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liitlerin son General Metaksasın cenazesi l l 5 Bulgar Meb-
n utku dün büyükmerasimlegömüldülusu Meclisten 

~:Abidin oAVE'!_ Mllll merasim çok heyecanh oldu izahat istiyor 
L..JI itler, bir nutuk daha • k 
.., söyledi. Onun bütün Merasimde Majeste Kıral, hü umet ve Bulgaristan Sovyet 

ıııırıııı 

VlaJIKil 

İngilizler Lib
yada ilerliyor 

nuhıkları gibi bir bu- ordu erkanı ve lngiliz kıtaab bulundu d 
it~ saat süren bu hitabede yeni yar ımına güveniyor Londra: 31 (A.A.) Orta v• 
ir At" 31 (AA ) General Me- tur. Bu~'n Yunanistan büyük feY )'oktur. Eski fikirlerinin ına: · · 6 .. Yakın Şarktaki askeri vaziyet 

~elli li~ıer1e twarından ibaret- taksas öğleden 110nra Ak.ropoı ölüye atlamaktadır. Mebusların suali hakkında Londra selihiyettaı 

7 
r. •Bir İngiliz, 1940 senesinde karşısındaki metfenine ıömlil- Merasimde Kral, Veliahd ve alaka uyand dl mahfillerinde b~ldirildiiine gö· 

h hata yaııtığımı hesap etmiş; milştiir. nazırlardan başka biitün harb sı ır . re, Libyadaki lngiliz kıtaları, 
tısabı yanlış; ben de hesapla- Atina sokaklarında, yollann nıfiannın ve teşkilatların mti· Sotya, 31 <A.A.> - İçlerinde ta-1 Derne'den itibaren takriben 6C 

lı:~. '143 hatA yapmıpm, fakat ı·k·ı tarafına ııralanrnıc dı"• ,.0··- messilleri ve Kralın askeri ve 1 nınmış demokratıudan Stelnotr ba- kilometre ilerde Apollonia'ya 
etıd ---s • 3 •• , • k. 1 b lunan 15 naflı: Bulgar meb'usu Te . . . 1 Yaptıktan hatAJarı da he- ken halkın arasından General mulkı maıyet er anı ıazır u- Soloenah meb'uslar ya.kında ~ülnl· giden sahıl yolu boyunca ılerı 
~p ettinı; t11mam '9380,600 tutu- Metaksasın tabutu, Yunan bay- lunmuıtu.r. ımete eormak nb'etinde bahındu.kları hareketlerine dM·am etmt'kte-
er .• &ibi yalnız Nazileri güldü- k k Büyük Britan'-·ayı Atinadaki bir nal listesi haırırıam .. lardır. dir. 

rehileeek kıtlık alaylar haricin- rağına sanlı olara geçer en, . ., . J - ırraı Borf<ı'ln Berch&eıııradfl'll 
de, söyledikleri, İngiltereyi ve Yunan topları Arnavutluk dai· elçisi, muharı~·r kuvv.et şc~11crı ziyareti 'Ye liftler ile :rapt.tı r6rtit
Amerilrayı t~hdide münhasır ka- Jarında müstevliye karşı ateı ve bir bava mu rezesı temsı e- me. 
byor. ve demir yağdırıyordu. diyordu. Z - Bıılıuistanın istikl11· Ye hür-

riyetinin tehlikede olap olmaclaiı H 
Bitlerin sözlerinde tenakuzlar General Metabas'uı millt ce- (Metaksum ölümünün akisle Bulcarbıtandaıı yabancı kıtaat ceçt-

da vardır. •Amerikaya karşı hiç naze merasimi musaffer bir as· rine ait dığer haberler 2 nd rnmestnı vt> memleketin yabancı 
bir düşmanlığımız yoktur.> de- kerin cenaze merHimi olmuş- sayfadadır.) kuvvetler tarafından lwalbıl men 
diii halde, demokrasilere hü- için ne ılb• tedbirler alındılı. 

• 
İtalyanlar 

--o-

l Tepedeleni tahliye 
ediyorlar k A .k H•t J a 1 3 - B. Rooaevt'Uhı Avrupaya f6n-cunı ediyor. Harpten evvel, o- merı a J • apony yan JŞ derdltl haı;usi miimeflt'lll Albu Do-

tnUnizm aleyhindeki şiddetli nu· navanla ne cönişülrlüiii. ' Luııılı-a: 31 (A.A.) 

tuklarmdan komiinizm kelime· len•n tehdidine b İ r s İ y a S e t e f - Avrupaıun cenubu tarkislnde İtalyanların Arna\·utlukia Te 
tıibi değiştirmiş yerine demokrasi unn ıürl'c·t>k bir harp l'lknLUI ve pedelen'i tahliye ettiklerine dair 
il dJfer Balkan meınlekeUertnJn iMi Jlar 

zilnll koymuştur. Irld kinleri Jd t •yo k ı t be sürüklenmesi tehlikesine kartı teyit mevrnf olmamasına rağ· 
itibarile Yahudi düşmanlığına a ırış e mı f a p} ffi) Ş } r Bull'arist.anın ne ''aıiyet aldıtı. men, İta]~ anların tecrit edilmiş 
tinıdi bir de Anglosakson husu · 5 - Sovyet harlrlye lı:omlıterllfi ·u. vaziyt'te cliişmcınek için ccphe-
lnelinl ilive etmistir. Amerika. --0- mumt kltlbl !iiolılef'hl B1111'arlısianı nin hir çıkıntı teşkil eden bu 
diinyanın en biivÜk demokrasi- lngiltereye büyük Japonyanın hareketi ıiJaretı. mıııtaka ını tcrketmenin daha 
lerı' d b" "d' ' d d • (Arkası 7 inci sa:\.·fada) n en ırı ır, ora a a zengır d J k • dd d·ı· ihti'-·atlı hir hareket olacıı .... ,".,:nı • d yar ım yapı aca c ı n n e t a e ı ıyor · ., e nilfuzlu Yahudiler de var ır nazarı dikkate almalan mııhte-
bernek ki Bitlerin Amerika.\ r Ne• • Yorlc, il (A.A.) - Bir oolı: Londra, sı (A.A.) - Dfktatörll'rle ı f J t k • meldir. 
ka11ı hi, bir düşmanlığımız yok mareler, .Uıerlkanoı tn.mere1e ya- lttff&lı: eden Japonya, diktatörlerin a ya e zıp ----<>--
tın; sözü Amerikanın İngilten• ıaeab yar4ımııı ıeııtı ve eerl olaca zfhnlyettne ve onların mutad auiil-

