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Bu kuponu kesib 
saklayınız 

ızmırın bir ayhk ıhracatı 

Yeni Hasad mev
sımı için ıstil sal 

seferberliği 
Yazan: ASIM US 
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Bir Mısır gazetesi 
diyor ki: 

ürk iye 
Akh selim ile 

c Jsaretin timsali 
olarak 

durmaktadır 

.Büyük Millet l\lccli i iki n) lıl\ 
blr tatil kanın 'ererek dnğıldığı 
1;1ra BıışH•kil Refik S:ı)d:un mem
leketin dııhJli \C hnrlci 'ıulyctinl 
bir nutnkln ny<lmlıı.ttı. Hüyiik l\lcc· 
llı;in esasen i".d ay lçln içtimaları· 
nı tehir C'tmesl umumi ,.ıız1~ ette 
Tiirkl3c lı,:in hcrhnngt bir endi o 
tnC\'7.uu hıılonmadı"hnm bir deli· 
lidir; fakat bu knlplcrc fernh 'e
rirl haldkatin en salfıhl)etli bir 
<kn Jet sdamı ııj:rzmılan sn.rahat ile 
ifade t.."dllisi wbli obnık a~ n bir 
kıymeti hnizdlr. luhtcrem bükü· 
ınct :rcl lnılzln dediği gibi ml11ctin 
'e memleketin Sf'liıme1i için ittihaz 
txlilml olan hattı Jınrel.ciln 1 nbc
ti <'ilıan hfullscll'rinln lnki5aflan 
ile bir kere dnha tePnUt dmls, 
l cgilne gn) eıniı olan milli masu
nl:ret umde i ittifnltlıırmıı:m hınıa
mon ııUık , c merbut ı.ıılnınk si· 
J n.setındc';d uurlu istiknırdnn iyi 
n~tı. eler nlınnııısınıı. hizmet eyle· 
mistir. llıı nolctadl\ ıırtık hiç Jdm
senln en küçük şiiphr i Jmlmnmış
trr. 

7rıta1arı 7tar7cı urt illi• Arnat:utlıık dağlarıııda ilcrli; or 

l Kcıhirc, 7 ( A.A .. ) - Jurn ... .' 
f Dejep gazetesi Türkiyenin 1n -
i giltereye olan sarsılmaz ima
i nmdan bahsederek diyor ki: 
: - İngiliz z.ı.ferinden sonra 
1 eski vcf asızlıklarmı unuttur. 

• .. u kndnr ur ki .ı\' ruıı::ı. harbi· 
nin de\am ettiği müdılctte sndcco 
basiretli hir t>lyru t tnkip etmek, 
icnbmıla mlllctç fcdnt.fırlıklaro ela 
lıa:urlnrunak lcllfl değildir. Bunlar
dan a3 n ola.rırtt harp hiı.di C'll'rino 
kar§ı 03 nrut durmak liizım olduf,'11 
kadar il.1ısndi harbin snrsmhJarma 
~ı da tedbirli bulunmak şart
tır. Uunun itin hUkfımct n:i imiz 
ele' lct~c tasan'tır cılllcn hareket 
ııliinmı 17.ah ettiği ırncla bir do 
i Uhsnll artırmak uzife i bulun· 
rluğunu hahrlatamk 'o millet 'C· 
ldllcrlnc Jıltnıı cdPrel. sö ıo de
ıni'ltir: 

''ltcbu lanmız •ezerken 'c tct-
1.ilUl'r 3 npnrl•cn Tiırk köJ lüsUno 
~n ~k, nmn. pek -:ok mııh ul i t"
dl~mizi bir d •fa. da iderin lisıını
nızdan isHtlrllmesint rica ederim. 
Görüyorsunuz: ki b:ı.7.nn bir el ıı· 
kını ~·ahut tam lstih 1o yakın bir 
zıım'a~da fena bir ha\a \"nZİycti 
umduğumuz mah uldcn bizi mah· 
mm cdi3 or. Jlllkfımciln çok ekim 
hl\ ı>iyeslnln normal v"1!mı.n'tdnclcn 
claJıa. fazla 'ı;inıdJ luymeti olduğu
nu Tllrk kö3 liısü cluymu,tur. Fa
kat sııl&hiyetli li~mızdan bir ke
re da.ha kendll rino duyunılmn ma 
hükumeJimb; buyük kıymet ,·er· 
mektcdJr. No flynt dii mek enc11· 

i, ne do satanuım:ı.k korkusu 
"ı.rdır. Gerek topnıkta, gc~ s:ı.
nayldc fıı.z.J::ı lstlh tin jizhn Y~ 
J;iııe dcst:<"ğimiz olduğunu her va
tunıb• hilnwlidlr ... 

Ba 'ekllimiı.in bıı ozlrrinln her 
mebusun nğzmdan mUmktin oldu· 
~ı kadar hn ~ ndc tekmr edilme
"'lnl i 1f'ııırktr ~ l'nlcıı goğ<' kadar 
hııkı., var. Çunkü '.nılnız milli mU· 
dafaanın dci,ril, milli 'ıı.rlıj:,'ln teme
li ele nlha'.\ et 1 tlh<ialc da) anır. 

'.foıınık1~n İ) i mahsul almış ol· 
mn.nm f,fü hl lıalmnınd· n ne demek 
olduğunu· ımL"lma1' için ı.Uçük bir 
misal ;;ö,.,tcrclinı: D-•ldşchir köy
lülerinden biri ı:ctcn yıl 'ergi 
borcunu ödeJ emıxlii;'i için nuıllyeco 
lın.kkmdl\ km muamelesi tntblk 
cdllm1cı, aynı kö) lil bu sene cebine 
~ yüz lirnlık bir tek 1dib....t p:ı.ra 
koynıu • Gcı,:cıı ene ı.ondi hak· 
kmda icra muamcl 1 tatbik eden 
tnh iJdann ) nma gitmi'}: 

- Arkada , bana su para3 ı bo
.,. r mrsm?,, 

nem iş. 
Orta nadoludn im ene bu \'a• 

:ti)etk olan l\öylUler ~khır; mn.
alescf memleketin her tarafı gc· 
çen 3,1 nynı derece<le bol mııhsul 
11 lnıı dci:rildir; bllllcis Tnı.kyn ile 
garbi nadohıda !atlık olmu tur. 
\"aln11. ortn Anadolu ı:fbi ~erler· 
den nlman hol mnhsnl s:ı) csincl" 
umumi bir lktısııdi mornzenc fe· 
min olunabllmistir. 

Ah'liıdc nm:ınlanl:ı; mrnılrkct 
için f.,fihsaldr kff·ıyef.,izlfü ııihn) l'f 
lkfı.,ndj Mr Hırlı!, ıfo n<'kiir; im 
tiirliı bir zorlu~ falrnmmiil çar<'
ı-i lııılıınnhilir. Hnlhııl.I lı<'Yndnıi· 

1<'1 huhranl:>r ~" ı .. ınıla .;h~.,j f<'h 

likPlerr ~ol açnMlir. Jlnrp 1ehli 
kı-st tnhn'"" 111< l'ttl~ri takdirde ualıi 
mnti m\iılnfaa)ı körletir. 

Normal '1.:ı.rnanlnrda kö~ Jüler 
lırrbııngl bir mnlıcıulü eJcerkcn fi. 

Yunanlılar 
Klısura mıntakasında 

Yeniden bir kaç 
köy aldılar 

Elbasana her gün biraz 
daha yaklaşılıyor 

Atin..'\ 7 (A..A.) - B.B.C. - Yunan 
rcsını tcbll~: ~pbenin, ycnt mevziler 
~gal ettiğimiz Uç noktn.smdn dU:ıı

mnndan 219 esir aldık. 
tŞGAL EDİLE?\ Kön.ım 

Atlnn, 7 (A.A.) - B.B.O. - Yunan 
llerlcyf§i bllhıı.ıısa sııh1l mmtakamnda 
vo merkezde Kllırurn mmtakııamd3 

devam etmektedir .. Kllsuro. mmtnkıı.

smda Yunıı.nlılar yeniden birkaç k6y 
işgal etml~lerdlr. 

(Devamı 2 incide) 

Türk matbuatının 
dostça neşriyatına 
Yunan gaze

telerinin 
mukabelesi 

"Bizi Türkiyeye bağlı. 
yan dostluğun ne kadar 
canlı ve kardeşçe oldu-

ğunu hissediyoruz,, 
Atina, "/ ( A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Yeni yıl münasebetiyle Türk 

hasmı Yunanistan hakkında 
fevkalade tcveccühkar ma:kalc • 
lcr yazmıştır. 

Bütün Türk gu.cteleri müte
cavize ka:rşı ) apmakta olduğu -
muz mücadeleyi scvin.li sözler· 
le k:ıydetmektc ve Yunan as
kerlerinin bütün Balkan mem
leketlerine ıf:ı ettiği hizmeti bir 
kere da.ha tobartiz ettirmekte
dir. 

Bu makaleler Yunanislanda 
en derin akisler bulmuş ve de
rin heyecanlar yaratmıştır. 
941 vılına [!'İrdiğimiz bu sırada 
bizi Tiirkivcyc bağlıwnn dost
luğun ne kndar canlı ve kar
d~c:c olduğunu hissediyoruz. 

J<::leftl'r n Vima diyor ki: 
- Tiirkiyenin Yunanistana 

gösterdiği bu alaka Yunanista
nm hiçbir Z3.1llnn unutamıyacn
ğı bir te~iıürdür. 

Pro·nı. da. şövlc yazıyor: 
- Yunan - İtalyan hal'binin 

basmdanberi Türkiyenin Yuna
nistan karşısındaki vaziyeti 
riddcn kardeşçcdir. Hak ve fl{'· 

ref icin çarpışan Yunan mille· 
tinde· bu, en derin heye<:nnlar 
uvandırmaktaclır. 

yatların dii'imcsl ihtimalini tfü..,ü 
nür; çüııl.ıi baznn fıı7.lıı. i fih..,alirr 
zararlı olma ı mümkündür. llallıu 
ki Tiirkh <'nin buc;ünkü hnrı> bari· 
el rn:r.i) ~ti hir fırsat <leni Rtmıs
hr: Vh-atların dli mesl eudi~l ol 
madığ; l!ibi mii teri bulunmam~ ı 
tl'lılll.esl c1r ıısla \'tlrİt değildir. 
lll'r ldh lıi, her ciftti fop~ğımn 
bnngi riııs mnh ul l eti tlmıcge en 
faz.la istidadı 'an;a onu 1 tih al et• 
nıclic1ir. Yeni mııhsul S{'.nesl için u
mumi bir i tihsa.1 eferberUğf ya
prlmnlıdır. 

1 
Amerikanın 
silahlanma 
pıogramL : 

50 bin tayyare, 
3 8 O harp gen1isi 

75000 top 
yapılacak 

Vaşinglo71, 7 ( A.A.) - Bildiril. 
diğine gore Amerikanın tatbik 
mevkiine koyduğu silahlanma pro
~ramı Amerikan milleti taraf mdan 
bütün tarihç.e sulh zamanında taL 
bik mevkiine koyduğu programla
mı en mühimmidir. 

A~a~ıdaki rakamlar oııümıiz. 
deki aylar zarfında Amerikan en
düstrisindM talep edilecek inıalfi. 
tın azameti hakkında bir fikir \'C· 
rebilir: 

50 bin ta} yare, 130.000 tan art' 
motoru, 17 .. 000 büyük çapta top, 
45.000 küçük çapta top, 13.000 
havan topu, 200.000 makineli tiı.. 
fek, 400.000 hafif makineli tüfek. 
380 harp gemisi, 200 ticaret gemi i. 

Bundan başka 1.200 .. 000 kişilik 
bir ordu için kışlalar yapılacak ve 
bütün teçhizatta imal olunacaktır. 

En maruf kadın 
tayyareci 

Ami Conson vazife 
esnasında öldü 

Fabrikadan hava mey
danına tayyare taşırken 

denize düştü 
I.undra, 7 (A.A.) - lnglllcrcniıı 

en maruf kadın tayyo.recllerindcn bir 
çok dUnya rckorlarmm kahramanı 

m!IJ .Aml Conson 'liıızlfcııl ba3ınd • 
ölmUşlUr. Amy Conson balırlardo. oı. 
d.uğu 'eçhllc 1ngllt!'rcden Avustralya 
ya Ye ,\ ıncrlka~ o. uçan ilk kadındır. 

( Dctıamı 4 üııcüdc) 

: mak gayretiyle Büyük Britruı· i 
• ya imparatorluğu lehinde ha-

1
: 

raretli bir lisan kullanmaya 
başlryanlar çoğaldı. Pakat. i 
Türkiye her zamanki asalet ve 1 
şerefiyle sadakatini aynı ve- İ 
karla muhafaza etmektedir. 

Türkiye aklı selim ile ccsa· ! 
= retin timsali olarak dunnak-ı 
tadır. Ne alman tehditleri, ne 
de İtalyan kımıldanmnla.rı 

Türkiye}i verdiği s&e rlayct- ı• 
ten vaz~eç.irtmemL~r. 

__._...._ ....... ...._ -----
Münakalat Vekili 
Eskişehirde tetkiklerde 

bulundu 

Eskı§chir, 7 ( A.A.) - Dün 
gece yansı şehrimire gelen 
milnakala t vekili Cevdet Kerim 
İncedayı geç vakte kadar şi· 
mendifer atelyelerini ve bugün 
de işçi mekteplerini, pansiyon, 
hastane ve diğer müesseseler! 
teftişle meşgul olmu5tur. 

ingilterenin 
25.000 

tayyaresi var 
Bir sene sonra 45 hini 

bulacak 
Vaşhington, 6 (A.A.) - Amc

rikada çıkan "havacılık,, mecmu 
sı neşrettiği bir makalede diyor 
ki: 

hıgilterenin eline 25 bin 
harb tayynrcsi bulundugu tnhmi.:ı 
edilmektedir. Mihvnrin ise 41 bin 
tayyaresi vardır. Amerikanın an· 
cak 6000 tayyaresi bulunmakta· 
dır. 

Bir sene sonra lngıltereııın 
45 bin mihverin rn bin tayyaresi 
bulunacaktır.: Ancak 19442 lıazi 
ranında. İngilizler hava müsa,·n 
tını temin etmiş bulunacak: · 
dır. 

Milli piyango dün Eminönü 
Halkevınde çekildi 

lt!illi piyangonun dıin7bı. çeküi§iw7cn 'bir intiba 
(Ynmı :> incide) 

6 
a 

l 

B i ,,. lngili.:.: bombardıman tmnrarMi 1ıçtıştan "e " ı: c l 
mııaycflcdcn geçiriliyor 

T O br U k .:.!.::it=a=,y=an=N=a z==ır · 
üzerine ıar ıv.eclisi 

Şiddeth hava Zafere kadar 
taarruzları ı mücadeleye devaır 
başladı kararını teyit etti 

italyanlar T obruk 
bölgesinde Mihvere lrar,ı ıaı 

El adem tayyare ıılmaz ıadalf aUu 

d vaı geçllmlJ ecek 
mey an 1n1 (l' (Uf,., " ütıcikle 
boşalttılar 

(Ya...""ıSı 2 incide) 

Kurban bayranu 
Tarih nakleder 7.t, Allah 

lbraJıim Peygamberin inkiya 
duıı imtihan içiıı oııdatı oğlu. 
mı kur1xm ctmcsiııi istcnıi.1, 
fa kat bıt emri 11cri1ıa gctircce
lji sırada ilahi bir işaretle dur 

• clurufop, onun yerine kendi ta
raf mdan ihsaıı edilen bir koç 
1.ıırl)(( 11 c.dilmi1tir. 

Ilcı· kurban bayra.m.rnm 1ıa
tırlaftığı bu nwkaildcs tarih 
h&liscsindc insanları konmıa 
ımı vücıtbuna ne gü::el bir ra. 
miz t>ardır! 

: Dünyaımı en medeni sayıü:m 
i diyannı tariinuır ederek her 
f qibı sayısız iıısmı öldüren ve 

qcrida kala>ılaruı yine 7ıcsap
sı:: bir 7:ısmını da ölihnden 
heler türlü rı•h ve beden iş
ı:encclcrinc 1lğrata>ı 1ıarp ata. 
şini ııyandıranlarla hemcinsle -
rini imha ihtirasi,11lc doğnl 

i yokum çıkanlar dileriz ı; lm 
! rcnızill insani manasını . idrak 
ı ı·a tıcfislerini ona teslim ede 
i cc'I.· bir hidayete crmcTdo ge .. 
i cil:nwsinlcr. 
~ l'rrkı/, biitün fsllim aktnino 
5 •nrr.dct qetirmcsiııi ve bu saa
j '1rfin itİ.9anlrk aleminin bahfi. 

yar 7ıava.<ıiylc çcurclennıcsmı 
d.Uc!fcrck kurban bayramını o. 
1m!fucu1arına 7..-ıtflular. 

V:a.krt, öt.eki arkadaşları gibi 
perşembe, cuma, cumartesi 
ri.inleri intişar etmiyecek \'e 
neşir hizmetine paznr günü 
yeni ve güzel yazılariylc de
vam cd"Cektir. 
"""""'" " 111 ' '"' 111 111 ..... 

Günlerin peşinden: 
---------------------
Şecaat arzederkerı 

hal~ anca Tclgrafo gazctesiniı 
direktöru Ansaldo radyoda İtalyan 
ordusuna hitaben söylediği sozler. 
de Barcliya'nm sukutunu adeta r;
refli bir muzafferiyet gibi tasvır 
ettiği sırada şöyle demiş~: 

''Bardiya. bir kale değildır; Bar
di} anın yalnız kara istihkfunlan 
mevcut idi. Bu sebep!e ltalyanla
nn burada yimıi gün rnukavem t. 
leri ancak kahramanlıkları saye
sinde olmuştur. Bardiya'nın bu 
dercced cesaretle müdafaasmır 
askerf kıymeti ink~ edilemez.,. 

Ansaldo'nun bu söiler ile ne de 
mek istediğim anlatmak için bi~ı 
izahat vermek mm·afık olur. ha• 
yanlar vaktiyle Bardiyada ı tth 
katn yaparlarken donanmalaf!nıı 
Akdenizc hakiın olduğunu, bm:ı 
enaleyh bu limanın deniz tarafın 
da tahkimat ) apmağa luzu.m ol
madığını, kara tarafını tnhkı~ et. 
melde müdafaasının temın o una
bilcceğini dü5ürunüŞer •. b~ suretle 
limanı kara tarafından ı tıhk~lar 
ile çevirdikleri halde deniz tara.fır..:ı 
açık bırakmışlardır. Bu ,·azıyet 
t ngiliz donanması deniz tarafından 
taarruz ederek Bardiya'mn ı:uku. 
tunu kolaylaştırrnı:;-. ltalyan do. 
nanması Akdenize bakim oln.ak 
iddia ma rağmen Jngiliz donan. 
masın.a. karşı meydana çık:ımamş. 
Bardiya'yı müdafaa eden Italyan 
askerleri ancak yirmi ~un muka 
\"CtllCt cdcbilmi~. 

Vaziyetin hakikati böyle olsa 
hile, bilmiyoruz, bunu bir kahrar 
mantık nümunesi göstennck d~ 
mudur? Bu, şecaat a.rzederktn 
kendi hatalannı itiraf etme\.1rr 
başka bir §eY midir? 

HASAN lıtUMÇAYl 



! - \ Ahll: K . . ..... 

