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----------------·------·--------------------Millet Meclisi kış tatili yaptı 
Ba vekil Meclis kiirsüsünde dedi ki: 
Va aa mtldalaa vazlleslal lzerlae 
almış şanlı Tlrll ordaıaaaa bar gla 
dalla kuvvetli oldağaaa görmekle 

18YIDIJOraz 
Dun yada görülen siyası ve askert f aa
~ıy~tı teyakkuzla takip ediyQr, muhtemel 
ınkışafları gözününde bulunduruyoruz .. nelik Saydam Mccli~ 76lr8ilsünde 

Teslim 
O 1 a n ltahltt, 8 (A.A.) - B.B.C. 'Bar

diyada 1taıyaıılard&D aıman eaırıeriD 
kaU mlktan henllz blllnmlyora& da 

/ şıldtıklarımız bir gtçit resminde 

Diyebilirim ki, milletin ve memleketin aela
meti için ittihaz etmiı olduğunuz hattı hareketin 
İaabeti, bu ikiıallarla bir kere daha teeyyüt etmiı 
ve bizim yegane gayemiz olan masuniyet umdeai 
ittilaklarımıza tamamen aadık ve merbut siyaaeti 
mizdeki ıuurlu iatikrardan iyi neticeler alrnmaar
nr intaç etmİ§tir. Ba rd I• ada bunlarm 25 binden Cazla olduğ\l ve 

bu takdirde garp çölünde taamJZS 
geçildiği güııdenberl ttaıyanlardaD .. 

Bardiyanın . RUZVEL T • • • 
Ankara; 6 (A. A.) - B. M. Meclisinin bugünkü toplantı. 

smda Meclis içtimaınm 10 Mart gününe talikine aid takririn kabul 
edilişini müteakib Başvekil doktor Refik Saydam kürsüye gelerek 
aşağıdaki nuktu söylemişlerdir: 

30,000 den ıman eslrlerln 63 binden ,fazlayı buJ. 
duğtı tahmin edlUyor. 

f 1 e S 
'

• r Barcllyada ftUnam. ecllleD harP az a malzemesi arumda ~hafif ve 6 ort.a 
tatık da vardır. • 

sukutu Dün kongrede 
Yazan: ASIM US'. • 

Ankal1', 6 (Ba5nıuha.rririmizden mesajını 
telefonla) - ltaıya.nla.r Afrlkada 
nihayet Bardla'yı da lngillzl~re 

"Aziz arkadaşlarını; 
iki ayhk bir tatile kararvermiş bulunuyorsunuz. lntihab dai· 

releriniJde, veya memleketimizin diğer mıntakalaanda tedkikler 
Y3P'lcak&tmz. Bize, ~1 inti~r getirmenizi dilerim. Ankaradan 
...._ dabUf w blrid vaziptilQ~ ~"lq~ ~· pic k3' 

al 1 n d 1 Bardiyada, taarruza ıeçildlktcı 38 
aut aoma kalenin QzeriDe 1t8J1aD 

~-- "• ·~ 30 "- kaclar Mtr verdD•r. Ent'I· 
ee 18 bini balan rakam ile blrlet
UrUlace esirlerin yekha '70 bini 
haluyor. Öıttt.r1«- ka''lplar iM? ban. 
lardaa ayndır. Bardta•nm sukutu 
IJlr kaç bakımdan cb•mlyf'tU bir 
hidlııecUr. 

hılllzlerin Sldl Baranlye yap
tıklan ilk t.aarroz hukm ştkUnde 
''111naa ~cldli;I tein ttaJyanlıLrm 
mldafaada muuffak olamama1an 
hlr ... kınlık esrrl "a),lablllrdi: 
halbaJd Bantla üzerine yapılan 
taarruz burada bf'r türlü mlidafaa 
'uıt.aıannı kullanmaya imkan 
,-eraı ab\-al 'e !}t'raJt ~inde ''U· 
kua gelmlt.tür. Fazla olarak bura
• ea modem ıdlihla.rla tahkim o
laJ11D111t.. Bu lt.lbarla .Bardla'DID 
sakata Afrik:ula tnglHs tdlihmm 
Almaayadaa dahi yartlmı ıı;öl't'D İ· 
talyuı sllihmı nıabküm \f' mai· 
lfap E'tmesı d<>mr'\tfr. llalJ3nlarm 
barüakl maiclühh·f'tini a"kerllk 
balmanıdan mazur ıco-.t,f'rP<"t'k hiç 
bir ı.ebt-p bulmak kahil ,ır,::lldlr. 

.Bantla aynı 7.aınancb mUstah· 
kem bir Hman o1duiu için ttaıran 
1ar buruıiaı M11ura taarruz için 
lnn"\·etH bir harf'krt ll!rısli nlarak 
kullanıyorlardı. Bundan dola'.\ ı bu
raya pl"k ç~k ı.llih , ... müf.lmmat 
depo f'lrnl~ b11lunuHrlanh. Rardla
nın lnl(llblf'r clinf' ~cçmeı;I:•• &tal· 
)'Ular bütöa bu hanı \ aııtaalanm 
ve .. l...W.,la Afİ-lbda yalDıs 
tMıns dejll, mildalaa kablllyet
lerW de kaybetmlt bulunuyorlar. 

• ...,..... ... Ubyadan Mmıra ta· 
ama lclla lılr köprll ı....~ \'Ulff'til
aı gi1111 Buclla timdi aynı ,...ue
yl daha ziyade ka\'\ etle l11gilizler 
lleealMna Bl•pdyl htfll l(ln ,;ö
retıeldir. 

\ e ladliz dOIWUllUI AkclenJze 
laildm olduiu IÇhı bundan llOllra 
laıtllsıer Bardla'ya her tirltl si
il.la ve ukv ka,-vetlnl deniz vuı· 
falartle kolayca getirip ihraç ede
hlleeeklerdlr. Ba lnıkln tn~Dslerln 
bundan llOllra llf'rl bareketlerhal 
daha kolay lnldtaf ettil'llW!lerlae 
~ Y&l'dnn ed~.rtir. 

HallRa Budla'dan 80IU'll ttaJ. 
vanra.,. eıllnde bulunu Tobnak 
mliKiha.k""' llmaaı llE- Derae mev
Mlt lsf! d@ bulana uph da nlha
,·rt bir Rila \ "fi ay mcvleflldir. 

Almanlar ltalyanlara handan 
•onra yaba• havadan değil. kara
dan, df'!nlzden de yardan çan;lmnl 
balular ba llubetia illiiae geç. 
mek bnkln11adır. Ba llW"l"tle p 
,,~ Afrika 1Deae1ea1 İqlllsler 

l<>hlne kati ıımette WWI ..... ..ı. 
dolanablUr. 

;ıı. ·Clt• ;Jldlll .ft:a ediııailim. rrı 

•-..tHı llılalUI myratmm yerin• ln&'illZ lıa)'ralt oe-
111..- ldımtoUr • 

~.~~~~~---·~·~ .. -.-~,_ •• cn1mı1e cuuan .s-. , ... llrailleN 

---~= Biz Amerikahlar Berlin - Vişi 
ruga ru :::,..,.,. : :.:u = 

Yunan 1·1arıı·yor bqilC& mtld&faa baUan dtıpıtlf .. 
!nslllzler mevzii mukM'emet DOllta11. 
T'IDI temizlemekle meflUl olmUflal'dll': 

kltalarl Valinin konağına top- RC• f'8ANSIZLUIN BQIJR'.1-

lanan G~eraller nasıl Na L\P'1'INDA BOLO giriştiğiniz hDrriyet münasebatı 
mlldafaasıle hayati gerginleşti T d teslim oldu Aalalre, e <AA> - a.a.c. - Ga'P epe elen' e Kahire,, 1 (A.A.) - örieprk unıu. Q51lr nunt.ıtaamd• ııam&tta bU!=

ml kararıt.tunm dün alqam neıredl- lillr J'n~ kunoUert umumi ll&l9l'o 

k 
.. , ..... , ... 

surette ala adarız •üllllerl•• ''" . yaklaştı len fevkalA.de teblft: -hı tanıtındt.n ne,redflen bir 
IJbyad& mUhim B&rcllya fluU, Brl. de HQr FramlZW'iD E$afdlyadald 

O tanyablar taratmdan tamamlyie itral nı.Wı&rebelenle cten1roen " unıs-1 o 81lr 91 ÇOJl eclllmlftlr. ttalyan garnizonu, bugUn ~k mUbiıiı roller O)'DBdıklan bll~ 
... darda mllll• tamamJyle teallm oım111tur. Dll§m•• mektedlr. Hür rrauıs kuVY8 

Daima miktan artacak 
gemi, tayyare, tan1c .ve T amamile yeni ~ir 
top~~ vaziyite varılacak 

nm bUtllD techlzatı ve harp malzenıe. men8\lp mutrezeler Bardlya Ue ~ 
me abDdl .S, ellınl&e dtlflDUtfllr. Bardlyadald t• ruk arUmda mGDüaJe1l ta='""W 

taıyan ıanıl.ıonu kumand&DJ general kNmeae ~ ~· 
N8VJOl'fc, 8 (A •. • ) - Tu ajan· Berıonzoll, ayrıca dört general ve da. lfpalll ~ apıııan ~ •. , ........ 

VG§inqtoea 6 (:A. A) - Reiai
cumh\ir Ruzvelt kongnmbı 77 
inci devresine hitap eden meu.jı 
m okunnıftur. Eııılri reiaicumbur 
Vilsomm 1917 de eöylediği ve 
Amerikanı:n harp llln ettifini 
bildiren nutklındanberi en ban.
retle beki~ bu nutuk m\lna· 
scbetile bütün salon hmcahrç 
dolmuştu. 

Reisicumhur Ruzvelt nutku· 
na e()yle başla.tmfbr: 

( Deuamı .. iftCiicl6) 

3 5 bin tonluk 

Bil U.A. - .....,. .Naclarlclata 111 bildiriyor: ha birçok yUkaek subay, l'.Srler art'• mu•atfaldıe&r elclet etılliftli' . 
.......- BeıUD IDllla&lllrtDe sen. (~mı .J W.ciid6) mıdadır. ' (Demmı .J,anciJb) 

BerUn ~ mabftllert, BerllD De V1. -===:::;;==::============:-:====::;::===========~ fl anendelrl mODwbeüula pUPııge • 
prslDlefmett. cıldulUDU " pek muJı 
t.mel olarak •'tame,.n. ,.aJ bir ,.... 

111J9t.,. Y&l'l1&ealml U.bul etmektıa
dlr. 

LaDdra. 6 CA.AJ - UJterbı dlpo 
lca&tlk muhalılrt J'IUllJO": 

.V1flden almaD haberler udlr .... u 
çok birUılı1D1 tutmı7Ul ~

(l>evcmM .. Wldüde) 

Alarm tecrübesi ha 
zırlıkları tamamıand 

Bütıin aktif ve paeif teıldlltnun 'olarak .wrunetıe evleriıae ıtdecelı: yuq ",. )'91 ıaendllle 6rtA 

Bulgar başvakl·ıı• iıltiraki1e ya.pılmuma katar ftrl. !erdir. Evlerine git.meye brikin yollarına 4~ e4e"C*1erıttr. 
len alirm tecrilbesinin hazırı klan balamıyanlar. polisin ptereeefl D) Tayyareleri aörmelıt 
ikmal edilm~r. Tecrilbenin ay llO- mnam! ve faaı«li mjına)Jara gire. dile dJtan ~ ~ 

Salzburg'a g·ıııı· nunda yapılmuı kuvvetle mabte- ceklerdir. eartmıü yupıır. 
meldir. Bu te\!rilbe eenaanıda 8000 C) Yolda yürüyenler, herhangi Billa dahil,_,. ktDcti 

İngiliz zırhlıaı Dük. do"" ekip c;alll!llcaktır. Vazi(elE>l'i ve ça- bir ps tehHkeelnde burnunu tıka- (.o.mtm ~ ~} 
.......... (~) - a.a.v. Bul- ---------~---;_--"'!'""!ili York hizmete l'l"rdi sar bqYeldU i'Ucıtma Alman bartc~ lıtma tanlan hakkında Jreadilert-

ne lium gelen izahat verilmit ft 
Londra, 8 ( .A. > - tnauız do- 19 num fon Rllientropla ı&'Gfm•k bu hu•wıta stajlar yaptınlmıllr ımo 

nanmaaı, 35 tonluk Dllk da Yort tllıere Sab1larS& l'lttlll ~. ret.ile bilgileri takviye edi~. 
zırblmmm hizmete ıtnne.tle hlr l'UOtUn RIUer ne de ~ _. V'Ulyet. tecrtıbe eaumda tatbik 
kat daha kuvvellerımlt bulunuyor. lllldlU1W· olunacak şekil etnlmda alAkadal"' 
Bu zırhlı 35 bin tonluk ''Klnı 8of)'a, • <~.) - a.a.o. Kral Iara bir tamim g&ıdermiltlr. 
C.Orc 5" 11mıfmdan olan~ uf- Borlal1I. .Alman,a,a l'Sdecelt haberi Bu tamllnde hUIUll eehum, na-
rı harp mblmıdrr. Bu 9llUf ,.Ue- t.atp edllmektedh'. kil vasrtalarmm tabi olacaklar: 

rin her biri yedi milyon !ncHlz iL .:.:· ·:..========== prtlar esulı surette ayn ayn iu.h 
rasma çdm>ıtW'. eclilmlttir. Bu vuiyete göre: 

Dtlk dö Yort ıarhlım seçen 111· Re d8•1U ? ı - Hwıual eolıu. 
batta tezglha konulmut ve Pl'OI- A) Allrm halka, el ve elekt.rik-
ramda teeblt edlleıı -.mandan T Bir yuı okuyonıa: ''Ankarada· le mtltebarrik canaftl' dUdlltlerl 
ay ffVel hbınete ıtnniftlr. Aynı ki konııe"8tuara mlkemmel dl- tarafından tma fuılalarla yapı1a
amıftaıı olan diler d6rt mtııı yemeaek de onu me:ydana setir- enk çalınma ile haber verilecek· 
''Kbıg Corc 5", ''Prtnee of Vela". mit olmüla her halde lftlaar .. tir. Aynı amanda bu haber ver- l 
"Jcllicoe., ve '•Beatt_.- Jllr. debiliris." me keyfiymne blltQn fabrika dil-

Bu zırblılu- denille · .,.Udlii Bir eMrin yalım MUiDi UJ1IP dllklert de iftirak edecektir. 
wnan F-..,... _ me- Ptlrmle - lıbe il- Allrm .......... rtldlktea ooara 
ceği ve fasla 91lratlert vllmne batkı veremez. Mefer 1ı:i bu itele vazife alan lı:imee181" cler-
olacağı 11ftıiltrllmlttl. Bu 35 ba eaer ~el" olsan. tfU. hal vazifeleri bqma kopcak!ar -
Uk top ......... nvellı:i har edebllbw 9n11U! o balde dır. 
mhlılan ~ M llderden c1a- (mltemmel )clemeU. l'Oka hiç bir B> Cadde, meydan ,.e IOkaklar-
ha uzundur. ısev dmıemell. da bulunan halk tellfe11 ve netll' 
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1 Radyo Gazetesi 1 
Bardlya dtl,tl 

28 seneden.beri İtall'an olan Bar
dia dUn öğleden sonra İngilizlerin 
eline geçmiştir. Evvelce nlınmış o
lan 40 bin esirden manda yeniden 
bir orgeneral ve dört generallik 
bir kumanda heyeti ile birlikte 30 
binden fnzla esir alınmıştır. İngi· 
lizler Bardiıı'yn son taarruzu yap
mazdan evvel ltal)nn kumandnnı
nı ild dcfn Wılim olmağa davet et
mişlel' fnkat ltal)an kumandanı 
bunu rcdd tın· tir. 

Bardfa'da mukavemet içm her 
gey mevcuttu. Mukavemetin bu 
kadar kısa oluşu mukavemet iste· 
ginin azlığını ifade der. Halbuki 
mukavemetin uzaması geride ka
lan İtalyan kuvvetlerinin hazırlan
malannı milmkün kılacaktı. 

Bardia'nm düşmesinden sonra 
mali Afrlkadaki İtalyan kuvvet

lerinin vaziyetini gözden geçire -
lim. Tobruk mmtakasmdn iki pi
yade fırkası mevcuttur. Dcrne mın 
takasında bir kısmını Mısır hare
katında bir kısmını da. Bardia'd.a 
kaybetmiş ufak bir tıınk birliği 
vardır. Tunus cephesinden Dern&
ye bir fırka sevkedllmektedir. Ay
rıca tahmin olunan dört fırkalılt 
bır kuvvet Tunus cephesindedir. 
Bunların i1dsi de topçu kuvveti 
baknnından gayet zayıftır. Alman
lar yıldıran harplerinde deniz ve 
hava kuvvetlerini birlikte hareket 
ettirmişlerdi. İngilizlerse, şimali 
Afrika harekA.tmda kara, hava ve 
den.is kuvvetlerinin üçUnU hareke
te getirmişlerdir. Sollum ve SJdi 
Saranide olduğu gibi Bardia'd.a da. 
aynı ~eldlde hareket etmişlerdir. 

Donanma ebri denizden bom
bardıman etmiştir. İngilizler bu 
bombardnnanda 38 lik ~plarla mü 
cehhez ağır gemilerini ve Çin su
Jarmdan sırf Bardia hariri için ge
timtlş oldukları 14 lllk toplarla 
mücehhez gambotlan kullanmış
lardır. 

ltalyan - Yunan harbi 
Ymıanlllar şimal -ve cenup mm

akalaruıd& ileri iharekltta bulun
uglar, yen1den bazı mühim cep. 

e ve mevziler u.ptctmltlerdir. 
oğru çekilmekte devam ediy0!'-
lml1lardır. İtalyanlar Avlcoyaya 
oğru çekilmekle devam ediyor
r. İtalyan mukabil taamızlal"ı a
rr zayiatla pUAkUrtülmUftilr. Bu 

mukabil taarruzlarm arazi ietirda-
mdan ziyade bilyük lruvvetla:in 

ri çekilmesini tmıin gayeaine ma· 
tuf olması .kuvveUe muhtooıeldir. 

Vişi hükiımetinin 
vaziyeti 

luhtelü membe.lardan gelen ha
rın Visi hUkfuneti ile Almanya 

rasmdakl gerginliğin arttığmı 
g "stennektedir. Almanya Fransa. 
ılc ış birliği yapmaktan tıah.sedi

or. Fakat Almanya için ilk Jş 1o.. 
gıltereyı yenmektir. Bu olmadıkça 
Vup hukümeti ile milsWtll ilbirli
gmden lbalısohmamaz İşte Alman-
a Vişi hükümetinden bu gayey::ıı 

rmak için yardım istzyor. i71't 
hukumeti de /buna yımqmayınca 
munasebet gerginleşiyor . 

