
- -

•• • .•. , ABJDIN DAVER 
CUMARTESi 

~=- .. - SATI 606- SENE J ...... 
4 ADRES: Caiııloi&ı T .. M9 

N.,._ . c.l"-i ••JM"' 2 ıciKilllı 
,. 

N o. 64 ı.,ıw• 

1941 
Tel.,_/: iKDAM ,., .... G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

Stalinin bahset
tiği koyu düş

manlar kimdir ? 
Ba, Jifmtutl• ln,ilterc 
ile Amerika olamaz, btı 
gün için Jeğil.e bile 707111 

için Souyetln Birlİğinİll 
en tehlikeli Jiiprtalllan 
Almanya ile japonycıtlır. 

Yazanı A.biJin DA.VER 

S talin Yoldaf, Pnv.ıa p. 
lesinde nqrettiCi bir 
m~jda tualan şöy)e.. 

mi~tir: 

•Beynelmilel vaziyetin kararsız
lığı, bütün milletleri seferber edil
miş halde bulunduruyor. 

--

•Askeri bir tecavüzle karşı kar
ııya bulunuyoruz. Koyu diişma:n.la 
nıruzı.n, bizi gafil avlamalarına 

meydan vermemeliyiz. Tehlikeye 
ka~ı uyanık ·l>uhınrnalıyız .• 

ÇÖL"ONDI: D"Oşt)BCLEN BİR İTALYAN 

Bardia 
müdafaa~ 
sı yarıldı 

Stalin Yoldaşın bahsettiği •koyu 
düşınanJar. kjm olabilir? Sovyel 
Rusya gibi büyük bir devlete teca
vüz edebilecek devletler, antak, 
büyük devletler olabilir. BunJar 
d • 

a, Fransa, ortadan çekildikten 

ve İtalyanın askeri kudreti anJaşıl- _lnoı·ıı·z kuvvetı~rı•n•ın 
dıktan aonra, ancak Almanya, Ja- G 
ponya, İngiltere ve Anıerikadır. h 

1939 senesi apstoswıa gelinceye arekatı 11er1 i yor 
kadar, Sovyet Rusyaoıo en büyülı ------------"!!--! 
dü~ruanı Avrupada Almanya, As-ıGeneral Vavel r•dyo. 
yada Japonya idi. Bu iki devlet, i- d b" k - l d" 
lalya ile birlikte, Sovyetler Birliği- a lr D Ut U SOJ e l 
ne karıı, açıktan açığa bir Antiko- Kahire, 3 (A.A.) - İngiliz umu-
mintern paktı vücude getirmişler- mi karargiıhırun tebliği: 
di. Fakat, 1939 senesi apstosunda, Libyııda bu sabah şafakla bera
Al~anya, Lehiatanı paylaşmak su· I ber AYUSlralyalı lruvvetler tankla
retile Sovyetler Birli&ile bir ademi- rın da yardımıyle Bardia ımıdafaa 
tffllvüz paktı imzaladı. İki hasıın hatlarını bir mıntakada Y&.mll§lar. 
dcı&t oluverdiler. Aııtikomiatern dır, Harekat devam ediyor. 
paktını lımalayan devletlenlen 1- Dlj!er c:ephelttde b:ı•"ecm ee!k 
lalya, önce, birdeubire Sovyetler bir şey :J'Oktur. 
Birliii ile ahbaplık tesiı edcmediy- Kahire, 3 (A.A.) - Orta ~ 
sc ık, harbe girdikten sonra, Sov- b"'1tumandanı General Vavel yeni 
yet düşmanlıiına mecburen niha- (Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) 
yet verdi ve ona karşı dost bir tav ... 
takındı. Japonya ise, uınırıni asla 
dejilştirmediyse de, Sovyetler Bir
liği ile anlaşmak ister gibi bazı te
tebbilslenle bolnnmakla iktifa etti. 
Fakat Sovyetlerle Japon:ra anıa..
wadılar. 

AS KERT, 
SIVASI 
VAZIYET 

Bardia düşmüş ad
dedilebilir 

Giirin 97Mi 'ft ubtt hld.,._ 
lerlnia andUtt -..ra7a rin 
vu17et tö7le bWia edilebilir: 
Bulsartııı-.. alınan laaberkr, 

H Balkan memleketinde komü.
Dlııt faa.117eClaln cen(flemollıe ol· 
d.,..,,11 sösterl7or. R•lti ı.u vad
:retl ön._ ipin mebll.llaruı kôy-

1 
lente koldennoıa, vereceıu,,rı • 
blldlrlli7w, Burin Bıılsa.rlıılaauı ' 
Tmlyetı balıluncla yapılan tab
m!nlere lııUnMkn ita memlelıet&eı 

ile~ - fa.la 7ül_.ıt l 
_._ -•bil ııa.ıa.- ' 

(Arkası Sa. 5, Sü. 5 de) 

Romangada BUyük Millet Mecllsın• 
• 

dahili vaziyet Türkiye-lngı·ltere 
karışık/. 

Komünistlerle Demir· tediye anlaşması 
muhafızlar araııadaki 

~arpıımalar artıyo~ müzakere edildi 
Sovyet Büyük'J 
Elçisi hadisele-ı Devlet memurları aylıklarının 
re nihayet ve-i tevhit ve teadülü kabul edildi 
rilmesini istedi \ Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Mec- Kanununun 36 ıncı maddesine bi.ı 

_..=..,-""'.,.,; liııi bugün Refet Canıtez'in başkan- fıkra W.vai hakkındaki kanun ıa. 
lığında toplanarak Haziran - Ağw;- yihasını "9'e Divanı Muhasebatın üç 

Romanyadaki .Alınan tos 1940 aylarına ait Divanı Muha- aylık raporları üzerine ittihaz edil-

e r e m e n J.uvvetforı ÜÇ Fırka sebat raporunun sunulduğuna mekıe olan ltararlann meriyet ve 

TAYYAJtESt 

Londra, 3 (A.A.) - Reutcr ajan-

d en I• z o ss o l sınıu .bildi~digıne göre, Romanyada 

1 
dahılı vazıyet karışıktır. 11.omanya-

' 

ya yeniden Alman kıtaları gönde-

y a n 1 y o r • rilmesinin. bMşlıca.sebebi sol cenah ___ , ___ _ 
lngiliz tayyarelerinin 
yeni b i r h U c u m u 
~ir İtalyan denizaltı 
gemisi batırıldı 

wısurları ıle Demırmubafızlar ara
sında sık sık ihtilaflar çıkmasıdır, 
.Romanyaya komşu olan diger Bal
kan memleketleri ıle Alınanyadan 

ve halla doğrudan doğruya Bük
reşten gelen itimada şayan lıaber
lerın csru.ı vaziyeti bu şelulde gös
termektedir. Roınanyadaki Dll:r..İ 
lrnvvellerınin üç fırkaya baliğ ol
duı;u zannedilmektedir. Büyük mik 

Londra, 3 (A.A.) _Hava Neza- tarda hıırp levazımı mühürlü va
gonlar içinde Romanyaya gelmek
tedir. Bıuılann, &omanyadan Al· 
manyaya güaderilen petrollerin 
kıırşılığı olduğa söyleBmektedir. 

retinin tebliği: 

Berlindeki kanaate cöre, Roman
yadaki Alman iktısadi menfaatleri-

Bremen'de denız ü""ü, deniz tez
gahları ve demiryolu ıstasyonu 
dün gece İngiliz bombardı.man tay
yareleri tarafından tekrar hücuma 
uğramıştır. Bu taarruz evvelkı ge-

nin bııltabnmasına mini olmak ve 
ee yapılan taarruz derecesm<ie a-

komiinistl~rle dijer muhalefet na
ğır olmakla beraber elde edilen ne-
. . . ııurlannın gittikçe artan tahrikih-

tieeler memnuniyet verıcidır. Dok- I 1 ı. b"I k · · r k .. .. na se çe e ı me ıçnı uç ır a as-
lar mıntakasında ve buyuk garda k iht" d B ·· k'" · 
ıkan !ar k 

· b" . . ere ıyaç var ır. ucun u vau-
ç yangın o adar uyuktur 

(Arkası Sa. 5, Sü. 1 de) yetin ""'sın•. Demirmııhafızların 
takip ettikleri iilkü ıle komünist e-

dair mazbata ile Milli Korunma (ArU. S. 1, SiL ı de) 

Anıantlukta yeal munffaldyetler bn•en Yunan akerlm 

Yunan kıtaah 
Klisurada yeni 
mevziler aldı 

Ak denizde iki 
Fransız harp 

gemisi batırıldı 

Yılbllşı miinasebetile, Bulgar Baı 
vekili Jo'ilov'un, bilriin Bulgar mil· 
!etine hitaben ne!J"'ttijli mesajı ha
hrlarsınız. Meal itibarile a§Biı yu
karı ~yle ılemiıti: 

Filvaki Viya
na bir tedavi 
şehridir - Ey Bulgarlar naife saati ,.._. 

!aşıyor, vasifelcrinisi yapmaya Jıa. 
>'-ı A. ŞEJCIB ınrlıklı bnlnnunıız . 

.Sayın Bulgar do.tlannıız glke& 
Vlyananıo doktorları, hastanele- mesinler ama, biz, miJl~tini vazife 

ri, aanatoryomları, prevantoryom- başına davet eden 'l.ir hükı'lmct 16' 
lan, m&tahsarah hepsi methur- finio, deralıap, biaat kendisini• 
dur. Zenginler istirahate, hastalar vasife göremiyttek derttede haa.
t~avlJie, ı~manlar kiir yapma a talanıp tedaviye anı ihtiyaç &öat• 
Vıyanaya gıderler. rebilec:eğini aannııyol'\1%. 

Bir ajana telgrahna ıöre, Bulgar Viyaııanın, muhtelli doktorlaı 
Başvekili Filov, rabatsızla llUf ve hhındııP,nası cihetinden malum 
kendi ini Mlitehasa• doktorlara ve miisl'llem ıöhretine mukabil, 
mua ene ettirmek üaere, Vi1anaya ayD.1 1Clırin, bir :ıamandanberi i-

tıit.ıırai h LArluıa.ı s. .. 8ü. 1 4e) 
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----ALİ RESULDEN SONRA---... 
~~~~~~~~~~~~~~ 

BAGDADIN 
SON GUNLERi 

YAZAN : Zi YA ŞAKIR 
T elrika numarası: 13 

1 n k ı lô bcı lor, harekete geçerek 
Abbasi tahtını da devirebilirlerdi 

Basra yolu 
ile ticaret 

ihracat ve nakliyatçı
lar dünkü toplantıda 
esasları tesbit ettiler 
Şerk memleketlerilıe tiearetimi

zin daha geniş mikyasta inkişaf e '.
mesi için Basra yolundan azami su 

Bütün bu fı\hiş rezaletler, saray · (Seffah) ın onlara tertip ettiği ce- rette istifade edilmesi alakadarlar
Jarın duvarlarını aşıyor ve halk za ise, irtikap ettikleri cürümlerin ca düşünülmektedir. Bu maksatla 
klitlelerinin kulaklarına kadar ta- derecesini, 'kat kat geçm;şti ... Fa- dün sabah Mıntaka Ticaret Müdür
şıyor .. Bu sebeple de, (Ernevi ha- kat bu öyle muazzam bir inkıl8.p lüğünden bir toplantı yapılmıştı<. 
lifeleri) ne karfı herkesin kalbin- idi ki, bu hususta muvazene gö- İçtimada şehrimizdeki bazı ihracat· 
deki nefret artıyordu. zetmeye, hiç bir suretle imkan çı ve tanınmış nakliyat anbarları-

Nihayet, (İkinci Yezid) in hilii- görülemezdi. nın murahhasları hazır bulunm~· 
fet devrinde (Abbasiler) lehinde il.k Abbasi halifesi (Seffah) adı- tur. 
propagandalar yapılmağa başladı- nı kazanmakla beraber, tam bir Oereyan eden görüŞJn€lerde bil
ğı zaman, herkesin kalb'.erinde inkılap hükürn<iarına yakışacak su hassa Devlet Demiryollarının b:ı 
büyük ümitler uyanmış.. Inkılap rette hareket etti. Dini, idari ve hat için ayıracağı vagon m>lrtarile 
arzuları derhal umumi bir iekil içtimai vazifelere riayet gösterdi. sevkedileoek malların nevileri 

ıı.lrnıştı: . _ . .. Iİrnparaorluğun büün irmir ve me- mevzubahs olmuştur .. 
(Ehli Beyıt) ve (Alı Res~) u murlarına, halka, (şeriat ve adalet) Mıntaka Ticaret Müdürlüğü bu 

müfrit b~ muhabbetle sev~n Ir".-11· I dairesind muamele edilmesi için toplantıda sa'ffedilen dileklerle e-
lılarla Türkler, yapılacak inkılabı emirler verdi. Emevi saraylarının 

1 
ktal . · · V 

dö ·· ı bekli l rd B··t·· 1· sası no an tesprt etınıştır . a-
rt goz e yor a ı. u un - haşmet ve tantanasına mukabil, sa- . . . .. 

ran ve Turan ülkelerinde propa· de bir hayat geçirdi. Ve hatta, E- xıyet bir raporla Tıcaret ve Muna 
ga.ndacıl.ar tacir kıyafetinde gezi- mevt saraylarını dl:>lduran renk ka18t Vekiletine bildirilecek ve 

yorlar .. Her an ölüm telılil<esine renk ve çeşit çeşit kadınlara mu- lüzumlu tedbirlerin, alınması te
maruz bulundukları halde, hayat· lı:abil iı:endisi (Ümmiliıelma) is- menni edilecektir. 
larına zerre kadar ehemmiyet ver- minele bir tek kadınla iktüa etti. 

İKDAM 

Peynir tacirlerine 
kat'i ihtar yapıldı 
Buzhane ve peynir depoları 15 günde bir 
stok mevcudunu beyanname i1e bildirecek 
İs-tanbulda toptan ve yarı top r stoklarına vaz'ıyed edileceği ve 

tam peynir tacirleri dün Mıntaka normal fiatlarla satışa orzol;unaca
Ticaret Müdürlüğüne daver edile- ğını bildirmşitir. 

rek kendilerinden bazı izahat iste- Bundan başka Fiat Müra.k!l:b& 
m~lerdir. Bürosu da şehrimizdeki buz.hane 

Mürakabe Komisyonunun peynir ve depolara ayrı ayn tezkerele: 
satuılarma azami fiat tespitini mü- göndererek 'l!evcutlarını bildirme
teakip peynir tacirleri fiatları az !erini istemiştir. Bu depo ve buzha
bularak piyasaya mal çıkarmama· neler ayrıca her 15 günde bir mev

ğa başlarn u;lar ve lüzumsuz yere cu t peynir stoklarını beyanname 
peynir darlığı husule gelmesinde 
amil olmuşlardır. ~ 

Ticaret Müdürlüğü dün bu tacir· 
lere tebligatta bulun~rak vaziyet 
ayni şekilde devam ı.ıttiğ i takdirde 

ile bilı!irmeğe mecbur tutulmuşlar· 

dlr. Bu suretle peynir stoklarınL'1 

nereye ve kimlere satılacağı da 

daimi kontrol altında bulundurula-

buzhane depolarındaki peynit caktır. 

~~~~~~~~ .... 
Bir şilep kara- I Ingilizlerc 57 
ya otu r d u bin balya tiftik 

Kasaplar karı 
paylaşamadı 

Dün yeni fiatlardan 
fazlaya et satan 15 

kasap yakalandı 
Şelırimlıı k ... pla.nndal<i pera

kende etlerin bay-.an borsasında.
ki canlı bay...... rıa.tıamun uami 
bir misli fru;luma sa.Rlablleceif:nl 
<iiiıı haber -.enm.w., 

Bu y- -!arla h&n'aD 
ı.-tıitır anı.unda lııir Bılflil çli<

nuşllr. 

Bunun üzerine Usa.plar bit 

misli fia.tLn ne k.o.da.nnın blrbıcl el 
olan ha.yvan tüooarl.arm& kalaea.
iınm lesbitl için belediyeye mil
raeaat etm!şlenllr. Belediye llr.tı- .

1 

1 8" müdürlüiü keytlyeta tetkik et
ı mektedir. 
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D l Ş -----:-::::::: 
POLİTİKA 

Nereye? 
Y-: 

/'rol. Hiiuyin Şizlrrii Bcıbrut 
Amerika devlet Reisinin bir 

sözden ziyade bir fiil ve teşebbüa 
madiyetinde olan ocakbaşı mıisa· 
habesinden · sonra İngilteıeye yar
dımın kat'i olarak hızlanaczğı 

tahakkuk etti. Bu yıl i~inde 

(1%00) den fazla bıyyarcnin Büyük 
Britanyaya verileceği bahis mevzu
ndur. Böylece şimdiye kadar ade~ 
itibarile hula Almanlarda olan ha
va tefevvulru karşı tarafa intikal 
edecektir. 
Diğer taraftan mühim bir riva

yet, tahakkuku halinde neticeleri 
harikulade büyük olabilecek bir 
şayia Nevyorkta dolaşmaktadır: 

Bir kaç hafta içinde •Amerikan ti
caret gentileriniıı Aıııerikan harp 
gemilerinin himayesi altında İn· 

giltere ile Amerika arasında seyrü
sefere konulınasmın lüzumlu ol-
duğu kanaatine varilınıştır.• 
Bu durum teeyyüt ederse mfına ve 
şümulü tahminlerin üstünde olabi
lir ve artık vukuatın Amerikada 

Dli<T laralf.aıı dön şehrimizin ' 

mulılellf semtlerindold kas&ı>1#I' 1 

kontrol ed!i.ıniştlr. Neticede 15 ka.
&ap canlı hayvan fia.tlarllllll bh' 
mislinden çok ta.zlaya el sattıkla.-J 
rmdau. yakaılanmışlardır. 
·- - bir s~nema şeridi süratile ihkişal 

Sinemalar fazla seyirci ettiğini gösterir, Daha düıı Mister 
almıyacak Ruzvelt Büyük Brtanyaya bir se-

Cumartesi ve Pazar günleri ba- feri kuvvet gönderilmesi d~ünül-miyorlatdı. Kendisini saltanat melra:mıııa ge- Aakeri liselere talebe 
İnkılap taraftarlarının ilk arzu- ti:ren inlolapçılann yaroınuyle; alınıyor 

!arı, ehli İsJJ.mın riyasetine, (Ali !Abbasi tahtını tanJQmiyle kökleş- . . 
w • F' tJ d •• • zı sirıemaların haddi istiabisindeıı ; düğünü söylüyor ve Riyaseticüm-Kazaya ugrayan gemı ıa ar unya pıy&:!>ıl· h k·t· ı··· d t · .. b f 

. !azla seyirci aldıkları ve hatta a- ur a ıp ıgı e er esı gun u se e-
Resul) den birini çı.karmalı:tı. Ve tird?lı:ten sonra, fani hayattan çe- Ask.~n Lıseler talebe kayl't ve 
böylece, (Resullah) efendimizin kilip gitti. kabulüne başl.arulmıştır. 

limanım1:r;& getiril~cek sm& göre tesbit edileck : ı;alara iskemleler koyduklar~ gö- ri heyet tabirine tefsir ederek do
rülmüş ve dün belediyece kayma- nanamanın da bu tilbirin şümul sa
karıılıklara kat'i emir verilerek bu- hasına girdiğini tekrarlıyarak Av
n un behemehal men'i bildirilmiş. rupa yarbine ne donanma ve ııo 

evlatlannın, Eıneviler tarafından Fakat kendisini istih!M ed<>n Bu suretle Kuleli, Maltepe ve 
gasbediı~;. olan Jıakları'lı kurtar- Bursa Asker! Lıselerinin her 3 sı-

Türk şilepçilik şirketine ait 1030 İngiliz Balkan ticaret mtidurltiğ ti 
tonluk Ati!la şi lebinin Bozcaadada ı:ftik ve yapağı ihracat b irlığin· 

karaya oturduğu haber alınmışt ır . den 57.000 balya tiftik a.l.rr! ~ğa talıp 
Gemi rrıeyva ve fındık yüklü oldu- bulunmadığını bildirmiştir. F aka« 
ğu hal ele Salı günü İ.stanbuldan ce İngilı zler bu mühim tift ık partisi 
nup lımanlarımıza gitmek üzere ha ne düşük fıatlar teklif etmi3lcrd;r. 
reket etmış faka t Bozcaada civarı- Ha lbu kı birlık azası hilen İsveç ve 
na geldığı vak.ıt şiddetli dalgalaı·- İsviçreye daha yüksek fiatlarla sa 
dan Gay daras burnu civarındak i tı ş yapmak:tadırlar. Maam afih İn 
kayalara çarpmıştır. Bunun netıce- gilizlerın bıze dünya piyasası üze· 
sı olarak şilep burnundl\}1 delınerek rınden ıthalat mah sattıkları naza-

