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BARDiA 
Zaferinin Tesir 

Ve Neticeleri 
Bardia bu harbin mühım 

>ir dönüm noktasıdır. Mih
ıer devletleri bunu da tevile 
•alkışırlarsa ancak kendi 
.endilerini aldatmış olurlar. 

. :Başvekil Haricive Dahili 
'. Vaziyetimizi izah Etti 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
IR\ ört ay evvel Afrika harp • 
16::11 ııahalarının lngılızler ıçin 

oldukça kötü bir manzarası var· 
dı. İtalyanlar lngiliz Somalisini al
mışlardı . Mısır hududunda İngİ· 
lızler Solumdan Sidibaraniyc, son 
ra Mersa Matruha çekilmeye mec t 
bur olmuşlardı. Trablus ve Ha· f 
beşistandakı İtalyan kuvvetlerı. 
nin birleşmesinden, Mısırın. .ve 
Süveyşin ciddi ıurı:tte tehdıd!n· 
den bahis vardı. O zaman İngılız 
donanmasının Akdenizde tutuna
mayacağı, lngilterenın en mühım 
can damarının k~ısileceği ve Bal
kanlar dahil olduğu halde bütün 
Yakın Şarkın mihverin eline dü· 

Yegtine Gayemiz Olan M asuniget Um
desi, lttifaklarımıza Tamamen Sadık 
Si!ıasetimizdeki Şuurlu istikrardan 
'iyi eticeler Alınmasın"{.lntaçEtmiştir 

"Vatan Müdafaa Vazifesini Ozerine Almış Olan Şanlı Türk 

§eceği ileri ııürülüyordu. 1 

O sıralarda lngiliz adala:.10~.n SidibMani zalerİ.rıden ~ra Bıı,dıya zaferini de asgari zayiatla, 
akıbeti .ikinci ı~fta gıbi görun~· aıgari zamanda elde eden İngı1iz Orta ,Şark ordulan kumandanı 

Ordusunun Her Gün Daha Kuvvetli Olmasına Çalışıyoruz 
Ve Her Gün Daha Kuvv~tli Olduğunu Görmekle Seviniyoruz ,, 

yordu. lkınci cıhan harbıne . aıt General Wavel 
kati muharebelerin Şimali Afrıka· ı·Naı·Lı·zLEa 

lthalatçılaı·a Kendi JJlenfaatlerinin Fevkinde Unıumi /Jlellfaatill Hakinı 
da cereyan edeceği hakkında A M AN y A 
kimsede şüphe ve tereddüt yok· L • Olduğu Anlatılacall. Aksi Ta~kdirde İthalat De let Eligle Yapılacalı 
tu. Almanyanın bu muhareb~ T b v 

meydanına yetişme~ için ~.angı B a 1 k an 1 ar d a o r u g a 
istıkametten Akdenıze ınecegı me 

-, Ankara, 6 (A.A.) - B. M. Meclisinin bugilnl<U toplnn· 

R U Zv e it tısında Meclis lçtımamın ıo mart &OnUnc talikine aıt 

~ takririn knbııl edntşlnl mUtcakıp Başvekil Dr. Renk 

•••••••••ım Saydıım kUrstlyc gelerek aşağıdaki nutku söylemiştir: .eıesi. zihinleri işgal eden en bü· N f A D ogv ru 
yük dava idi. . Ü uzunu rt-

Bugün artık §Urasını iddıa e!• • 

mek caizdır ki mihver tarafı. Ş~- tırmak ı· stı·yor llerlı·yorlar 
mali Afrika meydan muharebesı-

Haykırıyor: 
ni kaybetmiş, İngilizlerin can . da· 
marlarına el uzatmak ümitlen ta· 
mamiyle suya düşmüştür. Mareşal 
Craziani'nin, Mıııırı &lmak id~ia· 
siyle ve her türlü itinalı teçhLZat 
ve hazırlıklarla ilerleyen kuvvet• 
leri Sıdibarani' de, üçte bir mik· 
tarında lngiliz kuvvetleri ta· 
rafından yıldınm gibi "'Urulmu~. 
elli bin esir vermi§tır. İtalyanların 
gene senelerdcnbcri alınmaz bir 
müıtahkem mevki diye uzenerek 
kurdukları Batdia gene az muka· 

Taymis Gazetesinin 
Dip!omatik Muhabi
rine Göre Maksat: 

Alınan Esir Sayısı 
30 Bini Geçti. içlerin

de 5 General Var 

Her Ş3yi Vereceğiz, 
Pa:·asım Ödamese
ler Bile Vereceğiz. 

Tlrldyeyl Tebdlt, 
Yananlstaaı 

Tecrittir. 

Alrlkada itaıyaa
larıa VazlyeU 

Karubk 
veınettcn ıonra düımlif, lngilizle- Londra, 6 (A.A.) - Vichy· Kahire, 6 (A.A.) - lngiliz 
rin eline otuz bin eıir ve çok den alınan haberler birbirini tut· umumi karargahının tebliği: 
miktarda ganimet geçmiıt.ir ..• ~n mamaktadır. Almıtnyanın, Vichy Llbya'da bir taraftan Bardiya 
garibi ıu ki Mareşal Grazıanı n·n üzerindeki tazyikı ıimdilik azal· harp .abasının temizlenme ameli
Tobrukta bekleyen word~s~. dne· t mışa benzemektedir. ltalyaya ha· yatı devam ederken bir taraftan 
ticenin ümitsiz olacagını ıp~ıda an va yardımı, müstacel ehemnuyet. da ordumuzun ileri kıtaatı Tob· 
kabul ederek yennden bıle kı· ı te meselelerden biri~ir. ruk mıntakaısına yaklaıtmaktadır. 
mıldanmamıştır. . , Diğer mühim hır mcaele de Bardiya' da alınan esirlerin adedi 

Şimdı lngilizler içın donanm;· Balkanlar meselesidir. .30 bini tecavüz etmiııtir. Bundan 
larının yardım!yle T ~hru1 ku a, - Bulgar Batvckili. Filof ü~~ine, başka bir çok tanklar, toplar, 1 
almak, Habeşıstandakı talyan mutat Alman taktıği mu~ıbmce, harp levazımı ve her nevi mÜ· 
kuvvetlerini ezerek zavallı Ha· bir tazyik icra edilmektedır. Ro· himmat ve iaşe maddeleri de iğ
beşlilere haklı bir inwt~k~m fırsatı manyada askeri tahfidat hakkın· tinam olunmuştur. Sudan ve Ken- t 
vermek işten bile degıldır. 1 daki Alman memba~l\nndan ç!"•· ya hudutlarında müfreze faaliyeti 

ltalyanların dünyayı fethet~~- nlan f&Yİalara ve sinir h_arbi sıy~- devam etmektedir. ! 
ye ve Akdenizi baştanbaş3 ır setinin diğer tezabürlerıne rag• Be§ General Eair Edildi 
İtalyan gölü haline koymaya çık· en filorun Alman nüfuz.una, K h 6 (A A ) Ort 

l ki rını m ' 1 'I b a ıre. . . - a l 
mışken. Afrika imparator u a geçen aonbaharda Hit er e . u- ~ar Umumi karargahının dün 

1 tamamiyle elden ka~ır~al~r.ı v_e Jupn Kral Boriı'ten daha zıyade akşam neşred:len fevkalade teb· 
lngiliz Akdeniz hakımı~etının b_ır muti bir vaziyet al~ından kor· liği: 
kat daha kuvv~tlefh1~sı, .~::?~~ kulnuuı için hiç bır sebep mev· Libya" da mühim Bardiya ünü, 
bundan ııonrakı sa a an ul cut değildir. Britanyalılar tarafından tamamile 

Mtltecavızıerln 
Sathana Bazı 
Olnu~tacatız 

Yeni!\fizanıA.ncak 
Hak ve Ad !et 
Nizamı Olacak 

B. Roosevelt 
büyük tesirler yapacaktır. span· ı Londra, 6 (A.A.) - Times işgal edilmiştir. ltalyan garnizo· 
yanın ti~dıd~n1 göz~ açıl~~:~· gazetesinin diplomatik mu~~rri.ri: nu, bugün tamamile teılim ol· 
Bir defa lngilız ere e uza ı l ' Almanların yeni sene proJe erını muştur. Bardiya' daki İtalyan gar. 
diğer taraftan Tancayı ltalyan a· .. le hulaııa etmektedir: nizonu kumandanı General Ber• Amerika Cumhurreisi B ... Ruz· 
rın eline düşmemesi içı~ al?ıkları. şo~lmanlar JUkta entrikalar çe- gonzoli ayrıca dört general ve veh kongrenin açılması munaııe· 
nı ima etmektden çde.~ınmıyor~:· viriyorlar ve balyaya destekT~I- daha bir çok yüksek ı;ubay, esir· betile ~merika .. fı.:;an v~ .mebuıı· 
Fransa da yeni en unyaya • k Yunaniatanı tecrit ve ur- l d d ı larına hıtaben buyuk tarıhı ehem· 

f l k A lman ma , • Balk er arasın a ır. . . k .. I . . 
VU§IDUŞ gibi ne es a aca , kiy • tehdit etmek içın an· miyeti haız bır nutu soy emıştır. 
tazyikına dayanmak imkanları ar· ~~i nüfuzlanna takviye etme· ltalyanların Afrikadaki Vaziyeti Sık alkışlarla kesilen ve sonunda 
tacaktır. 1 uğraııyorlar. Hitler, 1941 ~C: Karanlık gürültülü alkışlarla karşılanan bu 

Italya, Şimali Afrikada tutu· ye .. inde zaferi elde edeceğını Nevyork, 6 (A.A.) - Nev· nutukta demiştir ki: 
namayacak hale gelince ve se.ne· ~ milletine vadetmi§lir. Bat- york Times gazetesi, bugünkü cAmerikan milleti tarihinde 
lerdenberi taarruz maksadıyl_e .. .d. ıtratejiainin ilk nokta· başmakalesinde şöyle demekte- ı misli görülmemiş derecede tehli· 
hazırladığı teçhizat lngilizlerin eh- bcaAamı .....:~- yardunı artmadan d' keli dakikalar geçiriyor. 

d h 'ld b' "k"' t" il ınenaanın akt ır. k f 1 1 ne geçince a ı e ll' ço .~n .. u· ~-liz iatihaalitını baltalam ır. cBardiya'nın su utu, ta yan 1 1914 harbinin bize kartı o an 
nün önüne geçmek çok guçtur. ~ . · harp makinesinin ve prestijine ciddi bir darbe daha tehdidi bile bugüne nisbctle kü· 
Bundan başka İtalyan çizmesi, u~u?hıçıl~ t büyük bir kıs· indirmiştir. Bu kayıp, İtalyada rük kalır. J 9 19 da kurulan sul• 

h • k b ' d · k v harp ıatı sa a ının I ., Akdenıze a ·ım ır emz u • k" · · Fakat n. ciddi akisler doğuracaktır. Artık hun yıkılması hareketi Münib ha· 
Vetl'nin her taraftan tecavüzüne m.ını te:rneryuz ett~rtıyanor.tarafından Af 'k d l 1 d 1 • 1 b 1 

1 

~ıltere ve unanıs rı a a ta yan or u arının ıs· disesinden evve aş amıştır. 
maruzdur. . f b k it l · dirilen darbeler, cenu· tikbali karanJıktır. Almanların, Amerikalılar daima bu gidişe 

Mıh verin hır tarab~~~ uih a· bta yay~. ın ephesinin tehlikelerini 1 ,aşırtma hareketleri, şimdi Moıı· karşı davranmışlardır. Bunun ne• 
f • aması utun m ver u şano c 1' .. • .. 'd' . k'l 1 h 1· dar zaa a ugr b " f Af • d çık•mıştır. so ını nın son umı ını tcş ı ey e- reye varacağını er rea ıst insan 

hesabına büyük ı~ zaa. tır. , r~ mey ana mektedir. iptidadan görmüştür. 
k d nupta bır netice aıma d B .. · l h f 
.. a .o. v~ ce d"•ünce mihver için Sovyet Rusya a lnıilizler Bir Ayda 228 İtalyan ugün mutecavız er er tara. 
umıtlerı sura ıUy T adalarında Tayyaresi Diifürdüler ta hücuma geçrniılerdir. ilaçlarla 

t~rgi~~~ !~~~ve;;; ~hunı.u ~ıı;ml a. A k ı·k Hı'zmef Londra, 6 (A.A.) - Daily ;:r:e~;~ı~;:~1:~~~r~a~~:ü~e:~fh 
l 

Halbuki ngı LZ er, s er 1 Telegraph yazıyor: 

F
da ka ıy?.rk . .. wu" Somali ve Sidi· Orta Şarktaki lngiliz hava fi. halinde bulunan küçük ve büyük 

brans~ çlo ~ug İarın eline düt- M'· dd ,. u af ı ldı !oları geçen ay içinde bütün re· bitaraf memleketlerin de milli 
.~!~nıA ta.?;'~n bile dahil olduğu u e j z korlan kırarak 228 ltaly"an ta;t:ya. birliğini yıkmak, tefrika uyandır. 

tugu merıKa ı. b' kısmı . d '" •. .. l d ' mak ve bu memleketleri ic;ten 
h 

.d· d .. büyüı" ır resı uıurmuı er ır. k . h 
aı e ı.ınyanın ı. t'"' · bir aı· Moskova, 6 (A.A.) _ Ordunun ga· --o-- c;öktürme içın er vasıtaya baş· 
f l .. "c.li "es ıgı l 

~a er erin o en ı.;nll h" ·mlarına zetesi olan Krasnaya sz.verd'nin bil· Dalllllye ve Mflnaka vuruyor ar. 
radr. İngilil.1cr ha."a uc~ • vemc::t dlrdi~ne göre, ordu ve donıınmada Vazifem ıunu size haber ver-
ve istila nı;: ctler~ne ~u a Cenup muvazzaf hizmet, er ve erbaşlar için ıat Vekilleri Oell'!'J'( r mektir ki, istikbalimiz emniyetli:. 
kudreti gÖı:ıkrmı~lerdı. k • dört sene olarak t~blt edilmiştir. J ve demokrasimiz tehlikede bulu· 
'~ '- · • k b' surette azan Ankara 6 ( Huııus"ı muhabı'rı· • A A AL.ik 11 .. ruıni parıa · ır I Şimdiye kadar erler iki sene ve er· nuyor. vrupa, sya, rr a ve 
dı!;tan ve Amerika yanıba~ ar~n- başlar da 3 • 4 sene askerlik yapı· mizden) - Bu akşamki ekspres· Avuatralya kıtaları bugün demok· 
da rncvL•

1 
aldıktan sonr~ mu a• d le Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve raai prensiplerinin müdafaa11 için 

~ e. yorlar ı. 
~crnr·tlerinin gevşemesi batıra i Sovyet Hükiımetinin BeJırat Münakalat Vekili Cevdet Kerim bütün in~n ve teçhizat membala. 
crneı:. .. . dö· Elçisi Moskovaya Gitti lncedayı lstanbula hareket etmiı· nnı aeferber etnıiş bulunuyorlar. 
.. Bardia bu h:ırbin en muhım . Belgrad. G {A.A. ) sovyeUer lerdir. Bunlar e~lecek olursa Amerika 

cAzlz arkadaşlarım, 

İki aylık bir latUc karar vermiş bulunuyorsunuz. lnti· 
hap dalrelcrlnlzde, veya mcmlekeUmlzln diğer mıntnka· 

1 ıarında tetkikler yapacaksınız. Bize, güzel intibalar gc

tlı'menlzl dıleıim. Ankııradan a)Tilırken dahlU ve harici 
vaziyetimiz hakkında benden birkaç kelime dlnlemenlzi 
rlca edeceğim. 

