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Başvekil DUn MUhim Bir Nutuk Söyledi . ' 
Düşürecek Anasırı ihtiva: Hiçbir Memleketi Endişeye 

ıEtmiyen Dürüst Siyasetimiz Ayni Yolda Yürüyecektir 
Türk Ordusu her gOn daha kuvvetlidir! 1 Bardiadan sonra 

Bardi 'anı;- BAŞVEKıLıM.ız DEDiLER Ki: ; Hedef 
düşmesinden t• Bütün dünyada görülen •'7aaiveaake-I/ • Dünyanın anettiği fevkalade fQrllar 1 Tobruk! 

ri faaliyeti hükiımetiniz azami tayakkuzla karıuında vatan müdalaannı üzerine al - -

Ç I k a O m a Da takip ediyor ve bunların muhtemel inkiteof· mlf olan ıanlı Türk ordusunun Jıer 6ün 1 
tarım her an göz önünde butunduru1or. ı -1a1ıa 1aıooeııi oldaiana •örüyora~ Bardia kuman-
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danile 4 Gene
ral esir edildi 

~ 

Bardia kalesine in. il 
! ! gili:ı bayrağı çekil- ~ 
· lı di. 30 bin eıir alındı 
' ~ .. - - .. ~ 

iT obruk' a şiddetli 
1 hücumlar başladı 

I 

Garp çö\6ndelrl 1.ocilb taJT1al'e toplumda• 'biri it 'bapula 

Ruzvelt düil 
Mühim bir 
Nutuk söyledi 

Azılı hırsız 5 yıl 
evel işlenen cina 
yetin katili imiş 

( oo.~nn. '"•c!n.cle~J 
. 1 rru-rkı·gegı· teh- Şarkta entrikalar çnıriyorlu v• 

.1 1 balyaya deste!< olmak, Yuııaıüsta-

Rumen - Macar ihti- A•h• .... ,... Wlye U-lqaa 1 d d. d.. .. k .. tecrit ve Türkiyeyi tehdit et-
Elea udmlan i ı uşunme ınelı ı~., Balluınlardald nüfu~ları-
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BeJcnddalıl s-,.~ BI~ Taynıls pseteliııla cllplomatlk lan bfiylik muzafferiyetlerle ppa 
Harelıel EUI mıılıarriri, Almanlann yeal yıl bir seııeden soma, Almanlar yetd 
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BAGDADIN 
SON GUNLERi 