~.,.. (Mansur), aynı dürüstlük ve ali-
maktı. Fakat (Ali Resul) e men- nıfına da talebe alınacaktır. Kayıt-

cenaplığı gösteremedi. Bılhas6a, 
de asker sevkile iştirak edilmiye-tir. 

sup olanlar, kendilerine vulrubu· fF.ınevi saltanatını devirerek Ab
lan tekliflere katiyen yanaşmıyor
lar .. Maddi saltanat arzularından 

bası saltanatını louran büyük in
kıliipçtlara emniyet ve itimat e

çok uzak bulunuyorlardı... Buna demedi. Hatta, bu inkılap ıların 
binaendir ki inkılilpç.ılar, hilafet e n büyük sergerdesi olan - ~Hora
mevkiine,, Resulü Ekrem efendi- sanlı Ebarniislim) i sarayında bir 
ınizin amcaları (Hazreti Abbasi) pusura ~terek katletmek!<? 
nin oğullarından en büyüğünü k b'"yük· b" h ta ·rtik· ı .. ço u ır a ı ap ey e-
namzet göstermeğe mjıebur olmuş- di. Ve o günden iti-haren de, teba-

lardı. asının en kııdretli birer unsuru o-
Fakat gariptir ki, bu fikir orta- lan İranlılarla Tütklerin kalple

ya atılır atılmaz, (Abbast oğulla- rindeki merbutiyeti kaybetti. 
rı) arasında da bir ihtiras ve relı:a- (Eba Müslim) in ölfunü, bütün 
bet baş göstermişti. Ve nihayet İran ve Turanda büyük bir hildl
halife namzetliği, (Abdullah. Ebii- se olarak telakki edikli. İnkılapçı
labbas) üzerinde takarrür etmişti. !ar, 0 anda tekrar harekete geçe-

• * .. rek Abbasi tahtını da bir hamledo 
Abbası tahtı, kanlı kelleler uze-, d . b'I' lerd" F k • (Eba .. evıre ı ır ı. a aıc, • 

rine kurulmuştu. Ve ilk Abbası M .. r ) . b f . k t d 
h l .f · (Abd 11 h) lind k" us ım ın u ecı a ıbe ın en en 

a ı esı u a ın e e ı ya- k ··t . 1 H asanhla 
. . .. .. ço mu eessır o an • or r, 

lın kılıç, hıç durmadan, bır olum ·ı·ct 1 .. k. et! · · haf . . . .. . . . ı ı a ve su un erını mu aza 
makınası gıbı mutemadiyen ~lı- tt"l K d" 11 · le k du.kl d e ı er. en ı e eny ur arı 

yor n. b" b" k d" kl ·-
İlk halife bu ··zden (Seffah • ır ın~yı, en ı aya arıyıe çı~-

yu nemek ıstemediler ... Fakat bu kan-
kan dökücü) unvanını alınıştı. Fa- 1 h·""'-· · _,__ 1• b" k "t b h 

L a~yı m::, e ım ır ı a e a~ 
kat o, ne kılıç sallamaktan ve ne · 

linde, kalplerinin en derin bır kö-
de kan dökmekten usanm8m4'tı. şesine kaydettiler. 
Artık meydanda, kesilecek Eınevi 
başı kalmadlktan sonra da, onla· 
rın mezarları açılını§.. Kemikleri 
çıkarılm'i'·· Cayır cayır ateşlere 

yakıldıktan sonra, külleri havaya 
saçılmıştı. 

(Seffah), bütün bu müfrit hare
ketlerinin çok doğru olduğuna de
rin bir kanaat besliyordu. Ve· 

- Ben; Eveınilerden, (Alı Ha
şim) in intikamını alıyordum. 

Diyordu. 
Vakıa Emevller, (Resiilülllliı) 

1otien~zin mensup oldı.ııkları 

QH a~iml) hanedanına reva gör
cl'ükleri zulüm ve hakaretlerle, en 
şiddetli cezaları haketmışlerdi. 

Gizli bir intikam ateşı yanmaya 
başlamış .. Bu ateş.in korkunç bır 

kıvılcımı da, Abbasi tahtının bir 
kösesine sıçramıştı. Garıptır kı bu 
kı~cımın tehlikesin<kn. onun gü
nün bırinde büyüyerek önüne ge
<;ılmez bir yangın husule getırece
ğınden hiç kimse haberdar değil

di. 
Helife Mansur, farkında olnu-

yarak bu ateşi kör~üyor. Bira· 
derı (S<'ffah) ın Emeviler aleyhi
ne kullandığı kanlı kılıcı, (Eba 
MüsJım) taraftarlarının başları u
zerınde mütemactıyen ~etıyordu. 

(Arkası var} 

,- flıJamın Edebi Rom•nı: 56 ' 

IÇ©l'Q)c§lfril VoDdo~nl 
'1. - Yazan: MAHMUT YESARi , 

Bunlar, oyunlu insanlar. onlar, yoksa onlar ... 
Elile .kameriyeyi gösteriyordu: Ccmıl Kazım, elini şakağına da-

- İşte gece giindü~, içer içer sı- yamı11, hayrelle dınliyorııu. Servi· 
Rar. Ne de dayanıklı adammış, göz naz kalfa, gözlerinden damla daııı· 

den esirgenen kıymetli biri olsaydı la dökülen yaşlar buruşuk yanak· 
çoktan ölürdü. Buna bir şeycikler larından titriye tıtrıye ~·uvarlana

olınuyor. Kudret Beyi kumara a- rak, yavaş sesle devam etti: 
lıştırdı. .. Yiyim yeri etti. - Sizin de başınızı ağrıtıyornm. 
Köşke milıııalı manalı bakıyor" Ah, içim yanıyor, Kazını Beyci· 

fo: ı ği:ın, Nigiırıo halı ne olacak? •• Ona 
_ O, Dürnev Hanını yok mu? yuregım parçalanı~·or... Ortaya 

O da başka türlii para çekiyor. bir de düğün çıkardılar. Ben mem
Kö~kün içinde neler dönüyor, hep nunum, aralarıudan gideyim, gö

biliyorum amma, ne yapayım, söy
lemek, yüzlemek baııa düşmez .. 
Biz eski terbiye gördük, haddimi bi 
lirim ... Büyük Hanım o kadar söy
ledi, ben de köpekler gibi yalvar 
ılım, kime söz dinletirsin! Varsa 

züm görmesin bari Yalnız Niga· 
rı göreceğim gelecek ... Küsük Ha· 

mm da elimde doğdu sayılır amma, 

Nigar bllfka". Bilseniz o, ne içli ço. 

<uk ... Büyük adamlar gibi Vallahi, 
her ıe1i lilliyw, aniı,or ... 

lar 20 Kanunusaniye kadar devam 
edecektir. 

Tedri;;ata 1 Martta başlanılacak-

tır. 

ccğini ve yalnız mühimmat, tayya .. 

1 
re silah ve erzak ve iptidai madde

' __ P __ ,_._Y __ A __ S __ A __ _, ler göndermek suretlerile yardıma 
.... - azami bir hız verileceğini iJiive ey~ 

Ölçü ve tartılar 
bazı bölmelere sular hücum etm'i'- itibara alınarak verilecek tiftikler 

Senelik damga ve mu- tır. Vaziyetın tehlikelı olduğunu 00 dünya piyasası ii7ıerinden satıla-
• · b J d gören gemı süvarisi derhal B-OZca- caktır. İngılizler bu tiftiklerin be-

& yene ışıne aş an 1 ada mendireğinden içeri gi!'!'!rek delıni memleketimizde Türk liraın 
Yeni yıl miinasebetile ölçü ve baştan kara etmıştir olarak tediye edeceklerdir. 

tartıların damga ve muayene i§ie- Son gelen haberlere göre gerni-
rine belediye ayar memurlukla- nin yarasının ağır olmadığı anlaşıl- M A A R I F 
nnca başlanılmıştır. mıştır. İçındeki malların bır kı smı 
Diğer taraftan bazı seyyar esna- motörlere aktarma edildiketn sonra 

fın ha.la zincırli el terazısı kullan- tamırat yapılacak ve buradan gön-
ilk okulllar açıldı 

Romanya'ya ıon parti 
yapağı gönderiliyor 
Türk - Romen ticaret anlaşması 

hükümlerine göre Romenlere veri 
!erek yapağıların son partisi de bu· 
gün vapura yüklenecektir. Teah 
hütlerin son partisini teşkil eden 
bu -00 tonluk yapağı dün stantlar· 
dizasyon nizamnamesi hükümlerine 

, göre tetkik ve tasnif edilmi~ir. Bu 
suretle Roonenlere olan yapağı te
ahhüdü nihayet bulmaktadır. 

Dünkü ihracatımız 

liyordu. Amerika donannıasınıu 

Amerikan ticaret gemilerine refa
kat ederek emniyellc. İngiliz ada· 
!arına kadar getirmesi Şimali Bir· 
)eşik devletlerini Alınan ve İtalyan 
denizaltı, tayare, torpil vesair& 
lruvvetlerile temas haline gelıne

ğe mecbur eder ki bu suretle ;;ıı 

harp hali başlamak ıztırarı hasıl 

olur. Filhakika henüz bugün ah
kamı cari .olan Amerika mevzu
atına göre alıcılara mal ve silah 
peşin para mukabilinde ve Ameri
ka limanlarında tGslim olunur, 
naklin bütün tehlikeleri alıcı devdıkları görülmüş ve bunların mu- derılerek bır tahlisiye yedeğinde 

hakkak ıstırnalden kaldırılması bil limanımıza getirilecektir. 
dirilmıştir. 

Yılb~ı miınasebetile tatil epilen 
şehrimız ilk okulları bu sabahtan Dün muhtelif memleketler 250 Jete aittir. 
itibaren tedrısata başlayacaklardır . bin liralık ihracat muamelesi kay 

Mart ayı içınde bu okullar da or- dedilmiştir. Bu mallar meyanında 
ta tedrisatta olduğu gibi bir dinlen- Mısıra mühim miktarda zeytinya BELEDiYE 

Sanatlar mektebi depoıu 

yine soyuldu 

Sultanahmetteki San'atlar Mek

tebi deposuna Hüseyın ve Mahmut 

adlarında ıki adam gırrn'i' ve 150 

me tatili yapacaktır. ğı gönderilmiş ve bu parti değeı 

Otobüs teklifi muvafık 

aörüldü 

Maarif Müdürü fiatlarla ve serbest dövizle satıl 
ınıştır. Bundan ·başka İ.sveç ve İs 

Bır İsviçre firmasının belediyeye 
müracaat ederek ot.obüs satmak 

kilo ağırlığında dökme lru~un ha- teklifınde bulunduğunu yazmıştık 
Bu t.eklifler esas itıbarile muvafık 

litası çalarak .kaçarken yı>kalanmıj-

tır. 

Dün Sultanahmet bif'ıncı sulh ce-

za mahkemesine verılen Hüseyın -ı 

le Mahmut, kendilerinın mahaile 

mahalle goezerek madeni eşya top-

ladıklarını, depo denılen bu yerın 

kapısı açık bulunduğunu, küllerle 
karışık maden ha!ıtalarını atılmış 

sanarak aldıklarını ~ylernıştır. 
Hakım hakların<la tevkıf kara:rı 

görülmuştt.ir. Bu suretle lsvıçreden 
15 otobtis getırtilebılecektır 

Bir motör yanarak battı 
Atımet Cebelın t<larcsındekı 23 

tonluk c Yıldlrım• motôrü, Beykoz 

d:a Şel kumpanyasına aıt 305 l te

neke gaz yıiküyle Kuru~şme sa

hilıne yan~l'l"ken, hava borusu ya

narak patlamış ve motör batmıştır. 

Çatalcaya gitti 
Maanf Müdürü B Tevfik Kut 

dün Çalalcaya gitmiştir. Orada .in
şa edileN'k olan yenı orta mektep
ie bir merkez ilk mektep bınasının 
inşaatı etrafında t.etlı:.i:klerde bulu
nacaktır. 

Ankara treni bir kıza çarptı 

Feneryolunda İstasyon cadde
sinde 7 numaralı evde oturan İs

maıl kızı 12 ya.~ındaki Zahide Acar 
Kadıköy Park kenarından geçerken 
Ankaraya gıden trerun sadmesıne 
maruz kalarak ağır surette yara
lanmıştır. 

verm1'; ve Hüseyın ile Mahmut İnsanca zayıat olmamış. denize Yaralı bitap vaziyette Haydar

mevkufen muhakeme edilmek uw- dökiılen gaz tenekelerı toplanmı§· paşa Nüm~ hastahanesine kaldı-
re tevlnfhaneye gön<ierılınişlerdir. tır. nlınıştır . 

Pike hırkasının yenile gözlerini benek benek pullar yanıp sönen 
siliyordu: ·siyah he~·ülalara benzi~· en adalar, 

- Kazım Beyciğim, ne olur yıldı.Jarın uza.k parıltıları, her şey 
bı.r ker_,. de sız söyleyiniz1 sızin 

hatırnızı sa~· arlar. Sot1ra, Kudret 
Beyın de kulağını bulnın. Gidış, 

gidış değıl... 

Sen·inaz kalfa, s.ofrayı toplama
ğa başlaıııışu: 

- Beni başlarıudan sa\•mak ıs· 

tiyorlar ... Benım, aralarıııda bu-

>ılinmiş, gözlerine kapkara bir per
de çek,ilmışti. 

Bura~·a. ne ümitler, ne hül~·alar
la gelmişti? .. , Hakikat kızgın bir 
demir gibi dan1arlarını, sinirlerini 
dağlamıştı. Bütün düşünceleri , ha
yalleri çirkefe atılan eski paçav
ra kuklalar gibi cansız biçare bir 

!etlerini, Sadiyenin saçlarını öpe
rek kulaklarına fısıldıyor ... Sonra, 
bu iki hayal. ani bir heyecanla bir

birine sarılıyor, dudaklar1 hirleşi-

yor ... 

Cemil Kazım, bu azap veren ha
yali defetmek için gözlerini uğut

turuyordu. Kameriyeye baktL Bür
han Şevket, iskemle devrilerek ye
ro düşmüş, ayaklan kameriyenin 

eşiğinden dışarı çıkTmş, yüzüko-
lunmam işlerini bozuyor... halde çamurlara gömülüvermişti. yun yatıyordu. Cemil Klizmun si-

•rabakları, kadehleri büyük bir Düşman güllesile yıkılnuş sara- nirleri bir an hiddetle tutuştu. o-
tepsiye yerle~tırdikten sonra Ce- ymın ankazını seyreden mağlup 

bir hükiimdar gı·bi, beyninin içine nun başı, topuklarııun altında emil Kazıma döndü: 
kurduğu hülya sarayını, gözlerini zilip parçalamak istedi. Fakat bu 

- Kudret Beyle bir odada yata-
caksınız... Rahatsız olacaksınız kapıyarak, seyretıneğe .çalışıyordu: ' mülevves et yığınına dokunmak· 

amma, köşkte başka oda yok .ki... İşte şu kamariyede yanyana o- tan iğrendi. 

- Ne ehemiyeti var? ... Ben ma· turuyorlar; Sadiye, başını onun Kudret yattığı odaya girdiği za-
şakkate alışkınım .. h omuzlarına dayamış, elleri ellerin- pıan kalbi çekiçle vuruyorlarmış 

Servinaz kalfa tekrar köşke gir- de, gözünden şaffaf damlalar yu- [ glbi ağrıyordu. Kudret, ağzı yan 

mişti. Cemil Kazım gecenin karan. varlanarak sessiz sesiz ağlıyor, o, açık, göğsü hınldcya hırıldıya U• 

lığı içinde kendini büsbütün kay- senelerdenberi kendi kendine söy· yuyordu. Genç çehresi korkunç bir 

bolmuş zannetti. Sırtında kır.nı.w lemeğe korktuğu hicranları, sefa- takallusla .ıı;erilnıİ.!iti. Kudretin ya-

viçreye deri ve tiftik gönderilmiş 
tir. 

Fran&ızlar serbest dövizle 
tütün istiyor 

Fransa tütün müesseleri şehri

mizdeki alakadarlara müracaat e 
derek memleketimizden mühim 
miktarda fütün almak istediklerini 
bildirmi~lerdir. Fransızlar bu mal
ların bedellerini serbest dövizle ö
düyeoeklerini bildirmişlerdir. Tek
lif tetkık edilmektedir. 

Tramvayla araba çarpıttı 
Eminönü Bebek hattına işliyen 

219 numaralı tramvay arabası E
minöniı meydanında 638 numaralı 
yük arabasiyle Ç!l'l'pışarak hasara 
uğramıştır. 

tağının yanına diz çöktü. Onun 
doğduğu giinü, çocukluğunu, ilk 
gençliğini hep ayrı ayrı biliyordu. 
Onu hakiki bir kardeş kadar sev
mişti. Halbuki ocLı, kendisinden 
uzaklaşıyordu. Onu da mı kaybe

de•elı:ti? O da mı hissiz, zevksiz, 

yabancılar kafilesine takılıp gide

cekti? Hayatı hep kendi hayalinin 
renklerile gören bu çocuğu kur
tarmak lazımdı, 

Küçük el lambasını koyarken 
masanın üzerinde bir fatoğraf al
bümü gördü. Yarı soyunmuş, ayak
ta, bu ekserisini tanıdığı fotoğraf
lara merakla birer birer bakmağa 
başladı: Bürban Şevketiıı. Avrupa

da çıkarılmış şapkalı bir resmi. .• 
rnimevin kocası Hurşit Bey ... 
Dürnev, kürek çekerken ... Bürhan 
Şevket, bir kara yağız beygiri.a 

dizgiu.l""ini tutmaş süvari kıyafe

tile." 

(Arkası vaı· ) 

.o:<'akat AlmaJı denizaltılarının çok 
sıkılaşan taarruzları bele Mister 
Çörçilin talınıini gibi bn yıl daha 
çoğalacak olursa bu kanun çerçe
vesinde İngiltereye yapilacak yar
dımın kıymeti azalabilir. Bu iti
barla bugün toplanan yeni kongre
ye bu mevzuatı değiştirecek esas
lann arzolunması çok mümkündür. 
Fakat Müttehit Amerikanın bu si· 
yasetı mihverdleri, dün de temas 
ettiğim veçhile, behemehal bir ha
rekete ve müsta<el bir hareket• 
sevkedecek esaslı amildir. 
len bir memlekette 1941 yılmın ilk 

Röyterin i.stihbarına göre Va• 
şingtonda hiikiın olan kanaat te 
bu merkezdedir ve Yılbaşı olduğu 
hatde Hariciye naz.ırı Mister (Bul) 
resmi daireye gelerek her türlü 
an'ane haricinde devlet işlerile 

;meşgul oluıak lüzum ve ihtiyacını 
hissetmiştir. Milletler araBJ vaziyet 
çok nazik ve müşevveş olmasa 
tatil ve istirahat zamanlarına, he
le yılbaşı gibi mühim bir dinlen 
me gününe ,pek ziyade riayet edi· 
len bi rmeınlekette 11141 yılının ilk 
günü · çalışmaya basrolunmazdı. 

Garp nısıf küresinden gelecek 
yardım endişesi Almanyayı elin 
deki silahı kulanmağa sevkedecek 
bir im.ildir. Atıl ve batıl zamanın 
geçmesi beklenemez. 

Her türlü tahmin pek ziyade 
müşkül ise de hareket istikamet ve 
inıkanları muhtelif şekillerde der
piş olunabilir: 

1 - Mareşal Peten anlaşma •·e 
uzlaşma fikirlerine çok yanaşmıya
rak Reyao kabinesinin vaktile 
derpiş ettiği gibi miistemlekelere 
çekilme siyasetini tekrar ele ala· 
cak ohırsa evyevm işgal altında ol· 
mıyan Fransız topraklarına da bir 
taarruz hatıra gelebilir. 

2 - Bu istikamette bir ilerleyif 
bnatidi gaye ve maksat olarak der· 
piş edilmez de İspanyaya ve oradan 
ve belki de onların da muvaflkat 
ve kuvvetlerinin , inzi-mamilf' A-

( Arkıısı 6 '71.Ct •a.lifada) 
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Ür Fransız Af- lngiliz tayyare
kası harbe filt..n leri Okyanosta 

Meksika beledi
ye seçiminde 
kanlı hadiseler iştirak ediyor 

·ansızların yerli lcıtaları 

•pheye hareket etti 

25 tonluk teyyareler 
tahtelbahir arıyor 

Lorıdra, 3 (AA.) - Reuterııı At

las denizi uzetinde hareldıtta bu-

Bazı mıntakalarda örfi 

idare ilin edildi 
lunaıı bir hava devriyesi ~ M 1-1< 'l (AA ) S•-f•nı· 

ondra, 3 (A.A.) - Frıınııu: hat· ki hu ... ·, muhabm· y••ıy-·. e,.. o, . . . - "" " . 
- - v• Beledıve meclislerının kurulllill, t~,·a. Afrı~ıwnda kain Brazz~- İngıltel't'ye gelmekte olan bır ka- Meksikanın bır çok mahfillerind'l 

~ delu Ds.ln·_ Ek.spress ~zetesı- fileyi değı.ştirme su.retile hıma) e- kanlı lıidiıoelerc> ııeucp olm1!9tur. 