Buglln dahilde en büyük çalışmamız, dünya. buhranı 
karşısında lktısadl ve ticari sahada lnuvazcneyl muha· 
faza etmek, Türk vatandaşının asgari ihtiyacına teka· 
j bUI eden yiyım, giyim ve yakacak maddelerinin bulun
ması, nakli, ve ııııtışı iş1ni sıkı bir nlınm altına almak, 
l.sUh.sali hattA elim1%dek1 vesaltin feVl<inde b ir dereceye 
çıkarmak ve bilhassa ihliklırla mücadeleyi km."' etlen· 
dlrmektcdlr. 

Bu hususta, hUkQmeUnlzi, lüzumu olan her tUrlU 
aelAhiycUerle teçhiz buyurdunuz. Sıkı nizamlı blr lktı· 
ııadl sistemin ilk kademelerinde bulunuyoruz. HcnUz ne 

(De\·aunı Sa. 4 Sü. ı de)* Baıvekil Mecliste nutuk İrat ederken 

Berlin İle Vişi 
Arasında 

Gerginlik 
Bal. 6 (A.A.) - B,1sler 

Nachrichtcn gazetesinin B'erlin 
muhabirine göre, resmi mahfiller, 
Berlinle Vichy arasındaki müna• 
sebetlerin gittikçe gerginle§mekte 
olduğunu ve pek muhtemel ola
rak ctamamile yeni bir vaziyet>e 
varılacağını kabul etmektedir. 

Harp Vaziyeti 
Bardlanın sukutu, Orta Şark 

askeri harekAtınm en mühim saf· 
luuıını teşkil etmektt"Alr. 

Sldl Barranlnln, Sellumun ,.e 
diğer muhtelif mlistahkem me\'· 
kilerin zaptı, l\lısm lstllA hııau
tıunda herhangi bir teşebbüs lmkA· 
nını a'F.&ltmıştır. Bardlanın uph 
ise bu lmkAnı tamamlle ortadan 
kaldırmı~tır. 

lstanbulda 

Ayın Son Haftasında 
Hava Denemesi Yapılacak 

Daire ve Büyük Bina!ardaki Ekiplerden 
Başka Denemede 8000 Kişi Vazife Alacak 

Şehrimizde ayın son haftasııı· 
da yapılması takarrür eden umu· 
mi hava denemesi hıızırlıkları ik· 
mal edilmek üzeredir. V ı;fiyet Sc
f erberlik müdürlüğü bu deneme· 
de nallun ve nakil vatntı.ı.lannın 
ne suretle hareket edeceklerini 
[:Ö&teren bir talimatname hazırla. 
mı:fhr ve bugünlerde bütün kaza
lara tamim edilecektir. Bu tali· 
matnameye göre halk ve nakil 
vasıtaları §U suretle hareket ede· 
ceklerdir: 

1 - Alarm işareti, tayyare hü· 
cumu halka el ve elektrikle mü· 

teharrik canavar düdüklerile ve 
kısa fasılalarla verilecektir. Bu 
alarme, bütün fabrika ve mü es• 
seselerdeki düdükler de i~tirak e. 
dcccktir. 

A - Korunma tel}kilatında va· 
zifc alanlar alarmle beraber der· 
nal vazifeleri başına gidecekler. 
dir. 

B - Cadde, meydan ve so· 
kaklarda bulunan halk, telaşıtız 
ve fakat acele olarak sükunetle 
evlerine gideceklerdir. Evlerine 
gitmek imkanı olmayanlar polı· 

(Oc\:arnı a. 8, t:m. 7 de) * * Tohruk, Bardladan ııo kilo· 
metre uz.aka olduğu için 1talyan 
kumandanı, en·ela kaybettlkl ============================= 
toıJrakları gc.rt almak, M>ora da 
~lı!lrra karşı harekete ~mek 
mecbıırlyetlndedlr. Bu da bllhaıı
ııa Afrtkadıı kolay blrşey değildir. 

Bardlarun zaıJtı 1nglll:ılere, mer
Ju~I Akt,enl:ıde 3 eni hlr \15 dolıa 
temin etmektedir. Bu, batı ~ölün· 
de daha bli 1ik bir ordu tutmak 1 
mcı;elrıılnl kol:lylaştırooaktır. 

Bardladakl lmıoaratorluk kU\'• 

,·etleri tılr taraftan temizleme 
o.mellyeNin • dc\ am edl3orlar, di
ğer ta rııft ım d:ı ileri km'\ etler, 
Rnrdııırıın 110 kilometre llerlı.ln· 

de bulunan Tobruka ) nkla~mış 
bulunuyorlar. 

Rurada ltaJ3anlann iiç tümen 
koılar lru' 'et lr.rl 'ardır. Fakat, 
topçuları ıa~ ıftır. Tanl<larının bir 
kııımını ıln Sidl Harraııl harhln
dl'I ka) hetmlştlr. Mare~ Gra:ııa
nl, bu kadar bir kuv•·etlc harbi 
kabul edecek mi, yokııa o da ge
nerallerine Utlhakı mu\'afık mı 

bulacak? 

Kurban Bayramının Hnsusiyeti 

hurn noktasıdır. f\lihver devletle~ Birliğinin Belgrad elçisi Plotnikov, Aynı trenle Başvekalet Müste· ı bunların kar!ısında tek batına ka-
k unu. tevile kalkışırlarsa anca ı diln gece Moskovaya hareket etmlf· şarı Vehbi Demirel de hareket et. lacaktır. t!e hürriyetlerinin 1n41ba. 1 

ı endı kendilerini aldatmıı olur· •t.. ' tir. (Dtwa ru ısa. S ısu. 6 da) =•= 
ar. -· 

Bunun oo\'8bını önUmiizdekl 
hafta içinde tnkl,af edeoek olan 

(Devamı Sa. S, Sil S de) =*= 

Yarın Kurban bayramıdır. Şekrr t>UrUlerc uı hlllkın alıp e\' lne g00• 

bayramında şekerci dükkanlarında ı derdiği tnrttu. taşınan kurbanlık 1;;0 • 

sıra bekli) en halk, bu balT&nlda da yunlara t.esadlıf edllınekt.cdlr. }' uka . 
şehrin mc) d nlanudn yer alan ko· ndakl resim dun fotogrnf muhabirJ
yun ttUrUlerlnln başında blrlkmlıt bu· mlzln tcsblt ettiği \e Kurban hayra. 
Junuyor. Bu arada, şehrin caddele- mının hu u l)cttnl gö teren bir lntı
rlnde, bir m~ydandan dlff!rlne gtden hadır. 
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la!ISillf.lEC=:YA AHı M.SAMı TE%i$ ----
~ Şehirve Menzlekef Hiıberleri 

·Donanma Geçerken HaJk Barekallah Piyasa Vaz~qeti: 
Diye Bağırıyor ve Bu Ses Küreklerin p e -:J n İ r 
Çıkardığı Gümbürtüye Karışıyordu. 

-23- 1 
Bütün Stokı'ar 

1 tsbit Edit"di 
Ayni yoldan yürüyen Deli Pet. ciler, Topçular, Top arabacılar ve Son günlerde artan peynir fi-

re. buna muvaffak olmucıtu. Fakat Sakaların dörder bölük lerı ortala- yatlarına mani olma· üı;ere çalı
oı.un tutumu ile, heri ~andaki t~- ı n uzun külahları, renkli dolama- ~an Fiyat müraakbe bürosu hali
t.ım arasında karlı daglardan yu- larıyle ve sarı, kırmızı, ht>yaz, s~- hazır İstanbul huzhanelerindeki 
ce farklar vardı. ı yah, alaca bayraklarını dalgalan· peynir stoklarını teshil etmiştir. 

Öteki geceleri uykusunu, gün· dıra dalgalandıra geçtiler. Tt>sbit edilen ii11tdere göre h~-
du.deri durağını feda etmiş, bir Kapıkulunun bu yaya askerle- len Cürnhuriyct buzhanesinde 
.• 1ele gibi çalışmıf ve yoktan yü. rini Silahtar, Sipah, uıufeciyanı 820 çuval kaşer peyniri, 1508 çu

l e bir mıllct var etmiş ve yurdu· yemin, ulu!eciyanı yesar, gureba- val sıra peyniri, 6770 teneke be-
n un geniş hudutlarına sığamaz ol- yı yemin, gurebayı yesar süvari yaz peynir, 608 teker aravyer • • 1 • Ticaret Odasının dünkü ıçtımaın da seçime ittirak edenlerle top a ntıyı açan 
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Demir Muhafızlar 
Lideri 
Y ..-... z.n: or. Yl1.Dl2 

fc::>6 ir iki gün evvel ajanslar 
t:::) Romanyada gene bazı dı• 
hili kargaşalıklar çıktığını ve bıf 
mıktar kan doküldiığunü haber 
veriyorlardı. Şaşmaya sebeP 
yok. Bunlar Romanyaya dikıld 
yeni nizam ağacının açmaY1 

başlayan kızıl çıçekleridir; me\'• 
sım mevsim açacak, kuruyac:a1'. 
sonra gene tekrar açacak ~• 
kımbııır ne zamana kadnr bll 
böyle devam edıp gidecektir. 

muştu. Gözü Hint illerinde idi ve bölükleri takip ettiler. (her bir teker 50-60 kg.) 
bu nehirlerinden elmaslar ta~n. 1 Bunları İzmit, lznik gıbi yakın Tahtakale buzhane.inde 320 
oYalarında z:ümrütler yatan, ocak· eyaletlerin yerli kolu askerleri. çuval ka~er, 879 çuval 9'1ra peyni. 
larında yakutlar ı ıldıyan ülkeye Azep, Sekban, Tlifekçi, lcareli ri, 6418 teneke beyaz peynir. 

Ticaret Odasının 941 Devresi İçtimaı ı 
Maraz mikrobunu bir ket• 

vücude sokmamak lazım gelıt· 
di. Ü gırip yerıeştikten ıonr• 
muayyen tahrip devirlerini yap• 
mamasına imkan yoktur ve bii• 
tün tedbirler nihayet hastaya ge• 
çici bir iyilik duygusu temin et• 
mek içindir. 

varmak için önüne gelen her §eyi ve Lağamcı bölüklerinin geçısı Dimitri Kondopulos buzhane· 
dcvırip geçmek emelindeydi. tamamlıyordu. ( 1 ) sinde 128 çuval kater. 998 çuval 

Beri yanda memleketin feyz ve Ordunun son mangaları geçer- sıra peyniri, 15 5 7 teneke beyaz 
necatı gı.il, yasemin, zümbül ve la- ken artık Üçüncü Ahmet te, ya· peynir, J 4 teker gravyer. 
le tarhları arasında ve tenleri bu nındaki kadın yapılı ve kadınlar Karaağaç buzhanesinde 905 
ç'r·eklerden zarif, kokuları onların gibi siislü vezirlerinde de yorgun~ çuval ka§er, 2325 -teneke beyaz 

Toplantıda Riyaset Divanı, Hesap ve Muamelat Müfet
tişleri, Kongre Murahhasları, İdar~ Heyeti Seçildi 

l...o ularından bayıltıcı kadın ku· luk ve bıkkınlık alametleri belir· peynir vardır. 
c:ı;1;Jarmdn aranıyor, kale, bürç, mişti. Bir an evvel halkın "evk Şimdiye kadar yapılan ihbar· 
köpru, yol değil; saray, kaşane, ve heyecanla alkı§ladığı ve ihti- !arda peynirlerin muayyen §ahıs~ 
kasr ve ko,.k ınşaatına ıgermi ve- yar ninelerin: lann elinde bulunduğu bildiril· 
riliyordu. - Rabbim birinizi bin eylesin. mişse de bu tetkikler komisyona 

V c nihayet içer de yükselen Dualarına gözlerinin - ya~larını peynirlerin muhtelif kimselere ait 
s dayı ikaz berikileri istemiye is· katarak seyrettikleri yiğit ordu- olduğunu göstermiştir. 
teını) c kıpırdattı. nun , sonu gelmesini bekliyorlar· Komisyon stoklarla güniı gÜ· 

XI dı. Onlar sırf halkı oyalamak ve nüne alakadar olacak ve hiç bir 
ilkin bu kıpırdanış bir atılııı bir sefer açılacağı hissini uyandır· suretle peynir ihtikarı yapılması· 

şeklinde tezahür etmişti. mctk için yapılan (2) bu merasim na meydan bırakmıyacaktır. 

İstanbul Ticaret Odasının 1941 
devresi içtimaı dün saat 16 da 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Llıtfi 
Kırdarın kısa bir hitabesile açıl· 
mt§tır. 

Vali azalara te~ekkür ettikten 
aor..ra riyaset divanı intihabına ge. 
çilmiş, reyler aleni olmuş ve içti· 
mada bulunan en ya§lı aza B. 
Murat Furtun muvakkaten riya
set divanına seçilmiştir. 

Bundan sonra asıl intihap baş· 

lamış, 2 3 azanın verdiği hafi rey. 
)er neticesinde 2 3 reyle birinci re
isliğe B. Mithat Nemli, ikinci re· 
iıliğe İbrahim Kemal Baybora, 
birinci reis vekilliğine B. Ahmet 
Kara, ikinci reis vekilliğine B. 
Nuri Dağdelen intihap olunmuş
lardır. 

Bunlardan baoka. hesap müfet. 
tişliğine Ziraat Bankası müdUrü 
B. Mehmet Ali, muamelat şefliği
ne B. Sabri Küten, kongre mu· 

rahhaslıklarına Bay Sait Dormen 
ve B. Hüseyin Hüsnü Arsan inti· 
hap olunmuşiardır. 