Ye Yardım etmemesini temiı ~:~!:~.Ye emba bir svette psıer- ;:~1~~ı:ı:: 1:~:.~ ~:~!=~ ediyor; fakat.. Almanya Vişi-
blaksadile söylenmiş bir liftaı Din Bitler Amerlka1a ye Amerl· ba.kh cöatermek irin A.lmanyanın 

~~~:~t:.oıd~;!:: ,~::0~~~;;~ ::'t::ı::e:..:i :e!1ı~~~ S::.: :::~ı~~in ~:°~::~a ~:;:. Karıtıkllk haber- yi tazyik ediyor 
Lay d d . dı •iye encümen!, ıtooanelt projesinin dan mulıasara edllmet tıeııllkeslne I 1 1 t ld d ~ a 8 üşman r. er n ey e 8n ... n .. ara Radyo Ga·e•-lnJn da"'n nua.cldel teklini kabul etmlşUr. manuı bulundutuna sörlemlftlr. ~ .. • ..,., 

llitJer, Amerikayı tehdit eder- Ayni zamanda b&ıı :röluek Ame- Japonya yanltı bir :rola sapmı,&ır. h kik ti alı:4am blldirlldiğlne cire Vif' büki-
len İngiltereye gelecek olan h<·ı Blrkao sene evvel Amerika Ue İn- a a er var metı üzerindeki Alman tazyjJdnln 
I fı ·ikan ıp.bsfyetlerl nuUer aleyhinde ,-il tereye birden muhalefet etmeli --O- ~ittik re arthiı ıelen haberlerden an -
eıııl, denizaltılarımız tara n· cr&h&ten cephe ahn&k1& n llooes- Japon devlet adamları bir <'lanet ad- M•I V 1• • kA Juılmaktadır. Bu cümleden olm:ık 

dan batınJacakhr; bu gemi A - ıelt tarafından İnliHere bil:riUt elçl- dederlerdl. Japonlar bu ihtimali bu- ı ano a ısı ve a- ı ÜZt'rr Parlste Alman milrakabesl al-
"- d t b"I 1 Lord BaUfalı:s'a :raptlan bir vadin • 
""'erikan ban ırns1nı aşısa ı e ini dllm Jete idi Bu carantl ıün de ıök6netle derpiş edemezler. 1 t • J d tında çıkan Fransız .-uetelerl Vi4i 
lfıyor. Bunda, hiç yeni bir şe~ ~~ler.:iı~t.ku :ı.erlnd~ müessir oı: Hele Japonyanın lktı..udl Taziyeti e em r 1 ne a ın ı hükümefüıe şiddetle hücum etml'kte, 
)oktur. Denizaltı harbi, 1917 şu- 1 1 redilllll!mifUr Roo memnuniyet verlc~ olmaktan uzak Petcn • Laval darı-ınlıfından llOnr:l 
ı._ n&m~ı ç n ne, . · nlardır· . • bulundufu 111 sırada ba ihtimalin 1 Şimali tlaı:racla. ha ilanfıklıklar Alman - l<'ranıız ınüna.sebatının ın-
uatındanberl yapılmak !steni- ;rvelt in ııöyledlfl ıııöıler şu . derpiş edilmesi pek elimdir. oldıaiu muhtelif kaynakla.r tarafın- kıtaa ıığradıfını zikretmektedir. 
len; fakat ba§arılamıyan bir şey- «Amerika.um gtttikçe cenlşle1en j dan. blldlrtlınll, İtalyan lra:rna"kları 
dlr, Bu harp başladığı günden- endtbtrl miieııııesekrfnden arkası ke- hu haberleri tekzip etmlftlr. Dii~:r ta~aflan, Almanya taratın-
beri, Almanlar, fngiltereye git· ı ~lmez dalcalar halinde çıkan oepha.- ı K o A M ımıano n.llstnin Vekilet emrtue dan '•tı! lıukümetlne tlddetli bir ib-

al 1 1 i--nterenbı alındıiı ve yerine MUino valil'""'ne tarda bul_u_ nıılmwıhır. Kolombla rMl-lbiven bitaraf gemil«!ri dahi ba- ne •e harp m zemes n ..... ,., 1 Al .. _ ... _I ._., • ~mrfne Amade bulundurmak ~areme Torbıo Tallsfnln tayin ecllldlii 1taı - Y.?5u.11 ~. gore man ıuun: :re nezareti 
urdılar. Fakat, Alman denızaltı vaptlfımu yardıma gittikçe daha bü- __..._ ,_"" ... ..- • - yadan haber verilmektecllr Mili 1 soz(•ihıu Afmanyanın Fransanw da-
ıenıileri, İngiltereye gelen her TÜk bir mıJı.:ras• clenm edecıeğ"lınbl Niçin ve nasıl val~lnln VekAJet emrbıe ·aıınnı: .. ~ hili işlerine kan.1mat. lstemedlilni, 
l'emiyi batıramazlar ve batıra- size bir kere daha temin etmek iste- meselem bu kar-.akhk baberlerlnl ~~ansa~akl vaırfyetl tetkik ettltlnl 
lllıyacaklardır. Onlar, her hafta. rlm. Amerikanın y~rdımı sizin ohta- 1 o o p a r a ya te11t eder.ma'hlyette ıöriilmelı:tedlr. "0~·lemış. f_akat, Lan.ltn kabineye 

in 1ı: dd 1 alınması lüsumnna da lfaret etmiş-
bir nıiktar gemi batıracaklardır: iu kadar bl:ıl mltı de mu a es o- S A T 1 L A C A K ? •Ankara lladyo Oueteahı tir. Bıı tezat prlp ririilmektedlr. 
fakat l!MO yılmda oldutu cfbi, ~:'ec!~:.•anm kazanıbnaeım t.emln -
lllilyonlarca tonluk vapur, İngil· ( -----] 
tereye gidip gelecektir. Geçen T s f 1 . . B Ci il n il n t ç t ~ d. e n 
yıl, mo gemi kafilesi, fngilte- ·ramvay e er erIDID azı ı,l. 
renin bUtUn ihtlyaçlannı temin J ı• d -
etmi~tlr; 1941 de de tiyle olacak- Saati erde Tat i i s t e n i 'Unutulmuş bir Os- kactretl karşısında. hissederek, hllr-
tır. meOe bq etmektedir ve ej-eceldlr. 

Bitler, fngilterenin dünya ha- --------•-------- manlı İmparatorluğu Ttlrt devıet ve mmetıne, T1iril ra-
. b. ıba Romanyadan bir kısım malzeme geti- banan hli1tümran1ıı1 neden ıbun? kimiyetı ır seraptan rettir; Yazan: A. Şekip Cilnkü Türkten TUrke ihanet ola-

diyor. Buna, Libyadakl kuvvet- riJiyor, lngiJtereden de ray alınacak mu. Türk rahu, bütün tarihler boyun 
!erin kumandanı mareşal Gra- O!llllllnlı imparatorhıiu tarUıbıln ca, elinde olmıyan ırki hasleUer!ıaden 
zfanf, Musoliniye g3nderdiğl ra- 8oa ıribalerde rapıla.n neşriyat n idare malllf!me temini lnıkinı rö· clhanıirlife kadar Tlicelen ıüzel dolayı, aloak ve Hain olamaa, ohna-
porda, İngiltere dünyanın dört tfkl1etler •lbıaeebeUie kamYa7, rtilen her yere mtiracaa& etınlşUr. devresi, karqrk mUll:retlerba cilmle. m•ır, olamıyaeaktır. 
k . . elektrik Ye ttiael idareleri aın1MB Blrlı:aç cün evvel tehrlmfzde bula- sine 'l'iirk ruhunun h&lrlıa oldutu Osmanlı nıhunu, bh, itte bun 

Ö'5inden topladığı güzıde as· müdilril Hutata Balkl dlbı ırue- nan İn.fUlz Tlıca~t Mümcııslll Lord de"YN idi. için lldtlnlök. 
kerlerle bizi yenml~tir, sözile tecilerle bir toplantı ull&l'ak lılallat ta ıdyaret edUerek İııgiJteredcn ray l'ant. tereddi etmJt bt!tün nülll- Buıibı, Osmanlı ruhunu, bir tek 
ıılaha evvelden cevap vermiştir. vermiftlr. " malzeme satın alınnwrı hwnunm- yet ve ırklann, Türk nıhanan bikir :rercle henüz diri görüy0nız: 

Bu nutukta tek dofru söz •En Verllea Ualıatı&en anlafıldıfma da kendlıılle cöruıfilmüşıür. MllDla· klmJ'al• fmbltfndt'n sürilüp bir re- Ticaret zihniyet durumunda. 
h l b d f" • f "it yi pre febrlmlzde ıe~ 1ıl 300 den Ueyh Londraya ndetlndc bu iti• nlrerlye, yani ııaf Türk ruh1111& te- Bütün Türklyenin zaranna kendi 
aş ıca e e ımız ngı ere ez- fazla tramvay arabası oahşırten b1- nteN11l olacalını ddl'tmL,Uı meatil edeblldlil deYre.. ııefU kiranı döıpinen ve bu aiurcla 

nıektlra söziidür. Führer, 1941 de len bu :mllltar 158 n molriıt, 98 1 ""(Ark 7 ci sayfada) Ne vakit ki OemaaJı lmpara&orl•- canice bir hırsa kapılan ruh, hili. 
bu hedefe varacağını s6ylüyor. romork olnıa-k il.ere H6 ara.ha7• ~~~~~~~~~~~~~ flında Türk raııa kaybol.da, ba im- en ıfzll nesçlere Mklanan treıııt 
Bunu, yapıp yapamıyacağını gö- düşmüştü . IUalzemeslı.llk Jilrinden - ı para torluk tlerbal bir reuleOer ta- mikroplan cfbl semmlarımızm öl-
r~efiz. Yalnız hatırlayonız ki, t.amtrat mümkün olamadıtından NI- Yarın rihi Jıalinl aldL diiriicü teııtrtnden kurtalablhnft 

. . anda ıı EJlülde de 31 arabanın da· • -. ı Biz Tilrkler tekrar b• bnpara.&orla Osmanlı rnh"Udur. 
ıeçen sene de,. Alman mılletıne, ha. seferden cıkarılacaiı anla.şılm.ı"tır. Abıdm Da\ erin mühim bir ta yıktık ve buıün yeni devletimi: Orada unutulm04 bir o.nanlı im-
artık başka hır harp kısı daha Arabalardak! bu azhia mukabil 1 askeri makalesini, Nizamettin 21e tekrar Türk nrbunu hAkim kıl- paratorlufu \-ar. 
IÖstcrmiveceğim, demişti. 1941 yolcu say161 c~n yıld:ın yüzde Nazif ve Hamit Nuriııin nefis dık. Onu da söndürml'lfyiz. 
~ndayız. ı 10 - 15 fazlalaşarak halen _ı.ekmll hat- l b 1 k Onun fsıin bQ'anku dev1Mtnıiz1e 

1 

Tilrkln:dc Uc·aret ruhÜna. da Al 
)arda her gun 150 bl .ak ı taşınmak- ;va 1 arını u aca -ı; ını 1 ıemıısa gt>lcn dunya, ke.ndisinl fek· Türk ruhu haklm olmalıdır. 

Abidin DAVER la bnlunmuştur. - - rar Tarlı: nıhıınl&Q nce panJtm ve A. Sekip 

• 



( iN SON DAKiKADA ALINAN BABIRLIB 

(Bu sütunlarda g{lniln en mühim rlhdıı. yehklen btr M.lhver Jianıb
ırlyas! ve asker! hAdlseler:lni ken- tine geçilmesi ihtimali batna gel
di gör~ümüze g<S~ hüldsa ve tah- mekteyl;e de, Akdeniz hlkimiyeü
lll ederek okuyuculann günün nln inıııterenm elinde bulunmuı 
hAdiselerlni lwlayİıkla ta.kip ede- evvela ıı.sker nakliyatını !mklnsız bı

Albay Knok- Yunanlılar ye-[ İngiliz hava 
sun beyanatı ni mevziler aldı kuvvetleri 

bilmesine çalıJacalıt:. Bu faaliye- rakacakhr. Za.ten, bu ba.reket başla- Demokrasilere yar- 200 Esir ahndı 
timiz esnasında bütün dünya M.- madan evevı de, Va.ve! kuvvetl~rtnln dım kabu} edı•Jmelt• Atine: 31 (A.A.) Resmi teb-

.. .. 
us s lJ 

d.lselerlnin seyri hakkında verece- Libya harekatını muvaffaklyetle nt- lig~ •. 
llmlz hükümler, ortaya atacatı- ha1ete erdJreceği bugünkü seri 11&· K hl İ b • 
mız ihtimaller hiç bir tesirln mah- reket tamndan anlatiliiiakt&aır. va,incton, sı (A.A.) - Reuter: Mttvaffakiyetli neticeler ve- 1:1 re: 31 (A.A.) ngiliz • 

edildj 
Barka hava 
bomoardıman 

rul . 1 aktır B -''tun ...... Amerika. bahrjye nazın Albay . •• • va kuvvetleri tebliği: 
ü o mıyac · u ıou. oa.u- • Knoks bugün yaptıtı beyanatta de· ı en mevzu harekat yapılmıştır. l 

yucunun bütün hAdiseleri kolayca miıJtlr ki: ı .Bazı dü"man mevzileri işgal e- İngiliz hava kuvvetleri, bİ · 
anhjabllınesitie hizmet edecektir.) G .. -tı ··btm ... • b • 1. ~ h B ~ t d ... , 

LW n en mu asaen areit - Almanlıırı;n iyi bir bava. devresi dilmiş ve 200'e yakın esir alııı- assa :rrca ay:rare mey anu" 
Bitlerin Nutku bıun İtalyayla Yunani8tan arıı.suıda bulmak ,,e Iıı&iltereyl tstUaya. teşeb- nnştır Bunlatm arasında 7 zabit hedef ittihaz ctmtş ve bu taY' 

Glln.ün en milhlm td:rad hldhetd- AnUı.vnt1atda Te İtflyayla İnciltere büs etmek Ü7.ere uzun vadeli hava! . yare meydariı İr.gıllz bomUar' 
llbı, Bltlerin tloüııcll llayh'ln teaı- ara.smda da. Lfbyada cereyan ett:lji ıartıarmi tetkik etm~kte tılduklarına vardır. d ~ t f iJ b·ı 
ıdniD ıekiıılnol 711dönümü müııuebe- maliıaı ve muha.klı:akh.r. dair Amerika htikiımetlnin elinde Dahili emniyet nezareti tara- ı~an tayyareleri ara ~m aıı ~ 
tue sö-,Jedlfi n.atlı.k ohnası Jbınt Arnavutltikta malumat vardır. fından 30 ·ı · "k · k CO.i defa taarruza ugramıştı · 

Al .. · 
1 cıncı aııun 8 lş~mtı 1 Dernc ile Hin!!'azi arasındaki e-ıreldlğl ıüphesizdir. Fakat, bu an- Arnavutlukta, Yanan ileti hareki· bay Knoks bunu, iY0&h mechsl- neşredilen tebliğde mem e.r.e ~ 

tuk, ne İngilterede, nıı de Anierlk&· h devam etmekte, İtalyanların yap- nin hariciye encümeninde .söyle- sas yolda bulunan bu tayyar« 
dahilinde sükunet hüküm sür-da büyült bir tesir yapIDlf detudir. tıklan bütün taa.rruZlar ve mukab:.J mittir. Amerika bahriye nazın de- meydanı şiddetli surette bomUa· 

'""'-'"il, bıı nutuk•· Amerikan l'eml. taarru.dar ela büyük :r;a.y!dı mucip ol- mokrasilere yardını layihasının ka- / düğü hildirilmelüedir. t 
,.,,........ -. ı lanmış ır. 
larbıln torpllleneoeft tekllndcJd teh- makt&ıı başka hJ~bk ite 1aramamıık- bulünü istemiş «Baıı tehdit edJci bı- o • 
elli ttrtlsna edillıwe, hemeıa 7tııl hb ta ~her detaaıncla pliBktlrfülmekte- lı:lşatlar >0ldufunu ~yleıtttş. :ikJ, tto •• I Şarki Afriluıda, tayy:ıreJerı· 
.,,- yoktur. 41r. En eoa haberlerden, İtaJ1anlaı:m, aya kMla.r .. Çok vahim bubran» bu- TUR İ( YE VE miz Nega-Negalli yolu üzerlf18e 

B• itibarla. pnılı: t:n.ms, rerei A- btIJiaaa Şimal eeph •sinde alev flf- mle l'elecf'i-hıl' işaret etmiş ve IUJ&• INGILTEREDE kain b:r köprüye l>.ike hUculıı1' 
merikLll ruetelerl nutuktan fula e- lnm m&kbieleor Jı.iıll&11at&k Yn- tıdakt iki nokta ilzt>dne encümenin yapmış ve bomhalıırını bu töP' 
hemmlyetle belıSetmemlşlerdlr. B1i nan mevıılletlıte sık IJlı: taanutlar nnarı dikk!.tlnl çekmiştir: 
tehdidin nasıl bir tesir yapaoafı da yaptıklan ıuılaşılmaktadır. l - Atman havg kuvvetleri tA.bl- tü üzerine atmışlardır. 
aşalı J'llkarı malbı uyılabfllr. Fabt, buna. rafn\en, kahraman yclerinf def:.ŞUrnıir;lerdir. İngill:r; Metaksasın cenaze mera- İtalyan tebliği 
Amerikanın ntttuhı Ayln bumdan Yunan 'lı:UTvetlerlnl dörlelle aanJdık- maneviyatını kırmak ı~ın ·Londrada simi esnasında bayraklar italynda bir mahal: 31 (A.J\.) 
carter Glaas BUlerln bu tebdfdl yap!. lnn bu mevdlerden atma!a muvaf- yaptıktan hcdefsi:r; hombarctımımla.r- d d İtalyan tebliği: 
mamndan sonra: cBen torptllemefe fak olamadıklan ela verilen haberler dan vıızgeJerek şimdi endlistri mınta yarıya in iril İ 
lil%lm ba•lama.mıs taraltanJIDl.> de- cümlesindendir. Bu taa.rruztarm he- ka.larmı bombardıman& baı;lamqlar- Aiık Bingazi'de yüksek kuman· 

-s dır. -. ara: 31 (A.A.;) Büyük E- daıılık, Dertte mcvzı·terın· 1: ... jıJ mı.,ttr. defl sevkülcenl muvaffaki:retler Is- 1 "' 
İnı:iltereye 7ar4ım ~pıbnamam flhsallnden Ziyade itaı:ran llav-vetıe- 2 - İnı:ilnter, Alman deniz faa· en General Metaksas'ın Milli mulınsara edilmesine mani ol 

taraftan olan infiratçı A1lıı. lzasm- rlnln maneviyatını yükseltmek ca- liyctln! durdurmak lizere tamamııe cenaze merasiminin yapıldığı mak maksadile bu ~ehrin tabli· 
dan biri de bu yardımın Blrl~lk A- yeslne matuf oha. ıcrektlr. 1 memnuniyet ırerici bir katile nsultlfüi bugün, bütün Türkiyede resmi { k d r 
m~rika •emllerlne ka111 Alman hll- Bil suretle, Yunan B:ı,kuma.ndan- henüz bulama.mışlardir. binalar,Yunanistanm yasma iş- ~~i~:;~r::1ıe::lı ıti~~i~:m:t· 
cnmunu davet ed~oeii mötaleumı lıfınm nazan dikkatinin bu cephe- -o t•"'ıtk · · b kl t 

lb dil 1 lfll ıçın ayra · arını ma em lerı"nde "CrJerı·nı deg~ı·"ıı·rmı'ctit· izhar ederek: cBöyle bir hil("UJDun Je ce e mek ve bö!,le.lkle m~- Romanyada 2022 ki•i ı· " " :s 
h:ıttii harp nanı gibi serf mukabelet kili lbr vaziyette ve boyük bir yiij[ • • • -s adita.m eti olarak yarı çe~tnişler- Alınan hava kuvvetlerin• 
bflmlsiller dotıınna.sı beldenebillr.» altında bulu.nan on birinci İt:ıb:uı daha tcvkıf edıldı mensub tayyareler, Süveyş .;e 
demiştir. ordmmnu.n 7ilkilntln h::.fitletllmek Bükreş, 31 (A.A.) - D. N. B.: Tiirkiyenin tessürü İsmailiye'yi müessir surette 

Bıınlan dzlJntl:m!e t:ntunca, Bit- tstenaııı an]JLfılr.ıaktadır. Bükreşte tevkif eaııen 498 klşlde-n Atina: 31 (A.A.) Atina ajanSl 
Jerfn nmkunun :r&ı>tıfı aldsleri .e Yunan kuvv.•tıerl Avlonya Uma- mada Polis Bülı:reş ve taşrada. ıu2~ liJldiriyor: bombardıman etmişlerdir. 
sözlerj tahakkuk ettiği takdirde do- nma l!I kilometre nıcsfileye kadar kişi daha tevkif cf.tnfııtir. Alınan teb1igi 
furar:ığı net'cevl tahmin etmek rtto y2klaşmışJardır, Birkaç kilometre da. İSYANIN RESMi VE MUVAKKAT Elenlerin yası karşısında Tiir 
değildir. Ameıilcan g"emllerf ~rpll- ha ilerledlklerl takdirde Avlonya 11· BİLANÇOSU kiyenin gösterdiğj tesanüt teza- Bertin: 31 (A.A.) Alınan teb' 
lendlğl tıokd!rde Amerfka:nm da mu- ma.nın top atefl altına alabilecekler, Bükreş, 31 (A.A.) - Mnv:ıkkaten hürlerini, Yunan efkara umumi- liği: 
kabelei bUmisllde bulunacalı anla- bıı suretle, 11 inci balyan ordıı.swıun yapılan rf'smi beyanata göre, son ~ yesi büyük heyecanla karşıla- Bir denizaltı gemisi cem.an jO 
ıılm:ıktadar J;I, bu, Amerikanın har· vaziyeti büsbütün nezaket kesbede- ya.n hareketi esnasında. geı;en P:ızat'- d bin tonluk düşman ticaret ge• 
be rn~ de fstirald demektir. Ba teb- ce!ttlr. Zira, bu takdirde, bu ordunun teslye kıı.dar büfün memleket dahi- mıştır. Bütün guetelcr, Aria 0 - -

dit. nerhııJd .. Artıerman ı'levlet adam- A•lonyadan alacafi tabiye ve yar- llnde 380 kişi ölmüı ve Uot kişi ya- lu Ajansının Türkiyedeki teza- :nilerini batırmışttr. 
lan ve umumi efkin üzerinde Bit- dun kesilecek "Veya müşkillleşecek- ralanmışhr. Ordunun :r;ayfatı H ölü hür]erin tafsilatını ve Ti.irk ba- Alman harp tayyareleri diitl 
terin bek!edia tesiri değil, belltl bir tir. · ve 46 yaralıdır. Sivillerden 32 kişi sınının Yunanistan ve Mefaksas de birbirini f.akip eden dalgalat 
l.k.sf k sir icra etmJ1Jtlr. Kllsura clvarınifakl Yunan hare- iilmüştür, hakkındaki yazılarını ilk sayfa- halinde Loudrada askeri ehetJl" 

katının ehemmiyeti de bılndan aşa.- t k' h l f} · f"l"' k •• japOnyanın Vaziyeti it değildir. Amavutluktald İtalyan Iarında tebarüz ettirmektedir. miyet e ı ece ere m 1 a 
Diğer tar tb.n, Jaı>on harlct:r• kumandanı General Ka.vaııero'nun Amerikada bozgun- Londra:3l(A.A.) Bugiin Gene yangın bomhalarıyla hücum et· 

na·un 1\btSuö""'ka'nm 80D ~Jerde tlliDal oeplie51ndekl bu nı4'nll Jıare- J l k•J" ral Metaksas'ın Atina'da yapıl- mişlcrdir. 
her ' ' e.5fietlen !stffa.deJle söyJedlJl ketlere te.tebbilsünün 11 in.el İtalyan CU U { feş 1 atı makta olan milli cenaze merasi- Düşman tayyareleri ne ı\İ' 
nutnl,larda Amerüaya aYUrdufu ·ordusu üzerlndekt Yıınan tazyikini meydana Ç l kar J ı dl mi dola:\'. ·ısb·le Londra'daki bü- man arazisine ne do i~ga] altııı· 
tehdltleT!:ıı de Amerikan etkin umu- hafiflet:ıiıeyl istihdaf etınş olması - 'l a.ı.ı 

ıdlr tü·n rcsm"ı dairel"'r, bayrakl"nnı da bulunan topraK ara taarr mlye inde korku n deh!e& te?lldln- pek muhteme • k "' " 
dan dyade bl<ldeı ye lntlal w1andu· Libyada Nevyor : 31 (A.A.) Federal ınatem işareti olara1' yarıya in- etmemiştir. 
dıfı gôrillmektedlr. Demenin İn.flltzJer tarafından elt tahkikat btiı'osu müfettişlerin- d.irmişlerdir. Peten milli inkilap 

Almanyanm muhtemel ceı:ırnmeslnden sonra burada.ki in- den Nichols büronun Amerika- , 
&"iliz mof.örİil blrllktert Blngazl IStı- da teşki1atlandırılmı11 bir boz- lngilterc Bahriye komitesi teşkil ettı 

taarruzu hametlnde ileri harı-kete geçmişler- guncu kolu keşfettiğini ve men 
Bitlerin nutkunda İlkbaharcla fn- ıılr. Bu harekltm aüratıe lnkişa.fı bek sublarınm hüviyetleri malum ol nazırının nutku Vichy. 31 (A.A.) l\Il?li J{oJJ· 

1iltere1e hlicum ed!Jecefl de rlkro- leneblllr. Londra. 31 (A.A.) - E:ı.!ır!;re n:ı- seydcn .. 0 nrn, Mnte~al Pt:ıfaiO 
lunm:ıldadır. Alma.n1a, İn•lltereye DemAden Bln•a.zlye, -hll 007-... duğunu bildirmiştir. -" ı .ıı-ı bl tukt ·· ı ( · 

.. " .. .... 1l&il zın ,..,y e .. r:: r nu a ezcum c bir rnllli inl.:tlap 1(ottı tcsi teş 
•eı;ıen sene havadsn en şlddetH hti- ca iki mühim yol vardır. Bu Derf ha- ---o demiştir ki: 1 k"l tıfı" t• B k hfl h cey• 
camlar 1apma1ı denemlf, fakat, be- reki.tı bu yollardan kolaylıkla yapıl- lngiliz kıt'ları ltalyan ~İleride daha. ağır vazifeler ve da. ı 1 e ış ır. u ~ 1 e er " 

0
• 

men hiç bir ,ey yapmağa muvaffak maktadır. Yakında bu nı.otörlü bir- h:ı acı imtihanlar bizi bekliyor. den evve] bir tetkık komitesi 
olamamıştır. Brlta.nya Adalarma de- ICklerln Blnp:r;I olvannda İtalyan Somalisinc girdi Dünyanın şmtdlye kadar a."la ıönne-, lacaktır. Mareşal bu komite'Y1 