JKD.4.M 

Times Mecmu
ası diyor ki 

Çörçil kelimeleri, parl1yan 
bir kılıç gibi kullanıyor 

Wirı.toıı Churcill. h"ıkesten evvel 
19<!0 ın adamıdJT.• 

Churchill, en mu kül anlardu 
ingıltere hükılmetinin basında bıı-1 
luııduğumı hatırlatan bu mecmua. il 
şöyle de, am etmektedir· j 

Ba~\·ekil vatanda larına va<ll' · 

' HARP VE POLITiKA 

Hillerin 
lV/ulztemel 
Hareketi 
Hakkında 

----· 
Salahiyettar İngi'iz 
muharrirlerinio fikri 

tiği eyleri a} nen yapm~tır. .J.ondra, :ı (A.A.) _ l'in'" 
111

,... 

il." •• 

' 

muhabırı şovle yazıyor. den deniz tayyarelerindw. bırınde-
General De Gaulle'ün hareketi- . B ta 25 tonluk çok bü- sılır.az bir cesaret. Bu sonunc;o me-
ltihak hür Fransa Afrıkası, bu yım .. u yyare , w· _ vahtm bir şclcıl almasının önün~ 

Churclı ll, onlara şunları vadet- ıe..inin ıukeri muurriri Almanya. 
m'•ti: Kan, çetin hır iş, gozyüslan, j nw muht"m"I maksadına tabsı et
alınlcri ve bunların fevkinde sar- tiı:i hır makalede şü;vle demekte-Taın<lulipaıı V"d.lisi. lcargaşalıgın 

dir: Mahallehisi süıliıcı a ııresi. 111-
.. . yuk bır Shoııt Sunderland dır. ş geçlJlt!k içın örfi idare ilan etmek ziyet, yalnız İngill.erede d<' ;\, dün. 

azzam u.lke, şımdı Almanyada man dentzaltılarının lehdidine ,enı . . yanın bütün den1olu;ı.,;ilcrine bir Hitlcr'iu ııoklai nazıırıııa göre, ;· A /( N S A .-ukgöğ ii dC' giizellikte keııdindeıı 

lalyada açılan harbe filen i,jti- bir cevap teşkil eden hususi malze-, l mecb~rıyetınde kalmıstır. rol oynamı lır. Chlu·chill kcliın<'leri 
etmektooir.» .. ·-· 1 f .1 Vazıyet henüz aydınlanmanı• -

menin muessırlıgı muhte ı v811ı e- .. .. . b' parlıyan bır kılıç gibi kulJanılıvoc. uhabir, Frnnsızların kumanda- tır. Çunku Meksıkanın ırç<oı< 
9 lerle sabit olmu,ı.ır. . • h . 1 40 da Churchill, orta sevi ·ede ln· 

a yerli kıt'ala\'ın harp cephele- Kafi! · faka ed h mahfcllerınde çarpışmaga azır ı- gilizlcr içın 8Lakc-speare'ı oılerl 

İngiliz imparııtorluiu kalbiııin talı· aşağı kalmıyan bu adam, 1Iyiııı, 
ribinden elde edec:eği menfaatler Bü~·ük Rritanya adasının vaziye- ku anı hu•u<unda da ıayel temiz, 
ba ·lı.a suretle kazaııaeaimdan o de- tini gösterir harita tirendu. sonra da oesi pek gilul-
rece yüksek olmalıdır ki, Bitler di ve onun için, mahalle aralar .... 

den birı'ne hareket ettikleru· ıi . ~Y'. ve ona re t enb .tar P ki belediye meclisı vardır. Bilhassa 
g ler ı himayeden sonra u ım kadar çok yasıyac. k olau :«izle~ açık bir lisanla habe vermek i- '.'.111

1 
• 

111 
_ _.._ .. y 1 bo .Tucationda birçok kimseler iılmü• 

bölgeyı ~aramaga baş!....... O• . siıylemiit r. İııuılteıt>nin i•tıkbalı 

bunu başlıca hedefi olarak kab~l ı Dally Tel~graph gaıetesi, N§nıa· da tabla ile tlola ırken: 
elmiş aörünüyor. Bu Incilterenıa kalesındc soyle yazmaktadır: _ Malıallebim sütlü. Koyu 

hü Fransız Afrikssında yüksek yunca. -~"---'- infil•k bom'"·'·n ve yaralanmıştır. Coahuılede. kan-
~ • .,.,.., orta senyedekı İngilız~rin tarzı iser general Lanniruıt'dan mü- _ ·--'t 

1 
.. d ... 1ı çarpışmalar olmuştur. Bılhassıı 

diişman denı..., ı arına ezıcı ar.,.,.. , . hareketine baglıd,r. 

istilası için yakında bir teşebbih • müthıt bir felaketle geçen bir se- ütü mahallebim. Ka,Ymalı! 
yapılacağı manuıııı zaruri olarak neıleıı sonra arka) a baktığımız za- Dh e 

0 
Jı.endıne mahsua ıııalı:a •· 

tazammun etmez. Denizaltı ,.e maıı emsalsiz bir imtihandan m•- j ıa ı.;iıntığı zamaıı, herkese, lllJ'M 
tayyıırrelerle taarruzların, her- vaffaki;vetle çıktığımızdan v.e .isti~- kıaa ve bir tonda da olaa bir çetit 
hangi bir hücumdan enf'l yapılan bale emniyetle hakabılnıek ıçııı hır musiki ılinletnıit oludu. 

e aldığını tasrih etmektedir. 1 indi mü a bir ha~ Torrevn de uıbıta, asayışı teıpın ı- . .. .. .. . 
il edilmelı:le olan diğer tabur- er rmele lıeyy çlıı müdahale etnıeğe mecbur c.1-

1 
Basv~kılın olı;ıılu curetı, he.88plı 

bu k t 'al •-~ '-..ı.te - !dl. ""••tur. cesaretı \'e sad.-lıği 1940 ta tarihın ı an -..p e,....,.. ge lı"ınd ·ı . ...., ---..., . d 
iyeceklerdir. Bu kıt'alann tec- Gece .. k~an g a gemı er_ııı ""'' sev:ını e«ıştı':".ıştir. Eğer orta 

tı miik idi V nı. h metre ustunde uçarken fngflız tay- ,. _ _,lı:anın eefiri L.... ... ıın sevıv~kf lngılızler olmasa idi 
ta , .... emakmetm-~: . ~ e,e:~ a- yarelerinin harp gemilef'! ile teşri- ........,... -... Ch~chill de mevcut olmazdı 

loı><u ı.azırlıkları gibi, bir müddet çok sebepler mevcut olduğunu ıö- Bu dedigim mahallehicl ıözeU, 
.... ha d•vam ermesi daha ziyade rebildiğimizden dolayı ceııaretle 
- ~ o zamana ait )"azılaeak olaa ınev
nıuhtemeldir. Fakat Hitler'iıı top- bekliyebiliriz. 1940 senesı. büyük zil bir romaııın ne yaman bir lı:at.-~.ır e ..... ıçın """ım o- . . • . Vif ide · 

her tü' lü ,_ ,_, ---'· kı mesaı ederek fasılasız bır suret- ,.._ 
3 

A.A v· h d Nevyork. 3 (A.A.) İngiliz başve r ma .... me..,., v ........ r. . . . -..ı..·1 if taı.. ...... nevre ( .) - ıc Y e k·1· . • 
k.ıtları ,.......,1 eden aslrele "'"" te ifa ettıklerı mu~.u vaz eyı ~- . : . . .. . · ı ınden sıtayışle bnhseden cTimes. 

....,... ..,..... dlr · '-' bul tahmın edıldığine gore Amerıkanın . 

çu hazırlıgı ııayrikiifidir ve bwıu . bir ihtimalle bizi geçen senekilere ramanı olur. 
L-IJı:i kendisi de bilmektedir. An- nıilsa11i 11eya daha müthiş imtihan· 
..., Daha aonraları ilk delilı:anblılı 

erinden alınmJ4tD'. Gere: n- Bu devriye tayyarelerinin yeni yeni büyük elçisi Amiral Leahy Churclıill olduğunu iddıa etmekte
• ... ..ıc.e efradın maDeTI yıl için verdikler\ esas azimli karar Cumarte•ı Vi<:hy'ye geiereh vuife- dir. 

mmtakaaının en :muhai ka-ı ıın .... nını uyorum. mecmua;;ı •bu senenın adamı• 

]«;Pek rilWktir, deniz ticaret yollarını lngiltereye sine başlayacaktır. Bu İnecmua, Winston Chuı·chillin 

cak sabrı tükenerek tehlikeyi ıı;öze lar karsısıııda bırakabilecektir, Bir 
L.... · · · b'I" çaiımda ve oemtini yazmak istem• alması imlı:iın tlahilindedir. , çok şeyler kay...,..ecegınıızı ı ıyo-

yerinde, kara aözlö, kara kaflı, .. 
. h' b' dilim. iatanbu1un aa;ret işlek ltir Öyle tahmin olunabilir ki Al-ı ruz. Fakat iman. 11e ccs. aretı ıç ır 

manyaaın Vakıa ve Orta Doğudaki zaman kaybetmıytteırız. h6 baluth. az, lıafif lu-nreık ~ 

1 yiyecek, ham madde nakleden hü- 1940 senesinde dramatik §<'kilde 
• yiilc vapur kafileleri için her türlıı } •ı• • • • • hadiselerin seyrini değiştiren adan ponyanın yenı ahvsl ve terait altında ve hava va- ngı ız ışçısının olduğunu kaydettikten sonra şun-

icraatı, ilkbahsr içia batılla ifler •h l'.ı•a g .. " 
9 

L•-- .._L..._ _ _ '--y 
Hitler'in ümit ettiği kadar iyi cit· • ~ •PP• .. ., y ... ......- •• ,.. ..... mnı.•- - .. 

1 ı . lu, bhıaea yapdı n teala, pik il· 

ziyeti ne oltırsa ol:ıoun serbest hu- !arı ilave etmektedir· oskova sefı"rı· lundurmakta devllftl etmektedir. fedaka"' rlıg" 1 

YJat Haricip knıiıeri 
otıv·ı ZİJlrtt ıtti 

fqiltere Kralının General 

Sikoraki'7e cevabı 

Londra, 3 (A.A.) - Polonya baş-ova, 3 (A.A.) _ .r apoııy .ı- . 
OSlt vekilı general Sikorski, yem yıl 
. ova büyük elçiai, Ssh tebriklerini havi olarak lngıltne 
öğleden 80Dn hııriı:ıye hallı: Krlllına göndermiş olduğu telgrafa 
rı B. Molotov'u DYant et- Kralın aşağıdaki cevabını alını<

tır. 

n matıtllie.-ı Sovyet - Jspon •NazıkAne telgraflarını:ııdan de
IV1 811lllf!DMl ıııüdcWtinia nn suretle mütehASsis oldum. Ge-

et.e enııelr. - bWıınduiv- rek sil.e ve gerek müşterek mücad~. 
lld uaeıı Iernize kıymetli azimkar yardımını 

ırmeırte Ye .,~ bir dalma büyük bir alaka ile takip et
daha uzatılma•ı hu.euM.ında meltte bulunduğum ceaur ordunuza 
oık kııluıacağı iiınidin.i izhar en iyi teıneıınilerimi bildiririm .• 
ıektedir. 

Hind lroasreei partiei 
reiai tnkif edildi 

'uroalaY)'acla -nrsi• 
artbnlclı 

Allahabad, 3 (A.A.) - Hind kon
gresi partisi reısı Mevlana Abdü1-

-ırad, 3 (A.A.) - J). .N a .. keam Azad, tevkıf edilmlıtir 

bildiriyor: 

Bir işçi demir nıiğf erile 
Uç yın!Jln bımbısı topladı 
Londra, 3 (A.A.ı - Midland And 

Scot1ish Railway demır)ollaıının 

direktörü Lord Stamp demir ıniğ
fcrile üç yangın bombaı;ı toplayan 
bır demiryolu işçisinin gösterdiği 
sogukkanhlığı şu suretle anlatmıı 
tar: 

- Bir gün bir demir yolu a~ 
lesinin ·l~te bakınız bunları demir 

miğferimle topladım• diye .-ıen

diğuıi ve bana doğru koşarak gel
diğini gördüm. Amelenin elindl! 
tuttuğu şeyler yangın bombaları. ı-

eli. Amelenin yegane l'ndı~ı bo
zulan miğferinın değiştırilıp degı -

tirilnııy~ idi. Yenisinin verile-

ce~ini söyleyince sevııı\le tekrar ı
§inı.n başına kostu.• 

Bütün dünsadakı sayısız kıtl~-
lerın nazarında lıatti'ı nazilerin &

leyhindekı mütemadi hücumlarına 
bakılacak olursa, Alnıanyada da 

· R<1manyada 
(Jlat tanılı 1 ı.eı .. ,,, ... , 

vel, Demirnıubafıdarııı Besanbya 
hududundaki Kızılordu hudut mu
laafıalariyle çarpışmaları aeticesın-
de büsltiitüıı teaahür etmiftir. 

Bundaa başlıa, Romandaki b
müoist aleyhtarı mücadelede ü 
Demirmubalızla 18 Rua ölnıü 11e 
bunwı üzerine So11)·ellrr Birlifinin 
Bükreş el~isi B. Lavrentief bu hıl
diııelere bir nihayet verihn .. iai t11-
lep ebniştlr. 

Diler taraftaa DemirnıuloafııdM, 
kentlileri ile ihtilaf laaliıule oı.. 
herkesi komünist aJdederek Yaluı
dilerle n diğer ki .... lerle ..ı.ı n 
hwnni laesapları •alıet.ek •lau 
tut•tqlanbr. 

anunusanideıı itibaren VPTgı-
Ryti lı:abienainin tadili 
ıörütmelerine bqlandı 

ahsu.s bir suıelte arttırılmış- Helsinki,3 (A.A.ö) _ 0 N. 
8 

: 

uamele V41rgıı;ı yüı.de 2,5 dan Devlet rf!ısı Rvtı kabınenın ta-
3.5 e iıkarıl11Uflır Şeker, dili için görüşmelerine b~IRmıstır. 

, bira ve diğer wpirtolu i.çl<ı· Maımaria ve Datçada nlzele 
>en7.In. l'll'ktrik \'e havagımn- M""I ., (A.A ) " .. 

1

Londrayı müda. 
faa eden muh

telit bir filo 

~i• m• .. •lefet .. hfiU•ia .. 
dekı kanaaıe &öre, Alıaaalar, De
minnuhafıaların B.üwuıyatlak.i ke
münisı ııütuaunu kırmaya nıa111f 

faali)'etlerıuı letvik etmektedirler. 
Balkanlardaki Sovyet 111ahfilleri11e 

naaanuı Almanyanuı BükrL'f elçiai 
Romanyaıwı, Gestapo marifetile 
bntrolunu temin etmek ibue fa
aliyet ıösıerınelı.tedir. Gestapo
nun, Denıırmuhafuları lı:omÜllİlde-

~ 8, ~ . - uUH ,wıarnıa. 
lınan ıstıhl~k r""mi de arttı-ırıs ve Datçada hafif h·rcır reızele 
u. ol111u tur Hill!aı rnktu 

NO T l A R 
"cynir 

Jahronı 

<azetelerc ııauran huı.ha
erde binl-rce hmelı.e pey• 
ıılduıcu halde. halk. peynır 
makıa ın~ulaı \'t'knıelt
ır. lialblllu, pey..-ri kti-
4en çı.lı.arıuak çok dah• 
ay olınak lazım.. Sühuletla 
ütcınirttek bir i~teıı bab
erkeıı: 

ıliyewue laınaaı 80 bin lira 
lı:uan4ırmı"-. Vaktiyle sııtın 
alınan Terk.,. şırketınbı tak-
111Jerı Jo'raaaıa fraaaı üae.
den ödentlıırı ıçin, yew taksi&, 

çolr. mıiHıt ve ucuz lılr kil· 
de kapahln•ermit! 

•'akaı, vuı.k Dl' P'ra,... -
kut etseydi, ııe frank •• ıı. 
Beledı) eıurı 841 hın IUıı ıı:... 

sama dı! 

Neuyorlıt• 

Bu 
h 

filonun maırafl•rını 
dar•b•t nizamı ödüyor 

Londra :ı 1 A A ) - Londrayı 
re karp bir alet olai-ak bllaanıak 

miıdafa edeıı avcı ıayyare fılola- istellifi. ıüphe.iadlr. 
rından bırı. ııazı tahakkümüne kar- &manya l"hirleri ile köylenn.ı. 
şı nıuttef klerın ıc,antidüniı tam yapılan ftir anket blll'lllarllalu ıı· 
olarak temsıl etmektedır. Bu filo- mele smıflarının pmdıden lı:oınti
ntlll masrafları Hındıstanın Hay- nist nilheu altına Cirtliklerlal eöe
darabat devleti tarafından ödeıı- termıttır. Çiftçilere aeliaee, blllllar 
mekted.ır. Filonun uçan mütetteba- da bugünkü lejyoner rejimine ınu· 

lı ~rasında da ıkı Polonyalı ikı Çek, 

bır Yeru Zelnadalı ve bu Fraoı;1z 
vardır. 

Bu filonun (lcirdüğu !ıızmetlerın 

tafs litı muntazaman Haydara bat 
ı mıne b ktedır. 

a uıda Almanlar 

halif ve tehlikeli hislerle meşhu lıılr 
halde bullınmaktffırla.r. 

Bu vaziyet brfwııda, eter AJ.. 
nıanya Romanyayı kendiınle bera· 
lıer laerhanırı bir serıuupe lilıiik
lemeie kalkacak olursa. RoDlBJlya. 
lıJardaıı bit foiUllUD fİdtletli ak· 
sülimelı ıle kar ılaşacakw 

mediii takdirde eliııde bi rkoz bu· Hitler sıgiltereyı yiaen kırk, kırlı: hetlik bir •Ş.. 
lundurmak maı..a.liyle haaırlıldara 1 , • ,. k • ? lıerci Güzeli. vudı. 
münhasır kalaealı:lır. 1 uıtıla edece mı 

ı 
Buıılardan birineisl Aııadolnla, 

• 1940 Hadlselerl Lon~a: 3 (A.A.) - .M.it~er İn~I~- ikineisi Buıneliliy.ti. an, o uma• 
tereyi ıstıla edecek mıdır· EdbıLr lar mektelıe aidlp gelirbıa bu Ş. 