YAZAN! Zl YA ŞAKIR 
Telrilw. numaranı 16 

Mansur un kumandanı, şehitlerin 
kanlı cesetlerini, ağaçlara astırmıştı 

Peynir 
Tacirleri 
Peynirlerini başka-
ları n ıo namların• 

kaydettir mişlerl 

Zabıtaya tahki
kat yaptlrıhyor 

Alarm denemesi 
talimat verildi • • 

ıcın • 
~~~~~~~-... -~~~~~~-

Kısa fasılalı duraklarla Alarm işareti vcri
lınce halkın ve nakil vasıtalarının vazifeleri 

ır----- -
,, Ticaret 

---, 
odas1 · 

meclisi • 
yenı 

-----
Riyaset div•nı ve 
idare heyeti seçildi 

Ticaret odası ,.ent idare meclı.i t 

Dl ş-- -::-.· 
POLİTİK 

Romanııı 
Asabigefı 

Yar..111 
l'rol. Hiüeyin Şülmi Ba 

Dıye cevap verdi. Ve bu cevap ı na atıldı. Başındaki miğferı, su·
ile de halkın kendi lehinde verm i tındakı zırhı parça parça olun· 
olduğu intihap kararını bozmamak caya kadar düşmanlarla çarpış". 

istemedi. Ve nihayet, vücudunu delik.deş•:< 

Fiyat Mürakabe Komisyonunun . . . . 
Şchrımızde ha\1a denenıesının a-

ilk JçUmaını dün yapm~ıır. Top- 1 

sarkmak yasaktır. · lanlı11. 191.imada hazır bıılonan 

İtalyanın Mısır ve Yunan ha 
ketleri neticesinde hasıl olan 
ziyet üzerine ne gibı cndişel 

düştüğünü biuat Italya matbua 

(Mansur), bu cevabı alınca, fena eden yaraların ıztırabına dayana
halde telilşlandı. Anladı ki, (Mn- mıyarak, kanlar içinde yere yıı
hammed) in bu mukavemeti, ken- var landı. Maiyetindeki üç yüz a· · 
di mevkiini fena halde sarsaca <· lıdan da, tek bir kimse kurtulma-

bnzhanelerde mevcut olan peynir ym son baltası içinde icrası karar
stoklarını tetkike başlaması üzeri-! ıa,tırılııııştır. Vılayet Seferberlik 

ae, peynir işinde yenl bir n1cselc ı Mütliirliiğü, dün alilkadarlara bu 

meydana çrkını~tLr. Şehrimizin pey husustu şıı talimatnameyi gönder· 

nir işini elinde tutan 15 - 20 top- miştir: 
Alirnt işaretini halka canavar 

1

, vali ve belediye reisi doktor Lfıt.fi 
Binalar dahilindeki korunmalar-

K.ırdar kısa. bir hitabe ile açmtŞ, 
da vazife alanlar, tayyareler gelin- · müteakiben ileni l'Oyle lüccanlan 

ce vazifeleri başıııa gideceklerdir. ı Murat Torlon konxre reisliilne se-
Hayvaıı koşulu nakil vasıtaları 

yol ağızlarını kapamıyarak, yaya 
kaldırıma yanaşacaklar ve halvan 
!arı tözerek, baş taraflarından ara-j 

çilmiş, müteakiben riyaset divanı 
intihabına ,-cçUmiştir. Netloede; 
birinci reW{ie i\-liUıat Ncm.11, !-.. 
k1ncl rek;liie devlet deniz yollan 

ııın neşriyatından ve dost ve bit 
devlet adamlarının ifadelcrind 
istihraç ederek tespit etmiştim. 
gün yine ayni mevzuu fakat, 
defa yalnız Akdeniz Şark ha \ZB 

na münhasuc bir bakımdan de 
daha geniş bir rüyet zaviyesind 
ve bilhassa Afrika ve Fransa 
mukabil vaziyetleri adesesind 
görmeğe çalışacağım, 

tancı tüccar, hükumetin herhangi 

bir müdahalesi ihtimaline karşı 
tı. Ve, bu sarsıntının şidd<'tini art
tıracak mühim bir sebep te vardı. 
Mansur, (Memmet) in ilk halif·' 
tanındığı zaman, kendisine biz· 
zat bıat it.mışti. Fakat o sınıdak, 
kam;ıklık esnasında, gerek (~eh

met) in hilafetı ve gerek kendi· 
sinin bıati, gürültüye gitm:şti. ~-

dı. .. Zafer, Abbasi ordusunda kal-
t 

buzhanede bulunan binlerce tene-
m4 1. 

M 
, f j ke peyniri başkalar1111n namlarına 

ansur un muuı fer kumanda· 
nı kar S 

_._ b. k , · kaydettirmişlerdir. Bu suretle ba-
, şı ına 'l'.l.Aan ır avuç an-

ramanı yalnız yerlere sermekle ;~<- 18. buzhanelerdeki peynirler yüz-

tifa etmedi. Başta (Muhammed) lerce sahibe taksim edilmiştir. 

• ğer şiİndı bu mesele telcrar ort.ı

ya çıkarılııcak olursa, kendısi der
hal hiliifet mev-kiınden sukut P.

decekti. 

ın mübarek nilşı olmak üzere, biı- Komisyon, bn vaziyet karşısında 

tün şehıtlerin kanlı cesetlerini Emniyet Müdürlüğü vasıtasile bu 

Medıne'nm ağaçlarına salbettiT- malların asıl sahiplerini tahkik et
di. Ve böylece, (Mansur) un hil.\, 
fetıni tanımak ıstemiyenlere, k.or· 
lrunç bir ibret dersi verdi. 

Maruıur, buna meydan verme- Kumandan İsa, asılmış olan Cf'· 

mek için, derhal dayanın esaaıru setlerı, yırtıcı kuşların ıştahaları

değiştirdl: na terketmı§ti. Ve onların, bir ~r 
- (Mnhamm«i), hi!Met iddi- iskelet haline gelinceye kadar ı

asınd:ı bulunmamaltla çok büyük sıldıkları yeTIH!n indırilmemelerı

hata ediyor... (Resulullah) vefat nı emreyleınişti. 

ettiği zaman, erkek evlat bırak- Fakat (Haşımi) ha?l<!danına men 
madı. Buna binaen veraset ve hi- sup bir ihtıyar kadın ortaya atıl
IMeti, kızlarının evlAtlarına kala- dt. !sanın huzuruna çıkarak, hıç
mazdı ... (Resulullah) ın en yakın kıra hıçkıra ağladı: 
varisi, amcası (Abbas) idi. Bu i

tibarla hilafet, meşru bir surett<
bize intilcal ettı. Bunun haricinde, 
hiçbir münakaşaya lüzum gö·-
mem. 

Diye, haber gönderdi. 

Fakat (Mansur) çok ıyi biliyor· 
du ki, onun bu fikrim ne (Meh -
met) ve ne de taraftarları, katt
yen kabul etrniyeceklerdı. Buna 
binaen (Mansur) bu haberi gönd,•
rir göndermez, Hicaz hudu<iund 
bekliyen (İsa) nın ordllS'ına da 
şiddet ve dehşetle hücum emrin. 
verdi. 

Bu hüc:um o kadar ani oldu kL 
(Mehmet) kendisini toparlayıp 

ta Abbasi ordusunu kafi derecede 
bir kuvvetle karşısına atılamadı. 

Taraftarlarından - ancak bin ki
şi kadar bir kuvvetle - mukav~ 

mele hazırlandı. 

- (Ali Resul) e karşı bu kadar 
zalim davranmayınız. Soııra, sız 

de Allahın zulfun ve gazabına u~
rarsını:ıı... Bırakın, onları ağaçlar· 

dan indırelim. G<isterdiklerı kah
ramanlıklara layık bir surette def
nedelim. 

Diye yalvardı. 

Kalbi cayır cayır ateşlere yana.1 
bu kadının sözleri o kadar müe•
sır idi ki, derhal (İsa) nın üzerin
de tesirini gösterdi: 

- Pekala .. Nasıl istersenız, öyıe 
yapınız. 

Diye emir verdi. 

Lime lime olmuş üç yüz ceset, 
Medine halkının hıÇkırıkları ve 
göz yaşları arasında, ~ğaçlardan 

ındirildı. Gö~enleri dilhün eden 

derin ve matemi bir sükün içinde, 
(şüheda kabristanı) na götürül~ 

Fakat bu kuvvet te, Abbas! or- rek, orada defnedildi. 

4usu ile harbe, pek o kadar işta- Mansur, (Muhammed) in öliı

halı değildi. Nitekim bunu (Men- müne bir türlü itimat edemedi. 0-
met) de hissetti. Derhal atının 1ı- nun ba,ını görmek istedi .. !sa, 

zengileri üzerinde doğrularak: (Muhammed) in mezarını açtırdı. 

- Ey bana taraftarlık edenler! .. Cesedi, tekrar çıkarttırdı. Ba.ş>r.ı 

Karşımızdaki ordu. bizden ço·:c kestırerek, en emın olduğu hır za
kuvvetlidir. Kazanmak ümit ve ıil· bıta ile, halifeye yolladı. 

timalimiz, çok zayiftır, Bi:iyle çe- Halife, bu kesik baş karşısında 
tin bir mii<:adeleye girişmek iste- büyük bir sükün ve emnıyet hı~
miyenler, derhal geri dönsünler. settı. Sonra bu kesik başı, (Hatıi
Ancak, hayatlarını hak yolunda re) kalesinde mahbus bulunan, 
feda etmek istiyenler, benimi~ (Muhammed) in pederi (Abduı-
gelsinler. lah) a gönderdi. 

Dedi. O anda, maiyetindeki a-
damların mevcudu, üç yüz~ 
verdi. 

ini-

(Mehmet), kahraman ecdadına 

has olan bir şecaat ve metı · 
netle, Abbasi ordusunun kaisısı-

Abdullah, evlatlarının simsıy~ ı 

kesilmiş olan talihsiz başına baktı. 
Evvela, fena halde sarsıldı. Sonr1 
çarçabuk lrendıni toparladı. Onu 
getırn adama dönerek: 

(Daha var) 

tirmeğe karar vermiştir. Muvazaa 
yapanlar adliyeye verilecektir. 

Fiyat Miirak&be Biirosunua yap
tığı tetkiklere göre, buzhanelerde 
İstanbulun altı ayhk ihtiyacına 
yetecek miktarda 17,070 teneke be
yaz peynir olduğu anlaşrlınıştır. 

Bundan başka, 2082 çuval kaşar 
peyniri, 2385 kalıp sLra kaşarı, 622 

tekerlek gravyar peyuiri İıldniu 
tesbit edilmi§tir. B.u peynirler, 

Cümhuriyet, Karaağaç, Sirkeci ve 

Tahtakale buzhanelerinde ı:auha-

faza edilmektedir. 

Yarın 

Daireler ve ~sktspter bu 
gün ögleden ltıb ren tatil 
Bugün arife, yarın kurban bay

ramıdır. Bn münas..ı.ctle bngün 
resmi daireler öğleden sonra ka
panacaı.: ve pazartesi günü. açıla

caktır. Her k.aıada Belediyece kur 

banlık koyun satış yerleri ayrılml§ 
ve satı~l:ıra başlamnıştır. Fiyatlar 
geçen senelc.-e nazaran yüzde 20 -
25 yilkseklir 

Bu.l:'iln Oı!leden itibaren Üniver· 
site. bütün lise ve ortamekteplerle 
il.kmekte9ler ayn 13 üncü pazarte
si sabahına kadar tatil edilecek
lerdir. 

BELEDiYE 

Beyaz1ttaki iıtimlaklar 
Beyazıtta İnkılap Müzesi önün

deki yıkılmam'i olan diikkanların 
da süratle yıktırılması dün aiaka
darlaı a bildirilmiştir. Diğer taraf
tan bu müzenin içındeki es.ki ha
vuz da tamir ettirilip, bahçeler 
park haline konulacaktır. 

Kağıthanede yeni köprü 
yapılacak 

Belediyece Kağıthanede 12 b ıı 

liraya büyük bir köprıi yaptmlma
sı kararlaştırılmıştır. 

Ayın 23 ünde ihale olunacaktır. 
Ayı-ıca Alibey deresı üzerındekı 

köprü de esaslı bır şekilde tamır o
lunacaktır. 

·- llr.J•mı11 EJdl Rom•ı11: 58 -. f v~bını da alkışlamalı ihmal etme-
.. ' dı: 1 ç © lb> c§l lfi} Y O Od O~ O 1 de:-d~~~~;~:~e~r~~:i:::eniz-

RI I' Nermwe diındü: 
Yazan: MAHMUT YESA .. H f d- d d. N · ı - anune en ı, c ı, am.ı ge -

Cemil Kazım; onun be~·az temiı 1 elile arkaya itti: mez•e zaten •Müzik> yapamıyaca-
çelıı e>ini tetkik ediyordu. Bu, deği. - Ben söylememiş miydim? ğız 
şik Jl3rıltılı gözler, zannedildigi ka- •Veber• in .Durniyer pan.seo sıni Bahçede ayak sederi duyuluyor-
dar saf, aptal değildi. Bu adamın bulaınudıın. du, Dürnev pencereden baktı: 
kuvvetine hayran olmuştu; O, hay- Velı B~y çekine çekine sordu: - Müjde, geliyorlar. 
kıran , gulen, alay eden, çirkin çir- _ o havayı çok seversiniz?. Velı Be~". Cemıl Kazımı tekrar 
k . k ı k k k yna'"" sordıı: 111 a 'a aşan, ·arı~ı , yarım zev • Nermın, dudaklarını kıvırarak ':f' 

li koca bir l..itlcye kwrşı, için i~ın şımarık bir kahkaha ile güldü: - Alafranga musikiyı sever mi· 
siniz? güluyor, onları aldatarak, hcpsile 

&Jrı ayrı cgleniyordu. 

Oda kapı ı açılarak, eliııde bir 
deste nota ile uzun boylu bir genç 
kız girmi~li. L..t fu!lalı pa~a, elleri
ni karnıııa vurarak bağırdı: 

- Bravo Nermin., Bi.zi saatlerce 
bekletti ı!~ Ne hazineler keşfettin 
bakayım!_. 

Nermin; iri siyah gözlerini sÜ· 
;zcrck alnına düşen bir demet saçı 

- Tabii, sizın o •Şedör• çifte-
lellileriniz kadar güzel değildir. 

Veli Bey, aynı sakın tanrla: 
- İsterseoız aratıp buJduralıır. 
- Burada ıru? Bu köyde •Ve-

ber > i kim tanır. 
- •Vebe.-.. Çel~binin •Panse• si 

bir kısım köylue, memleketler 
verilmiş bir imtiyazı mahsus mu· 
dur? 

Bürben Şevket, Veli Beyın ce-

- Dinlenecek bir şey olursa ... 
Veli Bey, onun sözünü kesti: 
- Demek anlıyorsunuz? 
- Biraz ... 

- Ben de severim amma .. 
Bürhan Şevket, süratle aşağıya 

inmişti. Nami, yanında iki kadınla 
konuşarak geliyordu. 

NWni; kısa boylu, as fişman, ma
kavvcs bacaklı, fazla pk, fazla sah-

düdükleri kısa fasılarla çalınmak 

Ü.Zere verilecek ve buna fabr. :..aı 

müessese düdükleri de iştirak ede
ceklerdir. 

Korunma ekiplerinde vazife a· 
lanlar bu işaretle beraber vazife
lerine koşacaklardır. 

Cadde ve sokaklardaki halk, te
laşsız evlerine veya polisin göste
receği un1uın' sığınaklara ve üzer· 
lerinde işaret bulunan umumi yer 
lcre sığınacaklardır. 

Herhangi bir gaz tehlikesinde 
maske takılacak veyahut ta bu
runlar yaı mendille kapatılacak

tır. 

balara bağlawıcaklardır. 
Motürlü nakil vasıtaları alllrm· 

la beraber yolcularını en yakın 
sığınağa kadar götüreceklerdir. 

Trenler alarm esnasında garda-! 
ki yolcularını almı) acnklar ve şe ı 

birden hareket halindekiler, şehir! 
haricinde münasip bir yere yolcu
larını çtkaracaklar, şehre gelenler 
oldukları yerlerde kalacaklardır. 

Alarm esnasında vapurlar iske
leden yolcu almıyacaklardır. Ha
rekettekiler de en yakm iskeleye 
çıkaracaklardır. Alarmın bittiği u
zun düdüklerle ilan olunacaktır. 

umum müdiırü İlırahlm Kem.al 
Baybura, biri.Jıci reJs vekiUJi:.ue 
Ahmet Kar:ı, ikinci reis vekUllil-
ne Nuri Daidelt"n, hesap müfet-
tişlifine z·raat banka"'ı mümet:~l 

U, rnuamelit müfPttişltflne Sabn 
Tüten, kong-re murahha&ltklarına 

Sail Öıner llarmu, Hüseyin Jliisnii 
Ars:ın Utifakla. seçilmı~lrrd.ir. 

Bunu mii~:lkip yeni reis l\<lithat 
Nemli riyMet rne,·ki"ni tı,.g'al etmiş 

ve iza.la.ra te"'ekkür<k!.n sonra ida
re heyeti iıdlha.!n yapılm4'tır. İn
ilha,p neti«ıS:.0.de Nuri Ö7bt-kollu, 
Şerateltln Alemdar, Zira Kılıç, 

SllM Kara Osman, Hilmi Naili J 
. ~lut f.'"k~eriyetl.e seçllm~lerdlr. 

Fransa mütareke ederek siliı 

uı bırakmak istediği vakit ayni 
manda İtalya ile de mütareke ya 
mak üzere müzakerelere girişti 
murahhaslar gönderdi, Bu sure 
İtalya hemen hiç silah patlatman 
olduğu halde muzaffer bir devi 
rolünü oynamıştı. 

Aradan bir müddet geçtikten 
İngiliz mukavemeti Almanların 
hatta Fransızların tahıuinleri h 
dudunn aştıktan sonra Führer Ilı 

Tayyareleri görmek maksadile 
dı~arı ~ıkmak ve pencerelerden 

Bu tecrübe şehir dahilindeki &

kiplerden 8000 kişi çalışacaktır. Pi YASA l ler Mağlup Peten Fransasile d 
dostane münasebetler tesiııine do 

'--------------• ru bir adım atmak istedi. Bu har 

T~a.mvaydan şi- j~ünele bir kayış 
kayetler arttı ibulunamadı 

5efer ler haftada iki 

Dün 460 bin liralık 

ihracat yapıldı 
Dün muhtelif memleketlere 460 

bin liralık ihracat yaplmı~tır. Bu 
meyRııda Ai.ııanya ve Finlandiya-Araba azlığına şimdi-
ya miihiın ıniktarda tütün, Maca· 

gün er kea kesiliyor ridau ve Yugoslavyaya fındık, Ro-

Tünel kayışının eskidiğini yaz- '<lan) •)·a tiitik, Bulgaristana zey-

kaybettiğini ve hıılkın bazan ya- ıruştık. tin ve balık gönderilmiştir .. 

rım saat, hatta 50 dakika istasyon- Elektrik, Tramvay ve Tünel İ- Kundura pahalılıiı 
larda bir tek tramvay gelmediği 1 daresinde tetkilder yapan Beledi-) Fiyat Miirakabe Komisyonunun 
h~ında yapılan şikayetler, son ı ye mürakıpları, mevcut kayışın\ ayakkabı fiyatlarım tetkik etmeğc 
gunlerde çok artmıştır. ) ancak 1941 yılı ortasına kadar da- haşladığını ya:ımıştık. Bu münas& 

Dün Belediye erkanından sala- yanabileceği hakkında Belediye~ >.:tle ay akkabcılar cemiyeti kendi-
hiyettar bir zat bu hUBusta demiş- rapor vermişlerdir. Yeni bir ka>o nden istenmediği halde, normal 
tir ki: ten1 ini.ne çahşılmakla berabcı cnclerle harpten sonraki seneler-

e_ l\Jaalesef bu vaziyet araba mevcut kayışın eskimemesi içi" e yapı.lan ayakkabı satışlarındaki 
azlığı ve malzeme yokluğundan i- 1 tedb' 1 uri .. ·-lm- ·nsati fiyatlarla iptidai madde fi. 

ır a ıuması 2ar gonı u.ı 

ıerı. gelmektedir Tramvay El-'·. 1 • atlarım gösterir bir rapor hazır-. ' "" tür. Bunun üzerine, cuaıartes ve 
trl.k ve Tun-· el İdareleri bize 1/7/ 1 , .... k Konııs' yon• go"ndA•mış· tir pazar günleri tünel seferlerinin ya- "'" ' " ~ · 
1939 dg geçmiş ve bnndan 2 ay rıın •aat erken tatil oluıımasınu ı-apor muhteviyatının esaslı şe-
soora da Avrupa harbi çıkmıştır. 

1 
kilde tetkiki icap etmektedir. 

ı t
. . . • . baş anılmıştır. 

llarp, ma z.enıe ge ırmemue manı 

Betiktaf HalkeYinde 
çaylı danı 

Beşiktaş Çocuk Esirgeme Kaza 

olmuştur. Biitün en.erjimıizle sefer-1 'l'atil günü münasebetile esaseı 
)erin aksamaması ve halkın mü~- o saatlerde yolcu az olduğundaı:, 

külat çekmemesi ıçin çalışıyoruz. seferler de mezkfır günlerde saa 
Ve bir yandan da ınalzeme alına- 21 yerine, saat 20,30 da tatil olun-
bilecek yerlere ba.~vurnyoruz. Fa- maktadır. <olu menfaatine olarak Kurban 
kat maal~sef. nıalzeme bulunamı- "layramının dördüncü Cumartesı 
yor. Kalabalık saatlerde seferleri ;ünü saat (15) ten (20) ye kadar 
sıklaştırdık. Fakat yine arabalar il O 1 E 1 E R R l IC. 
ihtilaca kafi gelm>yor. Bnnun için 
yeni tedbirler ittihazı hakkında e-
saslı tetkikler yapıyoruz.• 

MAARiF 

İngiliz kredisinden istifade 

edecek müeaae&!ler 

Jcvam etmek üzere Beşiktaş Aka
tlerde C. Halkevi salonunda bir 

Jylı dans tertip edilmiştir. 
Davetiyeler her gün B~şiktaş 

Halkevinden tedarik edilebilir. 

Asker Ailelerine Y ardını İşi 

ketin saikleri pek çok olabilir. 
a - Asırlardanberi Avrupan 

göbeğinde iki büyük milleti birb 
rine karşı zaman zaman saldır! 
nihayetsiz husumete bir son ve 
mek, 

b - İngiltere mukavemeti, ın 
millün üstünde olduğu görüliiııc 
Fransa donanma ve müstemlck 
deki iislerinden laarruz için istif 
de eylemek, 

c - İtalyanın l\lısır harekat 
ve olelilmum askeri harekatı liizı 
geldiği kadar ,sürat ve şiddetle id 
re edemediğini görünce, her ihti 
male karşı Fransayı elinde bulun 
durmak, 
Hangi saikle olursa olsnn, l\lon 

ri'de Bitler - Peten mülakatını ın· 
teakıp Roma gazetelerinde bir asa 
biyel ve şiddet baş gösterdi. Malt 
lup Fransanın hezimetiı:Un bedeli 
ni ödeyeceği tekrarlandı ve mihv• 
rin ve bilhassa İtalyanın öyle k 
lay kolay müstemleke hakkında 
taleplerinden vaz geçmiyeceg 
tekrarl&dı.Böylece gerekBerlin, ge-
rek Vichy ricali, başlıyan yeni m 
aşekalarında İtalyan delikanlısı 
mn rekabetini hissettiler ve Bet 
!in yapılmış, kati hiçbir şey olma· 
dığını, henüz mütareke sathasınd• 
bulunulduğnnu ve bütün Frans• 
işinin sulh masasında halledilcc"' 
ğini tekrarlamak ihtiyacını dt:ydıı. 
Aralıkta Lava! de Peten tarafıır 
dan dahili sebepler babanesile it 

Y arduncı ınuallimleri 
maat!.n 

Türkiye - İngiltere kredi anlaş
maları mucibince, satın alınacak 

malzeme için İngiliz kredisinden 
istifade edecek müesseseler tesbit 
edilmiştir. Bu müesseseler Sümer
bank, Etibank, Devlet Demiryol
ları, Nafia, Ziraat ve diğer alikalı 
Vekiiletlerdir. 

1 başından uzaklaştırıldı. Şimdi Al 
man • Fransız konuşmaları Amiral 
Darlan ve yeni Hariciye Nazırı v• 

Kaza kaymakamları ve belediye Bitlerin hayran ve perestişkiırla· 
muhasebecisi dün Vali Muavıni rında,. Mösyö (Flanden) tara((a• 
Ahmet Kınık'ın reisliğinde toplan- rından idare edilmektedir. Fakll 
mışlardır. ayni zamanda bütün (Gabol) müs· 

Yardımcı muallimlerin istihda
mına dair müddetın temdit clundu
ğu alakadarlara henüz tebliğ edil
mıdiğınden bu ay yardımcı mual
iımlere maaş verilmemiştır. 

Tebligat yapılması beklenmekte
dir. 

te bir adamdı. u,un tablalı kırmızı 
fesi, etekleri geniş koluş pardesii
sile mühıir mumu çıkarılmış bene
diktııı şışelerıne benziyordu. İsa

ya darılmış gökten yere inmiş bir 
hurı azaınetile, insanlara yarı n1er
hameı, ~·arı ıstiğna ile bakıyordu. 

Kızılay baloıu 

Kızılay balosu Kurban Bayramı
nı nüçüncü günü Tokatliyan salon
larında verilecektir. 

Bürhan Şevket, Fahireııiıı önün· 
de bürmc tle eği idi: 

- Bizi minnettaıı ettiler eferuino. 
Soara, gülerek yukarı çııktılar. 

Bürhan Şevket. oda kapısını açarak 
yol gösterdi. Veli Bey, Fahire oda
ya girer girmez ayağa kalktı ve 

Ku kardeşı Leyliinın boyu ou- Nermine: 
dan uzundu. Delikleri biraz yan- _ Size küçük biT hizmette bulu
daıı giıriınen düz, çekik burunu, nabilir milim? dedi. İstediğiniz ııe
koyu el.i cö•lerile güzel bir kızdı. ta zannedersem burada bir ahba-
Namı, Bürhan Şevkeıe: bımda var_ Bir kere anyalım. 

- •l\lil pardon ınonşer- dedi. Nermin, gözlerini açarak sevinç-
Tren •Rötar. yaptı.. Ne meınle- le haykırdı: 
ket? .. Dakikanın, saatin hiç kıymeti 
yok... lliddeıınıden istasyonda a-

detıi hır skandal çıkaracaktım. 
Solunda çarşafın pelerininden o

muz kemiklerınin çıkıklığı görünen 
zayıf, orta boylu kadını gösterdi: 

- Dikkat etmedin monşer, bak, 
Fahireyi de getirdim. Nasıl mütloiş 
bir sürpriz değil mi? Prımadonna
s1z konser nasıl olurdu? Çok rica 
ettim. 

- Ne 11itif ... 

Bürhan Şevket, Naırıiye Cemil 
Khımı takdim ediyordu: 

- Doktor Cemil Kaz1m Bey •.. 
Nami Bey ... 

Nami, başıaı eğ.,rek ilave etti: 
- Muharrir ... 

Veli Bey, Cemil Kimna: 

- Doktor Bey, dedi. Bir kaç da
kika refakatinizi rica edeceğ~ 

Bu toplantıda askeri ailelerine ı tenılekesi ve hür Fransayı temsil 