nizden -velev han lr11V'f'etlertnln lmvvetlerlle oarpışa.n İntllh: hV'f'et. Nairobi: 31 (A.A.) Nigeria dt~I en büyük askeri te.şkUii.lın biitütı mütefekkirlerden ve faal ha1sf 
yardımı Te hlmayeııılle ele oka- J'&- Jerlne iltihakı n yakın zamanda. kıtaları Kenyanın sahil mınta- a.ğırlı~ ile İngiltereye saldıra<'aiı adamlarından 40 ki i tayin et· 
PMıaiı hücumun da handan c!aha Blnpıı:lnln de ımlruta pek 11111hte- kasından İtalyan Somalisinc gt- rfuı kd'i surette yaklaşacıiktır. Bii, . • • 
mtivaffalt!yctll bir netJoe -.erecetf meldir. Çünkü, Blngazlıle de mtthhn bu hücuma tek başımın karşı koya.- mıştır. ----' 

ı t h 1 1 t ti lm rerekdJşmanın işgal ettiği Ki- -· a -·•" - -~ as a a m n o unamaz. bir tal:ran ku.,.,e o ası memul b catız Ya galip geleceği:ı, yahut m:ıh- ~ - ~ 
Alman kuvvetlerinlıı. İtalyadan Af- defth'lir. amboni köyünü tahri etmişler- volacAğl'ı:. Zaferi elde etmek fırsatı- A N K A R A ::::::: 

rfünya geçirilmesi ve İlkbaharda. Af- M. ][. dir. n llollamal ı » ı 
~~=:--~~==~~~~~~~~~~~~~·~~
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y=ı. ~~~ --- HABEhLEA 
ALI RESULDEN SONRA: 

BAÖDADIN SON O iNLERi 
Yazan: ZIYA ŞAKlll_ 

Tefrika numarası: 38 

Mdiseyi 1a.na yakıla anlattıktan son- nırsunuz?. 
ra: Dedi. 

Sakın Bağdada dönmeyiniz. Haya- Halüe (Mu'tez) bu müjdeye aon de 
tmw kurtarmiı.k iitiriııenü:, .derhal rece ıevindl: 

İngil~z 
Alım 

Lirası 

Satımı 
Horasana çekiliniz. - Derhal başını kes, kellesini ba- Ankara, 

11 
(İkdam Mubablrtlt' 

Dedi. na getir. ~ 
Boğa, bu teklifi gururuna yedin:- Diye, emir verdi. den) - Merkez Bankuınm klr •• 

medi. Hemen Samraya ıiderek ora- Velit dönüp geldi. Hapsettiği Bo- zararı, hazineye alt olma.il üzere, IJI 
. . ' Jidl lirası alıp satılmasına djll . da kalan pek az Türk askerllim baııı- fanın l:iaıını kesti. Bu kesik batı, a- ,. 

Vazifslile şiddetle merbut olan Bo- hal Bağdada avdet edinfz.J na geçmek .• Ve bu küçUk kuvvetle tının saman torbasına koyarak Bat- kararname Heyeti Vekllece tasdik 
ğa, )tıyu' bır ıtaat ruhuna . malikii. I Bu emirnamenin yola çiktıb ıtın, Halifellin sarayına gitmek •. O fesat dada getirdi. Hallteye takdim etti ... huımıış~ur. · t• 
Der 1 Halifenin emrini yerıne getir ı Halife hassa aSkerlerinden bir bö- ve entrika kaynağını, altüst eylemek Halife, btl kB.hfaman Tfu'kün katili- .. * Turk liıglllz ma~i a~&fdl&sı 1j,. 
dı. Hemen Samraya dönerek, kı~la- ltik gönder rek Boğanın k .... _. istedi. . ne, on bin dirhem mülı:Mat verdi. k~lerlrıe ı:azaran, lnııltere ve , 
dak askerlere hazırlık emr i ve~di e qnag._ . . , gı!lz lirası ırrııbwıa dahil olan meıı' 
Ve bu hazırlığı da süratle ikmal ·et~ !muhasara ettirdi. Bütün mallarının! Fakat, Saınra.~~. geçmek için kaj'ık A:Ynf zamanda ~~ellef bır ?''at leketlerle yapılan mübadf'lat do1'-' 
t irer ~. ertesi gün !ırk nın başına m üsadere edilerek, bükilmctin ha- beklerken, - Bu~ bı~ Mdl~ata va- g'.ydirerek'. kendisı~ı oldukça muhım :rıslle yapılac:ık tedlyelcr}D sınetl lC' 
geçt l\t . 1 h ... t tr zinesin~ naklolunması için emir kıt olan - (Velit) ısmınde bır Mağ- bır memurıyete geçırdl. rası kararnamesini Heyeti veıtil' 

. ı usu a aıc ... e c ı . vereli • 1 ripli (Boğa) yı, güya Hailleyi iskat Bedba~t Boğanın başsız Cesedi, ta dik etmiştir. 
E a, Bağdat lan beş konak kadar , etmek için gizlice evine davet etti. katledJldığl yerde, halkın ayaklan * Temvlz mahkemesi azalıiıI'' 

' ~ır uzakla az, Hnlife arka~ . ™.la. bundan ha.oeroar değildi. Ha Ve böylece gafil avladığı kumandanı altında parçalanırken, kan pıhtıları 1 Bursu hakimi Mustafa Erdem, Bur• 
·sın a ı bır rrıi ~a111 ıl.e. s ray ~rk.iı- lifenın emirn~mesı ıten~is~e v~ıl yediği. yemeKiere Jiarıştırcbğı bir il&ç ~ IÇindc kıpkızıl ıtes!litıl~ ol&n talisiz jsa hAk :mllğine ılr. , Kirklarell hdkfrfıl 
m . b rılni gondderdibı. But· cmırna- ot1udri ovlm~r' blnılA ter~dut ıtai atb~ösil- la uyutarak, ellerini ayaklarını bağ- başı da bir mizrağın dern1rine geç!- taıısın f:ıylli olunmaşlnrdir. 
mc •. ı mca ı, şun :ın aret ı : er . azı es ı, emırnamey .. m !ayıp başka bir yerde hapsetti. Der- rilerek ~!erce bağdat sokaklarında ı :.J:ı;. Koı;enlıag eltlllcl t IJ.Upllıtf1ıt 

I t.:' dilia muhim bir vazi- oıa:ı zata devrederek, b~r~aç atlı ile hal bir ata atlıyarak Bağdada geldi. gezdltilmış .. Sôtiro bir kııtıın ıl;;lndc lhrnburg ı.ançllerl Necmettin. uarn· 
i eye ıyiıı ccl.Jmenlz mukarrerdir Bagdada avdet ettı . Lakın, yolda, Doğruca Halüenin huzurun "lKarak· yakılarak külleri, Dlclenln durgun b 

1 1 1 1 
:ı; L• hl'• 

· 1 .. · nr~ muaı· rı tonso 0 !; ıı.,un:ı -. ,1• 
ı k r •. bu r m me- ı kcndi adamlarından birine rastgel- - Y a, Emirülmiiminin!.. Boğayı sularına serpilmişti . 1 elç!llğt i 'dııci ka tibi Rıza. tav in tGJ•" 

m i hiun.ı oıan zata \erin'z. Sız, der- di. Bu adam, Bağdatta cereyan eden · tuttum, hapsettim .. Ne ferman buyu- [Devamı \ 'ar] ııiılŞlerdlr. 

l . 
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S0~E1RLl'K aAH'lsLERI) ~~t#gJ: lng!Itere ile 
-S&..-...ıııı&....-.ı &l!l!P"'l!lllll!A .. U9111i ~--; --..ıııt ..-o 11!!'1111 .......ıız;ı.-.a ....... & ~ malı anlaşma 

Y~~·o~u!!!!tJıl\t!~!: Romanyadaki Elli liraya iskarpin! ----<>- Hitlerün Nutku 
~ =y=~=:~~: A 1 m an o r d u • u Yirmi beş, otuz, otuz beş lira- ~iihi_?1 mikyasta y p.z~n: 
~rtsı.., ıtf'DÜI bwwı<IuJu yo1tuı.c1a ne demek t 1 r ? ya iskarpin derken, ı!ünkü gaze- ~thalat yapılacak Prof: H. Şükrü Baban 

ı ha.berter ıelmektedir. Bwıdan 1 tel erin birinde uElli liraya iskar- Alman dev lct ~efi, nasyonal 
fl\>yel R~yaya ıetlrilJ!ll§ olanlar- • 1 dl b" .. d" D Türk - İngiliz yeni mali anlaşm:ısı .. -
la birlikte Almaa kuvı;eUerinia •e· Y ~llP. C pın.• ~e ır yazı gor um. o- hakkındaki halıer dün piyasada. SO~Yi4li~n1.in, bu lllt!llllckeıte ik-
~u. ta.krimcn 250 halta .. oo kifl,yi Safahattin Karanakçı kuz, .?n ~~ya ~al ~ld~!arı hal: büyük bir alaka uyandırmıştır. Yeni tidar ınc\.kiini ele geçirmcsiniıı 
-.. .. elıaak li&a. ıeliyor. de yuzde uç yüz,. dort yuz, hatta ani~ Ue İllliJWıreden mülıim mik- yıldöuüınü 1 lÜna.sebetile 30 j. 

Alına.o ııa.ı..- l 1 beş yüz karla satılan bu iskar- yasta lQıalat yapılabilmesi imkan kincikanmıda uzunca bir nutulr 
dflHerl nlundll!lU' Y~ •1111a,ı'll' d dahDtae ılrmi.ttir. Eskiden İngilizle-

lerde AlmaııJ&nsı ·• pinler dilerim Me\'la an bun- irat etmi!ö:tiı·. Bu hı"tabenın· tan:ı • ~ ' Balkıınlarda. Jaaz&r bulunmak ~ .' . w ' re klerlN Jıesa.plarında 6,5 mHyon " 
-·~"J ,f Balkanlarda ~lr Ule 'fiirlµeri harbe ılrmemek. hu- ları gıyeeeklerın ayagında para- liradan fazla borcumuz olduğundan metnine malik bµlumnuyoruz. 

~ 
'ı~eıket =~; l susıında tehclit ve "4Yik ederek 1 !anmadan önce, satanların başın- İnırillı ihracatçıları bize satacakları Anadolu ajan»ı yalnu JJylanııç 
•1~:ıaı! 0 Wl-ı ~ulpr Ql'dıılanQ& h.arekeı ser~ da paralansın! mallana bedellerini almak için uzun ve metbalin bir kıs.mını malb\l• 

.. ti5iai ~---ı. •ayee~t ~, müddet b~klemek mecburl,yetlnde 
• 

dirilmektedir. .. .. ~ • . ... - Bu işte beni dilşündilren bir ata vermil: bulunuyor. 
Aıl 1le 

1 

mekııe; kusacw blöfle Tiil'ltlerJ. ı.o- b .,.,. b d b 1 k~ıa idiler. ır 
ıww.ynıun ı·it edebılec~ledıı.i umma.ldaıhrlar.,. a>-a se ep varsa o a un arı, Bundan sonra İnıllkreye yapala- Bu parça üzerinde muhake-

•--- _. m,;4ıyada top - Biz, burada kul- maliyet fiatlarının dörder, beşer cak stparqler loln Merkez Bankası me yürütm~k kabil ve ondu 
~ta oldufu bu kuvvetler, Bal l ...... _._ bı·· • • 1· t l .ı k il •--trlerimbe derhal akreditlt k A k ka-•- Bal'· lh .. ü ı=-ı.- u.......... ef a- mıs ıne sa an ar, ,..eme ma arı- ....., acaca - manat çı armak mümküıı ollU'Sa 

....... rı ve .. an su un a ...-- bl lDıbı ,_ .. _ 1 . . b 1 1 ki f" t&r. 
dar etmek ltlbariJe dlkka.tımız: e- rv 7er..._. 0 - na müşterı u uyor ar, ıat- denebilir ki Führer daha ziyacLıı 
bemmiyeile celbetmck lizımd.ır. ~°.~.u Jlosaıuyoruz. larını kafdağına çıkarıyorlar. hailevi boğuşmanın mes'uliyet· 
şu muha.Jcka.k ki, Ro~ada ~:ı ~ =~aın: ! Geçe1.de bir meslektq, içtimai Yüzde 500 kar ve lerini araştırmıya büyük pay a· 

ter ~ ile ~uz ?lı:ı k·~·ı·l-: ııır Tül'kly~e o,..· mevkii~Man bir kadının yirmi kuyruklu ticaret yırmıştır. Hattı yalıuz '"1 mu--
lban 'kuvveµ Yugoslavyaıda. ı~ik9e harke~ buluna - beş, f)tuz liralıktan apğı çanta 1 i.Manbul ~ı Müra~abe Bürosu harebe değil, Umumi 1914 a~· 
lnk~. etnıekıe . olan m.~kaveın4lt bllm~ l.91D, Jol kullanamıyacağını yazıyordu. Şu 1 memaırıa.rı _Jmıle SOO k•r npıq_ak su- ! V8itn1D müsebbipleri d.e burada 
ftlı:rı uzerinde şıddetle muesslr ol- bakımından blr ba.ta.lt olaıı Bulga.rls- .. . . • .. reUle ihtık:ı.r rekorupu kıran bır ~- • • • 
llllaak istidadında.dır. Ve bu ~ al- tandan geçmetd ve binlerce kilom8'- h~l~e bugun ıçtıın~ı mevkıı 0 18,_n ı luyu yakalıyaralı: adliyeye teslim et-] te1>?ıt edılmıye çah~ış~. Bu 
laad!l l'uı05ıavların. Almanlarla ı, re uzakta.ki merkezlerden ikmali p- hır ınsan da otuı; Iırulı.ktan aşarı ı miflerolr. Bu suçlu Beyofluncla An- tarihi araştırma merakına ~ 
ttlrlii! Y'\-pmak bayafılına dü..~e- ze aldırması lazımdır ki, bu mevsim- iskarpin giyemiyecek demektir. tlranik hminde biri olup 100 kuruşa pılan l\lösyö Bitler elini bıı 
~ler bile, Alman katalarıııa yol de deill yazın bile kola.ye& bqarıl- • aydi, geç bayım, geç! Bugün &atılması icap eden blr kilo teli 570 çarka kaptırdıkt~ sonra 1870 
~~e~ mecbu.riyetlnde Iı:aJmalan ınıyaoak muauam ıüç~~klerle dolu- altlı olan o kazıkçı oğlu kaııkçı 1 kurup .at~ıv.tır. • • müsareasına ve ona takaddüm 
~fiınkun Olabilir • dur. AJma.n orduları, Türklyeye kar- v . J i d" t d k f" • lngılızlere tıftik ed 11- } •Li l'Xo; 1--- d 1.1 

. tı b~ hareket.e girişebilmek için en magaza ara gı ıp . e o uz ıra en uı.ına ...., r ı5.. a.arşısın allof 
.. ,811i"~· .. ~~ yeni haberler dolayı- az tam bir yıl Romanya ve Bulıa- lık iskarpine yirmı beş, otuz lira satılacak İngiliz siyasetine ve daha derin 
-e. duşunulehaecek oluı nokta, j w • t b' k d in "lf ı ı k ı· kJ kad "d .. a:-•. 1 . • 

1 1 1 
Ar rlstanda, öz memleketleri ırf.bl hazır- vereccgıne, us a ır un ura ya- ıı z ermem e e unizden alacak- ve uza ara ar ıı ercık uç i• 

- ıa:'l .. ~nc.ol. m y~ıı ~rm .ıa- 1- ... _... • v ı .. n 50 000 b 1 tlf•"'- ı · 
.._.1 ._ Tra 1 lanm.a.k ve p.uqma.k mecburtye,..._e- • pıcısına gıder, ayagına &"Öl'e hem .. • a Ya ~-. çın evvelce 

1 

sırlık Büy-ük Britanyamn poli-
'u .. ve b us hezimetleri ne- dirler yl h 'f b' . k •• , tekltt ettikleri flattan J~e on fu- 'k . . 

&Jcl'li• hWfnle ıelen p~nJk ,,µ.unu : · sag am, e~ zarı ır ıs Qrpını I• vel'Jllefi kabul etmişlerdir. Satış- ti asına nazarlarını çevımuş vt 
lu.ıe maksa.dile. Alnıa.nların Bal-• Makul ve ~~tdd lcapların haaa- dokuz, on lıraya ısma.rhıma ola- ııar• Y~ında baılaıı~tır. her yer ve her vakit boğuşma-
ka.nlan lı:uvvetllce bir ordu sürmek 111&1 olan b11 hİİl'ı.un ve kanır Bulcar- nk yaptırır. Bugün lstanbulun t Al i b d il . larjlan mes'uliyeti Logdra rlca-
lla"1Mıın1 du11.mu.t elma.larulır. ı 11.ruı ı_öriip a.nlı)'abileçelderi ~ iurasuıda burasında köşe huca• . ınan yapa ı e e erı lip.e yüklemek istemjıı.tir 

• 1 aııık bır baklka\tlr. Ve bu Jıakıka.t, ~ ' ' Sümerbank tarafından iaclrlerdcn , • • 
Malmndur ki, Italyahlar AnıaYUi- Qulgarlan, buırünkii vaıdyctleri11i gmda öyle kunduracı ustaları alınan yapaflann bedellerine mah- Har.P mH ullerini anmak vı 

lnkta. h:ıre-kat.ı giri'ltikleri zaman 1 mqhafa.za.ya ıorlıyacıık dereoecle Ju:.v 1 vardır, ki o lüks camekanlardaki suben beher kilo yapatı için •imdi- hele mea'ulleri teabit ve tayin 
8alıar ordularının da ha~kete l'e9 vetlid.ir. ı pabuçların daniskasını ya~ar. E- UJç 1111 kunış ava.ruı verllmekted.lr. eylemek muhariplerden hiç bi· 
llıes81 !siemi.şlcrdl. Fl}kat Bulgar-1 Ancak ıu var kJ. Türklyenln har- ğer, qugünlerde ayakkabıya ih- İnhiıar Vekilinin rine dilşmiyecek ye~?ne '\'azif&-
lar, böyle bir hal kaJlısında Tür- be ılrmlyecetln& umanlar, l>u kanaat 1 tiyacı olanlar, bu dediğimi yap- tetkikleri dir. Müc§dele at~ine aWouı 
~eaPı otc~UJ< oJara~ ileri a.tılıp I~ harek~te ceçebillr ve Türkler bar- mıya başlar ve o kazıkçı mafa- a-ı..rimlzd b 1 o:ı-..:a.ı milletlerqen hfln&iai bu cehen• r be Praeue tefebbüslerlnl ileri CÖ ....... e Q unan UDU ....,er Ve 
~ajş1.ıı.ııın yardım,f ıa k0tJwa(ıııı ttinnek ~ zaların semtine uğramıyacak o-, İnhisarlar Veklll RaU Karadeniz nemi itiıip kakı§Dlada ilk dar• 

ve mevcut on. ~, derhal 'kör dW- lurlaraJI, bakınız, o zaman o ca- dün Günniillı:ln BaşmücliirlüJii ve benin saik ve müttehemlni lm· 
:.uı~ar .~ubk~~ yerek yüz ıerı et- 1 mekanl11rdaki falıi§ fiatlar, nasıl 1 İnhı lsarı lar Umum Müdtlrlüiünde met labilmek iddiasını derp:ıeyaıı e• 
ır t ıore ....... .,. ~ _ _._ ...... ...:__ ..L...I , k d" k d" d.. . b l ıu o muşlardır. d ? H h b~..1 h 'cin yirmi ~ Al- ~ , :-... - ·=w.u-ııe.--..1 çn ı en ınp uşınıye aş aT. B . . er er mu ıı.re ""e ve eı 

l\llO fırk'Hı!ııun yar '-. kull~ya. kal- Ama d\yeceksiniz ki elbisenin eııktaıtakı fırınl~rın devirde - bütün tarih boyunca -
ılımına mııııtaç o- .,;ı~U.~l~r. od ısnıarJaması, pabucun hazırı gi- marifeti muharipler mes'uliyeti yekdi-
1:-.c;ıiını sül·lelJ\.İ.f-ı ki, Aı;:ı:~aq. : ~·llirmiş ... Yalan, martaval.. Da-. Zaman zaman ~etikbşk vukua ferl~e atfetmişlerdir. Hatta 
lerdl. Bulgar~. hi--1 hp doğrusu, bu söz lüks pabuç- gelen ekmek darlıpıu.n se~p~eri ni- son Italyan taarruzunda bile 

.. _ t,ıe buaiin Bo- li, Y~~tanı ark~.a.n vurma.it ların atmasyonel propagandala· ~.::!. ~::!:"u':.;. ~=~~=..; Musollni ill~imatom.~nu \'e~ir-
"1anyada toplanın. ldai olan Alman t!."şebbusi.ı karşısında Turklyeııln eli ı rıdır, inanmayın~ ualvı »ahalı rtatıarla piyasada sata- ken kababatı Yu.u~ı•t~na ytik-
Ol't\1JSU, Bplgarlarm talJa.n ordusu- .. ~.. 1 -'- · t · · B" l h ııu f~ dô\~pıll)(ten kıır~~ 1ti1' ~ııl" ~ih dprııç.,.-.J 8{Planlaı· var- 0ı1"an Cemal Ka,galı raJı as e~me~ imal etttkl~ri .~o bu 

1 

tun- •.s .çmııtır. ıııat!nn ey . 
l'unan ord:.ılarının geI"llerinc doinı dır. Ve bunlar, ba carıetıerlpt peir ı suretle Beı;lktM h~l~uı muşkül vazı faal polıtika adnmlannıa1 harup 
Seıan~k isUkametinM .............. ıa.n pahalıya ödiJe@elderl ba~ım ri- yete so~tukları tespıt edilmiştir. Buo, tarafta olursa olsun, tarihi mes-

J - .. ··- ı K •• ... k H b I lardan uç fırmcı Milli Korunma Ka- 1. _ı 1 k . 
lltelhqıı J:ılr ta~ruzw TürklyeJe k.u- Piine '1i)iru, b~a bo, v•r hıztıııreyle U Ç U 8 er er nunn hükümlerine söre ~iye)'e ve. U ı~et eri arama . bulmak, cihan 
il hima.1c ıraye&ini ırüdibor elene- kOflll•kıacltrlar. 1 rUısıftlerdtr. efklll'ı •azarında teşhir etmek 
t.nı,, 1 Almanya, Ramawa. dllediii ~ ı .. . "'avd~nlı e~ek rol n naifesbıl daha sakin nıu-

1 • P.Unky kontrollerde m~telif ~ b'tl d l ....1: " tht" ] Al R ada dar ltuvveı tah~lt edebilir Fakat tek . .. S"ker ha.stalan lçln yüzde 2& ı er 8 ça ışan, s .. nun ıras a· 
Pl:l.P. kıf.tlannm omııııy · fır:ınlaı·da 654 kılo cksıK ekmek bu- -.. d ki b l k · 

'ee~üü, görmüyor lll. ilk atız- Alman neterl T~şyı ıe\\!r~ Bgl-ı luımnış ve müsadere edilnliJtir. "4.V~IP-'lı q@IJ .ıı.a.H için Oflain her ~n a~ uza .. aşını~ u .unaca ıs· 
ta, ltaly:ı. lehinde mJ...i51!-f Neç,-* ga.rhıta.ııa !'Yak ba.şhfl gipı, y~yet + Belecliy~. Florya ıazino Vt! Kiit\ i~J ecleıı ç~vıı.rt fıruıJ~ nr- tıkbalın ınuverrıhle?ıae bırak· 
... _ . . ı · 1 ıı l tidd tl b' .. mest kararı-.tınlmıtlır• 1 d 1 U ml L b" .. .. lla11ekeüıl, t&m ~ııaaiyle tipik lJizi ilı:"llımdlrmejt~n hı}li ~ahnaz.1 ıı aı arını t" yı _m e e ır mute- • nıı ı ır ar. ıpu 11ar lD uge• 
~ nüvesini teşkil et"fllekt~dir. Ve v b l ld Al ı.k T" _ ı.ı!ıhlde vı:ırel'ektır. A1J1onyak Jeldı rinden yirmi küsur liCUQ IM;tiii 
IJt Al f 1 B 1 -t.:u e 

0 
'
11 e, m~ya atı "~ iM' + Mı.ıslata udıııda biri (!ün if,i.nei Beledlyecc- Romaııyııya. alpar!ıf o- .. .._ Bolie\·ikler bütün ~µs haı·ici 

man n~. er ~ ı:-a:·~ ıı •- ldyeye lıa~ı ha.smııne hMekaı. gl- agır ce;uı mahkemçsim4e l.fFl ~eç- l~a amonyaklarflan IH ı..ıw... " . . . .. • 
tık q~ı ~ 1'!-t i h\invetı lle ~mit •a>"&lm" licam IC'la'. mek suçundan 2 sene ~ ay hapse dün gümriiie ıtl""'*'· evr" lı~ıaeınnı. d~nnnın na~~ 
~· ~ıh~c~kPJ'. 1 h kk k ki Türki Y _ mahküm edilmiştir. r . fi li.k rmda olduğu ııbı Yi:Ystrak hıç 

Bütün bunlarda.n çıkara.bl41il - 1 lll:~Jl:u-;P~\f:e~kt~ ye ..,:e ro::.~ 1. :* Küçük,ekmece köyün~e Nılaf~ ..,e,H~ '!:r." 1•k m bir gizli vesikaya ipıkun \'C n1a· 
-.i~ mirıa •. ~ıuılıırm •Ba.l.411.nta.r- 'Alman ordıılarına ~'1 4e bıwar-\ ıkı katlı evınden ya~m il~lf· ev e ı ece hal bırakmadıkları halde bile U· 
4- JQevc.ıı Qlın~\• !!~'le, b~~' ır..ak kudrejlııdedirler. ya~mıuştır. d d"'-'·* •leclfıoe Eyöptelll Cenesvyuntı Is- mu.mi harbin mea'ulilnü tay~ 
at--· j w zunçat"lı a marangoı ......,. timlak eb:nefi kararl .. &lhnışhr. Bu "d" ., 
- .. ıqpg,.ızJn, fq.l.~' BııL~a.ı1lan hlfl'- ~kJlyell.m, hfıd'lseler daha neler nında çalı§nn Agopıu! ~yqğına k•- etmiş mı 11 • 
'-- !llÜ!'-l!rck İt;ı.IY!lol"ı kuı1arıpak f&te- 1 söyUyccek ve gösterecek?!.. pcnlc düşmüı ve ağır yaralarup!Jf;ır. ::'nı ~!';!~:~:.clpkl o~ınolere tak- İngilterenin dolgun statiiko:nı 
"tı ;r- !hL2LS& • .,. mµhafan 1'a.Yfı1JiU, Ffansanın 

Gf..jÇEN KISMIN HÖUSASI: 

~lııiu psnıamı h"kuıqetı tçtne ... _ u u ....,, .a.ı.- • d Alsps lıqre11i ıeri ahna~ atw, 
., ,.,... ç n"u ~~•f• ıı:aqıanın ı Yenl~e- .. 1 k l b' 

kan Çarlık Jlusya idi. Bekiaşyan o- rllerln suihalleri harpten ve d t Almanyanın mustem e c ta e ı 
cağını da, ~yaıılari\ •v"eden ~aJlık i.htirazları görüldü. Bu ıebepı:X~~~ ve Ya4ın Şarka hakimiyet fn· 
Rusya idi. Rqsya, 4~yleti Alln•I manlara karşı sulh gµııgt! durmak 1 diıesi, So\'rctıerin acılt. denizlere 
yıkm:ı~. ıoın dunna.dan ça.Iışıyor. NI- ,zaruri olQu. km k . 1,"t"" t 11' ·1 rı Bal· 
bayet Uqqncü Selim zamanında ma- I çı a 'e 'lµ 11lle s a\' !l . 
sonları. hımıkete geçirerek -.ılema Sultan bidnı:i MahmHt aamıınında kanlarda bile himaye etmek ıh· 
ve softaları da eldıı @ıU:vor. »-ktııf7 dahi tanzim asker hevesi yen 1den vü tiraııları ve Amerikanın bu ve-;İ· 

