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Italya, 
itirafa 

• • 
aczını 

başladı 

Alman tayyarelerinin 1-
talyaya geliıi, ltalyan ha
ua ordaaunun saal ile ac
zinin bir iladuidir. Al
manya, J tal yaya İfgal et· 
mek i~n ilk adımı atml§
tır. Bu İfgalin '-leli de 
I tal yanın F rcuucı t1ibi 
münferit bir mütareke ile 
harp sahne•inden çekil
me•ıne meydan uerme
mektir. 

YO%Oll: Abidin DAVER 

a talyıuun, lııatta Almanya-1 
O ıun koltufunda olarak da-

lagiliz tayyarelerinin mlltlUf hir 

_s_. _, k_._"'-•r_d_. _v_ıız_iv_•• { B a r d i a 
Hitlcr Balkanlar DOşme 
da karışıklık o z e re 
çıkaracakmış -

H•v• muharebeleri 

Brcmenc yapı
lan hücumun 
yeni ta f si 1at1 

. Ruzveltin 
lngiliz 
Dostluğu 

'Reisicümhur Londra 
ya şahsi bir mü
messil gönderiyor) 

1 
Yeni bir projeye 
gore 200 ticaret 
gemisı yapılacak 

Va~ıogtun, .ı ( A.A.) - Bw:velt, 
Amerıkanın Londraya tayin ede· 
ceği yeni Büyük Elçisi taayyün e· 
d:uceye kadar eski Tıcaret Müste
§llfJ Harry Hopkini şahsı mümes
ıili olarak İngiltereye gönderece· 
ğini ifşa etmiştir. 

Buzvelt demiştir ki: 

Amerika Hariciye Nezareti Mlisteprı Vellee Bopkinp'le ıörü~u 

Pamuk kongresi 
mesaisini bitirdi 

Çukurova mıntıkasında Klevland 
Akala pamuğu ekilecek • 

ycrıne 

hi, İngiltere gibi bir devle 
harbedebilecek kudrette olmadığı 

altı ayda meydana çıktı. Memle
ketin harp kabiliyeti bakımından, 
zaafını, Sinyor Mussolini de bili
yormuş ki, Frıuı.saıım yıkıldığına 

tamamile emia olmadan, mücade· 
leye iştirak etınedi. Duçenin bata 
ettiği esaslı noktanın, İtalyanın za. 
alını bilmesi değil: İ11gilerenio 
kudretini ölçememesi olduğu u· 
!aşılıyor. o, Fram• yıkıldıktan - I n g ili z le r in . . • . 
10nrm, İngilterenin de kendini to, Tay il" is Diyor ki: 1 1 1 t 1 

1-/ . h k .... ngı ız ayyare erı 

Bopkings İngiliz hükiimetile 
şahsan teması idame etmek üzere 
İngiltereye gidecek ve resmi bir 
sıfatı olamıyacaklır, İngiliz dükft· 
meti nezdinde Anıerik•n Büyük 
Elçisi bulunan Kennedy'nin isfıısı 

üzerine, tayin edilecek yeni Bü • 
yük Elçinin memuriyeti }.yan 
llleclisi tarafından tasdik edilince
ye kadar resmen kabul edilmiye-

Ziraat Veki :i Muhlis Erkmen kongre 
a.,ası şeref ine bir öğle ziyafeti verdi parlıyamıyarak yalulacaimı &an2 

- erı are at 
mq n ·hanı Y•tma• d• AJman· 1 ltalyanlar Türkiyeyi korkut. ı On dört hUyUk yangın çı-
yanm J'llDma çökmek üzere, acele· k f · D d • Ankara, 4 (A.A.) - Pumuk kon • dukları yüksek direktiflerinin la· 

gresi bugün izm;r lllebıısu Rahmi hakkuku içın pamuk müstahsille
Köke'nin reisliği altında son top- rinin bütün gayretlerini sarfetmelı 
Jantısını yapmış ve Komisyonlar te oldukları ve Cüınhuriyet Hü· 

tarafından hazırlanmış olan rapor- 1 1a1ınetimizin bu mühim gayeye e
\ar okmıarak, bunlar üzerinde gı;, rişmek üzere almış oldufu tedbir, 
rüşüliip kararlar verilıniştir, !er şükran ve minnetle tebarüz et. 

etmiı; Akdeniıde patlıyan bomba· ma zamanını ana seçmış evam e ıgor kardı, hasar çok buyuk 
lann gürültüsü, tek başına kalm.t§ Londra, 4 (AA) - Muatakil •ı---
olan İagiltereyi korkusundan tes- Fransız ajansı bildiri~r: lık hücumda 5 O O O 
lim olmıy• mecbur edecektir, bul- Tirnes gazetesinin diplomatik ı . . . .. 
Yasma kapılınıştı. Fakat, Çörçil muharrir! Hi\lerin meınleketine 1 Esır, 40ııtıhkam alındı patırdıya pabuç bırakmadı, İngiliz göre tabi;e değiştirerek Balkan
İmparatorluğunun bütün kuvnt· !arda kargaşalık çıkamıağa uğraş-' 
lerinl seferber etmeğe başladı ve tığı hakkında deliller mevcut bıı
bir nutkunda, MusHlini hatır ve 1 d - akt dır Her _,,_ . • un ugun uyazm a . r-, 
hayalıne gelmıyen belalara uğrı- d el H 'tl Arn tl ğ ve , . en evv ı er avu u a 
racaktır, dıye çok kati hır ihtarda T bl ba b' k h fil 
lıuı d HaL"--t k ra usgar ır aç ava osu 

UDU. ,..,.. ea fO ·~- , 
den .ı... İta! b bela 1_ gondererek İtalyanların manevlya- J 

~.., yanın aşına yı · k 1 ğ bb" tın' .,, 
dır ı · • b 1 d tını yıl sc tme e teşe us e ış ...... 

ım an yagmaga aş a 1' Bu surelle İtalya git\kçe Alınan 1 
İtalyanın, en çok giivendiıi'l ha· lıi . · k d' . . . . , maye~ıne gırme e u-. 

va ordusu ıcli. Sınyor Mussolıoı, B d H 'tl B ı ...... . un an sonra ı er u ga.a. ~ .. an 
Habeş harbinde, Ingillereyi havıı ., . d 1 t'k b' •·~·ık , , • uzerıne ıp oma ı ır -ı ya-
ordusıle tehdıt ederek, ııecrı ted· k belk' y 1 t Do - , 
birlerİll tam tatbikı ve Süveyş ka· para 1 unan s anın gu şı

malinde Alman nüfuzunu arttır
nalının kapattlnı&'1 ıribi, İtalyayı 

Habeş ııeferioden vaz geçirecek e· 
ma kistemektedir, 

Bartlia 'H dnnıua ııantan 

Londra, 4 (A,A.) - Reuter: 
İngiliz bombardıman tayyarelerı 

deniz inşaat tezgahları ile fabrika
ların tahribine devam etmek üze
re, Perşembeyi Cumaya bağlıyarı 
dün gece, yeniden Bremene dön-

( Arkası Sa. 6, Sil. 2 de) 

Aclan anın 
kurtuluşu 

(Aıkası Sa. il, Sü. 1 de) 

Almanyada 

Benzin darlığı 
münakalatı 

Komisyonlar, bu raporlannda tirilnıiştir. 
Çnktırova lıölgcs.inde (Klevland) Kongre bu çok verimli ve fay· 
yerine (Akala) pamuğunun ika- dalı topı.:ntıyı hazırladıtından ve 
me edilmesi temennisinde hulnn· __ ._ ,, 1 h 'il . d' ö' kıy •• l • • \ pamu.a mus a sı enne ver 1..,1 

g Uç eş t} r} y 0 r ~uşla~ ~e ~e~ıleketimiz~e pamuk metli öğütlerdea dolayı Ziraat Ve
zıraatının ınl» ;lını temın edecek, klli Muhlis Erkmen'e saygı Ye şlilL 

Londra, 4 (AA,) - İyi haber alan daha birrok dil•klcri kongre umu· 'k \' "' 1 • • ranlannı ar:ı:ettı ten sonra c..,. ı muhteuı menba1ardan Londraya gelen tni heyetinin tas\'İhine arzetmı•· . . . . : 
haberlere güre Alnı'"'nyada münakaıe lın kongre dı]eklerının yerıne ge-

lerdir. tı l' d •eraili çok güçlO',mlştir, lierlin'dcn illl lirilmeııi içln imkan da i ın e o-
• Bu raporlarda hassaten M 
Bale'e giden bir yolcu 30 defa t.ren de- ,._ 1 fan her •eyin yapılacağını tebarüz 

b · tindedir Şefimizin menıl•~•t panıuk re .. o · • 
B " b" -k ~tirmek mec urıye . , 1 ettiren kapama nutknnu alln:;lar-u gua U)'U ille• Yolcu trenlerinin adedı normal za. lesinin ilk hamlede 5110 bin ba ye- ., 

7 
d ) 

k mandaki trenlerin yüzde 30 u nisbetm- ye çıkarılması haH ı nda vermi~ ol (Devamı Sa, 5, Su. e 
raaİmJe UtJanıyor de azdır, Otobüs een 13lcri de biıyük bır 

Ad 
' 

(İKDAM nisbet dahilinde tahdit edilmiştir. Bir ana, ) - A-
.ıana kurtuluşunun 19 uncu yerde ndlijcr bir yere gitmek çok mUş. 

küldilr. Hurusl otomobiller b~nılnsizlik 1 
yıtdönümü yarın büyük me- yfüünden kullarulmaz holdedır, Bu ha- Valh.: azu ecilerle hasbıh li •aslı tertiplerin alınnıasma mini Bulgar Başvekili Filofun Viyana

olınamış mıydı? Bu defa da, ayni da ne gö~eği bilinmiyor•a da 
hava ordusu, İngiltereyi Akdeniz· Bulgar Kralı Boris'in arzusu Bul
ılen ııilriip •lacaktı. }'akat, kabına garistanın bitaraflığını idame et
aığamıyarak, Almanlarla beraber mektir. 

rasimle kutlanacaktır. Bütün herler, İngiliz bava hücumlarının Al
tehir daha şimdiden baştan- manyadaki münakale pırtıan Ozerlnc1< 

Kahir 1o ha"" donaıunı• haldeclır' • tasavvur cd!ldlğlııden fazla tesir yaptı· · e, 4 (A.A.) - giliz umu- .- • 
!
._ ____________ ğını zannettirecek mahiyettedir. 

Dr. Lu fi Kırdar dedi ki: Semereli faaliyeti 
ve imar hamlelerini takdir edenler arasında 
buluDduğumu görerek, giriştiğimiz işlerde 

Londrayı hombalamıya giden bu Romanyada ise Alman faaliyet'· 
hava ordusu, işte, şundi, auini iti- nin alametleri daha aşıkiirdı.r. Esk• 
raf etmiş ve Alınan hava kuvvet· Alman polisi veflerinden meş'um 
!.erini imdadına çall;ırmıştır. Al· Von Killinger'in Fabncious'un ye 
ıııan tayyarelerinin italyaya e-eli- rine elçi tayin edilerek Bükreşe 
şi, çelik paktın tabii ve mecburi gelmesi Demirmuhafızlarla Gestd-

mi karargahının tebliği: -------------------------
Dünkü Cuma akşamı askerleri-

tesanüdünden slyade, İtalyan ha· (Devamı Sa. 5, Sil. 5 de) 
va ordusunDD saaf ve llC2ini ifade 
eder. inoil:z Donanması 

• 

(Arkası Sa. 5, Sil. S da) 

Gl. Metaksasın 
orduya • mcsa11 

• 
"Şeref wışanla do!u olarak 

dönmenizi bekliyoruz. ,, 

Alman hava kuvvetleri ne ya· 
pııcaklar? Bunu tetkik etmeden 
evvel, meşhur Sinyor Gaydıı'run, 
Alman tayyarecilerinin lııir İtal· 
yan kuvveti gibi telakki edilmesi 
Ye •..ısa brşılanmaaı hakkında, 

Norveç sahilini bom. 
Yortular ve 7enl yıl lhi allAlı elde 

b a r d 1 m a D e t m İ f yurdun müdafaası lı;ın çok çet1n bir mu. 
harebe yııparka buldu. Mlieadele çe

D,N.B, ajaıw un, fakat aynı 1a1Danc1a 1RD ve &&ferle İtalyan milletine yaptıtı tavsiye Bertin, 4 (AA) -

ve ıtuihatJere uaurı dikkati cel- bUdirlyor: 
lıederis. Demek ki italyada, Al- 2/3 Ktnunuoani ı..-ı fn,ııız harp 

1 başka türlü telakki edil- ııemileri Slav"'1&er yakınında Norveç 
man ar~ . d<>Stane karşıı... sahilini bombordımarıa t.evesstll cınıı.. 
meınesı '1e gayn le-dlr. Bombardunan çok U&U::tan ya
llla.Sl ihtimali kuvvetle ıneycuttur pıldıtı için obU.ler sahile uaıı1ı: yere 
ki- Sinyor MUltiolininin ıa:ıetec111i, dil5mü,, ve biç INı· l:ıasar Y\!l<u ı.uıma-

' ı.r şu buhranlı zamanda, bunu açıkça DUt • 

yazmak mecburiyetinde kah)tır. I· 
tal)· anlar, Alnınnlan sevınezler; [ 
Almanlar da İtalyanlan istihfaf e• 

T an~a İhtilafı 

derler. Bu, muhaklullhlF, Asırlar• 1 . ' t e re i 1 e 
dan beri kökleşmiş olan lıu miUl • g 1 
duyguların sof:uklul:u, iki dil· ıa· } } b 
törün yalım: 19:15 teııbrri ,.,, .. ,,.ue spanya an aş 
çalı tıklurı auni do:;thık hava ı ı· 

4 
(A,A.) _ N~ork 

l - d ,, h'l Nevyork, 
sı maı:a e,.ıl; ılıklaştınnaga ı .e . tesine gore İngiltere ile 
k:.ı1 1 gelmem hr . . Gayda'uın tavıı- Tunes ga:·k(imetleri Tancada'kı 
ycsı, bu vazı~ elın bir itirafıdır. İspanya u - . ko ması 
8 _,, İngiliz menfaatlerının run 

ız, burada iulıı uıun sürec"" o· la d Anlaş. 
lan bir takım sebcplru·den dolayı, meselesinde anlaşın~ r ır .. 
Al b . kaç gün icınde ımzası ınanların lta!y,.ya ırelınesı iki manın ır • 
nııtıet anıwıdaki 1<1i':ukluğu 'uttı·jbeklenmektedir. Tancarun ~ar~ten 
raca rı kan atiu ")iz. sonraki statüsü hakkındaki muza· 

250 - :ıooo tayyareden ibaıet ol· kerelere devam edilmektedır. 
dutu &oyl n bu Alman bava Gazete, Amerikadan ispanyaya 
~uv"etleri, ""•ha nerede kullaaı· hububat gonderllmesı haltlondalti 

calıtır? Almanya, YunanistanJa muzakerclerlnde devam ııiü&ini ya-

(De,-.. Sa. ' · &ü. 3 de) ıı,yor. 

(Arbaı Sa. 5, Sil. ı te ! 
• 

Şehirde üç ay ı stok 
beyaz • 

peynır var 
Mallarını saklı)'an veya s•tmıyan tacirler 
ihtikar ıuçu ile adliyeye teslim edilecek 

