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BFKLE:.E NETiCE 
- Baftaralı 1 inci Sahifede -

Amerika milletinin azmini göstermek
tedir.> 

BARDIY 1 - TOBRUK ARA
SINDA ITALYAN KALMADI · ŞEHİR HABERLERİ 

1 Başvekilimiz 
Yeniden gönüUere 
f erahlılı 11erdi.. 

Cü:nhuriyet partisi liderlerinden 01-
ıil demiştir ki: 

- Rcisicümhur Ruzveltin nutku İn
,ı:ilrereyc yardım için sarfedilen gayret
lerin zaruri vahdet ve Ahengini temin 
hususunda çok tesirli olmuştur. 

Mümessiller meclisi reisi Riyon şu 
ıözleri söylemiştir: 

- Reisicürnhur Ruzvelt Amerikan 
ınllletinin kahir ekseriyetinin noktai na-
7.armı 1'1Uhte~em bir şekilde ifade et
ın!ştir. 

Ayandan T eksa.o müme11ili olan Şefi 
düşüncelerini şu suretle izah etmiştir: 

- Bu nutuk yalnız Birlesik Amerika 
devletleri tarihinde değil, biltün zaman
ların ve bütiln milletlerin tarihinde bü
yü1< bir nutuk olarak kalacaktır. 

Mümessiller meclisinde Pensilvan~·a 
müme<sili olan Riter demi>ıtlr ki: 

- Rei<iclimhur Ruzveltin nutkunda 
ileri sürUlen niyet ve bu niyetlerin tat
bik sahasına konması Amerikanın harbe 
gl!"'1e<Ü ve bu memleketlıe diktatörlüğün 
te....,11.ıı dernektir. 

R . Ruzveltin nutkunu bütlln gazete
le• 2vnen n,..rt"tm 1.rdir. 

n J?TT7,VET.TtN MESAJI 
~T., cfntrton 7 (A.A) - RPisieümhur 

B Ruzvelt kongrenin 77 inci deVT'<'•lno 
hitap eden mesajını olrumustur. F•\-1 
ReisicOmhur Vilsonun 1917 de söy)!'Cl;. 
j!i ve Amerik.ının harp il~n ettii!ini b!l
d"•n nırtlmnoan beri en hararetle 1'•k
lt"'""n hu nutuk mnnasE>-bethrle b ü t iin 

lnn hıncalıınc dolmu<tu. B. R"T.Vrlt 
nt·•"''~ .. ~;{vlc. h:ı s1$1rnl~trr: 

- Kongreye Ame,."lca t..ril>:nıl" 
et't'sali ohnıyan bir da_J.;kııtla J.'• .... 
e.ı;vorum. Amerikanın emniveti t.:c 
bir zaman bugünkü kadar tehdide 
maru" bulunmamqbr. 

B. Ruzvelt Amerikanın 1789 dan 

- Ba1taralı 1 inci Sahifede -
müstahkem mevkiler de sukut etmiştir. 
ASkerlcrimiz 25 gün en ulvi cesaret ve 
parlak menkib~lcrle tarihe girmiş ve 
dİİ.$maıu çok aj'u.r zayiata u~atınışlar
dır. Bizim asker. lcvazım1 ölü, yaralı ve 
kayıp olarak zayiatımız azdır. 
DU.şmanm Tobruka karşı yaptııiı hü· 

cumda iki tayy11rcsi bahriye topçuları 
tarafından düşilrülmili;tür. 

Şark! Afrlboia. Sudan hududunda 
Pestane mıntakasında d~an motörlıl 
kuvvetleri toı>c:u ateşimizin tesiri altın
da fırara mecbur ohnu.ştur. Cephenin 
diğer taraflarında top ateşi ve ke lf kol
larının faaliyeti olmuştur. 

Balo 
Yardımseverler cemiyeti menfaatine 

önümüzdeki cuma günü akta.mı İzmir 
Palas salonlarında tertip olunan çok ei· 
lenceli balo sabaha kadar devam ede
cektir. 

Şehrin muhtelif yerlerine vesait te
min olunduğu gibi Karııyakaya da Paoa
port iskelesinden ııcce saat 3 de vapur 
temin olunmuştur. 

- -.ıtılllll· ........... Nüfus hareketleri 
ve Sıhhat; Vekaleti 

Sıhhat ve lçtİnl.ai Muavene t vc-kci
letlnden vil8yete bildirildiğine göre, ka
saba ve köyleıimizdeki nüfusun normal 
bir nisbet dahilinde seneden seneye ço .. 
ğalmas1nı temin Ye idame icjn vekaletçe 
nüfus hareketleri büvük bir dikkat ve iti
na jJt- takip edilmektedir. 

Vek&let, nGluı Yak· alarının \ayık 
olduğu ehemmiyetle kasaba ve köyleri
mizde ekslk.ız olarak kayıt ve tesbit 
edilmeolnl emretml1tir. 

itibaren bir tarihçesini yaptıktan 1 - Birleşik Amerika milleti nafiz 
eonra aözlerine ııöTle devam etmiş- ve müessir lir surette ila~e ett;~; ira
tir: desine uy"Un olarak ve parti mes•1P1•r' 

mcvzuubahs olmaksızın milll mn~afa• 
- lfte Amerika Reisicümhmu hususunda bm bir proımımın tatbikine 

afatiyle kanunu esasive tevfikan mC<"burd11r. 
memleketin nziyeti lıaklanda korut"· 2 - Birıe.ik Amerika milleti na
""'9 mal6mat wesmek nzifemi ifa fiz ve müessir blr surette ifade etti
e<lf!l'ek hudutlanm1:nn çok malc: me· iti iradeame uy~ ,.!arak Te nıırt: 
aııfesinde vuku bulan hiditıelerde meseleleri meV7.tıuh~ı.. olm,.lc•·-·~ 
ınemleketimizin ve demokrasimizin ı.,.. t ... ı?fta rnü•· .. ~.,.,. ı.."' ,..,uka
müatakbel emniyetinin içtinabı İm· vemet eden ve bu sur<>tle ı,,..ı,, V"" 
lrinsız bir surette tehdit edilmekte kürremizden uzakta tutıı.n bütün hu 
olduğunu bildirmeği lüzumlu adde. ıı7imli minetlere t .. nı bir surette mü
diyorum. Demokrasinin menudiye- zaherete mecburdur. 
ti bugün dört kıtada silahla kahra- 3 _ Birıe.ik A...enl<& yine maıe
manca müdafaa edilmektedir. Bu tin nafiz ve mUeuir b;l' l\ll'ett,. if,.__ 
müdafaa akim bJ.Liı takdirde AT- de ettiii in.desine uvım'1 olarl\k ve 
rupıuun, A.ya, Afrika ve A"1'11atu· oarti meseleleri rneV7U11h•t.a olmek
ralyarun bütün nüfuzu Te bütün '""" yabıhrma taraftarl'lnnın •ev
bynaldan fatihlerin hükmü albnıı lcivle müteaarrızlar tarafından dilde 
pecektir. Her kim oh.na olsun etlil~elt her han..t hir ban•ı kabul 
Amerikanın yalnız bafına ve elleri- etmeııi.,e gerek ~l.1~ki prensiplerin 
ni arkasına bağLyaralc ailihlı bir n-erek bizzat kendi em.,iveti mül~
dünyaya kartı mukavemet edebile- hazalannın hiç blı- zamB'1 ınüsı>•.ıe 
ceiini söylerse vakıtaız ve yanllf etmiyeceğini beyana mecburdur. 
aövlenıİf olur. Dev~mh blr bıınlllll buka rn:Uetle-

Davul ve çan sesleriyle bize ya- rin hürriveti hes•bma sııbn ahnamı· 
tı<tırrna tavsiye edeıılerden sakın- - bT 
malıyız. Kendi yuvalarını teçhiz yııcagını 1 ıvoruz. 
için ~rikan kartalının kanatlarını B. Rw:velt sözlerini §Öyle bitir-
kesecek kUç!llt hodbinler grubundan mi§ tir: 
b lhassa sakınmalıyız. Deniz aşın !stili\.' - Bu millet mukııdderatıın mil
nm gQya lmkftnsız olduğundan müıı- yonlarca inııanlann ellerİ'1e. fikrin., 
hem surette. pek çok bahsediliyor. ~iç ve kalbine; imanını da Alhh'" ıevk 
fllnı, •iz fngıliz donanması kudretınl "d ••• h.. • d• 

uhafaza ettiği mUdMtee bu şeklld h' ve ı are ettıv.ı umyete tev ı et-
bir tehJn,e mevcut deiildir. ıç miştir. Hürrivet, be•er hukukunun 

Amerlk•'lın dış .abada ki mim siyasr- her sevin üstünde ol1"1ası .J,.mektir. 
tiııln kliçük büyük bütün milletlorin Bu haklan istihsal veya idll1'1e et
hek ve şeN'flerin~ riayet e••<ına mil•te- mek için mücadele edenlere bunlar 
nlt oldullunu söyUven R•l<ioi\mhur ni- ed 1 1 rd m edece 
h•vet adalı.t ve ahlakın rn·••aff~r olara- ~~ e 0 ~a. 0 ıun Y~ • ' b.· • 
ğ•na kani bulundu~u hil ""mlş ve mil- ırız. Kudretırnz gayemtzm ır ol
teakiben &lva•etinl <u iio c"·r.:•e ile hli- ,.,a3ınr!adır. Bu kanaat ıı.ncıık zafere 
~·n eylemiştir: ul"§tınr. 

FİLfMI ERİN CİNS VE KIYMETİ 
""T.TJ EDER OymYACAK :"İ:-<Eri!ANTN f S M İNİ 

BAYRAMDA ... 
T 0 R K C E 

3 Ah BAP Sirkte Arfak Palafıı vık yan 
Çavuslar ,_,A YG ~NlJS 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bayram alışve
rişleri -·-Sat~ıar hararetli oldu .. -·-Dün arife ohnak münasebetilc çar-

ııda maiaza ve düklc.inlann alış veriş 
edenlerle dolu olduğu görülmüttiir, Bay
ram ihtiyaçlarını temin için yapılan oatı~
lar hararetli ohnuıtur. 

Bilhassa kurbanlık koyun ıatııı da
ha hareketli olmuştur. Geçen ıenedekine 
nazaran fiatlarda oldukça bir yükseklik 
müp.hede edilmittir. 

Geçen sene 7 - 8 lira olan koyunlar 
bu ıne 1 1 - 12 liraya, geçen yıl i O lira 
olan koyunlar da bu sne 18 • 20 liraya 
aotılm1Jtır. --·--Fiatlerin kon-

trolü için 
Ticaret vekaleti yeni 
bir talimatname 
hazırladı •• 

Ticaret Vf'k8.leti, fiatların kontrolü 
hakkında yerıi bir talimatname hazırla
mıştır. Y ~ni talimatnameye göre fi atların 
kontrolü, biri şikayet ve ihbar i.i.z lne 
kontrol, d iüeri resen kontrol olmak üze
re iki tiirlü o]acaktır. Bir ~ikii.yet veya 
ihbar vukuuna intizar edilmeksizin daimi 
,urette yapılacak kontroller resen kontrol 
~yılmaktadır. Bu kontrol Ankara, fstan
bul. lzmirde her gün ve teşkilatı müsait 
oluuyan yerlerde mümkün olduğu k•dar 
az fasılalarla piyasa gezilmek suretlle ya
nıl•caktır. Bu kontrollerde gıda madde
\erile ıalr maddelerden halkın zaruri ih
tiyaçlarına tekabül eden birinci ıırayı 
i•gal edce<"ktlr. F evkalide ahvalin icap
lanndan olarak halk tarafından mliba
yaa zaruretile talebi artan ve binnetice ih 
tlkira müoait hale gelen maddeler de 11-

rasıoda ön sırada kontrol edilecektir. 
Talimatname, önümüzdeki ııünler· 

de nctrolunacak ve neşrinden itibaren 
yürürlüğe girecektir. -·-J)at~anın h;r kö-

yünde kuma S3J)• 

lanmış mayn ~örüldü 
AJAlcadarlara gelen malümata gö· 

re. Muğla vilayetinin Datça kazası da
l 'lhde Emcci.k köyünün çiftlik oahilin
de kuma ıaplanmlJ yaziyeıte bir ma
yin görülmüştilr. 