~~~ A_Jlf, cleyrini e.nlPV-k toln rloaU, ae1'41arta.rı ve bir l@k mlil\lm ıyan ocaiı üserme saldırıyor... cut buld~ı. Fakat, Geıı!I Osman va- le ile büyük kf\r ve temettii!eı 
.::..~ iqp§raıorıupnu .. tı yib memurl1e~4 bp J~1"r\ ~!!vtirme- kası Pad.iM)llşrı yıl<!ıfmıl\ı. Çi!qkü, temini ile :\'anıp tutuşması her 
~e elinde tutan bektaşyan ocaiJ lerinin eline ceçerek: a.sıl Türkliitün Jıı(. S. 1'. ne Vflcit tanzimi &Mertdan bahsepilse t ft k k 
"~ife•4 ~> nı bilmek l&zımdll'. milli ve ıllni akideştnl kemiren bir ~ Yeniçerilerin is_yanı muh~ .. .. r.ra an yıınguun 91 masmı 0

• 
~&ıı,YIH& !Cafı JJrhan Gazi devrin- unsur Ecnebi haline gelmJ41,rdlJ. ~ . lüyordu. ~qru- l11yla§hrm1ştır: Sııra~· Bo!i.Jrndpkı 
.. bba nan doll1~anlısınm bir aran h~l1 bir gok bozg-uuluklara ve reu- Bq, hakıkat Genç Qsm<ının H_gtin ; Avusturya yelıahdınıp ye karısı· 
~tlrt1ere11: kurulan yenit1el't ocaiı- leUere meydan vermiş, ti. t\:ünçµ i seferinde .~aayyUn et~istı. Ce:nç Os-ı UçttnoU &~liM r;araanın~~· bilhas- mn bir Sırn genci tarııfmc'arı 
1 lıa.tıaıaıtkr. Hırlstf>yanları:t~ı alı- Selimin katline ka.dar devan: etmiş- mun ve vilkelA.sı yenıçer lı>rln bozul- &«, Ma§&nluırı.ın ve, ~u munasebetle k ti d ·ı . enhaueliğe dii~ en 
~ ••"'h1ne cocukla·rı yttpl~i oca, tir. Üçüncü Stl~ın aama.nında :Rumla- 1 duğunu Silfıhtar ve Sipahiden hayır Fransı~l~rııı sQş~rdilderi faaliyeıJe ka le 