1 R d • ı' K:ıhitt, '7 (A.A.) - İngiliz o~ a yo azetesı ta şark kuvvetleri umumi karar-
- gfıhmın tebliğinde Tobru.k bölge· ._ ____________ .. sinde harekatın memnuniyet veri-

ae 
Amerıka kon5 re i Cuma güı."' 

yeni devresine b:ı;laınıştır. Kon
gre açıhrKen Heisicumhurun ı\_ 
mertkan siya i arıanesıne tevfikan 
bir açılış nutku söylemdı lazırnge
lirken Ruzu•lt bunu 20 lkıncıı,a. 
nuna tehir etmiş ve bunu mukabil 
.Amenkarun bu harp karşı ındaki 
vazıyetini ızah eden ehemmiyetli 
ve şümu lil bır nutuk öylemiştir. 
Bu hal Amerıka Reısicumhurunun 
Avrupa harbine büyuk bir ehem
miyet v rdı inı gö tcrir. 

Ruzve't nutkunda Amerikanın 
vaziyetini şu ~!kilde izah ctmıştır: 

1 - EV\elfl fi"li o'arak muhare.. 
be} e iştirak etmiş gıbi Arnerıkan 
sanayimi tcşkilfl.tlandınnak, 

2 - Isti ltlllerını mudalaa eden 
milletlere bedel iz olarak siltlh ve
ya harp malzcınesı temin etmek 
bu vaziyete gôre bugün Çin. lnglL 
tere ve Yunanistan Amerikadan 
yardım görecek demektir. Esasen 
Kordel Hul bugünkü beyanatiyle 
bunu resmen teyit etmi5tir. Ame. 
rika Yunani tana tan·are yollaya. 
caUır. 

3 - Amerıkanın Mihverciler 
tarafından zorla kabul ettirilmi!l 
hiç bir sulbü tanınnuyacağı. 

Ruzveltin sulh tavassutunda 
bulunacağım tahmin edenler aldan 
mışlardır. Ruzvclt mihverin mağ
lQbiyetine kadar harbin devamına 
taraftardır. 

ci bir tarzda devam ettiği kayde
dilmektedir. 

Ha\·a baskm11ln 
lfalıirc, 7 (A.A.) - Orta şark 

hava kuvvetleri umumi kararga -
hrmn tebli~i: 

Dün Tobnık üzerine taarruzlar 
yapılmrntır. Ankeri hedefler üzeri
ne bombalar dücımll"ı:ıe de ha.sarat 
tcsb dilememiştir. 

Deme ve :Uartoba da bombar
dıman edilmi5tir. Tobruk bölgesin
deki Elaı.lem hava mevclant ltal
ynnlar tn're.fından tnl liye edilmiş· 
tir ve kuw Uerlmiz bombardrman 
lan nrtlcesinde kullnnılmıız hale 
gelen 14 tnyarcyi zaptctmlııler
dir. Arnavutlukta Avlonva tekrar 
bon1b rdıman ed imi Ur. 
Bombaların hedefleri civarında 

n:ıtlndıklan 1törlilmU!itUr. Tayyare
lerimiz ayrılırken bllyük yangın
lar mü ahf'dO edılmiştir. 2 dilşman 
tayvarcsi dü UrUlmtiş ve tnvyare
lorimlzden hiri i UssUne d1Snme
m~tlr. 

Bardla ile Tobn&: ara ında halyıtn 
kıtnm yok 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter, 
in garb çülilnde !ngiliz umumi 
karargahı nezdindeki hsust mu· 
ha.biri Gordan Young yazıyor: 

Bardin.'nin t miılenmesinden 
sonra, İtalyan cephesi, §imdi, 
Libyanm 150 kilometre dahilin
de kain bilyilk deniz ve hava Us· 
süolan Tobruk'dan geçme:ttedir. 
Bardia ile Tobruk arasındaki 
mıntakıı.da hi~ bir İtalyan kıta
sı yohtur, denebilir. Keşif kolla

$imali Alrikada vaziyet rnmz, bUtUn bı. mmtakayı kap
lamaktadır. 

Şimali Afrikada on ltalyan tü.. 
meninin esir veya imha edilmesi, 
dört yüz top ve birçok harp mal
zemesinin iğtinam olunması ve 
Bardiyanın zaptından sonra Li~ 
yadaki İngiliz askerleri ne yapa. 
caklardır. 

Tobrukta toplanmakta olan 
Graıyani ordusuna karşı bir hare
ket yapılmadıI;rı takdirde bunların 
T1JI1US hududundaki kıt::ı.lariyle ve 
ana vatandan getirecekleri takviye 
uvvetleriyle Mısıra bir taarruz 

; apmaları ihtimali her ne kadar 
mevcut değilse de İngiliz ordulan

ı Libya hududunda tutmağa c;a
ısmalan ihtimal dahilindedir. 

Genera.1 Vavelin Tabruk ve Der. 
nede toplanan İtalyan kuvvetleri 
ikerine taarruza geçmesi beklenir. 
Bardiyada bulunan lngiliz ordusu 
aJ1iISmda halen hareketlerine 
ani olacak bir kuvvet mevcut de
dır. Tobru · a karşı yapılacak 

ketin muvaffak olmaması za· 
·r ihtimaldir. 

. 1 hver gazeteleri efkarı wnu.. 
iyelerini teskin için Bardiyanın 

utunu ehemmiyetsiz gösterme
çalı ıyorlar. İtalyan gazeteleri 

ir hafta ewel Bardiyadan faşist. 
· •in kalesi deye bahsederken şim
. Bardiyanın düşmesini bir hiç 
miş gibi göstermeğe · çalışıyor ve 
talyan kuvvetlerinin Bardiyayı 

_o gün müdafaa etmelerini bir 
!cahramanlık eseri olarak gösteri~ 
orlar. Alman gaaeteleri de ltal· 

Y.a teselli 'erecek vazılar yazı
)'Orlar. 

El' adem tayyare mey
danı da işgal edildi 

a rad} osunun şu anda 
ıled."ine göre El'adem tayyare 
ydam işgal olunmuş ve kırk 1-
yan tayyaresi hasara uğraını~ 
r kilde ele geçmiştir. İngilizler 

bir İt lvan askerine tesadüf 
tmemiŞJ.crdir. 

Yine ayni menba ııu haberi w.r
i tir: • 
I talı anlar 28 günde 94 bin za-

· at verm"şlerdir. Bunların 70 bini 
ilizlere esir düşmüş ve 24 bini 

-ie ölmüş veya yaralanmıştır. 

Tobru:k müdafaaları, iki hat· 
tan mürekkebtir. Ba.rdia'da yal 
nız bir müdafaa hattı vardı. 
Tobruk'un harici mUdnf aa hat· 
tı kırk kilom tre kadar uzunluk· 
ta bir kavis şeklindedir. Dahili 
mildafaa hattı ise 17 kilometre 
uzmıluğuncladır. 

Libya.daki harekitm mU tn" 
bel inkişafı her ne ol rııa olsun, 
Graziani'nin çok fena vaziyette 
bulunduğu muhakkatır. Es rleri 
hesaba katmadan, Grazia.ni, Lib
yadaki ordusunun emrinde bulu
nan topların, kamyonların, mü· 
himmatm ve diğer harb malze
mesinin hronen vıırramı kavbet-
miştir. · · 

l$ir yi.ikMk 1nglliz ısu } 
garb ÇÖliindeki seferden alma 
cak netioolcrl bana bir ka.ç keli· 
me ile şu mıretıe h ül§ •m ı--tm iş
tir. 

İtalyan askeri istihbarat ser
visinin de fena olduğu sanılma:k
tadır. ttnly8Jllar, hara.kata işti
rak eden İngiliz kıtalarının ade
di üzerinde daima yanlış malU
mat sahibi bulunmu§lard1r. 
Bazan bunların adedini çok f~ 
la tahmin etmişler, be.zan d"' 
mevcudiyetlerinden b·ı,. ha:be 
dar olmamL5lard1r . 

Taarruz 1ta11d başladı? 
Kahire, 7 (A.A.) - Rtsyterin lmpa.. 

ratorluk kıtalan nezdl.ndekl huırual 

muhabiri YR.ZJYOr. 
Bardlyanm ilüfmesl, 1taıyanlann.. 

maneviyatı tızerlndt> SfdJ • Barrant 
ve sonumun geri almmumdan çok 

Daha yorucudur. 
- Yarm aon gilnümUzdür. 
- Açlrktn.n ölmek için mi! 
İş ciddileşiyordu. Melunet de 

kmnağa başlamıştı. 
- Arkadaş ,dedi. Sen ne de

mek istediğini a.çrkça Bayle .. Eğer 
açlıktan öleceksek öleceğiz. Elin· 
den ne gelir. Beni öldUret:f>kntl4-
siniz. Siz kurtulacak mı:tmıı. Ben 
hepinizin kurtulma.at için c;ahşıyo
rum. Eğer kaderimiz 3lmekse elJ
mizden bir !Jf\Y gelmez .• Fazla Jlf 
istemiyorum. !:ııtiyen bizden ayrı
lır .. Yol ıı.çtkhr. Bu söze diğer ye
niçeriler de güldUler. Bir kaç ağız 
birden: 

c=============:.I - Hangi yol, dediler, Eğer yol 

Amerikanın Fransız 
elçisi 

Vlfl, 7 (A.A.) - Amerika Bir-
~ devletlerinin Franaadaki ye

btiytlk elçisi amiral Lcahy, dUn 
led n sonra hariciye nazırı B. 
andinl ziyaret etm.iı ve kendi

me ltimatna.mesinin bir suretini 
vdi eylemiştir. 

Atinada alla§lanan 
Türk filmi 

Attna, 7 (A.A..) - Atlns ajan
blldiriyor : 

Ilüt:ı.in Atina sıne.mııJarmda Tilr-
enln cumhuriyet bayramı ıen 

rlne alt aktüalite !ilmi göste -
tlmc.kte ve bu fibn hallim heye>
cılı teznhilrlenn v<> ·ı • PI 
ıtm&ktedlr. 

Balk, re~:ı: 1."l:llll4t Lıönü.
'I .... p.nlı Türk ukerlerinJ ha -........ .....__ 

açık olsa idi, Bu haller başrmnm 
gelir mi eli?. 

- Yol a,:ıktır .. BU ayda geldi
ğimiz yol, ;ki gündo almır, Ama 
ben Ali pnsa :ı'3kerlerinde yolun 
gerisine gid~ek kimee göremi
yorum. 

Son söz, yeniçerilerin gunırları
indtır gibi olmuştu. 

- l{orkmuyoruz, dedi. ÇarpıR

maktan korlnnuyoruz. Bize dü"· 
man göster gör9Urelim, i~ göster 
yapalım. Ama bir şey bilmeden 
dağ başında aç kalmak reva mı'.'. 

- Yarın her şey bitecek .. Hay 
ili eimdi r:ıhat rahat uyuyalnn .. 

Mehmet, gene bir söyleyemf'
r.ıişti. Gözüne uyku girmiyor, ye 
mC'k de yemlvordu. DUşUnUyordu 
Ya )arın da mağnrayı bıılamaz
lıırsa .. Bir tek yen~erl yol açıp 
ileri gidecek halde değildi. 

Mehmet, sab:lha kadar uyuma
dr. Mütemadiyen dilfünd11. 14•klnr 
1il!ll~r"kM'I ~X~l('rl "kRn <;11ıııığmn 

Afrika 
harbi 

daha 1;1ümul!U bl.r tesir icra edec" ... t. 
Sldi • Barrani ve Sollum, birer kö)' 
den ba'll<"\ bir §ey değildir, halbuki 
Bardiya, vall konağı, kUçük killlıesi, 

deniz kenarında boyu vlllAlan, olduk 
ça. bUyUk tonllAto hacminde gemileri 
alabilecek Umanı He tipik blr ltalya.n 
şehridir. B ~dJy11, ... yru zamanda çok 
ı_ ı tahkim edllnıı, bulunuyordu. Birin 
ci haı1ct ml\dafı hattının arkumda 
sağlam ka;ı: !ardan mUte§ekkil tablt 
bir set daha vardı ve İtalyan mühen 
disleri, bu kayalan kazarak içind; 
lllğınaklar ve mUhJmrnat ve f8.f8 de. 
polan teaia etmıııerdJ. 

Bugün Bardlyaya yapılan son ve 
katı hücumun ilk •afbalıırı:nuı tarih
çesini çizmek mUmkUn bulunmakta
dır, 

ı KAııunuaantde gUne11n batm.wıı ı. 
le beraber, İngiliz bombardıman tay. 

yareleri,- bir pUotun. dadiğl gibi har 
bin en şiddetli bombardımıı.ı.mı yap: 

mı§lardır. Ağır bombardıman tayya• 
releri, biriblrlni takip eden daJgnla.r 
halinde, bUtUn gece esasen, zayıflamış 

olan Bardiya mUda!aa mevzilerine dar 
beler indirmiılırdir. Bu harekat, ltnL 
yatılar& beklenen İngiliz taarruzunun 
ertesi sabah yapılacağı hlaalni vermek 

için yapıl.ınl§tır. ltalyn.nlar, blltUn 2 
kAnunusanı gUnU tngıllz taarruzuna 

mukavemete ha.ı.ır bulunmU§lardır., 

fakat bu taarruz yapılmamııtır. Per 

,embeyi cumaya bağbyan bUtUn ge. 
ce, lnglliz hava kuvvetleri Bardlyayı 
yeniden çok fiddetll bir tıı.rzda bom• 
bardnnan etmı,, ve sabaha karıı da tn 
gillz bahriyes!.ne menaup cüzUtamlar 
ltaıyan mUdataalannı yeniden ateııe 

tutmuşlardır. Şafakla beraber, filo 
ve hava kuvveUerl .Bıı.rdlyaya, İtalyan 
ıann bu harpte karıılaebğı en !Jlddc!• 
ll bombardımanı yaparken, Britanya 
imparatorluk ordusu, dııı mUda!aaıa. 

rmıı karşı ezici b1r hUcuma kall{mııt
tır. Eııaa piyade hUcumu, tmparato~ 

luk kuvvetlerinin mUşterek bir gayre• 
tini te,kil etmekle beraber, Avustraı 
ya kıtalan tarafından sevk ve idare 
edilmiştir. Saat 9.30 da, beş ııaatten 

daha az bir zamanda, 1ngill.z motör!U 
kolları, bUtlln İtalyan mUdafaaııını 
yarml§lar, garn.1zonu ikiye ayırmışlar 
dır. Avuatralyalılar ise, bu esnada. 
bu hattın cenubu ıarktainde dUşman 

mUdafaasmm kuvveW cephelerini te.. 
mlzleml;,lerdir . 

tt.lyan tebliği 

ltaıya'da bir ma.h&l, 7 (A.A.) 
- İtalyan orduları umumt ka • 
rargahmm 214 numaralı t.ebli· 
ği: 

Bardia'da. henüz mukavemet 
etmP.kte olan ecm mevziler ayın 

Nazire: 

Ne demeli? 
Bir gazete havadisinde şu ibare-

yi okuyoruz: ''Gürültüye uya. 
nan ... ,. 

Uyanmak o fiillerdendir ki (e) 
ve (ye) edatı ile temamlayıcı keli· 
me almaz. 

''Gürültüye uyanan,. dememeli, 
"Gürültü ile uyanan,, demeli. 

dönmüş, fakat hiç btr karar vere
memişti. 

Yeniçeriler, bir kM; zabit uyanı
yorlardı. 

Mehmet, mbttleri çaflrdı. Onla
ra: 

- Mağaraya çok ya.klaştık •. de
di. Yalnız evvell bir keşif yap
mak 18.zmı. Bu keşfi kim yapam .. 
Keşfi kendisi yapmak ist.i.yordu. 

Yalruz, ta.m a<lyleyeceği sıra.da 
a.klmıı. başka bU: şey gelmişti. Ye. 
niçerller, eliınlılden kaçıyor diye 
onu bırakmak istemiyeceklerdi. 
Öyle de oldu. Bereket versin u
bitler araya girdi Kılavuzla Meh
medin keşif yapmak için ileri gtt. 
meleri kararla.~tmldı. 

Mehmet, zabitin birine: 
- Keşif tehlikeli bir iştir.. de

di. Belki mağararun içine düşer ve 
çrka.mayrz. Yollarda iz bırakaoa
ğmı. Bu akşama kadar gelmezsem, 
yamı sabah fakat çok erkenden 
mutlaka izimi takip ederek geli
niz. Top uzaktan gelsin.. Elde çok 
·:,imize yarıyacak olıın toptur. Çar· 
oışma başlarsa topa ateş verilsin. 
"'sir kaçakrılan korkarlar •. 

~!ehmetle kılavuz, ağacları işa
retliyerek saatlerce yilrlidüler ve 
hiı: bir ize rastlayamadılar. 

Kılavuz iddla. ediyorciu: 
- M'uthdta Mı ~ ... 

beştnel gilııti akpmı 4W1milştür. 
Krt'ala.runız yirmi beş günden • 
beri yüksek cest..ret sahifeleri 

Yunanlılar ilerliyor· 1 ( 80-§tarafı 1 incide) 
Hadiseıer arasında ) 

Teselli yazmışlar ve düşmana pek ağır ttalyanlar hiçbir mukabil hUcuma 
za.yiat verd:.'.mişlerdir. MaJzeı,,"• tefebbUa etmemişlerdir. 
insan, ölü, yaralı ve kayıp iti· .Atina, 7 (A. 4..) - Atina a.. 
bariyle zayıatunız ağırdır. jansı bildiriyor: 

Düsmanm Tobruk üzeri. ~ yap Yunan orduları baş kwnan-
dığı bir ha.va. akmr ~ asıu 'a danJığı tarafından 6 ikincikii.
bahriyenin tayyare defi batar • nun akşamı neşredilen 72 nu
yala.n iki düşman tayyaresini maralı tebliğ: 
düşürmüşlerdir. Mahdut keşif kollan ve top-

Yunan cebhesinde !....ı.ra.fmıız· çu faaliyeti olmm~tur. 
dan yapıla:.ı muvaffaki ..:tli bir Atina, 1 ( A.A.) - Umu .. ı i 
ba.~g-m neticesinde mühim bir :n:ni~et w-areti tarafında~ 6 
mevzi ptedilmi~tir. Düşman • ıkı~c:,ıkil.nun akşamı ı:~redıl~!1 
tarafından terkedilen otomatik teblıgde memleket dahılınde su
silahlar \'e c"', --e elimize g~· kônet hüküm sürdüğü kn jo-

miştir. Müsait bir tarzda cere- dilmektedir. .. 
yan eden bir k • ırolu rr.uhare- ~lan.astır, 7 ( A.A.) - Ro~: 
besi esnasında bir kaç esir alın· term ~a,:ı;tl~ bududunda •. ı 
mıştır. DUşman ta•ıv üsle mtı~abırı b~lrlirıvor: . 
rimi7dım birine hllcum <>trn; ler- $ım:ı.ldekı Yunan ordusu, ı::ıd
dir. Bir Blenheim. tayyare da· detl! .soğusz;a rağmen, Ş~um?i: 
fi batarvalan tıırafınd::ın ( vadısındekı İtalyan mevzıler_ı ı 
,.;:ınırı::ti\r. durmadan yavaş yavaş kemır -

mekte' ir. 
Dola~makta olan avcı tayyare

' ,..·m·7den miirekkcb bir t~ek
kiil düşman tayynrcl J mii -
cadeleve ~riPer · · ,.., · .., li· 
ciirıii diişllnnüştUr. Di·~cr bir tc.· 
şekkülümi.i?. lınva _ tlarmın fe
nalı lma rağmen m·· · ir -m~
man herlcfini bombardıman et
mL~tir. Tayyarclermizin hepı;i 
dönmüştür. 

Şarkt Afrika'da Sudan h'"..:J
dunda Tessenei mm~al.aemda 
dilşmanm makine·· !'ıUrlo.ıı 
taPGumuzun ateşi ile geri pUs 
kü~tiiJmüştür. 

Cebhcnin diğer mm: amda 
keşif kolları ve tOT>"U faaliyeti 
olmuııtur. 