Bir peynirci suç üstünde yakalandı 
(Yazıaı 2 inci uhlfed•) 

~~~~---~~~~~~~-~ 

muvaffak olacağımızı anlıyorum. 
Vali ve belediye ..elslmiz Doktor LtlW ima. bir kom.ışına yapmıf ve ezcilmlt 

r;.ırdar Parti ve Matbuat erkim şerefi- demıttir ki: . 
· .. ı.... Tafil>im Belediye eazlno- c- Muhterem mtsaflrlerım, 

ne dilnb~~a! t ·-;•lir Davetimizi kabul ederek matbuatla · ında ır :ııy e v ....... ._ • 
' , idaret:ile.r arasındaki anlaşmayı arttru 

Matbuatla idar~iler a.rtiındakı an· samimi bir lwobıhale bir daha .fıraıll 
mayı daha samun1 bir bava ll.e aar- vermts oldutwıuza müteşekkirim. 

'11•Yl hedef tutan bu ziyafet • Vali Ljlrfl İstanbul gibi dünya mikyasında da 
Kırdardan b~-\ca Parti erkanı, ıuete bU ük ehemmiyeU olan bu şehre gelir
sahip ve başmuhaJTirleri ve muharrir· )te! ve işime b~adıbm ilk aylarda VL 
wrle Basın Birlili İstanbul mmlalcaaı zifelerlmin ııüçlülfuıü ve büyüklüğü, 
idare heyeti Azası bulunmuılardır. (Devamı Sa. 5, Sü. 5 de) 

Vali LQW Kırdar, zl,ya!et _,..mcıa 

(oorıorı 

Efsanelerden 
Hakikate 
Doğru 

. 

gazetelerinden naklen neşretmiş 

ti. 
Demek, arada bir kaç haftalık bır 

anlayış farkı var, Alman ajansının 
bu hakikati niltayet idrak ctmif 
olması. kendi menfaati iktizasıdır. 
Fakat, bu ımretle, D. N. B, Alman 

Y-ı A. ŞE.KlB ıcfkirı umumiyesine bir hizmı>tte 
. .. de bulunmuş oluyor. Çünkü, 1941 

D N B aıansımn şu son neşre~ . . , 
, , · , " kışının sulh ıçınde geçec,.~. nazı-

ti"' haber, muhakak iti, gezle kaş a- 1 , h bi ld t· 'l b. 
& . en ar yı mm sura ı ı e ı-

rasında bır kaçırtma olmuş,, Al- • . 1 d ki anda! • . , . tırecegı yo un a propag ar. 
man aıansı, Lokal Anzeızer ısının- Ja kafaları ve kulak !arı dolmuı 
deki Berlin gazetesinin bir makale- bulunan Alman halkı da, yeni öğ
slni hulasaten verıyor, Bu, çok ~a, rendikleri hakikat kar. ısında, on' 
yanı dikkat bir makale" göre, tedbirlerini alırlar, sabır vo 

Bakın, neler diyor: tahammül ölçülerini genışlf:tirleı:. 

_ İngiltereye karşı harp basit anlaılar ki. artık, yıldırım harbi 

bir '- değildir. Çünkü, dünyanın efsane 'i, hakikaten bir efı;anedir. 
En fena sey, efsaneleri vaktinde 

en büyük imparatorluğu olan bı:ı öğrenmemek bunları hakikat san-

!mparatorluk bir devdir.• malr, bu f;kı-e saplanıp kalmalı:
Bu m aldeld cümleleri, bir lı:ııç tır. 

batta vvel Stefani ajarua, İtalyan A.$EKIP 
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Muhtekir 
Bakkal ar 

• 
Onbir Bakkal Müddei. 

ehirde üç aylık stok 
umumiJiğe veriliyor 1 b e y az p e y il i r 
Gıda ımıddeleri fiyatlarında ib· 

var 
' tilir yapan bakkalların ya.katan. ' 

matarı için icra edilen kontroller· Mallarını sakhyan veya ıatmıyan tacirler 

KUNDURA 
PAHALILIGI 
Fiat Murakabe f.llrosu 
vaziyeti tetkike başladı 

İ DIŞ~::::::::= 
POLİTİK.l\ 

Uyanı/~ adam 
y_, 

f'rol. H üeyin Şii/trii Bab c.11 

16} ir Fransa meseli: •Bir 
~ itten haberdar eaHU.lıj 

bir .adanı iki adanı de-
mek ı.r. der. 

de, Üsküdarda Hikııniyeti Milliye 
caddesinde 18 numaralı dükkandı! ihti~.ar IUÇİie adliyeye teıHm edilecek FIM mürabbe biiroA)toıu1onls- Bu bakımdan şüphe~iz İııgifü 

(Horasan), daha hali. o derin sa· Hasis menfaatler dolayısile bu İsmail Tull..ay, ayni caddede 42 1 deki '1ııllabı •tı.ıacmı tel.kik devleti qyand.ır~ bir hüku-

Sarayın da 1 kavukları, halifeyi, 
Mehmet aleyhine tahrik ediyorlard1 

bır ve siJkUtu muhafaza ediyor .. süfli işleri deruhte edenler, vaziye- numaralı dük.kanda Ali Bulutlu, 8 1 _.... boşlam~lır. Bumm ;çın mettir. Alınan ve İtalya& devlet a· 

Fakat Abbasi sarayına Jmrşı. talp- ti isti&mar etmekteydiler. Bunlar, 20 numaruılu ilya Takapeli, 54 ir pey Dirci SUÇ üstünde yakalan dl ::.:::a:.!~~:sa~~..: damları doğrudan doğruya İ.ıgilir 
!erde uyana,n kin ve nefret, gittik· lrulaklanna çarpan en ehemmiyet- ııumara<la Sdinı Ziberalp, 70 nu• 1 fi&Uan tetldk edilmektedir. B• satvetinin temellerini yı.kacakları· 
ııe derinleşiyordu. siz sözleri derhal bildikleri gibi en manda Nikoii, Karaoğlan sokak Bazı beyaz peynir ti;ccarlarlWll mede nevvel yeııi mevsim gelecek: lellı:lklerdoıı sonra ~lı:I llaf.lar nı açıkça söylüyorlar. Bitler Yıl· 

stok peynirleri buzlıaneden çıkar- ve bol ıniktarıa beyaz peynir imal İ ı:ösdmı ceçlrilerel< harpten ,.......eı. başı nutkunda ve aokerlere hitap 
Öyle b . ·· 1..,, ...., b korkunç ~11ere sokarak, B~""· 5 numarada Sazi Terim, 9 numara• ır gun ge uı ..., unu ,,._....... ...,.-- - mıyarak, fiyatları arttırmaya te- olunabilccekıir. · ki nonıı&I senelerle fimdl elde e- ettiği sırada, ordu eı·ki\nı barbiyt 

(M ) da L'--tt u ki da bildiriyorlar "'-'·--·r) un ev da İlya, Hiıli.r.:ıi•'eti Milliye cadde· ı ansur """"' L ve, es · ln· h ·· 'a~u • d 'd şcbbüs etlikleri ve bu hususta tab- Diğer taraftau dün peynir ibti- dl'en kir hadleri meydana çıkarı- ret.i Keitel Noel yortusunda hep 
kılapçıların Abbasi tahtını da de- am ve endişelerini tahrik edecek sın e 31 numara a Haiil, Uncular ·kikata geçıldiğini yazmıştık. kiırı yapan bir ticir yakalanmıştır. lacal<lır. Büyük Britanya adalarının istiliisı 
virr"1c (Ali. Resı11) mensupları sözlerle, Aleviler ha.kkın<ia iftir•- caddesinde Hakkı Artuç, Topta§l Belediye İktuat Müdürlüğü, Hadise şöyle olınu•tur: Bım• göre ıimdl, normal. oeııe>- lhtimallerini cazip bir ıneyva gibi 

!arda bulunuyorl.ard.ı caddesinde 33 numarada Hilıni " lerdcn daha ziyade lı:lr lemin .,&-
hilafet makamına getirmelerinden · dün i>u hıı,usta faaliyete bada- Evvelki gu .. n Trak"~dan kam"on milletin nazarında parlat:ılar. •eni 

Dönmez, ayni caddede 43 numara- " ' ' mdt için a7.WU.pl&n pahalıya oa· • 
endişelere kapılarak, derhal hare- (Mansur) un bütün şüpheleri, mıştır. Müdürlük, şehrimizde mev tarla 200 teneke peynir getiren tanlar hakkında ihU<ar .... ~ ı..- j ' bir arzı mevud kar, ,;nda bulunu· 

(:tm da Ahmet ICukalı isimlerinde 11 lk:ete geçti. Elindeki kanlı kılıcı, bu am Hasan) m !orunlarından cut olan 4 buzhanede ne miktar Kadri ismindo birinin, yapılan ta-, lı:lb•I :r&pılacaktır. yoruz demektir. B1naenaleyh şim-

İm (M hm t) bakkal tutularak, dün müddeiumu sefer de ( am Hasan) m hafit- e e üarinde ~erk:üz e~- peynir olduı;unu ve bunların han· kip neticesinde lıu peynirleri tü- I · ~----- - diye kadar cereyan eden muhare-
. ti Ç miliğe verilmişlerdir. Bunlar, ve c leri aleyhine çevirdi. (İmam Ha· mış . ünkü, Emevi saltanatı gi tüccarlara ait olup, hangi tarih- tüıı gümrüğünde 5 numaralı Yani Q m belerde ileri sürükn siirpriz mc\•· 

d ildi 
bugünden 80ara yakalanacak oiıuı . . . . . e ş g a 

san) ın haiitleri, o tarihe kadar, evr· ·ıı; zaman (Medine) de bu- hteki 
1 

Milli K K te buzhaneye verıldiklerını tesb:te Tnodisyadis isminde birine bırak- cut değildir, o koclar değil<l-r ki 
kat'iyyen &iyasete .iştirak etme- lunan (Alevt) !erle diğer birçok mu r e~ tadil 

1 
oruıı.~kü °j0 " geçmiştir. Bu ıuret!e, yalnız buz- tıiı görülmü ,~ür. mm.hare kontrol İngiliz Başvekili Mister Çör~il yıl· 

mişlerdi. Bunlar dıı, (imam Hü- kimseler onu (Halife) tanımışlar, n.Wlun .. yenı . daolıauna~ u mile-1 hanelerden ikisinde 2882 tenekede memurları müşteri sıfatile bu mü- A 1 manya dan getirilt:C8k başından evvel Avam KaMarası 
nne gere, yanı agır ceza e 5• b. kil be . b 1 d d k . 11 ,. . 1 . . j d t t'l . k .. b l • 

seyin) ln torunları glbı,· bütün kendisine biat etmişlerdi. Hattl ga- t . ol -L>--'-- '* ın o yaz peynır u un U· csseseye müracaat e ere ' peynır ma arın ııste 'drl iın:zır aıı 1 a ı e gmpe uzere u unuuğa son 
hayatlarını iliın ve edebiyata has- riptir ki, o esnada tesadüfen (Me- eaıye unacmu.anıu. ğu dün anlaşılmıştır. Diğerlerinde almak istediklerini bildirmişlerdir. Alınanyadan &etirilecek mallar. celsesinde söylediği sözlerle illı 
reyleın4lerdi. dine) de bulunan (Mansur) da, bi- J ı • d kiler de tesbit olunmaktadır. Bııa- Uzuıı pazarlıklardan sonra, Yani için Vekaletçe tell..ik edilmekte bu defa olarak Adaların istilası to~b· 

t eden! · · · ti. ta ya Ya gı e. farı çıkarını.yanlar l\lilli Korunma neynirlerin ancak 5 tenekesini ki- l b l d büsünün tam .. men terkedilmemi.ı Her iki (İmam) m oğullan, dai- a enn arasına gınnış _ ır unan e)·an:ıame er en cam eşya , 
Kanununa göre ınüddeiwnuınili- losıı 42,5 kuruşa satmağa razı ol- .1 1 k ik 1 d·t . bulunduğunu ve hatta her dak;L:& 

C e m a a r ğe verileceklerdir. Peynirleri de muştur. Bu tenekeler alwarak pa- ı ld - h b I t B 1. t böyle bir hareketi karsılanıağa ha· 
ma maddi ihtiraslardan uzak ya- Fakat (Mehmet), o kadar müte- k } ı ya aı o an ısınının nıa e ı mışı· 
pmışlar ... En yııJı:m akrabalan <> vazı, alicenap ve ihtirastan Azade, ' o uı;u a er a ınmış ır. u ıs e- -tevzi olunacaktır. Şimdilik pcra- ralar verilirken, cürmümeşhut ya- l b. . .. k d 1 . . zır bulunmak icap eylediğini geçen 
lan (Abbasi) terin siyasi mücade- saf ve necip bir kalbe malikti ki; er ı.rKaç gune a ar şe ırıru!7.e . · kendecilere peynir vermiyen top- pılmıt ve tutulan zabıt Fiyat Mii- 1 kt· Al"kad ·ı, 1 1 yazdan berı, hele k:'<n catma•ile, 
Iereri.ııe katiyen kanşnamışlardı. (nefsüs. Zelriyye( unvanını bihak- Eski akidleri ne olaca- . . . . . . . ge ece ır. a ar ı. raca çı ar, . - . . tancılar da aynı -kilde teuıye cı- r~·abe Kon1ısyonuna -verılmı,.tir. "'I tak T. t l\l""d·· 1..• .. .. bu ımkanı akıllarından cıkarmıs o-

Bunlar. (Medine) de pederıerı·n· nan u za ' ... e nıa - - V "k n l tt d ı _,_, d . ku ı· •- b' ısl h ıı· b • l kın kaza b t bil,. t ka •- 1 ~ ~ .ı.., ın a ıca.re · u ur ugune mu ~ 
Cll e a e eu sorui u UIUICıuu&r ır. Yani, Komısyo~ 40 ruş ıyat racaatla bu listelerde kendilerine -n me l arın ayre t a;t~ 1·1 

den ın· tikal eden küçük· ır· atlarile mıru ancak birkaç gijn muhafaza 6 D.. ft hr. · · 1 yıl ·•· t · 1 · ' k d t kr 1 d J' "h Türk • İtalyan ticaret anlapn.ası ıger tara an şe ımızın - tesbit ettıgı top en peynır crı ayrılan ithal hakkının mikt:ırıııı arşısın a e ar a ı. • r. ı rac 
sade ve mütevazı bir hayat geçiri- ederek, derhal işten çekilmiş .. Ab- 1 Kiınunusaniden sonra meriyet. lık peynir ihtiyacı 600 bin kilodur. 42,20 kuruşa satmak suretile ibti- aıılı»arak, mallarını .,.etirtmek için için müsait zamanlar ihzar etti•<i 

basl saltanatı kurulduktan sonra d ı bi k ı ı k dl" ' '" D · · ki ~ yorlar.. Ve hallerinden, katiyen ' ten kalktığı için, İstanbul gümrük- Ayın 25 in e yapı an tes te göre kar yapma ·uın snç u o ara a ı- Vck5kıtcn mü•aade istiyecekler- varmış. enızın sa ıı "" .a\'anın 
şikayet etmiyorlardı. .. Fakat, ihti- artık (hilafet) kelimesini ağzıırn ler başmüdürlüğü bu tarihten ev- ise, şehrimizde 10 bin teneke yani yeye verilecektir. Miirakabe Bü- dir. Evvelce şehrimize gelmiş olan sisli olu~u böyle bir • " iyeyn mii-

yar ettikleri bu tevazua rag"mcn ümağa lüzum görmemişti. vel lisans alındıg"ı halde, lıenuz· sev 150 bin kilo beyaz peynir stoku rosu bunrlon evvel şelırimi~e ge- sait bulunalıilirmi,. II•lta (2fi) i-1.!oya ve ceza listelerine göre, mal 
de, kendilerine yakın ve uzak halk Fakat (Mansur), (Mehmet) bu kcdilınemiş olan malların ihracına vardır. Bu miktar 3,5 aylık iııtib- len peynirlerimizin de kimlere s. 

1 

ıline başlamak üzere teşebbüs- rincikiınun gece•i lıı !>akımı1"n en 
tan, büyük bir hürmet görüyorlar- muvakkat hi!Meti hatırladıkça, en- müsaade etmemiştir. Bu ticari a-1 lllita müsavidir. Bu stoklar bit- tıldığını araştırmaktadır. "o geçilmiştir. harikulade şr.rtları ihth·a cttil'i i· 

dı di,esi artıyordu. (Eba Müslim) ın .., 1 1 ~in sahil muhafız dc\'Theleri iki . • ..... t er an aşma meriyette iken ya· 
(imam Ali) ye muhabbet besli· ölümünden dilgir olan (Alevi) le- pıldığı için, ihracına müsaade edil- l 1' YA SA misline iblağ e~·ı ık 

· b ki h ki · t·f d d k K } 1 B • t"h 1" Tayarc istibı.;.alfit nt'?arnti h2sı•ı·ı 
yen (Şia) lar onun tohumlarına da rın, u es a - an ıs ı a e e ere ' ınesi istenmektedir. a s a p a r l n uz ıs l sa ıl 

b .... k b. kı · kar '--------------! ı:etirihniş olan eski gazeteci I..or 1 
ayni rabıtayı gö&ieriyorlar.. v ~ uyu ır yam ve ıs yan çı ma- ı Bu itibarla vaziyet, Ticaret ve 

!arı.odan korkuyordu. G"-·"" İnhisarlar Vekiletine bil ı· t ı· r az ı a r ı . . k B 1 1 Beaverbrook son zaman'arda ,.,_ 
kendilerine (Alevi) namını vere- -~...... ıçın amony... asra yo uy • 1 d .•. b 0 tukt d"kk t d • 

Casuslar, (Mansur) un bu zaa dirilmiştir. İhraç edilecek nıJ11lar • e ıgı ır nu a 
1 

a e .. ger ve 
rek, (Ali ResUI) e buğzu adavet kauçuk geldi İngiliz hazırlıklanııın ve a•nıın n 

göst. erenlerden keııdilen·nı· tefrik fını anlamışlardı. Şimdi onlar da, arasında, durmakla bozulacak ba- ht t " ı - l" w - B } J • R derecesini giistererek, muma:le~ lı 
ediyorlardı. halifenin endişelerini arttıracak zı çeşitler olduğundan, Vekaletin lK ısa mu Ur ugu e eı;.tye Omanya Basra yolile yeniden 10 ton kau- diyor ki: 

yalanlar ve iftiralarla Abbasi sa- bu hususta seri bir karaT ve.ıeceii b" h l • dan temı·n ettı· çu.k gelmiştir. Bu kauçuklar Mın-
(Alevi) kütlesinin en büyü~. rayını altüst ediyorlardı. ümit edilmektedir. ır rapor ıı.zır aaı taka Ticaret Müdürlüğü tarafuı- •- Almanya, İngiltereyi kara-

kuvveti, (Horasan) a dayanıyor· Kasaplarla top!aacılar arasında Belediye Reisliği, soğuk ha-,a de- dan tevzi edilecek, ve lastik fahri- dan, denizden fakat bilhassa hava-

du. (ıran) kıtası ıs. e, (Alevı") ıı·g·ı·n Bağdat sarayının dalkavukları, dan istila etmek tasavvuruı:;da-

K b b M"""" ilıtı·ta'f de•·am etmektedir polarında ve bnz istibsalatında kul kalarımızda ı
0

•lenecektir. 
artık işlerini, güçlerini bır:ı.kmı~- ur an ayramı .......... . . . başlıca merkezini teşkil ediyordu. Kosaplar: !anılmak üzere, müstahzar amon- Dünkü ihracatımız dır. 
lardı. Halifeyi, mütemadiyen (Meh 

(Seffah), (Ali Resul) den zerre met) al~yh•ne tahrık ediyorlardı. •- Canlı hayvan satan t&ptan· yakı Romanyadan temin etmek Dün muhtelif memleketlere 501 
kadar endişe etmemiş .. Onlar.ı, bir Namaz bugUnkU cılar bizden çok kazanıyorlar. Pe- imkiln.ını bulmuştur. İlk parti 1500 bia liralık ihracat muamelesi kay-

Nihayet bir gün (Mansur) sabre- saati& 9 u 6 ge<>e rakende et fiyatlarının canlı hay- kilo amonyak gelecektir. Şehrimi- dedilmiştir. Bu mallar meyanında, 
rakip gözü ile görmemişti. Fakaı demedi. (Mehmet) ile biraderi (İb- T 
(Mansur), (Eba Müslim) ile onur Diyanet İşleri Reisllği l\fovak· van fiyatlarınm bir .ııı.isli olması zin yıllık buz ihtiyacına liız.ım o- Finlandiyaya tiitün, İsveç ve İsviç-

rahim) in yakalanıp zincirlere \'U- kitliij-inden: doğru değildir. Aramızda müsavi lan amonyak tamaınile Romanya- reye tütik, Macaristan ve Yugos-
taraftarlarını imha ettikten sonra, rularak B""dad'a getirilme>i içın •-~·- dan almacaktır. ..., ı _ 8 Kanunnsani 1941 Çarşam· ki\r nlsbeti teı;bit olunmauu.u.> lavyaya fındık, Romanyaya porta· 
kalbindeki evhama mağlübiyet g3s emir verdi. 

term~ .. Büyük bir end~eye kapı· 
!arak gözlerini (İmam Ali) nin 
b.Uitlerine çevirmişti. 

ha günü kurban bayranwlır. demektedirler. kal, kestane ve mandalina gönde-
2 _ Bayram n~mazı İstanbulda Belediye İktısat Müdürlüğü dün Taksim gazinosundaki rilmiştir. 

Şimdi, (Bağdat) da henüz kuru
lan (Abbasi sarayı) nda korkunr, 
bir casusluk teşkilatı uyanmıştı 

(Mansur) un kurduğu bu casus Ş" 
bekesi, bir taraftan ,Medine) ye, di

ğer taraftan da, (Alevi) !erle mes· 
kün olan muhitlere doğru akın et
meğe başlamıştı. 

Bu casuslar, kendilerini müfr't 
bir Alevi gibi göstererek, onlar;n 

muhitlerine giriyorlar.. Abbasiler 
aleyhinde sövüp, sayıyorlar .. Ale
vilerin ağızlanndan söz kapmıya 
çalışıyorlardı. 

İşlere, bu casusların karışması, 
hakiki bir felMtet teşkil etmişt!. 

(Mehmet), halifenin bir teşeb
büsünü, vak.inde haber aldı. Bira

deri (İbrahim) ile derhal l\Iedin~
yi terkederek, çöllerin kuytu hır 

köşesine çckilmeğe mecbur kaldı. 

Mansur, bunu işittiği zaman, son 
derecede hiddetlendı. Maiyet ku

mandanlarından, yeğeni (İsa) yı 
huzuruna celbederek: 

- Çahuk, Medineye git. (Haş.

mi) ailesinden kim varsa, hepsini 

zincire vur. Küfe'ye getir. 
(Habire) kalesine hapset. 

Diye, emir verdi. 

Orada, 

İsa, yanına büyük bir kuvvet 
alarak Medineye gitti. Derhal tev
küata başladı. Bu tevkifat, yalnız 
Haşimilere münhasır kalmadı. 

(Arlı:am var) 

yaz vasati snatile 9 S. 6 D. ezani 
ile :: S. 9 D. da :Ankarada yaz va
eatl saati ile 8 S. 47 D. ezani ile 3 
S. 2 D. dadır. 

BELEDiYE ___ , __ _ 
Kurbanlık koyunlar 

caddele-de satılmıyacak 
Şehrin .<! dünden itibaren kw·

banlık koyun gelmeğe başlamıştır. 
Belediye Reisliği Kaymakamlıkla
ra diin gönderdiği bir tamimle cad
delerde ve işlek meydanlarda kc-
yun sürülerinin bulundurulmama
sını bildirmiştir. 

Her kazada kurbanlık koyun sa
tlı} yerlerin tenha yerlerde ayrıla

caktır. 
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Bu gece olmazsa başka bir gün 

1 ~ CQJ 'Et ~ ~ v O o ~ O l:s;J O '::~~:U":~~.r Dı:;üd~?g:.~e~a·k:;:; 
'~ IY ~ U U \YJ ~ kalabalık içinde Sadiye elbtte faz. 

Yazan: MAHMUT YESARi ,, la içemezdi. O zaman, onunla ko-
nuşmak, açılmak ta mümkündü. 

Cemil Kiizun, albümü kapıya- çeğe benziyordu. İki•inin de fena Hem bia bir gürültü arasında on
caktı, fakat son yapraklar arasın- yaradılmış olmaları kabil miydi? tarla kim me~gul olurdu: •Budala
da henüz yapıştırılmamış kart- Bu güzel çehrelerin, çirkin hisler- tık etme Kiızım biraz cesaret b••· . ' -. 
pa,talları da görme!< istedi. Sadi- le kararması insanlar, tabiat için• ka bir şey hizım değil! ... > dedi. 
ye ile Nigiırın bir arada çekilmiı affolunmak bir giinab olurdu. Şim
