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'- GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

r l Sovyet-Alman 

Münasebetı 

iki devlet 
geni itilaflar 
imza etti 

• 
Yani bir ticaret, hudud 

ve ahali mübadelesi · 
an 1 aşması imzalandı 

j 

Moskova, 11 (A.A) - Sovyet - ı· 
Alman ekonomik mübadelesi, Bal
tık memleketlerindeki Almanların 
Almanyaya ve Almanyadaitı veya-

~~~llfi1i~1~~ ı · hut Memel ve Suvalki arazilerinde 
oturan Litvanyalıların So" yetler 
Birliğine nakli anlaşmaları baJtkın. 

TiRAN YOLU tiZERİNDE NÖBET BEKI1YEN BİR YUNAN ME.FEBI VE YUNAN ASKEB.I.Eai da, Moskovada Berlindekinin ayni 

.. . . . .. . . . • • . , Klisuradan sonra J ASK IE RT metinde tebuğıer neşredilmiştır. ıJBYlı.M llCBbf FAALtYBTl'B BULUNAN tNGtıJz TANKLARINDAN Bflt'KAÇI 

ltalyanın Jeopo- _ ı Neşrolunan diğer bir tebliğ de hu-

y l l 
' 

S 1 VA $ f dut anlaşmasını bil<lirmeıkted.ir. Tobruk 
DOşmek 

IA.merikanınln- Napoliye 
gıltereY..e !!ar- şidde li )itik Vaziyeti ve u n a n ı ar tr l Berıin, ıı <A.A.) n. N. B.: 

•• •• • B f l d ıı VAZIYET İgora suyundan Baltık denizine b U g U ll k U h a 1 l erQ · 90 UR Q; . - ) kad.ar So\Tyet - Alman hududunu 

========-;::::.·== ·ı ı · l 1 Tobruk art•k mu- taym~de~~nlaşmaMoskovadaim- dımı buyuyor b. h 
H . • l e 7 l g 0 T Q ,. ' 1 za edilmıştır. Anlaşmaya göre bu 
a1~eıdı•t~dalu zafer ıe- 1 kaveınet edemez mıntakadakı Sovvet - Alman hu-

re ın e uç kumandanın - ı · d ..l • • • 

ır c m 
YENi PROJE 

z re 
h · · d L .6 ... _ ı Günün en mühim ukeri hare- uuu eskı Lıtvanya _ Polonya hu-
ıne.ıl varlı ı. vı,Ayb~ ve,Hr: Esti• g zetesi Mu solini ! keti Llbyadıı Ot."'?Cyan etmektedir. dudunu S<lnra da eski Litvanya - ingilizler .. Italyan Ayan va Mebusan Litto~iosınıfın. 

kıtaatı munakale Meclislerine verildi dan hır zırhlıya 
ha ti arını kesti 

1 
• - - hCJmbaisabetetti 

n~vut u , l"!agı·". '~f~n- ve aı·lc • • gı·zıı· Ba.rtl~anm zaptında. nın .... -ııttakı- Alman hududunu takip edecektir 
nın mU fi IYfl ini RUJUflT JDJD yetJe neticelenen ma.nevrala.rm . • 

yl le? servetini • f d• Tebnıknn ınulıas:ı.raıu ı~ın de a.:r- Berlin, 11 (A.A.) D. N. B.: 
pa Clf'IC4 tQ ~ = 1 Ş e lJOr nen tatbik edildiği aıılaşıJmakta- Geçen sene İlkteşrln sonlru:ın<l~ 

Y cnan: Şiikrii Ahmd 

A vrvpa Yarımaıdlısının, 

AkıdeAi2e doğru ııim

ıen, kiiçiik ve dar bir 
iiliui tf'.§kil eden İtalya, 90 yıld~ 

~ - - -._ dır. Limanın İngillz kıla.lan tara 1\·foskovada b~Iıyan Alman - Sov-
fmdan çrvrilmlş olınaıil Dlinkerlr. t (De,•anu Sa. 5, Sü. 5 de) Musolini biiyük 

bir kapitalistmiş! r 

-vaziyetini ha.tırlatrnaktadır. Fakat 
orada İn«tliz askeri İnı:-ili:ı1 filosu.- 1 
nun denize hak!m olması sayesin. !! ntone o 

---'• ngiltere çok memau.n • --
T obruk etrafında lo- Amerikan yardımının Hitteri Napoli limanında ve 

~ oynak 'bir siyaset takip etmek Atina, 11 (A.A.) - Son habel'le
Wir. Fnmay~ te~~ Te Kırım re nazaran Yunanlılar Klisuranm 
K-ı&'lA ı ı .... '-"' ~J lvan 1.:'ıil •. .. · 

de talıliye edıtmi,tir. Llbya Jlnıaıı- 1 

lanuda bulunan İt.aJyan rarnlzon
lan ise donanma.lannın miizahare.. 

nutuk 
tine nail olamadıkları i!l~ imlla 1 I 
vqa ksllm olnnn !Mhkümdur- m a n y a 

gilizleria taarruz ha· mağlup edeceği ka.. garda müteaddit 
zırhğı devam ediyor ~ıati gittikçe kuvvetleniyor yangınlar çıkarıldı 

letiıaiıı ta- .. şımaunuc:: ycnı vkill yş mevzı-
aMWVuna yuaDUfh • .Mer 1 . . 1 tm' i • I a. • ~ d(}ı.:ıilD1'.:ı..-

ngiliz 
•·- -·~·---

Palarmo, Mesina. 
bombalandı 

kez d vleü u_ . • -~ ~.. en ışga e ı~ ve talyanları Berat 
e er ... •J'lll S&J•lH 11111- 1 _ kürtm' •• 1 • nm bir ınemJekefln kuvvf't ve A [ 

Jeri gtid.. .. .. .L.a._ k Y<> una pus uş erdır. 
UfU, oamı ~DMll ya ası· İT AL YANLAR MÜŞKUL 

kuclretlncle ne k:ıdar miilııın blr i. mcıngaga 
mil otdnğıına lst.ıı elm!ş oldnğtı G d 

~ atlamuını t.min etti. Cihanda VAZİYETTE 
aüf tn mmtakalan, hayat aahalan dM Amerika.um donanmasını a· B a ... l ı d ı r azama ya var 1 

zami kuvvete çlkannak husu.<;ıın- ı1 g t 1 
aramak sevG.sile, iki siyMi kutup 
ian birinie eni.besine 3e yıl kapıl~ 
dı ve Bosna Benek ilhakına yeni 
lrir taviz olarak ve lJWanık ıaııla 
llıahk avlamak marüetiai sMter· 
.ekle, adalMS :perletti. Akdenb 
nziyetini, hikim 'bir dııear81DAya 
Phip olnuyan İtalyanm, tH te, 
7üzger1 etnıwiaıi mec.4>url kllnuf
b; yeni itiliflara k..ıtJmakta ıe

dk:medi. 118 .. plipler anmnıda, 

aılh masuma oturdu n &on.o•
iaki kahramaı:Wığile miitmalıip 

t.ir hisse de aldı. Arta kuvvedi 
l.ir A\'usturya ile kmnşu olmak 
gibi eski bahtmzlıktan kuı.tulmU§r 
hı. Bu memleketin nı.hreçlerw 1 
hile ele geçirmişti. Alaleni1'11Wci 
iisleri, garanti etmitıti. Viyaaa ve 
.Budap~~te polttikaJıınnda da aös 
uhtbi idi; Brenner, icap ettik~, 
ordunun bi.r yıiınak merbsi ohı• 
yordu. 
• Almanyaıda yeni (ereyan kuv
Tet kazanıncaya kadar İtaly&nı111 
~1) aset ibreei değişti. Babeps
buı seferini, AJmanyaD1D yardmu 
'e Fransanın döne-kliii \'e tered
diıdü sa~·esin41e uferle tetv.iç etti. 
rtti. 

İtal~·ada, hir i~areOe, bil günde, 
yi4z hinJik ordular silah başına 

kt ~u~·ordu. Bu, taze ve zinde 'bir 
km' ettir. ordu bo~luklarını dol· 
durur, her yerde ve her ''aziyette 
h<'defc yiirü~·cbilirdi. Ordu içinde
ki bu yeni ordu, ıç ve dış politika
nın da güvenfür bir aieti idi, hatta 
harp meydıınlarmda da denenmek 
le, bütiin gücliikleri kırabilitıdi. 

Ordu urdun nigehbanı. b1T 
miH tin azim , e iradesmin -tinısa

(De, amı Sa 5, Sü. 6 da) 

==---~·-============;:===ıı 

Diğer taraftan Klisuranın Yıı
nanlılar tarafından zaptı T~ped~ 

(Devamı Sa. 5, Sü. 7 de) 

da 1'crdiil kararda. İngiltcrenln .. , ' Kahire, 11 (A.A.) - itimada li-
deruz hildıniyetl nytos:ndl"ki mu. 1 Bn."' 9, 11 (A.A.) - Rador A- yık kaynaklardan alınan matfunata 
ka.vemrtinden k,-,ap edPn dersin a.- ı jaııs1 bildirb uı: göre, İngiliz kıUıları Tobruk ile 
lınıd~nı gö-•t;rnwktPdir. Genecal Antuımscu, Derline geri tl 

HAVA H A R B 1 11 ı naı garp arasındaki münakale ha an a ~ y~ :raıı SoıııaJi..tj hu- , ç.jrılaıı Alrnaııyanın BüL-.-. El-
dudunda lııgil!z'erhı 7·•n•~•t··-· bil I 

1 

. . . . . ....... =ı nı kesmeg-e muvaffak olmuşlardır. 

Kahire, 11 (A.A.) - Orta Şark 
İngiliz kuvvetleri umumi karar
gahının dün nşettıği tebligde, 
M ec:sina limanının şiddetle bom
bardıman edildiği bildirilmektedir. 

• ···'""" 
1 ıt 1 

- çı.sı Falerıcms ıle r fk f' 

1 1 1 dlrilftl Hk karaı.oıuıı str:ı.leJlk r•ıf'v . ..• . . e 1 ası şere ıne HAZIRLIK DEVA MEDİYOR n g i iz er ı·şgal (Devamı Sa. 5, Sti. 7 de) bır ogle ZI) aıctı vermiştir. 1 . 'ldi~ 
'~ j General Antonescu, ziyafet sa-- Kahire, 11 (AA.) - Bi din 5•· 

Bir gemi ile doklar ve petrol d .. 
polarma tam iNbeUer kaydedil· 
miştir. 1 d k• •• J ...... --.--=.--;;;....--..--...-._;;..;;,;.~...J ne göre, Tabruk ınıntakasmda İn· a tin a 1 Us nunda si:>yledil>i nutuh-ta, Alman -ere Ik . Al R gilizler hazıı•lıklarına devam et~ Palermoda askeri hedeflerde mu-

l man umen mimasrbellerinin inlkişa-

k •f b mekle beraber bazı İngiliz müfre· vatfakiyetle 'L--bardıman edıt ..... ....._ • •• d •• fında doktor Falericius'un gayret- uvrıı ~ 
• !erini ) :ıdcfaniş ve ezcümle ıdem~ · esı ır gun uz 1 T zeleri Tobrukun garbinde harekat tir 

h •• Q Y Y Q 7 e S l tir ki: yapmaktadır. Zırhlı kıt'alar Der- İngiliz hava kuvvetleri Napoliye 
UCU m U yap t J Bütün Romanyanın te'Skilatı de· ne - Bingazi sahil yolunda deviye ... 1 muvaffakiyetle neticelenen bir a--ilk defa yapılan bu 

akın iyi netice verdi 

lsviçre toprakları ~·in surette Alman Nru:.·yonal Sos- gezmektedir. İngilizler Tobrukun ReWeömhur Boosevelt kın yapmışlardır. Büyük bir vapu-
ialist inl-..ılabma ımüıtemayil :bir 65 kil-Ometre garbinde bulunan Ga· ra isabet kaydedilmiştir. Vapuru• 

Üzerinde uçtu nıi1li devlettir. Romanya, yarın!ki zamaya varmışlardır. VafİDgton, 11 (A.A.) - Ayan battığı zannedilmektedir. Bir gara 
Avmpada ve Cenuıbu Şar.ki Avru- TOBRUKA NE ZAMAN ve Mümessiller Meclislerlndeki bombalar atılrn1ştır. Garda infilak-Bern, 11 {A.A.) - İsviçre hudutları 

umuım.~arargilhı cuma akşamı aşağıda_ 
ki tebliği neşı-etm I şti r; 

:Muhtemel olarak sis dolayıslle yolla

nın şaşınnış olan jkl Alman bombardı
man iayyaresi, öğleden sonra, Bern ve 
jüra rnıntakalan üzerinde uçınuşlardır. 
Tayyarelerden biri Zürlh mıntakaı;ı ü
zerinde, diğeıi Luceme nııııtakası üze
rinde uçmuştur. Bılfıhara tayyarelernı 
birisi Scbamm Hausen istikametinde 
digeri Constance gölti istikam~nde İs
viçre havalarını terkctmi;;ıtir. 

pasınm yeniden tanziminde büyük TAARRUZ EDİLECEK? Jaillr&met liderleri clen1okrasH«e lari müteakip yangınlar çıkmıştır. 
Almanyanın rolüne di:rin ve sa- Londra, 11 (A.A.) - Libyadakl 7ardım edilmesine dair bir kanun Napoli Jimanında Littorio sınıfm· 
mimi bir ümitle ·bağlı •bulunmakta vaziyet hakkında, İngiliz kuvvet- liyibası te...U etmiflerdir. Bu li- dan bir harp gemisine de tam i.Eıa
ve büyük Führcrin adalet eserine lerinin Tobruk'un garbinde bu· 

(Arkası Sa. 5, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 5, Sü. 5 ele) 
ve makul ve dahiyane görüşler~e lunduğundan başka haber yoktur. -·-----·----------.. -·'"""'•••••• .... 
:;onsuz lbir ıtinıat beslemektedir. Tobruka hücumun pek yakında 
Roıman.) a. halen Berlin paktı ile yapılıp yapılmıyacağı malllın de
Almanyaya bağlıdır ve sükiınum.ı, ğildir. Londrada, İngiliz kuvveti~ 
emniyetini ve siyasi istiklalini, ri Başkumandanı General Waveh;ı 
bizzat ken<li kuvveti haricinde ıbu yakın hareketler haıkkın<la sUkülu 
yeni nizaillla istinat cttinmek:tedir. tercih eylediği ve bu tarzda hare-

( 00.niln 

04 

lçtrıcıe-!J 

------:------------------- ketin mazideki muvaffakiyetlerin 
R d Harp zamanında imar mevzuu biOmQ, ne en NE tuhaf gibi gelir. Fakat, İtalyu 

h •ı Jı • / efkarı umumiyesini oyalaımak, ku· 
SQ ı şe rı Q - \'Cİ mancviyeyi yü~eltme.k için, 

Beşiktaşta Feci Bir 
Cinayet İşle di 

amillerinden birini teşkil etmiş ol· 
duğu tebaruz ettirilmektedir. 
İTALY AN SOMA LiSJ NDEK1 

ELVAK 1ŞGAL EDİLDİ 
Londıa, 11 (A.A.) - Cenup Af· 

(Arkası Sn. 5. Sii. 3 de) 
n $ F 4 

• • ? büyük Roma şehrini daha ziyade 
mak ıstıgor bi.1yütme.~ ~kala h~t~a gelebilir. 

Stefaıu nın ,·eNlıgı nrnl(ımat. 
Yuan: A. ŞEKIB göre. Roma. bir iç şehir değil. ar· 

ital~·anlarm Ubyada, Arnavut-\ tık bir sahil şehri, yani bir liman 
........ lukta ugradıklnrı he.zimetin aki"-j olmak knrarındaclır. Yapılan pro-

t... .... ,.. ;;.. .. w " 
6 

ı:. .., :; i uu 
11 

_ leri, giin geçtikçe daha dyade ya- gram \'e plllna göre, 1950 ~ ılına Bı·r t 1
's1· degvn•krı· ...... ı· oa'""sıw.ıd"" boö- •ı l'e -~ı·•n·ı·ş 1rM~ ı•/[ı~ Şe--/ . .. 

8 • d \ t yılıyor, dal, budak Nrıyor. Artık, kadar, Ronıadan sahile kadar olan 
yerın en uıça lanmış bir hralae ölü bulundu ~t zimamdarların, İtalyada ku- kısım tamamen istimlak edilmiş 0-

Bir İngiliz pilotu uçuşa Bcşiktuşta feci bir ciııa,·ct işlen- lan Tcvfık, bundan 011 gün kadar Trakyada soylAp mın~ vei mancviye~j nasıl yükseltıneğe lacak, \'e bu arui par~ası dn, Ro-
hazırlanıyor miş bir adam bogazından kesildik eV\cl bu e\ in zemin luıtında yarı çalışacakları cid~en meraklı bir ınaya katılacaktır. 

ten başka, \lıctdıinıin 8 yerinden bodmm hi!'.sini \eren bir odayı ki- fak8Stnl V8 8,kerf gar- meu.u halindedir. Tarihi Romanın, bir sahil şehri 
Londra, 11 (A.A.) - İngiliz bom- bıçakla 'nrnlanarak, öldiirülnııiş- ralı:} arak, tıı ınmış , e orada ika !! olması _fikri, denizi görmek ana 

bardunan tayyarelerinin ~ uzden tür. Hadi e etrafında aldığımız metc b lnnuşhr. Ayni kaitn bir ftiZCnfarı faffiŞ etfiler Efkfırı umumiye~·i oyalamak zor ve iştiyakı nereden geldi? Filva· 
· · f 1 ı· d lfı t ·ı iştir. Bilhassa totaliter reJ·imJer fazla av tayyaresının re ırn ın e ma ınm 1 srı·nsı c ) uzı~ oı·uz: doktoı un • t I~ e gibı kuUnnrlıgı lıtanbul, 9 (A.A.) _ ' ki İtalyanlar, ötedenıberi Akde-

] k k f b, "'ina et B kt t ır" · · ı birbirini takip eden zaferlerle hal-gündüz ilk defa o ara e ır a- '- y csı aş n "oyı.çı Ca{ - bir kısım da \ardır Reisiciinıhurumu:r. ve Mil- ruz için« bizim deniz .. diyM1ar. Bu 
F • des' d tul af' · Jr J 't 1 kı Ol81arlar Ve çekilen Ul"d<l"ı, mn- . :ın yaparak dün ransanm şıma· ın ° 1 ısceı 'oma e aı e· CİNAYE'f NASIL .MEYDANA ı · T k d .. .. muharebe e.5nasında. ltalynnlar, 

ı } · b ' vi alt katında · 1 'st· Öld l li Şe imu, ra ya a •ey- ne\TS sıkmtıyı hafifletmeğe rah"'r-
lin<ieki hava meydan arım uç ır n ' cnmı. ır. ıı- ÇIK1 I? lap mıntakaıını ve aılıeri 1 ıı ""Y" Akdenizin kendi deniıle.ri olduğu. 
ziyaa uğramadan muvaffakiyetle riilen adaın, BCıŞiktn 1 ı taksi oto· Ba~ramın ıkinci pe.r cm:be giinii ıarniz,onları teltiıten •on· r, \ nu işbat edememişlerdir. itaı~ an 
bombardı an etmeleri ve dônüştel mobi.lleriuc d~n:kçilik \lapan bu kattaki atolyede bulunanlur, l ra bugün Juanbula avdet Stcfani Ajansı, ;\'eni bir haber donanması ne~e? Bu ınalôm de-
uç Alın fay~ lerini fü lir- Tel'fık adında bındır, bodrum odanın kapısının aralık il buyurmuılardır. ....erı.3 or. Roma şehrinin imarı için ı ğildir .• 

(Ar ası Sa. 51 Sıi. 4 de) Ortn ya"'h H bekar 'bir adam o· (Ar«ası Sa. 5, Su. 4 de) _ __ -· enı ,;e b ı ük bir plan ~apılmış. (Arka
51 

Sa. 
51 

Sü. 
2 

ele) 
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DIŞ 

POLİTİ 
----

amu ve Buğday 
Bir katil 
kaçtı 

istihsali arttırmak 
için alınan tedbirler 

#'="""""'""""",...,.,,""""""""""<==o'' 
Vaziyet 

Hükumetimizin pamuk ·işine 
verdiği ehemmiyet yerindedir 

Yazın: HAMiT NURi IRMAK 

• 
Tev•ifhanenin damında 
dışarıya ip azatlJHl -idamı lstenmlt olan ke

UI her tarafta aranı yor 
Buğday ve pamuk ... İlci mülum satın alıyorlar, :H n.umarıWan 80 İBtanbal t.eYkifyanesinden bir katil 

ist.ilısal maddesi. .. Geçea 1914 U- ıımnarayıı. kadaı: ipliklerle ınuhte- =::'!. v.:, m~i:'':'~~';!~: 
mumi Harbinden evve nen mühim lif ciN; pa.ınuklu mensucatı hasır- emmıJ"'! ınııf(ır. 