• Fil of un aeyahati 
Emin bir membadan gelen bir 

habere göre Bulgar Başvekili Fi-

lof Viyanadan ayrılmış ve Alman
yaya gitıniştir. Amerikan Kolum
bıya radyosu Filof'un Salzburga 
gıttiğini ve llibentrop'un da oraya 
gidere-k kendisi ile görllşeccğini 

so~ lilyor. Verilen ihaberlere g(S"re 
Almanya Filof ilzerinde tazyik ya· 

caktır, ama bu tazyikin gayetıi 

malüm değildir. Aynı kaynaklar 
z\ kın müessir olamıyacnğmı 

\ lihorlar. 

Sovyetlerin Balkan 
sefirleri çağırıldı 

Sovyetler Birliği Balkan elçile
rini istlşare için losko"3ya çağır
mı tır. Amerik n knynaklnrı bunu 
Bulgaristan vazi) eti ile n.liı.kadar 
p)rmckted rler. Gelen bazı haber
lere göre Roman)n ile muhavere 
kesilmiştir. Bu vaziyetin n den ile· 
J'i geldigı !henüz ani ılamamu tır. 

Ziraat Vekaleti emrine 
verilen para 

Ankara 6 (Hususi) - lstih. 
aal vasıtalarının \e malz mesi
nin mübayaası karşılı ı olarak 
Ziraat Vekile i emr ne 3 mil
~ lira kredi tahsis olunmu • 
tur. Vekaletin !Uzum g·· t rccc
li lletler Veka tle Zira"t B n
k .. tarafından miı tereken u. 
ruJee&k bir komisı on tarafın

n satın alınacaktır. 

Başvekilin nutku • • 
(Baş t&rafı 1 incide) 

Bugün dahilde en büyiık çahc;mamız,dünya buhranı karşı ın. 
da ıklısadi 'e ticari sahada muvazeneyi muhafaza etmek, Türle va
tanda.mm a guri ihtiy~clarma tekabül eden yiyim, gıyim ve yaka. 
caı, maddclerinın bulunma ı, nakli \ e satı,.ı i~ini ıkı bir nizam altı
na almak, istihsali hatta e imizclcki \Csaitin fe\·kindc bir derece}<' 
çıkarmak; ve bilhassa ıhtikarla mücadeleyi kuweUendirmektir. 
Hükumeti her türlü salahiyetlerle techiz ediyoruz 

Bu hu:.u:>ta hükumetimızi lüzumu olan her türlü salfilıt}'etlerk 
teçhiz bu) urdunuz. Sıkı nızamlı bir iktısadi si temın ilk kademele 
nn<le bulunu)oruz. IIenfr.ı ne mü tah ilin, ne müstchlikin, ne tücca 
nn \C ne de alıcının alı amadığı bır deHedcyız. Sıkıntı ı ve şika 
) ctı 'ardır \ e olacaktır. Fakat, azami dikkatle bütün gayretimiz 
sarf ederek bu de\ reyı geçireceğimize kani im. Bu arada. bir dahc 
bılha "a tebaruz cttırmek ı terim ki, "a gari ihtiyaç" goı ominde tt 
tulacaktır. Yanı, luks malzeme denilen ve hayatta ıhtiyaca değil, ze\' 
ke cevab \eren e ya) a hiç bir kıymet ve mevcudiyet vermiyeceğiz 
Bize lazım olan bılha a gelin sabit ve mahdud olan \atandaşlarııı 
-.e aile!erinin ihtiyaclarıdır. tık safta bu kitlenin yiyeceği, gi) eceğı 
ve yakacağı bizi alakadar etmektedir. Ve edecektir. Bu hususta 
stok yapılma ı \'e umumi satış yerleri te isısi; hu u iter de dahil 
olarak bılumwn ana) ı ınue sestlerinin devletin \erecef.ri iş ve i -
tihsal programı dahılinde ça.ı)malarımn temini \e istihsalatm bu 
mağazalarda vatandaşlara tevzıi programı uzerinde alfikaJı vekil. 
!etler çalı.maktadırlar. Takdir buyurur unuz ki, bu suretle yapıla
cak stok, ihtikarla mucadelede bi.ıyuk rol oynıyi\caktır. 

Türk höylüsünden çok mahsul bekliyoruz 
\rkadaşlar; 

Gezerken \e tedkıkler ) aparken. Turk koylı.isunden çok. amma 
pek çok mahsul istediğimiz bir defa da sizlerin lisanından ışitmeleri
ni rica ederim. 

Göruyorsunuz kı. hazan bır sel Afeti, yahud tam istihsale ya. 
kın bir zamanda fena bir hava vaziyeti, umduğumuz mah ulden bizi 
mahrum ediyor. HükOmetin çok cicim tavsiyesinin, oormol za
mankinden daha fazla, şimdi kıymetı oldutrunu Türk köylü ü duy. 
muş ve }·apmaktadır. Fakat, tiİzin salfilıiyetli lisanınızdan bir kere 
daha kendılerine duydurulmasma hin\umetiniz büyük kıymet ver. 
dır. Gerek toprakta ve gerek sanayide fazla i ihsalin, halde ve is
dır. Gerek topdakta 'We gerek sanayide fazla i tihsalin. halde "e is. 
tikbalde, bizim yegane d teğimiz olduğunu, her vatanda bil
melidir. 

Bu arada hükumetinizin büyük şehirler için, tek ekmek siste. 
mine karar 'ermek üzere olduğunu da arzederim. Bu işin tabii neti
cesi olan u rikalannın devlet kontrölüne alınması, ve çıkarıla_ 
cak ekmeğin ) uzde muayyen ni bette çavdar unu ile kanştırılması 
da göz önüne alınmıştır. Bu suretlf', ekmek fiatmı dü-sürmeye 
çalışacağız. 

lhtikarla mücadelede yeni bir u ule müracaat ediyoruz: Fiat 
mürakabe teşkilitıru merkeze bağlıyarak, sıkı ve daimi bir kontrö. 
lün mümkün olacağını tahmin etmekteyiz. Görülecek lüzuma göre 
verdiğiniz salfilıiyetlerden i tifade ederek, kontrol cihazını mükem
melleştiremek daima imkfin dahilindedir. Bu arada, vatandaşları.. 
mrzın da devlet teşkilatına yardım etmesini ve bilha,,sa 100 kuruŞ
tan fazla alış verişte fatura istemekte israr etmelerini teşvik etmek 
lfiz.mdır. Müeyyideden mahrum şikayeler karşı mda, ceza'-ız kalan 
mücrinllerin, ancak bu yoldan tedib olunabileceğini herkesin bilme. 
si, kendi menfaati ıktizasındandır. 

Ticari sahada alınan tedbirler 
Ticari sahada: Ticareti teşvik ve çerçevelemek suretile alınan 

tedbiler, sizleri memnun edecek şekilde devam etmektedir. Hukfunet 
elinileki her vasıta ile buna yardım ediyor ve edecektir. ithalat 
ticaretinde görfi1en zorlukların, zamanla azalacağını ümid ediyoruz. 

l:>u arada, ithalat tacirlerinden şikayetim olduğunu söylemeden 
bu bahsi kapatmayacağım. ~\Jetten her türlü yardımı görecekleri 
ne şüpheleri olmama ı lazım gelen bu vatand~lann daha makul 
bir yol tutacaklannıdan ümidvanm. Yakın zamanda büyük şehirle. 
rimizdeki ithalat tacirlerini buraya çağırarak kendilerinden öğren
meğe uğraşm:ağnn; şikfiyetlerini dinliyeceğirn, vazifelerinin yalnız 
kendi menfaatlerine inhisar etmediğın.i, onun fevknde umumi men. 
faatin hakim olduğunu anlatmağa çalışa.ca~. Olmadı~ takdirde, 
bundan evvel başka bir vesile ile huzurunuzda arıettiğım gibi, itpalatı 
yalnız devlete inhisar ettirmek teşebbüsüne geçeceğim. 

Ordumuz her gün daha kuvvetli 
Aziz arkadaşlarım; 
Dünyanın arzettiği fevkalade şartlar karşısında vatan müdafaa 

vazifesini üzerine almış olan şanlı Türk ordusunun her gün daha 
kuvvetli olmasına çalışıyoruz. Ve her gün daha kuvvetli olduğunu 
gönnekle seviniyoruz. • 

Yukandanberi arzettiğim büti.ın çalı~lar, Türk vatan.mm 
müdafaa kabiliyetini en yüksek derecede tutmak için bire verdiğiniz 
vazifenin icablandır. Bu yöndendir ki, altından kalkılamayacak hiç 

bir müşkül tasavvur etmiyoruz. 
Sizin yüksek itimadınıza, ve vatanın dört k~inden Büyük 

Mecli:;e ve onun hükQmetine karşı gosterilen çok ıçten gelen bağ
lılığa dayanarak, gö3terdiğiniz yolda sükOnetle yürümek vazıfaniz 
olduğunu bir kere daha arzetmekde sevinç duyarım. 

Aziz arkadaşlarım. 
Butün d(inyada görülen siyast ve askeri faaliyeti hükfımetiniı 

azami tayakkuzla t:ı":.b ediyor. Ve bunların muhtemel inkişaflanm 
er an göz önünde uludurmağa çalışıyor. Harici_ si_Yaseti~i~, bu 

faaliyetler devrinde de sizce malüm olan esaslar daıresınde yuruyor. 
Diyebilirim ki, milletin. ve me!Dleketi~ se!Arneti ~çin ittihaz etmiş 
lduğumuz hattı hareketın isabetı bu ınkışaflarla bır kere daha te-

·;-yüd etmiş \e bizim yegane gayemız ola~ ma~~iyet _umdesi, i.tti. 
faklanmıza tamamen sadık ve merbut sıyasetımızdekı şuurlu ıs. 
rardan iyi ne:celer ahnma~ını intaç etmi~tir. . . . . 
iı.luhterem arkadaşlarım, tekr.ır temin etmek ı tenm. kı, tas':'_ı~~e 

ine iktıran etmiş olan ve hiç bir memleket~ ~zecek, .endışeye d':!~':!
ı ecek ana ın ihtiva etmiyen dürü t siyasetımıı, aynı yoldan yuru
vecek ve ümid ederim ki. bugüne kadar olduitu gibi, bundan sonra 
da, milletimizin haynna velOd neticeler vermekten halt kalmayacak 
tır. 

Arkada~lanm. 
llepinize sıhhat \'e neşe ile güzel c:cyahatler dilerim." 

Silah altında bulunan 
Muvazzaf hizmete tabi asker-
ler in muvazzatllk müddetleri 

birer sene uzaUldı 
Ankara 6 (A. A) - B. M. 

Meclisi bugün Doktor Maz.lıar 
Germen'in başkanlığında. top
lanmıştır. 

Celse açıldıktan eonra Afyon 
Karahi.sar, Antalya., Bolu, Çan. 
kırı, D. Bakır ve :Kars mebusluk 
lanna ı:ıeçilen Şevket, Hatipoğlu, 
Nurullah Esad Sümer, C-ela\ 
Said Siren, Avni Doğan, Dok
tor Ahmed Şükrü Emed ve E
tem izzet Benice'nin intihap 
mazbaWan tasvip edilmii ve 
and içmişlerdir. 

Ruznamede bulunan madde
lerden D.D. Yolları ve Limanla 
n, Devlet Denjzyollan, Devlet 
Ha.va Yollan Umwn ::\füdürlUk
lerine müteallik alelfunum vesa. 
it ve teçhiı.at ve malzemenin te
mini ve bunlara ait hizmetlerin 
ifası için dört umum müdürlük 
&ral!mda İcra Vekilleri Heyetin
oo tabjm edilmek U7me on altı 
milyon lirava kadar teahhUtte 
bulunması hususunda mUnaka. 
lat Veklletine selihiyet veren 
kanurı layihası ile D. D. Yolları 
umum müdürlüğü 1940 büt esi
ne 3.500.000 lira munza.m tahai
sat verilmesi hakkmdaki kanun 
18.yihaa1 müzakere ve kabul edil 
miştir. 

İdare heyetinin Riyaseti Cüm 
bur 1941 bütçesi ile B. M. MC<.'. 
lisinin 1941 bütçesinde değişik
lik ya.prJmasma ait teklifi ve Si
irt mebusu Şefik Özdemir'in 
~ril muuniyetinin kaldmlma. 
sma ait talebin devre !Onuna 
bırakılması hakkındaki mama.
ta tasvip olunmuş, TUrk parası 
krymetini konuna hak1tındaki 
kanunun rneriyet müddetinin Uç 
sene ve halen silah altında bulu 

nan 1335 ve daha evvelki do. 
ğumlu muvazzaf hizmete tabi 
eratın da smıflanna mahsus 
muvazzaflık müddetlerinin bi
rer sene uzatılmaama ait kanun 
layihaları ve muamele vergisi 
kanununa ek kanun layihası ka
bul olunmuştur. 
M~lis vir.e bugünkü toplan. 

tısında Hatay hUkUmetinden 
devrolunan mütekaid ve yetim
lerin aylıkları, orta tahsil mek
teplerinde yardımcı muallim ça 
hştınlması, hazinıenin ta.ksit ne 
sattığı bütün gayri menkullerin 
bedellerinin tahsil sureti ve 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankam kanununun 51 ve mu. 
va.kkat 8 inci maddelerini tadi
line ait kanun Jlyihalarmı da 
aliikadar Vekillerin talebi üze
rin" ruznameye alarak müstace. 
livet kararfle mUzakere ve tas
vir etmittir. 

Bu mUzakerelerin sonunda 
Ha.%n Sa.ka - Tramon ., Hilmi 
Uran - Adana _ tarafından ve 
meclisin 1 lkinciteşrin 1940 ta
rihindM'I ~lne kadar hUkü. 
metten g-elen layiha ve tefsirl~
rin miihim ve mllfrte!"elleri in
taç edilmis ol<luCTı.ından mütea. 
kip içtimam JO Mart 1941 pa-
7..artesi gl\nüne talikini teklif e
den takrir okunmuş ve ta.!Wip 
edilmiştir. 

Bunun ÜT.erine söz alarak 
kürsüye gelıniş olan 'Ba§vekil 
Doktor Refik SaYdam memleke. 
timizin lktlsadf durnmu ile iç 
ved~ politib.m1z etrafmdR. srk 
ve dış politikamız etrafmda srk 
nan nutkunu !Ö\1emiş ve mec
lis ir.timama nihavet verilmiş_ 
tir. 

- Eğer beni oraya gönderir· p------------..... ----------, = ~.~·.:..-:ıı:ı~~ f Ç k K l 1 
ğarayı bulmak da bir mesele idi. 
Çlln.kU yüz kişilik ordu, lceudJeine 
yol açarak yürüyordu. Bu yüzden 
de bit.kin bir hale geJmişlerdi. 

rat-:~.!~~rino Mnta- - N~~ e~azan: NIY~; !~_ı ,. 
rak ayrıldılar. • 

Kim bilir bor daha ne vakit gö- Büyük Tarihi Aık ve Macera Romanı 
rUşeccklerdi. 

·ESRARENGİZ YOLLAR li kaymakamı iken Sellin admda lerl sabahlara kadar kumbaralar 
Esir kızları bastırmak için yapı· bir arnavut çocuğunu merhameten ve fişekler attmyordu. 

laca.k harekatm bir kısmına Ali yanma almış ve hazncdarmaı te'r- Mehmet, arkadqla.n ile buradan 
Paşa da iştirak edecekti. Ali paşa biyesine vermiş, yanmdan ayırma· Ali pafaya veda et.ti. Yanma bir 
Çer.kezista.nı, başka tarafından bil. nuştı.. Selim şimdi bUyUmUş, tam top almıştı. Yüz kadar da asker. 
cum edilemlyecek şekilde kuvvet- Pvlenme çağma gelmişti. Yalnız yapılacak iti ilk önce bir 
lendirmck istiyor, zayıf noktalan Yanına çağırdı: ltaç zabitten başka kimse bilmlyor-
takviye iı;ln varelcr dUşünUyordu. - Selim, dedi, diğer sevdikle· du. Askerlere mağaraya gittikleri-

Duhak mağaııısında.ki e.sil' kız· rim gibi seni de Çerkczistanm en nf de SÖ)1ememlslerdi. 
lar seferinin bir kısınma Ali paga güzel kızlarından biri ile evlen. 
da iştirak etıni§ti. Ali paşanın clirmek istiyorum. Nasıl razı mı
maksadı, Rusya ile hudut olan 
mıntakaları kuvvetlendirmek, sa· 
hillcrin istilfı.smn mani olmaktı. 

Bu fer çok guçtü. ÇünkU toP
lar da naklediliyordu ve bu toplar 
en sarp dağların çok korkunç gc 
çitlerind<'n geçirilecekti. Buralar 
da Boğannt ve Tokray oğullan o 
d:ı Boğanat ve Tokray oğullnrı o
tur'u rlnrdı, ki Ali pa a kuvvel
lerlnı> karşı durma.> a karar verse 
lerdı, top dPg l, bir tek n fer gc 
çiremezlerdi. 

Alı paşa ~ l lılcrd n bu malfıma-
tı alınca mnlum ıh1hatına bn 

ın .. 
- Siz nasıl emrederseniz paşa 

h azretıeri .. 

Mehmet heyeeaııJı idi. Hem oan 
kaza.nacak, daha çıOlk belki de Ha
sanrn Çana'smı bulacaktı: 

- Ah bir Çana'yı bula.bilaem .. 
diyordu. 
Mağaranm bulwıduğu dağa bir 

akşam üstü varabildiler. Anape· 
don hareket edeli bir ay olmuştu. 
Erzaktan da bitmek Uzel'e idi. 

Askerden bazılan sızlanıyorlar
dı: 

- Nereye gidiyoruz. Bir aydır 
tek köyle kaıııılaşmadan, yoksl\ 
Rusya Çnrmı mı esir edeceğiz. di
\ orlardı. 

Etrafa karanlık bumca mola 
verdiler. Mehmet, aakeırlerin mem 
n un olmadıklarmı iyiden iyiye an
l8lJl1'tl. Son yemeklerini yiyorla.r
dı. 

Hep&ini etra!ma. topladı: 
- Arkadaşlar, dedj. Biz hepi

miz arkadaşız burada... Belki lçl
nir.de bllmiyen vardır. Ben ulen 
Çerkezlm .. Fakat Ali pqanm em
ri altında çalqımaia yemin ettiın. 
Bu memleket cP.nnet haline gelin
ceye kadar çalışacağnn. 