fotoğra(ını görünce durdu. Sadi- di onlar, ihtimal birbirine sokula· 
ye, bir bahçe iskemlesine oturmuş, rak oyuyorlardı. Kendi kendine: 

Nigaı;, kolunu onun boynundan •Uyu, Nigar! diyordu. Seni bütün 
gedrıniş ayakta duruyordu. tehlikelerden, bütün bu görünen a-

l~ · ı· b akl t _,_ cı, zehirli dikenlerden kurtarmak 
"csmı am aya y aş uarı11a. . . ., 

dikk il b k d S d
. . ! ıçın çalışacagım. Sen uyu, yavru 

·a e a ıyor u. a ıyenın, oya . 

Sadiye ile Nigiirın resmi, bir 
ıruknatıs gibi gözlerini çekiyordu. 
Fotoğrafı da dudaklarına götürdü. 

Sonra korkarak durdu. Oda kapı
sı kapalı, anahtar da üzerinde idi. 
Kudret, ayni halsizlikle yatıyordu. 
Fotoğrafı elleri titriye titriye tek-

her il<i tarafı dinlemiş ve bir ra· gece klübü Yunaniıtana arpa scvkiyab 
por hazırlamıştır. Yunanistana satılan 2000 ton ar-

Belediye Reisliği Taksim Şelıiı· 
Bu rapor, Fiyat Mürakabe Ko- panm sevkine başlanmıştır. 

misyonunun yarınki toplantısında gazinosunun bar kısmı bir cGece 
görüşülecektir. klübü. haline getirmek üzere tet

IU1Ef!ERRllC. 

Sanayi Birliği kongrcai 

i.W>bul num s--:rı Blrlii""'1dea: 
Nizamname:mizin 12 nci maddeslne 

göre 23 İkincikfı.nun 941 Per;,embe gü
nU saat 15 te Birlik merkez.inde Ad.iyen 
yapı.lacak heyetı umumiye toplantısına 
~yın hanın Leşri!lerini dileriz. 

Rusname: 
1) Senelik mesai raporu 
2) Senelik hesap raporu 
3) Yeni sene mesaisi hakkında eörüt

me. 

eski bebeklerini de kıran, soııra ağ 
lıyarak bu kırıkları tamir etmek, 
yeniden ekleyip yapıştırmağa çalı· 
şan çocnklar gibi, Cemil Kazım da 
biraz evvel yıktığı hayalindeki sa
rayı yeniden yapmağa başlamıştı. 
Yatağına girdi, dudaklarında mea
ut bir tebessüm vardı. .. Uyudn-. 

6 

kikler yapılmaktadır. 
Buraya İngılterede oldu;;LI gibi 

klübe aza olanlar ve davetlileri ge
lebilecekler, hariçten kimse girme
yecktir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu
nun &enclik müsameresi 

C. E. K. Em~nönü K.ua.sıncla.ıı: 
Çocu..'lt kütüphaneterı ve Çarş.ı.k:apı ço. 

cuk: dispanseri men!catine her ~enekı 
mutat müsamere, bu sene de zengin bir 
program ile 21 İkinci.kAnun 1941 ~ ••• \ 
akşanu Deyoğlunda Fransız tiyatrosu 
binasında verilecektir. 

Profesör Mustafa $ekip 
Tımç konferans verecek 

Yazma ve dokuma kooperatl.fi Avru
Emtnlaii .llalkıeTl:nüD: padan getirttiği pamuk iplıklerile taa-
6/1/1941 Pazartesi &ünü saat (18) de liyetini genişletrniye bailamljtı.r. Fakat 

Evimizin Caj!alollıındalti salonunda ü- dahilde pamuk ipliııi bulunamadığı için 
niversit<ı Edebiyat Fakültesi Prolcsör- Avrupadan getirtilen bu iplikler çok pa... 
lerlnden Mustafa Şeıkip Tunç tarafından balı7a mal olmaktadır. 
(Halk nedir) mevzulu bir konferans v•-[ Kooperatifin aza adedi 41 elen rıo ki. 
rllecektir. Davetiye yoktur. ıi:re çılunıflu-. 

kararan dilim dilim ışıklar dökülü, 
yordu. Kameriyeye, sed üzerine 
hasır yayvan koltuklar ,geniş ka
napeler konulmuştu. Kapının il&

tündeki büyük odadan iııceli, ka· 
lııılı çığlıklar kalıkııbalar duyulu
yordu. 

Sadiye, köşe peaCCftflbı.den sar· 
karak ,titis bir sesle: 

- K!zım Bey, dedi, Sizi bekliyo

ruz. 
Sed üstündeki, alçak, rahat kol

tuklardan birinde, sigarasııım, ka
ranlıkta mai helezonlarla yükseleıa 

dnmaklarını ,gözleri dalarak sey· 
reden Cemil Kbllll, doğrularak c&
vap verdi: 

den bahseden ve herkesin ele ala· 
kadar olmasını istiyen, hep kendini 
beğenmiş insanların yanında, blı 

zevk duyuyormuş gibi görünerek, 
hatta zorla gülerek, oturup konuş
mak mecburiyeti Cemil Ki.zunı a
deta hasta etmişti. 

Sabahtanberi yorulmuş, harap 
olmuştu.Ni.kiıhta ve.killik alm.ırken 
,Servinaz kalfanın titriyen sesi, 
sonra arabaya bineceği zaman Sa
diyenin boynuna sarılarak hıçkıra 
hıçkıra ağlaması. kalbini büzün!• 
doldurmuştu. Servinaz kalfanın 

diirt gece evvel, etrafına korkak 
korkak bakınarak gizli, yanık biı 
se•le kulağına fısıldadığı şikayet· 

Tayyare ve motör imalatımız 
ğustostan İkinciteşrine kac:ar durl 
aylık devre esnasında geçen yılın 

ayni devresindeki i&tihbalat1nı1zın 

iki misli olınuştur. Amerikadan da 
vasi mikyasta tayare ve motör ı;d· 
melde berdevamdır. Pek emin b:r 
müdafaaya malikiz, o da denizdeki 
müdafaamızır. Deniz hiıkimiveti 

tammaen elimizdedir. Horilmn, 
Spitfir, Defiyan ve Virlonid tiple
rindeki avcı tayyarelı:rhnizlc- gün· 
düzleri semalarımızın kontT~l mü 
temin ediyoruz. • 
Düşman İngiltereyi, hatta İlkb3-

hardan evvel istHi etmek üzere 
hazırlıklar yapmaktadır. Alınan 

yevmi gazetelerin mütaliası J.J:ze 
öğretiyor ki İlkbahara kadar ha va· 
tarda tam bir hakimiyet elde et· 
mek için Alınauyada mühim bir 
gayret serfolunmaktadır. Binaen· 
aleyh artık biz ikaz edilmit bulu· 
nuyoruz. Geçen yıl da Fransayı is
tili için Ja;ızırlıklara tahaia olun· 
muştu. Bu tehlikeyi de lıarşılaya
eağa: ve tehlikeyi si.yimis, metane· 
timis ve _.etimizle bertaraf e
deceği•. Son aylar urhnda bav• 
l.ııvvetlerimizin k u d r e t i, taT· 
yue balom ı.ııdan ujradıimıız za
yiata rağmen, her cinsten uçak o· 
tarak artmıştır- Orta Şarkta faa· 
liyet halinde bulunan tayareleri· 
miz iyice techiz olunmuştur. Bu· 
gün bütün cephelerde tlaha kuv· 

vetli bulunuyorus. 

Halkımızın arzu ve luıhefl• 
yaptığı yardım ve ianeler dört ay· 
danberi İngiltere Adalan Üzerinde 
c«reyan eden bava mnbarel>eleriu• 
deki kayı]tlarınıızı ödüyecek mil .. 
tan bulmu§lur. Şimdi nıevzuubaht 
olan dava daha fazla miktarda 
bombardıman tayaresl imal e)·le
mektir. Nihai zaferden kat'i suret· 

serpecık! Hayat, elbette zannolun-
gibi~ he~ ~izgisiııde. başka b~ ~- duğu kadar merhametsiz, haşin de- rar dudaklarına yaklaştırdı ve ha
zellik goruuen ,tabıatın, sanatkar ğildir!.... yıltıcı bir koku koklamış gibi içini 

Bağ kapısından köşke giden, ince 
kum döşeli yolun kenarlııruıdaki 

ağaç da)larında, uzaktan balulınca, 
kızarmış olgun meyvalar gibi sal· 
!anarak renk renk yanan kağıt kar
puz fenerlerin arasına, yeşil, san, 
kırmızı, mor camlarında leylek, ya· 
nardağ, ejder resimleri görünan ja
pon fenerleri asılmıştı. - Geliyorum. !erini unutamıyordu. Servinaz kal- le emin hulunuyonız.> 

elilc işlenmiş, renk hayat dolu çeh· Sadiyeye karşı pek haksız diişü· çekerek uzun uzuıı öptü. 
resi, Nigarı.n biraz korkak, masum nüyordu. Ne Sadiye, ne de kendisi Bu gece, Sadiye ile aynı. çatı al
bakışlnrı, Cemil Kazıma sebebini bu gece herkesin içinde, açıkça ko- tında yaşıyorlardı, bunu düşünmek 
bilmediği halde ağlamak arzusu nuşamazlardı... Kudretin, Dürne- bile Cemil Klizıını, saadetten çıl
vermişti. Onlar, ayni dalda açan, via yanında ne söyliyebilirdi. Sadi- du-tınağa ki.fidi. 
biri gonca, biri tam açılmış iki çi· ye, lıelki de jmkinsı•lıia kwnqtı. İstediği bir bebek alınmayınca, 

Köşkiin, iki kanadı açık kaçısm· 
dan dar, uzun taşlığa kurulmuş, 

üzeri baştan başa çiçekler, taze 
yapraklarla süslenmiş büyük bir 
sofra görünüyordu. 
Odaların pencereleri açılmq, 

bahçeye, arasıra insan gölgelerile 

- Başka gelen oldu mıı? 
- Hayır. 

Sadiye, pencereden çekihnifti,. 
Cemil Kazım lsteıniye istemi,,. 
yerinden kalktı. Başında lıaf:if 1ri:r 
ağrı vardı.. İçeride, misafirlerin ya
nında, bu, her fırsatta Dodileriıa-

fayı pek eskidenberi tanıyordu. Fa. Tayyare miicodelesi Lehi ta• 
kat bu tanı ıklık. tıpkı her gün & Fransız, Hollanda, Belçika ve Nor
•ünden geçilen, hatta hazan dura- veç harplerinde ağır bir sıklet h,... 
rak seyredilen, lil:in içiıı.i gezmek, !inde muvazenenin gözüne ba.ını.t' 
görmek hatıra gelmiyell eski, ha· ı tı. İngilt re biltün müdnfnn ve ı.
rap biaalan taıumağa Jıeııziyordu. arnızlanna ve Büyük Britan a ,... 

{Arka.sı var) f Devamı 6 ıncı sa fadıJI 



Tas Ajansı 

Stalio'in Mesaj aeş

rctınediğini bildiri7or 
Mo.kova, (A.A.) - T• ııjanıı• 

bildiriynr: 
Yaba...,ı memldı;.etler basını, l 

ünunusanide Pravda guetsinin 
veyahut herhanci diier bir Sovyet 
ırazetesinin Stalin'in e!Mernasyo
ul vıuiyetin tahlilini ihtiva eden 
.,ir malı.alesiııi v&yahut bir yetoi yıl 

.ııesaj1JU .e~reyl~gi hıolı.Jwı.da 
->ir haber yaznn hr. 

Tas ajansı, u, durma &lan hu ha
beri tekzibe ulahiyettardır. 

Hür Franıa Afrikasmın 
yeni valiıi 

Londu, 4 (A.A.) - Brazaville
den müstakil Fransız ajanS>nn ge
len bir telçafa göre, ı\frikada 
Fransız hattriistüvaı.mın yeni va
lisi Tboul dıin Brauaville gelerelı: 
t>azifesine ba,tam1•tır· 

Yeni vali General de Gaulle 'ün 
DlÜmeMi!i General de Larminat i
le asker ve sivil erkin, İngili:ı, A· 
tnerikan baskeru.oloslan ve Belçi
.ka kongosunun milnı...,ili tarahıı
dan karplanmışhr. 

Yolunu fllJırnn yoku 
tayyare.ti 

Dublin, 4 (A.A.) - X-en bil-
11irildikine göre, dünkü, Cuma gii· 

lngiliz heyeti 1 Varşova Y ~hudi 1 
M a h a 11 e s 1 D de Şilide ticari görüşme
H u s U S İ P CI 1 İ S lere devam ediyor 

Teşkil atı Sa11ti.JI "" 4 (A.A.) - İngiliz ti
caret heyoti ile Şili tiuret miiste
şarı arıı.~ında bundan iki gün enet 

Y h d•Je İ ya h U d İ hRşla~14 ulau g<irüımelere devam • u 1 r , cdılnıışır 
Polisler koatrol edecek; Şili delııtıd.lni, bir çok teklifler-

Loodra, 4 (A.A. )- Londra4akil de bu!u~mut~ar ve ezrümle Şilin.in 
Polonya ma.lı{illerhıe gelen 1118• h.er turl~ ıhhmale kar'fl koymak 1-
ltımata ırôre, Vıır~vantn yahud• çın enırınde daha fazla mık~arda 
mahallesinde Geotaponun idaresi ,·apur bulunmo>ıııı talep etmışler· 
altında bin kijiden mürekkep bir dir. Bu teldirler, tetkik için Lon
bususi yahudi polis ı.u•-veü vücu- draya bildirilmi~tir Deniz ııa'di· 
de getirilrni:jtir. Bu yeni polisler, yatı merde.inin halli ile alakadar 
yalnız seyrüseferin kontr<>lüııü ıe- olarak İııgiltermin Şiliden yapa
nı.inle kalnuyacak, fakat ayni za- caiı milbayaRtııı fazlala~twılma
manda hükfunet .merkezindeki ya- 81 işi de görü ·ülen m~lcler ara
hudi unsurları nezaret altmda bu- ındadır. 
lunduracak n yahudi iş(ilerill ça
lısına lı:amplnnna gönd~rilıuesini ı 
kontrol f'decektir. Bu polia aslı.er

lik hizmetlerini AlınHyacla yap- ! 
nnş olan ve Almanca bilet ırenç 

yahudilerdea mür~kkeptir. Bu po
lisler tahdit edilmiş yahudi mahal
le•inden çıkanuyacakları gibi Get 
to haricince vazife de yapanııya

cnklaroır. Diger Polonya '?"birle
rinde de buna müşabih polk kuv
•·etleri teşkil olunacağı sanılmak

tadır, 

85.000 tonluk 
Kuin Eliza bet 
Transatlantiği 

Atlas OkyanusunC: 
Alman korsanlarw •. 
gözU önünde geziyor · 

1ıtDAM 

Hitler in 1 M. OsAttA.BE 1-'~J] 
Söylediği --1ı------------+- Bazı otobüıler 

S_o_n !'_u_tuk Mektep Arkadaşlan ;.!""'~~~::~:~.:.:~ 
H 1 b b• J • d o hatlardan bldrılıp ,,ehrin d"ha Londrada, bir leşçi ayat, insan arı, İr ır erın en ;şı"" >erlerine ı..ru.i, edil .... .,,.. çok 

hi la be 1 j O J Arak iyi bir ŞC} .. Fakat bu m~>ele şinı• 
ayırıyor. Yolcu yolunda gerek di iyi, çünkü şimdi k~t ... o haııa. 

k 2 b U ( e d İ { İ J O f rm otobili. yolcuları gay<"t ıuı\ır, 
Londra, 4 (AA.) _ Sene sonu Hepimizın. mekt"P arka'.laşları· Bu. tutuk tutuk anlatış. kekt'le-

müııa.'lebetL<· Hitıer tarafınoan mız \'ardır Bu arkad:ı.~ların bazı- yiş, kaybolmuş bır zekanın, tüken-
.. ı , h 1 1 

1 ıarınm 'imaları bazılarının isım- mi§ bır "nerjının zaı allı bir toı-tiOY e!lt!-n nulKU, azır anm 1=1 o - • 
1 d .. b h ,. , .. ak lerı bazılarının da ~ektep numa- tusu oldugunu, aıze an:.ıtıı. uııu ır arp .>ışına Ka w.ımı . · •· 1 

b · 1· k ' Alı ıl ıraları hatırda kalır Onlerrlan bır-tnne~ı. O, benim, mt'C urıve ıııue alan U;tf'I nı • · . . 
1 t · t • · 1 k · · F h • .Mektep arkada lığı ha ·at arka- ılkmektept~n Jı ı: 1, Y<·nı ne-Ln bır e •m eş~ı e me •çın u rer tara· ı , . .. . 
f d ·· ı - · 1 ,_ · cd'l da•hjtı degilrlir Havala b~raMrı· turlu 'lCtalıyeına ı.;ı ortam tep 1n an soy enuıgı ar·mın ı Pn .: · ~ ... .. 

1 
•· ·· 

}'akat ~·arın bahar, hele ya.: g• 
lince ne olacak? Haıiran, TemJnu:t 
sıcaklarında ahali Flor)·a \e Eo<;a· 
za akın etmcğe ba~la)-ıııca hu &• 

kınlttra tren nü yetİ§İt, ,·apur mu? 

Buralara otnhü• oldıığu hald" hut 
yu Florya trenlerinin de, Boğııw 
vapurlan.nın da halini göri.iyoruz. t k . ı· t ·ıh 1 t , ı · hazırlandıg-1 halde hava arı<ada ı ten •na mezun degı , cDarulfu-nu u ·ıar ıs esıne ı a e meA a ... 
H~e geçen yaz pazarluında at 

yarışları dolayısi!e Bakırköy nto
büslcri bile müşl<'ri ta ınıaya yeOr ı , aras1ra, 

zımdır. 1940 sene.si sonur.c..ı Füh· olmamak, ne ga 
rcr tarafından söylenen ·fül<•riıı rip ııey! Bazıla

hususiyeti bu sözlerin ilk defa ola· rile, mektep •<'

rak Aınerikaya karşı bir taarruz nelerinden son· 
mahiyetim almış nlmasıdı Amen- ra, tanışırız, dost 

YAZAN 

MAHMUT YESARi 

nun ıhın da me· 
zundu, 

li emiyor. Bir ~k kimseler yarıt •esaduf edi~·or· 

kaya kar~ı böylt> serb~st bir lisan oluruz. Yıllar<>~. bır su oda. yan
kullanılmasının sebebini, dı1datdr- yana oturduğ'Ulnuz arkadaşların, 
lerin zihnine!,. büyük bir t'nd~e u· ce>Alıerlerini, yıllarca !;Onr anb· 
yandıran Roosevelt'in nutkunun a- nz. 

dum •hozulma-
ycrint' gihnek i~in Sirkf'<:i Yo-

dikııle tramvayına bınip l'ediku-
maga• başlam. tı. Veruset kanu-ı- le)·e gidi~·or, oradan un arabalarla 
l.ırır ınsil·ıımez, mcşılm kararı, yarış yerine ta~r .. rdn. Bana kıı· 
htikınunu ıcra edıyordu lırsa gerek Bakırkô,,·, ;:erek B.,. 

H'.k bir l<ı< ~a~~hı. Paltos-.ı, pal" ı ğniçi otobüsleri, kı~ ıucniıninda 
clesusu~ ~ıkabılınz. şehrin içine Alınmalı, ~·azın ~ yl-

Ara sokaktan caddeye sapaca· ne ayni hatlarda işletilmelidir. 
gım. M~ktep arkacfaşım, volumu Hazır <ırası gelmi~ken bir nı-

ni bir aksuliımel tevlit etmij olma-' Mektepte. stimiıklü, siını-pc b " 

sında aramak lazımdır. Takıp ettt- çocuktur. Ne hocalan, ne de arK.ı· 
ği tecavılz sıyasetini milletiııin na- daşları. ondan, hiçbir eşen um
zaru <ta haklı gös~ermek cndi~si ınamışlardır. Giıniın birınae, kar· 

1 Hitkrin ihtiliıfın mes'uliyetini ln- şınıza, ta\•lanmı~, g<ibeklenmış. Saçları dökulmüş değıl ,~e, kafa Bakırköl ve Bo):a,;rinden i4 
1 
giltereye ve Fransaya yükletmek i- gegire gegire koııu~an lııri çıkaı. tası üzerinde iıtü gezdirı mi gchi, tanhul içine nakleılikcek olan o-

kestı. l~dcn daha beh,ed~c<•Rim: 

cin yeni bir gayret göstermeğe Bu, mektepteki, sümuk\ii. ,,u.ıe· yanık, dım<lıılak. Şakaklarında 'iır- tobü,Jer, herht.:d~ on bq. yirmi 
sevketmi';itir. Hitlerin anlattığına pe çocuktur. Yolda giderken, ko- perik, saça ben .emıyen tüyler tane vardır. Acalıa bıınlardan iki 
"Öre Fransız ve İngiliz milletleri Iunuza girer. O, sızi, yam bizi ta- \•ar. Burun, mı:.nta: "1'flT!lŞ. Yapışık .tanesi oL<un, pek ~ok yolcusu olan 
'lelçikayL ve Fransayı istila etmek nır. Bizim, conu• tanımamıza ım- !·ulaklardan saı '• kırlı sular akı- Topkapı, yahut Edirnekapı ile E-

ü İngil tercd.en Dubllne gelea bir 
•iru nakliye tayyaresi, fena hava 
eraiti dolayısile iatikametilli kay-ı 

betmiftir. Hava dafi bataryaları, 

lhtar mahiyetinde ateş açm Jardır. ı 
rayare istikametini yeniden bul
'lıll§ ve hiç bir hadi~ olmadan 
!>ublia tayare meydanına imniş· · 

Meçhul 
tayyareler 

t d b 1 Al t k · ' or. •·üp arasına tahsis edilemez mi vt Londra. 4 (AA.) - Dunyanın en asavvunın a u unurlarken - kan yoktur. Tok konuşur, o yu- , ~ 
b h k t · lm k · 1 ·porta malı. Umon kürü, kısa hiç nbnusa htl iki arabaya o hatta l;üy ük gemisi olan 65.000 tonluk manya u are e e manı o a ı- rur. 

Çl·n b ·k· b't f J k ı · ı kollu go··mıek gı·yn"' . yalnız aabah - ~ seferleri Queen Elisabeth• nazi korsanı.a- u ı ı ı ara mem ~ e ı on ar· Bu, •kendıne göre muı·affak ol· ~ 
d J • yaptirılamRZ mı? r nm gö>.leri önünde Atlas Okyıı- an evve ıstiliı etmek mechuriye- muş , .zararsız• arkadaştır. Gömieğin açık yakasından giı- Oaman Cemal Kaygılı 

ıw;unu gene hadi.sesiz geçmeğe tinde kalmL~tır. Yolda 5iderken, kolunuza \;ı.kııan rünen, - aklaşmış olması muhak· 
j mm·uffak olmuştur Gemi takrib.·n 

1 Anlaşıldıgına ııore işgal altında da olur. Soğuk:usu, daha soluk a· kak - kıllar, sinı.sivah gôrünüyor. Rumen milli müdafaa 

·ir. 

Cebellüttarık ~zerin

de uçtular 
10.000 kilometrelik bır me<>afe ka-j buluı~~n memleketlerde İngiliz Jırken içinizi üşiıtür. Ekşi ekşi, tut. Açık kollar... Ah, bu açık kol• · nezaretinin tekzibi 
•ettikt~n sonra Ks.ı a mu,.ı.salat preı;tııının ne kadar arttığını anla- kalımsı, yapı k n, b"kar kı•ı<ıır. !ar .. Bu açık kollar, kuru"".uş, hur Btlkreş, 

4 
(AA.) _ Mili! mil<! .. 

etmiştir • yan Rcich'in ';iefi İngiıtereyı teca- Saınimıyetle, kolunuza asııır Sız. dal8'jmış vucuda aıt dt'gıldı. Par· faa M"Zareti prot~sto ıuahi,.etinda 

lskandina vyada 
AlceziraD, 4 (A.A.) - D. N. B.: 
Cuma sabahı nulliydi meçhul 

iki tayare yeniden Cebclüttarık ii
zerinde uçmuştur. İngiliz hava da
fi bataryaları, deniz \'e kara top· 
!arı ate~ açnuştu. Bomba atmamış 
olan tayyarelerden bir tanesi şark 
istikametinde, diğeri garp i:;tika
metinde geri çekilmiştir. 

Nevyorl<l.an h~n·ket eden Quecn \•Üz emelleri beslemiş olmakla itti· ömrünuzde, o dakıkaya gelıncıy~ maklar, bilekler ~iş. Kapanmış ma-ı bir generalin ve bir çok albayHl 
Eli<ıabeth, Trinile yolunu ta..;ip et- ham ederek bu prestij baltalama- kadar, samimi. candan arkadaş yası! pul pul, bılekler<le, kapan• Ronıea ordıı&undnn btifa et.mit oi-
rniştı.r. Yakında meçhul bir semte ğa gayr·'t etm<.>ktedir. görını>mişsinizdir. rc.amış çatlaklardan sular sızıyor. duğu hakkındw hab.,rleri kat'l 
t'Üteyeccihen Afrıkaoan yola çıka- Hitlerin zihnini lşgal eden diğer On adımla yolda, on yıllık ha· Koltuğunda, bır iple bağlanmıJ. •urette yalanlamaktadır. 

Hararet sıfırın altında 
48 dereceye düştü 

caktır. bir nokta da İngilterenin harp ga- l atını anlatır. Mektep arkadaşıdır. zarflarla kağıtlar var. 