9 İngiliz askeri 
küçük bir yelkenlide 

T obruka götürülürken 

100 ıtalyan askerini 
esir alıp Sollama 

getlrdtler 
İı*enderiye, 7 (A.A.) - Noel gUnU 

Bardlya yakmlannda ltaıyanlar tara. 

fmdan esir edilen blr İngll~ çavuşu 
ile seklr er, 100 kadar İtalyan askeri 

ile beraber Zl.ngarGlla adındaki kUçUk 
bir yelkenll ile Tobnıka nakledilirken 
cUretkArane bir hareketle rolleri de

ğl§tlrırek, gemideki lG tayfa el& heaa. 
ba katıldığı takdirde 11~ kifiyı baliğ 

olan İtalyanlan 4Nflr ıtmifler ve yel

kenliyi Solluma ~eUrmiıılerdlr. ltaı
yanlar bittabi Solluma kadar ambar. 

l&rda seyahat etmek mecburiyetinde 
k&l.mı§lardır. Bu hA.düle bir A VU1tral

ya muhribl.niD .lilv&rlli tarat'mdan dUn 
ltp edllmt,tır. Filhakika 29 ilkkAnUD 

gecesi Zfngarellanm yolu üzerine çı· 
kan muhrip bu mu.hript:lr. Avuııtralya 

muhribi İtalyan gemlsln1 görUr gör. 
mez ihtar mahlyetlı:ıde bir kuru sıkı 

endaht y&plXUftrr. Bunun UMrine ttaı. 
yan gemisi durmu9tur. Bu esnada top 
•18inl lfften .aklz İngil~ kendilerine 
imdat gelmekte olduğuııu htuederek 
Itaıyanlarm bulunduğu ambar ve ka-

- Fakat alqem. oluyor .. Akşa
ma kadar bulamamak, halimiz ya
ı:nand.rr. Geri dönemeyiz .. Mutla -
k& ayan ederler. 

- Dönmiyellm .. 
- Fakat biz dönmezsek, yarın 

sabah onlar harekete geçerek ar
kamızdan gelecekler. 

- Yapacak başka iş yok .. Ma-

dem ki geri dönenıek isyan ede
cekler, dönmiyelim .. 

YilrUdUler. 
Hava karardı ve korkunç bir sü

kuttan sonra garip sesler duyul
mağa başladı. RUzgA.r eemiyor, 
mağarRla.rda, uçurumlarda inikle
ye-rek dola.,ıyordu. Bıızan ne ol
duklan anll).lfılmryan vahşi hay
vanlann ulumaları duyuluyordu. 

Mehmet: 
- Arkadaş, dedi, çok tehlikeli 

bir işe girdik. Biz mağarayı bula
madık öleceğiz. Yahut vahşt hay
vanlar bizi parçahyacak. AçlığR 
tahammül edecek halimiz kalma
dı. 

- Yarın mutlaka bulacaı'tıY.. 
- Ümit .. 
- Bana inanm .. 
Kılavuz böyle derken 

bir ate~ p:ırla.mrştı. 
Mehmet yel"'İ..ftdn tr:rladu 
-AUş .. 
... 1'b' .... .,.."'8"""'-· 

usakta 

Yunan kıtalarrnm bu mahi
rane taktiği muhakkak ki, çok 
iyi neticelPr vermektedir. ::;e· 
<;en her g-ün, Yunanlılnrı, Ti~ 
nanm tnm C"11h '"'da !;ilin !tnl • 
yan üssünü teşkil eden Elbasa
na biraz daha yaklaştırmakta
dır. 

Her gün. baskın halinde.ki l:u 
cumlar neticesinde ı-· • çok e
sir ve büyük miktarda otoma
tik silah alınmaktadır. Son haf
talar zarfında etrafrnda şiddet
li bir muh-ırP. e vulrna gelmlıı 
olan hudutta kain Lin köyü, 
!}imdi hemen tamamivle harabe 
halindedir. 

Yunanlılar, ~ağı Şkumbi va
disine vardıkları zaman, İtalyan 
larm Yugoslavya ile bir harp 
ihtimalini nazarı dikkate alarak 
kuvvetli surette tahkim ettik
leri Librazda müstahkem mev -
kii kaI'Şlsrnda bulunacaklardır. 

Bu mevzi, dikenli tel örgüleri 
ile mahduttur. Her ileri hare
ketle Yunanlılar, İtalyanlara 
karşı çok aleyhtar bulunan dağ 
kabileleri mmtakasma yaklaş
maktadır. Bu kabileler halkı, 
çok cengaverdir ve 1ta1yanlarm 
cena.hlarını ve arkalarını iz'aç 
için yalnız fırsat ve esliha bek
lemektedir. 

itizar 
Gazetemizin dünkü ayıemm 

birind sahifesinde bir resim 
altı yanlışlığı olmuştur. Bizi 
cidden üren bu yanlışlıktan do
layı okuyuculanmı7.dan özür 
dileriz. 

mara kapıla.rmı smımkı k&p&mlflar., 
dır. B uııuretıe yüzden fazla İtalyan e.. 
sır edllmi3 bulunuYordu. Muhrip ıUva
riııinln talimatı ile hareket eden ve 
İngilizlerin kumandumd& bulunan 
İtalyan gemiat muhribi takip ederek 
Sonuma gelmiştir. İngiliz aakerlerl, 
ttaıyanlarm kendilerini esir etmeıe. 
rinden ıon derece aevindiklerinl ve 
~minin Bardiyadan hareketinden ev~ 
vel dört İtalyan generallııin bu Hkl.z 
İngiliz neferini görmek tızere gemiye 
gelmiş olduklarmı beyan ıt.m.ıtlerdlr. 

- Yaklaplım .. 
- Fakat çok uzak .. 
- Ne olursa olsun, yaklMJ&lım. 
Bir adnn önlerini görm1yen Meh

metle kılavuz, karanlıkta. yııva.rla
nrrcaşına ilerliyorlardı. 

- Amm bir m;uruma. dt.M,mi
yellin .. 

- Ben dikkat ediyorum .. 
Böylece belki bir, belld ld ııa.. 

at yürfü:Hi.ler. Ateş yanan yere e
pey yaklaşmışlardı. Şimdi kulül&
rma se&cr de geliyordu. 

Mehmet: 
- Arkadq, dedi. Sen bv.rada 

ka1. Ben yavaş yavaş gideeeğim. 
Eğer yakalanırsam yann aa.bah 
geldiğimiz yoldan geri gtt, arkl\
daşlarmnza haber Vf!r •• 

- Siz ne vakit döneeebiniıa ! 
- Hiç bilmiyorum .. 
Mehmet, yerde sllrftne slrltne 

ilerledi. 
Ateş ya.nan yere yirmi adım ka

dar kalm.ıştı. Şimdi seeleri de du
yuyordu. Türkçe konUfuyorlardı. 

- Ah H88an da onlann araam· 
da olsa.. dlye düşündü. Mehmet, 
blr çocuk gibi ııeviniyordu. Sanki 
mağarayı fethetmiş, bütün esir 
kızlan kurtarmıştı. Askerleri dtı
şlindü: 

- Zavallılar epey açldc çekti
ler. Az kaldı beni de öldtlreeek
lerdi ama, onların da yü.zotı güle
ce k .. 

Sceleri daha iyi duyıpok için ya.k
IBJ}tı. Çalılrklar arumda bllf!Dı 
uzattı. F..sir ka.çakçılan kuzu kı -
?.arlıyorlardı. Mehm9C!Mı ajEı mı
l&ndı. Mideeinin açlılı:tıatl f&aa ıuw
de MA~~ 

Rfı-1 • 
( n~ """) 

Bardia'ya giren Avustralyalı as
kerlerden biri bir lngi!lz gazeteci· 
sine müısahedelerini anlatırken 
İtalyan askerlerinin nasıl esir e· 
dildiklerini nakletmlş ve demiş .1tt: 

''Ben tek başıma olarak bir 1tal· 
yan mitralyöz yuvasına baskın 
y:ıptmı. Mitralyöz başında bulunan 
yedi İtalyan askeri beni görUr glSz
mez derhal ellerini kaldırdılar ve 
teslim oldular.,. 

Bu ifadeye göre İngiliz askeri
nin harp kabiliyeti ile İtalyan 81!' 

kerJnin hıtrp kabiliyetini bire kar
şı yedi nisbeti ile tesbit etmek la· 
znn geliyor. Bu vaziyet ltalyanlar 
iı;in herhalde şerefli bir şey de· 
ğildir. Bununla beraber ita!yanca 
Telgrafo gazetesinin direktörü An· 
saldo Bardia'nm otuz bin esir ve
rerek teslim oluşunda. bile İtalya 
için bir iftihar vesilesi bulmUf', 
radyo ile ltalya.n ordusuna verdi"i 
bir hitabede şöyle demiştir: 

"Bard.ia'n n İngilizler tarafın 
dan işgali İtalya için yine bir ifti
har sebebidir. Çünkü burası bir 
kale değildi. Bardia'nm yalmz ka
ra istihkam.lan vardı. Deniz tara· 
fı mUstahkeın değildi. Bu sebcplt 
İtalyan ıı.skerinin burada mukave
meti sadece kendi kahramanlıkları 
sayesinde olmuştur. Bardia'nDl 
bu derece cesaretle mildafaMmm 
askeri kıymeti inkar edilemez: Bu 
mukavemet sayesi• :ıe İngiliz ta· 
arruzu yirmi gün durdurulmuş ve 
Libyade.ki İtalyan kıtaları top
Iarımağa vakit bulabilmiştir.,. 
Meı;hur İtalyan gazetecisinin bu 

sözleri gösteriyor ki insanlar en a· 
cıklı fclB.kctler içinde bile isterler
se bir teselli çaresi bulabiliyorlar. 
ltalynn gazetelerinin keneli mem· 
leketlerinin mıığlfıbiyeUerini de 
galibiyet değilse bile ona yakın 
bir kahramanl:k gibi göstermeleri 
buna misaldir. Fakat mesele tc· 
selli sözü bulmak değil, bu sözlerin 
doğruluğuna inanmaktır. Acaba 
İtalyan gazeteleri ve gazetecHert 
ttnlyan milletini bu boş sözlere 
inandırabiliyorlar mı? 

Şimdi sıra T obrukta 
Bardia'nın sukutundan sonra si

man Afrlkadaki harp harc(•et. 
!erine dair verilen resml İngiliz 
tebliği, İngiliz ordueunun önde gi
den kuvvetlerini Tobnık'a yaklaş
mış olarak gösteriyor. Bu üadenin 
ehemmiyeti vardır. Zira Tobruk 
Bardia'dan (110) kilometre mesa
fede bir mtl.stahkem mevkidir. 
Mareşal Graziani Sidi Baranı ile 

Sollum'un tahliye!inden sonra Bar· 
dia'nm mukavemet edemlyeceğllıl 
anlamŞı. O vakit .Mussoliniye bu 
müstahkem limanın mUdaran edil· 
metinin doğru olmadrğmı, burada
ki kuvvetlerin Tobruka çekllmesL 
nin da.ha doğru olacağını bilclirm.il]
ti. Fakat Mutı!olini Bardia'nın mU· 
dafa.a.sı lUzumund!\ mr.u- etnıJştl. 

Hakikat halde Ba.rdla daha az 
biı: kuvvetle müd!\faa edilerek bu
radald otuz bin a.~kerin hiç olmaz
sa yirmi bini Tobruk'a götil'rlllmU~ 
olBllydı ve Ba.rdia'da depo edilmiş 
olan sillhlar da oraya nakledilmiş 
bulunsaydı İtalyanlar hesa.bma 
Tobruk'un müdafaası daha ümitli 
olurdu. 

Bir k~ gün sonra Tobruk'un da 
Ba.rdi& gibi muhasara edilmeel ve 
bir mtıddet sonra da aynı a.Jcrbe te 
uğn.mMr itıtmlaU vardrr. A. 

Nevyork Taymisin bir 
makalesi 

Nevyork, '7 (A,A.) - Alman ış 

~pheel ıtefi doktor Robert Ley 
Alınan işçilerine harbin miişk.UI 
anlarınde. sabretmesini bildikleri 
takdirde kapitalist demokrasiler 
mağllıp olunca kendilerine tahsis 
edilen istikbalin parlak olar.ağını 
vaadet.ıniştir. ~iler o zaman ihti
yarlık maa51 alacaklar, daha az ça
lışacaklar, ücreti imezuniyetlerden 
istifade edecekler ve da.ha iyi mes 
kenlerde ya,,ıyabileceklerdlr. Bu 
vaitler dolayrı:ıile Ne,-yOT"k Tnymhı 
ıöyle yu.maktadır: 

'•thtiyarlryan iş<;ilere lngilterı>de 
bir n~lldcn.bı>ri :rnııaş verilmf'ktc -
dir. 19Hl miltaroke5"ndenberi !n -
giltere ahaHsinln yarısı e.!!ki ev -
!erden yenı binalara t.ııı.ırnmıştır. 
Amerilrada ise hUtiln memlekete 
14mil bir M;timat f'mniyet ei•teml 
tatıbik edilmektedir. 

Vişide mesai nazırı 
çekildi 

Cenevre, 7 ( A .A.) - D. N. 
B. ajansnın husu~i muhabiri bil 
diriyor 

Vi§ide iyi hn.'Jer altın mahfil
lerde öğrenikliğine gör . mesai 
w imalat nazın Belin mnreşaJ 
Petene istifasını vermi ir. 

Ayo.ı mahfi.lleır Ecr,.· .. ·<"'t" 
• mesel•iJıi.n bir kaç gün mıı· 
11nAktıı lnıfa(>.31..~ fi.krinGedirlt:r. 

-

ım 
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->o!it:ka: 

ı ürl< parasını 
l<orun1a kanunu ' 
TUı\c parasının lnyınctiııl k oni; 

nı:ı kanununun il$; se-no ,JaJı:ı u~ 
tılnıa ... 1 Meclisi., wn ccJS(>sincl<' it~ 
t1fnMa. lıııbul ooilc11. 
Onml1uıiyet Tiirkil Psi Türk IY.l

l'UUıı J.:orumııl• husıı-ıuncl.L dC\'lct 
larn·etJni iki bn.tınmhı.n ı.:cnlo:; ın:ı.

ilo ilrtrs:ıdi saha) ıı ınüd .. lı:..Ie 
f!ttJ.mır.l• mecburi~ c.-tfnd<'< ·r. 1 ıı se
beplcroen biri bizzat 1 ; ' i1 mln 

m<li bünyesiııin ir pi • .:..r. m-
l'rJ i.,." fı:u bhı ' • < ı. .} a :ırtlan

nm ort.n~ \ rilrnr •r ı '.wlycttir. 
'.J ıirbh cdo fa1 ht s;ırtlar içinde 

tell,c\'\ Un e<lf':ı · • t r( i hiinyt•yi 
Oumhuriyet Mil.t •rt>H ıo:;lalı \e 
milli lktısat bünyesi halinl' lrny
mak için büyük emekler ımrfct· 
mi ffr. İktısadi büm·cnin ı,,Jnhı ,·ıı· 
nı açık pa.znrdan mllli mUsfuldt 

0

bir 
lktıs:ıt biinyesine g~l l~n l:tpıla
f'.ak lınrekctler, de' Jet t:!.:clahal<'· 
J~ anısmda c•lbette m111i pnrıınm 
da hliyiik, pek büyült l'olii urdı. 
llu 1.ıınırett 929 senesindeki dilıı· 
ya buhranı düm':ınm her t::ırnfın· 
da muhtelif sc'Jrlllercle tcdhirler 
nlmrnasmı 1..anıri ı.dacnl. hlr t rz
da ileri sürdü. 

Cumhnrhct Türl.h€'Si dl• 1930 
senesinden· itibaren tiç enrllk fa
Mlabrln. bu kanunu 1-<'m<llt C'tnw· 
) f' knra.r ,.erdi. nu defo. d:.ı bu k:ı· 
nun yenlclen üç scnl' nıUddC'tlr 

f P,mclit edildi. Tiirkl ·e Cnınlıuri
) etinin Um 9.di tıiim c'i t"l ıl1 lı:in 
d<n Jete ,.erdl~i snlilhi~ eU<'r içinde' 
JY.ırnnın konmm:ı'it 1edlıiri lih<'ral 
lkbsnt na.z:ı.rhecileri tı:in bile 1.a 
ruri ,.o elzem" tcı;ıı ki <'dll<'blh>cek 
Jdh iyctıer nrzetmcktıt'<llr. 

Xnzari bir şc";dlde lib<>rnl lkh· 
sat~ lkt1 adi lıiıcli!>f' c• nıüdnlııılc <'t
mem('!yi lmbul ~ılC'r. Fnknt onun 
tek nrtı bu lkt sadi bUn) enin had
cfü.atmcla b:ıska tcsirl<'r nHmdn. 
kn.lmfln.rnk müsfnJdl bir hü,iyct 
nhlbi olmasıdır. Hnlbuld Türldye· 

de rumhuıi •etin tcmrü ••ttii:ri ik· 
1 rsnıli lıünye <'~nsen mli<ihldl hir 
hih•iy.-t olmamıstı. 

Bunu ım sekildt• el<' tn.rtf miim
ldindiir. On dokuzuncu asırcln Tiir-
1.i~·<'nin lkhsa.di lmdreli iktr;;:ıdi \e 
ı;nyıiiktı-.:ıdi bütiin lmn Ptlerle 
gnyrimllli bir safh:nn stt\lrnlun· 
muştur. J.Jberal ilrlısnt ım1.nrh e 
h:ılmmnıl:ın koloninin al<.•J hin•l"flir. 
}'aknt on dolruzuııru n.sı; Ti"rl he 
> i bir lmloni ya1ımnk için tııitün 

nstrllln peşine ta.knrnlr Tılrld~ l'yc 
~tlmiştir. Tiirldye. için ıı:ı.nı mesr. 
h-sl ta on dokuzuncu a-.nn orbla
rmdanberi mC\MJttur. l\lilli I! tı ... :ı.t 
bünyesinin bozuk bir miıo;'lr<'SI o· 
m.nıJt.. 

De\ lct buna müdah:ıl<' l111k"ıııını 
nnf'ak 930 scn<'sinde hnlnhilcli. 

Bugün harp içinde "alknrt!ln bir 
dünynnm orta mcla~'IZ hu cliin ·n· 
nm <'n btiviik harı> ı.m" "u hala 
paradır .• ·apoh onnıı p:ım Juılckm
ds 11 looiklerini lıenü:r. 1<'1.zip <'· 
den bİr ccmh l't m<'vd:ı.na ı:ılrma· 
mıstır. 

filli p:ım)'I Iı:orumnlt clPme'k bu· 
gün foin miidafan. 10;il: hlarınılan hi
rlni sağlam bir halele lıulmıclnr
mıık demektir. Ihı kndıır anormal 
hfr dununıı. raj'.;'111Cn, ılC\ lctin il,tı· 
:ıdi meseh.•yc miidalıale-;i simdi· 

ye Jmdar oldub'll ı;tıı yalnız idari 
fodhlrl<'rdf'n ibaret olmnvncalrlır. 

• Çiinkü bunun misallerini 930 ~<'ne. 
sfndl'nbeıi gördük. Df'\'ll't lktid:ın 
llo lktı ndi lıfidiseyo line fütı adi 
an~urlar \asrtasil<' mlldnhale ct
melrtc fayda görmüstUr. 

De, !etin iktı acli lıildi <' Ur ynl· 
nn: kanun yolu' la d<'i:ril l'l.1ı<ıa<li 
hiim ryc uygun ~ine aynı l'instcn 
tcdhlrl!'rle muknbelndl' bulunması 
on senedir bizim için znrnrh ol· 
madr. Dünyn şartları içinıfo ııam 

kıymrtinl muhafa?.n kin dnbıı faz
la foclblrler alırun-n imkan ;:r. olrl11. 
l\liiml iin ol!tn yapılclı. 

Hul:i..-.a dl'\ Jetin para ınrselesl
n<' mfülnhnleden memnunuz. 

