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ltalyanın Sıkışık 

Vaziyeti Karşı
sında Almanya 

Almanya için, baP,. ltaJ. 
yada mevcut en büyük 
tehlike, F tJfUI partm ile 
arda arıuuıdaki ihtiltilm 
biiyiiyaek bir ıukeri i. 
yan çıkmıuula. Geçen 
hm:irarıda, Franaanm he- ' 
:ııimeti I ngiltae irin, bii
yiik bir deri olmuftıı; 
ıimJi de lt"lyarıın mai· 
lıibiyeti, Almanya için bir 
gaile mahiyetini alıyor. 

YCl%alt: Abidi'! DAVER 

Halk Partisi Vilayet 
Kongreleri Dün Başladı 
Trabzon, Kars ve Sinop Kon
grelerinde yeni kararlar alınd• 

Milletin Milli Şefe bağlılık his
leri birkere daha teyid edildi 

A 
Jmall)'anın, İlalyaya u- Anbra, Z% (A.A.) - Bqös _. ı.agrelenle Partinin hhisi Ebeılt ııenelik mesaisine ve elde edilen 
ker ııönderdiii '"' gön· dığunıs telııraOar, Trabson, Kan Şef Atatflrk'ün hntuaları tasis .. neticelerle Oeak ve Kaza konıırele
dereceği hakkında her ve Shıop Cunılnariyet Balk Partisi dilınlt ff deii§nıes Başkan MilU ri tarafında11 lzlıar olunan dilekle-

ıüıı hirtalwıı dedikodular i~tili· Viliyet Kongrelerinin t.plallcbkl• Şef İıafttt'ye Juıqı hütüa mille~ re ıttıla peyda eylemiş ve viliyet· 
yor. Ayıai zamaııda, İıa&iltere ile n.111 hildirmelıteiir. ı ııluyulaa 4eria 1Nıilılılı: w llnCİ !erini alllıadar eden muhtelif mev· 
Yunaniıtandaa ye<iitl darhelerin Mmtalıa Parti milfettiflerlahı .. hisleri bhar e4ilmiftir. aılar ilurinde ftrimli kararlara 
tesirile İtalyacla ciddi Jıarıaşalık- iştirak eylemiş bulundnlıları 1Nt j K~ i .... e lıey'etlerlnf11 iki nrmqlard.ır. 
lar haşgösterdiii Komada ve di
ğer bazı §"birlerde FaJistlerle Fa· 
tisi aleyhtarlan arasında arbede
ler vukua geldiii de haber verili
yor. Bu ll<ID beheri ~erea telgrafta 
ıu kayıt da vardır: •Maamafih, ha· 
len Musolinl için, halkın isyanın
dan ziyade, Faşist partisi ile ordu 
arasında çıkan ihtilıifın ehemmiye
ti vardır. Bu ihtilafa sebep, bir ta· 
raftan sevkillceyş hatalan işlenme
si, diğer taraftan da bazı ceneralle
rin azledilmesidir .• 

Almanyanm İtalyaya asker giln
derdiii hakkındaki haberler teey
yüt etmemiştir. italyada isyan çık
tığı hakkındaki pyialarm da he
aüz mevsiınsis olduğu tahmin edi· 
lebilir. Çünkü, İtalya, Jıer taraftan 
fiddetli darbelere marn bulruı· 
makla heralk!r, ümitsiz lıir vaziye
te düşmemiştir. İtalymn mAnevi
yat1111n büsbütün kırılması için, 
Arnavutlulıta ve Libyadaki İtalyan 

Almanya: 
italyan hu
dudunda 
Tahşidat . 
Yapmış!l -"Bu hareketin istibdat 
ettiği gaye Faşizmi 

işbaşında tutmaktır" 
---m:---

ltolyoda Gestapo 
memurları artıyor 

.- ~ --

Gup çölünde hareki tta lıul- lıir tank 

italyada 
idamlar 
Başladı 
---·---

ingiliz 
Filosunun 
Zaferi 

• 

ordularının imha edilmeleri la· Londra, 22 (A A.) - Times ga
zımdır. Ancak, bundan soııratlır ki zetesiııiıı diplomatik muhabiri, 
italyadn isyanlar çıkmıısı veya Brenner geçidi yolu ile italyaya 
İtalyanın da Frnnsa gibi, müttefi- Alman kıt'alarınm fevç fevç ıril \ 
kini ltırakarak münferiden müta- ruekte alduğu lıakkında son zaman
rt:ke ve sulh lstenMSİ heklenebilir. I Jarc!a plıarılan §Byİalar, berhangı 

Fııkat, Almanya11JD, ne İtalyada çı- (Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) 
Casuslukla itt.ham edilenle- ltalyanın sars:lan presijti 
rin bir liısnıı oıalıkOm ıLildi için yeni bir darba sayılıyor 

SAY 1 494 - SENE 2 

Dbıaı:AT 
TAKViM 

&önderi. ıs - Blrlnlkbmı PAZ.'\llTESİ 
len evralı Yıl : 1940 - Ay: 12 - Gün: 358 
cer! ...,_ Rumi: 1358 - 1 inci Umın 10 

rilmtt.. Hl<:rl: 1359 - Zilluıde 23 

GAZETESi Son Tel~ Mcıtbacı.mtlcı Bcıaılu 

F1AT1 
HERYERDE 

İıılfiliz kuvvetleri bir limana mtlhlmmat ve ~ ..- pbrı,.. 