yardım tahakkuklarının tek fo.r- ~t~ini id~ia ede~~ener~l De Gol• 
mü! üzerine icrası ve tahakkuklara iltihak etti. Bn hadıse, Tıber nehri 
ıtirazlarm kaymakamlıkta yapıl- kenarında dikkate dei:er bir asabi· 
ması kararlaştırılmıştır. yet ve endişe uyandırDUf bullinu· 

yor. Bunu en iyi canlandıracak yi· 
ne bizzat İtalyan matbuatıd.rr.(Rııl 

Cemil Kilznı, yanlf anladıiını segna İtalyana) siyasi mecmuası 
zannetti: Hattıüstüva Afri:..nsınc!a cereyaıı 

- Nasıl efendim? 

Veli Bey, gözünü kaŞ1J11 oynatıp, 
elile, onun ceketini çekerek: •Evet, 
de, itiraz etme. demek ister &ibi 
i1atetler ediyordu: 

- Geceleri, gözüm görmüyor. 
Yollar da bozuk ... Doktor Bey hali
me acıdılar, lutfen fakire refakat 
edecekler ... 

Sadiye, itiraz etmek istedi: 
- Yok, doktoru gütürmeııize razı 

deiiliz. 

veli Bey' ellerini ueuşturarak: 

- Şimdi gelece&;z efeadim, za
tea şuracıkta bir yer .• Siz de faz

la insafsız olmayınız, diyordu. 

Cemil Kaz.mı kolundan çekerek 
odadan çıkardı. Sofada, elini ağzına 
siper ederek mırıldandı: 

- Az kala belaya çatıyorduk. 

Yürü gidelim azizim. 
(Sonu tıan) 

eden hiıdise!ere tahsis ett:ği u1ull 

bir makaled~ şöyle bir lisan kul• 
!anıyor: 

aBu hadiselerin ehemmiye!i bil' 
yüktür. Çünkü, Afrika haritasın• 
bir göz atılacak olursa, görülür J<l. 
Cenup Afri:.asındaki İngiliz arazi· 
si, Tanganika ve Kenya müsteıtl' 

lekeleri ve BelçiJ.a Kongosu, Loll" 
tiranın kontrolü altındadır. Nijol' 
ve Afrika Üstüva haltı müstemle
keleri (Çad) arazisi ile iltisak " 
dince, Libyayı cenuptan tehdit il' 

den muazzam bir kütle teşkil el· 
mcktedir. 

Hint deoizleriDden Atlantlk sa· 
biline kadar uzanan bn geni uıeıll 
balı arazi ve zahire ambarı ve nU• 
fus kaynağı olabilir. Dikkat edil.,.. 
cek nokta, bu vasi kiitlenin rrıı1 

topraklarla kuvvetlenmemesidlt• 
Bilhassa Şimali Fransız AfrlkpSI' 

(Arkası 6 ıııcı saufadal 



İKDA:\I 

==::irltr:,=.=ıee=ı~ıw:;~ ;;l~I_ =H~a~r~p~v==e=p=o~ı~ıt~=k~a~J-:-1;-f.-.."-.uııı-:::rq.==::'1(..llG" ':;;.'~;..,;.;' .-;,j 
Ingilterenin 
1941 parolaları 

r~1aliy~ Nazırı Kiaısley 
inmühim bir nutku 
Londra, 6 (A.A.) - Ellham'da 

bir n"tuk söylıyen maliyf' naZiCı 
Sir K;ngsley Wood, •İngil•erenin 

1941 parolaları, teyakkuz, faaliyeı 

ve durmadan gayret olmalıdır • de· 
miş, yenı senenin kat'i bir "ene 
labikceği ve İngiltere halkının da· 
ha sert imtıhanlarla karşıla~abile· 
ceğı fikrini ihtar eylem.ş ve sö>?le 
tine şöyle devam etmiştir: 

İngiltere, 1941 e, zafere iman tç•n 
çok iyi sebeplerle malik olaıllk gir
mektedır İngiliz milletinin ha' 
hareketi, dünyanın hayranlığ•r. 
celbetmektedir Hürriyet, adalet H 

medeniyet mevztr.- balıis olduğc 

içindir k.. İngiliz milletı rsıln~a. 
bir cesaret göstermekte ve zaferiı 
geleceğını n adal.-tin tecelli ede
ceğini bilmektedir. 

Japon yada 

35 Bin tonluk /AJmanyanın ye-
• Yeni I n g iliz ni sene projeleri 

Zırhlısı 

İngiliz donanmasının 
h i z m e t i n e girdi 
Lon<lta. 6 (AA.) - lngıhz do-

"Almanlar Türkiyeyi 
tehdide çalışıyor,, 
Londı:a, 6 (A.A.) - Tmı. gazE'

tesinin diplomatik muharriri, Al· 
manlarm y..ni •ene proj9lerinı şöy
le hulasa etmei<tedir: 

zırhlı.sının hianete gı.r111esile b•r •Merhamet tanımı;-·an hayNIQ 
kat daha kuvvetlenmiş bulunuyoı. ayan bır te~kilat sa,ves-inde kaza· 
Bu zrrhll 35 bin tonluk cKıng Gt.- nılan b~yük muzaHeriyl!llerle ge. 
orge 5• ~ından olan befinci çen bir seneden sonra Almanlaı 
salharp zırhlısıdır. Bu sınıf geıııı- yeni seneye yeni öğünmelerle yenı 
leıin her biri yedi milyon Ingıtz entrikalarla başlıyorlar ve garplt 
l!rasına çıkmıştrr. lo~lıca askeri hedeflerı olan İngıi· 

Duc de York zırhlısı geçen Şı; ,ı;reye kar ı yapacakları lıarek.-l· 
,atta tezgaha konulmuş ve Prog- krle iftihar edıyorlar. Diğeı cihet 
•anlda tespit edilen zamand .. n 7 ay tc-n Alınanla §arkta entrikalar çevi
'\'Vel hizmete girmiştir, Aynı sı- riyorlar ve İtalvaya destek olmak 
,,,ftan olan diğer dört zırhlı !Cing Yunanistanı tecrıl ve Türı<ive,·i 
'eorge 5>, oPrince of Wales •. •Je!- tehdit elırlıek ıçin Balkanl•rd~kı 

licoe• ve cBeattyss• dir nüfuzlarını takviye etmeğe uğra ,. 

naııın"51 35.000 tonluk '.Muc de York 

Bu zırhlılar denize indirildiğ ı yarlar. Hitlu 1941 seneııi ıçin<ll• 
7aman 35 lik toplarla techiz edil<'- 1 zaferi elde ~ce~ini Alman mille
ceği ve 30 mildan fazla süratlen o- tine vadetmiştir. Ba51ıca ümidi, 
lacağı resmen bildirilmiştir. Bu 3;; stratejisinin ilk noktası, Amenka
lik lik topların men7.İli, daha ev- nın yardımı artm&dan [ngiliz i.&
velkl zırhlılara konulan 38 tikler- tihsalatını bal1alamaktır. Bı;nun ;. 

Paıif müdafaa ted 1ıııı daha uzundur. çin har!J makincı<inin \'e horp is· 

birleri ahaıyor tihsaLi.tının büyüle bir kısrruıu te 
Amerika Lejyonerlerinin merküz ettiriyor. Fakat İngiltere 

Tolrio, 8 (A.A.) - D.N.B.: Kanaclaya hediyesi ve Yunanistan tarafını! n İlalyaya 
Pasif m<idafaa hususunda ııı.: mOWm 

tedbir olmak wıere T<ıitio ~ bu Ottawa, 6 (A.A.) _ NeyYork ~dirilen darbeler, cenubu ~rki 
~ içb•de d<irl parkla lı.ıılk i1.-m_ bava ta.. eyaleti dahilinde Plattsbourg şeh- cephesinin tehbkeleı-ini ıneydana 
uruzlarına k"llı dort bÜ7fil< sıııırıak ya- rindelti Amerikan lejyonu grupu çıkarmıştır. 
P•caktlr. Bu dört parkın yakınlarmda Kan .. . ' Üç ay evvel Başkumandanlıg" :n 
bulunan demicyollan !ltasroularının il- ada, huküınetıne .12 ton ağırlı-t;...ı. noktAtlannd• sığuıald"r yapıla"""- ğında bir Alınan denız topu hediye ve hari<:iye nezaretinin fikirlerın! 
br. etmiştir. Bu top, geçen harpte Al- ne§l'eden Alman gazeteler', Alman 

Bundan b&.lka Tokıo'nwı. dar ... ı..aı.- nıanlardan iğtinam edilmişti. muzaffPriniıün yolunda yalnız 
ları itfaiyenın geçerek yangn nwrkezk!- Bu hediyeyi tesellüm eden aiıi- Büyük Britanyanın küçük adalar· 
rm~ sokulabilmesi ve bu suretle at.etin kadaT nazır, bu hediyeyi Kana.db· bulunduğunu yazmakta idi\eı·. Bu'. 
ınır atle ıcni$lemesrıte mAni olmail lçin :rün · g t 1 k ftnifletileceictır. nın harpte oynadığı rolün ehemmi- ' ı.se aze e er, arilerine hüyük 

Meıhur Franıız filozofu 

Berkaon öldü 
v· h ıc y, 6 (A.A.) - Tanınmıt filo-

20f Berssan bugiHı. öhffüştür, Berg· 
GOn 82 yaşında idi. 
İKDAM - Henri Beı·gson J8ıl9 

da Pariste doğmuıtur. Yüksek mu
allim mektebinden çlkmJ§, felııefe· 
den agrije, edebiyattan doktoı·, ol 
muş, sonra muallimliğe ryırerek 

n~ayet College de Frllllce'~a pro
fesor oltnıış: Ahlaki ve Siyasi t 
!imler akademisine ve 1914 d• 
Fransız akademiainc ha seçi1ıniş
tir. 

Yenı blr felse!erun müessisi ola· 
rak tanılır ki bu fel,sefenin uaulü 
• İntutition• yani <Adeti kalbin il;,. 

tüyle şuurumuuian geçenleri doğ 

tudan d ğnıya se:un&• <iir. Mevzu· 
!arının (,.'Ok çelin ve gayet ince ol· 
masına rağmen il Ilı.bu şeffaftrr. 

yetinin Amerikalılarca tamamen Brit~yanın orta ~kta kıwvetli 
takdir edildiğine bir delil saydığını oklugunu hatırlatmağı ilı.tiy•tlı b•r 
.. 

1 
· t· hareke addemektedirlör 

wy etnli ır. ~ · 

Romanyada havalar fena 
Bükr"f, 6 (A.A.) - Stefanl: 
Havaların fena!ıgt yüzünden 3tı 

eaatte-nberi ecnebi memleketler:ı~ 

telefon muhavereleri kesilm;~r. 

· lnsiltere • Ştli ticaret 
müzakereleri 

Santiago, 6 (A.A.) - Cenubi A
""'rikadaki İngiliz li<:ar~ heveti i!P 
Şili ticaret mWıteşarının riy.ıısetir•
deki heyet arasında cereyan eden 
müzakerelere geçen hafta ıJhay

tindc de devam edilmiştir. Miızake
reler bilhas.a Lisans meı.el&.ı üze
r:nde cereyan etmiştir. Şili mi>me;;
silleri bugünkü zorlukların halli 1_ 

çın bazı teklifler s.erdetını'i:erdı . 
Bundan ba;ka Şiliden in~:tereye 
wğuk et ihracının arttırılrn""ı d;ı 

görüşülmüstür. 

Orta şark 
horekôtın'n 
mühim safhası 

• 
~ardianın zaptı 
ı n g i lizlere yeni 
bir Üs kazaadırdt 

Londı·a. 6 (AA.) - Lonrdanın 
salahi:vetlı mahfillerinde mevcut 
kanaete g&e Bardianın sukutu or
ta şark harekAtının en mülı.i•n saf
hasını tc-kil etmektedir 

• Sidi Berraninin, Sollutnun ve di
ger muhtelif müstahkem mevkilP
rJ!l zaptı. Mısırı istila hususunda 
herhangi bir te<ebbü' s . k. ~ ım anını a-
zaltllll§tır. Bardianm zaptı ise b 

NO TL A R 
. k" u 
ım anı tamamile ortadan kaldır-
mL~tır. Tobruk, Bardiadan 110 <i
lometre uzakta olduğu için İtalyan 
kumandanlıgı evvl'liı kavbett ., t . ıg. ~P"ilıl..W~-.;&~~lllS4--~~~~~·~~ .... 

Tercümei 

ita l 

Meraklı 

ti e i il 

Bir gazete ~-eui bir idrikaya 
h~hyacagı. iliın ediyor. İsmi 
fu: •Erkek ohnak isliyeıt ka
dın!» 

oprakları geri almak ve sonra da 
Mısıra karsı taarruzda h 1 k .. " u unrna 
uzerc Tobruktan harekete geçmek 
pek kolay olnııyacağı görülür. 

Orta 'ark harekatının bu s f on sa -
hasının hayret verici husu la s rın-

oan biri de Bardiayı m""-f• .. 
UU4 ua JÇ•n 

yapılmış olan hazırlıkların kifa
yetsizlikleridir. Halbukı' bu . mev-

Bardia'nın zaptı ketınin boz!nıyacağı bir hucunıa Kış Bayramı 
maruz kalmış, ve bu şiddetli hü- y 

b 
arın bayı·am ) a, hcrkoın ırozl; .. .. k b" f cum, buııların mukavemetinı ez- d'. d .. Uyu lr Za er un en ve bcıgiiıulen havaJR .. Ç·~ 

Y 
mL~tir. i'\1"hasara altında bulunan ki ~ azun: NizameUin 

1
fazif <u arınki ha,~ua: Oiirt gün i>ay-

d d d 
o ı o fırkalar. bir müdrlt>ttcnbcri, müt.,_ 8 • 1 

Namık Kemalin şiiri 
ve torUDUDUD •••İ 

a e 1 1 y o r ~ lll yagıs a, csi~Je, \8ll1Ur!.t, Sl>-

$an;'at ölçüm, duyduğuna söyli- reddit bir Graziaıııden ve boş t'- gııkla glime gitmesin! d'y<' ... 
yeni, duyduj;'Uau ya"8DdaD dıtiaıa kirli bir Duçeden hiçbir yaıamı ü- Arabaeuıınki, beygir<iııinki. bi.-
üstiin tutacaktır. İ "}' b midi kalmadığını bıliyorlardı. siklet~inin ki, salın~akcmınki " 

Orijinal artistin V8"rtası kal .. ıu ngl lZ mat UabDID Daliy Herald diyor ki: mi <:ininki. havada: Dö;t gün .ha:. 
değil, fırça detil, gırtlaktır. 811 hararetli tefsirleri Mağlubiyet me•'uliyetint • ru,- ram, bava fena gid.-rse •lı• '";İJ 

tlak 
solini ve Gra?iani ara ında nasıl bakımından an gır ki ölmez, IÖyler, Bu .....,... ., .. ımızı poyrua aça-

t Londra. 6 (A.A.) - . fostakıl taksim edilmiş olduğu henüz tama- cağız! diyt' .. 
aassupla bailı olan ben, §iiri "8rf Fransız aıansı l>iklinyor: niyle ınalilm değild r Fakat u- Bunlar, hep ba)·raındıı hnanuı 

hocasından başka iürlii anlarım. Londra gazdeleri, Bardiarua 7.a?- ·numiyetle sanıldığına göre, büyiık açık, cüıılük, güne J;k olınn• .n• 
Bence ıiir, ya ıairi tara ı!Mlaa söy- tını, büıun harbin en parlak hare n ıes'ul Mussolinidir. Skylendi~in, bekliyorlar. 
len.ıniştir, söylenmektedir n var- ketlerinden birisi ve ımparat 1rl"J; r,ore, Graziani, Bardiadan g~ri çe- Bir de bunUB akı.ini beli~cııleı 
dır. Yahut defterde, kitap sayfa- ordularının tam ekip zihniyetınır. kilın4'1ii tavsiye etmiş, fakat Mu ,·ar ki, onlar da inac!ma dC.rl J'iia 
unda, veya bir başkasımn ezbe- ı:e kara, deniz ve hava kU\ vetleri· soliııı :mukavemeti l'nu-etmi tır, hayram, bavıuun bozuk g '" :ni 
rindedir ve ... yoktur. nin sıkı işbirliginin parııık bir ını Grazianı, Bardia dahilindı•kı va1 ·• istt'rleı·. 'Ut'!'<'liı kah.et·iler gazino· 

Defterde, mecmuatla ,·eya kitap- yurı olarak se!amlamaktad;r İm- ·eti. garnizonun müdafaa ı~ın u- cular, sinemocılar, tiyatrocular, 
ınidsiz bir lıale dü"""eg nı b.l ~uruda, burada ve kaııalı Hı·lerde 

ta altalta .ıralanmış oatırlur bir te- paratorluk kıt'aları, Mus.•olıninl . .-· ' · ıyoı- 1 ~kah . 
ha ·•iı' ·· 

1 
.Faşist kalesi> d.edig" 1 veri a•garl ı du. Musso.lın_i.nin em. ri, bu kıt.' alı> '" · az, kukla o)'llatanlar filan 

' 0 >ıt nası Üade ed~hilirkr? ' ·· 'b' 
Onlard '--ık· zayıat vererek "gal etmekle, ya.- rın ya .olumu veyıınut teslımı,ve. il" ı ... 

a ""' ı renk vardır, belkı' a- ..., K h l · ] df"mektı a \'e ~r, gazıno ar, :ıineınalar, 
benk vardır anıma, oıı.ların dili nız Mısırı kat'i olarak bır ıstila leh- . hava ncık la ol>M, tat;J oninlcr·ı, za-
\Okt B' didinden kurtaPmakla kalmamı• Daily Maıl d vor ki: ,,. ' ur. ır ~iir, doÇdugu kafadan ~ B d ten, alacakları kad•r ••u"klerı'nı· ,.. 
• d' · '-k t · d fı" h t ar ia muharebesiıun netıcelerı, w , 
.es ver ıi;ı andadır ki, biz on-'a '"" a aynı zaman a, yenı utu a a ı ı B' d d k " esu mıktarı veyahut alınan arazı ıyor ar. ır e ört !?tin haHaın 

artp.>Stul boyalarını hatırlatını- ve bir çoklarının fikrine göre d<'- han bozuk gidetek nlıır:a, h~rala-
yan renkle~ ve a ·ı '--· ı k' k'. r zler o··tesindekl italvan kuvvetle· ile öl~lmemelidir. Bardiaya kar ı h 1• • sı ~· ~ u•ııt o- ' rın Ta~· a ıne! Onun ic_in, in•aal-
tü · . · · ·h • harck~ı .., devam ettiği bütün miıd- • 

Teya ıyı taklitçisi olan bir •İc- rının nı aı ezilınesine yoıu açım~ lah birinci zümrenin d~di"'i olur , de\, İtalyanlar, muhasara altındakı ~ 
racı• nın aletinden. çıkanlara he• tır. Muhakkaktır ki bu laferi:ı da. bayram acık hava ile ge<;er. Fa· 
zeıniyen b' ah _,_ - · t b. t An ld ordu üzerindekı taz\•ikı azaıtınana ır e""' bulabiliriz. Zi- manevıya ı ızza sa orıun ad " kat. bir de kapalı, bozuk geccn·k 
ra · · k k b 1 d d lını bir kere bile te~ebbüs etmemister-ı~ı oau1turan, teha5sÜs vol- a u ettiği gibi ş'm i en S<1rsı :; olursa, o >.aman birçok kimselere, 
kanı ol .. !" bul İ 1 ll t - d dir. Hatta meshur İtalyan hava aıı gon nn elçisi sestir: unan ta yan mi e i uz..rin ~. dort JÜıı, evlerde ııiııddemeklen 

B
. A · ku,·vetlel'i dahi sonunda nuıhare-~t ~~~. ~~~~~~a;- ~~k~ıy~Ç~~Y~ 

K
. k · · 

1 
• · · 1 beyi kebmi! ve lta1yan bahrıyesi • 1 b ım ne derse de9in... Bence ma ıçın gayret erını ıki mı• if'e . g~ ı, ir kı harn•ında, he!(' boy• 

N f
.• k cak 

1 
y ·ıı .. veyahut bu bahrıyeden geri kalan ram gu" .. d . h . k h 

1 e ı• kabre girdiktea ,,..nr.,,, çı ara o an unan mı eti uz~· k . • . nun e, ms•n engı ·a Ye• 
NeC'i'nin şiiri B•~metiı>deı'- Baki'- rin<le ve mütareked~nberi İtaly rn ı~ım _ '"e, h~rekat ·ah~>ınde.~' ye, hangi gazino~•. hnngi sinema• 
nin cırtlağı konuşamaz olduktan komh;yonlarının hiç ha.kkı i>lmıya ı mumkun oldugu kadnr uzakta ıi- 'y., hangi liyafro) 8 girer de, b'•a:& 
kelli, Biki'nin şiiri kudretinden ararilerde bulunmasından dola) ı manlarda kalm~tır. G~rek Libya- hoşça vakit geçirebilir? Şu kı< d~ 
vefa öldilktea sennı, vefa'aın §iiri çok sinirli olan Şimali Afrika ve da gere~ Habe,.'~taııda ltalyan mu- nilen f"Y, drğil yalnıı nvn1h giin-

aııabın tereııaiiınüne bahşettiii 
0 

Suriye halkı üzerinde dığer tesir- cadele ~ıhnıyetı .~nl~ıfa benze-, !erde. bayram, seyran gii l{'rinde 
asil mertebeden mahrum kat-.... !er yapacaktır. mekl.,dır: Eğer böyle ı.ı;e, bunun tle çekilmiyor vesselanı! Vfık1 ıı ya-

u'"'i ! gil' millet· !' b netıcelerı yalnız Afrika<la değil fa- rı ı gitli yarısı kaldı amma 0 ka· 
tır. saadabıid'ın •Nedim• ini, di- af;ak'ız 

11 
. m.7 gel~n~~· ~ mu- kat ayni zamanda Mussolininin 1- lan yarı~ı da bir aıı. lince hayırlt

vanları.,. ~yle bir ıröz gezdirmek- " . . ı~e e~7 şumu unu an ~mlea- talyadaki kurbanları üzer•nde de sile eekilip ~tııe de ·balı~ra yua 
le illkMlat .. •k ne müınkün! Şairin sı ıçın ayr ar asmaya ve eg n- d r' la kt k . k ' ' . 

celer yapmaya ihtiyacı yoktur. İn- e ın ° ca . ır. avuş.;a ! 
•eıri. işitilınn oldultt•n, veya km!- giliz milletine şu ciheti de ihtara Gazete, nıhayete eren bu hare- Benim için asıl \ayT&m i~te • 
dıktan seua, •iirini okuma a kal- k.Attan •""ğıdak. d · ık ırt zamaıMhr. N;"8ndaıt tutun. Ey""' 
kı T hacet yoktur ki asıl ılü<111an İta!- ...,.. ı ersı ç arma a- ·-

şaftlıır, öleııi dirilt--•e ~aı~-n- ' • d r· lu"a -•Ra k da 
lar<hr Be ı. ~-.. ' ..,... yan mağlubiyetinin bilvasıta tesir-

1 
• a r ... 

• 1 11de -yntiıı bundan 1 · . .. Hu' kum' et bu tec• · be ü i gafletli ~· •- . .. . erını gormekle bttaber, bütan • · u zer ne, Osman Cemal Kaygdı 
.. . . ı ~l.aawt, .~ıiaku \ır l arp kuvvetini muhafaza eylemek- fngilız hava kuvvetlı!ri ile İngilt•· 

flll' lııaae& şaırnı keaılw ve mut- tedir, rede harekete geçmeğe hurr bi~ 
laka o şiiri söylediği andaki ilen. n, tü' t ,_ . B di vaziyette bekli yen büyük Ol'du ara-1 

Kanadanın gönderdiği 

tayyareler disidir z· • ı.· .. . . . . ou n gaze ercrın ar anın sı · - d 'şb' 1 .• • ır ır ,..,, şırıyeöai ç..lı: k t d · sm a ı ır ıgi antrenemanını faz-
dcfa şa&rinin hayatıada da kaybe- u un an çıkardıkları. ders, ~er- lalaştınnalıdır. Millet, zaferi müm- Londra, 6 (A.A.) - Evnıng Nevv 
debilir, Kımııtlarımn rengi dökiil- den dolayı memnunıyet goster- kün lalan ve kayıplarunm a"l'"•İ gazeie•inin hava muhabıri yazı
diiğü halıle, Yat•rau kelebek yok ~ekle beraber, daha fazla gayretle hadde getiren §t'yİn makine ve yor: 
ı.ıwiur? ,alışmakta devam olunmaSldır mühimmat yüksekliği olduğunu 1941 sene.inin ilk aylarından it.·-

Times gazetesi diyor ki: bilmelidir. Bu, daim~ böyle olacak- baren Kanada, İngiliz hava kuvvet. 

Büyük Namık Kemal'hı şiirleri- İskend~riyeye ve Süveyş kanalı- tır. Bardia zaferini en iyi tes'it tar- terme her ay Kanadaya inşa edi!. 
ne baktığını zammnlard& da beo, na k"rşı Italyan tehdidine nihayet zı daha büyük zaferleri temin ede- miş 360 tayyare göııderecektrr. Se
böyle düşüııiirılünı. Onunkiler de vererek stratejik hedfimize vardık. cek mühimmat imal.ine her zaman- kiz büyük Kanada tayyare Iabri
tıpkı Nef'i'ninkile;, Nedim'iakiler Diğr taraftan İtalyan sergüzeşti de kinden daha büyük bir tiddet ve kası hava nezaretinin ıiipari~i ettiii 
gibi, Fıı:ı.uli'nitokiler, Bıiki'ninkiler, tamamiyle muvaffakiyetsziliği U(· gayretle çalışmaktır. 3800 tayyareyi teslim etmek için 
Ada şairi Cclil'inkiltt ıribi baaa, radı, Sid -i Barrani muharebe mev- NEVYORK TAYMİS NE DİYOR? gece gündüz çalışmaktadır 
özlerini rulılaruu kayhetınit ıribi danında İtalyan ordusuna ika edı- Nevyork, 6 (AA.) - Nevyoık 
ır9Rkiirlerdi. len tahribatın derecesi. tarihin en Tiıııes gazetesi bugili\kü b .. maka- Romanyanın Franaaya 

Ben feaa ok•-· Belki çek iJi meşhur muzafferiyetlerind<>n bir Jeı;inde şöyle demektedir: yaptıit ail&h ıiparitleri 
olnır11m, fakat Namık Kemal'i ie, kaçının vermiş olduğu tahrıbattan Bardianın sukutu İtalyan pre•· Bükreş, 6 (A.A.) - Stcfani: 
dijerlerini ıle dilleıı<l.irebildiğiDM çok fazladır. Elde edilen avantaj- tijine ciddi bir darbe daha indu- Resmi gazetede çıkan bır karar· 
ve lıir haJ!<asının dilleaılirebilece- d•n derhal aman ız ve müessir bır mişliı'. Bu kayıp İtalyada ciddi a- nameye göre Rumanya tarafından 
iine lıiçbir :uımaıt inan-..ıı§ltm. surette istifade olunmu~tur. Alınan kisler doğuracaktır. Artık .'\Irika- Fransaya yapılan silah sipar~leri 
Bıı imanım, ilk defa ve yal- Na- tankların ye topların kat'i adedi daki orduların istikbali karanlık- ile Rwnanyanın Fransaya kar~ı tc. 
nuk Kemal'inkiler için, 

0 
muu- henüz malum değildiı'. Çünkü bwı- tır. Almanların şaşırtma hareketle- ahhütleri meseleııi.ni tetkik etmek 

•am mııestru'nun yüzüncü doğum laı·ın taın olarak tespiti !ııilil ımkôn ri, şimdi Mossolininin son ümidıni üzere nazırlardan mürekkep bir 
yıldönüınünde sarsıldı. Torunu dahilinde bulunınamaktadtr. Faka! teşkil etmektedir. . komisyon teşkil edilmiştir 
Numan l\fenenıenci&ğltı'RWl ra4ye herhalde ganaim çok mühimdir. •Umumi Prova• başlığı altında Bu komisyon tarafından yapılan 
ile yayılan infadı, siıi tenun ed& Ve şimdi, zaferi tetviç iç.in, chi,ı- yazdığı bir makalede Nevyork H~- tetkikatın neticeleri yakıncU. Vic· 
rim ki, Namık Kemal'i diriltti. rnan ordusunun Bardia kale•ine rald Tribune gazetesi !iiyle de- by ile müzakereye girişecek olan 

O gtte ses ve 'ıvenia öltl meti• .. 