Mayinin imhası için te.ıebbü~e ge
çilmi,tir. -·-SPOR 

-······· 
Pazar ~ünkü lik 

macları ·-; .. '-.cf de11re maçları 
bo~•ıvor •• 

Pazar gÜnü yapılacak olan ikinci 
devre lik maçları şunlardıT: 

ikinci takımlar halk sahasında soat 
i O da Göztepe- Ateş, hakem Mu.ta fa 
Senkal, ııaat i 2 de Altınordu-Demirspor 
hA.kem Aliett in Kazan ova, aaat 1 4 te 
Karfıvaka - Altay. hakem Mustafa Ne
cati Bayra. 

Birinci takımlar Al.sancak sahıııc:ında 
saat 12 de Göztepe - Ate,. Hakem Mus
tafa Balöz. Yan hakmler Atıf, Osman 
Erengin. Saat 14 d Altınordu - Demir
spor Hak.m Fehmi Eriş. Yan hakem
ler Muzaffer. Faruk. Saat 16 da Karşı· 
yaka - Altay. Hakem Sim•aroğ)u, Yan 
hakemler Mustafa Bayra, Mustafa Şen
kal. 

-··-------~----·-·-· ... 
Hiltiltil Eczanesi 

Mili;terileriyle bütiln yurdda$ları
nm mübarek kurban bayramlarını 

1 
kutlular, hayırlı ve mesut bayraınlar 

~..,....l':"'!!CN _________ 9'ıı ________ .__....,_., ~~1~·----------

TAŞ YLRE.KLI ADAM Vallate l.lerry 

Dolorcs Dd Rio 

TAYYARE ~İNEMASif DA 1 elefntJ 
36-4~ 

EAYRA.,I HAFTASI 
8/J/94J ÇARŞAMBA günü MATİNELERDEN İTİBAREN .. 

CANLI BfR TARht. YÜKSEK BiR 
A$K~ llEYECANLI BİR MEVZU_. 

ÇILDIRTICJ RİR KISKANÇLIK •• 

BEYAZ ES .. RE 
(HALİME) 

Sİ. E..'WA KL"DRE"rt:l.iN EN BÜ. 
YÜK HARİKASI .. 

TVRKCE .SOZLL.. 

3 Saatlik 
ÜC ERKEÖiN ASKI UmtUNA HA· 
YATINI FEDA EDEN BİR KADIN". 
Ai'iLATJRCASfl'llA UİSSt VE M'ÜES-

SfR BfR A$K DRAMI.. 

Şimal Kar.unu 
(LA LOİ DU NORD) 

OYNIY ANLAR MICHELE MORGA 
• UA2 ~ ,iM FJ.LM PİERRE RİCHARD WİLM-Ş. VANEL 

~ H FRAli.sızcA sozı.u 

2 
MATİNELER : ŞİMAL F HVHU BE i' AZ E İRE •• 
BAYRA.'U GÜNJ.ERİ : il - % - ;; - ıs" 12.:ıo -:ı.:ıo -6.10 - 10 .. 
Dİl'.:ER GÜNJ.ER : :? - 5 - 8.. :ı.:ıo - 6.30 - 9.30 .. 

Yalnız .,.ıs te En son Yt:ı:lın Şarlı Harp hab*!rleri U::ilden gösterilecelı lil 

Ziraat Vekili ıehrimize geldi - Baştarafı 1 inci Sahifede -
Tcı;kilitlanmak sayesinde memleket 

mahsullerinin deler fiatle ihracı imkan· 

Dün vilayette yapılan =:;i!~:5;:E~;iı!: 
tır. 

b• • t• • t• k tt• Nakliyatta rnstlıuıan zorluklara, dü.a· 

ır ıç ımaa ış ıra e ı ~~~h.,:~s:::.:...j;~~ 
-----'lfeX ne kadar m teri bulmakta zorluk ceJW. 

J meın.iştir. Belki ı:eç sauımı.tır ~ Faluıt 
B. Muhlis Erlımen bayramı zrnırde geçirecek- mıı1ısuı miPUılı•m• yihiinii cüldiir• -------- x.-x-------- fiatlerle eldcıı çıkanlmJ8ta. 

Ziraat Vekili Bay Muhlio Eritmen timiz dahilinde oıiır nealinin ıılrılu için Devlet iç piyasat.rda niizımlık rolilaa 
refikuile beraber dün Ankaradan teh· yapılacak teıldlAt. üretme çiftlikleri ve bih•klrm ifa eylemq, türcarlanmwı da 
rimize gelmlttir. Vekil bayramı l:unirde şimdiye kadar yapılnut olan faydalı it- lizım ııelen kredileri milli l>ankalardaa 
geçirecektir. ler vardı. ı temin etmiştir. 

B. Muhlis Erkmen dün öğleden ıon· Bu müzakereler esnasında Ziraat Ve• Bu hususta hükiimetiıı aldıiı kararla-
ra vilayette Vali Fuat Tuksalın reisliğin- kilirniz kıymetli müta!Aalarda bulunarak rı, bu kararlardan istihsal etii1en aeti
de toplanan l layvanatı Islah Komisyonu- faydalı direktifler ..-ermiştir. <eleri her zaman minnet \'e ~iikranla aa-
nun müzakerelerine iştirak etmiş ve haı- Bu meyanda çiftçilere tohumluk mak .vazifemizdir. 
bıhallerde bulunmuştur. tevzii meıeleıl de balu. mevzuu ohnut- fth:ılat i.•leriue relince. marlesef bq-

Komisyonun ruznamesinde ,,ili.ye- tur. vckiliınlıin de teessürlerini tebarüz et
tirdiği bu mcse le heoüz yoluna kona

Dahiliye memurlarının 
alacakları verilecek 

x.x---------
Bunlara ait m11ameleni!'1 süratıe bitirilmesi bU· 

drildi • Vilayette yapılan değişilılilıler. ------x.,x 
Dahiliye memurlarından birçokları

nın muhtelif kanuni vaziyetleri dolayı
ıile tahakkuk edip bütçelere mevzu tah
~uatın kifayetsizliği yÜZÜnden senesi zar .. 
fında ödenemediği için düyuna kalan 
alacaklar hakkında yapılacak muamele 
Dahillye Vekaletinden bildirilmiıtir. Ve
kalet. her tlirlü kanuni kombinezonlara 
mUraeaat suretlle bu borçların en k,.. 
bir zamanda ödenmesi ve dÜyun lıleri
nl sona erdirmeği kararlaşbrmıştır. 

POLİSTE 

Viliyetimiz mektupçuh• -. "1 tayin 
edihnit olan Hatay mektupc B. Re
fik Kuzucuoğlu şehrimize gelm.~ ve diln 
vazifesine başlamıştıı. 

B. Avni Oran, yeni vali mu:ıvini B. 
Ekrem Y alçmkaya Ma!atyadan gelip va
zifeye b..,layıncaya kadar vali muavini 
vekili olarak nzlfe görecek ve sonra 
tayin olunduğu Edirne mektupçuluiu va
zifesine bllflamalc üzere Ed!rneye gide
cektir. 

l•lıa'-iı 11e ihracat 

Y ı bi bi ad işlerl .. 
apı an r n a Şehrimiz ithalı\tçı birlikleri idare he-

müessif 'fıaza.. yetleri, dün öl!leden sonra birlikleri bi-
ŞlikrU Saracoğ\u bulvarında Kllzımın nasında toplanmış, dış memleketlerden 

ın.<a ettirmekte ıılduf(u binada iki ame- r.etirilecek ithaıAt eşyası için mllzakere
leııin yaralruınıasiyle neticelenen bir ka- lerde bulun.trak bazı kararlar ittihaz et-
za ohn11$tur. mislerdir. 

İnsaatın tavan kısmının bağlantısı Yapılacak ith:ılat için, Tıcaret veklle-
vapılırken bağlantı kopmuş. ameleden ti nezdinde t-bbllılerde bulunulacak
Süleyman oğlu Ali ve Abdurrahman oğ- tır. 
lu SUlevman altı metre yüksekten dil- Kuru meyve ihracatçılar birli!; idare 
•erek yaralanmış\ardır. h"yetl de toplanarak kuru meyve llıra-

Kol ve bılekleri kınlan iki amele has- cat isleri üzerinde müzakerelerde bu· 
tan~ye kaldınlmışlardır. lunmuştur. 

Bir Jıöyde hırsızlllı .. 
Tire kazasının Gökçen nahiyesinde 

Kızılca köyünde Osman oğlu Kocabe
vin evine giren meçhul hırsızlar tarafın
dan iki yüz e!U lira kıymetinde giyecek 
tsvası calınmJ$tır. Hırsızlar zabıtaca 
aranmaktadır. 

Bıçalı taşıyanlar 
Kemerde umumhaneler arasında Yu

suf oğlu Vahdettin ve Gaziler caddesin
de Ahmet oğlu Hasarun üzcrlerinde bi
ıer bıçak bulunarak zabıtaca alınmıştır. 

Vzüm ~almış •• 

--......-·~-

,Şehrimize aeıenler 
Konya mebu.,<1 B. Ali Rlza Tllrel An

karadan. Güzel Sanatlar akademisi pro
fesörlerinden B. Mazhar Pemür İstan
buldan şehrimize gelmişlerdir. ..,.,,..._._ 
B. Atıf f n,.n Ödemişte 
İhracat ve ithıı15tcılar birlikleri umu

m! kltibi B. Atıf İııan bavraını Ödemiş
te gedrm•k üzere bu sabah Ödemişe 
hareket edecektir. 

Aııkara ra vosu 
RUGUH 

mamıştır. 

Ferdi kazanç lıUB!an ve 1914 hatıra
ları bazı kimseleri delil<tc saptırmakta· 
dır. Hayat pahalılığını tevlit eden ibti
kür hareketleri mahsüstür. Likin bu de
fa yine ~,·ckiliıuizin ajlzıııdan işitiyo
ruz ki hwılara meyd:ın boş bırakıhnıyıo-
cnktır. · 

Yiyirı, ı:h im \ e yakacak maddeleri 
üzerinde sıkı hir devlet kontrolü vücu· 
da ı:-eürilecck, devlet eliyle büyük stok· 
lar yapıla<ak. hatta icap ederse lüzumlu 
ithal:it maddelerinin memlekete ttlbi 
isi de\'Jct iuhisartna aluıacaktır. 

İtiraf eylcmei(e me<bul'uz ki son a
manlardn ithalat işleri tanınmen istan· 
lnılda toplanDU.$tL Yine biliyoruz ki hu 
iş dalı:ı fazla j(llyri Tflrk anasırın eltn· 
dedir. 

Milli ellerde ohmJ1lD iktısaı11 işlerden 
Türk milleti mazide çok ıstınıp ~kınis· 
tir. ithalat isleri, dilı;ünttleri yalnız va 
yalnız kendi kazançlannılan ibaret bu· 
lunan ellere terkediliıw daha başka 
tllrlü neticeler beklemek te doğru ola
maz. Türkiye her şeyi millilestirmck 
m .-kiindedir. Artık her kes tarafından 
anla ılmalıılır ki Türk Cümhuriyeti 
hükümetinde umumi menfaaller bütiill 
dllşünt •)erin iizerinde l(Clir. Det>let ve 
ferd, a; ı't ayn birer mevcudiyet obnak· 
tan çıkmıstır. Dünya mılletleri hayat ve 
memat mücadele<i J'llpıyor. 

Türkiye buı:-ün harbm dışmdachr. Fa· 
kat bu mücadeleden tamamen masun 
kalmış sa~'llamaz. Tıpkı harp içindeki 
milletler l(ibi bütün kuvvet menabümi· 
zi milll müdafaanın emrinde tatmaita va 
bunun icaplarına unun bir ~ fer· 
di ve ıonıont barelcetJerimizi laıı!ilne 
met:buruz. 