yeleri hakkındaki b<ıf,rantıdır. Bu ~ektep günlerıni hatırlatır cpara Bana, bir davadan bahsPdiyor. Kime, herkese, naıııl anla:ırsın? Vapurun süvaı.,sı J. C. Townley, 
1unları söylemi tıı: bey an ata göre sulh, işçi kitleleri yt'diği.. •gül gibı yaşadığı• günl~ Ayaklarında, ),rtık, ııoluk, keten Görenler, ne mçna verirler?, 

lehinde içtimai bir inkıliılıe istinat ri, - gülümseye gülümseye - an pan alon, yırtık keten i~karpın var. Para istiyor! 
Stokholm, ( (A.A.) - Stefani: 
İslı.aııdinavyada fİdd&tli soivk

ar hüküm sürmektedir. İsveç -
iorv~ hududunda kiı.in Hede'de 

Yolda hiçbır diı:jlllan gemisine 
.,adüf etmedik. Yolculuğunıuz 

ıakiki bir tenazzüh oldu ve genıı 
yi şartlar içinde sefer etti. Esasen 
ıueen Elısabeth. scyah:ıt ettiğim 

•emilerin en iyilerinden birdir. Se-

edecektir. Ştmdiye kadar Fu n·r, lalır ve nihayet, hayatınm ,facia. Yanımda yüriivor. Hem de, caddeye çıktığırrJ:t u.-
esaret altına alınan milletlerı hat·p k'LSmına gelir. Caddeye ,·ıkıraga mecburum. man. Betelleniyor, küfrediyor. 

erınometı-e sıfırın altında 48 de
·~eye, Stokholm'da Slfırın altında 
:2 dertteye düşmü~tü.r. OtolHUJ. 
üçlükle sefer etmektedirl«. 

Şiddetli bir fırtına laplln• 
yada tahribat yaptı 

Madrid. 4 (A.A.) - D. N. B.: 
tıihayetinde içtimai ıslahat. vaidlc- Önce sö,·!Nlikleri, bo<ıınadır. I Yanımda yıiriiyor, ve senlı benli Kaçmaktan başka çare yok. 
ri ile oyalamıştır. Fakat bu sözler- Facia• yı söylemek için, yorul· konuşuyor. Git! diyemem, Hayat, insanları, birbirlerın<kn 
le tatbikat arasında mütenıadi bir muştur. Caddede, yine yanımda yürüyor. ayırıyor. Yolcu, yolunda gerek. 
tezad mevcut olduğu iı;in Hitlcr 
pek haklı olarak ma~dur mılletle

Dün sabah bütün ispanya.la tah
ribat yapan fırtına dolayıs. le bii
yük hasar vukua gelmiş olduğum 

Plnta L f dair memleketin her tarafından hd-

•ahatin 14 gün sürmüş olmasına 

ı ağmen hiçbir zaman bütün siira
timizle ~tmek mecburiyetinde 

aon eranaı . B' . d'ğ 
B A. • ( • •) D herler gelmektedır. lll eşya ı e-

uenes - ıres., .. n.n. - • L dr 4 (A A ) 
kalmadık. 

rin vilidleri dHüna yerıne g~tiren A'-'PI•• 
bir milletin giriştiği IPahhlitler~ 2 bUyUk şaheser buuun 

ı. B.: ri yolcu iki tren, Avila civarında on a. · . . - Reuter'in 

Ar . t• 1 p M-'---ı" karlar dolayısile yoluna devam e- öğr~ndı~ine göre, 85 bin tunilato-Jan ın e, araayıo, ~ .. . .~ . ı k · ı Q 
eoda toplanacak Plata koaferan- dememlştı. Escorıal cıvaruıda da u Ingi iz ueen Elisabeth Trans-
'lla mümcs.>il gön.dermeye karar iki yoku treni durmu~tur. Guader- atlantiği, meçhul bir semte müt!f
ermesi üzerine Boliv)ada Harici- rana ve Somosierra dağlarında kar veccihen, Trinite yulu ile ~cvyork
e nazırı O,,tria Gııtierrez'yi ıöa- şiddetli surette yağmakta devam e- tan Kap'a Atlantiği geçmiştir. 
-eye karar vermiştir. diyor. Buralarda münakalat dur-

Harpte 341 bitaraf muştur. Kar, Terruel civarında bir 
1 

vapur battı metreyi bulmuştur.' Haı·at·et Si.fırın 

karşı yeni bir Alman nizarnının te
essüsü \"iudlerınden fazla ıtimad 
göstermelerınden korkmaktadır, 

Çünkü bütün içtimai sınıfla, mev
ud yeni nizamın mahzurlarından 
başka bir şey gönneırtşleriir. 

Hitler, bir kere daha Plutokrat 
ve zengin olan Amerika ve İngil«·
re ile fakir ve parlak bir mevki 
kazanmak için mücadele eden Al-

1 " DE A N NA DUR B f N'in 
en bü}'ük muvaffakıyeti • 

iLK ŞK 
Seanalar : 12.30 - a.ao - 6.:ıo - •e ıı d• 

2- PIERRE 
ve RENE 

BLANCHARD 
Şt. CYR 

BiR KIŞ GECESi 
filminde: S..aular : 11 (tuırilitlı) Z.I\ ve 8 de 

Kopcnhag, 4 ( A.A.) - Stefani: altında 18 derecedır 
•Social Demokrasi• gazetMioiıı Danimarkada aellüloz imali 

.tokholm muhabirinin bildirdifi- Kopenhag, 4 (A.A.) - Stcfani: 

Londrada ciddi 
hasara uğrıyan 
binalar yıkılıyor 

manya ve İtalya arasındaki fark- !l••••••••••••ı 
\ardan bahsetmi~tir. Reich 'ın şdı Kahveci Güzeli 

c göre ~imdiye kadar harpten do- Danimarka sellüloz inıol etmek 
·an "''lıeıılerle 1.3:i0.000 ton hac- üzere deni• yo wılarını işletecek
ıinde, bitaraf de,•letlere ait, 341 tir. Laboratuarlarda yapılan tec
npur batmıştır. 2.063 g nici öl- rübelcr mükenunel uetkelcr ver-
lÜ tiir. rnistir. 

Londra, 4 (AA.) - Öğrenildi
ğine gör~ pazar günkü akında Lon
:lxanın ticaret merkezınde ciddi 
surette hasara uğrıyan binaların =========================== . hepsinın gelecek hafta dınamitıe 

N o TL A R ılLlması ve bundan yalnız bazı za
ıı giiren eski kiLseleri ıustısna e

. lmesi muhtemeldir. 

böyle bir farktan ancak kendi mıl
letine bahsedebilir. Bu beyanata 

0üpheı;iz işgal altındaki meınleket
ler için değildır. Çünkü onlar, Al 
tnanyanm eline fırsat geçer ger,~ 

mez tarihte misli görülmemı~ hod
binlikle istismarcı ve zengin bır 
millet haline geldiğini kP.ndi zara~
larına olarak öğrerunişlerd;r. fft
ler, kendisine milletinin düşüncelE'· 
rini temsil eden bir adam su.i.ı ver· 
mek istiyor. Fakat Alınan nasyo
'1.alizmcnin miımcyyiz vasfı, başka 
nasyonalizmkr ile ünsiyet edt ·TIL· 

ınesi ve bunları birbiri arkasından 
uzakl"'itırmak istemesidir. l\!illet 
mefhumuna ayni suretle ehemmi
yet veren demokrat memleketleri
se bil.iltis d•ğpr nasyonalizınkr;n 

de kendilerinin yanında Yatamağa 
de\'am edebılcceklerini kabul et· 

Havalara 

dair .. 

Havalar iki giindür maşoal· 
lah gi.iııluk günc,lik. Be)azıt 
meydan kah veleri hınr~hınç 

~oluyor. Hatta. seyyar kahve· 

tiler bile, henıen meydana 
rıktı, Sanırsınız ki, İsta.W..:I 
bahara çıktı. 

Bizinı an molla. bu latif 
maıız.ara) a baktı balııtı da: 

- Oldu, olacak, dedı bel .. 
d • 
·~ e, u lle)azıl havuzunwa 

lısklyelerini de açsaydı , 

Bardio'nın 

mııhaıaroıındo 

Bard" .. L 

Nanetn<lUa, 
soruyor: 

merak etmi~ 

- Yabu ,diyor, bu 5 bin İ
talyan, hemen hazır mı İmi§· 
ler, hacı bekler gibi, esir ol
mak için İngiliz kunetierinl 
mi hekliyorlarmış?. Allah Al· 
lah. 

Durak 

yerleri 

Dün öğleden sonra Ald~rsgate cı
varmda ha•ı binalar atilmıştır. 

' Akın esnasında Ch~aspsde tle 
hasara uğrayan huıalardan birı 

Londranın eski bınalarmdan meş
hur Simpson bandır. 1723 te tesis 
edilen bu barda eskiden kalma ba
zı iıdetler muhafaza edilm~ti, Bu 
adetler ln ilız ve yabancı iş adam
larının 'a rağbetini celbeı-

te 

M ksika petrolleri için 

mi§lerdir. 

Va ·u m tü kapah tram- imtiyaz verilmiyor lngiltereden kiralanan 

1 
vay durak yerleri yapılmadı, Meksika, 4 ( A.A.) - Petrol ku- üslerde çalııma .. ati 
bir çok hfanbııllıılar, nsait yularını tekrar 41etmek ve yeni Vaşmgton, 4 (AA. > - B. ROOl!C-, 
beldeıınekt n nede, grip old-. imtiyazlar alııuık i in ecnebi fir- velt Atlantikte ve Kara b denızın-, 
ıliyar, Ve llive edi)<>r: nıaların lek>ikaya döneceklerine de İngilt reden kiralanan al-' 

- iı&ca verecefiınis perayı dair verilen haberlerin a ılsız ol- !erde askt'rl ve bahri Ü !er inşaa-
thır ;rerlerine sarfetsek da- duğu saliıbiye tıır hfellerde "y- tında Amerrk 'l hükilmetı tarafın-
ha iyi deiil mi?. lenmektedir. dan ça • !'l işçiler ve akıni 

YALNIZ 3 Ol!~ l[AJ.DI 

san 1a.tki.r1An 

CHARLES BOYER • 
Claudette Colberfin 

en son çe\ ı"'Clikler 

Düses 
Pe ovna 

(TOVARİ(" 

B u I' i n 

L A L E Sinemasında 
A,ı nııa: l'ürkoe Para.wwıl jurnal 

Bugün ıaat 11 de teuziıAt.J.ı 1 
....... imiamtıniemımerİıll.••• .. 

Bw •eansda 4ol11 olan 

SARK Sinemasında 

(Eski Eleler) 

Madam Bovari 

Polo N egri 

TORK ARTiST, MÜZiSYEN va TEKNiK Adam'ar.nın 

ZAFER TACIDI 
Reji: 

SALI akşamı 
Ertuğrul Muhsin 
iPEK ve SARAY sinemaıarında 

---· Haftanın en güzel programı 

Bugün s A R A Y Slnemasırıda 
siı.h1A si. D&T - IOEL MAV CllM 

tar•!ından \rl.kude ıetlri len ~ IC'timal bir ftlm 

Günahkar;ar 
i"KN ALIK - iYİLİK - GANOSTERLt:RİN RUHU ve ASKL'i Vl!lCHF.si 

Buıila MM 11 de ter c\fittı a&i:fmıe 

Bu G o N ANNIE DUCAUX 
MELEK niv v. 8TRO:tnhl: - ANDU womır 

nı., neti• hir surelle yanıf.tUtW-ı 
NINll l!lf Bt~ nAN8JZ l'fud Sinemaaıada 

ıa nı...,asaraslnm, yal• 
llız. hır tarafınd:ııı gedik açan 

Bidm Nanemolla ı ve etltı Ayni m felerde bu fırmalaruı ler hakkı a sekız saati" mesa Her lilıı daha fazla Pl"'<Aiııkir 
O lıald. flT durak yeri· avdeti 1 'n bunların uza 1 ınl- n nu kaldırmı r füı karar. u toplaın*tach< M tı - A1JJr. • l.hilias ve Macera Ş.heoeri 

FDRTDNA 

* 

gıllz lnı'VVetleri bir hamlQP 
d~, b bin eşir :lmlflar~ 

ın bb 4o1t rlıır da hlr 

1

, mııs.ına dair ılıan kanıın!ann ip- dbuın fe kalid şera t dolay le Barin ..ı ıı.., h rl'+ılıı - olanık. EN SON FOX DÜNYA Hı\VADlsı.Di 
ap,anımım )'ap e" tali 1 eeldi~ lave edi kte- lüzumlu bulunduğunu t ren l>tr ~!!!l!i!ll!lllll•••••••.. Bııdln ..ı u dt .....Uallı -t• 

A dU. kararı ame ile !An olunrn tur. li•••••••••••••••••İııl•••••••I 



• 

@IAYl"A - 4 ---

Nakleden: Faik Bercmen 
Sayfiyeni1ı 90ft günlerinde idik. 

'Bu sabah kahvaltı.da karını: 

meşgul olmamızı icbar ediyor am
ma, böyle latif ve güzel bir günde 
değil. Ben yapamam doğrusu ... 

Karı.nı ~yle cevap verdi: 

- Ben de doğrusu evimde bir 
sürü işlerim dururken, huzuru kalh 

le kalkıp tenis oynamasını anla

mam. İ§inıi bitirmeden bir yerleıe 
çıkmam. 

Karım ciddi ve kati bir eda ile 

t KD A M S - İKlNCIKANUK ın41 

1 1 

GÜNÜN MEVZUU j'l=,l~~?~~:~l jARA DA SIRADA] 

194---. -. ........ ~ -ı- 11 - - -·- Kaba ram az sın K e 1 Fatma ! 1941 yılı, dünya gazetecilerindeı' 
başka, muharip ve gayri muharip 
büyill< devletlerin reislerinin dava 
larını dahilde ve hariçte müdafaa 
etmelerine, düşüncelerini anlatma
larına bir vesile te§kil eyledi. 

ıçın , 11 • 

Siy/enen : -0 -~~ 
Nutuklar 6 

CEMAL KA YGILl_I 

Kabaramaz rm, babahindilerın deminki babahindiler bu hiMe1 

' ____ • • • üçü de, alimallah, öyle bir kabar- şl<ldetin yanında, solda SJfır kal' 
•Cii.mleniıı maksudi bir; Y ouan: Hamit Nuri Irmak 8 • • ___ • mışlardı ki, bu kadarını ne rah- dı. Şimdi çocuklar, çil yavrusu 
Emma rivayet muhtelif.• 

1
) t • metli Kavuklu Ali, ne Abd:ürra- bi, gerisin geriye kaçışıyor, k~ 

.. 1 t k b .1 lı'.ımwn tanılıp, tanılrnamasını si- .
1
. di Ma d d 

1
. e'ı 

Her soy enen nu u , u vesı e s !dan ala zak, ne de Hamdi yapabi ır ·. - a yer en e 111<! ne geçerse, P r 
.1 h lan . t lht yasl bir görıiş telakkı eden Sovyet- 0 s : . 
ı e er yapı neşrıya su en, . . h 1 _ Galip. 2 _Çıbandan çıkan, yok. lfını a, orta oyunu numaralarından rindn fırlatıyor ve ağzma geı 

f hta b h kted. B 1 ler Bırlıgı, bunun kuvvetle ma - de d 
re a n a setme ır. u nası . . • .. luk. 3 - Giritte bir ııebir. 4 - Ç-0- biri de buydu: savuruyor u. 

vedilmesı ımkiinı bulunmadıgı du-
elde edil~k? Harple, muharebe- banlar (cemi), ıstırap !)ekenin feryadı. Genç ve fettan zenneler, annele- Manzaranın bundan ötesini sı 
nin devamile, nihai zaferin kaza- şüncesindedir ve böyle bir harbe 5 - Heı·kcs orada aksini görür, itim- ri ve Şetaret bacılarile meydana redernedirn. Fakat bu haşanlal"· 
nılrnası·ıe ... Bu vazı.yete go··re, har- devamın manasız oldug"u mütalaa- yev1 bir madde. 6 - Bir sı.fat edatı, l '-· h. dil ~- k d -~ • 

- bağ. 7 _ Bir göz rengi. 3 _ Emir din- girerlerken, uzaktan ale ecaip ....... ın er=n ve il a >=an sG•·· 
bin devam edeceği zamanla, sul- sındadır. ıemiyen, bir "'yin aksi ve ~rsi. 9 - yafetli Kavukluyu görünce, onu kimbilir daha ne kadar .hın<l• 
hün geri geleceği devre, mücadele- Avrupada devam eden harbin Tetkil<, fikir ve mütalea. bir hindi zanneder ve meşhur te- kazı ve kaç zavallı yolcuyu kabar 

- İki gün sonra evimne döne
ceğimizi düşündükçe, IH! kadar se
viniyorum bilsen, dOOi. Kış aazır
lığnıa ait yapılacak bir sürü işle

rim var. Bilhassa alt katın temiz
liği .. Yeniden eve taşınmak, bize, 
adeta yeni bir hayat verecektir. Bir 
ııürü projeler lıazırladını. Nasıl ca-
111m, söyledlklerirn seni OQzb&tmi

Y"Jr mu? 

nin husule getireceği ihtilatlar he- hedefleri nelerden ibarettir? Dev- Yulrarıdan aşalı: kerlemeyi tutturup, el çırparak, rnağa çalıştılar? Amma diyeceil 
konuşuyordu. Onun bu iş ciddiyeti men kestirilemez. Gayri muharip Jet reislerinin nutuklarındaki söz-

2 
_ vu··- başlarlar kızdırmaya: iniz ki: 

1 - Bir Hind hükümdnrı. 
bana da cesaret verdi. Tekrar rna- büyii-k devletlerden Birleşik Ame· teri, gazetelerin sütunlarında sıra-\ mıttaki ~lişkinlik, Bir cins vahşi bay- Kabaramazsın kel Fatma, - Hindi kabarır amma, kaz 

- Ne demek! Elbet karıcığım. samın başına çöktüm ve bir yarını rikanın 130 milyon nüfusu temsil sile neşredilirken, herkes anlamış- vanlar (cemi). 3 - Dimağ, kıymetli so- Annen güzel, sen çirkini barır mı? 
Ben de senin duyduklarım hisse- düzune mektup daha okudum. Son· eden Cürnhurı'eisi Mister Ruzvelt, tır. ı pa. 4 - Valideler (cemi), bil- edatın İcabında kaz değil. ördek b 

diyorum. Fakat şu tatil gimlerinin k. . . b d b. .• . . . b. tersi. 5 - Bir soru edatı, yemek. 6 - Tabii makamla söylenen bu te- kabarır. Nasrettı·n Hocanın me,.ıı ra yazı rna ınesının aşın a ıraz düşüncelerini anlattı. Neşredilen Sovyetler Birlıgı rıcalı, har ın Kaptanın verdiği emirlerden. 7 _ Ta-.,_ -ı-.. k g . be i üzmüyor • b 1 d k 1 kerlerneye, zurna ile çifte nara da fıkrasını bilm· ez mıs· ı·ıu·z•. Hoca . ..., ..-"ca eçmeııı n yazı yazrnaga aş a ım. bu nutuk. dünya gazetelerinde çe- hedefleri hususunda müstemle e- vır, hudut. 8 - Nota, Müteallik, bir 
değil. Maarnafih bir taraltan da .11 . . h.af. i_ften iştirak edince, Kavuklu' '!Ün, mutfakta kazana yag"lıca ı · • Bu sırada Mister Hüg'ün beni şitli tefsirlerin başlamasına yol ciliğe, mı etlerın ıstısmarına mu- harfin okunuşu. 9 - Ay ışığı. , 

ld G. fıtilı alır, kabardıkça kabarır, .k:a- k l t" . k ' ~ buradaki işsizlikten buna ırn. ;- çağıran sesini duyarak yerimden açtı. halefetini tekrarlamaktadırlur. Ne· Evvelki bulmaoaoım luılledi:miş ""'Ji: . - az yer eş ırıp, azanı ocaga 
de ·tmez b" ·km· 1 kt bardıkça kabarır ve nihayet: duktan sonra, çömezlerinden b r gı ırı ış o an roe up- fırladım, pencereye yaklaştım. Yapılan tefsirlere yenilerini ila- şir vasıtaları da ayni mütalaayı 

1 2 
, 4 5 1 7 9 

t _ Gulu gulu gulu gulu! ne: 
.!Mı açıp okumak ve yeni mevsım Hüg, hem işaret ediyor ve hem ve etmekten ziyade, dünya siyasi serdetmektedirler ve beynelmilel "' !_

1

_!- f y .ot I I! Aj D" 1 · ·· · ı 1 
, . ı-~ . . t .,, "' ıye zenne erın uzerıne a ı ınca, _ Dikkat et, ocak harlıdır, J ıçın tasar ..uıgım 1

§ programun at- de bağırıyordu: muvazenesinde olduğu kadar, iktı- vaziyette tatbikı kabil o!.mıyan es- k hkah k k 
bik etmek bana da haz ve zevk - Yahu bir tek arkadaş bula- sadi, aınai v askeri kuvvetlere da- ki mefhumların, tenkitlerden ge- 2 U S -" R E D p A ·

1 
S_ ı seyırF· kcilterdd~ ~ 

1 
la ayydı uDau·· çı-çaa;. kabarıp taşmasın! 

e..ecelrt A R A D A • S J ı· a a ' un oy e 0 rna · n - Diye tenbih etmiş ... N"<len S 
v ır... madırn, gel seninle bir parti ya-ıyanan bir ölçüde 200 milyon nüfu- çirilmeden evvel kullanılmasına J - -

1
- N D A -M-. şamba taraflarında: ra tencere fıkır fıkır kaynarııı 

Karım biraz durakladıktan son- palım. sa sahı"p Sovyet Sosyalist Cümhu- mahal '--'lmernesı· h·-usunclaki 4 L /ı\ A - j 
.... "" I Kabaramazsın kel Fatma, başlayıp ta kapak yerinden oj"ı 

Ta, yme konuştu: Bu teklif gevşememe kfı:fi geldi. riyetleri İttihadının halde ve gele· düşüncelerini de ilave ediyorlaı. 1 S 1 S ti IE T il !. Annen güzel, sen çirkin! yınca çömez, Hocaya uydurma 
- Her şeye rağmen çdışmak, Sahilin ve tepelerin üstündeki sis- cekteki vaziyetini tesbite çalı~rna- Fı.kri veya manevi safhasını bu 6 O L ~ M _P •,_M_ U Ş j 

• 1 Diye kızdırılan hindiler, hakik.) arapça ile seslenmiş: fiip!Mısiz !ci, çok zevkli.. insanlar ıer dağılmış ve sabah bütün par- yı daha faydalı bulduk. tarzda da huJ<sa edebı·ıeceg·-ı·rnız 1 . R • a A' I D A T B b. b b h. d. k -~ 
" 1 ve simsiyah ırer a a ın ı, ı,,.,ı- - Ya Hoca fendina, kaz 1<ab~· boş ve tembel bir hayat sürmek laklık ve güzelliği ile ortaya dö- 23 Ağustos 939 da Mosk'>vadıl, Sovyetler Birliği noktai nazarı, 8 _A _h A 1 M &\ C A zJ ranlar da, o civarın yarı hırpani haa! 

ic;iıı. yaratılmamışlardır. B~ _hafta,\ külmüştü. •Gitsem mi? diye dü- Almanya ve· Sovyetler Birliği hıi· mad<li kısımda, fiiliyat sahasında • N U R ' L ' A N !A N B çocuklarıydı. Hoca da br.hçeden şu 
7"lll gelecek olan lıizmetçıyı bek- şündürn ve hemen kararı verdim. kfunetleri murahhasları arasında bitaraflık siyasetini bu harbin so- Tam ben, yanlarından geçerken, vermiş: 
lemeden yapacak 

0 
kadar çok iş- Merdivenlerden hızla inerken, imzalanan dostluk ve ademi teca- nuna kadar devam ettirmeyi, kı- babahindilerin hiddetten öyle ba- - Kepçelle zine basaruhaau! 

}e(o;m var ki, sorma... karım beni karşıladı ve: vüz muahedesi, beynelmilel vazi- zışmasına amil olmak şöyle dursun, baları tutmuştu ki, handiyse ço- Gördürrüz mü, yalnız hindi 
- Benim de öyle kancığırn, ar- - Umarım ki, bir yere çık.mı- yette mühim degı··şikliklerin husu-- .ad . , .1 lrn •-- cukların üstlerine atlıyacak, onla- ğil. , icabında kaz da kabarıvorfll sulhün ı esınde amı o ayı ..,... , 

hk polis romanları yazacak kadar yorsun, dedi. !üne sebep olmuştu. 31 İlkteşrin 4 lkı" nci ka. Cumartesi rı pençe ve gagalarile cüdik, cücük Hakiki ka;.ın kabarmesııu hir f 
da akt· k Şu be ·· cih eylemeğe dayanıyor, kendile-

v ım yo · on ş gun zar- _ Ha, evet canım. Bir yere çık- 939 da uzun bir nutuk söyliyerek. ıs.so Müzik edeceklerdi. Derken elinde balık denemez amma, mecazi kazlar 
fı-~ lm l' 1 rince bu tarzda izah ediliyor ve bu 9.00 Program b 

1 
d • N uua yazı ası azım ge en on dört mıyorum. Buraya sııi, sana, yeni şimdiki muharebede kendiierinin D.Oa Ajans 19.30 Ajons ağından tor ası ; e çarşıya ogru kabarması, ins3nın pek tuha 