Bundan sonra idare heyeti in· 
tihabıııa geçilmiş ve idare heyeti· 
ne müttefikan B. Nuri Kozikoğ
lu, B. Şeref ettin Alemdar, B. Su
at Karaosman, B. Ziya Kılıç ve 
B. Hilmı 1auı Bıırlot seçilmi§ler· 
dir. 

İntihaptan sonra azalar hazır· 
!anan bufecie izaz olunmuşlaı dır. 

1 2 levent hamlacının bir kuıı biter bitmt>z gene yalılarına, kö~k y · E f' 1 
gıbi uçurduğu zevrakı saltanat, b.t. !erine, kamlarına kavuşmak ve ma t ıyat arı 
,.;ında zumrütler, yakutlar, inci· gül yüzlü, gül kokulu cariyelerin F' M" k b k · 
lerle süslü aarığın ortasına sokul- yumuşak ve ılık kucaklarında yor. ~yattl u~a a eb. 

0n:;~!.0~unan 
mu§ sorgucu Boğazın rüzgirıyle a-unluklarını gidermek için, sabır· et I ~a ark a. \es '! c ;ııd em
titreyen saadetlu hünkarı, Ü•kü- sızlanıyorlardı. Fakat son kıtala-ı s~. 1 

•• 
1 

az~- da~pKa.r arla ınk an. az 
d '- 1 k b" "k k h .. k .1 . . k' goru meıı;te ır. uap ar omısyo 

Asker Ailelerine Yardım Tahakkuk!a. ı ( Mi .i Piyango "ı 
Herhangi Bir Yanlışlığa Meydan Vermemek I 

Üzere Tek Bir Formüle Tabi Tutulacak 
ar yaıı;asına u aııtırır en, uyu rın ar ası enuz eııı mı,tı ı; ar~ .. d k b'lh k 

k .. 'k .. b ) d k _ı d l l . d l na muracaat e ere ı assa ı· uçu yuz parçayı u an onan- a<ıan avu , zurna ses erı uyu - k l · d b l d 1 
d b. .. · · · h vırcı et erın e u emsa o ayı-

ma a ır goıtenş gcçısıne azır· du. Tozu dumana katarak yekpa. .1 k tt:kl · · 65 
1 d b . k 'b' ·ı 1 il sı e ço zarar e ı erını ve 
anıyor u. re ır aya gı ı ı er eyen ve yeş , k k d'I · 1 1 k 

Uçüncü Ahmet Üsküdar sahili. kırmızı, sarı, beyaz, siyah hulasa uru~a .e~ ~ er~e ma 0 al ~-
ne ayak basar basmaz kadirgalar• renk renk, çeıit çe~it aylı, yıldız- vırckı etınb ~!! /:ı'11 kal~r kİ ıa. • 
dan selam topları atıldı ve padi· lı, tekbirli, tehlilli bayrak ve san- ~a mec krıyd~ j e a 1 arını 
ah murassa bir eğer kapatılmıı canlar taşıyan, enli kılıçlarını çek. ışaret e~me te ır er. . • . 

bir ata hinbir ihti"!aml& bindirile- miıı baııka bir kafiie sökün etti. . Komısy.o~ bunların şıkayetlerı-
rek yola düzüldü Ü .. .. Ah .. 1 t nı nazarı ıtıbara almakla beraber 

• çuncu met taaccup e e ra· . l d w • • • k · f' 
Bu ıırad b••ta 1 O oturaklı kır· f b le • İb h' P emsa ı egıııtırmıyece tır. ıyat· 

-s ına a ınca, ne vezır ra ım a. ) . d d'W b l 
lan.c,.r)ar 1 7 oturaklı firkoteler S k · K t ara tesır e en ıger se ep er a· ._ , , • pnın, ne eras erın ve ap anı· l _ ,_ k 1 J 

Aıker ailelerine yardım için uzun bir görü~meden sonra bir 
kazalarda yapılan tahakkuklarda talimatname yapılmak kararı ve· 
bazı yanlışlıklar olmuş ve şika- rilmiştir. 
yetlerde bulunulmuttur. 1 Bundan sonra tahakkuklar tek 

Dün Vilayette Vali muavini bir formülle yapılacak ve her ka· 
Ahm~t Kınıg'ın başkanlığı altın- zada aynı ~ekilde olacaktır. Şika
da bir toplantı yapılmış ve ~u yetleri önlemek için bu §ekilde 
toplantıda kaza kaymakamları ıle . . l 
B 1 d . M h b · · b lunmu" hareket bır mecburıyet o muştur. e e ıye u ase ecısı u •• · 

20 oturaklı faliteler ve 25 otu- d h tt y · . raştırı m~ta ve oyun ann ıtan-
eryanın ve a a ne enıçerı ve b l 1. k d ·b· f' tur. • 

raklı kadirgalardan mürekkep in· d s· h w 1 k d' . u a ge ınceye a ar ne gı ı ıyat k'll hakkında ne e ıpa aga arının en ısıne .. l . k ld ki T ahak.kuk. §e ı eri 

Ve kaymakamlara da itirazları 

tetkik salahiyeti verilecektir. 
ce donanma Üsküdar önünden k b' . tt l tememuç erme maruz a ı arı 

c~vap verece ır vazıye e o ma- ) k d ----------------
Marmaraya dogwru ilerliyor Bun· d ki .. d" araştırıma ta ır. • ı arını gor u. . . 
arı her ~üreği altı kürekçi tarafın. Onlar da raııkın ıaııkın gittikçe . Menşee kadar tet~ık edılecck 
1an çekıl.en otuz ot~raklı P&f& yaklaıan kafileye bakıyor, güm· fı?"atla.rdan s.onra katı emsal tes· 
\§tardesı, onu da yuksek ve ıe· bürdeyen davul ve ortalığı çınla· bıt edılecektır. 

Fakültelerde Büyük Adamlar ~alerf si 
f 6 mavuna ve üç aüverteli iki tan zurnaların ardından dalkılıç 
ılyon.dan mürekkep ağır filo ta· yürüyen çerilerin hangi ortanın Şekerde ihtikar ilerde Üniversitenin Umumi Galer.'si Olacak 
PBeddıyordu. 

5 300 
.. k . yiğitleri olduğunu kestirmekten Son günlerde ~eker fiyatlarında üniversite dekanlar mecllııi yeni 

u onanmanın u cen çı I d .. ··ı "k ) b • .:~ )' · 1 o 500 .. k" k . 1- k .. 1 aciz bulunuyor ar ı. goru en yu se me u ,.u ... ıe lftn 1 bir karar almıştrr. Bu karara göre, 

6
e •

0 
u udre çı odma uzere Hepsinin çelikleşmiş viicutleri, nakliyattan ziyade bazı bakkalla- her fakültede bir cBUyUk adamlar 

80 mevcu u var ı. . . k b k l 'h 'k' - L • t ) · d · · B b' . .. b" k azım ve ıman o unan a ış arı rın ı tı ar YAP!Jl~ ı• eme erın en galcrisı-. tesıs edilecek ve sonra ile· . ~ ~f ')' aşr :r N ve er· vardı ve geniş ağızlı kılıçlarını ileri geldiğini meydana çıkarını~- ride umumı bir galeri vücude getiri· 
sverısı d'kal~aMr ı, k fe u''ı h eHmçe ı, havaya doğru kaldırarak iri birer tır. FiY.at Müraakbe komisyonu- lecektir. Resimleri galeriye konacak 

ene ı ı os o a ırvat . l · k 1 k ' .. • . .' . . granıt parçasının yuvar anı~ını nun ruznamesıne onu an şe er büyük adamların seçimi fakülte ted-
eb~ırl.~krdbe? ~u.rekklp tu·rwe.kçık~.n 1 andıran bir heybetle geçmeye ko. I fiyatlarının teshiti işi ilk içtimada rl.ıı meclislerinin ittlfaklle. yahut Uçte 

ukylu B ırw ıntızam a. çel tıgı du· yuldular. Bu sayısı bine varan ka- hallolunacaktır. iki reyle yapılar.a~ur. 
re er ogazın mavı su arına a· f'I H .. "il" k 1 d ı 
1 k k .. b" t" .. f k ı e ızırın gonu u a ıncı arıy ı. ou··nku·· hracat Edebiyat fakUltesine Namık Ke· 

kıp lçı tı ça h'gldumb~~kusu h alka 
1 .(Arkası var) mal, All Şlr Neval, AbdUlhak Hl· 

ap ıyor, sa ı e ırı en a ın: 

M il h b k• il h Dün muhtelif memleketlere mit, Kant ve Dekartın; fen fakülte-
- aıa a • are a a .... (1] E d t ihi ve kıyf tn · 
S d b k k "k n enın ar e a- 500 bin liraya yakın ihracat ya- sine E18chteln'ın, Hanrı Puankare· 

a ası una arııara yer ıo i Ali s · 
)' d me 0 man. pılmı,tır. Bu arada Almanyaya nln; Tıp fakUltesıne pasteur ve 

ın Sıyolr u. . 1 • tl [2) LAle devri, Ahmet Refik. Os- mühiO'l miktarda tütün, Finlandi. Kl6d Bernarın resimlerinin asılmaııı 
u tan ve vezır en a arının nıanlı tarihi, Ahmet Rasim. 

•· w 1 · .. t" d yaya tütün, M111ra, Filistine grav. muhtem~ldlr. muzeyyen eger erı us un e uzun· 
ca süren bu geçişi üzüntü içinde 1 1 yer peyniri, Romanyaya t)ftik, Talebeyi Teıvik İçin İftihar 
seyretmişlerdi. Saraylarının genit Bayram cı'n balık. Bulgaristana balmumu, Levha.lan Kafi Görülmüyor 
st>dirlerinde kuıtüyleri ve ipek ııil- balık, zeytin. Macaristan ve Yu- Orta mektep ve lise mUdUrlerl bu 
telerj üz~rinde ve körpe cariyele- ~ goslavyaya tiftik, iç fındık iÖn· ayın on dördUnde tstanbul Kız Lise-
rin yumuıak dizlerind~ günlerinin Ankara-/stanbu/ derilmiştir. sinde mutat aylı~ içtimalarını yapa-
bütün vaktini geçirmeye alıfml§ 1'dDlacak caklardır. Bu içtimada, ık! seMdcn· 

llkmektep Bapnuallimlerinin 
İçtimaı 

İstanbul ilk nh:h.ı.cp başmuallimle· 
rl bu ayın on yedisinde Emlnönn 
Halkevinde toplanarak talebe velile
riyle mektep başmuhalllmlerlnin de
gıı, sınıf muallimlerinin temas et-
mesinl ve kayıt işlerinin de daha pra· 
tik bir şekle getirilmesini karar al
tına alacak1ardır. 

Karamustafa Paşa 
Medresesi 

Aıarıatikadan olan Çarııkapı· 
daki Karamustafapaşa medresesi 
lstanbul Belediyesi tarafından ta· 
mir edilecektir. Medrese tamir· 
den sonra Belediyenin emrine ve
rilecektir. 

lnkılAp MboılDID 
Öulııdeld Blllalar 

olan bu tacidarla devletluler, at· T r en i llaDgl Barlar btri mektl'plerde tatbik edllmtkte 
)arın eğerleri üzerinde rahatsız ol- Bazı gazetelerde tarihi kıymeti Etrafının tamamen açılmasına 

6 (AA ) D l h olnn clftihar levhaları>. usulünlln karar verilen Beyazıttaki inkılap muşlardı. Ankara, . . - ev et haiz surların yıkılacaiından ba - şimdiye kadnr verd ğl netıce göıil~U- .. . . .. .. d b l b' 
Ordunun geçeceği meydanın Demiryollan idareıinden aldığı4 sedilmektedir. Dün bu husuıta . muzesının onun e u unan ına• 

b 
ıecektır. Bu sene ilk not devresındr. I d h 1 k 1 • · B 

münasip bir yerine büyük ir o- mız malumata göre, bayram mü- yaptığımız tahkikatta bu haberin arın er a yı t:rı ması ıçın e· 
tağ kurulmuş ve geniş bir sayvan nasebetile 7 Sonkanun 1941 salı yanlış olduğunu öğrendik. Yalnız bazı mekteplerde talf'bPltrln çrığu ı lediye Reisliği tarafından alaka· 
hazırlanmıştı. Hünkar Bini~ğası. günü saat 1 7 de Ankaradan İs4 halkın emniyeti bakımından maili kırık numara aldığından 6 \'e 7 nu· darlara kati emirler verilmiştir. 
nın yardımıyle ve gümüş iskem· tanbula ayrı bir yolcu treni tah· inhidam bulunanlar, Müzeler mü. mara alanlar da iftihar Je\'l1Mı için Müzenin içinde bulunan havuz da 
leye basarak otağın önünde atlan rik edilecektir. Yataklı vagonu ile dürlüğünün muvafakatilc yıkıla. teklif edilmiştir. Mualllmlerden bazı· esaslı bir şekilde tami~ edilerek 
indi ve derhal mehter takımları lokanta vagonunu havi olan bu cak ve buradan çıkacak malzeme !arı talebeyi daha fazla ı:alışmıya teş- su verilecek ve bu suretle müze· 
nöbet vurmaya başladılar. Önde tren, çarşamba sabahı saat 7,45 ile de eski eserlerden olan tarihi vik için yeni bir usul bulunması flk· nin harici ve dahili tanzim edil-
Yeniçeri, Acemioğlanları, Cebe· te İstanbula varacaktır. kapılar tamir edilecektir. rtndedlrler. miş olacaktır. 

13 -
Dalaın \'e senem bir halde bileti

ni aldı. Yaklaşan trenin rtttlkçe zl
yadelflljell ıttrWtlllert, etrahnda ko
nulJ&n, baykınl}&n halk onu büabUttin 
ıoenemletlyordu. 

Nihayet tren durdu. Piraye, ka
pıınnı açık buld11p rastgele bir ikin· 
rl me,·kl vaıona blnmlftl. Peoıcere
nln önünü bo' bularak oraya yer
leşti. 

Gözleri gayri ihtiyari kala.balık a· 
ruında dolaşıyordu. İçinde dayanıl
maz bir acı duyuyor, kalbini kemiren 
tılr ıstırabın. dtmaırnı pençellyen bir 
ıcararınzlığın benliğini erlttıttnı hm
M"dl3 ordu. Nihayet kampana çaldı \e 
tekerlekler hurekete reldl. 

O zaman uıakta, bir afaç ıövde
ıılne dayanmış kımıldamadan duran 
Saffeti görmü,tü. Genç adamm .... 
rarmı' yllzü ,.e kederll bakıl}ları tA 
kar,ıdan farkedl113·ordu. 