Bir yeniçeri: 
- Gllsel ~lilyonnın, af&, d&

di. Biz de çalJşacağs, ama, böyle 
iş ne gördük, ne duyduk. N ere<le
yiz, nereye gidiyorua. Ne yapaca
ğız. Yarın açız, bu açlığı ne ile gi. 
dere biliriz? 

- lşt.e ben de ıUe bunun cevaı
bını vermek için söze bqladnn 
Evvel& yapacağınız iti anlatayım. 
Bu, hepinizi sevindirmelidir. Çlln
kü hepinizi hem zencin edecek, 
hem de hepinize gilzel birer Çer
kez cariyesi kazandıracak .• 

Yeniçeri kahka.ha ile güldli: 
- Bizi aidatına ağa, dedi. Söy. 

lediğin ç:kmaz, eonra .. 
Sustu . 
Bu susuşun maruun mühimdi. 

Tariltten: 

Harp biraz 
uzayınca .• 

Zaman oıuyor, bütün dünya kU. 
laklamu harb sahalanna veriror 
Ancak oradan gelen haberler en
teresandır. Harb biraz uıadı ını 
bir kaç tayyarenin düşmesi, bil 
kaç bin esir alınması, bir haylı 
kılometre ilerlenmesi ent~n o 
muyor. Jşte bö)'le zam.anlarda dıP 
lomasi faaliyeti başlar. Bu sefer: 

- Fal!n sefır fil!n yere ııt
mi,, acaba manası ne? .• 

- Falan başvekıl, filful şehire 
gitmiş, her halde mühim kararlaı 
verilecek. denır. Şahıslar ehemmi· 
yet peyda eder. Onların taı~at· 
tarı, beceriklilıği anlatılır, duru. 

l\11'. d" 
Bugünkü Avrupa harbinde ıp. 

lomac;ı ne derece rol oynadı. kim. 
!er tarihe geçti, bunu zaman g~ 
terec.ektir. Şimdiden bir §eY ke tı· 
rilemeı. Burada etik1 diplomatla 
dair bir kaç misal \ereceğiz: 

Hangi diplomat olduğu söylen. 
miyor. Fakat fıkra güzeldir. 

Bir diplomat siyası maksadtar
dan dolayı ikide bir hastalanır. 
rruş. Bunu pek az sonra herkes 
anlamış fakat adamcağız bir se. 
ferinde sahiden öluvermiş. Gazete
lerde bu haberi okuyan biri: 

- Acaba yine hangi siyasi mak. 
sad uğurunda \'efat etti. demıı::. 

• • • 
lngıllere kralı Alber resmi bır 

zi>·atet \eya musamerede sefirler. 
ıe hiç lakırdı etmezmiş. Bır gUP 
l{usva sehrı bunun sebebini sor. 
mu~· ve şu cevabı alınış: 

-1 tintak olunmayı hiç sev. 
mcm de onun için ... 

• JI. * 
Fraıı ada cumhuriyet ilan o

lun<lu••u zaman lstanbu\da bulu. 
nan rransızlar kogord dedıklen 
alametleri ta~ırlardı. Krallık ta.. 
rafdarı olan Fransa sefırinı de Is 
tanbuldan tard etmişler ve Fran
sa sefarcthanesine cumhunyet 
bayrağını asrnı)ardı. ı-~ransa ı e 
harb halnlde bulunan devletlerın 
elçileri bu hareketlenn mennet:'il
ınesi için Babı liye muracaat ıt. 
tiler. Bir gün Avusturya baş ter .. 
cumam o zaman Reisül.küttab d~ 
nen hariciye nazın Ra~d efendi
yi ziyaret etli: 

- Şu Fransızlar bizlerı deli et. 
tiler. dedi. Bari şunlann baş ann.. 
dan kogardJarıru kaldırınız. . 

Ra3id efendi süku~Ue gi.ıliunsı. 
rerek ~u cevabı ,·ermış: 

-Behev dostum biz size de. 
fatla ifade "etlik ki de\ let Aliye& 
o makule a\M1etlere itibar o un· 
maz. Dost devletlerin tuccar \'e 
tebaa mı biz misafir biliriz. Baş. 
)arına ne i terlerse giyerler, iste
dikleri atametleri takarlar. Ba~ta. 
nna uzlim küfesi de gh:seıer. ni~n 
giydiniz demek Devletı Alıyentn 
\ azifesi değildir." 

ılı •• 

Mamaafih kabul etmek lazımdır 
ki bazı diplomatlar mühim i,Ier 
görüyorlar. Meşhur lngiliz diplo
matı sir Rotenford ?~ratörl~
ten diplomasiye gimu~tı. Sebebi. 
ni sormuşlar: 

-Bu meslekte daha az yaralar 
kesmek. daha az can ~la da 
ha çok teme!tü _var zannettım. A. 
ma öyle değılmış. 

N. A. 

Dünkü ihracabmız 

Dünkü ihracat 468 bln liradır. 
Bunun yalnız 200 bin 1irU1 tntü· 
ne inhisar etmifilr. Satılan diler 
mallar anurmda iç fmdık, balık, 
kayısı kurullu, gravyer peyniri de 
vardır. 

Balık yağı rekoltesi az 
Bu sene balık yağı rekoltesinin, 

reçen sen~lere nazaran az olduğu 
rörtllmllıtür. Buna sebep te kap
sUl ve mazot husutiunda kili de
recede vesaite malik olmamaktır. 
Her sene 1 milyon kilo balık yağı 
iat.ihaal ve baııım 300 bin klloeu 
dahilde lstihllk edilirdi. Her ıene 
kiloeu f5Q kuruşa satılan balık yn
fmın kilosu eon aylarda 60 kuru
p çdmuştır. 

Milli Piyangonun 7 
ikinciki.nun çekilişi 

vurou: 
Ordudan h rıni evlt> dir 

lim .• dedi. 

- Ben muvafrk buluyorum .. 
Mesele halledilıni&ti. Geçide var

madan önce Çerkez kabilesine el· 
çiler gitti ve Selime muazzam bir 
dilğiln yapıldı. Sonra Anape'ye gi
dilerek buranın tamirine ba.,slandı. 
Annpc harap bir halde idi. Fakat 
müstahkem bir mevki haline getl
rilm,.s·ne şiddctlj lüzum bulundu -
Jundnn Soğucuk ambaı·ln.rmdan 
bınlerce kazına, kürek getirildi. 
• 

1iga,:, kö.> lülcri gUnde onar paı n 
Ucretle çalıştırılmaya başlandı. 
Yalnız Anape civnrlarnda hala es 
ki~alnrm bulunduğu hab r veırllı-

tıf n bir çıkmaza girmesi için 
p:lacak şey yokt.u. Tek kurtu-

l ış, esir kızlar mağarıuıını bulmak, 
u b:ı.sma.ktı. 

Yeniçeri "Soınra aeııJn bafmı ko
parırız., demek istiyordu. 

Mil! Piyanıonun dördUncU tcrtiı 
Uçündl çekilifl bugün öğleden son 
ra aaat 17,30 EmbıönU halkevlnin 
konferans alonun.da yapılacağın -
dan salon saat 16 dan itibaren hal 
b açık bulundurulacak~r. 

Ali p anın evl ndırmel ı i ı 

tık (.!ctkez"stanın bl'r tarama ya 
yılm tı. Her kal be Al'i a il 
d<>St olmak istivordu. Paşa. Rume-

ordu. 
E ki~alar birleşip buradaki bü

tün kuvvetler lcsir edebilirlerdi. 
AU paşa, bunu lSnh~mclc i<:in gec" 

Ya mağarayı bulamazlarsa? .. 
Kılavuz da tam masarava ka-

dar gldcmemil)U. Yalnız dağı bili
vornıı. M11R7.T.8.m nağm lçlnde ma-

- Kaç gUn olduğunu da unut
tuk •• Biz her gün har pederek yol 
ahyonu. Yol açmak, adam 6ldilr-
mektı>n ( DevotM tJOf',, 

AnAı edenler çekilişi serbest u

Pet.tıı +.ldyl edebilirler. 

• 
1 
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P9! i ti ka: 

Şataf atll ilanların 
arkasındaki 

hakikat 
llr kısan Alma n tn.) ~'ll rr>h ı i f
~ya ~eldi . . Alma~ .. ı.n~·.ır<'lerı
llht ttalvun ~eıı ... ı hüyul. ' ı• sata· 
.&ıMr lla~ıa"r yapılmasına, H"!SilC ol· 
da. Adeta bu tano.rP l<nfilrlrrinin 
tı.ınıyn ~elı..t .' nrılmıdnıı :rl~ de 
Ad Jnlittr. f.fo< ara,.,ıncfakl bıtı;I rdan 
fllph<' edenll'rr. knrı;ı bir nü ıa~i 
~- F'ilh nldlı:ı hıı ~ nlım işinde 
,..afatın hu drr<'C<' lıii~"Ük bir rol 
... 'ttbi olma ı ister 1 tcmez ln.,.a n. 
l&r hlr fakrın sr' lı•ri hatırlsttı. 

AAmuıya lta l) 44.)"8 yardmı cd~·
~kse bunu sa; iz de )"apabilirdi. 
s,_ız yapmadığına ı:;öre dem<'k ki 
ltaln ile Almım)'a ara.o;ınd l\ iiyh• 
tıldl.,••ler ~K'\'tln etml ti ki bu iki 
ıf f>\ iM in aml..;,lyet ıeı;ı;ı hiribirle· 
ril .. miit ı-..anlt oİcluklarmı bir 'kere 

1 

daha 'i."\nki bir diij'.'iin rnera,.,iıni 
.rfbi ila na lüzum lıasıJ olnıu tu r. 
' ' " ı:aye de propagandadan llın r<'t 
tir. 

Belki hu atafatlı l lli. nl:ırııı nrlrn-
mdan a i1<t'ri hir , nrd m1 fa.-ıfü·<'ti 

d e Jı':Öw ~nrpacakt;r. Faknt h;n'ız 
tayyarelerin h a lyaln akın ı nskeri 
olmaktan ziyadf'! h ıı i ın:ılıh etini 
muhaf&7.a etmektecllr. \ i'ıkm \1-
manJ anm Fransa hiikfımpflnılPıı 
İtalya~a ~ren emin bir dı>mirJ'O· 
hnnın kontrolünü is1Nlii:,'1 hnl.J;ın 
da htr ha ber dn ortalıkta rloln -
makhldır. nu hnhcr tahakkuk <'tt l
it ta~dircle ttalya1 n ~rlen fn~~·n· 
r" fllolnnnın d <'liilr.t ı•t tiw mırna 
hira7 dııha 'u:ruhla ıımnlnna c;:ı· 
kıu-af\tır. \lmnny:ı nın k~ıı trolilnii 
"'~'~ demi~·olunn elini' alıh~ı 
takdirde ,\lmn~rn lif' t t uh n arn-
mdakj irtllmt · ılaha "ık r hlr hal 

&llU'al\ , hah-ıwa \iman l.'11\ ' etleri 
daha l'mln • ~ c rri bir ıı rette 
"" kolunacaJrtır. 

\iman kn\"VCtlerinln ltnlyaya 
ıo.e\ kedilmesl s üpheslz miln erin 
mu, afrakı:vcUni t emin b:ıkımm
dan Ra7.ı hb:m<'tler ı;orCcC'ktir. Fa· 
ka t bunun mu'l.achllnr. i olan tay
·' RNI Oiolannın hal~'llya gell inin 
"ahtfattı bir ımrette lliinı t'b<•blnl 
İrah etmt>kten 01.aktır, 

Rize kalın;a, ıtalyayn gı•Jeıı taJ·-
) are filolannm ~tafatlı bi r ımrct
te ilan edilmesinin :.clıeblni ciha
na karsı olmal<hın zhade hinnt i 
talyan mllhrtmc kars'ı bir nc•\1 te 
ml~t propagandao;ı diJ ~ telakki 
,.hf'..,lidlr. Çünkü hal yada son R) -

lar 1.arfmda ecrt'~ an cdPıı h"uliSc· 
ler lki problemi ı:iındelik mt'SPlc 
haline koydu: 

l - İtalya mağliıbl~ P.ti 
'-d etrnellf 

n - ttaıya \iman niıfıı:r.111111 
mu kabul etm<'li : 

ma\'utlok Hı ~arıı ('Ölu maglu
hl~·etJerl tts l,\"a) ı J t"'ıipa r<• hi r mil
let olmaktan çıkamu>.tır. 

f talyaııın \ hnaıı nüfuzuna t (}j 

olma.ıımı 1 t oml enler itnlyıınııı 
mağliıbiyctinl kabul c ılcrt•k ınüıı 
ff'rit -.ulh yaıım mı ist<'.H'nlPrden 
ılaha ('-Oktur. \çıl. mıı{(liıhi~ etı \ i
man hlkimh etl altm:ı ~inne~c 
1e1't'lh eı-ltn bir çol, hal~ a nlnr , ·ar
dır. Runlar yalnız faşbt olmı)nıı 
lu değildir. Kara gomlr.kliler anı
sındıa da bu ecreyaıın taraftar o· 
lanlar meHmttu r. lınnn tanare 
fllolannm zafe r melekler! eklinde 
ltla~-aya ı:eldlğlni liitn etmek bir 
.'"B.ndan halkın cesaretini m\it1cfi
~in kU\"\ etne 1ut'l em<'k, diğer ta· 
raft.an hu tayyarelerin ftalJan 
han'nımaııdanlı L.'l ••rnrinde çslr a.·.a
i'mı ilin t'tmeklc halyan ordusu· 
nun sahslvetlnl muhafaza etmc"1o 
nMuıCunıı,· hlnacnale~h niifuz alh
rıa girilmooiğlni dünyayn hildirmek 
'nln tutulu~·or. 

Hakikat udur: hah a ilk kı-.ım
ıla geıen tanare fllol;rı lle Alman 
n llftn.una sİ~dl~ •• kadar oldu~n · 
ılıuı daha pf'k çok dalını hr. \'e cla
.,ıı da dalac-ağrnda iıphc )oktur. 

Yine Uphe yoktur ki 1talyaya 
'e.rl~n tayyare ftlolan ıtaJyanm 
her barı,; hlr mllnferit sulh te
~üne karsı bir ka rakol 'azı. 
r._tnl görecektir. Ve it.ah-an dik
tatarlük mevkii lktltlannı · koruya
~. 
Ş.taf&tb llinlann arkasında gi7.· 

)(lnen haldkat budur. 
SADRI ERTEM 

Açık teşekkür 

, 1'Jmarok) ameliyatmıı muvaffa· 
uyeUe Yaparak beni rztıraplr bir 
hayattan kurt.aran ve tedavi dev
resinde ıniltfik iht.inuı.mlarma maz
har olduğum Edirne Askeri basta
nesinJn Jayniettar hariciye müte
hasıms ve OJ>era.törü sayın binbaşı 
Avni Kutver ile değerli genç asis
tanı Mustafa Osmanoğlu'na min
net Ye teşekkürlerimi alenen ar
wede.r!m. 

F..dfrnede htanbul Maarif müdür 
maa,inl: Hamdi Hn:aJ. 

S-- VAKll 

Buzi1an° .er ' e lGörilp düşündükçe . 

Bir yatakta çapraat yatmış bulunan 

25000 teneke peynir 
stoku var 

ilı.tiyar karıkoca 
neden ölduler ? 

Fıat murakabe komı )Onu aza. 
dan bazılanmn rahatsız ı~rı dola. 
) ı-ı~ e dun m tad içtim<lını ) a. 
µ.tmamı~tır. Komı )on b:ı) ramer
te ı toµlanacaktr. 

üığer taraftan bclooı~ e ıktı::ıad 
mlidiırlüğü, komi ) onda te<.lkik e. 
dilmek üzere buzhanelerd bulu. 
nan be~ az pe) nır tokunu tc~bıt 
ctmıo;tir. Buna nazarnn Tahtaka. 
ı(~ buzhane..,inde 7 bin Cumhuı i
yet buzhan sındc 1747. Kar3a aç 
buzhane inde 5743 ırkccide 2 
bın 434, mU\ al .. • t <'ilerde ı e 5 
bin 7 '3 teneke pe) nır toku me' • 
cu<ldur. 

l{ocamustafapaşada, Canba. 
zire mahal inde, Ç'.esmc ı;:oka~ın 
da 17 numarada oturan emcklı 
binba~ılardan 80 yaşında Alı ıle 
kan ı aynı 'a ta Sc' gılinin 10 
gundc11berı e\ !erinden dı arı çık. 
madıl~ arı komı:;uları taraf mdan 
farkooilmı 'e 'azı} et poli<o:c hiL 
dirilmi~tir. 

Poli memurları dun kapıyı kı
rarak e\e gırm . \C ıhtiyar kan 
koca) ı u t kattakı odalarında ya. 
ta~ın içinde olu olarak bulmuş.. 

Oda mec,;!' ; 
i ' " . 

dün 
toptanaı 

taııi>Uı fıcarct "e Sanaı i o. 
dası )enı oda meclı ı dun ılk top. 
lantı mı ) apmı tı r. Toplantn ı 'a 
lı \e !:>t-looiı e: m ı doktor Lutfı 
h.ırdar kı a bır nutukla açmıc:tu 
Bundan sonra r.1U\ al.kat rıyasete 
Murad Fortun. J,onsr birincı 
rci ligıne Mıdhat :'\em 'cınlı 
ıkinci reisliğe' lbrahim Kemal 
Baybora, reı \Ckillıklcnne de 
Ahmed Knra. Nurı 1 >agdelen, ted 
kikı hesabat mufettı lıbrıne ziraat 
banka ı mumc sıli 1\ lchmt"<i Ali, 
l\ l uamclfıt mi.ıfetti. ıiine Cezmi 
Tim , kongre nıurahha lığına da 
Said Omer Doran ile Hüseyin 
Hüsnu ı\rsan ı.;eçilmı !erdir. 

Bundan sonrcı ıdarc h yeti ın
tihabı yapılmıştır. idare he~ etme 
de şu zevat seçilmi tir: 

~uıi Kozikoğlu. Scrafoodin tı.. 
lemdar, Zi}a Kılıç, Hilmi aıli 
Barlas, Osman Kara. . 
Ticaret Odasında şef-

lerin maaşları arttı 
Ticaret odasının varidat1 arttığı 

için kiitibi umumilik maaşı 100 
lira ilavosile 600 e çıkarılmıştı r. 
Şube miidtirlerınin maac::ına da 

50 şer lira zam yapılmıştır. Diğer 
memurların maa!;ına zam yapıl. 
mamı"1ır. Zam kararı ta~ik l'<lil
rnek uzere hükfimeh: arzedılmıştır. 

!ardır. 

