fçln, yık ve almnuz açık olarak çıka
kursıam dııvet etmekte olan §Ubelere cağız. Ak İ takdırde yılan gibi 
mUracıuı.t edilmesi bıtdirllmektedlr. yerde ürünerek sulh içinde kal-

================= maktan a ulh içinde olmamak evla.dır. 
~ Atild., nm döv~çi'lcri, bun -

Zarın 1;imine efkatle cği;ir, ki. 
nıino şJa 8Ut ar, k mini de sayaı 
ile seltimlard . 

Unut mı yal m, ki "Atild., ta. 
ri1 !n al ma kanlı bir pençe g •• 
bi qcç n1mı~, ::alim sıfatiyle 
an lmt~ı. Çağları teT 'ne akıt .. 
rruık kabil olsaydı, bin beş yü.:: 
rnc sonra, yeniden sah W'lfB 

ç 'ftoca1c olaıı "Atilt.i,, , a aba 
bttgdnk!llcr için ne di ccektif! .• 

Dillerde dola§an barış 1:ika
yesi, gal ba bıraz da 1'1 hların 
b ı bez9inl"§'nd 11 doijuy<Jr. Yıır
d mu, ooa ıın kort•ycı '" ldm.se 
bir§çy d'11crrıe::. Fal·at bir dam. 
la ı· , bir damla alın teri dök-
11ıea·11cri topra1:1a sal ran
lan, her zaman, hcr1~,s lanetle 
ancıcaJ:tır. 

B 1 bize haki7.-i ba~ın, an. 
ca7•, yonJı"zıinün bir kere ~ 
ha bu tüt•lü /e7.61wtlert3 uğra. 
tKMına scd ço7:.ec!Jk ted.bir'lcrle 
geleceğ"nlO inanıyorum. j 

O zamandanberi Yunanistan, 
büyü!< §efinin bu sözlerini ve 28 
t~-rinievvelde sabaha karşı saat 
üçte Yunan topraklarının teslimi
m talep eden Italyan u timato
muna karşı söyledi!i "almak i ti 
}orsan gel de al,, sozlerini dustur 
ha ın koyarak benimseml tir. 

l\.1aka1e muharriri 1940 eubatm
da aktedıl~ Balkan antantı kon
seyi içtimamt son içtima olarak 
te Akki etmek lazım mıdır suali
ne şu cevabı vermektedir: 

Hayır, çünkü kıymetli rne lek
ta~ımız 'e do tumuz Huseyin 
Cahit Yalçının (Ye~i Sabah) ga
zet ındc daha evveli i gun yaz
dı ı gibi bö3•le bir anlaşma hadi
selenn icabıdır \C her ne ba
hasına olur ;a olsun yenid n ta -
hakkuk cd <:ektir. 

-m&iilliR!!!lllllilmııa~ ·-
l,İQCUll H"ıuını 

Ahmet Al<koyunl 
ı n im Tallmhanl!' l 11ıu No 4 
l'ıı7ıırıt maAdn ııergtln sıutt 1e 

fl'D ımnra Ttll'fnn 401:1'7 

Afrika harhı 
(Bcı§ tarafı 1 incide) 

taınminen dörtte bıri i esir aldı' 
tan sonra avustraly Wur bugt:n 
temizlik harekHma dc\iam <:t. 
mışlerdir. 

HARB NAS!L CEREYAN 
EDiYOR? 

lngiliz Karargahı; 4 (A. A.) -
Diln sabnh şafokln beraber A· 

vustraıya kıtantı Bardia haricin. 
de 8 kılometre imtidadıncn yn. 
nm bir d:ıirc şeklinde ın: . • k. 
ta olan iı;tihkamların ccı t•bu 
garbisindcn dört nala bir si\rat.. 
le taarruza geçmişlerdir. A vus
tralyalılarm birbirine dikenli tel. 
lcrle bağlı esas müdaftıa hattıııı 
teşkil ed(•n 40 kadar istihkiı.rr.ı 
ele geçirmeleri uzun silrmemı • 
tir. Bu hücum cRnasında İtalyan 
mlidafilerinden bir kısmı siıtıgU 
den geçlrilmfı:ı, milhim bir kısmı 
da esir cdllmi~tir. HUcumun bü. 
tün ağırlığı mildnlna hattının 
bir koşesi iızcrinc teksif edil
miş olduğu için yanın dairenın 
sair kısımlarında bulunan toplar 
ve müdafaa vnsıtaları hücumla. 
ra karın biç bir i görememiştir. 
Filhakika pek çok toplar milda. 
faa hatlannın ilerisine ateş ede 
cek tarzda vazedilmiş olduktan 
için yarım dalr~in içine dc-.;ru 
bir yandan vuku bulan hücum
lara kat'§ı temamile faydasız r 
lar. 
Mareşal Grazyaninin Bardiaya. 

yardım edebilmek hususunda uğ. 
radığı en bUyUk mUşkUlat, eıın. 
de ne kafi derecede malzeme ne 
de bunlan na.kıl ic;in icab ettiği 
kadar nakll vasıtası bulunmanı:ı. 
sından ne§e:t etmiştir. ÇUnkU ı~ 
ta.lyan·ordusunun bu gibi vnsı. 
ta.lan Mısır ricati esnasında 1n. 
gilizlerin eline geçmi5tir. 

Diğer her iki ordu da çölde 
tabii surette tesaaUf edilen ~ok 
soğuk rüzgarlarla. top makaniz.. 
malannı, otomobil motörlerlni iş 
lenıez hale getiren ve yiyecekla 
rin UstUnc pis bir toz tabakacı 
yapıştıran kum fırtınalariyle uğ 
raşmağa mecbur kalınıtJ}ardlr. 

Bardia. mUdaf a..n. sistemi halr
kında cldo edilmiş olan doğru 
malumat hlicum hazırlıklarının 
muvaffııkfyeti i~ın en mUhim bir 
AmU olmu,tur. Ha.reklt henUz 
devam ~tmekte olduğu için cıt a 
diki halde tafsilat vermemek 
mecburiyetinde olmakla beraLer 
Avustralyalı k~ müfrezeleri • 
nfn bir çok defalar geceleri .n~ 
daf aa harici hattının iç t. rafı. 
na girdiklerini ve ltalya.n mt"da
faa tertibatı haklnnda mufassnl 
malfunat getirdiklerini söyliy-.. 
bilirim. B ı mUfrezel r tanklara 
karşı hnzırlanmı olan tuzaklan 
tesbit ctıneğe ve ebadını ölç. 
meğe muvaffak olmueıar ve b -
raberlcrlnde hir çok esirler de 
getinnf lerdir. tsUcvab edilen bu 
esirlCrden müdafaa sistemi hak
kında et.raflı malO.mat almak ka. 
bil olabılmişt.ir. Diğer taraftan 
lngıfü tayyareleri de keşif u. 
çuşlan yaparak Bardia istih .. 
kimlarının fotoğraflarını almak 
suretile taarruza bUyUk yardım
larda buhmmuşlardır. BütUn bu 
hazırlıklara rağmen bidayette 
Bardiayı muhasara eden kıtaa
tımız yalnız hafif motbrlti kı. 
talardan ibaret olduğu için nsıl 
taarruza geçebilmek Uzcrc yar. 
dımcı kU\-vctıerin Bardiaya gel 
mesinc intizar etmek zaruri ol
mu§tur. 