Soa on iki •1dan dersımi?. kere! Güzelinin enfes aki.te, litf. 

aJmak kolaydır Daily Hrald gazetesinin ask~ lokum, INııle-eleriııdea de 1t1ıt 
muharriri binbaşı Sheppard bu iiı:ı lıqü ıövGeye Wlirmittik. · 

Lonllrıı, 3 (A.A.) - İnafliz mat· suale menfi cevap veriyor: itte beotim, yetiııebihtiiim. 1ataa 
IMuıtı, 1940 hadi clerini hulisa et· Bi başı Sheppard, Daily Herald nluıı ,,..af pzelleıriıldn ikisi! 
mekte ve lHl senesi için t•hmia-ı gaze~inde bugün neşrettiği maluı- Bir de pyet meşlınr n ltütüıı b-
leni.e bulunınaktııdır: .. lede diyor ili: tanlHdaa, belki de bütiin _ _.. 
Tımes, başmakal~ınde şoyle ya· B. Hitler muvaffak olacagına i:a- ketia tuıtlıiı ve diline dolaliıiı llİI 

zıytll': naat getirmiş olsaydı bir kaç ay •Helvacı Güzeli• vuılı ki. -
.Soıı oıı iki aydaıı den almak ko- evvel istilaya tekrir tepbbıl8 • p...tilıi eecnklv lıile taaorlar. lltl-

laydır. Kerkes brfılaştıiı va· derdi. Jıııadeııisle, • ., fİmıli .aise tle ... 
zlfeyi uuli itiu ile baprmaya Sheppard geçen tonbelıarda yapı- ut.yua: 
gayret e&meliliir. laaili• ,,ehirleriııe lan teşebbüsün boşa çıktığım ve Bel- lbeli, 
n deniz ticaretiae lıarşı )'apılaıı tıı Hitlerin tesadüf ettığl büyük mah- Jlallıhiilu, lıaudııı 
llJ'l'1lzlar devam ediyor ve artyor. 1 k"''"••mda bu teşebbüııüıı- Tutüııle lmrlıia4le 
Düpıan, i tilıi etıiii memleketle- ~~~ ":art;;::-zar. ettiğini hatırlattık- Bb .ı. pWik • lliMe! 
ritı limanlar~d~~ .. ~e !:ıv• me~·, tan sonra, ıstilıi tehlikealnin bu&ün Çonklana ~ lılr ., .. 
danlann.tan ıstıf...., yer. - de derece mevcut oldııtwıu ..., telımı-.si 91aa ... puprı e. 
-nyaıııa malıwlı, :ralun bir istik- abyl~te ve söz)eriııe fiiyle de- lıQaiı, Talıtableaiıı pm411ri lıel· 
halile bia karşı laıırelıete ıeçnıelı: etmektedir: vaıcıaı, brbrnn 1'u helvacı _... 
olsuıı veya nihai ltir harekete te- va;;'·uenn fimdi yeniden veya ,.ıe- um lıealll 19p=e11ıı! 
şeblıüs için ilklıahan beklemek •I· 

1 
ah t ··nümüzdekı yum 

.__. 11ıt1 ı. ...... ıa celı: ay Y u 0 O Cemal IC.oYP, 
sua .,..ıltere lıer - - .. 11- başında bir istillya teşebbüs ettiği· •-----------ıiiil• zır 1'ulnamabıhr. Şellerlmla. mil· farzed lim Eğer Almanlar daha 
Jetin ve inıiliı ordRAn•• ltlmıwlı- ni b eh · kuvveti 'kullanır \ar· 

büyük ır ava 
ııı kesa11mışlardır. 

88 
fUllU nazan iübare almak lbım-

Sevkalceyf kluınuıllaıı lııcilt• d k' İngllızlerin de hava kuvvet
re diğer milletlerin h~etlerile 1;ın.: yeni tayyareler iltihak et
zayıflamıpa da Aklleniade bu H· . • 

yıflılı. ortadan lı:allı:".'ıştır. ~iltle- m=~ paraşütlerle muhtelif nok-
lri uyıf tarafmua bidayetteki lıa· 1 1 asker -"arması mümkün-

• k 1 ki d-"-·-d-""'· baııı - 8 a.ra .,.... zır ı sız ı ann -- -- d . F.aJ<at bu kuvvetler süratle i· 
tteeı .... n llıerettir. Bu ayıfbk ta hu~ edilerek mukabıl hücuma uıt
ortadan kalkabilir ve bllmıabllıır., a aklardır Tayyarelerle daha 
Eflı:in nmumiye bu melıaaAııı hu- rayac · . · 
·"ü .. .:.ıı1et11 bile olu abaaeak büyuk kuvvetler nakledil~ talt

s.... ıçm ...- daima adetçe diifmaıııı 
her türlü tedbirlerı kabul eıleeelı:- dıde dahı 
tir •• faıjc bulunacağız. 

--------====-
ALiCE FAYE BUGÜN 

1 PEK 
Sinemauncla l'red Mac Murnıy·Rlchard Greene 

, 

dol il~ .... F- iM 
1 'a...n 

MEDENiYET KÖPRÜSÜ 
.... rı.ı ,_.._. 

q1encıeb • H_,_ "" Hl:J• canlı -.uu bütlln -lrdlerinı 

BUGÜN 

TAKSiM 
Siaemaıında 

OWa ' h Pllm Şlrkellnlıı Se..ıaı 
Prr aaehlliftlml 

CASUSLAR 
AVCISI 

OJ:• h" 
KALF BELLAMY-FAT WBA "-___ ._.... 
ROBENSON -

ADASI 
n.- liııUi 

llllF• ..... nı.ı 
8ulWı -l 1 de lellıllAllı ıaaıbıe 

• Pe)'nır kupu ıaü, hu~. 
lerler .. 

yılboı 
ıltere üzerıne tew 

en es f hava h ücuınları eıuıa
sında bu f onun tı:ahramance h z 

KRAL BAŞVEKiu.& GÖRtiŞTOI•---· 
Bükre 3 (AA ı Slııala'da o- •••••••••••••·-~--~--~~~~' 

IDllDIND -= , Wlu-

BUIQn ... , ı • ıenzilitlı -- --·--••libu, baıı kalıuııor pey
·ıler, kendı küplen ile • 
... ınefl\llter kı. busıı&.e. 
ıeı.ı 

Peynır kuııleriui 1ı .. 
"

0
• bıie ıcetlrmıyorlu. :o 6 İn liro 

anı.o ulı.utlllldaıı 
FralllllZ ı ... _ -· 
3' ha __.. ... llllkut .... 
ır ndı.., &lire ..,._ 

llPlllll ulı.utıo, 1ılıd-. ._.. 

Nevyorklular, yıllıaşı ıec• 

5i, tamam 25 milyeo do

larlık şarap ve likör iç~M 
Biıim paraya vurursanız, •-
48'1 yukarı 5e milyon lira tle
melı:tir. 

Bu baucliai okuyan ftııum 

Nııne Molla: 
- Bu kadar zeııırın hır 

menılek n lnırılt reye yar
dnıııaı il i1n, dedı Neler v .. 
r- lı:i.~ 

A ŞEIClB 

metleri gorulınuş ur Bu filo mu
hakkak olarak a6 v ırlıtemel ola-
rak ta lU dan fa a av' a 
BlU 25 tayyar ıra ı 

du ur-
am 

ÖLMEYEN 
VALSLAR 

tunnakts lan RomsnYB Kralı Mı- llAllAZ wn--ıııl'le M',.IA'!Lt. 
hael BaŞl General Antonesko- M E L E K 
yu zıyaret etmiştir Batwkll Kar-
1atlards bulunmaktad r 

M-leketin ~ lltiyitk lııııJu .... 
mı etıne avnı zam .. tla yarılım 

fınall ı.u- ı•ı - lt•r-

Hava brnmanıı nrenk lıa fınata 
elde edebiliniJıq. 

ban ba;rnmıada lı.vrHalanaml 

a·ıt'I' 

Siaem•••da KUUAll Bayrımıtda da 
l!LEANOR POWEL Hı FRED ASTAIR 

dıl -.ı lıtlrilk 111.,_ -•il , . n 

BRODWAY· MELODIE 1940 
..., .,. .-.. llmt ...... ıllr ·• 

8 A R K Si••·•sı• 
(Eam Ekler) 

Madam Bovari 

Polo Negrl 
&r llllı daha !ula ~ 

tnpıeıakıadır. 

Blıllİll - 1 de teıızillılı maline 



Sandal bedestenTnde, nıiicevhe- ma, bu liıfm pel:ııengid1r. Para be
rat müzayede salonunun dlş (!8.n>e- sabında, gel de bımu anlat: 
kiının<la teşhir edilim kıymetli ta~· - Bir lira, bir lira daha, jj<i lı-
lara bakıvorum. Anladığımdan, nı etmez mi? 
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Bugünkü harp 
yalnız cephe 
çarpışmasile 
neticelenmez 

4 - IJUNCIKANllS 1941 

- --r 

ŞEHiRDEN 
RÔPORTAJL H 

Otomobiller serbest işlerse ... 
Kimler olacak, memnun 
Kimler müteessir? .. 

Eskiden, zengin ve kibar konak
meraklwı olduğumdan değil. Bir _ İdeeer!? .. Sol&Yı sata: 

Din muharebelerinin yapıldığı 

asırlarda halk kiitlesini mücadele 
lehine tahrik hususun<la kolaylık
lar vardı. Harp ;vapan devletler, 
zafere erişmek için, yalnız cephe
lerin teknik ihtiyaçlarını, topçu
nun, tayyarecinin mermilerini, 
bombalarını, hücum tanklarını, ia• 
şe servislerini hazırlamakla, bol, 
bol sevketnıekle emniyet hisleri 
duyamazlar, Cephedeki askerin ol· 

Y ~: Hamit Nuri Irmak· larında arabalıklar, ahırlar, araba
1aksilerin hereün işliyebiimeJ<ıl' 
için, evvelce mevcut kararın ta.ıil 
ve hususi otomobillerin serbest 1 

!arak işlemeleı-i için de bir cereYI 
me\'ctıt olduğu hakkında diin I' 
yulan haber ... 

cam parc;asilf bir pırlantayı yan- Ben de pek aşağıdan tuttum a-

yana koyup gösterseniz, ikisini bk- ma, başladım bır kere: 
birinden pek aYırdedemem. Yalnız, - İki lira, iki lira daha, dört 'li
bu küçükcük ta~lar, neden bu ka- ra etmez mi? Dört, dört daha se
dar kıymetli, pahalı oluyor? Akıl, jlrız eder. Ön, on daha yirmi. İşt~ 
atr er<liremediğim bu! böylece beş yüzü, bini bulur. 

CamekAnda biT czümriit yfu:ii4ı:• Yine kavrıyamadı ama, köı·üni: 
teşhir ediliyor. Muh~n kıyme- öldürmüyor: 
tiııe bıtktım: llOO ]D'a! - Olsun hadi! Sekizi noluyo? 

Aklını durdu. 
insan, bu yüzü
fii musluk ta
ymda unutamaz 
mı? Eevtı hrrsı.z 

girip aşınvermez mi? 

YAZAN 

MAHMUT YESARi 

- Sekiz kere 
bin .. 

Benim gibi 
değil, onun hiç 
~klı almadı Al

madı amma en aşağı bir 
tomar .gayime• nin hayali gözl~
rinde belirmiş ol.acak ki açık ma
vi gözbebekleri ışıldadı: 

duğu kadar, .ephe gerbindeki haI-1 samimi yaklaşmalarını istilzam et

k.ın maneviyatı, imam, zaferin ka- tirir. Harbi uzatmak, genişletmek 

gayretleri, dahili kiitlelerinin, cep-zanılmasında belki de silahlar te
kaddüm eyler, !140 yılının 10 mo-

1 - Hayvan kesilen yer. 2 - A.1.a.1 

ters çevirirseniz «renkler> olur. 3 -
Fransr.ıların geçilmez zannettikleri hat, 
4 - Bir jşiD 1 olacağını evvelden keı;; .... 
tirme, bir hayvanın feryadı. 5 - Teees .. 
süf e<lilmiye sayan. 6 - Tek meçhul helerinin maneviyatııu muhafaza, 
kimse, beı;eriyetin fevkinde insan 7 - yısında Alman;vanın Holanda ve idame cihetinden hatalı bir hare· 
Fena değil, ezme vasıtası. 8 _ İsmiıı 1 Belçikaya yapbğı taarruz, 20 ma- keltir. 
tersi, birinin gözüne girmek için yapılaı;ı yısta Holandadan sonra Bel~ika or-

hareket. 9 - Sebebiyet veren, şöhret, dosunun sil3.hlarını terkeylemesi, 
Yukarıdan :W>iı: bu kiiçiik milletlerin teknik kuv-
1 - Her şeyin kendi keyfine gOre ya .. ı •• .. . 

pılmasını istiyen. 2 _ Çağı.rma edatla... vetlerle mucebhez buyiık kuvvet· 
rından, degirmen. 3 - Kışn en soğuk lerin karşısında dayanamamaları 

zamaru ve rüzgarı. 4 - Basamak ba .. neticesidir. 6 hafta sonra da Fran· 

Almanya ve İtalya devlet reisle

rinin dahi faşizmin milli sosya-

lizm veya müfrit miUi~·etperverlik 

prensiplerinin halk kiijlelerinin 

nıhlarına Jsmdırılınış olduğunu 
samak yapılmış temaşn salonu, sıfat e.. 
datı. 5 - Bir hasıalık, Almanyada eski 
bir Dükahk. 6 - Herkesin fenalığını is
tiyen insan (iki kelime). 1 - Yardım, 

dairenin bir kısmı. 8 - Arnavutluk.ta 
biı; kasaba, akrabadan. 9 - Bir emJr, 

ra ordusunun bozguna uğrayarak tahınin eylemelerini! senelerce de· 

tedarik eden. 
1'.'nelkl bulmacanın haJledilııti4 ljlekll: 

mütareke istemeye mecbur kalma· ha muhal'<'beye devam hazırlıkla· 
sı, Fransanın da bü~·iik mukabil 

rında bulunmalarını. psikolojik et
kuvvetleri karşısında Almanp or-
dusunun hava, kara silahlarının raflı diişüncelerin mahsuiü saya· 

yalnı1,ca iistünliiğtine hanıloluna· mayız. 

maz. Din muharebelerinden sonra-

Jıklarda sıra sıra, cins cins araba
lar, ahırlarda da, gene sıra sıra, 

cins cins beygirler bulunurdu, Bun 
dan başka, seyisler, arabacılar, at 
uşaklar<, ahır ve arabalık bekçileri 
ve saire de, bir konağın en göze 
çarpan hizmet efradandı. 

Modernizasyon, konak yerine a-
partımanı, arabalık yerine garajı, 
araba yerine otomobili, beygir ye
rine benzini, arabacı yerine şoförü 
ikame etti, 

Artık, erkek çocuğu gibi kesik 
saçl1 kafasına yemeni bağlayan, 

entı>rili. beli kuşaklı besleme Gül
terin, pencereden seyise veya ara

bacıya: 

- Hfı .. Bü~-ükhanım sepetli briki 
koşsunlar, dedi, Demir Ağa! 

Diye seslendiğini dı1yan1a;_\·ız. 

•Taksiler tamamen serbest bıJI 
lulacaklarmış .. Hususi arabalar•• 
yakında müsaade ed.ile.:ej:i söyle" 
yor .• dediler. 

Serde gazetecilik var ya... Jl.ı 

d.i. dedim, bakalım, bu ha•ııd' 
kimleri memnun, kimleri miite&' 
etti. 

Evvela, aklıma, patron geldi. fi 
ronun otomobili d.-. epeydir gattl 
daydı. Gazeteye geldim, Pati'oII# 
kapısı kapalı,,, Etem çavuşa si 
dum. •Patron diin akşam Ankat~ 
gitti .• dedi. 

Ben, hayretle bakarken, yanı
ma, ablak yü.tlü, sarı tüy kaşlı, kii
çök açı:k mavi gözlü, kasketi eim
cimesi üstünde durucuk; yama!:, 
damcık caketine kalın göv<lesi; ki
ea, daracık pantalonuna kalın bal
dırb llZUll bacakları sığmamış; a
,.atı yemenili, bir - ilk baklfLa 
tahmin ettim - tablak~r yak.laşt<. 

Yufkacı, kadaıfçı tablakfırlanndan 

olacak. 

- Bu yeşul daş, sekiz kere hil' 
gayime mu? 

Darıldı, kasketini öne ~ekti, sarı 
tüy kaşlarını çattı: 

J234S678t 
ki asırlardan, 1914 Cihan Harbin~ 

1 M 1 : ~ A _S Y 1 E D 1 i kadar devam eden yüzüncü sene
ı -E L 1 Z E _ l N U H !erdeki harplerde muharip millet, 
J Y E Ş 1 L . C A M !erdeki milliyet hisleri mücadele

• -H D A Z El V 1 E il A de, zaferde en büyük manevi kuv· 

Hlimit Nwri TRMAK Giilterin yerine modernizasyonun 
!!!"-!!!!!-"'-"'-"'"'"'-!"-"'--"'-"'-"'-!!'!! . .!'!"'-"'-!'!!!!!!!!!!!!!~ ikame ettiği V asilikinin, şoföre: 

Döndüm .. Yolda Jiiriidiim. 'fal 
dığım bir doktora rasladım. vJ 
torun, hususi bir otomobili ,-a~ 
Hatırlıyorum. Geçen yaz, bir 
defa Flor~·aya, Çekmec .. ye, bit d 
kere de, Boğaza, sulara gitmİf 

Ona sorayun, dedim. Belki, bu ~ 
benlen memnundur. 

- Sen, benumla zekleniyon? IAnkera 
- 3. 1 

borsası ı 
. 941 -

1 _ Doç'u hazırla .. Bey şimdi ge-
liyor ... dcd' ğini işitebilil'iz. 

Zenginlik, her zaman zengin-
liktir ama, heı·halde, bugünün zen-

Korka«, ince bir ııes>e 90l'dl.ı: 

O sırada, siyah paı·desülü, me· 
lon şapkalı, shTi beya' sakallı bir 
adı<m, camekana yaklaşmış, gözlü
ğünü burnunun ueuna yerleştire

rek, •zümrüt yüzük> e dikkati •~ 

bakıyor. Bakıştan bakışa fark var. 
Nihayet, anlıyan birı geldi. 

, A K R E B rf R O L veti teşkil ediyor, devrine göre, 

6 N Ü 
1 
D • A D E D • . ~imdikine nisbetle teUmiil etme- ı Sterlin 

miş harp silahlariyle büyük zafer- 100 Dolar 

D.24 

132.20 i ginliği, eski zan1anın zenginliğin

den zevkli olsa gerek. Gerçi, ben, 
ne eskiden zengindhtı. ne de şiındi 

- Doktor, dedim, haberin 
mı? Taksilerin hepsi yakında ~ 
yecekmiş. - Efen<itı Bay, bu ne ki? 

Parmağile zümı·ü:t yüozüp gö&-
tenyurou: 

- Cama ki ııe goymuşier, mıh
ladız daşumu ki? 
Doğru! Bir bakışta, nası! da koıı 

dmdu? M>knatıstan farkı ne? K.en
dine, kadınları çekiyor, hırsızları 

çekiyor! Işıltısıle av<ladıkları da 
başka. Ben, ona, nisbetle •taştan• 
ımlar sayılabilirim: 

- Zümrüt taşı. 
- Ne daşu derun? 

Bizım köylüye, sivri sakallıyı ;. 

şaret ettim: 
- Bana ınanmıyorsan, bu efer·

diy<> sor. 
Beriki, hemen yanaştı: 
- Efen<lu Bay, bu yeşul daş, gı- . 

gayımeyeymuş"/ 

Sivri sakallı zat, döndü, ıkim1/ 
ı de süzdükten sonra, gözlüğünü 

burnundan aldı, yeleğinin cebine 

7 E M il 111 N E K E S ler kazanılıyordu. 100 
8 C E Y L A N • S i E 1919 sulh muahedelerinin imza- 100 Liret 

-_•_::::l:::S=:A::::•::::L=:l::S::~A=N~.lvam eden devre ile 19 uncu asrııı 100 

4 İkinci ka. Cumartesi 
8.00 Program 
8.03 AJans 
8.18 Mtiz:k 
8.4.5 Ev kadını 

13.30 Program 
13.33 Müzik 

18.40 Müzik 
19.00 Konusma 
19.15 Müzilı: 

19.45 MüziJı: 

İsviçre R'fc. 

Florin ikinci yarısında ilerleyen teknik, ıoo 

bazı millttlerde din hislerinin ~-e 100 Rayismark 

100 Belga rini tutan milliyet akidelerinı ze· 
deleıniş, fakat sarsanıamıştı. Bu se
beple geçen Cihan Ha .. bi 4 sene 
kadar devam ettirilebildi. 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 

100 Pec;eta 

100 Loz•1ti 

100 Pengö 
100 Ley 

100 Dinar 
.Zümrüt• ün •ne taşh olduğu

mı, ben bilmiyorum ki, ona anla
tayım: 

koydu: 
- Sekiz bln 

13.50 Ajana 
lira." Piy<IB&. dü- 14.05 Müzik 

20.lö Radyo Gaz. 
21.15 Konu~a 

21.30 Müzik 
Ajans 

1919 sulh rouahedelerinin imza

siyle 1939 harbinin başladığı za 

man arasında geçen yirnıi sene i~ 

çinde evvelkine nisbetle yeni, yeni 
ilerlemeleri kaydedilen teknik, ge- 100 Yen 

ne geçrn Cihan Harbinin iktısadi ıoo lsve<: Kronu 

ıoo Ruble sabada husule getirdigi buhranın - Kıymetli ta,, ender buhın>ll'. 
- Biroe bulunuyo ki? 
- A2. bulunur. 

çoğundan 

şük t~ ondan. 
Anladım. O, bizimle konuşmu

yordu. Fakat, kendisine baktığunı
zı da görüyordu; tahkir eder gibi: 

- Sekiz bin lira ... Piyasa dil-

14.20 Müzik 
15.00 Müzik 
15.30 
18.00 
18.03 

~iüzik 

Program 

Müzik 

1

22.30 

22.50 
22.50 

123.25 

' 23.30 

Konuşma 

Cazbaııd 

Yarınki pro 
Kapanış. 

geııiş1enıesinde ıniihim bir amil ol· 

du. Teknik sahalarda fazlaca iler· Ergani 

Esham ve tabvilit 

Sivas _ Erz.unım 3 
!emiş memleketleı·deki hal~ kiitle· 

29.8875 

0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
31.00& 

19.78 

19.18 

1 

zenginim - pi~·angoclan üıniclım ol
masa - ne de zengin o1acağıın var. 
Fakat, şöyle diişi.ini.İ~'orum da ... 

