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Ruzveltin sözleri 
Amerilranuı ymJımlan ne 
olabileceğine gelince, bii
tün Cenubi AmaiMyı da 
baabaine alm11 olan Y .. 
ni Dünyanuı maaıı:zam 
kaynaklan, bir kere /ıa
relr:ele geldikten sonra, 
onun nela yapabileceğini 
Büyük Harp tecrübui 
gö•termiıtir. 

Yaan: Abidin DAVER 

M Roosevelt, A m e r i k a 
kongresine lrıtedikleriııi 

açıkça bildirdi. Birlqik 
Amerika devletleri Cümhurreiai
nin son beyanatını, ana hatlan İÜ• 
buile fiiyle hülka edebiliriz: 
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: 'Ruzvelt, Hitler 
ve Musoliniye 

iktısadi harp açtı 
• 

Londra, Ruzvelt'ia 
Dutkunu büyük mem
nuni7etle karşıladı 
Londra, 7 (A.A.) - Bir hafta ı.1 

çinde ik.inei defa elarak İn&iltere 1 

Atlantiğin öbür tarafından &elen 1 
emniyet •erici bir ses i§ittl. Reisi
cümhur Roosevelt dün kongrede 
bir nutuk ııöyliyerek, demo.k.rui· 

... 

, 

.. _ ...... . ..... • 

nin pınpiyonlarııuı h1!,dul•n:ı b• • 
yardım yapılmasını talep etıniştir.l .ııUNA.N .MilCERLEBt 1sTİRABAT VAKTbmE YEMEK pyoB 

Bu yardım ınihvu devletleri tara- Ar Davut 1 u k. t a r 
fmdan bir harp ilanını intaç etse 1 A T I N A DA 
bile. ınilyularca doları bulacaktır. y 11 • ı 

1-lllilıvue karşı harp eden d&
mokrat devletler mağlup olursa, 
Avrupa, Asya, Afrika, ve Avu 
tralyanm bütün nüfusu ve bütün 
kaynaklan fatihlerin hlikmil altı· 

Tobralı: n Derne':fi fiddetle lıombanlıman eden tn,ıliz tayyueleriııdea tıiri hücüJDAbn döndükten '°nra 
.ı...cındrada bey~ edildi~e göre unan 1 ar şıma . M ·ı ı ı A ş f 

bu nutuk Amerıkanm nazızın ve h . d . ! 1 e 
faşizme nihayet vermek huswıu~- cep esın e yenı . T ü k 

aa girecektir. 

Z - Totaliter devletlerin ihtiras· 
!arı karŞISlllda, Amuika da tehli· 
kededir. 

Motörize lngiliz AS KERT, 

kıtaatı Tobruk r si VAS 1 
VAZIYET 

3 
- Amerikanın milli dış siya- Önlerine Var d 1 ş· ı·Af 'k d l ııeti büyük, küçük bütün milletle- ıma l Ti a a D gİ· 

rin bak ve fel'eflerine riayet et- • ; lizlerin yeni muvaff ·-
ınektir. İ · 1 talya:ı ıayıab ağı_r kıyeti beklenmelidir 

4 - Milli müdafaa hnsusımda 1 

T 1 
. lbrdlaıuıı -..111. Şimali Afrt-

tsm bir program tatbik edilmeli· J • J • ı b 
m. ngı ız er o - · :_ııa.:: :::ı ":11..::ı~ 

5 - lfüteamza karşı mukave- k D • ıeııen ı::vuıı.ıe H.-rı 18'Ui "'-. ru ve erneyı !!)in -.ıı - .. oıduıu ıso.lltO met eden ve bu suretle harbi Yarı ld!lllk ı.uvettnbı ~ biri 
1

a ..,_ 

Küremizden mak tuta milletlere b b ı d ı I lef olnm, ...,,.. esiT ..ınm ~tfr. ıı.ı 
l~m bir eurette müzaheret etmeli- 0 m a a J a r ! 

1 

kıtalar, Gruiıuıi'nln lıiriıld taar-

1 
na tola ~ı eıı SiWdo ı. .... 

y~. Kahire, 7 (A.A.) - İngiliz Orta 1 vetıerı teıkil ~ord.a, ıı:-
1 - Mlltearrızlar tuafmclan Şark kuvvetleri umumi karaıgiılıı- lik ....,,... ilabaa .,,._ .. • 

dikte _edilecek bir wlbü, al>lü. ve nın tebliğinde, Tobruk bölgesinde bi k'slllı " leolıbı e4llmlt kılııla-
Ameriluuu• milli eınn.iyeti pren· harekatın memnuniyet verici bir nndaa •iirekk•ııü. llM1 ......,. 

ı fak~~llerllldu ı..-ıı. ..ıa .. 
sı~ ~i namma kabul etıniyecqi- tanıda devam ettiği kaydeı!ilm&- <Arkası Sa. 6, Sü. ı de) 
IDIJ:ı beyana mecburua. tedlr. 

7 - Ea fayüh rolündis, mille- TOBRUK ÜZERİNDE AKTNLAR 

~vize lı:arp hubeden milletler 1- Kahire, 7 (A.A.) - Orta Şark ha· 
çın de, kendimiz içi• Ü tıir ima- va kuvvetlerinin umumi kararsa· 
Iat!ıaııe olmalı:tu. lıuwı tebliğinde, Derne ve Madu-

Milli Piyango 
• 

166.935 

Bardia zaferinin 
i Şarki Afrikada
, ki A k i s l e r i 

---11•1---
ltllyan kabinesine göre : 

Bardia vaziyeti 
ltalyanlar için 
mu va ff akıy et 

daki azmini gösteren en kati bıı v e r 
işaret ınahi)et;ndedir. . . mevziler aldılar i 

Daily Ekspres gazetesının Ney· 'Ordusuna 
york muhabirinin gönderdiği bir • 
telgraf haberine göre, Roosevelt ltalyanların Yunanis• : t • 
Bitler ile Mu•solinlye sade<:e harp h k s e m p a 1 
değil, iİ.tısacli bir harp ilan etmiş- tana ava a ını durau 
tir. .Manastır, 7 (A.A.) - Reuter'in 

Daily Ekspres gazete;i başınalı.a· Amavultuk hududundaki hususi 
lesinde Roose~elt tarafından sö~'- muhabiri bildiriyor: 
!enen nutkun tesirlerini şöyle hll· Şiınaldeki Yıınıın ordusu, ~ddet 
1isa etmekt;)dir: li soğuğa rağmen,Şkumbi vadisin· 

•Her ne olıınıa olsua Anerika· deki İtalyan mev:tiluini durma
nın muazzam endüstri kuvveti şim dan yavaş yavaş kemirmektedir. 
di mütecavizlere karşı mllcadele Yunan lı:ıtalarının bu mahirane 
eden milletlerin emrine verilmiş- taktiği muhakkak ki, çolı. iyi aeti
tir, Bütün bn zenginlikler, silaiı celu 't'ennelı:tedir. Geçen her ıüıı, 

(Arkası S. 6, Sü. 1 de) Yunanlıları, Tirana'aın tam cenu
bunda Wn ltaıyan llsııllnll tqkit 
eden Elbasan'a biraz daha yaklaf" 
tırmalı:tadır .Hergiiıı, baslı:m halinde 
deki hücumlar neticesinde lıirçolı. 

air hil~ mi tarda otomatik 
silil alınmaktadır. Son baftalu 

Dost Elenler heyecanlı 

tez•hürat y•pıyor 
Atina, 7 (A.A.) - Atina A-

jansı bildiriyor: ~ -
Bütün Atina sinemalarında 

Türkiyenin Cüınhuriyet Ba~·· .. . 
raını tenliklerine alt aktüalite 
filmi gösterilmekte ve bu filın 
hal.km h~yecanlı tezahürleri· 
•e vesile teşkil etmektedir. 
Ballı:, Keisictimlıur ismet İnö
•ü'yü ve pnb Türk askede
rinl huuetle alkıf)aınakta

m. 

Amerikanın 

yeni Vişi Sefiri 
Fladinle görüştü zarfında etrafında flddetli bir mu- Devlete ait ilim harçları 

buebe vukna plm.İf olan hudutta Anka T dXI>All) _ Devi~ ait 

ltiiıı Lln köyü, ıimcli h!1'1en t.w.a· l!Am ~ ııwetl tabaldrultu hak

mile harabe laalindedi.r. Yunanb-ı lnnda Adliye Vcklletl tarafından hazır. 
• 

Fransa M~sai ve ima 
lit Nazın istifa etti (Arkası Sa. 1, 811. Z de) laııan tamim 'filA7eUere ıön<lerildl. 

8 - Onluın sipariJlerini kend" banın rnuvaffakiyetle bombardı· 
programımıza itlıal ıeduelı:, temin man edil<liği, Tobruk üzerine taar· 
etmeliyiz. Bu sipui,Ierin bede- ruzlar yapıldığı, iki düşman tayya-
lini timdi ödeyeıniyecekleri için, resinin düşürüldüğü, bir düşmar. 50.000 liralık büyük Vlchy, 7 (A.A.) - Amerika Bir-
teslim olmalaruu bu milletlere, avcısının da muhtemel olarak tah- • • leşik devletlerinin Fransadaki ~~ · iaşe teşkilatının son 

hazırlıkları da bitiyor 
•""yli iz .,._ b't"Lt 1rip edildiği, bazı d~an tayyarel"- ıkramıyeyi kaıaadı · ni büyük elç.isi Amiral Leahy, dun 0 

Yetney - ..... rp ı .,.. en ııo•- . . . · "'ğled Harıcıye Nazırı Flan· 
ra, bunları lıae ~~lzeme veya di- ~":'ı!r~asara ugratıldığı bildirıl- Milli .Piy~n~onun 80ll tertlbiai'.ll ~ z~:::tmiş ve kendisine tıi· 
ter mamUllt ve i&tihsalit ile öder- .. son keşıdtsı dun ak§am saat c ıı tn . . bir suretini tevdi 
ler. Duşmanın Tobruk bölgesindeki yedi buçukta, otomatik ltüreler]( Bardia'lllll aptınıla btiyfik bir rol ma amesının 

9 - Bu milletlere dalma mikta· Eladeın hava meydanı, İt&!yanla~ Eminönü Halkevinin yeni yapıI.ı.n oynıyan lııcillz don--.sma eylemiştir. 
nnı a~ttırarak tay)'llreler, tanklar ı:ırabndan tahli~e edilmiş ve İngi- binasında tiyatro ve koı:Uerans ııa- meuup ellziitaınıu BELİN İSTİFA ETTİ . 

.. .., . . Jlız Xıtaatı, İngilız hava kuvvetleri- !onunda :ı;apılmı tır Cenevre, 7 (A.A.) - D. N. B. a 
ihracat ve ithalat birliklerini• faaliyetleri de 

1eni esaslara göre tanzim edilecektir ve toplar ıouderecegız.Bu vazifeyı · . bomb-__,,· ı· sl d lrul ş · • Roma, 7 (A.A.) - Stefani •J"ansı . h usi h b" ·bildiriyor· 
nın ••numanı ne ıce n e - Kazanan num al ıansının us mu a ırı · 

ifa ederken, bu yudımı bir harp !anılmaz bir hale gelıniş olan 40 . . ar arı, ikramiya bildiriyor: v· hyde iyi haber alan mahfil· 
fiili telakki edecek, tlilı:tatörlerin tayyare zapte+~;•lerdir rusbetl~n ve_ numara sıralarına g Nazırlar meclisi, muhtelif cep- lerd: öğrenildiğine göre mesai ve 
ı hd"tl · d k kını • ~·us · re tasruf edılmı• bir -kild İ . 
c ı erm en or yacaıı:ı. İki düşman tavvaresi diişürill I yoruz: • ..- e ver.- helerde ngiliz emperyalizminin imalat nazırı Belin Mareşal Peta- Piyasanın sıkı kontrolü için diğer 

Vekiletlerden müfettişler ahnıyor 18 - Harp sanayii Procraınınm (Arkası . 6, Sil. 2 de) kuvvetlerine '"' onun peyklerine ine istifasını vermiştir. 
latbikı dolayısile hiç lı:lıusenin ıen . 50,000 Ura Kcıza""" NW714ra: klll'§ı kahramaııeıı harbeden ordu· Aynı mahfiller Belinin istifası 
gin obnaıaa mwade edilıniye- M •• k ı · t k • J • ' 1G693S nun, donanın~, hav;.. kuvvetle· meselesinin bir kaç gün muallakta 
eektir. UnQ 0 0 Ve 1 1 rinin ve Fa§ist millalerinin kuman- kalacağı fikrindedirlu. 

lO,OOO L!n Kazcıtıan Nu1114ro1Gr: danlarile kıt'alanru takdirle sellro. 

(Yazı•• ikinci ••hlfemlzde) 

U - İstlldıaltle f1I dört eııas te
min e<lilmelid.ir: Söz hürriyeti, din şehrimize geliyor 
lallniyeti, zaruret korkusundan --ı•m---
kurtulnıak, tehditten kurtulmak. Cevdet Keı im lncedayı 

12 - Hürriyet, be§ff haltlarınm E L • h' el f • 
her şeyin ltııtüıule elıa:ıası tlemelı:: Sır.lfe lr e te h~ J a ph 
tir. Eskişehir, 7 (A.A.) - Dün gece 

işte, Roesevelt AınerikaBtD nıoıd- yarıM_ Eskışehire gelen Münakalat 
dl ,,e manevi pren1iplerini böyle Vekili Cevdet Kerim İncedayı, bu
btililsa etmış· tir Amerikan milleti. gun tefti~ ve ziyaretleı-le meşguı 

· olmuştur. 
bundan sonra, hürriyet ve deınok· Yarın İEt bula 

1 
. 

an ııe eeektır. 
rasiyi kurtarmak için çalışanla la 
bNobcrdir; onların yardın.c~ıdır. !!'~~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!! 
Ve beşer haklarının hiçbir leh· lJOÜN 
diıten yılınu müdafii ve bayrn); - "'1=$=======
dır Nnyork limanı öniınde d.i· 

kihııi~ olan muhteşem hürriyet a
bid< i saıı.ki, canlanını ve Ameri

kan nılllctinin Sefi Cüınburreisi 
Rooo;evelt'in §ahs;uda temeı..ill et
nıiştir 

Amerikanın yardıınlorı ne ela
bile,,eğine &elince, b!itün Ceııubl 
Aın "k 
1 "" ayı da beraberine aJınıış o· 
an ~enin· ki uııyanın ınuazzaın lı:ay-

ııa al'1, bir kere harekete reldilı:· 
len nra 
iını 8 • onun neler yapabilece-
ın~ı.r.ilyü),, Harp tecrübesi göster· 

Emeldi Genen! M. N. 
Mühim Bir Askeri Makalosi 

Bin Badire ı Bardia ! 
t)çüncii Sayfamıııda 

Diia saylalarınıntla: Şalıir 
Hazım Ergölrmen, Niuımet
tin Nar.il, Mahmut Yesari, 
Hikmet Nisan, Osman Ce· 
mal ue A. Şekib'in yazdrınn· 
Jan baf a ne/is bir ıelıir 

roportaiı bulaca sınu:. 

4. ... ... 

185351, 1927aa 231380 !ayan bir emriyevmtv ittifakla ka- Nevyork Taymis : ( ) 
(Arkası SL 5, Sil. 3 te) (Arkası S. 1, Sil. l de) " Ü Ü ~ fi ~ l Ç f ~ d. e ~ 

r l 
yeni yapılacak ~--.......,--__.I .... B-alb_ulı:i_",_Boıaada~=."""',"""el..._en'""'h~abeı

BA VRAM iNIZ KUTLU OLSUN 1 .. Çelik pakt lıer,fllfİsti4arenin,mütemadiyen, 

ıı.iin ···- .............. !Ilı ali· Dı.-- iııJeorl relııtlJt --itin· -il• -.ıett. olnı:vueııbnımzııı .... ... ... t..ı..ı..ı.ıa iıef'· 
ıııa:rnımnıı hUıılor n <lalı& blT ~ na namaııı bU6a - edl-ıe .._ 
_._. lı&JJUDbra erifmdmnl - lan vaAli :ru Mali ile t • 1 dak•a ıre-
ııl e<luk. fl;#lr. 

Rami Daire Ve 'Me t~-;.ıer 

~ artuul2şlan &fbl Pftll. • cu· --..ı calnı n m it-iller dluı 611<o
tnariesl günleri ~. pazar -- aen itibaren l&&!I ~nlll' D lre w 
lınıdan IW.....n lnı ID<l drvam ed~ mektepler paııarieol balımıluı !lib&tto 

vapur arın ırı ahpaplığına (~S:-.:.v;:.ı~:~;;~:!.y=:~'. 
teçhizini isti yor ? \ •nlaınışorıu, BerlinJe Roma, çelik 

- - - yakışır mı paktla birbirine bağlı delil mi? .. 
Bualar, aralaneda su s~ınıyan ilıl 

Bu yapurlar icabıada Yaaanı A. ŞEKIB ahbap çavuş değiller mi? l\liitte-

ıDailterey• verilecek Bir Alınan ıazetesi, İtalyaa pro- fik, ebedi, dost değilltt ıni?O h~lde 
o nııı;ıl oldu da, bir taraftan Rouıa-

A A.) "--· elt pagaudasmın sakladJiı bir sayfayı Nevyorlt, 7 ( - - ...,.,,ev • nın yübeltmeğe çalıştığı itall ıl4 
d · t · ı i ortaya koyuvermi • Daha doi-ln projelerin e tıcare geıDı er ltuvei man•viyesi Juırıısında bir 

inşası dupiş edildiği maliiındur. rusn, dilinin altındaki bülayı çı· nazi gazetesi büyle neşriJ atta bu· 
Nevyork Times gas•te;i bu vapur· pnveriyor: hwuyer? İşin tuhafı da, İtalyada 
larm denizaltılarla mütadele içln - Nafile, diyor, İtalyan besime· ııerbest satılan tek memleket ga,.._ 
!izım ıelen bütün 't'esaitle teçbiı tini ııalı:lamağa lüzum yok, muhak· tesl, Alman ıasebleridir. 
edilmelerini tavsiJ·e etmektedir. pı. Jı.i, İngiliz askerleri bil mu- Dlinyanm hali ınalfmı.. Hiçbir 

Bu ıazete, bu vapUl'larm yalnıa waffakıyl't kazanmışlardır. ıeye &üvenilmiyer. Bo1n11, didinir, 
laa.pten IODH •apur • ti)·aODJ. kar Artık, akan suı. durur. Bunu çalışır, italyan etkin omıur.iyeoi· 
plamak üzere değil, ayal zamanda 1-0yliyen Alınan ırueteııinin söz e- ııin manniyatını yülı:seltmeğe ug 
bup esnasında İugiltereye yardım 
edebilt'Cek tekilde inşa edılmelui dişınde öyle bir eda var iti, berayı taşırken, bir Alman gueteı;inin 

alı.et :ıçığa vuramadığı lıv in· böyle bir lif etmesi, yakışır mı? icap ettiğini yamıaktadır, B va· 
lıa b de !verelim: Hem de çelik paktuı en kuvvet-purların planı yapılırken at • 

esnasında bu cihetill nazorı.ltibara - :kalyıınlar boşnbe una ııalı:la· li tarafına mensup bir gazete .. Ca-
elınma'<t Jiızımdır. Şimdi ti.-aret smlar, tevil etmeie lıalkışma• ııım, 'bu, dostluğa yakı. ır nıı? Son· 

maktadır. Bu itibarla • apur eti <ıi"tada a~ıtlp olaa lıir ltalya yeye uler olmaz ki? .. 

Al.idin DAVER iiiiiiiiiiiiiiiiıiiiimı:ı:l:a:lllE:ı:::::-iıii'eelı\lr, ~U-

.apurlorı ihbarsız olarak hırtınl-ı unlar .. Mag!Clp olmuşlardır._ Bu· ra, artık, İtalyada im ei manevi· 

Lıbkıw sa.•ı, ı de) 11w A. SEKIB 
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B GDADIN 
O GUNLERi 

YAZA : ZIYA ŞAKiR 
T~frika namaranı iT 

Mansur, yirmi iki sene hilôfet ve 

saltanattan sonra vefat etti 
- Git, efendine bildir ki .. Bmm siyasetin, kendisine bir ~e!Aket 

bu nikbet ve felakemnizde, onun 1 getirmek korkusunu, bir türlü kli· 
lkbal ve saadeti de, pek çabuk binden ailemedi. Ve bundan dola
ıail olabilir. Fakat asıl düşünüle- yıdır &, bütün hayatını, (Bağdat 

cek şey varsa o da, huzuru Rabbi- sarayı) nm muazzam (Yeşil Ku >. 

!amindi!, amel ve bareklerimizin be) si altında geçirdi. Ve öl1ükte, 
hesaplarını vermektir... Mansur, sonra da, cesedine hakaret edilme
oğluma galebe ettiğinden dolayı mesi için tedbirler alınmasını va
sevinmesin. Bilikis, onun neticeııı · siyet etti. 
ni düşünerek, Allah kor~sıle ti- Mansur'un bu vasiyeti, büyük 
ril tiril titresin... bir ehemmiyetle nazarı dikkate a-

Diye bağırdı. lındı. Ve, yirmi iki sene hililfet re 

Havaeılık Bahsi 

Modern harp 
esasları 
değişmemiştir 
İtalya • Yunanistan harbi, oıı altı aJ'. 

danberi Avrupanın altını üstüne getiren 
~u umumlleşm.ie sav"'ın bütün yeni ka
idelerini yalana çıkaran bir manzara 
arzediyor. Büyük bir cesaretle harbeden 
Yunanlılar, makine ve bol malzemeye 
dayanan İtayanann her tarafta ve her 
uunan pa.çavarsını çıkardılar. Bunu, ce
saretin zaferi olarak iliin etmek müm
kündür. İtalyan - Yunan harbinde va
tanperver adam, r.afer ilih.ı denen ma
kineyi yenm!ıtir. 