İTATJYAN nBLtGt 
Roma., 4 (A.A.) - Stcfani a

jansı bildiriyor: 
211 numaralı İtalyan reımıt teb

l'ği: 

r, etaksasın mesajı' 
(Ba.ş tarafı 1 in ·ac) 

menuıuni} etle takip etmekte o
lan ben size bütun kalb;mizle 
~eref ve zaf "'rlcr dolu bir ene 
t m nni ediyoruz. 

1 laın d..ışmanlarımızı imha ve 
ku \etli, zaptedilmez bir Yuna
nistaru sağlam S'Jrette temin et
tikten oonra şeref \e şanl:ı dolu 
olaı ak donmenizi bekliyoruz.,, 
JANDAHMA VE lTFA1YE 

Kl VVETlNE 
Aıitıa, 4 ( A.A.) Başvekil 

1etaksa poli , jandarma ve 
ıtfaiye kuvvetlerine bir mes.:j 
göndererek cesaret ve feragatle
rinden do1nyı kendilerine ve 
bilhassa muharip orduyu ta1 ip 
edenlerle bombardımana uğra
yan şehirlerde fedakarlıkla vazi
felerim ifa edenlere teşekkürle
rini bildirmi§tir. 
Londrn, 4 (A.A.) - AH"ladon 

gelen mevsuk haberlere göre, İ
talyanlar A\·Jonya, Tepcdel 0 n, Kli
sura kasabaları dilpuımn eline 
düştUğU hald yeniden daha geri
lerde tutunabilmek Uzere de müs
tahkem bir hat tesislnA çalışt)'la.k
tadırlar. Avlonyanm Ziyaı yalnız 
aakerl bakımdan değll, iktısadt 
cıl etten dP. sonderece mUhlmdir 
Filhakika petrol kuyuları bu mm· 
takada.dır. Ve pet:rolil denize nak
den borunun ucu da Avlonya li
manında bitmektedir. Arnavut 
petrölü İtal.}anm halihazırda. ye
gıi.ne dayana.bileceği bir menbadır, 
onu elden kaçırmak İtalya için öl· 
çü :..miyecek derecede bUyUk neta
~ ıee mal olabilir. Pogradet ile El
basan nrasmdakl saha.da ç anlan 
krom madeni de nynı vaziyette -
dir. Harp saniyilnde ç llği ıslah 
için kullanılmakta ol:ın kromun el
den kaçması başka hiç bir yerden 
tedarflt edilcmiyeccği için ltalyaya 
mlihlm bir darbe teşkil eder. 

\ttna, 2 (A.A.) - (Gcclkıniş· 
tJr) 

Umum! emniyet nezareti tanır 
fmdan l fklnci Unun a]q;amı neş.
redilen resmi tebliğ: 

Memleket dahllind sUkfunet 
hUkUm 6UrmU Ur. 

Snl!h.fyettar makamlardan alı -
nan mUtenımf.m malOmata göre t
talya.nla.rm Ayunrandadan kaçar
ken götilrdUklerl rehineler anı -
8IIlda E§ra!tan 15 Yunanlı daha 
bulunmaktadır. Bunlann arasında 
doktorlar, tUcea.rlar, muallimler, 
milhcndJsler ve Yunan konsolos· 
hanesinin bir kavası bulunmakta
d.rr. Bunların alubP,U meçhuldUr. 

Atlnıı, 2 {A.A.) - (Gecikıriıştir} 
Yunan ordula.n 'baŞlçum!ndıuılı

ğı tara.fmdan ı eikMun 
mı neıredilen 67 numaralı r mJ 
tebliğ: 

Mahdut mevzii hal'ekCıt ya.pıl
nuştır. 

Tarafımızdan esirler a.Imnuı, ild 
top, vesair malzeme iğtlnnm e
dilmiştir. 

Taymis'in yazısı 
(Baş tarafı ı tnclde) 

den meşum von Kilingerin F b
rlciousun yerine elçi tayin edilJ. 
rek BUkreşc gelmesi Demir Mu. 
hafızlarla Gestapo tarafı .dan ~ a 
pılan tethı"' hareketiyle ayni za. 
mana tesadüf etmiştir. Alı ;.n 
tnzyiki Romanya üzerinde art
maktadır. Buna mukabil Ttirkiye 
bUtiin tehdid ve davetlere knr ı 
metanetini muhafaza ctmi ır. 

İtalyan matbuatı TUrkiyeye 
karşı tekrar şiddeth bır m · c • 
dele açmı§tlr. Giornale d ltalia 
gazetesi, Türkiyeyi, 12 ada hak
kında lngiitere ile gizli bir anla§ 
ma yapmıs olmakla ittiham et. 
mektedir. 

Diplom:ıtik muharrire göre, 
bu ani hücumun sebeblerl ltaran 
lık kalmakta ise de lt:ılyaıılann 
Bitlerin Türkiyeyi elde etmek i. 
çin rü§Vet olarak 12 adadan bir 1 
kaçını Türkiyeye terki husu;ır ı.. 
da Musollniyi ikna etmek f.:.te. 
diği hakkındaki hnberi itıbarda.n 
dUeürülmck istenildiği tahmin e 
dilebilir. 

Muharrir oozlerlni §U sur tle 
bitirmektedir: 

Willt Şefi~ teşviki l ç·· uı hayra 
uzerıne opç .ere 
(Baş taraf• 1 incide) ıkramı 

ICongre, bu gak verlmll v fay- r.-zt kimeelerln • ~ 
d 1ı toplantıyı hazrrladığmdım 'e ' · • ~n':ı.n \ -:- bu kurball"' 
pamuk müstahsillerlne verdi ı l rın aralarını, mahnll 1~ 
kıynıeW ö:'fütlerden dolayt ziraat ki "~"'" ilcre vermem vnad 
Vekili Muhlis Erkmen'e saygı ve leri belediyece anlaşılmıştır• 
r;Ukranlnrmı arzettilct n sonra \'C- ~ 
kilin kongre dileklerinin J orlne !!..ı kurbanlar önftnı .-Aat 
gotlrllmesi için imkiln dnhlllnde o- w1~an bavrn.mmda Sili~ 
lan h r eyin ynpılar.ağmı teba-. Y":ie .i <:5f":Wer wrct.ında ,,N 
rilz ettiren kapama nutkunu alkış- lerek tler çöpçUleı"<l d 
!arla dinlemiş \'e toplantısma ni· _ı_ac_ak_tır_. ______ _ 
heyet vermiştir. 