Arabadan, otomobilden bahsedi
yorduk. Arabanın da, kendine mah
sus bir ze\ ki olduğu muhakkak ... 
';\ılazi~·e tahassür değil.. Fakat, ara
ba~-· hen pek severim. Hulasa, her 
ş<'yiıı kendine mahsus bir zevki 

var. 
Eskiden, birinin zenginliğini an· 

latnıak için, .. hanı hamamı, atı ara-
bası ... • derlerdi. Şimdi •apartım·a-
nı, otoınobili ... » deniyor. 

Ben zengin dcğiHnı .. «Ah, zengin 

olsam!. gibi, içimde de bir ihtiras 
l·okt111·, dersem int(".ınazsınız anıa, 
k.-yfiııiz bılir .. İster inanın.. İster 
inanınay1n. Yalnız şuua inanın ki. 
bir hıısıısi otomobil sahibi olmayı 

- Bana ne!.. 

- O kadar değil, dahası var: g 
susi ofomobilleriıı de işlemel.ıil 
yakında müsaade olunacakıntl' 

- O da beni alakadar etnıeJ.• 
- Neye, yahu? Senin husu" 

tomobilin yok mu? 
- Var,,. 
- E, neye se .. inmiyorsun? 

karar seni neden alakadar etıni1~ 
- Bizim otomobiller, zateıı ~ 

ltestti. ' 
Sahi; ben onu ımutınuşf.uı>I• 

bap doktor ... 
Geçtik ... Biraz ileride, bir Ç~ 

luk u·kadaşıına rasladıın. Soaf"' 
şoför olmuştu. Konuşurken: 

~ Daşun, azundan, 
oolacağ? 

- Bu, öyle taşlardan değil. Bun· 
!arı, kadınlar, parmaklarına, kcı

laklarına, boyunlarına ta'l<arlar. 

Yenmez, terinin, genişleyen n1ezkfır buh· şük olmasa, on bin, on beş bin lira Nihayetli daş işte. 

De<li, kamburunu ,-ıkararak yü- ıçülmez. 

rüdü. Bizim köylü, parmağı ağzıı,- - Kadınlar, süslenirler. 
randan fazlaca roüteess.ir olmalarıı 

eski akideleri, itimat ve duyguları 
1 

pek isterim, Diyeceksiniz ki: •Hu

~ Şehİr Tiyıılrosu susi otomobili olanlar ne oldu? 
~,'\Qi senden benden farkları ne? Onlar 

- Birader, dedim, taksileriıı il 
si çalışacak, hususilerin işleotel 
de yakında müsaade ohınacall' 
ne dersin? . 

- Ne diyeceğim. Ben, tal<S1

1 
förüyüm. Hususilere müsaade 
lince, işler azalacak., Çünk~, ~ 
si otomobili olanların hepsı, ~ 
ye biniyorlardı, Ken~'. oto°':ob I 
garajdan çıkıııca, ıabıı, taksıy• 
nıiyecekler. Ben de, yüzdeyle! 
şıyorunı. Karım azalacak. . . .ı 

Aklı erdi, kasketini öne eğ<lı, 

burnunu çekti: 

da, arkasından bakıyor: - Garı gisrmınun süsünden ru» 
- Sekiz bini anladuğ' On bin. lacağ. Daş işte. Haydı, bu daşu ~ı- sarsmak isteyen elemanların iaaii-

dedü. On beş bin, dedü. dular. diyelılm, soma, ne yer, m• yetlerinde muvaltakiyet amili ha· 

- Boncuuuğ! 

O, bıraktı. Sen de bıralt 

- Yani, bu taşın kıymetı sekiz içerler'! linde bulundu. 6 hailalık Alman 
işte' kero bin liradan dada. fazla ımış., _ Yalnız bu kadar değıl, başka taarruzunda bozulan, miitareke ya-

On kere, on bes kere bın !ıra eder- paraları da vardır, canım. pan l'ransa ordusu, harp ccphesin-
Hayır1 d 

. miş. _ On binden, on beş bınden da de oldugu kadar, dahilı cephe e J 
- Boncuk degil. Bunlar, çok pa · dahi esasından bozuk bir haldeydi,' 

ı
: Sarsıldı, kasketi başından dü- çoğ parn oluvo mu? 

'oalı taşlar. 

Kasketini geriye itti: 

- Gaç guruşa satılyo? 
- Ne kuru~u sayıklıyorsun? Li-

ralara çık. 

eiiyordu. eliyle tuttu: - On binlerı bırak. Şöyle, elli milli l>irlik yoktu, 
- Ben de gazanıyom l!'mrr>e, üç binlere. yü2 bınlere ~ık, bakalım. Almanya, İngiltere, Birlı·sik A-

yılda, otLJZ gayime bıriktirebili- - Neye çıhıyom'/ merika devlet reislerinin soıı nutuk 
yom. - Yuz bmlere ... Bir çuval de· larında, herşeydon fazla memleket. 

Gözü, halli zümrüt yüzükte idi: ğil de bın Ç\l\' al meselii... !erindeki halk kiillesiııin, oephede· 
- Gaç gannıeye gadar ki? - Bu daşu alan, gaybediverir- - Bu dedüğiin para, daş o!s;l ki askerin, fabrikadaki işı;inin ma· . 
- Sekiz bın lira, anlıyor musun? e• d l ' · k ti d. ek vazı· 1 - s . ... op anmaz. ne\·ty<.ı:lnu uvve en ırnı ., 
Fena durakladı. •sekiz, cbin>, Kücük gözleri büyüdü, daldı: - Elcgtu bu. İsını uyduruvo;-. )('sini biTinci plana almış bulun-

clira•. Aklı karıştı: - Gittü paralar'-· Benum, b" kazanıy.>r. dııkları görülmektedir. Geçmiş a· 

Tepebatında da. senin benim gibi yaya ka.ldılar. 
Dram lıış1umcla Otomulıilleri, garaılarında kuf pas 

4/1/941 Cuınart.-si giinii 

ak~anu saat 20,30 da 

APTAL 

* Komedi kıs'ilında 

4/1/941 Cuınarle;;i günii 

ak~amı saat 211,30 da 

sut 14 le ~ocuk OJUnu 

PAŞA HAZRETLERİ 

tutu~·or.» llayır! .. Kazın ayağı öyle 

1 

değil. Keşh benim de b'." otomobi
lim olsa da. garajda küf pas tutsa ... 
Hususi oton1ohlJlerin garajların

dan çıkacagı giiu de elbette gele-

cek. 
Demek, bu karar, taksi şofi>'' 

ni memnun etuıiyrcek, Bi1iııl 
d" 1 , Bana sorarsanız1 unyan n eıı ahbabıp. sö;ylediğinden, o afi 

kevifli seYİ. otoınobildlr. Aına, hu- ·or • . ' ' ~ ... 
susi olma<ı şart. Takside, nedense, j - Ya ,taksi otomobili saJıİI 
hususi otonıobilin rahatını, oııun bu karara ne diyecekler? diY' 
•evkini bulamı;vorıım. Çünkü, hu- dnın. 
ousi otomohilde, taksi kaşkarikosu, - Bizim patron arkadan gJ 
şoför aksiliği, sizdeıı evvelki müş- Ona sor. Hem o;omobili, b•~ 
terinin pisliğinin asarı, hurdalık- otobüsii vardır. dedi, 
tan mütevellit teneke tıkırtıları, Patronu geldi, Arkadaş taııl 

- Sekiz bin gayimeye mu? binlükleru gafam almıye. Sen, bin- - Sen de benum gibisun. Cep '1rlarda(..ı din muharebelerinin, 
· E t k' b. li k 1 b·ı d Kurbanınızı Hava Kurumuna ve-- ve, se ız tane ın ra, Jü çete esunu ı iyon mu'! bozug' Gayıme yoğ~ Hep bozuğ! biiyük milletler halk kütlelerin e 

daha. akla gelen gelmiyen hiç bir dı. Ona sorduın. 
şey yok... - Evlat, dedi, bir zaman~d 

- Bin gayime ne dutuyor Jd? - Binlikten hinliğe fark vardır. - Nereden anladın? sarsılmıs halde bulunan ınefkfıre rirken felaketzedelere ve kimsesiz 
Nasıl anlatırım? Onun kafasır:- Kasketini gerıye ıtti. sırıttı: - Seıı de. bu yeşul dasa. be birliği hasebile, başka şekillerde 1 yavrulara yardım etmiş olacaj;rını-

La"fı bu kadar uzatmaya, dolam- ·· H tol zümüz gülmüştü. em o 
haçlı yollardan d<>laştırıp gene ha- den, hem otobüsten kazanıYol' 
reket noktasına getirmeye hiç lii- Desene ki, gene, eı;ki hamaJ11 daki •sayı mefhumu. r.un yüziı, - Bu ad<ım çıklurmuş! Töbe- num bahluğum gibu. oküz bo,·un dahi taklidine imkan bulmak çok 

l 1 
ııı da unutmıyahm. 

beş yüzü geçmediğine emınım. Laf ler olsun çıldtırmuş! duruğa bahar gibu bahıyon' wrd11r. Bu selıepler muharip dev· 
arası •bin• diye konuşur durur a· Kaı>ketinı öne çektı, arkaya itti Mahmut YESARİ lPtlerin uzlaşmalarına yarayacak 

•um yoktu ama, oldu. Asıl diyece- 1 k 
tasoaca... ' 

ğiı•>. tek ve çift numaralı bütün Gene yiiriiyorurn. Bir ta 

rasladım. Ticaret erbahınd~-., 
susi otomobili olduğunu bi)ı) 
Ona sordum. . BOYOK • 

ROMAN TARİH 1 No: 95 Boşnak. Sırp .. l\.rnnvut Hh ·· ~izel- lard2n birı, derhal muvafakat et

lerJ. ihti~ ·1r KanuniY, a,·uc1arı i- miş ve: 

çıne almak ıçin, yarı.>• ı;ıkını~ıaı-- - B~n verırım. Ancak bu gece· 
dı. . ki padı<ah nöbl'linı bana verırsen, 

İlıtıvar Kanuni. bu bir süru neo- I demi,tı. 
Yazan: M. Sami Karayel 

li ve ·cınsı Türk olmn·an gözdele- Gülf<.>ın hatun, camiinı bir an 
rın içinde Gülfem hatuna pe-k zi· il en·el ikmal ıçın, padişahın bir g,,._ 
yade meclup idı. celik yata knöbetini bu kadına ver 

Beyazıd, taç, saltanat uğrunda, 

Konyada, babasının ve kard~nın 
askerlerıle çarpışıyor, müthış bır 

kun·et karşısında, cvl8<lu ayaliyle 
İlana, Şah Tahmasb'a iltıca edı·· 

yordu. 

Sultan Süleyman, Riistem paş•
nın tezviratına tRbi, hayatının .:ivn 

günlerini de cinayetle lekeliyordu. 
Oğlu Selim ile beraber İran Şa

hına mektuplar yazıyor, elçiler 
gönderiyor, şehzade Beyazıdm ve 
e\' !atlarının gerek ölüsü, gerek d>
ri>ı, her ne veçhile olursa olsun, 
hemen fermanımız yerin bulsun, 
mE>zbureleri teslim idesiz. (1) di· 

Diğer taraftan Rüstem paşa da 
Lala Mustafa P3'}'1yı azlediyor, al· 

. .. meğe razı olmuştu. 
Kanunı Suleyman, altmış dokuz O c··ıf · k.besi S" gece. u emın ra ı 1 U· 

tı sene devam eden vezaretten son ya<ında olduğu halde, her gec<> nö· . . . . ' . _ leyman Kanunının odasına gırmış, 
ra, intikamın neticelerini görme- betle hasekilerını ıltıfata mazha.~ d h k 1. h ti G··ıf . - pa ışa 1 ema ı ayre e 11 emı 

den vefat eyliyordu. etmekten geri durmuyordu. Hemen, sormuş, rakibesi bedbaht Gülfemi 

ı:ürre.'.n Sultan. berhaya.t btılun- hepsinın gönlü_~ü şad eyliyo~~u· .. !gözden diişiirecek veçhe ile lisan 
dugu muddetçe, Sultan Suleyman Bu sırada Gulfem hatun Usku- kullanmış, hakkında iftir.a.larda 
kendisıne bendctmışti. Vefatından, darda bir camı yaptırmağa başla· bcılunmuştu. 

sonra, bütün hasekiler Hakan Rum mıştı. Camı yarım kalmış, Gülfem Süleyman Kanuni kendisine 'lı.a• 

ile cümbüş eylemeğe can atıyorlar- hatun ikmal edecek para bulama· şı gösteliren bu Jakaydlden pek 
dı. mışb. müteessır olmuş: 

Süleyrnanı Kanuninin bir gecelik Gülfem, camii tamamlamak iç'ıı - Benım fraş~ beyütebdil e-
yatağında yatmayı bile payla~amı- saraydah arkadaşlarına müracaat 1 den kimseneden vefa oımaz! 
yan bir alay gözdeler ve devşirm.e- etmişti. Diye ağalarını çağırmış, GüHem 
!er birbirlerile boğuşuyorlardJ. Gülfemin bu harekatı, sarayda hatunun katlini eıD1'etmişti. 

Hürrem Sultanın vefatile arda dedikoduyu mucıp olmuştu. Hatu- Bedbaht Gülfem, bu birahmane 
•' 

!ar içinde. fed bir surette terki ha

yat eylemişti. 
Süleymanı Kanuni. neticede ha

tasını anlamış, işlediği cinayetten 
müteessır olmuştu. Gülfem ıç'n 

pek çok göz yaşı döken Sultan Sü
Jeymanı Kanuninın odasına girmiş, 

camiıini Mimar Sinana ikmal ettir
miş, Macaristanda pek çok nkaf 

tayin etmiştı. 

Giilfem hatunun mezaarınııı ta
ptıda şöyle yazılıdır: 

Sahibeiulhoyrat ıehidei seride 
Gülj<!>m hatua 

tehditleri büyüktü. Nihayet Şah 

şehzadeyı kendi eliyle öldürmü
yor. Sultan Süleymanın cellatları· 
na teslim ile iktifa eyliyordu. Bir 
muharrem günü, Osmanlı haneda
nının şehzadesı ve Hürremin oğlu 
saçı. sakalı traşlı, başında a<li bi>
sarık, arkasında eski bir elbise, ye
şil bir ferace, belinde ip!A!n bir ku
şak, masum çocuklarile ba-aber, 
Kanuninin eellatları rl.inde telef o· 
Juyordu. 

Dört şehzadeııiıı babalarile btr· 
tikte katli, Hürrem Sultanın me
zara girdikten sonra da Osmanlı 

Sokullunun veziriazamlığı esna- h§nedanına ruhu ile hakim oldu
sında, Sultan Süleyman ile şehza. ğuna zehap hasıl e<ilyordu. Rus 
de Selim İranda mütlı.iş bir cina- kızı, Osmanlı İmparatorluğu sara
y-et yapmışlardı. yma öyle bir ruh aşılamıştı ki, ö-
Şah Tahmasab, Beyuıda kari!' lümünden eonra bi.le cinayetl.er te

sözünde duruyor, şehzad.e Beyıw- vali edip gitmi§ti. 
dı Sultan Süleymanın m.el<tuplaı ı
na ve teh<titleri.ıwı rağmen öldür.e
miyordu. 

F r 

( l ) Solal<aaQe. s. 584 - Feçffl, cild 

ı. li. 482 

-ıı 
- Nerede? dedi. Otomobı-' 

lı, yıl olc!u. Karar mevzu•• 
,rıt lurken, ucuz pahalı deme ı~ 

tını. Vah vah ... Şimdi pişııl 

dum. I"" 
Biraz ileı ide, gene iıir # 

rasladım. Haydi kim olduğıl; 
lemeyeyim, rnarnf ve zeJI ; 
zatın h"susi şoförü olduğll~ 
yordum. Ona da havadisi 1 ., ... 
~d \,...>:,'''? .ne eM ~enırs:nız.: İ 

- Eyvah!. Ne iyi, rab~I J 
ılıık. Bizim efendi, zengı~ ( 
kadar da iyi yünklidir uır • 
ııusi sahipleri şoförlerine ,..oıı' 
ten yol verdilrr. Bizinıki, 1;;ı 
safından ,biraz benden ııı p 
yetinden, biraz da il~rid• rl' J 

Ja' lamamak korkusundan o ,( 

na yol nrmediği gibi ."'"~ıJ 
da o npara kesmediydı. 1 
praja ~ekildi çekileli, erılJI 

: Devcuıu 6 ,..cı 
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iKDAM SAYFA 

L.l _A_ct __ ı_ı_Y __ e __ '7"_e __ P __ o_ı_t_s_....ıl Stalinin bahset- lrlandanın bom-(' Yunan kıtaatı 
tiğı koyu düş- bardımailı Klisurada veni 

Dev 1 et demiryollar1 

ve limanları bütçesine 
altı milyonluk tahsisat 

manlar kimdir? (Bq tarafı linci sa)'fada) mevzı·ıer a· ı·dı 
dan kurtarılm~tır. Ölü yoktur. Ya-
ralılar vardır. 

Mevhum 
(Başmakaleden devam) 

mübayaa 
eşhastan 

davası 
yetlerle müttefikler arasında har-
be mani oldu. Fortfield yolu ile aynı mıntaka-

Amerikaya gelince, Amerikan si- da Greve Laverna civarına da iki 

yaseti de, komünist Rusyadau boş- bomba düşmüştür. Bunlar boş top· 
lanınıyordu. Sovyetlerin F"inlandi- raklarda patlamıştır. Bazı evler ha
yaya tecavüzü, Aınerikada Sovyet- sara uğramı~tır. Zayiat yoktu. 
lere karşı bir infial ve hiddet dal- Carlow kontluğunda, Borris civa
gası hasıl etti; fakat, Sovyet • Fiıı rında Knosckroe'ye de bombalara
harbi bitince bu dalga şiddetini tılmıştır. Üç kadın ölmüş ve iki !d
kaybederek bir ölü deniz halinde şi ağır surette yaralanmıştır. 
kaldı. Fransa, yıkılırken tekrar Curraglı koşu meydanına yüksek 
Sovye.t d~stluğuıı~ kazanma~a ça-/ infilaklı üç bomba düşmüştür. Bu
lışan Ingiltere gıbı, Amerıka da, rada bir çok yangınlar çıkmıştır. 
Almanya - İtalya - Japonya arasın- Newbridgo civarında bir çiftlikte 
da üçler paktının imzası üzerine, fazla miktarda saman yanmıştır. 
S<ıvyetlere döndü. bu üç başlı te- Curraglı civarında bulunan yangın 
cavü.z ve istili\ paktının korkutmak 

1 bombalarının Alman bombası ol
istediği devletler arasında, Ameri- dukları tesbit edilmiştir. 

(Bas tarafı 1 inci ••yfada) 
salahiyettar askeri mahfellerinde 
bildirildiğine göre, cenubi Arna
vutluk mıntakasında Yunanlılar 

Bence ırmağını geçerek. beş kilo
metre kadar ilerlemişlerdi. Yu
nanlılar bu hareket esnasında cid
den büyük bir meharet gösterıniş
lerdk. Çünkü 12 top, 20 mitralyöz 
w 500 esir almışlardır. Bu ileri ha
reket muvaffakiyetle devam ettiğ' 
takdirde Yıınanlılar Tepedelenin 
Avlonyaya kadar uzanan yolu teh
ditleri altına almış olacaklardır. 

Adliye levazım memur ve mutemetlerinin 
muhakemesi şayaın dikkat bir safhaya girdi 

Layiha ruznameye, alındı 
Ankara, 3 (İkdam ı:nuhabUin

den) - Devlet Demiryolları ve Li
manları büt~ine 3 milyon 590 li-

tedir. 3 milyon 2 ym bin bu. yekıl
ha dahlldir. ita emirlerinde tahrifat yaparak 

fazla para çekmek, tahsilı'\tı defter
lere kaydetmemek ve mevhum eş
hastan mubayaa yapmak ve sair 
suretlerle 33 bin ki.isur lirayı zim
metlerine geçirdikleri iddiasile Bi
rinci Ağırceza mahkemesine veril· 
miş olan Adliye levuım ve mute
ınetlik işlerinde çalışan Emin ve 
Nccmin~ mevkufen, Asım, Fenni, 
Hasan, Ismail, Şerif ve Tevfiğin 
gayriınevkuf muhakemelerine dün 
devam edilmif ve mubakeıne son 
safhasına geldiği için maznunlann 
vekili Suad Tahsin Tlirk müdafaa
sım serdetmiştir. 