Piraye bu güzel erkek hayaline son 
bir defa bakh. Sonra, bir mek~p 
çocuğu gibi başını kollarının tlzerJne 
koyarak maJl\'olan ııaadetlnln ~ütün 
ye1lle aklamıya betladr. 

il 
- tıU SESE SO!IJRA -

SEFALETE DOORU ... 
Halka halka yük~elen ıılgara du· 

manlarllr, ve yU:r.ll'rre klı:lnln neffl81-
le mlile'' es bir hale gelen hann ha· 
\'Mı, birdenbire <'OIJ&D bir fokatrotla 

çalkanmı,h, ,ampanya Ye '"18kllerln 
'erdiği mahınıırluk ile baygrnia.,an 
&'Özler bu O.) nak nağınelf'rhl cnfkun
luflle parladı. Dip m1U1alardan birin· 
de oturan y~lıca hlr adam yanındaki 
kıranta şahı.ın kulatına efill'rek: 

- J<'arkında mııHn '! dedi, bu ak
tam )"ine mil~ oııer gıirtinmedl

Ötelcl hafifçe güliim"eyerek muka
bele etti: 

- İki üç gündur ~an8ı uygun de· 
jll ... Bu gecfl de herhalde birkaç bin 
lira kay·betmı,tır ... 

- Bu adama bir naııl.hat etııek ... 
Sonunu vahim gorüyorwn ... 

- .Semize lbım .. aklı l>aıJında de· 
tıı mi? .. 

- Aklı bıutında oı"a böyle kendini 
kapıp koyuverir mi hJç '! .. 

- Böylelere 8"ımak cab deilldlr ... 
Kendi haline bırakmah ne yaparsa 
yapsın! .. 

lhtlyar adam •u"tu; bAla ~ın 
bakı~mı muhafaza eden küçük röz
lerinl timdi ortada dönen çiftlere çe
virerek mtitebesıılm ~~·re daJdı. 

Çok g~meden, wonun nihayetin· 
deki bUyUk camlı kapı açdmı,tı. 

Muntazam enılamına litkışan uzun nıııı .... 
bir frak gl)inml'} sarışın bir adum - ?\·c JllLık ki ~akınıla ı.erınayeyi 
içeri &'lrdi. Bir anda bütün gözltr ı..edlye 3 l.t.let«ı•k.. ona herkes bu 
ona ÇC\ rllmlştı. Dans eden kadmlar meftun!~ etı o ı.aıııaıı ıla gostcrccek 
bile başlınını dondilrerek onu görml· mi aC"aba? .. 
ye ç.alışıyorlardı. 1 811 SÖ7, lllllUlllİ bir kahkaha ile bö· 

Genç adam ağır a.dınılarla boş bir liındU. lkıı.I dı• ııe olduğunu anlanıaı.. 
ma~a3·a doğru llerlledl. Fakat bu es- için etranarına bakındılar. Kadınl. 

nacla <'&7. durdnğmıdaıı bir alay ka· erkl'kli bir grup, eğile doğrula, elle· 
dın onun etrafını ııarmı,tı. Her biri rlnl dl7Jcrln~ vurarak gülüyordu n. 
bir ,ey ı;öyliiyor, niçin geç kaldıfını mesele derhal anl&IJıldı: KadınlardaL 
soruyorlardı. biri yeni gelen san~n adamı, tan 

Bu aahneyl giız udle takip eden oturacafı esnada altından sandalyesi 
ihtiyar çapkın ;)1ne yanındaki .ırka- nl cekerek- yere du,urınu,ıu. 
daşına fmldadı: Genç adam öfke ile ayağa kalktı 

- Pek ne,,e1;l7. goriiniıyor.. dedi· Bu mu7Jplljl yapan kadına donf'rek 
A"ln doğru galiba!. - Bu bir tt"rblycsl7.llktlr, ded. 

- Şl.lpheııiz .... 'asıl zoraki güldıi· kenliln!zl ııer«de <ıanıyor11unuz? 
ğlinU görml.lyor musun'! Bu !!Öze tele gözlüklü bir zUpp 

- ~unu blra:ı nıaııanuza çağıua.k ka~ılık ,·erdi: 
da ııoraak .. 

- Şimdi hu mümkıln olmaz.. ka· 
danlardan yakasmı ıuyırmasına mey
dan yoktur." 

- Fakat, doğruııunu istersen, ben 
de kadın olaydım ona meftun olur· 
dwn ... ErkeA"ln ghzell de hu kadar 
olur bani?.. Simdi bile ona havra-

- Ya alı; kendinizi nerede saoıyor 
sun uz beyefendi'!. 

Bir an iki f'rkek birbirini hidde' 
le aüzdUler ,.e, aanşın adam b ' 

hamlede, maııanın 117.erlnde duran tı 
dolu ,anıp:ınya kadehini alarak ka 
ı:ısındaklııln ııuratına savurdu. 

(Arkası var) 

Bugün Çekiliyor 
Mlllf Piyangonun dördüncü ter· 

t1p UçilncU çekilişi bugün bğledeo 
eıonra saat 17,30 da. Eminönü Hal· 
kevlnln konferanıı ııalonunda ya
pılacağından salon saat 16 dan 
itibaren halka açık bulwıduruıa.. 
t.aktır. 

Arzu edenler çeJdll~l eerbetıt 

surette takip edclılllrler. 
İkramiye kazanan numaralan 

Ankara radyo!'la ıı.kı:ıan1 servlıııln

de neşredecektlr. 

Kaymakamlar Ve 
Müfettişler arzsında 
Nakil ve Tayinler 

Ankara, 6 (Hususi muhabiri
mizden) - Dahiliye Vekaletı 
kaymakam, müfettİ.§ ve müdür 
muavinliklcri arasında bazı deği
şiklikler yapmayı kararla§tırmı§. 
tır. 

Bu hususta hazırlanan listeyi 
aynen veriyoruz. 

Söke kaymakamı Yahya Çer· 
ke§ kaymakamlığına, Mahalli J. 
dareler umum müdür muavini iz
zet Söke kaymakamlığına, Mül· 
kiye müfettişi Hulusi Reyhan iye 
kaymakamlığına, Midyat kayma. 
kamı Mehmet Ali Çürükhan kay. 
makamlığına, Hayralı kaymaka
mı Niyazi Midyat kaymakamlığı
na, Çürükhan kaymakamı Nuri, 
Reyhaniye kaymakamı Necdet, 
Çerke§ kaymakamı Halil Mülki
ye müfettişliğine tayin edilmi§ler. 
dir. 

Tarihi Eserler 
Tamir Ediliyor 
Evkat idaresi Beyazıt camilnin 

esaslı bir surette tamirine lüzum 
görmUş ve tamirata da başlamıştır. 
Mabedin sağındaki minare bir zelze
lede yıkıldığı ıç!n yeniden yapılmış, 
fakat soldaki minııl'e olduğu gibi kal· 
mıştır. Mınarenln KUp tarafındaki 
mozaylk sllslerin ve mermerden oy
ma 9(lrefe korkuluklarının yUksek 
kıymeti olduğu için tamire buralar
dan başlanmıştır. Belediye de bu ma
betle beraber, imarethane, mektep 
ve kUtUphanenln etral'ını açarak bu 
kıymetli tarih yadlg!rlarmı ortaya 
çıkarrnıya karar vcrmiştır. * Şehir mütehassısı Prost Fatih· 
te Saraçhanebaşındakl Amca Hasan 
Paşanın mektep, medrese, sebil, ca
mı ve çeşme ile mezarlıktan mllte
,ekkll mimari manzumesini ve bil
hassa tunç parmaklıklarını tarih ve 
anat bakımından çok mllhlm buı

Juğu için tamirine lllzum göstermlş
lr. Tamire başlanmıştır. Hendese
ıln blltün .şeklllerlnden arUmcck ağı 
;fbi dokunan şebekenin başka bir 
erde eşi olmadığı da anl!H'ılmıştır. 

Tlirk nıllletlnln göklerimiz için 
Ha\'& Kurumuna yaptıA'ı yardım, 

onun müstakil ya.,amak azminin 
en parlak bir ölçtlıılldür. 

Asıl acınacak cihet bu hasta• 
lığın Romanyaya kendi öz e'I"' 
latlarından bir zümre, Dernir
muhafızlar eİiy)e musallat edil
miş olmasıdır. 

Demirmuhafız! Ne güzel i
sim, ne emniyet verici ıembol• 
Memleketin kafaca, vücutçc eti 

iyi yetişmiş tığ gibi çocuklann• 
dan bir grup. Zihinleri de göı• 
]eri. renıderi, üniformalannııı 
demirleri gibi pırıl pırıl. 

Ruh kuvveti, zeka kuvveti! 
inanış kuvveti, vücut ve gençlik 
kuvveti! Bütün bu kuvvetler;.. 
bir araya gelerek insana ayrıc• 
bir de cesaret kuvveti vermeaiı,. 
den niçin güphe etmeli} Etrafı• 
nın böyle bir demir kordonl• 
çevrildığini 8Ören bir memleket 
emniyetle uyumakta haklı dei1l 
midir} Fakat ne yazık ki bO 
gençlığe yabancı bir ideolojinİI' 
mikrobu girip yerleımiıtir ~e 
onlar bir kurdun tehlikesizce 
göreceği bir rüyayı bir kuzunull 
da aynı emniyetle gorebueoe~t'" 
ni zannetmek gafletine düımüf'. 
lerdir; bir memleketin gençliii 
için, hele böyle enternaeyon•~ 
anarti hengamelerinde, kendi 
varlık ve istiklal prtlarının jcaP 
ettirdiği ideolojiden baokaaınd• 
selamet olmadığını anlayama· 
mııılardır, 

Eski tarihte para ıçın vatall 
satan adamlar görürdük. Y eaı~: 
sinde bu iıi yabancı bir ideoloJ1 

adına hasbetenlillah yapanlar. 
bir pul değeri olmayan bir ha• 
yale bir memleket verenler göt· 
dük, Norvcçin Quiıling'i bunun 
bir misalidir. Bu insan idealinil1 
yolunu takip ctmif; hatta naıi 
süngüleri himayesınde, nazı ba)'· 
raklarının gölgesi altında ikti· 
dar mevkııne de gelmiştir. E.ı;• 
nebi boyunduruğu altında mad· 
deten, manen çıgncnen bir vata· 
na bu şekilde hükmetmekterı 
nasıl bir zevk duyduğunu öi• 
renmek hakikaten merak edilr 
cek bır meseledir. 

Romanyada Demirmuhafızl•~ 
hükumete iştirak ettiler. Bir ik1 

gün evvelki gazetelerde bu iıti• 
ı_akin bir sembolü olarak lider• 
!eri Horia Suna'nın Baıvekıl 
Antonesku ile beraber bir ar•• 
ha içinde alınmış ?camini u~n 
uzun seyrettim. Çenç reis gene: 
ralin yanında başı dik, gözlert 
mağrur, hafif bır ~ülümseme ile 
arabanın etrafını çeviren kala• 
balığa nazi selamı veriyor. 

Hepsi iyi, hepsi güzeli Fakat 
o gülümseme hapgi uğurlu baht 
için? 

Nihayet baıı göke eren De· 
mimıuhafızlar liderinin bir ıal• 
tanat arabuı içindeki muzaffer 
resmine dikkatle, ibretle bak· 
tım. Sonra Arnavutluk da,l•· 
rının kar hrtınalan içinde elbi· 
seleri ve püsküllü çarıkiarı liy
me liyme, bıyıklan buz tutmuft 
derisi aoğ_uktan yer yer çatlamıt 
Ef zun neferinin muhte§em sefa• 
letini gözümün önüne g~tirdiın 
ve Horia Sima'ya içim parçala· 
nırcasına acıdım. 

======================::: -
Kızılay Balosu 

(Kızılay) ın ııenell.K balosu bayra.· 
mın Uc;Uncü günU aktamı TokaUıyaJL 
salonlarında verilecektir. Şehrlnıtsdo 
her ııene yapılmakta olan bu balo· 
nun bu sefer de emaallne Ustun oıa
cağma şUphe yoktur. 

'l·AKVIM 
7 lKtNOlKANUN 1911 

SALI 

YIL: 11Hl - AY: l - GtlS: ; 
RUMi: ıSG6 - 1 lnclkbun: 25 
H1CBI: 1869 - ZtLHtCC1E: D 

\ • ...tı.lT \ ,.& •• uı.l'I EZ.:.,:\. 

GONEŞ: 8,28 2,33 
ôGLE : 13,10 7.2!5 
1K1!'.-0l: lıs,41 9.47 
AKŞAM: 17,~4 12,00 
YATSI: ıo.ao !,38 
İMSAK: 6,40 12,46 ' 
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A!man - Bulgar 
Temaslarının 

Mahiyeti 
Yazan: Vahdet GOLTEKfN 
~ ünün, askeri sahada Bar· 
~ dia'nın dü§mesi en mü-

him hadiseyi te~kil ederken, si
yaset dünyasında da gözler ce
nup • şarkı Avrupa üzerındekı 
alcı,.asını muhafaLa ediyor. Vı
ynııadaki temasından sonra 
«meçhul bir mahalle» gittiğı bil· 
dinlen Bulgar Başvekılı Gospo
din Fil of un nerede olduğuna 
dair bır haber gelmemıştır. Bu
na mukabil, gerek Berlin, gerek 
Sofya, birer tekziple de olsa, iki 
memleket arasındaki temasları 
kabul etmış bulunmaktadırlar. 

LONDRA 
Sığınaklannda 

HAYAT 
Hayatta her şey alı,mak me· 

s lesi .•• insan her zııhmet~ alışı· 
yor, her rahatsızlığa kend ı nı uy· 
duruyor, Londranın bugunku hal: 
buna en canlı hır mı aldır 

Dünyanın en buyuk şehıınd e 

milyonlarca ın san gece raha
tı denılen şeyın ne demek oldu
ğunu unutmuştur. Yatak mefhu
mu halkın çoğu 

için ortadan kalk· '!!!f""'~ 
mıştır. Sığınaklar- ı 
da bır aradu ya· 

1 
tan yüzlerce kadın 
ve erkek arasında 

nazlı bır hayata a· 

l 
lışan ve bıı odad.ı. 
tek başına k:ııma

ymca gözune uy· 
ku girmıyen öylı:· 
!eri var k ı sığınak· 
!arda yabancı.ar t a 

hır arada mışıl mı· 
şıl uyuyorlar ve bu 
gunkü hayatın, zor 
luğa alışmak i· . - _ -.._c ~.____.._ _ _.. 