gıda ve giyeeek madelerinin ;püdai byorlar, aldığımu bu mensue&ta Kaçan adam, bir kaç q evvel, Jılor
maddeleri idi, battl daha enıelki her ilene milyonlarca lira tutan dö- dlvenköyilode arkadqı tıemulllı: amele

devirlerde, asırlar.da bile. İktısadt viz tediyesi mec'buriyetinde Ol- sinden Mevlfidil paraoına lamaen öl-
dürerek bquu vücudünds qıran ve 

buhranın geçen 20 yıl içinde her makta idik. Türltiye Cümhuriyeti sonra baş ve vücudü ayn ayn ,....ı-
sene fazh'eşan ııeyri, sanay\in iler- ve Hill<ıimeti Ziraat Vekaleti, plln- ııömen İsmail otlu Mustafadır. 
!emesi, milli ekon<mtlyi, milli pa- lı .istihsal ile pamuklar için elzem Jdal(lm olduğu üzere Mustafa, Me\l'l<L 
rayı korumak mecburiyetled bu olan suurı, kanalları, tohumlan 
iki mühim istu-1 maddesinın !uy- mümkün olduğu miktarda ve bolca 
met ve ehemmiyetini arttırdı. temine çalıştı, bu faaliyet devam 

dü öldül'dükten ı;onra içinde 35 lira bu
lunan cUzdanını, bir yorganını ve bir 
de kilçük valizini aimlf ve Kastamonu
ya kaçmıştı. 

Bir gün, kesik kafanın ııöaıül
düğü yerde, ineklerini otlatan küçillı:. bir 
çoban, hayvanın bulundulu yerde ga;rri 
tabi! hareket yapmasuıdan, yeri ko.kla-
1'1> ~e çalışmasından şüphelen
rnif ve merııka düşerek orayı biraz e,e
lemiş ve MevlQdün kesik başını me)'da_ 
na çıkarm11h. HMis- böylece meydana 

Ziraat Vekiletiade kurulan bir komisyon 
ithal edilecek makine -.e alitı tesbit edecek 
Zirai teşkillitmuzı mak:ineleştir-ıtir. Amerika, İngiltere '"" Macari&

mek suretile istihsalatı arttırmak tanda ithal edilecek olan bu malri
için hiil!dimetin tatbik etmekte oı- lli!lerin mühim bir 1<ısmuıı harman, 
duğu plan inkişaf etmekledir. biçme, ve sürme makinelerile trak. 

Ziraat Vekalt!ti emrine aynlan 3 
milyoo. liralık tahsisatla hariçten 
getirilecek ziraaat makinelerile 
malzemenin nevi, miktarını teepıt 

etmek üzre bugünlerde Ziraat Ve
kaletinde bir ıkoınisyon teşlı:il edi-

leceği öğrnilm~tlr. Bu komisyuıı 
evvelce getirilen makinele..den alı-

nan neticelerle ziraat mıntaıraları

nın dileklerini nazarı itibare alara\ 

mıntakalara göT'e en uygun tip m .. 

kine ve malzemeleri ithal edeoek-

törler, ot makineleri "Ye&aire t.,.ı.:il 

etmektedir. 

Ma.ki.neler gelip tevzi edildikten 
sonra hıikCrınetten yeni makıneler 
ithali için yeni tahsisat istmece!< 
ve ziraatimiz sistemli bir surette , 
makinele~tirilecektir. 

Diğer taraftan Nafıa Vek~letinin 
başladığı muazzam sulama proje
sinin de büyük bir kısmı ikmal e
diltnit bulunduğundan bir kaç yıl 
içinde zırai istihsalatımız geniş 

mikyasta artabilecektir. 

Romanya dan 
petrol geliyor 

Pi YASA 

y_, 
l'rel. H;;u.yU. Şiilui B .. l>cıl 

Türkiye Cürnhuriyeti, 17 yıl i- eylemektedir. Ba'krrköy, Nazilli, 
çinde bu ilı:i. mühim istilı.sal macL- Ereğli, Kayseri ve diğer mensucat 
desini kemiyet ve keyfiyet itibarile fabrikıalarımızm iptidai maddele
QOğaltınak için var kuvvetile uğ- rini, pamuk iplikleri böylece da
raştı. Bu hus~ hazırladığı. fay- hilde hazırlaya-bilmek imkanlarına 
dalı plAnları uimle ve muvaffa- malik ohna'ktayız. Yine bu :ıuretle 
ki.yetle tatbik eyledi. Türk milleti- ecnebi memleketlere her sene te
nin başta gelen yiyeceğini teşkil e- diye eylediğimiz milyonlarca döv!
den buğdayın ihtiyaca göre istih- zin dahilde kahnasına muvaffak 
salim temine muvaffa:k oldu. Son- olmamız dahi temin edilmektedir. 

rada fazla buğdaylarrmızı '.~aç e~ I . Pam.uk: ~uğday de~s'.nde mü
decek bu~y yeti.ştirilıooın.ra dahı hım hır ıstıhsal ve ıptıdaı madde
temin etti. 20 milyoo. kadar Türk mi7.dir. Türkiye Cümhuriyeti Ht
lirasma tekabül eden dövizin mem- kılmeti , geçenlerde toplanan pa
lekette kalınaııma amil oldu. Yeni mu.k lk<>ngresi müzakerelerinden 
ve ehemiyetli istihsal, ziraat prog- dahi anlaşılacağı '""çhile, bu işe 

ramlarırun tatbikini bu yoldu, ge-
1 
çok ehemmiyet vermekte, büyiık 

lecek senelerde Türk .köylusüne, . gayret ve himmet göstermektedir. 
Türk milletine ve Türkıye ıktısa-ı Pa:nıu'< müstahsillerimizin bütiın 
diyatma daha büyük istifadeler bu hakikatleri bilerek, hükumetin 
bahşeyliy<ıcektir. ı faaliyetine, planını hakikat haline 

ı;ıkuıca zabıta araştırmalar 7apm11 ve 
biraz ileride bu bala ait oeMdi de IÖ
millil olduğu :rerden bulup çıkamuftı. 
Haftalarca süren tahltikat ve takibat ne.. 
tlceslnde cesedin hilVİ)'etl tesbit edilmiş 
ve nihayet katil Kastamonu kö7lerinden 
birinde yakalattırılarak ıietu'imlze getl
rilmis ve parnllfla tamaen. arkadquu 
öldürdüğilnden idam talebile Birinci 
Ağr ceza mahkemesine verilrnittl. Mu
hakeme em .. ında Mualala delllilt alli-

Şehrimize gelen 
Vekiller 

Gıda madde
leri fiatları 

mallıar almak istİ)orlar 
22 milyon liralık Türk - Alman 

ticaret anJaşma,:,ı hükü111Jerine gö- Roıııauyaya üç yüz bine yakı• 

mi göstermiş, Tıbbı adilde müphade 
altına alırun11 ve neticede şuıırunda hiç 
bir bozukluk bulunmadıjı ...., ehllyeti 

Münakalat Vekili 
tetkikler yaptı 

re, meınleketin\iz<leıı mal almak Alman askeri kıtaları geldiği Iıalr 
Komisyon yarın şeker istiyeıı Alman firmalarının mura- Jmıdaki Macar ve Bükreş haberlr 
• • • d k •. kıplan Berlin Türk Ticaret Odası ri sağdan , soldan tekzip cdiidlo 
IŞIDI e tet liıC edecek tarafından şehrimiı.deki alakadar- l\Iaamafih Bükres, Rus~uk vesail 

Bayram münasebetile toplana- I Jara bildirilmiştir. Bu firmalar da-ı şehirlerdeki bü)·iik kışlalara ~ 
mıyan Fiat Mürakabe Kom is onu 

1 

ha ziyade zeytin) ağı, dokuma ham. mnn efrat ve subaylarının geldıgl" 
yarın tekrar toplanarak gıda ~ad- "."'~deleri, yün, pamuk, heı: nevı ni. bizzat görenler. ~arılır. Falı.ıı~ 

Pamuk ... Türk vatanının çeşit- getirmeğe çalıştrk!annı görmekte-· 
li mıntakalara ayrılan iklimlerin- ı yiz, ilerisi itibarile de, halde ol
deki topraklarından bir kısmında ; duğu gibi müsterih bulunmaklığı
Adana, Mersin ile, Ege mmtaka- mız icao ettii!i düşüncesind~yiz. 

cczaiyesinin tam olduğu tıbbı adll ra
porile anlaşılmıştı. Muhake mesi ~ah.ille
rin dinlenmesi için b~a ıüne bU'8kıl
mış bulunuyordu, 

Meclisin 'kı§ devresi tatiline gir
mesi üzerine bayram günlerini şeh
rimizde geçirmek üzer bazı Vek\l 
ve Meb'ııslarımız şl'/ırimize gelmiş
leroir. 

d 1 
. .. . . · zıraı mahsuller, barsak, keçı kıh, miktar hakkındakı ifadelerde nıu 

e erı uzerındek.i çalışmalarına de- bb ' b ti h d · · t k - b"' ·· k b. Jd g· -tı ı ne a ar, am erı ıs eme - bal ağanın uyu ır payı o u 

Slnın çok yerlerinde pamuk yeti~- H. N. r. 

Bayramın ik inci. günü akşamı tevkif
hanede gardiyanla?" taral1r1dan yapılan 

kontrol neticesinde Mustafanuı koğuşta 

bulunmadığı görülmüş ve yapılan bütun 
eraştnnalara rağmen kendisi buluna
mamıştır. Ertesi günü ~vkifuanenin ar

tirilmektedir. Ziraat Vekaletinin ll!ııO'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!l""-""'!!""1!!!!!'!!!!!1!!!!!!!!'!1!!!!!!!'!!Pll \ ka tarafında kule denilen kısımdan aaa-
planlı faaliyeti, yeni, yeni pamuk il U l E •oç E R R l IC ğı arsaya doğru ucuna odun baklanmli 
istihsal mıntakaJ.a:rı teminine amil bir ip sarkıtılmış olduğu görülmüş ve 
oldu. Türk:iy~ Cfunhuriyeti hükiı- Musta!anın ge<:e kimse görmeden iç 

Ank: ")"' tr bahçeden dama çı.k• ı ı ve ag lcbi ihtimal 
metinin ıni1H sanayi ve fabrikalar araya ı ave en ı:oce bir hayli danoda bekledikten sonra 
kurmak, işletmek siylll!E'ti, e!M!m- geferleri tedarik etti ğı ipi dı.ş taraCtaki arsaya u-
miyetli gayretleri, iptidai maddele- Bayram sonu müna.sei>etile, ev- ;oatarak aşag' kayıı> kaçtığı anlaşılırul-

rin başında gelen pamuğun, fazla velce Aııkacadan istanbula gelen· tır. 
ırad i se hl' tün zabıta merkez~rine bil

Gelen Velkiller, İktıaat Vekili 

Hüsnü Çakır, Dahili~ Vekili Faik 

Öztırak, Maliye Vekili Fuat Ağra-

lı, Münakal8.t Vekili Cevdet Kerim 

İncedayi, M. Müdafaa Vekili Saf
fet Arıkan, Sıhhiye Vekili Hulfısı 
Alataş'tır. Ticaret Vekili Mümtaz 
Ökmen ile Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücelin de şehrimize gelme.;; 
beklenmektedir. 

hrimlzdekl Yeki !er !stanbul

da kaldıkları müddet zarfında Ve-
ve ihtiyaca göre yetiştirilmesini de. !er avdet etmeğe başlamışlardır. 
temin eyledi. ı Bu itibarla, Ankara trenlerinde 

di r il miş ve Cırarlnin teksir edilen fotoit- kalete bağlı müesseleroe tet<ikler-
rsfl a rı her ta·nfa gô!lderi~lir. Bu de bulunacaklardır. \ 
giınlerde yukalanacaJı wnulmaktadır. ı .. ,. . . . . ı 

!Vlust•fnnın damdan aşağı sarkıttığı Munakalat Vekıli Cevdet Kerını 

vam edecektir. Komisyon yarı ; 

yapacağı toplantıda Mürakabe Bü-

rosunun perakende şeker satışları 

için hazırladığı raporu tetkik ede-

cck ve lüzum görüldüğü takdirde 

perakende şekere azami satış fialı 

koyacaktır. Bundan başka ayakka-

bıcılar cemiyetinin bazırla<l.ğı 

por da tetkik edilecektir. 

·criciye V iU 

Dün ak~.ım Arıka
. .. ya avdet etti 

ra-

Yalnız bu kadar değil; pamuk, yolcu adedi mühim miktarda ad
el tezgahlarındaki dnkumaıardan . mıştır. Bu va~iyct karş:sında tren
diğer ihtiyaçlardan başka sanayıde !erde izdihama mani olmak için, 
iptidai madde olacak evsafta yetiş- ı Devlet Demiryolları İdaresi bazı 
tirilmeliydi. Kurulan pamuk istas- tedbirler alnııt ve bu meyanda iki 

yonlarında, alınan tedbirlerde, da- gün muteber olmak Ü•ere, mun
hill dokuma imalathanelerinden :ıam seferler ihdas etmiştir. Bu i· 

ipi nereden tedarik ctt.ği de ve hldlse- İncedayı bayram günlerinde,. De
de vazif<!dar gamiyanlardan kimsenin nizyolları +,imanlar U.· Müdiırlüğü Bayram tat'.lini şehrimizde ge
mes'uliyeti olup olmadğ da ayrıca tah- merkez idarelerinde meşgul olmuş içirmek üzere Istanbula " l miş olan 
kik edıln . ckıedi r. ----o---- ve ayrıca Halisteki havuzlarla li- Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

l.i.ve seferlerinden birincisi dün 
başka, hallrunızın ihtiyacı için el- Haydarpaşadan Ankaraya hareket 

Yeni mmta a ticaret 
müdiirü 

İstanbul Mıntaka Ticaret 

man işletmesinin antrepolarını t~f- dün ~ki ekspresle Ankaraya 
tiş etmiştir. Münakalat Ve:<ilinin. avdet etmiştir. 

zem bulunan mensucatın ıptidai 

maddelerine yanyacak Ekspres v" 
Velevland gibi cins pamuklarımız 
yetiştirildi. 

etmi§tir. Wnci tren bugiın saat 
14,25 te Haydarpa~aıfaıı har~kcl 

edecek ve ertesi gün 6.55 te Anka
raya muvasalat edecektir. 

Mü bu akşam Ankaraya avdet dmeı;i 
diirlüğüne tayin ediloıı Rauf Sar
per'in bugün veyahut yarın şeh· 

rımıze gelmesi be1<.lenm~:.tedir, 

T~kiliıtlandırma Umum l\Iüdür-

muhterıeldir. 

Bir adam ölü bulundu 

DEN l Z 

İalllh olunacak limanlar 

Adana pamuk mmtakasındaki 

lk-0za pamuklarile yetiştirilen pa-
Fakirlere erzak ve kömür 

dağıtılacak 

lüğüne tayin ediJen A\.T.i S:ıknıan 

perşeınbp güuii şehriıni.zd ~a ayrı· 

!arak, Ankaraya gidecektir. 

Dün gece Beyazıtt.a Maı·puççu- hakkında yeni bir proje 

lar caddesinde Niyazi isminde bir BaLı Iimanlarımızıu ıslahı vo 

mııklardan mensucat için dokuma 
adanı ölü olarak bulunmuştur. Po- " . . • 
•~. ··ı·· .. b b' . ~-' akta 1 asrı tcchızatla teşkılatlandırılması 

imalathanelerinin 
T-0pkapı Fukaraperver Yurdu 

hazırladıkları 1 nun müessisi eski H.ilaliahmer re 
Ke lwede hora tepm.?k 

istemi' 

J._Q' o u n1un sc e tDıl 8& ~lntı - .. 

d için, Miinakalfıt Vekaletinin hazır-
' . ır. 

ka:ba mamulAta iplik yetiştirilmek- islerinden ve Sinop saylavı mer ladığı proje son şeklini almış ve 

te idi. 20 numaradan 80 numaraya hum doktor Galip Hakkı tl'stü-

kadar iplikleri, İtalya vesair ınem- nün ölümünün bugün yıldönü
;ınüdür. Bn münasebetle bu sabah 
Topkapı Fukaraperver Yuı·dundı 

muhtaç ve fakir ailelerle k>msesiı 

leketlerin iplik fabrikaları mımıu

Iatından ithal mecfuuriyetinde kalı-

Arife a:-şamı Şelızad<'\ı...şıııW. 

pek fazla sarhoş olan şoför Nuri, 
kahvelerden birine girerek ma•a
nın üzerine çıkmış ve orada hora 
tepmek istem'ştir. ~akalanan Nu
ri, Sultanahınet Birinci Sulh Ceza 
Mahkemesinde S lira para eczası 

ve 1 lira da mahkeme m:ısı·afı ö
ı!eıııeğe mahkWıı edilmiştir. 

Bir lokomotif devrildi 
müta!iıaları alınmak üzere alakalı 

Makinist Remzinin idaresindeki Velciletlere ı:önderilmiştir. Proje 
Banliyö treni lokomotifi dün saat yakında Mocli&e verilecektir. Islah 
14,15 te Suadiye ile Erenköy ara-

1 
k md 

d 
. . o unaca limanlar meyan a, 

sıııda scler yaparken, evrrlmış, 1 •• 
yorduk. Filhakika o memleketler I dullara, ihtiyar kadın ve erkekle

dahi iptidai maddeyi teşkil eden ı re kömiir ve muhtelü erzak tevzi 
pamukları Mısırdan, Amerikadan olunacaktır. 

fakat bir~z sonra yine yoluna kon-ı Zonguldak, Ereglı, Samut>, ~mas· 
ınuştur. lnısanca zayiat ve yara- ra, Trabzon ve İskenderun lımu• 
lamna olmamıştır. !arı vardır. 

/lt.ti•mıtt Etichl Rom•nı: 60 ağır hava ona tesir eder mi? Bil- liyorlnr ... Bir gün öldüler mi, gaze
hassa Lutfullah paşaya dikkat et· telere para ile yazdırılmış yarım 

ÇIR\~ .S\ IF=\\ Vo o~ o C?;I n melisiniz! Musikiden o kadar mü- sütunluk bir methiye ile bütün reg IQJ ~ U U Q ~ U 1 teessir olur ki, gözlerinden inci gibi zaletlerin iizerinden bir sünger ge-

l 
yaşlar dökiıliir.Fakat rikkati kalbi, çirilir, mevludlar okutulur, şehrin 

Yazan: MAHMUT YESAR t" babasını jurnal ctmeğe mani ola- göbeğ-ine diktikleri yaldızlı, süzeş-
T i c a r e t yaptuıı, şeri- ı Eskiden onlardan kaçıyordum. Me- mamıştı. Bahası Taif zindanına nef- ı li mersi3 eler le süslenmiş mezar 

kim dolandırdı. Evvelce, hiç bir ğer bu, emin bir y-01 değilmiş Ara- yedildiği gün vüzaret alınıştı. Oda- taşlarile tertemiz ipkayı nam edi
sebep olmadan ha)·ata dargındım, !arına karışınca beni unuttular. da ne diyordu, duydunuz, o izdi-

1 
verirler. 

kalbim, isyan, gayz dolu idi. Llikin, Ben, senenin on iki ayı burada, şu ham, iğren~ hohılu kalabalık paşa Piyanonun sesi uzaktan akı;edea 
bu, sonu gelnıiyen darbeler altında harap kö~kte oturuyorum. Her gün haz•etl.rini rah at'1z ediyoomuş! ... bir su şıkırtısı gibi damla damla 
şikayet etmekten de korkuyordum, bir misafir gelir, beni de ziyafetle- . tğrenç kokulu kalabalık, kim bili· akıyordu, küçük bir sükutu, sürek
ürkek olmuştum, yava; )avaş ken- re, eğlentilere çağırırlar, hiçbirini yor musunuz? Halk, lı iılit sırtından li bir el şakırdısı tnkip etti. 
dimi miskin bir tevekküle kaptın- kaçırmam.. geçindiği mazlum sürü, yani sen, I Veli Bey ayağa kalkmıştı: 
yordwn. Hayatı, kendi hayalimdeıı Keman, ağır hir melodi çalıyor- ben ... :lleşrutiyet ilan olununca bu - Galiba fasıl b'.t~i, dedi. Be!.ki 
bir şey ilave etmeden görmcğe baş- du, Veli Bey elile d:.:ne rdu: herif tc bir tarafa savu ştu idi, şim- bahçeye çıkarlar, hızı burada gor-
ladım , lif eğer, hayatııı biitün sırrı 

1 

R' ed . N k t d' h b' b" li 1 , 0 mesinler. Cemil Kazımın koluna . . . - ıca erım, uman · ap anın ı ep ırer ırer ge yor ar. n-
bıırada ımış: Aşka, kadına, ınsan- 1 d zd • ..ı.~ 1 h . 1 d 1 d girerek ilave etti: . • . o o s, poyra an nas~~ ara, er gıin vapur ar a, tren er e 
!ara liızumundan, dcgerlerındcn k 1 ki b h .. d _ Şimdi, notayı bulamadım diye . mış u a arı, u a v a a n raııtgeliyoruz. Parmaklarında el-
fazla chenunıyet vermemek... ı 1 .. G " ' .,._ 1 ki ne eğlenecekler! .. . ... . ne an ar. e ç e ~ ay, JJV"" mas, pır antn yüzü er, incili, ya .. 