Vekil, imiri ita vaziyetinde olan
ların sadece: •Bu imzalar bizim de
ğildir• demelerinin imzalannın tak 
!it edilmiş olduğunu isbat edemiye
ceğini, esasen istiktab ilminin dahi 
kat'iyetle hüküm vermek değil an
cak bazı nisbetler dahilinde ben-
zerlik veya benzemezliği ifade e
debildiğini, bu itibarla benzemez
lik mevcut olsa dahi bunun imza-
nm sahteliğini başlıbaşına isbata 
kafi delil diye kabul edilemiyeeeği
ni söyleyerek mevhum eşhastan 

mubayaa iddiasına geçmiş ve de
miştir ki: 

«-Bu şekilde mubayaa muame
lesi bugün hemen btitün devlet da
irelerinde icabında yapılagelen bir 

Bre men 
(Baş tarafı ı incide) ı 

ki sonradan gelen tayyarelerin ha-
1 rekat esnasında attıkları ibomibala

rın infil8:klarını katiyetle görmek 

mümkün olamaıruştır. 

Diğer tayyareler Em.den ve A· 
msterdamdaki petrol tesisatına ve 
Bremen yakınındaki deııniryx>lları
na taarruz etmişlerdir. 

iştir. İzah edeyim: Mesela Adliyeye 
veya herhangi bir resmi daireye 
ampul alınmak icap eder. Fakat 
bütçedeki faslı mahsusunda tahsi
sat kalmamıştır. Yeni bütçeniıı. çık
masıae daha aylar vardır. Bu vazi
yetle elbette ampul mubayaası ay
larca tehir edilemez. Başka bir fa
sıldaki tahsisatla ampul mubayaa 
edilir. Ancak bunu Divanı Muhase
bat kabul etıniyeceği için, ampule 
verileµ para hangi m&ddeye mu
hasses ise ampuller de o maddede 
alın.mı§ gibi gösterilir. Meseli kire 
mit tahsisatından ampul alııunca 

bu ampullere ödenecek pan kire
mit bedeli olarak kayıtlan geçeı· 

ve o şekilde mnamele yapılır. Bu 
muamele, ita amiri olanların mıı
lfunatiyle ve tasdikiyle bizzerur ve 
teamüleıı yapıldığı için elbette bir 
suç olamaz. Eğer suç teşkil etseydi 
bn muameleyi tasdik eden Adliye 
amirlerinin de burada maznun ola· 
rak bulunmaları iktıza ederdi. Gö
rülüyor ki müekkilleri:m.e atfedilen 
bu hareket suç değildir .• 

Bundan sonra maznunlar yazılı 

müdafaalarım vermişlerdir. Yalnız 

bunlardan Tevfik hasta olduğunıı 

ve müteakıp celsede müdafaa hak
kını kullanacağını bildirdiğinden 

muhakeme başka güne bıraktlınış
tır. 

---ı•---

Mukavva ihti
kart • 

davası 

Bütün istikametlerde Yunanlılae 
ileri doğru yol açmağa devam edi
yorlar. 

Cenup mıntakasındaki ilerleme· 
den başka, Yunanlılar Beral'ın 19 
kilometre cenubu şerkisind~ k&in 
Dobrenje köyünü de işgal etmişler
dir. 

ka gibi Sovyetler de dahil hulun- Wiklow kontluğunda Emiskerry
duğu için, Moskova da Vaşing- ye de bombalar atılmıştır. Bu bom
ton'un uzattığı eli sıkmakta tered- balar mütehassıslar tarafından mu 
düt etmedi. Sovyetler Birliği ile A- ayene edilmek•-d· 

k Ş k . "" ır. 
ınerikanın Uza ar takı menfaat- BOMBALAR ALMANLARA ŞİMALİ VE MERKEZİ 
leri bir, düşnıanları da birdir. Onun AİTMİŞ ARNAVUTLUKTA 

ra munzam tahsisat verilmesi ).ıl
)'ihası ruznameye alındı. Bu tahsi
•atın 156 bin lirası verilecek tazmi-

natları, 60 lirası memur ve müstah

demlerin elbise bedeline, yapılaca·k 

yüzde elli yardıma, diğeri muhtelif 

kısımlara aittir. Bundan başka ge-

ne aym daireye 3 milyon iki yüz 

bin liralık fevkalade tahsisat layi-

hası da ruznameye alındı. Aynı la

yiha Demiryolları, Posta Telgraf 

ve Havayollarına gelecek yıJ.lara 

cari tahsisatla 6 mily<>n lira müna
kalat Vekiline mezuniyet vermek-

Muamele vergisine ek layiha pa· 
ıartesi ruznamesine alındı. Esıki 

verginin 27 inci madde&ile hakla
rında götürü vergi usulü tatbiki 
kabul edilmemiş mubarri.k ıkuvveti 
iik.i beygiri ve işçi sayısı müıossese 
eab:ibile birlikte onu geçıııi~n tri
kotaj, plastik eşya, kundura kalıbı. 
okçe, kesekağıdı, terzi ve basküJ 
yapan sınai müesııeseler ve nüfuzu 
otuz bine kadar olan yerlerde bulu.. 
nup muharrik kuvvet kullanmayan 
ve işçi sayııııı onu geçmiyen boyg, 
haneleri istedikleri takdirde Mali· 
ye Vekaleti götürü vergiye bağlar 
demekte ve diğer bazı .maddeler ta· 
dil edilmektedir. iç~ her dıınikisi dd~ Japlonyaya karşı Dublln, 3 (A.A.) _İrlanda har;-! Manastır, 3 (A.A.) - Reuter mu-

Çıne yar e ıyor ar. . I · · · l k h ~ d d 
Sovyetlerin, etrafındaki büyük cıyenez~reti~şağıdakibeyanname- ~~~ırını~ Ar~a~~t·~·ıd·u~u ~ a- ı'r.g' fil·eırı y'·rdım Alma ta 1 . 

devletlerle olan münasebetlerini yı neşre mıştır: 1 1 ıususı mu a. '.rı 1 ırıyor. ıl ' ul Ü a n yyare en 
Curragh, Julianstown, Duleek ve Son 24 saat ıçınde, Yunaıılılar, 

böylece tetkik ettikten sonra, va- B • A l k <Bu.sta.ırfı l incı sa11tadal B laraf ı in . . ı· .. 1 h 1._ d b·ı· . orrin üzerine atılan bmbalarııı Şimali ve Meüezı rnavut u - at • cı sa)'fada -
zıye ı şoy e u wı;a e e t ınz: .. . . . . . T • ik · t'l ıan b"'tün tafsilA Al · 

1 _ İngiltere ile Sovyet Rıı•ya- parçaları uzerınde yapılan tetkikat cephesınde Moskopolis ile - ın ara- til:~: ;~.:.,'.;;.";'ir~ mı u - .. maı_ıyanın Italyay;ı yardımına 
mn münasebetlerinde bir sıcaklık neticesinde bunların Alman bomba- sında şiddetli İtalyan mukabil hü- Reisin, bu plfuıın ıptidai maddelere de ı musbet kıymeti ne olursa olsun Al
yoktur; fakat İngiltere, bu sıkıntılı sı olduğu anlaşılınıştır. cumlarını tardetmişlerdir. Lin'in tatbik edikbileccı.. bir plili> olduğunu manların kendi vatanlarındal<i 
zamanmda, Sovyetlere hücum et- İrlandanın Berlin maslahatgüzarı şimalinde, Ohri gölü mıntakasında daha evvel beyaıı ettiği bildirilmekte- kaynaklarının zaruri olarak zayıt
mek şöyle dnrsun; onun dostlugn· - Alman tayyarelerinin İrlanda top- karakol çarpışmal:m, dün '/&faktan (!u. Reısin pllınına muwtıaret edecek 

ki 1 b kt kongre azasmı.n buyuk bir ekseriyet ve laması demektir. Alman yardı.ı:n; 
na, hatta ittifakına taliptir. İngil· ra arına yaptığı tecavüzden ve biraz sonra ba'I amış ve azı no a- kuvvetli bir blok teşkil edeceği tahmin ~sirli olabilmek için çok büyüt 
tereden Sovyet Rusyaya bir tehlike bombaların infiliıkile çıkan yangın- !arda şiddetli muharebeler vukua auetçe teievvuku idi. Bu sefer, Ameri-
gelmez. !arın insanca ve ma<ldi olarak se- gelmiştir. İtalyanlar, Lin'in cenu- kanı.n enıniyetinı temin edecek en kuv. mikyasta olması icap eder. Alma... 

2 _ Amerika . Sovyet münase hep olduğu zarardan d<>layı Alman bunda Tiskupati'ye hücum etmis- vetli bir İngiliz zaıerinde görmel<.tedir- hava teşkilatının kudretine rağmen, 
betleri iyidir ve gittikçe iyileşrdek hükumetini şiddetle protesto e!- !er, fakat Yunanlılar, iki saat son- ler. İtalyada bütün muavin hizmetı... 

b ld tmi 1 b ··run· Nevyork, 3 (A.A.) - <Geçen harpte .
1 

di" . . . • . 
istidadındadır. Amerika, Sovyet meye memur edilmiştir. ra teşeb üs e e e şer ve u terazinin göziıne a~ıı· basan Amerikanın, 

1 

rı e ger hır kuvvetlı teşkılatın ., 
Rusya için tehlike değil, bir müt- Maslahatgüzar, tam tazminat is- İtalyan kazançlarını geri almışlar- adetçe teelvvuku idı. Bu sefer, Ameri- damesi ancak bir yıpranma sebebi 
tefiktir. temek ve bir daha bu gibi hallerin dır. kan makineleri matlup sür'ati" ve k&~ teşkil edebilir. Keza bu sevki ~ 

3 - Almanya, iki cepheli harp- vukubulmaması için rn.zım gelen Karların erimesi üzerine dağlar- miktarda çalışttltları takdırde aynı !esi. . y 
· ki d Hıtler için daiına bir kabus teQkı.. 

ten çekindiği için, şu günlerde, dıı- müessir tedbirlerin alınması husu- dan Şkumbi ve develi vadilerine rı yapaca ar ır.• ' 
d k S 1 

Bu satırları yazan Herald Tribune, etmiş olan iki c=hede harbe doğrıı; 
rup urur en ovyet erle de harbe sunda Alman hükfu:neti nezdinde büyük miktarda su inmekte ve iki -.-

Maznun yeni tadilat 
üzerine tahliye edildi 

gelecek aylaı· zar!nda sınal i.>tihsalatın ı ilk adımdır. 
tutuşmak istemez. Fakat Sovyetle- ısrar etmek için de talimat verU- tarafın arkalarında-bir çok köprü- h · ıı " k d e emmıye e artacagı no tasın a israr Ka d 

1
... . 

1 •! tehdit etmek suretile bazı siyasi rniştir. nün bu sular yüzünden harap ol- etmekte ve bu artmanın kat'! neticele.t 1 y e ayık ola~ hır vakıada Al· 
ve iktısadi menfaatler temin et- Başka yerlere atılan bombaların rnası dolayısiyle her iki ordunun .-receği kanaatini izhar eylemektedir. manyanın Yunanıstanla harp ha
mek isteyebilir. muayenesine deva medilmektedir. nakliyatı da çok güçleşmiş bulun- Bu ga~ele .~öyle deva".' etmektedir: l linde olmadığı ve Atinadaki elçi!> 

4 - Japonya, Çinle beJalı bir n,.....,...,A.LARDIMANLARIN HU- maktadır. clngılizlerın bu makıneleri '71etecek 1 ğini muhafaza etmekte bulunduğu. 
d k ovmo İ adamları vardır. Ingilizler bwılarla ha ... 

Kundura mukavvasını fazla fı- harbe tutuşmuş ve bun an urtu· SUS1 MANASI MI VAR? TALYA'\f TP. YY ARELERİNİN va hllimiyetini elde ederek Hitlerin dur. Buna binaen nazari olarak A~ 
atla satarak ihtikar yaptığı iddia- lamaıruş olduğu bir sırada, Sovyet- SEBEP OLDUGU ZAYİAT imparatorlu~unu tazyike ba§lyabilirler. 

1 
man pilotları Arnavutluk harbine 

sHe adliyeye verilmiş olan Kara- 'ere hücum edemez. Çünkü bu tak- Londra, 3 (A.A.) - Müstakil Atina, 3 (A.A.) - Umumi emnl- Bu lmparatorluğun bütün halli nok~· iştirak etmiyeceklerdir. 
bet Topuzyarun muhakemesine dinle, Amerikanın, hatta İngiltere- Fransız ajanst bildiriyor: yet nezaretinin resmi tebliğı: !arını meydana çıkaracak olan bu tazyik 

Tayyarelerimizden biri kayııptır. 

20,000 Yangın Bombası Atıldı 

Londra, 3 (A.A) - İngiliz hava 

dün asliye sekizinci ceza mahkeme "in de Sovyetlere yardım edeeek- Bu sabahki İngifü gazetel"1"i, bu 29 İkinci teşrinden 28 İlkka- •.•ri olduğu kada~ .sansasyonel deği,ık• TAYMİSİN DİP..,OMATİK 
sinde mevkufen devam edilm'••ir. 'erini bilir. Fak:ıt o da, Almanya bu İrlanda haberlerine geniş sü· 1' nuna kadar olan devre zarfında 1- UkNlere sekbep3 oCAlabAılılr.• ı· t· t l k - MUHABİRİNE GÖRE ..,. 1 k . . evyor , . . - n ıra çı ı p~u-

Malfu:n ol<lugu· üzere MUli Ku- e müştere en Sovyetler üzerinde tunlar tahsıs etm<>kte ve bunun In- tal"a.'1 hava akınlarının sivil ahali 1 gramını ~abu! eden <Evvela Aınerika> kuvvetleri çarşamba'lkşamı Bre
men üzerine 20,000 yangın bombası 

ve bir çok yii:ksek infilak kudretli 

· · k , Londra, 3 (A.A. )- Taymis'Jn"" 
runma Kanununun G6 cı maddesi ı·ı·, >ır tesır yapma istiyebilir. gilterede doğnrduğu heyecanı te- arasında sebep olduiru zayiat şıı- komite>i, harp haricinde kalmak gaye- d. l 

G · · ı·· k. ~ ıp omatik muhabiri yazıyor: 
tikar tahkikat ve muhak 1 .· . iırıi uyor ı Sovyetler Birliği, baruz ettirmektedir. dur: sile yaptıftı noşriyat dolayısile mulıar- İn 

eıne erının . .. 1 d L. .. t d. ktö 1 . ta 1 d giltereye karşı hava ve deniz 
mevkufen yapılın , . b 1 _ ıugun er e ır tecavuzle karşı kar- Daily IYlail g-nzetesinin Dublin l'irler ve gaze e ıre r eıı. ra ın aıı 

bomba yag"dırm•.•lardır, Deniz tez- asını .. mır u w1 d ··ıa· o h ld 12 si kaclııl. 20 si çocuk ve 5 i de göı<liiklr.ri şıddetli ınukabeleleı· karşı- hücumlarını son günlerde şiddet· 
-s d - d K b t T uya c,1:1 ır. a e Stalin Yol- muhabiri diyor ki: kundak im B8 · 

gahlarını ve fa'-rikaları ihata eden ugun an ara e opuzyan da 

1

., b t . '. . . . çocvğu o ak üzere o- sında olricckça hayret ctmi0Jerd.ir. lendirmekle, Hı"tlerm· Akden'T• 
"' tevkif edilmişti Ancak Milli Ko- ·-aşın eyana 1 ncyı ıstıbdaf edı- İrlanda'da Alman hava kuvvetle- lü, 28 i kadın, 15 i çocuk ve 14 ü Nevyork Tinıes gazete.i, bu noktayı k -

ateş denizi o kadar şiddetli idi ki K und /Or? Belki bugünü değil de, yarını. rinin h.. 1 k . , tebaru··z cttınnektedır· . Ezcümle Mme. ta viye kıt'aları gönderebilmesine runma anun a geçenlerde ya- .. k.. 
1 

. ucum arına ar~ı gıttiı;:çe ar- kundak çocuğu olmak üzere 269 
müteakıp tayyareler tarafından •hı.. p l t J•ı •t ·hı· d .. Çuıı u, A manya, barin kazanırsa. •a f t d.. ·ı Edua ;·raber, bu husuta dıyor ki: mani olmak ve bu suretle İtalyaya 

ı an a"· ~ ı 1 ıva e en ve Buyük .
1 

.. · n ne re , un nazı erin büyük yaralı. 

rakılan yu··ıcsek ı·nfila·k '-·dretıı· M·u t M ı· . k b Japonya ı e mu:;tereken, Sovyetle- k ti l 1 k be <Fikrime<: Amerikayı harp.lfü uzalçlbilvasıta bir yardımda bulunmak 
.-.u. ı e ec ısınce ·a ul olunan ve- . . . uvve ere ge ere ş kontluk ü- YUNAN KRALT MESAJ re karşı harbe g kt b da bulundunnarun en iyi çaresi, Ingi.ltere.- j. t . 1 bombaların patlamaları tefrik edi- ni kanun bu maddPyi tadil etm~k- ırış.cce ır; un ' zerine bombalar yağdırmasından GÖNDERDİ ye yardımda bulunmak içın Rei.,ciım- ıs eınış 0 ması muhtemeldir. Fakat 

lememekte idi. tedir. Dün mahkeme, vuku bulan 'erre kadar tcred~iı~c mah~l yok- sonra gayz halini almıştır. Atina, 3 (A.A.) _Yeni S"H" miı- bur tarafından •orledılcıı gayretlere Akdenizdeki İngiliz kuvvetleri art-
Birinci Taarruzun Tafsiiatı talep üzerine muaddel 68 mcı mad- nır. Abıdm DAVF.R Serbest İrlanda resmi makamla-,nasebetile Kral İkinci G.eorges yüule yüz rnüzal.areı etmektir.• mış ve İtalyanlar hezimet üzerine 

d · t tbik d B b•t f b" :'\lihvE'r Devlrılerinin i\ta-ıl!U Aç_ h . 
Londra, 3 (A.A.) _ Öğrenildiği- eyı a e erek Karabet Topuz 4 R D l A rı, ı ar~. ır memleketin bombar- Yunan milletine ve Yunan kam, mayı İs~hdıl Lden Bir Teşebbüs milT ezımete uğram~lard<r. Şimdi Hit. 

.. _,,,_, . yanın 500 lira kefaletle tahliyesin~ (Baş tarafı 1 incı· sayfada) dunanı ıçın mazeret mevcut olınadı !deniz ve hava ordularına mesaj Ne,~ork, 3 (A.A.) - Reis Ruzveıt ta- ler, İtalyaya doğrudan doğruya yar 
ne gore, evvc&i. gece Ingiliz hava · ·' 

karar vermiş ve mumaileyh bu ke- yıl ırnünasebetile radyoda söyledi- ğını tebarüz ettirmektedirler. Bom· 1 yollamı•,tır. ra!uıdan İtalya Kralma gönderilen me. dım etmek zaruretini hissetmiş ve 
kuvvetleri tarafından Br ' d·ı emene faleti vererek tahliye edilmiştir. ği bir nutukta şöyle demiştir: bardıman e ı en mıntakalarda gece ı --- saiın müstesna bir eheııınıiyetie tefsir İtalyanın •Alman hava teşeklkül-
tevcih edilen şiddetli hücllill esna- Muhakeme bazı hususatın alaka· Napolyon'la dünya hakimiyeti a- ışıklar, tayyarelerden pek güzel edilmesine mahal olmadığı hakkında 
sında df'tıiz inşaat tezgahları da . . . .ki . . .. ··ı b·ı k b. t Asker"ı vazı· yet yapılan tavsiyeye rağmen VaJingtonda leri. ismini verdikleri tayyare fil<>-
bo 

' dar daırelerden sorulması ıçın baş- rasına ' şey gır.mişti: Ingiliz deniz• goru e ı ece ır arzda normal o- · ı 
mbard·-ana ma~"z tutulm t k d İ haklın olan kanaat, Italya ile diğer mih-ıtarını g·o·ndermı·ştır· . 