3 ,.-
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BOYOK MiLLET MECLiSi 

Muvazzaf) k Hizmetinin Bir 
ene Uzatıl s nı Kabu Et i 

Meclis, 10 Martta Toplanmak Üzere 
Devresine Girdi Kış Tatil 

Ankara, 6 (A.A.) - B. M. D. D. Yolları umum müdürlüğü 
Meclisi bugün doktor Mazhar 1940 bütc;esıne 3,500,000 lira 
Germen'in baıknnlığında toplan- munzam tahsısat verilmesi hak· 

1 mıştır. kındnkı kanun lüyıhası müzakere 
1 Celse açıldıktan sonra Afyon- ve kahul edilmıştır 

1
, karahis.ar, Antalya, Bolu, Çankı· idare heyctının Rıyasetıcum· 
rı. O.bakır ve Kars mebuslukları. hur 1941 bütçesı ıle B M Meclı. 

1 na seçilen Şevket Raşit Hatipoğ- sinin 1941 bütçesınde değışiklik 
lu. Nurullah Esad Sümer, Celal yapılmasına ait teklifı ve Siirt 
Sait Siren, Avni Doğan, doktor mebusu Şefik Özdemırın teşrii 
Ahmet Şükrü Emet ve Etem iz· masunıyetinın kaldırılmasına ait 
zet Benicenin ıntıhap mazbataları talebın de\'re sonuna bırakılması 
tasvıp edilmış ve and ıçmışlerdir. hakkındakı mazbata tasvıp olun· 

Ruznamede bulunan madde· 
muş, Türk parası kıymetmı koru· 

sındn Hatay hukümctinden dı.-v · 
rolunan müteknıt ve yetimlerın ay 
lıkları, orta tahsil mekteplerinde 
yardımcı muallim çalıştırılması. 
Hazinenin taksıtle sattığı bütün 
gayrimenkullerın bedellerinin tah
sil suretı ve Türkiye Cumhurıyet 
Merkez bankası kanununun 5 1 ve 
muvakkat 8 inci maddelerinın ta
dilıne ait kanun liıyihalarını da a. 
lakadar Vekıllerın talebi üzerıne 
ruznameye alarak mü taceliyet 
kararilc muzakere ve tasvıp el· 
miştir. 

Dün Berlinde ne~redilen bir 
haberd., Alman Harıcıye Nazırı 
von Ribbentrop'un Bulgar Baş
vekili ile konuştuğu tekzip olun· 
maı->tadır. Sofya da Kral Borisin 
Almanyada bulunduğuna daır 
ııayınıarı kati bir surette tekzıp 
etti. Bu tekzibin bir hakikati bil· 
dirdığını kabul edebilirız. fakat 
Berlinin tezkibi • bazı siyasi ha· 
dise!erde ekserıya olduğu gibi • 
bilakıs bir teyit makamına ge~
mekte ve Baııvekit Filof'un Vı· 
yanadaki ilk temasında Alman 
Hariciye Nazırı ile görüşmüş o· 
lacağı ihtimalmı kuvvetlendır· 
nıektedır. 

çin en kıymetli bir 
ektep oldui!ınu Dickens and Jones mağazasının alhndaki sığınaklar Londranın en 

:ylüyorlar. ferahlı sığınaklarından biri diye tanınmı§lll'. 
havalı ve !erden D. D. Yolları ve Limanla· ma hakkındaki kanunun meriyet 

rı, Devlet Denizyolları, Devlet müddctinın üç sene ve halen si· 
Havayolları umum müdürlükleri- !ah altında bulunan ı 335 ve daha 
ne müteallik alelumum vesait ve 

Bu müzakerelerin sonunda Ha· 
san Saka (Trabzon), Hilmi Ü· 
ran (Adana) tarafından ve Mec· 
itsin 1 lkincitcşrın 1940 tarihin· 
den bugüne kadar hükumetten 
gelen layiha ve tcfsirlerın mühim 
ve müstacelleri ıntaç edilmiş ol· 
duğund•n müteakıp içtimaın 1 O 
ma1t 194 1 pazaıtesı gününe tali
kını teklif eden takrir okunmuş ve 
tasvıp cdilmi~tir. 

Sığınakların kendilerine mah
sus kaidelerı vardır. Işıklar on 
buçukta kapanır. O zamana ka· 
dar isteyen kitap, gazete okur. 
isteyen ahbaplık eder, öteder. 
beriden konuşur, marifetı olan 
arkadaşlarını eğlendirmek ıçın 

marifetıni ortaya koyar. Hüku· 
metin her saha için tayin l"ttiği 
tatlı sözlü kadın ve erkekler sığı· 
nak sığınak dolaıırlar ve halka 
zahmeti unutturacak ve fedakar· 
lığı hoş gösterecek sözler söyler• 
ler. 

Londranın yeraltı şimendifer 

ıebekesi başlıbaşına sığınaktır. 

Bir yeralh iataayonunda 
gece manzarası 

Üıger taraftan, Bulgar • Al· 
maıı temasları hakkında Amerı· 
ka membalarının verdığı b~r 
haber var ki, heyecan ve~ı
ci olmakla beraber, o nıs· 
bette de ihtiyatla kaydedilmesi 
lazım gelmektedir. Bu haberde, 
Viyana görüşmesi esnasında 
Bulgar Baovekiline Alman~a .~~
rafından bir ültimatom verıldı~;: 

Yerlerde, merdivenlerde binler- yok değildir. Zengin evlerınd '" 

Bulgaristanın bunu k~bul ettıgı 
'Ve bugünlerde Bulgarıstana Al· 
man askerlerinin sevkolunması 
beklendiği bildirilmektedir. 

ce, yüzbinlerce insan yatar. yapılan hususi sığınaklarda . r • 

Fakat sığınakların lüks nevi de sımlerden birinde gordüğünuL gı · 

BALKAN HADlSELERl 
VE SOVYETLER BİRLİGI 
Son zamanlarda Bulgarı.stan 

siyasetine ilham verdiği görüle~ 
Sovyetler Birliğinin. böyle hır 
hadise karoısında nasıl hareket 
edeceği merak olunmaktadır. 
Filhakika, Moskovanın, Balka~
lardaki yeni Alman. plin_ı~_ı bu· 
yük bir alaka ile takıp eltıgı mu· 
hakkaktır. Bükrq. Sofya, Buda: 
peıte ve Bt:lgrattaki Sovyet ~l~!-
1 . . hu''kuınetle fikir teatısın· 
erının, k 

de bulunmak üzere, Mos ovay~ 
~ l ldukları hakkındakı 

ç.agırı mış o . b 
haber de bunu göstcrıyor veh_u 

1 · R anya a· sefer Sovyet erın, om l b · 
disesindekinden daha faa . ır 
harekeltn bulunacağı beklenıyor. 

YUGOSLAV HARİCİYE NA· 
ZiRi Pf.ŞTEYE GlDlYOR 
Diğer taraftan, Yugoslac- Ha· 

riciye Nazırı Gospodın 1?~r 
Markoviç'in bu ayın 20 sın e 
B 'd •· Macar udapeoteye gı ecegı ve 
hükumetıyle bıızı siyasi temas· 
!arda bulunacağı da ha~.e~. ve; 
rilmdde ve hatta, bu goruşm 

Y 1 • Macar 
esnasında ugos av 
dostluk ve iyi komıuluk ~ua.h:· 
d . . za edı'leceg·i bıldırıl-
e11nın ım . 

m~ktedir. Haddızatınd~ iyi bır 
haher olarak karıılanabılecek o· 
lan bu teşebbüs, Balkanlara ve· 
'l'ilmek istenen yeni bir siyaset ~
yunu sahnesi arasında baıka hır 
ehemmiyet almaktadır. 
~--- ========-= 

35,000 Tonluk 
Bir Zırhlı 

Hizmete Girdi 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz 

donanması, 35 bin tonluk Duc de 
York zırhlısının hızmete girmesile 
bir kat daha kuvvetlenmiş bulu· 
nuyor. Bu zırhlı 35 bin tonluk 
cKing George 5:. aınıfından olan 
beşinci safıharp zırhlısıdır. Bu 
sınıf gemilerin her biri yedi mil· 
yon İnvili~ lirasına çıkmıştır. 

Duc de Y ork zırhlısı geçen şu· 
batta tezgaha konulınu~ ve prog• 
;amda tesbit edilen zamandan 7 
ay evvel hizmete girmiştir. Aynı 
sınıftan olan diğer dört ı:ırhlı 
cKing George 5>, «Prince of 
Walen. cJellıcoe» ve cBeatt)'ss> 

dir. d' 'ld'W' Bu zırhlılar denize in ırı ıgı 
zaman 35 lik toplarla teçhiz: edi-

l -· ve 30 milden fazla süratle-
ecegı b'ld' ·ı . t' . lacag~ ı reemen ı ırı mış ı. 

Ti o ·ı· d h Bu 35 lik topların menzı ı, a. a 
evvelki zırhlılara konulan 38 lık· 
lerden daha uzundur. 

Londf aYa" Mfnf er :ı 
Hava Hücum!an 

Yapıldı r ' L d 6 (A.A.' - Hava ve 

K b 8 on ra, I . . bu ur an 011ram1 Dahili Emnivet nezaret erının 
J akşamki tebliği: leri 

7 lkincikinun 1941 tarihi· Münferit düşman t~yyare 
ne müsadif salı günü zilhicce- bugün İngilterenin _dogu-ce~~f~ 
nin dokuLu olduğundan arife, 1 doğu bölgelerinde hır k~~. 1 esile 
ı;areıımba P'Ünü de bayram ol- uçmu,lardır. Londr~ 0

• g ve 
duğu ilan olunur. Kent Kontluğunun hır yerıne 

lstanbul Müftisi doğu kontluklarının bir ~aç ye· 

O rine bombalar atılmıştır ikamet· 
F. lgener gihlarla dükkanlarda bir miktar 

amazı: Sa. 8, da. 6 hasar vukua stelmıı ve pek az 

~B,•a•y•r•a•m-n---~::===:: 1 kimse ölmüş ve yaralanmıştır. 
EugUnkU Harbi karşrm1zda canlandıran.... 9' 

nıanlıkları gözUmUzde yaşatan .... Aşk ve kıskançlık 
gmsalslz Kahra ımlzde yaratan .. Dünya harbinin ilk bUytlk tıımı 
heyecanını kalpleT t} R K Ç E 

y u l ~~K~~~C~E~l! 
CLJV E BR ttneterden itibaren 

Ly~A LE 
siNEMASINOA 

1 
ı 

Bergson 
öldü 

Vichy, 6 (A.A.) - Akademi 
azasından (i!ozof Henri Bergson, 
82 yaşında olduğu halde bugiJn 
vefat etmiştir. 

Vatan: H. Bergıon, 18 Jlkteş· 
rin 1859 da Pariste doğmuştur. 
Condorcet kolejinde tahsil ettik
ten sonra yüksek muallim mekte. 
bine kabul edilmi,tir. Burada, 
Jures, Diehl, Budrillard ve Paul 
Desjardins, ilah ... ile birlikte ça· 
lışmıştır. 1884 te Angers' de, 
bilahare Klermon·F eran, nihayet 
1900 de Dördüncü Hanri koleji 
Yunan ve Latin felsefe&i müder
risliğine tayin olundu . 

1904 te Ahlaki ve Siyasi İlim· 
ler Akademisıne, 1914 te de 
Fransa Akademisine aza İntihap 
olundu. 

Y enı bir feleef enin müessisi o· 
!arak maruftur. Bu felsefenin u
sulü cintuition>, yanı cadeta kal
bin gözüyle şuurumuzdan geçen• 
!eri doğrudan doğruya sezme• 
dir. 

Mevzuları çok Çt?tin ve gayet 
ince olmasına rağmen üslubu fev· 
kaliı.de berraktır 

Eserleri şunlardır: 
Essaı sur les donneeı immedi-

atcs de la conscience, Matiere et 
Memoire. Le Rire, L. Evolution 
creatrice. Energie sprituelle, ili ... 
dır. 

Bergson, ahvali sıhhıy~i dola
yısile son senelerde bir inziva ha. 
yatı yaşıyordu. 

<>-·---
Amiral Leahy 

l v!~~!e.'~e<A~-~~ın.ol.d~. 
ajansı bildiriyor: 

Vlchydon blldlrildlğlne göre, Ame· 
rlka bUyük elçisi amiral Leahy dUn 
gece yan81 Vlchyyc gelmiştir. 

Amiral, Protokol ~efl ve orta elçi 
B. Loze ile elli kadar şahsiyet tar • 
fmdan karşılanmıştır. lstıkbaldc uy· 
nca guetccıler de bulunmuştur. 

teçhizat ve malzemenin temini ve evvelkı doğumlu muvazzaf hız· 
bunlara aıt hızmetlerin ıfası için mele tubı eratın da sınıfların mah 
dört umum müdürlük arasında İc
ra Vekillerı Heyetınce taksım e· 
dilmek uzere 16,000,000 liraya 
kadar taahhütte bulunması husu-

• sunda Münakalat Vekaletine sa· 
l:ihiyet veren kanun layihası ile 

sus muvazzaflık muddetlerının bi· 
rer sene uzatılmasına ait kanun 
layihaları ve muamele vergisi ka· 
nununa ek kanun layihası kabul 
olunmuştur 

Meclı!. gene but;unkü toplantı-

Lüks ıığmnklann 
manzarası 

bi tamamile soyunup dökünen, 
rahat rahat kitabını okuyan ha· 
yonlar, baylar vardır. 

YUNANLILAR 
Yeni Mevziler 

Elde Ettiler 
200 Esir ve Birçok 
Mühimmat Alzndı 
Atına, 6 (A.A.) - Yunan başku· 

mandanlığınm dün nk93m nıı9redllcn 
71 numaralı resmi tebliği: 

Mahdut mahiyette mahall1 hare· 
kll.t olmuştur. 200 kadar esır ve meb· 
zul hllrp malzemesi aldık. 

Atlna, 6 (A.A.) Yunan sözcü· 
BU, dUn akşam askeri harckClt hak· 
kında aşağıdaki tatsllAtı vermiştir: 

Yunanlılar, bilhassa sahil bölge
Elnde yeni mevziler elde etmışlcrdır. 

Italyanlar, dalma tlmltslz bir tarz
da vaziyetlerini lylleştlnnlyc çalış

maktadrrlar. Fakat bUtUn İtalyan 
mukabil hUcumlan, bUytlk zayiat 
verdlrrrck tardcdllmlştır. Burada ytlz 
esir alınmıştır. Halen düşman, Av
lonya lstikametlmle yem mUdafaa 
mevzllerlni işgal etmektedir. 