Bardia'ya l 
Şiddetli 
Akınlar 
~~~----~---

Muhasara kuvvetleri 
takviye edildi 
--~~-ımı-------

l n g i 1 i z topçusu 
Bardiayı döğüyor 

• 
lki tin lıalyan esırı 

Fil is tine göııder ildi 

ASKERT, 1 italyan 
SiYASi ~ 
vAzıvE1- Kıtaatının 

Almanyanın Ame
rikayı tehdidi 

1 A.skedl ve ııtyasl vaziyetin ı..- : 
&11n anetlitl maıısaraya pre, 1 

İtalyanın vaziyeti ve Amerika- ! 

nın İngUtertye yardım tlrafmda 
1 

bü:rök ı.ır faal!7~1 b;ıtüm lllar. 
m.ektedl.r. Mub'teld lr.a7nalllana 

bUcllrdiflne cöre Almanya hal· 
,... bududwıda lalwılılal ya_. 
tır. Bu hareketin miluaaı Fa.tla. 
aıbı mevkimi muhalua etmeal· 

I nl lemine ~ışma.lttır. . 
ı Garp eölü ve ArllaY11Ualtta la- . 

ki.., elmekle olaa İııcllb Ye 1 

· Yunan Uerl barelr.eUert İtaba71 
ukeri sahada tam 1ıtr mli1kii11.ıa 

•luna.kla ve bedmdi senltleL 

(Devamı Sa. 5, SU. 1 da) 

Alman 

Ricatı -Şimara istikametinde 
devam ediyor 
----ı•-----

Yunanlılar yeni 
mevziler aldı -Yunanislanda lng:ıiz kuvvet. 

leri kun.andanının bayanab 
Atina 22 (A.A.) - dün akşam 

neşredilen 56 numaralı tebliğ: 
Kahire, 22 (A.A.) - İngiliz top

ÇU!U Bardiyayı dövrneğe devam e· 
derken dalga halinde mebzulen ıe

len takviye kıtaatı limanda tuzağa 
Jıi§en İtalyanları çeviren İng.liz 
' emberini kuvvetlendirmiştir. ln· I 
!Hiz motörlü . ~ıtaatı Bardiya'~ın Te h d· ı d •. n e 
:;;.ımall Garbısınde faaliyetlerıno 

Yunanlılar cephenin muhtelif 
kısımlarında muvaffakiyetle ileri 
hareketine devam etmişlerdir. Ye
ni esir alınnuş ve harp malze.mesı 
iğtinam e<:ilmiştir. Cwna ve Cu· 
martesi günleri tayyare dMi ha· 
taryalarımız cephede altı düşman 

tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Jevam etmekte ve şurada burada 
husule gelmiş ceblerdeki kuvvetle
rin mukavemetini kırmakta ve Gra 
,iani'nin mahsus garnizona takvi· 

Rağmen 
İTALYAN RİCATI DEVAM 

EDİYOR 

ye k1taatı göndermek teşebbüsün• Amerika politika
mani olmak için mütemadiyen dev· kacak bir isyanla Faşizmin ve Sin

yor Musolininin süpilrillmesine ve 
ne de müttefikinin müııferit blı 

ıulh yapmasına müsaade edeceği 
tahmin etlilemez. 

Romanya da 
Mevkuf tutulan 

Roma, 22 (A.A.) - Stefani ajan- , ~ 
sı bildiriyor: 

Ecnebi bir devlet hesabına çalı
şan bir askeri istihbarat şebekesi· 
nin devlet korlll)la mahkemesi hu· 
zurunda cereyBll eden muhakeme
si dün akşam neticelenmiıtir. 

r.iye gezmektedirler. d w , t, • 
1 Londra, 22 (A.A.) - Hava neıa· S 1 nl egtş lrmıyor 

reti istihbarat servisinin bildirdi· ı • 
Atina, 22 (A.A.) - At!na rady<>

sunun verdiği bir habere göre, İ· 
talyanlar Şimara istikametinde 
ricata dün de devam etmişlerdir. 

Düşman yeniden ağlr zayiata uğ
ratılmıştır. Mevzilerini muhafaza 
etmek ve denize doğru mukadder 
ricatini geciktirmeğe uğraşan düş
mana hücum edilmiştir. Düşman 

300 esir vererek ve büyük çarıta 8 

İtalya ufuklarında böyle fena ih
timaller belirdiii zan.ııdır ki Al
man orduları, davetli davetsiz, 
İtalyaya ııireceklerdir. Bir taşla iki 
lıuş vurmalı için: Birinci kuı, 1tal· 
yayı elde• kaçırmamak, ikinci kuj 
da, Aclriyatiğe inmektir. Günler 
seçtikçe ve Akdeniz cephelerinde
ki harp vasiyeti İtalyanm aleyhine 
inkişaf ettikçe, Almanyanm, müt· 
tefilı.iae müessir bir askeri yardım
ııla bulunması da, imkansız denile
cek hale ~elmektedir. Bugilnlıil va· 
dyette, hu yardım yalnız hava kuv· 
vetlerile mümkündür. Almaayanın 
denizden bir yıı.rdımı, hem coğrafi 
vaziyet, bem de Alman donanma-
11nın zıifı bakımından tasavvur bi· 
le edilemez. İtalyan donanmasının 
bir Alman kumandanı ve kurmay 
idaresine verilmesi ihtimali varsa 
da, bu da it. lyan donanmasının, 
Tarantoda, Sardunyada, Napolide 
yediği darbelerden ve İngiliz do
nanması Adriyati{:e girdikten son
ra, vaziyette ciddi bir değişiklik 
husule g~tiremez. Kara oıdusile 

yardım ise, yalnız Arnavutluk cep
hesi için tasavvur edilebilir. Bu da, 
Almanya ile İtalyanların mllttefi· 
kan, Yug96lavyayı çiğnemeleri, ya
hut da Alman ordusunun Romu
yadan Bulgarlstana geçmesi ve ora
dan da ya yalnızca, ;)'ahut Bulgar
larla beraber, Yunuistaaa taarrna 
etmesile kabildir. Balbulıi Alman 
Başkunıandanlığı, blittln Balkanla· 
n kana boyayacak olan ba müda· 
ltalelen meyyal ve iştahlı göriin-

(Arkalll Sa. 5, Sü. 4 de) 

Ridz Smigli 
firar etti 

Rumen hükumeti Al
bay Bek'i de kaçırma
mak icin tedbirler aldı 

ALBAY BEK 
BUlıreş, 22 (A.A.) - Resmım 

bildirildiğine göre, 1939 eylülünde 
Bwunyaya iltiea etmiş ve iki ay· 

(Arkuı. Sa. 5. Sil. ' de) 

l ğine göre,, 7 Kiınunuevveli 8 Ka· A "k I k" d ~ (Sonu Sa. 6, Sil. 7 de) merı an su arında 1 Uş-
:.;_.,........ • • • man vapurlarının lr.giltere-

ı Yenı Fınlandıya ye verileceği zannediliyor 

l Cu mhurreisininl 
--~~--~---------....... .-....,..,.~.-. ......... ~~ .......... 

(Yazısı 6 ncı sayfada) (Devamı Sa. 5, SU. 5 de) 
Sahte komisyoncu Coeozza An· 

rellio ile harp donanması mensup
larından bir bölük emini Gheui İ· 
dama ınahkfun edilmişlerdir. Yine 
harp do11aııması mensuplarından 

bir bölük emini muavini ve lnp· 
atı bahriye tezgihlarında çalııu 
bir amele ile karısı müebbet bide· r 
matı plı.keye mahkfım olmuşlardır. 

söylediği nutuk muıuııınnmınıııın 

[B:.::=u==g=ü==n::::::"'N"""'e=ş=re=..B=a==ş=l a=d::::=ı:::-k::.-;ı_l I 
:ııımııınmınmınmmnnıımuımmoııınt ıulill~ıuıııııumw ı~mıııı1111 

Aslen Avustralyalı olan bir lıa· 
dınla diğer bir maznun 30 seneye, 
diğer bazı maznunlarsa 27 ıene 

hidematı pkkeye maiık(Un edil· AMİRAL CVNNlNGBAM 

mişlerdir, Londra, Z2 (A.A.) - Genitliii 50 
Diğer ıs maznun da tiç aeneden mili geçmiyen Adriyatilı denizinin 

1' seneye kadar tehalüf eden hapis methalinden her iki ıahili de ltal· 
cezalan ile cezalandırılmışlardır. yanların elinde bulunan hu denize 

Üç maznun, haklarında kafi de- girmeğe muvaffak olan Amiral 

r.~ede. lıuvvetli deli~le~ buluwıma· ı An'!"ew Cunnin~bam'ı~. bu cilr'· 
dıgı içın beraet etmışhr. etkarane barekeh İngılız donan· 

Ölüme mahkUm iki kişi bu sabahı' masmın pek genis bir saha dahi· 
kurşuna dizilmişlerdir. (Devamı Sa. 5, Sü. 6 da) 1 

Fener bahçe dün Ga
latasarayı 2-0 yendi 
Beşiktaş Kasımpaşayı 4 - 1 ve 
Vefa T opkapıyı 9 - 3 mağlup etti 

{Dün 7apılan bütün apor hareketlerinin tafail&b 
6 ncı aayf,mızd..dır.] 

.. 
FiN ~IYASETI ŞUDUR: 

BütUn mi.letlerle iyi mü-
nısebetler devam edec,.'-

J{eı:ıi Fin Cumh~iai lttTt 
Belıinki, 22 (AA.) - Yeai P'ill· 

liııdiya Reisicumhuru Riti, dilıı 

öğleden .. nra pariimentoola J'Gllİll 
etmiştir. 

Parlamentonun hu hnsmt celse-ı 
ııiai açaa reic evveli müteveffa Re· 

(Arkuı S. 1, Sü. 1 M) 

BAGDADIN-
:::SON GÜ LERI 

O:>TAD Zı YA ŞAKIRIN EN MÜHiM lSERI 

Bu yılın en mühim ve en heyecanlı tarihi tefrikası olan 
BAGDADIN SON GÜNLERi okuyucularımızın büyük 
bir merakla takip edecekleri bir eserdir. 

BAGDADIN 
=SON GÜNLERi 

Kıymetli muharrir Ziya Şakirin iKDAM için hazırladığı 
ea kuvvetli eseridir. Binlerce okuyucunun büyük bir alaka 
ile takip ettikleri (Ali Resul) den aonra beğenecekleri y~ 
pne eser BAGDADIN SOfil GÜNLERi dir. 

BUGÜN SAYFADA -



SAYl'".' -1 

büyük T~rihi Tefrika: 124 ======= 
1 RESOL 

Yazan: ZİYA ŞAKIR 

bir aralık Abdullah lbni Zübeyr; 
Mekke.de hılôfetini ilôn etmişti 

G 0 N 0 N =----
TEN K l TL ER I 

lltDAM 

La martin' e dair • 
·Ben kütlenin isteğini bilirim, Na k ı 1 vasıtalarında 

benim arkamda millet var• diyen 
politika adamı Lıimartinin •ıztı

rap çekmedigim zaman canıın sıkı
lı.r; işte hayatım. diyen, şair U
martinin cTürk Limertin. diye 

izdihamı önlemek için 

/( -
Elli milyon 

1 

Liralık fevka. 1 

iade tahsisat 

DIŞ - -_... ·-
::=--:::::.--::.-::- -::. -

POLİTİKt-\ 

İrlandclnın 
durumu 

Ya.zan: 
Prol. Hüseyin Şülırii Baban 

Fakat Şialarm bir kısmı ile, (Ca- de celbetti. Cümlesine son sözlen- yaded.ilen dostumuz Limartinin 
ferı) mezhebine salik olan (Bekta- ni sôyledikten sonra, (Hasan ile 150 nci yılı kutlanacak. 
şiler}, (12 imam) dan sonra, (14 (Hüseyin) e hitap ederek: Hen Lfınıartini 1908 de tanıdım; 
Masumu Pak) olarak mümtaz bir - Muhammed Hanifiyi de size on sekiz yaşımda oaun •Göl• üııde 

Bu maksatla kurulan komisyon, Şirketi 

Hayriye ve Denizyolları vapurlarında izdi· 
hamı önliyecek tedbirler alıyor 

Buna ait teklif Meclis 

tetkik 

- ~ 
ı ff j) ünkü telgraflar Amerika 

ctkarının lrlandanın va· 

1 

ziyetile yakındın alaka· 
lanmağa başladığını bıldıriyordıı. 

•Filhakika bir buçuk asırdan beri 
devam eden ihtilaf ve mücadeleden 

zümre daha tanırlar. ye bunların emanet ediyorum. dolaştıktan soara bu ha&Saa, içli 
i&imlerini de, şöylece sayarlar: Dedi. şairin hayatile alakadar oldum. 

l - (Muhammedül - ekber) (İmamı Hasan) ile (İmamı Hü- Limartinin bir kuvvetli tarafı 
yahut (Muhammcdül Hanefiy· seyin) in o hazin ve huni sergii- da para tarafıdır. Kazandıkça sar
yeJ (1) ... (İmamı Ali) nin (3 ün- zeştleri esnasında, (Muhammed feden, sarfettikçe borçlanan bu 
cü oğlu) dur. Hicretin 21 inci se- Hanefi) Medinede bulunuyordu ... ~air: •Borçlu olmasam can sıkıntı
nesi (Klsül - Hanefiyye) nin toru- Prensiplerine, sadık kaldı. O siya. sından çıldırırım. diyen ve canı sı
nu ve (Cafer) ift kızı, (Hıile) den si mücadelata. kat'iyyen karışına- kılmasın diye verecekli olmanın 
•(Medine) de- dünyaya gelmiştk. dı. Hatta, (İmamı Hüseyin) in, fe- ıztırabını çeken insandır. 
(İmamı Ali) -birinci ve ikinci ev- !&ketle neticelenen o büyük yolcu- Tek satırllll yazmadığı •Yeni dü· 

Şehirde nakil vasıtalarındaki iz-, lerden başka Şirketillayriye ve De
dihamı ,. :ılemek üzere Belediye re- t nizyolları vapurlarında izdihamı 
is muavinlerinden Liıtfi Aksoyun önliyecek tedlıirler de almaktadır. 
riyaseti altında teşlcil edilen ko- Bu tedbirler cümlesinden olınak ü
miııyon mesaisine devanı etmekte- zere Eminönü - Bebek tramvay se
dir. Komisyon, hu işden anlıyan, ferlerinde izdihamı önlemek için, 

AVl'llpanm büyük şehirlerinde bu Şirketihayriye, Köprü ile Bebek 
iskelesi arasında yarım s:ıatte blı 
vapur işletecektir. Blı kısım hal
kııı tramvay yerine vapurla S& 

husuııta tetkikler yapın~ olan kim-
'seierin fikirlttinden de istifade et-

!Atları (Hasan) ve (Hüseyin) e luğunun önüne geçmiye çok çalış- şünnıe- !erini gene parasız kaldı-
F k t ff k 1 ~- mektedir. 

yaptığı gibi- üçüncü oğlu (Muham- tı. a a muva a o amaw. ğı bir gün -manzumeler hazırmış yahat etmelerinin de teminine ça
Komisyon, tramvay ve otobüs.- lışılacaktır. medUl - ekber) in de pek küçül< Aradan seneler geçip te, (İmamı gibi- sattı. Sattıktan sonra yazmak 

yaşından itibaren ilim tahsilini biz· Hfüıeyin) in intikamını almak için mecburiyetinde kaldı. İki günd~ 
zat deruh\e etmiş .. Onu da -diğer ortaya atılan Iraklılar, onu kendi- bir eser yazarnıyacağı için, •ilk M • ı 
leri gibi- az zaman zarfında o de\'· !erine reis yapmak istediler. İma- .. üşünmeler. eserine beğenmeyip ' a c a r l s tan a 
rin mümtaz bir Alimi olarak yetif- mı 'Hanife, bunu da şiddetle reddet- koymadığı nıamumeleriae, italya-
tirmişti. ti. Hatta, kendi isminden babsedi- da yazdığı birkaç manzumeyi ilave yapılacak tiCa• 

Ingilizlerin satın 
aldıkLı rı mallar 

encümenlerinde 

ediliyor 

Ankaradan bildirildi-
' iine göre Hükiimetin 

Meclisten fevkalade tasi
ııat olarak iatediği 50 mil
yon liraya ait teklif ala· 
kadar encümenlerce tet
kik edilrru!ktedir. Bu 50 
mÜyon liralık leulıalıide 

tahmat milli müdalaa, 
orman ue gümrük ue jan- 1 

darma iılerine sar/edile-
cektir. ' 

J 
Bir yangın baılangıcı 

Pangaltıda 77 numaralı Antuanın 

Bu zat, pek geç yaşında kemali !erek şuraya buraya yazılan mek- edip kitapçıya verdi. 
trnı gösta-erek, (Abdullah Bin Ab- tupları, derhal menettirdL Ehli İs- Ertesi gün gene para bulmak en- ret müzakeresi yola çıkartllVOl ıarııı tutuşmasından yangın çıkmış. 
bas) ile beraber, (Fıkıh) ilınlnl lam arasında nifak ve şakaka badi dişesile kıvrandı. O ııaman otuz I iftaiye tarafından söndürülmüştür. 

evinde dün gece bacadaki kurum 

cem ve tedvin etti. olacak hiç bir hareketle alakadar yaşındaydL Evin 7 bin liraya sigortalı oldu· 
Pederinin yalnız ilim ve irfan olmadığına dair, bütün alakadarla- * lleyetimiz yann Peş• Almanya da 600 bin ğu anlaşılarak tahkikata başlanmış-

sonra İrlandalılu hürriyet \'C ser· 
bestilerini ahlılar n Büyük Bri
tanya ile olan ıııüııasebet bağlarını 
fevkalade gevşettiler. İrlanda ada· 
sı Büyük Britaııya adasmııı pelı 
yakınıncL oBuğıından adeta onuıt
la bir kül te~kil etmektedir. f'a· 
kat ahalisi mezhep bakımından İn-
gilteriden farklıdır \'8 ek,eriyd 
Katoliktir. İngiltere bu cezireye el 
koyduğu vakit büyük arazi sahip
leriııiu mülkleri yeni fatihlerin elw 
!erine geçti ve eski sahiplerin ev· 
!at ve ahfadı cedlcrinin toprakla
rında işçi olarak çalışmak me. kii· 
ne düştü. Bu vaziyet o halka çok 
ağır geliyordu. Bahusus ki ufalo 
tefek mukavemet hareketleri iş· 

gal kuvvetleri tarafından şiddeti• 
tecziye ediliyordu. Bu sistem v• 
idare tarzı neticesinde birçok İr
landalı artık kendi öz memlekei v• 

oaı.irdi olarak kalma<b. lAii) niı ra, haberler gönderdi. Lamartin meb'ustur. Elli iki ya- h k d • I" 1 k J j tır . 
....,., h. teye are et e ıyor ıra ı pa amut a t"'or ---Lı c1a h ec1 · ki · 
en vüksek evsafından olan mertlik (Abdullah 10ni Zübeyr) bir ara- tındadır. Birdenbire hükômete ~ """" arın ra at emıyece er•· 
fazilet ve ahlak dürüstlüğü ile d• lık (Meklı:e) de hilafetini il~n et- muhalefete başlıyor. Borçtan kur- Macaristanla yapılacak yeni ti- İn&ilizlerin memleketimizden sa· 1 ı ni aıılıyarak Amerikaya hicret et· 
bütün Medine gençleri arasında mişti. Bütün Hicaz halkı, onun hi- tulınuş mudur? caret mukavelesi müzakerelerind~ tın aldtkları 5 ton köspe, 5 bin ton P 1 Y A S A tiler ve ekseriya çalı~kan ,.e dü· 
mümtaz bir mevki kazandı. 15.fetini kabul ettiler. Kendisine Hariciye nazırı bay Gizo ile hlı b.ükfunetirnizi temııil edecek ticaret ku.ru üzüm ve 5 bin ton kuru in- '------------- rüst insanlar olmak dolayısile ora-

tm b• t d"ler H lb k' (M h d ·· ··itle · · de ık ı E da servet ve mevki sahibi oldulaı Cemel vak'asında, ( amı Ali. ıa wr ı . ıı u ı u amme muhaveresinden anlıyoruz ki, para heyeti yarın Peşteye müteveccihen cirin gumru nmız n ç arı aca- f"f" p' a a 
onun da harbe iştirakini emrett1. Hancfl) -amcazadesi, Abdullah bio bakımından L!ınartinin hayatında şehrimizden hareket edecektir. He· ğı Gümrül< ve İnhisarlar Yek.ile- oe u un 1 y s Si Maaınafih asıl vatanlarını hiç a 

Abb ·ı b' t h d k b İlı::t bildiri] · k · kıllarından ~ıkaramıv. orlardı. Net Fakat (Muhammed Hanefi) muh· ası e- ıa ususun a vu u u hiçbir değişiklik yoktur. yete H. Yek.ileti wat doktor- tinden · miştır. Ta as suret•- h f 1 • 
1 t kı ·n . dclett" v k d" a taya açı ıyor si İngilterede ve parlimentoda bu terem pederinden bu emri aldığı an e ı erı re ı. e en ısini Gizo bir gün soruyor: !arından Bedri Tahir Şaman riya- le ihraç edilecek bu malların muka-
b

• t b ed l l .. ..l 1 d 1 . 1 çok aza ve gazetclerd~ İrlandah 
zaman, küçük bic tereddüt devresı ıa a ce r en er e mucaue eye - Mösyö ö Lamartin, iş erıni- set etmektedir. Miiukerelerde ha- bilinde ngiliz müstemlekelerin 

olm 
,,,, kın İ İ !arın lehinde nesriyatta bulunuyoo 

geçirdi. mecbur arnak için (T.;.;.., e çe- zin bozuk gittiği, para st tısı çek- zır bulunacak olan Macarların s- den ve ngiltereden ithalat eşyası 1 1 A -B•sra yo u i e mari· ve bu ada halkına tahammülü k•· 
- Ya baba!. .. Her emrine itaat, kildi. Uzun müddet orada kaldık- tiğiniz doğru mn? tanbuldaki ticaret a+-000 i Cuki gelecektir. Bu malların mübadelesı ~ bil ve muhacerete mani bir poiitl 

en büyük borcumdur. Ancak ~u tan sonra, Medineye avdet ett!. - Doğru; hem de öyle bir para Macaristana gitmiştir. için Takaa Limited Şirketinde lıi.- kaya tütün gönderilecek • ka takip olunmasını ;~li>·orlard• 