I ler ıkı ıhtı} ar da sornnmu, 
bir ha de bırbirlcrınc çapra t ola. 
rak yatıyorladı. 

i\dliye dok-toru Salıh l la ın 
kendilerini muayene etmiş \c ha. 
rıci hiç bir yara bere) e ll'$aduf et 
meıni~tir. 

.\ li ile karı mm gıdai hır ze
hırlcnme ronunda oldükleri U'Phe 
'ile cesc.'<lleri morga ka'dınlmış, 
l<'hkikata ba lanmı~tır. 

Asker ailelerine 
yardım işi 

AskP.r aılelerin y ıpılma.kt.a o-

Mekte •• d•• ı · lan vardon etrafın bazı nilc>IC'r p mu ur erı P.trafında ıliıazl ı vaki olmakla 
. dır. Bu ıtirnz.arı t l.kık etmek, a~ 

Bayramdan sonra hır nı zamanda yartlırn i~lnı umumi lıir 
toplantı yapacaklar 1 formiıle bağlamak iızcre, dün vi-

. 19.) ette vah munvinı Ahmet Kmı-
Lı*' 'e o.:ta okul dırcktorlerı km b K .,Jıo°;znd3 kaymaknmlann 

bu a)~ın 1.4 u.ncu alı gunu l stan. ı tırakil bir toplantı ~apılmı ı . 
bul Kız lıse!;ı salonunda bir top. Toplant.Jdn t sbit <'dilen r ı ul _ 
lantı yaparak okul \ · talebe ı~lerı Iakadarlar tarafından d mu\' ık 
etrafında goru~k crdır. Toplan.. görüldüğü takdime tatbik mf"\ki 
tın!n mevzuu, talchenın okul ha- ine konnca.ktır. 
rıcın<!ckı \'azıyeti. talebenın çalış 

ma durumu, yıl içinde talebenin iki yank esici yakalandı 
bir okuldan diğer bır okula nakil 
mesele i teskil etmektedir. 

Yı içinde imtihanlar başladık. 
tan :-ıonra talebe bir okuldan diğer 
bir okula naklcdılemi\'cccktir. tm 
lihaıı notlarım alan· talebeler i. 
kinci ) aııh imtihan sonuna kadar 
nakledı ebıleceklerdir. 

Oku talebderinin dşırdakı \ a. 
zirctlcri ctraf ında me gul olmak ü 
zere teşekkul ooen öğretm il kolla
rı şımdi}e kadar. kanunucv\el so. 
nuna kadar 8.2, bu ay da 15 o!mak 
üz re 97 talebe} i kah ... ede ve ta. 
!ebenin otunna ı uygun olmayan 
yerlerde yakalayarak üçer gün 
tard ceza--ı \ermi lerdir. Toplan. 
tıda bu işin daha ıh, hir şekilde 
mürakabe. i için yeni kararlar it
tihaz edilecektir • 

Altın fiatı 
Altın flyatlarmd::ı dUn hiç bir 

değişiklik olmamıştır. Dun de bir 
altmın fiyatı 23,lO lrm idi. 

\ bdullah, Hakkı ve Hüscyın a. 
dmda üç sabıkalı, Zeyrek yoku. 
~unda Hect•bin cebinden 20 lira ı 
nı, Yaşar adında bir sabıkalı da 
Ycmiı:;te Mehme<liıı 25 lirasını çal 
mr5lar, Adli}ecc tevkif olunmuı:;
lardır. 

Halkevlerlnde 1 
---

Konferans tehiri 
Be~oğlu hatke\ inden : 
Halkevimizin konferans lıstesin· 

ı.le yazılı bulunan 'e 9. 1. 941 per
şembe günü İzmir mebusu Prof. 
Mahmut l<i3at Bozkurt tarafından 
•'Atatürk ihtilalinin anlamı" mev
zuunda verilecek olan konferans, 
konferansçınrn mazetino binaen 
31. 1. 1941 cuma glinü saat 17,30'a 
talik edilml<:ıti r. 

Ticaret O<laSt meclisinin t!iinkii lôplmıtısmdan bir göriimiş - T'oli mtlkım11 SÖ\!İyor 
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Sonra başka bir odaya bak
tı. Arni netice ... En nihayette 
sol taraftn bir kapı daha gorü
nüyordu. Onun da boş olduğu. 
mı gôriince. Stanler. şımdi kori 
dorun sağ tarafındaki kapıları 
yoklamağa başlamıştı. 

Fakat her zaman olduğu gi
bı o kadar ihtivat ve sa:bırla 
hareket ediyordu ki, bu hal be
nim adeta cannnr srlmı ıştı . 
Yavaşça fısıldadnn· 
- Eğer böyle devam edecek 

olursak sabaha kadar burada 
kalacağız. Stanle), bana, mana
sını pek anlayamadığım bir şe
kilde gülümsedi. 

Nihayet sağ taraftaki kapı. 
!ardan birini açtığımız za_ 
man anladık ki, kazın ayağı her 
zaman gördilğümüz gibi değil
dir. Çiinkil, gayet hafif bir gı
cırtıdan sonra açılan odaya sa. 
n bir ışığın dışarı vııdruğunu 
gördük. 

Stanley kapının ara lığına gö· 
zünü dayadı . !çeriyi görmeıfo 
çalışıyordu. 

Ben. elimde ta.banca olduğu 
halde arkasında bekliyordum. 

Bu esnada birdenbire Stan
ley'in yüzlinUn deği iğim sez. 
elim. 
Kapıyı ardına kadar itti ve 

bir adım içeri girdi. tık iş ola
rak etrafı gözden geçirdi. Sonra 
gözlerini, yerde. siyah bir nokta 
ya dikerek durdu. 

Kendisile berawr ilerlediğim 
zaman bu sivah noktanın. yere 
boy~u boyunca uzanmış, h are-

r , 
GAZ MASKELi HAYDUT 
Çok heyecanlı bir zabıta romanı 

lngilizceder. Çeviren: H. MUNJR-
ket.siz yatan b ir in~an olduğunu 
dehşetle gördüm. 
Eğildik. Baktık. Bu yatan Le 

vıs'di ! 
Tepeden tırnağa kadar uğra.. 

mı. olduğu valhşi hücumun bü
tün eserleri korkunç bir ~kil
de göze çarpıyordu. 

ı::ç şüphe yo'k k i. bu. "Kap. 
lan ''ın marifeti idı. Lcvis'in yü
zü, kan re\'an ıcinde, göğsU bağ 
n parçaianmış bir haldeydi. Kol 
!arından birı, adeta k ırılmrş gi
bi sırtının altma sokulmuş, aca_ 
ip b ir vaziyete dunıyordu. 

Oda) ı etrn.fhca arama - .ı lti
ztım "; .merniştik. Çünkü ilk ba
kışta, I.ıevis'in h areketsiz yatan 
ceı::edinden başka, h iç M. kimse 
bulunu: Jı~ı anlaşıh vor<:u. 

Ben J <'Vis'in o haline baka. 
r ak, öbür dünyayı boylamış ol
du~ 'la hük etmiştim. 

Stanle '· c<Ti!erek kal · • bak
tı: H albuki yaşıvormuş! 

Dişlerinin .ı.rasmdan .onuşa. 
rak. ber>cl"''l 1• ,, , vcva viski 
a. :ımaklı~nnı istedi. 

- Çabuk, di\ ordu. Şuralarda 
r r l 1

1cl<> bir S<.'Y b ı ız. 
Z::ıvalh adamcağız. .. Bu felake
t "enim yüziimc.m ui!r ' 

Yan taraftaki dolaplaı , bi-
rinde •. rad ığımı buldum. Bir §İ. 

şc konyak ~üze çurıııyord..ı. Ta
b::ıncarm dolabın kcnarnın ko 
) arak şişeyi aıclım. Ve l..' r bar. 
da~a kovarak Stanleye getıı 
dim. 

Bu sırada, o zamana kada 
korktuöum başıma gc nı ti.Göz 
lerimin ağırlartığı ve yandığ'ını 
hissettim. Y nan gözlerim, bir 
müddet sonra yaşarmn.;;.a baş
ladı. 

Stanlcv, clımden aldıgı bar. 
dağı T ;s'in ağızınn. kırılmış 
dişleri arasından boşaltma~a 
sava rryordu. 

Sonra ban a dönerek.: 
- Bunu bir h '>lahanc\ kal

dırmalıyız; dedi; Epeyi kan ka 
betmiş olduğu da anlaşılıyor. 

Fakat Stanley, söziinii burada 
kesti. Yüzümün hali. dikkatini 
celbctmişti. Ben mendilimi çı
karmış, rniitemadiyen yaşa:ran 
yanan gözlerimi sili\·ordum .. 

Gözlerim o kadar f ıı halde 
ike.1, Stanl baktığım zaman, 
onu, bir sis perdesi arkasından 
görüvor gibi idim. 

Fakat az sonra, onun gözl 
rinin de ~nimkiler gibi yaşar 
ma'kta olduğunu farkc•tim. 

Den göz kno klRrımC:: ı aı!ır 
lığı ve yanmayı ilk duyduğum 
zaman neye uğradığımızı anla. 

Düşen · Bardiya , 
karşısında 

"Raıd'ya" uştu. Btş G u. 
1alle, yirmi beş bin c-8ir ve lı -
11iı~ sayılamaya ı gııı inıd ııığın
lfırı /\ar§·ısıııdayı::. 

Afrika bo,/ı'°"<nmıs11mı im soıı 
T.aluıimıd11· f Bı?ııı 'yorıı::! /ı'tı.-
1.'at bı mlan sonra I 11 l , ;, 
d{. /ıa a;; -<ııi an 1ıutaı:ay ııa, ihti 
11 al gcccl rı ı daha l.ısa siirc
cc{jü e inanmal. 1 anlı~ olma"'. 

''Ro na'' radyos", llardiya nıu 
da/ acı..~ınıl) bir arı/ er olduyuııu, 
bununla ltalyamn i/tihar etme· 
si UiZ'lm gcldiqini sôylıiyornı1t§. 

Evet, tar;hin bvrMğü lxrı 
mıida/aalur urmlır, ki u 11.criı 
den geçen -uman, onlnrı cilôla· 
<lı, dıır<iıt.''P'rı•ne'', "Edirne" 
qibi. n wlcıı<iıı iıısmılar. vcpyc
ni 1ı·r c~cıtir rilcmi Jtaratmı.:ı, 
adam l.u1 vetir•i ilftlıl kabiliıırt. 
lcr içinde <1üslrr111islerclı. 

"Bardiya'' 1nı11ıdrdaıı mıdıd' 
Hcnii~ I iç bir fikrimiz yok. Ko 
lcl ·, tarihin ditıanmda nıtıha
kcm<' edildikten sonra Jıiikiiv 
g·11erlcr. Tarih, biirçlcri, hi.c;ar· 
ları, ~ltihlan, saldıran 1·c tl<l'!/O. 
nan kıwvetleri mırı avrı tarta
rak hiilrum verir. 

Buqım, 1-Jütfoı bıı 8aydıkla· 
rım hakkında bilgimiz yok./tır. 
Gclan hal><:rlerde.11 <ı1ıl.adığmıız. 
§ll 1."i 1talyan1ar, bu kaleye biT 
szn r başı c1ıemmiyc.ti vermiş. 
ler ııc iç içe l>ir çok l>eton ı•c çr.
lik i~tilı1.-cim1arla perçinle.nı~
ler. HKKJ S[ HA 

GONDEN GONE 

Kitap sergilerimi
hakkında 

8 EYOGLU IJalke' i konle. 
ran tarından bir ini dinlC'. 

mcğe gitmişken Ev Başkanı ça_ 
1ı kan do tumuz Ekrem Tur ılc 

de g<irü~mek f ırsatmı kaçırma. 
mıştım. Dolay iylc bu ayın on 
beşinde C\' bina ında yeniden bir 
kıtab sergi-.i açılacağım öğren
dim. 

Be}oğlu Halkevınin, hır kaç~ 
troenbcr i açtığı kitab sergileri. 

nin c:öhreti malumdur. Bır sene 
ıçmde 1 tan bu da fa) dalı ne ka. 
dar kitab neşredilmişse. onların 
ın'r nümune ini E\ bina ında 

tcşhır eder. :\ynca, bu kitablann 
ti < ı~ le anla malaT' } apmı tır. 
Ciorı! ıdaresinden verilec~k ku. 
P<>nlarla. i tenilen kitabı, } erin
den, nıuan en bir tenzılfıta tftbi 
olarak at ın almak kabiklir. 

Bö) leet.'. } alnız geçen nekı 
sergiyi ziyaret edenler ara ında 
780 ki:şiye, Beyoğlu Ilalkcvı tara 
fından tenzilat kuponu verildiğı 
bi diriliyor. Demek oluyor ki, yal 
nız geçen sene, 780 l stanbulluya 

mıstım: di harb • ... ide, 
Fransız cephesindeyken, bu 

gibi hadiselerle karşılaşmıştım. 
O dakikada, her ikimizin de, 
göz yaşartıcı gaz hücumuna uğ" 
radığımız lbesbelli idi. 

"Göz yaşartıcı f?az'' dedi.ide. 
ı i silahın ne olduğunu , ancak, 
bu gazın h ücum una man.ız kal
m ış olanlar bilir. Tesiri b irden
bire gör iilür. Bu gaz, yalnız göz 
yaşı j?Uddelerini aç:makla kal. 
maz, ayni 7.amanda gözlerin ct- ı 
rafındaki adaleleri de bir miid
det için felce ui'!rntır. Göz ka. 
paklan düşer. O kadar ağırlık
la. düşer ki. açmağa muktedir 
olama?.Smız. Netice itibarile, mu 
vakkat bir Utman için. ad ta 
kör olursunuz. Sanki gözlenniz, 
oyuklarından muvakkaten çıka
rılmıstır. 

1stc, Lcvis'e konyak verip o. 
nu ayıltmağa çalışırken, başnnı 
za bu folii.ket gelmişti. Ben. deh
şet içinde !"eslendim · 

Gaz hücumuna uğradık, 
dedim. Nf' vapacağız? 

Bunu söyler söylemez. derhal 
ayağa kalkmıştım. Son bır 
gayretle göz ikapaklarrmı açma\ 
ğa muvaffak oldum ve kayık bir 
göz ya.,-u J>erdesi arkasından bak 
tığım Utman odaya üç kişinin 
girdiğini gördüm. 

Başlarında kocaman gaz mes
keleri vardı. Fa.kat vaziyetlerin. 
den,kim oldukları pek ala anla
ılıyordu. 
Biri Duranti, btekı Barney. 

iJçünciisü de "Kaplan" dı. 
( Dcuamı oor) 

kitab okumak he\ esı a,qJa ı .. 
tır. 

**il 
B ut un ha} atımızı kıtab o.r. · 

malda geçirme} ı ta\ 1) e eu 
kadar bu propagandanın mut 
assrbı d ğilız. Saır Salonun ı 
1eri için· " \zdır: fakat guller ~ 
bid ir.' elerler. Tanınmış bir İn
giliz muharrırı bunu. kitablara 
tatbik ederek: 

" - Ya her tarafı gul er sara. 
cak olursa, dı}or. Masalanmızd 
guller; sokaklanmıı.da gul ağaç 
lan, tramvaylarda, lamba dire.k
lerinde gü ler; merdiven ayakla. 
nnda Ye her sabah saun aldığı 
mız gazetelerin yaprakları ara ıı 
da güller görünse... O zaman ne 
yaparız? .. Çok geçmeden gul a. 
leylıinde bır sefere çıkar Ye onu 
müze gelen )erde bu kadar gu 
den bıkmış u anmış olduğumu 
nefretle n:ına ba5larız." 

Evet. O kadar fazla kıtab a. 
ra ında kalmak, belki de, bu ki
tablardan edeceğimiz ı tifade~~ 
tatbik yolunu kapamak olur. 

Fakat bizde neşriyat henilz • 
dereceyi bulmamı tır sanmm .. 
Biz hatta, okumağa d ~er esasb 
miıtalea mc\ zularım kiıtuphane. 
!erimizin ;>tmi ıne\cutlan ara-

mda istediğımız boUrıkt gör· 
memekle müteessifiz. 

O beble, kitab sergı erının ku 
rulu!';undaki hikmeti, kitab 11eşn 
yatının artırılma ı lÜZ\.l.'lltına da 
bir i aret aymaklığımız lAzım-
dır. TT i/.•mct 'M inir 
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Ruzveltin 
nutku 

(Bal}taraf. 1 incide) 
~greye, Amerika tar ihinde 

emsali olll\ayan bir dakikada 
hitap ediyorum ''Enıealsiz"kelı
mesinl kullanıyorum zira bun
dan evvel , erikanın emniyeti 
hiç bir zaman bugünkü kc.:nr 
tehdide maruz bulunmrunı3tır. 