1 Jldıesı be Fk l.. h" . t 
... _,__.. . k ] d • "ri 1 • ..ı·t ı:. .... nn tan .. lmJ lVl Cl1Jl an aş a ,.,ır m~ l~ e ta .... ukleri ıamıın Sliııni olmjlk• nn Etnfke F.Urya hafi ceralyetı va- . a ma ıgını go n e yenigen tanıdın 

1 
?)IZQJTH pe,..ı p.,......_ "!"tt" &IJEcre 1 t B" h _ 

ıı.: alnd.e bektaııı olarak daha ser- sıtaslle Osmanlı hlİ.kümeU ioin ... ,,_ a k~ri vilcqde gıı\ır;nt yi diif4lµııüş- başlandı. ve kıy~~t .~r.~c mc .. z .. 1ır _mu:- a 
t bir tarikata :;alik olmµşlar bu sonluk ,..i•"IJlltHr. 1\1;1.S('nlıtr, lı kta- l~rç\ı. l i'akat Yenl"eri oeaıı.. n-1-4 ı re be gıbı hntun he:ııcrı) etı !ll.ı\ç 

llllteıı 1 .. ' y 81J ın:.ınas yan d d b' 1 hA r d 
~1 8 Hıristlyanlıkhırına daha fa.- şm,tı yıkıp kµvveı ve kµdreıı e'h·ı·i- ' G~pç Osınaıı, llotln ::ıeferinden sorı kazanını k~lgırarnk isyan etti. Hem ar c en ır sosya at ısc ara-
111: lılr tekilde ,arnp, içki ve buna ne almak teşebbü&une g, ('mlslerdlr. ra muntazam aı;ker Yiıcudc getlrmi- teşkil olunan nizamı cedit askerlerini cık bir zihniyet ve kısa, im u • 
~7 .. ıı harekeUerlni muhafaza ey- 1 Prıaaonlann gayesi, lıırlsti;•aıılıia ye teı.:ıebbı.is etm ti. r'akat, Yı>~ıçerl- j kesti ve hem dl! ijçüncü Selimin sa- hiP 2&\'İYedcn göriiler«!.< muhn-
Jllte tlel'dır. Bektaşyan ocagı bir ye.

1 
hünin' v' ntiinvaı verer"k istik· 

1
1er halı er alını..:. s:ı ıv· •rdışat ı synn raYJ1lı IMfar~k kendi$li lıRl'etti 1• d"l b T "? -..i! 0JadU8ıı idi. Az zanıaml:ı ~- lallerini temin bu ııurrllc Oşmanlı eqerek, nğl t.ı, ııslıt{l tahttan in'1ir- 1 · 

1 
~eme c 

1 
c ı ır mı· 

impara.l.orluiwıW& vealerl lmpara.l.orluiuau pa.rça.laınakt.a. Ma- m.İjler ve, boimuslrw. l [Devamı Y~] H. Şiiluli Baban 
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.. E 1-· ---
Yarın Yapılacak Lig Maçları ı -- Biz: go:; sp~' SPORDA TEN 
Haftanın en mühim maçı Vefa 
!stanbulspor karşılaşmasıdır 

Yarm havıı.lar müsait olduiu taık
dl.rde ıerek Şeref -.~ serekse Fener
bahçe sta.tluında 11.lı; nııı.çlanııa. de
v.m edilecek.tir. 

Jtıulıköy aabaıswd.:.ı llk oyun ikincıt 
kümeye diifmell tehllkes.1nden kur
tulmuş olan Süleymanly~ ile lit-ykos 
arasıııdadır. Ne sonunculukla "" ne 
de ş.ampiyonlııkla a.lAJı.alan kalmıy:ın 
bu iki eıekl lı.lilbümüzüıı dost.a.nc bir 
mııçtan sonra adeta l~i idare edec:ek
ı~rln i tahmin l'd!,yoruz .:-,'elif.ev i &ı 

bir farkla Beyko11 le.hin t• ı:onnekle 

benıber ortaya blr beraberlik ftkrl 
atmak ta yeı-siı. bu· d.Uşunce olnıaz. 

A yni ı;;alıada ikiooi kar,ılaşma 
FPıu·ı·ba.hoe IJe Topka.pı arac.,mdadır. 

Geçı•ıı halta Bel koul.a.A dok111 rol 
yiyen Topkıı.pdılaruı Sarı - Lfwlveı1 
takını kantısuıda yine bwıa benıuır Şampiyonluk yohuıda b~ta 
ı.lr aklbet.e düçar ola.ca.kıru \UUUJO- giden Be~iktaş kaptanı 
r111. Fakat, bwıa raiJDen bir 9o.k ••- HAKKJ 
c&betlf'ri nefıılnde toplıyıuı -Mle o• ı 
lı:itlHk kalecisiz Beykou l•enJJ.cUk. r~ buıiiııkö elıan ve miıkem.ınel 

Yazan: Murat K.ayahan 

Uzun -' lllar p~şinde kuştuğu

mtu ycgan~ umde e'• vefa Türk 
gençliğini, sonra be~ nelmilel a
lemi tatmin ~dt'n Vtl tam mana· 
ıiİle 11laknhuıdı rau spuı·du. Yıllar, 

her ~eyde ve her yaptıjı tesiri 
Türk sporund,_a da yaptJ. 'l'tirk 
sporu gençHğt ı.ebirliycn bir 
nesne bal ıııi ahnıya başlamışh. 

Nasıl mı, neyle mi?.. Bunları 

ııormayını7 . Çü nkii bu ~ ı.ızıda 
anc:ık faydac;n ila1;lı:ırla kabak 
hağlcıtılnıak isten en derin ynu
nıu keıılll'ına ılokunabileceiiz. 

l\ıfadal~ a, şöh;ct, nıuvaffnki

yel. }ampiyonhık eskiden spor· 
t:UJ'tı çalışııuya M'vked di. t,te 
Besim. iştt> Hasoı• l{aınil.. işte 

'fa,\ yar .. 

Bugün ıuuva.ffııkiyet, kabili
:\ et , :jampİJ onluk s1rnrcuyu mah
vcdi:ror. ten sonra.- Fener takımı lçiıı de bi- Vda takımı karıi~"Ulda muva.ffa.k ol

ru Oııralauıadan ır~mJyoruz. Bcl- mıı.k biru ııiçles,lr. )l,ı:ımafih Sa-
tı 1'oplı:apı umulmıyan bir mildafaa rı - Siyah ta.kınım \'efa!ia karşı eze- İste spon:ularıu )ÜLdc sekse· 
oyurı1& tatbik eder cıe· bu ı.teR uca:ı li şanaını da mül:llea etmeden ıec - ni! 
lı:ıırtıılur. Futbol ba, olur yL. mlyoruı. Müsaba.kanın normal neti-
• Şeref ııtadınıLl lie lllt oyaıı Betik- oesi a:ı b1r farkla veralılarııı lehine- İsim mi say~luo, hacet var 
tq lle Plll'8 aruuıd.adll'. Hali hazır· dir. mı? En ko~ u anın törü c.n çirkin 
da derecı• düşük olan Beyofla- Son maç Galatasaray ile Ka.sımpa- ~artlar içinde professiyonelliğe 
sporluların .p.mpiyon takım kerıtı- ta arasında cereya.u edecektir. a~·artan kaçakçı id~recilcr bizim 
ıında btbbutüo ezileceklerini de Sarı - Kırmızılıların. ı:enç rakip- say acağunız isimleri fozlasilc bi· 
&ahmiıı etmJy~ruz. He.le Bcşikt.ıl$ııı 

1 
ıeri kal'ştııında blra•L ()alısm;ıları icap . 

ceoen hafta Istanbulsporwı karşı- etmektedir. Çünkiı AJtıntııg takımı lır1er. Maaş alan futbolcu, atlet, 
1111nda bilhasııa ikinci dcvrcdt bir hiç umulmadık anlarda çGk güzel e>· ' yüzücü, güreşçi amatörler an
hayll bocıaladıiını cördükteA son- yuıılar oılta.rın11J bir 011 birdir smda d:ıinıa lüks mevkide ve 
ra. bu macm neticesi hakkında. blra.ı Beklenilmiyeee:k li.ıdar dur~wı biı' 
~ilpheye düşmemek elden gelmiyor. oyun pıkardıtı ıakdirtl c bu gençlerin 
Nonna.l netice ~ delilse iki farkla OalatMaray kar~ı:sınd:ı kapalı bir 
~lkta.t lehiııedlr, &mma ehemmi- ıaetice aJmaluı da kalılld~r. 
~· l't verip ça.llflDall ıarWe.. Bi;.ı normal neti<'ı·~·i Ü(! veya dört 

Haftanın en mühim maçı ıüplıesiı farkla Sarı - Kırmızılıların tarafın
ki Vefa t~ta.nbu.lıııpor oyunudur. Ge· da bııluyoru.L 

spoı·nılulda telif cdilcmi.'·ttek 
yl'rlcrde kenti ini ı:osteriyor. 

Sözü kısa keselim; biz J eni İk-

damda spor sütuıılarınıı ~ndct c · 

derken okuyuculara, ulakalılnra 

neı;riyat bayragımuı açıyoruz: 

«Bh. topyl·kun sporcu, topycl~fm 

Spor yazıcılığı ne demektir, 
münekkitlik nasıl olur? 

Bu ik1 lı::eJlmeltx ııet·Jevluuwı lhıl
va ett1j'i ıenlı; nü.na, ıopor ~ltelc
rlnbı bellibaş.11 menuudur. Bu mev
zuu.n incelUı:lerhıe rlrerelı: uzun sa
hifeler dolc1uracak deilllm, Oluıyu
tularınıa sadec·e bildl.klerJ blr tarbl 
tekrarlamakla iktifa edcct'tbn. 

Spor yuıoıhjı ue dem.ekili. mu
nekklfük nasıl olur? •• 

İlk bakışta ve fa2:lac:ı. bir kaııaa.ıe 
ırore, spor l azıcılıfı diye, berhanzl 
bir miliabaJ;ayı seyrettik~ oonr3 
kalemi ki\i'ıdı eılnıe alıp l'Öt~ukleri 
rı i ı.e.:plt etmefe derler. Vt> bu lı;ln 
miınekicHHi~ de ona bu?Ia (lal.nıııktan 
ıbareltlr. Bwıu yaı>abllmek lçhı ) a 
vaktUe top oynamış blr tutbolell ''e· 
ralıut ta. sahalarda m;w kh.re edeıı 

mei bur bit- bııkem olma.k Uı:mnclır. 
Spor sa.lı !felerlınlnieıı bazılııruıı 

tetkik edecek olun;;ınıı mohakkü 
ki baııa tıak vereceksinl1 .. 

Halbuki bi'ıı ne top oynıya.rak ken
d ini ianılmı.ş bir fu!bol r ü, nfl de ıne -
hur bi ı hııkc ınim . 

Buna rağmen bana d:ı. bir &'\Hun 
verdllr.r. GCJmük.Jerhnl kendi bosu
si~·eilııe ı:oı l". kanaatlerimi de :ı. -
cak ıuıdeC'e 1'.endi dlmaiımuı çı.ı:dlğl 
muayyen hududu apnada.n yaıayu

rum, ba kndar .•. 

ve ne ele bun bu şeklide u-' 
tim. 

Tenkiiie: karfl&l.Ada.Sirun ıaf
raflarwı iyloe ıoreoc k.ada" 
ve hakikati aşmıyacak kadar 1' 
\'e a~ ni zamandıı da ruhi et 
kı.c\-vetıı olınak liizım gelir. 

Bır ~ seyrctmede.n 
sonnı. falan a~ama luzıll ıa 
~ lıı b.r ~uetede ona çatmak 
du. Fakat asıl mesele. kola!~~ 
ırlyadc bu s\i\unbrda ı.or ~·· 
prruutı.r. _,,. e 

Faruk t:V' 
--~-o~ ı 

Türkiye serbest ttı 
güreş birincilikle~ li 

Heden Terbi~ esi Genci 
tôthiğii Güre, feılerasyon\I 
ki~ c serbest glireş bir:lndl 
!erini bu seh~ nisan ıı~ ı ot 
nndn ynpımyn kıoraı· "ernı' 

Bu r.ıu. abakalara iştira'!< 
cck bolgclcrin, bolge s 
giirc~ bıriuciliklcı ini 16 
knıfar yapmış v e merke~e 
C:ırıniş olmaları "art koınılıd 
tur. 
.Müsabakanın tarihi ve Jl 

yapılacatı bilahare bildiril 
tir. 