var ki ben, Ehli İslam arasında ce- Hicretin 71 inci senesine kadar sa- sıkıntısı içindeyim ki, meclisten zumJu muameltıt ve teferrüat ta- Ege tütün piyasasının önümüzde- Liberal fırka Glad<>S1onun ·dl' 
reyan eden nifak ve şikaka taraf- kin, asilde ve münzevi bir ömür çekilmek mecburiyetinde kalaca- Tramvay otobU. çarpıımuı mamHe ikmal edilmiştir. .1 ki hafta içinde açılması mukarrer- ğinde üç (F) programı namı • 
tar değilim. Onun için, bu harbe geçirdi. Hayatının ellinci senesinin ğım! 130 numaralı Taksim - FatLlı Diğer araftan Almanlarla yaptı- · 1 dir. Bu münasebetle bütün hazı.rlık- meşhur olan gayeleri lrlandalı r 
~irak etmek istemiyocum. Beni ilk aylarında cidden pak ve masiım * tramvayı ile fOfllr Alinin idaresin- ğımız 22 milyon liralık anlaşma !ar ikmal edilmiştir. hesabına tahakkuk ettirmeğe Ç"' 
affet. olarak, ahrete intikal etli. LBmartin iki üç milyon frank deki 3145 numaralı o\obüs dün ak· teferrüatından olarak 600 bin U- Amerikalılar tütün mıntakaların- lıştı: 

Dedi. O kadar temiz ve dürüst bir ömür miras yedi, karısının çehiz parası- şam Bahçekapıda çarpışarak her ralık pal.amutun Ahnanyaya ihracı da alacakları malların nevilerini ı _ Kiracı çiftlikten kolar k<>" 
İmamı Ali, fikrini bu dereca.'açık geçirmişti ki, bir çok kimseler o- nı yedi, eserlerinden kazandığı al- ikisi de haııara uğramış, insanca müııade edilmiştir. Bu malların sev- vulm·-·k la·~ımdı. hazırlamışlardır. Balya haline geti- ~ • 

söyliyen oğlunu takdir etti. Fakat na (Kudsiyet) atfetm~lerdi. Hatl3 tı milyon frangı yedi. uyiat olm~. !kine yakında başlanacaktır. ün! ik " _ İrlandalı ı"stedı"!!ı· topr·k iı rilmiş olan bu tüt·· er Amer· aya .. ~ • 
onun kalbindeki şüphe ve vesves~- kölelerinden (Kisan) isminde biri, Amma bu paraları zevk ve sefa. ~erind• .... •-•abı"lmelt"ydi. 

1 Y d 
Basra yolile sevkedilecek ve Mü- • ~ .--..... 

yi silmek için: (Muhammed Hanefi) nin isim ve bette yemedi. Fakirlere ve muh- iktisat Müdür Ü- a r 1 m c ı •:ıkalat Vekaleti de bu hususta lü- 3 - İhraç şıkkında adil bir tn:I' 
- Oğlum!.. Bilirsin ki, bütün ha- şiınretinden istifade etmek istedi. taçlara vererek yedi. Fakir hasta- mı·nata kavu•m&lıydı. zumlu vagonları hazırlıyacaktır. ....,...... 

yatımda, bir an bile şahsi ihtirru.1 bir takun saf ve cahil adamlar top · lara para verir; kırlara gider, ço- g"' ünün tetkiki,.. ri fvtuallimler Diğer taraftan İngilizlerle, Finlan- Bu mütevazı gayenin tahakkuk" 
kapılmış bir adam değilim. Buna layarak (Kisaniyye) namile bir hanların yol kenarına bıraktıkları iiya ve Hollandalılar da tütünle- için yarım asra yakın didinmek V• 

binaen benim bulundu~um tarafta, fırka teşkil etti. Bu fırkanın itika· tahta kunduralarına para doldu- b - - rlmizle alakadardırlar. uğraşmak icap etti. Nihayet u 
en küçük bir haksızlık olmadığını dine göre (Mehmet Hanefi}, vefat. rur; pazar günleri kendisini ziya- Gıda maddelerint: ne- Asil olarak tayin edil- neticeler elde edilince İrlmıdalılll1 
zerre kadar şüphe etmemelisin. etmemi1ti. Kırk k~iden mürekkep rete gelen fıkaralarına para ver!r- 1 l . . . . J Ticaret oda&ı idare meclisi daha fazlasını istediler ve tam is-

d. kadar zam y•pı ıyor me erıoı ıstı'- or ar Dıye, mukabele etti. olan eshabını yanına alarak (Rt<l- •· • J Ticaret Odası meclisi idare inti- tiklal davasına başladdar. Halbuki 
Bu sözler. bir an zarfında (Mv· va} dağındaki bir mağaraya çekil- * Gıda maddelerinin satışlarında İstanbulda orta tedrisat müesse- ha batı için müntehibisani seçimi adada bir kısım Büyük Britanya) a 

harnmed Hanefi) nin kalbindeki mi'iti. Orada, kıyamet gününe ka 1861 de Liımartiıı malı mülkü ne ihtikara meydan verilmemesi için selerinde inhilal eden muallimlik- devam etmektedir. Neticenin bu- taraftar ondan ayrılmak istemi~·cP 
endişeleri sildi. dar, ebedi bir hayat gcçirl'Cekti. varsa satmış, harcetmişti. i'lleclis Belediye İktisat Müdürlüğü ve lere yardımcı öğretm~n olarak ta- gün akşam alınması muhtemeldir. ve Anglikan kilise•iııe mens~P 

- Şu halde ... Emrine itaat edıyc. (14 Masiımu Pak} tan, dığerlerı- keııdisine kaydı hayat şartile yir- Mürakabe Komisyonunun faaliye- yin edilen ve uzun zamandanberi halk da vardı. Esasen Londra lıii· 
rum, baba. nin tPrcümei hal ve havatlarım. mi beş bin frank tahsisat kabul et· te geçtiğini yazmıştık. Belediye! çalışan yüksek mektep mezunları d b l ~ k ld' kı'.imeti İrlanda isteklerine ııııık•· Cam an i egi ~i ı 

Dive cevap verdi. Ve o harp!.'. ne sebeplerden d layı k~cisiyet ve ti. İktısat Müdürlüğünlin yaptığı teı,. Maarif Vekaletine müracaat ederek vemet ederken bu zümreye kuv 
İlll!!..nı Ali ordusunun sancaktarlıi< mebrukiyet kazar1dıklarına da.r e Fakat Linnartınia canı hiç sı-1 kikat neticesinde bu maddelerin kendilerinin asıl muallim olarak Fatihte Guraba Hüseyinağa ma- vetle ıstınat etmekteydi. Fakat ni 
va:if 4 Sini ifa edC'rek, -kendisine !m saslı bir mnlumata deslPriı; olama- kılmıyordu; çünkü ızhrap çekiyor-! toptan satışları şöyledir: tayinlerini istemişlerdir. hallesinde Horhor sokağında 1 nu· hayet ihtilal ve isyan ve iz'aç h•· 
,ok kahramanlık mankibeleri izafe dık. Buna binaen, yalnız isimlerini du ve her gün alacaklıları"a nutuk ı Bakla Bandırma dökme 6,20 - Maarif Vekaleti bu müracaatları maralı evde oturan Ahmet oğlu reketlerine son \'ermek üzere lı-
edi\mesine sebep olan- parlak şe kaydetmekle iktifa eyledik: veriyordu: Bor~taıı kurtulmamıştL 6,30. mercimek Anadolu 19,10 - tetkik etmektedir. Vazifelerinde Muammer Ordu caddesinde Alı landa adası iki parçaya ayrıldt 
caatler gösterdi. 2 _İmamı Hasanın C'ğullarındao 1869 a kadar nlacaklılarmdan 19,20, Fasulya sıra Ordu Hl - 21, ehliyet ve muvaffakiyet gösteren- Tekinin kahvesine girerken eli ca- Protestan Olster ayrı, Katolik İı 

Kuvvet, silah kullanmakta me- (Abdullah). kurtulamadı, nihayet 1869 da fır- Çalı fasulyası 23 - 24, Barbunya !erin asil muallim olarak ta:<>in ed!- ma çarparak bileğinden yaralan- landa ayrı birer muhtar devlet ol 
haret ve merdane şecaatte, tama 4 _ İmamı Hüseyinin oğulların- tınah bir gün, Pa.ris ~ehriuin ika- 20 - 21, Susam 25,20 - 26,10, Çav- lecekleri anlaşılınaktadı.r. mış, hastahaneye kaldırılınıstır. dular. Cenubi İrlanda yalmz İngi 
mile muhterem pederine tevarüs dan, diğer (Abdullah). metine tahsis ettiği köşkte gözle- dar 6,25 - 6,35, mısır çuvallı 7,10 - ilk mektep muallimleri Belediye cezasına çarpanlar liz Kralının şahsile Büyük Britan· 
etmişti. 4 - İmamı Hüseyin oğullarınd•n rini hayata yumdu. 7.15, Pirinç 32 - 34 kuruş araların- latanbulda sıra bekliyen yaya bağlı kalmış oluyordu. B

11 

(İmamı Afi) ibni Mecmin zehir- dan (Kasım}. uyu şaır, uyu va anperver, dadır. Başka vilayetlere gitmek isteme kadar zayıf bir ı gı ve a ..,.ayı 
1 

B .. ··k · b"" ··k t Altıncı şube memurlarının dün· .1 . 1... da 

li kılıcı ile yaralanarak ihtizu (Daha var) büyük politikacı, büyük hatip, ih- Piyasada perakende satışlarda i- dikleri için İstanbulda münhal mu- kü kontrollerinde tramvaya atlıyaıı İrlanda devlet reisi (Dö,·alera) 
haline geldiği zaman, yatağının ya· tilillci Lamartinin cenazesini kal- se bu fiatlara vasati olarak yüzde allimlik bekleyen üç yüz kadar 108 kişi ve belediye talimatnamesi· çok gördüğü için hükümdara sa 
nına -(Hasan) ve (Hüseyin) ile (1) Türkler am•mda, Muham· dıracak para bıılanıaddar. 40 t'IP ziyade zam yapıldığı anla- muallim mektebi mezunu ilk mek- ne aykırı hareket eden 28 şoför cc- dakat yemini etmekten imtina et• 
beraber- (Muhanuned Hanifi) yi med Hanefi) diııe anılır. Selami f:uet SEDES şılmaktadır. tep rr.uallimi vardır • zalandırılınıştır. ti ve yine iki memleket ınüııasf 

betleri tatsız bir devreye girdi. M• 

/JıJamın Edebi R um.:uu : 44 tık.. Cemil Kazını, istemiyerek 1 bir sıcaklıkla blbine hücum et- - EmsaWz bir akrabawz 

~ 
güldü: mişti: diyordu. Bizi bir giin bile 

~ (Q) fQ> .5' ~ v n o ©~o C5;J o -Bütün kabahati bana yükletti- - Ne vakit? diyebildi. nız bırakmadı .. 

var, 
yal-

Dürnev onu sarsıyordu: 
- Ne haddine! ~te o zaman kı

yametler kopar.. Düğüne tam bir 
hafta var. Hafta içinde bir gün 
mutlaka geleceksiniz. 

'~ (9i. U U ~ e::ı niz. Siz de beni hiç aramadınız. Sadiye, mendilini avucunda sı- Sonra, Cemil Kiızımın kulağına 

Y • ~ Hele Kudret üç aydır, o da •emti- karak: fısıldadı: 
azan: ı~IAHMUT YESARi ., 

, me uğramadı. Sahi Kudret, sana - Bu haftaya! Yalnız size birce- - İster darılın, ister güceniıı.. 
Ceınil Kiız11n sordu: 
- Konağa mı teşrif? - Beyefendiyi görnıek için, a~ 

yaklarına mı gelmeli... Bu neka
dar azaınet! .. 

Sadiye de, Dürnevi tasdik edi-
yordu: 

- Bizi büı;biitün unuttunuz. tiç 
a~·dır ~-ü;iinüzü görmedik. Bir şe
ye ıııi darıldılar diye düşündüm; 
Kudret beye sorduk, o da sizi gör-
tnüyorınuş. 

Cemil Kimm ellerini uğuşturu
yor, bir ••hep, mazeret bulmağa 
çalı~ıyordu: - Bugünlerde çok 
nır-::gulüın. 

Diirncv, kahkahalarla gülmeğe 

haşladı: 

- Ah, doktor~ui\'um, sen yalan 
söylemesini de bilmiyorsu.n. Gün
lcree yalıda bir ba~ına kapanıyor
un, Bu ne me guliycti böyle;. Çi-

le mi dolduruyorsun? ne oldu çocuğum? za tertip ettik .. Sen·inazın vekili Siz kara gün dostu değilmişsiniz! 
Cemil Kazım, şaşırmıştı, Dürnev, Kudret, Cemil Kazıma bakmak- siz olacaksınız. İnsan dostlarını kederli zamanla-

Dürnev, bunu nereden biliyordu? D b 11 k ·ı· tan çekiniyor gibiydi. Dürnev, onu ürııcv, aşını sa ıyara ı ave rında yüzüstü bırakır mı? 
O, devam etti: k · · müşkül vaziyetten kurtarma ıs- ettı: Sadiye, masanın üzerine bıraktı· 

- Bize kargalar haber verdi. tedi: - Düğünden evvel bize bu üç <n çantasını, •emsiyesini alnu~tı: 
Bir gün, Servinaz kalfa yalıya "" ' 

-Bugün niçin geldik biliyor mu- aylık unutkanlığınızın hesabını ve- _ Dürnev saat on ikiye geliyor. 
uğramıştı, Gülendam Jı:,lfaya: 

• sunuz? Düğiine davet etmek için.. receksiniz. Ka·zınt beyı"n belkı" meşguliyetleri 

_ Hayır, hayır, Yakacıktayız. 

Yazın Nişanta~ında ne işimiz var. 
Dürnevle Sadiye odadan çıkmış

lardı. Cemil Kazım yavaşça Kud
reti kolundan çekti: 

- Seninle görüşmek istiyordum 
Kudret. •Doktor bey hasta nur Merak et· 

tik!. diye sormuştu. Cemil Kazım, kalbi burkularak Cemil Kazımın kolunu tutnıuş-

Dürnev, Kudrete bakarken göz· durdu. Gözleri gayri ihtiyari Sadi- tu: 
vardır mani olımyalım. p k' - b ' İ - e ı aga ey, ne vakit ister-

!erinin bakışı değişiyordu: yeye gitti, nefes alıp almadığının - Dikkat ediyor musunuz? U-
- Kudret bey, hiç size benzemi- ı farkında bile dc~ildi. Sadiye, çan: nutkanlığınızın diyornm .. Daha a

yor .. O, sizin gibi vahşi değil.. Çok, tasından çıkardıgı kenarı dantellı ğır söylerdim amma yine acıdım. 
ayıp ettiniz. küçücük mendilile burnunu sili- Cemil Kazım Sadiyeye baktıkça 

Sadiye, sitem ediyordn: _ Ni- yordu. hayreti ziyadeleşiyordu, üç ay i-
garı da mı hiç göreceğiniz gelme- - Servinazı evlendiriyoruz: çinde Sadiye nckadar güzelleşmiş-
di?. Bugün •biz doldora gidiyoruz. Ceınil Kazmı; cellat satırından ti! Rengi daha tatlı bir pembelik-
dedik.• Bilir miı;iniz ne dedi?. •Ben kurtulan bir mahküm sevincile tit- le kızarmış gözlerinde bir humma 
ona dargınım. gitmem!• dedi. Sizin reeli. Bir dakika evvel damarlan-] ateşi yanıyordu. Dürnev, Kudreti 
&e\'ıciniu de iııananuyacağıın ar-1 nuı çekilen kanı, yakan kavuran ·göstererek: 

Cemil Kazım, çekinerek cevap sen. 
verdi: 

_ Sitem etmekte haklısınız .. 

Dürnev, yakasından tutmuştu: 

- Daha durunuz, sitem serzenit 
başlamadı. Kavga faslı evde .• 

Sadiye gölerek: 

- Yarın bana gel .. 

- Yarın bir arkadaşa söz ver
miştim. 

Cemil Kazım ona dikkatle bak
tı, bezgin sesle: 

- PekfilA Kudret dedi. Ne zıı-

- Aman Dürnev, Ka"m heyin mnn bos vaktin olursa o zaman 
gözünü korkulnıa, sonra hiç gel- ı:örıişürüz. 

""""· dedi. l Arkası vm-) 

amafih Londra gayet müsamahalı 
davranarak taahhüt ve mukavde· 
lere muhalif bu harekete bile ~id· 
detle mukabele etmedi; yalnız ik· 
tısad.l mücadele ile iktifa etti. ir· 
landadan Büyük Britanyaya ya:w 
lacak ihracat üzerine gümrük rcs• 
mi tarhetmekle iktifa etti. ;\la•· 
mafih en yakın ve tek mahreç fır 
giliz adası olduğu için bu tedbir 
hayli müessir oldu. Buna rağmell 
Londra kabineleri İrlanda mukad· 
derah üzerinde rol oyuamaktaP 
vazgeçtiler. Cenubi İrlanda ~·eııi 
adile Aire hükumeti bu vaıi~·ettell 
azami istifadeyi o kadar ilerı gö
türdü ki son harp başlayınca bti· 
tüıı lınparatorluk müstemleke """ 
ya serbest teşekkülleri Cenuhi /\f· 
rika, Kanada, Mısır ve Hnidist•~ 
Almanyaya ya harp ilan ettikleri 
veya biç olmazsa siyasi münas~ 
betlerini kestikleri halde Diihlı11 

ricali bu mücadele karşmnda bi· 

hraflıklarını illın ettiler. Belki de 

(Arka11 6 ncı sa)"Cada) 
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anada senede 
225 milyonluk 

sleho yapıyor 

nü;ı,üzdıki sena uzun 
enzilli toplar imal edecek 
ltawa, 22 (A.A.) - Atlas denizi 
~ memleketlerde İngiliz hesa
l açlışan tersanelerden ikincisi 
~ Kanada halen senede bir mil
<lolar yBili tahminen 225 mil
İngiliz lirası kıymetinde esle-

~e mühimmat imal etmektedir. 
at bu imalat günden güne art
tadır. 

Bükreş 
Elçimiz 
Romanya Başve ki 1 i 
Antonesko ile ğörüştu 
Blikreş, 22 (A.A.) - Baıdor 

ajansı bildiriyor: Başvekil ge
neral Antonesko dün saat 15 
de Türkiye büyük elçisi Sup
hi Tanrıöveri kabul etmiştir. 
Mülakatta iktısat na:ııırı da 
bulunmuştur. 

lngiltcrc ile Bel. 
çika Kongosu ve 

1 Siam - Hindiçini 
ihtilôfı vahim 

netice vermemiş 

Siam hUktlmeti arzu ederse 
Fransa müzakereye hazır 
Vichy, 22 (A.A) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Hudutta cereyan eden hadiseler 

ve Siam kuvvetlerinin Hindiçini 
hududunda tekerrür eden süikast 
!arı üzerine Kanunuevvel başında 
endişe verici bir mahiyet alan Hiu
diçini vaziyeti o 7.amandanberi da
ha fenalaşmış değildi~. 

Siyam makamlarının hasmane 
teşebbüslerine cevap olarak Hin
diçint valiliği son derece mahdut 

!ühimınat imalatı umum mü
' muavini B. Drysdale, imalatın 
~cek sonbaharda aza.mi haddini 
•cağını fakat obüs imaiatının 

baharda azami haddine varaca
ı bildirmiştir. 

hür Fransa ara- bazı karşılık hareketlerinde bulun
makla iktifa etmiştir. 

\ Vukua gelen şayanı teessüf ha
diseler Fransız makamlarının so
ğuk kanlılığı sayesinde korkulan 

ı va:him neticeleri vermemiştir. 

sında iş birliği 
Oı>ları çekmeğe mahsus, üniver
tipinde seri platörler .ıe imal 

'I'llek üzeredir. 
~er çapta uzun ın<!nrilli t-opların 
'1ine önümüzdeki ~ne başlana
\ır. 

1 
lalıim. gemilerin ~at progra-
na gelince bu proğramda tayin 
len gemilerin inşası iyi şartlar 
1nda başlamıştır. Bıı arada ti
et gemilerini hava ve denizaltı 
mlarına karşı koruyacak top

~ imaline ehemmiyet verilmek
r. 

---··---
Harpten sonra müs
temlckelerin iktisadi 
vaziyetini koruyacak 

plan hazır 
Londra, 22 (A.A.) - Bu haftanın 

başında Lord Lloyd tarafından söy
lenım bir nutuk harp esnasında ve 
harpten sonra İngiliz, hür Fransız 
ve Belçika müstemlekelerinin men
faaletlerinin ne suretle korunacağı-
nı göstermektedir. Hür Fransız 

lngiliz Kralının Noel müstemlekeleri ve Belçika Kongo-
hitabeıi ı sile muhtelif ticaret anlaşmaları 

«oııdra, 22 (A.A.) - Noel yortu-

Diğer taraftan, Siyam resmi şa· 
taslardan alınan malumata göre 
Bangk-0k hükfuneti, ana hatları ge
çen Haziranda tesbit edilen Fran· 
Slz - Siyam müzakereleri tekrar 
başlaması fi1'rinden sarfınazar et· 
miş değildir. 

Bangkok hükı1metinin bıı niyeti 
tahakkuk ettiği takdirde Bangkok· 
taki Fransız işgüderi ile görüşme
lere başlanacaktır. 

,_.. aktedilmiştir. 
"'•Unasebl,tile Çarşamba günü sa- 1 bu •---
15 te Kr 1 d od .11_. Müstem ekıl.t ne~aretinde H, b, 

a ın ra y a rru "'e ve .. .ıç ır mühim zarar 
~aratorluğa hitabede bulunacağı musteınlekeler ile idame edilecek 

en bildirllmektedir. münasbetlerin tetkiki için bir şu- vukua gelmedi 