makale ile yedi hikaye var. Gün- bir &§k romanı için, bulduğum bır ve muhariplerin hukuki vaziyetle- arada her ihtimale kar şıazarni ha- 9.18 Müzik 19.15 Mflzik giden orta yaşlı, bir hatun, hindi- gider. 

lük edebi fıkrayı da hesaba katını- mevzuu müjdelemeğe geldim. Ay- rini dahi anlatmış olan, K. Molo- zırlığı devam olunuyor. 9.45 Ev kadını 20.15 Müzik lere acımış olmalı ki, çocukları Buna şimdi mis&! de ister5~ 
)'O<"Um, rıca, senden, beni ta yemeğe ka- lof, .tecavüz• ve cmütecaviz. gibi Birleşik Amerika Cümhurreisı 12.30 Program 20.15 Radyo Gaz. tersledi: amma, rnisa!e hacet var mı,~ 

Sayfiyeden döndüğümüzün ikin- dar rahatsız etmemeni rica ede- mefhumların :ı eni ve konkret bir Mister Ruzvelt'in •Ocak başı• nut- 12.33 Müzik 20.30 Konuşma - Kabarmışlar ya hayvanlar iş- kör parmağım gözüne! 
ci günü .. Yine kahvaltıdayız. Ka- cektim. medlul, yeni bir mana ifade etme- kunda, Sovyetler Birliğınin Alınan 12.50 Ajnas 20.45 Müzik te. çatlayıncaya kadar kabaracak Or-non Cemal Koygdl 
rım sofradan kalkıp tabakları top- ğ b 1 d ğ 1 t 11 aya yardımı nasıl ki bitaraflığa 13.o5 Müzik ı 2Z.!O Müzik değiller ya zavallılar' Haydi baka- -4 

- Müsterih ol ... Rahatını boz·· e aş a 1 ım an a mış, ro errn ' 13.25 Müzik 22 50 
hy r k tb • · d · B d mugayir teliıkki edilmiyorsa, ken- Konuşma yım, bırakın onları da defoiun o- • 

1 a a mu aga gır ı. en e ça- marn. Zaten seninle uğraşacak vak değiştiğini, harbin bir an evvel bit- 15.30 Müzik 22.:;o Cazband radan! Manisada muhtaç çiftçı1 
1
·--a odama çıktım. Pencereleri · · b · ı· Al dilerinin İngiltereye yardımlarının ıs.oo Program 1123.~5 Yarınki pro ....,.,. tim yok. Ben de, senden aşag·ı~a mesını, anşı ıs ıyen manyamıı K. ı ·1 b t h. d·ı · b tohul'I dag-·tı ldı açarak etrafı, kırl&rı, manzaraiarı ' · d l h. öylece kabulünü istediği anlaşıl- 18.03 Müzik . 23 ... 0 Kapanış. ıi hanı er, u se er ın 1 erı ı- • 

inmemeni rica edeceg· im. değil, muharebenın evamı e ın- d b ıı Id ı İzmi 4 (AA ) M · ~· 
aeyre başladım. f ılım rakıp, kadına e e eş o u ar ve r, . . - anısa 

Tekrar odama çıktım, elektrik de, sulhün yapılması aleyhinde bu- mışb. Asker veya e rat yar ı peşi sıra ayn; nakaratı tutturdu- yeti dahilindeki muhtaç çiftçili 
Eyliilün ılık lıir sabahıydı. Sa- .. .. . . . 1 .. beki d' lunan İngiltere ile o zamanki rniit- hususunda bitaraflığı muhafaza e- ,A. ka ,,. bO 1 tohumluk b.,g"d•v tevziı·ne b•"ıı 

ku··- supurgesının lŞ emesını - e un. . . ..t n r- rSQSI lar: u « F 
hillerin üstüıı<le küçük bulut El kt .k .. .. , . . ... it.. .. tefıkı sabık Fransanın mu.ecavtz deceğini söyliyen Mister Ruzvelt- :ınıştır. Buaiine kadar Tur--d~ 

1 . d l e rı supurgesının guru usur.- 3 1 941 Kabaramazsın kel Fatma, ... ıı~· il' 
me erı 0 aşıyor.. den istifade ile tenis raketirnj a-ı· oldukl.arı.nın ifade eylemişti. Bu cı- in bu düşüncesi, ayni tarzda bita- - • • - A .. 

1 
. ,_, 

1 
300 ton, Çeşmeye 200 ton, J{P 

Bu sı da b h . d 1 h ti h h d l t •• nnen g•ıze ' sen çır ... n. 100 Akh. 150 G . .,4; ra a çenın uvar arı ar- l b. h g·b· d. 1 d e erın ıza mı er eve reı_, sı- ratlıg"ı sonuna •ka<lar muhafazaya 1 Sterlin • •• ' ton, ısaı'a tor.., o. ıp ır ırsız ı ı mer ıven er en . .. .. . u .. '11 r 
kasından, elinde tenis raketi İngi- . kt· N .. .. . . ·

1
yaset adamları, kendı duşuncesıne k'- . 1 b ed 100 Dolar 1•2.20 Kadıncağız, önce buna aldırış et- 10 ve Alaşehir kazalarıne e!li . . ınece ırn. eyse, supurgenın gu- devam . edece a:rın eyan en • 

1 
.,ı 

liz Sefattthanesı memurlarından .. .. .. . . 1 göre yapar yine ayni ölçü ile tef- 100 Frc. rneden yürüdü. Fakat çocuk ardan tohumluk buğday tevzi edilJP'~ 
rultıısu benı tehlikeden kurtardı. ' Sovyetler Birliğinin düşüncelerine 100 Liret fi!' 

komşum Mister Hüg göründü. O iv, it k tt k. d 1 t . sirler tevali eyler; gazeteciler dıi- biri, ötekilere: D;ğer kanlardaki muhtaç çi 
n<>nm a a a ı o a arı emıı- kısmen benzemektedir. 100 İsviçre Frc. 29.7725 B ık· d A d. b F t d d · ·---' da bu sabah karısile beraber say- . .. . , şüncelerini yazarlar. Bizim yazı- Florin - e ı a ı Y~ ır e, a ma re e pey erpey tevz.ml yıplP' 

fi de dön. .. t•· leyınceye kadar donerdun ... ' d b h 1 k. d.. .. 1 . Bu vaziyete göre, muharip bü- ıoo d~rniyelirn de A ,·şe diyelim! t-.._. ye n muş u. rnız a u usus a ı uşunce erı- 100 Rayişmark , auır 
Onu g&ünce, şöyle düşünmeğe Bu düşünce ile od~mın kapısını rnizin kaydını değil, Sovyetler Bir- yük devletler, aralarındaki rnüca- 100 Belıa Deyince, şimdi de tekerlemenin İktııat Vekili Balıkeairde 

başladım: •Ne kadar da tembel bıt da kilitledim: ve ayak uçlarıma liğinin noktai nazarııu tesbit eyle· deleyi devam ettirdikçe, gayri mu- 100 Drahmi 0.9975 Fatmasını Ayşeye çevirdiler: . -• 1 
ıoo Leva 1.6220 Balıkesir, 4 (A.A. )- lkt:ıs .. adam, daha dün, bana, bugün er- basarak, bahçe kapısına kadar yıi- mek esası olduğundan, bahisler iı- harip büyük devletler de iki tara- 100 Çek Krollu Kabaramazsın kel Aıı§e, irili Hüsnü Çakır dün şebtilf 

kenden işe b;ı~lamak üzere Sefa.re- rüdüm. Köşeyi süratle dönerken, zerinde tefsirlere, mütalaalar y;i- fa yardımlar, lehtarlıklar, aleyh- 100 Peçela 12.9376 Annen güzel, sen çirkin! &'ebn.İ!tir. 
te gideceğini söylernij!ti!• telaşla birine çarptım. Gözlerimi rütmeğe lüzum hissetrnemekteyiz. tarlık tezahürleri de devam eyliye- 100 Lozoti · ld A ~ 

G .d. b t rd kaldrırp bakınca şasakaldıın. Bu. ı ., d 1 t . . . t 100 Penıö Kadın yıne a ırmayınca, yşe- İsveç ıarap ithalini merı' 
ı ıp masamın aşına o 'l um; · .-umanya eve reısının son nu - cek, mücadele belki de gayri mu- y; de değiştirdiler: . 1 

veya yarım düzüne kadar mektup karımdı. Onun da elinde rake: kunda, evvelkilerde olduğu gibi, rip büyük devletlerin, muharipler- ~: t7eç Kronu 31.0975 Kabaı·amazsın kel Hatçe Stokholm, 4 (A.A. )- ls"i,r 
açarak muhtevalarına göre onları vardı, beni böyle karşısında şaş· muhtelif tarihlerde, Lehistan işgal den iki taraftan birisini fillen ilti- 100 Ruble Annen güzel, sen çirkin! küıneti, 7 Kfınımusaniden }tı ~ 

k ah ·· ·· k k 1 · ·ı· d d b l ""P"'P ve alkollü likörler itlı tasnif ettim. Yedincı· :mektubu a- ın ve rn çup gorunce, e ·e eme- ve ıstı asının feı· asın a aş ıyan Esham ve lalıvlli.I ,,-
zam elmelerine, muharebenin yar..ı Kadın önden, onlar arkadan 

çarken, bahçeden gelen bir ses be- ğc başladı: sulh teklıflerini tekrarlaması, te- Ergani 19.75 hem yu·"ru·· ,.or, hem cümbüşe de- menetmiştir. 
h büyük ihtilatlar yapmasına lüzum Sivas_ Erzurum 3 19.18 , 1 ıı 

ni sevinçten sıçrattı. Pencereye - Ben da a ilk .günden.. Şey .. cavüz ve mütecaviz mefhumunu kalmadan hitam bulacaktır. Ancak vam ediyorlardı . Zavallı hatun. h!lya Kraliçesi bara.be e 
yaklaşınca, tenis k06tümü ile Ma- Bu kadar fazla çalışmayı iyi.. B;ıl- takviye gayesine matuftur. Yine Hatçeye de kulak asmayınca, bu ziyaret etti 

bu hususta daha açık, katiyete ya-
daın Hügü gördüm. Karımı tenise madım da... Sovyetler Birliği. idelojisi bayrağı kın hükı.imler verebilmesi için de Memleketin üç milli cemiyetine defa da tutturdular, Ay eyi Ilayan Roma, 

4 
(A.A.) _ Stefaı:ıi: 

çağırmak üzere gelmişti. Elindek; Ben de kabahatlivdirn. Suçlula- altında devam ettirilen harbı, bıi- a~• zamanda yardım fll'Satı heY yaptılar: "'"ralı·•e, son gı·ı·nıerde gelerı b;P 
muharebenin, gelecek aylardai<i , ~ n , " 

raketi sallıyarak: ra mahsus bir gülü> le: ıu·· n du·· nya hakları için daha bü,·ük •aman ele ge•~~. Kurban Bay- k l B 11 · ı · · K J·b' 
' yeni taarruz ve rnüdafıfa safhaları- • , .. ~. _ Kabaramazsın e ayan, yara ı arı zıyare ıçın ızı • 

- Dogrusu insanın böyle güzei - Evet, diye ce,·af verdim, ben tehlikeleri olan bir mücadele şek- -mından istifade ederk kurban . 13 ntın>Malı hastahanesine t,) 
nın neticelerini anlamağa lüzull'. •• Kadın bu sefer dayanamadı, bır-bir günde mutbak işlerile uğra. de ayni fikirdevim, fakat şimdı !inde telakki etmekte, bunun hak- •tmiştir 
olduğu diişüncesindeyiz. derilerimiıi T. H. K. na verelim. den ters yüzüne döndü. Ve bu ha-ıgı · masını günah sayarım, diyordu. hangırniz eve dönüp süpürgenl'ı lı olması için hiçbir sebep görme- •lliiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;iii;;i1' 

Filhakika hayat bizi zaruri işlerle fişini prizden çıkaracak·' mcktedir. İdeoloji sisteminin ale- Hıhnit Nuri IRMAK -'lll!llll!llııılllllı-111111'5IPlllifP!"'llllllı!lllllll!lllllllııllJşarata karşı öyle bir kabardı ki, 

=================-==================== m Şehir Tiy•tro! 
BÜYÜK TARİHİ ROMAN No: 96 Tahtı bir Şalıı kerimüt tab·a ıes- DENİZ MUHAREBELERİ kaleyi, Pazas adaııını zaptetti. Bazı işlerile meşgul olmak istiyordu. Tepebaıand• 

liım ettiler Süleyman Kanuni devrinde de· sahilleri de yağma elti. Bunun için karadan ittihaz olu- Dram kıamııııl' 
nizciliğımiz dünyaya şan vermişti. Almanya İmparatoru karadaki nan tedabire nazire olmak üzere. 
Kral Ferdinad ;1e muharebeler ka· mağlfı.biyetlerinin acılarınm ve denizden taarruza mani olacak te· 
ra<la devam ediyordu. Almanya Türklerin Adriyatik denizine, İta!- dabir ittihazına lüzum görüldü. l 
İmparatoru Şarl'a karşı olan hare- ya sahillerine hakim olmalarına Meşhur Hayrettin Paşa, korsanlılı:
kat çokluk denıze inhisar etmişti tahammül edemediği gibi, Şimali tan alınarak, Kaptanı Derya tayin 

l~.fm:~m-ı~r!l··ır.ı~ını-·~ıı : .ı. • 1 1 !ili! ·• 'I' ' ~ Artık Hürrem Sultanın desise-
! ' . •• R ' h ı..:Jı.. 1 

- '" ]eri bütün tesirJerıni hasıl etmişti 
f.~n-;r:i";illmt;Wlt;-r~;l"'['lilf.'j'!j'";ıl"~~!'1 ıüç yüz yetmiş şehzade, beş çocuk, 
llU!U _ !B'.:,;Jl.l!.!; --· A __ llf'--Jij! ~ 1 ıkı vezır, muhterıs hır kadının 

Yazan: M. Sami Karoyel ·- masum kurbanları olmuştu. 
Deniz işlerjnde Barbaros Hayret- Afrikayı :ıaptetmelerine de taharn- olundu. 

Mazlum şehzadeledn tabutları 1 düklerı padışaha bildirildi. 
Amasyaya dogru götürülürken, Bunun iı:rerıne Kanuni Sultan 
halkın feryadı gökyüzüne ç>kıyor, Süleyman, İran Şahına iltifatlarla 
miisebbıplerıne lanetler yağdırıh- dolu na;ı-meler yolladı. Çünkü Şalı, 
yordu. Beyazıdın oğullarını kendıoe tes-
Osmanlı elçileri hududa kadar, lim etmıştır. 

tıış!arla , hakaretlerle teşyı olundu. Kanuni, İran Şahma üç kere 
Halkın yiıreğı kan ağlamıştı. yüz bin miktarı altın ile mütead· 

Sultan Süleyman bu cmaycti dit ve zıkıymet hediyeler yolladı 

Zamanın şajrJerı şöyle yazıyor· 

clu; 

Osmanlı hanedanından ihtiyaı 

bir padışahın: hayatını işü işretle 

geçıren, dimağının bütün faaliye
tını kadınlar ağuşunda kaybeden 
bır ~hzaı:lesi kalmıştı. 

tin Paşa. Turgut Paşa, Piyale Pa- mü! edememişti. Hayrettin Paşa, BarbarOll Hay-
şa gıbı dahiler meydana çıkmışlar- Bali Bey Zade Ahmet Bey, as- ı rettin namile §(ihret bulmll§ bir 
dı. ker ve donanma ile derhal Adriya- Tüıık bahriye kurdudur. 

İeteı·gotun fethini mucip olan ü tik sahillerine yetişti. Derhal Kro- Hayrettin Paşa Midillili bir ııi-
cüncü Macaristan seferı sırasında, ne'yi rnufıasara etti. p.hinin oğludur. Babası aslen lz-

Sultan SiJleyman, sarhoş veliah· Cenevizh meşhur Anderya Dorya- Dorya. bizim donanma ile harbe mır havalisindendir. Anadolulu-
tile iftihar edıyor, büfün ümidrnı nın t..ııtı idaresinde buhınan Al· 'tutuşup bazı hasar verrneğe mu- dur .. Sipahi olarak Midilliye geç-
onun hayatına rapteyliyordu. 1. t ş lk ,. do- va:ff k oldu mi"ta. .. . manya mpara oru ar en m a . , 

Artık uzun ve purheyecan cına· nanması Paparun donanması ını~i· L~kin, ·kati muzafferiyet kaza- Barbaros Hayrettırı'in asıl ismi 
yet devirleri kapanmıştı. Çünkü, rnarnile bir Ehlisalip teşkil ederek, ruımadığı gibi, hatta Krone'yi mu- H.Ji<V idi. Hıristiyanlar Ofta .Bar
ölen ölmüştü. Mezara giren gir- Türk sahillerine teca\liiz etmişler· hasaradan kurtarmağa muvaffak baroeo namım verB!işlerdir. Kamı-

muvaffakıyet addeylemıştı. Genç 
İbrahım;n kemanından dökülen 
nağmeleri hassas bir lralb ile dm· 

liyen Süleymam Kanun!, cellatlar 
elinde telef edilen oğlunun ve to
runlarının feryatlarından müteez· 
ıi. olmuyordu. Masum jehzadeleriıı 
cesetlerini Sıvasın haricinde aöm· 

mışti. di. olamadı. ni Sl>leymım, ~ Hayrettin iami-
Çilnktı lltikm.ü kadiri k4']/yvmu Turgut Reis 'Maltada vakar ve Dorya, otuz beş büy(ilr w kırlı Bu 91rada müzakeratı sıılhiyede m tumıştır. 

K1J&om& E;;wU namusile şehit oluy<>r, Kanuni M.a· sekiz kıta orta ~ kumanda bulıman Avusturya sefirine, vezı- Barbaros l:riradeN ne beraber, 
Taht ile taoo.tu taksim ettiler cariatanda, Sigetvar'da Oğuz nesli- ediyordu. riAzam İbrahim P8§amn dediği gi·· denizlerde konanUk ediyorlardı. 
Bahtı '1Öf' kim tahtai t~ nin azmini ~mış bulunuyOi"· Moravada Krone limanile kale- bi, Kron& harben iade edildı. Müth!§ korııan idiler. 

l>iıuü Beya.ııa d.u. ·~ İnebahb. lr&tezi ağzmdaki iki lhı ~ devıet 1nw ve kak ~ "°"J 

Pu.ar gündüz sa.I 15,30 dl 
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Komedi kıamınd' 
5/1/Hl Pazar ırünü gündiP ,f 

15,30 ... 
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ııkfıımı saat 20,30 d• j 
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'---------------- Iarını ltalyanlar 
Bir kız, çalıştıgı dükkanın b • t ı , m ı ş ! 

Hindiçiniden 
uçan Japon 
tayyareleri 

Nazilerin farkın
da olmadan yap
tıkları hizmet 

Pamuk 
• • 

kongresi 
bitirdi • 

mesaısını - • ---·-----Ü 8 i k al 1 n a ç 1 k a ffi 8 l ffi 1 ?. kalyan Denizaltıları 
İngiliz vapurlarına 

Çinde K.unmiııg'e şid
detli b•skınlar vapmış 

Amerika ataletten 
kurtarılmış 

(Baf !aralı ı lııcl sayfada) ı •- &kadaşun Fevzi Lôtfi bana 
la dinlemif ve toplantısına nihay~ h°"am, diye hitabetti ve bu su
verın:iştir. retle en hassas bir damarıma do

Pamak kongre!Iİ azası, kongnı lrunmuş oldu. Bir hoca için en bü-

Reddedilen nitanlı bu yüzden bir hadise 
çıkardı ve iş nihayet mahkemeye intikal etti 
Mahmutpaşada Tarakçıle.rdıı. Va~ ı kardığ'.'.1'ı, maksadının. fena o~-

henin terzi dükkam önünde evvelkı ğunu soylemış. sonra yıne V ahenın 
ikşam bir hadise olmuş, ve dün dükkanına yaklaşarak o sırada ka
muhakemesi yapılmıştır. HA.dise pının önüne çıkan Vaheye kızı. ne 
şudur: maksatla üst kata çıkarmJ! oldu-

Terzi V ahenin Zanıhi adında bir ğtmu &Ol"J•U§ ve münaloaşa başla
kız çalışmaktadır. Zaruhi Süren a- mıştır. Bu mııda hiidiııeye bekçi 
dında bir gençle nişanlanmağa ka- gelmiş, ku• kapıya çağınlaralt ya
rar vernri§, Vahe de tev.assut etmiş, karı niçin çıktığı SOl'ulmuştur. Za
yüzükle;.- de hazırlanmıij, fakat ruhi dükkan k~panac:ığı için iş el

sonradan nedense Zaruhinm babası biselerini değiştirmek için Çlktığı
Baçik bu izdivaca muvafakat gÖ<· nı si>ylemiş, bunun üzerine Valıen 

iie kızın şikayeti üzerine Siiren ve 
arkadaşı Ago;ı yakalanmışlardır. termemiş ve nişan bozulmuştur. 

Bu vaziyetten çok müteessir o
lan Süren nişanın bozulmasının Za
ııuhinin yanınÜa çalıŞığı terzi Va

henin sebep olduğuna hükmeimiş 
ve evvel.ki ak§arn arkadaşı A.gop 
ili! beraber Vahenin dükkfınına gel
miştir. 

Siireıoı kap!dan bakıp Zanıhinin 
d.ükkA.nın üst katında olduğunu an-

bı~a dışarı çıkmış ve komşu 

ıl!ikkanJarda bulunanlara V ahenin 
Zaruhiyi dükk:Anın üst katı.na çı

• 
Bir radyo hır
sızı yakalandı 

Dün sek.izinci asliye ceza mah

kemesinde bakılan bu davada l!'l· 
bitler dinlenmiş ve neticede maz. 
nunlann isnad yollu söz-ler söyle

mek suretile hak,.,.et etültleri anla· 
şı~ır. Ancak suç kanununun 
tarifatı dairesinde tekemmül et
memiş ve söylenen hakaret sözle
ri bir kaç şahit tarafından birden 
değil, ayrı ayn yerlerde duyulmuş 
olduğundan maznunların beraetle
rine karar verilmiştir. 

Bermud'da 
geçen hadise 

-••ı---

Yılbaşı gecesi radyo- Ja?on gazeteleri şid
nun parası ile eğlenmiş dedi nqriyat yapıyor 

Seyyar satıcılık yapan Adil Çi- Tokio, 4 (A . .A.) - D. N. B. ajan-

men Yılbaşı gecesi eğlenmek i&ta- sının hususi muhabiri bildiriyor: 
m~, fakat parası obnad.ığmdan dü- Bütün gazeteler Bermüd adala
şiinıneğe başlamıştır: rında vukuu bildirilen hadise hak-

Nihayet ciir'etkaraııe bir karar kında şiddetli yazılar Y1'Zıyarlar. 
veren Adil, gece yarısmdan som·a lUdise şudur: 

gizHce Tab.takalede Y;usufun k&A- Clipper tayyaresile Aınerikadan 
vesıne gmruş ve orada bulunan IAvrupaya gitmekte olan Japonla-
radyoyu sırtlayıp dışan çıkmış ve .. 
bunu hemen bir tanıdığına götüre- rın paralan ve evrakı musadere e
rek elli liraya satmıştır. dil:rniştir. Matbuat Japon hükfıme-

Paraları alan Adil Beyoğhm.a tinin_ enerjik bir prot~toda bulu
geçıniş ve sabaha kadar içkili lo- nacagıru zannetmektedir. 
kanta ve barlarda parayı bitirince- Yomiuri Şimbun gazetesi bunu 
ye kadar içip eğlenmiştir. Fakat da- •Korsanlık. addetmekte ve bu İn
ha eğlencenin sarhoşluğu geçmeden giliz tedbirinin asla yerinde ve mu
sabahleyin yakalanmış ve hakkın-· hik olmadığını bildirmekte:lir. 
daki takhikat dün ikmal edilerek 
Sultanahmet birinci sulh ceza mah
kemesine verilmiştir. Adil Çimen 
ırııçunu itiraf etmiş ve tevkif edıl· 
miştir. 

iki hademe arasında 
Bir makasla yaralama 

Yeşilköy istasyon caddesinde o
turan Hatice Akil ile ayni yerde 
oturan Hatice Özge! bahçeye ça
maşır asmak yüzünden kavga ede· 
rek H. Akil, öteki Hal'iceyi makas 
ile yaralamıştır. 

Dün cezalandınlanlar 
Emniyet altıncı şube memurla

rının dünkü kontrollerinde tram
vaya atlıyan 21 kışi ve belediye 
talimatnamesine aykırı hareket 
eden 13 şorör cezalandırılıntş, muh
telıf semtlerde dilenen 6 dilenci 
yakalanmıştır. 

Yeni 
<abi 

• 

Fin 
esi 

Devlet Bankası Mü
dürü Başvekil oldu 

Ingilterenin 
Kahramanlık 
Ve cesareti 
~~~--~-~ 