SADRİ ERTEM 

İrtihal 

İstanbul mebusu Abidin Devı>rin 
amıesi Bayan Rıı.van Da.ver diln ir
tib.a.I etmiştir. Cenaze.si, yarınki 
pel'?3cmbe günü sant on biı- buçuk
ta, Bomonti Tramvay istasyonun
da, tzzetpnşa soknğınd:ı. Sürl'l n
part.ımamıidan knldınlnrak nanın
zı öğl~in Beyazıt camisinde kılm
lıktan sonra, Edirne.kapıdaki Şe-
ıt li~e> defnedilecektir. 

frrhume, hüsnü tı:ı.biati, mane
vi kıymetleri ve ibir çok mc-ziy<'t
lerilc kendisini herkese .sevdirmiş, 
mu tinin hürmetini kazanmış, es
ki tnbirile bir hanımefendi idi. 
T rk mathuatına, aziz arkadaşı
m.ız Abidin Dnvcr gibi, 30 senedir 

r branşta hizm<'t etmiş güzide 
Mr t'Vlat da armağan etmiştir. 

CC'nabı Haktan ona. rahmetler di
rkcn muhte.N'rn arkadaşmıızm ve 
derli ailesinin elemlerini .Pay
ınz. 

Buzhanelerileki yumurtalar 
Helediye sıhhat 111üfettişleri tara .. 

fından tetkikten geçirilecek 
!Buzhanede duran 9 bin can- ı ta sattfil:uını menedeccğ-i sö)

dık yumurtadan iki bininın bo- lenmekt.odir. 
zuk o!du~'U. bunların sahipleri Bu hr..b-er duyulur duyulmaz, 
tarafından denize dökUlect'<?i birçok yumurta tacirleri, 30 
ya7..ılmıştı. liraya aldrkları yumurta san-

\.aki n~yat üzerine beledı. dıklarım. bilhassa Hasköyde i
ye srhhat müfottisleri ibU7Jrnne- ki bucu~ Uç liraya kadar elden 
lerd<'ki vıımurtaların nurumla· ı;ıkarmaga 'başlamışlardır. 
rrnı tetkike ba'?lamıslnrdır. Beher yumurta sandığı, buz-

Birco'< sandık yumurtanın ) ..ı
n yanva lbozuk olduğu göri.il -
mektC'dir. O kacbr ki bazı bak
kallar. aldıkları J 440 n<lctlik 
vumurta. f:andrkhı ın lan nncak 

hanelertle iki buçuk lira ücretle 
hıf7.edildiğine göre. yumurtacı -
lar Hasköy fl.:ttu;lanndı. hiç ol
mazsa hu ücreti kurtarmağa 
<'.<ı hşıyorlnr demektir. 

5oo tane f'UJ~iam yunıurh cıka- Deni?.e dökülecek iki bin yu· 
rnbilm<"1d("jirler. ı murta sandığının maliyet fiya-

Bclediycnin, bcnPkli yumur- tr 50 - 60 bin lira.dır. 

ilkokul öğretmenlerinin 

Kıdem zaınını 
ıneselesi 

POLiSTE: 

Çatalcalı Şaban 
hastahanede öldü 

Bir kaç giin <'VVC'l Çatalcadan 
. .. .. . lltırnb::ı hastanesine karnından hı· 

l!MS ;rılında zam goıup clı~ §ıın· t "akla nghr ~anıl 1 rak ı·-
diy k d 'd · h 1 ~··t "' J anmış o a gc ı e a ar ı areı usus Y" ,,u Ç<'- ı-ilen ~fustaf "1 ~ b d d . ı d 1 - d 1 ·ı l ı ıı o., u .,,a an a ın a 
11ın n at ıı;ı o ayıl"ı e zam arını 50 ~·a.c:ındak" d d"" h t d 

1 ·ık k 1 .. - t 1 • ,, .., ı a am un as ıuı<' e 
a amıvan ı . o u. o"ı e men eı_ınr> ôlmüşttir. 
bu z.ımlan bır kanusanidı>n itiba- C<:' et adli"'e dokt E ,,. K . 

"d -· · t k F k t ,, oru nv .. r n 
~ o en CC"'ını. ) nzmış 1 • • a n rnn tarafından muayene cdilmis, 
ögrctmenlf'r nlakndarlarn ~ apt•k defnine ruh.sat ve ·ı · u· 
1 il b 1 1 

n mış r. 
nn m rncaattn u zıım arını n a· Krıllıi ılurıhı - Em"ıno·· · d 

d ki d .k. t . 1 rcı· " nun c, 
ma t arın nn şı ~yet c ~ış e 1~· Soğruıağa, mahallesinde, Halilin 

Yaptığımız tahkıkata goı e vazı- nı)artımaııınd•l 2 numarada l 
el ı..· ed'I 1 1 U ' o uran yet fiU ur; tnbık ı Pli usu 1 - 65 \'a.c:ında nefika Bı>\'azıtta t -

k"-l · ·· ·· ö- E't • .., _ rom 
wu "~ne ?ore zam. gor~n g-r vay durnk yerinde tramvay bek-

n;enll'nn kanunusanı a\ ı. klan ha· lerkc>n binll'nbirc fenala.c;arak dü· 
zıne~ e kalacak ve> ke~~ılerlnc bu l:'Üp ölmü tür. 
z:ımlar ~ubat nHnd.ln ıtıbarcn \'<'- Refikanın knlp durmasından· bl-
riJ<:'cektır. düğ'\! anlaşılmıı tır. 

Eminönü meydanı biraz 
daha genişletilecek 
Gazi bulvarı üzerinde yeniden 

yedi binanrn istihlfik muamelesi 
tamamlanmıştır. Yakmdn bu bina· 
!ar )>'lkılma~ a başlanacaxtır. Emin 
önü mrydnnı yeni tat'bik edilecek 
plAnln bir miktar daha genişliyc
cel<Ur. ---o--
Yüksek iktısat mektebi
nin 58 inci yıldönümü 
Yilks k iktıs:ıt ve ticaret okulu

nun kuruluşunun 58 inci yıldönU
mü 16 il<lncikimun perscmbe gü
nü kutlanaraktır. Bu hususta okul 
idare.si mezunlar cemiyı>ti ile bir
likte bir program yapmışt1r. 0-
kuldn yapılacak mcrasimdn direk· 
tör ve profesörlerden ikisi birer 
söylev vc-rC'ceklerdir. 

Dahiliye Vekili geldi 
Dahtllye Vekili Bay Faytk Öz.. 

trnk dlln sabnh Ankaradan şehri
mize gl'lmistir. Vekil jgtasyonda: 
\•all, örft idare komutanı, <mıniyet 
miidilrU. vilayet ve belediye ınua
'"inleri tarnfmdan karşılanmıştrr. 

i.Hnn!!nl de\ rillnc~ - Besikta.'i"" 
ta, Yeni nuıhallcde Ferbet soka· 
ğında l 1 numarada oturan Arifin 
14 yaşındaki kızı Emine ile 11 ya
ımıdaki oğlu Kadri mangaldan dev
rilen çorba ile yanmış, her ikisi do 
baygın bir halde BPyoğlu hastanC'
sinc kaldınlmışlnrdır. 

Tr:ırn,·a~·dnıı atlı~anlar - Em· 
niyet altnıl't sub<" mcmurlan diln 
do Şl'hrin muhtelif semtlerlndP di· 
lenen 3 dilenci yakalnrnıs, trnrn
Yaydan ntlrvau 25 kişiyi de birer 
lira para ceza.sına çarptırmıştır. 

Liman Reisi 
Ankaradan geldi 

:\1mtaka liman reisi H<'fik 
Ayantur, vaki· da\"et üzerine 
Ankaraya gitmiştj. 

Liman reisl. Ankarada veka -
l<:'te icap eden izahntı verdik
ten sonra şehrimi~ dönmuştur. 

VAIKDTa 
abcn<e 

oOunlYJz 

S-- \'AIUT 8 lKtNC1KA1'lJN 1941 

Usküdarda 

Bir randevü evi 
basıldı 

f'sküda.rda Yoğuııtçu sokağın 
ela. 3 numarada oturan Na7.ire
nın muhabtet tellallığı yaptığı 
ve evini randevu mahalli ola
rak :kullandığı haber nlrnmış, 
ve dlin evde bir amma yapıla
r ak iki erkekle iki kadın mü
nasebetsiz vaziyetlerde yakalan
mı~tır. 

Na.ı.irc. diğGr noiylc Pcruz, 
suçunu itiraf etmiş, c;vi mühilr
lenmiştir. 

Bvdc bulun· n kadınlar mua
yeneye scvkolunmu~. Peruz ad· 
!iyeye teslim edilmistir. 

) --
Altın Fiyatı 

Altın fiyatları bütiin hafta 
aynı seviyede kalmıştır. Dün 
de bir altının fıyatı 23.10 lira 
idi. 

, __ aı_r" __ e_rı_d_e_I 
Konferans 

f;minönü halkevinden. 
12-1-1941 pazar gunJ ~aat 

(15> de Evimiz orkestrası mu
tacl olan aylrk konserini Cn<Yal-. " 
oğlundakı salonumuzda verecek-
tir. Arzu edenler davetiyelerini 
ev bürosundan alnbilirler. 

• "'* 
Kros Müsabakası 

Görüp dUşUndUkçe: 

Kurban bayramı 
•· Diıı,, lcrhı böldii(iil i1ı.smılık, 

ayrı ayrı zamanlarda ba§l.-a 
başk<ı bayramlar eder. Bıı tilr
lıı udctlcre, 1.~tsilik vermekte 
de bir nevi avımma vard r. 
''!\urban lloyranu,, nm da böy
le bir isi ilresi söylenir. 

l' eceli ?t!irımcla ofjlurw kur 
ban et meğe lwlkışrm Resule, 
gökler !.oç iııdinııi§lermi.i. 

Kurbanın ilk sebcüi, lııç ~üp
hc yok. ki "hayır,, fikridir. 
Fa1:irliğm bıwbiit<.M acı oldıığu 
kabile )'a§ayışı içiı le. böyle o.
tla klarla zaman zaman fakir 
1ıcıl1M bcslcrııc1:, gilzel bir hare 
ket 8ayı7al>ilir. b'akat bu ''lı.ayıt 
fikri,, ııi ruhlaru 1:1171/,urn b·r 
:::arf içinde suııma1' t1lrnılı gö
rilnmc.;. 1 şi, mi.stik bir /oşlufja 
l~vıı.~tıırarak sıislcmck, daiıa 
ııygıın olur .. 

"Hıırbmı,, m etrafındaki 11al
clızlı rivayet bulutu ıla, i.ştc 
höyla bir ilıtiyar·ııı ccuabıdır. 

Bıı salıah, l>iz böyle bir lıay· 
rama cl'dik. Haç yündür sapa 
meyclanlrır<W, yangın ycrlcrm
dc, lıoş arsalarda l;-uıalı, boyalı 
koç siir'iileriııle kar§ıla .. ş-ıyürttZ. 
. An'ane, çok kere <lilşiinüş tıe 
ıdrtikin ii.<ıtündcn a.Jan bir k'tlı·
vet Jıalincl.c )'aşar. /ılcselti, Jırr 
pimi::: biliriz, lt:i bugün arNk 
''kuı ban,, la fakir halkı doyur
mak, beslemek mümkıiıı değil . 
dir. Cemaatin ıztırabrnı "cemi· 
yet,, 7cr sezerler, yaralarını an
ca.lr oıılar sararlar. Tek baş-r. 

Eminönü lıalkevinden: mıza kaldıl:ça. lmnşulanmız 
Spor ~ubemizın tertip ettiği ha7c1.:-ıııda bile oa1ıi1iz. Gerçek 

kros müsabakası 12-1-1941 pa- tmılı tac;, ~ıasıl arayıp, 'llercxlen 
zar giinü saat JO da (Hnlkevi _ 1 bul~Ca!fı:: ··· 

1rolaylıkla scç.ebiliyorlar. Evet, 
lm, böyledir; ama bir çoğu.· 
muz, h(ila an'atıcnin çc,,beri ı
çindcyiz. Bi'c bı1c yine rııcydan 
mcyd(m d.olct§-ıyor, Troç, kııırban 
arıyüruz. 

l' ılM.ırıda il."nlcrı ı iı .sanlığı 
parçalara bölclüğ"inıi SÖ!ılem~
tim. Fa1-:at bııgıi ı, bütün el iıı.P 
kurba11 ucrm l. c :r. Hrm d 
bayram 1 ~z tini tatnıa(lm•, di -
ni uccidlcre, toplulıı1c 1ıcye
canlaı·ma crmcdr:11. 

Bütfüı eski milletler. semat'İ 
ga'!alJutn <lın<"rııı.cl.:, tel lil«l r· 
d .ı l:vnc mal<, şif aycı !:al' ış· 
ma1: içiıı 1.urban ad.arlrırdı. Ş ı
<l:Jd diln}amn ı•crdiği ~ ı mil
vm:larca kıırbaımı da clb te 
bir muradı t'<lrdır. Bı ıca ka ı, 
1ııı !:adar can, hep lı "ırriuct , ı· 
roclı ıcğnma lı.arcanıyor. Ve 
b1uuı öyle geliyor iri, diiu11a 1 ıç 
bır c-cıma11 bu derecede ıılvi b r 
murada r.rmek için çarpışnıa

mıştır. 
Hakkı Süha GEZGİN 

Köylere el tezgahları 
dağıtılacak 

Köylilmüziln kendi giyim esy~ 
.sun yapabilmesini temin için ikU· 
sat vekfılcti tarafından el tez ilh
lnrı ve çıknklar yapt.ınlmıştrr. 

Bunlar pek ''akında isimleri tr bit 
edilmekte olan 21 vilayete tevzi 
edilecektir. Bu '"i!ayctıerde el tez· 
gfı..hlaıı. için kurslar açılacak, bu 
kurslara devam edecek köyhilen
miz kendi eşyalarının dokumaları· 
nı öğreneceklerdir. Bu suretle 
köylümüz hem giyimini dUzeltecek 
hem de boş zamanlarında yap 
işi satışa arzetmekle pnrn d:ı. lm
zano.caktır. 

Gülhaneparkt) arasındaki gi· fü::ıl<ıy, !lava !forumları yıl· 
dis _ geliş (3) kilometrelik bir /ardır, _b~rşardıkları hayırlı iş- Ücretten maaşa 
m;safe ü7.erindc yapılacaktır. lerlc 1~ızı, .kuvvetlerine, l:abili- geçecek memurlar 

Hakem arkadaşlardan (Adil !!~tlf'rı.nc .. mwıdn:ııışlardır. Bi· 
Giray Ömer Besim Firüzan zım lnlgısız oldugumu::: no'l.ia- Maliye Vekiı.leti mi.ıst arı Ce· 
Tekil.' lhsan Belür, Neriman Te- larda, onlarm adrese, tcrcpmci mal Yeşilin rlyasf'tindcla komls
kil, Selim, .Abbas Sakarya, Cc- hale. def l<:'?ı !ıe.saba, kıt aba yon ücretli memurların mnaşlı 
mil. Fethi Dinçer, Şe'kip Okçu_ daJ1~1ıan b-irılrnı1ş . malümal ı nar. memuriyetlere geçmeleri ctra.fın
oğlu, Şakalak. Yasomi, Çerasi l rırdımcr ~11 Z71Ja<ic mu7ıta.ç dnki tetkiklerini hayli ilcrlrtmi 

Başarnn, Haluk San. Heccp O- :'='e=cı=ı =ç=o=k=l=ı1=y=ık=o=la=1=ı l=a=ı1=, =b=ıt=n=la=r==ti=· r=. =T=c=t.k=·ik=lc=re=d=e=v=am==edi='=li=yo=r=. ~ 
gan. Atimus, Metin llhnmm sa-
at (9,30) da halkevi spor salo
nunda bulunmalnn rica olunur. 

lla.dcme: Müdıir Bey, nm. 
Jıase1Jcci olaaık adanı arkam.a 
bir 1clwıc 1•1tr<lıı ben onclmı tek
me vcmefje la1urnımiil edemem. 

- Canım, burada 1.cr §eyi 
ben mi )'apac.ağrm! Def ol knr
§ımdatı' 

GONDEN GONE 

r 
B ı yıllar içindeki bayram 

hediyelerini buyük mik-
} a ta düşünmek I< 1dır. O ka.. 
dar büyuk mik; .i, bütiın 
bir milletin :mnağ,ı. 1 olarak ta
sarla ·ak yanılmı._, olmayız... Bu 
hediye nedir? Kimin için? Ve hu 
bayram hangi günlerdir? 
Düşündüğümiız hedi}e, bayram 

yapılacak günlerin önunde duru
vor. Verilmesini ıcabeden fırsat 
ise, zuhur etmemi tır... Etmesin 
diyelım.. Fakat edecek olursa 
hediyeyi, en parlak ananelerimi
zin icahına göre milletçe \'ermek. 
te asltı cimrilik gi.istcrmi)eceğiz! 

Dunyanm nasıl bir deninde 
ya'Fldığımızı hepimiz biliyo. 
ruz. Bir bakıma bu, hediyeler 

devrjdir. Milletler bırer bıPCI, 
yahut kütle halinde, be) n lmılel 
dimyaya hediyeler sunuyor: Or
dudan, donanmadan, yekvucut 
varlrklatm azimlerinden \C ıra.. 
delerinden mamUl sert ve parlak 
hediyeler. 

Bu hediyelerin verilme zama· 
m geldiği \akit, bütun kı)mctı~ 
nin C(!nlandınlarak unutması, 
en hakiki m!lnada makbule g ç
mcsi demek olacaktır. Turkun 
hedı}c ı de, bu ulh \C cmru}et 
cıda i içinde, her turlu ihtımah 
gözonündc tutarak, çok kr}metlı 
bir mc\cudi)ct halinde meydana 
getirdiği ordusu, suda ve ha\ ada 
filolarıdır. 

- 20 - ----------..---------------------------------~ 
yim. lt"akat nasıl kurtaracağız?. ı 

- Birisinin buraya gelip bi
zi bulmasına imkan görmüyor 
musun? 

Hu tereddüt safhası stirdliğil 
müddetçe, bu hediyeyi elimizde 
tutarak sonuna kadar bekli}'ece
ğiz... Belki supmak zamanı gel
miyccektir. Belki de gelir.. Gel:. 
mediği takdirde, mutad hayranı· 
lanmızm mütevazi saadeti için.
de, kendimize mahsus olan niza• 
mımız ve re!ahnruzla devam edip 
gıderiz.. Eğer gelirse, en parlak 
ananelerimizin icabına göre he
diyemizi, bckliyenlcrc ,~te 
zerre kadar cimrilik gostennn c
ceğimizc şüphe yoktur. • 

Hele "Kaplan" bir hayvan gi
bi viicudilc tannnamağa imkfın 
yo'ktu. 

Görebildiğim bundan ibaret 
oldu. Sonra, ortalık benim için 
simsivah kesildi. 

• • • e 

Çok müşkül bir vaziyette 
bulunuyorduk. Başnnız.clan böy
lesi geçmemişti. O güne kadar 
Stanley il giriştiğimiz bütiin 
maccralardn. her tiirlü felakete 
uğramış, fakat göz nurumuzu 
kav'betmemistik. 

O vaziyetimizi tarif için ke -
lime bulmaktan acizim. Ellerim· 
le etrafı yokladıM. Yımı !başım 
da St:ınleyi buldum. It'akat o
mın da benim k<ıdar berbat bir 
halde bulunduğunu biliyordum. 

Bu <'gnada Durantinin sesi 
işitildı: Alnr ederek: 

_ Va:h. vah. di~-ordu. Ne ha-
le cirmissiniz böyle? 

~tanlev soğukkanlılıkla ce-
vap verdi: 

_ Fazl:ı övünme! Polis bur-
nunuzun dibindedir. E;ıimdi •bi
nayı bastıkları 7.a.man, diinyn
nm kaç bucak olduğunu anlar
sınız ve sonra. g-ırtlağmıza i
dam ipi geçince. bu memleket
te polis var mı, yok mu, onu 
ela ö~rrenirsini1 .. 