Amerikanın 1789 dan itibaren 
bir ta.rih<'esini yapan reisicum
hur demi~ir ld: 

19S9 un ba-,!n"lgıcmı MtlnOıten 
e\"\·eı aramalıdll' 

Her ne kad.., r 10lyon harp. 
leri de Loufsiruıe'de ve Antil a
dalarında Fransız toprak'an
nm mevcudiyeti rebcb"1e Amerl. 
kan menfaatlerini tehdıt etmi§· 
se de, ne tngilterenln ne Fran
sanm, ne de b~bı. her hangi bir 
mllle~in bUtün dünyaya tahak. 
lr.lınil istihdaf eylemiş olmadığı 
acı.ikardır. H a.ttA 1914 de ur Jm1 
harp patladığı zaman, Amerika
nın ictikbali icin ancak k .. ..ik 
1-'r te!ıli'\e te~kit etmekte oldu· 
ğu muhakl·al\ gört'lmekte idi. 
Fakat 7ı.man ge<:tikse Ameri. 
kan milleti demokrat milletle
rin rö'tmesinin b!unt kendi de
mokrasimiz Mn ne demek ola. 
cai'!mı ldr ,....... ba~ladı. Ne 
Ver"aP'cs b:ı.ncırmm ek!'.ilderlnl 
fazla teb:ı.rUz ettirmeye, ne de 
dtlnvn iman m~e?elerile meı
gul olurken d~okrasllerin glSs
teroiıJi r. .-flı:-r Uıerlnde isr:ı1rla 
durmaya lüzum yoktur. 1~39 
ban'1?lınMUnfh'den de evvel bat 
larnış ve bu~iln b' tUn memle
ket' ere yayı'mak isteyen yeni 
zulllı::ı n'znmı mucibince icra e
dil'l""e1·te- olan"munlemetle!tir. 
me" den da.ha az adaletsiz oldu 
ğunu hatırlt:ınaklı~z fcab e
der. Amerikan milleti buna sar. 
sılm"7 ' ·r surette muanıdır. 
DeM · k ya "'ayı tam halen 
di!ny her tarafında henUs 
barI'l hrl'nd ~ bulunan milletler
de birli~ tnhribe ve lrarga.,a
lıklatı teshile çah"an mUletler 
tara!mds.n ya ıilahla wyahut 
!izli propa~anda ile hUc~ .... 
maruz bulunmaktadır. 16 ay bu 
ta&lTUZ kil~ük bihiilr bir çok 
müstakil milletlerin }"qa)'JI tar 
·nı aıtaot etmiftir. MUtecavtL 
r dalma yi"--ilrnekte, büyük ktl· 
"lk dl .. er ınllletten :Jtehdlt et. 
:ıehtedlrler. 

bte Amerikan relıl~huru 
·ı!atile kanuni esaatye tevflka.n 
memleketin vaziyeti hakkında 
konıçeve malQmat vermek VL 
zi!emf ifa. ~derek, hudutlamnı
zın r.ok uzak meuf estnde vuku
hulan bA.dl!elerde memleketimi. 
zin mu •akbel emniyetinin ·~tl
nabı lmklntız bir eurette mcw
zubahlı olduıfunu blldirm.,t ıtı. 
zumlu addediyorum. 
()aql \'fl eall SN1ea11e bbe ,..... 

tınu tawly• ede111erdea 
eaJcnunabJa 

Demokrasinin me\rcudlyetl 
bugtlıı dört Jntada ılllhla kah
ramanca mUdafaa edilmektedir. 
Bu mUdafaa akfm kaldı~ t&k
dirde A. vrupanm .Aaya, Afrika 
ve A.vullturalyanm bUtfu\ nUfu. 
su v bUtUn kaynaklan f atlhle
rfn hilkmU altına gireeekt!r. 
Her irim olul'B& olıµn, Am~ika.. 
nm yalnız bqma ve ellerini ar. 
kuma bağbyaca.k ıfllhh 'bir 
dUnyava karşı nıukaveınet ede
blleeef,ifft ıövlerae dlkkatııiz ve 
yanlış saz söylemi, olur. Davul 
ve çan se•lerile bir.e yatı§brmı 
taY1Slye edenlerden daima sakm
malıyız. Kendi yuvalarmı teçhiz 
için Amerikan kartalmm kanat. 
Iannı keeecek kUctlk hodbinler 
grupundan \.ı"lha•a saknımalı
)'~z. Denf z a~ vuıtalıs bir S. 
tilftnm Pil.va imkA.nınz olduğun. 
dan mUbhem ~urette pek çok 
bahcıediliyor. Hiç şüph&iz lngi· 
Ilz donanması udretini muhafa 
za ettiği mud..:ı tçe bu §C'kilde 
hiQ bir tehlike mevcut değildir. 
H ttA fnıtlliz bahriyeai mc' ,..ı.:t 
olma!lnvdı dahi, her dilşmanın 
harekatta bulunacak stra.tejik 
U ler temin etmeden binlerce 
mil Atlas denizini a.cıarak doğ
rudan do~ya. Amerikaya kıta. 
at ihracı suretile t.ıarruz ~e
cek kadar budala olme.Jı imkfm 
sızdır. 

B. Rusvelt, bqhea limanlan u 
zun yıllar zarfmda evvelden haıır
lanmrş ihanetler ve siirprizler va· 
artasfle 1.§e;al edilmi~ olan Norve<ı 
de1'!hıl 1ıatr,;rlabnış ve oöyle de
vam etm'~tir: 

Amerika mnllletlerlnla lsttkhalt 
~hllkededlr 

ri •elinde bulundalıca htıcmnlan- Yunan harbi Almanların yani 
~:ğil~ =fe=.eı:ıwı: Yugoela~Bt~Juk~~du· sena projeleri: 
içindir ki, bUtUn Amerikan millet- dundan alman haberlere atfen U
lerlnin iatikball bugün cldcU atıttt- nited Preaa'iD Belırat muhabiri- İtalyaya destek Yuna-
te tehlikededir. Yine bunun içindir n1n blldlrdlğlne söre, Yunan kıta· niıtanı tecrit Türkiyeyi 
ki hfildlmet. fora !Jubeelnin her uz- lan Tepctdeleıı mmtakaamda Gaf- tehdit imi•! 
vu ve kongrenin her uaın bllytlk ratar ka.eabuma &imıi§ler ve beı ~ 
meeuliyetler kartıanıdadtr ,,e nre- mtl llerllyerek Kut& köyUue kadar ~ndra, 6 (A.A.) - Tayme ga-
cek bUyük beısaplan vardır. ilerltyerek AUııuranm 17 mJ1 ıbna- zeteeinbı diplomatik n)uharrirt, 

Amerikanın dJI ea.JıadaJd mtlU Unde JrlJn Hala tOyUntı ilPl et- Almanlanıı yeal Mile projelertn.I 

Bardiya ı eslim 
oldu 

(B~tartlfs l ~) 
TOBRUGA DOGRU 

Kahtre, 6 ( .t.A..) - !ncilis u
muml kdl'aı · hn. ~ ~lfğl : 

Li'"-y~ ::la bir taraftan E:ı.rdiya 
harp sa.humm temislenm• ame
liyatı devanı ederken h'" tıt!'&f. 

Kurbanllk ko 
fiyatlarında 

lhtiki.r yapdclıia 
diyeye tiklyet edil 

siyasetinin kUçük bUyQk bUtun mil mlflerdir. §Öyle bulba etmektedir: 
letlerin hak ve ıereflerine riayet UzUm çayı ııımtaku:nda, Yunaıı ''Merhamet t.anım.ıyan hayı-ete 
eeuma milıtenit olduğunu 16yliyea qrdueunun eağ cenahı, MoskopoU· pyan bir teşkillt eıaye!lnde lrua· 
reil"cumhur nihayet adalet ve ab· sin cenubu garbisinde Aatroviça nılan bUyUk mllıafferiyetlerle ge· 
llkm muzaffer olacağına kani bu. dallarına V&nDJltlr. çen bir •eneden eonn Almanlar 
lunduğunu bilclirmii ve mUteaJd- İtalyanlar bq deta btıcuma g~ yen iseneye yeni öfthımelerle ~ 
ben eJyuetini §U üç cUmlt ile btıll çerek Yunanlılan Mali ve Spalit ll1 entrikalarla bqlıyorta.r ve garp· 
sa eylemi§tir : da#larmm garp yamaçtan boyun- ta bqlıca ulrcrf hedefleri olu in· 

tan da ordumuzun ileri Jrrt~ ... tı koyun fiaUan bu yıl ~ 
Tobruk mmtalruma w,·•-umıak . nazaran daha bahalıdu~ bi 
tadır. Ba!'d.ll~ alman Mirlr kurban l5. 26 lira ar.:Sm 
rtn adedi 30 bınl teea.U. etnıit- Buı kimseltr belediyeye ııı 
tir. Buııdan bqka bfp "-Gir tank- at edeıU kurban fiatl&nnda 
lar, ıo.,ıu, h: :'l' 1fMtZ?m1 ft her kar yapıldıjmı bildirerek 
nevi 122f'"fmmat ve fil~ m, ... ~!4e. etmillerdir 

1 - Birleei1r. Amerika, milletbl ca cenubu oarttye doğru rtcate glltereye karwı yapa,caldan u.re. 
nafiz ve mUeuir bir turette Uade mecbur e~lerdir. ketlerle iftihar ~orlar. 

leri de iftinam o1unmu9hn'· Su· Be1ediye' bu §iklyetleti 
dan ve ~en~ hudutlarnıda mM alarak bütün kaymüamlaft 
reze faalıyetı devam etmf'ktedfr tamını göndennıştir. Kur ettlği iradesine uygwı olarak ve Aynı muhabi'r, ttalyan hava kuv· Diler cihetten Almanlar oark· 

partJ meeeleleri meV%U bahta ol· vetlerinlıı, olınal cepbea.inde Ohri ta entrikalar cevfrtyorlar Ye !tal· 
da tam bir prC'lgramuı tatbikma gölU yakmlarmda bulunan Yunan yaya deatelı: olmak, Yunanletanı 

Bard1a 1lud ._..... ol4aT koyunlar beledlyenln teebit 
oldulu canlı et ff atlanna def'i. 
lırsak gtbi sakadıt da nave ...... 
dikten eonra narma! flat hJ!ID 
lacak ve bundan tal!aya ~ı• 
ihtiklr yaprmı olarak haki 
U-nunt takibata başlanl.Qktır. 

. 2 - Blrleflk Amerika, ınnı.. krt.alarmı boınbardmwı ettiklerini tecrit ve Tltrklyayt tehdlt etmek Loadn, 1 (A.A..) - .A\IU!tral-
tin nafiz ve mlleıssir bir ıuretta ve Pogradet üzerine iki alcn yap· için Balkanlardaki nüfuzlarını tak- Y• piyade krtalar.nı takiben Bar
lfade ettiği lradeatne uyıun ola- tıklannı da bUdirmelı:tedtrler. viye etmeğe uğraııyorlar. Bitler, diara ilk giren lıdmselerden btrl ~ 
rak ve parti meseleleri mevnu Atına, • (A.A.) - Yunan baıkl> 1941 ıenesl içinde ıaferi elde ed.. lan Britiyh Broadcaat!Jıg Oorpo
baheolmaksn·n, her tarafta mu· m&DdaDlıtmm dtı.n aıro-m n8fNdUeıı ceğlni Alman milletine vaadetm.lt- ration muhabiri Dtıııbledy yaptJfı 
taarrt.zıa kartı mukavemet eden n numaralı l"Nr!ll tebllg1: tir. Baghca ümidi, stratejisinin ilk röportajda ounlan anlabnaktadır: 
ve bu suretle harbi yan ktlremı. Jılahdut ınahl7ette mahaW bareklt noktaaı, Amerikanın yardımı art - Bardiaya plyad• btalarmdan 
den uzakta tutan blltUıı bu azim- olmuttur. 200 kadar ulr ve mebzul madan lngili.J utUıaalltmı baltala· bir ka~ dakika BOnra girdim. Bu 
1i mlletlere tam blr surette m!Ua· b&rp maı.meat aldık. maktır. Bunun için harp makine- esnada llOkaklarda benU. lt&lyan 
herete mecburdur. 9e1•ııık, ı <A.A.) _ eea.nııe gelen sinin ve harp iatilılalltJnm bllyUk askerleri bulunuyordu. Yanptp.. 

3 - Blrleılk Amerika ytne mll· aon haberlere göre, AnıavuUuk cephe bir krammı temerkllz ettiriyor. Fa- dan çıkan alevlerin ll1imd• henb 
letln naflz ve mlleu!r bir surette linin ıımaı bölgmnd• urların erime kat lngiltere ve Yunan~ tara· •lWılr İtalyan eubay ve erlertnln 
ifade etti~ iradetıiı;e uygun ola· a!, Yunanlılara muzatterano Uert tıa- fmdan ltall•ay& lndlrilen darbeler, tealim olnıU il&ere ll'UP Jrll'P top
rak ve parti mnelelerl mevzuu- rekeUertrıe devam tıraatmı vermıı w c~ubu ıarld cephe81nln tehlJkele· lan.makta oJduldarmı ıördUm. 
bah.aolmaksızm, yabftmna taraf • diğer taraftan Yunan topçusu dllıman rini meydana çılrarm11trr. Cumartesi JilnO Bardlaya )'ak • 
t.arlannm aevtı Ue mUtearrızlar mevzilerini mQeulr bir surette ayıl Oo ay evvel bqlrumandaıılığm lqtılmı ı a:ralarda fevkalAde bir 
tarafından dikte edu.cek herhangi ıatmata muftffak oımuıtur. ve haricll'e nearetlniJl filılrleriot aalıne k ?'llAlda kl&lduD. Filhül· 

Bir hizmetçi kı 
Alb ay habM uaaı...

oldu 

bir b'!?IIJ kabu letmealne prek ab· Atlna, e (.ı\.A.) _ Yunan ~U.U. neıreden Alman pıetelert. Al - lra Yolurı iki tarafmda '1Wılı, kUt
IAld prelL!iplerin, preku blaat dOD aq&m wert b&re.klt bakkmda man mıaatteriyetlnln Yolunda yal· lo halinde ltaıyu mı~y ve wu
kezıdi emniyeti mllWıualannm aptıd&kl t&taUAtı •erm!fUr: llD BUytlk Brltanyan.'ll lrUçllk ada· lerl dlzllııılt buluuuy"rdll. Bunla. 
hiç blr zaman mllaade etm.iyec. Yuaanldar, btllıHH aahD bö)Seain• lan bulundufunu yarmakta idiler. nn atet açıp mubvemtt ılister· 
ğinl beyana mecburdur. de yen! ınnziler tlde •tmiflerd1r. Bugün t.e bu gazeteler, kartlerine melerl bekJenebillrdS. Fakat kal .. 
Devamlı blr baııfnı bafka mili~ ttatyaıılar, dalma tımit.ü bir tara BllyOk Brlt.anyanm orta earkta nbı eukut etmek Uzere olduğunu 

Sehıadebqmda oturan 
dmda blrtsi. 23 yqlannd& 
hat admda bir çln&ene kumS 
ne hiımetçlllJe alDUf. fakat 
hat ikinci iUnO gardroptan bit 
tm bilezik aşırarak kçaıtUf• 

Arama IODunda yakalanan 
l!hat ikinci sulh caa malt\kll~ 
ne verilmit ve dün de G ay 
cezasına ~m odilnıiıtir. 

lerln hUrriyeU heeabma aatm alı • da ftZiJ"eUerlni lyilqtınnefe ~ kuvvetll oldufunu batırlatmağı lh- pelı: l1l bllen bu İtalyan lptaJur, 
namıyacağmı biliyoruz. maktadırlar. Fakat bütün İtalyan mu tlyatlı bir hareket addetmektedir- Uk ~receklctrl lngtlb kıt.alarma 

Reialcumhur, ild büyilk parti kabil hücumları, l>U,yllk aa)'lat verdi- ler. arzularlle teellm olmak bere top-
araamda milll ~iyaset b·'-'·mda lanml!Jtardı. Bu ukerlerd~ btr 

-.... r!Jerek tardedllınlttir. Bura.da yüz <• So - Mııa a-. hl~ "'r lht.tl!f mevcut buhımnadığı- atr &lauDlfbr. 11a1m dQflD&ll. AAvloıı vyet haYa Ye donan· ço6
.. do .... DerUyeftk '4Ca.. 

ıu ve her ... _ .. A.,ıW •-e~'--'ıl•- mumda muvazzaf pitulationi" yani ''teeltıu ohıyo-
..__ ~ - • &aa.& - " laUkametiDde yeni mtıdataa mn- " dl b ""-' nn tebllkenin qDclr oldufuu tak- nıs ye a ... u•lu'. 

<llr ederek serl icraat istedikl-'· sııertnı tnat etm•lıt.edlr. hizmet artınldı Bardiaya ~rdiltJı!i:r; zaman vad-
en D&.ba flmalde, Ynaanhıv, bir atra- ti k l ..... .__ 

nfD q!klr olduğunu beyan e+-ı .. , Moıllovt1, 6 ( .o1 ... ) _ c-..- YÇ pe can 1 uır surette teoarllı 
o..&&U9 tejik tepe ne diler bir çok tepeler n,.,. ·"1'T! ,.... t•ı-- b' 

lstlhlakle tf.mdlyc kadar elde edi· ordustmdl muvazzaf hizmetler\ e ""w' ır maa11ın brt.mda UJ. 
len terakkiden memnun ve mut- lfgal etııılf1tı'dtr, .. _... dOrdU ..a.11. ... - -"an'-- er ... _._.__ dık: Her adımda, eıtertnt )"Ukf.m'& 

Nb&~ obQ&k e.ıe 1IO .U aamm,,. UVU .,... .. ~~ ~ ~ lClll n• ... ~ kaJd .....__ ~..a.... 0--'' 
malıı obnadıluu daha aut ve da- lar yalnıı bava ve donan.ma men ırm19 ve - ~~.. '"'uyen. 
h b1 eticeJ rln ld edilin tir. ltalyulara natlıyo"4uk. Bunlar 
ll~umu! ke .... ._!~ _ 

1
_ ~ u,terta .._'IUUak laududullclPt sup!andır. Kara ordusunun mu- blce, IUld: .. 11• IMJıUYOS'lfü" dı. 

vam ey) .. : . tlray11e~ ..,y.., _.. mub•bbi lıüdirtlar: vanaf hirmeti dqi§tnemf~tlr. yor stbt idiler. B9Plinla tıakıtl ... 
ınıı: ....,- ......... ~ Gecikmeyi ıeıulye ...,..,_ •- rmdın Uder " t.nlddll ohlıu-

Tamaml&ıımJI tayyan t•liınıts • .....,...,. 11UDt••....... .. ıuu,.t Berlin .. Vişı· )'Ot'du. 

• Alarm tecrube5' 
hazırhkları bakkmdald proırammuıda seoiJI.. kaJdıldllmlt al....u ...,_, iki ta YUP* rütbeli IQbaylaıo ..U ke-

me vardır. S.yıau meNlelert lW ratm c1e.....ıs toMu atetı. -ru .. ııı-- •• 5' ı ~ •••••11~dda ~- • 
ve reefkmeyJ -tetift etmeriçm rm ve ttaıyanıarm bu b151•• bu~ munaSeuBLI .nıw bulunuYOıW*~ ~ <Bflflora/t ı """41) 
gece gündüz çalışıyoruz. Gemi in· muharebeyi vermete ıiazır'l&ııiDa'li~ de gene!'&ller, aJbeyl&!' ve dlfer latl loiıı ....ıre ıalular, dtrb&S 
şaııı prorrauımda daha llert ı•ç . buluedupnı s6'tennek~ ldı. aurara ~ B:ıf::~!~{... rtıtbelerde IUbaylar ftl'dl, J!epıııl • 1'Ulf•t.rblla -.naa ıtdece.._..,. 
llÜI bulunmaktaynı. Fakat daha gelea rapcmara '°"' Tum ~ ıu. w t.t)'lt ecSUmte oı1111kl1 illa ytlslert 10l'IU8 ft aaallllm· 1 - lfıa1d1 9Nft&la?I: 
iltri geQJ11elc tobı G&JJDıyoru&. nıua ~ mo-...ldlr •e "" beraber, Hana aJMlll Dt.rlU. llua du. Bulana bir ._ ....,. ..... Hlldl ..-..ı.n tlltlllre -.1'9!• 

Ye-' ..... ,ar ..... __ .. __ y-• - cepbede aubakllak wnttt ~ ..ı. '°'· P'üat bit blı1 lıoa-"Nrft. verildi~ e!Dada ıu ...wı~ .. 
IJ' - W \Hl~- W1M W.- ..._,_ w- .... ., Ye FlaDdtJld• llllr9kkfp 0V Ba f>• ......... 