~· ··~ ' uş ur. ka gu··ne kalm•.•tır. u reti ve ngı·liz milletinın· ruhu. !arak yanmakta idi. -s (Baf tanlı 1 J.ndde) veı.· devletlerinin arasını açnıayı istih .. 
İki numaralı liman civarındaki bü- o·· l d l l Hitler'le imparatorluk rüyaları a- İrlandada bir çok kimse, bunların da! eden mühim bir •-~bbüs 1ta-.. uı- İTALYAN MATBUATININ .. un ceza an ırı an ar işbirliği :vaıımak ısu:ron bir tarat ~ • • 
tun depolar yanmaya lbaşlaı:ıuştır. . rasında da şimdi gene bu iki şey İrlanda üzerine şiddetli Alman hü· olduğwıu ııöyliyebiıirlz. HükilmN da bulunulduğu merkezindedir. MÜTALEASI 
Bir pilot Fockewulf tayyare fab i- Emnıyet altıncı şube memurları- bulunuyor. 1940 yılı da uzun refah cırmlarının bir başlangıcı olup ol- bu iki ure:van araııınd& tam bir Bu mütaleayı ileri süren Nevyork TL 
kası üzerine geldig"i zaman, fab:i- n~ dünkü k~ntrollerinde belediye yılları gibi milli cesaretimizin sag· _ madığını soruşturmaktadırlar. blt&r&flık .ı~ laklp etmı,.e p- mes gareteııi ııunlan ııave etmektedir: Roma, 3 (A.A.) - D. N. B. bil<li· 

talımat a esı kı h k d Aimal<ı.a.dıt <CiimhurreiııUı.iıı ecnebi devlet reWe- riyor: 
kanın yanmakta oldugun· u °"',.,,,.;;~. n m ne ay rı are et e- lam ve erin temellerini sarsmadı. Bildirildiğine göre, de Valera, · rile, yılba•ı münasebetile tebrik 1e1-• t 

bY----, de 16 r·· 1 d lın ğ Bulgar başvekili FilofUJI V4'•- • "-6·- talyan matbuatı bir kısım Al-
tür But . tt - bo n şo or ceza an ırı ış ve Kazanaca ı.z. Bu karışık dünyada bir Alman bombası parçalarının ıarı teati etmesi teamül haline getmı, 

1 
· 1 .ayyarenm a ıgı mbalar, muhtelif semtlerde dilenen ıı di- d. k d na seyahatine ceJU-: Profesö t k 1 İ a ev er ıçıne d.. .. b. şim ıye a ar hiç görülmemiş bir kendisine verilmesini iBtemiştir. rüıı ba şehirde kendisini mua7eıae olmamakla beraber, Ruzvelt ile İta!· man ayyare uvvet erinin talya-

uşmuş ve ıraz son- !enci yakalanarak adliyeye veril- dereced_e fena olan bir şeyle müca- De Valera'nın Ber!in nezdinde şid· <>ttire<:et! sö:vlenmeltlfldlr. Fal<&t ya Kralı senelerdenberl bunu Met edin. ya gönderilmesi meselesini mufu-
ra alevler arasında altı infililk vu· mi!i1ir. de. le .. edı}"O. ruz .. Hayatın nazi telfık- detli bir protestoda bulunacagı· sa- bir ı;ok kıa.eleı" AJmaDy111111 Sof- miş bulunmaktadırlar. Reis bu oeneki al b. ~"'l 
kua gelmış. tir Deutsch h b ·~'- .. Fll r _, L-'~' mesajını şu kelımelerle bitirmektedir.: S ır ....,.;. de tetkik ve tefsir ~ 

' · e Wacuum ı kisı ile ıç 1 ır tarzı.hal mevcut ola- nılmaktadır. Maamafih protestonun ya elç~ı 0 a r .. a- .o··num·· üzd-'·' sene içinde, İ'·'-an 
Oil petrol tasfiyehanesi çok hasara . az Bu telakk· ,_ ın&nalı bulmakla ve lıali;;!<alle Al- ~ ....,. ınektedir. Esasen, İtalyan hava kuT 

gın çıkardH<larını ve nınayet ı'""''- m · · ıye 111.ar~ı mücadele- daha mufassal bir raporun alınma- nulktill<! hdil bir sulhün muhassenatın-- t ,_ B d ki d ıvu man devlet adıı.ınlaril<> Filof ara- vetleri genel kurmay reisi Generaı 
ugra ,,,..ış ve remen e emir- tün >bu yangınların muazzam bir ye ve dünya üzerinde barış ve iyi sına karar tehiri mümkündlir. Bom smda ıröriişmeıer yapdac:ı.ğıoı ilo- d:ın müstelit oldujtunu göreceğimi ü-
yollarına da bir çok noktada isa- lek ate'l halini almış olduğunu bil- niyet mevcut olması için onu ezme- bombardımanların tekerrürli üzeri· ri sönnekW><lir. Bu seyahatin ıı.- mi !ediyorum.> Pricolo da nep-ettiği bir emriyey.. 

• betler kaydedilmiştir. Bir ıiemiryo- dırmişlordir. ğe mecburuz. ne, herhalde, çok şiddetli müdafaa kiki mahiyetini l<at'iy•tıe ölttne- İlalyau Mahfillerlııe Göre mide bu husu.sun ehemmiyetin işa 
1 · d b ı f b k 1 B d -• bl iki ·· d L- ~~ Roma, 3 (A.A.) - D.N.B, ajansı bil-u cıvarın a ' u.unan a rı a ar, ir çok deniz ın· şaat te7a•'-ına, Bun an sonra Wavel Hozır· aı·.·. b 1 · ı · bi:ınıelı: ı.,.n r ırun •~ ~· ret etmiştır· . 

-.."-'• u ted ir erı a ınmasını ıcap ettirecek- diriyor: 
tan amen yakılmıştır, doklara b · 1 t ki de l f !emek 15.zımdır. ve ına ara bir çok defa a P e n ay ar zar ında orta şark- tir. Amerika Reisiciimhuru Ruzvelt tara. G~teler bu vesile ı·le mihveı 

B k k · f'l ·ı Londrada.n ver!lt"n haberlere 
eremene yap lan büyük hücum· yü se ın ı ak kudretind. bomba- ta geçin en tehlikeden bahsetmi~ Son dakikada öğrenildiğine göre, ı:öre, Badiad1kl İtalyan ganılzo- tuıdan yeni yıl için İtalya Kralına çelı:i- devletleri :ırasında tesanüdü !eba-

da esas hedefleri ,her türlü harp !ar isabet etmiş ve bu tezgahlardan ve sözlerini şöyle bitirmiştir: bu gece DubEn'e yapılan bombar• nunun ümitsi' blr va.iye<le bu- len tebrik mesajı münasebetile İtalya :· tt• kte ih · d .. 
· b · 1 · b ı:eımıl mahfillerinde şu cihet "-an edil ruz e ırme ve .m verın ıışma.-

gemisi ve bilhassa denizaltıJarın ikisi üzcrıne ın erce yang n borr u~ün kuvvetlerimiz lehine dırnanda ç.ok kalabalık bir mahalle- lunduğunu anlıyarak vakit ır•cir- ~, h ·· d h d · k nıektedir ki, devleı reisleri arasında bu 1 na ergun a a ağır arbeler m 
ınşa edilmekte olduğu deniz inşaat bası düşürdü ten sonra b ~ h re 3.n eden had, deri onların bu ve de bombalar düsmüştür. Bir çok meden teslim oıma.,. mümükün- lcabil telgraflar teatisi uzun müddeıt<>nj' dirmekte oldugu" nu yazmaktadı.r· 
te 'hl D t h d "dd ti° t• 1 1 dür. Gnızi:uıinln evveli Ba.rdt. .. zga arı., eu sc e Vacuum Oil s ha o erece şı e ı v o ·e cesare 1 ıazır amıştır. a r qralı vaıdır. beri mutad olduğu veçhile bir cemile !ar, 
t d " 71 tahlİJ'e ederek Tobrukta bir 

· ehaneleri, demıryolu müna- parlak bir alev erya alır.c gel- Kahire, 3 (A.A.) - İngiliz hava Şin di ·e kadar asgari 12 yaralı mukavemet hattı tesis etnıek ta- hareketidir. 
ka ~tı, limanlar civar' ıdaki def>O- miştir ki bu alevlerin içinde yük- ku.vvetleri kbligi: tespı\ edilmi~tir. savvurunda bıılunduturıa dair ba-

lar, faı,r kalar ve diğer muhteltt sek ınfilak J:ıomh~ların ~ patlama- . In<<liz tayyar !eri Trablusgarp Di r taraftan Dailv ~ketch ga- ın emmareler moveuttur. Fukat 

endüstri noktaları teşkil etmıştir. !arı müsahede edılemerıştır. lımanında bulunan gemilere ~iddet- zetesın n ogreı uiğıne . ıe. Roooe- tahliye yapılırken ıtonıa. ordımua 
P · · D · it B t ld 1 k j Ba.rdiada tuiunma.sı ve h,.r ne pa.-. ı ot arın baZ'.la . ,bı·r Gebru.der Bir l!alyan enıza ısı 8 ırı ı e a ın yapmış ardır. velt, fftı 're kar'! haf dirılomatik 

• 'f basına olursa olsu mukavemet 
Nıeı >OD Aınidon ve pirinç fabrika- Londra, 3 (A.A.) - Bahriye Ne- İlk bücuın esııa•ında atılan bonı- faal vctını arttırarak, İrlandaya etm"81 ıcln emir v nnı.ıır. 
sır •. ba.ıtan a a 0 derece şıddetle zareti bugün aşağıdaki t ,bliği neş· balar dalga kıranla rıhtıma ballJı kar ·ı yapılacak her hareketın kuv- tıurııız tebliği Jbrdiadaki İfıı.1-

ır halde ;.i.şahede etmişı r retmiştir: beş kruvaıörun bulun 'u , aha a ve ı ! l nrl yan hafürun yarıldığını blkl!rlyor. 
"'· k esasen enkaz haline gelmiş Denizalh gemilerimizden biri, düşmüştur. Ba ka bombalar da Am r Bu vıwiyet - beltlmlyordu. 
ol n b 1 k Başka bir zaman tı:bı de t &ili• u Y ri daha fazla tahrip et- Thunderbolt, dti.şnıanın ışgalı al- gumru rı t anda ve bır harp ·ik u Ber-
i'\ 1 l zn- t !"· . kuneUerlnln B:ı.rdlarıı ır!nneoıl 
d -•QU2 e =kı eylemış er- tında lunan arazıdeki üslerden ge!l'ıs n ısabct tm ı N'üteadd·. 1 ' A vletler, kuvv~ııe mıılıtemed r Budla ..,. 
p~., 1~U fabrikaya taarruz eyliyen binne ır afaza alt•nda giden bir infilak1ardan sor·a d nız ta arejb.. ' ekı' v ıtn e Alman tık diişmiil addedilebilir. 

ar, burada sekiz büyük yan- İta! an dcnizaltı.sıııı bat'rmu;tır 1 hanııarla!ı yanmaya ha laml'i r. haricıye ı e bildirrr.i.';tır. N. D. 

MacarMSovyet ikti
sadi anlaşması 

Bükeş, 3 (A.A.) - D. N. B. bil-
diriyor. 

l Eylülde aktedilmiş olan Ma
car • Sovyet iktısadl anlaşması 12 
İlkkB.nunda, DRLSaddak nüshaların 
teatı.sı- sırasında da derpiş edildtği 
wçlıil~, 11 İJdncikfuıundan itiba
ren ıneı 'ıyet mevkii.ne girecektll-. 

AKDENIZDE 
{Baf tarafı 1 lnel sayf•dal 

üçler .meclisi teşkil ediLm~ıı··. Nt!>
zaretlerin ekserisin: bu üçler mee
li.>"i idare edecektir. 

Baudolıı. istifa etti 

Cenevre, 3 (A.A.) - Vichy'den 
resmen bildirildiğıne göre, Başve
kalet müste~arı eski Hariciye Na
:.o;ırı Baudoin istifasını vermiştir. 



• 

SATl'A-t IKD.&a 

IJ!P0~9J ~irerdereceter~ede? 
Fut bol sadece şöhret ı l kokul muallımlen 

ve teşvikle yürüyemez ~~;~~~!~;.~~g:~~ 
B d j l k A J retmenlerinden l:Yl teftiş raporu almış K dık" 11 O Öğ H 1 t A 

U ı·şe aha az a ze anın ua olanların maaılan bir derece terfi e- a o~ . " a e ygen 
denlerin listesi Maarl! Vekfıletince talı- A. Kerım Ersayın Beykoz Esen-

k l A / kt d • dik edilerek, dün i"hrimiz Maarl! Mil- celi O. Öğ., Mukbil Kısakürk Kar
aT lŞmQSt azım ge me e ır dürlüğüne teblil edilmiı,.-W. . tal Paşaköy O. Öğ., Kenan Fazıl 

Vlllyet.ımi% ilk okul otretnı=lerinlıı Sözer y alova Akköy O. Öğ., Musta-
r"""' __________ ...,., ~~~AN 19 LİRAYA n.ri fa Doyrangöl Yalova Safran 0. Öğ. 

k EDENLER Tevfik Tel Fatih 27 0. Öğ., Muaz-Yan n ·yap ilaca Neı'et Delikanlı BeıiJ<taş 34 CÜ .o. zez Kaynarsoy Beykoz 37 o. Öğ .. 

Tuvaletinizi val>8rlteft 
pııdra altına daima 

KREM 
Pazar &ünü yapılan ve aynı za-J 

manda fevkalade ııürpridi neti
ler veren maçlardan aonra yeni bir 
tahmin ytirütmeyi doiru bulmu· 
yoruı:. Çünkü daha evvel yazdığı
mız bir yazıda oyunların aonu hak
kında mütaleamızı dermeyan eder• 
ken bu sene liki.n üzerinden aeaip 
havalar estiğini de izah etmek is· 
temiştilL Bugün artık bu noktai 
uazarm peyderpey düşüncemize 

uyguıı neticeler verdiğini görüyo-

Öğ., Zühtü Kansu Fatih 54 cü B.•ı öıı. Yusuf Giıven Fatih 32 O. Öğ., Ve-

11• k maçları Sabri Tırp8n Beyoğlu 43 c:U O. Og., .M. dia Gök ili Fatih 43 O Ö" Hile- sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
LOlli K. Çetin Beşiktaş 18 el Baş Öğ., ç . · _ '"' .. 
Şevket Demlrkut Fatih l6 cı o. öt. met Pulat Fatıh 45 O. Ög., Mursel ve akmasına mani olur. Yaj(lı 

PERTEV 

35 ı.iııADAN co LİRAYA TERFİ Köymen Fatih 63 O. Ög"" Ziya Ön- ve yaii:sız olan tüp ve vazoları 
vardır. 

FENEBBAHÇE STADI: 

EDENLER ay Eyüp 33 o. Öğ., Fethiye Sarav'Jı ·-----------1111 
Saat 11 de F enerbah- Rahmi Kayıktan Üskudar 17 ci O. Öi!,. I Beyoğlu 1 O, Öğ., Fikriye Altuğ'-------------

,.,•Vefa B takımları, saat Nacı Tanuseli Burgazada O. Baş Öğ., I . 1 y t O Ö" S b 'h Ö 1 
T- Fahri Güler Fatih llcl O. Öğ., Tevfik B.~şıktaş a ı · g., a ı a z-. llel'. otla J llncii s.Ih Hulıü &-. 
13 te Altıntuğ- Fenerbah· Köker Fatih 26 cı o. Öğ., Abıiulkadlr gu Sarıyer 33 O. Öğ., Rıfat SalanC-ıl.liı.nden: 
çe, saat 15 te Betikt&f - özdil Fatih 29 cu o. Öğ., Halil İbrahim Kadıköy 49 O. Öğ., Perihan Ongan Ali Alaberk tarafından Şlfli Osınan-

ruz. Vefa. Köks:ıl BeşiklaB 20 el o. Öğ., Zek.eriyaıÜsküdar30 0. Öğ.MelihaKoçKar- bey Çın~r. caddesi 57/1.numaralı dük· 
Okuyucularımız elbet tetkikten ŞEREF STADI: Güçer K"rtal Maltepe 2 ci o. B~ş Ög. tal M it 

2 
O Ö" H 't p k kanda Fıliyopl oğlu Refik aleyhme aÇL 

geçirm.İflerdir. Arlı:adaflJIU2 Süley- ao LİRADAN 35 LİRAYA TERFi a epe . · g., . _amı a su lan alacak davasının muhakemesinde: 
man Tekil Ta•viri Efkirda, Gala- EDENLER Kartal Pendık 2 O. Ög., Muzaffer Dava edilene, ntmen yapılan tebligal 
tasarııy takımının mağlubiyet ııe- Sabah saat 9,15 de Ga- Nevzat Aralongun Eminönü 7 el O. Duran Kartal B. Bakkal O. Öğ., üzerine mahkemeye glmemiş ve davacı 
hepleri üzerinde durarak çok IJÜ• latasaray • Beyoğluspor B Bo,ı ög., F. Firdevs uı Fatih il el O, Servet Göker Fatih 25 O. Öğ., Na- vekili gıyap kararm:ın da ııa.nen tcbllği. 
ael bir izah yaptı. Biz de bugün takımlan, saat 11 de Is- Ög., Behiye Başaran Beyoğlu 37 ci o. I dire .Aktürk Beykoz 39 o. Öğ., S.ı- nı istemi§ olmakla talep veçbile 20 gün 

tanbulspor _ Topkap1, sa-- Öğ., Sabiha Ko§ar Beyoğlu 36 cı O. Baş b't Al ç t 3 O Ö " S S 1 müddetle Hanen tebliğine ve bir itirazı ikdam Sütunlannda Fenerbah"" on ö F tih 54 ü 0 ög· j ı e par a . . g., . ırrı •- C 1 5·• ğ., H. R.:.za Aruca 8 c ' .. ·• ... . , varsa dermeyan etmesi ve ~ahit dinlen~ bı'rıo' ı·n y•R'li•;ndeki ıarabeti an· at 13 te a atasaray - u- Ş" .. ·'ıye Derku' Emın· önü 42 ci o. o•_ Ertan Çat. Karaagaç o •. Ö.ı Sez:ı.ı 
--.... r- 15 Be u.ıu ~ 5 

• diğindcn bahsile muaıne1eli gıyap ka-
latmaya çalışacağız. leymaniye, saat te y- H. Hüsnü Meriç Fatih 22 .. ci O: Öğ., Tev-ı Gündüz Çat. Haraççı O. Ö:g" Sabiha rarının ilanen tebliğine karar verllmij 

Geçen senen.in milli küme f81D· koz • Beyoğluspor. tik Tan Fatih 27• cı O . . Oğ., Ihsan At>~ Tamer Şile Merkez 2 O. Öğ., Sadi- ve muhakeme günü olan 28/1/941 saat 
piyonu Fener takımı on lı:işi oyna• Fatih 29 cu O. ö 0

·• Paluze Serloğlu Fa T" K t 1 Malt O Ö" 9.30 da mahkemeye gelmesi veya bir 
b. takım -1· b kilde L--ekct ettiler Bir bu- tih 31 ci O. Öğ., Zcynel3.b.dın Kural Fa- ye uremen ar a epe . g ... -ı...:ı gönd

0
--, ve ı'tıraz· etmediği tak_ 

yan kaleeisis ır a mag up u I" wuc • tlb 50 el O. Baş Öğ., Penent Erman Be- Enver Karaççı Yalov:ı C'engıler O. ~ ~ .. ~ 
olmak suretile futbol tarihinde te- çuk saat haklın oynadıkları baldt yo~lu 35 c! O. Öğ., Nafia Öm.an !k'Şil;.- Öğ., Ali Neşet Ok. Yalova Kazı- dirde mahkemenin gıyabında devam e-

& dileceği ve mahken1eye kabul olw.1am1-sadüf edilmiyen harikulade bit bir vaziyetini getirip le oyunu aça- taş 15 ci o .öıı.. N. İsmet Hunpar Kadı. miye O. ög". 
yacağına dair gıyap kararı Di.akarrıına 

sürpriz yapmıştır •. Top oywıunda madılar .. Ve hücunı hattındaki Bu.'• küy 12 ci O. Öğ., Mebrure Elbrüı Kadı- ============== kalın olmak üzere ilan olunur. (1753) 
bazı gayritabii neticelere §Üphesiz. rı,' Niyazi, Naci gibi kuvvetli şütlcT koy 35 ci O. ö~ .. Ayşe Başesk.i Kad:ltöy 

41 el O. Ög., Doğan Çağlayan Üskiidar 
ki yer vermek. !azı:"' &elir .. Ama bu I atmasını bilen fortlada .'."üessiriy~- 29 cu O. Öıl., N. Turhan Yaramış Üskü_ 

kadarıoı da dımaııunız almadı. A- ti de bir anda sıfıra muııcer olı.ıı <l"1' 32 ci o. Öğ., Bedri Öymen Bakırköy 
yıp değil yL... ve yenildiler.. ı ci o. Baş Öğ. 