Altıncı haftasını bıı bıırpte, eski de-1 

.. 
iaşe teşkilahnın son 
h~ zırlıkları da bitiyor 
lhr~ c•t ve ithalat birliklerinin faaliyetleri de 

.. ~aslara gör• tanzim edilecektir 

PiJu-.Q ın sıkı kontrolu için diğer 
Vekiletlerden müfettitler ahnıyor 

virlerin bıırplerinde son sözü söylerniıı uJ.emleketimizdeiki gıda madde- kadrolarından filen alınacaktır. 
olan süngü, yine, vasıta halinde kendinJ 1 
gösterdi. Polonya .. Holanda ve Belçika- !eri tavLiatile bunların satışlarını Diğer taraftan teşkiUl.t\a1,dırn,a 
dan Frnnsaya kadar ııarp Avrupasın.. tanzim ve mürakabe edecek ol&n Umum Müdürlüğü teşkiliitnın da 
da istihki!ınlar deviren, orduları berta- iaşe teşkilatının faaliyete geçmesi geni§letileceği öğrenilmiştir. Bu 
raf eden, tanlı: ve tayyarenin mliiterelı: için son hazırlıkların yapılmakta cümleden olmak üzere hilen fu
hareketile şekillenen modern kuvvetin olduğu öğreni1m4tir. Ticaret Ve.; 1- liyette bulunan ithalat ve ihracat 
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POLİTİ 
Ruzveltin 

kararı 
y_, 

hel. HIUcyin Siilri B 
Birleşik Amerika devletler 

müntehip Reisi yeni kongrenin 
çılışı münasebetile, dünyanın 
tarafında alaka ile beklenen 
yük hitabesini iradetti. 

Diktatörler aleyhinde daha b 
patlamadan evvel söylediği nut 
lar silsile ve halkasının bu son 
fadesi tam ve kamil bir tetevv · 
sayılabilir. Roosevelt'in lıi, y 
sekiz senedenberi takip edilir 
bu seyrin, muttarit ve doğru 
hat istikametini takip ettiği gö 

ıı=~=-=-=-=--=-=-=--==-=--"lliir. 

B""'yan f no·· nu·· oıı.eh- Ötedenheri diktatörlük reı"im kat uzak ve iyi görmekte olanların, böy. u 1 T 
bu sureUe l!Ulsı ilıln edilmiş oldu! ... Fa

letine bağlanması tekarrür eden birliklerile resmi ticaret müesa ··-
ıe bir hükmü,olduğu gibi, kabuı ettik- yeni teşki11ıtın f:.len harekete g~ç- selerinin faaliyeleri yeni esasla.a • • ld" riae karşı hiddet ve iğb'rar giis 

Ne garip bir tesadüf eseridir ki, rımıze ge I lerl söylemek çok güçtür. Çunkil. aslı mesi üzerine kontrol ve tefti§ işle göre tanzim edilecektir. riyonlu. Bazan nezizme, hazan 
saltanat ettikten sonra vefat ettiği 
zaman, tam yüz adet mezar kazıl
dı. Ve cenazesi bir gece, yalnız 

kendi sadık köleleri tanfında.rı 

(Muhammed), Medine önlerinde, 1 Yunan milletinin karşısında muhariphk rinin de azami derecede artaca '.' Bu arada Ticaret Birliklerinm Reisicümhur Milli Şef İsmet Cn· şizme, gih komünizme fazla tôri 
(İsa) nm kuvvetine mağlup ola- kymeti bir d""er olmıy•n İta 1-anıar yer Je-'- bul f k t d · t 

-b " nazarı itibare alındığından Veka •e- Ticaret Odalarına b3ğlanması da önünün muhterem refikaları B.ı- ""' onuyor, a o aıma o 
rak şehit düştüğü zaman, Irak'" alnu~lardır. Bitim gö~üze gelince, ı. · ril b be d"" tancılan toptan mahkum ebne 
bulunan biraderi (İbrahim\ hare- kaldrrılarak, tıu mezarlardan bi- Ac>.;yatik kıyılarında son temizliği ya- tin teftiş heyeti ... adrosu bir misli düşünülmektedir. yan Inönü valdele · e era r ur. 

rinde saklandı. Böylece, hakiki pacak olan Yunan oı·dusu, cesaret ve arttırılacakır. 50 milyo nliralık devlet serma- sabahki trenle Ankaradan şehrin' - mütemayil bulunuyordu. Sulh 
'kduete geçm.:i,·: o:~d:ı'~~::si or- makberesi, başkalanna meçh•ıl makinenin kat\llla~ması davasını katı vo Bu müfettişlerin yeniden yetiş- yesile kurulacak olan ithalat ofi- ze gelm~lerdir. Bayan İnönün i'l barıt zamanlarındaki bu sözler 

suna m nn ır a 1 ırmır k ld hakiki surette halletmi~ değildir. Tec- tirilmesi ve yahut imtihanla alı ı- sinin esasları da teşkilatlandırma bayramı şehrimizde geçirmele:i hayet bir hitabet tezahürü sayı 
ti. Frat nehri sahillerinde vuk::- a ı. rubeli bir fare ile o~•van kedi gibi, Yu.. y~ ""--- diktato··rıer de mı·ııe 

lı, I •-•- la ,.~ ah ması urun zamana .ihtiyaç gösteı"· ıımum müdürlüğii tarafından na- muhtemeldir. -· """" 
bulan kanlı bir muharebede, (Man BAÔDAT SARAYINDA, GlZLt nan _,an oynı:ya oynJJ'a onum - l ti . h"ta ttikl · akit d 

vetmeldedir. o kadar ki, İta.ıran 1ı:a1a- diğindıen müfetti§ler diğer Vekalet zırlanarak tespit edilecektir. -------------. e erıne ı P e crı v , 
sur) un <kuvvetleri büyük telefat ALEViLER balığı olmasa insan, İtalyanın yıkılışına ma 1 mokrasinin aleyhinde Beya~ S 

verer~, geri çekilmişti. Mansur, Aleviler hakkında zali- hazırlamakta olan Yunan muvaffaklJ'•- Pİ Y A SA ray misafirinden daha mute<i 
Eğer Abbasi ordusu kum&mlanı- mane bir siyaset takip etmesine tine insan neredeyse kıymet bile vermf- A thc n ia va p U- T e şditha ne işi '-----------~ bir dil kııllanuruyorl:u:d .. Binoen 

nın yaptığı bir hilen ınu1<abıl ta- rağme:ı, onlarla alakasını keseme- yecek ı Lisans işleri ha l<lunda leyh, iki fikir ve tarafın mwlafô! 
arruzda, (İbrahim) bir ok darbe- mişti. Gerek Bağdat sarayında Vaziyeti, kelimeleri ağızda gev<!Ieme. rundaki maiiar i l e r ı i V./ O r r.i, sözle bir nevi takas aıneliy 
sil hit d .. d. (AI vi) I den, a~il,ça mütaıe.:ı etmek bir üıtlyaç- bı'r tamı'm ao·'nd.arı·ldı• yapın« oluyorlardı. Fakat kılıc. ç e şe uşınesey ı, e er ve gerek şehir civarındaki askeri o '" .., 

tır: Almanyanın, tayyore, tanlı: ve mo- kildikten sonra, ı!~m.,l<ra•iler bil 
hiç şüphesiz ki, kati bır galebe •\- garni·,onlarında, yine bir hayli İ- töriz kuvvetlerle şekillendirdiği taar- İ 116 - hh" I lO İhracat için alınan lisans işb-
de edeceklerdi. Fakat (İbrahim/ ranlı ve Horasanlı Türk mevcut- ruz metodu, htıLii, muvaffak17et vAde- t;;ı.lyaolar Türkiye' ye ınuteo . ıt e sene· rinde bazı yanlışlıklar yapıldı"' hassa Fransa, Amerikııya y~<dl 
· 1 .. -lı •kıb t"nd b 6"" el ve göziini.t Ç\.14 uı.attı ve a~t 
ın ""'' a e ı en sonra aşs 7. tu. Fakat bunlar, mevkilerıni ve den kıymetini muhafaza etmektedir. Bu d . ı·k k 1 1 d ·· ··k •• •• vkı•ne mÜsaa e ettı l mu a ve e yapı ıyor ve bu yüz en gumru muame ... - Fakat teslimden bir, iki gün ev,·< 
kalan Aleviler, emir ve kumand·<- hayatların· mu faza edebilm"lı: içiı:, gün ve uzak J'al<ın bütün yarınlar da ıd·ğ· harplerin, tayyare, tank ve motörlze 1o- tında müşkülata tesadüf edi ı ' o zamanki Başvekil Paule Rey 
dan mahrum kaldılar. Abbasi SJ· Alev1Iik ile allikalarıru kesmiş g;- talarla yani makine ile yapılacağın• ka. Amerikadan TiWkiyeye mal ıı• Hayvan cesetlerinden istifade,,_ Vekiılet tarafından nazan itiba.e neud'nun istimdat ve feryadı o 
varilerinin parlak mızrakları ·). bi görürunektelerdi. bul ebnck herhalde çak doğru olur. tinnekte olan Yunan bandıralı At- lunması için şehrimizde bir teştit- alınarak lisans talimatnamesim 1 Bahrimuhitin öte tarafında ani ,. 
nünde, peri§an bir halde, süratı.e Mansur, bunları bilmivor değil- henia vapuru, Yunan - İtalyan har- hane yapılacağını yazmıştık. Bı: suretı· tat'oiki hakkında w>hrimiz- k h ı · ' Yunan ordusu, bUyült iddialarla diln- .- müessir bir a is usu e gctırcınc· 
dağıldılar. di. Fakat başlıca rırkiplerinden yayı kendine kUçUk gören muazzam İ- binin taşlaması üzerine Mesina ci- hususta evvelce belediye ile ir deki ali'rkadarlara bir tamim gönd'!- di v.:> demokrasinin müstah:ıcı 

( ) ı t ıd - · · t k b ı h k tal rn· to 1 • ddl varında tevkif edilerek bır" Italy. ·ı müteahhit an!Aonn• ve mütt>ahhit ·ım·şt· B t . b. tal" t Mansur , partiyi kazanmış !. rnr u ugu ıçın ar ı un ar a - yan >para r agunu ma ve ına- '" ...,..._, rı ı ır. u anum ır una n•ı bir kaleı;i daha yıkıldı. Artık so 
Artık endişe edecek, hiçbir rakih kında şiddetli davranmağa l~m nevi bütün kuvvetlerini yenmiş, harap limanına götürülmüştü. Bu ·apur- 3 ay evvel bazı makineler gefüt- me ile bütün ihracatçılara tebt"ğ istihkam, Büyük Britanya, ken 

_ .. . t" Dah d • 1 h ıetmiş, haysiyet ve >erefinl ezip sokağa da bulunan mallar meyanında ı · mişti !edil kt" ·· kalmamışh ... Bunun üzerine, (Aii gormemış ı. a ogrusu, a ey - atmıştır, fakat bunun, islilı:lJl,barplerl- · · ece ır. dini ve bütün demokrasileri ınıl· 
Resul) taraftarı olan Alev11er ha<· rarlarının adetlerini arttınnaktan nin temeli olan makine harbini kıymet- tik, kauçuk, makine aksamı, oto- Bu k~re Şehir m~_li:'.nd.en ~I·- ihraç mallarımızın "dafaa rolünü üzerine alın~ bıılıı· 
kında şiddetli bir takip ve tazyik içtınap eylem~ti. Hatta, Medinede ten düşürdüğünü aklı başında olanlar mobil yedek parçaları gibi lüzumlu ban teştıthane temim ızru uzernı< kıymetleri nuyordu. Ayni dil, ayni ırk, hıttİ 
baı;ladı. Ve bu hal bazı yerler<iı>, isyan eden (Muhammed) in bira- söyliycm~zler. Yunan zaferine ve İta!- maddeler bulunduğundan o tarih- bu müteahhitle tekrar mukavelr İhracat mallarımızın kıymetle·!- ayni dinden terekküp eden bu bil' 
• ( 1 • ) d . (İb h" ) h. ld kt yanınJ'akınlaşan1nhldammarağmenha.. ten sonra Romadaki ticaret at~e- akdi için görüşmelere geçilmiştir nm· du""şu··ru··ımemesı· ve de"er flat- yük Anglo. Sakson ve demo!<r•' adeta bir kat hım şeklini ald1. erı ra ım şe ı o u an son- kikat dalma >udur : 1 " 
Bundan, yalnız İranlılar ile (Ho.~ ra, onun katibi (Yakub) kenrlisı- liğimlz va e " bbU ya- Müteahhidin 3 yıl evvel getirin· ı larla ihraç edilmeleri için Tiear·'t tik alemin de inhidamına atıl v• 

Kuvvetli millet olmak, düşmanın m<ı- pılınış ve bu malların getirılmesi olduğu makinelerden dün bir ha~et Vekfiletı" yenı· tedbır" ler alnıııtır. "u seyirci kalmak biraz müş~«i!dfİ· 
rasan) Türlı:leri masun kaldı. 'ne iltica ettiği zar an, onun bu ne- ltineli ordusunu altetınek kudretinde bir Q 

1 
damet ve dehaletini kabul etmis. hava orduöuna malik olmak demektir. için çalışılmıştı. Dün İstanbul Mm- tarafından muayene olupmuş ve cümleden olmak üzere harice satı- Balıusm ki, sırf fikl'i, hissi ve ıcc-

(HORASAN) A H CRET \ 3arayda ona mühim bir me~ki Ve yaşamak istiyen müharlp mlllel!ler taka Ticaret Müdürlüğüne gelerı halen kullanılabileceği anlaşılmış- lan eşyaların ihraç fiatlan Ticare~ oloji endişeleri değil, bizzat Aıııc-
Bu kanh hadiseler, (Ali Resul• ivermişti. lkar<ı"nda tayyare tesirini muhafaza eL bir haberde İtalyanların bu malh:ı tır. Müteahhitle 10 yıllık bir mu· Odası tarafında nda tetkik edilme- rikanın ikhsadi menfaatleri d~ 

ta aftar
,__ k lbl · b .. "k 1 , ıncktedir. Türkiycye sevkedilmesine müsaa· kavelc yapılacak ve yakında te ;. _ b 1 t H . tıl ıl toptancıların galebesinden mnte• 

r ı..u;ının a erıne uyu Mansur un vefatından sonra, hi- . t b !anıl akt ge aş anmış ır. arıce sa an m - eff , .. d 
bir korku vereli. Bunun t" . ,.._ ı·f t k 1 (" hdl) Istılı:liilsiz yaşama>na imkan olmyan de ettiği öğrenilmiştir. Yunan va· sa a aş ac ır. 1 • "hr fi ti dan 1 1 essir olabilirdi. Mütev a .,..r 

. ne ıcesı . a e ma amına ge en nle • Türk ınllıeti, z:ıfcr ı.·e istikbalini her ar asgarı ı aç a arın no tsan Lo ··ı·· .. d b" ka al 
lar k Ar b ta d (H ) y k b' 1 puru harp ganimeti olarak mÜH- .... ld .. - .. takd. d T. t Od.as tyanın & umun en ır ç sa. 

a , a ıs n an orasan 1 a u un zeka ve irfanını takıJir tiıclü terc<hıut ve şüpheli hesapların üs- goru ugu ır e ıcare ı 'L-- ·ıı t" hita 
b h 

dere edilmiş ve içindeki Türk ?;- il (] 7 E ,w:· ER R l IC . . . evvel Amer ...... mı e ıne P e 
ir hicret aşgösterdi. etti. Onu kendisine (vezir) yapa· tünde bulund"rmal< zaruretini pek iyi bu ihracat muamelesıru yapmıya- d be . b" · · t 

V b . d" . yası da tahliye edilmiş olduğunda,1 caktır. en yannaınesı ır nevı vasıyc 
Horasan Türkleri, cereyan ede ı rak, hükfımetin biitün umurunu o- takdir eder. e unun içın ır kı,en kU- . 

·k k .. rt b .. ··k h k d h bu mallar 1<ara tarikile yakınJa name mahiyetini aldı. M1•ter RoO" 
zalimane vakaları büyü.k \ıir dik- na tevdi eyledi. çu oy. on, en uyu şe re a. ar er Ege tütün piyasa11 B" ı "k d ı t 

1 

yerde, vatandaş, tayyareye en biıyülı: e.. Türkiyeye gelecektir. seveli, kongreye, ır eşı ev e · 
katle ta~~p ediyorlardı. Fakat, va-/ (Yakub Bin D.3vu~). aslen İran- hemmiyeti vermeyi vazl!e sa:f?Jlokta- Ege tütün piyasası bayramdan iRTiHAL lerin demokrasilere fiili yardın>! 
kar ve. sukfuılar_ =. muhafaza .ech-

1 
lı olup .. ha_ı.., (Şıa) ıdı. Zaten onu dır. KlL i:'.r, r"kat asil Yuııanistan, bü- sonra ac. ılaca."ı için şehrimizdeki için, atideki sebepleri ileri sür· 

k had t k fı · B E L E D J Y E 1 5 İstanbul meb'usu Abidin Daverin an 
re • ısa ın ın ışa nt bekliyo~- kanlı b<r ısyan macerasına sevke- yu·k olmak idd:asilc övünmekten b•·'-· İngilı·z, Amerikan ve Finl!ındiyalı mektedir: ~ nesi Bayan Rav:ın Daver dün irtJbal 
!ardı. den de, (Ali Resul) e kar~ı besı ·- meziyeti olmıyan İtalyayı yen<obilir ve /tütün firmalarının mümessilleri İz- etmiştir. Cenazesi yarınki perşembe gQ. 

Maamafih bu intizar devresi de diği hürmet ve muhabbetti... Fa- yenecektir. Fak•t bu. modern esaslarını Belediyenin yeni yıl bütçesi 
1 - Versay muahedesinin hak 

sızlıklarını tamir niyetile işe gfri~· 
miş olan milletler, Münihten evvel 
başlayıp hülü devam eden müsteı11 
lekeleştirme politikalarilc 1919 sııl 
hünden ve şartlarından daha az a• 
daletsiz olmıyan bir yol tutmuş

lardır. 

boş geFyordu. Horasan'a hicr t kat Yakub, Bağdat sarayına gi:-1 rtinheye düşü,·ınemeli, tayyareye olan 
eden (Ali Resul) taraftarlar ile (.\- 1 dikten sonra, hassasiyetini giz.e-1 itimadımızı kırmamalıdır. Çünkü İtalya 
!evi) !er, bütün o muhitin ru.hunu ıdi. Saray dalkavuklarının ve en bilinmektedir. 

istila ediyordu. Ve sonra bunların 1 trikacıların ellerine, kendi aley Şakir H iizrm Ergökmen 
yaptıkları propagandalar, herkes·'l hinde bir ipucu vermemek için, 
kalbinde Abbasilere karşı bir kın mezhep ve itikat meselelerine b-
ve nefret uyandırıyordu. tiyen temas etmdi. 

_______ ,.. .... , .. __ ... ...,. _____ _ 
D hiliye ve-ki!i 

dün gelci 
Dahiliye Vekilı Faik Öctra'- dün 

Halbuki, (Mansur), var.ıyeti.ıı Onun gösterdiği bu biitarafl·k 
değiştirmişti. Rakiplerine pek in- (Mehdi) nin o kadar hoşuna gitti 
safsız davranan bu halife, bütün ki, ona Meta (kardeşlik) unvar. -
tebaası için iyi bir hükümdar o.- nı verdi. Ve bu teveccühünü ıe sabah Ankaradan !;Chrimize gelmiş
mağa gayret etti. Ve bunda da n.u bir tamim ile bütün devlet daire- tir. 

ınire gitmi5lerdir. nü saat on bir buçu.kta, Bomonti tram-

B l d 
· · · · l ~ ·· t · .. .. . I . . vay isbıyonunda, lzzP-tpaşa sokağında 

e e ıyemıZln yenı yı _,., çeın- Bundan bnska tutun tacır erımı-ı Sürel apartmanından kaldırılarak na-
nin hazırlandığını yazmıştık. zin bir kısmı da bayramı m'iteaı<ip mazı öğleyin Beyazıt camisinde kılın-

Şehir Meclisinin önüınüzieki ay derhal İzmire hareket edecek!~:- dıktan sonra, F.dirnekapıdaki Şehitliğe 
toplantısına verilerek tetkikine ge. · dir. defnedilecektir. 
çilecek olan yeni bütçenin 1940 bi ı.t- Haber aldıg"ımıza göre bu yıl Merhume, hüsnü tabiati, manevi kıy-

. . . . metleri ve bir çok meziyetJerile kendi-
•;esının hemen tamamile aynı old • Ziraat Bankası da tütün müessese- sini herke.e sevdirmiş, mühitinin hürme 
ğu anlaşllmıştır. Yeni bütçenin vcı- tini kauınrnış, eski tabirile bir hanıme-

l selerile tacirlerden mübayaatta 
rıdat ve masarifat kısmı arında '• fendi idi. Türk matbuatına, aziz arkada. 
esaslı bir değişiklik yoktur. 12 mil- bulunacaktır. Bu itibarla banka is- ıunız Abiı:lin Daver gibi, 30 senedir her 
yon küsur !ıra üzerinden müteva- tiyen tüccar ve müesseselere şiıu- branşta hizmet etmiş ııilzide bir ev!AI 

ta arma.tan elmiftir. 
zın olarak yapılmıştır. diden avans para verilmesi için şu- Cenahı haktan ona rahmetler dilerken 

Yeni bütçede istimlaklere ve i- belere emir vermiştir. muhterem arkadaşımızın ve kederli ai-
vaffakıyet gösterdi. Fakat, Ale'·'- !erine ve valilere bildirdi. 
lere karşı ihtiyar ettiği zalımatı<• (.4Tknst var) 

Dahiliye Vekili bayram tatilin-ımar islerine mühım bir tahsisat Piyasa 14 İkincikanun Salı güuıı lesinin elemlerini paylaşırız. 
elen sonra Ankaraya dönecektir. ayrılmıştır. ~çılacaktır. ...,.,-,:--ı:;:;!lr.:>:'111!,'"'ii!!i 

2 - Her ne kadar Napolyoıı 

harpleri de Lu~yan ve Antil acia 
larında Fransız topraklarının me~ 

cudiyeti sebeblle Amerikau men 
faatlerini tehdit e~ ise de, ııG 

İngilterenin, ne de Fransanın, ne ' 
de başka herhangi milletin bütün 
dünyaya tahııkkümünü istihdal :i 
eylemiı olmadığı aşikardır. DenlJ 
aşırı ve vasıtasız bir istilanın gil• ı 
ya imkansız olduğundan miiphe111 ( 
surette çok bahsediliyor. Hiç şüp· lı 
hesiz, İnJiliz donanmas kudrt' ıi 
tini muhafaza ettikçe, bu şekilde 11 

, Eıle6i 

IÇ©ib<§llril Vo ' ©Ju~u 
Yazan: MAHMUT YESARi , 

Köşkün kapısıaın önünde durdu, 
kollarını açarak •Oh!. diye ıı:eniş 

bir nefes aldı. Cemil Kazım, bat 
kapısuıa doğru yilrünıek istedi, 
Veli Bey, onun sırtını okşadı: 

- Yok yak .. O tarafa değil .. Si
d pek uzağa götüremiyecetim. .. 
Şuraya, kameriyc;7e girelim. Otu
tur, tat)ı tatlı konuşuruz. 