!ere ruh neflıettiiiae, can var<liği

kap;.aunış olan mühim bir kısmı tn"ktedir. Rumen murahhas heyetine veri· 

dah M 
· · d t · edil · lccelt talimatta esas ittih ed 1 a. - ısır arazısm c esıs en Afrikadaiti lngiliz ileri harekat . . az ı e· 

·· hk ı ı -d f ' " · 
1 ccktır musta t'rn ka e er mu a ' eı ının öyle bir hesapla ve kuvvet ta.sarr _ · 

ayni akibetıne uğramıijlır. Bır kc- fu ile devam etmektdir kı bu kab. 
İ~te. edebiy~t hocalarııuı, üzerin- re ?•ha. yalnız hucu.m iı;ti~~eU liytı Alınanların garbe doğru ya.>· Ticaret ve Münakalat 

de ışlıyecek bır den mevzıw. irsi- harıç olmak uzere hıçbır surprız tıklan taarru>.larda bile bulmak . Vekilleri bekleniyor 
'd ' ı· -•-·" k il Tıcaret ve JUünakalılt Vekille-' 

ne ş•hit olduk. 

yetin bu harikula e ııeticeııini, hu unsurunu ın ıva .,.,....,.,en ıı anı- zordur ,.... 

Bir gazetede, şair Orhan 
Seyfi Orhun, •Çucuk adııın• 
isimli bjr roınan tefrika etme

ğt başlıyacak .. Tefrrkanıa •ek
lamlarını görea bizim Naııe

ınolla ~öyle dedi: 
- Ne o. yoba ~air ke di 

fereünıcibiılini ıni anlatacak? 

r Üne l 

Halbuki, şu zamaudıı, ka
dınl"rm hayat ve saadetine 
bütiiu erkekler gıpta ediyor. 

Bixce, erkek olmak iı.tiyeu ka
duıın aklından zoru var, de

ınektiı-. Bö,1 le akılMz bir inııa
wn ba,1·01 '" maceralanN kim 
merak eder de ol.ur? 

ki_in ziyaı Italy an ntfuzu için bü
yük bır kay~ptır. Bardia İtalyan 
ımpar.atorluguııdan fil<'n İngilizle
rın clın~ gecen ilk )ehırdır, Mare
şal Grazianiniıı bu mıntakayı tah
li;e etmek istl'dı;;i fakat Mussolini
nın buna itıraz etliği ha~ri dogtu 
ise r> arnizonun takviyesi 1. 

ınucizeyi tahlil ediniz döslla lan taktik pek mahirane tec"lli et- aia bayram tatillerini ıreçirmek ü-
rıın. . H . · · 'hk• 

1 
d·' zere şehrimize gelmeleri bekJa~ 

Be 
. b'l .,,. mL•tir. arıcı ıstı am ara, uşına- Ank d 1 b I ~ nım yapa ı ec..,.ım ~ey, Naınık • .. . , ara an atan u a yeni mektedir Vekili _,_ · 

K 1
,. . 

1 
. d nın mustahkem mevkılerı ve taıık · er, Ş=rımizde bu-

ema ın metın erın eıı iııtihap e- . . .
1 

. bir ilave treni daha luıtdııklan müddet nrfınd• Veli-

kayııı 

l'iliıeliu cer kabı...,u_. yaltui, 
halk tabirile, tünel kayışa ınü· 
takıp \'e nıti teha>sısların ra(Hl
runa go e, 1911 s.enrsi ortala
rında arhk işe varamı:vncak 
bir hale gel~km ·, .. Ha t~ıi bu 
\akte k ' 'a. ın zaınaularda da, 
bu k 1 ın, tehlikeli bir vazi· 
)ele ıı: ı · • ıncsı nıııhtcınel im;• 

oh .... 
f" alde, )'uzın olffak? 
ıın 1 ı~knıiyecrk ını? 
"' 11 ~ ıolla; 

- IJal b d lın ı u ı edı, ) azın, ti.ıne-
"'ti ı ne kadar ılıı &erin olur 
• ne! bu h • 
b alıl 1 "'" elırin 

er tarafaıd 
buhraıııııa k ha o ler..n buz 
hır &· ar 1 ııd~a bır tecl

. ır Çare ldı, 

Alınan 

e•irler 

lngilideriu, Libya ~ölünde 
bugıine kadar aldıkları esir 

miktarı G:; blal bulmuş. Bu 
mühim bir kuvvet,. Bu kadar 

eııirı nakil H muhafaza 
tcı bir meseledir. 

k 

Acaba. itııl aa 

fazla esir verm Inıriliz lota-

suntle 
ulunu k 

ve 

A ŞE.KIP 

ala gayrrtlerinı ın s~rfe
"i '>iması beklenirdi. 

Halbuki böyle bir gayretin ya
P_ılmamış olmas· Loııdra mahfille
rmdc öyl telakki edıl'voriki, Trab
lııst_a harb~'Clen İtalyan ordusunun 
vazıyeti cidden çok fenadır 

d' .. . tuzaklarının mahıyetı ve mevıı eıı 1 ılect'k beş, on numuneyı muhte- çok mükemmel bir tarzda bılinin· Ankara, 6 - Bayram milnasebe- eli a!Mıadar edea bazı işler etrıı-
rem Numan Meoeınencioilu'na •· ciye kndar yapılan gece akınları tile 7 Sonkanun Salı günü saat fında tetkikler de yapaeaklarılır. 
kutup, bir·seri plak yaptırmasını da, iev.kalide takdıre deger. 17 de Ankaradan 1stanbula ayrı Umumi evlerde çok ıenç 
Maarif Vekiline tavoiyeden iba· Tinıeı, gazetesi, • ,.,.rı da ilave bir yolcu treni tahrık edik-cektir kadınlar çalı,tırılıyormut 
rettir. Namık Kemal'in ••n'•t irsi- etmektedir: Yataklı vagonu ile lokanta va~onu Bero!luna• ba" genel evk!rd<o yapı· 

havı. olan bu tren Çarşamb b lan umumi a-"tınnada -• ~'çl" ~·-
yetioo sahip okluğunu ü.bal eden Müstakbel planlar, herhalde, ' a 

58 a- ıa oen• kkd;ıı-···-m ••"·'t~ırıldı·~ .. .':0.-:;:-_ 
hı saat 7,-W le İs tan bula varacak- • ' - ' ... ... ~ • ~ 

giuide totUDU, Türk edebiyatım düşmanın mukavemet derecesinden 111Ui V• haklarında tahkikata aeo,;ıhnı,ı-

höyle güzel bir vesikadan malırı- 7ivade mtinakaliıt ld&meııi mese-tı ·-r·-------------t-ır_. __________ _ 

etmemek ; in, bu :ıabn...te kalla- lesi '.le ali ııdAr olarak ırık4af ede- ır-·~~~~~~-~-~-.. ••••llil•••ı.;;;~; 
. . cektır nır, kaıı.aatınde\lın. Bütıin Vıyana, Baş DöndurUcü Vaiı;larile, 

tral n b 

vaffakıyctie k 'Tl 'lda ed~n Gen 

ral ack ) , 1919 dan 1918 kadaı 

Bir çok gazeteler, tten 
İtalvan kıt'alannın mes'ııl olmııd> Bu Cuma Matinelo!nnden İtibaren: 

nı unku İtalyan kıt'alal'Jlll 1 ŞARK (Eski Ekler) Sinemasın -'a 
çarpıştıklarını, fakat alnız Muıı- U ı 
s linının mes'ul bulunduğunu VALSLAR KRALI: YORAN ŞTRAUS'un Haratını Gösteren: 

Bardıarun zaptı İngllızlere rner 
kezi Akdenızde yem bU' iı an dJ 

h_a temin etmekte<! r Bt. batı çe
l ınde daha büyuk onıu tutmak 
meselesin. kolayiaştırm ldaıiır. 
Sımdiye kadar ılen areketlerıt:ı 
yapan k~vve•Jerin !~im çol or- Fransadı bır Avustralya pıy.de ta 

burunun kum.ıııdanlığını etilli§! r 

S ril hayatınca Svdmey'de 

ıes;;~d;elegraph diY<>r ki O 1 mi Yen Va 1s1 ar 
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Amerikanın 
1 ıı g i 1 t e r e y e 
Yardımları 

Jeş.ik Amerika hükümçtınin, 6 mıl
yar dolarlık son milli müdafa~ 

mu11zam tah:si.satuıın eski 31 mil_'w-c'
ra iliıvesi lc ;37 milyar bütçe açı ğ ı 

hariç olmak üzere, 1940 bütçesi ye
kunu 1,92~.oon.ooo mıktarındadır. 

arsi yaya Seya ....... _ 
150 Liralık bilete mukabil 
vapurda yatacak yer yok ! .... 
Acentanın maskaralıkları ..• 

Yazan: MAH UT YESARi 
Yı'bası yaklaşl\·ordu. Gal'SO<ı j Gözlen fal~ı gibi açıbnıi, ikı 

Yanı, daha müşteriler bastırma- yana bakıyordu: 

' il • - -- -
8 = . ı• ı-

Birleşik Amerikanın esas kanun
larını kabul eden. Arjantin, Bre
jilya, Şili , Pero gibi bir takım Cüm-

dan, m~şın cuzdanının içinde sıkı - Elli Ura ... Kolay değil... Elli 
sıkı saklad1ğı .p1yango bileü• ıU lira, bu be yahu! Cebimde durma
çıkanyor, numarasına hakaret< te- sı tehltkeli. Düşüren farkına varır, 
fe'iıl eder gibi diışünüyor, sonra; dönüp gelehilir. 

Solılan saio.: 

ı - Bir vilayetimiz. 2 - ıa,retıcr 
(cemi), şenlik cUnleıi tezyinatından. 

3 - Öbür dünyaya göçme, soru edatı. 
-t - Kanaat ıctirme, bir edatın tersi. 
5 - Bir ae\·letm merkezi, k:1ymettar bir 
tat. 6 - Blr so~u edatı, altın yazısı. 

7 - Asyada bir nehir1 ayrılma mera
simi. 8 - Okuma. 9 - Ömür, nota. 

Yazan: H. Nuri Irmak 
huri_,·etlere avrılmış bulw1an Ce-

1939 harbinin uzaması, Birleşıl< nubi Amerika halkı, ahlak, seciye, 
Amerika han·ketlerinin, kararları- azim, irade. fikir ve sair hususatts 
nın, İngiltereye yardımlarının, de- Şimaldekilerden tamamile farklı
mokrat cephesinde muharebeye dır. Bu vaziyet bir kaç a.sırda bır 
müdahaleye hazırlıkların m, b.ı ırkın diğer bir ırka hasletlerim 
yüzden Okyanuslarda dahi Japon- nakleylemesi imkansızlığını da is
ya ile bu devlet arasında mücade- pat eyler. Burada bir nevi Kurunu 
leye başlanması ihtimalinin, yalnız vustai idare, derebeylik, fesat, ih-

Mütarekenin hemen bidaveti de
nilebilecek bir zamanda, Funsaya 
yaptığım seyahat, ailevi bazı sc· 
beplerden ileri geliyordu. O vakıt 
hiç kimseye, hatta müttefiklerın 

hİ1Yıayegerdeleri sayılan gayrimü<· 
lirn vatandaşlara bile böyle bir se
yahat için müsaade edfüni_,·ordu . 

kım formaliteye vabeste bulundı.<· 
ğundan, her kabada) ıııın harcı de
ğildı. Kapıda nöbet bekley~n Sene bileti, ihtimamla tekrar oebme ko- Eliyle alnın.e vurdu: 

yuyor ve derin derin içini çekiyor
du 

- Bir akıl düşündüm. Elli lira
yı, bir kağıda sardım. Dük.kanın 

bu karşı.sın da, bir kunduracı var. O-- Yahu... Kimlere çıkıyor 
• paralar? 

Arkadaşlan, gülüyorlardı: 

- Kısmet .. Talih ... 
Yani, bir masanın üzerine yum-

ruğunu vuruyordu: 
- Nerede bizde o talih ... 
Bir gün, .ardum: 

- Sana, hiç vurmadı mı? 
Yüzünü ekşitti: 
- Bir iki kere amorti ... Sen, bü

yük i:k.ramiyelere bak ... 

•Vurmamış büyük ikramiye. le· 
rin tatlı hayali~ bir müddet dal
gın, düşündü. Bırden, gülmeğe 

baı;ladı: 

- Bir kere, lusmet ayağıma gel
mişti. .. Size, onu anlatayım: Eski 
hikaye. Bundan yirmi sene evve
lisi, on be§ yaşındayım. Çarşıda 

bir ahçı dükkanında ctepsicilik , 
ediyorum. Tepsicilik, dükkanlara, 
kanlara tepsı ile yemek götıirmek . 

Dükkan diyorsam. na bu kadar bır 
yer İki kişi, güç oturur. 

Birbirine bitiştirilmiş birer rnet
tt murabbaı iki masayı g6steriyor
du: 

- Günlerden bir gün, kalantor 
bır müşteri geldi. Acele, yemek 
yedi. Dar dükkanda ~ıkıntı bas
mıştı. Hemen dışarı fırladı, hesabı 
görmek için cüzdanını çıkardı. 

Yani, ıki elinin parmaklannı bir 
Jeştinniş, dudaklarına götürmüştü; 

gözlerini açmış, bize bakıyoıdu: 
- Nah, böyle banknot para ... 

En aşağısı on liralık. 

Ellenni dizlerine vuruyordu: 
- Bu, ne paradır? Şaştım, kal

dJJn. Ustaya para bozdururken, 
cüzdandan bir banknot yere kay
mıştı. Ben, bir hana tepsi götüre
cektim. 

Eli c<'nesinde. başını sallıyordu: 

- Para, dükkiının içinde düş

müs olsaydı, alıp vermek lazım ge
lirdi. Kaldırım üstüne düşmüş bir 
parayı, ben almasam, başkaları a
lacak. Hemen ayağımı banknotun 
ustüne koydum. 

Hareketlerini, aynen taklit edi
)'-Ordu: 

- Jartiyerimi düzeltiyormuşurn 
gibi eğildim, parayı bufU§turup, a
vucımıun içine aldım. Amma terle
dim de ... Parayı, hiç çaktırmadan 
pantalonumun cebine attım. Nah, 
yureğim, böyle küt küt atıyor. Pa
r:wı düşüren savuştu. Ben. ustanın 
hazırladığı tepsiyi aldmı, bir ko
ı,ıuvordum ki, hiç sonnayın ..• 

Eliyle kalbine bastırmıştı: 

nun çivi kutusuna, çivilerin altına 
sakladım. Artık, bende keyif ta
mam. 

Key;ru keyifli dolaşıyordu: 
- Para sağlam yerde duruyor. 

Amma, bunu, nasıl bozdurmalı• 

On beş yaşında bir gencim. Azar, 
azar harcıyor, görünmeli. O kada
rın.e aklım eriyor. Bir yandan, ev
dekilere ağız yapıyorum: Birkaç 
gün sonra, bendesiniz. 

İki büklüm olmuş, katılacak gi · 
bi gülüyordu: 

- Evdekilerde de merak başla
dı. Ben, kend1me yeni bir urba, 
·eni kunduralar, yeni çama. r a
lacağım. On beş yaşındayım, be' 
Elli lira bu! Kolay kazanılmaz. 

Yine eli çenesinde, düşünceli 

kaldı: 

- Bunu, nasıl bozdurmalı? Ya
bancılardan çok, tanıdıklardan 

kork.malı. Kimindir hu para? Ne
rede buldun? Sorarlar işte. 

Sol kolunu havaya kaldırarak, 
uzakları gösterdi: 

- Dayımın oğlu var. O zamar. 
Gala tada bir muameleci yanında 1 

çalışıyor. Onların elinden, her gür, 
yüzlerce, binlerce lira devri daim 
oluyor. Kunduracının çivi kutu
sundan parayı aldım. Kunduracı, 

ihtiyar bir adam. Dükkiınında çok 
luk oturmaz; kahveye kiığıt oyna
mağa gider. Öğleden sonra, işler 
tavsar. Ustadan izin i~tedıım, Jllah-

Yulıandan ,..aiı: 

1 - Haıımsızlılt illlçlarından. 2 -
Bir erkek ismi, eli açk. 3 - Kıyı, eski 
rütbelerden. 4 - Ters çevirir~niz es
ki Yunan ulema&ınde.n biri olur, de
mi.ryolu. 6 - Buyümen.in tersi, ters çe
virirseniz bir ~şit ~POrır olur. 8 - Ta
zelik. 7 - Çayuın kuruması, bir Fran-
11z kftdmı ilPRlJ. 8 - Bir hizmete girmi
ye hazırlanan, 8 - Geyik clıısinden bir 
hayt·an ~itti. 
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8.00 Program 
a.03 Ajans 
8.18 ?ı,j llZik 

8. l5 E v kadını 

ı2.30 Program 
12.33 ı.ıüzik 

12.~0 AJanS 

Salı 
18.45 Müzik 
19.no Müzik 
19.:,o Ajans 

J0.45 Müzik 
20.15 Radyo Gaı 
20 .45 ~Juzik 

21.00 Müzik 
21.30 

13.05 Mil,'lt 121.45 
13 2(, Muz;k 

mutpaşa yokuşundan aşağı verd im 22.oO 

Konu~ma 

Müzlk 
Ajans 
Müzik kendimi. Bir koşuyorum amma, ı8 no Proııram 22.45 

O hızı Gal t 
. ııı.o:ı M!,z;k 23.25 Yarınki pr 

sormayın. a a a:·a geçıru- ıR.30 K<.nn:ıma J 23.30 KapaD.13. 

şım. Doğru, dayımın oğlunun ça- -------------'\ 
lıştığı hana. Benim, oraya gitmem 1 r bOfS3lf!I 1 
olmaz. Kahveci çırağı ile çağırttım. n~ ' 
Ona: •-Bu parayı, bir arkadd· - 6 . 1 941 -
şımla birlikte, gece, sokakta bul-

ı Sterlin 
duk. Sen, şunu parçala. Ona, payı· 100 Dolar 
nı vereyim.• Dayımın oğlu, para- 100 ~'re. 

yı aldı, baktı! •peki!> dedi, yukarı 100 Liret 

çıktı. Yüreğim, nasıl çarpıyor, bi- 100 İ"''>çı-e Frc. 
) , • 100 Fıonn 
ırsinı.ı, neredeyse bayılacag"m,. 

100 Ra,-ilimark 
Gözümün önüne, bozulmuş paı·a· ıoo Belga 
!ar, &lacağım eşyalar geliyor, ye- · 100 Drahmi 

rimde duramıyorum. 100 Leva 
ıoo Çe\< Kronu 

Yaninin yüzü, birden ağlamaklı 
!00 Pc-çct.a 

oldu: 100 Lozo\i 

- Dayımın oğlu geldi, elli lira- ıoo Perı&ö 

lığı uzattı: 100 Le7 
100 Dinar 

Ellerini, birbirine vurııvordu: 
ıoo 

- Vay köpoğlusu, mq;:er kalp, ıno 

değil miymiş! 1 ıoo 
Arkadaşlarıooan biri: 

hıve( Kronu 
Ruble 

- Dayının oğlu, yukarıda değış

tirmiş olmasın? dedi. 

Ergani 
Sivas _ Er.turum 3 

5.24 
132.20 

29.6875 

0.1975 
1.8221 

12.837' 

-
1.175 

31.1375 
31.005 

19.75 
19.18 

Kurban Bayramı, üç mjlJi cemi-

galli zenci nefere kartımı uzattım. 
tenbihli olduğu için hemen kabul 
edildim ve vi1.amı anj bir surett.' 
vaptrıp te~kkürlerle oradan çık· 

tım, kendimi rtlıtımda buldum ... 

biz değil, dünya gazetelerinde he~ ti!as, mahalli rüesanın istibdadi Fransız !üssü- l y A z A N 

1 

Akşam tekraı 
gün miitaleasına, münakaşa;ına bır hükümfermadır. Latin >rkından o- bahri kumanda- H 1 K MET N f SAN kumandan ilt 
vesile oldu. Evvela şu ciheti kay- lan 1.spanyollar, Fransızlardan baş- nı yüzbaşı Vin- buluştuk. Hak· 
dedelim ki, 1914 Cihan Harbine ·ka, Italyanlar, kısmen Cermenler cent ile birkaç kımda gö~terdi· 

müdahalede buiunan Birleşik A- veya Almanlar Cenubi Amerika gündenbui tanışmış, son müliıka-ıği sühulet ve lı1tufkiır muaT!ıelesi· 
merika ile bugünkü Amerika ara· halkının aslını, ırkını t<-şkil eyler- 1ımızda, Fransaya gitme'k ıstedi-,ne karşı kendısine olan manevi bor· 
sında büyük farklar vardır. Bu !er. Şimali Amerikadaki İngiltere ğimi kendisine söylemiş ve ondan cumu, mükellef bir aksam yemt~ı 
cümlede:ki sözümüzü teşrih için, lisanı gibi, Cenubi Ameri.kada da- §U cevabı almıştım: ve gece barda bir ikinci oa!l'pan) a 
1400 senesinin sonlarına doi{ru, ya- hi Latin milletlerin, Cermenlerıo - Birkaç Yakit daha sabrediniz. feslile ödedim. Bir aralık: 
ni 15 inci asırda İspanya gemicile- lisanları esastır, hakimdir. ben size zamanı geldiği vakit ha· - Fransaya seyahatin henüz ta· 
rile ve kraldan aldığı gemi ile At- Birleşik Amerik.a hükiı.meti, ber veriıim... bii bir şekil almamış olduğu ve hı~ 
!as Okyanusunu geçen, Amerikayı, Cümhurreisi Mister Ruzvelt, Ja- On on beş gün hazırlıkla meşgu' kimseye m<•zuniyet nrilmedii:İ 

yeni dünyayı keşfeden, Kristef ponyanın U·ak Asya ve Okyanus-ıoldu.ın. Mıittefiklcrin 1stanbulu iş· bugünlerde, size verilen müsaade· 
Kolomb. orada medenileşmiş yerli- !ardaki hakimıyeti aleyhine ceph~ gali üzerıne, harp senelerinden· ~in. fe~kaliıdc ~ir 1'1ısna teş~<il ef • 

.!eri buldu. Bunun hikayesi uzuı- alırken, İtalya, İspanya, Almanya-,beri görülmiyen Frank, Dolar, Lı gını, bılmem soylemeğe li.ızum vaı 
dur, burada tafsili ~mize yaramaz. nın da ayni zamanda ideolojilerile ret ve Şling gıbi paralar meml•-ımı? Bu kargaşalık esnasında mun· 
Birleşik Amerikayı iyi anlamamı. birlikte iktısadi ve ırki bakiıniye•.- kette tedavüle basladığından, ge- tazam pasaport ve muntazam viz~ 
içın, diğer ırklarda olduğu gibi, bu \erini dahi Cenubi Arnerikada kur- rek bangerler, gerek sokak sarraf- ile İstanbuldan çıkan iki Türkte" 
ırkın da mazisine, haline, atisine maları ihtimallerine karşı imdideıı Jarı pek iyi bır membaı varidata biri de sızsiniz. Son hareket edeO 
kuş bakışı manzarasile olsun, bak· tedbirler ittihaz eylemektedir. Bu koyulmuşlardı.. Her kö<;e başında posta ile ve yine hususi bir müsal" 
mamız lazımdır. sebeple İngilter~ye Birleşik Ameri- yeni yeni sarraflar türiiyor, kırlar- de ile Akil Emrüllah giôtı. Eu su· 

Panama kanalı ile Centtlıundan kanın yardımlarının aza.mi hadde da mantar ne süratle inkişaf eder- retle listede isminiz i.kınci gelıyor
ayrılan Şimali Amerikayı, mezkur çıkarılması düşünülmektedir. Gö- se, geçen her gün, bu meslt!ğe mu- dedi. 

keşiflerde Anglo Saksonlar, yan: rülüyor ki 1939 harbi yalnız iktısa- vakkaten intisap eden açıkgözlülP
İngilizler fethe:; lemi lcr, Cenubi di bir muharebe değil, ayni zaman- rin sayısını arttırıyordu ... 
Ameri.kayı da İspanyollar idarele- dan ırkların dahi nıücadeiesinden, Harp zamanında basılan ve cCa· 

• En mühim mesele olan pa9aporl 
işinin bu kadar sühuletle h""arıl· 
<lığına bakılırsa. buna nişbetle ikirl· 
ci derecede kalan bilet ıneselesinil1 

rine almışlardır. 18 inci asrın son- ü<tünlük temin eylemek arzularım vit - Cahil> imzalarından birini !a
larma doğru Jorj Vaşington, yao- tahakkuk ettirmeğe ait ga;-;elerim şıyan, zahrında da İşbu evrakı 
tığı mücadele ile Amerikanın istik. de ihiva eylemektedir. nskdiyenin bedeli, sulhun akdın
Jfılini temin eylı>mişti. Fakat Şima- İngiltere ve Şimali Amerikanın, den altı ay sonra İstanbulda altın 
li Amerikada Anoglo - Sakson ır- diğer bir tabirle Anoglo _ Sakson olarak tediye edilecektir. kaydı 

'"kının, bahsey lediğimiz azmi, se- bulunan evrakı nakdiyemi bu sar
ti , faaliyeti, vazife•inaslığ•. saıl: 'lyesi karşısında, Latin ve Cermen raflardan birine -bir liraya muka-
lam ahlakı, hiskrindeki istiklali ve ki ·· del h ı 

kının azmi. iradesi, nefsine hakim'-

r. arı muca e a indedi. Latin bil yedi Fransız frangı almak su-
dini hislerindek~ kuvveti esas " ltalya ırkı bu mücadelede siliıhşör retile- bozdırarak harcirahımı ti!
du. Keşıf ve ıstıla zamanlarındakı J yırtıcı, yakıcı, kuvvetli Cermen ır- min ettikten sonra, yüzbaşı Vin
Kırmızı Derili yerli Amerıkalılar kının himayesinde yürümek, ha- cent'nin işaretiıd beklemekten baş-
ikna olunduğundan, Şimali Amerı- . . . ka yapacak bir iş kalmamıştı .. 
k ]' d d h'l ld - hald reket eyıemek mecbur1vetındedır 
ayı ısan a a ı o ugu e A 1 . · ... +·· • k k d' B' k 

her hususta İngiliz milletinin bır nog o- Sakson ırkı gıbı us un va· Bu işaret ço geci me ı. ır_a -

k b . .._ __ . t nd t 'f sıflara malik, üşenmez, inatçı, se· şam Teoebaşı barında tesadiıfen 
ısmıı ır şu~ı arzı a avsı ... . . . · 
d b

.1. . batkar Japon mılletı veya ırkı bı' 1· buluşmuştuk: e e ı ırız. . 

İ . _ . . müca<lelede, İngiltere ve Amerika - Dündenberi sizi arıyorum, ad-
Orada. ngılterede oldugu gıbı, . . . . 

. . · . aleyhıne bırleşmı<lerdır. resinizi bilmediğim için burada bu-
şımendiferler, mektepler, ~ehırler, . . .. .. .. . . . 
f b ., l b'' .. k . l f d. Bu halı bır kalemde kurıılteme- !urum umıdıle geldım .. Fakat her a rı~a ar, uyu ış er, e ra ın ser- . · · 

d 1 .d. lıd yız. Yine bu sebepler, Latin İtalya" şeyden evvel mükafatımı isterim, ma)e ar arın eserı ır, rna ır. 1 .• • .. · 
D . 1 .. 1 1 1. h" tin ırkını bertaraf, musavı ve muva· ı şampanyadan aşağı olmaz, dedi ve 

ıp oması ı~ er e, po ıs ızme - . . 
d -11• ..d 1 . 

1 
.
00 

teknık kudretlere, terakkılere e- ilave etti: en, mı ı mu a aa servıs erı en ' 

bir •HİÇ• olacagına kani bulıını•· 

yordum. Meğerse kanaatimde ne 
kadar yanılmış olduğu.mu ertesl 
gün •Mesajeri Maritim kurr1ııar" 

yasında anladım... Aceııtanın ı 1 

mahşerden bir mi>al: Ana bab' 
günü!. .. Gişeye yaklaşmanın ıht" 
mali yok. Biı;. çok ecnebiler, ve buıı· 

lar meyanında Rusyadan kaç P 