Uya.olu doğurur. Kongreden ı• - da ~ pleOlk •Qlaan-•- llolotr ~ Cttküilat c.kllp eJle rdJa iltt ba nntle dltttl. hr ket tdeoültnür. 
nif mHcyuta artlr.blul t&btiaaı ,,e at ıtmatla belllame"tfdlr. aı&eUr. KNıHtlll lla•U(a t.ekl&bUliıo flRıbı Ubya t.oprUlarmdüt ba A) Hayvan kOfU}u Nld1 -..~• 
bqladıimuı ıeri ileri ıöttınnek Şkwıalıt ftdlllaclüt ..,,...aar. .umu ~ •illa• OINU UIMlabt bab olduh ebnuıııtytti lan k~ JUH•«*dlf v' 
içlıl ı&Wıiyet iltiyeçefinı. daha llddftU .....-.. OOrt4lecle • t.lkJd etmek ıo..bedlr, ..._ o.ı. Maat ftalyu ,..._da1'1an da VDlllarm başlan ~k .... .,. 

MUtecavfs memleketlere ııa.r,ı yat .....ı """'°' d&UDlftGr· Mull. ıu. RUll&lıll.," ,,.._rolleri w tttraf ttmit bulunnıütadır. ya tıailUMÜUf, 
şlmdJ lıalduten Jıarp 'halinde bulu· tellt Jb'toell maddele dola...,._,.. ııe oluna CUUD, bu UG ldfiDhı kabiıll• Dtlnkerldtl .. .._ .....,, B> llottrJU ukU ......., 1 
no.ıı uılllttlere verilmek Uıere rm .. ..,. """ baUJ uumd6 oclk M de tNllı ....,..u.11 , 1 .......... tut•.... llrm lşartW. btnber itW 
muhtelif cfDJtt ııuıntuaın barp ytık DleoutulJetı .auclp otmuftUr. ıvı ve otonr.kriAlD .;.;;;.IUD ;;. ki~ 1 

C.4.A.) - ~ un bt.lkı a yaDI uiwnt ltlr 
malzemesi ve mUhlmmat imal et- ll&alt «öre, Bardla 11t11111lfM'I- ıWs IQPlliıJt ~k bolal• 
meye yetecek Wımatrıı 1ı:abu1 e- Balkanlarda Sowvet el• , .. Ue kat.I ~tt.t f11l•l•fl•tı ..u. yttt ba harbin n lttl,O -~ cakJal'llP' 
dllmetiıd koqredon taleıı edlyo - .. ' la&Jlbktır, .. _.., •• t1Ul111, &Av lerfnda blrtal Wumlullt balu· ~ bwtM tilU a.üU 
rıım.. pleri MoılcoYa~a u. &IUlıla tabi ıMJ MUoolilat "' ,, mütadlr, lu ıa111a1ta mQtalet ..... ..ı.lat1 JOllanP dtYllıl .._IS».,.. 

..._ iı ldı *-ta lıl4a " •tııtakil utt.ı unUUD deden blr sat '°11• dfaftt*; -a-•-
_. faydalı rolllıntll bu ndtletJer ça n yeni blP bflrbanmı teakll ey\emekt~ ''Dilnkerk h rblni tntnram !Ur. Hariçten dahllt ---

j~ aynı .mqda Jıeadbnlı lota Lc,Muln, 6 (A.A.) _ B.B.C.: a 
11 mı nılyeeekltl'dir 

bir bnallthaae Olınütdrr. Bu ıaJl· ögr~ eniJdiline glSre BoYyet Ru. cUr. ful11lle aı.11. bulWtuyonız. 65 C) A.~ .;.ı .. d• ..,.. blllı' 
ıetı~ IManea yardim• llıtiyacla· Fakat aynı zamanda. buglinkll ~iL l:ılndeıı ta.zla eaır alm11 olmaJdıiı· Ull t...ıtr nlfl ~ 
n loktur. F&Qt kıymeti milyarlar yan'll Romanya, Yugoala'i,~ rıtlıı Jıat1 bir neU~ye varmak 1W1D tu mız ~u~un en m~nl del~Jidir. Bu ılır, JWk ~wnl •hılldvl. 
dejeriDde aillha liltJyaçlan m\lb.tlt- =· ,!~u;vere jçiJı ytkte bulwunağa müsait olmadığı d4 ~ağlub~v:tın ftalyan!s.r ıc;ln ezici MIJtir. fflNIJ(!te UlnY ~'111111 
kqtır, Slpırltlerlnl pefiıı ödeye. Voskov•)'a ~lardrr. SQP.OQD kabul edilmektt(tlr. 9" b&t bir madublvct oldup.unda §Uphe Pnltr btmt• INt tllilıılı•PA' 
cekJer tr.amu yü~ır. Be)g_., 1 (U.) - D.N.19: )<ımdu, Mltlea1a na.zan dikka~ da ~~'.!',·~ı~r~,!'~ .. autıd• ~ı"' ~e~ "ı"'1r haridada •llullP~1"'ıalll-R 

lhti.Y""1arı buJnndnöıınu ""U· • ...., 
1 

_, Q llllllt.aeel ü•ntmlyett.e m ... ıeıer HOıı. ,. .. lf'Mn • .. ., .._ _ Ula' ~- d .... ,..~ı • ..ıı- u...ı ..... ~ - ,...,_ ıv Sovyetler Birliğinin Be grat ıı:ıı· ttı• .a.....ı • .a.· .... ...... - ... _........,.... .. , --
dlflmiz silihlarm bedeliııi tim• pi B. PlotJı!KıV, dllA ıeae ~ üJerlnıSe topladtğl bu eımad"' vı,ı tize YIP&ffam._ u8 , .. .,..ı r- tnaJn dts •hlr dahJHN .... 
eli ödeyemedikleri için teslim n.ya tıareut Jtıniotlr. rtııde t4Qtlı fiDadWJJ azaıtııanp. ben· tur, BUh~ YunulrtUIQ ft&Jna. notkJerdif 
olmalannı kelıdilerfne ~e. --~o- zemektedlr. !talYJy& bava yardımı, ~ Am.ııruUtJktaa deıılM •tlltMft t>) yanfsv; .ıaı. .... ..... 
meviz, söyle!Mk 19tellliyoru.Bu Bomıa11da -a1171t bu ~ uıuaı..a.ı .a.Pı~ly•tt• ~ . ar Jıırbt dfYalll Jnuıuuıı4a1d ... nbum YI Wstleı.dı ... ıuan ., 
.
11 

f • lelerden biridir. oııer mUhim bir me.. zımlerinl aııll itvffbsı991114'itli S. ...n.r loa ~ ,.ı ~ 
sı hlann bedelin Memeleri i· .. ı. es. -.ı~r ....ı.wr. ve bu mtıı edecektir. Bu ~wbt aihver ...ı." '.:S. ~-
çin Dolar olarak lad.e edecekleri llıraabll saJıada Bulgar bafvtıkUJ Jllot ~ devletleri taratıııd&JJ t.bdtt edil • Hanlrtt NllMe .,.._. ~ 
n&kdl lmu.tt& bulunmayı tav. ı...4ıS. ı (,\..4.) - a.a.c. 8oD »- 11ıut.a~ 4Jılıu ıgu,t mUCJltuoe bir l'llit etluı bütUJJ lllJJJ.tın btrlııdt ıar yoleularmı en ,.._ ~ 
siye etmlyoruın. berltrt gö1'9 R4>1n4nyada v&li,et çOk tazyik ıcra edUmektedir. Romu~ aynı ha}'ll'Jı t.lrt yıpıcıfı da lltQııı bı?'akacülardır 

Siparlşlerfnl lr.endl ~amı. karan!tkur. Yeni Alman kuvvetlerlıılD •• ı. ..... ı...ı..a-t .. ~ .. ı.-'1•... ... ,_ hakkaktır • _.., ..... mıma !cihat ederek bu mUlat.le" -.. • _...... - .. ....,..._. -an · ':°t1!1lre teJdtlı:Hlntlt pı~~· ,...... 

Amerikadan harp malsemael al• M.ac&rlatu 1olıı Qe RoQl&.O)'&)'& getdi ~blJarıDd&D ç~ .-~·· 10 l:ıhJ *°""* hfr ~ •tmldı rett '"'-~ olarQ ptmaealr dl* 
maya devam edeeek vutyete 41 rl•tJetlfrJ de>ıqıyor. JWBı&&1r~da v• .u»r D.ırbi .ı,...ıınte .qtı ın. a.ldre, 1 (.4.A.l - Orta tan tMlkterte ftt'flecelsttr. 1'1ldfJk P "' 
ıııolmıalrhğımrsr t.a.vsiye ...aıyo. uıı.rı vı ıMl büWn tl.)'Jaro meyct.n hUrlerine rağmen, J'iJot Nr 4Ullaıı DO fqtlhı ıı.vı kuw•Uert 11111amı p. 1mdoktan aonra -">'8 odnJtdl-,.,, 

..., lan Alm1nl11 &llratııı~ lfPJ t<ll'• t~ ı•n IOQbaMnia H1U,rle ıvglhının dtlll ıalr~ tthlfğt: beetttr, 
Mlbbmda malzemel--'nin a.._ lllifUr . .\lmUlarm loV)'d • Rc>ııı.ıt tıulııff.,11 IJraJ BoriltA dU& stY• 1 ikinciklnun dd Trabfu'!Vt : =, a iZ ow::u± • ~ 

an ~ hududu clvarmda kuvvet ve malzeme 11tııt:ı bir vaı:iyet aımuwılP 1'.orkuJ. UHrlııde Y•JÜQ Wr \i119f!lt quşu _. ...... ~ 
men hemen hepel 8- müdafaa.. ıwıı etutJ otrpııllmıt ır. ma411 tGto ~ •btb UYçU\ dtltld~. bir geo1 tneUd h.tY& akını ..., ~ t.a)'YU'lleri • - .....,...... 
mJP.a mtıffd ola.bitir. Btnuna- :;:.::=:::::::::=::;:::::;::::;:==::::::; -...ra ~ leyh harice malzeme g-6ndere. -...---------- •uıda Um.arıdaki reatltria boaJ.,.,_ l)lba, lladtl9 n ....ad .,,, 
ll 

Karamür .. 111• Haaan dnnuı lll'Nnıda u-.. - u.. .-.. .. _ -=~-- 6-_....__._ ...;._~ 
m. muhasamat blttlkte"l RıOftrn ketlmtzi b...J 1le1mite1 kanunlara d .,_ "" lll'nW" -~ -7~ ....., 

makul bir va'de ile onlarus da bir tecavüı ve kendi tecavttıle. Küçilk neden C>Jmii•? •ın • detnrUI bulıil'ın 10.000 tft• yet1erini Tobruk üzerine ~ ,,-
bf bu 

... """W hık bir va.rvrun batınJdıimr ,...,.. ••• ,~. - - _... .. _ .. 
r.e te.ılhatı benzeri ır.ıalze. rine mukavev:ıet etmeye cesa- Evvelki iÜf) Şdı.ıadebaşı c.amii !Una çlQnrııştır. r:ı;;;-ya· -=..-=.. ~~.=..i!-. 

me ile veya fhtlyat!ımıza •ö"' ret edeni~ Yllftıfımıs yardı- avlusunda t>ınm bir halde bul~ BlltUn cephelerde bir oelı Nllt h..a -~==.:h':hn;:"';'~: 
bizim seee<'#~lmlz ve hu memte. mı blr )larp fi1 tetlk1d ede~ Mn ~jmürdı luyafetli 'O Yiıila. ~uşlan yç~. leftlla ';'=;;':te.., .. t1tflftlle-
ketlerin imal veya tstthsal fide- diktatörlerbı tehdtdl-rıdeu lcork. nrıda bir phış, 4erhtl ~rrahpa. Bu :NreUt.a iftlrü t4tıı bU • rine ~ --- -'-'---. :su· 
ceği maddelerle öd~inler. mayaca.fız. BByte bir vardım bti şa hastahanesine kaldınlmı~tı. tttn tayyarelerimiz Uılartu dOn • rada, ~ ;;-"tfiom~ 

Demokrasilere aiyoruz ki, diktatör tuafmdan öyle illn e- Meçhııl ş•hJs biru ~nrfl baş.. mP:Iordir. Y&WJ bir &YOi t.1)711· -ın. w. --•• .&.1\1 ... , 11 
Biıe Amerikahtar ~ıi,tttfn!T. dil!'5e bile bir barp cm değildır. tahanede ölmüeılir. Oıerlnde bu- rerıılı &'l\TP göJUnde u)'bolırıuttur. ·- - ·-- ___ ,lll't'e 

hUniyet mildafuşito h"yatf Dikta.törler blr.e harp i1ln et· l11nan nüfus ~ıdanına ıörıı ölU. T--.a. ..__..._.__.... 1I0>1UI lltr , .... ...,.,,._, ı>t· 
l 

.. ~~ ---- 1ıa ..,. tNWa tanvtltn ıı-
b r surette allkadanı, DUnva nı~ haztr o1acak1an ıamu nUn KaramOrxlli JiaYn Küçüle llahlN, ı (U.t _ art. ..n ,..,.... ..aAM,. ._._.,., 
hUrri\•etinl yeniden teste ve ida.. tarafıınızda.n bir haıı> nıt işte. olduğu anlimlmı,tır, Hasan KQ. tngiliz hava kuvvetleri umumJ g. tank nqmıa Mllı'Atf ..... Jfl,. 
me l,..ln hizm~lnlze. eıwrjlmlzt, nilmeshtt beklemiyeceklerdlr. çUJ(ün üıerhı(le ayrıcı 4"2 lira ~ Wbliti JDlllerdlr 
me'lb:darımııı tesklllt v~ Jqıd. Nitekim Norveçfn, • Be1çikanın para bulunmu§tur. ra Oe.rkf Trabl~ ._... la* iıaı,. AfrlUIWA .,.., 

Amerllra bölgeeı letllAsmın ilk 
'8ftı&I! Birleşik Amerika ile Lltln 
4ıaertkumda icap ed"'l aevktıleey9 
ıtolrtatarmm gizli ajanlar ve onl•· 
ra llet otan1ar tarafmdan işgali ~ 
•~caktır. 

retimlzl verf yorm. veya Holandanm bir harp tm Hasan Ktiçük'Un ~! morga dlltPıAllJSl uva t..U!tti ~. recı. MIMU dltıil u.osıı bir ı· 
Daima mikta .... mı artınrak iştemeeiııi beldememt~lerdir. katdınlmıı v~ yapılan otobii ~ Bu tulJ:vet .,,...aa tf11iU1 ı• .aı ~ •• Jttdet ttJJıq .. ı, 

size gemiler, -tavvan1er, taı:.k- Diktatörler ~ör11nllşler4'lt.e nunda kendis;nın bir ınü<:kktt~n. tayyareleri dllnau tayyartllri üt ı. ...,_ bomlııakr ıu~tır. 
!er ve toplaı- ıcnndereceli~. Cu bir istikamet taJdbeden falcat berl mübte1A otdulu hastalıla kur uıllteaddit defa "~ tatut- Btltlln tayyarelerimiz, bi r• 
bizim ..-avenuıdir. Sıze bunla.n j netfee(!e bir tecavüz fiti M)"lan ban gittiği an1aşılııu3tır. mUllardıı'. MeMr .aJJarıebtler Jıttl! ucatıan da yapts1't.n r 
vaarlediyoruz. bir ıar.t!t beyneJmlt~t bir hu- Cesedin p~ Jsin wril· ?tP.ti•fsind~ 31 iJl~"'DG.n tl.yyırol hu harekatta •u•tp '4oı~ıP 

Bu vazife.vi ifa ederken, hare- kukla a!lhdardrr. ml~tir. tahrip e:!ilmi.~tir. Dlser baıı dil§· ~önmü§lerdir .. Taamıa müteamz memleketle -



YUIUF] 
A MER i KADA 

t>elt 
ildi 

Yazan: ıskender F. Sertelli 
-4 o-

pır. g; Yusuf yamn milyonu duyun· 
~ ~ırdı: 
~ ~ _ Ka}"bedeceiiniZ bu yaı:ım 
b;iıılhilyonun lblr kısmını Hamye 
11 )ftdederek işt au.zeıtmek kabll 
. t#eğll rnl ? 
~ııdlt _ Ha.yır. onu ikna e:ctem~. 
orıırllarri için pa.raildnct planda 
\~alır. ikinci gece hasrlilmm 

a .~,4örtte birini aynca kendisine 
enneyi teklif etim .. 

~ - Kabul etmedi demek .. 
ti - Hayır.. • 

r~ - Ammada tok gözlil adam· 
~ıı be! 

~ Valker ciddi bir tavırla, ba
~mı önüne eğerek: 

!11 ~ - Evet, dedi, ::arri tok göz.. 
arı! ü bir adamdır. Bu maçta. galip 

11 elirse, bir daha ~lyecek, 
r avdiği kadınla hemen evlene· 
· ekmi§. 

- Ya .. ! Deme! ':i o da diln. 

iz fR evine girmeğe karar vermi~, 
- E··Jt "Yaşım otuzu gec;ılt •. 

~ rtık evlenmeliyim." Divor Ç.O. 
c tğa pek merakı var. "En &§&.• 
ğı yarını düzine evlat sahibi ol. 

b '"1alıynn." Dive l!eviniyor. Ka· 
~ısı ota<'.a.l{ kadm da. Of\& bol !bol 
~ocuk yeti"*irmeyi vadetmi§. 
~ Yusuf metıhametli bir bakıtla 
r pValkE're döndU: 

- Bir az daha ondan balı• 
~fl!d~rseniz. haniya nereıde}'l'e ken. 

d•sine venilınek niyetindeyim. l· 
plld.eta. adamcağıza acıdrm. Bu 

kadar evlat düşkünü bir ada· 
mm hemen dünya evine girmesi 

, lazım. 
~ Valker gijldü: .. 

- Evet.. Bu, bir az da. sızın 

11 elinizdedir, Yusuf pehlivan! 
- Ren kuntura.ta göre, yen. 

sem de venilscm de paramı ala-. ~ ! ,_.,_ • el· ca~. stenıenfz yent....,,.uu ... 
ti' Y\H!Uf bu eöztert ~a. olarak 

~öyliyO!'du. O, yenilmemek ~ln 
on para alına.mağa. bi!e ru.t)"dı. 
kendi kendine kalmca: 

"-Ben, Wirciklere, birTU'r 
kün !ırtlnt yerde göırt.ennek i&
temer.ı.'' 