Bence spor yazısı diye; kmıdini 
yerireesine sencdilf'n bir miis.ıl>aka · 
dau ıııonra l<oıleme alına11 tıttfceyı• vr 
yaıı:ıcısı diye de, hiç hiı· meyil gföı
termeıten h:ı.k!katl haı:nıetın!! tul bi· 
lf\n ve yaz.ıu lm;ıııa derler. Halbu· 
it" baza.n saha kt.rutrbrında Ve)a tri-
bünlerde töylc mulıa,·ertlere ıtahl1 --o- -
ohıyoruın: Atletizm federasyo1111 

- l'ahn .. ikhıci hAttayım~ ıe1rede-
ıuedim. Nasıl yaza.c;4ğıı? ikinci reisliii 

- CanUll, gel \ıüfeye şimdi bl- Beden Terbiyesi Genel v· 
rer çay i-;ıclim de sonra ıtlvlrlrlı. törliliünüu, açık bulwıliill ~ 

Bu lfiitikluimln verdlti tt.untü 1i.zm federasyonu ikinci 
""•tmh·ormuş ı;lbl de b:ı..en de i!i:rle 

rek nı~ adeclt ve ıerelı:se ııuvan Ba halt.&kl tahmlnleriınlı ide yaµ
itibarlle bir farkla Yeşil • Beyazlı tık. Güzel bir bava{]:ı '\'C hadi"<'"i7 
rakirlerwı tak.ip eden ıenç isıanbııl· olarak tatmm ecıı,·i bir rutooı .e) 
sporlutwın bu tnıı.oı ka.u.ndıkJarı retmek elbet ara.ııiınuı ve bekledı
t.akdirıle Miut Kümeye ıeeme vazı- iinıiz bir f9Ydir. 
1eU~ıi biraz cotalır. lbıerJl n py-

münek1dt mu.havenh:rint muUali ğine eski atletlerimiıdeu, 
aımıtör bir Türk gençliğinin bey- nluyorwn şnnıpiyo:nu İrfan ŞahinbaŞ'1 

ne}mileJ SpGr aleminde hakkı o- - Göriinıün llıak, b6D M OH fa· yin edece{IÜıi memnuniyetJf 
F. ı:. lan yeri almasına isteyerek veya lar:ı pzefode blr yere V\U'L,Jun 4a ber aldık İrfan Şahinbaj, t 

istcmiyerek m~ni olan meo.feat- tut.ar yeri ka.lır mı? l ğr f . dil f k'"lteınl~cle 
P 

•• •• Tenkitlerin ona bwııı. va.ımıtkt&n co a ya, a u 
azar gunu yapllacak ilk maçları ,,erestlcrle mücadele edecej"iz!,ıt P,uet elduiuD• De ı.lr 1el'fle ıörclüm çent olarak çalışmaktad.ır· 

htıı.nbul futbol ajanlıjuıdaıı: -Sa.at 16 .isti.lclı:\I - Demidapor / ---:- 1 
m~::,1 tarihindeyapılacaklik ~~:işt:, ~::.an· yan hcı- JKDAM'ın Genç Sporcularla Mülakatı: 

Fenerbabçe stadında: 

Saat 12 de Fenerbahçe - Ga
latasaray (B) hliıkem Bülent Tu
nmlı, yan hakemleri Nihat Fik
ret. 

Saat 14 Beykoa: - Süleyman.iye 
hakem Feridun Kılıç, yan ha 
ıkemleri Neşet, Sadı.k. 

Saat 16 Fenerbahçe - Toıpkapı 
hakem Eşdef Mutlu, yan hak.&m
lerıi Fikret, Nihat. 

~eref Stadı: 

Saat 10 Bejiktaş - Bekıoğlu
. spor (B) hakem Selami Akal1 

yan hakemleri H. Uzer, S. Akal 

Saat 12 İst. Spor - Vefa ha.kem 
Halit Ezgü, yan hakemleri Sela
mi, Şazi. 

Saat 14 Galataaaray • Altıntui 
h~em Hüsnü Savma.n. yan ha
kemleri H. U!er, Baha.ttin. 

Saat 16 Beşiktq- Beyoğluspor 
hakem Şazi Tezcan, yan ha.kem
leri Nec<iet, Bahattin. 

Karaeüm.rük sahası: 

Saat 12 Feri.köy - Ortadroy ha
kem Muhtar Güredin, yan ha
kemleri Münir, Fazıl. 

Saat 14 Doğu.spor - Eyüp ha
kem Muzaffe Çizer, yan hakem
leri Fazı l , Zeki. 

Anadolubisar sabası: 

Saat 19,30 Ana®lu - Rumeli. iKiNCI KÜMENiN Gt;_Nç_ FUTBOL YILDIZLARI 
hiür hakem .Adnan Akın, yaıı - -----
hakemleri Ziş-a, .Miieyet. Alemdar Sporlu Mehmet Güraenç Futbolumuzu null ıörüyor, ve naııl çalıtıyot• 

Saat 12,30 Beylerbeyi - Alem- V'JA .. _ . 
ı ııyeııe gıu ' ı 

dar hakem Tarık Özerengin, yan • 1 .. erind 
ha.k.emleı·i Müeyet, N~jat. }<> uz e, 

• A çamur ve su bin 
Saat 1~ Hilal - A.nado~ k" til . d , ın erın en se-

sar hakem Samih Duransoy, yan k ek k ı· 
h~eri Nejıt, Ziya. d.e:n ~ır::; 

Voleybol mU.abakaları 

Birinci Küıne 
Puan Cetveli 

c E İl ·i' J i~··~ .. 
Be~taı ıs ıs - - 12 ıs J1 
F. Bah~ H 11 1 2 53 ı:ı j1 
G. Saray 14 7 4 1 48 J.g 'JI 
Vefa 16 6 1 8 36 

31 
-

bt. Spor 1' 6 -4 6 32 42 ff 
Beyofluapor H i 1 8 Sl 3S ~ 
Kuı.rnpqa 16 1 l 9 2• '" 'lf 
Beykoz 16 4 1 10 2-' s6 'J 
Süley. 18 1 1 11 16 ~ ,0 
Topkapı 16 ı 4 ıo 11 

-



iKDAM 1 - ŞUBAT 1941 
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ADISELERE GÖRE ANSiKLOPEDi 1 
beı Sicilya adası 

• Da§ru S6ylemlt - Musollnl ıııaretUmda ... le ., slcll7a. Akdenll 

~onutablllr ·Avrupa ve Açhk 111m blr ı.ec1e1~~~ =· 
la 

)ı(üWıDWliTUS -- • 
cloiru IÖ l . ~ M..abd ,..._ .-: cBe- jqUlslerm JJWUUU sapWeoelt wt• 

1 emıt 1 ... dktt.m• ucü r..naıue ••. 96yJenl1or. Bu adanın tarihini ,.,... 
l Arli- tabii bUlıleler boan 7ble MlllOllnl terde bikl'"e etmlşWL lfbDdl de l'Y· 

~ ,ıunrufaD• taldınb: .semm atse , ııatını uıaıacafu. 
,._. ] tıttap em.em teYk&lld• mtuılm blr Utfnoe9i, blçlm1.a.ıen ld.aaye, cml· 
~ lııUllUhl ntallllıia el.n te4L harP sellea <= Uçlek) m~0M1H Trtaacı· 

...., Derledi i&al7a Y1111an1cten• ..,.. rla'Jdı. Akden.ls adalaruWı • büttl· 
> lalll, 4111 u&uua eevabLDI aldı ye alm&k· fil ve en k.alabalıi..ıır. Hesabuı 

BUGÜNKÜ ---
HARBiN EN 
MÜHiM ADAMI ~.... ta clnul ed17or. Llb1a Erlin. So· U.865 k lometre snurabbu n atlf11· 

~ mali w Büetll&Aa babaaın elm· .u 4,03Ui0 Jı.ltlcllr. 
1111~ ._ yaWırua lıiraWe --~· Sici a ftaıya bt'umdu. Mesln3 istikbalini 

'lıılt > ~.... hflsm, ft.al.7• 1:mpantorlaiW !ı bl; bofaıı:lle Tu ıustaıı Sicilya botaule 
tam 

mücadele bir 
ile 

~ ollllab... mak lsere, Jtoma üaerln• 1 bele ayrılır. 1\luselles adanın Üf 1.arahD-
~ I~ ltir' ~ pnal- :riiri711tlbl lıaarbi• >'~:ı:r·İnclır- da.ti burunların lsimlerl ııanludar: 
-,"-ta -- ..._,..._ l»lr Afrika.. Va...eı nne& atm•· Şarkta Fa.rs n Paesaro: prp&e Boeo: 
~ laaıbae. Anaanüte ıUl1 .aı.neıer, lılllfa ve ull 1 kenarlarında ~.-olkanlk bir ~ ada 

kazanmıştır 
~.... ~ nlcUtf. Atrt- na... 1ahut ta.kım da vanbr ki isimleri 
~ 11tı..:ıaı1aa -....& Te 11..ıtat ari* koe..,.blllr?- ::.ı!"]tunla.rdır: Şimalde EoUen1er, UaU- Ç O r ç ı ı • la ea 

ÇeUn Başarıları 
lllı~ lat.a --., • .,...... hlm 11.A419el• eere1aa etını.*!:t • r• ..arpte Aeıaı'l&r, oeıulpla Pu-
. --.,. hlıı lllla..,. ....,._ 1a ınulUe mlhlm llidi9el • a· teUarla. 

......_ illa •1111ır•n ___ _. ._ .. _ .. ,_ )lusolbal arıak koın&• 
ı1:ı:ı'""' ~ ~-·- ret•-- ı Eksıer kısunlarmda ua&l ilçllnt'ii 

batıl h-::~-:' olmalı... ~lnbr- )8lU cJeYl't' aittir. Yalnız f{ma.li ıarbl i-ıa.ı..t ~· f..W hain- vae4Uk .....,.aua __. • kJac.I cl4!vredlr. &arkta voUuuıJlt .,... Vluton Çörçilin en yeni 
~ ..._b.:..U naan, üaln- aa .,_,.,. ~- ıl Tardır. BuJUnkil lıa!bin en mühim adamı bil foto&"rah 

ı -. >thibütte Olanoamı. A lık Ada, clailıktır. ital1adaJL1 .O.Dek· hiç filphKlz Inılltere Krallıtı ve ıım.ıu.tu halde, o umana ka4ar ... 
'~.. t..w o.-.wı Avrupa ft ç rln devamı ılbidir. Etaa Tuıardafı Britaııya ımparatorluiu Baıvekill rillmemlt bir bMllse olan.il, inıtM.e· 
oı._ ~..... flal,Juuıı 3.275 metre lr1.llauıdad&r. Slcıl,,l:ra lııe· Vinston Çorçıldır. Ha.yatı dalına redeki pseteıerdeıı l>lrine Blndiet&D 

11 tı.,. •lııı.a..a lein Golla.... )laWitll' ara· kaıılıı.n zuhur eder 1 hlın polıtikncmın okuyucularımız HindJSlaııda lkltaplara s:ı.nla 
lı'tt 1'aı1a llaan Te iTi Mr ._....... re-~ faıı:ınd zaman ıı:.aman denbalıı y.J. mücadele .t~inde ıeç~ olan bu mü- mııhab!rllli etm)fUr. 

ı,. k.., kencUJerln I• • ' • tarafından d:ı iyi tanınma ını Cburchlll, Ulndlstaıım uswı ve sı-
• etoı 'btr bq e&meif lla· ıanM& ... &el· ;iP ... Şlmal sahili daflarla ~roevelJcllr. faydalı bı.ılarak Çörçllin hayatı halt- cak rilnleıin.de. arkadaflan QS3.IIJ 

~arı~ ~ ta· ıdolm)a81' &eo•cr ,_. Karalıkıır ı;e burada 171 Uüca 7er-ıkında bir hulA.sa neşredıyoI'\1%: U)'Urlarken ve.ra bavalya&b. valtil 
'~• Nlllr alT- ... claJaa Mr tek ~ leri vardır. Şark da, kes&. ıırmwı Ye ll'J'.. üia.n Vlnsion Lfııonard ıeolrlrlerken, o ktta.plara bı>aıu· 
letraıı.t ohnaıa... mani AJDılliblı· "aJuntıl.ıdır. BIU'&Ya u saimmü 811911oer CJnırchUI, Lord Ra.ndolph yor, Eflatun'dl.D bqlayıp Glbbona-

ta-.. ~ G6 ~anm ıua bal ... N~~-~~::~: miim.tundur. c-:nap ııahW alea,k el· Clnırdılll'bı oflu, Yecllncl l'tlal· lan kacl&r, bütün uırlann küiüpha-
tı~ ~•l) bek <Bmıdaıt d& bil• .._::;7._.. ballUl&D b8' mak1a beraber arualıdlr. lııerouılt dökaamm el& &onurudur. A· aaelerlnl dcıvlrlJordL 
ı..._ 'lt.Yet1ep k!-'::'yanU: lllAllJ'&llJll --

17 
k madde· Adanm AdlmJ idealdir. Avrupaü .. r11ta1ı ol&ll annesi 1860 Nev York' CburcbUI İn&'1Uere1e dondiiitl za 

! .. lı Gibelaa. aeaful klifÜk ·~~.;. ",.:;.tcı ıeo'l· blrlncUlil alır. Ovaları takriben tro· maun me•hW' simalanndan ve Tbe man 7lue bu llim ve t..ır aUş He 
~· dcıft11 96&1erbıl lııa· teri ~ &oover beJaaıa&anda pikaldlr. Senelik vasati hararet 11 Nev York Tlmea r;azetesinln ablp- yanı1ord11 ve "'uksek tahsil yapmak 

:ta tea.ı llylemlıf!... ::~.!. Bel:~... ye OD• kapı derececlJr. Kinwıua.nicle vuatl ll, lerhıden. Ltonard V. Jerome'ım kuı beveel De. Oksford tlnln.mtesine rır 
'ti bwaı111ı ltlr anııvatra- Bolaıwhn• 1141lak &ehlUı:etl· Temmmda ıu derecedir. Yalnıu- lcU. melı iste~!. hka.i Yllfl .Uer1em:ştl 

il& ~rııaıı,, '1Jor: l' .... t t- ko~ ,akm buhmduklarmı söyle· ru azdır. senevi H ıwıUmetre. Dal· Churcblll, kUeukluiünde, ıara· ciremedi. Bwıunla beraber, kc."lilisi· 

1
• 4U11ıı.ttr~ulan tara· ::. J>iier ltir teıanl )aaberl de 100 ıar, t&blatlle daha (lok 7aıau ri· mu, ele avuca sıjm z bir çocuktu. ni okuma ve yazmaktan blr an ayır· 
illi ~' ·~ bla BoılaJMl&luım NMI encltiı11rt.I rtlr. AtetU ıekİ.8lllı d&ba :futa 01una. madı. Buıün lıııillzceyi en iyi ya n . 