Bu esnada miithiş bir yum -
ruk darbesinin. Stanleyin sura· 
tına indiğini hissettim. Çünkü 
Stanley kısa bir hmltı çıkardı. 
Sonra devrildi. Şimdi Dtınınfr 
nin konuRtuğlt dtıvı.ıJuyordu: r 

- Haydi çocuklar! .. İş başı-

GAZ MASKELi" H YOUT 
Çok heyecanh bir zabıta ron1anı 

lngilizceder." Çeviren: H. MÜNiR-

na.. Kaybedilecek va:kit yok! 
Omuzumda.n rnkalandığımı 

hissettim. Beni lbir yere doğru 
çekiyorlardr. Sonra bir iskem
leye oturttular. İplerle kolları· 
mı \·e bacaklarnru bağladılar. 
Mukavemet etmenin bir faydn -
sı yoktu. Bir kere sıçramak 
isteyecek oldum. İpleri daha 
çok srkıştırdılar. 

Stanleyin de aynı sure.tle bağ
landığı, işittiğim gürülti.ilerd<ın 
anlaşılıyordu. 

Böylece ikimizi de bağlamak 
i:1i pek çok sürmedi. Neticede, 
bir tavuk kadar aciz bir vazi
\"Cte sokulmuştuk. 
• Bundan sonra, başımıza ne 
geleceğini lbir türlü kestircmi
vordum. 
• "Kaplan,. hayvan gibi bağı
rarak: 

- ~oel yortusu için hazır
lanmış lbir çift Hindiye benzi
yorlar değil mi, dedi. 

Bamey buna cevap verdi: 
- İnşallah etleri kart değil

dir. Pişirildikleri ?.aman lezzet· 
li bir y~mek çıksa bari. .. 

Derken Durantinin sesi işitil
di: 

- Sizigidi kurnaz tavşanlar 
sizi~ Şimdi keyfiniz na.c:ııl? .. Hav 
di çocuklar, maskeleri çıkarın. 

Biz buradan tüyelim ... 
Onların çekilip gittiklerini 

sezen Stanley haykırdı: 
- Göreceksiniz. Daha si7Jnlc 

hesabımızı temizlemiş değiliz. 
Görccksiniz. 

Dura.nti: . 
- Siz temizlemedini~e. biz 

temizlcdık, diye gülerek sn.,ş. 
tı. Jçcrsinde bulunduğumuz o
danın kaprsmm şiddetle kapaıı
dığmı işittik. 
Merdiv~nleri indikleri. gittik

cc uzaklaşan nyak seslerind"ll 
anlaşılıyordu. Bir müddet son -
ra, uzaktan lbir ıkilidin içinde 
anahtar çevrilmesine benzer 
bir ses duyduk. Sonra evin i
çersine tam bir sessizlik hakim 
oldu. 

Ben gözlerim kapalı olduğu 
halde sordum: 

- Burada mısın Stanley? 
- Evet. Buradayım .. 
- Kendini kurtarmağa irn-

kfın yok mu? 
- Hayır .. Şu da.1<ikaya ika.

dar, nasıl kurtulabill'Ceğimi 
kestiremedim. Bir koltuğa lbağ
lanımşım ve- bu koltuk. bir ça. 
pa demiri kadar a ~ır .. 

- Fakat herhalde \'akayı 
kurtarma.ğa ralrşmamız lazım. 

- Evet.. Ben de o fikirde-

- Ne münasebet.. Eğer Du -
ranti defolup gitmişse, - ki 
öyle olduğunu zanncdiyoıı.ım -
artık burada scncleriz! 1 

Ben müthiş lbir yese dütnıyo.r
dum. Fakat o esnada hatırıma 
bir fikir geldi. Pek parlak bir 
fikir değil ya ... Fa.kat herhalde 
ltx:ı ii:beye değerdi. Stnnleyden 
tarafa dönerek: 

Telefondan istifade ede
mez miyim. dedim. Burada bir 
telefon olduğu muhakkak ... 
Demin zilinin çalındığını isit
miştik: hatırlıyorsun ya! İki
mizden biri telefonn kndar yak 
laşı.cak olursa, itcrC'k yerinden 
o) nntıl', diiışürür; sonra. hay.kı
rarak imdat isteriz. 

- Eğer yerinden knnıldaya
biliyorsan, ne alfL ?.. lIİÇ dur- f 
ma, bu fikrini tatıbik et! Ben ı 
buraya mıhlanmış gibiyim. Te -
lcfon, Eenin tam karşına isabet 
eden masanın üzerindedir; ge
lirken farkettim. 

Bunun ii7.erine kendi \•aziyeti
mi mülahaza etmeğe başladım. 
Ben, küçük, alelade bir sandal
veye baı"ifa.n.."llıntım. Domek ki, 
Stanleve n~betle. daha cok ye
rimden oynamak imkti.nma ına
liktim. Bununla bern:lx>r \'Ücu
dumu oyna:tarak sandalyenin 
muvazenesini bozaream dtic:mek 
t<"hlikcsi df' vardı . Fakat bu da 
k" rlı bir iırti. Düc:crek azıcık ol
sun ilerlemis. masaya yaklaş
mış olacaktım ya ... 

( Drnxınıı var) 

Ve ondan sonra, bir sıra. > eııı 
bayramlara yol açılmış olacağı 
tabiidir. IJJKMET MVNIR 

=ı ; arşamb. Perşemb. 

> 8 ll. Kan. 9 11. l' an. 
~ 
c::[ Zlltılcec: ı O Zllhlcco: 11 ,_ 

Knsım: G~ Kn!!m1: GS 
1 

\ u.lilUer \ aıwın . nı \ \N.IU ı ınnl 

Oüncşln 8.2G 2.80 8.26 !.29 
doA'u 

Ö~le 13.Z!l 8.24 ıs.20 8.2S 

Jkindl 15.41 9.4'7 15.45 9.4'7 

At,rs:ıın J7.5'7 12.00 n.11s 12.00 

ı·atsı 19.SS l.88 19.S.t ı.ss 

hnsal< o.sı:ı 12.48 6.89 12.42 

Teşekkür 
12 sencdl'nberi mlipt<'l(ı. oldu

ğum milhiın hastnlıJonı tedavi <' 
dcrek hayatımı kurtaran Bcyo ·ıı 
zükur h'.lstancsl bevlirc mUt h 
sı.sı H!l.kkı Rll tüye minnet ' 
şlikranlanmı alenen arzı borç b 
lirim. 

Ka.,ııııp:ı.şad:ı. A~ıldar f'adde inde 
57 nmruı.r:ıh evde A~-şe. 
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/ngiliz matbuatı 
Eil maral kadın ' ltalyan nazırlar mecli.. ~-·- --il 

~ ~;;·~~ •~ 1ai~i~~~;;:rlar~reraru1İ~ T A~SJM. !ın!.'!!!'51 yazıyor: 

ingiltere 
Bir hafta içinde ikinci 

defa olarak 

çerken tayyaresi, motörde haaıl oI!l.Il 1 Na.zırlar m~!si, muhte~ü li;§ llü)'Uk ve muhtAıfem procra.m 
bır A.rtza neticesinde dli§mli§ ve Am1 cephelerde .lngılız emperyalız- '::= MU70nlar earme vtteude ceUıileıı bir pbeeer. 

Conson paraşUUe dalgalı olan denize 1 minin kuvvetlerine ve onun 1 ~ TtlrkQe aö&lü vo tıırk 1-W.rlle slldQ 

atlamııt.Ir. Derhal yapılan a.rqtırma• peyklerine karşı kahramanca ~ BE YA z ES •RE 
Atlaat'lla lblr 
taralıadan gelen 

emniyet ver~ cı bir 
aes ışıtu 

ıar hiçbir netice vermeml~Ur. Aml harbeden ordunun, donanmanın, ~ ı 
Coruıon tayyareleri fabrikalardan ha.. hava. kuvvetlerinin ve faşist mi- ~ ~ 
va meydanlarına götürmekle meıguı. lislerınin kumandar.lariyle kıta- ~ ~- Jııl ~ 
dU. Bu vazifesini yaparken ölmtıştUr. ıarn:u tak~l~ selamlayan bir ~ :, 'ı-:a· t ~,~.ıt,·•~.,. 
32 yaşmdaydı. en_ırıyevmıyı ıttlfakla ka.bul et - ~ r ~~:ilin ..... ...-.:. 

Hatırlarda olduğu veçhlle on sene mıştır. ~ f-' 'tr ~'!;.' 
evvel Moth tıplnde kullıı.nıllIUŞ bir Okyan.osun bu tarafmda ve = J •m · 

(HALiME) 
Flravmılar dentnclea sonra Mmr tarUıbı1n en mUthtf aafb&lan, :N1. 
Un konımuı. Kıtlık ve açlık dewl. llılnır sa.raylannda seçen pr. 

cıeralar, Afk • Kıakaaçlık lılemlftld ordu.lan. binlerce uker, harp -
mllcadele -.lmeleri, ııaray &lemlerL Bayram ~ MATllfELSS 
SAAT 11 DE BAŞLAR. Bu film aym ?.NpNMI• 

tayyare satın alarak bu mlnl mini tay öte tarafında düşman tarafın- ~ 
yare~ Avustralyaya uçmu§ ve bu dan yapılan çocukça. manevra- ı~ 
suretle tamını havacılık tarihinin bO- Iar ve saçma tehditler karşısm- ~ 

yük kitabına yaznmıtır. Avustralya• da nazırlar meclisi ttalyanm ·-· ·zM.R'd TAYYARE 
d&n avdetlııde Lond.ralılar bu 22 yq:n mihvere ve Uçler paktına karşı . 1 1 e 
dakl genç kızı ~yecanıı tezahürat sarsılmaz sa.da.katini ve memle
ııe k&r§ılamışlardı. Geçtiği aokakla:r. kete yeni k.rrupada layık oldu
da seyrüsefer inkıta& uğramakta ld1. ğu mevkii verecek ve dünyayı 

Sinemasında 
g&stenlecektir 

tr•wm-

Loodra, 1 (A.A.) - Bir hafta lçl.D> 
de ikinci defa olarak lngiltere AUar..• 

tigin öbür tarafından gelen emniyet 
verici bir aea ljitti. Reiıdcumhur Ruz 
velt dilıı kongr de bir nutuk ııöyliye. 
rek demokra.ainın pmplyoniarma hu 
dutsuz bir yardım yapılmasını talep 
etmiştir. Bu yardım mib.ver devleUe
ri tanfmdan bir barp ilA.nml lııtaç 

etse bU11 mUyarlarca dolan bulaca.ka 
tır. 

Londrada beyan edildiğine göre bu 
nutuk Amerıkanm nanızm ve faşizm• 
'Jillıa.yet varmck huawıu.ndaki azminı 
gösteren en kaU bir ipret ma.niyet.in 
dedir. 

1933 de Aml Conson Atıantlğt geçe- lngilterenin iki yüzlü ve istis
rek Nevyorka gitml~tl. Uç eene sonra rnarcı zulmünden kurtaracak 
Londra • Kap ve dö~tıştı ııeferini ba. olan zafere kadar mücadeleye 
şardı. devam hususunuakl azmini ale· 

Bu harbin ba§langıcmdanberi a.ske. nen teyid etmiştir. 
ri tayyareleri tabrlkalardaıı hava mey Nazırlar meclisi, proleter ve 
dantarma getl.rlp götürmekte idL Bu faşist İtalyanın esas kütleleri
mUnıuıobeUe hava kuvvetlerinin tay. nin her türlU ahval ve şerait 
yareclleri bir çok naatlarla kendi.91ne dahilinde hadiselerin büyükliiğü 
1<&1111 duyduklan hayranlığı izhar eta ile mütenasip bir tarzı hareket 
mekte ldUer. lng!ltere onun oa.tısmda ı ittihaz edeceklerine tamA.miyle 
en cesur vatandaşlarından birini kay kani buhmduğunu beyan etmiş-

1 EN Me,hur Viyana Valalannın Olmez Beıtekirlan: 1 JOHAN ŞTRAUS'la Oğullan JOHAN ve JOZEF 

1 ~~=~1 ŞARK Sinemasında ilkler 

·. PAUL HORBIGER .. MARJA ANDERGAST. GRE7' li THEIMER'in oynadığı ve DeyU Ekspres gazeteıl.nin Nevyork 
mulabıriniıl gonderdiğl bir telgra.ı 
haberine göre Ruzvelt Hitlerle Musolı 
111.yl ııadece harp değll lkt!Badl bir 
JMLrp ilıLn etlnif tir. 

~ M(ıfhur Viyana 8enfoaDı: Orkeetruı"Dm İfUdk ett.ttt 

betmJş oluyor. tir. 1 
Deyll Ek.apre& pateal. ba§makale. ........................... [I Fllmlle Slzl IH.ld bir llılDzlk zevki t~ ,..atacıaklardır. lliııde Rıavelt t&rafmdan aöyleneıı '- 'W 

nut.kwı ee.irlerinl fÖYle hWAaa etmek Bugün Matinelerden itibaren: ı ~ ve yarın 90D olarak 

&edir: BAYRAM ŞEREFtNE POLA NEGRinin Temsili MADAM BOV ARI 
"Her ne ı>lurııa oı.wı Amerikamu S '"u• M ER S t NEMA S 1 N DA 1 

llınlllllilrılılllllm•lllllllllır.ıJ Bayramda. her g11n aaa+ ıı de mlltlne muazzam endU.Strl kuvveu §1Ind1 mu- 1 

OLMEYEN V ASLER 

tecaviZlere ka.r§ı mücadele eden ml.a 
Jetlerin emrine verilmiştir. BUtUn bu 
senglnlikler ıilüı fekllne inkilap e. 
dcrek harp m1ıydanl&rın& aevkııdile 

ceklerdır. Hiç bir ıuanwı.l deJil, dikta· 
törle.rin hiçbir tahdidi buna mani C• 

Londra Kalesi 1 istanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
lamıyacaktır. Gemilı.:r, tayyareler 

1 
tanklar. toplar b'ze gönderilecektir 
Blltlln Amerikan alyaseti hemen mtın. 
laAaıran bu makı!a.da teveccüh edecek 

Tarlht.e Londranm eerarL.. Saltanat Kin ft Bınlan- Atk Yt'I Knı· 

kançhk Sahneleri... Dehşet Saçan T6f)dJlt... 

•• , 8olde: 80818 BARLOrr 
Her gUn saat 11 den !Ub&reıı devamlı matineler. 

Ur. ............................... 
Deyll TeJırrat gazetem bu beyanat 

ha.kk.uıda ou tı!!Blrleroe bUlunmakta
dır. 

RUZV'elt Alaerika 
ba1z olduğU blltlln otoriteyi kullanı:• 

~ mem1e)çeUn1Jı iaUkball en k&U au 
rette naztzme ve fqlzme kar;ıı glr~ı 
la mücadeleye bağlı bulunduğunu 

aöylemi§tir. ReiBlcumhur Amerikan 
eyaaet!Dlıı Uç prelUlip ile tanı edile. 
bllecetl.nl kaydetml§tir. 

1 - Jdillt mUdıı.faa, 

1 - Diktatörlerle mllcadele ballıı 

: ':':.':11ellen tam bir yardım- i 
1 - Hltler vot l!uaolln!ye karlı &• 

l'lb ve kaU surette cephe almak. 

A..merik& hiçbir zaman diktatorle.rin 
tahmil ettitı bir aulhU kabul etmiye 

~ ~ 
Bize Olüm ve Ate, dünyaaından gelen ilk elçi 

Torpillerin Cehenneme çevirdiği 
Bombalann kasırgalar kopardığı okyanoalarda 

Ylzea Kaleler 
"CON VO Y,, 

CLIVE BROOK .. JOHN CLEMENTS 

-TÜRKÇE-
Mevmmnı hakikatten.. Bey-mı barptıee- Aıe,bd eoumı bir .. ktan -

A 7.&llMIUnJ Zaferden alan Baftabrm - Smelerln ea bQ.l1ik 

Harp ve Aşk Fll.mi 

Gayrimenkul satı§ lliaı 
İstanbul durdllncü icra memurlu,, 

tunda.ıı: 
Bir borçtan dolayı ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar vertıeıı 

Şah Sultan ma.hallea1nde eski bostan 
yeri, yeni yalı çıkmazı sokağmda eaki 
1 ywl l mUkerrer numaralı 6698 met.
re murabbamd& menaucat fabrlkuı 
r.atılığa çıkarılmıştır. 

Fabrika blna.aı: Zemin ve kol'OD.lar 
tamamen betonarm3, pencereleri de. 
mir çerçeve. kapılar makaralar ÜZC• 
rlııe mUtelıa rrik demir çerçeveli on.. 
dille sa.çtaıı ve çatı.aı tamamen demlr 

1 

Uzerlne oııdUle galvanizli qç kaplıdır. 
Ve bUtUn bunlar fabrikanın dahilinde 
makinelerin l.btizazına mukavemet 

1 

edecek surette yapıl.mı~tır. Ve fabrt-
kanm da opera dairesine demir ve k&. 
pıdan glrillr. Burada ah§&p bir yan 
hane yapılJnlf gene bu dairenin arka 
cephulnde erkek ve kadınlara mab.. 
sus yemeknane vardır. Buradan boyaı
ma, dairesin.e geçilir. Yukarda da bir 
ambar ve kadın ve erkeklere mahsus 
helA n ta.brik& haricine çıkan bir 
kapıaı vardır. Buradan da gene demir 
blr kapı ile dokuma da!resine girt11r.Bu 
rıı.da ahşap bir yazllıa.ııe ve fabrtkte 
nm ön.Undeki meydanlığa çıkan demlr 
bir kapı vardır. Bu daireden b.ığla • - E duvarlar yapıltnlf olan harman daire. 

B •• L A L d sine girilir. BUtlln bu dairelerde izah 
oeki.ir. Rua•elt lngıltere imparatorlu- ugu n e edilen l§ bölmelerine göre makineler 
tu ıle mütteıikleruıJn harp meydan!.• tesiı ve tespit edllml~t1r. 

Kazan dairesi: Bu daireye falirJka ımda Amerlkan k.ıwarına değil Ame lllve: En eon gelen Türkçe Paramunt dunya haberleri. önUndeki meydandan ayn blr kapı llo 
rtkan tabrikalarmuı mua.zzaın lma1A. Bayramda her güD Saat 11 de matine. girilir. Buraya da kazan ve tef~rrlla-
tma vı maıı yardımuıa lhtıyaçlan ol tı yerleştlrllmiştlr. 

k Relsl umb Su deposu: Bu depo betonarme ola duğunu bilme tedır. c urun rak inşa edilmJ1Ur. A.sıl su deposu!lun 

lıtr tabiri veçhile bu mali yardım mi• ~ ················--·······~ bltifiğinde iki metre murabbaı yer f§o J'&l'l&rca dolara ballg olacaktır. Bu r gal eden ve fabrika avlusundaki kL• 

lttnrla Ruzvelt böyle blr ılyueUn tat Bugün SARAY ve ı· PEK sinemalarında ~~va!rde. !°sııyas:ıd~posil~!t: blkl lçın kongreden çok miktarda tab- .,...... 
.ısat kabul edUmeatnl mWetıne eı.ı • çuk metre murabbaı saha Uaerlne zt1. 

lliyeU olan bir tefin lfad..Ue Satemış TORK FtLMCILIOININ ZAFER TACI m1n katı eczahanedlr. 
Birtncl kat: YazıhanecUr. 