Durdu, cıgerlerın~e toplanan ha-

1 

laybada bir köy düğüniine davet- kutlu lmavat iğneleri, altın, gü- Keyifli keyifli gülüyordu: 

Va) ı bir nefeste boşalttı: li idik, eline tahta kaşıklan alarak müş saplı bastoıılar1, şemsiyelerile - Eğer işin iç yüzünü bilseler, 
- Hayatı sevmeğe, -0lduğu gibi 1 bir Konyalı oynamıştı ki Vallahi servetlerinin y aftalarıııı üzerlcrin- bü•bütiin gülerler amma, bereket 

görüp anlamağıı başladıktan son- 1 ben bile neş'elendim, karşıs~ ge- de taşıyan bu eski devir yndigarla- farkında değiller ... Siz de duydu
n in.anlar bana zulum edemedilw:. l çip şıkır şıkır oynıyacağuıı geldi.Bu rı hilJa bizden hürmet, riayet bek· nuz, bana sakar avcı diyorlar. Dok-

tor, ben doğru dürİİflt sil8.h atma
sını bile bilmem. Fakat kış. yas 
köpeklerimi yanıma alır, silahımı 

oınuzlayınca ava çıkarun. Bugüne 
kadar bir tek kuş vurduğumu bil
miyorum. Her vakit elimi kolumu 
sallıya sallıya torbam boş olarak 
dönerim. 

Cemil Kazım sordu: 
- Demek, yalnız başınıza kır

larda gezmekten hoşlanıyorsunuz. 
- Hayır, ne gezmek, ne de av

lanmak için ... Zavalk kuşcağızları 
kurtarmak için ... İki tutam tüy, bir 
avnç et parçasına hırslanan avcı
ların şerrinden onları kurtarmak i
çin... N ercde bir kış kümesi gör
sem, boşa silAh sıkar, kaçırırım. .. 
Köşke girerlerken Cemil K&aıma 

baktı: 

- Başınızı ağrıttım dokt-Or ~-· 

- Bilakis pek memnıııı oldum. 

- Sizin, orada sıkıldığınııu. gör
düm. Gençken ben de size belUIİ
yorclunı. Arasıra bJJraya gelir. 

tedirler. Alman firmaları buna anlaşılıyor. Tahtelbahir ,!ıarbi eski 
mukabil, her nevi makine ve sınei şiddet ve temposunu muhafaza el 
mamuliit teklif etmektedirler. mekt.e berdevamdır. 

Kurtun mühür fiatları 

yük ... idi 

Avrupa harbinden S-Onra, her 
nevi malzeme meyanında buğday 

korwna vergisine mahsus kurşun 
mühür fiyatlarının da yükselmesi 
yüzünden, Maliye Vekaleti alika
darlanlan kurşun başına 30 para 
alınmasını bildirmiştir. 

Çimento yüklü bir 
motör battı 

Askeri vaziyetle sıkı bir suretti 
ilgili, siyasi sahada da harikuliııi' 
bir yenilik görülmüyor. Yegiıd 
mühim nokta, Ameri>.a politilı:I" 
sının Avrupada faal bir saflıaY" 
girınıcsidir. 

Amerikanın yeni Vichy ne:ııdi9' 
deki Sefiri M<Mıyö Leahy., bu şolr 
re varnıq ve hükilmet Reisi Ma,. 
şal Petenle gör~tür. ~ 
ve Fransız müzakereleri bir ulll 
noktaya varmışa bem.i,yor. İki haf' 
tadır hiçbir t.eraai kaydoluıuur 

Altı gün evvel Darıcadan yükle- maktadır. Filhakika gerek serıı
diği 270 ton çimento ile Gelibolu-' ve gerek Vichy'n.in sıkı ketumiy.,r 
ya gitmekte olan Cengiz isimli bü- leri yiizünden, konuşmalarm mi' 
yük ın-0tör ve ye!keulinin henüz hlyeti bakında sarih malumat y.,) 

anlaşılamıyan bir sebepten he§ ise de, FranııaDID, harbin bu saf' 
gün evevl gece saat üçte Marmara hasında, Almanya ile daha faal bit 
Ereğlisine takriben beş mil mesa- surette mesai birliği yapması, ir 
fede su alarak, batlıi!"ı öğrenilmiş- tendiei, fakat Fransız hökQ.melİ' 
tir. Mürettebat motörün sandalı i- nin buna muvafakat etmekte U' 
le kurtulmağa muvaffak olmuş- enni ve iti.dal göst.erdiei tahmin r 
tardır. lunabilir. Ruzveltin Sefirinin mil' ~ 

Gümrük ambarının 

kömürlerini çalanlar 

Sirkecide ithaiat gümrüğüne ait 
ambarda taş merdiven altında yı
ğılı bulunan taş kömürlerini bay
ramın birinci günü sabahleyin çu
vala doldurarak, kaçıran Havva, 
Meryem ve Snde adlarında üç kıp
'ti kadın yakalanmış ve Sultanah
met Birinci Sulh Ceza Mahkeme
sinde muhakeme edilerek, birer 
ay hapse mahkiun olmuşlardır. Ka 
dmlardan üçü de derhal tevkif o-
dilmişlerdir. .. 

sizden de bahsederler, sizi giyabea 
tanıdım, siz bu meclislerin bu ale
min adamı değilsiniz. Ukin ne ça
re! Bu hayata k~aksmrz,.. Ni
çin uqk duruyorsunuz?.. Allah, 
dünyayı bir kısım insanlar eğlen
sin diye yaratmadı. Senin de onlar 
kadar bu toprakta hissen var. Sen 
de gül, iç, neş'elen ... 

Cemil Kazım, onu dinlerken bey
nınde toplanan ağır bir buharın 

ya\'aş yavaş dnğılıp uçuştuğunu, 

bu, gölqrnbbe altında birbirini an
lıya bilen ayni ruhta, ıııyni histe, 
' ni yaradılışta insanlar da bulu

nabileceğini hissediyordu. Bir şey 
söyliyemedi ;onun bir kadın eline 
benziyen kiiçiik yumuşak elini 
kuvvetle sıktı. 

Klişkün kap ından Nigar k-OŞB· 
rak Cemli Kiiumın b-Oynuna atıl· 

dı: 

tacelen Vichy'ye gelişi, herhalci4'1 
Petenin mukavemet fikirlerini ı.
viye için olacaktır. 

Esasen şahsi politikasma fazla~• 
kapılarak, kendisine nrilmiye' 
bir hareket serbestisi almış bu!ıı• 

nan Lavalden ayrıldıktan sonr•• 
Mareşale Vaşingtonun tevecciill 
ve muhabbeti artını§ olabilir. ur 
yaz Saray misafirinin faal bir si
yaset takibine başladığının diğel 
bir delili de, Amerikanın İtaiy• 
Sefirinin yakında Komaya avdııl 
etm .. i key{iyetidir. Bu zat, hasf..I" 
lık vesilesile dört, beş aydır Auıe' 
rikııda bulunuyordu ve tekrar ıne' 
muriyete dönmesi, gayet meş~ n 
bulunuyordu. Fakat Ruzveltin sof 
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•ocak başı müsahabesi• ile berll" 
ber, Mösyö F'ilips de MusS-Olinini• 
nezdine tekrar izam olunuyor. 1-
talyan diktatörü ile demokrat •' 
fin murahhası arasında görü~iıl"' 
cek birçok şeyler vardır. Esase' il 
İtalyan matbuatı, Ruzveltin -' 
konuşmasını hiç te iyi karşılanır 
mıştır. Tesbit ettikleri nokta şu<lıı' e 
ki, Bahrimubitin öfosinde akis "4 n 
telakki ne olursa olsun İtalya. ı.•• 
disi içia. çizdiği ~-oldan inhiraf ~ il 
miyccektir. Bu, Runeltin J{r n 
Viktor Emanuel'e çektiği yılb~ 
tebriki telgrafında izhar ettiti sıııll 
temennisine bir cevaptır. E a~ 
Anıeri.ka Cüınhurreis.i me hur ııı d 
sahabesinde: •Korkusuua ve l>~ 
olarak temin olunabilir ki, Anı~ 
ka hükumetinin sulh sö>lerinı ., 
el ve takviye etmek için, ne~' 

- D<lktorcıq;'llm, iki saattir seni hakkı, ne de bir se elıi vardır. 
1
, 

arıyorum. ğer ki, mlitecavirı memlek~ 
'-4rkıuı var) (Detıcımı 6 ıncı ıaııf 



lçika kıtaatı Siam - Hindiçinilltalya Şimali Af
akında har ô- çarpışmaları cid- rikada ümitsiz va

!: l işf rak ed cek di safhaya girdi ziyet düşmüştür 
bit --m----
::, ıelçika mÜ6temleke 
~ zırının beyanata 
·di• ondra, 11 (A.A.) ..-- Mu ıakil 

ır~ çıka a3 n ına gi:ll Belçika mi.ıs

!ii,. ıleke nazın Deh eschauwer Bel

:Cb- i Kongosunda bulunan ıut'ala
~; pek ~akında harekat Jştirak 
l c ·Ierinı bildıı:miştır. 
pO" 

i- lüstemleke nazn ı, halen yarını-

------
Sk~m b kum ndanlığı 

Franııxların g ri 
çekildi" ini bildiriyor 

--a--
vu turaly H ıiciye 

Nazırının beyanata 
Kalküta, 11 (A~.) - Avııstrnl-

Bnngkong'.r::: 11 (A.A.) - Siam ya harbiye nazırı Spender Avus

başkumandanlıgı, Fı:aı ız tcı~ ya- tralyaya hareket etmeden evvel 
relerinin Çar~mba gecesı Bang- Kalkütada gazetecilere beyanaLla 
konkg, Praşinburi ve Uıbolu bom- bulunarak demiştir 'ki: 
bardıman teşcbbüslenne mukabele Son muharebeler üzerine İtalv 
olmak üzere Sio.m tayynrclcrınin Şimali Afrika bilhassa 'rrablusgnt'p 
Fransız HindiÇ,ınisindeki Saygou, çölünde ümitsiz bir vıızi)ete dtiş
Dabat ve Pon~mpentı bombardı- mii.~ür. İşlerin gidisine bakılırsa 
nmn ettiklerini biJ.d.iı n ektcJır. İtalyan donanması Trablusgarpdc

Tebliğde karada Frnn::ıız kuv- ki İtal;> an kuvvetlerine yardım ~t
etlcri baskuınandanı General 

vetlerinin ciddi bır mu:ka ·ernctte melk içın Akdenize çrk:malt teşe'.>-

r Belçıka Kongosu umumi valisı 

r :kmaıu; ve Belçıl-a Kongo.ııu .. 
ns olduğu halde. Kenyayı zi- bulunmnksıaın cekibnekte olduk- hüsünde bulunmıyacaktır. Akde

ir et etmcktcdır. Bu zat, Şarki Af- Iarı ila\'e edilm;ktediı. Sııımlılar niz, evvelsınden daha az bir İtal
bil ıdaki İngiliz müstemleke ma- bi.ıyı.ik miktarda sil "h ve tGChızat yan denizidir. Hakikat şudur ki İn-

ları ile şimdiden miıteaddit gö- ele geçinnışlcrdir. giltere bu denizi kontrol etmekte 

e'l€rde bulunmu lar<iır. HAVA HÜCUMLARI SIKLAŞTI bına~naleyh Orta Şnr.kın anahtat!-
ş nı elinde bulundurmaktadı • 

' o Nongkai, 11 (AA.) - Siıun ıle 

acartica
t münasebatı 

Frnnsız Hindiçinisi arsındakı hu
dudun muhtelif noktalarında şıd
detli çarpışmalar vukua geltnetk
tedk Sık sık yapılmakta olan ha\ a 
hücumları dolayı ile bütün şehir-

lngiltere Hava 
N zırının nutku 

J61İmİZİR Reisi beya- lerde ve butün koylerde ~şıkları fnniliz hava kuvvetleri mem-
ıkarartma takyidatı şiddetlendiril- IJ 

natta bulundu miştir, Bu takyidat Na.nkai'de çok leketi m ğ'Obiy tten kurtardı 
apcşte, 11 (A.A.) - T\J.rlc tı- şiddelidir ve polis \ gonülHı müf- Londra, 11 (A.A.) - Hava nazırı 

t heyetinin rcısı Şrunan. Mag re?.elen, beşinci kol mensupların·n s· ıa· . d b' 
ı, t · d ·ği ı.. • - Fransız tayyarelerine isaret vemıe- ınc ır dun radyo n ır nutuk 

ıı o ag gaze esme ver ı .,ır mu- . . . . . . söyliyerek pilotların talimi için 
ii· atta ezci.ımle şunları söylemış- melermı temın ıçın butun gece ka- . _ . 
"" ralkol gezmektedir. Burada örfi i- tatbik edilen yeru usulden bahset-

.,ld 'ürk ve Macar hilk"·ı11etleti me\'- dare ilan olun~tur. miştir. 
u Nazır demişfar ki: 

et mukaveleleri tas!i~e edere~ İngiliz tnyyarelcrinın 1940 daki 

ları Şimdiki ihtiyaçlara uydur- Alman yada bir faaliyeti İngiltere tarihinde en şan-
a karar vermişlerdil'. Bu hu- lı sayfayı teşkil etmektedir İngiliz 

Macar hükfunetı tarafından mühimmat fab- hava kuvvetleri memleketi mağlıl· 
lan davetten dolııyı memnu- biyetten kurtarmış, bize zaferi ka-

_. · Karşılıklı anlayı muştcrek rikasında infilak znnacak şckılde teşkilatlanmak zn-
• Tetlerin iki devletin arzu ve manını temin eylemiştir. 
Yaçlarına uygun olarak netice- İngiliz hava kuvvetlerinın vazi-

· ne hatlinl olncaktır. İki Brno 1 hri şidd tli infi-
leketin ekonomi'k bünyesi bir- fesi "ttikçe artmal.tadır. 
· tamamlamaktadır. Bu UTet- lakfartn tesirife sarsıldı Nazır sözlerini şöyle bitirmıştır: 

ıer iki memleket te peqc y kı . Londra, 11 (A.A.) - Londraya Fakat bize daha fazla pilot, daha 
it aktdilecek olan mu'kav~ n çok iyi kaynaktan Almanyamn fasla ı·asıt ve daha fazla topçu liı-

adc edebilecektir. en Doğu Moı·avyasındaki büyük Po- zımdır. Bunları yeni talim plan. 
l.icltc mühimmat fabrıkasının her- sayesinde temin edeceğız. 

Arjantin bitaraflıiı 
nos - Aires, 11 (A.A.) - Stc-

.. tarafhğın muhafa?.asını teMm 
kongre ·c matbuat hürriyetim 

:lıt eden bir layıha tevdi edtl
tiı. 

Arjantinin ınuha
,,. .ere karşı bıtaraflığını ihlttl eden 

ııyette azılarla ecnebi devlet 

~ erine yapılacak tahkirJer ciıruıu 
-edıl?Mktedir. 

hava olduğunu biıdiren maliımat 

gelmiştir. 

Bu fabrika memleketin en mü
him fabrikaların<lnn biri idı ve iş
çiler.inin ekseriyetini Çekler teşkil 
ediyordu. Almanlar 1939 da Çekos
lo\'akyayı ışgal ettiiklcrindenberi 
fabrikada )erleşmişlerdır Felaket 
Noel arifesinde \•ukubulmu tur. 
Birbırini iakip eden uç infılak vu
kubulıntJ§, 100 kilometre kadar u
zakta bulunan Brno ehri arsıl
mı~tır. 

N o TL A R 
Lüka 

mağazalar 

Bcyoglunda b zı lliks maga
alıır \arını 1,i, bunfarın .sutı
ıudıı Fi)nt l\lürakobe Komi -
onu hn21 cliiks• kararlar 'er-

• oi~tir. Ltiks i mini foşıyaıı hıı 
ıJ aağauılar, satı larmda kur nis 

ti oI:ırıık ylizdc yüzü kabul 
ıJ di) orlar, I<"ikat .lUürakabc 
·, ~0ntisyoııu da bunu kabulle
ıiyorınuş! 

Bizim 'nnmn-0llcı bu i duy
ıuış, ~ava ça \'anınıa g idi 
ulağıma şunu (ısıldnd.ı: 
- Yüzde ~üz kur etme · 

e men kabul edilen bu lit&u. 
nngaıalarn mutlaka ibti~ aç 

1' ar mıdır k nulan ~'nf o
unnıu ? 

Ben, bunun ce bını , ere-
ncdinı ,., d . . ? · ~ n ersımz 

iyi gc~i11mek 
----~---~-----------
i ç i il --

şüııiir, bilıniyorııııı. Bizim Na
nemolla şöyle dedi: 

- Kocalar, karılarilc iyi ge
çinmek için, tek şey yapmalı
dır. Kadınların istedikleri her 
.§eyi yaıunakla. Her koca, ka
rısının i tooiği her şeyi al ın 
da bak, kavga, giıriiltı.i olur 
ınu? .• 

mal:zcmeai 

Bir Amcriknlı f ı ma 1stan
bul tı aıuvay mnbem i , esa

ire 'ermek j~in müı-acaat et
miı! .• 

Bu ne havırlı ıs?. Aylardır, 

mal ıe atacak fobrika ara 
m~or da, bulunnm ordu. Bu 
Amerikcıh firmanın nıürac atı, 

av ğıınrzn gelmi!I bir nimet! 
Artık dideler ru n! Allah ~e

re de p zarlıld da uyuşulsa 

'e malzeme gelse. 
Bizim aııcıuol ile bu 

balı i onıı§ııyorduk ta: 

- Aınau, malzomc bir an 
e\'Vel gel in, dedi cunluı bu 
hal dt'v m ede tnmvayl r 

ile hıc 1 

Y ugosla vyada kömür 
fikdanı · 

Bükrcs. 11 (A.A.) - Stef.:ın.i: 
Kömür fikdanından Yugoslavya

da 50 tren liığvcdılmiştir. 

Yeni bir bombardıman 
tayyaresi İngiliz kuvvet. 

lerine katıldı 
Londra, 11 (A.A.) - Spitf:relcı

dan çok daha siiı atli ve çok daha 
Jmvwtli siliıJılarla miicehhoz yeııı 
bir u~un ~esafe bombardıman ta;
yaresının Ingilız. hava kuvvetlerine 
katılmış bulunduğu if a olun
maktadır. 

Tas ajansının tekzibi 

Moskova. 11 (A.A.) - Ta a
jansı bildiriyoı: 

United Press Amerıka a3ansı g 
Sov) et harp gemısmın Sulına ci
varında Romen kara ularına yak
laştığı hakkında Bükrcştekı muha4 
birinin bir telgrafını neşretmıştir. 

Tass ajansı bu haberin tamamen 
uydurma olduğunu beyana mezun
dur. 

Musolini haıtahaneleı-i 
ziyaret ediyor 

Roma, 11 (A.A.) - D. N B.: 
Mussolıni refakatinde F~ist paı

ı ı umumi katibi olduğu halde bu
üıı Roma h ahanelerindcn bil'i

iyart 

( rentul müesaeaeıi 
kontrol edilecek 

BUlm~ 11 (A.A.) D N B 
Curentul n 

kontr 1 etm k 

rafından bit k ı r tavın edil 
iştll'. 

Bir Norveç vapuru 
mayne çarptı 

Stokholm 1 A A. 