Diye söylentyor&L 
Valker. YuMun sözlerini cic!. 

dl tel!kki ederek, yen! bir Omt
de d\işt\l: 

- Demek ki, sen istersen, yc
nilebileceksin? Şu !halde roeeele 

• kalnıadr. Harri ikinci geee ga.. 
tip gelir .. Sen de iki gece yani 
iki maç için h~ alırsın! 

Valker, Yusuf& ceva.p verir· 
ken, lbtr yandan da ib(lyt\k btr 
itimatsızlıkla ':ııurk petıllvanmm 

" gözlerinin içine bakıyordu. 
- Aceba, YU9Uf doğru mu 

sö:vlüvor? 
Tercüman iki tarafın sözleri

ni birbirine yetişt.imıeğe çalışrr 
ken, Yusuf birdenbire kaşlarmı 

' r.atarak homu:'dandı· 

Mu,t.eril• mUthit bir a. .. .t· 
ıııJdr tçtnd9: 

- Ne va.kıt ba.thı.va('~·.: 
· - Çok beactiyecok mivf z ~ 
- Aceba kim 'ri:nt \'ef'Ar.e'k? 
Diye aöylecıip duru)."o. ~u. 
Güreş l'lCyda.ınna bal •. n $8f 

sol odalardan birinde Yusuf peh 
liven, ötekinde de Mi6ter Ham 
JIOyunuyordu. 

Valker, Haniyi ka.ndımna. 
mlfb. Teıaadüten berabere kal· 
malan ihtimalinden ba.şka - ma. 
çı iki gece elirdttrecek • bir ae.. 
bep yoktu. 

işte .. Sut tanı eekiz. 
Numaralar ba!Jlayor: tık önce 

i.Jci kUçWc • onar ) J.tJmda. • çocuk 
meydana çıktı. 
Halkı oyalamak için progra.

mı dotdurme.k . ; zenginleştir. 
mek lbnndı. 

Çocuklann gösteri§ güreşi on 
dakika.dan fazla sürmedi. Bera
bere kaldılar. 

Bu küçük numara., a.ceba hal· 
kı '~ra.bere kalmak" meselesi. 
ne alıştmna.k için mi tertip edil 
tniştl? 

Bunu kimse bilırUyordu. 
Bundan eonra bUyük :bir deve 

kuşu Uetilnde d.il'.ginlerlni çeke
rek meydana gelen bir artistin 
oldukça heyeçanlı numaraJan 
başladJ. 

Deve kUfu, aırtmd&ki suvı.ri· 
yi o kadar süra.tli yUrüyilflerle 
çekiyord uki.. İllftll bu .eeyre. 
derken, deve kufwıun inoecik 
ve uzun baca1darı Uatüııde bu 
aiır yUkUn nasıl durduğuna şa· 
şıyordu. 

U çtincü numaroda güzeldi: 
Genç ve şirin bir bdm a.kr<:a.· 
tik damılar yapıyordu. ~i olan 
erkt&t ona Ubidi. Sahneye er. 
k&le beraher dönen* glmişti. 
Kadın eşiyle beralıer- döndü .. 

Döndü .. Döndü. Ve ntlıayet tıe
yircilerin ateşti alk~lan an.sın 
da çekilip gi6erken, e§int bir p& 
~vra parçası gibi '.lralduıp ye. 
~ attı. Sırlt lJll.klarmdau biıi 
meftn paçumdan 8Urtikleyip 
götilrllrken, l>u mclt bir ma.n. 
kıen oldufu anlqıbnmtı. 

Çok ft'\lı'.el, çok merak ve all
ka. uvandıran bu numara. idi 
bu. 

Her ket kahkahalarla gülü· 
~. 

Bu arada müzik güzel ve eak
ral&: bir parça ç.abyordu. 

Bet da.Jrika.lrk Josa. bir f utla
dan eonra dördüncU numara.ya 
geçildi: 

Tavanda M.ltuıa "Şe/tan !18.
lmcağı"na 1ki genç krz tınnana. 
rak çıkıyordu. 

Bunlar, birbirinden güzel ve 
firin karde,lerdi.Nevyor1rta can 
bazlıklarile, havada akrobatik 
numaralar yaparak daima. ha.'llkı 
heyecana düşürmekle tanmmıt
lardı. 

Koca Yusuf, genç kJ~an ha.
va.da sallanırken görünce: 

( Deıxımt. var) 

1ktııat 

Kan koca bir kömürcü dilkld
nmın önünde durdular. Erkek 
sordu: 

- Yarını çı.ıval kömür kaça? 
- lki lira! 
Kansı müdahale etti: 
- Alına sakm! Çok pahalı. 

&n daha ucuza temin ederim. 
- Aman bayan 6 kuruşa kömür 

nerwle bulur&unuz? Bundan ucu. 
ıu can sallı~! 

Erkek kansına döndü: 
- Canım kancığım, adamm 

hakkı var. Ala1un şu kömürü. 
Kansının caru sıkılarak eu ce

vabı verdi: 
- Amma cahil adamsın yahu/ 

tki liralık asprin alsan, bütün kıı 
seni sıcak tutar. 

---o---
A,k 

Birçok aşklar, kızların nişan· 
\arını bozduklarını arkadaşlarına 
belli etmemek arzusundan dolayı 
uzun sünnü_ş gibi gc ·· 1ürler. 

KaM'f' - Naml, doktor, ~ 
yaptırdığım Wl.dyı beğendinfz 
mi , 

Doktor - 1 Man tedavi et-
7Mkten.,e h~yıımı öuWNMk da. 
ha kıdrlı ipı~ ooaacl<im! 

Ka:Jap - Fakat lnı i.}in iki.!i· 
nı birden yapankır daha Mrlt· 
dırlar zanedm-im.. 

- -.. - --
- N tx!lm kıolunda1.; matem 

i~aretini dczen/eT:te ediyorsmı1 
- Karım aari ha.stalıktmı öl. 

dfi d~! 
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Haasaı kadın 
Bayan Süleyta çok hassastır. 

Dün gece çok hissi bir film seyre
diyordu. Bir aralık kocasının kl;ı
Jağına fısıldadı: "Çok acıklı bır 
filmmiş! Eğer makiyajnn bozul
masa şimdi höngfir höngür a~\ar -
dım!,, 

Hasır §apka 
Bay Tekin her gece yemek ye. 

di~ lokantada bir tarafa astı~ı 
"apka~mı blr türlü bulamıyordu. 
Nihayet başvurduğu garson kaba 
bir tavırla: 

- Canım efendim! şapkanızı 
bP.n yemtdim ya! . 

1 Adam gillüm~iyerek ce\•ap verdı: 
_ Kimbilir? Şapkam hasır 

,apkaydıl. .. 

- Haytr. Bir daha ora'!JfJ gitmem. Merm~ mn.,,ırT.art 1rhy
duklarından l>cri kalp pnra yut turmak imkanı olmayor. 

Fatura 
Bayan falan filan terzisine ~Y

le bir mektup yat.dı: 
"Rica ederim şapkamın fatura

sını üç nüsha olarak gönderiniz. 
Bir tanesi on liralık (benim için). 
Oteki on yedi buçuk 1iralık (ko. 
cam için), üçüncüsü de otuz lira
lık (arkadaşlarım için). saygılar.,, 

Londrada 

Kocası erken geleoeğini vaa
detmMi. Fakat ~ı.m on ikiye çey. 
rek kıtla a1ann işareti verildi. Ka
nsı: 0 Va.y hain vay!., dedi. "Eve 
geç dönmek için dü~manın bile ne 
ıarnan taarruza geçeceğini öğren_ 
mck imka.nmı buluyor!,. 

Ahmak 
n.tıma.ğm biri bir gece tiyat • 

roya gitmiş. Dostları ertesi gün 
oyunun ismi neydi diye sorduk. 
lart zaman da: 

- Vallahi bilemiyorum. tıan· 
lan oku.ma.ğı unuttum. 

Diye cevap vermiş. 

Bayanlara bir ders 
Bayanlar ~er bir aptal tarafın

dan sevilmek istiyorsanız ona çok 
zeki bir adanvnıı gibi muamele e. 
diniz: Fakat eğer zeki bir adam 
tarafından sevilmek isterseniz onu 
aptal zannediyormuş gibi muame
le tdiniz. 

Yeni bir darbımesel 

Allah sizi bir felAketten değil, 
fakat o felaketten dolayı sizi tesel
liye kalkışacak olan kimseden ko. 
rusun! 

Horlama 
Kan ile kocanın ayrı odalarda 

yatması usulü, horl:ıma hastalığı
na müpt~a iki karı koca tarafın. 
dan icad edilmiştir. 

- Si.."'inl.e cvlenmf k!e 'fıir rnah 
zıır görmezdim. Fakat biriııci 
karınız ölüm dö§eyi "-.le ilren si. 
zi ikinci bir d.efa e'l'lcnnıekte.n 
menetmiş. 

- Evet ama, beıtdc ni1ıayct 
lcadın sö:ile hare7;ct etmediği· 
mi isbat etrrı.ek isti)'Orıtm! 

TRAMYAYDA 
- Biletçinin sana, .~anki bilet 

alnumıışsm gibi baktığ111ııı far • 

- Ben tarlada çalı§a. çalı.Jt:.ı 
kanbı<rlıı§tım. 

Ya stm, 
- Ben mi? Kascr .. V6 kapı 

k-ilitıtrini TcuroaZaya. Jmrcala· 
yal .• 

DOKTORLAR ARASINDA 
- Ben haııatımda yalnız bir 

d~/a hata işlc<lim. 
- T~his hatası mı? 
- Ilmıır, bir milyoneri iki 

vi::ite<le iyi ettim. 

......... par 
- ---- ---
Pazar günü 
yapılacal( lik 

maçları 
krna vardın mı 1 Pııttıol ajanhı:'lnılnn: 

- Evet. Fakat ben <UJ cma bi ı~cnerb:ı.rı;c stooı: 
let almı§ gibi bir fat;ırla bah·ı- ~ııat 11, Fenerbarçc - 1stan-
yordum. 1 bulspor <Il.T), Bant 13, Beyoğlu-

- Sen benim bir Ti.iı •• oldu. 
ğumu bilmez gibi konusu.yorsun 
be! Ben iki ~e<:e dejfü. beş gece 
de t?iireşi uz.atabilirim.. Yenil
mem. Fa.1<at, ona venilmek hiç 
bir zaman iflime ıgı!ımcz. Kuvve 
ti benden fazla ise. beni venerse, 

~::~~:~~~L;;~:;.:~;~ (f:i [ H iki 1' ı fll§JI 
------==::::::::::::::::::--------------------------------------- tıpor - 1stanbulspor, saat 1:5 Fc· 

mı yere getirmek işime gelmez. -- -
Bunu hiç bir Tiirk pehlivanı da Eşha!: l'irmi ukiı y~larındo 
kabul etmez. Bu, bir kehbelik' mner bir trklle" Kadın ise yirmi 
tir, bir alçaklıktJr, Mister Va.1. illi )'OIUmnda sarışın tlf oldukça 
ker: Biz, özü sözü doğru inaan· çapkut .• 
larız. Kehbelikten. dalavereli it- Vd'a btlunn salonunda gıç. 
lerden, hileden yalandan hoelan mıkttdir. Gtnf c.rı ıult kadın, di.
mayız. Htı.yatım1zr alnmuzm te. vansnsn üuritll uzanm'§tsr. Vze. 
rile ka.zanmz.. Ç.Oluk çocuğu- rindt ipekli bir pajama var. Erkt· 
~uza da haram para yedirme· fin içBTiyı girdiğini törünce Ç1P. 
yız. Ben şimdi, hamnmı.ı takdir /ak elini uzatıyor •. Erkek yaklaşı
ediyorum. Madaınki para ile o. yor , bu ıüıtl t1' Öfm'/un bnabe. 
nu avlayams-nn.. (Hani) tel>- rindı getirdili bir dt1'Jtt gülü gü
rike la ik ibir adammL17. Allah ııl kadınm ayaklan ucuna bJTa. 
ondan razı olsun. yor. 

• :t- • Kadın - (farkına varmamış gi-
GÜR~ GECESt bi) geldin mi? 

1 

Erkek - (kadının bu dikkatsiz 
Sırkm en mu.'-ıteşem locala- liğine alışm15 olarak) görüyorsun 

rrndan sekiz tanesini Lalıor mih ki geldim .. 
racesi ve maiyeti işgal etrni1'li. I Kadm - Güzel bu güller .. (Gül 
Baş locada belediye reisi ve ka.

1 

!eri burnuna götürerek koklar). 
rm Mis Beer;.s oturuyordu. O- Erkek - Dudaklarının rengine 
nu~ ya~"!?a.ki lcrnda Nevyork 1 uysun diye en kmnızılarınr ~
polıs mU<luril ve itfaiye kuman- tim. 
d.anı .. Daha ötede cemiyeti hay. l Kadın - Aptallık etme ca.nmı .. 
rıyel re T.'ensurı bir cok kadın Ben elbi9el'llin r~e uygun ol-
Ye erkek azalar.. Nevyorkun masıru tercih ederdim.. . . 
meşhur s::ıor t-Oşki}Atı murah· Erkek - iyi ama senın elb1se
has~ar.ı .. Gazeteciler \'e binleTOC nin rengi y~il. Halbuki ye,il gül 
se~·ı~cı. . bulmap irnkfln yoktur. 

Mıster Valkerin idare ettiği , Kadın - Bir erl<ek severae her 
b~ m~aznnı sırk, o ~eceki kadar ~yi bulur. Yok yoktur. 
hıc bır aman hmcaıbmç dolma- Erkek - H~eyi bulur ama. 
MINl.ıı. yeşil gülü bulamaz ya!.. . 

Gllroş meydanı g\17.el oir or. Kadm - Her ne halse.. Bır 
kest~ taknnfle \'e k~mlerle liaara ver otmdi.. 
çevrılmJşti. ~ eipra jkram eder. K~· 

dl de bir tane yakar.) 
Kadın - Beni her zamanki gi

bi seviyor musun? 
Erkek - Deli gibi.. 
Kadm -. Şimdi de bir budala

lık ettin .. Deliler hiç bir zaman 
sevmez, yalnızca delice söz1er !k>y
lerler .. 

Erkek - Hakkın var. (Biraz 
susar) sen beni seviyor musun? 
Kadın - (Biraz düşünür) zan

nedersem evet ... 
Erkek - Zannedersem de ne 

demek?. 
Kadın - Ne mi demek? Zanne

dersem demek işte .. 
Erkek - Beni ne zamana ka -

dar seveceksin? · 
Kadın - Zannedersem f.Cni her 

zaman seveceğim .. 
Erkek - Ben buna da kani de

ğilim .. 
Kadın - (Ciddi) seni sevmeme

me hiç bir sebep göremiyorum:. 
Ciddisin. Bana kaI'§I daima kibar 
davranıyorsun, beni hiç üzmüyor
sun. .. 

Erkek - Bak sana gül de geti
riyorum. 
Kadın - Dolru ya, hesapta bu 

da var .. 
Erkek - Bu sevgi bahsinde sen

den bir mühlet istiyeceğim .. Hiç 
d~ye bile değmez, derhal 
cevap ver. Söyle bana bu güller 
soluncaya kadar beni ~ecek mi
sirt? 

zı 
Kadın - O .. bu kadar az mı? 
Erkek - Az veya çok, bu bana 

yeter .. 
Kadın - (Sigarasını söndüre • 

rek) doğrusu gayet basit adam
mı5sın .. 

(Uzun bir sükQt olur.) 
Erkek - Dün akşam bir yere 

çıktın mı? 
Kadın - Ev~t. bir yol çar§ıya 

uğradım. Fakat çabuk karanlık o.. 
luyor .. Tabit de geç vakte kadar 
dı"arıda kalmak doğru değil. 

Erkek - Fakat buna rağmen 
~at sekiz buçuğa kadar dönmül' 
<ieğildin. 
Kadın - (Hafif bir heyecan 

geçirerek) nasıl beni aradın mı? 
, .. kek - Telefonla aradım .. O

da hizmetçin yemeği dışarıda yi-
• • ' ' 1"11 SÜ\'ledi 
K~dın _: (GÜçlük1e) .. Evet dı

~anda yedim .. 
Erkek - (Düşündük1en !'Onra) 

iyi ama o saatte lokantaların ka. 
palı olduğunu gözönünde bulun
durursak senin bir evde yemt'Jc 
yemiş olduğunu kabul etmemiz İ· 
cap eder. 

Kadın - Ne netice pkarrrsan, 
çıkar .. 

Erkek - (Kadınm iki elini tu
tar ve gözlerinin içine bakarak) 
belki de yabancı bir erk~le baş 
başaydın .• Söy'e öyle değil mi? 

Kadın - Nasıl istersen ö.yle 
kabul._ 

11 

11 
nerbahçc - Silleymaniyc. er., . errt Nf:ıdı: 

Rant !l. 1!5 Ilcşiktaıı - Galatruıa· 
ray (B.T), ı;aat 11 Vefa - Altm-

E · k • · . tuğ, saat 13 Galatasarny - Top-
' Jrı<e • - (h.~dın~n ellerını ~uv- kap, saat l5 Beykoz _ Beşiktaş. 

'etle ~ıkarak) şımdı nasıl scru to-

1 
J< U .. 1 t 1 ı. ti k · · b"l" araı; mnı < "a< ı: 

~~;ma · ı stıyorum ı ıyor mu- Saat 13 Gıtlata gençUk - Şişli, 

K. · d (v · d f 1 k) Gilncş, s<ıat 15 Ortaköy gençlik 
• a ın - ı enn en ır ayara _ Fen eryılmtz, Bozkurt. 

: o .. sen bana baksana, bu ~adan An-ıdolublsan 831ıasr: 
a;tık fazla... Doğrusu çekılrnt-z Saat 11 Rumcllhisar - Beyler-
o.du~. ~lem de bu yaptı~na ter- beyi, snnt 13 Anadoluhisnr - A
bıye~ızlık d~rler. canımı acıttın, ı lemdar, ı;na.t 15 Anadolu _ Hi!Al. 
haydut herıf.. NOT: 118..n edilen s:uıtlerdc baş. 