Nev7ork Herald Tri
bünün bir makalesi 
Nevyork, 4 (A.A.) - Nevyork 

Herald Tribune gazetesi, başmaka
lesinde şöyle yazmaktadır: 

Cidden inanılınıyacak bir cehen
neme dalml§ bulunan bugürİkü ga

rip İngilterede kahramanlık ve ce
saret ruhu yeniden yaşamaktadır. 

Mes'ut günlerin siikıineti içinde 

görmek için imanlı gözlerle bakıl

ması lazım gelen her şey şimdi 

hayre teden düşman için bile pek 

aşikardır. Toprak altındaki siper

lerde İngılizler şarkı söylemekte 
ve yangınlara karşı şiddetle müca

dele etmektedırler. Henüz bomba

lar düşmekte iken İngilizler avcı 

tayyarelerine bınerek ümitsiz gece 

muharebelerine gitmektedir tic81'et 

gemileri ölümün dolaşmakta oldu-

H~lsinki, 4 (A.A.) _ D. N. B. a- ğu dcnızlerı aşmakta<iır Hiç k:im-
jan81 bildırıyor: senın İngılterenın şeref ve bü. , ılr-

Ycnı Fin hükfünetınin listesi bu lük kazanacağını ümıt etm ıe 
gün n _redılmiştır: 

Minlimdiya bankası drrektörii B. 
Johıı W ilhelm Bangele, Başveka
le(e Telmıştir. 

z,, aat: Bmvföami Ka.liokslct,, 
Jllakliyat: Doktor Vilho Annala. 
Mı· a ıye B. Jı..Jıo Koıvısto. Harıcıy.? 
Na rı B. Wiıtıng ıle Milli Müda· 
faa Naı:ır B. Rudolf Walden ve di
!lP• n~zırlar ırevkilerini muhafaza 
rtn, ·kte~irler. 

ihtiyacı yoktı-r. 

Ümtd ve büyüklük kubbesi, ha
s3ra uğrayan Coventay'nın muzaf
fer kulesi kadar büyük bir serahat

le dımdık durmakta.dır. 

İngilterenin 1941 senesinr girdi

il'i bu saatte bu senenin ona bir sulh 
ı<etinnesini temenni ediyoruz. Ve 

kadehlerimizi jerefi ve büyüklüğıi 
ile mütenasip, kcn<lisi. içın olduğu 
kadllt' bizi ıçm de kazandığı bi.: 

Fin!" di an ·va bankası direktörü B sulhwı şeref1D41 kaldırıyoruz.• 

hücuma cesaret 
ede memi ıle r 

Londra, 4 (A.A.) - İtalyan de
ni.zaltı kumandanlarımn İspany.:ıl 
vapurlarını batırmak için emirler 
almış olduklarına dair olıın haber
ler hakkında şimdi Londraya daha 

NevyDFk, 4 (A.A.) - Hitler tara- kapandıktan sonra orman ~iftliği- yük şeref, en büyük iltifat, yetiş
fındaa iıhd-as edilen nazHer farkın- ni ve hayvanat bahçesini gezmiş- tlldiği talebesinin kendisini geçti
da olmadan demokrasiye pek kıy- terdir. Bundan sonra Ziraat Veki- ğini, k61ldisinden daha yükseldiği
metli bir hizmette ooluıımuşlardır. linm Muhlis Erkmen, kongre az,... ni görmektir. Arannda birçok ta
Bu kanaati izhar eden Nevyork Ti- a şerefine Şehir lokantasında bir !ebem var. Bu talebelerimin, bu 
mes garetesi şöyle devam eimekic-1 iiğle ziyafeti vermiştir. Samiml arkadaşlarunın biiyük muvaffakı
dir: geçen bu ziyafetia sonunda Vekil yeUerini, ilimJerini ve fnzilet:er;.. 

.Naziler Demokrasiyi ataletten pamuk toplantısının çok vetilt me- ni görmekle bir hocanıu duyebile
saisini tebarü" ettiren bir nutuk ceği en büyük şeref ve iftiharı du
söyliyerek arkada§larmnı, gerek yuyorum. Bu iftihar ve şeref yaş

Vekillet ve gerek şahsı hırkkında !arını eğer gözlerimde görrnüyor

gösermiş oldukları kıymetli tevec- sanız, bu, ouların kalbime dökü

sarih mıılumat gelmiştir. Eylıll zar- kurtarmışlar, !rusurlarmdan uzalr-
fında batan İspanyol vapurlarının taştırmışlar ve onu uğrunda feda 
adedi altıd1f. Bu vapurlarda Cenup edilecek bir şey kalmadığını zan.. 
Amerikasından İspanyaya sevkedi- 1 - netliği bir gayeyi müdafaa etmek 
J.ın yiyecek maddeleri bulunuyor- vazifesi karşısında bırakmışlardır. cüh ve iltifatlarına karşı şükran 

du. Aynı ay zarfında Jose Carran- İngiltere, Alınan bombaları altındıı borcunu, onlann direktif ve dilek-
za adındaki balıkçı gemisi Vıllano hareketsiz durmuyor ve cesaretin-
burnunun batı şimalinde batmıştır. den hiç bir şey kaybetmiyor. İşgal 
.\yni tarihe doğru Faroonse ve Cal- altında bulunan memleketlerde 
vora adında iki balıkçı gemisi aynı tenkidçi, ayni zamanda cüretkar bh 

terini yerine gefümeğe çıılışmakla 

fiili olarak ödeyeceğini teyit ettik-

ten sonra demiştir ki: 

lüşöndendir .• 

Bundan sonra Ziraat Vekilimiz 
içinden yetişmiş, içinde büyiimüş 
olduğu ve içinde bnlunınakla gıı

rur duyduğu Tiirk köyliisii şerefi
ne kadehini kaldırmıştır. 

,arzda batmış ve Kanunuevvelde Hinıliçi.ıü ve Çin hudutlarını mukavemet fikrinin doğurduğu 
...&tt h 'ta ad bil h'' · B d" d •• k f irtibat vasıta.lan telsizdir. :ı.taamafih, de San Carlos vapuru Juby bumuy- .. -- eren arı görülüyor. Aınerik a e urrı· ar Ja UŞIDC 

::!~bir kac kişinin sahildeki kayalıklar 
.2 Fuente Ventura arasında bir İ- Tokyo, 4 (A.A.) - Cenup Ç\- yet prensiplermıizi tekrar gözden •• arasından sızabılıncsi ve yahut her han_ 
ıalyan denizeltısı tarafından ·batı- nindeki Japon filosu kumandanlığı geçirmek zaruretinde kaldık ve U Z e f e gi bir motörbob.ın Tobnık'tan Barcfü'ya 

tarafından neşredilen bir tebliğdo bunların kıymetini daha iyi anla- sahil boyunca süzülmiye muvaffak oia-
dıkl k - 113' ıaratı 1 inci sayfada - bilmesi ihtimal dahilindedir. 

Hindi - Çinide Fransaya kiralanmış dık. Nazil. erin etrafa yay arı a- . B di k "d f 
. . ıkl · mız ar yanın mer ez mu a aa HÜCUM NASIL BAŞLADI 

nlmıştır. 

İtalyan denizaltı folosuna verilen 
o uemrin manasını anlamak güçtür 
Bahusus ki İspanyol vapurları 
'.ıangi suretle olursa olsun mütte
fiklerin menfaatine herhangi bir 
ticaret yapamazlar. İspanyonın İ•· 
panyol halkını doyurmak için bü
tün vapurlarına ihtiyacı vardır. 

Verilebilecek tek mana, İngiliz va
purlarına hücuma cesaret edemi
yen İtalyan denizaltı filosunun e
rıerjisini müdafaasız İspanyol va
purları üzerinde göstermesidir. 

bir üsten kalkan Japon bahriyesi- ranlık nnde bunlar yenı 1§ a ay- hatlarında 14 kilometrelik bir cep· İngiliz karargahı, 4 (A.A.) 

ne mensup tayyarelerin Yunnan dınlandı' Her günkü ~ayata tatbuı: he üzerinde 3 kilometre ilerlemiş- Dün sabah şafakla beraber Avus· 
Vilayetinin merkezi olan Kunırung edilen bir akide sıfatıle demokras_ı Jerdır' . Hu"cum Avustralyalı kıtaa
üzerine bir sıra şiddetli baskınlar örf ve ade~lerimize. lüzu:nunclıın tın coşkun hamlelerile yapılmıştır. 
yaptığını kaydedilmekte ve faka; fazla lütufkarlık getirdı. Şundı ıse K.ıtaatınuzın zayiatı nisbeten azdır. 
bu üssün neresi olduğu bildirilme- demokrasinin canlı bir alev haHne · Harekat muvaffakiyetle devam e•· 
mektedir. gelmesi lüzumunu takdir ediyo~. mektedir. 
Tebliğe nazaran, hava filolan Aksi takdirde ölecektir. B:-' .harbın Sudan hududunda topçumuz ve 

Kunmiııg elektrik santralini bir ümidi muzaffer demo!<rasırun şım-- devriyelerimiz yeniden faaliyet 
yığın kül haline koymuş ve bir ha- diye kadar gördüklerimi2:d.en daha 

göstermişlerdir. 
ve meydanile bir askeri mektebi ve oon ve daha serbest bir med'2niyete 5000 ESİR ALINDI 

şehirdeki askeri müesseseleri be!'- doğru gitmesini görmektir.• Kahire, 4 (A.A.) _ İngiliz umu-
hava etmişlerdir. 

mi karargahının dün ak§arn neş-

HİNDİ - ÇİNİ G'Ü'MRÜK Balkanlarda rettiği hususi tebliği: 
MUHTARİYETİ Bardiyada harekat şayanı mem-Yunanisfanda 

Nevyork, 4 (AA.) - Associated (""- tanlı ı inci sayfada) nuniyet bir tarzda devam ediyor. 
(Baf laratı. 1 llıcl oa:rfada) ..._ 

Press'in bildirdiğine göre, 1 K§nu- Şimdiye kadar beş bin esir alın-
doludur. Bütün Elen milleti size hay- nusaniden İt'b . t . po tarafından yapılan tetı'lıiş hare- t r 
ranlık ve gururla bakıyor. Sizler mili ı aren merıye e gıre- d .. f t mış ı . 
tin kuvvetını temsil eden t.ezabüril : rek Fransız Hindiçinisine gümrük ketiyle ayni zamana tesa u e ınıış- ! HA VA KUVVETLERİNİN 
mevcudiyetinin müdafilerisiniz, Yuna.. muhtariyeti veren kararname Vk~ tir. Alınan tazyiki Romanya üzerin- FAALİYETİ 
nistanda sizi miitemadlyen, her dakika, hy'de 4 Kanunusanide neşredile- de artmaktadır. Buna mukabil Tili'
gece ve gündüz düşünmiyen hiçbir !cim- cektir. Gümrük resmi yalnız ya- kiye bütün tehdit ve devletlere 

Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri umumi karargahının 

karşı metanetini IIl'\lhafaza etmiş- tebliği: 
se yoktur. Kadın, .:rkek, herkes kahra- hancı memleketlerden ithal edilen 
manlık menkibelerinizle müttehir o.La.. • . . 
ı...ıc, sizinle beraberdir ve Allaha sizin mallara degıl Fransa ve Cezayırden 
için. zaferleriniz için, savaş meydanında gelecek mallara da tatbik edile-
ölenlerin şerefli aJtibeti ve millet Mtı- cektir. Bu muhtariyeti aldıktan 

tir. Bombardıman tayyarelerimiz, or-
İtalyan matbuatı Türkiyeye karşı du tarafından Bardiaya yapılan ta

~~-•~iyen :yaşamalan :için du.a sonra Fransız Hindiçinisi sair dev- tekraz: şiddetH bir ~ücadele açm~ş-
~~~r !etlerle müstakil anla§Dlalar yap- tır. Gıornale d'İtalıa gazetesı, Tür- Kanunusani gecesi ve dün mütem_a-

arru:ı:a .ınüzaharet maksdiyle 2/3 

Ywıanistanın bütün. erkek, kadın ve mak ni etindedir. İlk 1 ha- ki e i 12 Ada hakkında İngiltere di baskınlarına. devam etrnışlerduc. 
çocuklan ve nihayet ıcraatinizi bu ka- .. y . an aşma . y '. '. . Şehre Pike hilcumlan yapılmış. 
dar iftihar ve ınemn"~'~'e takt~ len muzakere halınde bulıınttl&n ile gızlı bır anlaşma yapmış olmak- nl bo b 1 t lmışt H 

..............,......... ·U'C""" • to arca m a ar a ı ır. asar 
melde olan ben size bütün kalbimizle J-aponya ıle yapılacaktır. la ittiham etmektedir. en' tir. 
~eref ve zaferler dolu bir sene temenıai g ış ·· · 
diye.ruz. Hain düşmanlarımızı im.ha ve AJ Diplomatik muharrire göre, bu Tobruk ve El-Oaza uzerme de ,... 
kuvvetii, zaptedilınez Yunanistanı sağ- manyanın ltal ani hücıunun sebepleri karanlık ğır baskınlar Yaptlmıştır. 
lam surette temin etti.ktmı sonra şeref kalmakta ise de İtalyanların Hıt- Tobrukda gece bomblar askeri 

;:,:'.':" dolu olarak dönmooiz.i bekkli- yaya gön d erdigı" • !erin Türkiyeyi elde etmek için rüş- binalar üzerine d~erek bazı yan· 
vet olarak 12 adadan bir kaçrmn gınlar çıkarmış ve bu yangınlar in-

İ=: Metak.sas k ı U VVet er hak• Türkiyeye terki hususunda Musso- filaklar takip etmiştir. Bir talyan 
A.tina, 4 (A.A..) - Yunan dabil! em- liııiyi ikna etmek istediği hakkında deniz tayyaresi bombardıman tay-

niyet nezaretinin tebliği: el · · t afı d al l · 

k d k• t f • ı haber itibardan d~ürülmek iste- yar enmız ar n an ever ı -
Bütün ınemleket silkünet içindedir, ın a ) e SJf er 

nildı·g·ı· tahmm' edilebilir. çinde denize d~ürülm~tür. Atina, 4 (A.A.) - Yunan başkuman-

danlığının dün al<şam neşredilen 69 nu. Londra, 4 (A.A.) - Avam Kama- Muharri sözlerini şu suretle bi- Londra, 4 (A.A.) - Reuter'in öğ-
maralı tebliği: tirrnektedir: rendiğine göre, Kahireden resmen 

K-if koli rasından B. Vernon Barlett, News 
- arımız ve toPÇu kuVV<>tim!z İtal anlar Türkiyeyi korkutmak bildirilen haberden mada Bardiya-

mabdut faalıyette bulunmuştur. Chronicle gazetesinde, Akdenizde Y · t h kkınd h .. 
istiyorlarsa, zamanı fena s~ler- ~ki vazıye a a enuz yenı 

A.tina, 4 (A.A.) - _ Gecikmiştir _ harbe iştirak etmek üzere Alman d. ma!O.mat alınamamıştır. Bu haber-
Y rdla ~ · -unan ° . u rı baııI<umandanlığı ta- tayyare filolarımn İtalyaya gittiği de 5000 esır alındıgı ve A vustral-

ratından 1 Iklnolltônwı altşamı neşredi- ab . H b • h I' yalı lat'aların batı cenubundan 
len 6? numaralı t-esrul tebliğ: hakkındaki h erı tefsir eden bir Valı'nı·n as ı a ı 

Mahdut mevzii harekat yapıbruşıtr. yazısında diyor ki: şehre hücum ettikleri bildirilrn~ 
Tarafımızdan esu·ler alının•~. ild •-p, ti. İtalyanların 20 bin kişiHk bir 

~ ~ Daha Teşrinisaide Hitlerm· bu (B tar fı ı · cı· sayfada) vesaire malzeme iğtinam edilmiştir. ili • 1D kuvvetle şehri müdafaa ettikleri 
A.tina, 2 (A.A..) __ Gecikmiştir. _ suretle Mussoliniyi bizzat kendi llil takdir ediyordum. Flıltat daha l.llı zannedilmektedir. Bu neviden müs-
Umumt emniyet nezareti tarafından prestiji üzerinde tesirden hali kal- anlarda semereli taa!i_veti "" lmar ham- tahkem bir mevltide kumandanın 

1 İkinclkilnun akşamı neşredilen res- '--·' lelerini takdir edenler aruında bulun- kuvvetlerinden bir kısrnrm merkez 
mi tebU"· ımyacak .,.., cınan nıağlilbiyetten d··"-·-" görerek ııırı$ti~ işlerde mJL 

• · bb -~·~ ihtı'yatı olarak alıkoyması ve mü-Memleket dahilinde kurtarmak teşe iisüne kalkması- vııffak olacağıma ilmitlerim artıyordu 
sünnüştiır. silkllnet hüküm nın ihtimali bulunduğu üzerine na- İlk aylardaki bu kanaatimin bugüne dafaa kuvvetlerinin dörtte biri ol-

kadar sarsılmadğını •iz, gazetecileı:11 duğu tahmin edilen ve kuvvetin 
karşı bir defa daha ifade etmek ıstenm. kendi emri altında bulun.dıurulSalilııyettar makamlardan alınan m!L 

Su geçen iki sene zarfında İstanbul makta olması da muhtemeldir. 

tralya kıtaatı Bardiya haricinde d 

kiloonetre imtidadınca yar;m biı 

daire şeklinde uzanmakta olan is· 
tihkamların cenubu garbisindeıı 

dörtnala bir süratle taarruza geç
mişlerdir. Avustralyalıların birbi• 
ine dikenli tellele bağlı esas müda
faat hattını teşkil eden 4-0 kadat 
istihkfunı ele geçirmeleri uzun sür· 
memiştir. Bu hücum esnasında İ
talyan müdafilerden bir kısmı 

süngüden geçirilmiş, mühim bit 
kısmı da esir edilmiştir. Hücumu. 
bütün müdafaa hattının bir köşesi 
üzerine teksü edilmiş olduğu için 
yarım dairenin sair kısmılarındıı 

bulunan toplar ve müdafaa vasıta 
ları hücumlara karşı hiç bir iş gö 
rememiştir. Filhakika pek çok top 
tar müdafaa hatlarının ilerisine a 
teş ede<:ek tarzda vazedilmiş oldu:C· 
!arı içi nyarım dairenin içine doğ
ru bir yandan vuku bulan hücum• 
!ara karşı tamamile faydasızdırlar 
Mareşal Graziani'nin Bardiyaya 

yardım edebilmek hususunda uğra
dığı en büyük müşkülat, elinde n• 
kMi derecede malzeme ne de bun 
!arı nakil için icap ettiği kadar na 
kil vasıtası bulunmamasından ne~· 
et etmiştir. Çünkü İtalyan oradus
nun bu gibi vasıtaları Mısır ricuti 
esnasında İngilizlerin eline geçmiş· 
tir. 

KUM FIRTINALARİLE 

Ml.TCADELE 

Diğer taraftan her iki ordu da 
çölde tabii surette tesadüf edileı. 

çok soğuk rüzgarlarla top maka-
nizmalarıru, otomobil motörlerinı 

işlemez hale getiren ve yiyecekle
rin üstüne pis bir toz tabakası ya· 
pıştıran kum fırtınalariyle uğraş

maga mecbur kalmışlardır. 
Bardiya müdafaa sistemi hakkın· 

da elde edilmiş olan doğru malumat 
hücum hazırlı.klanrun muvaffaki-
yeti için en mühim bir il.mil olrnus· 
tur. HarekAt henüz devam etmekt~ 
oldu~ için şimdiki halde tafsilıil 

vermemek mecburiyetinde olınakLş 
beraber Avustralyalı keşif müfre
zelerinin bir çok defalar geceleri 
müdafaa harici hattının iç tarafına 
girdiklerıni ve İtalyan müdafaa 
tertibatı hakkında mufassal malü· 

temmim malumata göre İtalyanların A

yasaranda'dan kaçarken götürdükreti 

rehineler arasında eşraftan ıs Yunanlı 

da.na bulunmaktadır. Btınların arasında 

zarı dikkati celbetmiştim. Alman 
tayyarelerınin Libyaya gidişı, ha
vacılık sahasında İtalyan yoksuz
lugunu gösterdığinden dolayı bıl

hassa ehemmiyetı hazıdir. Garbi 

şehrine yapılabilnıjı;ı bazı hızmetleı 
mevcutsa bunu mu.terek ve abenktaı Böyle olduğu kabul edilirse mü- mat getirdiklerini söyliyebilirim 

doktorlar, tüccarlar, muallimleı·, tn.U

hendısJer ve Y w1an konsoloshanesıniD 
bır kavası bulurunııktadır. 

ı.tin ~ (A..A..) - A.tina ajnsı bildi-
n_ ili'. 

GeneraJ Metaksa8. harbiye, bahriye ve 
hava nazırı sıfaUle orduJara aşağıdaki 
mesajı gönderınıştır: 

Avrupa tayyare meydanlarındaki 

İtalyan tayyareleri de gerı çekile
cektir. Fakat bu tayyarelerin lngil
tereye hücumlarda oynadığı çok 
mütevazı rol dolayısile bunun hiç 

mesaimizin bir neticesi olarak kabul et'.. dafaada kalan 15 bin kişilik kuv- Bu müfrezeler, tanklara karşı ha 
meliyiz, vetin üçte bın Avustralyalılar ta- zırlanmış olan tuzakları tespit et. 

Gazetelerin fazla bulunduiu ve bin- rafından esir edilmiş demektir. meğe ve eb'adıru ölçmeğe muvaf
netice teıı.ltl.t ve mürakabenin ° ni.sbet- İtalyanların oldukça müşkül bir va- fak olmuşlar ve beraberlerinde bir 
te arttığı bu şehirde 1rşaUa.ıw12 bızim . . . 
i in bır kuvvet ve enerji kaynağı ol- zıyette bulundukları tahmın edıl- çok esrler getirmişlerdir. İsticvap 
~u,ıjtur. mektedir. Tobruk istikametindeki edilen bu esirlerden müdafaa sis

Bu vesile ile iş başına g~mem yıldö- yolların hepsınin hemen hemen ke- temi hakkında etralfı malumat al-
bır ehemıniyetı yoktur. nilmfi i<in. ıremuriyet hayatımın "" silmış bulunduğu muhakkaktır. mak kabil olabilmiştir. Diğer taraf-

tallı Mtıralanndan ol8'a!c unutamı:ra- d'I İtal 1 B İ ·ı· 1 . d . Bu lıaı·bın meydana koydu~u . . . 1 terli et Muhasara e ı en yan arın a•- tan ngı ız tayyare erı e keşıf u· 
«Kara, deniz ve ha.va ot'duladnnın . . cogıın o lutufkar lop anuyı P - hl 

seylerden bır tanesi de İtalyan tay- ~ekle gtısterdigın·· ıı büyüle teveccühe diyayı denizden ta iye etmek Ü- çuşları yaparak Bardia istihkamla-
kahraınan muharıpleri, u• 

yareler nın fenalığıdır. İyi pilotlar kar~ı duyduinım şiiitran blıılerlni bir mitlerı yoktur. Fakat bütün şehrin 1 rının fotoğraflarım almak suretile 
Kumandaıılar, subaylar, 7!lMmbaylar, tarafır ,an idare edilmesine rağ- daha sunarken sereflerio~ kadehimi Hmanile birlikte derhal elimize taarruza büyük yardunlarda bu-

erler, deniz erıen ve 'tayyareciler, ~ 
. men italvan tayyar~1eri, hem<'n k:a.ldırıyonım.> düşeceği de iddia edilmemelidir. lunmuşlardır. Bütün bu hazırlık-

Ahna 4 CAA l - Basv k'I M tak ' . · • . . 
1

, . da e 1 e - daıma manevra kabılıyeti ve ateş Kabil'8, 4 (A.A.) _ İngiliz keşif kol- lara ragmen bıdayette Bardıyayı 
sas po ı.s, 1an nna ve rtfaıye ku,~et~ ' · k 

·-·' . d kudretı azlı , dolayısile mahkiıra ha fazla hacil vaziyete dlışurece - lan, Bardia müda!ilerinm ya kurtulup muhasara eden kıt'alarımız yalnız 
lerine rn~ goo ererek cesaret ve te- · · , __ nd. · ka k h · • · ·· ·· , 

ti 
. " d 

1 
k d'I vazıvete düş>.1~lerdir. Bu şeraitte tir. Çünkü Italya "" ısinı, propa- çın ve ya ut ıaşe ... malzeme al- hafıf motorlu kıt alardan ibaret ol-

raga enn•ıen o ayı en ı erme ve biL · . ·j "'ı1b" mek için yaptıklan bütüı\ teşebb" ı 

hart d 
•·~ müdahalenin netıceler verebı 'De$ı gandacılaruun her güıı ma,.. ı- . · ~ere duğu için asıl taarruza gecebilmek 

hassa mu P. or uyu ~lp edenlerle . . dü manı obnıya devam ederken, Ingiliz .. .. 
içın Almanyanın Lıbyaya brr çok yetini haber verdikleri bir · şnıana ıo~usu da mii ı·~- •-~~atın do"vmı·ye uzere yardımcı kuvvetlerin Bardi-

bombardımana uğrıyan şehirlerde f~- temek .t"Y .... ıaö ı.eı-~tU 
dakArlıkla vazı!elerını fa edenlere te- filo göndermesi icap edecektir. Fa- kafil yabancı yardımını ıs devam eyleınelctedir. yaya gelmesine intizar etmek za-
.-ıekkürlerını "ildırm~Ur. kat Alınan filosu, İtalyayı biraz da- mecburiyetinde görmektedir. Mtıhasırların hario dllnya ile :vea:iuıe ruri olmuştur. 



t KD A M 
SAYFA " 
Razveltin 
Dostluğu 

Hava harbi "Thetis,,in ilk Uyanık ıadam !~::n~i:·:i:::~::Uğı7ı~ı 
- il-. IUılfı 1 !Mi lllJ'fada - f f k • (Baş tarafı 2 ııci sayfada) mebaJiğin temlni isfilası için tahtı hac.... 

müşlerdir. Bu taarruz üç gece ev- muva a ıyetJ dalarında, Ak.denizde, Yıınanistan alınan Fatihte eski Sohta Sinan l'.eni 
velki hücuma kadar şiddetli olma- ve Ama vutlukta, Afrikada, Soma· ' Molla Şerci mahallesinde eski Dedepaşa 

( Bastao.·rlı l inci 311.1/fadG) ış, fakat hemen bütün gece devam 99 kı' ,.
1 

ı" le batan dcnı'ze lfı lide ve nakliye gemilerini himaye-
1 
yeni San Musa s<ıkagında eski 

7 
mü-

celı.lir, Yeni Büyük Elçinin tayini w • kerrer yeni 17 numara ile murakk;un 
örıömiUdeki halta Ayan Meclisine etmiştir. "Th d . de bava kuvvetlerinden istifade e- ve tam•mına 70 lir'A kıymet takdir ediL 

İlk bombardıman tayyarelerı bugün un eroalt,, ismi- dcrek dağıtmak ıztırarında bulun- miş arsa açık arttırma ile satılacaktır. 
teklil edilecektir. 

R it B kin 
,. lııgil. • ~ Bremen üzerine saat 20 de varmış- le muvafıakıyet kBzanıyor masnıa ragmen istihsalatını geçen Evsatı: Arsa halidir ve sokak pl'Ofiline 

uzve , op gs ın IJIC~ t · iki tanın · ü irtif d d k' if d b ka b' _,. !ar 'Ye son tayyareler, şafak an bır seneıun misline çıkamııştır. A-, nazaran .men ç metre aın a 
e ı vaz e en aş ır va..ue k 

1 
.,..ı,.,.; te k 1.rn· .~ndra, ~ (A.A.). - 18 ay ~~vcl 

1 

meıikanın geniş membaından za-ı topral< yığım v.arctır. Mesahası yüzü 
görmiyeceğini ve yakında İngilte- saat. adar evve ...-·~· r e ış· bütun Ingıllere, Liverpool korfe- ten la . t'f d 1 . · ek hız 4,08 M. ve derınl\k 8,50 metre olmak ü· 

Ierdır yapı n ıs ı a e erın p • 3 6 reye gideceğini ve on beş gün son · zinde tecrübeler yaparken batan, 1 . •ere 4, 8 met.re murabbaıdır. 
ra Amerikaya do''ıımesını· ·n muhte- Şehir üzerinde sema çnk açıktı. Th f d . lt . . · ı .. anması ınukarrcrdır. Esasen Al- Bu gayri menkule ait şartname 

lif b d f] · • ttebc ıstı• . ~mza .. 1 gemdıı<:_'. ektın~· man propaganda nazırı Doktor 10/1/941 tarihinden itibaren herke5lıı 
mel olduğunu ve Hopkings'in sıh- Bu sebepten muhte e e erın re o...., 

da hl 
.. lük" kilin . a 1~ gozyaşı · ~ . e ı- Göbels Haınburgta ameleye karsı gQrebilrnesi için icra divanhanesinde a-

bat.. ıy:ı' • olmadıgı" ı' •ı'n, ın· gı'ltereye tanınmasın ç guç çe e- di Halk ıJ e ak d • , . -, gıu. ru:c~ .m r · ıçın c, irat ettiği bir hitabede İn iliz çık bulundurulacaktır. 
Büyük Elçi olarak ta tayin edil- miştir. Çarşamba akşamı 0 dere~ kurtarma ekiplerınm mnvaffakıl·e '·omb d na ı g • tt h • t lan de u ar 11 n aı·ının müesseriye- Birinci arttırması 20/1)941 tarihine 

miyeceınm· so"yı..-••tır' . »--• hır' ce agır sure e asara ugra ı - ı· . . d a t ekt 'di Fa.kat Th ,,.,. -,..,,. .....,,..... ı ıçın u e m e ı e- tini şu tarzda ifade ve itiraf etmis- müsadif Pp~aı·tesi günü saat ondan 12 
11fatla hareket etmiyecek olan niz inşaat tezgahlan, yeniden boj1l- tis'in 99 kişiden ibaret olan müret· tir: ' 1 ve kadar htnnbul !kinci Icra dairesin-
Hopkings'in refakatinde kiıMe bu bardıman edilmiştir. Bir çok bom- batını kurtarmak kabil olamamış de yapılacaktır. O gün muhammin kıy-

d D hl 
•Geceleri sık sık vrrilen alarm 

lunmıya<aktır. Hopltlngrln seya- ba, doğrudan oğruya, ese mag ve gemi beş ay suyun dibinde kal· meüniıı % 75 ini bulursa en çok arttı-
hat masrafının hükfunet tarafın- inşaat tezgahlarının büyük \ıir bi- işaretlerine rağmen disiplini ve sü- rana ihale edilecektir. Böyle bir bedel 

b
. nuştı. * kunu muhafaza ettiğini•den dolayı eide edilmezse arttırma 10 gün temdit 

dan "•rilmesı' muhtemeldı'r, nası üzerine düşerek ır yangına Bu..ı;n •Thunde bolt •·-mı· . a ~ .. - r • ~ • teşekkür ederim. Mağlfıbiyetin u- edilerek 30/1/941 tarihine müsad\I Per. 
Sorulan diğer suallere cevap o- sebebiyet vermiş ve bu yangın, 0 lan •Thetis• den, gene bahsedili· zun ve müşkül yıllarında kaybe- şcmbe glinü ayru mahal ve aynı saattte 

larak Rıızvelt demiştir kh derece şiddet kesbetmiştir, alevler yor: Suyun sathına çıkarılan vo dil . h ıcra olunarak en çok bea~,;ıe talibi üze-. m,ş bir arbi ödemenin ne de-
•Hopklngs bir..,.k eski dostlan- süratle civardaki binalara da sira· tamir edikn bu gemi, ilk muvaffa. r·· ' kat'! lholesi yapıla,·aktır. Birikınİ§ .- mek olduğunu siz Alman amelesi ı 

ma sadeee, ·sıhhatiniz nasıldır?• yet eylemiştir. Bu t<>zgahlerda, de- kıyetini kaydetmiş bulunuyor. vergi ve '"'" ,f care.i ve telliıliye ve rii-