.:: "llC lco b "lir bem'bma sorla Abn911Jada ~ıtt.ınl· bareketll S.lere kullanır, liUnce. ,... llsl6p aahtbl nadide muhanir'erckı 
~ ıuıp 1 ...... •--• laaber nrtıor. 1~: Ovalarda ~ ...-.aı. IUUMl&. rb•al7e sUJI denılerl bio .. .,.. biri olarak sayılacak kadar l'Urel e-

t._. --- • nrma. mm. freelt laalrl. ... ...ıa. ilkmekıepıe suufınJD IODdall Nrler Tüende 1'dirme1e b&tbdı. 
,.,:~•· laUt Ba iki ajaDa 1eıpatma karflla.tiı· mak ıa yet lr. l'ülnıek lepe!.._ 1ııa· ltlriDebıl olan bu )'ar&JllU oocula XJchener'bı ordun lle beraber 
-........,. Tllubıll ruın &nerUı:adakl I~ himaft• dem aiaçlan, ıem&l7e cuılar. Mr· lmlala ltba babası bir ıek care ıöril· Süvari ala:ruıın başıncla bulun:ıra.k 
~'-ladeltl t&aıı.a Urlanmn Bahrlnuıbltht öteslru1ekl vf mevcuttv.r. TV: AMert meldeH yermek. Mısıra riclen Charchlll orada Nil va. 
~~ t~ 

1111
_ 1ı:i9ük ..-ıanaa 7aNıma çah4ma- S ellya, kW"WIU 61Ua mibıbl"1JUe Klel.lk ~ kencllllim vermek dlsl muharebelerine ttUrak et:nJt ve 

Sol 
111 

lae' _..,
1 

1annm netioeslnl ~ili bırakıyor. metburdur. Bora.da sert baidaJ', 1&· lltedtklerl S&ndhurst askeri melde· ııonra bu arter lıaklunda The R ver 
tt., 1 1- lif iti BoU&ndalmm ..aaJuu ıWer· tap ve •:rdıiunas aiaflana ID~ft· lılllta mllsabaka lmt hanmda üo kf"re Var (Nehir Harbi) isimli eserlnl yaır
~-- Da,..ı mek ......... ltla Wr teak&rlıkla ıan 11ıU1ıaJ edilir. Cenap oYuında •Uftlfak olamıyor. nihayet d6rdün· mı,tır ki bu kitap onua en ıibel ıa-

bii~ .\1 117..._ ıi....,.._. r'7eoek aıadıdderi llf-- p&mnk yeUştfrillr. Eaı blrillcl baftm ellılılde k&lanıp m k1ebe ıl.rlyor. rthlerlnden biri u1ılma.ldadar. 
onı...ı l!laıı n italTaD mJn 11....ıma ptecekT •• ~ delllolıt- mtistahııUI memleket Skılbad&r. O mrada cltinyanın blr ucunda eT· Bundaa soura ordudan etıkllern Lı-
~ hal'ekete ı99&1· ....Uerb& ... JoUa AVTIQJ&DJD en . n1l 11fak :aılky ta pathya.n, sonra &"IUereye donen Cburchlll, Londra 

.... ~ ... ~lar DD· lı: etli .. ...-ra& blıparatorhıp •· Ktikürdti sanaTie yarar. Yla ft 1· ı.,..,..ı . Amerikan harblıfte kadarı raıetelerlnden Momlnı Posı'un harp 
~bı )~...._.. tı.ı,...;. Ur- .!"taıntereJl llllli tobı pmu1a yat- pek fabrikalan vardır. Cloell IN71lı ~ olan bir al~ belirmlJUr: muhabiri ııfaUle A.frlka;rı ıı tı. 
~ Jtıfdı. -111DA11 B~eriıanln milyonluk teker kallUfl telleri J&palır ... 1*oa· S.lba'da uyan cıkmış ye )'eriller a· Harp muhablrlliinl de bir a..Jı r 

~, -~ lrl11f.bıt ltlr rtlriUt8. :: ......... urav:uıalanna nuf lıfı, süıızercUfil, meroaaıoabiı Tar• Jaia lı:allmuttır. Vlm1on Churcbill cesaret ve atıl&'a.nlıiı Ue yapan Chı r-
--..~e-t ~Ueolla.lnba llClll:' clJI'. ala:ruıdaD derhal 'bir ldn koparıyor chlll 15 T"rinlsa.nl 1899 da Boer le-
..._ ~ dhrtal _.._J N. Kayahan " Tad7eü teftlt etmek iizere g 6 • re ealr dıqtü. Fakat kliçükluiıt de 

- tdart nolrtad&n 8kıl.JJa wedl ••· ba'7a ıldl)'or eJI!' avuca sıima.s bir yaramu olan 
le a;, nhr. ltellcUsl ,.;ısen Kiiba'Warclan ta· Churcblll burad:ı., bulundufu u er 

JOAN 
BLONDELL 

MISHA 
AUER 

'bütün elem ve kederler.ini&i 

Catane ve Palenıaede ............ nla obnakla b aber is llarm ı:ınıbonundan k~m b mU\ aff ı 
1 

vıı.rdır • p&nJO oldu ve in 'it ... er • Jumııda rerIUere karşı çarp14ı.yor Te t :ı ereye ıe-ı. Kendı 1 . 
Ba'1 a ş hlrlerl f1llllanlar: M..ına bir - TU'arlıklar ıösterfror. Zl ya- ..::nterede mlUI bil' k&brama ı o • 

{180 00 niltus), Palerme (Hl .... ). fllU onda idrak edm bu &enr subay lek lt911ıJ ılıl r. Şllhretl bütun mc 
Catane (2410,000). fqutere1e dondülii zaman teeaat etı tutın1141u. 

Merkes paJerme'dir. llituu De taltif olwıuyor. blrŞlmdi Chur h il n onllnde büyı k 
Ondu sonraki lk.J aeneyi, mensup 

27 
siyaset hayata a lıyordu. 190 d . 

oldaiıı alayl:ı. beraber, Hlncllstanda kir>'atuıda olduiu 1 :ılde, muh fau-111•••••••••••• •fl(llrl:ror. V. Churchlll orada kendls.f· chllJP rl1s ı drıi meb u se ilen < tıur
ae Jenl bl.r faal et s:ıhası da bul· ı aha.cı: & d n bu une kadar h ıı 1 

nnaıpiur. ltubumlakl cevvallretl, se- büyuk laa11yet ıosterm ,, NANE'f.TE kUmdakJ ıenltllil dar ve ba.re.ketsls •J'nl zamanda liltlr h yatı ile dr ılu 

ı Nr lıa1aııa dolduramayan Churchlll bir nıilnaı eb t muhafau ebn~t 
•••••••••••• .. reseteomıe ba.tlanut ye. &ub&7 bu'· l\luhlcllf ttyhatlcre çıkarak, koni • 

11ııııııı._~;;;=====;;;;;;;;~;;.-------='-"""!~,,......e!'!'~~-~~---------!!!!I!!!~~~~---~~ raru lar vererek, re imle, edebi t .ı uira arak, w;keri mese!eler ü ,.r nde 
Çok defa kendi kendme: cBen ha-)bfto ıenç kız da, d lin n y d her tetklkatta bulunarak ve 20 k dar • 

n deli mıyım?> suallnı IOru- an 6lüme mahkti ld ı- şer 7a rak, d 1 1 tutan b r ııoh· 
yordu. Bu suali kendıne her 10nııta na 7a bir sandalye yahut bır surahi ı ret sahibi olmuştur 
t mak arını etine, kanatıncıya kadar :yly~ini lJUıyordu. · 
batınr ve urunw yoklamak t.terdi. Delikanlı bir yıl evvel de nnişti. + 
Bir karanlıtın içuıde yaşıyordu, ak- Onun bu del ı ba t bir h e- V ton C'h r h il ı rl nvnlo 

D E 1 K 1 
lından blr şeylerin ekaflınq oldulu· den tevellQt etm şU. Se-. g llsl ö milş- da d al >et b Uk blr nulıu ka-

l A Ş nu eezf7or, Jlldn bu bakllr.alf lr.adl Ul, onu ıömdilkten aonra ıece de ıı::ındı , '1 Yatı da iken, 19U de .Esk· 
• • ken me iUraftaD saJcmıyordu. mezaruun ba ına ııdip .uzun w:un vlt kabin nde bahriye n:u:ırı ı-

Yasanı Failı BERCMEN .Be ç1 e ındeki sandalyeyi alınca, a ladL. isıe ne olduysa o :ee old d~ K nd inclea be}j:I ne.o mtihi!ll 
delikanlı duruldu ve delilitıni ıild- Herbe., delikanlının, geceley me b zile v rdı. Zira dünvanın ku· 

b )O 1 Ondan herkes çekinıyordu, zira her ne karlı batıra batıra aöyl17en kıza zarlıjm Jçfnde dola tığı için ~ lf n ık 0 
n o dn lr de don mna..v 

01\uıi l'IUlı ki ilim var. zaman babalan üstündedir Hususi tatlı bir bakıt attı. Genç im da ODU oldujuna hükmetmişti. ıı b r kuvvet m l 1 ıı:ım r;c ı-
ta "aktbrı · bir Udeme. ld bekçi ve bl ,Ozel fef)aıt e süzüyordu. ı Buraya ıelel denb rl de h Hnde ordu. c c 1 o tak\ 'e 

oruın 7ok. haatabüıcı ona nezaret edf7orlardı. Bu d delikanlı bazaD ıayet ma- bir del şikliJc: olmndı. B zan hastaba· etti, ba en ı m ti adamları ı-ıt• 
l<ıt-la lana! z~di ,Onde ıuıataneye. O 4~ lrul ve mantıki lı:onusuyor, ve kızla kıcının ölen aevııı si old tunu zanne ~~I. Küln l:J et ı ııfı krun tır-

oı:ııııı oturtmak lat.ed1. Ura vtrf7ordu. Bu 7'1Zden detil miy 1 ~ordu. diyor ve onu HUmeyra d.l,ye çatın- t>i lttı \c ı:mu nı Harp b la 
de~ kurtularak· dl ki. etrafmda peınane ı~ dönil- LAk aaında akh-j7ordu. 

1 
ıfı za.ına i ı donanması kuv· 

eli ••n e e ba~ ;yorlardı. ıell.1or ve .ıl&-, vcUI blr 11ek de ha ırl.amıııt buha· 
bir ınahl7et a· 1 B h s•aba , n Yordu. 