Hiikümet ithalal(olan bir taıpbmtıya 
çağıracak, vaziyeti on bir lhı.r mahi
yetinde kendilerine izah rdttek, meaai
lerini milli ııa:l'elere uyl{llD bit- ..,kilde 
tan7İm eyltmelerlni istiye<ektia-. Bu ih
tar da fayda verno- ithalat islerini 
devlet kendi eline ab<aktır. Bu humsta 
elli ınilyon liralık sermaye de hazırlan· 
mıstır. 

Her kesin anbıruw limnclır ki Tür· 
1 iye n '. ml uriyeti kurlmtma wıol6"1e ~ 
l<'ri tıınzinı etmek yolunda ~ildır. 
T h~i.fiıu her zaman fiilen ikn:va muk· 
tcdirdir. 

Ket.'CCilerde Kaba Soğan sokağında 
Ali oi:lu Zülfürnr arabasına yükledıği 
Kadı o~lu Ahmede ait üzüm cuvalla
rınd;ın altı kilo ilzUm çaldığı iddiasiyle 
yakalarunır.tır. 

O it rocriz ki ithalat tacirleri, ihra
catcılan 1:zın takip ettikleri stımlu yo
la nvdettc ı:-cc kalmasınlar_ Bo avdet 
memleketin olduğu kadar kendilerinin 

11.00 Program ve memleket .saat ayarı de mmfaallerine uyınm dibettktir. 
8.03 A ians haberleri 8.18 Müzik pi. 8.45 Türkiyede ihtikarın lmf . mı "2Jllelı: 
9 00 Ev kadını Yemek listesi 12.30 Hiktim l,in <>ldu!u 1rndar hiltüıa nt•n· 
P-owam ve m~m\eket saat ayarı 12.33' ı),.,Jarın \'ll"İfesi olmalıdır. Mütadelecle 
Müzik : Rumeli tllrkülcri 12.50 Ajans ht•r nıüstehHk ı·azirc olmalıdır. 
haberleri 13.05 Müzik : Sarkllar 1320 Neme lazım, imnaratorluiun { bir 
14.00 Müzik : Radyo salo norkestrası.. iti.-ndıdır. Cümhuriyette her -ıe 
18.00 Proıtram ve memleket saat ayarı biifiin vntandasları iJ,ilendirir. 

J4 . a.şında :t'an'lıe$'ci!. 
Gaziler caddo.Unde İbrahim ojilu 14 

vasında Bekir, Mehmet oğlu Alinin ce
binde bulunan •34 kurusunu yankesici
lik suretiyle calnrhm sucüstü yakalan
mı.;;tır. 

111.03 Müzik pi. 18.30 Konuşma (Dışı><>· Rawekiiinıiz bu ınenna ait ııözlcriv• 
litika hadiseleri) 18.45 Cocuk .saati 19.15 le bütün vatandaslan vazifeye davet 
Mü7-ik : Çocuklar icin 19.30 Memleket cy••mi• bulımmnktadır. 
saat ayarı ve .aians haberleri 19.45 Mü- Dr. Rl"!ik Sayclsm dı• Politikamızdan 

"'~~_,,,:ı:ıc~t.c:~~.,,.;ı....,,.,.,, zik : FaçıJ lıcye!i 20.1.5 R:ıdy.., ııazete•f.. lmh•ede•I< ı dün•·ftdıı ~-.ruıen ••kcrl , .. 
~ .......... ..--~~~ ....... ~~ lnr o , •. ~ 

20.45 Mü,ik : Muhtelif şarkı 21.l siyasi faaliyete karsı hiikümctin ma)Ü,. 
Kurbarunızı HAVA kurumuna veri~ Konusma.. 21.2.'; Müzik : Saz eserleri.. elan diklnıt \c teyakkuzunu. milli poli• 

ken felaketzede!ere ve kimsesiz yavru- 21.45 Müzik : Riyaseticümhur bandosu .. tikammıı ;,;:ıı..,tini bir kerre daha teba· 
lara da yardım etmiş olaca~ unut- 22.30 Memleket saat ayan, ajans haber- riiT ettimı~kle iktifa eylemistir, 
ınıyalım.. leri. Borsalar. fiatleri 22.45 MUzik p\. Bunun böyle olma<ı da ııayet tabildir. 
~.h"...o"..ı"'..ı"'~..ı"'/.l""..ll'~~«~_,....._,,,..._,.._,_ 23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapa- Cünldi his sergüzeı;tler anvan bir mil· 
~==nc::•::ıcacr;:;oxncn:ı:=ccccC':c:ı nış.. Jet de!iliz. Ilirltik dil(>j!•imi2 hayat T• 

PERŞEPhBE AKŞAMI 
Çok eğlenceli •Üpe dansıar 

Deı.iz <l azir~o ve Restoranında 
HER AK.$A CAZ.. PAZA 061.E YEMEK· 

LERIHDE KOH.SER.. 
................................................................................... 
i Deniz gazinosa m·•ll!erem nUQterilerlnln ~ 
: ba""amını ft,rtrrı&ır- : ., ••••••••••••••••••••••••• ıı.~ .................................................... .. 

Fuar Gazinosunda 
Ba vram Mün •ebetile 

Bayram günleri aaat 4 ten ( 7 ) ye 'lıadal' ... 
TEOANSAN 

VE 
AKŞAMLARI SAAT 7 DEN tTiBAREN KONSER VE D.o\NS" 

................................................................................... 
• • 
: Bayramın 1 Oncll cumartesi alqmıı saat 8.30 da (Büylllı: gece • Balosu): 
: DANS lıfOSABAK.ASI - HEDİYELER . ltOTİYON : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i.stl!<I •in N:in korunm:ısıdır . 
l\Tılli rin etrafında toplanan on se· 

k!z n·· on lı1':nı•n kıılhi fek insan f!İbİ 
ela :ı: bu Üyiik f!aye icin nırpıyor. Bıı 

"uyenin bekriJii"ini de mazisi Şanlar ve 
•ettflerle dolu Türle ordusu yapıyor. 
Bu itibarla kint<eden endi•emiz yoktur, 
Hayat ve iııdklilimiırıde ı:örii olmıyan· 
lar da bizden asla endi.e etmiyebifüler. 
Milli oolitikammn temeli dün hu idi. 
Bugün ele budur Yarın da ı.u ola<ııktır. 

HAKKI OCAKOCLU 
-·"WlııllWlıl· HUtHtil Eczanesi 

Hilal eczanesi dört ~ün hayranı ac;ık 
bulwıacak tasnıdun ıı~len müsterilerinlD 
kolonya ihtiyacuu temin edecektir. 

KAtt":il YAKA 1 
Mf"lt>k sint>rnasın<lu 
Kurban bayramı şerefine mııezzam 

FİLİM. 
TÜRKÇE SÖZLtt 

.SERSERİ KRAL 
RONALD KOLMAN - FRANS DE 

ı BASİL RA YTON gibi söhretli vıl
dızlartn ~rl binlere,. fiııüran ve 
mllyonlıırca ın=fla ""evdana ı:clcn 

emsalsiz bir filim 

ı 
AYRICA : Kanncalı Dolap 
KAHKAHAL!KüMEDİ.. 

· SEANSLAR : &vram ı:Unk-ri : 12 

l, .. 2 -· 41~ -630 - 845. 

"'--------------~-------------~ lltQ'ZZT./. ,y;/:///Jf::Y////ZT/.b>-



····-········· 
bayram Lie d v 

---·-
id erişsin; Baisi şe·vki cedit olsun da gör 
§e ·riSadabadı sen bir kerreid olsı n da gör .. ----------...-.....--------------------

Tarihte en şerefli üç fahffıa : Faı!ıl r.:u !cıfa, Elmas Mehmet ve Şehit AH 
paşalar. Hev$ehirli İbPahfm pcqa sadrazam o!ımca.- • Sadabad sa

faları, Bayram ve $Gir Hedim-
Yazan: ~AH1N AKDUl\fAN 

üçüncü Sultan Ahmet devrinin ilk 
sen leri siyasi gaileler ve mütemadi mu
harebe karışıklıkları içinde geçmişti ... 

Bu devrin bidayetinde Ruslarla savaş 
yapan Tı.irkler deli Petroyu purut ır
mağı kenarında, az kalsın, esir ediyor
lardı. 

Fakat Baltacı Mehmet paşanın yaptı
ğı mesum müsamaha Petroyu bu elim 
vtı ·retten kurtardı. 

Bundan sonra Sehit All p~a Karlof
ça muahedesiyle kaybettiğimiz yerleri 
!?"""""l'll'ından istirdada kıyam etmim. 
K ",.aman vezir ilk önce Venedik eüm
hur··· tinin üzerine. saldırdı. tık hamle
de Morayı geriye aldı. Venedı1dileri 
aman dıl('me~c mecbur bıraktı. 

İkinci hamlede ise ebedi düşmanımız 
Avusturyanm Ustlinl" atıldı. Esasen Kor-
1 f,.a muah desiyll' hi7rlPn nr<;la11 payım 
al .., Avu turyn olmustu. 

Amrazade tar fından (1) imzalannn 
bu c:ull-ı aktedildikt n sonra. Botline da
ir ytın•lan bir sarkıyı bütün TiirklE'r tE'k
rar edip dwuyorlnrdı. Bu şarkı söy]en
diC'i vakıt \'alanuu seven her Türk h:ı-
\ ırt nmaktnn ve duyduğu teessilrden 
,..·ı,. ,·aslaıı akıtnrnk.tan kendi.c:ini ala
mazıic 

Nemse aldı bia:inı güzel Bodiıri 
Karlofca muahedesiyle kavbetti7.;mi7'. 

yerler sade Bodinden ibaret dl"~Mı 
Koskoca bir kıta olan F.rdülll ve c:iman 
Sırbislanı tamf!miyle pllmizcfon etkı:ırmt" 
bulunmakta idik ve bu meyanda :Edir
neden sonra, askerlik itiharivle en mU
him üssüınüı.ü teşkil eden BeJ~t dahi 
Avusfuryanın elin" gecmi ti. Sehit Ali 
paşa Bclgradı o kadar zorluk eekmeden 
düşmanın elinden isfüdat e:ttikfı>n tmn~ 
ra simaJe d~ ilerliyerek Peter Var
diııde Avusturyalıları adamakıllı sıkış
tırmıştı. 

Fakat hain bir ık.ur~un bu hamivetli 
vezirin I<.arlofca sulhiyle kavbettiğimb: 
yerleri dil.mandan bir bir, yine geriye 
almasına mani oldu. 

fşte ilç !sim ki bunların tarih sahi
fesine altın yazı il geçirilmesi liznnge
llr: 

Fadıl Mustafa1 Elmas Mehmet ve Şe
hlt Ali paşalar ... 

Fadıl :Mustafa ~a Salankaminde al
nından kurşunla vun.ıldu. E1ın:ıs lllt-h
met pasa Zettada şehadet şerbetini ictf 
Peter Vardtnde .de Ali Paşa vatan ve mil
let volunda şehit düştü ... 

Bu üç büyük adamın adları bugiln 
tarihte en şerefli Uc: şahika teşkil ede
cek OPffl<'C'd" \'iik ... k görUnUr. 