1 

pek iyi bilirsiniz.• cumu b<h·çluya ve 20 senelik t<viz b~ 
diye ~-mak l•ln İngil'--y• .neli- niz üssünde ve tersanede yangın ar Bu mnvaffal;ıvetten b hs dcı ~ • ..,...., ~ ... ' 8 e 1 H t ı d deli ile il,olc pulu ve !er"~ harcı m;ı 0-.. t" k' tıl ava ıuırruz nrın an en ziyade .. "h ~ 
yor.• o derece büyumüş ur l a an tebliğde şöyle denilmektedir: , h I teriye aittir. Ipr·tck sahibi alacaklılarla ra ne c· ve hasarlar gördüğü mu-

Hoplı:ings, Ruzvelt'ln eski bir si- bombaların infilaki bu alev derya- •Torpilini attıktan sonra Tlıun- diğer alakalılann &•Yri menkul üzerin-
d

. · t• . hakkak olan Bamburg şehrinde 
yaset arkadaşıdır, Ve mütefekkir- sı içinde müşahede e ılemeınış ır. derholt'un kumandanı, Italyan de- deki haklannı husu•ile faiz ve masrafa 
ler cemiyetinin müessis azaların- Bilahare hücum Atlas deniz in- nizalbsının btthınt! ~ğu yerden mu bu nutkun söylenmesi lıerhalde iş- llair olan lddi"ıarını evrakı mücbiteleri

çilerin maneviyatını yüksek tııt· le 15 gün ,, ·.,.ıc daireye bildirmeleri 
ünclır. şaat tezgahlarına tevcih edilmiş ve azzam bir su sütunu yükseldiğini mak ihtiyacından doğmuş olmalı- eksi takdirde ~c ki karı t:;pn sicilile sabit 

Newdeal sisteminin hararetli bir bu hücumu yapan tayyarelerin pi- görmüştür. Bunu mütea.kıp ş:ddet· dır u fih olmadıkça satı• be<le:inln payla•,masın_ . nıaama maö, ip bir millet • 
taraftarı olan Hopkinp, sıhhi se- !otları, bombaların muhtelif hedef- li bir infilak olmuştur. Su sütıınu dan hariç kalacnklorı ve arltımııyn işti-

işçisinin uğrıyacağı akıbet korku
bepler dolayısile geçen Ağustosta ler üzerine tam isabetle düştüğünü ile duman kaybolduktan sonra, rlık edenlerin ıor!nameyl ve bütün ev-
"" t N ti Mil t '·"--d · 1 -~•- d · 1 b' ··~ d ... su iki muharip taraf jçin de mev- rakı okııyarrık mün<iE recahna vukuf pey 
.u<are ezare s eşer._ "" sarih surette g<irmüş eru..u. enıza tının ır ucunun goge og· ıl d cuttur. Nitekim bugünkü Lc:"':sıan da etmi!i Vf' kabııl ı::tnıi~ addolunac,~klan 
ayr mış, o zaman anberi de Be- Hedefi terkederken, bir demir- ru dikildiği görülmüştür. Bu uç, ve Fransız amelesinin nıubadde- ve ıtrtlırmıyo i. tir<'k e<Joceklerin mu
yaz Saraya muntazaman devam yolu iltisak noktasında bir fahri- biraz sonra batnu~tıı-. Üç sil!:lılı ratı harikulade parlak <>imal< im- hammen luymı·tlıı'~ % 7,5 pey ek<:""'i le 
etmiş ve seyahatlerinde B.uzvelt'e kanın büyük bir binası yanmakta balıkçı gemisinden ibaret olan ka- tı'yaz imk" l'k d • ııı· ı mol\l.mat al.m•k ;,tiyenlerin 91U2554 -•aka ve anına ın.t:. ı.- el!~ ir . 
..,. t eylemiştir. ve bu yangın etrafa sirayet "etmek- file, derhal birçok deniz hombala- İn . . ~ numaro llP heı· zamon delremlze nrüra-
BOPKİNGS1N LONDBAYA te idi. Demiryolu istasyonunun he- rı atmıştır. Torpilin ini'liıkı gö· gıllz amelesı de ya bizzat göre·• oaat edobi'eccided l1An olunur. (1806) 

GÖ İL rek yahut lstiyerck ma{luhiyet _ 
NDER l\IESI HAYRET men garbında müteaddit endüstri rülmüş ve isitilmiş ı;lduğwıdan, ·---

UYANDIRDI. zal şıkkında omuzlarına bine•~k yükü Eyüp İcra. Mennırlul'undan: 

Tavuk suyu ile mamul bi't' tek 

ç 
s('bze ve hubulıai komprimesile 24 saatlik 

K':ı1orinizi temin edebilirsiniz. 
H"· b'i ük Bakkaliye mağazasm.da bulıı.rıuT. 

binaları alevler içinde idi. İstasyon deni tının da, yanıhaşında balık· tnhmin edebilmektedir. Bir halde 
Vaşington, 4 (AA.) - Hop- civarına da bir çok yu"ksek infilak çı gemileri su bombaları atarken .-.~, n ı•-ro Abd·· ı .. y · """'!fJP'l!!l!IP:'~~---•1111•111=ıııı:mm•••••••nır.ıııeı~ ki muharebe son hadd~ kadar kı- ~,"p • ~ ar "~, •ut enı ""'- !(,.;'._,.,"_ -

kings'in Londraya gönderileceği- bombası düşmüştür. Bu hücum es· kendi arzum ile dalm1y2cağı ta• b hallede Arabncılar sokağında 2° numara ı '• n y n A l'L y A L N I z zıştırılmış aynt ve g,.r'.lmis shı'r- · lilı s.; A ;' .-. •I D A 
nin, B.uzvelt tarafından ifşa edil- nasında bir tayyare on beş metre- bii bulunduğundan, İt•lyan deni• lerle bir (iliim dirim manzarası da mukim iken adresi belli olmıyaıı Şe.. 1 fil -----

1 
l~Jl--,-i--'--'-'-·.;;..;....;--;:_ 

mesi Vaşlngtonda hayret uyandır- ye kadar aşağıya inmiş ve bir pro- zaltısının battığı muhakLak adde. almtştır. Hiçbir taraf avım bırak- rl! Mehmet Alpere: R .. f . G AZ 
mıt ve B.eiaicüınhuru bu harek~te jektör grupunu tahrip etmiştir. dilebilir. mak niyetinde değildir. Karınız Hadiye ile k11,nız Fatma Sc- /' it' TE "i 
ııevkedell sebepler hakkında hır- Londra, 4 (A.A.) _ İngiliz hava 

1 

Almanya bidayeien hazır olma- ri.!eye mahkeme U§mlle 4/&/940 t.ri \ Ç 1 K A C ,\ K T 1 R 
çok tahminlere ycıl açmıştır. Ame- nezaretinin tebliği: 1 ta 1 y a. . .. nın fayda ve nimetlerini bütün ka- lılnden itibaren ayda onar llra.dan 20

1 İlfıııtarınm vennelde hem kendinize ~ hem de Kızılay• yardım 
riluıda Hopkings kadar Reisicüm- Dün gece İngiliz bombardıman ~ a C Z 1D1 ra Avrupnsına hakim olmaklll top- lira nafakayı vermeniz hakkında ~ön- 'ı r\mJş oıar.ak."nız. 
burla sıkı temuı olan kimse yok- . .. . ' tayyarelerı Bremen endustrı mınta. • t• f b J d !adı. İngiltere müstemleke domln- derilen icra emrine mezkUr ikametr•nı 
tur: Kop~'. .B.~velt'in . 1ahsi kasına taarruz etmişlerdir. Rüy~t l 1ra a aş a 1 yom ve serbest arazisile 'her za- terkettlğlnlz ve flmdlki adresiniz de 
fikirlerini çok ıyı bilmektedir. Es- 1 . . 'di H d fl b' "k " belli im d "'"dan 15 -"- müdd ti ilA 
L' • • •• şar arı ıyı ı · e e ere uyu v. (Başmakaleden devam) man oldut.u gibi ueç ve .n;ç hare-

0 
a 

1
""' 

5~' e • -
... Tıcaret Nezareti Musteşarı ol- .. . " • .. -

1 LAN 
Fi ati eri 

lli.n aahifelerinde 

Diğer •ahifelerde 
3 üncü sahifede 
2 nci aahifede 

Santimi 50 Kr. 

1 
'b il H kin B. 

1 
. orta çapta muteaddıt bombaları"l kete geldi. Fakat faaliyet hızını nen tebligat icrasına karar verilmiştir. 

ması ti ar e op gs, uzve tın . b tt'... .. "l .. b' k harp halinde olınadığı için, bu ha- '"- tarihinden itibaren borcu ödemenız' 
ta h lı. . fikir' 

1 
. .. 'ti ısa ete ıgı goru muş, ır ço yar.- almıştır, moto"r ış' lemektedır' . Bu ~ vır Ve are eti, erı .. _, e va birliklerinin Arnavutlukta Yu- d 

. h' 
1 

. h kk da ç·.' ~li • gın bombaları atılmıştır. 14 ü bü- muazzam mnkineyi boşta ve hava- ve mal beyanında bulunmanız lüzumu I inci sahife e 
rı ve ıs erı a ın orçı ve ııanlılara karşı kullanılması bekle· tı kk da tebll t ak lı:al ol- MUracaat Yeri ı 

» 

• 
• 
• 

100 
200 
250 
500 

lnglliz ~kllmetinin diğer azaları- yük olmak ~zer'.: 1.8 ~ü~.ük kP" nıez. O hnlde, bu kuvvetler, ya da döndürmek kabil değildir. Yani maak ':zere iliıng:ıu:'ur. amma m 1 istanbulda, Posmne karşısında Kızılay Sabi bürosu, Tel: 22653 
w tenvir edebilecektir, Diğer ta- yang:n çıktıgı go'.'ulmuştur. B~"'" nefsi İtalyada, yahut ta Libyada yolun bu noktasında, harbin bu · istnnbul, Postane arkasında İlllncı lık Şirketi Telefon: 2009t - illi 

birle 3000 millik dem'za•ırı hır' alevli yangınlar ıse sayılam .. ıvac·a·l'. 1ugilizlere karşı istihdam edilecek- safhasında durma, uzlaşma akla ı fili••••• ·-g•••••••••••••••••••• , tozlan arasında uğraşacak müver- ıı "' 

m~·fe ı'le ayrılmış bulunan Ame· derecede fazla olmuştu. Muteaın- !erdir. Bunl•rın Lib~a•'a go"nderi· gelmemelidir. Doktor Göbcls bir lekaik Okulu satınaim.ı komıayonu 
8aşkanlığındaa : 

- ~ , , rihlere, bitaraf ilim adamlarına 

Tulan 

rika Reisicümhuru ile Çörçil ara- ben gı:_Jen tayyarele_r hedefl~ri~ ~u- lcccklerini pek zannetmiyoruz. kaç defa İngiltereye sulh teklifi bırakmak icap eder. Hatta bu nevi 
•ında aık,ı bir teması Bopkings'den iundugu sa.hanın bır a!P• o~nızııce Çünkü, Lihyadaki İtalyan kuvvet· yapıldığındaıı balısetınektedir. Bu zevatın bile kalemlerini ortalığı 
iyi hiç kimse temin edenıeidi. benzediğini ~örmüşlerdir.i leri ycııilıneğc ıııabkiı.mdur. Böylo' teklifler hep yeni zaferler ferda- saran ihtiras ve duman sıyrıldık-

Ruzvelt'iu gelecek hafta içinde Tayyarelerıınızden hın yolum bir lıava taarruzunun yardımı ile smda, elde parlak kıhç sıyrılmış tan sonra kullanmalan arzuya şa- ctn.•c•;_ _______ .:.;.. _____ ;;...:_ 

yeni Londra Biiyük Elçisinin tayi· kesmek istiyen iki motörlü bir duş· orada vaziyeti İtalyanın lehine çe· olduğu halde yapılmıştı. yan olur. Bugünün işi ve düsturu Gömlek 

nini ,\yan Meclisine teklif edece- man tayyaresini püskürtmüş VC! virmek mümkün degiltlir. Çölde Maamafib harbin başlaması ve (Harbi kazanmaktır). Her güne o Bornoz 

Ad el Lira iL 

572 1716 00 
125 687 50 

""-i söylemesi yeni 1ahminlere hasara uğratmıştır. harbetmeğe alışınış olan İngiliz devamı m~•'uliyetini araştırmak Havlu ayalo ,.~ fi günün eıı.iyeti yeter. 
yol açmışsa da hiçbir isim ileri SÜ- Düşman topraklarında ve düş- tııyyarecileri karşısında, buraya vak . çoktan geçmi•!ir, Bunu sa- ~.,:;!~üz 

572 171 60 
572 829 20 

rülmemektedir. man işgali altında bulunan toprak yeni gele<'ek olan Alman tayyare· kin zamanlarda siya,; v<'fi.ikaların Piiuyin Şii'"rii 9ABA.N C<ırap 
Pijama 
F-arulA atı.. 

1716 2117 40 
1716 Çi1\ 1029 60 
384 1440 00 
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TİCARET GEMİSİ HAKKIN- !arda başka hedefkrc de taarruz 1 cileriniıı Avrupa havalarındaki :- ,;__.::. ______ ---· __ 

DA RUZVELT'İN BEYANATI edllmiştir. gibi muvafialuyetle harbetmeleri 

Vaşington, 4 (A.A.) - Ruzvelt, 
200 ti<:aret gemisinin inşası hak
kındaki programı "bildirirken de· 
mi~tir ki: 

Londra, 4 (A.A. )- Dü5man tay- de pek beklenemez. Alınanlar, mu· 

yareleri bn gece· batı ingil!eresin- kadder akıbetten kurtaraınıya<cak· 
deki Bristol şehrine taarruz eder !arını bildikleri Lihyadaki İtalyan
ken İngiliz bombardıman ta.yya- !ar lçin kendi şöhret ve prestijle
releri de üstüste üçüncü gece o!- rinin kırılmasına razı olmıyacak

•Halen o derece büyiik tonilato mak üzere Almanyadaki Bremen !ardır. Bu itibarla, onların italya
miktarında vapur batmaktadır ki, bombardıman edlyorlardı. da !.alarak, oradan yetişebildikleri 
harp sonunda ve belki de daha e,·. Bristole karşı yapılan hücum yerlere alutılar yapmakla ve İngi
vel vapur yokluğu bissedilecektİı'. şimdi artık mutacl usulle başlamış- !iz donanmasına saldırmakla ikti
Binaenaleyh hükumet, istikbal i- tır. Aydınlatıcı fişcnkler atıldıktan fa edeceklerini sanıyoruz. 
çin mnhtemel bulunan bu yoklu- sonra y iizlerce yangın bombası ti- Hulasa, Alman bava ordusun· 
ğıı karşı koymak içiu tedbirler al- carcthanelerle mağazaların üzerine dan 250 - 3<l0 tayyarenin İtalyaya 
mayı kendisine vazife bilmiştir.! bırakılmış ve fakat daiına uyan;k gelişi, İtalyayı mağlubiyetten kıır· 
lnşa edilecek vapurların hepsi bir olan alakadar servislerle halkın taracak mühim bir amil değildir. 
tek modelde olacaktır. Zira vapur gösterdiği faaliyet sayesinde biitıin Bu bava birliklerinin gelmesi, 
lann muhtelif tipte in~s~, 6 il~. 8 yangınlar söndürülmüştür. Yüksek İtalyanın Almanlar tarafından iş• 
IAY daha fazla zamana ıhtıyaç gos- ınfiliik kudretli bombalar bir has- galine bir mukaddemedlr. Bu işga· 
tereeektir. Vapurların tezgaha . . lin hedefi de, 1talyamn yediği ve 
komnasından evvel parça imalatı 1 tahaneyı hasara uğratmıştır. Bı.: daha da yiyeceği darbeler üzerine, 
için bütün gayretlerin yapılması 1 belediye kliniğine, bir manastır~, Fransayı takliden münferit biı 
çok iyi olur. Ta ki, yeni inşa edil· bir otele, bir sinemaya, 3 mektebe nıüt:ıreke ile harp sebnesindım çe
ırıekte olan tezgahları mümkün ol- ve bir ticaret.haneye bomba isabet Jdlnıesine meydan vermemek gibi, 
duğu kadar montaj müesseseleri etmi~tir. Düşen infilak bombasının bir Alınan he.tleCidir. 
halinde çalışabilsin.• adedi mutadc!an az görün'iyordu. 

Ruzvelt, Amerika Birleşik dev- Hücumu müteakip düşınaı ıiddetli 
!etlerinin lüzumu kadar çelik is- bir baraj ateşi ile karşıla,ınış ve 
tihsali mesclesile alakadar olarak >:ırojektörler faaliyete geçmiştir. 
la şunları söylemiştir: Londrada gece yarısın<lan evvel 
•Bazı fabrikalar, genişlenıek il- olmak üzere üç alarm verilmiş, fa

zeredirler. 2000 vapuıc için lüzıım- kat düşmanın faliyeti zayıf olnıuş· 
lu çelik bulunacaktır.• tur. 

Ruzvelt'ten, İngilterenin başl:a 
torııido n1uhl'ipleri istediği lınk

ku,,:;ıki haberin doğru olup olma
dığı sorulmuştıır. Ruzvelt, bn sua
le cevaben, •hnnlar gazete hildi
yeleridiru demiştir. 
lNGİLTERE YENİ PROGRAM-

DAN İSTİFADE EDECEK 
Vaşington, 4 ( A.A.) - Bıırada· 

ki umumi kanaate göre, İngiltere, 
bu sene scınunda, Ruzvelt'in tica
ret vapurları inşası hakkındaki 
programından istifade edeeektir. 
Bir bıı.çıık milyon tonilato haan.in 

de vapurun süratle inşası, önüm~ 
deki sene için bir fonitato ihtiyatı 
teşkiline yardım eyliyecektir. 

Ruzvelt'in vapurların tipi ve to
nilatosu haltlnndaki beyanatı ve 
fikirleri, yeni inşaat programııı:ııı 

daha ııiyade doğrudan doğruya İn· 
giltere lehinde ve Amerika Birle
şik devletlerinin ise, bilvasıta le
hinde olduğunu göstermektedir. 
Bundan başka Bwıvelt, bu vapur· 
lann söratle hizmete sh'mesi li
ıwn oWviunu ı1a ka:ydetıııalftir. 

Abidin DAVER 

Kurban Bayranunda Türk Hava 
Kurumuna yapacağuuz yardımla
rın tutarı Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Kurnııı ve Hava Kurumu aruında 
taksim edilecek ve en mübrem 
menılekt ihtiyaçlarına harcanak-

tır. 

., 

ulet Liralık Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1009 - 3900.-
2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

ıı 250 - 2000.-

15 100 - 3500.-

i8 56 - 41160.-

Türkiye iş bankaıma para yabmıakla yal· 
nız para biriktirmİ§ olmaz, aynı zamanda 

ta!iiL' i de denemis ohı ;unuz. 

572 457 60 
858 643 50 -----Don 

'7t3% 40 
Yıldızda Tenkllt Okulu ihtiyacı olan cim ve ınikbırile tahmin bedelim ,... 

zıJı 9 kalem çamaşınn ihalesi yapılmak üzere 13.1.941 tarihıne raııtlıyan l'UaJ" 
tesi günU saat 15 de GUmüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi mubasebesiııdt 
toplanacak olan komisyonumuzda şartnamesine göre kapah zar! usulile elı:ııilı-
meye konulmuştur. 

İlk teminat 527 lira 43 kuruştur. İsteklilerin ı:ırtııameyl görmek ve illı: ""' 
minat yahrmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve _. 
llltme günU de Yüksek Mühendis Mek1ebi mubasebesindc toplanacak komla• 
yona gelmeleri, t~ mektuplannın ekBiltmeden bir saat evveline kadar ımilO' 
buz mukabilinde verilmiş olma11 !Azımdır. Postada vaki olacak gedkmelol 
kabul edilmez. ( 12146) 

lnhlaarlar Umum MUdürlUQUnd l 
I - Şartnamesi mucibince c:5000., adet rakı şi~.i sandığı po. .arhkla ya,,.. 

tırııacaktır. 
ıı - Pazarlık 20/1/1141 P&zarteoi gilnil saat 16 do Kabetaşta Levazmı ~ 

milbayaat ııubeslndeki alım komisyonuı>dı> yapılacaktır. 
llI - Şartname sözU ııeçe.ı JUb'.>detı parasız olınobilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için layin olunan gün ve saatte tekili ,.rece~· 

!eri fiat il2erlndeıı % 7,5 güvenme pa....U. birlikte mezk.Or komisyona mir 
racaatları. ( 72) 

1 Devi!! Deniz Yolları U. Müdürlüğünden 
Köprüden Haydarpaşa ve Kadıköyüne saat H.0 5 de kalkan 38 No. hı ;;e

fer 6/1/941 tarihinden itibaren köprUden saat 14.25 de "" Haydarpa~ . .,;,ı 
14.4" rln kalk:ll"Pk Kadıköyi.\ne 14.48 tle varRcak.tır. (977) 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
'.Bor ,,_,.':tolum - ıtııdo ~ ılthı -

ılitlcrtıüzi fucalııymız. 