E:ıki ıampiyon Tumey'in be ihdas edilmiştir. İngiltere ile İzmir, 22 (A.A.) -Alınan haber-

vazı'fesı" Felemek Hindistanı arasındaki mü- 1 .. T b lı Öd . B . ere gore, or a , emış, ayın-

~ ... ~. k 22 (A.A.) f nasebetler de bir Ingiliz, Hollanda d K d k 1 d - • ,or , - Ste ani a- . . .
1 

ır ve uşa ası aza arın a sey-

j Günün Mevzuu 

ltalyan ordusu 
uçurum eşiğinde 

.. "·--· ! 

YIUGll: Hômiı Nvri lrmalı 

fC:5} ugünün mııhare~ vazi
lg} yetini biliyoruz, Ingilte-

re kuvvetlerinin Garp 
çölünde Sidi Barrani'den b&§!ıya
rak İtalyanın Libya müstemlekesi 
hududunun kısmen içerilerine, ba
zı müstahkem hatlarına lrnı!Jor Af. 
rikada yaptıkları taarruzdaki e
lıemıniyetli muvaffakiyetler, Mu· 
solini'nin ana vatanında dahi e
hemmiyetli akisler, tesirler husu
le getirdi. Garbi ve şarki Afrika· 

.. 

• -

İngilterenin saffıhup ıı:ırhlılarından Küin Elizabet 

daki İtely• ıııüstemlekelerindcki I '-=-=-=,,,.,,,--=--,.....,,,._,,,_,,,~~----""-"'--"'--"'--=· ===---=-=====--,-
kuvvetlerin, İngiltere donanma
sının Akdenizdeki hiıkinıiyeti Askeırlllk 8©ıhDsDerı 
yiizünden, ana vatanla muva· ı~=--· ~-~-===== ...... ~-'..__ ...... -==~~="'"-----"'-"_........, ...... _.. ........ _ 
salalarının adeta kesilmiş gi- 16 üyük harbin Çanakkale sere. 
bi bir lıadise karşısında bulunulu- ri, kahir bir donanma hılki· 
yor. Arnavutluktaki İtalya kuv- miyetinin de deniz aşırı )ı.a. 
vetlerinin, Adriyatik deniz.inden reketletni baş:arıln1asına yctmjyeceğı.ni 
İngilterenin Akdeniz donanması isbat etmişti. O zaman, Alıs.LT, Koion.i 

cüzütamlarile tehdidi, Yunan kuv· kuvvetlerinin ahştınlmasına ve yetişti
vet)erinin ileri hareketlerinin• de- rilrnesine yanyan mutovar,sıt bir üs ve 

b,smen bütün cihan kaynakları müUe
vamile tazyiki yarımadadaki 44 mil !i.kler elinde iken, mütearrızın plşgahı
.yon halkın m3neviyahnı ayrıca na Türk hamaset ve iradesi dik.ilmişti. 
sarsmaktadır. Ne yapılacak? Ne A!rika içerilerinde hayat :klha!arı 

olacak? Rivayetler çeşitlidir. De- Iturm:ık istiyen İtalya, İngiliz Ak.leni% 

ni!iyor ki, Almanya ordusu baş· armııdasını, Okyanusları aşan Balbo
kumandanlığı şimal1 İtalyaya lrnv- oun hava fllolarile, hareket kabıliyet-

leri ve silr'atleri üstün deniz kuvveUe
vet gönderecek, cenubi İtalyaya rile tehdit ediyor ve Roma ananesine 
asker sevkedecek, Fran~an,ın Tou· 1 e:öre denizde rastladığı vapurları ade
lon limanını dahi üs yapacak, Ak- me süriiltleme-k sureti.le acı dersler de 
denizdeki İngiltere donanmasına veriyordu. Bu deneme-ler, İspan,.-anın 
kar~ı hava taarru.zlanna başlana· karde§ harbi srralarında da devam et.ti 
cak ve saire ... Fakat Afrikadaki i- ve Helli de bu saldmşlara kurban gitti. 

Bitardf bir şehrin, bir vapunm bomba-
lanması da. günün kahramanı ık 1J1B.ce
ralarındand1r! 

İtalya, 80 milyonluk: Cermen unsuru_ 

Donanma 
Hakimiyetine 
Daganmıgan 

---•ı---

Denizaşırı 
teşebbüs 
akamete 
uğrar 

Yaun: 
Emekli General M. N. 

talya kuvvetlerinin harp levazımı, 
iaşe stoklanna ilaveler yapılması. 
noksanlarının temini işi ne tarzde 
hallolunacak? Çok meçlıullü mua· 
deleler fazlacadır. Bugün için bu 
muadelelerin halleri bususnnda 
tahminlerden başka yapılacak 

muhakeme usulü yoktur. Bütün 
bu meçhullerin h~"'ni, Almanya 
ordusu başkumandanlığmm yeni 
kararlarının tatbiki üzerine açık 
olarak öğrenmek imkinı vardır. 

nun doymak bilnıiyen ihtirası. karşısın- ram etmek i!=iliyen genç filolarının, ne 
da, esasen bir imparatorluğa da kil.fi gibi tarihi kahraman.l.litlar yarntacagını 
gelmiyen Avrupa yakalarında istilA e- bundan sonra göı·eccğiz. İngilizlerin biı 
mellerini tatmin edemezdi, Akdeniz.e ölüm dirim denı.inde en ufak tenezzüh 
ilglli kıyılarda tutunmak, İlalyan gölü- kotralarının el~. ccheruıl'mi ateşler altın 
nün emniyetini elde etmek kaygusunda f da, mübareze meydanına atıldıklarına 
i.d.i. Kutuplara doğru uzanan ınüttefiki~ Alem sahittir. Tarih. bir tekettü!'Se, şu 

Mihveri teşkil eden Almanya ve 
İtalya devletlerinin müş,.•· ,•:etleri, 

ıı.in ;;,;imdilik garanti ettiği Bı·enneı"in 

berilcrjnde, sulh masalarından l.ehidest 
olarak aynldığı günlerden beri, el bas.. 
tığı Arna-...-utluğa, İmparatorh~ğun kud· 
rehni temsil eden mühip Ye muh~em 
()ir bahri mevkeple yanaşh ve zavall1 

iki yı.lda iki ~;.ıhaınet vak'ası kaydede-
bilecek mi? 

~ oma İrrparatorluğu., Afrika 

~ içerilerir~ kı:tdar kuvvetleri

ni dagıtm1ştır. Mareşaı Dö 

c;;," \ .. ' , 

l :r>«i«Jt:ed ~ı 
Bu da bahçe mahsulü! 

Bir insanın, hem de şöyle genq 
çe bir bahçesi olursa oraya u. 
eker? Ne ekecek, geçeu giin, )'ine 
İkdam'da söylediğim gibi, tabi~ 
mevsiıııine göre, ıahana, pırasa, 

bakla, enginar, domatez, biber, 
Mısır, kabak. .. Birruı: da gönül eğ· 
lendirmek için gül, karanfil. me
nekşe, şebboy, yasemin, hanımeli!~ 

Bizim gazeteci arkadaşlaı·dan ga
yet hoş, babacan bir İmam Saif 
vardır ki, o Topkapıda, me~hur 

Safa bostanının karşısındaki köt
künün bahçesine, bu saydığını şey. 
)erden başka safran da eker. Çün
kü Sait, yaz, kış pilav ve zerdcsiı 
duramaz. Hatta pilav, zerdesiz bi
re içemez. Halbuki, safran Y,mdt 
çok pahalı olduğu için, bizim Sait 
de bunu bahçesinde yetiştirerelı 

zerdeyi kendine ucun mal eder. 
Diyeceğim şu ki insan bahçesinde 
safran hile yetiştirir. Fakat bahçe
de esrar yetiştirene ne dersini11 
Dünkü İkdam yazıyor..:u: Polis, Fe 
tihte bir esrarcı yakalamış ve 011• 

sormuş: 

- Bu esrarları n<.r.,den 
sun? 

aJ·yoi"-

O da şu cevabı vermiş: 

- Filan mahallede oturan füiu 
adamdan alıyorum. Çünkü o, bah· 
çesine esrar otu eker, esrarı kendi 
e!ile çıkarır, halis esrar satar! 

Gördünüz mii cevabı? Yani ben 
kahveyi, daima filan adamdan alı
rım: Çünkü o kah veyi kendi elile 
kavurur, kendi elile çeker ve ha· 
lis kahve satar! gibi bir cevap ..• 
Bahçeye esrar otu ekip. ondan hır 
!is esrar çıkaran bu adam, bahçe 
mahsulü olan bu esrarlarile şim

diye kadar, kill! '.Ji!ir, kaç zavallıyı 
da zivanadan çıkarmıştır? 

Osman Cemal KA YGllJ 

Namık 
Kemal ~sının bildirdiğine göre eski a- komısy~nu tarafınd.an tetkık edu- lıl.btan hiçbir zarar olmamıştır. Tı

sıklet boks şampiyonu Gene mektedir. Bu komısyon aynı za-ı rede küçük mendereste tesisatı mü
~lley yeni bahriye efradının be- ':'an~a bu iki ;nıntaka arasındaki teahhitlerine ait bir bina çökmüş
! terbiye direktörlüğüne tayin tıcarı meselelerı tanzım edecektt~: . tür. Gerek Tire ve gerekse Berga-

şanslarım yekd'ğerine, •ya hayat~ yurda yerlesti. Bunısı, gayeye ulaştıran Bono, h6tırantıı:;da, Habeşistan dönü- •---

y:ı ölüm• tarzında hağlıyarak bü- Dit köprü başı idi. şünde Kahire havalarında yanarak öleo T k" d • d d b.. • k 
_1. •tı·r. Lord Llovd, bu suretle teessu< ad b 1 h .. •ıı ~ ~ m a ovayı asan su ar enuz ÇP-

b d ~ fuıı eden isbirliğinin harpten sonra da k"l . 1. M . M d . 

Ta.-ih, böyle taarruz çıkış yerlerinden 1iiksek Ita!yan ••hsı•etine acırken, e- 8 1r •Qın a a uyu 
yük ve tehlikeli sergüzeştlere atı· ~ , 

l~vcih edilen darbelerle kişve~l~ kaza~ min yollar da planlanuştı. Bu yollar, merasimle antld: 
i811 iki ~ahsın hareketine benzeti- nıldıg.a11 knydcdf"r. Roma tarıhınde de ı denizlerden geçe~·- Bu gece gelen bir a-, 

l\omanya a umumı nü • . ı T!lemıs ır. anısanın ur aıve-
••yunı yapılacak devam edeceği ümidini izhar et. . d 1. ' . d • ".d 

lebilir. Üçlii paktın tatbikatı hu· bu parlak ınenkibeler vardır. Fakat, o ians <Denizsiz Italya• dan bahsediyor. Tekirdağ, 22 (A.A.) - Dun Te-
susımda teşkil edilen komisyonla- nüsel>el macera kita. bı, dönüm nokta- cYeiişin. kim m.ülkn h&siilhi.sa yiid ı kirdağ halkı büyük hemşehrilileri - . t• G sın en zmıre ogru uzanan arazı _, 

h··,_ mış ır. eçen harpten sonra eşya . 
u,.,-eş, 22 (A.A.) - Resmen . • el'an su vard•r. Şose ve d~mıryolu rın faaliyete geçtiklerine dair ha· lurıle de doludur. . ayak basil!• doğumunun yüzüncü yıldönümıi 

<linldiğine göre, nazırlar heyeti, fıatlarının anı temevvüçlerindcr. üzerinde sular çekilmektedir .. Fo-
1dai maddeler ithalıl.tm1 garanti müstemlekeler zarar görmüştü. Bu çada, tarlalarda bulunan pamuklar 
:ıı tedbirler ili:erinde mutabık teın<!vvüçler mahalli endüstrileri epey zarar görmüştü. Seylap yü-

1ıııış ve ayrıca bütün memleket- satsınıştı. Şimdiki harpten sonra zünden Menemen ve Foça kııiala
Qırıumi nüfus sayımı yapılmasını bu mahzurların önüne geçilmesi i- rındaki hayYanlar yüksek tepelere 

berleri de gözönüne getirince, İ- . . . Adriyatiğin üsleri, Ingiliz deniz ve münasebetile yurdun her yanında 

D enıı. muteba~sı~lnnnuzdan bava ku vetlerinın ateşlerile sarsıl- . 
talyan ortağın vaziyetine karşı, RıdvaJJla bir vapur dönü- maktadır. IngiHz _ Mısır taarruz; ordu- t vatanpe~e~ §_~1~_ Naı:nık __ Kema_lın 
Tokyodan başka, hiikiıme!in ka- ıünde hasbıhal ediyorduk,' sunun savleti bu filolarııı ateşlerine da· olduğu gıhl buyuk bır tören 'ap-
yıtsız kalm1yacağına hiikınedchili- oana dedi ki: 1 yanmaktadır. Deniz, hayat kaynağıdır. mışlardır. Namık Kemalin doğd U• 

ri.z. O halde ne yapı1acıtk? Bu hn- c- Oirant da İngi~iL donanmasın:.ı , Munzzan1. _dünya b-~~leriı~~ deniz ğu evin önündeki ibide etr~fında 
sustaki meçhulleri dahi, yakuı ,~e- ceveliuıga.h ol~raktır. It.alyan. mevkebi- J k11~vetleı·~nu1 en ınuhım rol~ ıfa ~e- yapılan ve 'rilciyet erkanı ile büti.Jn 'arlastırılmıstır. çin şimdiden plilnlar hazırlanmış- çıkarılmışlardı. Sular ~·ekilmekte 
ya az; uz.ak yeni, yeııi mt\harebe. :lin yanı:ı.şıp asker çkardıgı Avlollya da, 1 ccğıne daır olan kan ıatler, gun geçtik- h h 'lile - . . t k J d"kl ~ Kont Csaky ağır Lasta tır. Müstemlekat nezaretinin faali· olduğundan hayvanların ovaya in-

Udapeşte, 22 (A.A.) - Macar a- yeti İngiltere hükumetinin ne gibi dirilmeleri mümkün olacaktır. 
Orac ta Britanva deniz toplan nıernıi- çe, kuvvet buluyor. emşe rı rının _ış ıra ey e 1 ~ p... 

hücum, taarruz, müdafaa hadisele· · · · b · I t"kl'l ·ı le-rile kanı\~1ıanac~ktır ... -,. 1 _in~i.Lizle_r .. bu kuvveU: güv~iyo~. rı u merasıme . s ı a ma:şı ı c 
~~ı 1. il diriyor: bir zihniyetle dünya meselelerin! 
(l.linten hastalanan Hariciye na- derpiş etiğini ve her mıntakanm 
~ Xon Csaky Budapeştede bir menfaatini nasıl nazarı itibara al
ni?t0 kaldırılmı~tır. Burada yapı· dığını gösteren yeni bir delildir. 
tıbbi muayedeslnde Kont Csa- Bu zihniyet yeni Alman ni>amınm 

'lıiıı hastalığının ciddi bir mahı- malum olan iktisadi metodlarile 
1 l!"Österm<"kte olduğunu müııahe- bir tezad teşkil etmektedir. 

"<:!ilmiştir. Filhakika Gripten Aynı zihniyetin diğer bir teza
ka. böbrek hastalığı da meW!ut- hürü de Trinite adasında. buraya 

~. Hariciye Nazırının iyileşmesi daJıa demokratik bir hükumet şek
~ tnuhtemel olarak uzun zamana li getiren yeni kanı,nu esasinin 

ri, sevkülceyş pHinlarmın tatbika- Aradan,. lıellu, ilti ay geçmedi, arka. Bütlin büyük dnletlenn butçelennl başlanmış ve eşsız vatanseverın ha-
İaviçredeki Fransız tına gerı"lmes"ı, ba•lanması halle- ı d ı k b t v ·· "l- ~ daşınun gi.iıi.işündeki isabeti, dün gece 

1 
on:ıl.:na .. mll!Sra_f arı ~ a~, ıyor .. e oy- yatı ve eserleri hakkında bir hitabe 

askerleri dönüyor dilebilecektir. ··adyoyu dinlerkon teslim ettim. ! le gorilnuyor kı,. bugunku harbın mu- irad edilmistir. Bu hitabevi büviik 
Clerm-0und Ferrand, 22 (A.A.)) _ General Franko İspanva•nıın, ıtalyanın, ""masını kuvvetli bir hava kadderatını taymde de donanma en · f · 

· d c•rdusu ile koruyan, donanmasından bit mühim bir SmH olacaktır. şairin mektepliler tara ından oku· 
Havas: Muresal Petcn Fransasının şım i- " ı . d ... t• parçaya olsLUl tesıadüf edilmemesi, yal- İtalyan donanına:;1na da büyük ödev- nan milli şiirleri takip etmiştir. 

İsviçrede enterne edilmiş olan 1 ki hareket tarılarım eg-ı~ ırme- aız mayn taı·lalarına ümit baglandıguu ler diljtnekt.e<lir. Onun başarılaı-ına ci-
Fransız,. askerlerinden memleket~ n1e~ i<;in ısrarları devam evlerse~ gösteriyor. Ateşle beslennüyen manilc· ban intizaı• ediyor! 
ilk dönen kafile. diln trenle Cler- Afrıkanın garbında ve §Brk hana• dn bir kıymet ifade etmiyeceğinl, Ak- Harp, bir milletin zeka, kabiliyet ve 
monud FC'rrandna gelmiştir. Bun.. s1ndaki İtalya ordusu, iç~~e. bu- denizin yeni hftıkimleri, şüphesiz, müd- iradesini öl~ bir mizandır. Son haf

ların arasında 400 hafif varalı ve lruıduğu cıkınazların kendisnn teh- rikfüler. talann kanlı Mdiselerl, Kadorna or-

l 'ıkelı' u-ırnmbı.r lı;en•nna getirdi- Bu anda, Adriy•tiğ1n iki sahili de ha. dusile bugünkü ordu arasındaki tariı:ı 
hasta da vardır. İsvirn rlr>ı do .. nen " d · d ta l 'Y va an ve dentt en arruz ara ınaruz tebarüz ettirmek bak.unından da d.iklal-

İngiliz zaferi Amerikada 

ıevinç uyandırdı 

11v~c gösterecektir. tatabikıdır. 

1 

k l k • · debilecektir. a.:; er ere a..c; erı mera~ım yapılmış- dur. Danançiyo da karşı kıyıle:ırda z&~ te şaye:ındır. 

1~:::::=========================== tır. Askerlerin hepsi, İS\."içrede ken .. 1!1'---1!!'!'--"ll!!!"'""ll!!!"'"--!!"!!!~Jrcr destanları ye~rk.en, be-lki.~yalnız ve i llarp, ınilletlerin hay~t ve mukadde-
dilerim> gösterilen hüsnükabuldeıı İSVİÇRE ÜZERiNDE MEÇHUL ancak, bu top,.agm barındıı-d•ıı> ve ana! rotında en biıylik tesiri haiz bir reali
dolayı derin memnuniyetlerini te- TAYYARELER yurttan. aynlmakla yohmu şaşıran za. tedır. O sebeple. Bugünkü harp, llem-

Londra, 22 (A.A.) - İngiliz or
du, hava kuvvetleri ve donanma
sının, askeri tarihin en güzel mu· 
hıırebelerinden birini yapmd
ğa muvaffak olması Nevyork 
Times gazetesi şu satırlarla ifade 

etmektedir: NO T l A R 
~~.,...~~ 

M e ç h 11 l Cevabını verince, güierek: 

Do>tum Selim Ragıp Eme.; 
hir iıkrasıııa: •İstikameti meç• 
huı bir gidiş. ba§lığını koy
lıııış. Nanemoll" yfü:üme ha• 
ltaı·ak: 

- Yahu o İtalyanın gidip 
~•ğil.. 
Di~·erek ilave etti: 
- Daha limanımıza bir 

:?1-anı yeni kağıt gelmeden ••Y· 
falarını arttırıp yarışa çıkım 
'~etclerimizin ııiclişidir. 

1940'ın 

Hızırı 

Nanemolla ile kMııqııyOI'" 
dıık: 

- 1940 ın Hızın kim biliyor 
lııusun?. 

- İngiliz donanması.. 

Diyerek devam etti: 

- Kab Trablusta, kah Av
lonyada, kah Oniki Adalarda.. 
Nerede orarsnn orada karşı· 
na çıkıyor! 

HOTOZ 

ötmeden· 

Cemal Nadir bir karikatür 
yapmış. Horoz öteki horoza 
sesleniyor: 

- Kalkıp ötsene ayol, hak 
Ankara radyosu sabah neşri
yatına başlamış! 

N81lemolla da bu karikatti· 
rii görmüş olacak ki: 

- Sabah ıaepiy•tı pliba 

«Akşam• ın işine elvenniyor. 

Diyerek, ilive etti: 

ııı-

~·allı kutleyı hesap etmı.ştı. Olcy"anusl.ar- suınilldür ye muharipler: cYa hep ya 
baruz ettirmişlerdir. Berne, 22 (A.A.) - İsviçre tel· da oldlı/nı gibi, 70 mil ötelerdeki kaya. hiç• dilsturunıı takip etmekte.fuıer: 
İspanyada büyük ıpğuklar graf ajansı, dlin gece, yabancı tay- lıklarda da tehlikeler vardır: Vcyl mağ!Uplura! 

ba•ladı yarelerin İsviçre arazisi üzerinde .Kovulan kedi, tehllke karııı,mda 
:ı a.rslan kesilir!> 1 

Madrid, 22 (A.A.) _ Stefanı·. 1 ucluklarını bildirmektedir. Muhte- Arnavulhık. yalnız mağdttr bir mille. 
İspanyayı bir soğuk dalgası ist;. lif mıntakalarda hava tehlik~i. i- tin vatanı deği~ Balkanlıların da em. 

la etmiş ve hararet derecesi büyük şareti verilm!stir. Tayyareler Isvıç- niyet '<\hasulır. Bu müz'iç ve müt.eca· 
mikyasta düsmüstür. Madridde ha- reye Sehaifhauseıı civarından gir- •·iz misafire, kat'! bir bitaraflık s;yaseti 
va sühuneti ~ıfı;ın altında ikiyi ve mişler ve aşağı En~adine. bö ... lgesi ~üden Yunanhlar ültimatom gecesine 

t k Radar ses çıkarınamışlard1. Vaktaki E· 
Sevil!e'de sıfıra düşmüştür. üzerinden uçarak Centı~ ıs ı .aıne- len ana toprakları bnhis mevzuu oldu, 

Am 'k U k Ş k tinde İsvicrevi f.erketınıslerdır. Oütün bir millet ayaklandı. Hatta, itaı-
~ ~n n u h'k' . • Buzlar Tn..,ıt<1" te lı eh yan kanaatlı1e göre, san ihtiyat kuvvet. 

aıyaaetı bir hal aldı lerini de cepheye sürdü ve Faşist ordu· 