Feuerbahçeliler o gün mağlup ol- Ne diyelim, olan oldu .. Daha faz. so LİRADAN 60 LİRAYA TERFİ 
dukları Beykoz takımıua karşı a• la bir şey söylenemez. Ama görii- EDENLER 

d Uıtfi Oktay Eyü 37 ci O. Öğ. 
det itibarile tam v~. aynı z.am~n a yoruz ki futbol sadece şöhret ve 

25 
LİRADAN 30 LİRAl'A TERFİ 

ş~tör furtlardan mulcşekkil ,bır e- teşvikle yürümiiyor. Bu i'I" yarıda.ı EDE. 'Ll:R 

kıple çıktı. Buna rağmen hır bu· fazla zekanın karışması lizım.. Len1an Güzey Beyoğlu 43 c:U O. Öğ., 
çuk saat ayrılmadığı Beykoz kale- Karilerimizc bu vaziyet karşısın- Dürrünas Harmankaya Beyoltlu 47 el 

Nerege? 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

merika) a ve Cebelüttauka geçmek 
düşünülebilir. Bu suretle İtalyanın 
Akdeııi<in Şark bavzasındn yapa· 
madığı işe bu defa Ga rp ceph.,sin· 
de ve Almau kuvvetlerile teşcbbü> 
edilmiş olur. 

Esasen dünkü haberler iki haf-sinin ağlarına - o da nası] olduğuna . , . 0. Ög., Fitnat İdemen Beyoğlu 48 Cİ O. 
ha ret ettiğimiz • bir tek sayı ya- da önümüzdeki paıar ıçm bır '.rıh· i.\;;., Cemile Gi.ikçe Beşiktaş 16 cı o. Öğ., tadır yani İtalyanın Libyada ve 

ZAYİ - Fatih Malmüdürlüğünden 

242 numaralı nıaaş cüzdanımı zayi et .. 
tim. Yenisini alacağıından eskisinin 

hükmü yoktur. 
Rıza Karaoglu 

ZAYİ - Ktu.hköy Nüfus Dair<:'Sinden 
alrruş olduğum hüviyet cüzdanım. ve 
Ortaköy iLk okulundan aldığını yeni ya 

zıları okur yazar tasdiknamemı zayi el
tim. Yen.ilerini çıkara<!ağundan esk.ilerL 
nin hükmü yoktur. a~ildL ı min yapmaktan sarfınazar edıyo· Mediha Gümilşoğlu Beşfütaş 23 cü O. Aruavutluktaki hezimetlerinden 

P Mantıki bir •ekilde dilşüniilecek ruz. Kiınbilir belki de Beşiktaş ta- Ö" FilU'iye Özakıncı Sar<yer 14 cU o. sonra nasıl tecelli edeceği uzun u- -
• Öğ:: Kadriye Aktulga Sarıyer 27 el O. -zadıya münakaşa mevzuu olan At- l B••maı:ır.ml:!'!lı:lllSll!!:ll••ıu•ıı 

Ferıha ~doj:an 

olursa gayritabii eereyan etmekto kımı Vefa karşısmda ilk mağl(ıbl· o;ı., ıı. Neoibe Ergin Sarıyer 27 cı O. Dr. JHSAN SAMI ,. 
'k t ) S" cı 0 man yardımının hava mu.aveneti olan oyunlar esnasında, sabada o yeti tadar, &itıı çe a eş enen u- _,.-, Pakize 'fanayd' Kodıköy 1 . . 

takımın mes'uliyelini alan insan Ü· leymaniye de Galatasarayı yene· ö~:: Fuat İbıişim KadJköy 3 cü O. Baş şeklinde olduğunu bilicliriyordu BAKTERIYOLOjl 
iH., Mediha İnan Ka<lıkôy 41 ci O. Öğ., Alınan bava müfrezeleri Akdeniz- LABORATUAJU zerine bir çok vazifoler 1erettüp bilir. ihtimal Fener de Kasımp•ş ı " ö 
!:'. !'It~liha Abut Kadıköy 8 ci O. J ., 

etmektedir. Bilfan, çetin bir müda- önu"nde tekr•r bir bu•uk saat hii· " d 13 .. o Ög" 
u ' .Şc.ıkire Dermn ı usklı ar cu . ·• 

faa karşısında hakimiyete rağtncn kim oynar da gol ataıaaz '\'e yeni- S<Jibe Kansu t k •<la!" J5 cı O. ()~ .. :ıv:·: -
bir türlü sayı çıkmıyorsa derhal o- lir.. kaddes J\3du' Uskücl.ır 20 ei O. Öğ., Zi-
yunu açmaya çalışmak ve şütör bü· . • . . . ya Sezec Ü~kudar 22 ci O. Uğ., Ayşe öz_ 

1 k b · ı · ti . d n ı· ·tı'(ado Müsbet ve nehcP verıcı bır me<Rt ,.,, Üskil<lar "4 cü O. t'~ HrınLi G11n•Y-cun1 arın a ı ıyc erın c ~ ... d 1 ı .: · - . . 
1 . 1 ve kuvvetli bir zeka, her şey e o · dın IJ<>vkoz 40 c> o. Og. rah ır Atııo~.u 

etmek lazım gclır ve bu yapı ına- .. ö eci 1 H 
- · k d b h. ıı· - · 1 duğu gibi fotbulda da lüzumludur. n.·. t• 54 el· O l~aş ~ .. ~ı 1 ıa . 0 • 

dıgı takdirde yu arı a a sc ı~ı .. ı .. 'I 1" y k k ' . turı.ot,u Kar ı.a· ttı~rkez t) '-l;.ı.., N"urı:ve 
miz vaıifelerdcn biri de yapılma· B~~u böyle bı e ım, o sa ~11 f.lay"r Kartul Pend.k 1 ci O. ~~. Mom-
mış olur.. mızı aldabnış oluruz. duh i)ıe Korta! Yonıkarye o C> :lolıh 

işte sarı - licivertliler dıı o pn l Faruk ERER Zel<ı Karsan Bakırkoy ı. cı 0. Oğ.,. R. 
Adv1ye BuduneH J:lakırkoy 2 "ı O. Oğ,. 

Günün içinden 1 

(Bas tıırafı 1 inci sa)fada) 
lrinei şöhreti, gizli toplnntılar ve 
görüşmeler şehri ohnasıdır. 

Şehirden 
Repörtajlar 

Nacıyc \'ıldız Bakırkriy 3 i.'."ı f) <):~~ Sü
reyya Tapuna Fat h 21 cı O Ôğ., H. Ne_ 
tıhi GUner Sıh w1·1 Ortakö~· O Baş Oğ., 

Kıtmı Ilgaz Yaloı.:a Gacl O A \ Oı: 

7.ehra SevH Şıle 2 cı O. Og Necıncttın 

Dogu Yalova J<onı O. ~ş · ·.ı 
(Baştarafı 4 üncü sayfada) CcMıl Alui' ıts1<.ii<fa :2 O. Ô 

de hava ve deniz mubueh~le rine 

iştirak edeceklerdir. Bu müfrezeler 
müstakil olacaklar ve Britanya ciı
ıütamı gibi teliikki edileceklermiş? 

3 - Balkan yarım adasında da 
bir hareketle iıalya yükünü hava 
lardrı olduğu gıbi karad~ da hafif. 
!etmek. Fakat bu t.ışebbüsün pel. 
nazik bir mmtakaya in'itaf edece· 
ği ve sağda, solda bir çok müşkülat 
çıkarması ihtimali olduğu mulıak-
kaktır. 

4 - Doğrudan doğruya Büyük 
Brıtanya Adalarını istilaya teşeb-

Umumi kan tabtllatı, Frengi nok-
tai nazarından ( wasserma.o ve 
Kabn ıeamWleri kan kU.reyvatı sa-
yılması, ttJ:o vo aıhna hSJitahk:arı 

teşhısı, ıdrar, balgam, cerahat, 
ka;urat ve su tahlilAtı. tntra mık
roı.kopi, hususi aşılar istihzarı, kan .. 
.Ja tire, şeker, kloruı-. kollester10 1 

miktarlarının tayinJ · 

DiY&Dyolu No .. ll8. TEL: ım1 1 
! -~~~~~~~~~~~~~-

İmtiyu Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET . .Dasıldıgı yer: 

SON fELGRAF Basımevi. 

bus .. En müessir ve kal'ı darbe Ç-'k !inden lıareketler olarak düşünül· 
ruumkündür ki bu olsuıı. Fakat en mektedir. 

·-~ 

YENİ' PUDRA 
RENKLE_Rİ 

,en son moda 
TUVALf TLlRl.E 

-ANENKTARDIR 

.diiy1ik bir Paris terzihanesinin ı Tokalon pudraııı •havalandırıl· 
müşterek mesaisile bir Fransız gü- ~ tır. Bu sayede ciltte hemen 
zellik mütehass;sımn vücude getir- ııayri mer'idir ve adeta tabii l'ibl 
diiti yeni pudra halitası: ııöriilür. Bu pudranın istimalil• 

•Rachel• ~ayet beyaz bir cilt için artıık •makyajlanmıı;• manı.ıua • 
oeffaf ve saf bir güzellik temln !ara nihayet verilmistir. Fazla <>' 
eder. cPeche• açık tenli esmer ve !arak terkibi• le •Krema köpüıtü• 
sarışınların ekserisine uygun ola- bulunduğundan bütün gün sabit 
rak pembe bir parlaklık verir. kalmasına medar olunur. Hemen 

•Brun So!eiJ. esmerlere cazip bir buııünden Pariste en fazla raltbei 
sevhnlilik temin eder .. ve yalnız bulan renklerdeki Tokalon pudra
Tokalon pudrası serisinde bulabi- sını tecrübe ediniz. Temin edece
leceğiniz diğer bir çok yeni ve ğiniz şık ve cazip tesirinden clddell 
•azip renkler... hayrette kalacaksınız. ---

,,. 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3800.-

2 750 - 1500.-
4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

15 100 - 3500.-

80 50 = 4000.--

190 zo - IOOO.-

Türkiye it bankaıma para ya tırmakl~ yal· 
nız para biriktirmif olmaz, aynı zamanda 

ta!iin'. i de denemit olı. _unuz. 

ıı:...-ıer. • ı,11w._.1 Ka- ~'ıı:..ı.oınıı n -na, ı Ah•loo, ı tııın.ı- il -.ı......ıa en u eııı ll
... 1AIJ-1ar kv'an 

......, -•~ılaıle 4aJlll 8'111rler. 

-22;:;111 .... !lli .... ~ .. -..zz~.""L. .......... ·"'~·,~İ Eski opera, operet ve müzik bel
desi Viyanada, ber telden çalan ne 
luplantılar, ne gör~meler oldu. 

Acaba, diyoruz, Filov da, Bulgar 
milletini vazifeye çağırdığı gibi, 
kendisi de Viyanaya bir vazifeye 
mi gitti?. 

na, ıezip tozuyordum. Vah vah!, Hadıye Go!<çe. Uskiıdar 30 O. Ü· 
Gene dolaba koşulacağız desene... Marvve Ayer, Çata lca '\•ıorşa O. 

Biraz yürüdüm .. Sou konuştu- Öğ , Remzıye Kırge~. C'atal Yakup
ğum şoförün •efendisı• ne raslaıua- Ju O. Öğ, Falırıvc Somer Fatıh 12 
yayım mı? cı O. Öğ .. F Alıye J\ ~ın Eınınnnü 

- Beyefendi, dedim, bususilere 1 ci O Öğ., Mustafa Nttrı Ertencr 
müsaade edilecek diye bır rivayel Emınönü 41 O Öğ .. Siıreyya Yücel 
var" Duydunuz mu? Emınonu 61 O Öğ .. SNnıha ~rgın 

nnies,;ır olması belıem<"hal yapıla- Herhalde önlımlizdeki aylar ve 
bılecek bır hareket olduğunu da belki de haftalar nısbi bir sü.kün 

ı:oslermez. Alman devlet ve aske- de\Tesi gıbı sayılan bugünlerin ra- ,;;;;;;;;;m;m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Qm;;;;iii-;i"'1 
ri şeflerınin Yılbaşı nutukları bu kıt havasını behemehal ihlal ede-

Fakat her şeye rağmen, şuna i
nanıy;r;... ki, Bulgarisıanda bugün 
hikim olan zihniyet aklı•elim, ta
kip edilen politika yolu kat'i bita
raflıklır. 

Bulgarlar, menfaatlerini ancak 
bu esaslarda bulabilirler. 

A. SEKiP 

Millet Büyük 
Meclisinde 
- e .. tarafı 1 inci sayfada -

şumulünün tayııııne mutedaır maz· 
balayı müzak.ıre ve kabul eylem~

tir. 
Devlet memurları ayhkların'n , 

tevhid ve teadt.ilune daır kanuna 
ek kanun lii}1hasının ıkıncı müz~.· 
keresi yapılmış ve kabul ed:lmıştır 
Bundan sonra Meclis maaş kam•
nuna müzeyyel kanunun Uçunciı 

maddesinin tadili, merl gümrük ta· 
rifesinde muvakkat mahiyette de· 
ğisiklikler yapılması ve yabancı 

m~mleketlerle muvakkat ticaret 
anlaşması akdi ve ticari anlaşma
lar akdine yanaşmıyan devletler 
müvaridatına karşı tedbirler itt'
lıazı hususlarında hükumete sala-

- Evet .. dedi. İşte, hazırlanalım Fatıh 14 O Ög Miınevver Avsan 
diye timdiden tedbır alıyorum. An· Ernmonıi 7 O Öğ., Nezıhe Argun 
veloplardan ikisi, şantrıellerin hep. Fatih 15 O Öğ .. A Muhterem Çul
si eskim~li. Onları, hesaplı fiatle pan Fatıh 18 O Öğ .. Kemal Konger 
nereden uydurabıliriuı, diye, pıya- Fatıh 19 O Öf( .. Mehha B Tosun 
sada sondaj yapıyorum. Şoföre, ..., Fatih ~4 O Öğ., Sabıt ErdPm Fatıh 
zamandır bedava aylık veriyoruz. 34 O B •şö~retmeııı, Mukadder Tı· 
Onun acısını, husu•ilere müsaade nay Fatıh 43 O Ôğ. Nazı ye Tekııı· 
<'dildiklen sonra çıkara<ai(ız. inşa!. av Fatıh 53 O Og .. St>kıve Erman 
lah, yaza -şurada ne .kaldı?- bera· Fatıh 5~ o Öğ. Behıce Akhun Fa· 
her acısını çıkarırız. tıh 58 o Öğ Saadel Egıımen f'a-

Daha lifiyle, adeta, sevincinden tıh 60 O Öğ .. Zehra tTanm Eyup 
kanaılannuş gibıJdi, Telaşlı lelişlı i :ıtı O Öğ .. Sabrı Bılsel Eyüp a7 O 
yürıiyerek uzaklaştı. Anlaşılan. pı· Öğ, Avnı Kurtça E,vup 38 O Baş
yasaya, l:btık sondajına gidıyordu. öğret., Alıye Önen Eyup 38 O Öğ., 

ıhtımalı göstermekten h.ıiıli kalmı- cektir. Mukadderat zarının atılma- Devlet Demir yolları u. MUdUrlUQUnden 
yttrlaTdı. G~çeu yıl Yılbaşını Maji- sı vakti çok uzakta olmamak ge-

no hattı öıııiude ıeçirdik bu yıl da rektir. Bütün devlet reislerinin lı••••••••• .. •••••••••• ............ ~ 
Man$ h•ltı ~ündeyiz ve bu battı Yılbaşı nutukları böyle beyeunlı Muhammen bedeli (4tl<IOJ lira olaıı tooo Ki· Sikati1 (14.1.941) Balı ııtııı' 
da öbürunlin akibetıne uğratacağız, anların çarpıntısını ta§ımaktadır. oııat (10,30) on buçukta Haydarpapda Gar blnası dahlllııdek.i Komııryon -
diyorlardı Mareşal Peıea olsun, Stalinin söz- tından açık eksıhne usulile satın alınacaktır. 

Bu ;şe ıPrmek isteyenlerin (Mil) liralılı: muvaltkat teminat ve ıw.unuıı Amerikada hllkım olan kanaat !erinden istıane eden Ruse Gene- •·-
tayin ettiği veoaikle birlıkte eksiltme günü aaallne ı.a,.... KomU.7ona mtırr 

böyle hır ıeşcbbıısün yapılacağı rali olsuu. Bulgar Başvekili olsun caatıert lil.zıındlr. 

merke1.1ndemr. Balkanlar ve Fran. hep hazır olmaktan, birlikten ı .Bu ıee ait şartnameler Komil)'ondımparası,z olarak dailıtılmaldadır. (IM79 
sa. İspon;va istikanıetındeki teşeh· bahseylemektedirler . .-

bü<ler aidatına ve şaşırtma kabi- HüH:vin Sükrii BA.BA.N lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

rı::- eeker glbi 
Maddi Vf' maıı.-v1 tathhll: tan ıra.de :ı.:tn knUa.nıJan 

(ŞEKEll GİBi) Tibirl tam manayı baıe elet.ildir Buna 

Hacı Bekir şekeri gibi 
suretiııdl• ıa.:mamlama.Jı. eıünkli ıaı denilen mefhum HOMl& 8*11' 

t.dı.nda kemal roer&ebes~i buld•. 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
Metk .. ı: Bahoekaı>ı. Şubeleri: Beyoğlu. Karakör, KadJ!ı:or. 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

Malsemenlıı adı 

1 - A . F;til 
B Şerıı 

Mllııtan 

M. 

55.000 

Temhıab 

L. 

llMO 

Pazarlık 

rtınıı uatt 

13/1/491 10 
Pazal'tesl 

•Muhtelli kalınlıkta> 170.000 628,ot > U 
2 - Yukarıda yazılı ber iki kalem malzemenin pazarlık suretile hizalarl' 

da gösterilen Sün ve aaatıercle Metro hanında 6 inci katta el<siltınelen yaP 
lacaklır. 

3 - İsleldllerin, paraaız olarak verlbnek1e olan ~rl ıevazııt' 
dan almalan ve kanuni ve.lkalan ve muvakkat teminatları ile llAn edilen ıfl' 
ve saatte komisyonda haı.ır bulunmaları. (ı2546) 

O uzaklaşırken, bir onun ııeVlnci- Hılmi Ençer Beyoğlu 1. O Başoğ· 

ni, bır de ~oförünün terssürtınü dil· ret., Mehpare Tezel Beyoğlu 5 O. 
şündüm. Kendı kenıliın" .ciylen• Öğ .. Nazıma Cuda Beyoğlu 9 O 

dım: Öğ., Sıdıka Şenyuva Beyoğlu 9 0.1 
•Keçıye canı kayısı, kasaba ya· Öğ., Melahat Giıç Beyoğlu 12 0.11!.:-mm••••• 

Mısır (Elkahire ) 

Nefi& Meyvalı Nug• 

lstanbul Vakıflar ~irektörlUQUnden ğt kayısı.... Öğ H. Alıye Tunagırar Beyoğlu 12 -------------------------

hıyet verilmesine aıt kanun liiyıha
larını, Tiırkıye - lngıltere arasında 

2 Bırıncıkanunu 19-10 da aktedılen 
ted1ye anlaşmasının tasdıkıne aıt 

kanun Jayrhasının bırinei mıizake
relerlni yapmıştır. 

Meclis gelecek Pazar günü top· 
!anacaktır 

0. Öğ., Riışlü Dık Beyoğlu 13 O. 
Ba~öğret. Nuh Nacı Abaoğlu Sı>y 
oğlu 13 O. Öğ .. Saliha Katlı Beyoğ
lu 29 O. Öğ .. Fahrı Ersan Beyoğlu 
29 O Öğ Zehra Kayra Beyoğlu 

35 o Öğ .. 
~O Liıı.ADAN 25 LİRA 'I' A Tl!RFİ 

EDENLER 
Talat Menek Eyup Kemerburgaz 

Devlet Der.iz Yollan U. MüdUrlüğünden 
Karadeniz Postası 

211/941 Parşembe gilnkü Karadeniz yolu po•tası 7apılmamıştır. D/1/1141 
Pazar günt.ı saat 16 da Karadenız yolu postasına kalkacak (Güneysu) vapuru 
Jidıı; ve döniişte ııaveten Per;;embe postası iskelelerıne cle uüay•caklır, (Sl) 

Cl1111J :Malnı bedeli 

Eczayı Tıbbiye 88 Kalem 4000 Lira 300 Lira lı" 

Gureba bulalıanesine IÜ%tınlu olan :yukarıda mlktarı yaz.lı e<".WJI il f' 
biye açık ekslltme;re konulmuştur. İhalesi 15/1/941 tarihine rasUıyan C'"' 

ı 
samba güniı .. at on beşte İstanbul Vakıflar BaımUdürUljil bınasmda ID!ır 
nan konth:iyonda yapılacaktır. Şartnamesi her &un lev-az.un kaıemindc ı. 

lebillr. U25H l 