Suyg 

Na 

A SEKiP I 

ll<D:\M 

AS E LIK BAHİSL 
İkinci N polyon, 
Fraa a ve Hitler 
Y cuan: Niz.amettin Nazif 

etnıiş olan hudiscler nraı.ıudn biri kapandı: Bardıa müclııfılerı c;on e
var ki, hem İ.>n i nıilnıısm.dnki c- rine ve \ asıtaı.ınn varıncıya kadar 
hcmmiyet bnkıınındnn, heın de ii- teslim olmakta kurtuluş yolt11'a 

YAZAN 

• 

940 l ılının son ayında cereyan Libyada ikincı kanlı s.ı.ıfiıa da ı 1 

zerindeki düşüncelerimi bildirmek koyuldular. -------------· 

1'ırsntııu bulmnmış olmak bakunın- Hooıse, intibahı daH't coebilc- g) Kalenın s stemıni, ter al 
dan zihnimi kurcalayıp, duruyor: cek bır mahiyettedir: gır silah a)ı:sını ve tabıve tar 

•}'ransız tarihinde Bonoparte a) En metin bir kale de, ate b lmhoruz Şurası muhakkakl r 
hanedanının ikinci in1panıtom sa- kuvvetine dayanmadıkça sukuta kı, Graııani, bu a rı sınıı k i ının 
yılan \'C A\•usturyn - l\lacaristan mahkumdur. Bu kuvveti yalnız si- \edeniz iı suniın da) na ıl \: 
Lnparntorlugu tarihinde liabsburg Iah <1€ğil, çclık istihkam niıshalar. itimat etmıştır ve istı.kbald kalt. 
hanedanından bir hükümdarın kız- de il, insan oglunun yüksek nane- miidafılerini ıthama am:ttlcdır· 
Jarmdan birinin çocuğu olarak ve t ~oksa, kuvvetleri parçalrımnrun, ls-

viyatı yara ır. " 
•Dac de Reich tadh adı ile anıla- b) Müstahkem mevkiin, müttt- raf ett ek demek olduğu. en AZ 

rak, ~i>sterilen bi~ prensin tnbutu· tebatnıdan 30,000 ninin esir ~tr :>a.bancılar kadar, takdiı c ıebıle
nu Vıyannda bir n ır gönıiilU dur- y " •• d f"lcr· 40 000 c ,. a- cck olan muhterem Marc al, kat'" d y guna gore, nıu a ı ı . .r 
~gu m:ıkber~cuı çıkarıp Parise kındı. Bu sebeple, tahkimat. genış muhat Pbeye giri menin yerinı \ c 

gondcrmeklc llıtlcr'in güttüğü ga- • kad d"kk •~ şay n bır zamanını tayin ooebılirdi. Ye n d" ., hır mın.a , ı aııc 
· e ır. • . ,. derinliği de ihtiva etmek uzere, h) Lıbya kıvıları boylarınca 
Mareşal Pctauı ın Jmntrolii al- bir çok emek ,.e masrafla vi.icude hnttiı Tunu sınırlarında mühı 

t~nd:ıki Fransa ile işgal altındaki getirilmiştı. Cephe ooin1ıkl rinde kuvvetlenn bulundurulmasının 
1 ransad~ ~ıka~ gazetelerin bir kr - hemen hiç bır müsmaa olmadığına, hikmetini anlamaktan her miin k
ını. hu hndıseyı kaydetmekle iktifa mukavemet müddetinin azlığı dl"-, kit te acızdir. Tunus huduoundakı 
ettıler. Bazıları, bu \•esile ile l"''-t t ekted kuv·vetlcrin çoktanberi Doğuya 
R · h t dt d""kf . an: e m ır. 
~ıc . a . u ı~bn yaşadığı acı o) Hayret U} andıran bır mesele doğru tahrik edılmi, olduklarını 
~nlen hafı( te.rtıp hatırlatan har- de asri bir mustahlrem mevku.• bundan önceki yazılarımda kcst r-
cıulenı makaleler neşrettiler Fa- ' · · S h be I b t 
k . . · . karşı yapılan bir ta rruzda, 500 mı tım. on a r er, u umen-

a Alman gazetelerının Jtısa hır ı d h ·· b" · · ·· · t 1d""ğ"" 
V. . . . . kadar ölü ve yaralı verihnesidır! C'ı en enuz ırının yuru u u t.-
ıyana ve bır Pnrıs telgrafı 1lc bıl- 1 " 'ld" · 1 B h b · 

d" d"kl · • . . . • Vakıa donanma lkara topçusu ve nu bı ırıyor ar. u a ere ınan-
ır 1 crı bu hadısemn sn·ası ma- • 1 k b" .. t .. 

nasını tcburiiz ettiren ciddi bir mii- ha\•a kuvvetleri yüzlerce ton bo~n- ma ıraz guc ur. 

tnUinya tcsndiif edemedik ba ve mermi yagdırmak surctıle * 
Halbuki bu mesele, lıiç

0 

te üze- kale mu~afız~annı sındırab~~ir~c~ı. 1ngiliz~rin, Bardiayn üstun kuv• 
rinde durulmıyacak bir mesele de- Fakat, hıç bır sahra mevzımın e \etlerle taarruz etmediklerı teyıt 
ğildi. Mağlup Fransa, arnmış ol- yalnız havadan veya uzakt~n .. t~v- e:dilrnektedlr. Filhakika, bu taar
saydı. bunda galibi taraf andan sav- vcih edilen ntcşlerle duşurill
rulmuş oldukça büyük bir hakare- mesi bugün de, yarın da mümkün 
tin izlerini bulabilirdi. değildir. İtalynn zeka ve san'atı-

ıuzda asıl tefevvük, ateş kuvvetin
de tecelli ediyordu. Zırhlı kuvvet
ler, cephe derinlıklerinde çok oy
nak bır muharebeye imkan vermiş
ler, baskının şaheser bir ~eklıni 
çizmişlcrdiT. Süngü ~. irnhrnman
lar silahı, silahların en kud\etlisi-

Dük de Reichştadt, Napoloon ta- nın Ouvrage'lerini araziye uydur
rafındnn zorla nhnarak, başına mamış \"E! gizlememiş oldugunda 
Fransa İmparatori~eliği tacı geçi- kimsenin şüphesi yoktur. Bomba
rilmiş bir llabsburg prcn esinin, nm veya donanma mermilermin 

Fransaya gelirken yarı yolda anı- nokta hedeflerini, hatta makinelı 
dir! hasına dalan Nnpoleoıı Bonapart'- yuvalarını tahrip edebileoeğme de 

tan peydahladığı çocuktu. Ne Jlabs inanılamaz. Büyük harbin cehen- Bardıaya taarruz devanı ederken 
buııg sarayı bu izdivacı hnmede- nemleri andıran mlindir ateşkrinin, de, bu kalenin Batı ile irttbatını 
bilmişti, ne de Alman «tavaifi mü- tank dalgalannın yaladığı siperler- kesmek maksadile, ana kuYvetler 
lfakii. bu melezi. de daima yeni hayat eser len göri.ıl- Tobruk istikametinde kaydırıbnış-

Fransa3 a kendi kanından bir düğünü modern harplerı yapan lardır. Bu akşam alınan malumata 
hüküımtar hanedanı bab etmek asker!~ bilirler. Cephesi 6 kilomet- nazaran, Bardianın 120 kilometre 
Se\~asına tutulan Napolyonun, reyi geçrniyen ve büyük hır deriıı- Garbınd . hatta Tobruk onlerın
kendinden sonra gcleccklt're, yani liği de olmıyan Seddilbahirimizde de, Graziani !kuvvetlerile temas 
e\•lat Ye ahfadına Aı:nıpa sarayla- bu hayatı dokuz ay yaşıyanlarsa J muhafaza edilmektedır. YaKında, 
rında istihfitf ~iteıMz ~ir kan a- çoktur. Bu mübarek şehitleri yata- Tobruk müdafilerile karş.laşıla
şıl~~nak hevesının neti~~~. \'e mah- ğını, hakka, fazilete ve hamasete şılacak ve çarpı..,ılacak mıdıı? İn
sulu olan bu çocuk, buydk Avıı.s- • k h . ·ıe ı· 1 rriJizler teenniyi severler Bu te-. .. aşı er ınsan saygı J &e am ama- ~ · 
turyn devlet adamı Dük do Met~r- , b rd . Tü' k bed" ,.t k _ ı:cbblise giri<m'lek, nakliyatta göste-

"h'" • ı· "k . ) a nı<!C u ur. r , e 1) I! e a .. :.-··· 
111 ın sıstem ı tazyı ve ı koncele- d ta .1 . . 1 k bi rilecek siirate de bağlıdır Hcrhaı-
·ı . . ar uzanan rı ıının en par ~ r • 

n e babasının hareketmı pek fet!i . . b" k • de Graziani kuvvetleri Gnrptan 
b . d 00· · sahıfesinı bu sayede ve ır ere ne , • 
ır tarz a eınış olmakla beraber rd ve denizden beslenmezden evvel 

ın.s ld be · • . orada yazmı.ş bulunuyo u. , 
v yı an rı Cermen ımll~tlerı · . . rd bir yeni darbe tevcıhi esas mak-

jara(ından bir yiiz karası olarak n- d) Ingı!ı~. - Mısll'htol'fus~ll·~y~ı sadı teskil eder. Yeni ~·e kat'i bir 
zapl h t ı t A t 1,ayeye yuruyen mu e ı mı ıye -

a a ır anmıı ı. vus uryada 1 pt muharebe gününün çok uzak ol-
doğnıuş, Cermenleri biri tirmic lere ve memleket ere mnsu ur- ~ . ıl b"li 
k · · · :n !ar Bu ikuvvtler arasında kanıle rnadıgına ınan a ı r. endısını Cermen ırkının ba peh- · 1 

, • 

1. ·ı~ · 1 • karakterile tebarüz edenler Avu5-' Vazifeyi alanlar, mes ulıyetını de 
n:anı ı an ctmı!li o an \'e en müfr•t . . 
k ıık · · · b ~ tralyalılardır, ki ön safta sa\•aş- severler. Grazıanı, akamete uğra-

ır çı nazarıyesnun ayragını u • • 
t H·tı b" · · ·ı ,,. mışlardır. Hı.rbesistanda, ileri hat- makta olan harekat planlarının an ı CI', ır çızmesı ı e ıycı11 _ - • • • 

... 1 b" · ·1 d Pan"sı· ·~ __ _. .. ı;a da, Eritreli ve Libyalı askerle.r hesabını vermek mecbur1.}etınc ,. ır cı:ımesı e e çıg~ı •ı 

and b~ h l" b" d ha hat 1. bulundug~unu c.Debono• nun batı- düşmüştiir. Fakat. asıl me.s'uhvetin a u a ı ır a ıruyanıa- • 
ını.ş olamazdı. ı·atında okuyorum! k~lcre te~cttüp edeceğim zaman 

t ş t o Viyanadaki İnıparator- e) Zırhlı kuvvetlere bu hiıcmn- göstereccktır. 
hık rnakberesiııin kaııılnrııu açan ıarda önemli ro11er verildiğı anla- Libya ordusunun anayurda :irti
anahtar, bu hatırlayış oldu. Cer- şılmaktadır. Acaba, asri tahkim:ıt batı emin değildir. Akdenizın Ce

men ırkı üzerine bir 86ır önce bir ta zıı·hlı kuv\'etlerin zebunu mu- nup ~aka ındaki üsler bırcr birer 
Franm a~keri satvetinin saldırı 1• dur? Bu soruya, derhal, cHayır!> düşmektedir. Libya hinterlandın
ıu izah eden ''esikn, iki baınalm ceva1-- verebılirlcr: Zırh, inç bır da ve daha ötelerdekı ku\>vetler 
sırtına yüklendi, bir kırk kişilik zaman sfüJıa gr1ebc edemıvccek- mukadderatlarına terkedilmış g -
vagona yüklendi, Parise götürül- tir. Ancak, cıilfuı, insan elinde ater bidirler. Dığcr tar-aftan İngilız Af
dü Ye Nnpolyonun mezarı yanımı li bfr alettir: cA~ binenin; lnlıç nka orduları insiyatifi ele lmış· 
bırakıldı. Bununla llitler u iki kuşananındır.• lardır. Bu kış ıcindc burnlnrdn yem 
uoktayı ~ret etmiş oluyor: f) Şimdiye kadar hakim olan ve mtihim hadiselere ıntızaı t'Ciıle-

1 - Saf kan bir Cermen hiiküm- kanaat. bir donanmanın, ha\: a fiJo- bılir. 
darlık hanedanının kucağında ney- ları 'karşısında, :kıyılara devamlı 1941, yılındanberi t<'mın edildiğı 
digii hclürsüz bir melezin \'elev ate. açması imk§nsızlığı idı. İngı
nıezar halinde dahi yeri olaıııaz, liz deniz.cilerı, son gün, yağ<lırdık-

2 - Bu cesedin Viyaııada bulu- ları 300 ton çelikle, bu kanaati de 
nu u, Napolyon devrindeki Prıın- silmişleı-dir. Burada, be~ki İtalyan 
sız dinamizminin bir hatıra ı) dı, hava !kuvvetlerinin faaliyetsizhği 
Pnri e iade edili i, Bitler denin- de amil olm~ur. Ancak, bu maze
delıi Ccmıe.11 dinamizminiu bir e- reti ve vaziyeti kabul 'e takdir e
seridir. dcn,1,er bugün JçJn becerık izlfkle-

gibi, mukabil taarruzlarlıı baş.la

mı tır. Bu sevkül~yşi taaıı·uzların 

hedefıni zamanla öğrenebile--eğiz. 

ltçiliğin mümeuili 

merasimle gömüldü 

M. '/\" 

Yani bu hadise ile Bitler, Fran- · . ' d f ' tind 1 ı . . ~. rını mu a aa zarure e o an ar-
ia devlet merkezinın göôegıne a'h- dır N) eri cKenyn •. ıı (A.A.) _ iz-
ı için bir ftbide dikmİ§ oluyor \:e · 

!!!!!!!'!!"!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!• cılıgin mucssisi Lord Baden PoFrcın ız. tarıhinin en ll2iz aydığı 
ı k d . · · bulmakta .. 11... well'ın cennze meı asunı evvelki ı tırlnr arasına en ı ını ı,er~im- ., .. 
lemi bulunuyor yahut böyle bir İ~tc size, bir apoh un ki, en gun :N'yerı'deki ikametgalu cıvarm-
hodgnm nrzuyu ıh a cclen hoyrat buyuk ümitlerinin mboH\ ddet- da ikC'ri bir merasimle yapıbnış
blr manevra r.evırıni ohı}·or. tiği çocuğunun t.altutn Vi an an tır İn lız ve cenubı Afrika birliği 

Yirmi bir yn mda oln u bir mu bir tekme ile fırlatılıyor \e li- hara uwctl n me11sup müfre-
teHrrinı gencin .ıos. ıl ~ att 1 yor, 13 ıl önceki A' nıp h uh na l mı takip ctmı:-.ler-
bir nu•zardau çıkarılıp giri Pari e bulu r knfo ıruı d · 'l hır ci mütevc>ffanm 

retı çek rek ölmü hah nın 'aıu- mı.ştır. Öğreı il-
basınn "om ışUnde hen bır f"iıl 1\- hükumetı izc!-
ırlik t cmıu iht mmı arttır n Lord Baden 

Hoi bır pır] nf dan zı)ad clh 
ırrk iddi larınııı ııe kod r ghn 

1 k 'c crua hır ihtır olduğunu Nizomettin Nazil 

minster ki

t ·li{ et-

Diinkii ):!Zısmdn (Vu-1 'u). Av 
ı upaıun bazı ~erleri nele ~ alıuz bi.P 
'c~ n iki !;C it ~emeği mc hm olno. 
bunlardan başJ·a ~emek .) uıımı,> uo 

o bu yii7.den çok ımra kazıımm 
::ıh ılnı:dnıı bahsedi.> or \'C bizde 
böyle yerler açtlmn mı isti.>ordıı. 
Hfılfı, lstnnbulda bu kabil i ya
panlar \'Or mı bilmem? f'akat, ,.. 
kiden bir hayli nrdı gibi gcli.> or 
bnnıı.. n l ımz, nklmıcb olanları 

l~eJi kendilerin pi~nı.(;ı cı-

•erei dedigiıniz Arnnvut ahı 1 r, 

kiden ) alnız fasul) c pi~ nzı. fn 
ıılyc pilakisi, ciğer kebabı, . o\ u 

~·oıınrlardı ki o zamanla ... eni ruı 
yaı>tıkları bu piJaz, pilaki \'e ci· 
geder cidden, ga~ et iyi, ga~ et lc:v 
zetli şeylerdi. Hani, .usan bunlnr
dan ye ııeklc bıkmazdı. Buulnrdan 
bazıları, piynun bir de ez.mesinı 
l nparlar \ e iizerini bol • esil bHv!r, 
doımıte l sü lcr, soııra da en bi
rinci Aynhk ) ağı ile lıali ii:ııim 

irkesi ile buuu in anıu öniıne da
) arl r \•e yiyenleri pek memnuu 
ederlerdi. Fakat, ne znman ki, 
bunlar, pi) az tabağınıo, pil.iki 
tenceresinin, ciger çanııı';ııuo ya

nma işkembe çorbn ı, pnçadnn b~ 
b) arak, köfte, şiı., kızartma yah
ni, ıspanak, pathcPn, pilin, nw.

karna, homur işi tatlılar "e ... aireya 
ilnve etmeğe başladılar; i te o za
man piyazı da bozdul r, pilaki:rf 
de, ci •eri de, söYiisii de ... 

Bugiiaı, eski piyaı:, pilaki, dger 
\e sövil lere ha ret çclrnıenıiz bun
dandır. Eğer bizdeki i kembecile. 
rio pişirdikleri çorb:ılarln ba lnr
da, hlla eski çeşni~ i buloyorsnk, 
bu da çorbacı dl!.kkft.nlannC.a, hiıü 
sır! çorba ve baş yapılıp, ba ka 
şey1ere kulnk a ılınnmasındandtr. 
Bugün dışarıda Maba hangimiz, 
a~ız tadile bir paça yiycbiliyorU%? 
Halbuki eskichn BeykMun paçası 
gibi, bir de çarşınm ~an tara• 
fmdaki köselcciler kap•ında alt 
paç,a piıiren 1Hr Karamanlı \•arda 
'e tam ağız tadile paça yemek is.. 
tiyenler oraya giderdi. GalataW, 

Tünelin yanındaki bir yokt~un aU 
başında, gayet küçiik, içine bir 
kifinin Y.or sığacağı bir dükkfmda 
şi~ntanra bir adam ciğer ) apardL 
ı~akut bu ciğer, bildiğimiz ufak u
fdl• ciğer kebabı dc.ğll; geniş bir 
tepside ve zeytin~ ağında, hafif kı
zarhlıut el kadı.I' ciğer parçal:m 
idi ki, aman Allahım, onlaı ne gü
zel, n.e enfes, ne önıür, ne pamn~ 
eibi; ne puf böreği gibi, hafif n 
yemesi gayet litt;f şeylerdi. Biı·çok 
meraklılar, ora:btn dğ~r ta7ası Y• 
nıek için. ti uulı:bl'dan eelir, ını 
bekler n alabildiği bir tabak ci-
ğ ri, ora ıkta ve yarı ayakia yeı
di. Şimdi, koca 1 tanbulda o a) ar

da ci" er yapın bir tek kim5e yok

tur. 

Sonra Galatadaki o e5k.İ me 'ıur 
balıkçı dükkan.tar:! Şimdi hinliı 

ÇC§İtli birer lokanta olan buralar4 

da piprilcn balıkların cb..l:.a ala . 
nı, ben e\'imde )&pabilirim! 

Bugün, eminim ki, İstanb:ıl .satde 
paça, adc ciğer, sade pi) az, pila.. 
ki, ade SÖ\'ii , sade balık, sade p._ 
lio, uhut piliv ,.e zen;!e yapanla
rı dcirt göı.lc bekli~or. Bir mesel• 
daha vnr ki, o da, semtle.re göre. 
hu usı 'e tek yi) intiler: 

Beykozwı paçası, Eyübün keha· 
bı filan gıüi.. Mesela, ynzıo en ı

cak aylarında Va~Nu'nun da pek 
yakından tanıdığı şu \'eliefcudl 
yurı yerinde, binlerce İll6ar., adı· 

na snndöviç denilen peynir. ek
mek, sucuk, ekmekle safra bash· 
rır. Halbuki bir :ıaıwuılar, bi7.İut 

u2 me bur, ne gözde, ne can bcsli· 
yen, ne taduıA doyulmaz bir pey· 
nirli pidemiz vardı. Bir açıkgöz ıai· 
çin yurı~ me\ imi boyum·a o ci
varcln güzel bir peyniı !i pideci 
dükka1tı acma:ı? 

Yine mesela lo'loryaıda yaun, alt 
kuzu püryan kebabı, ylohut tu ka

zıkta kum ~evinncıri az iş mi ya· 
par? Be~ oğlu caddesinde açı loca• 
nefh ibir kuskus pilavı ile iiıh• 

hoşaf Ç''" fena mı olur sanld? 
Eğer sermayeyi Vit-N{t koyarsa, 

bt.n, bunlardan herhangi ~irinia 

mtahgmı taahbht ederim. İ'lıin ht>

sap, kitap işlerini de ~a Mahmut 

Yesari'~·e )'1 ,iınmettin azife 
bırakın-ı! 

Oaman Cemal Kay~ıl• 
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Müstesna filmi SOM ER Sinemasında 

100.000 kişi gonniiş \'e B Ge" • lOll.000 kiii ilaha ır~mek iisae 

siııeına) ı muhasara edeceklerdir. 
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Nakleden: Faik Bercmea 
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AZ 
cPaurlıkS>z satı< apılıyor. 

Yalnız, ara sıra, k çamaldar '1a :ra
pılmiyOl"g dersem, buna, inanıve 

YAZAN 

ıUT YE ... A 
-

L g t il de tem !atlı matine ••••••ıi 1 
--~--•• -ı--

8 • 
Kış orlası, Lütman köylerinden\ di§arun hiıl<Ayooıni anlat,yord.u. rin. 