Madıid, 22 (A.A.) - Stefani: Sofva 22 (A.A.ı _ R<,yter: f\l attı. 

Vaşington, 22 (A.A.) - Stefani: Sabih• buz pan;alarının arzett\ği İtalyan ArnavuUuk oı·du.u, artık ılı:i 

MACARISTANOA 

Okluhaça men
sup suçlular 

mahkum edildi 
On kişi beraet etti 

Tokvoda Amerikaya karşı izh ateş arasındadır. Yn.k.ın taı-ih, karada ı 
. • . . ar tehlike d-Olayısilc Bulgar makam- ıutunamıyan kuvvetlerin donanmaya Budapeşte, 22 (A.A.) - D. N. B. 

edılen dostane hıssryat burada !arı. Bulg:ar sahilleri b-Oyunca sey· cıa bir destek olduklannı islıat ctmcılir. J Oklu haç partisıne mensup meb
menfi bir şekilde karşılanmı~tır. rii<efer edilmesini durudurmuşlar- Seddilbahir dönüşü gıbi Flnnder çeki- uslardan Wirth ile 23 şer?lti aley
Amerika hariciye nazırı Hull, A- dır. Avni S!ebeı:ı ,-iiı:ünden Tunadzı llşi de hazin misaller teşkil ederler. İ- hine açılan muJıakeme neticelen-
merikanın Uzak Şarkta statüko- da seı:-viscfer kesilmiştir. talyan ordusu nere7e gldıyor? Tarih, m. ve Wirth dört bı.ıçulı: sene hap-
nun muhafazastnı istifıdaf eden sı:- karaya çıkan kahraman ordular !Mir· ış ' 

darlarının .. ellerile kendi donanınaları- se ve iki sene h~ bir hizmette kul
yasetinde bir değişiklik hasıl olmı- aa ateş \«-rdiklerini ve onların cİlert, Janılamamağa mahkum edilmıştır. 
yacağını beyan etmiştir K daima ileri.!• ihtarlannı yazan tarih. Su ·lulardan 00 üçüne, i:ki seneye 

Pariı üniversitesi açıldı Ş A R ttalyanlar ıçin de açık saya!br, fakat ç . 
karanl!k ufuklar hazırlamaktadır. Papa 1 kadar haı,>ıs ve on seneye kadar 

PaTis, 22 (A.A.) - Havas: Sineması gos ta ordusuna: <Hedefiniz denizdir!!• hizmette kullanmamak L-ezaları ve-
Dün sabah üniversite tam bir rtiyor. O deniz ki, lıir vakitler, İngiliz. rilmiş, diğer ı;.uçlular beraet et.mir 

sükUn hav'IBI içinde tekrar açılını<- ( ESKi • E K L E R ) ıer, Habeşi•tan ııe!erinde, hayat damar_ tir. 
·nt- (annı korurnaktan, Süveyşi de kapa.. 

• • Ceuılanıı verilmesine sebep. ih-

İngiliz kuvvetlerinin Afrikada 
kazandıih parlak muzafferiyet ve 
donanmanın cüretkarane bir suret.
te Adriyatikte birdenbire gözük
mesi Amerikada hayranlık ve se
vinç uyandırmıştır. 

Scapini Petainle görüıtü 

Vichy, 22 (A.A.) - Havas: 
Bern, Cenevre ''e Berlinden dö

nen Scapini Vichy'ye muvasalat 
ederek Mareı;al Petain tarafından 
kabul edilmiştir. Mumaileyh mez
kür şehirlere, harp esirlerine ail 
işleri tedvir edecek teııkilatı klll'

ma~a gitmiştir. 

Suriye komiseri Sofyadan 

ayrildi 

Sofya, 22 (A.A.) - Havas: 
Süriye fevkalade komiseri Ge

neral Dentg 90fyadaki ikameti eıt

nasmda Bulgar Başvekili ile görüor 
müş ve Kral tarafından kabul edil. 

miştir. 

General Naguea V~ide 
Vichy. 22 (AA.) - Fas vük""ll 
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BAGDADIN 
ON GÜNLERi 

" YAZAN: ZİYA ŞA.KlR -
Bir Nevruz 

.. .. 
Hallacı gunu 

Mansur nasıl tevkif edildi? 
Tefrika nanMTıuı: 1 

Sokaklar ve caddeler, adam al· ıişlemeli maşliıhlar giymiş olan hü-
.nıyor. kiımt erkH.rıı, Bağdat eşraf ve ayiı· 

Meydanlar, bir insan n ı ahteri gı- nıı", altın işlemeli silahları parıldı-

bi kaynıyor. yan Türk kahramanları. yeşil 3l\-

B~dadın her lııibesinc!en, ten nklı ve yeşil kuş.aklı (Seyyid) !er, 
ve ~rak kahkaba.br taşıyar. tepelerinden tırnaklarına kadar 

Her taraftan yükselen: sırmalar ve incilere gark olnıu~ 

- Nevruz... Nevruzu hassa.. (Abbasi Prensleri) dir ... Bunlarm 
~ümleye mübarek olsun. etrafındaki kölelerin. muhafızların 

1 ı 3 f 6 • 7 • • 

l 

3 

4 

j - - - _r-ı. - ~ ~ - • - - -
"- • _..,_ -

5 

6 

1 

8 

9 

• ı • ~ 1 . -
~ 

--~ ., • - ı -. • 
1--

-• , . 
ı-. 

1 - Btr~ brş müttri1 1'f'r1. cevap 
v~. 2 - Şehirlerimizden biri~ hü-

ıa.~mntn tenıı. 3 - Brr y~n~in ertem. 

koparı lmı ş a. yumurtktma yeri. f - Al-

laha yah:-rmaiar (cemi) , bir hartın 6-

kımu§U. 5 - Bır ha,talık . 6 - Kw;lann 

ağzının yaru;ı, bir sayı . 7 - Him:Kltn 

piyeslerinden biri, ö~gin fıetyadı. 8 -

Patlıcan r"1gine &ir6D 9 - Demiıyolu, 
Sesleri, uğultulu alı.isler yapı- ellerindeki yalın kılıçlar, gözleri pis ve •ulu yer. 

Yer. kama..+ırıyor, kölelerin b~•larında· 
•• -,. YııkanclaD ,,.aiı: 

Halkın, en ~kun ve neş'eli kı~ ki ""Petler ve tepsiler üzerindeki. 
mı, halifenin sarayı önüııe toplan- kıymettar hediyeler, en nefis mey
mi§ ... Bu halk kütlesi rüzgarla sav- valardan yapılmı olan rengarenk 
nılan bir yaprak yığını gibi, müte- şekerlemeler. halkı nağızlarinı s<ı-

madi hareket halinde. !andırıyor, 

Herkesin boynunda. birer torba Bu hedıyeler ve ~kerlemeler, bu 
amil. Bu to?'balarda, renkli yumu•- (Mübarrk gün) ün şerefine, halde-
talar doll1. Bazılaının ellerinde dto, ye taktiim edilmek için saraya gö· 

1 - Bir hayvan. 2 - Terbiye, tiurin
den atlama. 3 - Garbi Aııadoluda. bir 
kazamız, uzunluk:. 4: - Herkesin itiban
na gOre venl~ borçlar (cetni). 5 -
Yapılan 1'nadı reddetme, Allah. 8 -
Nota, acemi, eski bir mabud. 7 - Muh.. 
terem l!Şhac: (ttn1i). 8 - E.<tki bir Yu
nan filor:otu, bir hayvan yavru~u. 9 -
Eırirlik . 

İJCDAM 

------· - - --

(M_ERAKL/ ~~HiSLER J 
R.. d. ? uya ne ır . .. 

ın ili 
Yazan: 

11 

Nizamettin Nazif 
ylımlnei sahifede biten, yani tıım 
on dört kiiçük sahife dolduran va• 
siyetnameyi andınr bir uzun mek
tubu dikkatle okudum. Huliisa"' 

Uyku, sanatkarların 
Ay ~ğı ... Ç:ırn lmku..'ltt- .. Ilık bit 

rıizgiı : İnc<an, a•falt yolda ne i<a
dar ytirn<iüğünün farltına varını 

• 
mesaı arkadaşıdır •. 

fU : 
y<H . yiırüyor, :vurüyol' ~ farkma Kef'!disi. Anadoludan İstanbula 
Y4l'Tlladan dehşetli )'Onıluror. Bir 

Yazın: =ııı 
gelip askere yazıldıktan >10nra Hakikaten, alimlerin bulamadık-

y<Hgunluk ki ancak eve dönüp O· H • 2..,, """'- ,.._ ı 
' icrı l "'" )"ima ~ıs·~ '-"'net"a - , ları, halledemedikleri meseleleri, 

turunca h issediliyor . 
!iğe yükselmi~ ve tarihimize, he- gece rüyalarınd6 bnldukları, hal-

Yemekten sonra yaphğrmlZ ge- hakikaten şerefli bir ad bırakmış !ettikleri birço~ •·ak'alar Yiki ol
zintiden işıe böylf bir yorgunluk- olan bir p~ ile Kırımlı bir pren- ımqtllr. 
la dönmüştük. Hiç konuşma<lık, o- sesı·n torunu. Babası dedesinden 

Bu neticeyi hnsııl• getiren şey 
dalarımıza çekildik ve ... Uyuduk. kalanı yemı·ş bı'tirmiş, '"'"~ ya~ıa d d k r .. - ' . imaj'uı Dl kaı .,.nasın a i aalıye-

Ertesi sabah, yataktan çıklp kalbten ölmii~. Kt'ndiıri ve ağabeyı- tinden ibarettir. Bu nevi hadıı.ele-
pencereyi açtığım zaman, çiçekieri si sefalet içinde bü~müşler. Ana- rin en meşhuru •Şeytanın Sonatı• 
sulıyan bahçıvanın çakıllar üzerin- lar1 onları Deniz }l' ıırb mektebine nam ile yiideclilen bir musiki par· 
de parmaklarının ucuna başarak vermiş . İkisi de iyi derecelerle do- pııilnın besteleoiş suretidir. 
yüriiyü5iinden oo<tumun henüz u- naılma~a •ıkmışlar amma, sarho<- B · · · · b , • estekar •Tarlını u parçayı 
yumakla olduğunu anladım . Mut· l ukları yüziinden t.arclolunmuşlar. bitirmeye çalı~tıjrı halde muvaffak 
fağa girip kendi elimle kahvemı Ağabeyim bakkall ı k ilP kısa bir za- olamıyarak yatmı~lı. Tabii &ihnı 
pişird ikten sonra tekrar odama manda vaziyetini düzeltmi ş. Kec - bununla meşgul . Birdenbire şeyta· 
dönerken gözÜ'Tle salondaki küçu k disi biraz eli kalem tutarlardan nl-; w rüyasında gürdü. Şeytan: 

N. S. ·--~ 

111 

çaa ııadaııile uyanclnn, Nöbetçi) 
değiştirmek için parıuklığın ııçJI· 
ıbiuu i§itıiın. Tekrar uyl':u~·a &+ 
dım. Ve bır rüya gördüm. GİY• 

Sentomore sokağında bulunuyor 
dum. Derin bir zulmet elrafı l.•P' 
lam~ı. Her taraf tenha idi. 1)1" 

n11nla beraber, ağl? ve müphem f, 1 

güriiltli işitiliyordtı. Birdenbiu •"" 
kağın nihayetinden bir bölük siİ' 
nri göriindii Elle: inde meşakltf 
vardı. Çehreleri korku:ıç'.u. Perırt" 
relerden bakaa kadın \'e çocuklat 
hemen haşlannı ~eki~·orlarılı. Bii
zülmüş durn~·ordum. Kaçmak içi• 
çare arıyorduın. BöJiik geçi~ot· 

su testilet'i ve bardaklar var. türülüyor. Evnlkl 
Eller mütemadiyen i§liyor... Sarayda, Abba•i saltanatının bii-

yemek masa~ı ilist i. Zarf, kull~- duğu için muharrirliğe heves et- _ İmanını bana verirsen 
. ~ . nılmış kadehlPrin, tabakların henfü mı'ş . o devrı'n muharrirlik ha)· •tı b · · t l b•lmMıAmn ltallf'dllw.i\ te•b: parçanın estesuu amam arım .. 

3 4 5 6 7 8 9 . kaldırılmadığı masa üzerinde \'C malüm. Rakı, kadın , kumar .. . \' ·, Dedi. Bu hc•el anla, bu huraft 

bv miltemadi:ven g~iyordu. Bu, ht
men bir saat kadar sürdii. Sonr• 
birçok kanlı cesetleri hamil toP 
arabaları geçmiye ba !adı. Ağır bit 
kan koknsn beni boğuyordu. Tali' 
hu sırada tekrar parmaklık gıcırdı> 
dı; ben de uykudan uyandım, 80 
rüya ,nöbet(İ neff'rin değL~ tiri)fit"' 
ği müddl"t kadar dernm etmişti .. • 

Genç. ihtiyar_ Çoluk, çocuk- .. Hiç tün ihti~mı orta~a dökülmüş ... 
durmadan ellerini torbalara daldı· yerlerde, altın tellerle işlenmiş ka
nyorlar. Çıkardıklan renkli yu- lıçalar panldıyor. Revaklara ası ,· 

1 

2 

murtaları, birbirkrinin başlarına , mış olan kıymettar sallar, emsalsiz s 
gözlt'rine fırlatıyola. Gençlein s•- dibalar, rengarenk bayraklar göl 
pnalar<, ihtiyarlan rengarenk sa- alıyor .. Havuzlardan fışkıran bil- ! 

lrallan yumurtların akları ve sarı- !fır gibi sulann iizerinde, altın top· 

• 
6 

larile mülemmL. !ar -düşmedet'I- yuvarlamyor. 
7 

Ellerinden testiler bulunanlar da Sarayın avlusu da. gözlet" kam&i" 
1 bof durmuyorlar... Testilerden, tıran bir mahşer halınde ... Halüe-
t 

bardaklara kokulu 8Ular boşaltıyor- yi tebrike gelen Zl"Vatın renk ren.ı 
lar Ve bu sulan. yumurtaların ak elbiseleri, Türk asker ve kuman
lanna ve sarılarınll bulanını' olan danlaının altın ve gümüş işlemeli 
çehrelere serpiyorla. silah, zırh ve mığferleri: güne~in 

Herke<ıin şehresi, cıvcıvık , Sakal- mebzul riyaları altında ihtişam ili> 

2 
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lardan ve çenelerden süzülen lüzu- dalgalanıyor. 

cetl:i mayiler, göğüslere sızıyor Geniş mermer menlivenler, bır 2~ birinci ki. P•zartesi 
lpekli mintan larm, deve tüyünden karıııea yuvasının kenarını andın- 8·00 

8.03 yapılmııı aırma islemeli maş!Aıtıln- yor ... Bu muhteşem kıyafetli irısan-
8.18 

mı göği.ısleri vıcık . vıcık... lam bir kısmı .ağır ve vakur eda- 8.f5 
Hiç kimse kı21nıyor ... Hiç kim larla merdıvetılerden çıkly<ırla• 12.30 

ıoe darılmıyor .•• Çünkü. (yumurta) , Ayni eda ile ınerdivenl<'rden nıeoı-
1

12.33 

berekettir. (w) ise, Cenabı Hakkın ~le sel~mleşıp. geçiyorlar. ı 12~ 
insanlara ba~iği en büyük bH' Merdivenlerin baııaınaltl;ırm;o 1 ~!~ 
ııimetfu. kenar1annda, tek sira üzerine di-

1
18.00 

Proenm 
Ajans 

Müzık 

Ev kadını 
Proıram 
Milzllı: 

Ajans 
Müzik 
Müıik 
Program 
lliWk 

19.15 Mlizilt 
19.30 
19.45 
20.15 
20.46 

Ajnaıı 

Mıizlk 

Radyo Gaa. 
Müzllt 

21.00 111Uıik 

ıı ;,o 
21.46 
22.;I{) 
22.46 M!ınl< 

23.25 Yanııki Pr, 

1 konduğu yerde duruvordu . tabii çok geçmeden vücudü yıp- ile kiıımileu mti.hahhar olan Tarti 
- Şunu bir karıştıralım , baka- ranmış. Çalıştığı ga?.ete Abdülha- ni, şeytanın teklifini kabul ettı 

hm, içind<' ne var.. mit sara)ı nın organlarından birı. Ve 0 kHdal' ıığra~ıp bitireınediğı 
Diye söyl<'n<-rek bağ'ın dügüm D<'rken Hürriyet gelip çatıyor. S;ı parçanın bir kemanla ı;e ı:ayet liı 

yerınP kücük parmağım ! geçirdim ray taraftarları ötryc beri\·e kaçış, ,. tif bir surette ç•lındığmı işitti 

1
. Odama döndüm. Kahve fincanım · veya süri.i lürk-rken bizim kahanıa ıı Hemen u~·kudl&n uyandı. bi.i;y\ik bn 
pencen· kımarına koydum. Bir si- da bir kenara siniyor. Fakat bu he- sevinçle lı<'\'landan i~ittiğini zan· 
gara yaktım ve sigaramı yaktığır1 yccanh günler za:'\nf bünvesini b:J nettiği parc_:anJn ~onunu notaya al· 
kiobrilin akvile kınnabı tutustura· ·'kat daha voru\·or. Dckltırn kalbi- dı. 
ral< zarfı açtım . İ~in<lekileri yata 1 nin bozuld-u~u~u s0ylüyor .. .> • Kondor>e; küçiik hesaplarla biı 
frn üzerine silktim: Şahsi vaziyetini böylece çizdik- çok vakıt geçirdikten sonra hiçbi· 

Ufak bır gürül hin ün, bir zb • 
huzme-sinin bite fe-\'k.alide \-'ak·a .. 
ları muhtf'\.İ ri.ı)'· aJa .. gösterebilt'"' 
ceği hakkındaki nıiı.ali<ri sa~·msJ 
faydasıı.dır. 

Dörde bükülmüş ve sararmış se- ten sonra baba, kendi serencamın 
'-'-on ka<nt, ıc;;,.m.lü buyu" ·kili kırk ""' .,. ...,.~ dan oğiu için şu dPrsleri çıkarıy<>r· 

rini lıalletnıed,·n )&tlığını ,.e Ul· Uyku hiidiselerir>in garipleri dt 
ku esna•ında , bu hesapların kendı kadar 

elli f.otoğraf kapları kopanlmış or 1 _ İçki içme. 
ta boyda bir küçük defter yorganın 2 _ Ede-biyat ve gü~el Slln'ath 
~teırine berisine döküldü. Dostıı- uğraşma. 

mun olgun bır münevver olduğunu, 3 - Devlet kapısma girme, mc-
hayatta &C1 ve tatlı bir hayli te<- mur olma! 

tübeler geçirmi1; bulunduğunu bil 4 - Kadınlara fazla meybn ol-
diğim için onu heyecana dfü.ürınüş 

masm 
olan bu zarftan önüme dökülenlere 
a.laylı bir gözle bakmadım. Bil~kis 
büyilic bir al&ka ile tetkike koyul
dunı. EYvelA kapsız defterin soluk 
mavi çizgili yapraklarını karıştır

mağa başladım. İlk dört sahifede 

* 
Defter bitince diğer klıfptlar. 

gözden geçirmeğe başladım. Bun
lardan üçü mahdum beyin, İsviç• 
rede bir aerlıest üniversitenin üe 

vardır. Şlıni!i~·..! dimağıllı 
kendine zihninde hallcdildiklcrir.in .. d" f 1. . d ti"· ı ... . ... .. gun uz aa ıyctınc e\'a:>l e ıg· .• 
pek ~k defalar \'Dkı oldugumı soy- .. .. d" k 'k•• 

\ 'C ruyenın, gun nı U)1 anı ı 

ler. ! vaki olan tefekkiırler ve hadise:"' 
Pek viıızıh olarak ııörülii~or ki rin tcakub1< oldnğıınn gördük. Ak' 

buraya kadar kaydettiğimiz halle· si hal de viık: olabilir. Pek çok d<" 
rin hepsinde rüyayı \'İicude geti
ren şey, pndiiLiin yaptığımız ta· 
harriyat \'e teiek.lriirattan ibaret· 
tir. 

Fikir, uykuda da uyanık 
iken tabi olduğumuz 

kanunlara tabidir 

fal81', uyanıldığı h&lde, göruıeı: 

rüya gözönii'lde t'c\'~nı ed>r. M~d· 
deler, cisımlcr_ m vkiler bu rii~·a'" 

larda o kadar \'İızıl• görünür k: iıı 

san baz.an bir tina.vet ~·ıtpmı,ya hi" 
le cür'et eder. Tıp kanonu kitapla· 
rınd:a p~k feti \:ak'dlar vardır. 

HaTkın kahkahaları. ve: ulmi.ş (Eyalet askerleri) var. Bun- 18,03 
- Mübarek olsun... lar, önlerine san ipekle ""lan re lB . .O 

23.lM> 11'..apam§. mütevazi bütçeli bir adamın gür.· ders yılına devam etbjtini göstc· 
rir vesikalar ... Diğer ikisi iki mek 
tup ki biri Brükselden, diğeri Ams
terda.rn'dan yazılıVor. BrükseldPr. 
yazılan eski Türkçe ile bir sınıl 

arkadaşının imzasına taşıyor. s ... 
IAm., muhabbet ve hawet ifade e 

Fikir, uyku etsnasu1d~ yalnız fa· 
aliyetine devanı etmekle kalmaz. 
Ayni zamanda harici muhitten ge· 
len tahrikatı da alır. dimağa se\" 
keder. U~·umakta olım bir adamın 
koluna veya bacağına temas ediı 

nlı, derhal geri çeker. •Vezaifi İl· 

u ilmi• miitebass.ısları bu hususa 
dair şu yolda mütalea be~an eder· 
ler: 

Bir amele, rü~""ında bir kurtl• 
mücadele ettiği zanrrıle ..e bir bı· 

~ak darhesile yBOııba~ıııd~ yataıı 

arkadaşını öldiirmu~tii .. 

Sadaları, ~tukça coşuyor .. Bu il simleri işlenmiş olan koyu nefti 
arııdıı. fişekler de patlıy<>r. gömleklerinin göğüslerini get~ 

Oftıçltt, küçük kestane ,.kle 1ff.r .. Ellerindeki uzun w parla;, 
rini çakmak fitillerile ateşliyOl'lar. mızraklara dayanmışlar ... ÖnJerin.. 
İlıtiyarlıınrı çıplak bacaklanna hr- dt'fl çıkıp IMn mlsa!irleri ııelAmlı
latıyorla.r Cam yanarak sıçnyan yorlar. 

llıttvarlann cırcıvık ı;;ı.kallannı ok- Merdiwnden çıkanlar, bembeyu 

f8yarak: hali• mermerden yap>lmış olan bi.r 
- Mübal'ek olsun... (Revak) ı geçiyorlar.. (Hacib) (1) 

Diye baJtırıyorlar. muavinlerinin açmış oldukları ai-

İbtiyarlar, kızmıyorlar ... Çünkı.i tın llrma 4Jemeli aJtır bir perde-
a~, mukaddestir. Ve, bütün mii- nin altından, büyük, mü~l bır 
lt>vves 'eyleri vaklp imha ettiği gl· salona giriyorlar. 
bi, (Ahiret) de de insanlann bü Fakat buada. durmuyorlar. Yine 