Ur. 16 9"1ledenbert Memlelıetbnlule yapılan Fllmlertn erı gtlzel • ea muh~ İkinci kat: Bir odadır. 
TecaTUae kartı yapılan bir muhare

be mUnuebeUl• Amerikanın taahh • 
wuıe eon derecede sadık kaldığını 

tıacrübe ile öirenmil bulunuyoruz 
flmda olduğu cıbJ muıde de Alman 
ya hflrrlyetlerı için çarpışan milleti~ 
n k&!'fl gösterilen en ufak blr cen • 
ııati karşlBlDd& tehditler aavurmUJtu 
Bu seter reisicumhur, Re.c.b'm kalesi 
ili temel erınden sarsacak ve askerle
rinin cesaretin• kıracak olaıı bir c: • 
.apla bu tehdiUert laUhfaf etmişt.l.r 

lzmirde kömür 
8 kuruı 

Kahveci Gazeli 
Reji: Ertuğrul Muhsın 

BAŞ BOl..LEB.Dı:: 

HAZIM-BEHZAT. 
ve 

MUNIR NUREDDiN 
zeng1n w muhteeem sahneler - BUyük Saz Hey'etl - Yeni ı,artntar 

Mbik: SADE'ITIN KAYNAK 

Seanslar: l t - 12.•:s - 2.30 - L30 - 6.30 ve 9 da 

Ost kat su deposu olarak inşa cdi'• 
mlştir. 
. Ahşap barakalar: B}l barakalar 

1 fabrllu'.nm ön cephesine muvazi ola. 
rak yapılmış olup Uzerlerl kiremitli 
ve tamamen ahşap olarak inşa. edil· 
mi§tlr. Bu barakalardan biri maran 
goz, cııgerl bekçl oıluı ve dört adedi 
de ardiye olarak kullanılan altı kwm 
dan ibarettir. 

Fabrlkada elektrik ve w teatsab 
vardır. · 

Sahası: Fabrlkanm umum! ahul 
kapıdan 6698 metre murabbaı olup 
aaıl fabrika bUıuı 22'8 metre mura • 
baı bir saha üzerine in§& edllml§tir 

Takdir olunan kıymeti: Fabrika ve 
mUştemllAtmın mevki ve vaslyeUe~ 
ne va tarzı in§&51Da ve temin edllebt

-------------- 1 leceğl randımanla bugünkü emUlk ve 
mnnaınmnmu!fliil'ıllllllDllillır.imlMlllJI nlliillll8Wllll!llllliiil••lllilllHllllllllllllllllllllllKlJ~ • mUma 1 gayrfmenkul!tı alım ve ea lzmir - Fet ıye iskelesinde llillllMllilllllO-lfi1ntWlllll IRlll!IMllltmiP eınıııHNfllftllllHllllllll tım piya.Wl! gö::önUnde tutularak u. 

·- l\"anı"sadan şehrimize kafi mik ~ mamına 215.630 ura kıymet takdir e-• 
da a kömür gelmiş, bu suretle kö. dllml§Ur. Bu kıymette ma n n w n. ' Basram haftal:ınnda dalma EN GUZEL FlL~'ıtl sumuı 1 ki eı 

mur buhranı hafiflemiştir. Simdi- ELEK 'Bft'7"1 Matinelerden bS§lıyarak ~n~sa~r1:1:iırika beş dalre-
ki ha de kö.ımiT 8 kuru~ o'arak sa. .l\lüdk Damı ve fOF.elllk ııeııronlsl li ye mUnkasim olup birinci dairesi y1lD 
tJlmal:tadır. Fakat bu fiyat da 5 1R n. ggı tpllğl Ckamgarnı dairesı; Udnci dal 

El!' S neması .H ... &:) \ ~AHANE B ESER TAKD._u edecektir. ~ resi kaba yUo ipliği (strlcgern). l• 
_yük_sel_•_ti_r_. ---------1 fi çUncU dairesi: dokuma dalreal: dör: 

lngiltereye dünkü hava 1 B R o ov Ay MEL o o 1 E 1940 ~ ~~~~ı ~~~~~ı:;~~ı:e:~ıreeı~1ncı 
Londra, 'J (A.A.) - Hava ve 

Konya Parti idare 
heyeti seçimi 

Birinci yQn iplik daireai: lngWa 
m.arnulA.tında.n ulan (Prlnce amlth) 
bu dairede bir adet top makar ve bir 
can clllobot ve bir adet çUt fabrikam 
ıgıı clllob:lt ve bir adet 4 ığlJ cWobot 
ve bir adet 6 ığlı clllobot ve bir adet 
8 ığlı clllobot ve bl.r adet 30 ığb fWt 
maldnesi ve 2 adet beher 28 Jğtı fle 
lit makman ve bet adet beheri 200 
ığlı ııabir bUkU makinesi ve Ud adet 
beheri 200 tfl• taklam bükme ve bir 
adet 40 bobin!i katlama makinesi ve 
iki &del çile makinest ve mezlda ma• 
kinelerden ihzar makineleri d.ıha iyi 
bir vaziyette hUküm katlama ve kat. 
lama blllurıe makineJert ı.. fula mO. 
tameldlr. İşbu maktnelerln mukadder 
kıymet! 980() lira olup bunlara muh 
telif kayı§la:r, tra.amiayon yedek dlşl'• 
ler, muhtelif alAt için yUade 10 zam 
ile ceman 10780 llradJr. 

İki kaba tpllk makineel: Bu d&lre. 
de mevcut ihzarat ve bUkUm makine• 
lerl bir adet kırpmb ve !pl!lr açma 
maktııest (İtalyan mamulAtmdan) ve 
bir adet toz makinesi ve blr adet 
Herezon makineai ve bir adet hallaç 
makines' ve bir adet llç!Q tarak maJd. 
nesi ve 16:> M. C. enJnde yüz fit.OH 
dört yumak ttalyan mamuiltmdan 
ve telleri muntazamdır. Ve blr &det 
400 ığlılr vargel makineai lngllts mu 
muJAtından ve bir adet vargel fp ima 
!ine malıırus makine i§bu maklrıeler 
için on bin Ura. kıymet takdir edllml§ 
olup muhtelif transmlsyonlar k&Ylflar 
içtn yüzde 7 zamla tamamı 10100 Ura 
kıymet!.nde olduttJ). 

OçUncU dokuma datrul: 20 &det 
Alman ma.mu1Atmdan tezg&h ve iki 
çözgU maklneat ve iki &det cıeman 
22 bağlı bobln makinesi ve bir adet 
atkı bobin maldnesl 20 ığlı • yeni va. 
ziyette ve bir adet bılkal makinesi ve 
makinelere 11200 Lira. kıymet takdir 
edllınl§ olup kısmen yeni olan alAt 
ve edevat transm.fsyonlar ka711lar !
çf.n buna da. yQzde 2:5 zamla tamamJ.. 

na UOOO Ura kıymet takdir edilmlfti'" 
OOrdUncQ apre daireıd: B1r yıkııma 

makinesi (hurda), tir gene yıkama 
makJnesl, bir dink maldnelll ,,. btı 
sUzgeç makinw ve bir makaa mak • 
neal, yeni vaz!yette ve r;ene blr maka.8 
r.lak.lne.s1 hurda ve olr §ardon makine 
81 ve btr ttttl maktneııd Ye bir koman 
eobuı ve bir dekaulr çömletl m&aA 
llndlr ve bir balar kaplı pervaneli 11> 
ilk boyama kazanı ve blr kuma§ boya 
teknesi ve bir paçavra teknesi ve bir 
Obenmayer pamuk boya malı:lnui 
hurda ve bir sUzgeç eökülmüe derde:• 
U tam!r esıcı makine olup tıu dairede 
mevcut makinelere 11160 Ura kıymet 
takdir edilmi§ olup tranaınlsyonlar 

ka)'Il1ar için yüzde 7 zamla ceman 
1~40 lira kıymet takdir edUmi§ttr. 

Befincl yardımcı: TW.S.t fabrtkadıı 
cen:ıan 111 kuvvet takat.inde ekser.yet 
le Seinmeu marka 23 Osyonchron mil 
tenavip cereyanlı 220/380 volU\lk P 
yet tyi vaziyette elekb1k motıSrU mev 
cut olup kabk>lan ve tıenvlr tesiaatile 
beraber •ooo lira kıymet takdir olun· 
muştur. Buhar kazanı alev borulu 
65 met.re ve 2 sathı teahlnde teor! • 
m ve su buhar "818atına da 2000 -~ 
ra kıymet takdir olunmuştur. Ve Y&J'o 
dımcı tesisata bu 1tlbarl& 6000 lira 
kıymet takdtr edllmlf olup t:.Ullaa ma 
kine ak•mına da ceman (45.420) ııra 
kıymet takdir olunarak makine aka 
mne maa fabrikaya ceman mlUeha:• 

Konya _ C. H. P. yeni vila- sıs ehli vukutıar hwıurile 270.050 
Ura kıym t takdir olunmuştur. 

taarruzları ~ 1 
1 

BarlkulMıe s\b.el bir mevmu olan bu fllmlD yıJdı.%18.n 

dahili emniyet nezaretlerinin teb - = ELANOR POWEL .. FRED AST AIRE 1 
lfğl: 1 

tlATe olarak: BN SON FOX Dtl'NYA JIAVADtSLE.at 
Bugilıı 1nıutereniıı buı yerle· 

rbıe bombalar düpnliltUr. Londra 
bölgesinin muhtelif noktalariyle 
orta tng'lterenin bir fehrlnde ve Seansia.r: u.u - ı.so - 4.So - e.so vo 9 da. 

diğer birk~ yerde evler hasara Suare ~in 11Umaralı koltukl&l' flmdiden ııatdacaktır. 

uğruuttır. Bir m.ikt.a.r ölü ve yara- -= ı-ııııınıı:ı 
h vardır. a-.Uııuırn:: .. 

yet idare heyeti ilk toplantJsmı Gayri menıruıtın hududa: 8af tanı.. 
yapmıştır. Reisliğe Halis Ulusan. tı çıkmaa aokak " etrats Mehmet 
Halkevi başkanlığına Ferit Uğur, namma lfru olunan m&hal ,,. 80I ta-
lı uh . 1.•. N . S"JA rafı bostan eoka~ yenJ aralık iskele, 

eyet m asıp lgıne ecatı ı ay arka tarafı aharm menzil ~ ve 
ve katipli~ine de avukat Ltltü 0-1 kabrtatam ve ön tarafı bostan çıkma 
nat seçilml~erdir. 2l!e mahdut ve kaydına nazaran da 

11658 zira 2Q parmaktan ibaret 
lk1 bostandır. Mahallen yapılan m 
bam 6698 ıuı1. olarak yukarda 
ri1m4tlr. 

1 - l§bo gayrtmenln:1tm 
p.rtna.mest 11 .1.941. tarlhlnden ı 
ren 939/:S No. ile lstanbul ~ 
lora dalrulrıfn muayyen ııu 
d& h.erkeaiıı cörebUmeet ıçm __ ...., .... 
llAnda yuılı olanlardan fazla 
mat almr.k lstiyenler, iJbu s&J~~
ye ve dosya nuınarasne ınem~ 
mlze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i§Urakf Jçfn 
da yazılı kıymetin yUzde 7,l5 nlsbe 
de pey veya mıw bankanın te 
mektubu tevdi edflecekUr. (.M• 
124) 

a - İpotek eahlbi alacaklılarla 
ter allkadar1a.rm ve lrUfak h&JtkJ 
hipleriııln gayrı menkul na 
hak1aruıı huau.aile faiz ve maarata 
lr olan iddialarını i§bu llAn tarl.bln 
itibaren on bet sün içinde evrakı m 
bltelerlle birlikte memurfyetlmfze 
dirmclert icap eder. Aksi halde ııaJlll.I 
lan tapu sfcUU ne sabit olmadı~ 
satı§ bedelinin paylaf!ll&SDld&n barlO 
lraJrriar. 

' - ca.u.rııen gf1nde arttırma1' 
lftirak edenlısr arttırma prtnam
olnımll§ ve ltlzumlu malQmat aınılf 
ve bunlan tamamen kabul ad "~ 
bar olunurlar . . 

ıs - Gayri menkul 27.1. 941 tartJJJıl 
de Puarte.sl gtiDO saat 14 ten ıa ,. 
kadar 1.ltanbul dö.rdilncil icra memuı" 
tuğunda Uç defa bağnldılrtan 90fll' 
en çok arttırana ihale edlliJ'. AzlClll 
arttırma bedeli muhammen bedelilJ 
yüzde 7:.i §1ni bulmu ve •lıf ~ 
n1n al&cağma ri1çban1 olan diler -
lacaklılar bulunup da bedel ~ 
bu gayrimen.h<ıl De temin edilmif &ı.
caklarmm mecmuundan fazlaya çılı
m&Zllll. en çok arttıraıım taahhQdll 1!6-
fı:I kalmak tlzel'e arttırma 10 gttn ~ 
ha temdit edllerelr 6.2.941 tarfhlD~ 
peııembe gtlnU aa.t 1' ten 16 ,. 
kadar İstanbul dörcınnca icra mamut 
lutu odaemda a:rt.tırma bedeli .. tJI 
iatiyenin alacatm& rüçhanı olan d\get 
alaca lrl•larm bu pyrimenkul Ue Uo 
mJn edilın1f alacakl&n mecmuunda'I 
fazlaya çıkmak prWe en çok arttr 
rana ihale edilir. Bayle bir bedel eldi 
edilemezse lbale yapıl.mu. Ve aaut 
talebi dtı§et". 

6 - Gayrimenkul kendlsfne Dıal• 
olunan khme derhal veya verlleıl 
ml1blet 1çtnde parayı vermezse lhaJe 
karan fesholunarak kendislnden e.,. 
ve! en yüksek teklifte bulunan klmae 
arzetmtı olduğu bedelle al.mağa rdl 
olunıa ona, razı olmaz vey& bulwımaJS 
aa hemen 7 g1ln mOddetıe arttmne• 
ya çık&nlıp en çok arttıran& ~ 
edilir. tkt ihale ıı.rasmdald farlr ve ff'• 
çen günler tçin yt!zde 15 ten hesap "" 
luııac&k faiz ve dlteı" sararlar ayne& 
bttkme hacet k&lmaksmn memurlY&' 
t:lmizce alıcrdaıı ta.bal olunUI'. 
(madde 133} 

T - Alıcı arttırma bedeli baJ'l,ctll9 
de olarak yalrua tapu fer&I barcını 
ytrm1 aenellk vakıf tavia bedelini ye 

ihale karar pullannı verm.lye mecbUl'• 
dur. 

MQtıeraldnı vergfleı', tenvirat n tan 
ztfat ve tellAllye resm!nden mQteventt 
be!efye rü!nımu ve mııteraıdm nluf 
bresi alıcıya alt olmayıp arttırma 
bedellnden tenzll olunur. tıbu gayri• 
menkul JUkarda gasterilen tarihte ls 
t&nbul dllrdtınctl icra memurluğU oda
amd& i9bu llb " gösterilen arttırma 
şartnatllf'fll dalreaiDde atılacağı il!n 
olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ICOtAYU U 
AMERiKADA 

Yazan : ıskender F. Sertell ı 
-41-

_ f.neanm gözleri kararıyor 

be! Kann doyurmak için ~u teh 
likeye nasıl da atılıyorlar. 

Diye söyleniyordu. Yanında 
duran tercümanr 

_ Amerikalılar canbazları 
çok severler .. Onun için dünya. 
nm en büyük ~a.Zhaneleri A
merika.dadır. 

D:yerek, Yusufa bu genç can 
bazlar ve canbazlıklar hak.kında 
malfunat veriyordu. 

İşte bir kaza .. ! 
Yusuf birden bire gözlerini 

kapadı: 
- Aman alla hım.. Piliç gibi 

yavrucuk beyni Ustu yere düş
tü. Aradan yarım dakika geç· 
meden, bir gU!Uşme başladı. 

Küçük dilini yutar gibi kor. 
kup gözlerini kapayanlar, şim
di hcyer:mlı bir gUlüşlc göileri
ni açarak yere bakıyorlardı. 
Canbaz kızlardan biri kendini 
on beş metre yüksekliğindeki sa 
hncaktan yere dil1'Üyormuş gi· 
bi • atarak, yerde bir anda dört 
kişi tarnfmdan gerilen ağın içi
ne dü..cmıüştu. 

Halbuki her kes onu ortalaki 
meydana düşüp bin parça ola
cak sanmış ve heyecna kapıl· 
tnL'.ifJ. 

Terciimnn, Yusuf a döndU· 
- Gözlerini aç da bak. Yusuf 

J>?hliv~ı tKızcağız şimdi yerde 
dım dı}< ve sapsağlam duruyor. 

Yusuf hayretini gizliyeıncdi: 
- Vay açık göz my! Beni bL 

le aldattı .. !çim birdc.nbire hop 
ladı. Beyni üstü düştüğUnU gö
rünce, eyvah şimdi bir hadise 
olacak, işe polis karışacak .. Or. 
ta1ık karma kanşrk olacak di
re canım sıkılmıştı. 

Bu sırada meydana sırkm 
entilmc.n rejisörlerinden biri 
çıktı: 

- Muhterem seyirciler! Şim
h beşinci numaramızı görecek. 
c;iniz. Bu bittikten sonra on daki 
kn ıstirahat.. Ondan sonra, aJ. 
• ıncı numaramız olan (Yusuf -
Harri) cihan pehlivanlrğI gU. 
rcş müsabakamız başlayacak. 

Bu haber, zaten vakrt geçtik
·e sa.'bırsızlanan seyircileri bir
Jen bire harekete getirmişti. 

liyor ve sürekli alkışlar toplu
yordu. 

Yusuf, durduğu yerde sırası
nı beklerken, sözlerrlen ibirsey 
anlamadığı halde hayretle ar
tL<rtlere bakırordu. 

• •• 
ALTINCI NUMARA 

BAŞLIYOR 

Üç artistler ortadan çekilin
ce, herkes frsıldamağa; kıpırtı
lar coğnlma.ğa başlamıştı. 

Tavanda çalan bir zil: 
"Altıncı numaramız başlı-

yor.,, 
Haberini veriyordu. 
(Yusuf - HaıTY) güreşi baş

lıyordu. 
İkisi birden - biri sağdan, 

diğeri soldan - meydana çık -
mışlardı. 

Sirkin içinde binlerce seyirci 
vardı. 

Alkış tufanı bir türlü dinmi
yordu. 

Localardan aJlnshyanlar çok
tu. 

Bilhassa J...ahor mehracesi, 
Yusuf un meydana cık tığını gö
rünce bir hayli alkışlamıştı. 

En çok heyecana dU.<ıenlerden 
biri de sirk dircktörU Mister 
Vnlkerdi. 

Acaba hangisi kazanacak? 
Bu endişe, Valkerin beynini 

vivordu. 
• Ncvyorkun en meşhur hakem
lerinden dört kişi güreş rney
danmm etrafında yer almıştı. 

Pehlivanlar halkı selfımladı
lar .. 

Ve bu selamdan sonra biri
birlerinin elini sıktılar. 

Koca Yusuf çok neşeliydi . 
Herkes onu görünce: 

- Aman, ne kadar giller 
yUzlü bir adam .. 

Diyerek, mutemadiyen alkış -
lryordu. 

Harry'e gelin<'e, o. her za
manki ~i, asrk çehresiyle ve 
çok ciddi -bir tavll'la ortada do
laşıyordu. 

Ufak bir el enseden sonra, 
çarçaıbuk kapışmışlarch. 

Yusuf, daha ilk el atışında 
hasmının çok sert ve çevik bir 
adam olduğunu anlamıştı. 

(Devamı uar) 

Dört günlük radyo programı 
• 

8.1.1941 
8.03 Ajan.s, 8.18 Hafif Program, 

8.45 Yemek llatesı, 12.83 Rumeli tUr
kUleri, 12.50 Ajans, 13.05 Şnrkılıı.r, 

18.20 Orkestra, 18.0S Oda musikisi, 
18.SO Konuşma, 18.45 Çocuk. eanU, 
19.15: MUZlk: Çocuklar için, 19.30: 
Ajans, 19.45: Fıı.stl heyeti, 20.15: 
Radyo Gazetesi, 20.45: Şıı.rkılar, 21.10 
K.onu§mn, 21.25: Sa.z eacrlcrl, 21.45: 
Bando, 22.SO: Ajruııı, 22.45: Ca:r.band. 