buraya gelen, buradan da Frans9' 
ya giden zengin Rus mül1<:>ciJerı. 

bilet almak ve kamaralarını tc>pı' 
etmekle meşgul... Bu kalaba!ı•(ı 

işgal ordusunun cestP ceı;te terhis 
edilen zabitan ve memurları da iJ1' 

rirnarn diyordu ... Bir çok 2amanl•I 
nöbet bekledikten ve askerliğiıl 

bitirerek Fransadan henüz avdet e
den Lövanten acenla .memurlarınıJI 

başka hıikiımetin mevcudi)eti go- saslı evsafa, karakterlere sıı-hip - Fransaya müteveccihen yola müstehzi ve nabcmevsim şakaları· 
rülemez. Mesela Nevyork borsası- Anglo - Sakson ırklarile, Cel'lmen çı-kabilirsiniz. Pasaportunuzu yarr nı bilmecburiye dinledikten sonr8• 

nın neşı·eylediği bir istatistığe gö- ve J.ıpon ırkının bir arada mütte- tırınız, viza için de bana gelinıı. gişeye yaklaşabildim. Muamele rS' 

re, Birleşik Amerikada 12 ailenin, hit mücadelelerinin ehemmiyeW~ Pazara bir vapur hareket ediyor, nasında benden şu sualler soruldıt· 
2,545,000,000 dolar serveti vardır. Çetin, uzun, yakıcı, yıkı<:ı olacağını isterseniz onunla gidebihrsiniz... - Niçin gidiyorsunuz? Orada n' 

Hanri Ford, Rokfeller, sabık ha- isbat eyler. Temenni edelim kı, Bu .müjdeye bir şişe değil, birkaç yapacaksınız? Franaada tanıdığınıl 
zine nazırı Andrev Mellon, ziraat Cenubu Şarki Avrupa ve Balkan- ~şampanya değerdi... var mı? 
makineleri kralı Mac Cormick, çay larda, yakın Asyada bulunan m•ı- Ertesi sabah pasaport muamele- Esasen kalabalıktan bunalmış "ı 
kralı Oatford, Stananldavil gaz Jeller, İslav ırkı demek olan Sov- sine başladım. Bugün Ankarada iinirlenmiş bulundugumdan, kı>' 
Jmmpanyasma 105 milyon dolar yetler İttihadı ile tam ve ;amim'i pek yüksek bir mevki sahibi ola11 j ve sert cevaplar vermekten kenoı• 
sermaye ile hissedar olan Karks- tesanüt içinde, şimdiki biivük ,. ' eski ve mümtaz "bir dostum, o ara· mi alamadım ve nihayet, galeyan' 
nesse, cam ve zücaciye sanayii kra- kanlı nıücadelenin sonunu, sulh •c !ık polis müdüriyetinde idi, Bir sa- gelerek: 

- Parayı mPrak ediyorum. Bü
yük para amma, ne parasıdır'' 

Handaki helalardan birine gittim. 
Parava baktı.nı. 

Yani, elleri partolonunun ceple
rinde, omuzlarını kaldırarak büfe
ye doğru yürüdü: yetin ga~·elerine yardım için 

uyf!un fırsatlardan biridir. 

lı Pitcarine, Dikiş makinelerini ya- sükunet içinde görsünler, milli at i~iııde pasaportumu yaptırd•.. - Siz bir vapur a.,.,nıasısırı• 
nan sanayiin sahibi Clark, &igara müdafaa kuvvetlerinde. ~ımdiki Vakit kavbetmeden Çinili Rıhtım Yeriniz ya vardır. ya yoktur 131 

en fabrikalarını işleten Reynold gibi harpten wnra da, herhangi suretlt Hanını isgal ed«n Fransız üssübah. kadar uzun uzad>ya sualler sorırıll' 
Şahıslar bunlar arasındadır. Bu on noksanlıklar husule gelmesin. ri kumandanlığına koştum. Ku . . ~ 

· k b. 1 j nızın sebebını anlamıyorum. 13 
iki ailenin servetine mukabil Bir- H<hnit Nuri IRMAK mandanın odasına gırme ır ~-

- Kısmet olmayınca. hep'i bir .. 
Mahmut YESARİ 

' I pasaportu viza ve im,.a eden üs•il' 
o-============::....=......:o.:...c.---'-''-'-"'---"==== ===========================:--================:=============== bahri kumandanlıgı, hüvi\·etımi ,~ 

B O Y Ü K TAR j H f R O M A N No: 9 9 sanın müracaatı üzerine, Sultan sım ıdi. Husurn<'tlcrini icra ede- emirlerine hakım bir vaziyet al- raflarına doğru geldiğini haber a-
niçin gittiğimi bilerek müs.a1de e" 

Süleyman bir çavuş vasıtasile Bar- bilmek için, İspanyo;Jara, İtalyan- mı~lardı. Ve bu hakimiyetleri Ceze. lınca, koca hıristiyan amirali Ve- 1 
ti. Bilet verip vermiyeceğin:zi " 

baros'a emir gönderdi: !ara müracaat etmekten, anları iri, Tunusu, Trablu.su zaptederelt nedjk körfezine kaçtı. .. 
- Devletin dostu bulunan Fran- memleketi içine sokmaktan çekin- göstermişlerdi. Çünkü, Barbaros Mesine önün- diriz ... Otesi kolay... :f 

sızfara dokunmamasını.. .. .. ~:yorlardı. Şar~ken'in müstemıe-I Yunanistanda Krone'nin -~~er- de düşmaııın on seki2 harp ııefinP- F'na bir _Fransızca kon;nv' 

Yazan: M. Sami Karayel 
IstıyOl'dU. Barbaros'un en buyuk katı bı: sayede vucut bulmuştu. ya Dorya tarafından zaptı uzerıne,, sini yakmıştı. lhangı ekallıyete mensup old r 

hızmetlerinden biri de İspanyanın J Bu, Arap hükumetleri, Barba- Sultan Süleyman Sinan Çavuş va- Anderya Dorya, on sek.iz gemısı şivesinden anlaşılan yanaşma geo! 

donanmasına ve kau askerine rosa bile h;icum ediyorlardı. Bun- sıtasile Barb.ıros'u İstanbula da- yandığı halde, Barbaros'un üzerine bir memur, gi~enin arl<asında ~ Bu muharebeden sonra, Barba-, Dorya, Barbaros'un denizrilik.~ 
ro• Franııe ve İspanyol sularına aldığı şöhrete h· ııammül edemi
doğru büyük bir akın yaptı. Şarl- yordu. Kıskanıyordu. 

ragmen, İspanva sahılı ve Ame- !arın I"·pan,vollarla beraber olarak vet etti. •t • _. _..__~i "-ıeı·k sapoctu tekrar açtı, sahife saiıı 
.k ~- d' f . ı • gı meııe ceA ... ,. """"""' . 'U6 ı ı 

rı a ara,ın.,.. ye ı se er ıcrası e Barbaros, Türk padişahının em- sa dı kumandanlıinn bastı~ı Jı 
bır avuç Türk üzerıne hücum et- de PrevHe'den lıaçtı. Y • ... " 

yetmiş bin biçare Endüliis maz· rine derhal itaat etti. ··h ·· ·· · b' Jepl ken'in on beş harp gemisini dalıa 
2~ptetti. Üç kıta harp &emisini ~ 
batırdı. 

Barbaros'un işbu harekatı, pa<J, 
fah tarafından haber alınmıştı. 

Padışah, Barbaros'u iebrık ve 
tnıı r ile İstanbula çağırıp, erkanı 
balıriyesine ithal etti, 

Barbaros. hakkile ve kılıcile fi>h 
ret kazandı. Anderya Dorya•,. ra
kıp kesildi. 

Anderya Dorya, o devrin ftl bü
y;,k hırıstiyan amırallerinden bt
rıydı .•• 

Anderya, Barbaros'u kırarak ve Jfımlarının İspanyanın vahşetlerin- tikleri çoktu. Tu h"'k" M 
1 

Andrya Dorva, bu kaçışını bazı barlrna mw run uzerıne ır . 1~ mağlüp ederek şöhret almak sev- den kurtarmasıdır. 1 İ<,te, Borbaros, o.~lu Hasan Reis, nus u umdarı o la Mehme- ,___,_ 1 ,_ t 1 '- t -'- defa parmagını gezdırdi ve tıa.ŞI 
d. k" "k -1 ....._. R d' d uomane er,., ~• w .. apa m- is-

dasına düştü. d T S l'h R · 1 ın uç11 og u Lmır e'' ı e kald rarak· 
t~nyanın Oliva limanı bunun arka ru;ı urgut ve a ı eıs er, ı1edi. ı . . . . . ,-·" 

B sebe ı A ~ n-.. . .,..- beraberce İstanbula getirdi. B"· f"' 
u p e, n=•Ja ~·fa, ~ahUli ebedlsidir. Padişah tarafın-' Afrikaya bu suretle sokulmuş o- Fakat, koca Türl< denııcısi Bar- - ucl verebılırıı, fakat 'a 1 

Barb!N'os'un elinden, Ercil adaaın.ı dan buna memur değildi. Barbara~ lan h'r avuç Türk oğlu Türktür. Bu, Molla Mehmedin iküçiik og- da yer bulamazı;amz, kumpore~ 
almag-a kıyam etti. 1 k k k rd te b' . ~' ç·· k.. bar06, Anderya Doryanın ~viline ' li ... k bul l:m H r ş 

kendi sevki hamiyetile bun·.ı yap:- Bu, bir avuç Türk denizcisi ve u, ır a eş n ırıyw. un u. l1M!8 u Y~• a e ez. " · 
Fakat Anderya, Ercil adası ö- yordu. cengaveri, Afrikada Ehlisalibin otuz sekiz kardeşi katlolunmuştu. meydan bırakmadı. Derhal. donaıı- den öı:ıce terhis olunan a.•kerl:~el 

nünde Barbaros'a fena halde meğ· Barbarosun himmetiyle Endii- köklerini kazımak mücahedesine Barbaros, filosu ile Afrıka sa mllllile Anderya Dorvanın ark&mı nekli Uızım ... l?OO zabit ve a> 

lüp oldu. Canı.ııı güçlükle kurla- ltislülerin iltica ettikleri Afrika.sa- atılmışlardı. hilinden İstanbula doğru hareket takip etti ve ye1.~. ~milerinden gidiyor. Hemen vapur komis<'r ~ 
raı..a..u. .....,.,.; batırdı. İkisini za""•tti. G:>- ne müracaat iıdiıı bıııımwıı çare uuu• Barlıaros bundan sonra hilleri de asayiş içinde değildi. Bu, bir avuç Türk. başlı başına ettiği sırada, Ander a Dorya Prc· ~.- .. ~ 
daha büyük şöhret kazandı. fapanya ve İtalya donanmaları Almanya İmparatoru ve is. panyaıveze körfezinde bize meydan olu;- ri &alanlan da Brind:ir. limaruna bakma!.. .. 

B ir aralık, Barbaros Fransa sa- muttasıl tecavüz e<liyorlardı. Yerli KrAlına, italyaya, Fransaya, Ro- makta idi. eaıı aLqı. kapa.Ddı. 
·ıı.ini yajmaya başl8111ıft>. Fraı:ı hükfunetler dahi y.l'kd:iicerine h~- dos şövalyd.,rine ve bir siini Arap Fakat, Barhaı·o.'w., Pre\leM' 1ıı · {A~ MI'' 
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:;:e;::::::"V':::e::;:P::;::;::<>::::l;::t;::s::-=;,~!!!IJ!l"I!!. ~B~a:.,:d;,i~a~n~ı:n~!~;;~a=ş=v=e~k;:i~~ı~:,:n~u~· ;:;i :,,:ri:·~ı~H~ü~k~cl~m:::e~t~i n:--:y:e:n;i~~b~i _r~ _-ık;":a ,_~r_a~r ~ 
,_F_e_r_a_h, _S,_i_n_e_m_a_s_ın_d_a_ ~:ı::S:::a:: ·r nutuk söyledi Zahireye bedeli mukabilinde 

(Bq tardı 1 inci uJfada) her türlü yardımı göreceklerine e 1 k o y m a k s e ' a h i y e t i ti t 1 t b rında da, muvaffak olmuşlardı. bir iktısadi sistt>,tnin ilk kademele- şüpheleri olmaması lazım gelen bu 

p a a 1 an a a n c a .Mesele taarrında da ayni kabiliye- rinde bulunuyoruz. Henüz ne müs- vatandaşlarm daha makul bir yol 17 v "ı I a" y e f e f e ş m ı" ' e d ı" I d ı" 
(BalftDakalctlcn devam) 

ti göstermekteydi. Mısırın Garp tahsilin, ne mü.stehlrkin, ne tücca- tutacakforından ümidvarun. YakM 
çöliinde y~ptıkları ve bir hamlede rm ve ne de alıcının allljmadığı biı zaqıanda büyük şehirlerimizdeki it.. Yabancı bir erkekle gördüğü eski karısına 4o,ooo esır aldıkları taarnı~ ıle devirdeyiz. Sıkıntısı ve şikiyetı hal;it tacirlerini buraya ça:{ırarak 

atcc eden aenç dün muhakeme e<Iİldi ~.ılia:~ı b~ hücumda zapteciı~!e- vardır ve olacaktır. Fakat, azami kendilerınden öğrenmeğe uzrasac1- Ankara, 6 (İKDAM Muhabirinden) - Zahireye bedeli mukablı 
!inde el ko~·mak salahiyetinin tathikının Afyon, Amasya, Ankara, 
Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakıl', Eskişehir, Isparta, Kayscrı. 
K><şehlr, Kütahya, Mardin, Niğde, Sıvas, Urfa Ye Yozgat vilüyeU&
rinin tamamına teşmiline Vekiller Heyetince karar verilmiştir. 

., e rı, lngılızlerın taarruzda da yük- dikkatle bütün gayretimizi sarfe· ğun· şikhetlerini dinleyeceğim, 
sek bir kudret sahibi olduklarını d k b d . · • · · .' . · aln k ndi f Cumarte.ı günü ak§amı Şehzade- kurşunlu dört mermi yerleştirdim. 

bru,ında Ferah tiyatrosunda bir a- Mübecceli aradığım ve çocukları
dam, eskı karısını başka bir erkek- mı görmek istedıgim zaman şayet 
le görünce tabancasını çekmiş, ikı İbrahim karşıma dikilerek ':>em oı
eı ateş etmiştir. Yetişen zabıt,a dürmeğe kalkı.şırsa kendısını kor
memlD'ları bu adam ve üzerine a- kutmak ve teşebbüsüne milni ol
teş ettiği kadını alarak karakola mak için kurşunsuz merm;leri -.
götürmüşler ve oradan da hadiıie teşliyecektun. Böylece m~rmiler 
dün adliyeye inhkal etmiştir. kurşunsuz olduğu için kendisine 

Tabanca atan adam Avni ismin-Jbir şey olmıvacak, fakat sade~e 
de bir gençtir. Ateş ettiği kadın C:a korkarak bana yapabileceği her
ayrı yaşadığı karısı Mübecceldir. hangi bir tecavüz akım kalacaktı. 

Avninin ikinci ağır ceza mahke- Cumartesi akşamı Mübeccel.i bu
mesinde meşhut suçlar kanununa lamayıııca canım sıkıldı. Ferah si
göre yapılan muhakemesinde an- nemasına girdim. Bir de baktım ki 
lattığına göre, Mübeccel ile dört balkonda Mübeccel yabancı bir er· 
sene evvel evlnm.iş ve iki çocuk- kekle beraber oturuy?r. Erkek ko
ları olmuştur. Sonra geçimsizlık !unu Mübeccelin omuzuna dayam;ş, 
yüzünden ayn yaşamağa başlamış- başbaşa vermişler. Elektrikler ya
lardır. nınca birden bu manzarayı görün-

Mübeccel İbahim adında bir şo· ce kendimi tutamadım. Mühecce!i 
ffüle metres olarak yaşamağa baş- çağırdım. G<!Imek istemeyince ta
lamı.ş, çocuklarını da yanına alınış- bancamı çıkararak kurşunsuz olan 
tır. Mübeccel bir taraftan da Şeh- nwrmileri patlatmak: için havaya 
zadebaşında Mllll sinemada yer ıki defa ateşledrm. Mübeccel sıra
göstericilik yaparak çalışmağa !arın altına saklandı, feryada baş
başıamıştır. Avnı ise taşraya gi\ ladı. 
miştir, Silah sesleri üzerine halk !:ıiribi-
Bırkaç gün evvel İstanbula dö- rine girdi Ben de bu aradan dışarı 

nen Avni çocuklarını görmek ve fırladım. Dışarıda polislere taban
onlara bayram harçlığı vemw-k camı vererek teslim oldum .. 
maksadile Milli sinemaya ,pderek Bundan sonra Mübeccel de ha
M!ibecceli aramıştır. Fakat kendi- dise günü sinemada Nuri 'ldınds 
sinf' Mübeccelin oradaki işinı ter- bir gençle beraber olduğunu, eski 
kederek gittığini ve halen Femlııa kocasının kendisıni araması üzeri
barında artistlik yaptığı söylen- ne Milli sinemadakı ışinı bırakarak 
m4;tir. Avni mahkemede hadiseyi Femına barında artıstlik yapmağa 
f(iyle anlatmağa devam etm~tir: 1 başladığını, Avninin daha evvel de 

•- Eski karımın dostu şoför İb- kendisıne bıçak ~kmış olduğunu 
rahim bana çocuklarımı göstermek söylemiştir. 
istemiyordu. 9 ay kadar evvel böy- Mahkeme, silah hakkında ehi~ 
le bir teşebbil.9e mani oldu ve beni vukuf olarak rapor vermiş olanlar
ölümle tehdıt etti. Bunu düşünere1' la bir şahidin eelbi içın başka gü
~u d_efa b!r tedbir alarak Miibecce- ne bırakılmıştır. Mahkeme, Avniyi 
li gonnege karar verdim_ Taban- serbest bırakmıştır. Muhakemesı 
cama iki tanesi yalnız barutlu ve gayri mevkuf olarak devam edecek
knrşun&ı• ikı tanesi de tamam ve ı· -. ır. 

Güzel 
• 

kıph kızı 
almış ev ı ne 

Bilezik çalan kız 6 
ay hapis J a ta c a k 
ıŞehzadebaşında oturan Ragıp, 

23 yaşlarında Melihat adında güzel 
bir kıptı kızıru iş gôrdiırrnek üze=e 
evine almış, fakat Melahat bir 
miiddet gösterilen işleri yaptıktan 
sonra fırsatını bularak gardrop
tan bir altın bileziği çalarak kaç
mlljtır. Yakalanan Melahat dün i
kinci sulh ceza mahkemesinde 6 
ay hapse mahkı1rn edilm~ .·e he
men tevkif olunmuştur. 

Boyalı aalam yapan 
rnahkiim oldu 

Pendıkte salam fabrıkası sahlbl Di-

Bir karı koca 
Ölü bu1undu 

Ölümleri şüpheli görü· 
lerek Morga kaldırıldı 
İbtıyar bir karı koca evlerınde 

ölü olarak bulunmuş ve tahKıkata 
başların:ıştır. Hiidıse şudur: 

Kocamustafap~ada Cambazhane 
mahallesinde Çeşme sokağı'lda 17 
numaralı evde_ emeklı bınbaşılar
dan 80 :;aşlannda Alı, karısı aynı 
yaşta Sevgili ile beraber ottırmak· 
tadır. ilı.r kaç gü.ndenberı Alı il€ 

karısı sokağa çıkmadıkları gı bı 
evde olduklarına dair bir aliiınet 
te görülmedığinden komşular me
raka düşmüşler ve zabıtaya haber 
vermışlerdır. 

t ere u evreyı geçırecegımıze vazıfelerının y ız e men aa· göstermiştir. Gerçi, bu hususta, - k .. B d b. d h b.lh · h. d. - · · 
. . anıım. u ara a, ır a a ı as- lerine ın ı~ar etme ıgını, onun talyanlar da kendılcrıne yardım t b .. . k . · ı, • f · h''-' 

. 'k' b k . . sa e aruz ettırme ısterun .. fevkinde umumı men aatın ..,.ım etmışlerse de bu ı ı are el, Iııgı- A • 'ht· .. .. .. d t t alış ğ 
. ' b d f h • sgarı ı ıyaç• gozonun e u u· oldugunu anlatmağa ç aca ım. lız kara ordusunun, u e a, ar- . .. . . 

b . k .. b'ld·-· .. b lacaktır. YllN, luks malzeme den'- Olmadığı takdırde, bundan evvel etmeyı pe ıyı J ıgını ıs at e- . 
d 1 18 ha b. . k 1 t len ve hayatta ihtiyaca değıl, zev· başka bir vesile ile huzurunuzda er. 914 - r ının an ı ee-
"bel . d ı. • k lik ke cevap veren eşyaya hiç bir kıy- arzettiğim gibi, ithalatı yalnız de\•-ru en, ara a mec:""un as er .. . . 

h . t' . 1 k t ı · . met ve mevcudiyet vermiyecegız. Jete inhisar ettirmek teşebbüsüne ızmc ıru er c ml: e.rıne ra6men, . 
İn .1. 1 . k · · t Bize lazım olan bilhasa geliri sabıt geçeceğim gı ız erln çe ışıne yaran11ş ır. . 

Berlin - Vişi 
münase batında 

• 
yenı vaziyet 

Dahiliye Vekili 
bu sa hah şehri

• 
mıze 1914 de Almanların biraz istih- ve mahdut olan vatondaş]qrın ve Türk Ordu.<u Her Gün Daha 

fafla karşıladıkları ve •ehemmiyet ailele_riııi~ ihhyaçl~rıd . İlk s.afta Kuvvetlidir •-- • 

vermeğe değmez küçük ordu. de- bu kıtı~nın yıyı;cegi, gıyec:ğı ": Mevcut gerginlik git. Münakalat Vekili Cev. 

g eliyor 

dikleri İngiliz ordusu, bu delıı, eh- yakacagı bızı alakadar etmerl:tedu. Aziz arkadaşlarım, , vdet Kerim İnceda "i. 
tikeli bir düşman olduğunu, daha Ve edecektir. Bu hususta stok ya· Dünyanın arzetiği fevkalaıle şart- tikce arlı) Or merılı.a. 

1 
işin başlangıcında göstermiştir. p_ı1ması ve ~mumi satış yerleri te- ıar karşısında vatan müdafaa vazi- nın yeni sefiri Vişide Eskişc.hire gitti 
Bardia'nın hücumla zaptı müna- sısı: Hususıler de dahıl olarak fesıni üzerine almış ol~n Şanlı Bal 

6 
(A.A.) _ Basler Naclı-, Ankara, 6 (İKDAM: l\Iulıabirin

sebetae, üzerine balmumu yapış- bil'ıimum sanayi müessesclerin'n Türk Ordusunun her gun daha richten gazetesinin Berlin muhabi- den) - Büyük Millet Meclisi 10 
tırılacak noktalardan biri işte bu- devletin vereceği iş ve ıstihsal kuvvetli olmasına çalışıyoruz. Ve . .. B 

1
. · ahfıllerı· Marta kadar kış tatili kararı ver· 

_ ld . rıne gore, er ın resmı m , 
dur. programı dahilinde çalışmalarırun her gün daha kuvvetli o ugunu Berlin ile Vichy arasındaki müna- miş olduğund .. n, Mebuslaruıuzıa 

2 _ Bardia'nın ~ukutundan ç>- temini ve istihsalatın bu mağaza- görmekle sevıniyoruz. 
1 

. . .k . 
1 

kt mühim bir kısmı bu akşam (düa 
sebet erın gıttı çe gergın eşme e karılacak ikinci mana da, bu hadi- zalarda vatanda§lara tevzii prog Altından kalkılmıyacak Miişkül olduğunu ve pek muhtemel olarak akşam) İstanbula gitmi~lcrdir. 

senin, İngiliz ordusunun kısa bir ramı üzerinde alakalı vekaletler Yoktur .Tamamiyle yeni bir vaziyete. va- Dahiliye Vekili Faik Öztrak ta 
zamanda, Libya'daki İtalyan ordu· çalışmaktadırlar, Takdir buyurur- ekspresle İstanbula, Münakalat 

Y k d b · ttı'ğım' bu"tı'ir. rılacağını kabul etmektedir. V·'-'lı' Cevdet Keru' ,, İncedayı "-Sllnu silip, süpüreceğinin müjdeci· sunuz ki, bu suretle yapılacak stok, u· arı an erı arze · RÖYTERİN DİPLOMATİK ""' .....-

si olmasıdır. ihtikarla mücadelede büyük rol çalışmalar, Türk vatanının müda- MUHABİRİNE GÖRE kişehire hareket ettiler. Ziraat Ve>-
İtalya, ta Habeş harbinden beri, oynıyacaktır. faa kabiliyetini en yüksek d~recej€ _ Reuter'in kili Muhlis Erkmen de yana İzmi. 

Libya'da, harbe hazırlanmaktaydı. Türk Köylüsünden Çok Mahsul tutmak için bize verdiğiniz vazı- Londra, 6 (A.Ab~ re hareket edecektir. 
fenin icaplarıdır. Bu yöndendir kı, diplomatik muha ıri yazıyor: 

Burada, mühim kuvvetler yığıl- İs"-oruz Vichyden alınan haberler azdır lim 1 .. 1 t "Y altından kalkılamıyacak hiçb.~ mış, an ar, us er, ayyare mey- ve az ç<ık birbirini tutmıyan ma-
danları, asfalt yollar inşa edilmiş, Arkadaşlar, müşkül tasavvur etmiyoruz. 

_ hiyettedir. Baudouın'ın devlet na- .... tanlı 
1 

&ı 
1 

r tahkimat yapılmış, izim miktarda Gezerken ve tetkikler yaparken. Sizin yiıksek itımadınıza, ve va· t ,~ - ._ c ıay ..,. -
Tü k k .. l" · ı - . d B.. k '1 zırlığından istifası resmen eyru e- Kahire, 6 (A.A.) _ İngıliz bava kuv-silıih ve mal<cme, petrol iddihar r oy usünden çok, amma pek tanın dört kosesın en uyu " cc- b b H t•-· ,_.,,.., 

Hedef T obruk 

· . .. . . . . . .... • . · dılnıış olmmnakla era er, av as ve l'C'cı ~ .......... : edilmiş; İtalya, 10 Haziran 1940 çok mahsul ıstedıgunızı bır defa da' lise ve onun hukumetıne karşı gos- . D 
1 

H t Fla ı Şarki Trabulusgarp üzerinde dilşma-
da, harbe girdikten sonra da, İngi- sızlerın lısanından işıtmeler•ni rı terılen çok ıçten gelen bağlılı" • ııan~ı. :U:_ ank,k ubzıng.erl veh t~· nm hava faaliy.,ti artmıııtır. Bu faaliyet 

. d •. · ld · dinden mure ep ır uç er eye ı- d . . . . .. liz donanması yalnız başına Akde- ca ederim. dayanarak, göster ıgınız yo a Sll· . . . _ • . . eonasın a Ingılız avcı tayyıırelen duş-
niz hakimiyetini elde edinceye ka- Göriıyorsunuz ki, hazan bir ~el kilnetle yuriımek vazifem.iz oldu· nın t~şkılını tekzıp e)lemıştır. Ma- ınan ta17areleri ile müteaddit defalar 