Pamuk kongre · azası, kongre 
kapandıktan sonra Onn.a.n ÇifUi
ğlni ve hayvanat bahçesini gez
mi !erdir. Bundnn sonra Ziraat 
Vekilimiz D. Muhlis Erkınen kon
gre aznsı §erefine eeblr lokanta • 
smd:ı bir öğle ziyafeti vermietir. 
Snmlmt geçen bu ziyafetin so
nunda Vekil pamuk toplantısmçı 
çok velQt mP.ııslsini tebarüz etti· 
ren bir nutuk söyliycrek nrkadrıt· 
ıarmın, gerek velclılet ve gerek 
şahsı hakkınd!l göstermiş olduk· 
lı.n krymctli teveccUh ve Utifot
larına karşı şUkran borcunu, on
larm direktif ve dileklerini yerine 
getirmeğe çalışmakla filli olarak 
ödeyeceğe.ini teyit ettikten sonra 
dcmistir ki: 

''Arkadaşım Fevzi LQtfi bana 
hocam diye hitap etti ve bu suret· 
lo en hassas bir damcmna dokun
muş oldu. Bir hoca. için en bUyUk 
eeref en bUyU'k iltifat, yetiştirdiği 
tnlcbeslnin kendisini ge<;ti~I, ken 
dlsinden daha yükseldiğini gör
mektir. Aranızda. bir çok talebem 
va.r. Bu talcbclerimin. bu ark dnş
lamnm bllyUk ınuvaffakıyeUerlni. 
ilimlerini ve faziletlerini gör
mekle bir hoccınm duyabileceği n 
büyük eeref ve i!tihan duyuyo
nım. Bu iftih:ıl' ve "eref yaşlnrmı 
eger gözlerimde gönnUyorsanız 
bu, onların kalbim dökUJUelin 
dendir .• , 

'Bundan sonra. Ziraat Vekilimiz 
içmden yetişmli, içind bUyUmü 
olduğu V"' içinde bulunmakla gu
rur duyduğu Türk köylO U fi rcfi
n knde-hini kaldmnıı;tır. 

Polonya da 
Yahudileri kontrol 

etmek üzere 

Yahudiler seçiJdi 
Londra. oi (A.Aı:j - IJOıı<fraaaki 

Polonya mahtillerlno el n m Qm ta 
göre, Va~vanm yahudl :mahallesin. 
do G~taponun ldattııi alt.ma. bin kl§i· 
den mllttkkcp bir husust yahudi po118 
kuvveti vQcude g tırllml§tır. Bu )'eni 
polisler, ynlnız yrlse!erln kontrolU 
nU teminle kalmıyacnk, faknt aynı za 
manda hUkQmet merkezlııd i yahtıd 
UJ18Urlnn n zarct altmda bulund!.1 • 
cak ve yahudi 1 çllerin çalı§UUL kamp 
lnrma sönderllm sini kontrol edecek. 
Ur. Bu polis ıısk rlllt hlzm Uerinl Al 
manyada yapmI§ olan v almanca bl· 
len gen yahudilerdon mürekkeptir 
Bu pollıler t.nbdit edilmiş yahuc.11 m . 
hall Alnden çıkamıyacakları gibi G t 
to haricinde vazife de alamıyacaklııl' 
dır. Dif;"r Polonya ı birlerinde dı> 

buna milpbih pollıı ku\'V tl rt t k1 
ol ınacağı sarulmaktadır. 

Krırbanlarımızııı derilerını T. 
H. K. na vermekle, 'kimsesi~ 
yavrı lara ve milli ha.ııacilığı. 
mıza yard•m etmi§ olacağın m 
1ınutmıycılım-
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Oyilk caırusluk v entnka fıJ..ı:ıti 
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BUGUN ALiCE FAYE 

FRED MAC MURRA Y • RlCHARD GREENE 

Sinemasında stbl s büyük yıldızın yarnttıklnn 

EDENiYET KOPROSO 
§&heserlnl gönnell8inlz. 

Eğlenceli - Harar Ui ı:c heyeca.ıılı mevzuu bUtün .ııeyircllerllli 
memnun et.mekt8dır. 

Buglln saat l ı d tenzllltlı matine 

DUn Bingazi hudut ınmt.akasm
da. Bardia cephesinde düşman kn· 
ra, deniz ve hava kuvvetlerile hU
C®Ja gectnf§ ve bu suretle 9 ilk
ka.nund ba§lamış olan muharebe, 
yeniden alevlenmiştir. General 
Berganı<>U kumandası altmda bu· 
lunan kıta.alımız fevkalllde bir §-fd
detl e mukavemet ederek dll§m(l.lla 
bilytlk zayiat verdirmektedirler. 

İtnlyanlar Türkiyeyi korkut- -'"""""""'· 
~~'.'jl( • 

mak istiyorlarsa, 2amanı fena-----.----------------------
seçmi§lerdir. -

Hava t gekkUUerimlz hnreltfı.ta Ş:ırkt Afrika.da Sudan hududun
dahni surette i tirak eaerclt dil§· da topçumuırun faaliyeti göze cö
mannı deniz eUzUtamlsrmı, üsleri- rUlilr derecede iyi neticeler ver
oi, kıta.atını ve motörlil vesaitini ınlştir. Dllşınan mUfre:elorlnln ilo
bombalarla ve mitralyözlerle döv- rt ka:rakollamnıza baakm ya ak 
mUı,lerdir. Muharebe devam et- hususundaki teşe:bbUsl ri lddetll 
mektedlr. Tayyarelerhnlzden UcU ateşimiile defedllmJştif. 
liSlr!rine nönmemi tir. Düşman tayyareleri zarar er· 

Yunan ce hes nde ka.ıı,ııl h :te- mckshrtn, UslcrlmWien btiinl bom
şif müfrezeleri ve topçu faally tle- bardıman etnıcytlr. 
rl olmu tur. Havanm fena olması- Bir denizaltı gelİılın!z a.tlantikte I 

H• '""' .. o..ı,ı• •' ı, •ı ,ı• 11' "I' •ı ı • ' ı· •• ı• • • 11 
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H.u'TANIN EN GUZEL PROGRAMI 

Bugün SARAY sinemasınd 
StLVIA SIDNEY - JOEL MAC CREA 

tan.tmdıuı vUcude etırllen bOytlk içtima! bir fllın 

na kArlaı 
Hakkı Süha GEZGİN ' 

na rağmen bombacı tayynrelerlmlz 1 on ~ bin tonlu:k d~an gemUe
dU§mantn askeri lsatına. "e as-

1 

rinJ batırmıştır. Okyanusta Dimdf
ker topl n lıı.rma l nrır mUC' ir ye kadar dcniJ\altılıı.mnızm bat.Il'-
taarrwı lı:.l;ekeUnd.e bulunmuılar • dık1 n gemilerin cm! ıos bin I 

........................ 11 ~~ toı:ı.lliı.todur. 



11Cota VUJUF\ 1 
a. AMERiKADA 

Yazan: lsKender F. Sertellı 
·, 3 8--

kalktı ... 
anm elini sıktı: 

· tüğilme pek mem. 
. Serlbestsiniz. 

da komisere teşekkür 

olda.n çıkıyorlardı. 
~ kapı önünde tekrar 

ry ile ne zaman güre
? 

ti gün sonra .. 
, ne yazık.. ben ancak 

sonra iz.inli olacağım. 
'rcşinizi görmek ister. 

duraladı. Bu kadar 
ir zabıta memurunu 

edebilmek için ne yap 

~er, TUrk pehlivanma 
bakarken, Yusuf bir

güldü: 
l ne1..aketinizi hiç bir za. 
utmıyacağım. Elim<le 
güreşimizi seyretmeniz 

reş glinünü sizin mezun 
:Uz gUne tehir ederdim. 
jser bu cevaptan o ka
hınun olmuştu ki, maz -
'lltiyle karakola gelen 
~ bir kimseye sigara 

t yasak olduğu halde, 
cebinden c;ıkardığı si

utusunu uzatmış: 
uyuruııuz .. bir sigaramı. 

r.· 
ekten kendini alamamıl}-

ı.Yusuf o gün ilk defa. bu 
zabıta memtu ..ınun uzat. 

sigarayi almağa mecbur 
fakat: 

Sonra. içerim.. teşekkür 
ım. 

yerek karakoldan avrılmış-

!'usuf yolda tercümana his. 
atmr anlatıyordu: 
- Şu Amerikalılar çok ga

.> adamlar vesselam. Kavgala. 
da, dostlukları Ja. idetlerl 

e... hasılı her şeyleri başka. 
ıU komiserin gösterdiği neza
ıcete sen ne· dersin ? 