- Vadettiğiniz notalar? 

V r li Bey Cemil Kazı mırı hayre
tin~ gülüyordu: 

avucıımuzun içinde saklıyarak i
çelim. 

Cemil Kiizun, sesini çıkarmadan 
onn dinliyordu. Veli Bey, oturduğu 
koltuğa iyice yerleşti: 

- Sizi kaçırmamamın sebep ve 
hikmetini birazdan, Fahire Hanım 
efendinin o rubnevaz sadasıru du
yunca anlarsınız, dedi. 

Soara, tavrı değişti, sesinde sa
mimi bir hararet vardı: 

- Sizi görür görmeı: nasıl bir 
- Bahane azizim, nota, falan, insan olduğunuzu anladım. Ala-

hep ... Ne yaparsuı, dünya, yalan franga musikiyi sever misiniz? diye 
dünyası... sorduğum zaman ·Biraz!,. dediniz. 

Kameriyeye girmişlertli, Cemil Eminim ki, bu, bilir, anlar g~nen, 
Kazıma bir sigara uzattı: malın cinsine üstündeki etikete ba 

- Şu sigaraları ate~ini gösterme- karak kıymet takdir eden, alaca 
den yakıp, mektep çocuklan ııibi l zevkli adamlardan daha iyi anlı-

le 
e 

p; !lillr Sl!!llffiCZ O 

Ju. 

yorsunuz. I!cn, bu !uali onlara sor. 
mağa cesaret edemem. Öyle ya, 
Krala, kral taraftarı mısın? diye 
sorulur mu? 

Sakin ve neş ·eli, temiz çehresi 
hiddetle buruşmuştu: 

- •Veber» jn •Panse- sini .. An
lamazlar. Dil!crına vurut ettikleri 
•Mendlson .. , • V&gncr•, c.Betho
ven• i, hiç birini anlamazlar.. Bu 
yüksek musikiyi, terbiye göıımüş 
diınağların hii< duy abileccği ince 
san·at e6erJcrini, bu biçarelerin 
yumruk kadar kafaları nasıl kav
rayabilirler? ... Edebiyatta da ayni 
hal görülmüyor mu? Romanda, 
Hikayede, şiirde hep ayni kozmo
politlik: • Tra\'iyata, onun imak 
ruhunda, gahıı bigih bir lerzcş 
mestii garam uyaflrlırırdı•, aller 
gece Karmenin o şuh, o pür şiirli 
şağaf musikii çalaki onun ruhu 
alilü giryanına nağaınatı tesli
yetsa~ını bir hraru hillfırin gibi 
yağd.ırırdı.• Bu, boş, lilf edebiyatın 

da ne var"? Neyi a11latıyor? Nami 
Bey denilen zata dikkat ettiniz mi? 
Size takılıın edilirken •Muharri
rim!. demişti. Evet, muharrirdir. 
Her yeni çıkan gazeteye, mecmu
aya, her yere, bayrak bayrak yazı 
yazar. Fakat bu zavallıların ne de 
garip talihleri vardır. Her devirde, 
her zanıan imzaları görünür, yalnız 
onlardan bahseden olmaz. Nevro-

bire, cami avlularında, ceviz oynı

yarak büyüdü. 

Mahalle çocuklarile, ayağındaki 

takunyaları çıkararak kavgaya tu

tuşurdu. Babası ölünce, annesi fe

na yola döküldü, Laleliden Beyoğ

luna terfi ettiler. Fahire bugün ala. 

turka musikiden nefret ediyor. 

İçeride, piyano gürültüsü bir ha-
!unmuş bir yazısı, sırtı sırta, hat

vaya başlamıştı, tiz bir kadın sesi, 
ta ayni gazetede on defa neşredilse 

kemanın perde perde uzayan nağ-
yine kimse farkına varmaz, herkes 

yeni bir şey okuyorum zanneder. 

Alt katta, kapının yanındaki o-
dudan akort edilen bir keman sesi 
g~liyr.rdu. Veli Bey başını sallıya-
rak gülJü: 

Konser başlıyor, dedi. Şimdi yan 
larınd.n olıııalı;,r~ın da, hepsinin ne 
tavırlar, ne vaziyetler aldıklarını 

görmeliydin. Fahire Hanın Fran

sızca şarkı söyliyecek, babasını ta
ı.ırıın, Lalelide komşumuzdu. Fa-

melcrine karışarak vahşi bir fer-

yada benziyordu, 

Cemil Kazım, kameriyenin ıslak 

bir n1ahzen hbsini veren, serin kaw 

ranlığı içinde Veli Beyin, cam gibi 
parlıyan gözlerine bakıyordu: 

- Onlarla konuşurken, pek an

laşmış görünüyorsunuz, dedi. 

Veli Bey bir sigara daha yak
mıştı, 

- Ben, dünya ile anlaşmış bir a-

damım Kazım Bey ... Dünya benim 
dostumdur. Demin söylediklerime 
bakarak kızıyurum zannetmeyin. 
Biliikis onlarla konuşmaktan zev 
alıyorum. Ben, her cins insanlarla hiçbir tehlike mevcut değildir. Fa· 
düşüp ka)ktım. Bir hamalla sohbet- kat başlıca limanları uzun yıllaf 
ten ne kadar lezzet alırsam, bir zarfında evvelden hazırlanmış iba· 
diplomatı dinlemek te bana ayni netler ve sürprizler vasıtasile if 
zevki verir? Ben gençken böyle de- gal edilmiş Norveç dersini hatır!•· 
ğildiıJL Ailem zengindi ,şımarık bü- mak iyi olur.l\tütemayiz hücumla· 

yii:ttülcr. Küçiik yaşta evlendirdi- rının zaman, mahal ve usulüniİ 
ler. Bahtiyar olmamınak için bir kendlsi tayin ettikçe, Amerika mil• 

!etinin istikba!i tehlikededir. sebep yoktu . fakat ben memnun de 
ğildim .. Günün birinde taliim de
ğişti. Neden, nasıl oldu, hillil bilmi
yorum, yıldızım birden sönüver
mişti . Karım, evdeki Arnavut bah
çıvanla kaçtı. Baham kumar masa-

3 _ Demokra•ilerin mevcudi• 
)·eti dürt kılada siliıhla kalıranıall' 8 

ca müdafaa edilmektedir: İdeolo-
j ik bu mücadelede Amerika, bU 
fikrin miidafilerine bütün meo•· 1

• 

biini amade ve arık bulundurıııll" 
sında fücceten oldü.Annemi, serve ' 

lıdır Amerika adeta drmokrv il.,.. 
timi, her şeyimi kaybetim. Memur . b.. .,.h . ı·ıh · in••"' 

rın ır sı a ıma a nnesı o 
aldum, amirlerimden birinin suiis-ı dır. En faydnlı rolii bu olacaktı!• 
timalini kapatmak içi.n bir nıiicrim Miittta•iz memlekellere knı1' 
gcM~rml"l< lazım ı:-eld. İdareten be- şimdi hakikaten hıırp halinde bıl' 
ııl azlettiler. (Arı.ızsı var' (Devamı Sa. 5, Siı. 7 del 
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A S K E R L 1 K B A H I S L E RI 1 
uharipl erin 

~linde bulunan 
a yyare adedi 

1 Mwşhur lngiliz !Japon Polisinınl Kurban Bayramı 
Yazan: Nizamettin Nazif 

1 
in Badire: Bardia! 

Tath!ı yahni! 
Ben, ı:eçen gün bir başka ) erdıı, 

•nıDllZdan çekilen ~·emeklerin bir-

kadın ta;yareci 
Amy Johnson 

· i• · 4:.! de lngilter• hav• Denize düşerek öldü 

h: Üsav;ııtını femin edecek a::..ur kad_m_ ::--

biİ- T singon, 7 (A.A.) - ~ılıııı- CTVel AYUttralyay• UÇ8Ulftv 

çıkan •Havacılık m1'<: nua"' Lon.ıra, 7 (A.A.) İngil'ereıün 
:ıettiği brr maka!~ diJ""" ki: en maruf kadın tayyarttıl.nnden 

k· giltecenın elinde 25 buı 'kat P bit çok dünya rekorlarının kahı·•· 
i- r~ bulunduğ~ tJılU •ı edil- mı.nı MıSI\ ~my .folınfü•n '"zıfesı 

·cö tedır Mih,erın " 'll :J>Jt ta.y- b~ın<Uı nlmuştür Am\' .fohru;on 
eOl ·ı vardır Aın<'!il<anuı anc<ık batırlarrl• uldugu veçhıle 1ı.;:il1ere-
·s~ tayyııre~ı buhııımllktadn deu A n111tralyayıı ve A.meriltaya ı..
b.'.t lır sene sona lngılttteail\ 4!\ ~ ~ı ltk kadındır. 
ru• werin 49 bın tayyaref<i buluna· Pazar gunı.i Ttmes halıcinden ge-

t ır: Ancak 1!142 Hurrımında İn- çerken tlt,\)'aresi, motörcloe lı&s"J ı,
ı .. ıles: hava müsavatını ternın "t- lan bir ·ıza netice!ttnde dih.>ıüş V4 

bulunacaklardır. Am' Johnson paraşütle dalgalı o-

,,. 
iman ve lngiliz 
işçileri 

lan ı>ize atlamı.ş!Jr. Derhal vMpı-

~- rasındaki fark 

lan arılitırmalar lııç bir ne :ce v~r
memıstır. Amy Job.nson. tayyar~· 

len fa"1-ı1<alardan hava me anh 
rına götiırmelde meşguldü. Bu v" 
ı.ıfe'l1flı vaparken öbnitştür 3ı :Vll 
.,...ı.aıdi ' 

t· 

: • ley'in Atman işçilerine 
il ıdi nasıl karşı lııtdı 

HBtıtLmia oldugu \ eçhı"k on sc· 
ne evvel Moth tipinde kullanı.lmış 
bir tayyııre satın alarak bu minı 

miııı t.ayyare He Avustralyaya ıı·;· 

. muş ve bu sun!tle ismıni havacrlık 
. . şeti.OOlt"lor J\obert Ley A - tarihmın büyül< kitabına yv.mıştır. 

sı ı çılenne harbi ·· kül n muş an- Avu•tralyadsn avdeti.nd~ LondT '-
1· nda hat"bt>tmesTn.ı blldrrklerı tal< ılılar bu 22 yaşında gene kız hev ,_ 

i kapitalist demokn.s<ler mağ· . . · · 

l ·'- ıd·ı ,___ canlı tezabıirat ıle karşılam1;1l 
o unca .eı ı e ~ ta..... edl-1 . . . . 

1• ·k~-•· '-it , ___ ~ °""-tiği 90kaldarda seyrttSefer ıtı*ı-
1 

ıstı ..,...ın pal".., o....,..gm, va- t ,.... kt d" aa u6 .. ama a 1 ı . 
i§fu, İşçi~ o ZMl8J1 ihtiyar!ok . . 

· 1 klar _._h '···~-'- 1933 le Amy JolıOD9Un Atlantıgı 
~ a aca , ..... a az ça---ı . . . 
, ıicrelti mezunıyetlerden ıatıf • geçerek Ne\ - Yorka gıtrnıştı. Hç 
. !er ve daha iyi rneske'l· sene sonra Londra - Kap vr dön!llu 

1 yaşı a'bil<:'Ctıklerdir Bu valdler sefeı"Vll başardı. 
sile N!!v~ .Tımes §(iyle Bu harl>in b8$1angtc1Ddanı.eri "-
yazmaktadır: keti tayyarelen fabrikalardan hua 

tiyarlıyan i~çt.ıere İn.giltE>reue meydanlarına getırıp g>Ottirmek•• 
n~ldenberi maaş verilmekte- idı. Bu münasebetle hava kuvvet-
1918 mütarek<'Slndenberi !n

ere ahalısiııin yarı.sı ~kı ev.Hı• 
ven! 'binalara ~1l1nlŞtlr. A

ada ise bütün memlekete '8-
lıtr içtimai eınnzy.-t !liste i tat
edllmektedir, 

Ticaret he,.etimiz 
Budapeftede 

!ermin tayyarecilerı tm çok nrsa 
!arla kendisme kar~ı duydutları 

hayranJııı> ı'9ıar etme~ t<liler. 
lngtltere onun şahsında en cesur 
vatandaşlarından bırını kavbetm ş 
oluyor. 

Taı ajaasınıat ekzibi . 
peşte 7 (.ı\.A.) _ Macar a· Moı;kova. 7 (A.A.) - Ta.'16 ajan"' 

bildırıyoı; bıldınyor. 

· - Macaı tıcaret muzakerl!· Yabancı mal\>u«t, Sovyl'tlur Bi ·• 
nde bulunruıri; uzeı e, TtiT.laye li.ğiıun Romanya !!lçısı Lavrentı 

l<.'l)e Vekaletı T>Clll'et \•e İJ<tı· """"' Büiueşten geri çağırılaoıı!'!ı 
Umum Mlidiuti Be..ırı TıDt'.: baklını>lla bır haber nesretmclrte

'ın rı) wetondetd Titı"k lw>yeu O:<ı:. 

an Pazartesi atı.ahı Buda Ta"" •Jflllllı.. uydurma olan bu ha-
berı tekzibe 'aliihivl'tt•T'drr 

NO TL A R 

b•hronı 

hlaııbukla .ıert lıuMı .. ....ı. 
751 kilo pe)'AJ? ı.~

uı·. Hallıukı, halk, peyuır Sl

Dllttı \oki~onlu. ARJ.aş;Uıyor 

ı l>t:~ O.İl' vaı·, i•ll.at depe edil
~ Bıı havadısı <>luey- ltt
ın Nan~m<>lla şöyle de.ıl: 

- Dürt depuda bu kadar poy 
"r çıkar.ıı, bütu.n u p<tlarda, 
ıınbiJir, ne kadar pe~"tJI war~ 

r Pe~·,.ircilerıo ne dedijİJıİ 

ilnıiyorwn, anıa, bu i &JHIY· 
ır küp Ü.ne sokup ~.,kant ıPbi• 
· uletıe yapıy0<lar. 

Ticaret 

odaaıncla 

Ticaret Od.ısında, ...-ı..aa ""' 
lanua bir k ıaınlar yapıl 

., Halbuki. ın. · -•· 
•n ıam fihın ........ c--. 
111 ne, e? Dayat paiıahlıt 
•tuatıııak ICID mi'' N . 

a 1 · olla yl~ cletlı: 
- . 'İ<:areı hayaı pa h 

htltabj "1"L< d . ..... a .,.. 
·ıncnu •clı.lui:ıti it-

• .ınaıışlaruıa zam kı-..•-
dır kı; ---. 

u murlara lııa-
1 palıalı!ıiı lıaklanda fikri 
ktur k.i Onlar, lkt t -

hayatı 

Gaııet.,ler yazıyor; Belediye 
l.tr gec. klO !Mi açaealı.ın ~.. Ge
ce klitttiıne, ıec~ gidilt'"C<lk, bu
ra~·a herkes gelemiyecek.. Yal

nız, na olanlar girip . çıkacak .. 
Danudilec .. k, oywı oyWIJUI• 
cak, yenilı.p, içi.lecekıui4! 

Feııa hir fikir tlej:il . İ•taıı
buhm böyle bir mu...,.eocya 
ihtiya<ı vardır Bu şehirde &e
ce hayatı yek, diye, :ıikAyet 
edip durmaıı ttuyıs?. 

Alın ıiı:a I"<• l&a7att! 

Kurban 

6ayramı 

K an a:rt'-111 ı.m..,; 
ıouii zıy ar ete deCil, 

kurban kesilmeğe .. 
tlillr. :t.i anıtl- ılı:iıad citt 
hapa. . 

• a1MUIG&la 
ı. ıl!yal'lhl: 

- .ite& lttek lntrtıeı~ ,ot. 
zi:rvet dlhıce.k ~ tlo51t.a 

vok, ıu·abR ııe yapa'JUB f 
8iT nrkııdat -=-

ıp kurbu 
de 

tevkif ettiği 

Amerikan erleri 
H li kaçından bahsederkeu, dahu boyle 

o Araplu ve Arap dıliııin tc- Büyuk italvaıı a9kerı. Habe ıs-1 Y AZ AN 
lr. il - , b ı l Af · 1 De yeJnek.leriuıiz var s11·11~1 ecJjn .. s ı a ınua a unan "ima ı rı· tanın on F at. :ı, .Mareşal Graz;. Emekli Genaal ·· 

kalılar buna, kurb~uı bayruınl dt..._ anı Afrıka ılim ve arazısi- ce belki uniarı da ;\'azarız deın· -
_, _ l'lo /11 tim. İşle bugün tam sıra" gcld ;1n 

m-uor; •ldclkehır , yani •bii)iik ni bil~n bır başbuğ sıfatile de, ta ~" .& • • "' 
·b d . 1 -------------- için., bunlardan birini daha .vaııvo-ay,..nı. a ı •·enr et:. Oıııaaa.lılar d•t go .. lünun cnınivet çeı çcvesi .i 

H.ad• · t 1 T k d ..- rıaıı. Faka! bu ) azdı;,ııu ycm<>k. .. ıse vaşıg on • o - 8 kurban bapaını demezlerdi; tamaml"nak üzere, avak bc-'ıldıgı lngil.z ağır topçusu, bombanlım.ın 1 - , geçen scforkile,· gibi, Ö) le, insaw 
.,o'y• ı"nf"ıkal effi buuı wu ~2 yıl_ eneli.ne geliuce_ye gu··ndenberı taan"z ·k ve ııe '.~ tayyarelerı Ye armadaıı.ı, kale o-, ~ in1rendirici, agz.ın1uı s.ulandtrıcı . . ! kadar hunu hız, •tdı Lılha• dıye oile ye\i<tiTilen büyiık Lıbya ord"· uvragelerjni çok slirekll ateslerle dw.tea bir yemek degil, bilal...i , a-

Pcıpıııg, 7 (A.A.) -Amaık1< bu- anar •e birbiriınW! ı;onderdijıimiz k · tanlıg"ını ele alıı·ken o sarsmaktadırlar. 
.. . . sunun omu • - dı bile, insanın btalu.ıı..ı. kaçırtan, 

yuk eI.;ılıı;ı muhafız kun.arıdan. telmk kurtların.la ŞÜ)·lı> bir klişe na hareket hedefi olıırak, Nil o - İngihz ımparaioı.ilk oıdusu ta- hatta midesi ııazik olanları bira& 
Albay Tuın gı.: 501\ glinlcrd~ JapJıı cünıle kullanırdık: d ' · h s·· e' ·ın kapatıl . . . U.>Unun ım ası, uv , ş - rıhindc schaınet deoıtanrarı yazan da tiksindiren soyundRn bir ) e-
polı ·ı tarafından Amf rıkaıı dı•ni' •idi Saidi Edba'nızı tebrik ile nıası Vt> müstakbel büyiik harekvt Avustralya tümenleri, bir vakitten- mek! Ve bu yemek, koca bir yıl i-
erleriııın tevkifi hadisPSi hı>i<><ında kesbi ,_eref c'C!Niın aı.i, karında- ı t · ·tt· ı içinemın üsler, yürunıir yo !ar e- beo-i (azıle\inı 141 ıren er er sili- ~inde ancak bugün, yani ku.r4>aa 
beyanatta bulunarak demi?tiı- kı swı efendim.. ı · h ·· · d -•· h b • mini vazıfesi veri miçtı ına sungusunc ayan:ırur., ız ı a.tTamuıuı lıidnci günü pi•erd.i. 

Mustakbcl hareketimin Jap,•r. 811 •• .tırları Ltırha1t ba)·ı·aı.ıı lıok ld ·'' ·ı l"k kale ' b. Y k · · d b 'k " Fransıb ordusu sernügünd'ü. Bu- ı;a ır~~rı e çe ı nın ır pa• eme ışın e arı alar icat elmif 
makanılarından tar:ı:iye kabul et- kındA amiklopeoiik bir fiki~ ver- ruk Bnt.anyanın Flanderdeıı dön~.1 çasını koparmıya 'e ilk gün 8.000 olan Türk mutfağına, vaktile hu 
n~kte obnası t...kkında talı"'"t al- mek ımıcli ile .vuıııadım. al ff k 1.1 1 A •ı · · b · rdtttarı, anayurdun müdafaa.;ı esir mıya muva a o u.u "r r yeme .... er ucu e:<tıni, bu )emekler 
dım.• t.tediğim ş yi yazınakttt tett~l- .aygusunda idiler. Aradan çok za- tık, Grv.iani. hunca ıay•attıuı son artığını da hangi ukala '°kmııst .. 

Bu beyanattan iı.-tıhn~ e<kd.ığın" lik eden kalenı, kea4iHğiodeıt hu 'çin emin üsler. yiJrüıııir yollar tP· ıa, Bardıa\ ı kaı>ıyan lngıliz ara acaba? Yellle'k i~inde, kefal çorba
görc artık hidli;e Va ingi<on v" Tol.: ufak gevczeligi yaptı. Halb.;ki on u uya, mavi Nil boylaruıa tevecc;11ı kuv\·ctl~rile bo) ölçlısecek bır kud- sın~ kuyun ütü. mahallehiye çft
yoya intikal etmiştir. ~n. kurban bayramından ziyadl en faşist ordu. muka\•emet te bu. rette değildir. Esasen muhasa•a rootu, hunn•p re(eline ebegümeei, 

9 lngi i 
5 it 1 an 

• e 
--··---

lngi liz •s"erleri yelken
liyi de Sollum• gtttirdi 
lak.,..detriye, 7 (A.A.) - Noel 

gfuıü Bardia yalunlaruuia İtalyan
lar tarafından esir edilen bir İngi
liz Ç<IVUfU ile sekİo: el", 180 J.adıu 

İtalyan askeri ile beraber Zinga
rella atlındaki küçiik bir yelkenli 
ile Tobruk'a nakledilirken, cüret
kirane bir hareketle rolleri değir 

tirerek, gemideki 15 tayfa da be
saba katıldığı takdirde, 115 kişi)'e 

lıaliğ olan İtalyıutları esir oılmltler 
ve yelkenliyi S..llunı'a getinuiıler 

dir. İtalyanlar, bitıtabi Sollum'a 
k..dar ambarlarda se)'ahat etmek 
mecburiyetınde lı:alnuşlıırdır, Bu 

hadise bir Avustralya muhribinin 
sövarisı tarafından dün ifşa edil
mıştır. Filhakika 29 İlkkinun ,.,.. 
<esı Ziııgarella'nın yolu üzerine 

çıkan muhrip bu muhnptir. Avus
tralya aı.ıhribi Italyan g .. nisini 
gorur ı:Orn..,-, ihtar mahiyetinde 
bir kuru sıkı endahı yaı>ını.ştır. 