birine, >l>ır ark.adapmltı ıberaber Pad~ günlerce, aylarca aradılı.- Bir arkadaşla, cBurada pazarlıic
gitımiştiı'k. Ar.lclGaşnn oralıydı; yoi- tan ve kOC olduktan sonrn, oglumı sız sa~ yapılır• le\"hası oian bir 
da, ılroy kı.şlarından giizell~indeıı, buluyordu, düktkima giriyoruz. Arkadaş, bir 
şiri,..,tın<ien bahsetti, durdu. Arl<a- Dedemin hayatı da bu ma.sala g<ızüne kestirdiği ·Mal> a, bir de 
daşımın &Vinde "bir bal:>a,,ı, annesi benzedi. Ağlıya, ağlıya kör ol<lU. •Fiat• ma bakıyor .• Pazarlık. ilik
bir de küçül.< l<ardeşi varoı. Aı<tık günlerce lbiır l<ıö§eye ill'i.izülüp !erimize işlemiş. Pazarlıksız işe 

A) ak sa ıc.ları, ha k n 
çekişe pazarlı>< ihtı ac.nı 

ediyor, demıştim. B l 
!arın. 

Bugün /PEK ve SARAY Sinemalarında 
TÜRK FİLMCİLİGİNİN ZAFER TACI 

15 senedenberi memleketimiade yapılan filllrılerin 
en giizel, en muhteşemi 

KAH VECİ GÜZELİ 
Rejiı E R T U (; R U L il U H S i N 

Baş roller.le: 

RAZI, · BEHZAT ve ,,aü• IR URE DIH 
TALAT - MEZİYET - NEVİN - PERİHAN - SABAHAT -
HADİ-AVNİ - KADRİ- KANİ - YAŞAR - NECiP 

HAKKI - MÜMTAZ. 
Zenein ve muhleşem sahneler • Biiyük ""' heyeti - Yeni prluln 

Mü:r.ik S A D E T T İN K A Y N A K 
Seanslar: 12.45 - :ı,:ıe - 4,30 • 6.30 ve 9 da 

Bugwı ... ~ı 11 de \eıJ%;1Atb mal.ine 

Bize ölüm ve ate ditnya mda.n gelen ilk el ·i 
Torpillerin Cehenneme ~evirdii!i 

Bombaların kasqalar kopard.ığı Okynnu&lnrda 

YÜZEN KA. L 
"C ON V OY,, 

CUvE BROOK - JOHN CLEMENTS 
TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÖK HARP n AŞK 1''İLMi 

Bugün LALE de 
İUvete11: En &oa l"Clea 'l'üriı.çe Pna111uat dünya haberleri. 

Bugun saat 11 de tomıl th matine mı::ı::::::ı11111zı::io 

•• .-----DAİMA DAHA iYi -mm:ıııa:ı:c:ı:ı~ 
Bu, fimcli, Valshır Krah JOHANN ŞTRAUS'VD h&>atını .. 
Olmeyen Vals/ar 

Filmil.e ,._.en 

ŞARK S I NEMASI 
ımı KAİDF.SiDi.a. 

Bn Flhn, ~ur Viyall8 ııeafoo. ilr. oıkestrKımn iştirak"" PAUL 
BÖRBİGER, MARİA A.NDERGA&T ve GRETL THEİMER'in 

oyııadıiı ıabane, miisikal bir Filmdir. 
Buf'Ôll aaat ıı de 1ıeMıj\6\b mati:na 

1 Bugün T A K S İM Sinemasında 
S inema !lllD'atmın büfük :uıfe • iı.biıdeııi, tarit>in M büyük ve 
beyttanlı kahramanlık vak'ası, göa\tt kauu•§hran Delı.orlar .• 

on binler e Pieittan 

HALiME 

BEYAZ ESiR 
Seaenhı ea fewlaıHıde n en biiyil.lr. 

T Ü RK Ç Jt; SÖZL Ü ŞAH ESl!: Rİ 

Burun -ı 11 de Rmill\ılı matine 

il 
Şehir Tiyatrosu 

T~ 
Dram lnamıada 

12/1/9'1 Puu günü 
alr.pmı aut 20,30 da 

AP TAL 

Komedi k ı smında 

12/1/941 Pazar günü 

·~mı ı;aat 20,3 da 

PAŞ A 
HAZRETLERi 

- - - ·-
9 •• 
lio&dalıoaja: 

l - Ahiret. 2 - İJ}81J.l2: kızı, bir 
peygamber. 8 - Nemli, ı;ek ip yükselt
me. ot - Bir vasıta ıle düzeltmek. fi - Yemekten wnra ocağın başına otıııruy<>r ve yerinden kJmıl.daını-
B '~ı-~ ~.. ... ..... ~- gı"ren, zivanlı çıkar! Sözü de var. 

ı..,, ~uen, ....;erzya ~ar..-• ~· ev- toplandık. İhtiyar baba, ibiziıınle yordu. Ancak ayda bir annemi, J 

vel ıelir. 6 - İsun, gel°"""te, 7 - Ru· dır. 
ı.utıet, uzuvlarımudan, bır h~rtin oku- biraz oturduktan 60!U'a, kalkıp o- veyahut teyzelerimden birini ı:i- . 
BU4JU. 8 - Bn hay-.on. 9 - isıanbulda dtısma çekildi. Ben, ocağın •ağ ta- yaret etımek için evden çıkıyonhı , '.Malın __ fı_atı, cYüz seksen., ar-
bir ııemt. rafın& bir pöo;tekinin üııtüne yer- Bunun için de kü\.-ü.k t~lerim· kadaş. yuru 'Or: 

ı - H•y•h seç"'=i (iki kelime). 2 -
Bir hWrumdıua Uıbi okluğunu gösteren 
(ık; kelnne) 3 - Yilko;ek, elle dokun-
mtl. 4 - Bir ~i.-.t ~atının tersi, bir e
dat. 5 - Büyük ba\'anda. 6 - Merkeı:ı, 

iin 7 - Alçil, bfr edat 8 - Yedıkle-

rimizden. 9 - Ark&, birdenbire. 

leşmi tim. Arl<adaşımla kalın, S8i'- den biri gelir, onu elmderı. utarak - Yüz elliye olsay<l1 alabile-
ma ııigaralarunıızı ·~ lkarşrya alırdı. celrtim. 
tü~<ırduk. Bir aralık ded'i ki: Bir gün bana ve .Küçük kerdeş- Arkasından koşuvorlar: 

•- Dedem, şu senin oturduğun lerime yine o maı;alı anlatrna.ı.tay- - Yüzel hatiraniz ıçi.n, yüz alt
yeıe otururdu. Hala onu hatırla- dı. T:.m babanın kör oldıuğu yeı'e mişe birakalim. 
rım; yetmiş beş yaı;ındaydı, yüzü gelince, •h><;kırrnağa 'başladı ve: 
daima guliı.nıserdi. Ufacık ve mü-1 İşte >ben de evladıımm ugruna 
eso.ir hadiseler karşısında titrer ve kör oldum• diye inledi. 1927 yılı-

Arkadaş. yürüyor c:mma, sahne

deki aktörlerin 1ı<hmları he,abı: 

Evnıı.ı bııbn ... ..,,m h:.ıı..ıılmı, ııeldi: bir çocu.k gibi hüngür hüngür ag- nın Birinciteşrin ayındaydı. Evi- - Yüz elli kuruş param var. 

Sabahtan aıı: a"l'Ja kac ar e 
panan kadın, 

rm, bıra;np 

şono;;ı, çarşıda cPaıarlık• ' 

A ak satıcıları, kadınları 
delik eğlenceleridir. İğnedeO 
kadar, her şey, kapısın.n of. 

geçıy<JT. Balığın bayatını 

çürüğünü, ciğerin ko.'<rıı 

meyvanın çürügı.inü, ıert 

döküntülerini almağ"" razı. 
lık zevki , onu tatm " edi' 

Sntıcı ıle alıcı ar 
!ık başlıvor, hazan ı,bf 

luyor. Satıcı, kufred '•r. A. 

1 

ı 2 ' • ~ 6 7 e t lardı. Dokuz kızı, iki de el'kek ev- mi.zıle iki büyük hadiıse cerevan Tezgiıht~rın biri fırlıy<JT: 
zı! 

liıdı <ılnı~tu. En büyük ofıhı Sii- ediyordu. Dayımdan m"ktup gel- - Yeliniz, zaten bunun eti4ıeti 
Çünkü, •Pazarlık ettı 1 

ı 

1 

• 
• 

leyman, altı ) aşların<la iken öl- mışti. Yinmi beş ı.enelik bir "üJrüt- yanlış konmuştu. 

mü'itü. İkinci oglu Halitti; Halit tan sonra, ilk mektup. Ded~11,e, bu- Arkadaş, •Yüz elli ve• alıyor, a-
day>m annemden büyüktü. 1800 nu haber verdiğımız vaki't, inan· lıyor. gelgelelim. için: kurt yiyor: 
yılında Halit '-"'' m, .KO) umiı.ztln madı: 

ı 1 - Dedıklerı belki de doğrudur. 
bir~k delikanhl.ırile Aırnerikaya ı •- Fotografını da gondeıımiş, .. 
hicret etmişti. Hemiz yimıi yaşın-j büyük baba!. dedim. Yuz kurll§ \"ereydım. Satıcının yap
daydı. Dedem ona mimi olma;,; için Me.Ktubu yirmi defa okuduk. tıgı. söylediği, belki doğru, beıki 
çok uğraştı ise de murnfi, . ola- Her "k"' ucumuzda, hıçkırıp agla- de yalan ;alıcının içine bir ateş 
madı. Day :mm g"J~ı. evi bic ce- d:, kendini yerlere attı. Sonra fo .. <lü•Ürdü ya! 
naze evine döndürmi· ,tü. Bir haf- tografını almak üzere elin: uzat· Pazarlıgın intikamını alıyor. 
ta matem tutuldu. Dayım Ameri- lı. pıuımaklariTe resmin ön tarafı-

.-~.,,, ·-"'1 ı• kaya varınca, Ne\·yorktan her lıai- nı aradı; ve fotografın üstünde a
ta muntazaman mektup yollama- vıw;larını gezdirerek, re.mi ıbağrı

• Bu çeı;jt •Kaçamwk pazarlık., 

hal-km •Çekişe çekişe pazarlık• ih-

12 ikinci ka. Pa~ar 
8 00 Program 

8.63 Aıana 

9.18 

9.45 Ev kadını 

12.30 Program 

l 2.33 lWilzık 

12.50 Ainas 
13.00 MW:iJı: 

13.25 Muzilt 

18.00 PrcgFam 

18.'0 MüziJı: 

ı~.30 Ajans 
19.45 ll!lilizilt 
20.ıs 

20.30 
20.% 

Mtizik 

Konuşma 

21.l 5 Konuşma 

21.JO Temsil 

22.JO Ajans 

Muzi 

Yarnki pro. 

ğa ı~ladı; iki l*ne de lböyle gitti. na ıbaıııp: 
L;i.kin iki sene bitınce, habPrlerin •- Halit! Halit. diye inlemeğe tiyacını doyurmuyor. 
ardı arkası kesildi; ve lbir dana da ba•ladı, sevgili oğlum, lbabanın Sabahları, sırtlarında kufeler, 
meittup filan gelmez oldu. Buna gögı;ünde uyu! Unuttun mu, kü- kollarında sepetler, önlerinde yiık

ôep, dedemin IKinci defa eden- çük.ken hep benim göğsümde uyur iti beygirler, avaz avaz bağırarak 
meı;iydi, İhtıyar ne yapsındı?. Ni- dun, değil m.i? Bakın ç<ıcuklar, ha- yollara düşen ayak satıeılarını hiç 
nem ölünce, pek yalnız ve kimre- kın! Bu dayıırıız degil mi? Geniş sevmem. 
siz kalrruşh .. O Yaziyette bır ifıti- alnı, kı.vırc>k saşları, ve iori siyah 
yarın ıbundan ba,ka yapaca~ nesi gözleri yine öyle ımi? 
olurdu? Evin işlerini kim giirec"k. Sonra annemi çağırtarak: 
ona kim bakacaktı? B. r ara day1ın <- Bak kızını, dedi, senin göıı
nişanlısına da bır mektup yolladı, lerin görüyor, ağabeyin değişmiş 
bund onu ~ m-, ·(· mi?• 

Onlar da, bir kazanç y<>ln tut
.muş. didinip duruyorlar. Yağmu
run. karın, güneşın altında, sutta, 
kolda sepe1, yahut önde beygir, 
düxtü · üye dürtüşlüye, yokuş de
me, tırman; çukur deme. atla; mer-

ı&.03 Mıizık 

22.50 

23.25 
1 23 10 

art ·k e\'lcn.-oıL in 1 <li'"orc>u. Bu ı Annem kendini Mamedı, de-
Kapcnı . d;venli, düz ayak, fakat hepsi bo-

ba:ber dedemi ç· ırtt Ogluna u- d~m öyll'<:e resme sarılmış bır hal· 
!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!"'"!.!!!.!!!.!'-!L!!'"_!!!!!'!'ım zun \"e nasi.>ıat dolu bır mektup de inledi, durdu; gözleri sanki gö- zuk, harap ara sokaklarda, durma· 

Eminönü HalKcvindc • ı yazdı, gi>nderdi. rüyormu~ gibi parJıyoiidu., dan, dinlenmeden, üst.elik nefes tu-
. . .... kenfeı·ans 1 Llo<ın Halit dayım hıçbır cernp Arkada.şırn biraz sustuktan OOll- ke•erek, habire dolaş: 
Emınoau Halke"ı.ndc.n:. j ''" cdı :irnr.i ) ıl r • dede;n hep ra: Her ba.bayığitin karı değild'r. 
13:1.1941 pazartesı guııu saat 18 oı,;lu.,c.en oır <l voı> ı:.e,_ı .. ı .u.de ge-ı - D<>Btum, divc iliıve etti, sana Sonra, kazanacakları da ne? Üstt;; 

de U11iversite Edebiyat Fakültesi •· rm _ ... > • • • · • • b k "ki · ·· . . >' · ev""""""'' ıkı hadıse oldu, dcıml§-. aıta yo ·, yedı erı ona gore, ku-
I>oçe.ntlenn~"". _sabrı. J,.,a_t Sı~a·_ I Bf>n yazı ya rr .•. \ı ilk t ~ndı-. ırm. b rinci6i dayıoır.,n mektubu .. ru, kııruş toplıyacakJar. 
"uşgıl, Evıı~m~ Cag~oghmda~· ı,ım '·~n, n, t.Nem -oenı) .. n •'" ça-1 İkı,-ıcbine gelince, bu rla, dedemin Hem acıyorum, hem de kızıyo-
•alonımda (Edebı)ahmı.da tabı gıraraı<: ölümünü Aımerikaclaki davıma bil-

d ı - runı. Evet, kızıyorum. Çünkiı rnk 
a t) mc,·zımn a bir konforam ve - Y<wru> , ciea mım h,rnl:»n •. dirunek o1mu tur. ,_ 

. •Fena• bağırıyorlar 
focelı:tir. Davetıye yoktur. kalem, k,.g.d.nı ol da gel. Dayına 1 

r:.ekt.ıp yazalıını. Ona her gün ağ- Faik BERCMEN Bıra:i' seslerıni k••S• ar. ne •İyi. 
Jıpanya köylerine kurt ı~a,f.mı 'öyle .. Dönmek ~tcmiy<ır olacak. 

sürüleri in di sa. ııana hiç otnrnısa bir reı;mını lıpanya sahillerinde aabit Se..lerinın, evlerdf'n du ·ulmas•-
Ma<ınd, l l \A.A.) - Stefon!: gön<ier,ın. S~rra bır kehrr.e He, balon bulundu nı istiyorlar, dıyebılirsiniz. Hayır! 
Aç kalmı kurt sürülen ılağlu- •iyıyım. desin.• 1MAhalle aralarında. •Onlar, ı. perı-

dan inerc·k G~lice e\"aletınin Or r- Bö.v:e di_vt'r~k. brni Ör.r·r ve de- lıl•cirid. 11 (A.A.) - Sfeıı•ni: OııJ~ı·•. 
f-t' kövlcrınde koyunlcıra ve keı.. İ<'it 

,alrlırmı~lardır Köyl..ı r >' wlan;.
rak tak:be b l~Iarr. ··~rırdır. 

Belçika - Fransa teleref 

muhc..bereı:i 

Berlin. il (.'\..A.) - Posta n~za
rctı . .t\lrnanya ile Fr. , .. ~ u.ıı i~g~ 

altın<la bulı.nan kısm ye Belçi~:a 

araoında telgr f muhaberPlrrirıin 

bazı tahdidat ilP ven;cien lb ; t·dil
~ P"in· bildirmektedir. 

vnın l·Üerc:ı: 

· - 'fıpkı 

r cerelere oturup bek'nle. ~ 
·A1cion, ve cAlkneıı ısinılerın-

d ... ı:•~ '" ı<ı j,p .. n~·ol ba.ıl.çı gemıleri Pr•- çağırır, gelgelelim, ·Onlar• kendi 
0-.:nzjyor::ıun 

~·ayr~c .• lL .ı, ta at s J...ın ~ın!okni 

ona b<n7f'rnf'~·n.• 

,,,. bt•rn acıklar.ncia Corugnc'~e al- bağırtılarından ba 0.ka ses duyma· 

1ı •n·ı mt-dc e Lt·ndra müdafaa- chkları kin yürür gıderlcr. 
Bu min,·al ü ... l.ıe her hafa cıavı- "'lPtl ait İJir saoit balon buhnuşlar-

1r,a ! ;.4 -<tup .}HJ:,ı!d .:ı~. Yrıuiıg.mıti r. 

htr l'u .. ıı!e b:r ""· " ı oile yumu- • . d ı· "ld " 
~ · ,, ı· h . ısvıçre e a arm ver ı ı 

satır cı~inden;,.ıl: ..... e ıce • ep sti· 
küttu H cleciemın tinırü, .müteıııa- Bun, il (A.A.) - St.efanı: 

O zaman, bütün sokak, hazan 

f{·kmil mahalle, halacanlanır. cÇa-

ğıran ev• e yardıma koşarlar. Pen
Cl"Teler tıkırdar, inceli kalınlı ses-

diyen pc-stecı~· ı be.ldemıekle geçi- Bu sabah saat altı) a doğru Frı- !er, ayak satıcısını •Muhasara. 
\'Ordil. BaZi;ill beni yanı!ba~.na o- horug vt~ Hnrne"de hava teiı1ikesı eder . .-Onlar•, hazan, bu nıuhasa-
t-J.rtuveır ve oj!lunu 'kavbeıc:len pa- iı-i;.•·ı.·ti \'er!l111istir. rayı yarıp geçer gıderler. 

ayni satıcıyı (•ar.ıracak yine 
zarlık• edecek. 

Bir Yun;ınlı dosıum . 

- Eğer, demişh. Y 
pazarlıksız satış vapı , Yı.ı' 

dınları ısyan eder ~ Ve 
belki de kaydece 1 adı 

lfı!i olur. Çünkü, """ n 
mal almak•an zıvade eekışe 
pazarlrk 2.evki içı" gicier 

Dostumun S<izlerinı, teık 

sini değiştirmeden ~azı •or. 

Ayak satıcıları da, kadın :ır 

yet iyi anl"9Jyorlar. Zatt·n ka 
e.deki erkeklen paz rlıga 
tırtmıyorlar. B;ı <atı ılar, 

hemen aynı semtlerde dol<. 
için, arada tanışıidı · ' 

Bir gun, satıcı, kadı ın ) 
<tine lıüfredi~·or. Erlt'S gLn 
mışlar, hal ve hatır ooruvorl~ 

Bu pazarhk, nerede oa-'ı 

nasıl bıtiyor? Ben .ounu, b 
keşf€'demedim. 

Dükkanı, sermaye~ 1 "~r. 

sırtında fsk>rın sabah 
öğle demiyor, ak•am 
kakJardan ge"1yor: 

- Kundures! 

Bu kunduracılar, h"'K J\(!~t 

sek san"atkiır;ar. Te >l·-' 

kösele, cıns cıns. çe~.t ç ıt 

boy boy kalıplar haz, Te. 
karpın, potın, çizme. ne ıst 

yapılmaz! Çidler, sı.rırrıar, 
uuı:tn1ıya1ım, .. Alüt \ e edE\ 

nin altında, modele b"·'· 

Marıfer, bu ek tutmıvan, 
lerı ııokük, toptıı< ız, tabıın<' 

den yağlı mu"a , ra 
çamurlu. ıslak IH!ıK.e 
lerı yamamak! 

Geçc·n gun, kom<ularda 
kunduracıyı ragırdı; terıleıı 

•arrıbalasmı~ t;ıb nı sarkık 

pis bır terlik gösterdi. 