9.1.1941 
8.03: Ajans, 8.18: Hafif program, 

8.45: Konu§ma, 12.33: Şarkılar, 12.50 
Ajaruı, 13.05: Halk tUrkOlcrt, 13.20· 
Karışık program, 18.03 Cıı.z, 18.40 
lnce saz, 19.15: Şarkılı valsler, 19 so 
Ajans. 19.45: Fıı.a.l heyeU, 20.16 
Radyo Gazetesi, 20.45: Snkıın!on Solo 
21.00: Dinleyici istekleri, 21.30: Ko· 
n~mıı., 21.45 : Orkestra, 22.30 : Aj:ına, 
22.45: Dans mUzlği, 

10.1.1941 
8.03: Ajaıa, 8.18: Ha!it program, 

8.45: Yemek listesi, 12.33: Saz ese!"' 

lerl, 12.CiO: Ajans, 13.05: Şarkılar, 

13.20: Ko.nşık pro.,,rnm, 18.03: Rıı.dyo 
kuarteti, 18.30: Kanş1k ıarlnlnr, 

19.00: Fa.sıl heyeti, 19.30: Ajans, 
19.45: TUrltUler, 20.15: Radyo gazo· 
tesl, 20.45: Temsil, 21.SO: ı<onuşma, 
21.45: Orkestra. 22.SO: Ajans, 22.411: 
Orkestra., 23.00: Cazband. 

11.1.1941 
s.03: Ajans, s.1s: Hafif program, 

8.45: Yemek listesi, 18.33: Türkçe 
şarkılar, 13.50: Ajans, 14.05: PlAklnr· 
prkılar, 14.20: Bando, 15.00 Film 

şarkılan, 18.03: caz, 18.40: Halk Ull"' 

kUlerl, 10.00: Kon §ma, 19.111: Şarkr 
ıar, 19.30: Aj:ı.n.s, 19.45: li'a.sıl h eyeti, 
20.15: Radyo gnzelcöi, 20.45: Seçllml§ 
şarkılar, 21.15: Konuşma, 21.SO: Or· 
kcstra, 22.80: Ajans, 22.50: Cnztınnd. 

Milli piyan o dün Em.nünü 
Ha evınde çekildi 

Milli piyangonun dördUncU ter
tip üçUncU keıddesi dUn Eminönü 
halkevinde yapılmıştır. Bu çekili
şin en bUyilk ikramiyesi olan elli 
bin liralrk biletin yansı Bursada 
diğer parçası da şehrimizde sa.W
rmştır. Onar bin liralık blletlerln 
parçaları Adanıı, Erzurum, Tırhııl, 
Mardin İstanbul, Jzmittedir. 

50000 lira kııuınan 

166935 
10.000 Ura ka7.ann.nlıı.r 

23ı880 192788 165351 

5000 lira kazananlar: 

250147 245947 275028 
181669 48581 260312 

62 290606 

tKt BlS L1RA KAZANA?lı'LAR 

25685 
125056 
169906 
227597 

199233 
159780 
93859 
29093 

220M4 
53318 
14927 

l2331G. 

208255 
44092 

246912 

Ue nihayetlenen biletler beşer yUz lira 
kazandılar. 

l'CZEI? LiRA KA7..A1'1AN1..AU 

406 ile nihayetlenen biletler yUzcr 
lira kazandı. 

ELL1.,EK LİRA KAZANAl'n.AR 

359, ve 658 ile nlhaycUcncn bilet 
lcr ellişer lira. kazandı. 

O~AR URA KAZANANLAlt 

68 ve ll'j ile nihayetlenen bUtUn bl 
!etler onar lira kaz.andı 

AMOUTlLEn 

S, 9 ile nihayetlenen bUlUn bllcUer 
4 der Ura kazanmıştır. 

HABER 
REBO\JN 

1000 LİRA KAZANANLAR 

6756 4025 9294 4747 
ile nlhayeUcnen biletler biner 
luıznndılar. lira 8 SAYFA 

500 LfHA KAl"..ANANl..Alt 

2648 3107 8199 8195 5553 4885 Her kes altıncı yani sonuncu 
numarayı bir an evvel seyret_ 
mek istiyordu. 
Artık beşinci numara ile meş

gul olan, hemen hemen halk 
tabakasından ibaretti. Locala -
rı dolduran r.enginler yüksek 
bahiı:1lere .tutu.'?ffiuşlardı. İki Uç 
dolarlık balıisler de partide sa
yısız gibiydi. 

Beşer dakikahk hikayeler 1 
---~ 

Sat ılı 

BUyük baı'hislcrc tutuşanlar 
arasında: 

- Harry kazanacak .. Aksi~i 
iddia edene on bin dolar verı
yonım. 

Di\ en zenginler de vardı. Hal 
kın birçoğu Harrynin güreşle
rini çok defa gördükleri için, 
yine reylerini ona veriyorlar ve 
ona karşı temayül gösteriyor
lardı. 

Yusufun gilre§ini ilk defa 
göreceklerdi. 

Sirk direktörü Valker o ak
şam boş yere para kaybetmiş 
olmamak için, hl ç kimse ile 
bahse tutuşmarnıştı. Kendisine: 

Buğday övlitme mevsimi Anado 
lunun bir çok köylerinde bir dert
tir. Değirmenlerin ekscris.i köyIU. 
ye uzak olduğu için hepsini bir 
düşünm<ı alır; vnsrta arnmııya knl 
karlar. Tabii bazıları bulur ; bazı 
lan bulamaz. İki saat, Uç saat : 
yahut yarını gün!Uk mesafeyi ya
ya gidlp gelmek meoburiyetind 
kalırlar. 

Cuma ovo.sı köylerinden biri o. 
lan Kesre'de, bundan başka, sarp 
geçitler dolayrslle bJr de vnhşi hay· 
van korkusu vardır. Kesre ile de 
ğinnen arnsmda uzayan dağlar gUn 
aral·ğı bilo rahat geçit vermez. 
Uzaktan uzağa vahşi hayvan ses
leri duyulur. Geceleyin yolunu 
kaybetmi5 ynbnncılnnn önUnc kurt 
gibi, çakal gibi hayvanların srk 
sık çıktığı vakidir. 

- Harcy ka2:anırsa yirmi 
bin dolarını alırnn. Yusuf ka- Geçen sonbaharda iso ~ler da. 
zanırsa aynı para), veririm .• 1 h~ ~zuldu .. Bu hayvan korkusu 
Kabul ediyor musun? ytiT:,und<'n köy ~uhasarada . kaldı. 

T <> rzmrla teklifler de vaıki ol- Bugdaylarını ovUtmek lçın hiç 
mı.;.,..--tıı. ~ liister Valker, Yusu. kimse Kcsreden bir adım bile clı· 
fun • c -:af'~ da yUJıde şart atamadı. 
doi,s&u <. ti bulunuyordu. tçerlerinde~ biri: 

Fa.kat. Mı.ster Valker 0 gece ~ - Koca. h~src aç kalacak de
işbaşmda bulunduğu için hiç gil ya; dedı. Piyadeye. haber gön
bir bahse tutu§maınağa yemin dc:rir; hayvanlan ternızlorlz. 

etmişti. - Piyadeye ha.ber için en v.ı 
Yusuf kendi kendine: sekiz saat IAznn. Ali Ahmed.in km-
- Hele gu beşinci numarayı Fakları ne güne duruyor? Gün a -

da seyredelim. Ondan sonra şırr biı:e verir; yannnızda da silfı.h 
srra bize gelsin. olduktan sonra hayvan ne yapa· 

Diye söyleniyordu. cak bize?. 
Beşinci numara şu idi: Fikir Kesre köylülerine fenn 
İki erkek, bir kadm .. Ayakta gelmedi ama; Ali Ahmet itiraz et-

komedya oynuyorlardı. Fakat ti: 
bu, bildiğimiz ve her zaman - Şuna da bak, dedi. 'I'ehlike
gördüğilmtiz basit mm'Ztllu, gü- li i.sler için Kesre köylillerine kıs
lünçlü komedyalardan değildi. ra.k verPcekmh'lim? Aha; bir kıs· 
Bu Uç kisilik eşhas, dokuz kişi- rağm kaça mal olduğunu Kesre 
lik ibir komedya oyquyordu. köylilleri acaba biliyon mu? 
Yani piyesin aslında dokuz kişi _ Tut ki, yUz lira, iki yüz lira 
vardı. Bu Uç sanatkar, dokuz ulan. Koca köy bir Ali Ahml'din 
kişinin rolünü yapıyordu. Her keyfi lcin aç mı kalacıık?. Zülfü 
biri Uç kfai demekti. Seslerin Çavu" doğnı söylllyor. Dört kısra
tonlan, tavırları öyle büyük ğmı da gUn aşırı verirsin bize ; 
'Ylaha.retıe değişiyordu ki.. Her- buğdaylarımızı Uçer saat içinde lS. 
ns!n dikkatini oo beden bu ar- vütüp geliriz. Biz de ka.ncuk deği

tİstlr>r cldr1f'!!l merakla Aeyl"OOi- lb ya .. Hayvan çıka ~~ elhl"t 

te vurup yok ederiz. Yok, bizden 
hayvan verg!gi istiyonsa, nç•k söy
le ağn ?. 

Buna. rağmen Kesrelller Ali 
Ahmetli ikna edemedi. Ağn, bir 
mide doyumu için kısraklarmın hiç 
birini feda edemiyeccğini, icnp e
derse işi hUkfimete o.ksettirlp Kes· 
re lilerin zorbalığa çıktığını s6yle· 
n ege kadar gitti. 

Bu sırada ilk sözü söyl~ycn Zill
ıi Çnvuş : 

- Varsm, dedi; Ali Ahmet kıs
"aklarını bizden sakınsın! Biz de 
ı\li Ahmede yapacağımızı biliriz! 

Birisi şöyle atıldı: 

- Ulan Zülfü! Ne yapa.bilirsin 
kı Ali Ahmede sen'!. Ali Ah.me· 
dm parası da var; şansı da ... Pa
razı var seni satın alır. Kansı vn'l' 
kancuk korkusu yok. Eğer kan
cuğunu k:ı.r.rrayım dersen bu süfrr 
de hükumet korkusu var! 
Başka biri : 
Zülfü Ça~. dedi. Sen kenara 

çekil.. Ali Ahmedin ka.nsmda gö· 
zlin var biliriz amıı; iş işten geç 
ti artık! Atı alan ÜskUdan aştı. 

znırn: 

- Doğrusunuz ama, dedi; hele 
değirmen için yola. çıkayım da ba
şnna bir hal gelsin?.. GörUrUz Ali 
Ahmedi o zaman! 

Zülfü Çavuşu bir kaç gün daha 
sabretmek, Piyadeden yardım iste 
mek için kimse ikna edemedi. Zül· 
fü yirmi dört yıışındııydı. Kesretle 
parmakla g5sterillr; bayram gün
leri Cuma ovıı.smın dört yanından 
gelen pehlivanlara göz açtırmazdı. 
Yalmz parasızdı. Göz koyduğu bir 
kancuğu elden lkac;ırmrş; Ali Ah· 
mcde kapttrmL~. 

Kesrelller ZülfünUn lüf anlama
dığını görünce: 

- İtin yiğitliğine de bak, dedi
ler; lüf .. Hem de slliılısız yola çı
ka.calmuş ... Ne duruyon ya; çrksın 
ya? .• 

Zülfü Çavuş boş lif etmiyor· 
du. İki gUn sonra buğdaylarını ö· 
vütmek için hakikaten yola cıktı; 
ve 'heldkıtten de KMrellle'lin dil-

şUndUğü Zillfü Çavuşun b:ışına 
geldi. 
Ço.~ değirmende işlerini geç 

bitirdiği için Kcsreye alaca ka.ran· 
lrkta dönUyordu. Boğazlar istika
metinden gelen bir hayvan sağ bıı
cıığc yanından birdenbire sUrU.ne
rck geçti; acı acı homurdadı. 

zuıru, hayvanın cinsini yan sU· 
rUnmesinden tarumıştı: 

- Vay itoğlu it; dedi; bir sırt.. 
lan ha!.. 

Hayvan, Zülfü çnvuşu yan göv· 
desile deverip yere atmak; üze
rine çullanmak niyetinde idi. Çün
kü cesetleı- padişalımm y~ıyan 
insanlara karşı kullandığı tabiye 
buydu. Yüzde doksa.n sekiz de ha
rnketinde muvaffak olur; baş ve 
gövdesinin kuvveti bir irıaanı sil· 
ratle devirmoğe kn.ti gelirdl 

Zülfü ilk darbeyi ycıdiktc-.n son
ra daha kuvvetlendiğini hlssedi· 
yordu. Değirmenden yola çıktığı 
aynı adnnlarln yilrilyor; ve en ço· 
ğu yarını saate kadar Kesrccle O· 

lacsğmı dilşilnUyordu. Bu sırada 
ikinci darbe sol tarafından kuvvet· 
li bir baş vuruşu ile geldi. ZUlfil: 

- A ha, dedi. Öküz oğlu ökUz •.. 
Sonra, bir yan hareketle omuz· 

lanndald çuvalı yol çukurlarından 
birlııe fırlattı: 

- Gel ulan: dedi. Sıkı isen vur 
hele bir?. 

Sırtlan bunu anlamış gibi, ıırkn
dan, UçilncU !bir vuruşla sUrtUnUp 
gcçlvordu ki, ZUlfU, hayvnnın iki 
kulağını da eline geçirir geçirmez, 
başını yan burarak omuzlanna vur
duğu gıöl: 

- A ha ayu aha; dedi; -yilrU 
baka.hm I\'.csreye F,imdi ! 

Hayvan bir iki debelendi; fakat 
ZUlfi.l c:a~ kulaklarını o kııd~r 
sıkı yııkalamış; boynunu o kadar 
kuvvetle burmuştu ki hareketten 
vazgeçti; kendisini olduğu gibi bı
raktı. 

• 
Ertesi gtlnU sabahtı. Çavuş, A-

11 Ahmedi !kahvede yakaladı: 

~ - VAKiT 8 lKfNctKA1'ı'UN 1941 

Vilayete verııen mazbataaaOrdu mebusu 
Ahmet Ihsan T okgözün de ımzası var 

lzmit, (Husu.si) - Gölc!1k ka
za. merkezi olurken Değirmen
derenin de iştiraki ile bir bele· 
diye vlicuda getirilmişti. 

Gölciik belediyesinin varidat 
menbaını Değinnendere teşk~l 
ediyordu. Fakat Göle~ beled.ı
ysi kendisine mühim bır ~ehr 
temin eden Değirmendernın i
mar ve sair belediye işlerini ih
mal ebnİR ve biitün kuvvetiyle 
Gölcüğii ihya ctmeğe başlamış -
tır. 

Bu vaziyeti dikkatle g?zönUn
de tutan Değirmenderelıler Oı
du mebusu Ahmet 1hsan Tok
gözün de imzas_mı taş~an bir 
mazbata ile vililyete munıcaat 
ederek Gölcük belediyesinden 
ayrılmak istemişlerdir .. Bu ~ 
ziyetin kanuni formalitesi bu
günlerde ikmal edilecek ve De
ğirmendre Gölcük belediyesin· 
den ayrıln<'aktır. 

Değirmendere İzmit k~rf~
de ı:ıiir dolu bir yurt koy:Udur. 
Taze fındığı, çavuş üzümU ve 
kestaneleri r!e tstanbulda pek 
meşhur olan yerdir. 

PARTİ VİLAYFJr KONGRF~ 
YAPILDI 

Bu sene vilayetimiz C. H. P. 
vilayet kongresi çok alakalı ve 
o nisbctte heyecanlı olmuştur. 

Kongrede valimiz Z. Tekeli, 
parti müfettişi Tekirdağ mebu
su R. Apak ile vilayet ve ibcle
diye aw.ları, 73 delege hazır 
bulunmuştur. 

Kongrede memle'·et işleri 
tam bir anlayış ve !birlik havası 
iGinde görüşülmUş ve yeni ida
re heyetine Abidin Aral; Meh
met Ali Kağıtçı. Asır.ı Arda· 
man; Şerif Ulusey. Zihni Ka· 
man, Ziva Heper, Mahmut Öz.. 
gcner, Saadet Çağıl, Osman 7..e 
ki Ak~ösooğlu seçilmişlerdir. 

ORDUYA HEDİYELER 

Vilayetimizde kahraman or
duya kış hedive.si vermek işleri 

ısra 
Yazan~ Kenan Hulusi 
- Ağam, dedi: değirmende bir 

kısrak satın aldım ki: şuna bir 
bakıver hele .. 

Ali Ahmet: 
- Nerede ki ulan, dedi. 
- Bizim ahırda be Ali Ahmet! 

Hadi bir gel!. 
- Vaz geç çocuk. Ali Ahmedin 

kısraklan dururken Keareyc baş
ka kısrak mı gelir? 

- Ucuk buldum be ağa! Hem 
de senin kısrakların dördUnil de 
sntın ahr ha .. 

- Geç Zillfü Çavuş, geç!. Beni 
yorma sabah sabah! .. 

Bununla beraber kahvede sabah 
keyfi yapanlar Ali Ahmed.in etra· 
fmda toplanınca gitmek mecburi
yetinde kaldı. Zillfil Çavuş 5ndc; 
Ali Ahmetlc köyliller arkada ahı
ra doğru seğirttiler .. 

Zülfü kapıya geldiği zaman bir
e nbire durdu: 
- Gir ağa, dedi. Buyurun! 
Ali Ahmet bir taraftan yilrü· 

>or; bir taraftan da: 
- Olur adam değil §U ZillfU Ça

\'ll§, diyordu; ne kurttan, ne çnkal
d n korkar.. Bir ÇU\'al buğdayla 
değirmene gidip gel; Ü!~tollk de 
bodn,·a bir kısrak!. 

Fııknt, ahır kapısının, üzerine 
birdenbire kapandığını duyunca: 

- Zülfü çavuş, dedi; Zülfü Ça
vu§ ! Bu ne iş be! .. Alayı hını.km· 
dı Allah aşkına .. Vay aman: srrt· 
lan, sırtlan .. 

Köylüler ahırın hir tarafına tor
lannuşlar; gözleri delikte gUllişli
yorlar: 

- Ali Ahmet, diyorlardı; senin 
hakkın bu .. Nıı.sıl, Kesre köylüle· 
ıine buğday övUtınck için kmrok
lnnnı YE"rnıiyon mu? .. 

Ali Alımet: 
- Vcrlyon, dedi; veriyon! A

nnhtaı-lar bizim kancukta; alm 
a ha; alm a ha .. 

Fakat Kcsrede bu intikamın Ali 
Ahmedin kancuğu için mi, yoksa 
buğday m eselesi için mi oldugu da 
bir tUrlO anlaşrlarnadı. 

devam etmektedir. 
Valimizin kıymetli alrum ve 

tesvikleri ile. bu iş, milli bir 
mahiyet almrş ve yardım gün -
den güne şümulleşmiştir. O ka
dar ki lzmitin bütün kazn, n:ı
hiye v~ köyleri yardım .çin ~ 
feri haldedir. ŞimdJye k:ıdar bır 
kaç parti yiinlü ve pamuklu cş
ra orduya teslim edilmiştir ... 
Yardım faaliyeti hararetını 

muhafaza etmektedir. 
• Şehrimiz b:ıro reisli~rine a

vukat Sedat Pek seçilmi~tir. 
• Şehrimiz emniyet mUdilr

lüğii baş komiseri Nedim, !'Jl· 
kara polis enstitüsü başkomıser 
liğine tayin edilmiştir. Başko
miser Kedim, İzmitlilerin sevdi
ği bir emniyet memuruydu. 