Tercüman: 
- Onların misafirlere hilr. 

meti vardır, diye cevap verdi. 
Yabancılara karşr çok defa ka
nunun fevkinde muameleler 
yaparlar. 

- Komiser. bizim güreşi sey
retmeğe ne kadar da hevesli. 

- Ne yazık ki, o gece nöbet.. 
çi imiş. Seyretmcğe gelemiye
cek. 

. - Belediye reisinin karısına 
rıca etsek, o gece i<;İn i:ı:in ala
maz mıyız? 

- Belki. Bir kere Mister 
Valkere açalım. Bu işi ancak 
o yapabilir. 

YUSUF, AŞCI BOOOSUN 
Dü:KKA~ıNDA .. 

':'usuf, nihayet. günlerden 
berj hasretini çektiği ~ost:n 
lokantasma gelmişti. 
Tercümanın dediği gibi, he

~en hemen yemekler bitmek 
mereydi. 

. İki ki§ilik bir küçük masayı 
güçlUkle bulmuşlardı. Tercü
man bir aralık mutfağa gide -
rek, aşçı Bogosu l?'ördü: 

- Biz bir gün Yusuf pehli
vanla yemeğe geldik, Bogos wı
ta! Neler var bakalım? 

Bogos, Petroyu görünce tanr
dı: 

labilirıin ! 
Tercüman, BoıgosWl yanından 

a.yrıldı. Yusu!a mevcut yemek· 
ler hakkında. çarçabuk izah&t 
verdi. 

- Müşteri çoktur. Vakit 
kaybedersek, bunları d& bula.. 
m.ıya.cağız. Neler ~tersen he· 
men söyle .. 

Deyince, Y~uf toptan mm.ar 
ladı: ~ 

- Bu saydıklarından ikişer 
porsiyon bir arada.. Srra ile 
getirsllı. Makarna ... kompostu 
en sonraya kalsın. Aman Pet -
rocuğum. ((abuk söyle.. Açlıktan 
bayılıyorum. Eğer buradan 
karnım doymadan çıkarsam. 
gözüm arkada kalır. 

Tercüman durmadan döndü .. 
Bogosa, Yu.sufun ısmarladık. 

larmı aynen söyledi. Kendi ye
meğini de ısmarlıyarak yerine-ı 
geldi. _ 

Garson yemekleri ta.şımaga 
ba,<jlamıştı. Yusuf yemek yer
ken, biraz ötede oturan . mili;te. 
rilerden biri gözüne ili~tı: 

- Vay ... şu udt ~tıgır, bi1.im 
Çamhcadaki sünnet düğünlerin
de sık sık rastladığımız Mııglr 
değil mi? Diye mrrıldandı. 

TercUmıın, udi Mıgırt tanımı
vordu. Mamaafih, Mıgır, Koca 
Yusufu göri.ir görmez tanımı§. 
tı.. Derhal yerinden kalkarak: 

- Hoş heldin, Yusuf dayı! 
Dedi ve Yusufun elini sıktı. 

Yusuf candan veya akraba.sın· 
dan birini görmüş gibi sevin-
mişti : .. 

- Ayol, senin burada ne ışın 
var? 

Diye 90rdu. 
Udi Mıgır: 
- Herkesin başına gelen be. 

nim de başıma geldi ama., na -
sılsa bir çocukluk yaparak bu
raya kaçtım. Türkçesi askerli • 
ğim çrkmıştı. Bunu yapmamak 
Jçin, buradaki yeğenlerimin ya
nına geldim ama. bin kere piş
man oldum. Çünkü bizim sanat 
burada. geçmiyor. Amerikalılar 
uddan falan anlamıyorlar. 

- Yeğenlerin de acnin gibi 
uker kaçağı mı? .. 

Udf Mıgır ba~mı salladı: 
- Evet ... 
- Kaç yıldır buradum? 
- Üç yıl oluy« .. 
- Çoluk çocuk var mı'! 
- Haya-. İhtiyar bir ananı 

vardı. Bir iki kere para gönder 
dim. "Ben, Türlciyenin taşma 
toprağına kurban olayım, o!hll ! 
Beni oralara çaipnna.. gele. 
mem ... diye cevap yazdı. Ben 
de yakasını bıraktım. CskUdl\r
da bakkallık eden ihtiyar bir 
amram .. anama. o bakıyor. 

Yusu! bu sırada önüne gelen 
yemekleri midesine atı~tmyor 
ve arada bir geniş bir nefes a
larak: 

- Sahiden nefis yemek yapı. 
yormuş Bogos usta! F.lleri va.ıo 
olsun .. 

Diyordu. 
Yusuf ı-ık sık Bogosun dük -

kanına gelmeğe karar vermiş -
ti. Yemek bir gaat sürdü. Yu. 
suf, Mıgrrın nerede ud caldığı -
nı sordu. Mıgır cevap verdi: 

(Devamt 1xzr) 

- Vay sen yine mi geldin 
Nevyorka.? Sermet, Necllyı çtldrraaıya a&-

- Evet. Yine geldim. üç viyor~u: ~ık . ta.b~U.1 edemi~ 
yıldrr Parisle Nevyork arasında yecegını 1yıce hJ&aettiğı gUn bunu 
mekik dokuyorum. . babasın& da. itiraf etmişti, Fakat 

Neden. ~eciktiniz? Bir çok babaaı: . . . 
yemeklenmız bitti. Fakat Yu- - Ka.tiyen, diye ~detmleti. 
suf pehlivanın hatırı iÇin _ Katiyen böyle şc~ olmaz. 
madem ki beni hatırlamış, bu- Bay Muhtar nlçın ~d~iyordu? 
raya kadar gelmiş _ elbette Sermet soramadı. Ç~u babas 
bir şeyler uydura.cağım. gayet aksi bir adamdı. Bır Pire için 

- Yusufun kamı o kadar yorgan yakanlardandı. 
ki. .. ka.omm önünde bir a.ç Necla da yanıp tutuşuyor. Sev-
ci · · az ~~ gillsini gördükçe : Akınes:yd1.k, tam va.ktınde duk _ s et bir çare bul. Artık 
kani\ gırmış <'ıacaktık. ~mı • . 