Kunduracı. elipe aldı, e\•ı 
virdi: 

- Tekmil taban mı yapacD 

- Ne !abani kale? İste, > 
!arından biraz ilistireceksin 
nuna küçük bir yama yapa' 
Kunduracı, tekrar e\"ırdi, 

eli: 

BÜYÜK TARlHl ROMAN _ N~ l lJ I j.ınutı:oer misaıır ile btraoer Har~-,ı.,ıı cü'i iken, dti~mana hasli ha-
lon limanından açıldı. Tunu; onu- , sar \'en' ordu . 

ros'a ihanetle, Şarl'a, daha dogr.ı
su, Şarl'ın himayesine iltica ed~n 
hüklimdarları Molla Hasan'a tes-

Kuffar askeri, yağma mahsulü- - Bu dikiş tutmaz. 

nü gemilere yükletmek, ve orada - Tuttuğu kadar. 

. m:"f'li':ti' l lJ' ırmt:lf::itiJ il ~~ır::tı..,,.. nüne geldi. (H. 941). Lakın, böyl~ bir huruç >ırasm-
·PAY:-J ' ' Uliill:::'..'-iRJ ~ Şarlıken'ın donanması Halkulvad da yerlılerle usera ıttıfak ettıler lim ediyorlardı. 
'6TnTn~;-~rf'9 :'\ ..... ? ·)01~ l!J!B !kalesini m~hasara _etti .. Avrupalı- Şehrin kapısını kapadılar. İçerı~e İşte şu şurut ile Tunu•'a dahil 

" !l:.!J· ~~!,_J~. ~. ___ ., ___ ların Lakulet dediklerı bu kale, almadılar. olan Şarl'ın ;ıskcrleri üç g'jn, lıç 
Tunusun kapısı makamındadır. Bu suretle Barbaros, şehrın k~- gece, emsali görülmemiş vahşetler 
Göl ile deniz bünyesi ince bir di- lesi kapılarında kaldı. Cüıi bır ma- ve cinayeUer ;crasile meşgul oldu

llu vak.ı dahi ayrıca hayalati §a'- 'le ondan imdat iı.mnam eyledı. lin ucundadır. Burası Hayrettin iyet ile dağl~ra iltica etnıege mec- !ar. Ahalisinin kaffesini katlettiler. 
raneyi uyandırmış, kalemlere, fır 1 Görülüyor ki, Barbaros nihayet \E'aışanm hususi tersanesi :maka- bur oldu. ırzlarını telvis ettikleri kadınlara 
çalara mal olmuştu. Tunusu zaptel'ıniiti, mındaydı. Görülüyor ki, Be~inci Şa"l söı- ve kızlara bile aman vermediler. 

Yazan: M. Sami Karayel 

Hayrettin Paşa, İtalya sahile•· Endülüs mezaliminin mesuFi Halkulvad, merdane müdafaa de Tunusun sahibi meşruun11n im- Halsiz kalınca, zevklerini katlin 
r inden Tunusa gitti. Tun us ahalisi bulunan Şarllıen, bir Emir Müsli- etti. Lllin, karşısında bulunan dadında gelmişti. Halbuki mali meş ned ve suretlerini icat etmekie 
vaktile Molla Hasanın n~etlerin- min müracaatile imdat istemesi, k uvvet pek büyüktü. Bir aydan ruunu Barbaros'un tegallübünden ikmal ettiler. 

den mı.iteessir olmuşlardı. Bu de ı Arapların ne derecelerde sukut fazla dayanamadı. 'kurtarıp, ana vermek vadini icra Yağma etmedtt< yer bırakmıyan 
tıa işe bakmamasından, fu~iya- ettiğine en eıüyük delil idi. Halkulvad'ın zaptı, Hayretti:ı. ediyordu. Şarl'ın askerleri, ne kadar bıııa 
tından münfail idi. Bunun için, Hayrettin Paşanın tecaviızatı, Paşanın kolunu kırmaktı. Çünkü, Medeni Avrupanın hükiimdarı 

Hayrettin Pa~a zalımetsız olarak Avrupayı dehşet içinde bıraknıış tersanesi, mühimmatı, topları, le- azamı idi. Bütün Avrupaya hakim 
T nusu fethetti. idi. B~ta Anderya Dorya bulun- vazımı orada idi. bir imparatordu. Şarlken bu sefo-

Molla Hasan. kabileler içine ti- duğu halde, herkes Beşinci Şarl'ı Bu suretle zayıf düşmüş olan re bir harpten ziyade bir seyahat 
rı>r e<iıp, canını kurtardı. İşbu ka· büyücek bir darbe ile buna nilıa- Paşa, Beşinci Şarl ile ana iltihak scfrri gibi renk vemişti. Çünkü 
ı. elerden aldığı imdat ile Tunu- yet verilmeğe davet etmekteydi. etmi§ olan Molla Hasan tarafın- birçok muteber mirafirler, kadm
•u tekrar almağa te<ebbüs Pili. Şarlken muvafakat etti. B~ yüz dan Tunus ta muhasara ed"lnıiştir. lar, çalgılar eğlenceler bcraberin-

Fakat, muvaffak olamadı, Niha- kadar gemi, mükemmel asker, il- Barbaros, kaleden çikıp meydan de getirilmişti. Tunus şehri har

varsa, hepsini yıktılar .. Bu m<!za

lim görülmem~ bir derec..Je tat
bik olundu. 

Yıkmadık bir <'ami, bir medre.>•, 

kütüphane bırakmad !ar luzcy
yen kitapların yall'ması c , etme 
bile git.: d'ler Ciim~sinı tıakm 

yet, Şarlken'e itaat edeceğini vacl mera ve er.kAn<lan 'başka bırçok da harbeımekteydi. Ku ·veli nisbe- ben a'ıı Hırdu. Ahali>i Barba- dan yaJ-tılar, kül ettı,er. 

sahile götürdükleri vakit İspon- Kunduracı, kapının kena' 
yallara, ~talyanlara,_Almanlara: kemlesini ııttı, tezgahını Jıı1 
-. Senın çok, benmı az...... ltak tak! İşlemege başlıyacalı ~ 
Dıyerek, bırbırlerıle mucadele da pencereden sarkıp bakı' 

ve mukataleye başladılar. Tc,sk;n le ya, alıp kaçmrsa .. 
etmek üzere, mahalli vakaya im- Kadın, sordu: 
paratorun koşmaı;ına lüzum gö-

- Kaça yapıyorsun? 
ründü. 
Şu harabezara kondurulan Mol- - Otuz beş kuruşa, amıtı' 

la Hasan ""rsemi, Şarlı<en ile bir n.i. 
muka\·ele akdet ti. Halkulvad Şarla - Pa pa pa ... Sen, di,·a~ 
terkolundu, Molla Hasan da hara- le. Oruz bes urus. Ne olt• 
bez.ar üzerinde ~'lld;r kurnp, hukü- Hem de tek,1"J. Çiftini vapD , 

mftt ·· d"" - P kı, n np ·er.,~or'1'~ 
c ""' u. . 

.. . Kaclın. dti " metli bıle: 
Henuz Havrett;n Pa nın elinıie B k 

1 

- es · uru.s. 
bulıman Bizerte ml"\.Jı.ilerı de Mol- K 1 hdnracı, ka k•ı, tezg hı 
1 Ha an taraf·ndan zapt ıluııup,, ladı, krli nıusambalasmıŞ 
Re l'a 1esliır ed;l~ekb. M.ı , rifi ,Pencerede:ı Priyc attı· 

sefcrı\ e ını:ı ta min. mul<ao !inde l . - Al. ahta~ kork. E c 
1 

n ><ı on ık bin uüka :.ltın ver- 'az.c tıııı. Ç \llexı, ""~"··· 
gı ' rılec kt. lanu)vruz ya! 

<..t,r1<051 v•r) J Mcıhmtıf "'ft 
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Zelzele İzmir civa- çıkmadığımız Be i taşta feci bir ltaıyanın jeopo- 1 , .......... , ........... . Yul1anlılar 

d h b g Ü n 1 e r d e • • ı d . litik vaziyeti ve lendeki İtafjahlann \'az•yetinı fCV· 

rın a ta ri at yaptı .:::-eyan eden cınayet ış en 1 bugünkü hali ka~~=-~~t;ı~~haleoı:.":'~U::: 
Bir n hiyed 9 ev yıkıldı. Köy
lerde binaların dıvarları çatladı 
İzmir, 11 (İkdam Muhabirin-ı ladığı gıbi bir ahır damı ile 9 ey 

den) - Bayramın ikinci günü ge-ı kısmen yıkılmış, 3 ev de maili in
ce saat 21,15 te vila~tin hemen her hidam bir hal almıştır. 25 evin du
tarafında hissedilen fasılalı zelzele- varlannda çatlaklıklar vardır. 44 
ler olmll§tur. evin bacası tamamn Y*ılmıştır. 

Bura<ia 21.15 te hissedilen zelze- Traşça köyünde 10 evin bacası 
le 10 saniye kadar sürmüştür. Bu devrilmiş. YeniköJde 23 evin du
esnada sinemalar ve diğer eğlence varları çaUamış, 1 ahırın duvarı 

yerleri açık buluduğundan halle a- yıkılmıştır. 

tasında teliş yaratmıştır. Karacadağ köyünde 1 dam ile l 
Zelzelenin en çok urara sebei>i· evin kapısı ve iki evin bacaS1 yı

:yet verdiği yer, İzmire bağlı Değır- kılmıştır. Bu köyde yalnız b;r keç; 
mendere nahiyesidir. duvar altında kalmıştır. 

Zelzele Değirmendere nahiyesin- Cu:maova nahiyesinin :Bulgurca 
de sabaha karşı 5,45 te başlamıştır. köyünde bütün evlerin dmarları 

İlk okul binasının duvarları, içinde çatlamıştır. 30 kadar baca 3 dam 
oturulamıyacak derecede harap oi- yikılmıştır. Bu nahiyenın 3 köyür..
ınuştur. Hükf.ımet 'konağının du- den ıhaber alınamamıştır. 
varlarında da hafif çatlaklıklar ol- Tire kazasının Subaşı köyı:ndekt 
muş ve binanın bir parçası yıkıl- jandarma karakol binası ort ,ından 
mışt.ır. Yeni dtooperatif binasının ve üç köşesinden çatlamıştır. Bina 
duvarları ehemmiyetli surette çat- tahliye edilmiştir. 

----------------~!D'"Uil .. ----------------
Yeni Proje Günün içinden 

(Bq &ar.ıa ı t.l 8&1faü) (Baş tarafı 1 inci alffada) 
7lhada bilhaS6a a~j'ıdaki husUtiat Roma şehrin.in sahile kadar uza-
kı·pif edilmektedir: ı tılması ile, İtalyan halkının güzel 

ı - Amerika Cümhuneisi mil- manı.aralı,ılık, beıuk A.kdenm . . 
li müdafaa menfaatleri icabmdaıı daha iyi seyrti temaşa etıM81 
oldıığuna .kanaat cotirdiği takcfu... imkanı verilmiş oluyor. Doğrusu, 
de, hükUnıet veya müdafaası Rei-- bu fikri bulanlar, şu z.amamla çok 
sicümhurca Amerikanın müdafaa- isabetli bir hareket yapm'J_ ~ 
sı için hayati bir ehemmiyeti ol- yorlar. 
duğuna hükmedilen bir memleket Roma şehri, faşist merkezi, de
için her türlü müdafaa malzemesi- Dirin kenannda muhakkak ki, ~ 
ni fabrikalarda, tezgahlar~ imal daha gii~l görünecek, çok daha 
ettirmek vesair suretle tedarik et- hoş manzaralı bir yer olacaktır. 
nıek salahiyetini haizdir. Faşist idarecilerinin bu buluşWMl, 

2 - Reisicümhur böyle bir mem İtalyan halkı medyunu ~ükran ol
\eket lclıinde herhangi bir miida- malıdır. 
f&a malzeın ini satmak, devret- A. ŞEK/ 8 
mek., mübadele etnıclı:, kiraya ver-ı -
nıek, ödünç venııok: veya herhangi karun, ,gerekse İngilterenın, Yuna-
bir şekilde vennek hakkına malik- nistanı.n ve Çinin Jmıllanacakları 
tir. har:p mnlzmcsinin imali yolunda 
Yardım Projesi Tasvip olunacak? Amerikada semereli lbir ıgayrot gö-
v~ • .u CA.A.> - nc..okru&- ze çaqnnakıtadır. Gayeye varmak 

1ere J'arthm llaktwı4aki bnmı projesi- için lüıks e!JY anın im.alhıden vaz-

:a:~:.._ ~ iko.ncredıe Beri ilk- geçme'k lfızım gelirse, vmıgeçile-
... _ve wk--. pro. ,,..dl, h-1~-- b ol .. · 

iesinla b&7iik 111r ekseri7e&le tasvlıt ... ~ _uUIDQ ~ Y un uzerınde ilu-
luııacaiı bAttıad• 7en1 bir t:ıolt emM'eler luna:bılecek bülun manıalar berta
ftnniş\ir, l"reJmln mlimasiller mecU- raf edilecektir. Biz Aımerikahlar 
sine tıevfi emaınncta altı 7edi melt'• bu lhaiıbin netioooi hakLnda ta:ma
der!ı:ıl ayağa blbnk tuvlpkir eöder mile nildbiniz.,. 
'PTlenılt" A7and& indaa MM .Kellar Londra, 11 (A.A.) - Müstakil Fran-
da BiUeft lflcNeile b&oa. edel'll1ı: lii- sız ajansı bildirıyor 
aıınııa aıihtye&.lerla verilmesine her Ruzvelte gcıı~ salfıhiyetler veren ka-
hau~i bir ..-.ıUe encel olablleoek bütün ~un ltıyihasının ikongreye tevdii U%cıinc 
kanunların kaldırıhnasınl teklif e71e- Jnnn•~rcdc ha--ı o•- ..,_ in ti . .... ..,, ,..... ... n u.:r memnun yet 
alş r. İngiliz gazetelerinin ncşrcttisı başmnka-
Jfa IJ, İngiltcreye Yardnn Lehiotle 

1 
lelerin bnıılıklarında.n anlaşılmaktadır. 

Nev)<O.dk, 11 (AA) - Gallup 1 Dally !Ekspres gazetesi :yazıyor: 
En tıtusu Amerikan efkarı umu- «Hıterl mağlüp edecek olan kanun IA
mı~ esınden aşa,ğ daki ankete ce- yihasırun n~rası l 776 dır. Bu rakam . . . . . . !Amerikanın ıstikl:i.I tarlhldtr.> 
vap verı1mesını istcmıştır: Gazetenin Ne\70rk muhabiri dıyor k:ı 
Aımerika için daha mühim olan <İngiliz harp gemılcnrun Amerikan teL 

harp harici kalmak arudır? Yoksa, glihlaı-ında tamiri imk~ donannıaınız 
baı p tehlikesini göze alarak har'bi !çm çok büyük bir kıymeti haiz olacak
.-aza · · y,..,.nıter 'arcı tır.> Donanmamıza mensup gemilerin 
"t eknm~dı .1ç;n .... 16... eye Y un İnglltcredcn binlerce mil uzal..'1& hare-
e m mı ır · kfıtta bulunmalarını iztilzam etmeılde-

Gelen cevapların yüzde 75 i her dir.> 

ne <>lursa ol6ı.m, İngiltereye azami Londra, 11 (A.A.) - Rooseveltin 
ynı dım lehindedir. son nutku hakkında Daily Ekspres 

Londra, 11 (AA.) - Dün Ayan gazetesinde mizahi bir resi mintişar 
ve Mabusan Meclislerine tevdi e- etmiştir: 
dilen .kanun layihasında derpiş <> Bir dünya haritasına bakan Hit
lunan ve Amerikanın İngiltereye ler, Roosevelt konuşurken Atlas 
tam yan:Inn siyasetinin ne lkadat d · · · ,;ı_·h ~-..... ~'lr .... kt .. ~·· .. ull.. enızının U4 a 11\.u~ ....... gozu ugu-
şum İ u .olduğunu gösteren haber- nü müşahede ve tespit ediyor. Mus
ler, ngılterede büyük lbir e1ı 

tl karc:ua ._ em: solini Avrupa haritasına bakıy-0r m. e e Y rmıış~ac. Her lld .. 
1 

. 
M • li9ç de ıbugünl~ .ka'b 1 ve şoy e dıyor: 
di~"~ .. he ohnıyan bu~ : . c~~urchilli konuşurken Manş de-

6 e P . Y nızı ınsana daha geniQ'ft'li.: gib 0 g· 
hu.da, News Cronide gazetesinde zu"'k •···7 l o-. uyor.• 
dikkatle kaydedildiği veçhile, In- BİR JAPO 
gılterenin v~ mihverin tazyiki al- N GAZETESlNiN 
t .J_ ıı..uı · ---1~ il MÜTALEASI 

Ud .,, unan djğer d\:luu.n.ı as e- T k' 11 ( 
d ik a ıo, .A,\ - D N B · rın emruıe erhal esapsız m - . 7 

• • •• 

tard t "- . Am Nasyonalıst cKokumin Şimbun~ a yare, ""P, gamı '\ c e- . ,. 
rtknn fabrikalarında imal edil gazetesi, Roosevelt ın son nutkunu 
heı turlu silahlar venbne ı dcrpış t f ı . eden bir makalesind J pon-
ed mek:ted nın Amerıkan milleti ka 

ır. 

Lon r da b ) an ı 'i azmini teyit eyl 
a Alınany n c Y nı Japon -yük elç 

ı!rıya omura'nın V gtona 
• icap etti ı b dir 

te, hü timetten, çok iyı 

- Bao brafı 1 lad sayfada -1 hep beraber şarap iç.nıişlc"1ir. Bu (Ba~makaledcn de\•am) neşredilen Yunan resmi teblığınde, 
hari.C""J ha"' dı•seler lidir. Ordu, kahramanlar ocag-ı ve Klisu t d 600 · olınasma rağmen, vakit geçtiği ;....ı...: i\leminin sonun.da ise, cinayet ranın zap ı esnasın a estr 

~ yurt müdafaa esaslarını öğreten ı d ~ b ı d 20 b 

GuetemiDıı ln11şar elmediğ!ı 9, 10, 11 
oon.kılnun tarllılıorinde dunya vuiyeU in 
giHerenin lehinde bir seyir taJdbetmektc 
devam etmiş, AfrilıA ve Arna\'uüuk ~P 
helerlnde askeri haı~kit ita.tyantuuı 
alcyhlnıe ink~a.f etmiş, Birleşik Am.er> 
ka.um İngiltereye yanlonlarmı arUa. 
tnak yolunda yeni a.dunlar atılnuştı.r. 

Afrika cephUinde: 

Bantlya'da İtab'anbra doksan döri 
bin zayiat verdirfla İn&'llizler buradan 
ı;iir'atle ve Tobnık clvanDd& harekaıa 
başlamışlardır. Bardiyr. ile Tobruk ara. 
suıdak.i sahada hiç bir İtalyan ku~U 
kalmamıştır. :\larq&I Grczyanl fok fena 
vaziyettecUr. 
Diğer tanıtan BarcUn muhareıt>eıe

rinde bu kaJe.niıı müda.f2asuu deruhte 
eden ku\'vCUerden siylLh gömlekli fır

kalann kumanclıınlarının krtaıanıu. ter. 
kederek k~hkl:ın anlqllm111u. 

Bazı hah ıicr göre Tobnıkun d& pe.k 

salında dilimesl çok .mubtıemeıcUr. Tob
ruk fimdWlcıı Oll'TilnıfşUr. Buradaki l'M'. 

ıdzon artık ne ~Uebllir, ne de ta.kvlyt' 
la.talan a\abllir vazb'ettt"d!r. Tobnik.mn 
.apb artık bir zaman meselesidir. 

Yunan cephe.inde: 
Kara harekatı mühbııı olınlfli, Y1Ulllll

blar Klisunl71 cabtıet~. İta.bu
lar Görioc71 bombardımalı ~. yiis 
kad&r arilill üliimüne IJlbe,p olın~ 
lardır. 

Ywıan t.orpidolllın iitDii dıela olM'alı 
Adr.yattie ılrmlşler, AvlıonJa:n bom
bardunan dmıpriİI'. 

FranaaJa: 
v•ıtd9 st1ast ~ siittnot oldu

lıı bildirilmektedir. Bununla ben.beı 

Vişiye dair bası PJIUU dikkM haberler 
ı-elmekiedlr. 

Vl:jlye att Fransn dcstroyeı-lerl lr.ı 

aydanborl birer ikişer Avrupa liına.n

lanndan ayrılarak Şi.rna.11 Afrika Fra.n... 
sız mlis1emk.keleri lillllWllanııa g1ıtmck. 
tedtr. 

halde .kimsenin girip ... ınua<iığwı ~ı ....... +:tir. Ve -O gece orada bulu· a ın ıgı, un ann arasın a su ay 
~ ·~·-.. ~ hakiki irfan mektebidir. Yuri sev- b 1 d • b'ld lm göri.inıce, şüphelcwııişlcr ve kapıyı nan üç davetlinbı cinayetle aliıka- u un ugu ı iri ektedir. Yu-

itip Lakın.ca, müthi~ bir manzara dar olduklarına muhakkak nam- J:İsi lşiyanede başlar, ordu da te- nanlılar dört topla tank ve otoma-
L.. nemnıü eder. Silih taşımak fel'&- tik silahlar ele rreçirilınişlerdır' . 