• b' k d h t kl se- ı amafıh Havasın tekzıbını , '\iman muharebey<ı tutuırnuşludır. Me-Lkır dar, buradaki eksiklerini tamam afeti, yahut tam istıhsale yakın bir gunu ır ere a a arze me e . . 
· . d nüfuzundan mülhem olarak telakkı muharebeler neticesinde 11 dC,man ta7_ Isınış; nihayet, ltalyan ordusu Ey- zamanda fena bir hava vaziyeti, vınç uyarım. D 

1 
yaresi tahrip edilmiştir. 

Ifıld t k M G d • h Jd b' · '- s· i v A k ı F ı· tı' etmek icap eder. Esasen ar an, ı e aaruza geçere , t5ır arp um ugumuz ma su en ızı ma:ı- ıya• e s er Aa ıye Diln, gilndüz ve evv•lkl gece bombar_ 
çölttnde 120 - 130 kilometre ka- rum ediyor. Hükıinıetin çok ekim Tayakkuzla Takip Ediyoruz Hutziger ve Flandin rolleri her ne ılıman tayyarelerimiz fao':Yetlerini Tob 
dar ilerlemiştir. tavsiyesinin, normal zamankind~n Azi; arkada<larım, olursa olsun, bu üç kişinin kabine· nılı: üzerine teksi! e>nı•ılerdu-. Burayı 
Şimali Afrikada İtalyanlara kar- daha fazla, şimdi kıymeti olduğ,;· Bütün dün.vada görülen siyasi ve de esaslı nezaretleri ellerinde tut- bir çok hava alunlan 1apı!m4 ve askeı1 

tukları ve otoriterlerinin Baudou- binalara, hava meydanlarına, bahriye · şı, Fransa ile müşterek bir harp nu Türk köylüsü duymuş ve yap· askeri faaliyeti hükı1meliniz azam'. kı,;lalanna ve şehrin müdafaa mevzile-
plfını hazırlamış olan İngiltere, maktadır. Fakat, sızın salahiyetli tayakkuzla takip eti yor ve bunla ın'ın istifası ile kat'i surette faz- rine tonlarca bomba attlmışbr. Burada, 
Fran•a, aradan çelUldiği için, bu lisanından hır kere daha kendilerı- rın muhtemel inkişaflarını her an ,lal~ağı. muhakkaktır. Baudou· Bazdiadan, yan; ta 95 kilometrelik biP 

ın'ın istifası, Laval'ın azlinın tabii meaatedeo cöriikıbilen büyük bir yaı sıralarda Mısırda pek zay>f bir or- ne duydurulmasına hükilmetiniz gözönünde bulundurmağ'a çalışıyor. 
d h. t' .,.. 'b' Akd · b" "k k t ktedl N r· Harı'cı· sı'y•asetimiz, bu faaliyetler bir neticesini ve Petain'in takip et.. ıın çıkarıiıru,tır. uya sa ıp ı. ~uveyş gı ı, enı- uyu ıyme verme r. e ı- .. k'l h k f . Trabulusgarp üzerinde -,apılan keşit 
zin sevkukcn bakımından çok at düşmek endişesi, ne de salama- devrinde de sizce malı'.l.m. olan esas tiği s&ı ve musta 1 are e m yenı uçuıu bir gece evvelki hava akını esna
kıymetli bir kapıı;tnı ve İmpara- mak korkusu vardır. Gere<k toprak- !ar dairesinde yürüyor. Diyebili- bir bürhanını teşkil eylemei<lcdir. amda limandaki gemilerin bombaroı-
torluğıın miihim bir deniz yolunu ta ve gerek sanayide fazla istihsa- rim ki, milletin ve memleketin se- Fakat aynı zamanda, bugünkü maru arasında Umanın tam ortasında 

-·d f t k · · h h d • gu··nün kat'i neticeye varmak için demicli buluna.n 10.000 tonluk bir vapu_ mu a ' e nıe ı~ın, emen e- !in, halde ve istikbalde, bizim ye- lameli içın ittihaz etmiş ol .ıgunuz 
· b ı b' d tazyikte bulunma· a müsait olnıa- ron batırıldığını meydına çıkarmıştır. mon ycnı l'Ş an ır or u vücude gane desteğimiz olduğunu, her va hattı hareketin isabeti, bu .nkiş.ıf 

· k ı · d dıgı" da zihnen kabul edilmektedir. lliir Fransızlar da Harbe getırme azını ı. tandaş bilmelidir. !arla bır kere daha teeyyüd etmiş İştıril< Bdb'or 
l ·ı· 1 b t af'-- B' ük ı Bu bakımdan, Hitler<n nazarı dık-ngı ız er, ır ar Mlll üy·· ve bizim yegane gayemiz o an ma- Londra, 6 (A.A..) - Hür Fransızlar 

Britanya adalarını, yani İngiltere- Tek Ekmek Sistemile Fiyatlar suniyet umdesi, ittifaklarımıza ta- katini daha mü,tacel ehemmiyette matbuat servisi bildiriyor: 
nin kafn.;ını Almanlara karşı mü- Ucuzlıyııcak mamen sadık ve merbut siyaseti- meseleler üzerinde topladığı bu es- Hür Fraımz kuvvetleri ~uml ka-
dafaa ederken, dı.gcr taraftan da Bu arada, hük\ımetinizin büyiık 1 ı·k d . . nada, Vichy üzerinde tazyiki şlm- rargaJıı, İngiliz ıutalın ue beraber Lıb_ 

mızdekı şuur u is ı rar an ıyı ne· 
Mısır ve Suve~şi, yaıı'ı İmparator- şehirler ıçın, tek ekmek sistemine . t tm' t' dilık azaltmışa benzemektedir. t- ya ve Südandllki lıareüta JJtiriı.lr. etmiı 

, tıceler alınmasını ın aç e 1§ ır. b dah olaıı Fransız clhut.amlarının taaliyeU luğun kalbini İtalyanların taarru- karar vermek üzere olduğunu da Dürüst Siyasetimiz Devam talyaya hava yardnru, u a hakkında aşağıdaki haber aıınmı,ıtır· 
zundan korumak için, harikalı bir arzederun. Bu ışin tabii neticesi o- Edecektir müstacel ehemmiyette meseleler- İtalyanların Bardıada ligi etlikler! 

ti 1 t 1 1940 · lan un fabrikalarının devlet koıı· k d»n bır' idir. Diğer mühim bır me- m•vzı·ıerin g•rbında faaliyette bulunan gayre e ça ış ı ar ve senesı Muheerem arkadaıılarıma e rar , ~ " 
BirinciLil.ııununun ilk haftasında trolüne alınması, ve çıkarılacak ek- temin etmek isterim kı, tasvible- sele de Balkanlar meselesidir. Ve Fransıdar Bardia - Tobrulı: yolunu 
k d·ı . k.f. d meg·ın· yu"zde muayyen n•sbette bu sahada Bulgar Başvekı'lı' Filof keıııruye muvaffak ol:nu;tur, en ı erını a ı <>recede kuvvetli rine iktıran etmiş olan ve hıç bir 

.. k t - avdar unu ile karıştır lm d u'zerı·ne mutad Alman t-'·tı'g·ı· mu- İtabıuı Ba.Fra&ı İodl.rll4'or gorerc , aarruza geçtiler. Dk mu- Ç ı ası a memleketi üzecek, endiıjeye dcişü- "" h b B
. - ik- " o-.,· un·· e alınmı"'ır B s ti cı·bın' ce bı'r tazyı'k ıc· ra edilme'ı<~~;r, Kahire, 6 (A.A.) - Blu'a.ıad• bulu are e ırınc onunun • unda vu- g •on •· . u ure e, recek anasırı ihtı·va etmı·yea dü- '~" 

nan Reuler ajansının bll.)u.a.f muh.:..lu. 1 kubuldu; Bardia kalesi 5 İkinci- ~kmek fıatını düşürnıeğe Çall§aca- rüst siyasetimiz, ayni yoldan yürü- Romanyada askeri !ahşidat hak- bildiriyor: 
kanunda d4ştü. Çölün susuzluk gi- gız. yecek ve ümıt ederim kı, bugüne kındaki Alman membalanndan çı- Şehrin '™'Ydanını geldiğim :r:ame 
lıi hususiyetlerine ve münakale İlıtikirla Mücadelede Yeni bir kadar olduğu gibı, bundan sonra karılan şayialara ve sinir harbi si- son hücwnda Avustralya piyadesın• gu

"çlüklerine rag'mıen 28 .. . . yasetın· ın· dig"er tezahürlerine ra"- kumanda etıniJ olan subay vlJAyet ko-• gun ıçın- Usul da, mı'llelnn· 1·zın hayrına velud ne· " 
'd · natıı>daJti İtalyan baJ>rııgı.nı indirıyordu. de, Libya aki Italyan ordusu İhtikar la mücadelede yeni bir u-- tice vermekten hali kalmıyacaktır. men, Filof'un Alman nüfuzuna, g~ - -.. NuıJ Teslim OldııT 

nıitri Papadopulos salamların içme bo
,Ya kar1şl1rdıtındaa dün bırınci sulh ce
u. mahk:eınesınrte 1 ay hapis ve bir ay 
da fabrika:nru.n kapatalmaşı kararl.Ie ce
ıaland1rılm11tır. Dımitr-i Papadopulos 
aynı suc;tan dola71 bir kaç gün ~vveı de 
ikinci sulh ceı.a mahkemesınde mah
küm edilm~. 

müthiş bir darbe altında f!Zİldi. sule müracaat edıyoruz: Fiat Mü- Arl<adaşlarım, çen sonbaharda Hitlerle bulıışan Londra, 8 (A.A.) - Avustralya kıta-yıllardanbcrı Mısıra ve Su"'veyşe , ·1 .. Kral Boris'den daha ziyadt! mut! •-rıru ~'ben Ba~'-7a ilk m•en kım-rakabe teşkilatını merkeze bag" lıya- Hepinize sıhlıat ve neşe ı e gu· - ~~ ·~ •-Zabıta memurları eve gırmışler karşı beslenen bir ihtiras ve bu hir vazıyet ab:nasından korkulması ııeM:rdea. bın olan Britiyh Broadcasllllf 
ve ıhtıyat karı kocayı yatak oda- hmıın Uıhalıkuku için, aylardanbe- rak, sıkı ve daimi bir kontrolün zel sayahatler dilerim.. için hıçbır sebep mevcut degildir. Corporation muhabiri Dunbledy yaplıl! 
sıııda yataklarında ölü olarak bul- ri hazırlanan bir taarruz, üç hafta mümkün olacağın'. tahmin etmek· AMERİKANIN YENİ SF.FİRİ röportajda &unlar anlabnaktadır: 
muşlardır. İhtiyarların i~ panta· içiade, çölün kumları araıımda bı'r teyız. Görülecek lüzuma göre, ver- G •• - • • d ut"'İDE Bar<lia7a Pi.Yada kıtaıarından bir kat 

Y d ğ al'h yetlerd - t f d unun IÇJD en '"Y dıtkika sonra Cirdim. Bu esnda sokal<;-lonları çıkarılmış ve yatakları serap gibı kaybolup, gitti. Artılı. ı ınız s a 
1 

en ıs 1 
a e e- Cenevre, 6 (A.A.) - D. N. B. a- !arda henüz İtalyan ukerlerı bulunu-k G derek, kontrol cihazını mükem· <BM larafı ı ıncı sayfada) ırletmiş bır halde bulunmuşlard.r Mareşal raziani , hep tornistana . jansı bildiriyor: :yordu. Yangınlardan çıkan alevlerin ı-

I ters d" .. k' .1 melleştırmek daıma hnkan -lahiliı.. Bizim, tehdide boyun eğmlyece- .ıobnda henilz Silahlı İtalyan subay ve Hldıse derhal müddeıumumılığe ça"ışt anadı·ven goenrıınleuş _ma ınebsı e ı dedır. Bu arada, vatandaşlarımız,n g"imız, birçok tecrübelerden. teşcı... Vichy'den bildirildiğine gore, A- erlerinin tecllm olmak üzere crup erup 
haber verilmış, adlıye tahkıkata mu em · mege mec ur-· .1• merika büyük elçısi Amiral Leahy 

dur. 28 günde, en az 170,000 esir da devlet teşkı atına yardım etme·, büslerdeu sonra. dokoan dokuz de· toplanmakta olduklarını gôrdü:n. 
Evvelki gece Tahtakale civarında U- başlarken adlıve doktoru Saıı·h Ha- Ih lOO k f 1 1

. T" k' dün gece yarısı Vichy'ye gelmiştir. Bardiaya gird•guniz zaman ,.0~iyetı k 1 veren ve toplarının, tanklarının, sıni ve bi assa . uru,tan aza fa salıit olmuştur. Evve a, ur ı· tunı;ar;başında kanlı bır avga 
0 muş- ş.ı. m de cesetleri muav. ene et.m •<tır. f k b · Amıral, Protokol şefi ve orta elçi pek canlı bir surette tebarüz ettittın bir tur, Oıııc , .• Alımet adnda '"ı kı.şi, an- "' malzemesının ro&unu kaubedcn alış verıştc atura ıstemekte ısrar ye, kendısini tehdit edebilece ır ~ oıu· m sebebın ·ı b ' .. .• k Loze ile ellı kııdar şahsiyet tara- manzara karşısında kaldılt. her adımda, la~ılıunıyan bir ••bep'- aralarında •ıkan •n yenı en ır maa· bıı ordu, !'lnıaıı tayyare.Ier'ını'n j etmelerını teşvı etmek lazımdır. kuvvet tanımamaktadır. Sonra, ·~ "' • h l ,. h ka fından karşılanmıştır. İstikbal<ie ellerinı yukarıya kaldınnıo ve bıze doı;;_ kO\gada, Hasan adnda birısıni bıçakla deden ze ır enme olduğu tahmın yardımına ve İtalyadan kaçak ve Müeyyıdedcn ma rwn şi~ayetlt'r Türkiye bir tehdit, bir politi , ru ılerliyen Itaiyanlara rasUıyordulı: 

ın htelıf yerl'tuıden atır sure:te 1ara· edilmekle beraber kat1 sebebır kn amak surctile getirilecek ik- karşısında, cezasız kalan mucrımle- bir nüfuz vasıla•ı değildir. Biz, ayrıca gazeteciler de bulunmuş- Bunlar bıze, sanki: •sizı bekliyorduk> 
lan 

1 

tardır. Yaralı lfaAan 1thM ım p·tı t< ın cesetler morga Kaid rd- m men, artık t rın, anca. bu yoldan tedıp olunabı- kendimizi asla bir tehdit sabası o- tur. diyor ııibı idiler Hepsinin bakıflanndaıa 
oto bı' le Cerrahp""" ha ı n31l<'sıne m ruza ge- . h keder ve tıevekkül okunuyordu. 
k. ı nlnı11, Ömer'e Ahmet yakal .. .,arak tır. Talıkıkata devam o u emez. Taarnn cdemiyen ve yal- lccegıni hcrkesın bılmesı, kendı )arak görmüyor112. Çiinkü, bizı tc . Az J h Yük~k rütbeli subaylar vali konatı-
h'" "'ın takıbaıa ba nır.ııııır ıd.. nız müdafaada kalan bir ordu ..-enfaatı ıktızasındandır. dit etmeyi düşünmek demek, biz· 1 1 lrSIZ nın yemek sa onunda toplanmış bulu. 

Sarı lh•an yine yakalandı mağlôp olnıağa nınhkumdur. Ticarı Sahada Tedbirler den bir Ş''lcr i teme>k, bizden bir ınuyorlardı. Bunların icinde genernller, 
Cebinde 482 lira olan bir Bardıa mustabk m mevkıinm Tı ada: Tıcareti teşv k ' şeyler koparmak demrklir Bu hal (Bas tarab 1 inci sayfada) albayalar ve diğer rlilbelerde .subaylar 

11 

dol ndı cı <la ı İh:...n Beyoğ- . . . .. t J ı ıı.. • Tü k · harbe girişi d mek lunan ga on Vahidin de katili ol- vardı, llepemm yüzleri yorııu:ı ve mali-lun terzi 11tı eve •ıt ve kenrlısinelhast • lusunda bulundu ıkı bucuk gun ıçınde hucuınla zap- çerçev 1 m k sure 1 .. a ınan te ı ıse- r ıyenın 
~ • il camı av , d k k ] ) du"-• anlaı;ılmı<'··. mwndu. Bwılarn bir kısmı •'~ara ı•ıyor, t d Llb • ·k b · b rler, s r me~ nun e ece e ı 1 o ur. "" ,..,. 

06 
• rr- l!'muru sii. O vererek kazanç Evve -~- ş hzadeba"ı camıı 3vlu l ın 811 5 nra, ya nın a 1 etı fakat hi"' biri konu•mııyordu, Bardia 0

·~ • •ı k t T • 1 d d'"" g'bl na Büffin bunlar teshil edildikten • "" .. ..,. nden kurtarmak v e 10 li sunda, Uzerın ki nurus ruz •nından taa) 1ln ctmıştrr !e dev~ t r c u , me e- Eğer, nvmıs n c ı,., ı • - iı;te bu suretle dıı ~u Faşizmin Libya 
do a d ıllfılır Yakalanan San iııs:: Karamürselli Hasan Küçtik oldııiu an- Abidin DAV ER 'ınd kı h r v ı•a le ~ı:n yardım zılere yrni ''ıl rcvcyonunda, •Tür· a, Mustalaıım takibine geçil- topralarındaki bu kalesinin haiz oldu-
dun uır ' ı s h c=ı ınahkemcsın e !aşılan ağır ve ' e veremiye< k dere- j ıyor v e<ı kt r. İthalat "carc• ki eyi tehdide teş bbü • te varsa, ıniş, ıustafn, düıı, Galatad g.,.. i:u ebemmiyeti bizzat İlalyaıı z ma:n-tevı. r ed ılı c; e hasta olarak watark r. bı 'ımmu~, B' k" h . . d ı nde r n rl • ların, 2amanla bu yurdun çoktan çizilıni pol'ti- zerk yakalanmıştır. Bu azılı ka- darları da itiraf etmiş buluunmaktadır B• ' ır fa ı ıe nmız e ır çocuk yanarak öldü derhal Cemıhpaşa lıastah•nesıne ulc!ı. ala n t ed ruz knsı, olomntik bir silfıh ballnde til ve hırsız, bütün o hırsıdıklan Bir AJcla 288 Tan·..re Diışlirüldü 

K lvada Hısar dıbınde 6 n!mı,ı, fakat, bır muddeı sonra da yakalandı İthalat \e İbrar t Tacirlerinden derhal hor~kete geçecektir. nasıl aptı- birer birer anlat- Londra, 6 (A.A.) - Daıly Telgraf ya. 
lür. Ha ı de 4 lira par.: Rlzede iki arkadaıile 5<'ka>et yapın s ~iki• et ı Bu politika. vatanı m 'daf a i mış, Vahidi boğduğunu da itiraf zıyor: 1 

"'k •bdu k dır Gal Orta Şar ı:ı fn~ı:. hava fılo'--ve vucudiınu muhle- bulunm111, lahk katta. uzun •= 0 ~ n - Bu arada, it tacırl rden hemen silaha sarılmak! etmi ir lustafa, yakında adliy.,.. b'- """ 

y tın<'an Jı:aldınl•·"- de e bu e en r !arafınd yak d , . 
1 
I A. ŞEKIB geçen ay ıç de bııtün reko arı k ırar 

..._ •··••"''" ••Ut. tır lkavetı:n oldwıÇ 1 JO Verilecektir. ltalyan layyare:s! du•ürmüıtür. lalıa.ııesıc e >l uştür. _........,.. ~ ' -

Kanlı bir kavga 
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R!\YFA - C 

Ruzvelt mühim 
bir nutuk söyledi 

(Baş tarııfı 1 inci sayfacla) 

rın elinde bulundukça, lıücumları
nın zaman, nıdhal ve ıımlleriııi biz 
değil, onlar seçeceklerdir. Bunun 
ıçuıdir ki, bütün Amerikan millet
lerinin istilııbal.i bugün ciddi suret
te 1ehlikededir. Yine bunun için· 

man bugünkü kadar tehdide maruz dir ki, lıük.funet icra şube>inin her 

bulunm81lllJ!ır. uzvu ve Jrongrenin her azası ibü· 
Amerikanın 1789 dan itibaren yük mesuliyeUer karşısındadır ve 

bir tarihçeBini ; apan Reisicı.imhur verecek büyük hesapları vardır. 
demiştir ki: AMERİKANIN DIŞ SİYASETİ 

Her ne kadar Napolenon harp· Amerikanın dış sahadaki milli 

Elenler 
(B~taartı l incı ııo.?Jfada) 

nited Press'in Bclgrat mubabiri
ıWı bildirdiğine göre, Yuruın kıta
ları Tepcdclen mıntakasm<la Gaf-
ratar kasabasına ıı:irmişler ve be~ 
mil ilerUyerek, Kuta köyüne ka
dar varını.şiardır. Yunanlılar bun
dan başka, Serapari dağına doğru 
da ilerliyerck, Klissoura'nın 17 
ail §İmalinde kain Hala köyünü 
işgal etmişlerdir. 

Üzüm çayı mıntakasında, Yu
nau ordusunun illlğ cenahı, Mos
kopotis'in eenııbu garbisinde As
troviça dağlarına urnuş!ır. 

YUNAN '.rEBLİ(iİ 

/eri de Louisiane ere ve Ant:! ada- siyasetinin küçük büyük bütün 
larında Fransız topraklarının mev mill.tlerin hak ve şereflerine ria
cudiyeti sebebile Amerikan men· yet esasına müstenit olduğunu söy
faatlerini tehdit etmişse de, ne İn- liyen Reiısicümlıur, nihayet adalet 
gilterenln ne Fransanm, ne rle ba..- ve •hl&!ıın muzaffer olacağına ka
ka herh.uıgi milletin bütün dünya- ni bulunduğunu lıildinniş ve mü

ya tahakkümü istihdaf eylemiş ol- teakıben.siy8'5etini şu üç cümle ile 
madıfı &§ikirdır. Hatta 1914 de hül&sa eylemiştir: Atına, 41 (A.A.) - Yunan Bnı
Umwnt Harp atladıfı zaman, A· 1 - Birleşik Amerika, milletin kumandanlıtının dün akşam net
rnerikarun istikbali için ancak kü- nafiz ve müessir bir surette ifade redilen 71 numaralı resmi tebliği: 
çille bir tehlike teşkil etmekte oldu- ettiği iradesine uygun bularak ve Mahdut mahiyette mahalli harc
ğu muhakkak görülmekte idi. Fa- parti meseleleri mevzuu bahool- kat olmuştur. 200 kadar esir ve 

mak;;ızın milli müdafaa hususun- mebzul harp malzenıesi aldık. kat zaman geçtikçe Amerikan mil-
leti demokrat milletlerin çökmesi- da tanı bir programın tati>ikına, YUNANİSTANDA SÜKON 
nin bizzat kendi demokrasimiz i- 2 - Birleşik Amerika, milletin Atina, 6 (A.A.) - Umıunl Em-

nafiz ve müessir ibir surette ifade 1 niyet Nezaretinin tebliği: 
çin ne demek olacağını idrak etmc-

1 

IKDA.M 

Alman yanın 
Romonyad"Jki 
Hazırlıkları 

- Baş lanıtı ı imci aylada -
dört seneye çıkarılan er ve erbag
lar yalnJz hava ve donanma men
suplandı'I". Kara ordusunun mu
vazzaf hizmeti değişmemfşt.ir. 

Sovyet - Romen Hodndunda 
raı..ı.w 

Londra, 1 (A.A.) - B.Il.C. Son 
haberlere göre Romanyada vaz.i ... 
yet çok kanııılıl<tır. Yeni Alınan 
kuvvetlerinin Macaristan yolu ile 
Romanyaya ıeldiği rlvayelleri do
laşıyor. Roınna,.ada askeri ve sivil 
bütiln tayyare meydanları Alman
lar tara!ından işgal edilmişUr. 

.Alrnanlann Sov,et - Rumen hu
dudu civan.oda kuvvet ve malze
me lahı'lt etliği ol!renilml~tir. 

B1lDlea Basmmm Ma-.. 
Hücumu 

Bilkreş, 1 (A.A.) - Rador ajan
., blldirlyor: 

Bütün Rumen bamnı Macarların 
Rumenler aleyhindeki propagan
dasını müttefikan U\kbih etmek-ettiği iradesine uygun olarak ve Memleket dahilinde sükfın bil-

ye başladı. Ne Versailles barışının '--'-- k te<fü. 
parti meseleleri mevzuu ........,ol- ilm sürmüştiir. 

eksiklerini fazla tebaruz ettirmeye, Macar namzet Ot gazetesi, !ifa· 
ne de dünya imarı meseleleri!~ malıaızın, her tarafta mutaarrıza YUNAN SÖZCÜStl'NüN car ç.:~ekrinin Rumen halkına 
meşgul olurken demokrasilerin gös karşı mukavemet eden ve bu suret BEYA:l'ATI yaptıkları zulümleri &izlemek is-

le hariıi yan Jrüremizden uzakta . ti.Yor Ye Rumen Piskoposu Hosru 
terdiği zaaflar üzerinde ısrarla dur- tutan bütün bu azimli milletlere ı __ Atina_'. 1 (A.A.) - Y1'.""n SÖ~· ile profesör Havzienganu'nun bu 
maya lüzum yoktur. tam bir surette müzaherete mec· 1 cu>u, dun akşam askerı harekat gibi zuiümlerden haberleri olma· 

1919 başının Münichden de evvcı burdur. hnkkuu!a aşağıdaki tafsilatı ver- dıtım >öyledıklerini yazıyor. Ma-
başlamış ve bugün bütün memle· 3 - Bır· l""ik Amerika yın· e mil- miştir: car gazetesinin bu iddiasını Ru· 

~ men gazct!eri r;iddetle reddederek 
ketlere yayılmak isteyen yeni zu· Jetine nafiz ve müessir bir surette Yunanlılar, bilhassa sahil bölg&- Jsmi g«<'n bu !kJ Transilvanyalı 
lum nizamı mucibince icra edil· ifade etiği iradesine uy ;:un olarak sinde yeni mevziler elde etmişler- zatın Kolosvar'da çıkan Tribuna 
mekte olan •Müsalemetleşdirme• ve parti meseleleri mevzuu bah· dir. Ardealulu gazetesine yapbkları 
den daha az adaletsiz oldugun" u ha- lm ks .,.. t aftarl İtalyanlar, daima limitsiz bir beynnatı ileri sürmektedir. Bu be-

tırlamaklığımız icap eder. Ameri
kan milleti buna sarsılmaz bir su
rette muanzdır, Demokratik yaşa 
~ tarzı hilen dünyanın her tara· 

so a lZ'Il, ya...,..ırma ar a- ta d a · tl · · · il tinn , yanal Macar gazetelerinin ve Bu· 
r Jlın sevki ile mütearrıızlar tara· rz a v zıye erını ıy eş ege 

ı k d · dapeıte radyosunun tahrif ıın.sur-
fından dikte edilecek herhangi bir ça ışma ta ırlar. Fakat bütün Ital larını lsbat ed~r. 
barışı kabul etmesine, gerek ahliı· yan mukabil hücumları, büyük za- İki Rum<on phsiyctine alt uy-
ki prens-ıplerin, •erck.se bizzat ken yiat verdirerek, tardedilmişti.r. Bu durma beyanatın macar hüköme-

di emni,ı eti mülahazalarının hiç- rada y'ü eı>ir alınnuştır. Halen tinin san.<lirii altında buhman b1r 

1 Bulgar Başvekilij 
:salzburg'a gitti 