Petro UJ"Vr k .. .. ta.bammill edemıyorum. diyordu. 
de . ' aşçr ........,r;osa apı onun- Sennet bir gUn: 
,..ki kavgadan bahsederek, bu _ Necla dedi bundan Mnra 
~~~n ~arak~la. g~tt_ikl~rini, sık srk da ' görUşE"mlyeceğiz, Ba· 
di. lçın gecıktıklcnnı soyle - bam sureti katiyede reddetti. Ba-

Bogoe . bamı biliyonrun. Nuh der, peygaın-
dr kalan yemekten say- ber demez .. Aksinin biri •• 

· . Necil dudaklarını istlhfafl& bli-

ul
- Şı~~e~bı .. Sişköftesi.. Fa- kerek Sermedi ıilzdU: 

s ye pılakısi.. Fırında makar- - Yazık sa.na .• dedi .. 
na .. Ayva 6tompostusu .. Tandır - Ben ne yapabilirim Necil .. 
kebabı. Başka etli bir l'CY ister Bilivorsun, ki henüz talebe,yim. 
seniz, bir kuzu budu Yardır.. Pal'~ yok.. Eğer pa.ram olu idi 
Onu da çarçabuk ateşte kızar· ikimiz de evlenme yaşına gelmiş 
tınm. Herhalde pehlivanımm gençlerls. Bir t&r&fa ekler. evl• 
~ ~ emin °" nirdlk.. 

, ı-•ADr 

~-1'!1/..~ı~~~~~-' ----~-...iiiiiill .. ;.··=·=====~ 
u~.' ·~~r 

Deniz Harp Okulu ve Lises· 
asker·i liseler spor birincisi oldu 

Kuleli ikinci, Maltepe üçüncüdür 
Üç aydan fazla bir müddet

tenberi devam eden Kuleli, Mal. 
tepe ve Deniz Harb okulu ve li. 
sesi arasında devam eden spor 
müsabakalan dün sona ermiş. 
tir. Altı branş üzerinde yapılaıı 
bu müsabakalarda takımların et 
de ettikleri neticeler aşağıdadır: 

Atletizmde: 
Deniz 145.5puanla birinci, Eule 

U 130,5 puanla ikinci, M tlt~p-
44. puanla üçüncü olmuşlardır. 

Bu müsabakalar çok çetin ol
muş ve y-.. pılan on altı müsnba. 
kada on üç yeni askeri liS<'ler re 
koru yenilenerek bugüne kadar 
ukeri liseler şampiyonasında 
görülmemiş bir muvaffakiyet el 
de edilmiştir, 

Bu müsabakalarda DenizJn 
Halid ve Kuleliden Hayri ınuh. 
telif birincilikler alarak mck
teblerinin spor yıldızı olmuşlar
dır. 

Atletizm müsabakalarının ne 
ticeleri: 

100 metre: 
Birinci Halid (Deniz) 11 sani. 

ye, İkinci Şerif (Deniz), üçü •• cü 
Turan (Deniz). 

200 metre: 
1. Halid (Deniz) 23.3 saniy~ 

2. Mehmed (Deniz), 3. Hilmi 
(Kuleli). 

400 metre: 
1. Osman (Maltepe) 54, 2. Ha. 

lid (Deniz). 3. Mehmed (Deniz). 
800 metre: 
1. Osman (Maltepe) 2.10.4:, 

2. Emin (Kuleli), 3. Şefik (Ku.) 
1500 metre: 
1. Cavid (Deniz) •.38, 2. Sıd. 

kı (Deniz), 3. Zarif (Deniz). 
3000 metre: 
1. Cavid (Deniz), 2. Zarif (L'e 

niz). 3. Fahri (Kuleli). 
4x400 bayrak: 
1. Deniz takımı (Yapr, Hilid, 

Fahri, Şerif) 3.44.8/10. 
/ 

Deniz Har; fl7.-,ıfv •~ ft.•,.A• etı""rf~tt hr.ı._. 

2. Kuleli, 3. Maltepe. 
4x100 bayrak: 
1. Deniz takımı: (Halid, Meh· 

med, Şerif, Turan) 46.1. 
2. Kuleli, 3. Maltepe . 
Uzun atlama: 
1. Mehmed (Deniz) 6.62, ~. ' 

Yaşar (Deniz) 6.32, 3. Cemal 
(Kuleli) 6.13. 

üç adım: 
1. Mehmed (Deniz) 13.28, 2. 

Nadi (Kuleli) 13.10, 3. Münir 
(Deniz) 13.08. 

Yüksek atlama: 
1 . Nadi (Kuleli) 1.75, 2. Rağıb 

(Deniz), 3. Mehmed (Deniz). 
Sırık: 
1. Münir (Deniz) 3.10, 2. Ş"rif 

(Deniz) ve Fikret (Kuleli) 3,00 
3. İzzet (Kuleli). 

Gülle: 
1. Hayri (Kuleli) 11.93 met.~. 

2. Nadi (Kuleli), 3. Necmi (Dz. \ 
Disk: 
1. Hayri (Kuleli) 37.65, 2. ~~a. 

di (Kuleli), 3. Emin (Kuleli). 
Cirid: 
1. Hayri (Kuleli) 47.40, 2. N·~c 

mi (Deniz). 3. Ali (Kuleli). 
El bomba~ıu 

~Mıiilıııııiıı•~~-........... ·~~--~"""'- · 
Deıdz u.,eM t'e Harp 

1. İsmail (Deniz) 78.35, 2. ::ıay 
ri (Kuleli) 74.65, 3. Nadi (J{u.. 

leli). 
Backetbol: 
Basketbol müsabakalannda i. 

se Deniz lisesi 19 • 20 ile Kuleli. 
yi ve 35 • 14 ile Maltepeyi yene. 
rek şampiyon olmuştu. Kuleli i. 
kinci, Maltepe üçüncüdür. 

Voleybol: 
Deniz lisesi Kuleliyi 15 - O ve 

15 . 12 Multepeyi de dün 15 - 3 
ve 15 • 11 Je yenerek birinci 1Iu· 
leli ikinci ve Maltepe UçüncU ol .. 
muşlardır. 

Fudbol: 
Kuleli Malt.epe ve Denizi yene. 

rek şampiyon, Maltepe ikinci ve 
Deniz üçüncü olmuşlardır. 

Hendbol! 
Kuleli birinci, Maltepe ikinci 

D '"! iz üçüncüdür. 
Boks müsabakalarında: 

Denlz Harp Okıı1ıt 1.'" li.'JCSİ <rtle.flert bir rırnd.a 

51 kiloda Denizden Murad, 
53 kiloda Denizden Şevki, 5'{ ki
loda Maltepcden Cemal, 61 kilo • 
da Denizdeıı Sermed, 66 kiloda 
Kuleliden Halid, 72 kiloda Den~1 
den Afif, 79 kiloda. Kulelideıı 
Hayri. 

Zeki kızm gözleri parladı: 
- Sa.hi mi aöylUyorsun Sermet.. 
- Bunda şüphe mi var?. 
- Öyle ise iş kolaylaştı. Mani 

bıııban değil paradır. 
- Ama. o manii kaldırmak müm 

kün değil .. 
- Ümidini kesme Sermet.. 

İki gün sonra Necla Sermete 
kabzeei baştan başa en kıymetli 
mücevherlerle .işlenmiş bir hançer 
getirdi: 

- Al, dedi istediğin kadar pa
ra .. Yalnız bu çok kıymetli lılr 

hançerdir. Büyük babam bıına he· 
diye etmişti. Sandığımda saklı· 
yorum. İyi bir para ile bir yere re
hin bırak. Belki bir gün geri alabi· 