Daha şimalde, Yunanlılar. bır stra· 
tejik tepe ite diğer birçok tepeler iş· 
gal etmlşlerdır. Bu bölgede, dördll 
subay olmak üzere 150 esir alınmış
tır. 

Karlann Erime:i harekatı 
Kolaylaftınyor 

Solll.nlk, 6 (AA> :selı\ntğ' e ge-
len son haberlere göre, Arnavutluk 
ccphesınln şimal b6lgeslndc karların 
erimesi. Yunanltlnrn muzafferane ile· 
ri hareketlerine devam fırsatını ,·er· 
mlş ve dığer taraftan Yunan topçusu 
dUşman mevzilerini müessir surette 
zayıflatmıya muvaffak olmuştur. 

Büyük Bir Muharebe Hazırlığı 
Mnnastır, 6 • . J ı, ı. ı ın 

Arn11\'utluk hududundaki hususi mu· 
habiri hildlrlyor: 

Paz11r gUnii. ı.:ıbasnıı • Bograveç 
mıntakruıında ıız fanlıyet kaydedil· 
mlş olmasına. rağmen, iki tat'afın 

dEıvamlı topçu nteşf, bu bölgede bU· 
ytlk muharebeyi vermlye hazırlan

makta bulunduklarını gö terıyordu 
BurRyo. gelen raporlara göre, Yu

nan kıtalarınuı mfincvlyatı yerinde· 
dtr. Bu cephede nıuho.kknk surette 
yakınlarda vukııagelrcck muh!lrebc
nin netlccsı ıumaUo. beklenmektedir 

Skumbl vadisindeki çarpışmalar 
daha şlddeUI olmuştur Görtccdc ha
yat normnl l'azlyetc dönmUştür 
Muhtelıf yiyecek rnadclcsi dolu kem
yımların şehre varışı halk orasında 
bUyUk ml'mnunlyctı mucıp olmuştur - - --o----

Hopkins Lizbona 
H:ıreket Etti 

Laguardla, 6 (A.A.) - Hava mey
danı • Nevyork • 6 (A.A.) - B. 
Rooscveltin .ş:ıhSt mUme.Sıılll Hopklns, 
Cllppcr tayyarcsıle Lizbona hareket 
etmiştir. Oradan Londraya gidecek· 
Ur. 

ingiJereden İdhaj 
~dilecek . a·~aı 

Ankara, 6 (Hususi muhabiri· 
Mizden} - lngiliz hükumetinin 
talebi üzerine lngiltereden getir· 
tilecek eşyanın tesbitı ışiyle uğ· 
raşmakta olan komıııyon bugün 
de Hariciye V ckiıletinde Umu· 
mi Katip Numan Menemencıoğ· 
lunun riyasetinde toplanmıştır. 
Komisyon bütün Vekaletlerin ih
tiyaçlarını tesbit etmek üzeredir. 
Bilhassa memlekete getirtilecek 
petrol i~i bırıncı planda gelmek· 
tedir. 

Ay~ıca otomobil lastiği, bir 
çok motör ve motör aksamı, lo· 
komotif, vagon, kamyon ve fab· 
rikalara ait her türlü malzeme ve 
İptidai maddeler listeleri tama· 
men hazırlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan halkın ve piya· 
sanın ihtiyacı olan her nevi mad· 
delerin de tesbit edilmesi için a· 
lakadarlara kati emirler verilmiş. 
tir. 

Ö~rcndiiimi:Ee nazaran komiıı. 
yon lngiltereye sipariş edilecek 
malların listelerini hazırladıkça 
İngiliz ticaret mümessillerini davet 
ederek gruplara ayrılan bu mal· 
!ar üzerinde müzakere edecekler 
ve mutabık kalınır kalınmaz si· 
parişlerimizin parti parti g.etiril· 
mesini de temin edeceklerdır. 

Kanada lngiltereye 
Ayda 360 Tayyare 

RUZVELT 
Haykırıyor 

(Ba~ı 1 ine-ide) =*= 
fa:r.asını, ~ de iktısadi faaliyetle. 
rinin devamını diktatörlerin dik
te edeceği bir sulhtan bekleye
mez. Diktatörlüklerin bize el u
zatamamaları İngiliz donanması· 
nın varlığına bağlıdır. Bu vazi· 
yette 3 prensipe bağlı kalmamız 
laztmdır. 

İngilterenin 
1941 Parolası : 
Teyakkuz, F aaliyel, 
Durmadan Gayret .. 
Londrn, 6 (A.A.) - Eltham'da bir 

nutuk söyllyen maliye nazırı Sır 

Klngsley Wood, clngllt<'renln 1941 
parolalan, teyakkuz. faaliyet ve dur· 
madan gayret olmalıdır> demiştir 

1 - Milli müdafaa vası-

talarımızı çoğaltmak İsf anbulda Hava 
2 - Mütecavizlere kar-

şı duranlara yardım ederek Denemesi 
mukavemet azimlerine des- <~ı ı incide) * ıc 
tek olmak ve demokrasile- sin göstereceği ve üzerlerinde i~
rin bekasına hizmet etmek. ret levhaları bulunan umumi ıı-

B ki k d' d ğınııklara :gireceklerdir. 
unu ~a~~a a en 1 e- C - Herhangi bir gnz tchlı-

~~-kra~ımızı ya~atma~ın en 1 kesinde maskt>leri olanlar tah
ıyı ımkanını temın etmış olu- caklar, maskcsizlcr de yaş men 
ruz. 1 dillerle burunlarını kapayacaklat-

3 M"t . 1 · dır. - u ecavız erın ve . 
.. . . . d" ... ld D - Tayyarelerı görmek mak. 

mustebıtlerın ıste 191 yo a sadiyle dıııarı çıkmak ve pencere. 
bir sulha hiçbir zaman razı lerden sarkmak yasaktır. Büyük 
olmamak bmalar dahilinde yapılan tegkı· 

• !atta vazıfe alanlar derhal ı~ baş· 
Demokrasiler bizden as- larına gıdı.-ceklcrdır. 

ker değil, milyarlar kıyme- ~ - Nakıl vasıtalarının hare· 

tinde techizat istiyorlar. Biz ketı: 
d .. . I k d ı A - Hayvan koşulu nakıl \a· 

e mutecavız ere arşı u- ııtaları, yani arabalar, yol ağızla-
ranların techizat depoluğu rını kapamıyacak !!ekilde yaya 
vazifesini 9örece9"iz. Bizden kaldırımına yan.~!!~rak duracak.ar, 

ld ki . hayvanlar da çozulcrek, baştaraf-
a 1 arının belkı de her za- !arından arabalara bağlanacak-

G'o' nde rece k man parasını veremiyecek- tır. 
lerdir. Fakat biz kendilerine ı B - Motörlü nakil vasıtaları 

Londra, 6 (A.A.) - Evening 1 ar.an 1 1 d .. . . t I" aliırmle beraber içınde bulunan 
N . . h h b' . p ... ı o ma 191 ıçın es ım k • • k d .. ev11 gazetesının ava mu a ırı l I .. . . halkı en ya ın sıgınaga ·a ar go· 
yazıyor: . o un v~ mutecavızlere esır türüp bırakacaklardır. 

1941 senesının ılk aylarından olun dıyemeyiz ş h' d k kt ı ı yol 
itibaren Kanada, lngiliz hava H .

1 
.. • e ır en çı ma a 0 an ar. • 

k 1 . h K d d arp gcmı erı ın~aatımız prog· !arına devam edecekler, harıçtcn 
uvvet erme er ay ana a a ramımızdan '1 'd d' T . 

inşa edilmış 360 tayyare gönde- 1.t ı ~rılle ır. ayyare ı- §ehre doğru gelenler de yerlerın-
. . _ .. ma a ımız mısı erce artmıştır. 

recektır. Se~ız buyuk Kanad_a Vapur, tayyare, top, tank, cepa- de duracaklardır. 
t~yya;e f~brık~..8! Hava Nezaretı: ne, kendilerine her şey vereceğiz. C - Trenler, alarm esnasında 
nın sıparış ettıgı 3800 tayyareyı Gittikçe artan miktarlarda vere· garda bulunanlar yolcu almıya· 
teslim etmek için gece gündüz cegız. Haklarını mütecavızlere caklar, halk umumi sığınaklara 
rAll~Jllaktadır, k h f ) ) •• ' ki d ' f-1 k t h Z bu r- Y - arşı mu a azaya ç.a ıııan ara gos- gtrece er ır. ~ıare ·e e a ır • 

H V tereceğimız yardım bir harp ha· lunanlar da hemen garı terkede-arp azİyetİ reketi d,.ğildir. Bu hareketimizi ccklerdir. Ve şehir haricinde mü· 
cna.,, l incltlı') =•= nasıl telakki ederlerse etsinler u· nasıp bir yerde durarak yolcuları 

lııırekllttan otrenecekıt. murumuzdn değildir. Hiç bir teh- indireceklerdir. Şehir dışında o· 
ditten korkmayız. Kendileri de lan trenler §ehre girmiyerek du· 

Yunan - ltalyan Harbi Norveç. Danimarka, Belçika gibi racaklardır. 
Yunanlılar, cephenin şımal n bir çok memleketlere hücum eder D - Vapurlar alarm i~areti 

cenuıl mıntakasındıı llerllemclcr ken bunu bir harp hareketı diye verildiği vakit, iskelelerde bulu· 
ı,oyıtctmlşler ,.c a.."kerllk~e mü· telakki etmemişlerdi. nuyorlarsa yolcu almayacaklar, 
hlm tepeler r.aptetmlşler, 4 U u- Harbin tabii hedefleri dünya- 1 k 

nın her Yerfadelcı' İnsanların hür· yolcusu varsa derhal bo~a tnca • hay olmak lizr.rc um rle r.ı;lr nl-
mışlımlır. riyetlerine ve haklanna ka~uf.ma- lardır. 

Yunıın kıtaıarı; Teopedelen mın- lan ve iktııadi i~lerinde bırbırle- 3 - Tayyare tehlikesinin bit-
takasında Gafratar kasabasına rine anlatma yolile münuebetlcr tiği fasılasız uzun düduklcrle bil
glrml11 ,.o 5 mil llerli3crck Kuta kurabilmeleridir, dirilecektir. Bundan sonra da nor-
kö~iine nrmı,,ıardır. Teslihat o derece azaltılmalıdır mal hayat avdet edecektir. 

Uı.Um ~ayı mmtakasında, 1'u· ki, dünyanın neresinde olursa ol· Daire ve bilyük binalardaki c· 
d il M .. ır. cenahı Mos sun bı"r m·ıllet d"ha silah kuvve-nan or usun n .... e. ' • • .. kipler hariç olarak denemede se-

kopollııln cenuhu rorblı;lndc Atı· tile başka bir millete tahakküm 
trovlı;ıı dağlarına \'armıştır. edememelidir. İnsanlık münase- ki:z bin ki~i vazıfe alacaktır. 

ttaıyanlar, A,·ıonya~a doğru te- betleri, tamamile serbest memle-
Kllml)e de,·am ediyorlar. Zaman ketlerin medeni tekilde birbirle- R IJ T l f 
zaman yaınlaıı ltalyan mukabil riJe it beraberliği etmeleri teklini omanya e e e on 
tanrruılanmn, a ı1 kuv,·etıcrln l almalıdır. Dünya yüzünde yeni Muhavereleri Kesildi 
geri çekilmesini temine matuf ol- ni:r.am adını verdikleri istipdat ve 
ması muhtemeldir tahakküm değil, hürriyetin korku- BUkrcş, 6 (A.A.) - Havaların fe· 

Faknt kış mc\'&iınlnde Arna-ı auzca müdafaasına, hakka, adale-, nalı ı )ÜZUndcn 36 saattenberl y • 
\-utlukta eri inkişaflar bcldcnc- te, emniyete dayanır hakiki bir b ncı meınlekctlcrlc telefon muha· 
mez. yeni nizam kurulmalıdır. bereleri kcsllmı~tlr. 
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Adliqede: 
Haşvekil, Harici Ve Dahili 

Vaziyetimizi izah Etti 
İç Güveylik İstemiyen Damat 

Tehdidi Sabit Görül.i.ü, Cezası Tecil Edildi 

Onbda. 
MARVIM~ 
1850 SEHESİNDE \~VİÇREOE .KURU~AN. MARVI 
FABRİK.b.SI 90 SENE9EN6ER,1 TEKAMUL EpEREK 
NİHAYET 1941 MOOEU•ANTI MAN'(ETIK• 
MARVIN SA4TİNI VARA.llL 

(Başı ı inci de) * 
mllstah.silin, ne rnUstehlikin, ne tüc
carın ve ne de alıcının alışmadığı bir 
devredeyiz. Sıkıntısı ve şikA.yeti var
dır ve olacaktır. Fakııt, azami dik
katle bütün gayretimizi sartedcrck 
uu devreyi geçıreceğirnıze kanlim. 
Bu arada, blr daha bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim ki, casgan ihtiyaç> 
gözönUnde tutulacaktır. Yani, lUks 
mal.seme denilen ve hayatta ihtiyaca 
değil, zevke cevap veren eşyaya hiç 
bır kıymet ve mevcudiyet venniye
ceğiz. Bize 1AzIJn olan bilhassa geliri 
sabıt ve mahdut olan vatandaşların 
ve ailelerinin ihtiyaçlarıdır. İlk safta 
bu kitlenin yiyeceği, giyeceği ve ya
kacağı bizi alA.kadar etmektedir ve 
edecektir. Bu hususta stok yapılma
m ve umumi satq yerleri tesisi, hu
!wriler de dahil olarak bilOnıum sana
yi mUeııııeselerinln devletin vereceği 
lf ve tatlhsal programı dahlllnde ça
lıfm&lannın temini ve istihsalA.tın 

bu mağazalarda vatand4'lara tevzii 
procramr üzerinde alA.kalı Vek&.letıer 
çalıfmaktadırlar. Takdir buyurursu
nuz ki, bu suretle yapıla.cak stok, 
ihtlkArla mücadelede büyük rol oy
nıyaeaktır. 

takdirde, bundan evvel ba.şka bir ve
sile ile huzurunuzda arzetUgim gibi 
lthalAtr yalnız devlete inhisar ettir
mek teşebbüsüne geçeceğim. 

Aziz a.rkada.şlanm, 
Diln~'&nın arzettitl fc\·kalidP şart

lar karşııımdıı \'atan ınüılafa& vazi
feslnJ il7-erlne almış olan .,anlı Türk 
ordmıunun her gün daha kuvvetli ol
maoma çalışıyoruz ve her gün daha 
kuvvetli olduğunu gormekle se\·lni
yoruz. 