"' Izmit halkevi tcms·ı kolu 
fanliycle gcçmistir. (Kaf n. ta
mircisi) isimli piyesi temsıl e
decektir. FaaliyC't kış mevsimin 
ce devam edecektir. 
~ Halkevinde bu ayın 12 sin· 

de amatörlere mnhsus olmak 
üzere resim ve fotograf sergisi 
açılacaktır. 

"' Orta okul izcileri Alibey 
çiftliğinde bir gezinti yapmış. 
Jar ve spor göstcrislerinde bu
lunarak neşeli bir gün geçirmiş
lerdir. 

Taşovada 
Deranbar hazırlıkları 

ikmal edilmek üzeredir 

Erbaa, (Va1.'1t) - Tnşova
nın her tanıfmda dera.nbar ha.
zırlıklan hızla ile.-Iemek{ .cdir. 
Köylerde ve merkezde demet ve 
denk İ§lcrine azami gayret sar
f edilmektedir. 

Tütiin sirkctleri ve müc c
seleri de buna göre hazıı lunmı 
bulunuyorlar. Ta~va tütün nü
rnuneleri şimdiye kadsr m· li 
görUlmemiş bir nefaset nrzct
mektedir. 

Yeni mübayaatn bir çok kuv
vetli finnnlnrın iştira$ edec<'k
leri şimdiden belli olmakta.dır. 

ZER.1Y AT ÇOK h1 
Tokat, Niksar, Reşadiye, Er

baa ovaları, karla örtülüdür. 
7.criyat için havalar çok m·i t 
gitmistir. Ekilmemiş arazi bu 
bölrrelerde hemen yok gibldır. 
Müstalısil krnr iyi bir ferahlrk 
içinde geçirmektedir. 

ASKERLERE HEDİYEJ..ER 

Ko.hraman askerlerimize ve. 
rilmckte olan kıs hediyeleri 
mühim bir yeküna lba.lığ olmak
tadır. 

Şimdiye kndrır Erbnda 2 
bin yUn çorap, 330 pamuklu, 65 
yün kazak, 74 çift e'diven top
lanmı~tr. 

Bilhassa kövlUlerimiz bu hıı-
8\IBta örnek olac, '{ bir vaziyet
tedir. Ayrıca Taoova. okulu 
yavruları da mühim miktarda 
ayniyat tclbcmıatında bulun
muşlardır. 

Ticaret heyef miz 
Budapeşte e 

Peşt.e, 7 (A.A.) - Macar ııj:ın
sı bildiriyor: 

TOrk - Macar ticaret m lzak -
relerinde bulunmak Uzc>rc Türkiye 
Hıırlclye Vekaleti ticaret ve ikU 
sat umum müdürünün rly:uı tin
deki Türk heyeti p!Wlrtesi s:ıbahı 
Budapcşteye varm etır. 

OLUM 
Mer'hum müşir Abdu1ln.b pn.· 

şa mahdumu l'hsan Atçı ve 
Mediha Atçmm kızı, !ş Banka
sı müfettişi .Nbdürnıhınnn At. 
çmm knrdeşi, Roma sefareti bi· 
rinci kiıt"bi Haydar Görkün 
refikası Bayan Rukiye Görk, 
mUntc>la olduğu hastalıktan 
kurt.ulanuyn.rak Yakacıkta ve
fat ctmi~ ve dün defnedilmi§tir. 

A ilah raıhmot eylesin. 



Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiydtroau 

fn:"llırı"'ı'I ~~,:... nı;:a:·:;ııda 
ııı .. ~:ıı j YazanA°;;:i*' 

~ .. 
ı.tadAı cadck!el Komedi Juunmda: 

Akp.m 20.SO da: 

Paşa Hazretleri 

Ra$if Rıza Tiyatroau 

* 
HALİDE PlŞKtN be

raber D lkiMlkAnwı 
Pl'rtembe akpmı 

Kadıköy su.en a 
alaf'JOlaBlnda 

(fı t. • .1 ~. perde Bey atladı l.P.K 

Beyoğlu Halk Sinemcuı 
Buailn uat ı ı dl', Aktam ıo de: 
J - KISIL\NÇLIK 
2 - CANI DOKTOR. 

İstanbul ilk mekteple
rinde ne kadar ltllebe 

var? 
• ~~nbul Maarif mUdilrlilğU ,eh· 

1'.Ul1Wn ilk o.lrullannda okuvan ta
lebe, öğretmen ve okul ·adedini 
gösteren bir istatistik hazırlamış
tır. Bu iatatfatiğe göre; şehirde 
191, k<Syde 210 olmak üzere 401 
ilk okul mevcuttu. Bu ille ok~llar

1941 

Sizi Saadete Götüren 

PUDRA 
RENGiNiZ 

Hangisidir ? 

da çalJllD&)rta olan ağretmenln sa· fen• renkte 
ym 1846 dır. "" 

llk okullarm 1 inci sınıflarında kuUanır 
19587, ikinci smıfta )0802, Ü"Ün· 
ü ıf " Fena renkte bir pud 

c anı ta 14587, dördüncü sınıfta ra, ~zUnUze ••rnakyııj: 
H7H, beşinci smıfta 9801 olmak lanmış" w ctrkln bır 
ilzere 74488 talebe vardır. Bunun 1 manzııra \eri~ \'c sizi 
34718 kız, 39770 ı de erkek · tale- daha ya§lı gösterır ı-:n 
bedir muvafılc rengi bulmanın 
_. yeglne çaresi, )1lzünU 

zUn bir tarafına bir 
renk \'e diğer tarafına 
bqka l'Cnl< pudra tec 
r11be etmektir. Hu tec· 
r11beyt Tokalon pudra 
anım yeni ve cazlb renk 
teriyle yapmız. Bu yeni 
renkler ga)ct moı.lern 
"Chromosccp " mnkl· 
nMt ıınyeslndo kanştı· 
rılmqbr. SihrAmlz bir 
g6z, hem"n kusursuz 
bir fUna ile renkleri in· 
ti.hap edcı· ~e artık 
''makyajlanmış" rnan· 
zaraya nihaye verir. 
Cild fle gayet güzel bir 
tarzda fmtr7.aç eden bu 
pudra, Adeta tabil glbi 
g!Slltertr. Tokaloa pudra· 

Askerlik/Y oklamaıı 
Beflktı-4 Aa. Şubeelnden: 1 - Be

§ikt.q kazası ııutualannd& yerli ka· 
yıUı 337 doğumlu mükelleflerin Dk 
yoklamalartle 312 llA 33:5 doğumlu 
rubaatıı ve 1hUyat erabn ber Rne ol· 
dU(u gibi senelik ihUyat yoklamalan 
.}ili ılacaktır, 

2 Yoklama 13/1/941 Pazıırtcsl 
gilnUnden JUbaren ıube merkezinde 
yapılacaktır. 312 llA. 333 Doğumlu 

ruhaatlı ve ihtiyat eratm Pazartell!, 
~rpmba, ve Cuma &1lnltrl ve henU.z 
ukerlık çatına gf rmlf 337 doğumlu· 
lann lse Salı ve Pertembe ırtınıerl aa· 
tıahle3jn ..eaat 9 dan 12 ye kadar de· 
\Ul1l edecektir. 

" - Yoklanıaya gelenler nUfu.ıı 
cU.daııt, iki adet 'eslka fotoğrarı, 

ı ıUA&ddak lkametglh veıılka111 ve aan· 
atkAr olanlarm aan'atlerlni göaterlr 
Maliye n Ticaret Odumdan aldık.la· 
rı nsml vesaik ile ihUyat erat da as· 
kerllk vealkalannı da beraber getlre
ceklerdlr. 

4 - btanbul haricinde (taırada) 
bulunan mezkQr yoklamalara tAbl e· 
ratm bulunduktan mahallin A& ıube· 
lerlne müracaat ederek ilk ve lhtlyat 
yoklamal'armı yaptırmaları veya bir 
mektupla ıubeyc blldlrmelerl !Azını· 

dır. 

Ş -- Yoklamaya zamanmda i:'elmi· 
yenler n bunları göndermiyerek la· 

1t1 bU8Usl blr unl dahilinde '•Krema 
köpiljtU" ile .kanıtınımııtır. Bu anyc· 
de bUtlln gün aablt kalır ve ne yağ· 
mur ve rllzgllrdan, ne de fuJa terle· 
meden kat'tyycn müteessir •olmaz. 
Hemen bugtlnden Tokalon pudrasını 
tecr11be ediniz. TcnlnlUn gilzelleşUğini 
görecekalnlz. 

~----·-1· Dr. K emôl Ouan 

idrar yollan hastalık
ian mütehasıısı 

Beyotlo bUklAI (,'addeel No. SHı 
Bul"lla Pazarı VstO Oban)an 

ApArtman. TeL: t1233 

tlbdam edenler hakkında aakerllk mU· r~----··-----,--.. -
kelleftyet kanununun (18,83, ve 94 v K J 1 
tıncU) maddelerı tatbik edileceği Uln A T 
olunur. 

( __ K_A_Y __ IP_L_A_R_' 

(1604) numaralı otomobil pli· 
kamı !ayi ettim. Getirene (250) 
kur03 ikramiye verilecektir. 

Aksaray, benr.lncl İhsan efendi· 
ye milracaat. (34591) 

lstanbul a&ll) c albnr.ı hukuk 
mahkemesinden: 

940 609 

Davacı: İstanbul - Fatih Def
terdar Ahmet Çelebi mahallesi ":l 1 
ray bostan sokak 6 No. hane h:ı· 
len Çapada Ördekkaı:ıap mahallesi 
ı .. ütfi paşa çeşmebl arkasında 14 
No. lu evde <>turcın rlasıbc tara
fmdan 13-1-- !I"') •:ırilı.ndf' oğlu 

3J2 D. lu Mahmut oğlu Kamilin 
hayat ve mcmatından haberleri 
bulunanlann hir sene müddf'tle 
mahkemeye müracaat eylrmelel'i 
lüzumunun ilanına 8--ı 1 - 939 ta
rihli celse)i muhakcme>sinde veri 
len karar Uzerint' 4 1 939 ta· 
rihli Vakıt gazetesiylC' keyfis et 
llln edil.ınij ve o tarihten :!-1-
941 tarihine kadar mumalireh Ka
milin hayat V<' mematınd:ın mah
kemeye gelip müracaat edenlerin 
bulunmadığı anlaşılmı~ ".., kc\fi· 
yetl:ı ka) ıp Kamı! hakk•ıdı:ı on hl.''" 
gQıı mUddetJp bir k ı" ~a.111 ılanına 
karar VC'lildi. (34594) 

S:ıhıbı: ASIM CJS 
.. ldıfı y€'r: \'AKIT Uothaası 

Umum neşriyatı idare eden: 
R~/ik A1ımet Sevengil 

Gazetede çıkan blltlln yazı ve 
reılmlerlıı hukuku mahfuzdur 

ABONE TARiFESi 
Memleket Memleket 

içinde dı~mda 
A.vlık 9~ 15:1 Kr. 
s a, lık ıao u:; .. 
fi aylık 473 11%0 ., 
1 yılhlc lfOO 1800 " 
Tarifeden Balkan Blrllgı lçtn 

ayda otuz kuruş dllşUIUr. Posta 
bJrllğlne gtrmlyen yerlere ayda 
yetmiş beter kuruı zammedlllr. 

Abone kaydmı bildiren mektup 
ve telgraf UcreUnl abono paraaı. 
nın posta veya banka ile yollama 
UcreUnt idare kendi Uzerlne alır. 
Tllrklyenln her potıta merkn.lndf' 

V Allfr'a abone yıu.a.lu. 
Adres değtşUrme UcreU 2:5 Kl'f. 

iLAN UCKETLERJ 
ncaret llAnlannm santim • aa 

tın sondan itibaren llAn sayfata· 
rında 40, iç sayfalarda 50 kuruş, 
dördUncU sayfada 1; ikinci ve 
llçtıncüde 2: birincide 4; başlık 
yanı kesmece O liradır. 

BUytlk: çok devamlı klişeli, 
renkli llln verenlere ayrı ayrı in· 
dirmeler yapılır. Reaml llAnlann 
aanum aatın 50 kuruttur. 

TIC'arl Mahl) ette Olımyıuı 
KUçUk lllnlar 

Blr defa 30; iki de!aaı 50, Qç 
defası 65, dört defaaı 7~ ve on 
defaaı 150 kuruştur. 

.-=====· ..... , "llml 

1 Göz Hekimi 
Dr. Mt•rat R. A~dın 

I
Hevoilu Parmakkapa. imam 
ıoka• No: 2. Tel: 41553 
Mqayene n beı türlü cöa 
ameli~b '1kan için para11z.. 

1 

Adet Ur.silk Lira 

ı 2000 - 2000.-
8 1000 = 8000.-
:4 7Ml - 1500.-
4 600 - 2000.-
8 2110 - 2000.-

85 100 - 8500.-
80 il() - tOOO.-

300 20 - 6000.-

Türkiye it Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiı olmaz, aym za
manda talünizi de denemit olursunuz. 

Kt"ı:lldt!ler: t Şubat, ı Mayıs 

l Atuatoe. S bdacltefrln 
tarlblerlade yapılır. 1 

Kumb&rab "' lmmbarum lleeap. 
larmda en az em lnuı balıuwıtu 

kur'aya clabU edlllrler. 

........................... _ ...... _ 
Tek Kollu Cemal 
Gişesi Sahibi : CEMAL GüVEN 
Dalına \"üksek t.eveccllh ve lltlfatlannı eıslrgemlyeo a:dz mc.lekdq· 

larmın, lııtanbul ve taıradakl sayın m~terllerlnln Kurban Bayram· 

lamu candan kutlular. 

Yeni terttp blletlırlmlz gelmlfttr 

Bayram günleri Gişemiz Açıktır. 
ADBIS : lıtanbul, &bçckapı {)ıı.ddesl No. %7 

Emekli Stıba)1ardan Darp ma1611L 

TEK KOLLU CEMAL GOVEN 

----------
Belediye Sular idaresinden: 

l - İdaremizce kupalı zartlı eksiltme ile tahta, labı n kadron olmak 
Uzere 35,90 metre mlkA.p kereste ıı:ı.tm alınacaklır. 

2 - Eksiltme 19/11941 :razartesl gUnU ııaat 14 de Taksim~ Sıra.servi· 
!erdeki idare merkezinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek l.sttyenler idare merkezinde levazım scrvlalno 
müracaatla §arlnamcyt alabilirler., 

4 - Teklif zarllarnıın nllıayct eksiltme gllnQ saat 13,50 ye kadar yazı 
iıılrrlne \"~rllmesi lAzımdtr. O saıılten sonra gellrilecek zarflar kabul edilmez. 

(159) 

TlrlılJe Cambarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihı: 1888. - Sennaycsı: 100,000,000 Türk Lira:. ı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka m:ıamtleleri. 1 
P:ı.ra biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye nrlyor. 

Ziraat Bankasında kumbarab ve ihbarsız tasarruı hesaplarmaa en u 
60 Uram bulunanlara leDede 4 de!a çekilecek kur'a Ue apğıdald 

plA.na göre Uuaıİıl.}e dağttılacaktrr. 

HAYAT VE KOMPRiM 
HADM l:illlll• 
K D R U • 

ÇORBALIK ÇAPAMAR 
Hububat ...., ııebt..e komprlme.lle lılr ~ilk kalirlaizl temin Nı!IMll
Et \"8 'l'a\uk llU)'U Ue mamal .MERCiMEK. BEZJ:l.TA, 
komprimelerlmlzln 100 vamiık J*letle.rl ile!' ~rde 15 ve 60 ..,.,1111.p 
D kunııtur. Nefaaet, eubulet ve ueu&latuaa bir t.ecrtlbe De anbJ:'llır.l.ıEtl .. 

B0YtlK BAKKALlTIC lılAQAZALAJWlı'DA BULUNU& 

latanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihUyacı için reılm ve ıartnameleri dalıfllnde mulltellt "oll1 

ıeklllerde O adet mu&, e adet tabure, bir evrak dolabı, Mr ldltQptıaıset 
laboratuar alA.tmı muhafaza içlıı dolap yaptınlmaaı açık eksiltmeye 
nulmU§tur. • 

Ekılltme 13/11941 Çarpmba saat 15 de bUytlk Poatabane blııuı 
§rstnda Valde hanı ikinci katta 23 No.da idaremiz umum! depo m 
Oduında toplanacak mtıdUrlUk almı utmı komlayonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedell eoo Ura, muvakkat teminat '5 liradır. TallplerlS 
baptaki reılm ve prtnamelerlnl g6rmek n muvakkat tem!D&tlanm 
mak U.zcre çalııma günlerinde btıyük Po.tahane binam blrtnd katta 
kalem binalar ve levazım ,eflıtlne, eblltme gtın .,. aaatfnde de HO 
aeııeıi için muteber Ticaret Odan vealkut ve mun.kk&t teminat m&k 
ne birlikte yukarda toplanacağı yer yazılı komisyon& mtıracaauan. t 

r-Tstanbul Levazım lmirliğından verilen 
L harıcı ıstcarı kıtaatı ilAnlan 

AJağıda yazılı mevadm kapalı artla elmUtmelert 22/1/Ml Ç& 
ı;UnU aaat 11 de Stıloflu AAl1ted atm alma komtayonunda yapılacaktır. 
llplertn kanun! vealkalarlle teklif mektuplarmı ihale ıaatınden bir .. ı 
' el komiayona vermeleri. 

ctNst 

Sığır eU. 
Soğan. 

Mlktan 
JWo 

120,000 
75,000 

• • • 

Teminata 
Ura 
QOO 

1519 
(1727 - 48' 

100 ton Un kapalı zarfla elaılltmeye konmu,tur. llk teminatı :4260 
dır. 1.halcli 22/1/941 Çarpmba gtınll aaat 10 da Siirt de aakert atm 
komlıryonunda yapılacaktır. Taliplerin kanun! veaikalarlle teklif mek 
rmı ihale •aaUnden bir aaat evvel komlayona vermeleri. (1873 - mOI) 

latanbul Beıinci icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı merhun olup paraya çevrllmealne karar \"erilen < 

metre iki parmak kutrunda n mubtellf kuturda mü.ltamel demir boru, 
ad t komple vanWAtör, üç yüz metre kurıun borularla tecrit edUmlt • 
trtk telleri \'C tcfcrruab ''e cll'ktrik tealaatı, iki adet llllamora pompası, 
havuzu içindeki terUbntı, ııer.panlln ve vinç \'c bir adet kUçllk AÇ au de 
1511/0U Çartamba günü ııaat 12 den ıt e kadar Tahtakale bamam 80 

7 nunıarada aatılacaktll'. 
Birinci artırmada merhuna takdir ve tahmin edilen bedelin yüzde ye 

bc§l nlabetlnde tekil! vCı.ld olınuııa utıı 17/J/9'1 cuma gQntl ayni • 
)apılacaktır. 

Taliplerin gün 'e aaUnde hazır bulunacak ıatı~ memuruna mUrac:aa 
lan llAn olunur. (1858) 

Ba.9, Dif. Rede, Grip, Boma.ti•••& 
Ncvnlji. Kınklık" ve 88tlln AAnlanam Derhal &eeer 
icabında fiınde 3 kaıe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

''Maarif Vekilliğinin 
Lise birinci, ikinci sını 

j T ';ET f § T / :E "7 E ·~· ;E 7 Fransızca kitapları çıkmıştır 
DIKKA T: Hesaplarmdakl paralar bir sene içinde 50 liradan &f&t• V A K 1 T 

dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaalyle vertlect-kUr 

--~-~.r'.·~.~.n.::.n~.:.=ı.ı:.c:.:.~~.: .• ·.E.y.IQl_. _, .B.lr·lD·c·ik·A.n·un-· .1 ·M·&·rtl .:.1.H·azl·ra·cı·ı, Kitabevinde Satıl maktadı 