Bunun illerine, İtalyan gem:iıBi 

dur111u4tlu. Bu esnada top ııM>n.i i

şiten sel<D İngiliz kendila~ iuo

dat gelmekte olduğunu hillfietlerdt 

İtalyanların buluııduğv. ıwıba.- ve 
kamara kaptlarmı sımsıkı kapııııuş 
lal'Clır. Bu suretle yüzdeu fazla 1-
talyal\ esir edilmi§ bulunuyordu. 

Muhrip süvari~iain taliınatı ile 
hareket eden w İngilizlerin lw
ıuandasında bulıınan ltalyu.n ge
misi, ıuuhri.bi takıp e.ı.,.ek Sol

lum'a cetmi tir. ingiıt. ~kerleri, 
İt.ıılyanların kendilerini esir etme

lerinden "°° derece seviııd.ikleriıai 
ve gemin.in Bardia'dan hıu-eketin-
4- evvel dört İtalyan gPaeralin.in 
bu sekiz İngiliz neferini görmek 

ibere gemiye geb~ olduklarıw 

beyaa etmişlerdir. 

Almanlar dün 
LCJndraya 

hücum etti 
Loııdra, 1 (A.A. l - Hava ve 

Dahili Emniyet • ezareller .. 111 teb
liji: 

Bueün İngilter-ıa bı.zı yerl&
riııe bombalıu- duRmüştür, Loadra 

lıiilg.,.ının mubtolif ıt0ktalarile Or 
ta İn&ilter"nlıı bır tt'h•inde ve di-
·.,. l»irka erd evler ha.ara uğ-

r . l · tar olü vu .~aralı 

lmrbnnhk koyıwdau bahsetmek i- nadan. kıyı boylarınca Mısır hin- ordusunun siklet merkezi de B tı midye dolmasına vanilya katmak, 
çin elime alıruştnu. erlandına doğru ilerledi ve ye- Cenuptadır, bu , azıyette bır H ı- belki hazı kimselerin aklına gel• 
Kurbanlık .koyunlar ... O boynuz- 1 hamlelerine baş.anıak maksadi- ruç• harek!!li muhal gibıdir bilir! Fakat rica ederim. etten ya-

larına yaldızlı l'lmalar geçirilmi§ e, hazırlıklar icra•ına mecbur kal- Gelen malumata bakılırsa mu , pılan tencere kebabına pekınes 
ve •ırtl.ıırıaa kıoat .. r sürülmüş beo 1, İtal an vasıta vaziyetinin musa- dafaa kU\·vetler•nden artakalan! ı katmak, hangi mu~idiıı aklına gd-
lıaht lı:o.Hııılar, ".ocuklıt"!Umdonbe- . !!ar • . 1 d t 1 ti miş te kurban bayramlarına ınah-' " desine göre strateıık yo ya{>•- asn test> er en, su yaruı ı arın an, 

1 

ri _b ni pek ılli'!tindiirm\blerdir, ıyor, Mısır toprakla"' a ycnı tev. tank tuzaklarından b•i!ade etmek sus olarak, kurban etinden bir de 
d11mıa da dü•ündürur·· Ja•. Bı"lm"m ıı· lik tatlılı yahni icat edilmi'j! Eskidea • - ' :dr manzumeleri de lcsı.ı ed t ·ur- sayesind~. şimdi tutuıınıaktadıı-
neden, yemek masası başında iken. !ar. İlk darbe kat'i netice f ak kın- adına •zırva• denilen bir yemek 
ünüme sürül- ltir bifteg"e, ve'n du.... daha vardı vr galiba bu 71rvayı. 

' Bir A ''rupa ordu<u, alıştığı ha- da en iyi fikri vcrm~ gibid r., Bar-
bir pirzolaya, yahut bir ~og" anlı en çok e~ki imaretlerde pişirirler-

··atın icaplarına göre, mükemmel dia müdafilerinin, bir ucu Hiııdis-
yahniye el wıatırken, h_,,.i salha di. Halbuki asıl zırva, o değil, n.dı-

-.. '1daya, temiz ve meozul S'llya, ko- tana kadar ulaşan arkada<larına 1 h _u 
•ede boğazlanıp, haaıri ~engele ta- ua •tallı ı ~ a ni. denilen pekmezıı 

• u~an her vasıtaya muhtarlı. İta! peyrev olmaları zamanı vakındu· ıı· B '-L b k h 
kıl<lıktan sonra parçıılanınış bir , ' e ı. en, ÇO(!BILAen, ir ur a• 
k anlar d• asfalt vollar, su tesislcı i, Grariani, kacamak yoldan alaca- b d b d ı bi uzunun veya k-0yunuıt bu.11u ol- ~ ayramın a, un an nası a. ı 

d "uau tl~ameğe lüzıun ıoı- •arındıran sığınaklar ve ilah. Mey- ğt ikmal kuvvetlerile Tobruk• Joknıa almış ve ondan sonra, gün· 
menı, bilakis tam hayvani bir işti- -lana getirdiler. Bu işler için ayıar müstahkem üssünün müdafaasını !erce, ağzıma sulu et vemeği k<>
ha ile saldırır ve yerim de cami geçmişti. Ve ha,ma da oldukça bu mı düşünuyor• Bardia. zaman ka· yamamışhm. Canını etin tuzlu o
avlularmda, Üsküdar iskel....; i>- ük bir vakit kazandırılmşıtı. zandırama'Tlıştır T .. brukun akıb '- !arak, belki elliden fazla yemeği 
nünde, Sultannhnıedin bir kene- Britanyanın Mısır ordusu, cephe- tini de zamanla öğrcneceg ı durıırkea, omııı bir de peltmedisi
rında boynu hiikük konınların "i Batı ve Cenuba müteveccih bir Li'bya ordusu başkanı, B.ttı st· ni ekerlisini pi irmeğl' kalkanla
baıluıııa toplanan bir kalohalıl 'llÜdafaa mıntakasında, ha,mının nırlarındaki kuvvetlrrinden önem- ra bulınu · ta bunuyor, denmez de 
bana 112ap verir. 'ıırbelenni kar_şılarken, bu ricat Jı bir kısmını, herhald~ . muhare~ ne denir sııııkl? 

Büyük bahe-ıı, kü~ük halııtı ye- evzilerinden sPvkülcev • '>ır ta. sahnelerine doğru çeknı" tir. Ordu-
direa tabiatin. yaşamak için he •ruz çıl<armak gayesini d~ unut· ııun, uhk birliklerle muharebeld' 

Kurban bayramlarllHla. hala, ba 
zırvalarm zırvası, yemf'gi pi iren.• 
ler ve ona tatlı tatlı! k~k calaıı

lar var nıı bilmem?... Eğer varsa, 
onu, afiyetle, güle güle ye>inlcr, 
hatti isterlerse yerken, üurine 
birn da gitlMcyu ile kuruııa.ıe 

ııerpıı" lerl 

hayvana kendi sinesinden lıir tu .ımuştı mazide olduğu gıbı besle vermesi, zannederım. arazi, hus.· 
tam baka ha)at balı~etmekle k· niyordu ve daima zayıf gört.inmek ısile müsiahkem mevziler kayb..t
reddüdü olmıyan ltir tabiatin için· olünü d oynama~ını biliyordu. lmemek dii§uncesinden doguyor. A
de ve bütün kaRunlarıııa uyarak İngiliz Mısır ordwm, bu müs- raziye kapılan orduların feHket ı;
yaşadığını halde, bit kurb bay- tahzar mevzilerine çektiğı 'e b.r çurumlarma yuvarlandıklarına d.ı.-
rami"arife i bana daima hüıüa ve- raftan yığdığı kuvvetlerle her ta 'ir misaller çoktur. Belçlkanın mJ· 
rir. Nedeıı acabe? lrruzu t-epheden ve yandan vur.1- dafaası endişesi, müttefik orduların Q..,,,an Cemal KAYGlf' 

Nedl'n olacak? Kurbanlık olmak 
koyunlar içia yılda bir, bir tehli
ke ... Fakat in ıınlar içi.u günü hu 
saatinde bit tehlike. Kurbanlık. ko
yıın d...ti~mi:ı zauıau, koyuadar 
evvel halırHuıu gelen i,_a değil 
midir? 

İşte bir yeai İtli .S.idi Ed!ı.ı ... 

Mın;a çoca.klar1111n, oiılllllı.t ke:.nıt 
ğe hazırlaamıı hir pcıyıramber ô
niiAe, gökteoı. ırnü bağlı bir koyuu 
iııtlireu eiııaaeı..i üstü.uılcu binlerce 
yıl gertikleıı seura, yeryüziinde 
d"ört yu:ı: milyon miislümana ko 
YOR zeblıellirea bir yeni kurh.!n 
bayranu. 

Kurbanlar, kendilerini k-leri 
herhangi bir bedb.abtlı.ktau •ıyane( 
içiıı kasaba boyun verirler. Te
menni eclolim ki, ba sefer kl!Si!P 
ıro,.m.ıar da bu temenniye haL 

verdirmiş obunlar ve dileyelim 
ki, şu medeni dünya bir parça ~ı 

temiz ve mutekit mü•liimanlar l{İ 
1 bi, k<>yuıa k""'1teğe alı,..ın da. ey. 
lıitlarıru b-Oğazlamaktaıı V!Z ı:eç

. in. Yoksa, bu gidi~lc ha)•at . 
.nıec, tükennıeı bir kurban illaya-a 

ıuı olacak. 

Niz.amettin Nazif 

lhtikin mutavanıtlar 
yapıyor 

Ei'iat Mürakabe Büro<ru gıda mad
delerı üzerınde gôrulen ıhtı1<ar ha
reketl.,rınden eltı;eri.ııınııı muteva, . 
sıUar tarafında nyapıldığınt tesp.ı 

ctmıstır Bt.ı itıbarl• buro ·htıl<fu 

lşteriııde mu vıı..;ı;ıtlar mucadel 
içın yenı ledbırler almaktadır, 

ıilecelı: bir durumda idi. Gr~ziani, parça parça ezilmesi netıccshi ver
ıleri mevzilerinde kuvvetinden ta'< mişti. İstiklal harpleri:mızde Zl!ft· 

rlba üçte birini bulundurmakta gin topraklarımızı bırakan yüksek 
·di. Ana kuvvetleri geride, tıarrul kumanda elemanlarımız, hasımları
•çin vaziyetin inkişafına intiz;ı.r edı- nı yormayı, ordunun taarruz .ku~
·orlardı Alem dl! Nil vadilerinde retini kazannıası zamanını hi\yü~ 

kat'i bir m!!ydan muharebesi be .. - basiret ve maharetle dÜiÜnımiıler
liyordu. di. Tarih, kat'i emirler alm19 olu 

Vavel ordusu, btiyük bır kuVVE- da, Grazianinin harekat planlarını 

te de ıftıhar etmiyer..ıt, İtaly~. ı-j şiddetle nıu,·aheze edı•c:.,~ti,, B,. ı
len mev-.oilerini bır baskınla ·ıuşur- kwnandan sevk ve ıdart'Slnde tam 

dü. Son sınırlarda, Mısır toprakla· bir istiklale sahip olmalıdır. Mar ~· 
rında İhlyan ordusundan alınan e ,al D!!ho'nun hatıratına göz gezdi
·irlerin miktarı 40,000. iğtinam e- renleı-, onun hangi .aktan ilhanı ve 
ıılen top sayısı da 329 dur. Bu, ılk kuvvet aldı~ına dair c'Ok "" !er ııe
camlenin jiddetinl gösterınıye ka- z<'hilirlet 

A s k e r a i ı e 1 e
r ine y ardım 
Müesıeıeler, mükelle

fiyet tahakkuku ve iti

.ıaılar hakkında ka. 

r a r 1 a r v e r d i 
hdir. İtal}a ordw;unun da anayurt 

Vil.i.yetle, Vali Muavıni Afunet 
kaynaklarında• destekler aradııı;ın- Kınığın Reiıılıa; altında Beyoglu, İtalyanlar da. İngilızlerin yıoptı 

aı gibi, Libya müdafaasını, birbı· 
r ardınca vucude getırdjklen mü -
tcrit kalelerden beklemekteairleı. 

dia bir sınır ve kı:yı kalesıdu . 
' cilde" denizden ve havadaıı dtivü' · 

ıektedır. Münferit bir kale01iıı. çı~ 
taı;ım:L.: imlıanı bulunmadığı 

uddetçe, ~ .. koridoru kapa;ma ,_ 
a mtihını rolii olabilırdı. 

ct~ şüphe voktur Bu kavnaklar zer, Eminöı1u Fatih, Be;;ik~ kayma· 

ı::ın degildir Akdeniz, olonı kanılarının lftİrakile ev-.·elkı gun 

muhafızlarına ı.•lek voli at 

mın etmı.-mektl'dir Douhct'nın Jı,•r 

t .. - toplanan kornıı.yonu.n • keı aile!<· 
rine ~ ardtm içın yapı!nı kta olaı 

tahakkuklar hakkında yenı karar· 
lar verdiginı >unuşııT. 

guçlüğü ıı.-·.ılardan renın~k yo

i .... 11c:taıkt kanaatlerı öhimtine 
kadar Balba tarafından bile- Yapılan bir eok ilui-,etleı teti<•I 
k<anmı.; degıldı. Bugun muvafh- E'dılmış ve neticede muhte!tl kan 

kll
'.etin 1~aııeviyaıa da da• ndıgını !arda subeleri b. ulunan müesseseleı 

Munferıt kaleler. ana ornumrı , k 1 b ı 
ı •bat eden vak'alar vardır. tngiliz pçm mer ez ermn u unduğ.ı Y"'" 

.rdıınına mazhar olmadıkça. rt • 
z•rhlı kuvvE'tlcrinin kahir bir at"! Cİe l,.hakkuk yapılma..ı. nJn:, bu. 

•yet, müdafaadan acizdirler Prıg ı·· k l ki k l 
Sıklet merke.ı:ini muharebenin oy- un ayma anı ı arın mırı•& a a 

uhasarasında. biiyuk Fredrik, 
k . k mıhrakına göre yürüttügİlllden rı ahılınde bulun:ın şubeler ha.-

.ıhaı;a•a ordusunu atma ıç.n na kında o mıiesse:.e merkerinin bu· 
ıklaşan AvusturJa orduouııu ka•·-. ikavet edenler de bulunacaktır. 

t ı eh ki h lunıiuğa k;ryrnaka.mlı0a malıi:n"41t 
ılamak üzere, ayırdıgı nisbet.en ·ı- Ancak, unu mama ı r, mu_ are-

k tı · ·· vermeleri v.. b..ı suretle merkez<! • fak bır kuvvetın başında verd•eı be meydanının a. ramanı, sungu· 
bır meydı.n muhaı-ebesinde, muha sünü ·aplanıasıııı bılen AVlllitralya- ) apılacak tahak~uık sırasında bu-
sır kuvvetler üzerine e degil. ş·- Jı 9 port.menlerdir: Zaf~r, lıih:nı tun şubl.'lcriıı nazarı ıtibar• alııı-
mal<' ~<'k'1nıek mecburiyetine d~ kullaı>nı4,uıı bilenindir! m, •nı l.(;mın etmelf'ri kararlıı.;mıı;· 

tır 
müştu. Bu mcycian muharcb..,,.ıude M. N. 
A\-usturva t.opçwıu parlak vnzife;ıır 

ıfa etmı tı 

.•--· Bugün Matinelerden iti re : ÖLÜM 
ıı:ı te 1"\ıtar Paşa ufak "U\iV ı "'" 

!erle ka an<hğı nıe ddn muhaı eb~
lerindef' srınra Kan muhasara nı 

rdetm ı 
Merh Atbdullatı P"'la 

ın Atçı ,.e Mediha 
Alç Banka."' Mütettı:ti 

A.bdıcrrımnn A n kardeşi. Ho
'""'" bıMnc kutıb< H~ar 
rt'f ıı Ba .ıı 

Mties~lımi~ çal~anların n a· 
§ağı .vü• lira ma"') alanlannda!l 
ardım parası kesileceği gıb. ayrı

ca müesı;esenin kendismden de ay· 
rıca yardım parası keı;ilecektir 

BAYRAM ŞEREFiNE 

S Ü M ER Sinemasında 
' dU.lıj. llmoıiılıriıı ... t de bW fUm 

LONDRA K LESi 

G ıvaııı Bar<i ada Bergonz 
k vvetl rı nt kadderııtlarına ter 
ketmek mecbunyetın d u ~ 

Kale ııon de e •!er gor takı 

ye ve tadıl dık-n, a rl tnanzu ~-

Konıi>yon. ecnebi tebaalı lardan 
yardım parası kesilemiyecegmı l»
nac.,.,aleyh tahakkuk vapılnıaı ıııı " 
kararlaştırmı t ı 

dl'&ft..., al in w hındarı. 

ku et a maidadır. Kale mil· 
rett batının 35 000 d n •>a•et bu 
lun u n Jıyor. Bir kal 

R KiYi' GÖRK 

h 

Bundan başka İmdi) e kadar 
pılan tahak'kuklar hakkında ıtiraz
larda bıılunaC'akların itirazlarını 

kann&kamların tetkik etmesını ka
bul r rnı ve kavmakamlara • ahak· 
kuklar üzerinde tashih salihiyett 

ahıMl•ırl- ~ - t 1 et-

BaşRold BORlS KARLOF m kavemet kudreti tahkim 
- ?, A. ŞEKlP l••••• Her cıın ı ıı ıo •-•mll I mme v at ünlugun d aıı l 1 vermıı;lır 
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mz oy adı, kartviz t 
Yııoaşı g~l ... iği için hatırladım. "Tebrik" yaz . 
nıak wıı:rak•ıl•n vardır, hatta bunlardan bir 

kaçı beni ıanato yomda bile bulmuştu. 

YAZAN 

AH .ıUT YESARi 

Yılbaşı geldiii için, llatırladım. ı ,,___ __ 

•Tebrik• yo«mak meraklılan -.ar- ı ı 
dır. Hatta barılardan birkaçı, ben, 
sanatoryomda bile bulmuştu. İ ------------

Anıına kiınlerden? Onu, ne siz 
sorun, ne de ben sö)'· liyeyim. Kar
gacık, burga<ık imzalar ... l\l<ıemua
lanlaki •grafoloji• nıü!eha ... sları 
dahi, içindetı zor çıkarlar. 

•İm•a • niçin atılır? ŞahSHllızı 
lanıtnıak için değil mi? Hayır! Bir 
çok insanlarda •imza atmak>, bir 
•t.ak.a• dır. İmzasının harflerini 

Hayır! Beni, buna inandlramn-
SUHZ!. 

•-Meşhur imnlın>o ın M>yadlannı 

)'ali yeni ezber ediyoruz. Falı.at ne 
yayalım -.e ne yazık ki, llerkes 
•m.,,ııur. olamryor. Taruıuıuş im
zalar, soyadlarını, ancak uma-nla 
tanıyabilirlerse, geri tarafım düşü· 
nün artık. 

İKDAM 

En meşhur Viyana Valslarının ölmez bestek·r
lerı J HA, ŞTRAU 'I oAull rı JO .AN ve JOZEF 

~:,~:am•it~:~::· ŞARK s· E ASI DA i~~, 
l'AUL JIÖKBİGER - MARİA ANDEftGAST - Glll!TL THEİMElt hl e•-miı ...., 

-..,. vı,,_._ --Ork-m i,liriık ettıtı 

ÖLMEYEN VALSLAR 
PilaMe '*' ilihi bir Jltudk .zen:ı .. 1 ı , t'eNw. 

BU GOh 'JE YARIM SON OL~RAK 
POLA NEGRİ'nia Temsili MADAM BO VARI 

Ba:yn.mdı '- llÖtı 11at il ele matme 

TAKSIM Sineması 
~ mijp eebztttz baciin O' dcıcka ltılbana 

Bti::riik ve Mıllıtı; ~ 
~r sarfile vücude ııe\irilflı bir Şeheoer 

Türkçe aödü ye Şıui< rı-.larile ailslü 

BEYAZ IESü RE (H.lime) 
Firavunlar devrinden sonra Mısır iarihinin en müthiş Safıhaları1 Nilin 
kurunıası, Xıtlık ve açlık devri, Mısır Sa.raylarında geçen M.acenlar, 
Aşk ~ K)SkançJık, Memhıkt Ordu tarı, Binlerce Asker, Harp ve mücadele 

Sahneleri. Saray iılemleri. 
Bayram ı•mkri ma&lu..!er ....ı 11 de bqlar 

Bu film r.ynı umanda. 81ne~da 

J Mütareke devrine ait acı ir ır : 2 
• ve es 1 

Gece v:apurda bir hadise--Hen 
ecelim gelmemiş - Nihayet Mal 
sil ya! -· I s t i f a y ı k u s u r. 

Bu haberi beşaret (!) ile beynim-~ Y A Z AN ~ 
den vurulmuşa döndüm. Ad".111 ba- H 1 K M E T N 1 S A N 
şıwı, yemek te dahil olmadıgı hal-
de 150 lira vermek, buna mukabi] 
yatacıHı: bir yatak bulamamak~ .. le istihza mı? Bir kurşunla iıit 
Bu, akla gelen her ihtimalin fev- tirirIDı •.. Tehdidinde bulundu. 

kinde bir hakikat mahiyetini ala- Bu ani tehevvür ve onu ta•~ 
bilirdi... dPn hareketin vehametini ta<d1 

den kont, bir taraftan sarhv•,• ı Galata rıhtımının, büyük günle-
re has olan gürültü ve kalabalığın: ram anlatmağa. diğer taısfta' 

elindeki tabancayı almaga Ç 

yordu. Buna gü~lükle mu ı! 
oldu. 

yararak vapura ç.ıktım, komiseri 
buldum, vaziyeti anlattım. Elinde· 
ki kamara planım evirdi çevircıi 
kurşun kalemle işaretler yaptı ve Salonda bir soğı.kluk ve ne 
pek büyük bir ıutufta bulunuyor· havası esmeğe başladı... O• 

'b· bir kaç yolcu, dudak arasındnP 
muş gı ı: 

•galigrafi• ye g8re değil de, kendi 

kat ettiği şek.illere sokar. Tuba a

ğacından testi kulpuna, kemandan 
es-.ap fırçasına kadar benı.iyenleri 
-.ardır. 