tün günahlarını cehennem ateşleri bir Hiııcib muavininin açtı(fı sırma-
ı...sfiye edec<"kt!r. lı per<k'nin altından geçerek. ilrin-

Birderrbirt' halkın ara~•ndan: ci s.ılona dahil oluyorlar.. Liikin 
- De.tur!.. Destur!.. ı burad, da tPvakkuf etmiyor la.-.. 

St'5leri işitiliyor.. Hallı:, derhal önünde, kaplan derileri giymış, 
tyrıhyor , Gecenlere yol \'<•ri)lnr yalın kılıçlı muhafızlar bekliyen 
Ve biihin gözler bunlara çevril'- üçüncü salonun kapısma ilerliyor-
YOT. 

Gt'Çf'nle-r , cins atlara veyahırt 

katrr cetıaml'tınde beyaz meı

k<'plere binmış ve altın •ırn.a 

BOYOK TAR t H 1 

lar Kapının, ~ altın ve inci iş~ 
m<'li p<'rdf>sinin altında duran 
(iıadb) e görünuvorlo.r .. Yani gel
dil<k'r inı b i kl•rıvorlar.. . Hacib'in. 

ROMAN No: 83 

ınk .ınasnıfları yazılı idi. 
Pail6iyon kirası, çorba, et suy1>. 

ŞeLı"r T" tr çavdar ekmeği, kunduraya yarım 
n ıy• osu a.ıt ... 

Dram ~ınde Sigara yok , rakı yok. Bir doota 
T epeba,ınct. verilmiş bir riyafet, tiyatro, kitap 

falan fi!An gibi fa811lar da yok. Fa
kat ~ mukabil bir havli yilklü 

• 

Ba alı:pM oy11• yoktur. ... 
23/1%/948 Paurtesi fİİ•Ü 
Aktamı IMt Zfl,30 da 

PAŞA HAZllETLEJl1 

salona dönet"el< yüksek sesle isımle-
rini zikretmesi ti:H'rioo. üçüncü ı;a. 

!ona giriyorlar. 

Bu salonun adı, (Eyviıniil - Fir
devs) th'. (Fırdl?11S) (Cetınet) dı>

mektir. Ve bu saloo da cidden, 
(Cennet) ten farklı değildir. 

(Arkası var) 

(1) ( Hficl.b) tıezir veı/(lhtLt molıe

!Iİ"''' demeknr. 

nm bir ~· ıldı.zı olarak yaşamıştı. 
Fakat, ellisıne gıren Hurremin 

ihtirası sönmemıştı. Bundan &0nra 
da kan ıle Türk sarayıııı telvis e-

bir doktor ve 'iliç faslı. 

ı*n cümleler ares>nda şöyle Mtır· 

lar okunuyor: 

•Mirni'den bir melrtup aklım 
- Et suyu. çavdar ekmeği ile ge- Sana bir kaç mektup yazdığını vQ •Dimağ; elenıli bir teessürü id 

çflunesine, sigara ve rakı kullan- bir cevap alamadığını bildiriy.:ır rak ettiğinden, adelata tekallfıs et
marnasına, hele eline ~ni dokto- Madam Anjel dün geldi. Eğer mek· mesini ve elem nrici muharrikten 
ra ve il!>ca ~esine balalınıa tuplarmı cevapsız bırakırsan İs iiıayı uzakla~tırmasmı emreder 
kahFaımll'>mıı>:ın hasta bir adam ga- tanbula nereden gidildiğini bildiği · Likin uyku esna•ında, uyanık i
liba.. . ni söyledi. Fena ka<lın d~ğil do/: ken olduğu gibi, dimağa kadar ,.;.. 
Dıve mırıldanwra!ı beşinci •uhi- ı-usu .. " oıl olan h8J'iei tesir orada bir ha 

~yl açtım . Titrek bir elli! yanldığı İkinci mektup doğrudan doğru yal tevlit eder, bir hatıra uyandı-
belli dört satırı ya }..i.imi tarafından yıu:ılıyor . M: rır. Bu hayal ve hatıra , daha bir 
·Büyiidüğil zamaR verikn<ook üze. mi Hollandalı biı' kız in Brükseld9 çok hayal ve hatıraları \'ÜCUde ge-

•e og' '-·- Na'•.,'a. • hd "°''l ta 7 _,.. tirir. Bu suretle rü~ anın gidi ter· • .,,,,. ~ ma ırm ~j e · nışmış. ~,.,,.n <> • d' 
Baya"" bir oAyi görm....., kendimi 1 k !"-- D lik 1 k . tibi vücut bulur. Buna bınaen ır ,.. ..- - .. - aca ga ı.,.., e ı an mm aş ı onu d . I'"" d d . 

ha••Plar aibı' gu"lümı;edim: 1 . k d .. "ki eb'I . ki rüyaların erın ı.,.n e aıma 
LA.A. o· svıçr~ye a ar .sunı <-:· ı m1ş 

_ Manaky8Jl'ın repert1>varına ve bu yüzden ayni ünıversite<le Ü\ kat'i bir hadise, ~·ani hariçten ge· 

liyrk bir piyesin ille ı-Q....; a<;ılı-ı yı.J. ~rkadaşlık etmi~er. Amster len ve dimalra nakleden bir tesiı. 
yor ... Dikkat! damda i~jp içip dehşetli sarh'* ol- bulunur. 

Ve, altıncı sahift>cff-n b~layıp (Arka<ı 6 neı sayfada) Morri, uyku \e rii)·aya dair l·u-

Yazılan ~ gelürmüş, ey gönül 
ah eyi~! 

dığı meşhur e""rd~ diyor ki: 

•Biraz rahatsııcdrnı Odamda )·a· 
tıyorduo1. Ann~n1, ynta~unuı başu
cwıda bulunuyordu. Rüyamda bii-
yük ihtilali gürdüm. Kanlı sahne

lerinde bulundum. İhtilal mahke
mesine munun olarak çıkarıldım. 

Robe5piy1>ri, Marayı, Fokyeyi 

pnı.iim. Bu müthi! samanın meş" 

- simaları kar§ısında bulundum. 

Kendilerile muu müddet müuaka
fll ettikten eonn idama mahküm 
oldum. Büyük bir kalabalık arasın· 
daıı. geçirilerek siyaset meydanuıa 
aevkolııııdum. Dernğae>na çıkanl

dım. Celliıt, ipi boya.unıa ge~irdi, 

altımdaki iskemleyi çekti. Sallan
mıya bB§laclını. Biiyük bir korku 
ve dehşet ile uyandım. Karyolamın 
tizerindeki cibinliğin boynuma H

nlm11 oldııiww gördüm ..• 

•Ten. hikaye edi3or: 

• l8l5 ele tevkif olunsa :\tarld 
Lavalat, fU fÜ"8Y• gördiiiUNI söy
ledi: 

Bir kadın, kapalı pencereyi aça
rak kliçill. çocuı:tmu dışarı atnıı~tıt• 
Buna da sebep: Ruyasında. niniıı 
yandığını görmesi, çocıığıınn tehlİ· 
kede zannetmesidir. 

Bir delikanlı, rüyasında du""""' 
larile mücadele ener, •ilahını çt" 

ker, iki defa ateş eder. Ve giirültlİ" 
yü işitip gelen babasını öldüriir• 

Uyuyan dimag, bi\trin a~aını~ gi .. 
bi faali\-•e.t \'e siıı,·inl" dt\•anı cdet· 
Hemen. denilebilir ki u~ arı ık ~·1 

ile uyku arasında bir fark ~oktııt· 
İki yüz sene e\·Yel tcDekarl ::LI'' 

nu yazmı~tı: 
•Bana öyle geliyor ki ~imdi -~ 

kağıda uyuyan gozlcrle bakı 1Y 

rum. Sallamakta elduj':um bu h•I 
l • . ı· hiçbir ::.aman uyuşı;ıamıstır. 7,ı 

tığım 'bu eli bir ni~·..-tle u7atı~·oruı1'
Zannederı;em bunların kaffc>i, tı)·· 

kuda olan bir şey !fihi ne o kad•' 
viızıh. ne o kadar ayrı bir 'i"ydıt• 
Likin, bu hususta ciddhetle dıi~ıı
nerek bu gı'bi h8\'alle;le di~ ,d• 

- .... ı 
aldandığımı hatırlamıyorum. 

bu fikir üzerinde sabit kalarak ~ 
pek aşik.ir olarak görllyorunı . 

b•' uyku ile uyanıklık arasında . 
. dl' 

fark :voktur .. • Hiç olmazsa lıt% 
yeli,,; ki uyku ile uyanıklık ar•· 
sıııda bir miişabebet vardır. 

I.ikiu yine, aralannda bir forJ 

var. u~·anıkken irade müdahal•41' 
bulunur, Rüyada iradenin kat'i1' 

yen müdahalesi yoktur. UyJı.ıı t!Y 

nasında dimağ, azai hissiyeniJI ' 

n.a naklettiği tesiratın hakiki l<lY' 

metleriııi tayiıı ve teWş ctl•111 ... 

Riiyada, hali, mazi ve mevkile~ 
karıstırır. Mevcudat ve taha~» . ~· 
lata garip &ekiller verir. Bu Jı.t. 
fi~·et de ~üplıesiz rüyaya il~hı ~ 
kıymet ,~rmtt. Bilakiı pirı 

hadise "e ke Ciye.tti.r. 
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Dl Almanya ltal
ga hududunda 

-&t-liDol--
bir hedefi gözönünde tutarak ha· 
reket eden Alman propagaııdasu. 
atfetmekte ve yazısına şöyle de

MÜHiM HABERLE 
lngiliz kuvvetle
ri Şimali İtalyayı 
Bombaladı 

lngiliz filosu
nun zaferi 

Alman Yugosı v 
ticaret anlaşması 
imza edildi 

GE E O BAHiS 
Genç ve güzel kalmak istiyorsa

• • •• •• 
nız yuzunuze itina ediniz 

Genç v.ı gı.ızel kal.mal< isti.yenler 
haftada bir kere yüzlerimn saglığı 
ile yakından m~gul olmalıdlf'iar. 

Bu ; gözde büyütülecek bir mesele 
değildir. 

Her şeydeıı. önce bir lru-\nretleıt 
dirici .kreminiz olmalı. Bundan pek 
az alır, cildinize hafif hafif doku· 

memesi içın şunu yapaeakmttz. 

İlti parmağımızdan biri gözftnü 
zün üstünde, bıri altında okluğu 

halde parmaklırrınw burnttnttZun 
dibinden dışarı doğru gezdirin•z. 
Şakaklarınıza gelince aynı harelı:e· 
ti yeni baştan tekrarlayınız. Fakat 
hafif, çolt hafif, tüy gibi dolruna· 
rak. Derinin çekmekten, bastır· 

maktan sakınınız. 

na dokuna sürersiniz. Maksad krem 
sürmek değil, yüze -parmak uçla· 
rile dokunarak- kanın dolaşmasını 
kola,yiaştırmaktır. Krem sadece bı• b. Ka~larınızm aramnm düzgün 
işin kuru kuruya yapılmamasını kalması için gene burundan başlı· 
!Lemin edecektir. yarak iki kaşınızuı üstünü şakak· 

İkinei defa ayni kremden çok da lannıza kadar sıvayınız. Bu dE-fe 

ba bol bol sürtlnüminüz. Bu sefer· biraz daha kuvvetli ... 

k:i krerninni derinızin doya doya c. Dudak kenarlarnun dlişti~ 
içmesi esastır. Bol krem ellerinizin yüze ne ınah2ttn, ne yorgun biı 

kaymasını da kolaylaştıracaktır maııA verir hepiniz bilirsiniz. Crtnç 
Bundan sonra: insana bu mAn!ler yaraşmaz. Ağ· 

a. GÖ'Z ketıarlarını..ıa •kaz aye- zmızm yanlarını kulaklarınıa ka
lı• denilen çizgilerin olmama.ıı ""' dar aşağ>dan ,,ntanyıı ha!Hçe oğa 
)'il geçmesi, göz kapaıklarınmn düş· rak bu düf!iklültü gidernı.,,.e ve 
ıı:ıemesi, göz altlarutızın çizgilerı önlı!meye çalışlnalıııımz. 

_f En_ Çok Beyeneceğiniz Tavsiye' 

Çoraplarınızın çok dayanmasını 

istiyorsanız şunları unutmayınız 
Daitna ayağınıza en uygun çonbı y-erlerinden aşağı inmemiye ctikkat edi.

elıruz. Ne iri, ne de ufak çor:ıp tem n ı z. 
irilikte çorap kadar dayanmaz. Bu i:!Jler 
spor, iater gece tuvalet bütün çoraplar 
için böyledır. 

• Kazara bir iplik kaçarsa ııekmi su, 

ıslıok sabun veya biraz zamkla t.esbil e., 
diniz. 

, Bayanlar-, 
Dikkat Ediniz 

YUze krem silrmek kolay de
ğildir. Clktinizl bozarsınız, gü
zelliğin~ mahvolur. Yukarıdaki 

l'e9rne bakınız: Yüze krem sür-
menin en ll'i ııekll badıır. 

vam etmektedir: 
•- Halbuki hakikatte, italyada 

şimdiden mühim mevzileri işgal e
den Gestapo memur ve kontrolörü
nün miktarını arttırmak maksadi
le yalnız bazı teknisyenleri• hll<hı
du geçm.i§e benzemektedir. 

İtalyan • Alman hududa llzerin
de ve bu hududun arkMmda as
keri kıfslar tabşit edilmiş bulun
maktadır. Bu tahşidab11 hedefi, her 
halde İtslyımlarda, eğer yıkılırlar· 
sa Almanların İtalyaya girebile
ceklerini hatırlatmaktır. 
Diğer taraftan Bitlerin Atlintik 

~bil boyunca herhangi bir teşeb
büsü düşünmekte olduğu hakkıa· 

da da şayialar vardır. Herhalde Al
·nanya . B<ırdo civarında oldukça 

-Almanlar Liverpol 
ve Meracy sahillerine 
hücumlar yaptılar 

Londra, 22 (A.A.) - Londradlı 

öğrenildiğine göre, İngiliz bombar
dıman tayyareleri dün gece Alman
ya, §İmali İtalya ve düşman işgali 
altında bultınall yerlerdeki askeri 
hedefleri bombardıman etmiştir. 

ALMANLARIN YAPTI(;.I 
HÜCUMLAK 

Londra, 22 (.A.A..) - İngiliz ha-

büyük kuvvetler tutmaktadır ve va ve dahili emniyet nezaretlerinin 
bunları ileride belki de dftha zi- tebliği: 
yade fazlalaştıracaktır. Dün gece düşman hava faaliye-

---0--- ti bilhassa tekrar Liverpool'la Mer-

Itaıyanın sıkı şık sey'iB sahilleri üzerinde giizük-
müştür. Hava karardıktan az son-

• t" k ra başlıyan hücwn sabaha kadar 
vazıye 1 afŞISID- devam etmiştir. Birçok yangınlar 

da Almanya çıkmışsa da itfaiye teşı.;ıatmın gay
reti sayesinde yangınlar geceden 

(llııt tanıtı 1 Uıd -fada) söndürülmüş •e vaziyete hikim o-
mü10r. Diğer taraftan böyle bir lıınmuştur. Bası ticaret evleriyle 
teşebbüs, Almanyayı çekindiği iki diğer bazı binalar ve birçok evler 
cepheli bir harbe sürükliyebilir ve hasara uğramışhr. 

1 • bu harp, Orta Şarktaki İngiliz kuv- Bir miktar zayiat varsa da, bn 
V4'llerinin mütemadiyen arhna$ı miktarın yüksek olmadığı zanne
itibarile, pek muvaffak.iyetli ve dilmektedir. 

Rimel.. Her genç, ya'1ı l<adıa f d 1 •--- b k l d 
için ıüzelliğln en müesslr nol<- ay a ı ouaıya ilir. Bal an ar a Londra mmtakasma az bomba a-
tası gözleroir. Fakat yalnız gü- yapılacak askeri hareketlerin, Sov- tılmışhr. Bazı evler hasara uğra-
zel gözlü olmalt fayda etmez. yeller Birliği tarafından hO§ görül- mıştır. Bir miktar zayiat vardır. 
Kirpikleıinıze de ttına etmelisi-ı miyecet;<ini de unutmamak lazım· İngilterede ve Galles ıııcmleke-
niz. Bu resim Rimel stlrnıenbı dır. tinde birbirinden çok uzak ınuh-
en in çekllni tesbit ediyor. AJm3n ordusunun, Brenner ge· telif yerlere de bombalar atılmış-

çidi arkasında yaptığı bildirilen tır. Birkaç ev yıkılmıştır. Zayiat 

- ı. tahşidatın hedefi, italyaya yardım nzdır, 
maksadından ziyade, İtalyada bir Neticede bombalardan az zarar 
isyan ve ihtiliıl çıktığı takdirde, .görülmüştür. 
buna müdahale için olduğuna şüp- -----0---- -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
linde denizlere bıl.kim olduğunun 
yeni bir delilini Wşkil etmekk-dir. 
İtalyan filosu müdahale etmeden 

Avlonyanın bombardıman edilme
si, Yunan kıt'alarının Arnavutluk· 
taki ve İngiliz .lı:ıt'alarının Mısırda
ki munllakiyetleri ile esasen sar· 
sılmış olan Musoliııinin prestiji i· 
çin yeni biı darbe teşkil etmekte
dir. Mısır seferinde elde edilen mu
vaffıkiyetler dolayısile şu nokta 
kayda şayan görülmektedir: 

------
Romanya ile Yugos
lavya arasında biı ti
caret anlaşması yapıldı 

Belı:rat, 2.2 ( A.A.) - Dı.iu Y u-
goslavya hariciye nazırı Marko~iç 
ile Almanya sefiri von Hurenhet 
ve Alman murahhas hey'eti reisi 
Bucher arasında Alruan . Yugos
Ja\' hudut müna~M? a:ıtı ve buna ait 

A k " • baylari tedbirler hakkında iki an
S crı vazıyet ıaşma ile ka~akçılıi:ın men' i haı.-

<s.. ta.ratı ı lnel l&lılfe4e) kında bir anla~a imza edilıni~tir. 
mektdir. AmavuUul<laltl İlalJ-111>- ~manya ile de yeni bir ticaret 
!ar Palerıno Jı:.ö,-ii tlmallnde ş anlaşması aktolunnıuştur. Bu an· 
mara Jstikametınde rieat cdi7or. laşma mucibince bazt Yugo~lav 
Ş!mara Adrb'&tikle Porto - h.- maddelerine mukabil Romanya 
lermodan 3 kUometre hdar - petrol verecektir. Bu )·eni anlaşma 
fede bir lim&odır. 

Bu mınbltada Ynn•ahtar 81~ ile eski Yugoslav - Rumen klerinf 
!arda bulunan yeni İlalyan aıU..- hesaplan bakiyesinin tasfiyesi me

lahkem mevkll lfflll elmişlenllr. selesi de halledilnı.if bulunmakta
Bu vulyet İlalya.n kıtaa.tma , dır. 

ilubetinl çek feci cöoılermek-. YUGOSLAV TİCARET 
Garp çölünde deYa.m. eden ma

Jıarebelerde İaur;iHere ku.....,Ueri 
lehinde yeni mavalfal<lytl« kaJ'
dedilm•ltledlr. 

A.mttikad&n relen haherk:nlcm 
anl"'lılılıiına pre ıtozvdl, İn
&'fllereye yardan için ,..ı pre
ler araşıtrmalı:.ı.dır. Amerika, A... 
merikl>n lfmanl4rında bolwıaa 

l'emiltt üzerhıdekf halda.n.ndaa 
15tifad.e etmek Wemelricdir. A
mnilı.a.n limanlarında blen AL. 
man. İl:ılyan ve Alman lş«alt al
tındaki rncmlekrtlere alt bazı l'O

mlltr buhın:maktadır. Almanya 
Amerlkl\llm bu nbetlae bir t.eb-

d i tlf' cevap verm~ bulunuyor. 
}~akat Almanyanın ba. te.bdkllıw 

r a '"ttn Amerikanın İnciltf"reye 
yardım pollllkasında hl<>blr d rtL 
'"kl .lt n.l;ubulmıyaca.tı derhal 

Le-yit edilrti. Bu vaı:lyet:in Ameft 

ka ilt- Almanya ar11nnda harp 

NAZIRININ BEYANATI 
Belırat, 22 (AA.) - Avala ajan

sı bildiriyor: 
Romanya ile yapılan yeni ticareC 

anlaşması vesilesile, ticaret nazın 

1 

Andres fU beyanatta bulunmuştur: 
•Yeni aulapna, iki memleket a

rasındald ticari münasebetleri bn
rfuıkü şartlara ve zaruretlere daha 
iyi intibak ettirecek esaslara isti
nat etmektedir. 

Bu muahede ile Bomanyanın ia
'esine yarıyacak bazı mahsulat ver. 
meği taahhüt etmekteyiz. Buna 
mukabil Romanya da bize hn:n 
maddeler ve bilhassa ihtiyacınns 

nisbetinde petrol müştakları vere-
1 cektir.o 

Andres Rumen • Yıır:oslav kll-- Spor ayakkaplarnızla k ôh yün ço- ft Şunu da unutrnayvuz ki çorabın ö_ 
rap, kAh ince çorap giymeyiniz. Yün ço_ llimü terdir. Her giydiğiniz çorabı o ak

ı 
rap ayakkabıyı açar. Büyük ayakkabı şanı bir soğuk suda n geçi r in iz. Bu ayni ',., 
ince çorabı kemirir. ı zamanda onlann sıkıhklan nı da temin 

• Çorabınızı giyecken b~ka şeyler . eder· f 
• lw yoktur. Filvaki, Ingilizlcrin 

İtalyaya hir ihraç hareketi yapma
ları, henüz düşünülemez. Alman 

1 menfaatleri bakımından ltalyada 

ll l k f f 
hali vürud• ceUnne-1 muhlomol ring hesapları bakiy05i11in tasfiye 

Q f/Qn l QQ l drl'ıdlr. N. D. edilmiş olduğunu da söylemiştir. 

~ın ricafı 1 ~~~~~~~~~~~~~= 
- Ba• !oralı ı inci sa)'fada _ ı 1 A el ı l ye "V"e p C> 1' s 1 dti ş~meyiniz. Aklnuz ço rabınızda ol- J e H_ic;-bir \'&~it ~ ,çora_bı ti.s~s~ iki , 

IJUJl. iplik kaçwıası ihtimali yarı Y1Jnya gün gıymeyuuz. Bır gun gıydğı.nız çora_ " 
azalır. Hattc\ Amerikalılar çoraplarını bı eo az bir gün dinlendiriniz. 

'I bugiin mevcut en büyül. tehlike, 
Faşist partisi ile ordu arasıudaki 

top bırakarak rical etm iş l.r. &.----------------------------' 
giyecekleri zaman ellerine kaU(Uk eldl- e Yıkanan çoraptan ateşe yakın yer-

ven takıyorlar. :Eııld eldivenlerinizle ay. 

nı tedbiri siz de ;rerine getlrebillnıiniıı:. 

• iartyenniz! takarken dikkatli olu. 

nuz Çorabın dalma !iti kat ve kalın 

de kunıtmayınız. Çeknıeyıniz . Bir san. 