Uru. 

Seınnet, hiç beklenmiyen vazi
yet ka:rş•.smda şaşırmıştı. Doğrusu 
sevgilisine kaçmayı teklif etmi.§ 
fakat bunu hiç de ciddi söyleme
mişti. Halbuki §hndi .. 

Ne<:IA. tereddüdUnü farkeder gi
bi oldu: 

- Ne dü~ünüyorsun .. Al han
çeri git;. İki ~ &i1D llOnr& d& ha

reket ederlL. 

Bir taşla iki kuş 
Bay Muhtar, yaman bir mUddei· 

umumt idi. En karışık va.ka.ların 
içinden çıkar, hiç bir iş ellndc:n 
kurtulmazdı. Fa.kat son vaka onu 
çıldırtacak kadar üzüyordu. Uyu
muyor, yemiyor, Hacı Hüse;inin 
katilini arıyordu. Fakat ortada 
tek bir ip ucu yoktu. 

Bır gün eve arkadaştan gel
mi.şler<li. Onlara anlatıyordu: 

- Çok garip bir cinayet diyor
du. Kntil ~ bir iz brra.k:mamtŞ .. 
Yalnız sapı mücevher işlemeli bir 
hançer bulduk. PıU"mak izi de bir 
netice vermedi. 

Sapı mül'evherli hançer sözU 
Sermedi irkltti. YUz\l sapsan ol· 
du. O gün Neda ile kaçmağa ka
rar vcr:rniş olan SermP-t bir an dU
şlindil. Şin>di ne yapacaktı? .. Sa
atine baktr. Randevu zam.anma 
on beş dakika va.rdı. 
Babasına koştu, öbilr odaya ça

ğırdı ve: 
- Baba, dedi ~ana çok mUhlm 

bir teklüim ,,·ar. 
Bay Muhtar sinir içjnde idi. 

T:ı.hkfka.ttan başka btr şey dUıulln
mliyordu. Sert sert: 

Ça.bıak, dedi ne a&yleyee eben 

söyle .. 
- Eğe'l' bu katili bulursam be

ni Necin ile evlendirir misin? 
Bay :\fuhtar, di.~lerini gıcırdattı: 
- Sersem, dedi. Benimle alay 

mı edh·orSun .. 
- Kızma baba, yanm saate 

ka.hna.z tra.t.Ui teslim edeceğim .. 
Ve Sermet hançerin hikayesini 

anlattı. Rehin verdiği adamın ad
resini verdi. 

Bay Muhtar, yarnn 11aat sonra 
katilin bileklerine kelepçeyi geçir
mişti, Art.ık neşeli idi. Sermet ö
nUne c:ıktı: 

- Baba, dedi sa.na çok mühim 
hir şey eöyliyeceğim .. 
Babası glillims('di ve: 
- Hele bir dü!'lilnellın.. dedi .. 
- Yok baba, dilşünmeğe va.kit 

Yok .. 
- Ne V&r!.. 
- Biz Necla ile kaçıyorduk. 

Kızcağız yarım saattir beni bekli
yor. 

:S.y lıl11ht.ar: 
- Blr taııla fld kuş.. diye ,U

lü.m8edi.. Onu al bize. getir .. Ya
nn da Dl~nmm ya11am .. 

AluBıet a.t 

SikleUerinin §ampiyonu ol. 
muşlardır. Neticede Deniz Harb 
okulu ve lisesi 4 birincilik bir i. 
kincilik ve iki üçüncülükle bi· 
rinci, Kuleli iki birincilik, .:!öıt 
kincilik \'e bir Uçüncillük alarak 
ikinci Maltepe de üçüncü olmuş. 
!ardır. 

Puan tt.snifinde: Deniz 21 .{u 
leli de 21 puan almışlarsa da De 
nizin birinciliği fazla olduğı: L 
çin birinci Kuleli ikinci addedil 
miştir. Maltepe de 15 puanla U. 
çüncU olmuştur . 

Deniz harb okulu ve lisesini 
kıymetli rnkiblerini yenerek şam 
piyon olduklarından dolayı teb
rik ederiz. 

Güreş ajanı 
Hikmet Atlı istifa etti 
İstanbul gUreş ajanı Hilanct 

istifa etmiştir. 
Yerine kimin intihap edile<» 

ği henüz belli olmamakla bera
ber eski ajan İsmail Hakkı ile 
gUres federasvonu eski umumi 
katibi Sadullahm bu vazifeye 
getirilecekleri söylenm.ektedir. 

Kıymetli bir idarecı ve spor 
adamı olan Hikmetin istifası 
sporumuz için bi~ ziya~!r .. 1sti
fıınm sebebi malum degıldır. 

M. S. B. umumi heyeti 
toplanıyor 

İstanbul milli ı:;annyi birliği 
umumi heyeti, 23 kanunusani 
1941 persembe günü saat 15 
de toplanacaktır. . . 

Bu toplantıda senelik mcsaı 
ve hesap raporlarr okunacak· 
tır. 
t. S. T. ODASI TOPLANTISI 

İstanbul Sanayi ve Ticaret 
Odası yeni oda meclisi yarınki 
pazartesi günü ilk içtima.mı o.. 
da salonlarında yapaC'.aktır. 

Bu tonlantn'I vali Ye belediye 
reisi doktor Lutfi Kırdarm aç
ması muhtemeldir. 

ECZACILAR CEMİYETİ 
TOPLA!\"TISI 

Türkiye eczacılan cemiyetin· 
den: 

Cemiyetimizin umumi heyet 
içtimaı, 21 kanunusani 1941 
salt 2"ilnU saat 14 de İstanbul 
Etıbba Odası salonunda. alrte
dilecektir. Cemiyet azasmm 
mczkfrr gUn ve saatte teşrifleri 
rica olunur. 
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Üsküdaıda on bir kişi 
makemege veıiligor 

Yapılan mkı tcft~lcr Mt:icc
sindc Kadıköydc 10 muhtekir 2:. 
şer lira ı ara cezasına çarptırıl
mı~tır. 

Akıntıya kapıran 
bir san(al 

Römorköre çarparak 
battı 

DUn limanda bir deniz kaz.as; 
olmuştur. Kazanın tafsilatı şu. 

1duru: 
f Liman umum miidürlüğünc a. 
id bir römorkör, Haliçten dışarı 
çıkarken, köprü ağzında crLak 
yüklü bir sandala rastgelmiştir. 

Sandal bu sırada hareket ha· 
linde bulunan Üsküdar vapuru. 
nun akıntısına kapıarak boca.ar 
ken römorkörün sadamesiue uğ 
ra.mış ve parçalanarak batmış . 

tır. lnsa:ıca zayiat yoktur. 

Asker ailelerine yardım 
hususunda 

Mükellefler vilayete bir 

MUKELLEFLER Vt
LA YETE BiR DtLEK-

TE BULUNDULAR 

Üsküdarda 11 kişi ihtikar su. 
çundan dolayı pazartesi 0ünü 
mahkemeye verilecektir. 

·Bu da başka 
bir çahş ! 

Ali Çimen adında biri~· yıl -
başı gecesi, parasız kaJ:::ı · ve 