* Shit Ali pnsadan sonra sadaret mev-
·iini gnyet ince ruhlu. bedü güze11ikle
r ve edebivata mecHlp, avnı uımandn 
avk ve safaya oüskün bir vezir işrtal 
•misti. Bu 1at (2) Mu!=:knralı d~ nat 1b

rnh;m pasadır. 
F.debiyatı ve musikivi oJdukca iyi an

Jı .. .,n Jbrııhim uasa o devirdıı söhret lca
zıınan bUtiin ı:HirlPri V(' musiki sanat~r
Ja,.•nı clraf ına topladı. 

f ,,"e zekAsivle padişah üçüncü Ahme
d! "1" avucunun içine alan tbrahfm pa
a ölllrUnU zevk ve ~nfa icinne aoeirmek

ttor ba.şka h!r sev düsUnmivordu. 
Onun Clevfot idaresinde tuttu~ı yol 

d ı.n.:ı ve naricle barısı ve sUk<ınet• 
D""h r.,.,a etmek esasına i"Hnat edivor
d11 • 1br:ılılm pac:anın sadareti <leva"' 
efH,!;i mliıM .. tro İstanbul cok parlak 
" - ı ar vac:amıştı. 

f.,ı nbuJlıılnr tam on ile sene derin 
b'~ c:illc(ın .. t ve hi" dC'f?ic:miven ılık bir 
i11 lıftt..,,. lı vı:ıc:ı jrinNE' vl'llnt varir~i1Pr 
V 0 flkb:ıhann en ince. en zarif çice{;i 
I 10 o1dn~ icin, tam y4>rinde bir sem
~' olarak bu devrf' de (Lale devri) de
n Mı 

* 70\·l~ ve c:afodıtn hoc:lıınmakla beraber 
1 .,.,q SanatJerP Oe mer1(\o Olan İbnınfm 
P" "tı•n bu ikinC'i iotilac:ı Osmanlılık 
t,l • .., ı .. """"",,i hir inkırnbın baıc:lama-

tbrahim Müteferrika Muslrnralı vezi- tki ahbap birbirine rastlar rastlamaz 
smı temin etmişti. 

1 

ba,ka bir şey görUlmcz.. • 

rin himayesine istinat' ederclt İstanbul- derhal elele verip kucaklaşırlar ı.•e öpü
da bir mntbaa (3) tesis etti ve bu su- s"r k bayramlaşırlardı... Meıyd!Utlnra 
retle yakın §:ırkta garp a1cmini göste- salıncaklar, athbrmcalı:ı.r kurulur ... 
ren ilk pençeTe açılm1~ oldu... Her tarafta büyük bir k~lnbalık ... 

LA.le yetiştirmek merakiyle birlikle öole vaktine doğru bayramın İstanbul 
Türklerde bahçesini lıüsnil tabiate mu- sokaklarında vücuda getirdiği co~kun
\'afık bir surette tertip ve tanzim etmek luk nrtık en had bir dereceye kadar yük-
bevesl de uy~tl. selirdi.. · 
İbrahim paşa 1stanbulda oturan ecne- * 

bi sefirlerin yardımlarından istrfade Şimdi iskelelerdeki dört çifte sandal-
ederek Beşiktaşta kendi sarayının ve lnr, yahut H:ıne ucu kayıklar (4) Kikl<>r 
sadabadda padiş:ıha. ait kasırların hah-

1 

İ"tanbul ahalisini Boi!a'l.i"İne. Sı.\dabada 
çclerini hep Avrupa usuliine t 0 vfikan b'H\ fasıla tasıyıp dururlardı: 
tanzim ettirmişti. Göksu bir nahoş hava, şimdi Cu1w1:1ır 

Bu gibi hareketler Türklerde garp pek zihırm 
kültUrüne karşı bir alf\ka uyandırmak- Scudiğtm tenhaca çekth-sck mi Sa-lnh 
tan hali kalmadığı için bu vaziyet tari- dad<+ 
himizde Avrupanın rönesansına müı;a. Lôle devrinde halkın en ziya~!' rar· 
l>ih hir h.,,. 1 

.. +·" lı h,,..asını temin et- b..,,tinc mnz.har olan mesire yeri Sô.dabad 
mişti. idi ... 

Bir adamm z ' .. v safaya düskün- Horada hün1<ara mahsu<ı müteaddit 
hiğünden işte böyle çok lınyırlı bir ne- ,,rrk kn"ırl-.r inc:a E'ilfrpn thrahim l'""" 
tJce doğmu!': bulunuvordu... lıpnsin° dl" c:r.ira,,,. hir t~ 1rım adl"l' b11-* 1110 taı....,,ıc:tı: l(,..,rı Cı>nan.. Knsrı 

btanbul halk.ı bu devri kışın helva Moc;at •• Hümm?had ... 
sohbetlC!Ti, yazın da Sadabad Jtezintileri Yok bu diin11acla hele Kasrı Cenann• 
vaı:ıarak bayr.am günlerine mahsus son- misl; 
sın: bir n~ lc;in~ geçirrni'llerdi. Fakat HHmezPnı var mı cihan ;çrc dahi anan· 
o devri bütUn canlılıib ve en ince renk- PPk rıii.,..,P mevkime dif~tü hele r'f.m .. 
leriyle şiirlerinde yasatın btiyük sair N~nt 
Nedimin tavsifatma bs\.-ılacak olana Cren:e 1Cf"fl1'i küciik amma. ki biiyükt::r 
her keste neşenin en ol<:!Un, en taskın B8ft, 
bir mertebeye çıkUğı vakrt, asıl bayram Hiirremtibacla karlp oldtt~ft r"..r 
"Ürueriydi: l'inır 
td er-ipin., Miri gevki cedid. olımı cin Etmede H'urremiıi mnrur dili nalhı 

gör N<'dim bu meyanda Sadabadda yapt-
Seyri Sida.bcıdı aen. bir kerre id olsun ilrr 1an r~c:mal'?f'i ve 1ıir tM<lce i1e ceı.1ıV3nl 

gör ve C'etveJI sim jl .. N .. V™>Vnıt ı>dmdald 
Her taraftll mihriler. meler bcdüf nl~·n ı.~"rüvii ı'a !llll mırotle tarif ed~: 

da a"'" 
Seyri Sıidabadı sen bir kcrrc id olB'Un. ;ı,. Pnk tınfrt J.-o•J..o~""ok ffl'kye httle Ha1;:a 

gör f"iinıle zet71c "hli cin'1l .rimm d'""1iıımı• 
Nedim bir aç beyit ac:ağıda da yine Görmiul!1ı mtl'1'!ıe fl'TJ.nfc ne Jcndtır ,,n~ 

Sadabadı mcthede,.ken bayram günl~ etsem 
rini şu suretle tarif eder: Nice tabir olunur çaolıua'lun ıamyı 
Gerçi kim vardır anın her demde b"~rrn r.emıe nttr Vıe 'ltU1' 4yetm em.er tefsir 

zineti 
Ruze e-yycmunda da inh2r 0~'""""t "'l>fııe1f sttn ile l>uba "nllı nMi tanı 

haleti Ya o ce.mtı ki ad' keneli m1>f Neupeydn 
~;;..,Jıesi% tJf'kttır ana mülk d1wtndll aanf 

Şimdi awmaz hele bir hOfÇtl hcfr;ı Bayram fTicbahınıt rastladı~ı ta1rdm:le 
1c:ıfl1'ıeti 1 h -... ..__ ........._.._ 

Seyri S4dabaclı sen bir ken-a id o&!ın a,, Cetve J simin er na ... T ... da...._. ..,... 

* Ortalık henüz nğarmanus.. Fle'l' kes 
evinde, yatal!ının kinde derin bir uvku
va mUsteğrnk uyurken b;rdonbire gilm 
gam diye boğuk bir ı:ıes duyulur ... 

Dllz.gUn bir oünıtek usulüne tevfı1can 
davul çalan bckcilerin bo lul!a yaydıl!ı 
bu sesler uyuyanlann üzerinde sanki 
bir münebbih tesiri yapar ... 

Uyananlar yataklarmdan fırlarlar ve 
vıknndıktan sonra hemen mahaltelerin
foki mescitlere koşarlar<Iı ... 

Nedhn divanında bu cihet te en ince 
noktalarına varıncaya kadar tarif edfl
lllistir: 
<i'abah idkim tilcm olup feyziyle nurani 
Sadayf kilıtı şevket eyledi p;;,. çar1u 

Kerdam 
Sarayı şehriyan 8lem oldu meşriki ikbal 
Gelip hep hctkibıısa devleti ülwmın 

erkıtnı 

* Asıl curcuna, kıyamet bayram nama-
zı kılındıktan sonra başlar ... Sokaklar 
baharda bahçelerin aldığı vaziyeti andı
ran bir manzara iktisap e<Ier... . 

Her kes başlarına en yeni serpuşlan
nı ve sırtlarına en temiz elbiselerini J?f
verek sokaklara döknlilrlerdi... Surada 
-rül ronsnnde bir kaftan, yanında me-
-ıek.şe boyasında mosmor bh- mintan ... 
~in bir çP~it renklerde sarıklar.. Ser
"'U lar.. yeldirmeler yaşmak ve ferace
ler .. 

En kilçUk çocuklardan tutun oa en 
vaşlı adamlara vnrınc.-ayn ]rı,,:ı"r her ke
sin yilzUnd~ dPTin bir s,röniil foY"!lhlı~na 
alAmE't o1<>n f\:ı•·l.,1<- 1a1"'a.,..n.,, ;~1..,~:,.,~<>tl 

ralttbt bahriye fle dolu, dert'de piyasaya 
'"ovulan sandallar birbirinin yanından 
.,.,.erlerkE>n y07Jerce dudaktmı aynı za
ınnnda yUkselen seslerin: 

- Sandal. kayık .. RHr0~e dikkat, di
ye- baihmıklan dnyulnrdu •.• 

Feraceli, yasmaklı Türk hanımları el
lerindeki fil dişi yelpazelerini saTiıyarak 
asırdide cınarlann, kestane aa<'larının 
altında Tavus kuşu snôi salına salına ıfo
lasırlar.. Sandallardan naralar, Allah 
Allah sesleri yUkselir ... 

Ve güze:l sesli han"'ndPler ekseriya 
'llledimin J!azeilerini okurlardı: 
Yeniden eski mtıhnhhetTPri f<',.d:+ edc>Hm 
r:cz benim kaşı 1ıilliHm Mu• bir id "arY:m 
Seni bir c8mı m111:nffa. ile 1ıursid "'foU'TI 
Gel benim kaşı 1ıilôlim bi%e bir id. <'r1"· 

tim 
hte hun oldu dilim oamzei ayya.~ın i,..;.,, 
işte 1ıa~erlere di~m senin ol Jctı~rı 

içi11 
Pek rica ederim murtma rriizel ba"1n ir;11 
Gel benim kaşı hilalim bize bir id ~,. 

Hm 
·Hanendelerin sesleri biilbiillorin sac!"· 

sına knn~ır ... Hel' tarafta billCır ~"; 
andıran kahkahalar duvulurdu... Kü
reklerin teması derPvi ht>r tarafta kA· 
nstirmalrta dL"Vam E>r1nor ve bu arnclıı •m 
sedMinin Xt•ld gürttJHil9"fo de imtizar 
etttiH lc:ititfrdl. •. 

fqtanbuldııld bu umıımt ne-;e ve slirtıT 
hAvram (!{lnlnrtncl,. h""1ll'<>t ''E" heve"rı 
nını hir kat dsıha ~rth"<ıt'Plc dav:om eil;,.. 
<Yiderken l!UnUn bir•nrl~ konan rııUt11i" 
bir isy~m lrıı~ırgası k0<:a şehrin altını Us
tilnP J.'etfrdl. .. 

Bir cenrH•tt nndır:ın Sil~nbPıl. Potrrınn 
'P'e1n:., ,.,1 • ., .. ,:ı,~ 1 il\tfHl1 l'ftHA~ .. ·n..ıft 'n··n· 

B UG L N LA LE v e 
SJN E MA LARINDA 

TAN 

TARİHLERİ DECrİŞTİREN .. İNKILAPLAR YARATAN - VATANLARI KURTARAN SENENİN EN GttZEL 
PffiLANTA FİLMİ 

1 
TOR K C E 

- Gönüllü K8hramanlar 
• 

·· ··YARATANLAR •• • • 

'züM 
816 Hnlım Alanvalı 
55i Ü'zı.im Tarım 
516 S. Comel 
512 M. j. Tnı·anto 
221 Akseki T:sankası 
15!) Rıza ihrn~at 
12!J P. Klark 
128 Salamon Ce. 
14.1 öztürk S. 
ı 03 A. R. 'Omıncu 
102 İ. Hakkı Veral 

00 Y. ve E. Bencuya 
65 Pol Mikalcf 
fıO M. i. Eskiruız.i 
46 jiro \'e $. 
45 D. ArdW 
43 $.Remzi 

3733 Yektuı 
l9M '? F..ski yck\ın 

No. 7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 10 

iNCiR 
279 Tanm 
111 A. M. Ataman 
71 M. j. Tnranto 
70 P. Paji mah. 
68 B. S. Alezraki 

599 Yekftn 
113596 E :;ki yekfın 
ı 141~5 Umu!l11 çekfuı 
75805 kilo Zeytinv:ıı1t 

ZAHİRE 
] O Ton Mercimek 
30 ton M. Dnn 
15 ton SU'i<-ım 

378 balya Pamuk 
10 ton P. Çekirdeği 

• iLAN 

18 22 
18 27 
14 29 
15 50 20 
20 26 50 
25 25 22 5G 
23 30 
18 29 
22 29 
17 50 20 
18 30 
16 25 17 
17 21 
19 25 23 
30 50 31 
25 27 50 
21 21 

16 
19 • 
23 
28 

16 16 50 
10 12 
11 17 50 

7 11 
11 50 11 50 

38 50 43 

10 75 
7 50 

27 50 28 50 
59 76 50 

5 50 

3 üncü sulh hukuk mahkemesinden: 
)41/125 . 