Gelgelelim, •şifreli imulart gi
bi, ·bu da bir illci haline geçti. İm
ı.a yerine, bir •lıarf• atıhyor, bir 
•nokta• dan sonra, soyadı, çızıklv 
rılıyor. lzr.oir'de TAYYARE ,-..-ıır. ----.. ..ı - Evet, decJ<i, size dört kişilik <liseyi takbih ıle dı.5arı cıktı]~~ 

birinci erkek kamarasındaki kana- de bittabi oyunu bırakarak rı' 
peyi verebileceğim . RefikatıJZ ise leye fırladık Bu vak'ada b~f 
üç kadınla birlikte başka bir ka~ yatımın tn büyük soğuk karılı 
ınarada yatabilecektir. Bugünkü nı göstermiş oldum. Bugün C 

vazıyette ancak bu su!'<'tle yolcu- bu v~'ayı düşündükçe, kcnd 
lu.k edebileceksiniz. Ellinden gelen nasıl sahip olduğuma şaşarır1'· 
budur!... Fillıakika sinirlerime haklıtı 

~-~--~-----~-~---~--~~ 
Bu İmza] arda, Asıl İID7.8J& kulak Kınayıp, •llO- m•·-----m:ımı:8•

yadl» na güvenenin yazdıiı mek-
mesleklerini 

•tebarüz,. ettirmek istiyeoler de 

bulunur. Artık, şekle bakın da, im- tup, kart, ne oldu? Sepete! 

:aa sahibini tanıyın. Tavsiye ıni istiyordu, bir adres 

Tebr.k t " · . t h t 1 ek 1 ıni soruyordu, mühim bir işi mi 
1 , azı.) e , a ır a ma m • 

t~~Jarı~.d~'. iuı:~' konmasa da oJ~- j ;~:~•? Saymıyayım. Hepsi •Sepe-

bılır. Gunun bırınde kar~rlaşır, ög-ı · 
renirsiniz. Bunda _da, gücenmeler, darılıwa-

BöyJe •fuyalı imza. atanların lar, khıa;) eler, sitemler .•• 

iş istemelerine ne dersiniz? Fakir· f «Kartvizit . , başlı başma bir mev 
dir, açıktadır, eş, dust yardınıile,' zudur. Burada, •tırtıllı•, •çi~ekli•., 
bir •iş . istemektedir. Kim ama? 1 •süslii. harflerle yazılmış kartvi· 
Eğer, boş zamanmızsa, bir miiddet, ı zitl~rden ve •adresler. den bahııe
evirir, çevirir, bu «ljİfre• yi hallet· delırn. 
me~ için uğra~~sınız. Eğlence ile ı Kartvizit matbaalarının kullall· 
geçırecek vaktınız yoksa, mektubu dıkları bu fantezi harflere doğrusu 
yırtar, atarsınız. 

•O•, •tavsiye•, yi bek.liyedursun. 
Eh, •cakalı•, •fiyakalı. in1~ayı attı 
va, yetişir! İmzayı attıktan sonra, 
şöyle bir bakmak. Az keyif midir? 

kayran oluyorum. Harfler, lleın 

birbirine girift, hem de kiiçliciik. 
Perta-.sıızla güç okunu)·or. 

Bunların .kiğıtları umumiyetle, 
•fante:zi. dir. Arka tarafına iki sa-

'BUGÜN 
Matinelerden it bar n 

ASRİ 
Sinemada 

Sinewıanın en zengin, en müthie 
ve eo büyük filmi 

BAY TEKiN 
Yeni Dünyalaf'da 

ıı.,. Rolde: MOflınr 

Buster Grabbo 
1000 arti&t ve figüranın iştira

kile efn58lsiz bir harika. 

3G Kısım T:kmili 
1 DEFADA 

Bu çeşit imza meraklıları, Arap tır yazı yazıldı mı, cisim ve soya
harflerile, kendilerine ·imza .şekil- l dı• okunmaz; perta-.sız da fayda
Jel'i• bulmuşlardı. Harf inkılabın· sızdır, 
d . ... Dört bayram ıtinünde seanslar 

an sonra, yıne ugra tılar, terledi- Bunların da zararları kendileri-
saat 11 de başllJ'llcıılı:tlI 

ler, •yeni imza şekilleri• icat et- ne. Yalm2, fenalıkları dokunmu· i"ı;•••••••nım••-~ 
mekte gec:i.k.mediler. '" yor, dersem yalan. 

Yani, bi:r.im anlıyacağımız, •im- K t it k" 1 · t-'-' d ar ın a oşe erıne eı.aon a -
~alarını• okutmıJ-·acaklar. Bunun· . . .. 
d • 1 af d K di . . ı resı yazıyorlar. Bır gun, o arkada-ogru a.r ı şu ur: en sı, o •ım-
Z&> yı icat edene kadar öyle yorul- t, ı arıyacak oluyorsunuz. Kartt. 
muş ve a-özü öyle ahşın1ştır ki, he- 1 tele-fon numarası var ya; neye kor 

men herkes okuyacak sanıyor. kuyorsunıız. Telefonu açıyonnınuz. 

Soru·a, sitemleri de vardır: Yabancı bir ses, kulaklarınızı tır-

- Mektubuma cevap vermedin! malıyor. 

darıldım. Arkadaşınızı soruyorsunuz: 

Şehir Tiy•frosu 

Tepebqında 
Dram kıamında 

8/1/!Ml Çarşamba günü 

altıamı saat Z0,30 da 

[ Bize ölüm ve ateş dünyasından gelen ilk elçi 

1 

Torpillerin cehenneme çevirdiği, homba
ların kasırgalar kopardığı Okyanuslarda 

1 YÜZEN KALELER 
1 

1 

" C O N V O Y .. 
CLIVE BROOK - JOH.J CLEf ,ENTS 

TÜRKÇE 
Mevsamıu heklk•tt.., .. Heyeeanını ha.rple&.. At.,.lni .....,...~ bir ııl!klan.. 

~ ""ferden alan Baflala.ruı oeaelerlıı en büyük Harp "" A.,k F~ml 

Bugün AL de 
iliveıtıeu: En 80ll l'elen Tiif'lr f>e' Paraımımt Dünya Haberleri 

Bayramda her g\ln Mlat 11 de matine. 

Bugün SARAYveİPEK "' Sinıımasmda 

TÜRK FİLMCİLİGİNİN ZAFER TACI 

15 -4cuberi memlel<etinılzde J'apıJ:uı lilmlerin en rüzel ,en DUJhtqcml 

KAHVECi GÜZELİ 
REJi: Ertuğrul M.uhslrI 

Ba.ı Rollerde: 

HAZIN 
MÜNiR 

- BAHZAT VE 

NUREDDiI~ 
Zensln ve mu~-._.. - Bi:rük S.. Heyet; - Yeni .,.nı:ıtar 

Müzik ~ADETTIN KAYNAK 

Düşündlim: Ha~·di biletleri inı:le masaydım, tarafrrndan vaki 
edeyim, seyahati gelecek postaya en ufak bir hareket v-eya iV6 

bırakayım. Fakat revşi hale. _gördti- lümüme sebep olacak. ve kusıır 
ğüm ve duyduğuma bakılırsa, ge- ima ölülerle kayıplara yük'e 
lecrk posta da böyle olacak, ondan ğin<len sarhos katile hiç bir r 

k . d terettüp etmiyecek. ne olacak~· sonra ı e .. . 

C'arnacar, komiserin teklWni ka .. 
bulde tereddüt etmedim, yerleri-
mizi tuttum. 

Eski Rus ticaret filosunun malı 
olan bu vapur, Fra . ...sıL.~cır (a r u . .ıın

rlan askeri nakliyatta kulanmak i'. 

na olacaktı .. . 

• Hadiseyi müteakip kamaraJ!I~ 
djğim esnadadır ki. bir sinir · 
onı geçirdim. Akıl ve hayaı:ıt 

geçen her şeyi. çıkıp bu sat~ 
söylemek, suratına tükürır.ck 

zere kiralanmış, büyfrk ve korfor- öleceksem, şerefli bir suret" 
suz salhurcla bir tekne idi. Seyaha me4ı: ... O sırada beni fellik feJ 
t in ilk günleri pek iyi geçti. Müt~ arıyım kont ile karşılaştırr. . Yar 
ad dit kibar Rus ailelerile, biri bin- mı öptü, elmi tuttu, meslek· •f 
başı, diğeri tayyare zabiti yüzbdşı halini anlattı ve onun namın. 
hir kontla ahbap olduk. Kont ha- na istifayı lı:usura geldığini söY)t 
.ika ten k ibar 1•e asil b ir aileye Bu teşebbüs ve tavassut o kad3" 

mensubiyetini her münaşebetl!~ mimi idi iki ikimizin de gözleri 
izhar ediyordu.. Bize, harbe ai~ doldu. Uzattığı eli hemen sıt:lı· 
muhtelif hikayelı>r vak'alar anfal· - HAdiseden o kadar rnüte# 
tı. Düşürdüğü düşman tayyareleri- rim ki, söyliyecek söz bulaJ1l 
nin sayısı. göğsündeki harp madal- rum. Beni vicdan azabına ııc 
yesinin pek uzun sarkan knrdela başka bir sebep daha var. Sefer 
sın<la parlıyan yıld\zların •ayısile kadaşımın bayağı ve terbıy•! 
anlaşılıyordu: Tam on bir .. Genç ve harekcllnden dolayı bütün Fr8 
cesur bir kahraman karşısında b • . zabitleri hakkında klınhilir n< 
lunuyorduk demekti... kirler besliyeceksiniz ... Eınır. 

Diqünürsiinüz; bu, •fiyakalı im
ıalart ın, acaba hangisi? Ta-.siye 
itıtiyen de aücenmiJIİr. Aldatmak
la bitmez. 

- Onun yazıhanesi burası değil. 

Evet, telefonda karşılaşacağınız 

AP TAL 
• 
kısmında Komedi 

Sakin bir deniz, rakit bir hav& nuz iki bu, on binde bir tesadiiJ 
ile yedı' gu'nde Marsı' lyaya •ardı'. len bir haldir. Ah bu bizim !i' Seanslt.r: 11 - 12.45 - 2.30 - 4,30 - 6.30 ve 9 da • n 

l~••ı:ızıı:ı:İsiıİİİM~:ılllilbİ~iıİİİiİıı•ıkiİİİlııııı:İli:İrıaiıl:ıııiiıiiıİılımmm•mlFakat vapurda geçirdiğim son gece, ordusu! Ordularımızın en be ııt 

Soyadları çıkınca, •iınsa ~i·, büs 
bütün karıştı. Bir kere, soyadları, 
o kadar birbirlerine benzemiyor -.e 
birbirlerinin o kadar eşi ki, yakın 
lanrdıldanruz, uıak düşüyor; uzak 
tanıdıklarınız yakınlaşıyor. 

Bir mektup alıyorsunuz: M. E
roğluer'den. 

Bu Eroğluer, hangi M. dir? 

..,.!erin çoğu yabancıdır ve çoğn 

i" Hvabı -.erir: 

- O, bu evde oturmuyor. 

- Buraya gelmez. 

- Ara.,ra uğrar. 

Hem sizi telefonda, boşttboşuna,. 

•ınewuı. ediyor. hem de telefon 

numarasını verdiği ahbaplarını, 

dostlarını ... 

8/1/941 Çaf!amba günü 
akşamı saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLE•i 

Birinci mevki tramvaylarda 

oturma yerleri 

Tramvay ve elektrik um'1m mü· , 

dürliiğü bazı 1 inci mevki atabru1 

rın da oturma yerlerinden bir k' . 

mını kaldırmaya başlamıştı!'. B.ı 

&:mm Jhllalannda Dalma EN GÜZEL FiLMİNİ sımaa 

MELEK Sineması 
Bugun matinelerden ba.şlıyarak Mtizik - Dans ve Güzellik senfonis.i NEFİS 

ŞAHANE BİR ESER takdim ede<'ekHr. 

B R o o I Ay f~ EL o D 1 E 19 4 o 
Uarikulide rıiael bir me-w m• elan bn rilıınıi.ıı Jthbdan 

soğuk kanlılığımı muhafaza etme· en fena tezkiyelisidir. Üç sene' 
seydirn, bir faciaya sahne olacak, kedonyada dövüştükten sonra, ı 
bana da hayatımın .son gecesini ya- di vatana ve aliye kaVll*1?lak ıl 
şatacaktı... ki ... AJ.kolün tesiri ... Hep bıı 

O akşam yemekten sonra giıver- nasebetsiz halin başJ.ıca mi.ist 
lede biraz gezindikten .sonra, va- bidlr. Sizden istirham ediyor 
purda tanıdığım Fransız te 0aasın- kendisini affettim. 
dan bir Hum yolcu ile salonda bir - Azizim kont, dedim, il 

Size, göğsümü gere gere SGl'Uyo
rum: Bütün ahbaplarınrL111, arka
daş]arınızın, akrabalarınızın •SO

ylıdları. nı biJiyor musunuz? Hep
si, hatırınızda mı? Birbir sa,yabi
Jir misiniz? 

•İmıa• okunaklı olmalı, 

imza ile beraber atılmalı. 

soyadı 

köşeye çekilerek kart oynamağ& Fransız kültürü ile büyııd 
ba~ladık. Etrafımızda olan biten- bu seyahatim de Fransaya ill< 
den bihaber, oyunumuzla !neşgul yahatim de~ldir. Tahsilimi orl 

usul ill< defa birinci mevkilerde ELANOR POVEL _ FRED \ST AJR.E idik. Bir aralık yüksek sesle '<onuş- bitirdim, pek çok Fransız dostıs, 
Beşiktaş - · Fatih, Ortaköy _ Ak- malar, bağır~malar oldu ... Arka- vardır, Fransızları iyi bilirim.· 

Ve başkalarının telefon numa

ralarını vererek. elalemi «boşııbo

ııuna ~ut. elnıemelidir. 

İlav• ol"'""' t;N SON rox DÜNYA HAVADİSLBKİ • d . d. üd' b' k b ı Jll" 'any ve Eminönü - Bebek hat- ma on iırn: O vakte kadar vapur· r e ır uyuz uzunun u uı 
'arın<la tatbik olunmaktadır. Akdrtı4odr Harp G<miıtt; ile Tauarcler ansında mutJıiı bir nı•ba..- da görmediğim Şark ordusu zabit- o sürünün ba~tan ba;.a uyuz ol 

Böylece oc . ı· arabaya 15 fazla I Seamılar: 12.45 - 2.30 - 4.311 _ 6.30 • 6.311 ve s da lerıinden ve avam sınıfına mensup sına bir sebep teşkil etmivet' 

Mahmut YESARi c cu alına bilme-k ted i r. ı ••lllİSl:ıiuİ!İalİrcmı<iil· ı,li;' ıiı"lluiiınii•iirniıil~ı t,;koiiiımtuiiikiiıla~rmşımad~;;d~er.insisa;ztıg;l•;:,<·3•k;.:tı::;rİı. l:ı:llT~e;.]ı~: ıi:408a6M8 -~ olduğu hal ve tavrından an la.şılan bu hadiseden doJa,·ı da F r' n< 

=======================---=================== bir müliizımın, bizim J<.ont ile bir ra olan muhabbet ve sempn•i 

B 0 Y 0 K TAR t H 1 ROMAN No· 100 dan tayın olunmuştu. Onun yanı- dcmiyecek derecede ıdi. Veziriıi- Fondi'de prenslerMn birinın şa
na gidip, el öpmesi lazımdı. zam, padişahın debdebesi, emirle- tosu vardı. Zevcesi Gulya, hemş -

Koca Barbaros, Halep yolunu ri hemen hemen bir gibiydı. resi Juana ile beraber asrın güzel-

tuttu. Bı sefer de kendisin;n yaı- Barbaros, bütün kış teffaned~ılerıııden madut ve meşhur 1di. 

Yazan: M. Sami Kara:y•l 

nız gemi süvariliğinde ve d~nizoe inşaat ve tamirat He_ uğraştı. Şairlerin kalemleri -.e bugün 
degil, at üstünde ve karada dabi Baharda padişah Ibrahim Paşa- birçok müzelerin şahadetleri veç====== harekete muktedir olduğunu isba~ 

1 

ya iltihak etmek üzere sefere çı- lhile, ressamların fırçaları ilı:i heıl'-
etti kınca, Hayrettin Paşa dahi 3eksen . .1 k 

1 
lm şl 

Görülüyor k . Barbaros, ilk dei_. j m('rasimle karşıladı. İki donanma · . . . _ şıre ı e ço meşgu o u ardır. 
1 k . . l 1 . Barbaros, Üsküdardan Halebe kıta ~fıne ıle denıze açıldı. Dog- . . . 

o ara · lstanou a ve padişah: :rıı birleşerek, Istanbula geldiler. ruca Italyanın ceııubuna gittı. Hayrettın Paşanın kalbı, yahut hı~ 
ubudıyete gelırken, yol<la onune Barbaros, ark:>daşlarile Sultan kadar yirmi günde gitti. Avdetle, 
lı<' gclirse kınp geçirerek, geliyor- Süleymanın huzuruna çfktı. El dahi Konya.da Hazreti Mevlana, Birden Reciv limanında görüıı
du. öptü. iltifat gördü. Bursada dahi Emir Buhari türbe- dü. İtalyanlar dağlara kaçtı. B•r-

Bütün bunlar, Barbaros' un ken- Padi.,ab. Barbaros'a tahsisat bH~ !erini zi yaret etmek üzere birkd'; 1 cok mal gazilere ganimet oldu. 

.;li vücude getirdiği donanma ve ladı. Tersane civarında bir konak saat tevakkuf etti. Sonra, Lanta Loçito kalesini yalı· 
ma ve tahrip etti. Sekiz yüz es:r 

aldı. Strara limanını bastı. On se

kiz harp sefinesini yaktı. İspi Lon
ga limanını yağma ve ihrak eli'. 
Fondi limanını da ayni muJmele· 
ye uğrattı. 

a>kerle yapılıyordu. Yani, Barba- verdi. (H. 940). 

ros, başlı ba•ına bir hükllmdardı. Vezirıiızam İbrahim P<ışa o sırEo-
Borbaros, Mora sularında Turlı: da İrana dogru hareket eden or

İmparatorluğu deniz kumandanı. dıunw:un serdarı olarak Halepte 

ve harp gemilerile kar~ılaştı. O bulunuyordu. Barbaros'un uhdesı· 

vad<it Kaptanı Derya Ah.met Pasa ne Cezair Beylerbeyliği veriidi. 
idi. 

Ahmet Paşa, Barbaros'un gemi· 
!erini ve kendi.ilini top atetıle ıı: 

Barbaros, o zamanın usulüne 
tevfiluın Cezair Bey lerbey liğine 
ve:ıiriizam İbrahim Paşa tarıı.fın· 

ibrahim Pa7a, Barbaros'a iltifat 
etti. İbrahim Paşa, Barbaros'a C~

zair Beylerbeyliği unvanile filo 
kumandanlığını da verdi. 
İbrahim Paşanın emri t.mirdi. 

Padişahın tasdiki ile meşrut d<>
ğildi. Kati bir icra idi. 

Hakikaten o sıralarda Padişaiım 
Süleyman ile ibrahiın<len hangısi 
olduğu hariç bir göz için tefrik e-

Fondi öniinde Hayrettin Paşa 

kendisinin yalnız deniz kurdu ol
ma~·ıp, hü o::11ü t ··b ı at erbabından 

bir aşık oldugunu isbat etmişti. 

c te k,ı ec:.. • c;,.- f de kay bolduı.<ça, Hurrem Sulı.anın j) an bir fa, aıt ooır, 3l!anm , ,......,_.. ı - """"' ··- -

olmazsa, gözleri, yahut kulakları 

Culca ile meşgul imiş .. 
Fondi limanını basarken, ; ık i~i 

Kolonanın şatosuna bir müfre7' 
sevketmek oldu. Vakit gec~ idı. 

Uykudan uyanmış olan Prenses 
Culya giyinmeğe vakit bul&maJı 

Hemen çıplak olarak dışarı u.ğra · 

dı. Bir hizmetkarın getirdigi ata 
bindi. Dağlara düştü. Bu sur~t'e 

Hayrettin Paşadan lmrtulabıld i. 

Şu kadar ki, kendisini teşvi eden 
genç hizmetkarın katlettirildığir." 

nazaran, sclı5n1cte ermi c:- ofrımaa ı 

IDaha -.ar) 

masada oturup içtiklerini, g~riilfü- re kadar değismiyc-ce'ktir :'\e 
nün de bu zabit tarafından yapıl- tinizin h::ı:yranıyım, arzunuzu ' 
dığını anladım. ne getiririm, ~le kıılmarnı~ 

Mülazım, garsona şampanya ,.. • 
marlıyor, garson şişeyi getirip n·a· Bilmem söylemeğe lüz•;f1'1 
sasına koyacağı vakit: mı? ... O gece gözürtıe bir ~arÇ 

- Götür, sana bunu kim ısmar- uyku girmedi. Sabahleyin · ~ 
ladı? .. diyor. beraber kalkıp kendimi gü' er1 

Garso•ı şişeyi alıp büfeye g ime- buldum ... 