Sultanahmet sulh tlçUncU ceza M- ı bono sa.htekA.rlığı tahkikatını daha 
kimi dün henüz blrleşmı.ş iki genç nl- bitirmiş ve dördUncU sorgu h&.kim
kAhlırun davasını tetkik etti. Davacı Uğine vermiştir. Bunlar gayrimüba
Aksarayda Samatya tramvay cadde- dil bonolannı taklit ederek banka
sinde 162 numaralı evde oturan Ba.- dan mühim miktarda para çekmlş
yan Rukiyenln kızı 17 yaşında Ulvi- lerdlr. MUddeiumumtllk bunlardan 
yedir. Davası da nik&.hltsı şoför mu- birçoğunu tevkif etUrmiUr. Bugün 
avını Hikmet: tıtrafından ölilmle teh- dosyalarile beraber &gır ceza mahke
dlt edilmıştir. Şahidi de a.ouı Ruki- mesine verileceklerdir. 

Tehlikeyi 
Büyümeden 
Önleyiniz! 

1 Maliye Vekaletinden : 

Arkadqlar, 
Gezerken ve tetkikler yaparken, 

TUrk köylüsünden çok, amma pek 
çok m&hııul istediğimizi bir defa da. 
sizlerin lisanından ifitmeleriai rica 
ederim. 

Yukarulaoberl anettiğim bbtün 
çal~ar, Türk \·atanının müdafaa 
kabiliyetini en yüksek derecede tut
mak ~in bl7.e ''erdlğlniz vazifenin 
k-aplarıdır. Bu yöndendir ki, altın
dan kalkılanuyacak hiçbir mtişkill 
t&8avvur etmiyo1'11Z. 

Sizin 'yüksek itlmadmıza ve vata
nın dört köşesinden BUyük !\fecliııe 

ve onun hlUrumetlne kal'fl gösterilen 
çok içten &elen bağhlı~a dayanarak, 
chterdlğlnlz yolda ııllkftnetle yürü
mek vazifemiz. oldutunu bir kere da
ha an.etmekle sevinç duyarım. 

Aziz arloda,ıanm, 

Bütün dünyada görWen siyul ve 
askeri faalJyett hllkamettnlz Azami 
tayaldnızla takip ediyor ve bunların 
muhtemel lnkl~ınr her an gözö
ntto.de bulundumuya çalqıyor. Hari
ci elyaeetlnılz, bu faaliyetler devrin
de de alzce malftın olaıı esaal&r dat
ftlldnde yttrttyor. Diyebllirtm kl, mD
letln ve memJeketln aelAmett için ıt
ttllaz etmiş oldo.ğunuz ha.ttı harek~ 
tin isabetli, bu inklşafiarla bir kere 
dalla teeyyüt ettnlf ve bizim yepne 
pyenıfz olan maaoniyet uındeııl, lttl
faldarmuza tamamen sadık ve mer
but alyaaeUmizoeld fmUlu istikrar
dan iyi Mticeler &hADUMPJll J.ııiac ef;. 

mlştlr. 

yedir. 
Ulviye davaeıru f(>yte anlatıyordu: 

- Ben hikmetle nikA.hlandım. Onu 
iç güveysi aldık. Nık&.hımız da kıyıl· 
dr. DUğünilmUz yapılacaktı. Hikmet 
ortadan kayboldu. İşittim ki metres 
de tutmuş. Ben de aleyhine nafaka 
davası açtnn. Bir gün Fatih mahke
mesinde davamıza bakılıyordu. lntt
zar salonunda. iken Hikmet yanıma 
sokuldu. Yumruklarını sıktı ve: 

- On beş sene ha.pisi gözüme al
dım. ~nin kanını içeceğim, dedi. 

Ben bağırdım. Onu yakalattım. 
Suçlu kendisini müdafaa ederken 

diyordu ki: 
- Ben Ulviye Ue ıdkAhlandnn. 

Anaslle ve ailesile değil ..• NikAhlan
madan evvel benden dllğUn istemedi
ler. ~lkAhlanınca altından kalkamı
yacağım bir dUğün masrafı tekllf et
tiler. Telli, duvaklı gelin görmek, 
zerde ve pilA.v yemek istiyenler var
mıf. Ben bu ısrarlı teklif ka~l81nda 
nik&.hlrmın evini terketmiye mecbur 
kaldım. Ulviye karımdır. B&fnnda 
yeri var. Evime celain kendisine ba
karım. Fakat iç güveyliği zincirini 
boynuma alamam. Metresim yok. 
Hatt&. karıma Aşığım bile.. 

HA.kim bundan sonra f8)tit olarak 
Ulviyenln annesini ve mahkeme salo
runda bulunan başka bir kadını din
ledi. Tehdit suçunu sabit gördU. Hik
mete Uç gün hapia cezası verdi. Fa. 
kat tecil etti. 

Bono Sahtekarlığı 

Mühim Bir Dava 
Hazıne eeki lfeker "1"t<e\I aleyhine 

800 bhı liralık bir ıUacak da.vaaı aç-

mıştı. İkinoi ticanıt JMhkemeırinde 

bakılan dava vukuf ehline havale 
edilmişti. Tetkikat bitirildiği için ya
kında muhakemesine de\ıam edile
cektir. 

Kalp Para Sürme 
Birinci atır oea meakemeelnde 

dün bir kalp para sörme d&vaaına 

bakıldı. Sftrme bidiee8l Anadoluda 

olmuf, :tı.tanbulda Llthtabe auretile 

91Lhit dinlenmeelne lüzum gösterildi-

ği için Salih oğlu Ya.tar dön dinlen-

di. H&.dise hakkında mahkemeyi ten
vir eckcek malam.atı obnadlpu ııöıy-
ledl. 

Sarı fhsan 
Yirmi ııenedenberi her eene poltate

ki aicillne birkaç eMılka kaydetüreft 

Büyük, küçük bir çok haatahk
lar soğuk algınlığı ile b&1lu. 
Nezle ve kırıldık başı;öaterir. Ha· 
raret yükselir. Artık en korkula
cak hastalıklar için bile zemin ha. 
zırlanmıt demektir. 
Kendinizi iifüttiiiünüzü hieleder 

etmez derhal bir kate 

GRIPIN 
ALiNiZ 

GRIPIN &İzi gripe karp ltonn ·ı 
GRİPİN en §iddetli baş ve 

elif ağrıla.nnı geçirir. 
GRIPIN ilfütmekten mütevel

lit bel ve ainir ağrı· ı 
larlAl, bütün sızı ve 
ADCılan dindirir. 

mefhur San lbean eınelkl gtln Be- .. ____________ _ 

yoğlunda teraUik yapan BatiıOeye 6 R 1 p 1 N gitmU, ve: 
- Maliyeye olan borcunuzu iat1:JO

nım, demlıJ ve on Hra da alm~. 

HatJce btraz llODl"a dolandırıldJtını 

anl&ymca potiee milracaat eınu., ve 

lhsanı yakalatmıttJr. 

Sultanahmet sulh hirincl ceza hA-

Liizumuada sinde .3 adet alınır. 
Taklitlerinden Akınınız ve her 

yerde pullu kutuları ıararla 
isteyiniz. 

;;ız,ı Gümüş Yüz Kuruşlukların -
Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 

GUmtl4 yüz kurufluklarnı yerine gUmQş bir liralıklar darp ve pfya· 
saya kA.fl miktarda çıkarılmıf olduğundan gUmUş yüz kuruşlukların 

31/İkinclkAnun/1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması karar}af
tınlrn1'tır. 

GUmllf yüz kurufluklar l/Şubat/1941 tarlbind~n itibaren artlk te
davW etmiyecek ve ancak yalnız malsandtklarile Cümlıuriyet merkll 
bankaaı ışubelerlnce kabul edilebilecektir. 

Elinde gUmUş yüz kuruşluk bulunanlarm bunlan malsandıklaril• 

ctlmhuriyet Merkez Bankası 9ubelerine tebdil ettirmeleri DAn olunur. 
(7002~) (10216) 

1 Q L+< 

Jet Uralık Lira --
t !000 - 2000.-

a 1000 - aooı>..-

OörUYoraunuz kl, hazan bir sel 
lfeti, yahut ta.m istihsale yakm bir 
zamanda fena bir hava vaziyeti, 
umduğumuz mahSulden bizt mahrum 
ediyor. HUkOnıeUn çok ekim tavslye
dnin, normal zamankinden daha taz
la, 'imdl luymeUi olduğunu Türk 
lÖylüstl duymUf ve yapmaktadır. 
P'akat, sızın selAhlyetU ıtsanmızdan 
olr kere daha kendilerine duyurul
muına hUkdmeUniz bllytik kıymet 
vermektedir. Ne fiyat dtl4mek endi· 
tesf, ne de Atamamak korkusu var
ilır. Gerek toprakta ve gerek sana
yide tazla istihsalin, halde ve istik
balde, bizim y~e desteğimiz oldu
tunu. her vatandaş bilmelld.lr. 

Muhterem arkad8'}1arınıa tekrar 
temlıı etmek isterim kl, tasviplerine 
iktiran etmiş olan ve hiçbir meml~ 
keti üzecek, end1'eye dllJüreoek ana
sın UtUva etmlyeo dUriMt styaaetl-

Müddeiumumllik dün 18 k1'Uik bir kimi dUn İbaan ı..•ıırmda twkif ka- ••••••••••••• 
şebeke tarafından yapılan mUhim bir ran vermiştir. 

ı 

I 

'HSO - 1580..-

608 - 2000..-

Bu arada, hllldUneUnlzin btlyUk 
tehirler için, tek ekmek sistemine 
karar vermek Uzere olduğunu da ar
zederim. Bu ifin tabii neticesi olan 
ıın fabrikalannm devlet kontroUlne 
alınmam ve çıkarılacak ekmeğin 
···~e muayyen nlsbette çavdar unu 
le ıcarıftınlmaar da göZönUne aım
nıtrr. Bti suretle, ekmek ftyabıu 

!~~....,.. 

lıtikAr!a mtıcadelede yeni bir wıa
e nUracaa.t ediyoruz: Fiyat mtıra
iale tefkilA.tmı merkeze bağlıyarak. 
ıf)c ve daimi bir kontrolün mümkün 
~ tahmin etmekteyiz. Görtı
IAk lllzurna göre, verdiğiniz sellht
Jl!:lerden iııtlfade ederek. kontrol ci
ıııa;ını mUkeınmelleştirmek daima 
fnkln dahilindedir. Bu arada, vatan
~lanmızın da devlet teı,kllltrna 

yardım etmesini ve bilh8888. 100 ku
ru9tan fazla alışverişte fatura iste
mekte israr etmelerini tef\'lk etmek 
JAzrmdrr. Müeyyideden mahrum şlk!
yetler karşısında, ceza.sız kalan mUc
rirnler1n, ancak bu yoldan tedip olu
nabllecefini herke.sin bllmesı, kendi 
111enfaati iktlzasmda.ndır. 

Tlcar1 sahada: Ticareti teıyvlk ve 
çerçevelemek suretile alınan tedbir
ler, sizleri memnun edecek şekilde 

devam etmektedir. B~met elinde
ki her va.'lrt& ile buna yardım edi
yor ve edecektir. İtha.lAt ticaretin
de ıör1llen zorluklann, zamanla aza. 
laca.tını Umlt ediyoruz. 

Bu arada, lthal&.t tacirlerinden şi

kayetim olduğunu söylemeden bu 
bahsi kapatmryacağun. Devletten he.r 
ııırıu yardımı göreceklerine şüphele
ri olmaması lA.zımgelen bu va.tan
dqlann daha makul bir yol tuta
caldanndan Umltvamn. Yakın za
manda bUytık ışehl.rlerimi:dckl itha
llt tacirlerini buraya çağırarak ken
dilerinden öğrenmiye uğraşacağım ; 

fikAyetlerinl dinliyeceğim, vazlfele
rinlıı yalnız kendi menfaatlerine in
hisar etme<IJğlı\i, onun tevklndc 
umum! menfaatin nAkim olduğuı~u 

&nlatnuya çal~. Olmadığı 

mlz, aynı yo1c1an ytirüşecek ve u.nııt Poliste: 
ederim ki, bu&ilne kadar oldufu gibi, ----
bundan llOIU'a ela. mWeUrnJsln hayn
na velM neıttıııe vennektell Ul1 kal
auyacaktır. 

Arkada.fla.mn, 

Hepinize sıhhat ve neşe ne g11zel 
seyahaUer dilerim.> 

Büödaya El 
Konacak 

Yeni Mıntakalar 
Ankara, 6 (Hususi muhabiri

mizden) - Meriyete konan bir 
kuamame ile hükumetin buğday 
ve çavclarlara el koyacağını bil
dirmiş ve bu mıntakaları yazmı§
tık. 

Hem Katil, 
H m Hırsız 

Bir müddet evvel Çengelköyünde 
emekli baytar Hasanm evine giren 
meçhul bir hirsız, Hasa.run el ve 
ayaldannr batJadıktan sonra evirll 
aoyup Avuşmuştu. Bu hldlseden 
sonra da bu semtte birkaç mUhim 
hll'Slzlık Mdlseei ohnuttur. Zabıta
nın aldığı şiddetli tedbirler netice
sinde bu Jursızlıkların tatll olan Geb-
zenin Tepeören köyünden Kandıralı 
Mehmet oğlu Mustafayı yakalamış
lardır. Mustafa Uç gün evvel yaka· 
landJğıru bildirdltimiz, 1936 senesi 
birlnclk&.nununun beşinci gllnU Ka
e&ıköyde KumJukta garson Vahidi ka
yışlle boğmak suretıle öldüren ve o 
valdttenberi hali firarda bulunan 
katildir. Bu azılı haydut Adliyeye 
verilmiştir. 

Hükumet §İmdi yeni bir karar. 
name i!e aşağıdaki mıntakalar<la
ki buğday ve çavdarları da al-
mayı kararl8§tırmııur. * İki sene evvel Rlzede (lç arka-

l _ Afyonkarahisar, Amaa- daflle şakavetten aranmakta. iken 

Y
a, - Ankara, Burdur, Çorum, De- iki arkadaşının yakalandığı sırada. 

kaçmıya muvattak olan İshak oğlu 
nizli, ))iyarbakır, Eakııehir, bpac. AbdUlkadir'1n tstanbulda bulundugu 
ta, Kayseri, Kırtchir, Kı.itahya, haber alınmış ve Gala.tada sıı.klan
Mardin, Niğde, Sıvas, Urfa ve dığı yerde yalcalanarak Adliyeye 
y ozsat vilayetleri. teslim edilmiştir. 