-qısında bulunmuşlardır. riy!e bakılabilir. o 

ıdi,_1 k fi onundur, yur.t u{.'Tunda ısa\•nt· Yunanlılar ı:rı=-·-aya gı·ı .. 'ık•-_n Tevfik kanlar içinde ye~de yat- Katillerin, Tevfiği ö iluü ten ;llo.UbUr. u 1".: 

mak d ı d 1 ·· mak ''azifesini öğrenmek mecbu- zaman ..:....'l.:.. ıbo .... l-.n .. ve ale··ler ı·-ta ır. K~ik gırtlağından ve sonra, paltostle caketitıi e alp e«>- -:.-Cll.U .. """"'i ., 

d 
.. nkü riyeti bugün her yurtdqındır ve çi.mie idi. 

vücu iinün muhtelif yet'lerinden türdükleri anlaşılmaktadır. Çu 
bu, ancak o saflarda yer tutmakla İtalyada bir mahal, 11 (A.A.) -akan kanlar, odanuı zemininde kü· Ttniiğin caketi ve palro u biltilJı 
mümkündür. Orduda kumanda s.. İtalyan orduları umumı· karaga·hı çük birikintiler husule getirmiştir. aramalara rağmen, odada buluna-

DİÔER ÜÇ BARDAKLA 

KİMLER ŞARAP İÇTİ? 

dd . lBhiyeti ve bu camindn yetişcnle- geçen Kanunucvvelde Yunan - Ar-
maınışhr. Zabıta, ve mü cmmu-

• t re ve temayüz edenlere bahşcdi· navut cephesinde ölen İtalyan v• 
milik bu n-0ktadan da cbemmiye - len bir haktll', Bazı memleketler- ... 
1 t hk'k ta d etnıektedir Arnavut zabit efradının isimlerınJ e a ı a cwnm • de bu hakikatten uzaklaşıldıi:11 gö-

Hidise derhal zabıtaya ve ruücl- Götürülen palto ve cakctin kuma- neşretmiştir. 
dei ... ~m.);. rülmekfodir. Asri ordular, ilim ve öıu- miktarı 13" 1 dır' . Yaralılar•ı um ..... ~e haber verilmiş, go- p ve rengi de tesbit edilmiştir. san'atin bütün kemalutından nasi- v & 

len zabıta memurlarile nöbetçi CİNAYETİN SEBEBİ NE? bcdardırlnr, her rütbe ihtisas, ka· miktarı 4598 dir. Kayıpların mikt&-
müddeiumumi muavini Ziya Yaz- Tevfik paralı bir odanı değildir. biliyet ve istihkak taJcp eder. Bir rı 3058 dir. 
gaa tahkikata va1aycd ederek, ça- Bu iibarla parasına tamaan öldü- kara gömlekli alay.ı, )'etişkinlik bil Atina, ll (A.A.} - Yunan efka
lışmağa ha ·laınışlaııdır. rülnıüş olması varit görülmemek· kımından muasırlarile at.ha ı be- rı umwniyesi, İtalyan faşizminira 

Odada kiiçük bir masa üstünde tedir. Çünkü bu eve taşınmadan raber yürü~·en, asri ve mütekamil birdenbire bayrak dcğistırerek 
şarap bulaşıklı 3 bardak ile, blll eV\'el ikamet ettiği odanın kirası- ltalyao ordusunda hiç tc bir ıncf- Proletarya'nın Kızıl bayrağını ıkal-
nıcze aı·tıklnn görülmüştür. Bar- nı ve~emiyerck, çıkınış ve buraya hum ifade cdo.nıezdi, edemedi... dırmakta -Olduğunu mü~zi biı 
daklardan birini maktulün, diğer• t t sürprizle müşahede etmektedır. Hal .. .. .. d . • . . . d • a~ınmış ır. . İtalya, Afrika içlerine doğru 
u~unu e üç nıısafinnın kullun ıgı Yalnız Tevfiğin bir zaafı oldu- teşebbüslerinde muvaffak oluma huki, faşizmin teessüsünden bugü-
anlaşıl:nakludır. Maktul ba'-'ramın O d L ah1 ~-1-. ' ne ~- .. dar "~...;'- tt Pi t t bi . . .. .. " . . ğ1I anla,llmıştır: a, •az:l t- , taarroz emeli besliyenlerle iş or- '""" -..ıu1 sure e u ogra 
_ruıcı gunu Beyoğlunda kendısı- sız gençle-rle fazla ülfet etmesidir .. taklığı yapmayı tercih etmiırti: mahiyetli ve kat'i surette işçller :ı-

nı taaıyan baa an{örJer tarafından ttiği ~ · fi ~ !eyhine müte "h b" k f t örühn" .. :r . . . O cece eve davet e u~ ınısa - •İştaha, yorken gelir•. Pantdcr- veccı ır ço aşıs 
g .. -~~r. BaJl'MIMD. ~ıncı ~- rin de bu kabil gençlerden olması 3,8 istikamcfüulcki köprfömn bir siyaset tezahürleri sayılabilir. Bu-
nu de öl.il olarak bulunduguna ~- iht• ı· d ki ....ı • ·ı · gu-nk-u Estı·a gazctesı· bırdenbıre • t" L- b' . . .. ıma ı var ır. bıııını Tunus tcş 1 "" ı cc:cktı. , a· 
~ emaye ıa -7ramın ırıncı gu- ·ıu hl' · mele elbisesi gı· Pr 1 t f nü akfanu w.ı .... n.tliği 

1 
l- Zabıta, ve mliddeiumum i ı· Korsika, ltalyan ana \ ntnnındnıı yen ve o c er şe ı 

maktad ceee '"'9""' an aşı tün ihtimalatı gözöııüne alarak, kopan bir parça idi. Afrikll hin- gözükmeğe kalkan bazı yüksek fo 
11'. birkaç noktadan takibatta b~ılun- terlandına ulaştıran deniz geçidi şist ş:ıhsiyetlerinin hakiki maluye· 

KATİL VEYA KATiLLER Kİl\t? maktadır. Katilin \'eya katillerin emniyet altına alınmnlıydı. Ha he· tini gösteren bir makale nCir~tn ek 
Tahmin edildiğine göre, maktul, bugiinlc!'lde ;\'akalanacaJdarı üıııit · tau. seferinde lı ır iberintleıı tedir. 

öç kişiyi odasına da'fd. ctmi' vo 1 edilmektedir. yapılall tehlikeli uçuşlu, yeni il- Estia gazetesi şu misalleri ver

.aava harbi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

meleri alakadar rnahfillerdı: yenı 

1apoliye şi d.et
i bir h .. cu 

uir taarruz, İngilız stratejjsinin (Bas tarafı 1 iııci sal'feda) 

hak plinlnn tertibine, yeni enıni· mektedir: 
:ret bölgeleri cdiıımci-e mec'bur et- 1 - Mussolininin İsviçre \'e Ce
mişti: Nil rbo~hm, {cyyaz olduğu nubi Amerika ban.'ltalarına yatırı~-
kadar da cazipti. IIU§ büyük bir şahsi serveti \•nrctr. 

Libyad:ı önemli tCöi lor, eh- 2 - Cıano bir çok defa milyonLr 

başlangıcına işaret olabilecelc oon betler kay<i dilmiştir. 
Atlaıdtk Fransa: mo nnun başlıca derece mühim bir hfıdise olarak MESSINAYA YAPIL.l\N 

gemileri Da.kar ve Kıuablaııka.'da bu- TI 

rablar, limanlar \'C maıızuı eler bir endü tri .şefinin oğludur. Ciano 
,·ücude getirildi u~ bir isfüfı or- aılesinın sahip olduğu ınuazz m 
dosu teşkil edildi. Yerliler, geçen zırhlı inşaatı endüstrisi, halen b•z. 
harplerde, ön saflarda bnğlılıl ... la- zat İtalya harıciye nazırı tarafın 

lonmıı.ktadır, telakki edilmektedir. HÜCUIViLARI"'f TAFSlLA 

General Voyg-ıı.ncl da. elan Fransn 1ı. Bu akında bombardıman tayya- Kahire, 11 (A.A.) - Orta Şark 
mali Atrlbsındadır. relerine il'k defa olarak refakat e· İngiliz hava kuvvetleri karargah -

Tobruk düş

mek üz"'r 

dilmiştir. Fransanın şimalinc böyle nın tebliği: 
tnühim bir kuvvet göndcrilnıiş ol- 9/10 Kanunusani gecesi tng:liz 
1nası İngiliz · hava kuvvetlerinin bombardıman tayyareleri Sh::.lyada 
şimdi işgal altında bulunan toprak- Messina üzerine bir hücum yar.ı
laroa düşmana açıkça taarruz. ede- mışlardır. Limanda bulunan fih~ 

(Bastaarfı 1 im-ı satJfada) bilecek derecede kuvvetlenmiş ol- gemilerine, rıhtımlara, doklara ve 
rikası ve Altun sahili kıt'alannın duğu zannini verme!ktcdir. petrol tesisatı üzerine tonlar.:• 
İtalyan Somalisindeki Elvak kara· bomba atılmşıtır. Bir bomba salvr.-
kolunu işgal ettikleri resmen teb- Dünkü akın Çarşamba akşamın- 1 su limanın cenup kısmında kruva-
lig- edilını"ştı'r. dan itibaren İngiliz hava kuvvet- . ' 1 d.. . t" Kı 11 zor er arnsınn usmuş uı-. ·u, -

HABEŞ HUDUDUNDA !eri tara:iından Alınanlara ve İta!- . 1 . k d . t b k zor erın çı ar ıgı sıs a a ası s0
-

Kahire, 11 (A.A.) - İngiliz müf- yanlara karşı yapılan pek ~iddet?, bcbile lıasarlan mü ahedc mürr-
rezclerinin Hnbeşıstan hududunda hava tarruzlarından bidni tesı.•l kun olamamıştır. Direr bir bomha 
Buna meı kıini i~gal ettikleri bii- etmektedir. Ruhr emliistrilerı, bil- salvosu, limanın cenubunda -0rdu-
dı.r!lmekt-.Jı'r. hassa Gelsen ki Rohcn benzin tasf ı- 1 - '-"U nun kullandı 1 demir yo u ıstasyon-

ALINAN ESİRLER _,.,. BI'NE ychaneleri, Duisburg, Ruhrot ve l d" 
~ • !arı ile petrol depo an arasına uş-

ÇIKTI düsseldorf kömür lıman1arı, Rot- müc;tür. Rıhtunlarda ve havuzları 
Kahire, 11 (A.A.) - Bardiada e- terdam petrol stokları, Flessingi!ue ile pC'trol depoları arasına düşmüş

sır edilen İtalyan subaylarının ü- Dünkergue, Calaıe dokları bomba- ıu Rı 1tımlarda \'e havuzlar civ!
zerinde Gen ral Bcrgonzolınin im- arla dclık deşik ed~lmiştir. Bun- rıı da yangınlar çıkarılnuştır. Di· 
7 sını taşıyan vesikalar buluıımuş· dan baska :kuvvetli bir te,..-ckkül ğer bir çok bomba, bir petrol dcp'r 
tur. Brest doklarına yenıden taarruz et- sunun hemen civanna dil ır.üş ve 

Bu vcs;kalara göre yapılan he· m~tir. Norveçtekı munakale )Olla, biiyük iştiallere sebep olmuştur. 
saplar, Bardiaaa alınan esir mikta- rı da unutulmamış ve İngiliz tay- tayyarelerimizin hepsi üslerine 
rının 44.000 kadar olduğunu gös- varelcri Egersund cıvarmda bır şi- dönmüştur . 
teriyor. mendiier kopı üsunü hasara uğrat- ----o----

rını isbat etmişlerdi. dan idare olunmaktadır. 
Akdenizin Cenup kıyılarındaki 3 - Mussolininin o~u Brwto 

kuv\'otli komşunun acı mnğlUbi- Mussolini, Ala Littoria havacılık 
)·eti, lınreketc müheyyıı fnşist zi- şWketinin esaslı aksionerlerinaı:n 
mamdarlann parlak gayelerini ok biridir. 
şamakta idi. Britnııya İmparator- 4 - Kardeşi Vittoria ssol n\, 
luğu, öz yurdun müdafaası kaygu- muazzam \karlar temin eden . e 

larile çırpınıyordu: devlet tar fından yardım gören 

~Fırsat ki, havayı tizi perdir.~ büyük bir sinem şirketinin birincı 
•Ermek ona bir dahi hünerdir.• aksioneridir. 
İtalyan ordusu, tam vaıcta.dc, 5 - Mareşal Gnziani. bir çok si-

Doğuya teveccüh etmişti. İngiliz- nema şirket ve mıanes.eselennın 
le.r, za~ tf Eritre garnizonunu önce sahibidir. 
geri çekmişlerdi. Graziani, Mı ır- 6 - Nihayet faşizmin atol ıh~ 
da muka\'emo1e uğramadan, Sidi- Kont Volpi, AT?Upanın en büytii: 
Barnni ötelerine kadar ilerledi. İn- -kapitalistlerinden birisidir ve İtaı
gilizlcrin çekilişi o andaki vaıı:i7et- y.nın en ~ adamıdır. 
leri icaplarma u) gundu, İtalyan 
ilerleyişi ten.kit edilcmcJJd.i. 

Ancak, •almak, elde tutmaktan 
Jrolaydır. kaidesi bir kere dah• 
sabitti. Bir inme, italyan kuvvet· 
lerinin esaretini intaç etm~ti. 
İkind dürtmede, Bardia'da, ta

mamen mm affak olmuştu. 

Askeri vaziyet 
- Bat tantı ı mci ..,.,.... -

ilW ~. Blı.ıMa lııib'ia: bir 
baınız VDkllaatl lıeldemeık .... 
4ır, 

BİNGAZ! VE TOBRUK' A mı.c;lardı. 
HÜCUMLAR YAPILDI Lon<la. 11 (A.A.) - İngiliz hava 

Kahire, 11 (A.A.) - İngiliz hav.ı nezaretinin dün neşredilen lcbliı;ı. 
kuvvetlerinin tebliği: \ Perşembeyi Cumaya bağlıyan sc-

Bu anda İngiliz kuvvetleri ön .. 
ciilcriniu •Tobruk. müstahkem 
mevziinin Batısında bulunduğu1111 
dair haberler gelmektedir. 

Sov\ret - Alınan Graziani ordusunun diiştüğü ha
h. J b i tıı]ar, halefleri için çok istifadeli-

lll lİ n~ se atı 1 dir: 

Arnavathdt cephesine selhu:e; 
,~ı mıntakasın4a b1r 1ı:ıw,ı l'Ün
denberl devam eıınekee ollııı sL 
lrfinet. k9fik '1111.... lw 'ft ,.... 
lala ..,,. a6eflle iWiJ .. , "1iııl. 

Her .. ....,.,, JuıaUk1an devam 
eylemekte.dJır. Pek ,.akını1a burada 
büyük bir' m11harebe b9flıncalıt
t&r. Xlisuramn ~ ..,._ 
ra ftaJ7amJuo, Berat MI\ tkı419 

İngiliz hava kuvvetleri, 7 Kinu- ce, Duisbergruhrort ve Dusseldor! 
nusanide Benina tayyare meydanı· nehir limanlarına ve Ruhr'da .fal:ı· 
na muvaffakiyetli bir hücum yap- rikalar, yüksek fırınlar ve dernir
mıştır. Hangarlara, binalar ve yer- yolları da dahil olmak üzere dığeı 
de bulunan tayyarelere tam isabet- bir ~ hedeflere İngiliz hav& kuv
ler k.aydolunmuşutur. Bir kaç tay- vetJeri tarafından hücumlar yapı.
yare yakılmıştır. mıştır. Rotterdamda bir petrol d~-

8/9 Kanunusani gecesi Binga.ıi- posu tesisatı, Flessingue, Dünkerk 
ye şiddetli 'bir hücum yapılml§tır. ve Calis'-Oe doklar da bombalcUunış· 
hükUmet !binaları üzerine bombalar tır. 

düşmüştür. Bir gemi üzerine tam Perşembe gecesi Brest üzerine 
bir isabet !kaydedildiği sanılmakta. yapılan İngiliz tayyarecileri büyük 

dır. bir gemi ıle doklara sarih tam ısa-
T-0bruık üzerıne iki hücum daha betler tkavdetmislerdir. 

yapılmıştır. Fakat bu hususta taf
silat henüz alınmamıştır. 
S mleldilcr Ku ınndanı da 

Yakalnndı 

Askeri limanın medhalinde yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Londra, 11 (AA.) - Hava ve 
dahli 

a) Llb,.a erdusuuua, ar•l bybetme
(B34 tarafı 1 lncl sa7fada) . mck dt"f'düe, :ufak kuvntle.rtMı moh.,... 

yet ticaret müza'keıeleri 10 !kıncı- beye «frl.tmest attedill'.Dlb'es Wr ha'-" 
kanunda geniş mikyasta bir iktı- dır. 
sadi anlaşmanın imzalanmasile ne- it) hau UJUrianna miiWm Wr ...,._ 

ırd mtul•MP"" wjnyma kimse .... 
ticeleıımiştir. amaa. :Franım ~ -. 

Bu yeni anlaşma, 1940 Şubatında l ~ briaılaJ'•d 
aktedilen Alınan - Sovyet ticaret c) «SW.i Barnaiıt s~ İ..,._ 
muka\'elesi esasları dahılinde ya- k.._. enı--- bblli7eı " .-..._ 
pılmış -0lup 1939 senesinde L'ti hiı- .e& kadn'i bakkınü ,..._ bir fJkir 

kirmetce derpiş «filmiş bulunan ..... ~. lldnd dır:la. bir ble --. 

_ ..... _...~hal ... 

ille~..,.....,. bar Wır 

llM. ..uter abn*r " bir ı.ıc>k .. 
tomobmer ltümm etmltJercllr. 

Y...Mar, ~eııde nriihbn bir 
.., dslleal et.vmia lııir !itaı,. .. 
...... üema .... itler ft ..... 
M İbi7iik ı:a.ıiM Y~lerdir. 
Bfın.t yolund& Yunanlıların yeni 
IDUvatfalcıJ'eUeri beklenmcl lclir. 

N. D. 

, bik" d . t'ebeslal bbal ed.-~ .. 
iktısadi programın tat ın e ~nı emre 11thkai •eiüee. Duradı. kat, Mı tmaıest hnklinsıı: l'lblcllr. 
bir merhale teşkil etmektedır. An- lllldıarebeJ'e neckll ~UT lt&le, hö- b) Bava kuvveUert k~. tahrip "' 

laşma 1 Ağustos 1942 tarihine b- cmn eden ~leri 71Jtn.~d!, ~ vudalandlr; 1ıımıa kimsenin db'e 
dar Almanya ile Sovyetler Birliğ. rauknemet 111 Ciddi bu bc1ar aüdut ttii :roktar. Fakaı. lAb>a orduswwla .. 

· akli tını tanı.im tun olurdu? calan ralmc1cri ha.va 701ilc knpa.tnııya 
arasında emtıa n ya d) Zaman kau.nımlt bahis IDeV7.D11 lın1u1.n mı \-ar? Sahra hlll'bfnde zafer~ 
etmektedir. . •w· ise, mühim bir kı m !kuvveUn dy !ff,ıarere koşa.ıı blr ordwmn. lı:eıwtt kalı· 

Almanya Sovyetler Bırlıgıne sıı- nihayet, sıra t'Jdeki BOD lı:cmut 07Jl&nma.. nwnan hava eJdmerine de g-bve-. 
na) ie ait {ıl"t ve edevatla makin • ıına celmez mi? tılrkcn, havala.ntan kor'Znısu 7oktıır. 
kr erecek v:e Sov t1er Birlıği de e) Afrika lıoerilerlnclekl onlolana mu. Her h.~· °ht'.nuz hava kuvvciıttı fct!lt 
Ahn tıd dd 1 l pet lı:adderıı.tı. Lib~ ordunun ~·ıul7e4 \e hüla vasıtası olma.ktan cok nzakhr-K hire. 11 (A.A.) - İngıliz 

umi llmraı-gfilıınm ı ı · 
Bardı.a'nın z pt 

ans aya ıp ı ma e ere. • \e uklbetine b ilıdır. Bu dilşlinoe, muh- lar • 
yarelerı, Cuma~ 1 rol ml t kl rı gıda madde!erı ve tt-rem Mııl'CŞ31ı çok daha tedbirli olmı· Grazlanlnin, felii.ketı"rdcn de ders ~ 

b lıyan gf!<!f!, Cenu- b Iha a buğday ' re ktir )il mttbor eAer. tan blr komut.an sıfııt!k. muharebeler b 
ır ehre hucu et- ALMAN MATBUATININ f) Libya denh ~ h v1. iislcrinln ha- vererek, oyahya.rak, u.mıuı kıwınıp ka.-

olbıe KCÇmcısi, zate.n intizar vacb'e· nnnu)acağılll bilmb'onız. İngiliz ordu-
r Ç kını fa at NEŞRIYATI , İtalyan doııamnuını, k da- &unun. yüksek hareket kabllyetlnden., 

k 11 (A A ) - G bir duruma. cllişüreblllr. Af~ parlak dinamlımlnden nasıl tstifad ede 
t - Alm n rika a d ru urulmak istenen köprü ~it de meçhulümıizdür. Ancak bilinen 

b l n iden çıkabllr. bir lıakiıta.t var: I.lbya ordusunun tazı. 