~~~~.-ı~-~~ 

Filcf Ribentrop 
görüşecek 

ile 

Londra, 6 (A.A.) - B. B. C. Bul· 
ı gar Başvekili Filofun Alman hari-

ı 
ciye nazırı Fon Ribbentropla gö
rüşmek üzere Salzburga gittigi öğ· 

1 renilmiştir. Filofun Hitler ile de 
görüşeceği zannediliyor. 

KRAL BERLİNE GİTMİYOR 
Sofya, 6 (A.A.) - B. B. C. Kral 
Borisin, Almanyaya gideceği haberi 
tekzjp edilmektedir. 

Romanın 
Asabiyeti 

(Ba~ tnrah 2 nci. sayfada) 
nm Cezair, Tunus, Fas vaziyeti son 
zamanlarda biraz müşevveştir. Ge· 
neral Vtygandın Vichy'ye sadaka
ti olduğu hakkındaki sözlerine rağ
men, Amerika gazeteleri bu Gene
ralin Fransaya dönmek istemediği
ni yazıyorlar. Sonra her gün Fran· 
sa himaycsinılcki Sultan, Bey ve 
eşraf, hükumete sadakat ve mer-

I butiyet tezahürleri,,de bulunuyor-1 

ı 
lar. Fransa da onlara ayui şekilde 
muhalcsat ve bağlılık izhar ediyor. 

1 
İşgal edilmemiş Fransadan her 
gün müstemlekcrc giJip gelen yük 
sek memurlar, günlük emirlerin 
m.inası nedir? Sanki Fr.;n •. mağ
IUp olmamış ve mütareke de Fran
sızlar tarafın-lan talep edilmcıniş
tir. Büyük bir suikasdın hazırlan· 
dığı şüphr•izdir. 

1 

•det Liralık Lira 

1 20Ge - 2000~ 

3 1000 - 3000~ 

2 750 - ısoo~ 

' 500 - ıooo.-

8 250 - zooe~ 

15 100 - 3500.-

~ 50 - 4000~ 

, 110 20 - SOOO.-
- ---

Türkiye iş bankasına para yahrmakl~ yal
ııız para biriktirmİ§ olmaz, aynı zamanda 

ta'iir · i de denemit olı •"tluz. 