Tahta.kalede Yll!:ufun kahvesi. 
ne "'ece yarısı girerek kahve
nin radvosunu sırtlamış, götür. 
mü~tür. 

Makineyi daha o gece b!risi
ne elden düşmedir diye s::ı. tan 
Adil Çimen, cebine indirdiği 50 
lira ile sohı/;'11 Beyoğ'lund:ı al. 
nuş ve Jlaravı sab:ıha kaılar 
meyhane ve barlarda kn.dmlarla 
beraber "emiştir. Ertesi günü 
yakalanan kibar hırsız, <Ln ad
fo·eye verilmiş ve birin• sulh 
ce:.-" mahkemesi tarafından te\·. 
kif c.lunmuştı:r. 

Romanyadan amonyak 
getiriliyor 

Romanvad:ın 1500 kilo amon~ 
yak getirilmesi temin c<lilmirtir. 
Bu husus~-ı icab eden tüpler bl'. 'c 
diyece Romanyaya göndcril•nış 

tir. 

Betcdi:.re t.ırafındnn nsk er ai. Dünkü ihracat yekunu 
lelerine yardım yapıldığı nıali:rn Dünkü iJıracat bu haftanın rı.!. 
dur. Bir çok mükellcfür, b lcw- koru oları..k 570 b;n lira idi. "\'.a
yeye müracaat ederek kendilerin rım gün, hafta sonu olmasına 
den bu nam altında knz.ınçlan rağmen ihracatın yanm mil~ on 
ile miıtcnasfü olmayarak para lirayı geçmesi memnuniyetle kar 
tarhcdikliğini şikayet etmişler. şılanm15tır. Bu ihracat csıuı...:.ı. 
dir. J'aznrtesi günü vilayette da Almanyaya tütün, Romanya. 
to~J~na::nk bir k~misyon şikıiyct ı ya pamuk, lsviçreye fındık. ls. 
len ıncclcyecektll'. vcçe dan. Yunanistana balık 

Bulgaristana portokal, Macaris. 
Jki Hatice arasında tana fındık satılmıştır. 

kavga 
Yeşilköydc, lstasyon caddc;in 

de oturan Hatiçe Akil ile ayni 
semtle oturan H:ıtiçe Uzel balı. 
çeyc çamaşır ipi germek yüziin. 
den kı.vgayn. tutuşmuşlardır 

NcUccdc Hntiçe Uzel rakibini di. 
kiş makası ile ağır surette yru-a
lamış, yakalanmıştır. 

21 tramvaydan atlıyan 
ve 13 şoför cezalan

dırıldı 
Emniyet altıncı şube memur. 

ları, son yirmi dört saat içinde 
şehirdeki kontrolları sonunda 
tramvavdan atlayan 21 kişi ile 
13 şoförü cezalandırmışlar, 6 
dilenciyi de yakalayarak a.:::Jo 
ye vermişlerdir. · 

---<>---
Dikilen fidanlara alaka 

gösteriliyor 
Belediye kazalara yeniden mü

him rnikdarda ağaç fidanı ""Öıı. 

dermistir. Bundan ba.ska beledL 
yeden, dün kaymakamlıklara 
gönderilen bir tamimde gec:<•n se 
ne de böylt! fidanlar dikildiği, 
bunların knçta kaçının tuttuğu 
sorulmuş ve yeni fidanların ko. 
runmasın~ bilhassa itina edil
mesi bildirilmiştir. 

Cnm taşırken düşüp 
yaralandı 

Taksimde, Yenişehirdc, Tav
§an sokağı 815 numarada otu . 
ran Sadık Atlı, dün sabah Sul. 
tanahmette, yeni inşa edilmek
te olan, Hayriyeyc ait apartı
manın pencerelerine 50 camlık 
bir paketi takmak üzere götü. 
rürken, ayağı kayarak dıişmUş, 
muhtelif yerlerinden yaralana -
rak Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılm~tır. 

Altın fiyatı 
Altın fiatları, dün de istikra

"tnI muhafaza ctmi.~ir. Dün, al
tının fiatı 23.10 lira idi. 

1 O ton kauçuk geldi 
Basra - Bağdad yolu ile mcm 

leketimizl! dün de 10 ton kadar 
kau~uk gelmiştir. 

5.1.1941 
9.08 Ajanoıı 
9.18 fn~lar. 
9.~5 l'r~k 

Lloıı~I 
12.SS ~tüıtt .. ~k 

prkıl:ır 

12.50 ,\jıuı"I 
JS.O."I Trk '8rkılar 
13.2:; Orkestm 
18.l'iO ~7: e~.-rlerl 
J0.80 .\jarnı 
19.ır; ra .. ıı hı>~rtl 
20.1:> Zarah ı;.nn· 

dı>r pl!'tkları 
20.80 Knnuı•m 
20.t:; Srrllrnl. 

511rkılıır 
21.11> Konu,nu 
22.10 Kabarı 

mli:rJ~I 

6. 1. 941 
R.08 .\jsn"I 
8.1 R Hafif J'rng. 
11."l'i Konu ma. 

12.88 I "'' huetl 
12.MI .\jan • 
lS.0."1 Karı~ık Prg. 
JR OS ('ar 
J ff:.10 Takıdmler 
lD. l!'I Y\fo~ düoru 
l!UIO .\jantı 
19.tl'i Jnm r 
20.ll'i I>adyo Gzt. 
20. IS UitıJt'n Rua. 

.}Pnln Pl. 2 
2J.00 DJnJP\"l<'I Ul-

feklerİ, 

21.~0 h.onusmf\ 
21.U Orkf'ıf;1m 
22.30 Jıın!I 
22.45 < tlxtnd 

:&: Pazar ı Pazartesi 

> 5 il. KAn. 6 11. Kan. 
~ 
c:r Zllhlorc: 7 1 Zllh lccr. : 8 
1- '\a ını: G9 Kıı•am: 60 

\.iikJUer \laıoatı aı.:~ \, IAAa tı t!; Zolllll 

Ollne,lrı 
7 26 2 33 7 26 2 32 

ıotnttı 

Üklu 12 19 7 25 12 19 7 2."I 
!kindi lt il 9 47 H 42 D 47 

Akşam 16 M 12 00 16 55 12 00 

ı·at ı 18 so ı S8 18 31 ı S8 
lmök 5 40 12 40 5 40 12 45 

Osmanlı Bankasından: 

i 1 an 
Kurban Bayramı münasebe· 

tiyle Osmanlı Bankasının Gala. 
ta merkeziyle Yenicami ve Bey
oğlu şubeleri 8.9.10 ve 11 ikin
cikanun 941 günleri kapalı bu· 
lunacaktır. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları j 
1 - 27. I. kfı.nun. 940 tarihindeki kapalı mrf eksiltmesinde telc

lif olunan fiyatı gali görillen 100.000 kilo kuru UzUmiln 7. 2. kinun 
9il salı gilnil saat 11 do paznrlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli "28.000" lira olup ilk teminatı ''2100" 
linı.dır. Şartnam i her gün komisyondan alınabilir. 

3 - lsteklilcrin belli giln ve sa.tte Kasmıpaşada bulunan komls· 
yonda. haza· bulunmalan. (46) 

'1 lkluclkinua 1941 
lkraml~o !krantll" lkranıi~e 