2 - Bozöyük, Ankara vilaye- * Sllivrikapıda Çefme sokağında 
tinin merkez kaza11, Tok.at vila- oturan 70 yqında Ali ile kansı Ze
yetinin merkez kazasile Artova, llha odalannda ölü olarak bulun
Erbaa, ve Zile kazaları, Konya muşlardır. Yapılan muayene netice
vilayetinin merke.t kazaaile Ak- ! sinde ihtiyar karı kocanın odada 
ıehir, Beyıehır, Cıhanbeyli, Çum.

1 
yaktıkları mangaldan zehirlendikleri 

ra, Ereğli, ll&ın, Kadınhan, anlıı.şıimıştır. 

K:araman, Karapınar ve Seydi§e- ı * Şehzadeba.ıpnda cami avlusun
hır kazaları. da dün sabah bir adam ölU olarak 

Ayrıca hükumet alınacak buğ· bulunmuştur. Kıyafeti pejmürde ol
day ve çavdarlann hedeılerınden duğu halde cebinde •80 llra p.:ı.ra 
yüzde yetmİf nisbetinde malı a- hulunan ve KaramUr11elli Hasan is
lınan kimselere malını verdıği mlnde olan bu adamın kaip sekte· 
takdirde geri kalan paranın bir sinden öldüğü anlaşılmıştır. 
ay içinde Ticaret Vekaleti eliyle * Kadıkoy vapur iskelcmnde Mo· 
ödenmesini de kabul etmİ§tir. Bu da vapuruna atlamak istıyen 16 ya
karar bugünden it.ibaren meriyet şmda Llgor isminde bir genç denize 
mevkime &irmiftir. düşmüş ise de kurtarılnuJtır. 

- Görüyorum ki duracak hali
niz yok. Çok uykunuz geldi. Ben 
de amma gevezelik ettim. Affe
dersiniz. İyi ev sahibi değilim. 

Zabıta ve Afk Bomaw 

Diyerek yerinden kalktı. Bana 
yat .. cağım odayı gösterdi. Bir de 
p ijama verdi. Bu patırdılı günün 
nıhayet bulduğuna ve rahat bir 
yo:ıtağa kavuştuğuma memnun
dum. 

XVI 
(('azan: ~artin Porlobe - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

-zı -
Yatağa gird iğim zama.1 gece 

.konuyorlar. İşte Mister Kraven, l Hayır.. Ned amca küçük } arısıydı. 5?.bahley.ıı gô::üme ge
iıin iç yüzü bu ••• Anladınız mı} kardeşidir. Bır de Avuatnlyada len bir güneş ı~ığı heni uyandır-

- Evet, anlıyorum. Demek ki oturan L.ionel ismine.le bir büyük dı. Evveıa ~ihn.::ni :oplayama· 
aizce bu cinayeti ancak varis o.•.r 

1 
karrleıi var. Varis o .. malum ya dım. nerede olduğumu anlaya

bilecek bir akraba yapabilir. . mıras en büyük kardeşe intikal madım İlk düşüncem ve auum 
- Akraba olması şart değil. eder. F rar.11 oldt>. Ona kavu!}mak iııti-

Varia kim ise o yapmıştır. Mesela Zihnim büabütün karışmıştı. yordum. 
Mariot varis ise o da yapmıı cJ..

1 
Bir şey anlamıyordum. Cüneş.-1 vaziyeıinden saatin 

bilir. - Fakat, dedim. Avustralyada henilz erken oldu':unu tahmin et-
Bcn hiç cevap vermiyordum. ise cinayeti nasıl yapmış olabilir} miştim. Bit sigara içmek ve pro~· 

Mesele gittikçe ka.ntıyordu. A- , Alrait kahkahalarla gülüyor- ram yapnıal.. istedim. 
dam devar.ıla: du. Bu garip ve abus adamın gül. Birde:.bı?e kapum vuruldu. En 

- Fakat biz Mis Frans ile yol- 1 düğünü ilk defa duyuyordum. Fa- ufak patırtı heni sin:rlenJiriyor· 
da konuştuk. dedi. Varis Mister· kat o kadar uykum vardı ki onun du. Bu ani vuruş ta beni fena hal-
Armitage"ın ka,.deşi ~İ1· 1 bu neşesine iştirak edemedim. Ba. de korkutmuştu. Giriniz dememe 

- ~ed amca mı} 1 na yakl.,arak: l meydan kalmadan kapı açıldı 

~ 
l•tlüi Pro ..... 

8,00 Program, 8,03 Ajans haberle
ri, 8,18 Hafit program (Pl.) 8,40/ 
9,00 Ev kadını - Yemek Jlsteel, 

12,30 Program. 12,33 Türkçe plAk
lar, 12,60 Ajans Haberleri, lS,M 
TOrk99 pW&1ar ~ dowamı, 
lS,20/H,OO Kanıpk prograıB (Pi.) 

18,00 Program, 18,03 Cazband (Pl) 
18,30 Konuşma, 18,45 Jdlliik: Çiftçi
nin saati, 19,00 Müzik, 19,80 Ajans 
haberleri, 19,•5 Fsıl heyeti, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,'6 Koro kıutk 

program, 21,30 Konufm&, 21,'6 Rad
yo aalon orkestraaı, 22,30 Ajans ha.
berleri, 22,•5 Radyo salon orkestrası 
Programının devamı, 23,00 Dans mtl
ziği (Pl.), 23,26/23,30 Kapanı.ış. 

1 BOBIA 1 

Sterlin 
Dolar 
laviçre Fn-. 
Drahmi 
Leva 
Peçe ta 

5.24 
132,20 
29,687~ 

0,997ö 
1.6225 

12,9375 
rnnu ~1~ 

Yen 31,137:ı 

İsveç K~mı 31,005 

ESHAM ve YARVtı.AT 
Ergani 
Srvaıı - Erzurum 2 
Sn·as - Erzurum ~ 
Sıvas - Erzurum 7 

Merkez Bankası peşin 

19,79 
19,19 
19,19 
19,19 

109,- 109,5( 

Hına. tehllket;lnl oıılaınek için 
b&\'&da kaHetU olmak lazımdır. 

Kurbamnı, kurban derilerini Ha\'ıı. 

Kurumuna \·ermekle bu tebllkeyt• 
karı,ı koymWJ olacaluımız. 

' 
• 
I 

• 
' , 
' 
• 

BULMACA 
J 

Soldan eap: 1 - Cesaret taaııyan
Htzmet 2 - İfU8t - Baba.nm ~ 
3 - Erkek 1sm1 - Yüksek delil 4 -
Siyah bir tahta - Neti edatı 5 - ~ 
nuna (A) gelt.nce ipllk ywn8'J dernek 
olur - Oyup çıkarma 6 - Şi' - Işık -
Millet 7 - Bir sebze - Erkek ismi 
8 - Su yolu - ifil< çizgisi 9 - KUf\Jll 
eti • Kandırmak 10 - Faaıla 11 -
P .. rev Ç&lınmryan çalgı - Aayada blr 
millete mensup. 

Yllkarıd&u ..-tıYa: 1 - latanbu
lun me11hur bır suyu 2 - Gemici ıs
tılahı - BUyUk 3 - Çamurlu - Se
vimli 4 - Duanın aonunda söylenir
İnlerne ~ - Tüccar eşyasaun kon
duğu yer - Hatırdan çıkarma 6 -
Bir hayvan - Zorla 7 - Ktışat et 
8 - Bir ağaç • BUyUk 9 - Tok de
ğil - Allfmlf 10 - Rekllm • Kısa. 
değil 11 - LA.tife - Meydan. 

D'ONK'O BULMACA..VIN HALLI 

Soldan -ta: 1 - Bilmece 2 -

1ş - Kaide - Ya 3 - Do - lttar - Ar 
{ - Ana - Ada 5 - Yalamak 6 -
Ak - Palaz • Ka 7 - Mızı - İdam 
3 - Ar - Dı 9 - Daim - Maaş 10 -
Akar • Kain 11 - Atike • Oktay. 

Yukarıdan "'8tıya: 1 - Vidala
mak 2 - Son - Kıraat 3 - Ay - lki 
4 - lki - Apı91nak 5 - Laf - Al -
Re 6 - Mitralyöz 7 - Eda - Ma -
Ko 8 - Cer - A~ıtn~ak 9 - Ak -
Alt 10 - Yad - Kadana 11 - Para-

----------• l 'arruş. 

8 w - 2000..-

S5 100 - 8300.-
80 ISO - 4000.-

800 20 - 8000.--

K.~: t eaW. 3 Maya, 1 K.anabaralı ve kumbaruız b• 
1 Afastoll, 1 İldDcltefl'la &. uplanada ea az elli lirası ba-

rlblerbule 7aplbr. luaaalar karaya dahl1 eclW.rler 

Devlet Demiryollan llanlan 
Muhammen bedeli ( 4000) lira olan 10000 adet kUçUk ve 20000 adet 

de bUyük ha.sır ırUptirge (23/1/1941) Perşembe günU saat (10,4~) onu 
kırk be9te Haydarpa.fada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 

pazarlık usuıue satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (600) Uralık kat'I teminat ve kanunun 
tayin ettiği veııaikle birlikte pazarlık günU uatlne kadar komlayona 
mUracaauan llzmıdır. 

Bu ife alt şartnameıer IKımiayondan paraaız ol&r&k dağıtılmak· 
tadu'. (126) 

• Mulıammen bedeli (1726) Ura olan muhtelif şekil ve eb'&tta 
2MO adet kuru pil (13.1.1941) Pazartesi günU aaat (10,SO) OD buçUkta 
Haydarpafada Gar binası dahilindeki komi.iyon taratmdan açık eka11t· 
me uauWe satın alınacaktır. 

Bu ite girmek tsteyenlertn (129) lira (45) ltlll'Ufluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birllkte eksiltme CUnü saatine 
kadar komiayona muracaa.tları llzımdır. 

Bu işe alt ş.artnameler komisyondan parasız olarak dafrt,ılmakt&· 
dır. (12142) 

ve Alrait içeri girdi. Yüzünden ve ee gordü, ne de görür.. Etrafta kımeeler yok. Rahat ra· ' nu tekrar görmek aaadetindcrı 
kızarma~ gözlerinden İyi uyuma- Karşı karııya kahvaltı ediyor- hat gidebilirsiniz. Mia Brandon- başka bir ~y hiuetmiyorduın· 
mıı olduğu anl~ılıyordu. Bana duk. Biraz sonra ciddi bir tavır- la görüştükten sonra buraya tek- Kapıya yaklaıtım. fslık çaldıın· 
banyo odasını gösterdi. T rq ta- la: rar gelirsıniz. Sizı bekliyorum. Kimse cevap vermedi. içeriden 
kımıyle bir de temiz gömlek ver- - Bu mesele sizin tahmin et- Bir kere daha size şunu tenbib et- bir tıkırtı duydum. Kapıyı açtım· 
di. Cidden azami derecede misa- tiğinizdc:n daha mühimdir. Bunu meliyim kı yollarda kimaeye gÖ· lçeriei kanuılık. bir şey aeçemi· 
firperver ve ndzikti . Ben giyinir- unutmayınız, dedi. rünmemeye dikkat ediniz. Eğer yordum. 
ken aşağıya merek kahvaltıyı ha· - Unutmak mı~ Bu k•dar ıs- Mis Brandon"a söz vernııt olma- - Franst diye aealendim. 
zırladı. Biraz sonra ben de atağı- ttrap çektikten sonra naaıl unuta- saydım sizin oraya gttmenize mü. Orada olduğuna emindim. Ni· 
ya indim. Dedim ki: bilirim~ aaade etmezdim. 1 tekim iki kolun hır an sonra ban• 

- Size nasıl teşekkür edeceği- Bir taraftan karnımı doyuru- Bu sözlerinden bir 9ey anlama· aanldığını hissettim. Fakat bu 
mi bilemiyorum, M:ster Alrait, yor. bir taraftan Frans·ı görmek dım. Sarı gözleriyle bana manalı kollar onun munis ve sıcak kol· 
ne desem az gelecek.. için sabırsızlanıyordum. Bir taraf- §ekilde bakıyordu. Bu garip ada· lan değildi. Ensemde bir aolurn• 

- Peki. o halde hiç bir ıey tan da bu garip adamı yan gözle mın şahsi.yetini henüz bir türlü duydum. Burnumcs bir de bira ko· 
söylemeyiniz. Daha iyi.. tetkik edıyordum. Acaba hayat- tcsbit edememiştim. kusu geldi. Kulağımın dibinde 

Dive ce"ap verdi. Sonra devam taki mevkii, işi gücü ne idi? Su- Hava sıcak ve ai.li idi. Yolda bir aes: 
etti: te bakarak gitmek zamanının gel. giderken meselenin berbatlığı be- - Yakaladım, Joe, yaraını• 

- Mister Kraven, sizi biraz si- diğini farkettim: ni gene .>ar.:naya b&1ladı. Arkam. gel. diye bağırdı. 
nirli görüyorum. Evde biriııi var - Bana müsaade ediniz de gİ· dan birisinin beni takip ettiğini Bütün bunlar ani olmu,ıu. Dit 
dıve çekiniyorsanız kimse yok. deyim, dedim. ve y~kalanacaiımı bisaeder gibi adam beni eımsıkı yalc:ı.~mıttı· 
Gece siz yattıktan SOl'ra çocuğu- Demem üzerine yerinden kalk- oluyordum. Eğer ııittiğim yolun Bir bqlcaaı da pr.nceıf'yi ortt!fl 

mu otomobille kız karrleşime gö- tı. Kapıya doğru giderek: ucond
1
a Franı"ı .. ~ÖrnM:k olmasa bez par-;a~ını kaldırdı. E.tnıf aY

tiırdüm. Hizmetçi kadına da bu - Durunuz. Bir dakiklil etrafa m•ırla~a gerı doner ve saklanır· dınla:ıdı. Beni tutan ı~nıın ü· 
sabah erkenden gelmemesi için bakayım. Kimseye göıünmeden dım. ·r I b" 1• 1_. v - • 

haber gönderdim. Bakkal, kasap buradan çıkmar.ız lazım. dedi. Ormanın içinde epey zaman nı orıt1a 1 ır po uı 0 oıı!lunu Kor· 
filan da siz uykuda iken geldiler. Baktıktan sonra da luther ver• dtıia4tım. Nihayet küçük kulübe düm. Derhal keııdı kuvv.Wnolr 0

• 

Artık buraya kimseler uğramaz. di: u7.ak:a göriindü. Fran.s mutlaka I nunk.ini öLçriim. Ben ondan heıO 
Hiç merak etmeviniz. Siıi ne kim- I - f.Uydi. her -fCY yolıiiwb .. 1 beni içeride ~ordu. Artık o· (Arkut var) 