K~lıdeler: ' Şubat, 1 Ma· \' ı·ı ltumb:ıraJı ve kmnbarasıa 
1'U ı Ata""'°' ı h.lncl· h~saplarında en !":& elll U-

. · 1 raaı. klunanlar kur"an 
teşrin ta.rthl,.rbıde 7apıhr da.hJJ edtlirler. 

unda henüz barış halinde bıılunar. 
milletlerde birliği tahribe ve kar 
gaşalıkları teshıle çalışan milletler 
tara!ından ya silahla veyahat giz· 
li propaganda ile hücuma maruz 
bulunmaktadır. 16 ay evvel bu ta-

bi.r zaman müsaade etmiveceğini dü~man, Avlon}·a iı.tikametinde gazetede cıkmasını ve yine hükıl-
, . . d r l metin kontrata altoda bulunan 1 

beyana m--'-urdur. yenı mıi a aa mevzi erini işgal et- B 
t:ıUU ııdap şte radyosu tarafından ve--

Devamlı bir barış:n b"':;-'ka mı!· mcktcdir. rilmeslnı Rumen basını siddeUe 
!etlerin hürriycti pahasına satın Daha şimalde, Yunanlılar, bir takbih eylemektedir. 
alınamıyacağını biliyoruz.. stratejik tepe ile diğer birçok tc- --------------

Günün birinde bütıiıı nıüstcuılc
kclcrin ve ışgal alımda olınıyan 

Fransanın bir bayrak altında ı.,.,

lanmış oldııklarıııı haber alırsak, 1 T Ul lELEDf YE 1 DE 
arruz küçük büyük bir çok müs· 
taldl milletlerin yaşayış tarzını al
tüst etmiştir. Mütecavizler daima 
yiirümekte, büyük ve küçüic diğer 
mllleleri tehdit etmekedirleı·. 

Reisicümlıur, ~ki büyük parti a- peler işgal etmişlerdir. Bu bölge- B M M J 
rasında milli siyaset hakkında hiç· de, dördil subay olmak üzere ıso • • ec isinde 
bir ihtilaf mevcut bulunmadığını esir alınmıştır. 

hiç te hayret etmemcJ;yiz. 
Bu nıuhakcmclerimiz sırf talıay

yül:it ve tcvchhümata müstenit 
değildir, Birçok dclıller vardır.• 

Yenikapı Odun ıskele~inc.Jen ~ytinburnuna kadar imtidat eden De" 
ait ar~zldcn. 3 St!Il1;; müddetle kum çıkarma işinin resmi nisbisi açık arttı 
ya konulmuştur. İlk temJıat miktarı 70 lira 88 kuruştur. İhale 15/1/941 
pmba günü saaat 14 de daiml encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
nat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte daim! enCÜJ'Jl 

BARDİA'NIN s {Daf taralı ı llıcl aartaıla) 
ve her taraftaki Amerikalıların UKUTU MEM· 

İşte Amerika Reisicümhuru sı
fatile kanuni esasiye tevfikan 
memleketin vaziyeti hakkında kon
greye maliimat vermek vazlfemı 

ifa ederek, hudutlarımızın çok uzak 
mesafesinde vukubulan hadıseler
de memleketimizin ve dcm;ıkrasi-

tehlikenin aşikar olduğunu takdir NUNİYET TJYANDmDI ve kabul edilmiştir. 
ederek, seri icraat istediklerinin a· Atinıı, 8 (A.A.) - Yunan malı- İdare heyetınin Riyaseticiımi-ıu! 
'İikar olduğunu beyan etmiş, istih· filleri, Bardia'nın düşmesi haberi· 1941 bütçesi ile B. M. Meclisin• n 

salde ~imdiye kadar elde edilen ni çok büyük bir memnuniyetle 1941 bütçesinde değişiklik yapılın&.· 
terakkiden memnun ve mutmain karşılamıştır. Yunan mahfilleri, sına ait teklifi ve Siirt Meb'usu Ş<
olmad:ğını daha seri ve daha iyi bu yen; İng'Jiz muvaffakıyetinin, / ffk Özdemir'in ·ril ma.suniyetfni,1 

neticelerin elde edilmesi lüzumu- müşterek düşmanın katt httime- kaldınlmasına ait talebin devre 
nu kaydederek, şöyle devam eyle- tinde mühim bir rol oyıuyacağı 1 sonuna bırakılması hakkındalı.• 

Gazete, bunlıırdan biri ve wnun
cusu olar&k Klcrmon Ferran) 
da intişar eden (Lö Tan) gazete.i
nin bir makalesine i§uret edi)or. 

bulunmaları. (12~49) 

mizin müstakbel aınniyetni içlinal·ı 
tntlı:insız bir surette mevzuu bahis 
olduğunu bildirmeyi lüzumlu ad
dediyorum. 

DEMOKRASİNİN MEVCUDİYETİ 
MÜDAFAA EDİLMEKTEDİR 

m.iştir: kanutini izhar etmektedir. kanunun meriyet müddetin.in iı; 

Tamamlanmış tayyare te.limatı hal<· J sene ve halen silah altında bnl:unan 
kındald programımızda ıeciltme vardır. tecavüz ve kendi tecavüzlerine mu- 1335 ve daha evvelki doğum 'u mu-
Sayısız mesafeleri hal ve gecikmeyi te- - v zaf h- te t'b' t d . .. ·- kavemet etmeye cesaret edenlere az ızme " ı era ın a sın1f· tali etmek tçm gece gunduz. çalışıyoruz.. , . 
Gemi inşası programında daha ilerl geç. yaptığımız yar<hm bir harp fili te- !arın mahsu.s muvazzaflık mıiddPt-
m!ş bulunır.aklayız, fakat daha llCTi geç- lakkl edecek diktatörlerin tehdl- !erinin birer sene uzatılınaoına ait 
mil Jçin çalış.yonız. dinden korkn ıyacağız. Böyle b 11 kanun layihası kabul olunmuştur. 

Yeni prtlar durmadan yeni ihliyaç- yardım bir diktatör tarafından öy· Meclis yine bugünkü toplantısın-
Demokra.::inin mevcudiyeti bu- Jar doturur. Kongreden geniş mikyasla le ilfın edilse bile bir hup fili de- da Hatay hükumetinden rlevrolu-

gün :Jört kıt'ada silfilıla kahraman- arltınlm11 tahsisat ve b~ aldığı~ız il'- ğildir. nan mütekait ve yetimleriı lıl<-
ca müdafaa edilmektedir. Bu mü- y1 ileri ıötürmek için ııalilıiyet ıniye- 1 

ay 
~ ~~hl~~ilfın~~~~~~~~ 

da!aa akim kaldığı takdirde Avru- :Mütecaviz memiekeUere kaJ'lı pmdl ye hazır olacakları zaman tara."-- dmıcı ırualliın çaliştırıhnası, hazı
panın Asya, Afrika ve A vustraly ı- hakikaten harp halinde bulunan millet- mızdan bir harp fili işlenilmesini nenin taksit ile sattığı bütün gayri
nın bütün nüfusu ve bütün kay- lere wrilmck üze.-.. mubtelalf cinste beklemiyece!tlerdir. fütekim Nor- menkullerin bedellerinin talısil su-
naklıırı fatihlerin hükmü altına gı- muntazam harp ma!~emesl ve mOhlm- ti Türk. Ciimh . 

mat imal etml•e yetecek tahsisatın ka· veçin, Belçiltanın veya Hollandanın re ve ıye unyet Mer-
recektir. Her kim olursa ol~-un, A- • 

bul edilmeıılni Jı:onçeden talep edlyo- bir harp fili işlemesini bekleme- kez Bankası Kanununun 51 ve mu
aıerikanın yalnız başına ve ellerin' 
arkasına ba~:ıyarak silahlı bir dün-

rum. mişlerdir. vakkat 8 inci maddelerinin tadiline 
.En fıydalı rolilmüz bu milliler için DİKTA 'l'ÖRLERİN V AZIYE'rt ait kanun l.iyihalarını da alı1kadar 

yaya kar~ı mukavemet edebilec~ ayru zamanda kendımız ıçln bır !malAt- ·vekillerin talebi üzerine ruzn , . 
ğini söylerse dikkatsiz ve yanlı, hane olmaktır. Bu milletlerin in.anca Diktatörler görünüşte bir istika· al ak .. ta il t k .am<!'..e 

1 dıma lhU l 1c1ur F k ı m11 ar mus ce ye ararlarıle mu-aöy emiş olur. Davul ve çan yrrr yaç an yo · 8 a - met takip eden fakat neticede bir zak . . . 
yarlar delerinde si!Aha ihtiyaçları mu- _ • • . ere ve tasvıp etmıştır. 

aeslerile bize yatıştırma tavsiye e · tecavuz fılı asyılan yalnız bır taraf bakltal<tır Slparö•Jerini ~'in oo-emL : • B ·· k el · ud denlerd d · k · ~ ~ ., • u muza er erın son a Has.ın 
en aıma sa ınmalıyız. yeceklori zaman yakl;)fmakladır. li 'beynelmiler bir hultla ali.lı:a· Saka (Tr b ) Hlhn" U ( d 

Kendi yuvalarını techiz için Anıe· dard a zon • 1 ran A •· 
İhtiyaçları buh:ndutunu bildiğimiz 11• ır. • . . .... 'na) tarafından ve Meclisin 1 İkin-

rikan kartalının kanatlarım kese- lAhlann bedelini şimdi ödeyemediklem Fevkalfıde vazıyeUn ıcap etti.rıaı· cite . 
1940 

t ih. d b _ 
cek küçük hutbinleT grupundan için teslim olmalar11\ı kendilerine söy- ği fedaltarlıkla;ın yapılması için kadarşrınh"'-. ttear ınl enı· ugune 
b .lh ak liyemeyiz, &öylemek istemiyoruz. Bu . . u..aume n ge en ayıba w 
ı assa s ınmalıyız. Deniz aşır. herkesın hazır olması l~zım geldi-

sUAhlann bedelini ödemeleri için dolar ğı'nı' so .. vlı'yen Roosevelt bu··tçe hak- tefsirlerin mühim ve müstacellerı vasıtasız bir istilanm güya ıınkan- olarak iade edece>.leri nakil ilmızatta • 
sız olduğundan müphem suretle bulunmayı lav!ye eıliyorum. kında yapacağı beyanatta müdafs~ intaç edilmiş olduğundan müteakip 
pek çok bahsediliyor. Hiç şüphesiz Siparişlerin! kendi proııramırnıza it- bütçesinde talep edilen tahsisatın içtimaın 10 Mart 1941.Pazartesi gü
İngiliz donanması kudretini muha- hal ederek bu miUetleri Amerlkadan şimdikinden daha g<:niş vergilerın nüne talikini teklif eden takrir o
faza ettiği müddetçe bu şekilde hi~· harp mahemes almıya devam edecek alınmasıyla '.karşılanmasını tavsiye kunmuş ve tasvfü edilmiştir. 
bir tehlike mevcut değil<iir. Hatta ::yele sokmaltlığımızı ~v•i7e ediyo- edeceğini ilave etmiştir. Bunun üzerine söz alarak kürsü

İngiliz bahriyesi mevcut olma.say· icabında malttmelerinin Mmen be- HİÇ KİMSE ZENGİN OLMAYA ye gel'?liŞ olan Başvekil Dr. Refik 
dı dahi, her dil§manın harekatta men hepsi öz müdafaamıza mcınt olabL , ÇALIŞMAM ALI Saydam memleketimizin iktısadi 
bulunacak stratejik üsler temin et· Ur. Binffnaleyh hari"' maheıııe ıöade· durumu ile iç ve dış politikamız et-
meden binlerce mil atlas denizin• relim, muha<emat bittikten sonra ma· Roosevelt sözlerine şöyle devam rafında sık sık ve sürefi<lj alkışlar-

kul bir vade ile onlann da bize bu tes- etmıştır: 'J . .. . 
ı~arak doğrudan doğruya Amerika- Hlıatın b•nzeri malzeme ile veya ihti- . . . ., .la kaışılanan nutkunu soylemış ve 
ya kıtaatı ihracı suretile taarruz :racımıza ıftre bizim seçeceğimiz ve bu . Bu. pr~gramın t~tbıki vesılesu:ı Meclis iştimaına nihayet verilmiş-
edecek kadar budala olması imkan- memlek.,Uerln imal veya iııtibsil eclece· hıç bır kıınse zengın ohnaya çalış- tir. 

dır 'i maddelerle ödsinlr. mamalıdır, hiç bir kimse zengin ol aız . ~ 

Ruzvelt, başlıca limanları wwn Demokrasilere diycruz ki: maya mezun bulunmamalıdır. 
yıllar zarfında evvelden hazırlan- Biz Amerikalılar giriştiğiniz hür- İstikbalde beşer için dört esaslı ı· l~rca hür insan!arın ellerine fik-
mltj ihaneUer ve sürprizler va.sı.ta· riyet müdafaasile hayati bir suret- hürriyet bahis mevzuudur: rıne ve kalbine, ımanını da Allahın 
sile iışgal edilmiş olan Norveç deı·· te alakadarız. Dünya hürriyetinı 1 - Her tarafta söz hürriyeti. •eYk idare ettiği hürriyete tevdi 

Görülüyor ki, Akdeuizin Şark 
hav&aıındaki !talya kıskacı gevşe-

yerek, Ingiliz mengenesi . tazyike 
başlayınca, bütün Afril..ndaki müs
temlekeler durumlarını yeniden 
tetkike lüzum hissedeceklcrı!ır. 
Basrada bir İtalyan muzafferiyeti 
İngiliz İmparatorluğunu bütün As 

yada ve Afrlkada sarsacağı gibi, 
İngiliz zaferi de Afrikndn İtal.i&D 
nüfuzuna müthiş bir darbe indiıe

cektir. Mareşal Peten sergüzeşt pe-

Gü 
aliye V ckaletinden 

ü yüz kuruşluk( na tedavülden 
kaldırılmasa hakkında ilan 

Gümüş yuz lı:uruşluıtlann yerine güm~ bir liralıklar darp ve p~ 
kMl mlklarda çıkarılmış olduğundan eümilş y1l2 Jı:uruıluklann 31 
ou.n 1941 tarihındcn ıonra tedavülden kaldırılması kararlqtınlmıştır. 

GümU, yüz kuruşluklar ı Şubat 1941 tarihinden itibaren artılı: 

etmiyecelc: ve ancak yalnız mal sa.ncWdarı ile Cümhuri1'et Merkez Ba· 
şubelerince kabul edilcb!lecektir. 

Elinrle gUmüı yüz kuruı,luk: bu1unanlann bunlan mal andıklarile 
huriyet :Merkez Bankası ıubcierine tebdil ettirmeleri ilin olwıur. 

•7002;,> •10216> 

şinde koşmak nlyetiııde drğildir. r------------------------.-ı 
Ne Almanya ile tekrar muharebe hl 1 u MUdU IU d 
istiyor ve ne de İııgiltereye karşı .n sar ar mum r QUn eg 
silih ~kmeği cliliyor. Fakat İtal·jiıl•-•••••-•••••••••••••••llll'J 
yanın Akclenizdeki vaziyeti zayıf· 
ladıkçıı, hiç elinden çıkarmamış 

olduğu TunL .. , Fa~ gibi müstemle

keleri ltolay kolay bırakmamak 1-ı 
çin her çareye ba, vuracıık!Jr. İn
giliz - Belçika ve Fransız, lıü tiin 

Afrika müstemlek:olerinin vahde-

I - Şartnameei muciblncıe •6000> adet rakı fijeBi aan.ıı,ı pazarlıkla 
tırııacaktır. 

Il - Paıartıl< 20/ı/941 Pazarles! ııan11 s;ıat 18 ela Jt.be.bfta IArf!t01I' 
ınübayaat şubesindeki alım komisyonundm 7aptlacakbr. 

III - Şartname •özil ıeçen IQbe len paraau almablllr. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ıüıı ve saatte telı:lif ~ 

!eri fia t llzerinden % 7 ,5 ııüvenme panıalle birlikte ınezlUlr komlsyooıı f 
rııcaaUan. (72) 

tile bir oeyler elde etmek mümkün T•••••••••••••••••••••••••-'" 
olduğu dakikada, eğer :Mareşal ol-! 1 
mazsa; başka bir zat böyle bir i i 
başa~ıkarmalt üzere idare clizgin
lerinl eline alacaktır. 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlUQündeı 
Mubammen bedeli (4600) lira olaıı 4000 Kı. Sikatif (IU.941) Salı il 

.aat (10,30) on buçukta Haydarpapda Gar binuı dahilindeki Jtomlsyon ıl 
fından açılı: eksılme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe g;mıel< isteyenlerin (M5) liralık muvııldtal teminat ve aoıl 
taylıı ettiği vesailtle b!rliltı. Wlltme ıQnü aaallne Juıclar Komisyona rıı, 
caaUerl Jhımdır. 

Bu işe ait prtnanıeler Komisyondan para.ız olarak dalıtıbnakladır, (l' 

Abluka • • 
ıyı 

• • 
nctıce vcrıye,,r 

---·---

Mütarekeyi Fransa ı:önül rıza· 
sile istem~ d~ğildir. Askeri zaru
retler bu dileği tahrik etmiştir. 

Askeri ve siya.i vaziyet değişirse, 
bittabi Fransız politikası da deği·' 
şecektir. Bu noktanın pek esrarlı 
bir keyfiyet imiş gibi, İtalyanlar
ea hayretle müşahedesi, hakiıkaten 
hayreti muciptir. Muharebe heniliı 
bitmemiştir. hansa bir mütareke 
akdetmiştir, llliisalahaya kadar, 
köprünün altmclan çok su geçer 
ve §&rtlar tleğişirse, büsbütün 
baJka bir durum karşısında bulu
nulacağını tahmin etmek, büyük 
bir kehanet sayılmaz. Geçmiş mu
vaffalı.ıyetlere &özlerini dikip, dur
mJOk, değişen şartları sabit kıla
maz. Kılıcın hal ve tesviyesine bı· 

İngiltere iktisadi harp 

rakılan davalar, an~ ... un clar· 
beleriyle çöztilebilir. 

Hüqin Şiikrii BABAN 

nazırının beyanatı 
Londra, 1 ( A.A.) - Elııonomilr 

Harp Nazırı Dalton, •azelecilerle 7 /1/9'1 Salı glinli 

yaptığı Wr ıöriifmede nc:iimle ele- alrpmı aaat 20,30 da 

~~~ APTAL 
•Ablob mii-mlir n İTİ neti- __:___..,,: 

eeler vermekteclir. Fmt ınaaleeef aabi Aıner.ikadan biiyiik )l>İ)~ 
sini hatırlatm.1§ ve §iiy1e devam et- yeniden tesis ve idame için hizme · 2 - Dilediği şekilde A!lahına i· etmiştir. Hürriyet, beşer hukuku· 

miştir: tinize enerjimizi, meınbalarımw, badet etmek 9erbestisl ve hakkı. nun her ~eyin üstünde olması de-
Amerika bölgesi ist:iJaeuun ilk t~lit ve kuvvetimizi veriyoruz. 3 - Zaruret korkusundan kur- mektir. Bu hakları istihsal veya i-

Allıası Birleşik Aınenka ile Latin Dahna miktarını arttırarak size tulınak. <lame etmek iç.in mücadele edenler 
Aınerikas.n<ia icap eden eevkul- gemiler, tayyareler, tanklar ve top- 4 - KOl'k>ı enJi§esirıd.en kurtul· nerede .:ılursa olsun onlara yardım 

• handa bu.ı ıecliklv nıevcuttar. pamuk, kauçuk ve lastik v• ~ 

"11Klllu•r-b111an_,B.a_yr_unında ____ Türllıı'-klılH'1allııv~a :.:::u~tı::ı:t ::!:'..:tı!: tan da buı ~denıer itlıal _,,~ 
K -""-·- -~--• 1 Jr d' ., __ Lı ...__,_ mektecllr, Bu aıstemle A}JO ı 

cey§ noktalarının gizli ajanW: ve lar göndereceğiz. Bu bizim gaye- mak. edeceğiz. 
oıılara ilet olanlar tarafından 1f- ınlııdir. Size bunları vadediyoruz. Roosevelt eôzlerıni şu suretle bi- Kudretimiz gayemizin bir olm.ı-
pli olacaktır. Bu vazifeyi ifa ederken, nareke- timıiştir sındadır. Ancak bu kanaat zafere 
Taanwı mü1Mn5 ~ Qml.zl beyııelmilel luıııunlara :ıw Bu mlllet, mukadderatını mılyon- •ulaştırır .• 

urumuna yapac.., ......... )'llnl.Llll.I&, ;ra n:ız en ı -.,u-..an ·--- _ -~-.. 
tabiatın pzabına uira;raralr, kara- imkfın verdiği nlabetten daha :rük· Yaıube llı.racat miktarı 1>111:# 
lrş ortasında yeniz, )'Ul'lsuıı Jralan sek bir übette iptidai madde ih· tilclir, falrat lıu anlaşma -1 pıt' 
vatandqlara ela elimid uatm" • ra~ etmelrleclir. Demek olu;ror iri, Almanya, mütemacliyen .. 

11 
lacağıs. J Rus a, dü§lllana bu Hancatuu icla- da, fakat lıliyülr ~te fi· 
-..- - - - - - - - -re ıı.M11me1ı ,..._ "".._... c.. :mattau ~UJWU..- - e - ,,.._ve , 