Erkek - (Hiddetle) söyle ne- lama vunı§u yapı1acak ve fasıla 
rffieydin? beş dakikayı geçmiyecektir. Takmı 
Kadın - (Artık tahammül ede- lnrm ve hakemlerin buna göre ha· 

miyerck) Bu kadar öğrenmek mi 
1 

r C'lcet Ctm"leıi te-bl 1ğ olunur. 
istiyorsun? Madem ki öyle söyli- ı 
yeyim; başka bir erkek ile bera- Sinema ve Tiyatrolar 
lx>rdim. Hem de seni aratmıyacak 
bir erkekle.. Güzel, zengin. neşeli ili 1~111 Şehir Tiyatrosu 
\'e nihayet sende artık kalmıyan '.rcpebaı ı 

bir hususiyeti de var: Yeni!.. Hal- 111 il\ Drnm kısmında: 
buki ~n eskisin \'e hu son hareke- 1 Aksam 20.80 da 
tinle kendinden bir kere daha ııın A p 'f A L 
soğuttun. <>-

Erkek - Şu halde demek ki, 1 R,....,.;, Rıza Tiyatrosu 
artık beni SC\'ffiİyorsun? ~ HALtDF. rlŞKIN be· 

Kadı Se ek '? Senden mber 9 11.lnclk!\nun 
n. - vm mı· ı·~cmbc nlqDDU 

nefret edıyorum. . . Kndıkö . su.~ . •a 
Erkek - (Yerlere senlmış olan 1 ) ~) 

güllere bakarak) Halbuki bak, . 9 nema ,;a 

gül\ h 
.. __ , 

1 

(O u. ... c. J s. perde Bey ntlndı ı.r.K. 
er enU'Z :ıuıınamış.. 

Kadın - (Om~~anru ~illcerek) Beyoğlu Halk Sineması 
H~ı_:ı var \·erdıfPn. muhlet ta- eugUn llllllt ı ı dl',,, Al'Bt\m 20 de: 
mmülümden fazla ımış... 1 _ Kl!->'KAN<u.m 

Nolrltd,,.~ M. A. 1 - o.lNt J>OJ[TOıt. 
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Sinemada eski 
karısına 

kurşun sıkan 
Avni ağır ceza 

mahkemesine verildi 
E\Telki ak~am Şehzadebaşında 

Ferah sinemasında Avni adında 
birisi, evvelce ayrılmış olduğu ka. 
nsı Mübecceli, başka bir erkekle 
görmüş, tabanca ile kadına at~ 
açmış, fakat kurşunlardan hiç biri 
isabet etmemişti. 

Avni dün öğleden .-.onra cürmü 
meşhud kanununa göre ikinci a. 
1tır ceza mahkemesine verilmiş 
ve muhakemesine başlanmıştır. 

Muteca\iz koca mahkemede 
hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

" - :-.tübeccel ile dört sene ev. 
''el e\lendik. İki tane çocuğumuz 
oldu. Mesud bir halde yaşarken 
fenalığı üyüzünden ayrıldık. O 
İbrahim adında bir şoförle met
ree yaşamağa başladı. Çocukla
rım da yanında kaldı. 

Ancak, ~för benim çocuk. 
!arımı gönneme müsaade et
manektedir. Hatta 9 ay evvel be. 
ni ölümle de tehdid etmişti, İşte, 
bu defa da Tırhaldan gelişimde 
bayram harclığt vermek üzere ço. 
cuklarımı görmeye gideceğimden, 
\·e bu tehdidden korktuğum için 
yanıma tabancamı da a!dım. An. 
cak, iki tane kurşunu boşaltarak 
barutsuz doldurdum. Şayed teca
vüze uğrarsam bunları patlatarak 
korkutacaktım. 

Nihayet evvelki gün Milli si. 
nemada yer gö..;tericilik eden eski 
karımı görmeye gittim. Fakat, bu. 
radan da fenalığı yüzünden kovul. 
duğunu ve şimdi Femina barınıla 
artistlik ettiğini öğrendim ve va. 
kit geçirmek için Ferah sineması
na gittim. 

1~te, burada başımı yukarı kal. 
dırdım !\.tübecceli bir gençle bera. 
ber b3lkonda birbilerine sarılmış 
olarak gördüm. 

ncynim döndü yukarı çıktım, 
tabancamı çek~rck ateşledim. Ç.0. 
cuk korkup kaçtı, Miıbeccele de 
bir şev olmadı. l\1aksadan kor
kutmaktr. Ü.dürmek istemiyor. 
dum, isteseydim hakiki mermile. 
rl <.!c sıkardım." 

f'a,·acI yerinde bulunan Mübec 
cel ise demiştir ki: 

Boyah salam 
yapan 

Dimitrt hapse mahkOm 
oldu 

Son za.mandarda piyasaya 
kınnızı boyalı salamlar sürül. 
düğü görülmüş ve yapılan tah. 
kikat sonunda bu salamları, 
Pendikte salam fabrikası sahi. 
bi Dimitri Papa Dopolosun imal 
ederek piyasaya arzettiği an. 
laşılmıştır. 

Bunun üzerine fabrikatör ya_ 
kalanmış ve ikinci sulh ceza 
mahkemesi kendini 1 ay hapis 
ve fabrikasmm da bir ay kapa
lı kalmasına mahkfım etmiştir 

Ancak Papa Dopolos, aynı 
şekilde boyalı sa.lamları piyasa. 
ya sürmekte devam ettiğinden 
evvelki gün tekrar yakalanmış 
ve bu sefer de birinci sulh ceza 
mahkeme.si tarafından ikinci 
defa olarak aynı cezaya çar. 
pılrnıştır. 

Karar üzerine belediye bu 
fabrikaı ... ın boy ah sa lırnılarmI 
piyasada toplamağa başlamış. 
tır. 

Parti reisi Ankaradan 
döndü 

Parti genel sekreterliği ile te· 
masta bulunmak üzere Ankaraya 
giden vilayet parti başkanı Reşat 
Mimaroğlu dün şehrimize dönmilş.. 
tür. Başkan Ankarada bulunduğu 
müddet zal'fmda İstanbul vilayet 
kongresi etrafında genci sekre
terliği izahat vermiştir. 

Sebzeciyi yaralayan 
seyyar satıcı yakalandı 

Bir kaç gün eYVel, Beyoğlunda 
Yenişehirde, seyyar satıcı Fikret 
adında birisi, sebzeci Yerasimosu 
kavga. sonunda karnından yara. 
l.ayarak ka.<;mıştr. 

Fikret dün yakalanmış, birinci 
sulh ceza mahkemesince tevkif o
lunmuştur • 

Sari Ihsan tevkif edildi 
Meşhur sabıkalılardan Sarı th 

san dün yeni bir sucundan dolayı 
tekrar yakalanmış ve birinci 
sulh ceza mahkemesince tevkif o
lunmu~tur. 

Sarı lhsanın bu seferki işi, Bey 
oğlundaki evinde gizli olarak ter. 
zililc yapan Haticeye giderek, ken 
disine memur süsü verme.c;i ve ih

" ..... . 
Devlet Demiryoltan ve Limanlan 
işletme,Umtim~_ida~esi __ ilanlara 1 

Muhammen bedeli (1750) lira olan 10000 adet Gestetner teksir mak.lnest 
için mumlu kl.frt (17.L19il) Cuma günQ. ııaat (ll) on birde Haydarpa§ada 
Gar binası dahlllndeld komtayon • t&rafmda.n açık ekstıtme usuıue satm 
almaca.ktır. 

Bu işe girmek fııtiyenlerln {131) lira (25) Jrunıoluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesallde birlikte eksiltme gUnU as.atine kadar ko· 
misyon& mUracaatlan JA.zıı:ndır. 

Bu işe ait gartnameler komisyonda.n paru~ olarak dafIWmaktadı.r. 
(12541) 

•• • 
Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan demiryolları arasında mer'i 

üç taraflı müşterek eşya tarifesindeki Bulgar demiryollarma ait eş
)'8. Ucretlerine 1/Şu:bat/1941 den itibaren % 10 zam yapılmıştır, 

(126 - 127) 

stanbuı Levazım amirliğinden verilen ı 
harıci askeri kıtaatı ilanları ---Beheri.ne tahm1D edilen tiati 23 lira olan bin adet ınhhiye arka çantası 

17/1/941 Cuma günU saat 11 de Alıkarada M. M. V, Satın alma komlayo· 
nunda pazarlikla satm aımacaktrr. Lııteklilerin 3t50 lira katt temı.natıarilı 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (1697 - 12t76) 

,,. :fo "' 

Beheri.ne 85 Ur& tıııJunin edilen ISOO çift atlı nakliye arabası kO§umu 
tahllall.nU i!a edemiyen müteahhit nam ve hesabına. pazarlıkla yapılan ek_ 
ııiltmesinde talip çikma.dığmdan pazarlık 13..1-9il pazartesi gtlnU saat 15,30 
da Kışla.da tzm1r Lv. amirliği satın alına komisyonunda yapilacaktır. 

Hepsinin tahmin edilen tutan 40,000 liradır. tık tem!na.tı 3000 liradır. 

şartnamesl ve numunesi komi.lyoııda görWUr. lstekJUerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (1729) (81) 

,,. ~ ~ 

On bin çift er kunduruı a.IIDACaktrr. Kapalı zartla eksiltmesi 17/1/941 
Cuma günll saat 15 de Çorluda Askeri Satın Alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin kanunl veslkalaı1yle teklif mektuplannı ihale ııaatinden 
bir saat evvel komiııyona vermeleri, tahmin bedeli 75,000 Ura, llk temJnatı 
5625 liradır. {1719 - 19) . "' . 

175 ve 70 ve 70 ve 21 ton ıırğır eti pazarlıkla. satın alına.caktır. 
Hepsinin tahmlıı bedeli 110,880 lira ilk teminatı 6794 liradır. Ayn 
ayrı taliplere de ihale edlle!bilir. Şa.rt.na.mesi komisyonda. görUIUr. Ta
liplerin 20/1/941 Pazartesi giinU eaat 14: de Geliboluda. Bolayir as
keri a.stm alma k.omisyonu.n.a. gelmeleri. (1737 - 117) 

4500 çift fotin paza.rlı:'kla. yap tnııa.cakt:Jr. Tahmin bedeli 27,000 
lira kati teminatı 4050 lira.dır. Şartnamesi Ankara, lsta.nbul Lv. a
mirliklerinde de görlllebllir. Taliplerin 24/1/941 cuma günü saat 15 
de Afyonda askeri satm alına komisyonuna. gelmeleri. (1735 - 115) 

:ı;. :f. "' 
Keşif bedeli 308,368 lira. olan müteahhit nam ve hesabına ben.. 

zin tankları açtk eksiltmeye konmuştur. lhalesi 27 /1 /941 Pazarte
si günü saat 14 de Ankara.da M. M. V. sa.tmalma. kaı::ıı.isyonunda ya· 
pılacaktır. İlk teminat 16,084 lira 72 kuruştur. Şartnamesi 1550 ku
ruşa komisyondan a.lm.ır. Taliplerin belli vakitte komisyonda. bulun. 
malan. (1739 - 119) 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: V AKIT Matbaast 

Ref ik Ahmet Sevenqa 

•fSincmada beraber oturduğum 
.i'\uı iyi kapıda gördüm. Tanıdı. 
j!'ırrudır. Beraberce girdik. Bu sr
rada Avni Reldi tabanca. mı çeke 
rek ate~ başladı. Korktum. Sıra
Jann altma girdim. Maksadı be. 
ni öldürmch."ti." 

bar edeceğini ileri sürerek 10 Osmanlı Bankasından: 
lirasını dolandırmıştır. 

Dinlenilen şahidler de hadise. 
yi ayni şekilde anlatmı~lar \'C 

mu11akeme karar verilme-.i için 
ba>-ka ·hir güne hırakılmı~tır. 
- ----- ----

................... ~ 
Çoc:Wı Hektmı 

Ahmet Akkoyunlu 
f&Judm. T&llmhaııe Palu No. • 
Pazardıuı muda beıyUıı saat ıe 

tetı IOT'lra. T@lefon 40127 

ı_sta n bu ı ae led lyes 14 
1 1 a. n ı a .r ı 

Jtiaiye miı<ıürliı~wıuıı mevcut 50 adet mahalle tulum.basma 
imal ettirilecek sandık ve teferrüatı, açık eksiltmeye konulmuştur 
Tahmin bedclı 900 lira ve ilk teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartname 
Z:ıbrt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 22/1/941 
çarşamba günü saat H de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya. mektupları ve 940 yılına ait Ticaret odası 
,·eaikalarile ihale günıi muayyen saatte daimi encümende bulunma
ları. (131) 

Kiı.ğıtha.no mcvltiinde yaptırılacak ahşap köprü inşaatı kapalı 

zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 12725 lira 11 ku
ruş vo ilk leminatI 954 lira 38 kuruştur.' Mukavele, eksiltme, baym
dırlik genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hul0.sasile bu
na mütefeni diğer evrak 64 kuruş mukabilinde Vilayet Nafia mü· 
düdüğünden alınacaktrr. İhale 23/ 1/941 perşembe günü ııaat 15 de 
daimi ~ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, ihale rarihindrn 8 gün cvvPI vilayet nafia müdürlüğüne 
müracaatla nlacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vc
sikalarile 2490 numaralı kanunun tal''fatr çevresinde hazırlryacakla
rı teklif mektuplarınr ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene 
vermeleri lazımdır, (28) 

1 Deniz Levazım Satına'ma Komisyonu ilAnları 1 
1 - Taahhüdünü ifa cdemiyen bir müteahhit nam ve hesabına 

91mak Uzero 35 adr.t huımsi tipte pilikanm, 15/2. kanun/941 çarşam
ba gilnü saat 14 pa7.arhkla eksiltmesi yapılacaktır. 

i 1 an 
Kurban Bayramı mUnasebe· 

tiyle Osmanlı Bankasmm Gala.. 
ta merkeziyle Yenica.mi ve Bey 
oğlu şubeleri 8.9.10 ve 11 ikin 
cikanun 941 günleri kapalı bu
lunacaktır. 

( _ _ KA_Y_IP_L_A_R _ _)J 
33 tümen kararg§hmda.n aldı

ğnn askerlik tezkeremi zayi ettim. 
Yeni.sini çıkara.cağımdan eekisinin 
hükmü yoktur. 

331 doğumlu Hasan oğlu tbrıv 
hlm Bolu. (34580) 

• ılı • 

Ankara Ziraat Ba.nkasmdan al· 
dığ::ın (17760) numaralı hesabı ca· 

rl cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağmıdan eskisinin hükmü yok-
tur. 

Eczacı : l\lümtaz (34581) 

Kaybolmuş iki adet koyun benim 
evimdedir. Sahipleri müracaat e
debilirler. 

Beyoğlu Kıble l!IOkak Mehmet a· 
pa.rtmıan Xo. 4/6 Mehmet. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu • Parmakkapı. imam 
ıokalı No: 2. Tel: 41553 
Muayene n her türlü göz 
ameliyab ftkara için paraıtz.. 
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M 
·E:: 2 - ı~teklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri bedelin 

yüzde on bcff nisbetinde makbuz veva teminat ma:kbuzlarile Kasnn
paşada bulunan komisvona müracaaÜan. (45) 

ltilmiffl!UU3 m;rımıı MDMll ı•·-----·--· v 
1 Dr. Kemal O.zsan 

Cln:.I '.\Ukdarı l\lalm bedeli İlk teminat 
F.czayi Tıbbiye 88 kalem 4000 lira 300 lira 
Guraba hastanesine lüzumu olan ~'Ukar:da mikdarı yazılı eczayi 

1 tıbbiye açık ek.'liltmeye konulmuştur. İhalesi 15/1/941 tarihine rast
lryan çarşamba günü saat on beşte İstanbul Vakıflar başmüdür!Uğü 
b!nasmdA. t.oplanan komisyonda yapılacaktır, Şartnamesi her gün le-
''1lZIJ1'\ kalemlndc görlllobllir, ,(12544) • 

,. 

idrar yolları hastalık
ian mütehassısı 

Beyoğlu htlkl!U ()addesl No. lllSO 
Bıına PaT.arı tJaW Ohanyan 

Ap" rtms n. TP!.: 4123~ 

-----·------· 
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NEZLE 
Kırıklık , baş, di~ 
ve adale ağrıla~ 

~ f En seri ve en kat'i 
( 1 şekilde yalnız kar 

~! GRiPiti 
~ -~ ne geçer 

Havala.nn serinlediği buP. 
'erde alacağınız ilk tedbir e11" 
ıizde bir kaç G R 1 P t ' 

~•i&m;iii;;;;i;;;:;m• bulundurma). oımal.tdır. 

Kalbi bozmadan mide ve böbrekleri yornı' 
dan ıstırabları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden aalanmıı .,e 
her yerde pullu kutularmı l81'&1'1a isteyiniz. 

----------··--------~ Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuru§luklarm tedavülden 

kaldırılması hakkında ilin 
Gümü~ yüz kuruşluklıı.rm yeriııe ctımllf b!r llralJklar darp Ye pi,.-t. 

kft!J miktarda çıkanlmı§ oldugund&D gtlmllf yllz kunqluklal"m 81 ~ 
nun 1941 t.arihlnderi sonra tedavWdeıı kaldlnlmuı kararl8fbnlmlfbr. 

GUmüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 19il tarUıinden ltlb&reıı artık ted'.f 
etmıyecek ve ancak yalnız Mal Sandıkla.n Ue CUmhurt,yet Merkez ~ 
§Ubclerince kabul edilebilecektir, 

Ellııde gtlm.11§ yUz kuruşiuk bulunaııl&rm bun1&n Mal SandlklarU• cJI 
tıurtyet Merkez Bankası DUbelertne tebdil e ttirmeleri QAn olunur. 

(70025) (1021~ 

Tekirdağ sulh hukuk mahkemesinden : 
Tekirdağ inhisarlar idaresi ile İsta.nbulda F enerde Küçük MııP 

fa.paşa. Müftü Ali sokağmda 9 numaralı evde em inhiaa.rla.r tuz e1P' 
bar memuru Şükrü oğlu Ziya ile arkadaşı 1ltan.bol Kamın.paşa ~ 
Mehmet mahallesi Akba yokuşu 4 numaralı evde tuz kantar m eJ!l11' 
ru İsmail oğlu Mustafa aralarında mUtekevvin olacak . da,va.sındJll 
dolayı 4. 12. 940 günü sa.at 10 için itane.n yaptlan tebliğa.ta ~P 
ına,hkemeye gelmemiş olduklarmdan mahkemenin gryaplarmda tcrf 
sma. ve mütteha.z gıyap ka.ra.ıınm il8.nen ~liğine b.ra.r verilerek~ 
sebeple duruşma. 16. ı. 941 pereemı'be gü.ntl saat 10 a bırakılm!9,;. 
durndan mumaileyhlm Ziya ve Mustafanm mezkiir gllıı ve ııa1Ut 
bizzat veya bilvekale işbu davada ha.ztr bulunma.lan a1ad halde oııı· 
ha.kemenin gıyaplarında devam ol~ğt tebliğ malka.mma. ka,i!n. ~ 
mak üzere ilin olunur. (128) ......,;' 
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