ı> m af ve minJ ç.ok g-uç hatalara d 1! Dııbesbı 

red k • Afrika- tandııki r.afcr şeref!!ııdc unlü ile uman. 
danın hissesi vardı. Libya ~e Anıa" t-

kttv,.rıı-... +n ruhuı demi~ hık mağl • eilerlnüı ınes'ullyct!nt ~ 
ir. Afrlkada yeni v. J kıWm ~imkr l>a> lıışaı:.'\.k? 

askerlerin d maksada ~ükrii Ahmet 



dAYP'A - • 

Kız mektepleri 
voleybol macları 

i•nı..,ı lı>tı _......., ._. .... 

ı.e:rellnden: 

13/1/1941 Puıırt...I gtinü :S.,1inönil 
Halk•vi salonun<la ,.ap1aca1ı; maı;lar; 

Saha Komlııeri: H. Atakol. Kandilli 
L. - Şiflı Taı·akld L. aaat H \e hakem 
li. Açköney, Boeazlçt L. - lfrenköy L. 
.. t 14.30 do .,.nı lıal<em. 

KOCAELİDE LİK MAÇIA&I 
BAŞLADI 

İzmll, 11 (A.A.) - Xxaelido ile maç
\anoa bu hafla ba4ılanın~ ve a:vnı eün
.., •ı atıeün i~ralille 600 met,-,ıık Çu
kurova kr kOfU"'l ,.aplmlliU'. Bunciliıi! 
İbrahim s.,.nı, ildncihc Kemal Atillıl, 
liçüDcülüiü Muslafo Rebmin ıı:o-anmır 

lardır. 

Vaziyet 
[BGf tarafı 2 inci ıayfada] 

dünyayı zapt.eylemek ve hükümle
ri altına almak fikirlerini terkey
lesinler. demişli. Popolo Di Roma 
ceridesi: .sulh maksadi~ yapıla
lı cek hu türlü iatimzaçlar bi" i 
katiyen aldatamaz• demektedir. 

Amerika Cümhurreiı;inin nutku, 
infiratçı muhitlerde pcldetU bir 
.t<sülamel uyandmnı§tlr. •Harici 
loir har"e iştirak düşmanları lııo-

Ereğli' kömürleri 
işletmesinden: 

3780 numaralı kanuna müster,iden neşredilen 2/12899 numaraiı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri Satlf Birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/14M7 sayılı ka
rarnırmenin tatbiki neticesi olarak 1. Kan\UIUAllİ. 1941 tarıl:in

den itı'baren tasfi~ haline konmuş olmasına biııaen sözü geçen 
Batikle tasfiye tr.rihine kadar a'ktedilmiş olan mmavelelerin kö
mür teııliıni 'W!cibeleri ve ifbu .eeibelerd<m doğaca!k haklar işlet
memiz tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. BinaenıJeyh 
1. Kanunusani. 1941 tarihinden iti!ıaren kömür teslimine müteal
lik talepler için Zonguldak'ta mahdut mes'uliyetli Ereğli kömürle
ri İşletmesi müessesesine müracaat edilmesi Jim. olunur. 

Bo~ Baltal:lınontnda Baltolimımı 
ça;rın ile korusu lttlsallnde .,.. ~ 

---eıı. 

L. K. 

kenarında kahve ocağı yerinin ican. ! 00 
Tophanede Xorabaş mahallesinde ..., 
Bol';azlı:esen caddesinde K-.ı&A altında 
4 No. lu düi<klının !can. 108 
Kabataşta Vapur iske1"ı.inde küçül< 
merakibin talıassımuna mahsus bR-
vuzun ıean. 500 
Galatada Pe~mbepazarında Serput 
hanındaki a, 10, 11, 13 No. lu karcir 
odalardan beherın!n ican. 18 

M11valdcat 
tembıalı 

L. iL 

l 60 

24 

112 50 

8 50 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı &'8)Tİ. menkull~r hizalanndakl senelik 
muhammen icar bedelleri üzerinden üçer aene müddetle kiraya verilmeleri 
açık arttırmaya ltonulrnuııtur. İhale l3/l//9U pazarleı;i ıünü saat on dörtte 
Milli Ern!Ak M!idürlüğünde top:ıtnacalı: komisyonda yapılacakbr. Taliplerin 
,.uuıe yedi buçuk teminat makbuzlarlle muaayen gün ve aaatle lı;omiııyona 
mÜI'Q~tları f12'U) 

mitesi reisi Marefııl muharip bir .,,... -•ıa:ı•m••••~-.... -•B•El•IBlll'!~ı=!~'!B~ 
Avrupa devletine mühimmat ve Ereg" li havzıull kömürleri 
esliha verilmekle Amerika müda-
hasının sayıflaması eaıciişcaini iz- Satış birliginden: 
biti' etmektedir. 3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/ J .:<;99 mrrnaral 

Sosyalist şefi Tbomas, Alman kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ere.;!. Jlavza-
tehJ.ikeııiniJı Amerika balmrundan sı Kömürleri Satış Birliği, ahiren mell'.kii meriyete k<ınulan 3867 
fazlaea izam obmduğmı.u tevah- numaralı kanun ve 2/14547 say;lı kararname hükümlerinin tatbi-
hum ederek, muhuiplett aaDı he- ki nııticesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarıbin<len itibaren tasfiye 
deflerini tayin ettinnelı: icap eyle- haline konmuştur. 
ıliğini tekrar ediyor n ba husus- Satış Birliğile §imdiye kadar aktedilmi{ı olan mukaveıeıer;n kö-
ta Amerika ııözii ve ta.siyesi dia- mür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak 
lenmene, AvrupaJl kendi mnkad- hakları Ereğli Kömürleri İşletmesi tarafından kabul olunarak kö· 
4eratma t ... ketmek daha h"YU'lı mür tesıiınatt :işbu mukaveleler hükiimlerine göre yapılacağından 
elur, diyor. bu husus için a.!8kadarlann Ereğli Kömürleri İşletmesine ve tasfi-

ltuvelt siy-tine nmarn İlyan- ye tarihinden evvelki muameleler için dahi merkezi Zongulcianta 
Un Whciıler harbe yardımdan ise, bulunan, hali tasfiyede Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine 
ınılh muavenettnin dıtlıa iyi olaca- müracaat etmeleri ilan olunur. 
j'.ı kanaatindedir. Ve kenılisinee lı•lllllll'"'=!m•••••••••••••m•mlll'ımi:l!!l!iilı:ı:ıll'li 
makbul ve makul bir sıdlriin esas
lannı aşağıdaki (8) uolıılada topla-
-Wedır: G 1 - HtiııtMfl bir LelUstan 'te 

Çelııodon)ı;ya lla711 edi1melr prli
le, Almmtyanın (1114) Jıubiıtden 

~ haılutlarmm tekrar tftiisl', 1 
Görünmek 

2 - l'.ı._ Boıa.dıı, Belçika, 
:Norveç 'M J>enimarka ı.tfldAlleri

aKa Uıdeli, 
3 - AJIM I "SOia ır-,.. ia

Lsi, 
' - ~ al lımlek 1 lııiıı 

'9bv kmll · tWflı'ri1 
il - Bs • ' ' IWı.i dini .,. 

n1d ebWytdıtrin lıimlı,.. " au· 
~. 

1 - Bıli•<llYI • ad .., ...... 
lıel Wr hale ifnıiı, 

7 - ·~ ılevl<ılhda ~lr 
lazmtnat ftlJll tambat *'">'• et.. 
-eleri, ı,, 

s - sııw- talııödi. 

MOHIM BiR KEŞiF 

ıttıyaİndc barufakluldara 
nihayet veriliyor 

BU TECRÜBEYi 
. YAPINIZ 

M...,_ •lr ellcl aril~ı '6rafın
t!aa lı:.,.ıf .,. • ..., ~ ellcl ·re 
lılieeJftlerinden lı:emall ııına ile loilbsal 
edilen .,. lılr •- ln•nn tue n ut cll
'1n.ID unrlanDa miişablb olan cBİO.. 

ister nıisiniz ? 

edip beti- .,. lıer sobalı talktaiı
awı. elldlnı., 4alıA ut, dolıa laııe •il'll. 
aeeel< Ye pnıı!q<eeltilr. 

Giintlüalerl, beJou (yoiaız) Telıalon 

troml ıı.ılaıunız. T<!rldblndeld be7ula
bcı .,.. bvvetleadiricl WJl811rlar, dahile 
niifıu edettlı Pli cayrlsaf maddeleri 
lhr"I) n ab'ah noklalt.rı izale eder. Açılı: 

llistc Baneltbı bncrede inat
p mnhanml•rla 1liraşaeağı anlllfl· 
hyor, fakat ReWn ezlei eberiyeti 
daima elindedir. Bu aulıaliflerin 
teblikeyi 1ıılr tftdfi &ö.--likhri
ai, - Ranelt lıitftesinde tek 
rarl~ ltir ltlııııiyat po 
litibsı takip etmemektedir. -'*•. 
ri mütehMS!&ların ~ yolda 
yürümekte ve Büylik Britanyaya 
yardım .,.ı.,....ı., mak~a bir atideki 
nnıhtenıel muha:rebenin önüne geç 
mek i!ıtemektedir. Mü""ünileylt 
aynen diyor ki: 

•Kendilerini müdafaa eden mil
letlere elimizden re!- yanbm.ı 
yapmakla, Anıerikarun hube gir
m.,.;i ihtimalini azaltıyonıs. Çün
kü, diktatörlerin arzularına boyun 

<JEL• lalllr edllea JııTmeW •re 7eııl ...,_ meoamelerl ultlqtınr •• bu ourelle cil. 
ber lı:alilwı:ml& clld 11D11uru olan -be dlnlıl beyulaiıp 7amUf&lacal<br. Bu ba. 

.....İı:ı.ı Totolon Jı:reml lerldblne kant- ali ledb!ır ııa7eslntle lı:er - bir kaç 
tuılmıtlu. ll1ı a1k4am, J'&lmudoa ene! oene ren~blllr n renç lııslorm bile 
ıliriniiıı. 1J111dailınua her dalı:llı:a -- 11ı>la edeeetı ııayanı ht.yrel bir c1ld Ye 
fmda cildini& lıa JııTmeUI 11111anı - bir lene malllı; olablllroiuh. 

eğersek~. bir ~üddet.so~a yeni bir fatanbul Asliye 'Oçüncli Hukuk 
harbe ftıleıı gırmemız ıcap edecek- Hakimli"'nden: 
tir. Şimdiki iya<etinıİ7in tehlike-! D gı K t• Ku d' k Be . . avacı: a ına ru ıre , • 
krı, muarızlarımızın tavsıye eyle- ğl ""'ah D il uda t . . . . yo u ,.. amam a as ap . 
dıklerı polıtıkadan daha azdır.. 6 N 1 d · d o. u aıre e. 

ff;;Nyin $üh-ii BABAN Dava e«ilen: Andrea KlR'udirek. 
Beyoğlu Ağahamam Dallasuda 

Dr. IHSAN SAMI_, apartımanı 6 No. ıu dairede. 
Gonokok Aşısı Davanın ımev:z.uu: Mü~terek ha-

ncıw~uklu~u ve ihtilatlarına yatın çekilmez hale gelmesin< mu-
kar51 pek te<;Jr)i ve taze ~ıdır. cip derecede şiddetli geçimsizlik 

Çanakkale harbinde ııehil düşen ağa.. 
beyim yüzbaşı Ali Nazirin eşi yengem 
Bayan Şe!ia'nın vukuu vcfatt dolayı· 

sile gerek oenaze merru;irninc gelen ve 
gerek n1ektup ve telgrafla kederlerimize 
lştırlk eden &a:!'tn akraba ve d06llanrru
ıa tef'*kilrlerimiıln arz ve lblltğıııa 

muhterem 1Aıetenlll,n tavasıutunu rica 
ederim. 

, 
i.ıanbuı İera Rei<i 

Hamdi Türe 

Divanvolu Sultarunahmut tür- sebebile boşanma ve drah:manın mın 141 ve 142 nd maddelerine 
be~· ~o. 1 !3 iııtirdadı tedbiri ihtiyati olarak iken tevfikan mahkeme divaı:mar-ine 

.. ANAPIYOJ~N 
Dr. IHSAN SAMI 

diısi Ye 90Cu,ğu için 40 lira nafaka talikine w hülasat muhteviyatının 
talebinden ibarettir. türkçe ve rumca yevmi gazeteler

Müdrlealeytıirı yukarıda gösteri- le 1bir ay mühletle ilanen tebliğine 
iıtreptolı:ok, İıtalilokok, pnömo- len adresine göndı>liren dava arzu- karar verilmiştir. Bir ay zarfında ı 
kolı:, koli, ı>iJ'ooiyaııil<lerm :l'•Ptıiı hali on b.,.. gun" evvel çıdap .n.+ıruş' müracaatla dava arzuhalini tebel· ı·ı 
çıban, yara, akıntı ve cild hallita- -s 6•" 

lıklaruıa ltal'I• çok tesirli adresi .belli olmadığı şerhile iade li.iğ ve on gün zarfında cevap ver- . 
ıue 011dır. ---.r 1 edilmiş olduğundan, H. U. M. K. mesi Iİillwnu tehi iğ olunur. (1343) 

SU A~~KIEN KOPONO DOJ,J>UR 

.... 

~ 

~A~,. ~ 'l 
~ ,, ,. 

"•ttlJ 
eden '°>u kadar ucuz? 

SORGULA/UNA CEVABIMIZ: 
O!()ma\lk bir surette ·- .,..tı ,;Jll' AllfARKA çorbalık lcomprımelerinln 

temin ettiği kolaylı~, kazandırdığı valtti, aynı zamanda n'f'iaset ı ye 
kalori kudret.ini muhterem vaUın dnşlara tanıtmak .maksadile kfuıw: 

satıldığı icindir. 

B.iyhk bakkaHye m ~za.1arında btlh?nur. 

Ba.f, Di~. Nezle, Grip, R.om~t-'-..zma. 
Nevnlji, Kınklık •~ B';ıüo A~rıiarıoızı Derhal Keeer 
lubındıı ırüı>de 3 kaşe alınabili< T AKLITLERINOEN SAKININIZ. 

HER YERDE Puu.u KUruı ARI ISRARLA iSTEYiNiZ 

Konya Belediye Reisliğind~ı. : 
1 - Altl!eddin Tepeıinde kAin Belediye Sinerıı.a ve Tiyatro b:.ı1iu;ıttL'1 butun 

mobiJye ve makinesile birlikte iki senelik İCQrı 6/1/941 tahrihın(len itibaren 
on beş ıün müddeUe açık arttırmaya çlrkartlmı~tır. 

2 - İhale 21/1/IMI tarihine m!iMdif Salı günü ... ı on bıt,tıe Beledi:!'• 
Dalmt Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İk.i seneltk icar muhammen bedeli 3000 lira olu:p muvnkkat teninatı 
225 liradtr. 

4 - İcar bcclr-Ji aylık taksitlere aynlarak her ayın iptidwıınd;.ı Odenecektlr. 
5 - Şeraiti görmek istiyenlerin Belediye Muh~ine- ve ilün Pdildlği 

mahald"ki Gazete İdnrehnnesin milra ·a:ıtlan i15n oltınur. ( 176) 
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l 2680 - 2000.-

3 JO!)Q - 3000.-

2 750 - 1500.-

' 500 - 2000.--

8 250 - 2000.-

l5 lQO - 3500.-

~o 50 - 4000.-

1 00 28 - 6000- ' 

~ 
Türkiye it bankaıma para yatırmakla yal·' 
nız para biriktirmit olmaz, aynı .zamanda 

taliin • _j de denemit oh zanuz. 

ıt,,.ıııeler: • ı.ı•lı:M, 1 il.o- ~~ ıt-.....b Ye ıı ... ı.-
1 A~-· 1 iıdacl· -plannda m "" elli U-

wıs, •--· ,.. balananlar ~ 
'-in lullıleırbıde :rapılar cbılııU edilirler. 

--

l.GENÇLIK 
2. GÜZELLfK 
3. SIHHAT 

iııte rolr.selt bir 
aranan bu meziyetıerln 

hepsini size 

KREM PERTE 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: Bir 
valet müst.ahzarıdır . 

ce bir itina ve yapı · 

dak..i hususiyet itlb 
TÜZdeki ciı.ci -.e buru 
luklann t.,ekJrülüne ırı 
ni olur. Denyi sene 
ıersın tutar. 

r.ı- KREM PERTEV: 
Güzellik vantandır. 
n.işlemio mesamatı 

kışhrarak cilttekı pürttil< 
ve kabarcıkları gideri 

en ve lekeleri iule ed 
Teni mat ''e ş.ettaf bir h 
le getirir. 

Bir ci 
deva~ıdır D~ri ciıddeJeri 
11in ifr~11ımı düzeltir" 

Sivil<'e vP riyah noktalB 

rın tez.ahi.!• ... Jnnni olur. 

cm adalesini besliye 

----------------....::k.:.uvv:..:.:eıı=endıri::r· ____ , 

Kuru ciltler için yağlı ve :raib ciltler için yağsız 
buauıi tüp ve vazolan vardır. 

·~·~'ht·!:ümwırıl!ll!imP.'rr'mırı~.ırııı"':H,HııiiO:\..._,~-~,:~.~uırnm:nımn ::u· ., iillı1ı:ııuil!Jılmıı 
TÜRKiYE CUMHURIYE fİ 

at Ba 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermay*"li: 100,000,000 Türk Lil'llS 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muanl _!el eri 

ı .K'"., .. _.,, 
~ ~}~~f.~~-~~ı,4~~ 
ı= 

i 1 '-"''~q;~~~'tl.~~~~~~~~ 
; Para biriktirenlere 

i 28,800 Lira İkramiye Veriyor 
E'! , ___ .. 
~Zil'aaı Bankasında kwrıbarah .,. ihbarsız tasan'Uf besap_.....a f/fJ 
Eiaz 50 lirası bulunanlara ~e ' defa ~-kur'ı ile aşa~ 
~ placıa göre ikramiye dağıt.laeakıır. 
Elli ' llfft 1.000 Linbk .... o Ura 

' • 509 • ~000 • 
4 • ZliO • Lcot • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 58 • 5.000 • 
120 • 4.0 • '-800 • 
160 • 20 • 3.209 • 

DİKKAT: Hesaplıa.rındalti ııaraiar bir sene ~mde Mı kradaD 
aşağı düsmiyenlere ikramiye çı:ktııtı takdirde % 2Q fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylill 1 Birinciltinun, 1 Mart 

vp 1 H- jtleınıde çekilecektir. ili -

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılma11 hakkında ilin 
Dantelliiz bir kurufluklarm ,.erine dantelli bir lruruiluldar darp ve pıy•' 

..,.,. klüi mlklardo çılı:arılmı.ş olduğundan tloııt.elsi% bir lruruşluklonn 31 Mofl 
1141 tarihinden sonra ttdavülden kaldırılmalı lı:aralafbrılmıştır. 

Dantelsiz bir lrur~ar l Nisan 941 tarihinden itibaren arlık t!'d•'~ 
etıniyec<'k ve bu tarihten itibaren ancak bü· eene müddetle yalnız maı.ı;und~, 
lorile Cilıuburiyet Merkez Bankası 5ubelerince ve Cümhuriyeı Merke7 Bal' 
kası ıubeei ltulunmıyon :perlerde Ziraat Bankası şubelerince kabul Pd jelli-' 

Jecektjr. 1!1'' 
Elinde dantel.m. !tir kuruş!'* bulunanların bunları mblsımdıkıar <• t 

· huriye! Merkez ve Zinıal banltalorı tubelerine lebdil ettinnelen llAn dunur• 
(9035 • 12~23) 

lnhlsarlır Umum M dUrlU ndı 
t - eaı--ı muoibmoe •6000> acıet rakı NOlli ....ıı., -blı:ID 1"" 

1 cal<iu. .. 
n _ Fuarlık 20/l.lffl PuariHI llb>il .. ı W da :ıtab•tafta Lın-.•ııJl 

ııııtııı.J'•l ~belincWı:i olan lrornİl70'lunda yapilaeaktu', 

m - Sartııame .a.cı •-~- pero ız alı.nlıbllır. 

llrl ~-:-J:'.s~:'!"'!' :.:aa;ı:!: =-~cılııı::ı.~n ..::': ~:~...::. 
racaaUen, (fil 

iıntipa:& oalıllıi •oe ~ dir*Wiril: ETEM tz Z ET 

~· ....,ı ve ~,....,..wn: s. izasT 