Hazine tarafından ikinci T cpccık 
Aras cıkmazı yeni 1146 sokak 1 sayılı 
evde Recep Uçak aleyhine 940/646 sa
yılı dosya ile açılan ecri misil davasın
da müddeialeyhin ikametgahı zabıta 
marifctile aranmış olmasına rağmen 
meçhul kaldığından il.inen tebligat ifa
c:ına karar verilmiı ve muhakeme 17/1 / 
CJ-41 •at 1 O bırablması tensip kıhnnll' ol 
makta muayyen aünde gelmezse hakkın
da gıyap karan verileceğine dair olan 
ifbu dantiye iJAnea teblii olunur •• 

81 (47) 

tZMlR sıcıu TfCARET 
MEMURLUôUNDAN: 
izmirde Atatürk caddesinde ticaret ve 

sanayi odası altında 144-7 numaralı ya
zıhanede yerli mahsulat ihracatlle lşt\<-"1 
eden - Heinriçh Loduıer • in 1/1/941 
tarihinden itibaren nakliyat, komisyon ve 
vapur k.lralamak - Vapurculuk - işlerile 
uiraıacaiına mütedair beyanname tica
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
2909 numarasına kayıt ve tescil edildiğı 
illın oluaur. 78 ( 49) 

AHKAMI ŞAHSiYE HUKUJC MAH-
KEMEStNDE.N: 940/1096 

1O/1 /940 tarihinde izmirde lnönü 
caddesinde 814 numaralı evinde ölen 
Hacı Emin oğlu Abdülkadirin mirasını 
oğulları Hayrettin ve T cvfik Fikret red 
etmiş ve red keyfiyeti malıkemece de 
24/12 /940 tarihli knrnrla tescil olun-
muı olduğu ilan olunıu. 79 ( 48) 

Dr. 'J'eVflJı RCQ!t Uysal 
İÇ HASTAUKLARI 

Giilhane dahiliye ~eriri~'8b eski asis
tanlanndan. 

Her giin sabahtan nk ama kadar Kes
telli caddesi 62- Pns1ot"ı fınm yanmda

TEI.EFON 4&60 

tenin cehenneminden oaha korkunç bir 
manzara peyda etti ... 

lhUlalin patladı~ı ilk giinlerde hayata 
~özlerini kapıyan Nedim, sanki bu inkı
l§bın vukua geleceğini daha önced!.'n 
SP7.miş gibi, yazdıjtı gayet güzel bir ga. 
... e-linde huna dair ima ve işaretlerde bu-
1• ınmuştu: 
Sinede evvel ne muhrik arzular vnr w· 
l .. ebde serkeş a1ılar. ateşli htılar 'Vıt?' id 
Böyle bihalet değüdi gördiiğüm sahr" 

mk 
Anda mecnun bidler, divane <:Ular ı•ı• 

id• 
Bc>n bugün bir nevbahan lıii<:?•;i li.,. 

seı•rP-tıloıJ'., 

Taıfı destrında siınbül gfbi mtılar tırı'T 
idi 

s~ yine bir ne1ıııiyaz d..5ık mı peyc1n 4"1/
ledfn 

G11yıına. yer yeı· döldümü.§ abı rııl.nr 
oor idi 

Ey Nedim, flY bülJrtiliL §eyda niçin 1ıa-

'"'Uf'U"' Sfmde evvfll çok nevala1', güftüg1lla'1' vnr 
ld 

(1) Amcazade Hiis~ıin paşa KöpriiW 
Me1ımet oocıanın 1-iraderzadesidir. Am
cazırde lıtkn1mu almcı.!tna scben bm1'ır 

(2} Mııvl.:am, Anodoluda Nevqehir 
ka..uıaına tıtbi Mr nahiyP merkendir. 

(3) tbrahim Müteferrika, yirmi seJc;· 
CelPbimclP S«id efo:ndi ile hirlirte ilk 
'11l4tbaayı r~~anbulcltı Sultan Selimde bir 
evde kurdular. 

( 4) Uçlan rivri kayıklara verile" ilim . 

inldsorl• İzmir !'tltün fabrilıasından : 
Fabrikamu ilıtivacı ıçin kao:ıl• L. rl usulü ile 509 (Beş yüz. doku.ı:) metre 

küb muhtelif ebadda satdıitlık Köknar kerestesi satın al~nacaktır. . 
htekliler ~ameyi lati! gı.inlermdcn başka her gün Izmirde fabr~ız

dnn İstanbulda levazım , • .,. .nübayı:ıat şubesi müdüılüii.ınden, Ankarada ın-
hi~rlar baş müdürlüğiirıden, 138 l·uruş mukabilinde alnbilir~r. . 

Muhammen bedel yirnı; ~--edi bin dört yiiz doksnn, mu\'akkat temınat bın 
altmış iki füadır. Ve usı.1ü J:ıir~ ınde idare veznelerine ihale saatinden ev-
\'el yatırılması )atım gelir. . . 

ihate 16 1/1941 petş~ıbe ı.ıünu ~aat 14 te hmir tutün fabrikasında yapı-
lacaktır. . 

Teklif mer.tuplan muayven saate kadar fabl'ikada müteşekkil komısyona 
tevdi cdilnuş olacakta. 1 - 4 - 7 -10 5692 (7) 

izrnl• P. r. r. Madiif'Uiğjinden : 
1 - 1574 lira 19 kuru~ btc:1t>li kH'ifli Scydiköy P. T. T. binasının tamiratı 

lıl/1941 :tmıhinden itiba~erı 15 P,iin müddetle mUnakasaya koaulmaştur. +_ 
2 - İhalt's! 15/1/1941 tarihine r.i.isadil (ar$\II1ba ~il saat 14.30 da ız.. 

mir P. T. -ı·. mudürlUk h:Y?n!:mdn t~t'kkül ed~k komisyon huzunmda açık 
c-ksilbne flı ::-vapılacağmjdrı $1\t'tnalt'esi ve buna müteterri evrakı görmek ia
tiven taliplerin Müdlirh t>• le\11lzım Jralemine müracaatlerl. 

3 - Eksutmeye girebi'mf'f• i~in llb lira 6 kuruşluk muvakkat teminat ver· 
meleri ve Izmir Nafıa tnöd~:-lü~den bu işe girebileceklerine dair alını.ut 
ehliyet vesıkası ibraz etmelPri Jiizırr.oır. 1 - 5 - 9 - 13 (9) 5724 

Kemalpaşa MaJ ntödörlöğtinden : 
-Ya't')ılacak iş : 

l - 3000 lira on kuruş keşif bedelli Kemalpaşa hüki.imet kona!? tamirahdır. 
2 - Sartname Kemalpaşa malmUdUrlüğünden alınacaktır. 
3 - İhale 13/1/1941 pazartesi günü saat 14 te MalmüdürlU~ odasında kuru-

lacak komisyonda yap11acaktır. 
4 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 225 lira 8 kuruştur. 
6 - İsteklılertn matlup evsafı haiz olduklarına dnir Nafıa mildürlüğündm 

tnsdikli vesiknlnrını ibraz edeceklerdir. 30 - 10 5676 (2612) 

1'~. lR D~ •TERDA.RUG NDAN: 
Satış 
No.su 

Muhammen R 
Lira K. 

337 Gciztepe Nevzat bev ve 11 ırlı ccd. 857 ada, 12 parsel 495 M. 
M. 41 numaralı or-,a 

338 Knr ıyaka Osman 7.~.ıe M. J.nldc:af So. 103 ada 51 parscl 20,9 
M. M. 27/4 No. lu Arsp 

339 Karsıvıaka Osman A!a'h r"'. İnı •ı;af 1754 sokak 103 ııda 35 par
sel 231.50 M. M. 31 !>.fo. lu ar-q: 

340 Knrşıvaka o~man zade M. İnkişnf solrnk 103 ada 34 onrsel 
251 '1. M. 29 No.lu arsa 

341 Karşıy:ıka Osman ·arle M İnkişaf sokak 103 .ıda 45 parsel 
146.50 M. M. 27 /l No !u aı ~ 

342 Karşı~ .. ka Osman zade M İnkı:şaE soknk 103 nda 37 parsel 
270.50 M. M. 33/1 No iu o~ 

343 Knrşıvaka Osman zade M. İnkişaf sokak 100 eda 38 panel 
291 M. M. 27/5 No.lu arsa;. 

344 K~vaka Osman zade M. &it.arya sokak 103 ada 4Si Parsal 
159 M. M. 7 NoJu ar.;a 

345 Karşıy&ka Osman 7.ade • t. İnkışaf sokak 103 ada 40 parsel 
25 M. l\ıı. 27 No.lu at•sa 

346 Karşıyaka Osman za~e M. &icarya sokak 103 ad~ 47 parsel 
229.50 M. M. 3 \'e 5 No.lu ar_a 

347 Knrsıvaka Osman zade M. İnkişaf sokak 163 nda 50 oarsel 
185 M. M. 27/3 No.lu ıtrsa 

348 Karşıvı.Jro Osman w<le M. İnkışaf sokak U)3 :.\da 49 parsel 
173 M. M. 2712 No.Ju ar~a .. 

349 Karsı\•&ka Alaybe\ !11 CSehit C.~mal sokak 26 adı;ı 2 T" • RI 
M. M. 4/1 No.lu :ırsa 

350 İkinci Karat.aş M, !J 1..-ylül sokc.k 642 ada 3 r 
69 No.lu Arsa .• 

17:-ı M. 

351 Bırincı Karantina M. Mimar Kası.in sokak 'l2Z adr. l) parsel 
145 M. M. 21 No hı Arsa 

352 tlc;Uncn Karataş M Nebahı.t sokak 647 ada ıs vlll"S\?l 94 M. 
M. S No.lu Arsa 

353 O~ kuvuJar be$lnci solcak 1~ nda 1 parsel 104 M. M ZO 
NoJu hane .. 

354 İkinci Karataş Hal:! 'Ufot p.-ı:oıa !ı.Okak 641 ada 2G parsel 106.50 
M. M. 238 No.lu nrsa. 

355 Köprü M. Kayatepe sokak 17h5 ada 9 parsel 325 M. M. 5 taj 
No.lu hane .. 

İcar 

148 5(1 

45 o~ 

45 00 

50 20 

30 00 

60 00 

80 00 

45 00 

5 00 

60 06 

4S 00 

ss oe 

78 00 

150 00 

58 00 

9 49 

4i C;O 

16 00 

30 00 

357 Karşıyaka Donarun..-ıcı M. Yem'şçi paşa sokak 30 '31 Nu. hane 200 00 
357 Yol bedesteni 38 .. .si No.!u dıikkful 98 00 
358 Buca ~ağı mahalle istasyoıı <·addesi 38126 tajlı dukkun 20 00 
359 Gaziler M. HürriyN cıok:.ık 18 No.lu hane.. 181 •10 
Yukarıda yazılı emvalın r ıHlki"N'cri peşın para vc~a ikinci tertip tasın:e 

vesikasiyle \ e 4 parça P.''•valln bir ı;; nelik ican a.;:ık art4m'.a • .sulivle 511/ 
1941 tarihinden itiba en l~ ı:ıün mi'odetle müzayed ve konulm...ştur. 

tnalcleri 20 1/1941 tnri:1iıvfo <;nsıı 14 tedir. Taliplerin muhammen bedelle-
l'i üzerinden yüzde 7,5 dE"pozıto Pk<,.esi yatırarak :\-·evmi mczk\ırda M. Emlak 
müdüriyetinde müte ekl il satış komisyonuna müracaatleri ilan olunur. 