dalya arkalığına asıp serin bır yerde 
kendi halinde kurumıya bırakınız . Çfuı.. 

kil soğ1ık suyu pek seven <t'rap; sıcak
tan çok zarar ıı:öriir. 

Dikkat ~ 

Gö;o.:.: ~.: :.:.~ 
lar büzırülü eavap giyemez

ihtilafın büyü~·erek bir askeri is
i, yan çıkmasıdır. Ordunun iştiraki YUNAN FİLOSU ADRİYATİKTE 

İ ·veya muvafakati olmadan yapıla- Atina 22 (A.A.) - Yunan bahri
Güz.el dudak. .. Muhakkak ka· l cak herhangi bir isyan kolayca ye nezarctinm tebliğı : Medrese damından 

Kurşun söken hırsız 
dının en kuvvetli slllhıdır. Fena 

ı boyanıyorsunuz!. . Derlerse ehem-

m iyet vermemezlik etmeyiniz. Ru 

junuzun renginden boyanışmıza 

kadar her LWYin dudaklarınızın 

güzel..liği üzerinde tesiı:?i vardır. 

Resnıe bakuuı : Ne güzel boya~ f' 
ruyor değil mi? ' 

·. 

Dl'll!'~!!!'!"-~!!"!!!11!!!!'!!!!!!!!' ..... -~ ....... "!!'!0lr 

Eski ve kısal-
mzş elbise! er 

bunları 

yakalandı 

Dün sabah, yolda çuvalla 
taşırken bekçı tarafından 

bastırılabilirse de ordu işe karışın· Amiral Kavadias'ın kumandaFJ 
ca mesele değişir. Böyle bir vazi-, altında bulunan torpido muhrip
yette Faşist partisi, Siyah Gömlek- !erinden mürekkep bir fi lo 15/l 6 
Ji kıt'alarına rağmen, ordu tarafın- Kanunuevvel gecesi Adriyatik de
dan mağlup edileceği için, Alınan- nizinde Sason adası ilerler inde bir 
!arın hemen miidahale etmeleri bic kaç saa tdevriye gezmişse de hiç 
zaruret olur. Nitekim, onlar da, bi r \arafta düşman izine tesadıif 

böyle bir zarureti dü5ünerek şim- etmem işti r. 
d;den Gestapo denilen gi:ıli Alman Tophande Medrese sokağında 20 mahkemede de şunları söylmiş ti r; 
polis kşkirntı mensuplarını, lıol GENERAL DALBİAC'IN numaralı evde oturan Ali Güler- - Ben, dört çocuk sahibiyim 
miktarda , itnlyaya gttirnı~ğe haş- BEYANATI yüz, dün gece sabaha karşı Nuru- Ev bark idare ediyorum. Son za-
lanmlardır. Atina, 22 (A.A.) _ Yunanistan- osmaniye cam iinın arkasındaki vı- manlarda işsiz kaldım. Dört g;in-

Hele 
Çok 

CTeçen ha•iranda, Fran•anın he- daki hava kuvvetleinin kumandanı kık med rest>nin üzerine çı karak 30 dt>nberi de, evde, çoluk çocuk, hep 
zimeti, İngiltere için, hii,·iik bir hava Generali Dalbiac, dün, gazete- kilo kadar kur~un sökmüş. sabah- açtık. Bu, hiç yaptığım iş değildi. 

b .. l d dert olmustıı; şimdi de İtalyanın cilere beyanatta bulunarak Yun~- le •in saat altı buçuğa doğru, bir Fakat, başka çare bulamadım. Sök-
ugun er e •.. mağlubiyeti . Alınan~·a için bir ga- nistan harp sahnesinde İngiliz ha- ç~v.~1 içerisinde bu kurş~nla.rı gö-,tüğüm kurşunl~rı götürürken ya-

• • • ile mahiyetini alıvnr. va kuvvetlerinin kazandığı muvaf- tururken yolda bekçı çevırrnış, ÇU· kalandım .. demıştır. 
ışınıze yarar Abidin DAV ER fakivetlerin herkesin mü•terek ı•- valın içinde ne olduğunu sormuş,' ~li Güleryü:ı:ün sabıkası olmadı-

birliği sayesinde kazanıld:ğını SÖ):· Ali cevap vermeyince bekçi şüp- ğı anlaşılmış, mahkeme, suçu ken-

Ro manya da mevkuf !emiştir. helenmi;j, çuvalı açınca, içinde diitirafilesabitgörereküçaymüd-

1 General sözlerine şöyle devam et- kurşun olduğunu görmüş, Aliyı detle hapsine karar vermiş, ancalc, 

Eski, kısalmış elbiselerden istifa· 

de etmesini bilinız. 

Babalarının bütün yal giyip to 

ler ne yapmalı? Bir kadının 
tık olmaaı muhakkak büz
gülü esvapla olmaz ya? •• 4-
te aize fevkalade yakı,.cak 

bir eavap modeli. 

(Bot lanfı 1 lnel IQ"f•dal miştir: karakola götürmüştür. kilosu 35 kuruş kadar eden bu kur-
bir köşeye attığı grı flanel panto . danberi Rumen hükumeti tarafın· Bu savaşta iki maksat güttük: Dün, hakkında hazırlanan zabıt- şunların kıymetinin az olmasından 
!ondan küçük kız için bir etek, ya· dan Campulum civarında Dragos· Bunlardan birincisi Yunanlılara la adliyeye verilen Ali Güleryüz, bu cezanın üçte ikisi indirilmiş, 
hut 9 ve 6 yaşındaki erkek çocuk- laveli şatosunda ne>:aret altına alın· yardım etmek, ikincisi de İtalyan- Müddiumumilikte de poliste oldu- netice itibarile, Ali, bir ay hap~, 
!arınız için kısa bırer pantolon Ç» DWJ olan Polonya orduları başku- tarın harp maneviyatını bozmaktı . ğu gibi suçunu itiraf etmiş. asliye bir ay da emniyet nezareti altınrla 

mandam Ridz • Smigly, iki gün hk ı d lm • ahk' Arnavutluk limanları ile bilhas- sekizinci ceza ma emesine veri- bu un uru aga m um edilın;ş-
evvel bu şatodan firar etmiıtir. !erek muhakemesi yapılınıştır. Ali, tir. 

karmanız mümkündür. 

Kızınızın robalı kısal.ınış elbise- Mareşal lıer sabah Rumen polısle- ia Avlonya ve Dra.ç'la fazla alaka-
•sinden iki türlu ıstil&de edebılırs:- riniıı nezareti altında bir gezinti dar olduk. Avloyaya karşı 18 defa 

niz. Eğer mümkünse üstün~ çıka· yapmak salabıyetini haiz bulunu- ~~~=ya~:l~i;:~-ı:~b~ü:;;;:~~~r~ ·içkili lokantada Keserle arkada .. 
rır bir etek yaparsınız. Bu olmaz· yordu. Çarşamba günü bir otomo- \ 

bil kendisine yaklaşmış ve polisler Draç'a sekiz hücum yapılarak 28 ""th" b" k 
sa bedeninıze başka uygun bir ku· müdahale iınkı1ıu bulmadan evvel ton bomba atılmı~tır. 1 mu ış ır a vga 1 YEMEK BAHSİ şını yaraladı 
maştan parça karış:ırır ve uzatır mare~al otoınobile atlıyarak tam İngiliz bombardımanları netice-• ' " ~ • ı • f d 1 b · ı • ı sınız. siıralle uzaklaşmıştır. Civar polis sinci<> İtalyanlar tar.afı~.dan cephe~ I Dolmalar ıcın ogrenı mesı ay a ı ı oı er Sonra k~ndi gıymetkten bıktığı· ,karakolları vazi~etten haberdar &- Y"' harp malzemeS'l gonderılmesı 

' ruz elbıselerınıze ktiçuk, zarif lıır dilmiş ve takibat başlamışsa da işinin intizamını ciddi surette boz· 

1 _ Dolmaları hıç bır vak ı t çok 1 zenne teneerenın kapağından evvel ı ka uvgun bır k t k k otomobili bir daha görmek kabil duğumuza kaniim. Ricat etrnektP 
. .. ya , ~ emer a ara , ya.. ı İt ı ku ti h " 

Jrnv ·etlı a\eşte kaynatmamalıdır. ktiçuk bır kapak kapamalıdır. He- olamamıştır. o an a van vve erine ucum 
men butun dolmalarda iıst kape.ğuı hut munasıp yerlerıne bir takım Hükumet sıkı bir tahkikat aç· etmek için Şimali Yunanistanda 

2 - Dolma tencer.,.ının dibıne ! ikı o!m••• ••--~-- . .. .. .. çıçekler, puvanlar, işliyerek onu G kl'k olan bulunan İngiliz tayyarelerinden daıma küçük bir kapak koyduktan 

1 

- =kı=. Çiınkü, kuçük mıştır. evşe ı · göstermiş 
kapak, bas vazıfesıru görecek- yeni ve sevimli bir hale koymanız polisler te,•kif edilmişlerdir. Biilün de istıfade edilmiştir. 

soııra dolmaları dız:melidir. Bu su- t· mümkündür. hudut mevkileri vaziyetten haber- Hava filolarımızdan biri mu-
ır. 

Sonra balo elbisenizi yaptırırken dar edilmiş ve Bükreşte bir taki- hakkak surette 39 muhtemel ola-retle pışen dolmaların en altına 

gelenleri bozulnuyacağı gibi küçiik 
kapağın altına sular toplanacağı 

içın dolmaların yanması tehl.ike«i 

de yoktur. 

4 - Zeytinyağl.ı dohnıılarda ve bat bft•lnmıştır rak ta 12 tıalyan tayyaresi tahrip 
onun üst kısmını öyle bır şekilde ., · 
yaptırmalısınız kı, bir ~ ve· Diğer taraftan sabık Polonya ha- etmek suretile bir rekor tesis etmif 

riciye nazın albay Beck'in büyük tir. Buna mukabil bu filodan ver
meğineğ yahut davetine gitmenlı 

lenmel:i veyıı ınoe .L-.t..anınalı, aon. bir firar teşebbüsü neticesi olarak diğimiz zayiat bir ölü ile bir kayıp-

ooğanm kavrulmam icap eden bü

tün yemeklerde aoğan önce rende-

~.,,.. icap ettiği zamanda üzerine ı:ıesela hususi bir yerde mevkuf bulundu- tan ibarettir. İngiliz hava kuvvet-
3 - Kuzu ve kümes h........,nları.- ra yağım: bir tavada a•- il$tünde dantel '-'- bul ,_,,,_. elb. · 

Birbirine gi en 5 ki
şiden biri yaralandı 
Dün akşam Beyoğlunda İmam so

kağında cEjder. içkili lokantasın 
da içki alemi yapan Zarif İrfan . Ke-

Bu yaralama eski bir 
kinin taıelenmcsidir 
Ferıköyünde Avukat caddesı ~J 

numaralı evde oturan Ahmet Vur

al ayni semtte oturan arkadaşı Hil-
mal admdaki üç arkadaş garsonun miyi bir kin yüzünden ba ından 
meze getrrmemeıııi üzerine bağırıp keserle ağır surette yaralamıştır. 
çağırmıya başlamışlar, bu sıradıı Yaralı Hilmi hastahaneye kaldı
bitişik masada oturan Ali ile Hakkı 1 nlmış, suçlu Ahmet keııel'le ber .. 

da işe müdahale ederek bağırma- ber yakalanarak tahJrikata başla&-
malarını söylemişlerdir. mıştır. 

Bu müdahaleye canı srl<ılan üç ============:::ıı 
ahbap her ikisinin de üzerine atıJa. rette yaralamıştır. 

"' ·- """ . uu uz ,~-· ısenm ğn ve her türlü firar t"""bbüııüne !erinin faaliyeti her akşam Yunan 
nın etlcrile yapılan dolmalarda ise, karıştırılıp ~ çektirilrııeli, sa- I<wnaşına uygun, şık bır ceket giye- meydan bırakmıyacak ;:;ette mu- kuvvetleri Başkumandanlığı ile ya- rak kavgaya başlamışlar Ve bu Si· Vak'a mahalline gelen polisler 

tencerenin dibine küçük kapak rıımıa111 başlayınca yağını koyma- rek ondan iki türlü istifade edebi- hnfaza altına alınınıf oldup dit pılan bir toplantıda kararla~tırıl- ra{ia da Zarif cebinden çıJcamıış ol.- suçlulan yakalam~ar. Kenı•' cı. 
koymağa liiııum yoktur. Yalnız il- lıdır. lirsiniz, lıöyleanıektedll. maktadır duğu bir ıbıçakla K-•H ağır su hestahaneye kaldmlm~ır. 
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lrlandanın 
durumu 

1 Alman tehdidi-
" ne ragmen 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) <Bat l&rafı ı laeldel 

IK DAM 

PO 
HİKAYE 

Baba Nasihati 
içın ıçın lngiltereye muhasım ta- Nevyork, 22 (A.A.) - Traıısra-

r.ııııı galeuesini arzu ve temenni dio ajansının Berlinden verdiği bir 
ederek .. Bir küsur senedir Londra habere göre, Alman hariciye neza
lıunumcti bu garip vaziyete ta- reti namına beyanatta bulunmağa 
lıaııunül etmektedir. Son zaman- mezun phsiyet dün gazetecilere 
J:ırda maliım olduğu veçhile Al- beyanatta bulunarak demiştir ki: 
ınanlar tahtelbahir harbini pek şid- Almanya ile Amerika arasındaki 

detlen~ir~iler ve ta Bahri"°:'.u~it· ımiistakbel münasebetlerin şekli, 
lcrde lngıltereye erzak ve mubım- <\merika sularında bulunan Alman 
mat nakleden gemilere taarruza vapurlıınnın müsaderesi ve İngil
ba~adılar. Bu na;ı;ik zamanlarda tereye devri meselesi ka~nda A
lngiliz torpidolarının büyük bir 'l!erika hükiimetinin alaeağı vaz.i-

Fenerbahçe dün Ga- 1 Süleymaniye 
latasarayı 2-0 yendi Beyoğlusporu 

(Baıtarafı 4 üncii sayfada) 1 - Talihli de ... -<ledi-. 

dukları bir geceyi h~tırlat.ıyor: O Ve bir söz. söylememe zaman lJ>' 
gece kanallardan bırıne duşmiışler rakmadan ılave ettı : 

az kalsın booğulacaklannış. Bunlar- - Evet, talihli de... Zira babası 
da nsonra elime geçen şey birbirı- ölmüş. Ölmemiş olsaydı hayatı bil 
ne bağlı iki hüviyet varakası oldu eelıenneme dönecekti. 

lıareket serltestisi elde e~eleri ve yete bağlıdır. ı 
açık denizlerde 4e denızaltııarla İ ·ı· d · t • t c .. . . . . İr ngı ız enız ıcare nazırı 1"0S'! 
uoraşabılmelen ıçın landa ada- ·· 1 d 1 ğ b t b . son gun er e yap ı ı eyana ı a-
sından üs olarak istıfade etmeleri his mevzuu eden ayni şahsiyet şun
çok lüzumlu ve faydalı görünüyor. 
Fakat Düblln idaresi bütün ıs- lan illlve etmiştir: 

Cross'un teklifi Amerikayı harp- • 
rarlara ra&men bitaraflık siyase-
tinden ayrılmağa mütemayil gö- te bulunan bir memleketin yapa-
rünmüyor. İşte Amerika efkarı cağı bir harekete teşvikten başka 
cenubi İrlandavı bu mukavemetten bir §"Y değildir. Bunlan Alman 

· k · · tti·· - d.. .. hariciye nf/arctinin mes'ul mü-
vazgeçırme ıcap e gını uşune- , 
rek küçük ada sakinlerini iknaa messili sıfatiyle çok ciddt olarak 
çalıpnaktadırlar. söyliyorum. 
Amerikanın İrlandalılar illerine Alman hariciye nezaretinin 

nüfuzu çoktur. Çünkü istiklilleri müm~ll tarafınd~? ~apılan yu
için Sen ce1111is kabinesine karşı kandakı beyanat dunkü Nevyorl!:. 
mücadele ettikleri karanlık giin- ! gazetelerinde büyük harflerle te
lerde Vaıin(ton daima Düblin le-1 barüz ettirilmektedir. 
hinde tesir yapmıştı. Batta istik- Nevyork post gazetesi, bu habe-
lale kavuşmalarında Bahrimuhlt rl. <Nazı tehdidi - Amerikaya kar-
aşın Cumhuriyetin büyük rolü ol-' şı harp• başlığı altın<la neşretmiş- ' 

Beşiktaş Kasımpaşayı 4 - 1 ve 
Vefa T opkapıyı 9 - 3 mağlup etti 

• 

• 

duğu kuvvetle iddia olunabilir. I tir. GaJatııııanıy • ,._ maçından heyecanıı "ıtlr an 
İngills İmparatorluğunun baya- Nevyork World Tel.,grarrun ga-

li bir mücadeleye giriştiği bu kat'i zetesi de şu başlığı kullanmıştır: Lilt meçlanna dün Bepktaş vejCemil favul yııpuıca bu da"netic~ 
zamanlarda İmparatorluk ec:zasm- •Berlin bize hakaret ediyor.• Kadıköy aahalannda da devanı e- vermedi. 

dan birisinin ve büyük adanın en AMERİKANIN POLİTİKASI dildi. Yirmi ikinci dakikada Fener taz-
yakın komşusunun böyle abus bir DEÔİŞMİYECEK Günün en ınilhlm maçı Beşilttaş yikı devam ederken RebHye favü ' 
~ebre göstermesi hiç de hoş görü- V _ gt 

22 
(A A ) Cr , stadında Fenerbahçe ile Galatasa- yaptılar. Santrefor Niyazi bunu da 

lecek bir hareket değildir. İrlan· ı aşın on. · · - oss un ray arasında oynandı. Takımlar sıkı bir şiltle Galatasaray kalesine 
danm endi§esi bitaraflığı terkede- beyanatının Berlinde yaptığı alı:- sahaya çıkarken seyirciler de de be- soktu. Vaziyetin iki &fır olmasına 
cek olursa Alman tayyarelerinin sülamele ve Amerikanın muht.e- yecan haddi izamiyi bulm~tu. rağmen oyun h"yecanını kaybet

hücumlarına uğramllSJ ve tahri~a- mel bir hareketine dair bir şey söy- İlk akını Galatasaray yapıyor. memiş her iki taraf ta azami bir 
ta maruz kalmasıdır. Bazı Arnerıka leyip söylemiyeceği hakkında Fener aleyhine bir korner. Netice gayret göstermeğe başlamıştı. 
gazetelerinin kanaatine göre irlan- . ,__, . ad akıll Galııtasarayın bir hücumu esna-

k d k sorulan bir suale hariciye nazırı B. vermedi. Fener ...... esı am ı 
dayı cesur bir harekete sev e ece 

1 

sında Galatasaraylı Cemil Cihada 
C d il H il • b . sesi H sıkışıyor. Salatıattinin .frikilı: atışı 

amil Amerikanın daha azimli ve or e u ser, ır e • ... kasdi bir tekme atınca, hakem Ce· 
avuta gitti. Fenerbahçe yav~ ya-

filcn tehlikeyi kendisi de göze ala- yır .. > cevabını vermiştir. Malum ku 
1 0 

mili dı.şan çıkardı ve boş kalan Fe-
• • . _ • vaş tazyıktan rtu uyor. yun 

rak. harekete geçmesıdır. Öted~n- oldugu uzere B. Cnoss'un beyanatı, çok seri bir bal aldı. Top her an ner kalesine büyük Fikret geçt!. 
ben dava bu canlı noktaya baglı- halen Birleşik Amerika devletleri b. haled .. b.. .. "dl Oyu Oyunun bitmesine on beş daki-. . ır en o urune gı yor. -
d~rk. Tavsklyfie,ı· nas~lat,dımalkle, ~eş- limanlarında bulunan ve Almanya na daha ziyade sinir ve heyecan ka kala hadis olan bu vaziyet Fe 
vı anca ı ıyat ı e este enırse L•'-· nerbahçe için büyük bir talisizlik

tarafından işgal altına alınmış wuı.ını 
verimli olabilir. · ti. Fenerliler bunu nazan itibara 

HiiNyin Şükra BABAN j memleketlere ait olan vapurlarıı Onuncu daldkada Esadm bir §fı- alarak taç oyununu tatbika başla-
mütedair bulunmaktadır. tünü Osman kurtardı. San • LAci-

dılar. Biraz sonra Cihat yine yeri-
Vaşingtondaki müşahitlerin fi- vertliler gol vaziyetlerine ginneğe ne geçti. 

kirlerine göre, Alman hariciye ne- başladllar. Galatasaray müdafaası Fener gittikçe açılarak munta-Yeni Finlandiya 
(Ba, tarah 1 lnd aayfadı) 

çok sert. Fener forlan enerjik oy- h.. 1 d B zareti ne derse desin, bu, Birleşık zam ucum ar yapıyor u. u hü-
ruyorlar. Faka şiltler yerini bulınu- ı k d G ı t ·· 

isicwnhur K•llionun halırao.ını 1 Amerika devletleri hiikUıneti tara- cum ar arşuan a a a asaray mu 
..... , ıı· yor. '.lafii bozuldu. Maç ta bundan son-te.,.,ı etmiıtir. B Mıare Biti Rei- fından kararlaştırılmış bulunan ve-

sicumhur sıfatile and lçmif ve bir ya derpı·ş edil ı·tik • - d 
' On altıncı dakikada Fener kale 

1 

raki kısmı değişmeden (2 - 0) Fe-

luk .. 1 • tl en po 1 a uzerın e cisi nefis bir kurtarış yaptı. Hakem nerlilerln galibiyetile bitti nu soy eınıı r. . . . . .. . -
,. llt ef heıiıangi bır tesir icra edemlye- Şazı sert hareketlerı musamaha ı.ıe • Fenerbahçe ikinci devredeki e> ani, nutlnıııda, evveıa m ev - . 