ğe hazırlanırken, tekrar çağ•r:yor · Artık Fransız sularınoaYıZ 

- Nereye götürüyorsun? ... Getir . zakla Akdeniz sahilleri, saba.hı~ 
onu buraya. ahmak.. Gibi n·ützat nizlere kadar inen sisi arasınri~ 
emirler veriyor, sonra kahkahalar- yal meyval farkolunuyor. İ~ır ıJ! 
1 "!" d rJ a gu uyor u .. sil)'a . . cNorte Dame de la GB 

Arkama döndüğümü gören l< ıl, kilisesinin altın valdızlı ko~sıı' 
J.'Ö1 ışaretile, refikin in müna;cbf>t· Meryem an~s gGn in altıntİB f 
siz hal ;nden sıkıldığını ima ediy •r, rıl parıl parlıvor ... Yarım s••'l 5 

ve şikayet •arzında ba•ını l k' t:;ra· ra rıhtırndayız. Yeraltındak ı '11e 

fa sallıyordu ... ]erine giren askerler gibi, va~~ 
Aı·kama baktığınu, o sarhıı~!uğl.i rıhtıma urntılan dar merd ' 

arasında mülazım da görmiış ola- teker tekPr inıyouz .. 
cak ki, garsonla olan muha•·ereyi Kar~ımda . kont ile nıiıl iız 11' 

keserek , kemerindeki tabancayı çı· 
kardı ve bana tevcih ederek: 

St'n de Türk mü~ün nesin? . . 
Ne.)'t-' bh tarafa bakıyorsun. bcaim 

ni beklivorlarfl'ı~ .. Heınn' · 
geldiler, nıiilazı-m elim. ·rktı 
ceki harlı'l•riN\ dol tekııır 

(Deı;amı 6 ı"n soıla 
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-,;u•rb __ a __ "_Ol-am-~-~c-ı·n_m_e -s--;en·-.r Bi dans salonu ve bir hman m~.::::ıı~::::.:;:·::.:> •. 
(\ ~ i 1 ' U :ı S muhtelif cinste, muntazam harp 

Pbynir deyip geçmiyelim ! 
1 • k~patı J malzemesi ve mühiınmat imal et· 

ı Yazan: OSMAN CE~1AL KA YGllfl r ana~ VU eVl ~ meğe yetecek kadar tahsisatın xa· 
bul edilmesi kongreden isteniyor, 

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

Eski bayramlara dair, ~imdiye 1 Galiba, makanu Muhayyerden K d k •• .. d •- • d ingiJtcrcden siparişlerini peşin i). 

ka<iar yazılımyan şey kalmadı. Bu- olan bu şarkının: a J oyun e a.I evde yapılan araştırma a demiyeeekleri za'nıan yaklaşmak-

Tacirler, alınan tedbirler karşısın
da, ne hilelere baş vuruyorlarmış 

nu, rah1netli ustamız Ahmet Ra- Kurbtının olanı, incinme sen! döıt çift münasebetsiz bir V&zİye, t'·• yakalandı tadır. Parasını şimdi vcrcmiyecek- Peynir diyip geçmiyelim. Peyn:-
k ·ı k h "'"" - leri için, ihtiyaçları ıbulunduğunu rin her türlüsünün her evde yeri, sim, başta olmak üzere, ben ve da- MısraL, va tı e ço oşuro.a gıt- • 

Ahlak z b t e rl t 1 uı d p ·k b'l anıl bildiğimiz silahlarını venuenıedik hepimizin onunla az çok alakamız ha başkaları o kadar yazdık, çiz- tiği için, arasıra bağlam. aile tın.gır-. · .. a 1 ası m m. u arı a.ı:a- c ar an arust la a ı e an 
d d f d d 1 b k edemeyiz. vardır. Sabah kahvaltılarında ~n dik kı, Şeker bayramının da, Kur- datır, durur um. Bır e şımdi ı ın an un yapı an ır ontrol ne- Nazirenin Kadıköyünde Yogurtçu 
d od 1 BüyuK. Britanyaya mühimmat evv~l akla gelen peynirdir. Eski baıı bayramırun da, adeta, ıcığını p11klarda, ra Y a arasıra çalınan. ticesinde Galatasarayı.ndıak:i Van- sokak 3 numaralı evinde randevu- b d ı 

b · d ve harp levazımı verilecek e e Ramazanlarda her iftar sofrasında 
cıcığını çıkardık. Bunlar yet~ı:rıi- ve ıraz a: yabelli dans salonu kapatıl:mşıtır. culu·k yap:ıg1ı haber alınmış, yapı- · · d larl tes · · ~rut 

I ahmıd4 b · • ıçın, ya 0 8 vıyesı --. peynirin envaı bulunurdu. Ye.mele yormuş gıbi, dün baktun, bazı ga- sf ir kuyu var, içinde Burada münasebetsiz vaziyette g·'- ik bul ı ak h t ay 
z lan araştırma neticesinde evde 4 razatta unu ac , ya u - olmadtğl zaman, ilk aklımıza gelen zetel~r yine çalakalem, bir alay tat ı suyu var rülen bazı kadınlar mu"yene·Je iz ı k bit•h ı'adc 

H ·· z· L...l.... h " J çift yakalanmıştır. Ev mühiırleu- nen ma eme o ara a are şey, peynir olur: cPeynir e:k.m-ck, Kurban bayramı yazısı! Ve yine, er gıı.ze ın urr uyu var, nane sevkedilmış· tir. k eb'l kt' 
ıniş kadınlar muayeneye sevke.dil ohuıma isten 1 ece ır. hazır yemek• deriz. 

sankı onlar da yetişmiyorm-11§ gt- işi, nane şeker.' o·~ t ft h ' - Bu bapta muhtclı'f r:1>kı'llerd.en 
Ş ıger ara an meş ur randevu- mış· tir. r- Kaşarının beyazının tulum bi, bırim gazete tuttu, but.in içın arkı~ını andıran yeni bir şarkı- • • unuT, 

biri kongrece bulunabilir. gravyerinin, kirli hanım peynirı-benden inadına Kurban Bayrar<ıı nm nakaıatmda da kurban kelime- b k d 

B• B• k k Büyük Britanyaya u a ar a· nin Rokforunun Feleme!1ginin, 
yazısı istedi. Bunun üzerine şey- Sl ne baygın bir eda ile geçer: ır genç anne.,. ır iZ ve arş- çık bir yardınıın, diktatörlerce~ ayrı ayrı renk ve,ı:ekilleri ayrı ay-
tan kulağıma eğilip ne dedi biliyw Yar sana hayran, b b' ibi telakki edilmesın· ~ ' · 

- Yapılmaz olur mu? Elbette 
yapılacak.. Yalnız şu var .. dedi ve 
uzun uzun anlattı: 

-Peynire narh konunca, büyıtk 
peynirciler, evvelQ, bura.da buÜ.a
nelerdeki peynirleri saklamağa, el 
altından fazlaya satmağa çal.ştılar. 
Bu..:ha.nelerdeki peynirler tespit 
edilip kendileri. s:kıştınlmağa b ~. 
lanmea, düşündüler, taşınd:l:tr; 
yeni bit çare buldular, şimdi ne 
yapıyorlar, biliyor musunuz? 

- Ne yapıyorlar? 
- Peynir Edirned~ yapılır yrı.! 
- Evet!.. k b • • b d harp se e 1 g . rı lezzetleri, ayrı ayrı hayranları 

musunuz? Ne dıyecek: Dil sana ur an.! SJDI ogw uyor U d • h ı d d ed n1 k R eşi aş an 1 den en işe e ere arşı eıs, .. t 1•1 dı 
- Fırla şuradan ;kitapçılardan Kurban diye insan isimleri oldtı- il ve mup e a an var r. - Bura:ra peynir getirmiynrh.~·. 

şöyle bir lisan ku anıyor: E h Al la 1 
· A F · ı· guv gı·bı' eskı·de İst b ld k' p d ı· t -l h n arcı a em o nı, sa amura, Pcvnirlerı· •..1ı"rne b h · ı senın c Y.gır atma .. ırun ı romc1- n, an u a ı e- Yeşilköy e s asyon caudesinO.e Beşiktac:ta Yenimahallede Şer- •Bu vazifeyi ifa ederken, are- ah t b . ded' y. • • .r,(.I uz anPsın e 

af ki t .. k li H tl bek il · ~ y u evaz pe'-'nır ıgtmız ne;rı- saklıy J B d · · nını al, onun ba~ tar ında se ·z, on ur e , arpu u ç er, ha.mz - oturan 20 yaşlarında Yorgi adında bethane sokak 11 numaralı evde o- ketimizi beynelmilel k::nunlara . J ., • or ar. ura a. peynırın evsa-
eayfalık bir Kurban Bayramı pa- lar, arkadaş, kardeş, hemşer~ ah- bir genç evvelki gece bir aralık u- turan Artinin kızı 14 yaşlarınd:ı ! bir tecavüz ve kendi tecavüzlerine dir. "ını söyleyip müc;teri hulu· orlrı. · 

k b · · b d t ak md b. ı.~-ı Peynir, o kadar mühim scyrfü Onar ın ...... · t ked -sajını es, onu, o ayram yerınm ap, os um m am a, ıruu: e- yanarak annesi Katinadan su iste- Enayit ile oğlu 11 yaşında Karabug mukavemet etmcğe cesaret eden- . . . ~ . ., -~ışc:r ene en •uz tene-
k k · · rı·ne '-·-ban derl d'• · · · Kal · ' · h kı darbı m~sellcrımıze kadar g r- l·e taın.aın oldu Ed' d ren ren ' çeşrt çeşrt manzarası, ~u.ı er ı. m~tu. Annesı: c k ta ıç• ceva- odalarındaki mangalın üzerinde lere yl!ptığunız yardımı bır arp ~ . .~ . . ... mu, ırne en )tr 

o sa.l.ın<:akları, atlı karıncaları, ten- - Merhaba kprban1 Nasılsın kur b · y · h"dd t1 · k . fiil. teJ 4 kki ed k diktaC )erin ırıştır. Olmrya\;clt ışler, yerıııe ge- kamyona yükleyip getirip dağı.•-. - mı verınce orgı ı e emntş, aynayan suyu devirmı.şler ve ı a ece or t' .1 . k b 
1 

k sed ··u . 
teli arabaları ve hele kırani.& ara· ban? Nereden geliyo_rsun kurba·.11 ,yatağından fırlıyarak kadının üze- muhtelif yerlerinden yanmışlardır. tehdidinden kor~>.mıyacağız. Böyle 1 ~· cmır:ce 0 .e en •. vaı ~ yorlar. Böylelikle, istedikl~ri fiatı 
bacısı, darL .?..acı ablası, u .. ~acı gibi · 11 tl - km b' dıın b' d'kt tö t rafın içın cLilla peynır gemısı yu- doğrultuyorlar. Hatta duvduO-umı .. ,~ ... rıne çu anmış ve gır agını sı a- Yaralılar Beyoğlu hastahanesine ır yar , ır ı a r a · .. . . . .. . . o 

oğlanı, Sarı Papa Has.anı, Çitleno~k Bir de Trabzondan öteye doğru ğa başlamıştır. Katinanın feryadı- kaldınlmışlardır. dan öyle ilan edilse bile, harp fiili rume~> .de~ız .. Emnıyetı suııs~ımal göre, buradaki peynirlerd->n bir 
Medihası ile falan daya mürett4>- u.zanan yukarı Karadeniz uşakla- na komşular ve 'bekçi yetişmiş, göz- değildir. Diktatörler bi:ıe harp ilan etmesı ıhtımali olanlara tevdi ve- kı~mını bile, Edirneye aşırmı~lar. 
haneye, bak keyfine! rıle, Kurban Bayramlarına yakm leri yuvalarından fırlamış, çılgın etmeğe hazır olacakları zaman, tıı· ya emanet edilen şeyler için cK!!- Buradakiler, hep yagsız, en fona 

Fakat buna, gönlüm bir türlü ra· şöyle şaka edilirdi: bir hale gelmiş olan Yorginin elin- Sise fabrikasında bir kaTga rafım.ızdan bir harp fiili iıj.fanmesi· diye peynir tulumu emanet edilir peynirler~ Bundan sonra, oy '! 

•ı olamadı. Fakat şeytanın bu tek- - Hamsi balık kurban olur mu'.' den annesini güçlükle kurtarmış- Paşabahçe şişe fabrikasında ça- ni beklemiyeccklerdir. Nitekim ıni?• deriz. anlaşılıyor ki, Edirııedcn buraya 
lifi, bakın, aklıma neyi getirdi: - Neye olmasın? Kanı da var, lardır. Yerginin asabi bir buhran lışan Aziı Kılıç, arkadaşı Halim Norveçin, qeiçikanın veya. ~olruv Taze çayır peynirinin lezzetine peynir gelip stok yapılmı;acak .. 
Aynı Kurban Bayramında, yaru canı da var, mercan gibi gözleri de geçirmiş olduğu sanılmaktadır. Ya- Karaman ile kavgaya tutuşaıak ba- danın bir harp filli işlemcsını bek· ki cBen doyarım~ derse, affeder- Eldeki peyııir iki üç cıy soma bii.' i 

ben, dört, ·beş yaşlarında ike", bay- var' k 1 l · ı rd' siniz amma, alnım karışlarım. cT~ mi, peynir bulabılirsen :ıc:kulsU·\. .. · a anmış ve muayeneye gönderil- şmdan şi§eyle yaralanmıştır. Halim emem.ış c ır.• ...,. · 
ram yerindeki hokkabaz çadırım 'l Kurban kelimesi geçerken meş- mi§tir • tedavi alt al 1 Bu sözlerin bilhassa Bcrlin ve leı-.e peyniri f!ibi• tabirini du:-;ır - Bundan anladım ki, büy!ik pey-
ı.: •. de b. h k:k h K b O b ına ınmış ve suç u ya- ,_ 1 t ? . t . l . k unun ır o abazın ulam ulam 1 ur c ur an se , i de unutnn- kalanmışt Tokyoda derin akisler hasıl edece· yanımız mı ~a mış ır. nır acır erı, endi menfaatleri ve 
ateş dwnan yuttuğunu görün,•e 'yalım! Vantrelok, yani karnındarı Bir amele sıcak su ile . ır. ği şüphesizdir. Yani, şunu söylemek isterim ki, kar hırsları tatmin edilmc:dikç", 

korkudan ağlamıya başlamış, yıı- konuşan Kurban Oseb! Vakia ga. hatlandı Hasta bir dku·~:tü~~ mangala Daha birkaç gün evvel Japon peynir, öted 'nberi, haya' mıza iyi- .... tanbula iyi ve ucuz peynir yeu·r-
nımda duran on beş, on altı yaşla- çenlerde İkdam'daki birkaç y~ısi·· Anadoluhisar Halat fabrikasın- :ı Hariciye Nazırı, Japonyanın yeni re karışıyuş hir gıda maddeı;icfü. 1 memeğe azmetrnlşlerdır. 
rındaki bir kız, beni hemen kucağ·. le Mahmut Yesari de uzun uzun, da çalışan Fuat, kazan dairesinde Kuşdili, Hacı Necip sokak 1 nu- Amerika Sefirine bir veda ziyafe· T eziz olduğu kadar da rr.uğaddidir; Şu yukarı.ki rr.uhaverenin mu . ..
na almış: hem kurbandan, hem Oseb'd<>n tenekeyle sıcak su taşırk~n tene- maralı evde oturan 35 yaşlarında ti veren Roosevclt'in, Tokyodaki çünkü, sütten yapılır. Bir şehL h tevasını belediyemizin nazarına •:·-

- Ağlama sen yavrum, kurban bahsetti amma Mahmudun bahse~- kenin kulpu kopm~ ve muhtelif Nermin GüJter hasta bir halde o- mümessilinin huzurunda söylediği peynir i~ıni karıştırmak, bir şehl'i zediyorum. Eğer bana anlatan ya
olayım sana ağlama, korkma ci- tiği kurbanla Oseb başka, benim yerlerinden sıcak su ile yanmıştır. dasında dolaşırken mangalın üze- bir nutukta, Amerikanın harbe gi- peynirden mahum etı:ı<:ğe uğraş- lan veya yanl.vj söylf>diysc, güno..ıı 
oim! dediğim, İstanbulun eski tuhaf!a- Dün cezalandırılanlar rine dü~üş ve muhtelif yerlerin- remiyeceğini ve binaenaleyh, bu mak, birisinin ekmeğile oynaınJJlt vebali onun, bu işi acele tahkik e .. 

Diye bir hayli damağımı bastır- rından Kurban Osep başka! Os~p Emniyet Altıncı şube memur- den ağır surette yanmıştır. Yaral~ suretle Japonyayı iiçüzlü paktın gibi bir i~tir, bana kalır84 .. ve bunu dip lazım gelen kdbh alm:ızsa da, 
tnışlı. 4te, benim hem bayrama, için derler iki bir gün geçerken, iıiç larının dünkü kontrollerinde tram- kadın Haydarpaşa Nümune hasta- ahkamını tatbika mecbur etmiye· yapmağ:ı teşebbüs edeni, ömriım belediyenin boynuna. 
hem kurbana dair ilk duy~, ya- ağzını açmadan karnından konuş . vaydan atlıyan 25 kişi, belediye ta- hanesine kaldırılmıştır. ceğini umduğunu ifade eylemişti. oldukça ve ömrü oldukça cffede- Peynir meselesi, hemen ekmek 
hut sezişim budur. Belki, o bay- rak bir karı - koca kavgası yapmış, limatnamesine aykırı hareket eden Tramvay beklerken Amerika deııı-okrasilcre, insanca mem. meselesi gibi bir mühim meseledir .. 
ram, ~vde de sürmeli gözlü ve kı- bütün yolcuları şaşkınlıktan deli- 4 fınn, 7 muhtelif esnaf ve j şo!fü Soğanağa mahalled Hilal apartı- askeri yardım hariç, her türlü mu· Evvela, beyaz peynirin yağl.sı İhmale gelinez... Peynirin ehem· 
nalı b~.r .~urban vkesilmi§tir. Fakat ye döndürmüş! hakkında ce7.a zaptı tutmuştur. manında oturan İsmail oğlu Rıfkı aven~ti yapacaktır. Bunu bir harp piyasadan çekildi. Ondan sonra. miyetine gelince, onu d:ı ben bil;. 
pek lruçuk oldugu.m için ben, b ı- Az kalsın unutuyordum, bir de Bundan başka 3 dilenci yakal.uı- Özbasan T .. bed tr h kl ı scsebı saymak veya saymamak ro- pevnir fia1ları alabildiğine yüks ~- rim ..• 

k f k , ur e aınvay .e er- 1 .. • .. • • • , k' 
nun pe ar ında olmadığım gfüi, benim vaktile çıkmış cKurbanlık m~tır. ket kalb sektesinden ölmüstür. Ju di.ktatorlere aıttir. Tel.ak ı t~- lir!{en. Fiat .Mürakabe Komisyonu Ekmel Sfikf.tt 
kurbanın da ne demek olduğunu Öküz!,, isimli bir küçük hikayen'! " zınm netayicinden Amcrıka euii- peynire narh koyacak, azami kıi!' !!'!!!!'!'i!!l!!![ll!lltl!!!'lll-11!!!!!11!!!!!~1!!!!!~--"ID 
henüz bilmiyor, yahut kavrıyamı- vardır ki, bu hikaye bilmem şimdi. şede değildir. niı:beti tayin edecek dendi; ne ka-
yordum. hangi gazetenin sayfasında uyuk- 19! Kongreye knrşı iHdedilen bu dar sevindiğimi tahmin edemczsi-

Sonralan, büyüdükçe. yavaş ya .. luyor. Sözümü bitirirken, 'iUtlU dı ya nutukta, müstakil sulh program !lİZ. Fakat, peynire fiat kondu. A-
vaş kurbanı kavramıya ve kurban.. haber vereyim ki bizım İkdam ga. O ve şartları da takriben ve çok u· kabinde de, peynir ortadan ~ekildi. 
lık koyun deyince manasını anla- zetesi bugün bütün tahrir, idare Ve mu.mi hatlann.la tasrih edilmiştir. O zaman konııştuğum bir p~ynirci, ı 
mıya başladım. Fakat bu anlayış, tertip heyetine ziyafet vermek için ~ ı _Her tarafta söz hürriyeti, bana bir çol: ŞC\ lcr anlattı. Bu a- ı - ·- - - ··-ı 
ilk delikanlılrk çağıma kadar kur. bugün matbaada hır bir Hind h,}- 4l ~ SD (B\ t=;3} fi:!:!. 2 _Dilediği şekilde Allahına i- rada da, İstanbul buzhanelerind~ 3 - -ı 
banın lügat manasHe anlayı~tı. rozu kurban edecektir. Arzu ede. g \g) ;;;;/) ~;;;;;;}) badet etmek serbcstisi ve hakkı, külliyetli miktarda peynir bulua- -- - ı-

Bir gün gelip te onun mic~zı ma- seniz siz de buyurun! · .. ~ 3 _ Zaruret korkusundan kur· duğunu, fakat, birinci el denilen 
4 ~,- (-

nasını da anladığım zaman, cKur- O C - tulmak (açlık, kıtlık, darlık tehli- asıl büyük peynir tacirlerinin. pe; 5 - - - &ij --
ban olayım sana, ağlama!• ne de- mıan emnl Kavl!~lı 50 Bin Hraiık büyük ikramiyeyi kazandı kelerinin bertaraf edilmesi.) nirlerin iyi ve yarım yağlılarını : __ ' . .. -1·~--ı mekm~. farkına vardım. (Baş tarafı 1 inci sa .... fada) .. _ Korku endi~esiuden kurtul· saklayıp yağsızlarını bu fiata v ~ ·- ı ,.,. 

K b k 1. . . k'd A k '·k . _, maral.ar onar lira kazanmışlardır. .. ~ 8 İ .._ 
ur an e ımesını es ı en an- $ erfı ıc. eri 5,UOO Lira kazanan Numaralar: mak, anı· her an hangi istikamet· dHderini, yarım yağl,ılara da el al- ~ 

Y 4 Lira Kazananlar: y · .- - -- - - - l 
neler, nineler, ablalar, halalar, 8862 48581 134660 245947 250147 S ka 1 8 ten gelecrun mahlm olmıyan teca- r tından, fazla fiatla müşteri peyle- ti B . ı j 

on ra m arı ve 9 oJan numa- ~t>· 
teyzeler, komşu bayanlar, küçük 312 • 335 lilerin ihtiyat 260312 275028 299696 d ı:- vu""' ve istila, heyecan ve helecanı diklerini söyledi. . s 

k k k k 1 ı l l 2 000 L. ralar tlör er .W.a amorti kazı:ınml<ı .. o.ld.a.n sa.ta.: 
çocu lara arşı ço ul andıkları yotc ama arı . ıra Kazanan Numaralar: !ardır --..,. geçirmeğe malıkClm olmamak . Belediye, son zamanlarda, Ist.ı.n· ı _ Öğüme yeri. 2 _ Fumat yap-

gibi bunu şairlerimiz de çok defa 1 - Beı;;iktaş kazası nüfuslarında 14936 25685 29093 29093 44092 · Amerika kati adımı atmış ve bul buzhanelerinde bulunan peynir mak için kullanılır, esk.l Yunan filo-

şiiderine sokmuşlardır. Şairlerin i- yerli kayıth 337 doğumlu mıikellef- 53318 93859 123316 125056 1597YO l'·MIM*4· .._ hayli sallantı.dan sonra va:ıiyetini miktarını tespit etti. Bu peynirler, z.otJarmdım. ~-:- Bl.r cins keçe, veı:neıt-
çinde kurbanı mecaz manasile tam lerin ilk yoklamaları ile 312 iia 335 169906 199233 208255 220554 22759•1 tasrih ebırlJtir. Yalnız Mister Roo- bir rivayete göre şehrin i.\.r;, bir ri· ~· 4 Se ~B~~dün a::adnşı,. ~un,,ı. 
Y . d .. l tal ı.ı. d v 1 h ti iht 246912 G ip 1 'b' . t!L- 14t ve te .. d .. b k 'k - vınç ıçın e, ı.c;rs çevırırseniz erın e, en guze ,en us ~IUJ. ve ogwn u ru sa ı ve iyat eratın sevelt'in dediği gı ı, ıs ~a a vaye gore e uç uçu ay.ı n..ır- şişlik olur. 8 _ İçtik:ledlmizden, perde. 

en yürekten gelerek \kullarıa11, hıç her sene olduğu gibi senehk _htıy~t 1000 Lira Kazananla., imalat Şefi memnun odecek mal ihtiyacım karşıJıyacak miktar- 7 - Ters çevirine&ı~ Aııadoluda cşar-
şüphsiz büyük ve yanık ~aır F~- yoklamaları yapılacaktır. Son dört rakamları şu rakamlar- bir seviye ve dereceye yükselme- daymış. kı> mA.nasına rellr, daimi varlık. 8 -

rulidir. Mesela şuna bakınız: 2-Yoklama 13/1/941 Pazart'!-si gü- la biten numaralar biner lira k4 • Vücudunuzda atn, sanct, sw, kır- lidir. Tacirler 'lm pc:ınirl.~ri pi!rasaya T~!:,._ ~!çillerden, sır. 
Canımı canan eğer ister$e mifı- nünden itibaren şube merk:ezinJe zanır..ışlardır: gmlı..k., ==bir<~s;;der etmez Jl~!!eyİn Şikrii BABAN çıkarmazlarza ceza gerecekler v • 1 _ Batacak maddesi Yok. 