32 (44) 

Meneınen BeieJ!iJ;e Ri31asetinden: 
1 - Belediyece ~fü,tetılec..,k mah3Jde 484 metre muıaboaı sahada 1522 li

ra GG ı. ıı-ı ke~ifli µilrke taşı ile kaloırun inşası 4/1'1941 tarihinden itihart!n 
15 gün üddetle acık ··~iltmeye kouulmuşt.ur. 

2 - Eksıltme 20/1/941 tnr'hiııe müsadif pazartesi gilnil saat 15 te Beledi
ye dnircsindt icra kılınacaktır 

3 - Bu iŞt. ait rr...ıvaı,kat tem:nnt mikdan 114 lira 20 kuruştur. Talip olan
ı ın tayın edilen gün ve saalte l3tlroivcve mUracantleri ve bu işe ait sarına-
n muhasebeden nlmuları lUztLlllU ilan olunur. 72 (45) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: lLAN 
fzmir 3 üncü sulh hukuk mahke-

1 _ Ot0büs id&resine mars motörleri mesinden: 941 /96 
irin 24 !10 kilo cmaveli tel sabo ahnmaSl 
vazı i<Jleri müdiirlüi!ündeki sarlnamesi 
verhill' a"tk ekc:iltmeve konulmu.stur. 
Mı• ITI"""" hc-lPli 215 lira, muvakkat 

teminnfı 1~ Ji .. a 40 kw·ustur. Talinlerin 
teminnh CUmhurlvet Merkez hanka11;1na 
vatırarnk makbuzlariyle birlikte iha)f! 
tarihi o1an 15. 1. 3941 carsamba ~Usa
at 16 da enctimene müracaatlerL 

2 - Otobüs idareRine 24 adet 32X6.i 
ebadında ic l&ştik satın alınması YB21 i'9 
teri mildürlüğilndeki şartnamesi veçhUe 
nçık eksilbneye konuhnuştur. 

Muhammen bedeli 960 lira mu\'akkat 
teminatı 72 liradır. Taliplerin teminab 
:'.:iimhuriyet merkez bankasına yatıra
~ak makbuzlariyle ihale tarihi olan 15. 
1 941 çarşamba ~ünU saat 16 da encü-

Hazlnei maliye tarafından 941 /96 
eavıh dosya ile IE-mirde büyük Salepçi 
oğlu otelinde mukim lamail Hakkı Yal· 
çın aleyhine ikame olunan maaı nıahc~ 
zundan mütevellit alacak davaeuıda mıid 
dealeyhin ikametgahı zabıta marifetıle 
aranmış oin...ııoı.1!l rağmen meçhul kal• 
dığından mahkemece iliner ~ebli8at ifa· 
sına karar verilmiş ve duruşmanın 17/1 /ı 
941 saat 1 O da bırakılması tenaip iıhn
mış olmakla yevmi mezkUr mablttnneye 
gelmeue hakkında gl)'ap karan verUe. 
c:eiine dair olaıı..i.fbu davetiye teblii ma
kamına kaiın olmak üzere illn olunur. 

82 (46) 

mene müracaatleri. minatı 556 liradır. 2490 sayılı kanunUll 
3 - 1337 inci sokakta 17 inci adanın tarifatı dahmhde laamlmumt teklif 

617,75 metre murabbaındald 10. 11. 12 mektuplan ihale tarllli olan 15. L Mt 
ve 13 sayılı arsalannın satışı yazı işleri carşamba günU azamı saat 15.30 a kada 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile ka- encümen riyasetine verilir. İbalelll ~ 
oalt zarfla arthnnaya kon~. )(Ur «Un saat 16.38 dlıdır. 
lıammen bedeli '1'13 lira. muvakkat-... n - 31 - 8 - ıa a. 

2 inci 
f i im 

SİNF..MA DÜNYASININ EN KUDRETLİ S BÜYÜK SANATKARL 

Gary GOOPER ·RAY ND.LUm • Bobert PBESTOll 941 Kolon vaıı 

A ıev Du .. oyası BASTAN BA$A ın:.sE. zEvK E ezacı Kemal K. Akts.cın c::1h eserlerinden 
HEYECAN KAYNAÔI.. -y y-

• ,. Yılbaşı ve B a yram hediyelerinizi 
TURKCE HA P JURNALi 1 Ililal ecıan~i temin edecektir. İzmiri kolonya i.rle mcşlıur eden Kemal Aktaş esans ve kolonyalan T&rkiyealll 