fa Doktor Kallionun h•tırasını teb· cektir. . karşılıyor. yunile bilhassa galibiyeti haket
cil etmiş ve demiştir ki: Reuter ajansı muharririnin, u-1 On dokuzuncu dakikada Saliihat- miştir. Galatasarayın müdaf'i!Prı 

•Kallionun lıatırasını taziz hah- mum!yetle doğru haberler alan bir tinin bir şütünü Fener kalecisi u- lüzumsuz sertlikler yüzünden ra
sinde yapılacak en iyi şey, Kallio- menbadan öğrendiğine göre Amed- çarak kornere attı. kırnlarına maçı kaybettirdiler. He,

nıın milli birlik lehindeki faaliye- ka hükfuneti, Amerikan kara su- Otuz beşinci dakikada ReblinLı hangi bir maçta daima sakin ve 
tine devam etmektir. lan dahilinde demirli bulunan bii- çekişini Ömer vole bir vuruşla ka- l normal bir oyun çıkarmak sporcu-

Flll. mı·ııeti · h h ~-a leye attı. Eg" er top direklere çarn- luk mefhumuna uygun bir hare-• nın, er ae pa a.~ .. d.. t• t .1 . ,. 
1 1 L di --'--dd t tun uşman ıcare gemı erı mese- masaydl Fener ilk golü ka··~·· kettir. o ursa e sun, a.en mwua era ı j . . . . . . «.CLı•..l• ...... _ 

baklwıda kendisinin karar verme- lcsını ihtunamla tetkık etmekteılir. olacaktı. Oyunı.:n sert bir variyete Hakem Şazinln idaresi, mutad 
si hakkını muhafaza etmesi ve. Bu hususa bir kaç güne kadar bir girm<'si, hakemin garip bir idare hilafına iyi değildi. Bu oyunda bır 
memleketin hürriyetinin sıyaııet o·· karar alınması beklenmektedir. tarzı taki petm.,sinden ileri geli-

1 
h~<l'.5e çıkmadıysa bu ancak tesa-

lunması Juımdir. Bunun için de Vaşingtondaki salahiyetdar ma- yordu. Halbuki daha dikkatli ve dufun eseridir. 
Fin ordusunun teşkilatı, memleke- sakin olmak Jaznn gelir. 1 Faruk ERER 

kamlar, mezkur gemilerin hükil- ı 
tin istiklalini daha iyi müdafaa e- DevrP bu şekilde sayısız berabe-

- met tarafından müsaderesini temin dclıilmeı;I için, bugünkü şeraite re bitti . VEFA: 9 Topkapı: 3 
intibak ettlrilmelidlr. edecek bir kanun bulnıağa çahş-, İKİNCİ DEVRE 

I<'inlindiya orduları, ;ralıın mem- maktadırlar. Bu gemilerin bilaha- Şeref stadlnda ilk maç Vefa ile 
leketin muhafazasına hizmet eder- ra İngiltereye devredileceği zannc-I İl<lncı devrede oyuna Fener baş-' Topkapı arasında o~andı. 1~ V!!· 

d .1 kt d. ladı. Fakat hücuma geÇE'n Galata-
1 
ruşu Vefa yaptı. Beşıneı dakikada ler. Harbin vücude ı:etirdiği hasa- ı me e ır 

b k · saraylı !ar Fener kalecisi Cihadın Hakkı ilk, 12 inci dakikada Fikret 
rı mümkün olduğu kadar ça u 
bir surette tamir için Fin milleti- tirmek arzusundadır. Fin milleti, lüzum.•uz bir çıkışı yüzünden boş 1 

ikinci golü attı. Topkapılılar 24 
nin sulhe ihtiyacı vardır. Karelie- ayni umanda, kendisi ile tarihi, e- bıraktığı kaleye topu atamadılar. üncü -dakikada birinci gollerini ~t· 
lelrin yeni hayat muhitlerine yer- kıınomik ve kültürel temasları bu- Bu büyük tehlikeyi atlatan Fener tılar. Hakkı Vefarun üçüncü, Züh
lqtirilmesi süratle yapılmaktadır. Tunan Almanya. ile dostane müna- ıı:ıukabil bir h~cu":'a geç~i V<' beşi~-! tü de uzun bir vuruşla dördüncii 

Fin milleti, harp dışında kalmak sebetlerini takvıye etmek ve daha cı c' ~" kada Nıyazı Reblıden aldıgı golü attı. İlk devre 4 _ 2 Vefanın 
'° bütün komşuları ile ve umumi- ziyade derinleştirmek istemektedir. pası sıkı bir şütle Osrnanın altından ı galibiyetile bitti. 
yel itibarile bütün milletlerle iyi Fin milletinin i"eclc olan dostlu-ı Gela'.asaray kalesine soktu. İk ' . d V f 

- ıncı evrede e anın tazy:kı 
miina,ebetln tesis eylemek arzu- ğu, asırlık müşterek hatıralara, ay- Galip vaziyete geçen Fener bu 1 . 
sur.dadır, Fin milleti bilhassa, Sov ni hukuk anlayışında ayni bitaraf- gölün hemen ahbinde dikkatsız- altında başladı ve Vefalılar bır JlC

l etler Birliği ile dn<lane, iyi kom- !ık azmine dayanmaktadır.• lik ·i' nden bir sayı yiyordu. Fa- naltı kaçırarak 5 gol daha attılar. 
şıılıık münasebetleri vücude getir- Riti, nutkunu, parlamentonun kat Sarafim önü boş olduğu halde Buna Topkapı bir sayı ile muka
mek ve bu miinasehetltti muahede- hükilmetin en sıkı bir surette iş- topu avuta attı. Galatasaray şim- bele etti ve maç 9. 2 Vefanın gale
ler ahkamı ve karşılık\'. hukuka! birliği yapması temennileri ile bi-ıdi mağlCıbiyetlen kurtulmağa çalı- besile bitti. 
hürmet esası ÜZ<'rinden ınkisaf et- tirmistir. şıyor. FPnere korner oldu. Fak2t BE~İKTAŞ: 4 _ K. PAŞA: ı 

.. •••••••••••••••••••••••••••••ıı ZAYİ - 4723 sicil nıt rfl tı rah ehliyeti-

Oevlet Demir yollan U. MUdUrlüQünden :~:~=~ ::~
1

~~se:~:::~o: 

İlk devre daha ziyade Beşiktaşın 
hakimiyeti altında cereyan etti' Şi
yah - Beyazlılar bu partide üç gvl 
atarak (3 - O) galip olarak sahadan 
çekildiler. 

Muhammen bedeli 7850 (Yedi bin allı yüz elli) linl. olan 15 ton ~ 
tdilml§ pamuk 7ağı 8/ı/1941 Pazarlesl güııtl saat 15 de kapalı ;ı.arf USllllle An
ltarada İdare binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenıerin 573,75 (Beş ,.UZ yetmle Uç Ura yetmiJ bew tu
ruş) liralık muvakkat temınat ile kanunun tayin etttlği v~jkaları ve teklı!le
rlni aynı &ün saat 14 e kadar Komhıyon ~.sliğine vermeleri Uzı:ndır 

Şar1ııameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, lfayd•rpqada 
'hııellllm vw ~ Seflitinden. bmınıe Mıı&az.a SefJljjpdeıı dağ>tJ!ncaktır. 

'11794) 

Şevket Tunay 
İkinci partinin yirminci dakika

S t K K E C t --.. sında Beşiktaş Şükrünün yerde" 

ı H A
kılmsol ·L·ğüt DsemEiZrkaEpıR bir vuruşile dördüncü sayılarını 

yaptılar. Derhal hücuma geçen 
Kasımpaşalılar sol.i<;ler!nin enfes 
bir ~tile günün en güzel golünü 

t Karyola fabrikasındaki attılar. Ve maç ta bu şekilde (4 - 1) 
1 erııiy~ zi _ııret edini·z.lllİ·-· • Beeıkt-- w rtir-tlle sona fl'Cll 

4-2 mağlOp etti Biri, gencin mühim devlet müesse 1 - Neden? 

selerinden birinde epey ilerltle biı 1 - Rakı içiyor. Zan paranın danl!-
mevki sahihi olduğunu gösteriyor; ı kası. Devlet memuru, muharrirli~ 

---• diğeri bir spor guetesinin muhar te ediyor, düşün bir kere ... BabS 

l s t • n b u ı • P o r riri olduğunu göze vuruyor. sağ olsaydı, hu iyi yetişmiş çocı;k 
Yorganın üstündeki küçüklü Mı onun gözüne girebilecek miydı? 

1 
Beykozu yendi yüklü fotoğrafiler ise ~ehirde son Ne gezer, Baba ona bir sarhoş, :.ıır 

+...•_ • de lik 1 d.. dört yılda tanınmış ne kadar ha· serseri, hiç bir işe \.·aramaz bir 
J.&1.DCl vre maç arına un . h . · 

F b h tad da il . ki . . fıf, oppa kadın varsa hcpsıne b:ı memur damgası basacak ve oğlan; ener a çe s ın e ı şıyı zor . . 
bulan bir seyirci kütlesi önünde de-1 geçıt resmi yaptırır ızıb. ı oldular ne yapsa kendini b:•ğendiremİY"" 
vama başlandı. Günün ilk miisa- Bunlardan bazılan mahdum beyle cekti. İlk bak ı. ta basit görülen bu 
baaksını Jikin en kuvvetli takım· ı A~ada, M~dada, Boğazda çekilmiş. aykırılık hakikatte pek müthiş ne· 

l '--ından olan Beyo<Tlusporla SU- Bır kısmı ıse arkalarında veya alt. t' 1 '-t d. B b J"k 
.aar b 1 ıce er verme" c 1r. a anın te a · 
leymaniye takımları arasmda oldu.! lannda tatlı dakikalar vadeden !!· . . . _ • . . 

. . . . . haı1ar ta ı or ı kılerı ıle oglun telakkılerı başla· 
Ve hiç tabının edılmıyen hır şe- . ş y · dıkları ayrılıkları az gözüken bil' 
kilde miüabakayı Sıileymaniye ta- Delıkanlının resimlerine baktım: ı 

. _ zaviyenin iki dı:-'ına bı-nziyor. Bu 
kum kuvvetli Beyoglusopr takımı· Tam erkek, geniş omuzlar, temi• d 

1 
,
1 

t ld ,_ . . 
ki öste. · ld s·· 1 .h b ı ı ar uza ı ır.ça nasıl bırbırle-

o.ı ye~e ~ g r~ş. o .u .... u-, ve sarı ,ak ı ~lı gözler. Zarftan çı· 
leymanıyenın bu galibıyetı ı:unün kan bır çok takdirnamelere uyg:ın rinden !fersahlarca uzaklaşırsa 
eD enteresan hır. ha·d·ısesı· oldu o- 1 b. . u,,ın. h h 1. d baba da yaşamış olsıı,· dı geçen h. eı • ır ınsan o""-~ er a ın en an- , 
yuna Süleymaniyeliler soldan yap- !aşılıyor. gün onu oğlundan bir parça dana 

uzaklaştıracaktı. Kim bilir beliti. 

babı. oğul, bir gün gelecek birbir
lerinden nefret ed:vereceklerdL 

tıklan seri bir hücumla başladılar, İyi yetişmiş çocuk . .. 
fakat bu hücum derhal Beyoğlu 

müddaasmda kırıldı ve Beyoğlu
sporlular milt~kabil hücuma geç
tiler ve hemen Süleymaniye kale· 
•inin önünde tehlike yaratmağa 

başladılar. 18 inci dakikada soldan 
bir Beyoğluspor hücumunda sağ 

açık takımının ilk sayısını Süley
maniye ağlarına taktı. Sahanın faz
la kayması yüzünden Beyoğluspor
lular istenen oyunu gösteremiyor
lardı. Buna mukabil genç oyuncu 
larla takviye edilen Süleymaniyo 
takımı olduk~a tehlikeli hücumlaY 
yaparak Beyoğluspor kalecisini 
müşkül vaziyetlere sokuyorlardL 
Ve nitekim solaçık Fethi ınıvet ır'i
zel bir pozls~·oı;da kuvvetli bir şilt 
<aJJadı. Fakat fazla ae<'1P<İ yü7iin
den top d1'anya çıktı. Sülevman İ· 
veliler böylece miihim bir sayı hr
satı kaçırmış oldular. 

İkinci devre: 

Süleymaniyelller ikinci devreye 
daha canlı bir şekilde başladılar. 
Ve Be;yoğluspor kalesini adeta biı 

tazyik çemberi içine soktular. Be
yoğluspor takımı nasıl olsa yene

riz, düşüncesıne daldığı için raki
binin tazyikinden bir türlü kurlu· 

lamadılar. Süleymaniyeliler müte
madiyen soldan seri ve sıkı hücum· 
lar yapıyor ve Beyoğluspor kale

sini tehdit ediyorlardı. Ve nitekim 
bu hücumların birinde Fethi çok 
güzel bir şiltle takımının ilk sayı· 

sını Beyoğluspor ağlarma taktı. Bu 
gol Beyoğlusporlulan biraz can
landırdı ve mütekabil hücuma geç
tiler. Fakat yapılan hücumlar his 
bir netice vermiyordu. 

Süleymaniyeliler hiç olmazsa be
raberliği temin etmek ve Beyoğlu
spor da galibiyeti sigortalamak i
çin uğraşıyordu. Birinci golden he

nüz çok az bir zaman geçmişti, ki 
Süleymaniyelilcr Beyoğlusporun 

bir lıatasından istifade ederek be
raberliği temin ettiler. 

Beyoğlusporlular bcrabe.liği boz 
mak için çalışmağa başladılar. Fa
kat Süleymaniye genç müdafii 
Vedat rakip oyunculara gol fırsa
tını vermiyordu. 

Yine bir hücumda Süleymaniye
liler üçiincü galibiyet sayısım ya
pınca i~ ciddiye bindi. İki sıfır ga· 
!ip vaziyetten 3--2 mağ)(ıp vaziye· 
te diişen Beyoğlusporlular tekrar 

canlandılar ve beraberliği temin et
mek için hücuma geçtiler. Fakat 
muvaffak olamadılar. Biraz sonra 

Süleymaniyeliler tekrar 4 üncü 
golü de yapınca iş büsbütün na· 
zikleşti ve Süleymaniye kalesini 

tehdit etmeğe başladılar. Oyun bu 
şekilde oynanırken 4--2 Süleyma
niyenin galcbesile nihayet buldu. 

istaııbulspor: 1 - Beylıoııı t 

Günün son mıı.abakasını Beykoz!a 
istanbulspor takımları ~aptı1or. Bu ma .. 
ca her iki takım da her zamanki kad· 
rolartle çıktılar. Oyuna Beykozlular 
ooldan oeri bir htıcmla başladılıır ve 
hemen İstanbulspor kalesine kadar in
diler. Fakat bir netice alamadılar. Da
kikalar ilerledikçe İstanbulsporlular a
ğır basmıya başladılar. Fakat Beykoz 
müdafaası İstnbulspor muhclmlerine 
ıoı yaptırmak hrsalını vermiyordu. 0-
JWlun 21 inci dakikasında latanbul
Mtm'hı1tııt' •'"-" -..n.1 ... 'hho 

Diye söylendim. Bu sırada omu
zuma bir el dokunduğunu hissettim 
Baktım dostum sırtında pijamaSJ 
el:nde bir havlu, yanıbaşımda du· 
ruyor: 

- İyi yetişmiş değil mi? 

- Evet ... 

- Bu çocuğun beğenilmiyecek 

bir tarafını bulabildin mi? 

- Hayır ... Yükse k tahsilini bi· 

Enteresan bulmadın mı mavzuu? 

Pencere kenarında duran lincaııı 
gi'sterdim: 

- Bak, elimle özene özene ya!'" 

tığım halde bir 63attir elimi sür-

medim. Olduğu gibi duruyor. Ne
rede buldun bu zarfı sen? 

- Kömürlükte ... Babadan '•all'l'• 

tirdi~ten 80nra İs".içrede bir ünı· ıı hatıralan b!r kira evinin kömürhi• 
versıtede okumuş. iyi bir memuri· ğüne fırlatıp kolleksiyon merakı 

yete geçmiş . Ta.'<dir ediliyor. Sport- Ne herkeste kolleksivin merakı 

men. Dosları çok. Seviliyor. Eh .. lıbulunur, ne de her ev~e bir m~ 
Fena tarafı nerede? kurabilirsin .. . 

Dostum ııülürnseyerek: Nizanıettin N ~ ••p 

l!ctisat V ckaletindcn 
İplik çıkrığı yaptırılacaktır 

1 - Vek~letimizce yaptınlacak <ambe!Aj dahil> 3.~o adet iplllt oıkn· 
Jı kapalı zarf u<ullle eksiltmeye konulmu~. 

2 - 3050 adet çıkrığm •amb~ dahil> tahmin edilen bedeli 30.5011 11-
radır. 

3 - Muvakkat temljlat 2287,5 liradır. 

4 - Çıkrıklar Jc:ırlnamede göstet"Hd.iği üzere imalat yerinde teslim ~rtılc~ 
cektir. 

5 - İhale 6.1.941 Salı gtınO saat 15 de Ankarada İktısat Vek51etmd<' 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Ta1Jp1erin mezkür gün ve saat(' kndar 

teminatlarını yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 inci mndde"ii nnırib:n 

ce tanzim edecekleri zar.nan eksiltme saatinden bir saat evveline kadaı 
komisyona tevdi etmeleri Hlzımdır, 

6 - Bu hususa müteallik prtna meler İktiJat VekAlet! San01l Umuro 
Müdürlüiü l<üçOlı: ııan'atıar ııubesite İstanbul ve İzmir mıntaka İktıaat Mü· 
dürlilklerindm (152,!!) lıuroş ıı.del mukabilinde temin edilebilir. 

aasında ilk follerinl yaptılar. Bu gol 
lleykozlulan canlandırdı ve hamen hü
cuma geçtiler. Beykozlular bernberllğ.i 

temin etmek için çok çalıştılar ve bun

(8102 - 11844) 

BARDIA 
(Bat lanlı 1 inci sa~faü) 

da da muvanak oldular. Sağdan yapı- nunuevvele bağlıyan gece, Trat> 
lan anl bir hücumda Babadır güzel ~iı lusgarp civarında kiıin Castel Ber.i· 
~iltle takımının beraberlik sayısını Js. ı 
Lanbulspor ağlarına taktı. lst.anbulsı"'r- to tayyare meydanına ,rapılan hav~ 
!ular şimdi beraberliği bozmak için bil· baskınını takip eden ve bir gün zar· 
tün eneiilerini sorfediyorlnrdı. Ve ne- fında İtalya en aşağı 144 tayyare 
teklın sağdan yapılan bir hücumda f. l<aybetmiştir. 

k:incl sayılarını da Beykoz ağlarına Hava muharebelerinde 88 tayva· 
taktılar. Beykoz yine hücumda ve mağ. 
tOp olmamak için çok çalışmıya başla- re düşürmüş, 56 tayyare de yerd• 
dı. 37 inci dakıkada bir hücum üzerine tahrip edilmiş veya elimize geQ' 
.Beyk..ı:L mubacimlerinin ikinci beraber. 
lik sayısı da İstanbulspor aiılanna ta
i<ıldı. Karşılıklı yapılan bu goller şiın

<li her iki takımı da canlandırdı. ve ıa. 
libiyet sayısını yapmak için Adeta birl
birlerile yanşa giriştiler. Fakat her lld 
!arat ta başka sayı yapamadılar. 

$anssızlılclan yüzünden bir çolı 087' 
hrsatıarı kaçırdılar ve birinci devre 
böylece 2 • 2 beraberlikle nihayet bul-

du. 

miştir. 

İngilizler 13 tayyare kaybetınl? 
!erdir. Beş İngiliz pilotu kurtulına
ğa muvaffak olmuştur. 

Bütün bu devrede İngiliz avcı 

tayyareleri İngiliz Heri kıt'alariylo 
daimi temas halinde bulunmuşlar· 
dır. 

Kudüs, 22 (A.A.) - Sidi - Bar• 
tıııneı devre: rani muharebesinde esir edilen ik; 
İkinci devre başlar başlamaz Bey- bin İtalyan dün Filist:ne getiril· 

ltozlular !.tanbulspar kalesine indıler miştir. İtalyan ve müstemleke kıt-
Fakat kalecinin güzel oyunu ııayesinde ı . 

-- alarma mensup olan bu csırler ~.,. 
BeykUZJular bir turlü sayı yapamadı-
lar. Birdenbire Beykoz tazyıkinden vela Haytaya çıkarılmışlar oradaıt 
kurtulan İstanbulsporlular soldan anı da iki hususi trenle kamplara ııev
oir akınla Beykoz kalesine indiler ve kolunmuşlardır. 

Necminin aWmasına rağmen Oçilncd .,...----=.,,.-------"' 
galibiyet sayısını yaptılar ve on dakik• ...... . 
.::onra yine bir hUcum daha yaptılar ve 
bu hücum da 4 üncü defa golle netice- ! 
tendi. Bu gol Beykozlulan canlandırdı 
Biraz sonra ileriye doğı-u atılan Baha
dır takımının tlçllnctı aııyuın.ı t.laııbuL 

Meıhur 

ıpor aiJanna taktı. 
Bundan sonra oyun · müle'Vaıdn bir 

tekli aldı. Yine bir htlcumda Kadir ka
~ ile ka1'$1 1<1111ıya kaldı ve !.tanbul
IJJOruII beJlncl 18Yl5lJll yaptı. Bu gol
den soiıra Beykozlular Şahap vuıtaslle 
4 üncü ııayılannı 1aptılar. Bundan ıon-
ra ber iki taraflo çahsması baJJk:a netJ
ce vermedi ve maç 5 - 4 İstanbulspo
rua pleb•dle -... 'buldu.· 

HACI BEKiR 
Ticarethanelerinde 

Kaymaklı Lokum 130, 
Kestane tekeri 120, Ta• 
hin Helvası 50, Şam 

Baklavası 90, Kırk kat· 
lı Saray Baklavası 110 
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nktörü: E. iZZET. Bamldıiı 7-