Ack'dl ~llktarı Tutarı 

J,lr~ IJru 

1 50.000 

3 10.000 

8 5.000 

15 2.000 30.000 

120 1.000 120.000 

180 500 

300 100 

600 50 
6.000 10 

60.000 4 240.000 

120 5.C10 

725.61 

,1 

ıJe,uvl! ııeeıııı ım,se ıa Jııq uaı!JBA uapuıfülJ!WV wızeAaı ınqueısı 1 ( KAYIPLAH ) 
Sahibi bulundu~um 3783 plakalı 

kamyonetimln arka plakasmı kop. 
rnak urctilC' zayi ettlın. Yenisini 
çıknracnğımdıın eskisinin hükmü 

Ap.ğıdo. yazılı mcvadın pazarlık!& ekeiltmelerl hlzalıı.nndn yazılı gUn, saat ve mnhallerdekl Askeı1 satın 

alma. komL!lyonlnnnda. yapıl cnktır.Tallplcrin belli vakitte alt olduğu komisyonlarda bulunmalan. ŞnrtnCLmclcrl 
komlayondıı. görillllr. 

(.'tnsl nılktan Tutarı Tl'minatı ihale ı;-nn, l"laut 'o ~ıııhnlll. 
yoktur. O man (34576) 

Kuru fasulye 14-i TOR 

Sıf;ır cU 70 " Arpa, yu!D.f 1176 .. 
Peynlr 60 .. 
Sığır eti 52:S .. 
Odun 5540 .. 
Arpa. 6970 .. 
Saman 3300 " Kuru ol 3700 .. 
Yula! 400 " 

~ 1(. :f. 

Llm J.inı. 

43,200 3240 l~/l/041 11 
2«,000 2100 20 .. .. 15 

105,840 6542 20 .. •• 11 
33,000 2475 22 .. •• 10 ) 

l 9,000 14.175 22 " .. ll ) 
110,SOO 310 22 ., ,. 15 ) 
592,450 H,433,75 22 ,, ,, lG ) 
132,000 9000 24 .. .. 10 ) 
240,WO l ,037,50 2-& ., ., 11 ) 

34,000 2:>:>0 24 ,, ,, Ui ) 

Aşağıda yar.ılı mevadın kapalı :r.:ı.rfla eksiltmesi hlzalarmda yn1.ılı gtln, 

1 
ı;aat ve mahallcrJeltl Askeri Satm Alma komlsyonııı.rında ynpılacııklır. Ta· 
liplerin kanunl ~·estkalarile ukllt mektuplarını ihale saatlerinden bir aaııt 
evnl ait olduğU komisyona vermeleri. şartnameleri komisyonda g6ril1Ur. 

Temi-
cıs t l\llktan Tutan rıa.tı. ihale Gun, Saat ve ~laha.111. 

IJra Lira 
Pirinç. 40 ton 16,000 2400 13/1/941 17 Ankara Lv. Amlrllği. 
Sade yafı. 2:S .. 3188 15 .. .. 16 Balıkesir. 

.Arpa.. 210 
" 

16,800 1260) 
Kuru fuulye 60 .. l~.ooo 1125) 
Sabun. 12 .. 7,200 540) 22 .. .. 10 Sılrt. 

Sığtr eti. 75 •• l~,750 1182 15 .. •• 10 Çonım. 

o(l691) 1:1432) .. • .. 
A§ağıda yazılı mevadm pazarlıkla. ek.slllınesl hizalarında yazılı gUn· 

!erde Geliboluda Bolıı.ylr aakert satın alma komlayonunda yaptlacaktır. Tıı.· 

llplerin belll v&k!tte komisyonda bulunmnlan. Şartıuımelerı komisyonda 
görUlUr. 

CİNSİ flktan 

Sığrr etl. ~5 Ton 
Snde yağı. 2~ .. 
Yulaf, 900 •• 
Odun. 1500 •• 
Buğday. l~O 

" Arpa. 900 " 

• 

Tutan Teminatı 

Lira 
26,250 

74,250 
29,250 
17,550 
67,500 

.t/o .t/o 

Lira 

1968,75 

4962,50 
2193,75 
1318.25 
4625 

İbn 1 riın \"e 
Saati 

7/1/941 H 
16 .. .. H 
16 n .. 10 
16 .. .. l4,30 

16 " •• 15 

16 " .. 11>,30 
(1723 - 23) 

480 kuruştan 4000 adet keçe eva:ı.f ve ıcralUne göre pazarlıkla satın lı· 

nacakttT. !balesi H/l/9U Salı gUnU saat 15 de Afyonda ıuıker1 satm nlmn 

F..dlme eski MCişiriyet D. 
ı:dlme C3ki llll , rlye t D . 
Edirne eski MU1irıyct D. 

Sut oğlu. 
(1717 - l2577) 

* • $ 

Ra~ bolmuş iki adet kupon benim 
evimdedir. Sahipleri mUrncaat e· 
debilirlC'r. 

J;cyo~lu Kıble sokak l\lehrnet 
Tı~ılı npartımıın numara 4 G 
~Iehmct, 

Sahibı: ASIM US 
Basıldığı yer: l' AKIT Mathaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Alımet Sevenqil 

St'mt, mahallt> Cadde, soka':< Xo. Cin~ LI. lir. 
Bahçe.kapı, Dördüncü vakıf han 1 inci kat 37 oda 16 00 
Cibali Scferikoz, Cami yanında. 4 baraka 2 00 
Cibali Seferikoz, cnmi yanmdn 1 - 4 baraka 2 00 
Fatih üşık paşa, medrooc arsası 2 00 

Yukanda yazılı mahaller p3z.arlıkln kiraya VP..rileceğinden istek· 
liler ihale g!inü olan 7 kanunusani 941 salı günü saat 15 e kadar 
Çemberlitaifa lstanbul vakıflnr başmUdUrlilğ\lnde Vakıf nknrlnr ka· 
lemine gelmeleri. (76) 

komlllyonunda. yapılacaktır. Tutan 19,200 llrıı, kaU temlnatı takarrUr edecek 
bedelin % l~ nLlbcUndo nlmacaktır. Evsaf \'e prtnamesı komlayonda göril· 
!Ur. Tallplcrln belli vakitte kom!Jıyona gelmeleri, (16S5) (1213S) 

lf-•. 
MUtcıı.hh!t nam ve hesabına bir haatahllnc inşaatının geri kalan nokıısan 

kısmı tamamlattırılacaklır. Pazarlıkla ihalesi 9/l/941 Perıembe gUnU aaat 
Jl de Ankarada M. M. V. Hava Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmln bedeli 413,0~2 llrn 6 kunış, ilk teminatı 20,274 liradır. Keş!t 'e 
projeleri 2066 kunı§a komisyondan verilir. Ekalltmeye gireceklerin HaV& 
lnşıı.at şubesinden ''csikn almalnn ltızımdır. (1421 - 21) 

:f. .y. "~ 

Behrır kilosu 35 kuruştan 00,000 kilo sığır eti pazarlıkla sa.tln 
alınacaktır. 1Iuhammcn bedeli 140,000 lim muvakkat teminatı 8250 
liradır. Şartnamesi komisyonda verilir. lhnlest 14-1-941 aalı giinll 
sant 14,30 da Çanakkaledo Askerl satm alma komisyonunda yapıla· 
caktır. İsteklilerin mr.zkür gfindrı vo saatte komisyona gelmeleri. Sı
ğır oti ayrı ayn müteahhitlrıre .ne ihale edilebilir. (1733) (85) --