ı--::-:::-----:------ ' • ,·erinde gilzcl Izmirimizi yida vesile olmakta, Kolmculuk ...,...,m qUM kabul ~ •ir Mil .... ..._... -. 
~~~~45~~~22S.15LAG-o"nRu"lllil kahraman TANIN S_EAN ___ S_l_A_Ul_ll_ - - :~ı;,:,ı:!i~.::. ~!;.- urif amlJalijlar ic;inde her zama11 Wfye ecltlec8 INrer Medwn ...._-.. mnuş ıthd dalma 
1 11.30 - 14.45 - 18 • 21.15 GönüllU kllhra~n.. H / / E 

L 1
·15 • l4.30 - \7.45 - 21 de Alev dünyds:.. 10.15 - 13.30 - 16 45 - 20 de Alec DUnyaa.. j i Ô CZGfteai 

~ ......................... ;.. ................ ;,;;..;;;~~;...;;.;~;;.;.;~;; ...... ~,I~ ........................................................................... , 
3 --
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Ii1akineye 
'erilirken !_,., ____ r. ____ !J 

İn~iliz tankları 
Tobruk önünde 

L~nrlr•, i (A.A) - 1ngiHz tankları
nın Tobnıkun önüne geldikleri bildiril
mcktedİT Bardiyanın 100 kilometre gar
bincl bulunan Tobruk İtalyanların 
Tra~ı., garı:·te malik olduklan ba lıca 
ha\'a ,. deniz üssüdür. logilizlerin ilk 
hedef olarak harpı., bu limana takviye 
kıtaatı ve yiyecek sevkine yarıyacak 
ola.-. c ' '~kale yollarını kesmek olaca
~lnı z. nncltireak ac;ik3r sebepler var
d•r in•. 'lzl rın bu tabiyesine kar~ı ttal
yanların ııe yapabileceği merak ve suale 
rn.vıktit 

Daıly Mail gazetesinin askeri muhar
riri >ar bay T. A. Love ne~rettiği hir 
makalt>dc Troblu•garpt.e bulunan 250 
bin ki•ilık ltnlyan kuvvetinden yüz bi
ninin e!İr ölü ve yaralı olarak !İn1diden 
muh>rehe harici kılındığına ~aret ci
mckte ve Tobrulmn Bardiya kadar 
kuvvetli bir garnizon tarafından müda
faa < :.!il"cPğini t:lhmin eyle-memekterlir. -·-
An.er ika Alman ya ile 

müna•ebetlerini 
}./.esecek mi? 

Ncvyork, 7 (A.A) - Binh~ı EHot 
bugün çıkan Nevyork Herald Tribune 
gazetesinde ne~ttiğl bir ıruılcalede Ir
landan ın Amerikaya üsler vermesi Al
man tehditlerine rağmen Amerikalıla
rın yardımcı gemi kafileleri göndermek 
suretiyle lngiltereye müzaheret etmesi 
lüzumundan bahsE'!Ukten sonra Alman
ya ile münasebetlerin kesilmesini iste
ınektedir -·-
B. EDENiN BELÇIKALILARA 
FRANSIZCA VE ALMANCA 

MESAJI 
Londra. 7 (A.A) - Hariciye nazırı 

B. Eden yl'ni yıl milnasebetiyle Fransız
ca ve Almanca olarak Belç1ka rr.illeti
ne bit. ben neşrettiği bir mesajda ezcüm
fo şöyle demiştir : İngiliz milleti hilr 
Belçikalılarla birlik!~ ve Amerikanın 
'kudretli yardımı ve sempati.si ile Bel
~ik.anın Kurtulmasını temin edecektir. -·-
ORTA ŞARK INGILIZ KA· 

RARGAHININ TEBLICI 
Kahire, 7 (A.A) - İngiliz orta şark 

kuvvetleri umumi karargB.hının tebli
ğinde T obruk bölgeaindelı.i hareki\tm 
memnuniyet verici bir tarzda devam et· 
tiği kaydedilmektedir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\ 

Alman işçisine 
yapdan vaitler •• 
Nevyork 7 (A.A) - Alman iş cephe

ai ,efi doktor Döbertbey Alman işçileri
ne harbın müşkül Anlarında sabretmesi
ni bildikleri takdirde kapitalist demok
rasiler mağlup olunca kendilerine karşı 
t<-min edilen istikbalin parlak olacağını 
vôdetmiştir. İşçiler o :tama.'! ihtiyarlık 
maaşı alacaklar, daha az çalışacaklar, 
ücretli mezuniyetlerden istifade edecek
ler ve daha iyi meskenlerde yaşıyacak
lardır. 

Bu vaatlar dolayısiyle Nevyork Tay
mis şöyle yazmaktadır: 

lhtlyarlıyan işçilere İngilterf!de bil' 
nesildonberi maaş verilmektedir. 1918 
mütarokesindenbcTi İngiliz ahalisinin 
yarısı e"ki f"v1erden yeni evlere ta.şın-
111ııc;Jardır. 

Amerikan hazırlığı 
- 8tJştarafı 1 inci Sahifede -

50 bin tayyare, 130bin tayyare mo
törü, 17 bin büyük ç.al)ta top, 45 bin 
kücük capta top, 13 bin havan toou, 
200,000 ağır makinah tüfenk, 400 
bin hııfif makil'eli tüfenk. 380 harp 
gemisi, 200 ticaret gemisi. 

Bundan başka 1,200.000 kişilik 
bir ordu icin kışlalar yapılacak ve 
bu ordunun bütün teçhizah imal 
olunacaktır. 

ırDeyli Skeçn gazetesine göre 
Amerik•nın yeni plim münaaebe-

Harp gauretlni takvige 
için gapılan değişiklik 
1-'-ükümetin ka-
rarı ve ln~liz 

gazeteleri 
Londra. 7 (AA) - lngiliz gazete

leri, ln~iliz devlet teşkilatında yapılan 
deifüikliklerle bunun tatbiki meselesi 
üzerinde durarak bunun harp gayretleri .. 
ni daha devamlı Ye tesirli kılmak neti
cesini vereceğini kaydediyorlar. ~1aa
mahh idarede yapılan yenilikler hak
kında şimdiden bir mütalea kaydetmek.
sizin tecrübenin vereceği neticeleri bek
lemeği tercih ediyorlar. 

« Taymis> gazetesi uzun bir başmaka
lesinde, en esaslı mesele olan haklann 
kullanmo!ı meselesini tetkik ediyor ve 
bu yamında bazı kilayetsizliklerden 
hasıl olan oldukçe ciddi sukutu hayali 
tl!barÜ7-. t-ttirerek diyor ki: 

Almanya muazzam harp makinesini 
itletmek için ıenelerdenheri bütün men
balarını seferber vaziyete koyduğu hal
de biz ancak harbin ilanından aonra bu 
yolda hareket ettik ve bi.la da azami 
gayretimizi aarfetmiı değiliz. 

Dünkerk zayiatı, general V evell or
dusunun orta f&l'k zaferile telan edil
mİf bulunuyor. Fakat bu zafer, menba
lanmmn kafi derecede kollanıldığma 
Delilet etmez. insanca, mabemece 
baıtan b&fll aeferber olan Almanyayı 
yenmek için ener jileri.mizi ve menbala
rımızı bütün kuvvetimizle harbe tahıiı 
etmemiz l&zundır. 

Hayal sukutu büyük olmuştur. Çünkü 
hükilmct vatandaşların şahsi kuvvetle
rini seferber etmek hususunda büyük 
ümitler beslemişti. Hiç oüphesiz bütün 
~ahalarda umumi !efeTberlik anyi mev
zu dei<ildi. B<klenen OCY hükumetin mil
lete direktif vererek memlekete en iyi 
hizmet şeklini göstermesidi. 

Harp için esaslı ehemmiyeti olmıyan 
u.nayi ve ticari şubelerden mebzul bir 
tekilde istifade etmek için biT fey ya
pılmamasını teessürle kaydeden gazete 
şunları il8.ve ediyor: 

Bugün sanayi şubeleri iflasa mah
kumdur. 

Gazete hükUmetin muazzam harp 
ma-STaflarile enflasyona doğru umumi 
bir ttmayül mevcut olduğuna tebarüz 
ettirerek eivil halkın ihtiyaçlarını kar~ı
lıyacak mahıulit ve maİnulöt1n gayet 
azaldığnı müşahede ediyor ve diyor k.i: 

Bu tenakus yakın bir istikbalde daha 
bar1z bir mahiyet alacaktır. Çünkü, bir 
senedenberi, önceden birikmi;Ş ihtiyat
ları sarfcttik. Artık ıunai, mali ve ticari 
aahalara $8mil mantiki bir siyaset tat
biki, büyük tehlikeye maruz kalmadan, 
daha ziyade geciktiremeyiz. Her şey 
hükumetin böyle bir siyaseti tatbik ka
rarına bağhdır. 

Bu da bijtün nazırların bütün servis
lerini icabeden ehemmiyetle tanzim ey
lemd.rile kabildir.» 

~·---

ARNAVUTLAR iSYAN iÇiM 
SiLAH REKLIYOff ... 

- Baştarafı 1 inci Sahifede -

Arnavutluk kabileleri ayeklanmak 
için fıroat ve ıilih bekliyorlar. B•ı kabi
leler halin çok cengaver olup halyon 
iıgaline kanı bÜyük husumet ve infial 
beslemektedirler. 

Kahire 7 (A.A) - lngiÜz orta ~ark 
kuvvetleri kararg:ih111ın tebliğinden: 

Avlonya tekrar bombardıman edilmiş
tir. Akın yağmur ve bulutla• içinde ya
pılmıştır. Bombalar binalar, antrepolar 
ve mendirek üstl~rinde patl:ımış, yan
ı;ıınlar çıkmıştır. Bir Fiat 42 tavyaresi 
dumanlar çıkararak kaçmıştır. Bir Fiat 
50 avcı tayyaresi mitralyöziinü kullana
madan denize düsmüs ve dalııalar ara
sında kaybolmuşt~r. Bir bombardıman 
tayyaremiz dönmemiştir. 

tivle V ll§İngton hükümetini itQ'al 
eden bir mesele de, bitaraf tzlanda
nın Amerikadan İ'l.~İltereve harp 
malzemesi aktarma için kullanılma
ııdır. Eğer bu plan tatb;k edilirse 
Amerikan vapurlan İnQ'il~ereye gi
decek harp malzemes;ni haf!> mın· 
takası haricinde olan Rikstovna gö
türebilecek ve bu suretle t ... l!iliz ge
mi kafilelerinin vükii üde i!ti nis
betinde azalmış olacaktır. 

YENi AS'IR 

TRABLUSGARPTA ITAL- B. Ruzveltin son begcı. 
YAN TEMEL TAŞI DÜŞTÜ natı ve lngiliz gazete,eri -------- ·- --

9 esir In~iliz as
keri 1 ıs ltalya

nı esir alıp 
jletirdi 

Zutih, 7 ( A.A) - Gazeteler Bardi
yada lngilhle.-in kazandıkları zafer mü
nasebetile yazdı.klan yazılarda ltalyanm 
Trablusgarptaki mevkiini sarsacak mü
him temel ta$mın düamüş bulunduğunll 
kaydedi7orlar. 

La T ribune de Lauzane 1 ngiliz zaferi
nin manevi tesiıini kaydeden bir maka
leeinde bu zafcTin büyük Britanyanın 
mukavemetini büsbütün c;eliklcştirece· 
ğini yazmaktadır, 

lsknderiye, 7 ( A.A) - Noel günü 
Bardiya yakınlarında ltaly3n]ar tarafın
dan esir edilen bir lngiliz çaVU§U ile se
kiz er yüz kadar ltalyan askerile bera
ber Smjarelle adındaki küçük bir yel
l<enli ile Tobrul<a nakledilirken cür'etka
rane bir hareketle rolleri değiıtirerek 
gemidelci 15 tayfa da hesaba katıldığı 
takdirde 115 k!ıiye baliğ olan ltalyan
Jan eıir etmitler ve yelkenliyi Solluma 
getirmiılerdir. 

Kahire ~ (A.J\) - İngiliz orta ~ark 
kuvvetleri karargahı bildiriyor: Dün 
Tobruk üzerine başka taarruzlar yapıl
mıştır. Sahile ve şehirdeki hedefler üze
rine bombalar düşmüştür. Hasarat hak
kında malllmat yoktur. 

Dernc ve Matraha bombardw1an edil
miştir. Tayyareleriınizle muharebeye gi
rişen düşman avcıları dağıtılmış ve ha
sara uğratılmıştır. 
Düşmanın Tohrukta E!aden meydanı 

ltnlyanlar tarafından tahliye edilmiştir. 
Kıtaatımız burada tayy;;.relerimizin 
bombardımaolariyle tahrip edilmı~ 14 
tayyare zaptetmişlerdir. 

----~---

MUHARiPLERiN NE KADAR 
TAYYARELERi VAR? 

- Baştarafı 1 inci Sahifede -
Havanın çok fena olmasına ra!lmen 

merkezi cenubi lngilterede askeri ehem
miyeti haiz hedeflere, kısmen alçaktan 
u~an Alman tayyarel,ri tarafından ta
arruz edilmiştir. Bir tayyare meydaTim
da müteaddit İngiliz bombardıman tay
yareleri ağır ha.sara uğratılmıştır. Al
man bombardıman tayyareleri bir kim
ya fabrikasına ve bir obüs dep<>sıına 
bomba ve mitralyözlerle hü;-um edorek 
iyi neticeler alnuşlardır. Lond.ra bir c:ok 
d~fa bombardıman edilmıştir. Yedi ba
lon dü<ürUlmilstür, 
Uzu~ menzilli' toplarımız Fransız sa

hiline yaklaşmaffea teşebbüs eden bir 
düşman gemisi üzerine ateş açını~Iar
dır. 

Bu gece düşman tayyareleri Almanya 
içine girmemiştir. 

Ta:vyarelerimizden birisi üssüne dön· 
memistir. 

!NG1Ll7. RESM! TEBLlCt 
Londrn 7 (A.A) - Hava ve ilahill 

emnİ\.•et nez::ıretlerinin te~llği: Münfe
rit Alman tavvarel•ri !nı?iltnrenin do
i'u cenuo ve doifo höll"elerind• bir k•r 
d•fa urmn•lordır. Londra biil~esivle 
Kent kontluenun bir yerine ve doj\u 
kontlııklannın bir kac yerine bombalar 
atılmıştır. Hasar v~ insan zayiatı pek 
azdır. 

---.•~-

BAPnlY ZJf~D.l~IN 
EHEMrAIYETI 

- B11~•fZTalı 1 in"i Sr1ıilP.de -
azim ve heyecan noksanlığını göott~rir. 
italyan askerinin ~caat nok~anlı~ın!l 
atfeolunmaeına imkAn olmıvan hu hattı 
hareketinde başka amillCT' vardır: Al
man askerinin ak11inc olrak italvan a~
kcrleri için intiknmtnı C'l.lır.ar.?.k bir m:\ğ
lübivrt m•vzuu bah;, d•ğildi. 

Jtalyft yalnn hakUmP-t re'"i"in ihti!"a
siyle hrrbe ıiirüldenmi•tir. l!lolyan mil