2 
_ 

01
_ 

net ranıma yapılacaktır. 312 ila 335 doğum!~ 4025 4747 5756 9294 peynirler zorla piyasaya çıkarıla- dukça ırak (iki kelime). 3 _ ,Gidiş• in 

Can nedir ki anı kurban etmiyem ruhsatlı ve ilıtiyat eratın Pazartec;f 500 Lıra Kaza ....... nLaT'.· cakmış, dediler. Ondan sonra -\.ı, mi, sonuna <it> getirirseniz Yunanis-
1 ..... G • • Oaküdarda mezat yeri cıintinmı.a Çarşamba ve Cuma günleri ve Sonları şu rakamlarla biten nu- r ı ıc:.ten, yeni mevsim gelip ç-atacak, tanda bir mıntak.a olur. 4 - Çüter, biı 

Yine Fuztilinin şu bey!indeki 1 h~nüz askerlik ~ağına gırmemiş 33·1 maarlar b~şer yüz lıra kaz11nmıc- p l n yapılacak her yerde yeni peynirler basılacak, renk. 5 - Bir cins ölçü. 6 - Biı' hnyva_ 
K ba .. .. k h d ~ ---s Belediye ÜSküdal.'dakıi Bitpaza- . . . . nın feryadı, muayyen olarak verı\nes.i 

c ur n• sozu pe meş urdur: ogtLmlularm ise Salı ve Perşembe lardtr: Istanbulda pymr derdı, peymr tazım gelen para. 7 _ Bı·r enl ·ıı· ı'ra" 
M ,_ d k. . d'' . .. 1 . b h ~•·- rahatıı·~ı.;;.._ ,..._ rının münasip bir yerinde modern ' • in. can. owy ' 4§ menı ı.~-ı- gun erı sa a Jeyın saat 9 dan 12 ve 2648 3107 3195 3199 4885 ......... ı.z, ~·u: ...... meo geçer buhranı diye bir şey kalmıyaeak- getirmesi için yapılmış bi.la. 8 _ Katibi 

k t d • bır· mezat mahalli tesis için tetkik-es e e k..adar devam edecektir. 55530 mış. Doğrusu, buna da o ka.dar se-:- adil. 9 - Ywnuşak maddeler<:ren, hü-
T ' h b' · 1 - b' k k b 3 Y kl !ere geçmiştir. k 'f ıasa a er ırıyı.t: ır ez ur an - o amaya gelenler nü.fu3 120 Lira Teselli Mükcifa'- vindim i, tarı edemem. Bunun · 

... Bu suretle Anadolu yakasında.ki Evvelki b1Lhaaeaıım halled·ı ı.. ~ır. olaydım sarıa cüzdanı, iki adet vesika fotogr-a.t•, Kazananlar: İ ürerinden de bir kaç gün ge~ti, hi- 1 m..,. ~ · 
halk eşya alım ve satımı için s- ı l J , s 1 Hangi şa,irin olduğunu ve birinci müsaddak ıkamet vesikası '\te san- 50 bin Iıra kazanan 16693fi numa- la, istediğiniı: yerde, istediğiniz ·- 0 11 1 
tanbul cihetile, buradaki sandal K ı S tnısraınm baş tarafını, bir türlü atkar olanlardan san'atlaımı ails- ranın muhtelif hanelerinde yapıl.:ı•ı ata, istediğiniz peyniri bulamıyor- ı _ A_ı }:_ A M O N 1 

alı o~ bedastanına kaslar geçmeğe mec- 1 hatırlıyamadığım bir beyitte şöyle terir m ye ve ticaret odasından değişıklıklerle aşağıdakı 47 bilet sunuz. ı A L A __ M f'.'
1
T A,!(_ 

d bur kalmıyacaklardır. __ 
enir: aldıkları resmi vesı'ka ıle htıya~ 11 miı.kafatı kazanmıştır: --o-- Benim bir ahbabım vardır. Bir J R 1 flH L E Tj~ M !_ 
............. ..... Çek benden elin ey erat ta askerlik vesikalc.rın " 66930 1669:H 166932 166D33 1669:~4. Dünkü ihracat c;ok şeylerden anlar, bir çok şeyle ' B ( K N Al-il ( K 

Meleküımevt raber getireceklerdir. 165936 166937 1669:!8 166939 100903 rin iç yüzünü bilir, bir çok şeyle- 5 ()_ s L O R O z A 
c· 4 L d . • l ı d (T 1669~5 lU! Dün bayram arifesı oldu~dan a anıma neZT eye ıgım cdnıma 4- Istan u ıarıcm e aşrada~ 16691:1 :.. IvC9-15 166955 166965 rin de alıp satarak ticaretini yapar. N E ~ lil K · 

d k • ·'·1 ı "~ 5 l66985 11!C9 • • ı'hracat az olmuştur. Bulgaristan, 6 ' 1 A O E R eyme, bulunan mez ur yor. ama ara tabı lU\197 vu 95 166035 16613a Geçen gün, ona sordum: - r -
Nezrin manası da aşağı yukan eratın bulundukları mahallin as- 166~35 166335 166435 Hi6535 166635 p n Romanya ve Yunanistan için 30 bin - Yahu ahbap, dedim, iyi beyaz 7 A Mı~ R ıv E D A 

k b ?ıralık ihracat muamelesi kaydedtl- 1 T l L 1 A V ı E T C ur an demek okluğuna göre ke- kerlik ş:ıbclerıne müraca~t ederek 166735 166835 160935 161!l~fö 162935 peyniri ne zaman yiyecegyiz? Bak, -
l . B.."h 'liC dl.$ ağrılanna, grlpe, soğult ,..,.,;..tir t H A. y A T L ıme burada da fena kullanılmamıs- ilk ve ihtiyat yoklamalarını vaptır- 163930 164935 165935 167935 168935 .. ~- · beledıye tedoirler aldı. Peynir -.ıi- · 1 A 

~ algınlıı,.ma romaUunaya karşı en Aksaray parkı 
tır. maları veya bır melttupl şubeye 100 L~ra Kazananlar t"91Ili ve hıc zararsız illl.ctır. )-asaya çıkıp bollaşacak ruş. Sen de 

Kurban kelimesi şarkı ~ıra, tür· bıldırmelen lazımdır. Sonu 406 ıle bıten biletler ytlz~1. Aksarayda Sutçübostanı mevlci- l illa hareket yok. Peyniı camckit- Şeker var ve bol 
kutere de bolca girmıştır samyo- ı 5 - Yoklama zamanında gelme- lira kazanmışlardır. i nde yapılan parkın tanzımi ve du· nında fareler cirit oynuyor. Piyasada şeker bulunamadıJı 
tuın. Fakat şimdı hepsi hatıra gel- yenler bunları gön~yerek ıs- 50 Lira Kazananlar: J 'arları ık.mal olunmı.ıştur. - Iyı beyaz peyniri, aklından çı hakkında bazı gazetelerin yapmak-
tı Yor ki... Alın size kurbanlı bır tihdam edenler hakkında Askerlik Sonu 359 ve 658 ile bıtcn numa- Belediye diğer tekmil yenı park kar artık ... Unut onu, unut ... dedi. ta olduğu neşriyat alakadarlar tCi-

§arkıdnn bır parça: mükelle: et Kanununun (18, 83 ve ralar ell.ı.şer lıra kazanmışla,..dır. 1 ınıruz ı.e her yer larla beraber bunu da c23 Nısan - Allah Allah ... Neden unutu- rafından teyit ooilmemektedır. 
za.yranın olam, incinme sen, 94 cü) ma<l<l lerı tatb edileceğt ı 10 Lıra Kaza®nlar. 1 zumundn gund" 3 ad"t alınır HMmniyeti Milliye ve Çocuk Bav yormuşuz... Peynir yapılrruyaca''- Şeker şirketı ıstı.) en ba:-ckalara 
urbanın olam, incinme sen! ıan olunur. Son ikı rakamı 15 ve 68 olan nu- ramı günü mera&mtle açacaktır. mı artık? dedim. da şeker verecektir. 

., 1 z s r 'l' • r 



111Al'f'A - C JJCDAlll 

Ruzvelt, Hitler Jngiliz kıtaab 
(Jlaf iarafı 1 ı...ı !IQfad&) - ... lanlı 1 lllei •Yfı>da -

§ddine inkılap ederek harp mey· müş, bir İngiliz tayyaresi üssüne 
danlarına sevkedileceklerd.ir. Hiç- dönmeıniştir. 

S e D İ 
SeviyoruJ1l 

diye mırıldandı-
bir kanuni delil, clikta!örlerin hiç- HAREKAT TOBRUK ÖNLERİNE 
bir tehd.id.i buna mani olamıya- İNTİKAL ETTİ 
cal~ır . Gemiler, tayyareler, tank- Kahire, 7 (AA.) - Reute? ajan· 
lar, toplar bize gönderiluektir. , sının Garp çölündeki İngiliz umu
Bütün Amerikan siyaseti lıem~ mi karargahı nezdinde bulun.ın 

münhasmuı ııu maksada teveccüh hususi mulıa:biı-i bildiriyor: . 
Yazan : Mehmet Hicret 

edecektir.• İngiliz zırhlı otomobilleri ile ha-
- Dee1ıı Sı.n im, c1eelı :J&"""'1 ~ıli. - sül Yoren ineiıten, 11- bı!r 
iıı~ JIJıı&cı elayı, o oabo.lı -ır- banlall. almamırOl'tlv, Bu lial Kaııcı u- ı 

dan aa.tuı aln1ış oldui:u. sarı .ineti öııüne J'•Y• ~ üsüyor, döşünd:ö.rü:tordu. Ze7-
1<a.lmı4, köyüne ptiiröyoıGu. Kasaba.- nebin ..._ıı. lleyt; ;rerinde ~ Za:Jıl 
dıın flkUı henöıı yarım oaal olm11Ştu ki, değlldi, yemiııl 1ft1Jıa Ue yiyordu. Fakat 
g-eriden bir &lluwı dolu dfagln &'•imek- netien eoki&i Cibl süt verml7orduf lla;y

BARDiA 
Baştarah 1 inci sayfada) 

bul etmiştir. 
Okyanusun bu tarafından ·. e öte 

ıarar.nda düşman tarafından yapı

lan çocukça manevralar ve saçma 
tehditler karşısında nazırlar meıı 

lisi İtalyanın mihver ve üçler pak
tına kar<,ı sarsılmaz sedakatini v 
memlekete yeni Avrupada layık ol· 
duğu mevkü verecek ve dünyayı 
İngil terenin iki yüzlü ve istismarcı 
zuhnünden kurtaracak olan zafere 
kadar mücadeleye devam husu
ırunda'ki azın.ini alenen teyit etmiş

tir. 
ŞARKİ AFRİKADA V AZ1YET 

NE OLACAK 

Londra 7 (A.A.) - Bardianrn 
ı:aptından sonra husule gel~n va
ziyetin hulasasını yapan Londra as
keri mahfilleri bu hadisenin yaln;z 
İtalyanın ve mihverin itibar ve ni:
fuzuna ağır bir darbe teşkil et· 
mekle kalmayarak aynı zamanda 
Şarki Afrikada askeri vıır.yette 

maddi al<Hıleri olacağından şüplır 

etmiyorlar. Şimdi :Mısırın istila0 1 

bahls me.vzuu olamıyacağına gör 
General Wavell ordsunun manevra 
kabiliyeti eskisine nazaran da.he. 
serbestlemiştir. 

Diğer ta?"aftan Bardiarun zapt? 
haberinin Şarki Afrikada bulunan 
İtalyan kıt'alarına ulaşması gecik
miyecektir. 

Bu ordunun kuvveti 250 bin tah
min edilmektedir. Bu kadar fazla 
esiralınması, iaşe bakımından bazı 

meseleler meydana çıkanyoı:sa da 
İtalyanların Bardiada büyük yiye 
ct!k stoklan tanzim edilinciye b 
dar kendi erzaklarile beslenmeleri 
mümkün olacağı sanılınaktaJır. 

Askeri vaziyet 
(Baıı tuafı 1 inci sayfada) 

lan itaıyanl.a.r, eller!n<le llıtiyal .,.. 
lan.il ae kadar levUUll n mühim

mat - bunla.nn hOP61»1, timdi 
in.tıidula eline s_..,, illi ileri 
Ü88e 1ıtmı. t.ılunurorıu.tı. Halli 
Trabuius&'arbw dlier mm taı<aı.-
ruıda bulunan maJ!WJl"f!ı Ye m.i
hinımaı bile boralara gtiirllmlşl.I. 
Tobruktakl İl.aly&ll canıizonıma 
lıaırre.I edllooek derecede ..,...1ıı 

4u.rma:qı da bwıu. isbat eu.eıkie· 

.ıw. Bar-.. l.emizlCJlllleolndea 
oonra, İla)J'an eopbe.ıi, ,.....ı~ Lib-

7&ıun ıso kilomel<e daltll'Dtie lıi
ln bliyük deniz ve h>.•a liMü olu 
Tobr11klan seıınıektetllr. Barclla 1-
le Tobruk a.ra'·ındaltl nuntak&da 
la~ blr itaııran kılası )'oktur, de
nebilir. K-.if kott"'""1S, büliln 
ımnla.k.ayı lı.aplamaktadır. 

Tobnı.lı mödaraaıan illi lııal1oa 

ınllrel<keptlr. Bar4iacla ,...ınız bir 
müdafaa haUı nntı. Tohra.k'11111 

laarkıl - llatıı lurk kllo--
n kadar umnlııkta bir kavUı şek
lindedir. Da!ıUi mlidarıı.a h:ı.ti.ı IBe 
17 llllo- ıızunlatuntiadır. 

Llbya.dald ı. ..... utm miisı&kloel 
ıı.i alı her ae olw'sa olsun, Gra
&lani'ırin ool< rena vuııre<.., ba
lundııiu muhadllutJRır. J::slrleri he

oaba Jı:.a.tmadalı, G .. ı.aı, Lib1a
ılaltl ordaawıan eDlrilıtle balıı.naa 

&eplarm, kamJ'oolenn, m~ 
luı "" dli;er hwıı mabemeabıla 
lıemea 71lJ'ISW lı.aybelmfflir. 

N. D. 

fif muharebe tankları kayalık çöl
:le üç haftadanberi Tobruk yakın
larında hareket halinde bulun· 
maktadır. Şimdi Bardianın suku· 
tundan .sonra Tobruk başlıca hedefi 
teşkil etmektedir. Bu mevkiiu mü
dafaa hatları Bardianmkilerden da 
ha geniş bir çevre vücude getir
mektedir. Fakat bu istihkamlann 
Bardiadakiler kadar sağlam olup 
olmadığı ve burada tutunabilmek 
için kafi :miktarda İtalyan kuvvet. 
mevcut olup olmadığı malfun de· 

ğildir. 

Dürucü İngiliz tebliğinde, lngiliı 
kuvvetlerinin Tobruk yolunu gar
be doğru kestiklerine dair bir :Y.i 
yıt olmadığına göre, Mareşal Gra· 
ıianinin Tobru!ta takviye kıt'alan 
göndermesi ihtimal dahilind~dir. 
BARDİANIN EHEMMİYETİ 

Kahire, 7 (A.A.) - Reuterin im· 
naratorluk kıt'aları nezdir-leki hu 
susi m uhabiri yazıyor: 
Bardianın düşmesi , İtalyanların 

'.naneviyatı ü zer inde, Sidi Barranı 

ve S,ollumun geri alınmasından çvl< 
:aha şümullü bir tesir icra edecek· 
tir. Sidi Barrani ve Sollum, birer 
' ·öyden baş' i bir şey d ef;.UdJI , hal
·,uki Bardia, Vali konağı , X üc;-;li 
'.<ilisesi, deniz kenarında beyaz vil
laları, oldukça büyük toniliit.o hac

•ninde gemileri alabilecek iimanı 

'le tıpkı bir İtalyan şehridir. Bar· 
j\a, ayni zamanda _çok iyi tahkim 
dilmiş bulunuyordu. Birinci han 
~ müdafaa hattının arkasında, sai(
lam kayalaı "Jı!'.ın müteşekkil tab'1 
bir sed daha vardı ve İtalyan mü 
iıendislerı, bu kayaları kazarak :
~inde sığınaklar ve mühimmat V 9 

iaşe depoları tesis etmişlerdı . 

1TALYAN TEBLİGİ 

&e oldu.tmıu bissett:. Döııdü, bakiı ; bu vana ne olmv.ş1a? 
lı.enill köyünden d~H Melunedin otlu 

* Basa.ndı. Hasan Kauı cbYll'& yaklaJjın- Bir sabalı K.ucı dayı bermutat ine-

oa, alının dfaginlerln1 tekti. Thlyara ı l\"lni l12imııı. içinde bir .._ söl bulıt-
- kıilaklıın ağır işiltlii lcin - Y lillsek 'nan bir iMia alıJrdaıı çılu~ordu. Dqarda 
....ıe: Dağlı Osma.nla briıJqlı. Daih: 

- Ufvlar olsun, Kazcı d&Yı! dedi. - Na&ll, ~P bol alil yeriyor """' 
Kazeı dayı Basana baJtlı: i111e sonlu, 
- Eyvallah b&ııım, sana da ııi1lriar Xucı dudııklumı bük .... der$ pn-

olsunl aı: 

Basan bıei i lşa:rel eıtıı - Hayr koın.,.m, d..U. 
- Hayırb olsun daYI, llaJmaiı lıalın Ve tas i~lııdekl sülü &"öslerdl: 

01-I - İşle bir damlacılı. b'. .... y .. Ballralı:I 
- sat ol Jınannn ! 1 evvelce blsl otlle ""7va7onlu. Bilmem 
- lta.ça. aldın? bu hayvana n e oldu? 
- On ı.., bankanot .. Pallalı mı ki?.. Dağlı Osm3'). bir a.n diişiiJMlöJdn ııon.. 
- Kao yaşuub Un!'? n: 
- Bt'"Şinl yeui bi tir~ - Sakın, dıedf.. Ba.yvana. n:ızar def-
- Tüyü o kadar parlak defil amma.. mlş oımasml 
Bu aöz ibl.lyann pek boşmı.a gitme- - Kim bllil'T. ıı.ııı.ı 4e na.ar lkk-

m-ı,ti. Kaşlarını bafl:pe p.IU ve bin& mlştirl 
.erL bh· kvırla : -Sen onu blztm topal Mümine bir o-

"T- Gi>1Jtrin~b1 içine bl bak. Basan! Jı:n1u.vıe.r. BU.bin :ra, g eQenlerde benim 
dedi. ı.:'a('m ktU73 ·;ıyun, blllr ıni.sln? beya.z iuetln de sütö kesllmiştL Bayva.
"a.uı dayuıda a.klauacak göz va.:r mı k!"l na. nazar deidiii.nJ anladık.. Müm.:ne o
Hayvaııın ahma baktım. 1'elmtll diş- kuttuk. Bir ııe1i kalmadı. Şimdi evvel

~erl duruyor. Sonra hıtl ırles (hıdrellez) kinden dyade süt veriyor. Sonra Muha
lle d• buğaya &dm\ . Dört ay'ık a:-ebe. cır Mm;tafaıun na--. atrann IDeğtni 

Hasan lhti:ran söceoıdirıll~ anla- ele 0 ııağladıy.iı. 
ımş!L Gönlünü ıı!mllk isledi: - Olur Osman ata.. l>ueön Jll'ıimlne 

- Bilir erum dayı, dedl. Ta.bii b'eden bir okulawtt1inı. 
daha lecrlibellsiu, hayv•,ndan da daJıa * 
iyi a.nlırsm .. Her ue ise •• ~ı:ad.enılıi da- Topal .Müminle K&zeı dayı &hıra slr-
tı.a gCJJ('~. sonra .-ebe hn;ş te on bet d iler. !-i timin Z~ynebe sokuldu. Bir .kao 
ıı.a:ıu ueus doğrusu... kaç a:uıiye ona ba.ktı. aonra ;ranın31iında * donı.ıı nıtıırara: 
Kazcı day~ asıl adı MAhmut idi. - Nazar d•iı>Uş! dedi. ilave elti: 

~Iakedo• • i.ıl. Otuz yıl evvel, JıenU. - Şhnıll bana, bir a~ IPdu ıımsır 
otuz bet y ;ı• w da bir ccn~ken kanın ve yannasile, blru 811 seilr ... 
km Ue Trakyaya &"'imiş ve Hııyrebolu . Top! )(!~tiyann ıetinliit ""711 

t a,...asma bailı Ha ... kbJiiDe tı;.Un . olun- okudu. Bu oku-um,_ su ile mısır ya.rma.
mrrtu. Memleketlııde sa.ttıtı bir kıw sı- smı yoğurdu. B"1to Zeynebe venll. Son.. 
~ırın para•mı yolda sa.rfetllii lçbı lla8- ra bir doktor edası Wunarak KUCll'a: 
Jı.öyürc beş para.s>ı gelmiııtL - Arlık üzölme dayıl dedL İnşaallab 