letinin h!U'be girmeni içirı h.,.ka hi< bir 
tehe'> mevc•ıt değildi. ltmly~n milleti 
hiç bir zamAn Amıwutluk, Ytlnaniaton 
ve p..t,1ln i9;ti18 etmek istememi~tir .. ttal
van kolonJan için tim.ali Afrif.tasınm 
bo• np,,İ,in.ıJ~ ~k yer vardır. italyan 
mjll'!'tİ fena bi• dava için, batti hiç bir 
dava mevc11t olmadığl halde barbettiği 
k""""'tintf-dir. 

Amerikan yar
dımı nihayetsiz 

olacaktır 
Londra 7 (A.A) - Birleşik Amerika 

Reisicümhurunun beyanatında Ameri
kanın İn!(iltcreye mümkün oldu!;'ll ka
dar çok mühimmat ve levazın1 vermek 
hususundaki vadı bütün matbuat tara
fından büyük sevinçle karşılanmıştır. 

Gn.zctcler bu Amt"l'ikan yardınunın 
çok süratli olacağını ümit c<liyorlor. 
•Deyli Ekspres> diyor ki: 

Her ne ol1ır:ı;a olsun, Amerikanın ~ı
nai nlenbalar11 mÜtt"cavizlere karşı harp 
eden milletlerin emrine amade kılına
caktır. Bütün bu kaynaklar silah şeklini 
alarak harp meydanlarına gelecektir. 
Ne kanun manileri. ne diklatörlerin teh
ditleri buna nmn.i olamıynca'ktır. Aıneri
kadan tanklar, tayyorelC'r, vapurlar, top
lar yığın halinde gelecektir. Ameriknn 
siyaseti yalnız bu yardımı temine n1ün
hasır kalacaktır. 

Büyük adamlar v.alerisi 

Universitede böyle bir 
galeri kurulacak 

İstanbul, 7 (Yeni Asil') - Ünivcmte-ı hiıyuk adamların e<;ilıne:;i i.<i, fakülte 
de 11Büyük adamlar gaJcı·isi• nan1iyle ted:IS mcclisl<".rinin itti!akiy?e. ynhut üc. 
bir galeri vücuda ~etirilmesinc l·arur vc-

1 
tP ilı-i nislJc!irıdek.:. l kc:c l"İvet~, rc.v ]erile 

rilmiştir. Galeriye resimlerl konulacak a'Jıln<'aktır -- - .. -·-~---- .. -·-·,-·-·----
Bayram münasebetile Aı1kara

dan Istanbula ~idenler 
------x~x----, ---

İsl<ınbul 7 (Yeni Asır) - Dahiliye g•lmi<tir. 
vekili B. Faik Öztrak ve Başvekalet Miinakaltıt v \,.'' " Cevc\ct J<erıı" 
müste~arı B. Vehbi, bayramı gec;irmek lncE"dayı. ha\·,1 yolları ı.J: ır r"-ıd tetki
üzere şehrimize gelmi~lerdir. katin hulun,,,ak ilzere Eskı• hircie kal-
Aynı trenle bir çok mebuslar ve eski nııştır. Yarın (bugiin) ~rhrimi'c gdıncsi 

başvekil B. Celal Bayar da şehrimize beklı>nilınek• :lir -- "---·---·-Amerikanın yapacağı yaı·dımları biz 
şimdi ödiyemeyiz. Harpten sonra bun
ları ya avnen, yahut Amerikanın kabul , 
edeceği di~er mamul esya şeklinde öi!i
yecojj'iz. Bu is bugün için tehlikeli görü
nür. Fakat hür insanlar arasında her 
ŞC\' miimkündür. 

Piyan~o dün .;ekildi 

B. Ruzveltin işaret ettiği gibi, •ulhu 
eğer mihver devletleri dikte edecek ol
salar, o zan1an ne cömertlik, ne ticari 
muamele ınevzuubnhs o1amat.. 

• Deyli Telgrab kısac~ beynelmilel 
vaziyeti hlilasa ederek btı beliğ .sözler 
k8l"lısında eğilmekten başka bir şey ya
pılamıyacağını yazıyor. 

AMERtKAN EKSER1YETI 
B. RUZVELTLE BERABER 
Vaşington 7 (A.A) - Ruzveltin nut

ku Amerikanın büyük ekseriyeti tara
fından memnuniyetle karşılanmaktadır. 
Gazetelerin bir roğu bu nutku hürriyet 
cihadı diye tavsif etmektedirler. Ruzvel

- Ba,tarafı 1 inci Sahifede -
123316 1:ı5056 l 59790 169906 199233 
208255 220544 227597 246912 
4 İLA 1000 ÜRA KAZANANLAR 
Son dört rakamı 4025, 4747. 5756, 9294 

humara ile nihayetlenen 120 bilet biner, 
2648, 3107, 3195, 3199, 4885, 5553 numa
ra ile nihayetlenen 180 bilet beşer yüz, 
Son üç rakamı 4.06 ile nihayet bulan 300 
bilet yüzer; 359 veya 658 numara ile ni
hayetlenen 600 bilet ellişer; son iki ra
kamı l 5 veya 68 ile biten 6000 bilet onar, 
son rakamları 8 ve:va 9 ile nihayetlenen 
60 bin bilet dörtler lira kazanmışlardır. 
160 SAR LİRA TESELLİ MÜKAFATI 

KAZANANLAR 
166930 166931 16932 166933 166934 

tin açık sözlülüğünü sena eden gazete- Mu· nakalat Vekili-
ı .... teslihatı en kısa zamanda ve en yük-
sek hadde çıkarmak lazım geldiğini ya- nın tetkileri 
zıyorlnr. 1n!irntçılal'ln n~iri efkarı olan . . • .. 
~azet.c diy<ır ki: !n~illereye yardun için Eskişehır 7 (Husus~! - D.un ge~e. yn-
harp ctm1'den harbe gireceğiz. ırısı buraya gelen Munakalat vekilı B. 

---~ /Cevdet Kerim tncedayı Eski~ehir atel-
yelerini ve demiryollal' tes.isatını teftiş 

ITAI YA LARI AFRIKI etmistir. Münaknlfit vekili bugün akşa-
.., · '• ma doğru vil5yeti, partiyi, komutanlı~ı, 

DAKI ZAYIATI BÜYÜ ~",ıt. ~:d~c~t~;et etmiştir. Yarın Man--•-- Baftaralı 1 İnci Sa.hiletl ~ - Türk - Yunan dost-
dn her türlü yarchın ümidini kaybctınis 
olan kuvvetler Uzerindeki te,iri muhak- /uğunun bir f'zahürü 
kak ki müthiş ofacaktll'. 

İnıriliz ordıL•ıı en büyük muvnffakı- Aıina, 7 (A.ı\) - Bütün Aıina si-
ycti kazanmıştır. General Vevcl e]inde- nemalannda Türkiyrnln Cümhuriyct 
ki vasıtaları en iyi şekilde ktlllanmak bayramı şenlikler;", • '· aktöralite filmi 
içi.n bir hücum plaru yapmıştır. Bunda gösterilmekte ve bu r;ı;,,.. halkm heye
nıuvaffnk ta ıılmwıtıır. Diişmandaıı alı- canlı tezahürlerine ve.ile teşkil etmek
nan esirler 70 bini aşnııştır. İtal:vanlar tedir. Halh reisicumhur ismet lnönüyü 
ordularının Ü(le birini kaybetmişlerdir. ve ~nlı Türk askerlerini hararetle alkış-

Bu kadar fazla eşiı· iaşe bakımından lamaktadır. 
bazı meseleler ~ıkamuştır. Fakat İtal- .\!-
yanların Bardi.vadaki iaşe stoklarının Atina, 7 (A.A) - Atine ajansı bil-
esirlerin beslenmelerine kafi l(eleceği diriyor: 
tahmin edilebilir. Yeni yıl münasebeıile Türk basım Yu-
Harbın müstakbel inkişafı hakkında nanistan hakkında tevaccühk&r makele

bir tahmin yapdamaz. Zırhlı kıtalarımı- ler yazmııtır. Türk gazetelerinin Yuna
zın Tobruka kadar ilerlemesi muhakkak nistanın kahramanca mücadelesi bak
surctte bir tanrruz alameti de~ldir. kındaki "evimli sözleri burada memnu
Maamafih Vevel düşmana sürpriz yapa- niyetle karşılanmıştır. Bütün neşriyat 
bileceğini ispat etmi.<tir. 941 senesine girdiğimiz sırada Yuna-

Mnkabil bir lfalyan taarruzu Tobruk- nistanı Türkiyeye bağbyan dostluğun 
tan yapılabilecelinc göre şimdi orta ne kadar canlı olduğunu göstermektedir. 
ş:u-k orduları bru;kumandanı buna mani Elefıeron Vima gazetesi diyor ki: 
olmak için i~:ııı eden tedbirleri almak- Türkiyenin vaziyeti cidden kardeıce-
tadır. İtalyan hava kuvvetleri Tobrn- dir, Bu tezahür Yunan milletinde en de
kun ııarbindekl üslerinden hareket et- rin minnettarlık duygusu uyandırmak!&
mcktcdirler. Zira diğer biitün iisleri dır. 
kavhctmişlerdir. 13roia gaztesi diyor ki: 

İngilizler Eladen, Elgubbi tayyare eTürkiynin vniyeti cidden k"rde,ce-
meydanlarını mütemadi bombardıman- dir. Bu t~zahür Yunan milletinde derin 
farivle harap etmişlerdir. Tobrukun sar- minnettarlık d~·ııuşu uyandırmaktadrr. 
!onda Sidi Aziz tayyare meydanları İn- --•--
ıtilizler tarafındon işgal edilmiş olup bn Demokrat ve Cilmh11· 
meydanları belki şimdi İngiliz t'1yyarc-
leri kullanmaktadır. İşte bu sebepler ~;"!yetc:i liderler mesajı 
yüzlinden itnlyan hava kuvvetleri d:ıJı;• 1 • 1svip ettiler-
;ıeriye çekilmeğe meC"bur olmuşla~dır • iasington 7 (A..A \ - Ayan m•f'li•in-
G:ızala ve Tminide tayyare istasvonlar i demokrat ve Ciiınhuriyetci liderlrr 
şiddetle bomb3ıdıman edilmektedir. •zveltin mesajını 1asvip etmişlerdir. 
~A~EKE'f U:ŞEBBÜSÜ ı '\~ sajı yalnız bir kaç kisi tenkit etmi'<-
JNGlLTEREDE.. 'ı:r. 
İtalyan radvosu biitün miidafaa vası· 

ıaı.nııın şiındi ana vatanda toplandıi;- P. Razvelthı ptj;~esı;ili 
nı bildirmektedir. Bu sözler İtalyanların 1 P ... draya ~diyor .• 
Akdenizin iite tarafındaki kuvvetlerini r 0~1bya bava mc·vdam (Nevvork) 7 
feda ettiklerini ııösternıektedir. Hareket ı AA) _ B. Ruzveltin sahsi ınüme"'ili. 
teselıbiisü Biiyük Britan~·a)'a intikal et- '"linbrid tayyare,ivle Lizoona hareket 
mistir. ,,istir. Buradın r rınrl--ava gid"'-'rk1ir. 

·~---!it'\. 
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TAİLİLER NEREDE? 
50 bin lira kazanan ikramivenin bir 

par<;ası İstanbulda, diğer bir parçası 
Bursada. on bin lira kazanan biletler Is
tanbul. İzmit. Tıırhal, :Mrdinde, Bes bin 
tim kazanan biletler İzmir. İskend"run 
ve İ«t~nbulda sabbru>'l•r. 

Bur şada bir köy 
şular altında ... 

Bursa 7 (Husus1) - Bursa vilayeti 
~eylap mıntakasında Gönen köyü su al
tındadır. Yedi ev yıkılnuştır. 40 ev ha
sara ui:,'l'amıştır. Köyün ınahsulatına 
mahvolmuş nazariyle bakılmaktadır. Di
ğer bir köyde de bir çok evler hasara 
uframış ve su1ar altında kalmi.)tır. _,._ 
Yeni Türk - /l;facar 
ticaret müzakereleri 
Ankara 7 (A.A) - Macar npnsının 

bildirdiğine göre Türk - Macar ticaret 
müvı.lccrcl~rini v~ı;mak Üzer~ hariciye 
'rt·kfrlı::!ti ti--aret ve iktısRt umum ınüdü
r\i Tahir ramın riyasetinde-ki Türk he
yeti diin ~.:1 bnh Budape~teye lnuva..c:;:tlft.t 
etm!· ·~r. 

Bühreşteki Sovyet 
eu;ışi çağırılmadı 

J\fo,.kova, 7 (AA) - Tas ajan., bil
ditı,·<'lr: 

Yabancı matbuat Romanyaclaki So'\'• 
ytl<r birliği büyük elçisi La.vrantiyef'iıı 
Bülc.reşten geri çağrılacaibnı yazmıştır. 
Tas ajansı uydurma olan bu habri tckzi
hinr salô.hiyettaT. .,_,.,.."""""" 

Ingiliz zaferi, 
Türkiye ve di-
i;er devletler 

11Türkiye1 Alman teh· 
ditlerine ve İtalyan 
homurdanmalarına 
aldırmıyor..>> 
Kahire 7 (A.A) - Junml Deıip ga

zeU>,i Türkivcni!'I tm:ilıereve olan sarsıl
ınaz iınanından bahsedrrek diyor ki: 

1ngili..: 1aferinden ~onra. eski vc!asız~ 
lıklarını tınul.!urıuak ~ayrcli,ylc Büyi.\k 
Britanya inıp3rator1uf!u lehinde hara
retli bir Hsan kull;:tnmıva ba .. lı\·anlar 
col!rıl h. Fakat Tlirkive htr 1.arnanki asa
let ve S!'refiyl" ~::tdP.katini ;l\·nı v~karla 
n)uhafaza etm~ktedfr. 'l'il:rkiut.• nklı ~e
Jin1 ile cesar?tin lim~ali olt=frn1< rlurmak
tadır. Ne Alman l,.hrlitl~ri. nr rl" ltal· 
y.-:n hoınurdannıaları "fürki) ···i vt>rdi{:i• 
ri;;z.11 ri:ov'"'t' ., , ... "; ...... r ... t ......... f ... 

l :.rk sinemacılığının en muhteşem zaferi olarak EL HAMRA 
SİNEi\iASI 

15 seoedeııberi İPEKFİLM Stüdyosunda yapılmış olan 19 filinin bütün masrafları kadar 1 , Jk fedakarlıklar göze alınarak yaratılan yirminü Türk filminı, zcdti.•climi yük,ek muhterem İzmiı· halkına, iftiharla takdim t'dt·r 
MEVZl! lkdelcrimiıin ninelerimize, onların annelerimize, annelerimizin biz<! veıırhayel bizim de mini minileriınize dizlerimizin dibind~ tatlı tatlı o.nlattığımız Ersanevi Sark nıa'>Ulınclan alınmış zevkine, l(iizelliğinn, musiki ve ~rkılatıııııı 

nefasetine asla doyamıyacağınız harikulade şahane biı· SANAT ve DEHA Abıde,i: 

• •• KA VEC GUZE 1 
ERTUGRUL MUHSİN 

:\1 1 <.;!İKİ 1'lirk nıu5.ikisinin fn büvüJ..: P.~C\• lı-3rı 

KA?<'AK 
'l.F"JİSÖRÜ: Tü•k tivatro hayatının en büyük sandkan. 

SADETTİN 
BAŞ ROLLERDE MUNİR N1."::1EDDIN • HAZIM 

TALAT - NEZİHE - NEVİN SEVA - PERİHAN - BEHZAT-SAMİ - KA!'iI 
Ay a: Fevk-.lfıde bayram ilavesi; Renkli Canlı Resimler. SEANSLAR: fü,yraıı.da 10.30-12-2 - 4 - G 8 - 10 da b~ar 

' ---- ~ 