Geld.iiı sene HaskfiytiTTdc m.1llıtar, Ha_ yama, kadar bir !Jeycl.ği kalmaz .• 

saı:un !Jab..'l., l deli IU.e-hmet ld.L Deli Heh- Blraz sonra Kucı dayı önde, t.opal 

met, l\<lıı!ınıudım, biDt:ı....,. wıuıı. ııocu- lJfunln &rkada olduğu halde ahırdan 

(unun Jıaliııe acıya.rak oıw yüz şinik 0) oıkarlaı-!t"n Mümlıı riJ-yor ve ken_ 
İtalyada bir mahal, 7 (AA.) bakla - yanoı bn~day yarısı mısır - dl llentllne: 

ttalyan orduları umuqıi karargAl.11~ ki.bya. Ja.pm:aş. kendlSine ve ko.rdmi c!ell - Zavallı ihtiyar! diyordu. ineitue 

alı bl ·-· Uü•~Y!iıe alt yüz kiinır kazı ıüımet ifL lıak.ikal<.n nazar <ieid'iine inandı. Hal-
:ını 214 numar te ıgı : . ,. 

ui dP ona. verml.$ 1. hukl işin ie y ü10Wıti bilse ... 
B~diada henüz mukavemet et- iş:o o yıl ~Jıı.ıımuı bz gültüğö kin Jlak ika.lle Ze:rnebln sütü ualmam1'1L 

·nekte olan son mevziler ayın be· ı ena oKucıı lilı.abı verilmltı ve blblıara T<>P31 il-lü.mlıı. her ıün onu gizlice ııatı
~ inci günü a·kşamı düşmüştür. Kıt- ,-a,ıa.nınea, bmıa bir de edayı• keJ:m.-esi yer ve meı.nl•lt·rinde biru süt bır:ıkıyor
alarıınız yirmi beş gündenberi y ük· ilave olıınm~ııtu. Artık adamcağ.ızm a- <lo. Esasen bır z...roanlar Dağlı Osmanm 

. . - -i ·~ un~·"'-••"• Kao:cı dayı '"-e -•-- AVVeJ de dl~er ~-mşui:ı.n mu ek cesaret sabi!elerı yazm:ış!e.rıı· · °' ~~ u~_,.- ....., ve o~ ~ • - -
o::. S-ır ıhyordu. rıa.cır MW'"talanm. ineklerini de~ tiçcr, 

;e düşmana pek ağır zayiat verdif- KnN 11;ıy 1 , H1U<kö:vüntl• üh k•bv•- , ... ..,...,.batla be p 0 sağmış ve M:nr.ı. lnd<

'Di§lerdir. Malzeme, insan, ölü, vr- lıl<, blunetlt ' rlık, lih sıftrUııaçl.ılı., co-1 ıcrluhı .ı.orıı m·ini bir türlü t.e~bis ede-
rah ve kayıp itibarile zayiatır.uı. 3.- ba.11,tLi. .'ı':.ı.ıM?.rak evini aeoind%17or4.a.. miyen saJıJ :rterlne, laay-vanlara nuar 

Arnavutlukta 

* değdiğini, onları birer defa ok111R:ı.kla 
İlıfüar iki yıldan1-l lı>Plll lililnılııbı Q-i edeblleoetinl SÖJ!emiş, inekleri o.ku. 

ev!nln bir (Ö'IÜ:nde oloraY<WdU. llfliml· 1 MlW w tabii eknduktaıı ........ anılı. süt. 
nlıı .ahırı almadığı tç.ln bir ~ı.-._?.~ ile 0 !erini ca.Jmamı_.tı. 
yıl wtm aldllı blır düveyi, biü:,. :ık komsu \\..:'.ü.m.in evine girince ka.roı:ına: 

(llaf lar..tı l ine! oaırtadıı) dallı Qmı•nm ohıruıa bafh:l'onlu. Da.i"- - Hanlfe, dedi. Şimdi Xazomm lnfl-

lar aşağı Şkum1'i vadisinll vardık- lı Osmanm a!ıırt a;eni' .,,., ayııı """'""" tini okudınn. ı\rtık ouu oatmııracaiıs. 
ları ?aman, İtalyanların YU1:0Slav ... i da ınazb11ttu. Ka?:Cl dayının sarı km Ve rüı eı'C!k Bıive etti: 
ya ile bir harp iıılimaliıu ıuıza,ı İ icln ıle .,. milnaslp yer bıırmn idi. - İki a>dır sütünü hep bı. alılık. 

. • 1 na~h O•man iyi bir adamdL Kazcının Bwıdan soııra artık sa.bibi sahm!. 
dikkate alarak kuvvetli gurette da ine.1"'DJ kendi ahınna ba~h.tna.qna hzcı dayı sevir.eS nden kabına sıla.mı. 
tahkim ettikleri Librazda mtistah- mü.saa.le etti. yordu. Topal Müm'mn oköwnası derhal 
kem mevkü kar~ısında bulu.nacak- K.:ızcı o ak""'1 ~ ahıra çekli. lllr leslrfnl ı<öslemılş ve Zeyn<ıp eokisl gibi, 

Iardu. Bu mevzi, dike~ te[ örgii- köşeye bıığladL önüne de m..,r ırannaaı yine bol sül verınll'e iıa'!lamıı;h. 
lurile mahduttur. Her ileri hare- döktü... K .. zcı dayı ,lındl herk- k>pe.1 M&o 

ketle Yunanlılar, italy~nlar,: kar- bıtiırar eriesl a&balı """ llna - 11fr;mııı olan ınetınl nası 1.vll"ltlnlltini 
.:· . 'ein erllmden ahıra girdi. İnetln yam- mbıtleau t11lullrle balıaecliyor vo mıan. 

şı çok aleyhtar bulun~~ da~ kabı- ,.... celdi. Bir müddei hayvanı: cSan tıs, "1lalııronla. 

Y ~iurtÇ°u Ekşinozlu A. Halld ~ 
Sayın dost ve m~erlnln Kurban Baırnımını tıobrlk ile keobl l 

tere! eyle.-. Bu ınünasebetie pelı: ~: Yeni ~ gelecıethıl 
tebşir e:rler. 

TEK KOLLU CEMAL 
GiŞESi sahibi·: CEMAL GÜVEN 

Daima yükaek teveccüh -..e iltifatlarını esirgemiyen aziz 
me.lekta§ların ın, İstanbul ve la§radaki sayın miifterİ· 
lerinin Kurban Bayramlarını candan kutlular. 

YENi TERTiP BiLETLERiMiZ GELMiŞTiR 

BAYRAM GONLERI GISEMIZ ACIKTIR 
1 

ADRES ı İstanbul Bahçekapı Caddesi No. 27 

Şayet bu ko a1 V"a caııl 
güzellik ted iriııi kul'.t 
nırsanız siz3 dil ayni sö~ 

söyleyeceklerdir. 
Her ıenç kız, bu kelimelerlıı aJıf!I 

Dl d1J7n>alt l:flyasındac!Jr. Buna dJI 1 

ıraJwıda na.il olabilininiz. Kelfedil"' 
pek basit gü,ellik reçetesi sayesin~ 
yalnız. birkaç gün zarfında sevilrı 

1 
nizi yükseltebilir ve cazibenizi ııtl11 
bilirsiniz. En esmer ve en sert bir 6 

beyazlatıp yumuf!l tacalt ve pe,-.,.tiıt 
yık bir hale ifrağ edecektir. Kczıl ' 

Emekli Subaylardan Harp Malulü muş ve siyah benlerle dolu bir "'" 

Tek 'c; llu Cemal Güven zeleşecek ve sa! bir hal alacal<U' 

l:ıı•••SllllllilM•llilll.'llı,m••••••Cl••~••••••DI ! Bu baptaki müteha~ısın bu naS'!Jı' 

Ecnebi aeyri.t.ef ain ş ır
ketleri ve amatörleri 
Cemiyetinin Hey'eti Umuınıiyesl 

24 Kanunusani 1941 tarihine mü-
sadif Cuma günü tam saat 11 de 
Galata, Kuto hanında 7 lllUllllaralı 

dairede vulrubulacağını :ınezkfır 

Cemiyet azalarına aN ve teşrifleri 
rica olunur. 

R UZNAMB 
1940 mesaisi hakkında.ki rapor, 

bil.ançonun tasvibi ve çıkan İdare 
hey'etinin ibrası, 

Yeni İdare Hey'etinin seçiJrneıri, 
1941 ııenesi için öd hesap müra

kıbınm seçiJ.mesi. 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Veli Eı')'ii.ksel: Beşik>taş Ihlamur 
Uzunc'lova Çeşme sdkağ;nda· Re
Qep nezdiııde otururken, halen i
kametgfıbı meçhul. 

Ziraat Bankası tarafın<ian aley
hinize açılan 5Q seru;tle alacağı o
lan 145 lira 60 kıurll§un tah.~ili da
vasıııda: Viılti teıhligata rağmen 

gehnediğin1zden haılrlom.zda gıyap 

karan verilerek muhakeme lQ/2/ 
1941 pazartesi günü saat 10 a ibıra
kılmlfJ-iır. Davacı avuka·tı medarı 

tatbik evrak ı>lırnad1ğından istlk
tabm= istemiş ve o şekilde ıkarar 
verilmiş bulunduğundan, mezkfır 
gün ve saatte yine gelmediğiniz 

takdirde iıstiktap yapıJ.masından 
kaçrrını1jj ve senetlerdeki lmzalıırı 
kabul etmi~ sayılacağınrz 20 gün 
müddetle illınen te'lıliğ olunur. 

(1846) 

~Kötü ve eski· 
bir tekne 

Dl okuyunuz: <Tasfiye edilmiş, ıaze ~ 
mak ve zeytinyağının cUt üzerinde 

Beyoğlu Birinci Sıılb Hu:lruk ke!Me yumuşı.tıcı hır te>iri var<!" 
Hakimliğinden; lkl unsur hıılihazırda diğer kuVV,ıı 

Müddeiler Sultana Gaınel ve a- dirici, besleyici ve beyazlatıcı uns~ 
. _. .. . la beraber beyaz (yağsız) TokaloJl 

1 vukat Ural Dilegın müdkl.eıaleyh- mi ıerkibine kanştırılmıştır. 3 guıı 
!er Beynğlıında Asmalı.meooit ma- bnda T~kalo". kremi cildin.izi, hi~ 
hallesinin Meşrutiyet caddminde lemediğınız bır derecede guzellef 

ve J'umuptacaktır.> 
147 No. lu Pinto hanının W;üncü 
katında muklman Klera Amraan 
ve ayni adre&te Ester Amram ve Silivri a.hkô.mı ,,ınsıy e bıiJPi' 

. İsta.nb ld San h ğinden: yıne u a asaryan anı 

karşısında 37 No. Ju mağazada mu Bulgaristandan Filistine gıı;Ji 
kim İsal< A.mraın ve yine Beyoğ- ~ ~en, 12/12/940 tarıhınde 
!unda Asmalımesdt ı:naballesinde n oıvarında batan Salvad9r g 
eski Kabristan yeni Meşruti)"et cad si mülteci Musevi yolcuJarıt' 
d ind 175 N 1 Anı part 

kayıp ve ölenlere aıt eşya ve 
m e o. u ram a ı- k d ahkem . , ed el 

. 3 N 1 d . ....,_.., uki- u a rn emıze vaz ıy 
manının o. u aır=u ... e :ın . ld _ d ,_..__ "' 

• 
1 
mış o ugu.n an, meı ... w. e.J. 

man Bohor Rob<tr Hayım ve İsak nukut üzerinde bir hak iddiv> 
Hayim ve Y alro Hayiıın -ve Lea bu.lunanların kanunu mwJ.ıl 
Misisraoo aleyhlerine açtık!Bt'ı i- 534 üncü maddesi mueibiırıce 
zaleyi şüyu -davasrnda müddeie.- tarihinden itibaren mirııııı;_, 
leyhlerin j,kaınetgAlılarının meçb>- nın üç ay ıa.rfında müraeaa! 

1 

1 
. • 

liyeti hasebile mMıkmııece bir 8'Y rek, isbatı veraset etme erı, . .ı 
müddeUe ilanen tebligat icrasına talııdirde yine me?Jkür kal1" 

karar verilmiş olduğundan, muha- ayni maddesi mucibince tercıl<; 
keme günü olan 13/2/941 saat 10 hazineye devredileceği il.iıJI 
da :ınah.keı:neye bimat veya tıilve- rıor. ,<~ 
k8le gelmeniz tebliğ makaıınına ka- - -- ı 
im o.J.ma.k ü:ıere ilan olunur. imtı;,u ııııhibi ve neşriyat ~ 

(18M) 
1!. İZZET 

llaaıldıiı yer: Son Telgraf ~ 
========================================~-::? 

...,. 

leleri mm.ta.kasma ya.klaşmakta· ı rawum!• diye olııfa.dt, sevdi. Sonra. te- Köy halin time bmıa lnanM>dı, inan
dır . Bu kabileler halkı, çok cenga- mizlemek ii•ere yemi ile ekildi. Bu ..,. malt lselmedL çünkü, Mlim.lıt 1<öy4e pelı: 
verdir ve İtalyanların cenahlarmı ....Sa ır-emlli!n lolnde ı<i<1•rin• bir Şe>' fena t"'1ıtıınuı bir a.lamdı. Eli uzunda. 

1 _ ... t ~--·• H .u •- (Ba•tanh 4 üncü sayfllcla) 
kal • · · • ·· al fır takıldı. Bu oakısla birlb rlne 7- Ça.lmadıfı gün .-- e • ....,...ı. a- su~ • 

,.e ar arını ız aç ıçtn Y ı;u:ı - ııı- aı •ıtır .ı.ı idi. llaUeıı bir de .ı.ıkaaı vardı. Böyle I~ rar af.fını rica etti. 
sat ,,., esliha bekleme\tedu. Kazeı binl~nblre kalbinin sızladıJmı, blr adamın manevi bir lludrete sahip _ Dün gece, vatana avdet seviıı-

Atina, 7 ( A.A.) - l' ı · Em- yandığını hİ!IOctt!. Kısa bir müdde( laay- oldııiıma tabli klmSe lnaıım""1. Faı.at ci ile 'biraz fazla kaçırmışım, m 
uiyet Nezareti tarafından 6 ikinci- rel ve teessürle bu diııleri evinli, tıe- . Kazcının oözler!nl Dağlı Osmanla, mu- . 
kanun '"4anu neşredilen tebliide virdi. Bwıu takiben ınet;.ı abmı aıı&-1 bacır Muslcla tb ıeyit edince, bir ~ yaptığımdan ha'berını yoktu. Bu se
memlelı:et dahilinde aükilnet JıÜ- . rzk bakla. Ha.y..anm illi ön dlşiııln yu- ırenıı müstesna. herkes hıma lnanıvenll. bah kont anlattı, fevkalade mahcup 
k"· .. d"""il ka dedilm ktedir !eri boşta. Zamanla topal Miım!Jtin r.,,,.. bir a- oldum. Sizden ayrılmadan evvel, e-
unı sur ug Y e • •. İnei;ln eolıl sahibi, on yaşmı ~·~n v• dam olduğu wıululdu. Şimdi o adeta kö- linizi sıkmak, .kabahatimi affettir-
Atina, 7 (A.A.) - (B.B.C.): Yu· lhliyarlıktan dişleri düşen bn hayvanı yiin dokl<>ru o!mıış\u. l"aln" n.....,. tlei- k lst" dedi 

· Ce he · · ı •u 1 • _ me ıyorum.. . nan ft&D1i tehliğı: p nın, yenı ı.ted;ii Hata oatabilm<>k wın. bu ıllflerl m)I bayvaula.rı de. • ar IA nazara ugra... 1 

: \.det Urabk Lira 
1 

1 2000 - ıooo.-

1 1009 = 3080.-

2 750 = 1500.-

' 508 = zooo..-
8 250 == zoeo.-

Si 100 = 3580..-
j mevziler işgal ettiğimiz ilç nokta- 1 tekrar oakııla yerlerine ,.apı9_tmnııı ve ımş. hasiaia.tuıl!ş kimııeleri de on& oku- Bu sözlere akan sular durou. U-

N k T - ıunda düşmandan 219 esir ıldık. ı bundan .o·ıra ııa:nayıra retlrmiştı. tnyorl.ard. zat tığı eli 'ben de sıktım. Fakat evyor a ymJS ' İŞGAL EDİLEN KÖ 'LER A•' ;ıı roya..~ı çabulı. meydana o*· Saf Kazcı t11yı, T<>pal Müminin .,.. kendisine yarı şaka yarı ciddi, u-
" IO = 4000.-

1 •to 20 - '980.-

-
1 
_ıı. ~"a.ıtaı ne yuık ı.ı a.rtı.k if işi.en zara brşı olan keranınliue lnanmıy:ın fak bir ihtaı·da ·bulunmaktan ken-

<Bat ~ı ı __ 1nc1 sayra.ıaı Atina, 7 (A.A.) - (B.B.C.) : Yu- geçmişti.,. 0 bir kaç ırrnoe, ne zaınıın, ne....ıe raot-
111.tlll kendılermı mudafaa etmek nan ilerleyişi bilhassa sahil mın-. ııeŞ ay ıonn. sarı kız dolhırda. Bııu· ıasa, hep Müminden bahseder: dimi alamadım: 
iıııkimllıı verecek ber türlü.vesait-

1 
takasında ve merkezde Klisura tının dişi olın:ısı K:vıcı dayıyı ""v!ııdlr- _o ır.ımnslu, temiz bir adaıadır, AI- - Bir daha yaptığınızı bilmiye-

lc teçhiz edilmeleri zaruridir. Aksi 1 mıntakasında devam etmektedir. miştl. Zira san ıuz llıt!yardı, .Dalıa 7a-ııa1ım sevgili kullanndantlır. cek kadar içmeyiniz, mülazım bey, 
takılırde bu teçhizat için mühim Klisura nuntakasmda Yun•nlılu - yaşasa bir, illi Yt1 ya.şıyablllnl!\ O Gençler rilüm•iyeı>ell: dedim, çünkü günün birinde bir 
mebla«lar feda edilecek ve kıymet 1 "d b" k k"" • 1 • . 1 ' ölünceye tada.r da bı..,..ğı büyliyeoek, - Pıı.kıtl dayı, senin nıı.mnslu olduğ-u- •Bec de gaz> a duş·· ersiniz (1) ..• Gii-

~ yenı en ır aç oy ışga el.ınış er- - b-~-• b" · · 
). b" ka ·bedii · I k . · An&81Dm yerini tulacaktı. BD ııoyledltln odam .,. -mrn mdır. ı··şı ··k ıldık 

1 ır zaman ~ m:ş 0 nca - dir. Netetılm lbliyann tahmin ..Ulii gibi ll2Y' l ce, ilıliy&r atarm1' kaşlannı ba- u u ve ayr · ·· 
tır. Bu vapurlara 1'll"5ela; topların İtalyaıılar hiçbir mnkabil hücn- doiardulllaıı .,. dön ay BOnra ııan ku f'<tııe ııaıar, mahkemede bir cürümle ıı- Bir kaç saat evvelki zorbalığa 
yerleştirilmesi için kundaklar kon i ma teşebbüıı etmemİflerdir." - öldü.. ham olunan bir masumu müdara ..ıerı m~abil, katilim olmağa ramak 
malı, güvertelerinde denizaltı ve - Kucı dayı Zeynebe - ı.u, bUE3fımn bir avtıl<al etlası lo.lnnıırak: kalmış bir adamdan, hiç te ıınıma-
korsan gemileriniıı. clıvarda bulu- Yeni tayinler atlı idi - eoll iyi bakı.ver, enu bol yemle - Hayır, kayır.. dedi. O hırınzlık dığım bu nezaket eseri, kendisine 
nup bulunamadığını anlamak için Ankara, 7 (İKDAM) - Tıpu, beıliyonlu" yapacalı bir adanı detlldir. M<ısumun kar•• beslediğim nefret hislerini 

Zeynep böıriidö, dlift oldu ..., ıı,, ya.- cünahma ırlrmeyin.1 Klmblllr o Jıınwı!ıfı .-
otojlr veya bclikopter'lerin yüksel- Kadastro Zat İşleri Müdürlüğüne, ~ ukelı bir b..,ıiı dİİD.l'a.ya sellrdl. ti& h1ıtsl otllslix yaptı. Bl-I Bll!lln ani bir şekilde dağıttı .• Tuhaftır, 
mesi imkfuı.ını verecek kiifi geniş- mezkôr Müdürlük Muavini Ke- İhtlynın l.l'tık ... vın- oon yoklu. zaııuederek hapoe"1ler. bazı muhit ve zamanlarda haleti 
lilı.te sahalar ayırmalıdır, Şimdi mal, Derik kaymakamlığına Geves Der rün sa.balı, ak"'m Zeyneb! bluıal Ve ırav3' yav114 bu pçlerln de oiiı>- ruhiye ne kadar değişiyor!. .. 
fileplere karşı tatbik edile_!l yeni kaymakamı Lutfi, Elazığ maarif - b&flı:a.sııa itımal etmedlfl lthı - laiı h•~•rl er!dl, onlar da lopa! Mtinıtnhı bu Hikmet NİSAN 
taarruz metodlarma karşı müda-ı müdürlüğüne İzmu ilk tedrisat YOl'du. . maneYI ı..11.ınmne inandılar ... , 

Zeynep Mday-..... L-• dt -~"........... Jtlelımeı m'CRET 
faa metodları kullanılmasa lıir za- müfettiRlerintleA N••;t tavm edil- ~~ 1 _.... ~'::'"' h...., ~~ -•- B b , - • ...... ~. reıı-ııe aynıım •u- ua- (1) Ma.,.,..., IJ§<i§ı yıılcan: ir r-
'Uret ılaline selmi,tir. diler. 1.ıırordo. Evvelce ırilııd• ~arua llü.911lı Pi (l) Bır ~Uıll<, bir küçUk ••• leoek .. I.. taya çat11rft1''2 •.• de1rıektir. 

- - --- -

Türkiye it bankaıına para J• hrmakla yal 
aı:ı: para biriktirmit olmaz, •1DI zamanda 

taliin '. .i de denemİf ol., .;unuz. 

&otldder: 4 '9W, 1 - ı1 ll:111Dbanh n ıı-.-
l Aiulel. 1 iııııoeı- beoaı>iımnıla - u elli it-

"'· ..... -- km'ıı;J• 
ı..ın ~ ,........ ılalıll edilirler. 

' 