kıcıs tuta- L IUz 
de u 

~~~4J_,,.':t..'==========~· 
# 
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Günün Müaahabesi 
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iYiLiGiN ~EN ALIKLARI 
1 

=:=:=_~l!!!_~.!~5--=-[vy AK 1 N TAR IH l•.,,_,_,,,_. 
z~ka öl~Usü _ .ı ,_ 

1 
GöRO

MUSUNUZ't TiCARETİ, ESNAF
LIGI BİLE GECEMİYOR. 

iYİLİGİN FENALIKLARINI 
Astronom - Şimdi size g~- Abd ett/h A ıd • A [ 

tereceğim yıldızın ziyası, küre- u amı ın :-lan 
mize ancak yirmi sen~de gelir. 

- Öyle ise pen ~ideyim .. Yir- I mparator-i ~esine hedig 
mi sene nasll 1beklf!rim? Y 

YOR 

Kitap bahsinde • Y aı:an: Mahmqt Yesari r 
Bir «iyilik• tir tutturmuşuz ne giiacl ayp]nuştık i§ta! Barış-

gideriz. uİyilik> ne«lir? Bence, mnmıza, hep o, sebep oldu! 11 - Kocru;ı - Kitap okumasını çok 

KUYUMCU 
BAŞINDAN 

BAŞI JAK BEY 
GEÇEN MACE~ 

başkalarına cfennhk• etmemek. Alışmış kudurmuştan beterdir! mu seviyorsun? A bdüllıa..nıidin kuyumcubaşun 
Çoğumuz, «iyilik> i, burada_. Kurtarılmaz. l!? - iki taraflı ta- Karısı - Çok severim. Yalnız jak ~eyi bugii.nkü genç nesil 

yani tadında bırakmayız, •iyi- kaza yersiıfrı. 13 - Paraları !;atır bir seyi anlamıyonım. Nas.l o- tanımaz, fa.ka& bb:lm ı!i>I kırkını a-
lik etmek. isteriz . ç:ıtır ödersiniz. 14 - Beddua işi- luyo~ da sayfaları açılmamjş ki- şanlar k~ndislni JYiee hatuı~~~r-

. b b b 'l' ? ı Bcbektekı yıı.lısınm penceresi onun-
lyillk etmenin manası, hima- tirsiııiz. 15, 16, 17 .. ilah. Hep ve ta l asa ıııy9rlar ·. de, ;-ecelik entarislle. k..ısa hırkastıe 

ye, yardım, korumaya çıkıyor. J hep beddua işitirsiniz. Hem ar- O oturup rakısını içerek, Bofazın a.k-

İyilik etmek, zayıf insanların kanızdan değil, yüzüniize karşı ş:ı.mla.ra has ola.n ıetafetl!ıi seyre da-
gevşek iradelerini bfüıbütün fcl- ı;ö:ylçrler. Pi§man olmuş la.n jalt Bey, ~imdi şu sa.tulan ya-

zarken, öne dotru çıkık omuzlan, u-
c~ uğratır. Kendi kendilerine İnsanların, uan\ör re alılukS11: Hakim - Demek bu fakir ~- zun boyu \'e kulaklarına. !tadar ge-
k~~kın?1~· hamle kuvv~t .''.e ~a- 1 plnıalarını, mutlaka istiyorrnmz uamın ııaatini çald.ğını itiraf e- çen fesile önümde duruyor ıibı .. 
bılıyetJnı kayb~derler. lyıl~ et- i;rilik etmeM~ dı;yam cdebiliı-- diyorsun. Zaman ne ka.dar da çabuk gedyor!. 
mekle, onlara fenalık edilmiş o- sinil, Hırsız - Evet •hay Hakim, fa- Mütarekeyi mütesldp Nis'e ırelen-
lur. Onları, kendi hallerine bı- F k t b"ld" ~. k' . 1 _ kat çaldıktan sonra pişman ol- ter meyanında o da val'dı. Fakat is-
ra}imalı. Düşe kalka toparlan- a a ı ıgını §U ı, ınsan a 1 dum. 1 ta.nbuld" &a.nıdıqım jak Bey d~ğildi. 

1 E~ t l l ra. ne yapsanız, varanamazsmn:. J H'ki.m y .. N d 0 Seneler•u bayb tahrıb:ıtıruı ugr~ı.·1~. 
sın ar. ger opar anJıınıyor ar- · . A a a' c en 
sa, hayafıyetle.ri tükcpmiş de- !nsım, JlllUtk~n hır mahlqktur'. H;rsız ~ Saat .. ıbozuk;-rı~~- çok ihtiyarlamış, çak ;ç-Okmü.~tü ... 
mektir. Yardım da fayda etmez. 

1 
d, ~gu§ta_n nanko. r. ola.nlara, hangJ Bir Onun son lllrk:ıe ... senelik ~ayatı, tı: İnıpar:ıtoripe;nı veril _1 

1 ~ t d b l k türlü işletemedim. uzun bir romana. muı>t?mmeı blf mev ler mo;;amnaa, Pad-tiıılı• r 
İnsanların bi.ribirlerine küçük• 1 aç csır e e 1 ır 1" () zu trşki! ~er. <Jinj!.:! aşina, nclqr,ı;ii lmtll ,.c tc!rn;il işlezncli ~it 

yardımları dokunwasına bir 8 J1oşsohb .. t, gün görmii ·, fak~t bıı- zpsıurım d! bµlunnıa~JJ11 
şey demiyorum. Fakat, bu ynr- 13 mellelesi nunla beraber hiçte hodgam değ-11, mın ve: 
dımı ileri götürmek, yardım gö- Bir de, öviinlJlpk için iyilik e- ı da.ima. nilıbln ve h~yır$ever bir z:ı.t ı _ Hemen jaka söyleYIJI 

denler var'ır. Bunlar, tciyilik Bay Ahmedin fena halde olan jak Bey, ~ans!l}a "e ç~c~n- sin ,dem•~. 
renlerin ahlakını bozuyorj buııu, 't kıl ı ı · r d .,, tacirleri. dir. canı sı ıy or. na o an me~li ve t;}bf.!t ıı n :ıa ı ıı- , . f 
biliyorum. N d 'l laylSlle, onların pµfµ~undan kurlul:ı- : azıı, kn~ sc~ız .~aa' 

İyiliğin şekilleri vardır: YaDacqJdarı iyilikleri, billıns- = B~ ;:~~· evinde lbir ziyqfet nııyarak v~ruıı yoğunu elinden ka-, e~ılmcli !m•ş, ~unku ~::; 
sn haıırl rl l et ve "kr:\m cırmış, müıı:ayaka1(a ya~ıp bir vazl- nu m. afırler lı>ta.ııbu 

l - Para ycıınek, 2 - birine a ar. zz 1 var, sofrada on \!ç k!§i oluypr- yette Nts'd"' ~:ı"'amakta. bnJ•mmu.:tu. kcıı lmparatorıçE:.> c \'f 
davet ederler. Ve bu «yapacak- 1 ıarn >· " "" ",,_., ~ tavsiye etme~ ;l - bir i§e koy- 11.Ş gukumcnbMı ola.n babası Jlaro- J$u, llnkıln haricinde, 

- k 4 · ı b ı k ları iyilik,, başlar ba~lamaz, ec;:e .. t . . . .n. ma , - evme a ıp es eınc , - - Y o b ı t k tl n~lnin vefahµdan sonra aroı sıtal.J.a nıek k!'bilmdcn blr ,er~ 
dosta övfüınıeler de bac;:lar: - nun a ı 1 ı a ara ınan1 5 _ eşyalannı emaneten alıp sak- Y ., sarayn intibap eqcn ve Sjııltan P!.lml- 1· • P 

Var mı' . dl b l'in ta -'in klb f He• &faya: 
Jamak, 6 - mektebe koyup o· - Bende kalıyor! n a e -r mev ıb ınulıa aza ~ - Hayır amma, evde on üç eden ja' Bey, müteıı.ddit kereler 1 -Paşa., dedim, böyle 
~utmak, 7 - evlendirmek, 8 - list 1 - Bende yiyip içiyor! kişilik tı::pak, ~atal yok, 1 «Qazabı Şahane-. ye ınaruz. k;!lmış, s~ld.z saat _;ıarfmd:\ y~ ) 
baş vermek, 9 - birinin işini ia- Bu, ·himaye tıırzmda» övün- faka.t her defımnda «Affı şahane~re kaı.ı \'e ilıtım:ıl yoktur~ 
kip etmek, 10 - barıştırmak, 11 -

1 

medfr. «İyilik taciri», asıl •nan- • nµı.zpar olmuştu! .. Bu itibarla, o dev- bır ara):ı ırc4'iıt yine ol 

dal~!etten kurtarmak, 12 - terzJ, 

1 

~ö?Jük devresi> ni b~klcr. Ve o Hesap ve Bah§İf re, hususile saraya ait birçok hatU'a- - İradel Senlyye vtl• 
ba~al, doktor ilah. tavsiye et- zaman gazap, hiddet, tehevvür, tarı vardı." buna pek ehcm.ıniyd 
mek, 13 - kefil olmak, 14 - kira- issan şeklinde övünmeler bıış· Zengin ve iboğazına düşkün 8 - Olabilir, ta.kat beıl 4 

bk, yahut satılık ev adresi ıcsağ- lar: ·bir bgy, bir lokantada yemek • ıdn!·unu bıliyorunı, boYI' 
lıkn verme~ 15 kiracı lmlmak, _ Açtı, karmDl doyurdqm. yiyordu. Meyve olarak turfanda Bir rün, kendl81ne bir kahvede de ~irenıem. Zatı Şa~aıı' 
16 _ bir hastahaneye koymak, k _ . ta, t . . 1 ra.sgetm.ıı, va fırsattan biHstif dn, s:ı- de ar ... cdl.niz, bunun ıçfll 

- Yatacak yeri yoktu, aylat"- ay ısı ın .... tap e tL He?ap pusu- raya a.lt bazı hatıralarını a.nıatmasın1 15.:.:ımdır .. 
17 - iliç tavsiye etmek, 18 - ni- ca evimde yatırdım. lası gelince, boğazına düşkün l ı i ·12. etmıçtiın. Esi h r mavini · .,ıı- 1 izzet Paşanın ısrarı 
~:ıu boz~ 19 ~ memuriyette Bu, «zavallı aç knrm• ancak, Bay, kayısının tanesine yirmi ııinde da~wı'.' ~~a.t!ralaruıı toıınrlıya- de sinirlcndlrdJğffidtP. 
korumak, ao -ısmarlama mektup Uti üç gün doyurulmuştur, ve beş kur~ k.oncluğunu gör<!U bilmek h;ıın, ÖllUDfiol: duran şarap ~a- başlanuştım. 6ö~ veril' 
yazmak, 21 _ meslek intihabında . . . : dehint bir hamledu bo~aıttı, sonra bir memeklfğimln, böyle 

bu cyatacak yeri olıruyan ~- Hesa..bı verıxken tabaktaki ık~ 1 enli.ye çekerek: , mand:ı. belli ne feci b!t 
akıl öğretmek, 22 - iğreti eşya Ilı da ak b" k .. b k vermek. va • • aue il" aç i!nn, a- ·ayısıyı gaı:sona uıattı: . 1 - Peki.". Fa.kat nereden ba.'!lıya- · iacağını biliyordum.. t 

İ Tk t d'w' . Tk t rındm1ouştır. - Bu ellı kuruş ı;enm bahşı- nm; bin bir tan~lr, bir cm. tutar... Pa a huzura ririP c 
yı ı e nıe ıgım ve ıyı 1 e - · in Sa.na, Alma.ny:ı. Impara.t.oru lsianb11- deeeği sırada., bi.ziın 

meyi de sevmediğim için fazla- •iyilik taciri>, buna ııldınnaı, § · j ıa celdiii vakit ba!}undım geçen bir Sulta.n Hamit sormufl 
sını bilmiyorum, batırlıy~nııyo-ı yeni bir ~•lW> taharrisine h~lar v.~ka~ı :ı.nlatayım, dedi. Ve biraz dü- ' _ Niçin :yük.sek 1,Ş 
rum. ve yine •izzet ve ikram• davet- ] ... -jıundiikten sonra b34ladı: dunwı? .. 
Şu yukarıya sıraladığım iyi- lerle bulur. Artık, •ökse• ye yeni B A D y O [ - İmpa.rater ile İmparatoriçe fs- izzet Paşa: 

tiklerin lasaca cevaplarını dn ya- düşen bedbaht; öınrüntin sonu- . t tan bulu zi~arıı* etJfl~lcr ve Sullaq Ef. d" n enı:.· 
k d 

- - - ----- ~ Hamidin ınliafirl t'lıira'k Yıldız par- • - en ım • d i 
na a ar, «iyilik taciri~ nin ına- l ŞUBAT CUMARTESİ kwda.k.i mera.sim köşkünde kalmıştı .. klcı:~~"· .ira.~~ buyurddıl il 
nevi esiridir! · '"ı guruıyyor, ben 

8 00 Progreını 18 40 Müzlk Onlar d;ıh'l lsl.anbt•Ja ırclm.e:r.d n 1 d ... .,1 

zayım mı: 

1 - Bir dost ka:rbedersiniz, 2 • 
mahçup mevkide kalırsınız, 3 - - Alç~klar, bu kadar iyiliği-
yüzünüz yere düşer, 4 - besle mi inkar ediyorlar! 
kargayı gözünü oysuıı, 5 - eskit- Eğer sen. •iyi. isen onlar 
mişler, harap, perişan etmişler, 1 •fena, 'ise yine söv lem~. İyilik 
6 - ben, bir san' ata girecektim; 

1 
sende kal~ın; fenalık onlarda .. 

yaz.ık ettiler bana. 7 - Başımı a- İ .1. v. f 1 .. · 
t l al tıl 1 8 

·H t b « yı ıgın ena ıklaı·ı,. nı gorü-
eş ere y ( ar. - us aş ver- yor musunuz? .. Ticaret .. i, •es~ 

dim, diye kuruluyor, tornistan-
mış! 9 - Yaparım, diye işi üzeri-

mıflığı .. bile gccmiyor. 

· · o ' ı ı .. ulalıınıu ı;a• 
s.oa Aj ns rn.oo Konu~ma evvel, sarayda benim de bizzat ı~tl- , ·ııı'1 
8.18 l\ıli.ızik 19.15 Müzik rak ettijınt müte:ı.dtlit toplantılıuda .- j~~ Beye 11elı\..s ı 

. nız, benı mahcup er 
9.00 Ev kadını 19.30 Ajans bulımuJ.m'Q.f, imearator De Imnarato- . . eı 'ıt 

13.30 Program 19.45 Müzik h:ıot P~a. ırerıliY .ll rlı;ıeye ve refa.katlerID<le bulunan Zft- h rr, 
13.33 Müzik 20.15 Radyo a.n~en ıııkacdı @

1 

13.50 Ajans 20.45 Müzik va.ta. verilecı>k hediyeler tesbtt edil- _ Pa§a, demiş, ıı 
14.05 Müzik 21.15 Konuşma l!liş, ısmarlanmış, hatta bir Jı:lStnl bit- de k.ı.zdırma.yınu:! .. 
14.20 MUzik 21.30 Müzik ın~i bile ... Buı!lar çok kırmem n ı 
15.00 Müzik 22.30 Ajans mub~lit şeyler!len mürekkc~tl. j 
15.SO ~Jüzik 22.50 Konuşma İmparator, iki gündcnberi btmıbul 

h 

18.00 Prognım 22.50 Müzik dıı. bulwıuyordu... Bir ırece yalıda 

Mahmul Y ~ri __!!kil:__ Mila~ ~ Ka a o•uru_rken, bir sa.raL~..,.°hjl.:;Utm gel-ne aldı, hala yapacak! 10 - Biz, --
Jak ner ,ııı 

&iililyor, hem de o 13 
rak ba.şuu iki tar:ıftı O 

R O M A N : 80 tanıyordu. Eler onlardan Qir!ııi, ya- ı Sadiye, kendi hayat!Je, bu ~kin, - Sonraf Bu 1 ıell ~ 
lının, konağın kapısını çalsa, bir bı_ır- fakir hayatı rrıükayeŞt; edecek oldu. kurtary,n, jak neYf .J ~1 

1 L 1 1 
dak au istese, yahut bir ev sol"3r.ak) o, ömründe bir gün bile bu huzuru _ Anık aman ıı>ıt'.ı 

Y D Z 1 olsa, uş~k~~r, hizme~iler, P.ir. dilenci bulamamıştı. ı ~! ... Snaydan çJlt~:" , 
1~ 

Mahmut YESARi 
Jkova'r_gıbı._ ıA!lah terslnl> diye ka- İhtiyar kadın; yemenisinin omuıı:u- rısı .l\lahmırtpa":ıd~ Q 

Yazan: pıyı yüzlerıne kav.atırlardı. na düşen, ufak cam boncuklar işlen- ötcve bcr:') e :ıd&JJI t 

Buranın insanları, hayvanları, ~ı rağm yağmunı kabul etmesi kadar Dünyada; ııenıinler, f~~irlerden miş ucunu, mavi damarlı, ince par- ı.im. ustaları sere::: ~~ 
toprağı, ayni kanaat hamurile yo-ı tabil bulan mahluklardı. korkarlar, onlara sıras1:°a gore haka- 1 maklarile arkaya iterek sordu: 1 yeth mlkt:ırda a ı' t~ 
• . L 

1 
dı E 

1 
d .. ld' . k ret ederler, sırasına göre de aür!ln-j 5 . H . B .0 uzak k b c.ı işe b~la.yıp, ~ 

guru mpş ar . ver en um ını e- Onların naza ında hayat· parayı k . t k l F kJ l d - ız, UfŞıt ey~ a ra a- e!JI · ·· ilııt'I k . · k t ak r • me ıs emez, açar ar. a r er e ınamacasma, y 
sıp supr ı tene esını arış ı;ar _ ve ekmeği önüne, arkasına, yanlan- nksinedir; asıl hakaret etmek onla- sı~ını.z ~aliba? ·· Bural::ırda sii:i hl\! 

1 
ın:ı.c:ısınıı. çaltşıııalı~~ 

karnwı doyur.ınıya ~lışan kedı, ar na, miktar, nisbet gözetmiyerek, ıe-, rın hakkı iken, zenginlere sokulmak, gormedim. hltammda, h~k~"'~ ~ 
payı ancak gubre yıgınlarında bula- Uşi güzel serpen gözu bağlı bir he- yaltaklanmak ihtiyacını duyarlar. l - Evet bir kere ıelmiıtim. l'HJ. altın vazoyıı ça 1 

bilen civcivler, komşu bahçede şarkı :vula idi Allah her mahlukunun mev 1 R . k dak' d ıı.· - Onun içln duymamışsınız llm etnwkle... A. .. . . . • .. . · • . . . emzıye, apının yanın ı e5 ır_ · . .. '",J 
soylıyerek çamaşır ıplım:ıo yamalı k_ıı~ı ez~!d:n ~ayın et~ış, kuı:~e ye- mi yer minderine oturmu§, arada bir Gözlerini kapadı temPo tutar gibl Ikl &"lll'I sonr:Jıtilılı''ı 
entariler, patiska donlar asan genç rını degıştırmıyecekll. Bu, kor he- göı. ucile Sadiycye bakıyordu. Sadi- elini dizine vurarak c! vam elti· mazhar old~~. I' 
kız, parmaklarına sıkıştırdıgı izmari- yuHlıun avuç avuç fırlatıp attığı para ye kahvesini içince, fincanı almak - Gımi gani rahmet eyle;,in, Hur- flıığµ l:~bi ırö~ıı~I ı 
ti, burun deliklerlni açarak ci&erle- ve ekme:• ~erke.sin.önüne, kısmet~ ne için süratlo kalktı. Nlntısi tath bır ııft Bey, melekler gibi bır adamdı. n~&aııwın_ kor~~ıı 

. . . . kadar Lnı<dır edılmışse, o kadar ısa- sesle: Vaktile eşi dostu o kadaı· söyledi; ı tıın lıcr~J,~~ V\:luı ~nf 
rıne kadar çeken ıhtıyar kadın, nıne- bet edecc\>ti! il H d" k dedi M tb ~ cAJma o kııdını?> Amma kinı din- 1 t cı iç qdc iJe '/ ~J 
sini açlıktan kurtarmak için on yedi . . . - ay. 1 ızım, · u aıı.a in k • ben de, bir .A 

. . Sadıye; Remııyenin bıraz kızarak de bir kere bıık, ocak sBnmcsin .. ça- lerl. Kadınını, ttıkdlrc karşı dıırul· ı pı•· 
yaşında .g~lın olan Re~12ıye, .hep ay- uzattığı, küçük, kulpsuz kahve fin- maşır tenekesinin altında çocuğun ı~oz~ Qtıme\' Hanımı, zati ilk gör- bi~ laraflan ~' 1 
nı ~ava ıçınde t~ebb~t etmı~. kalb-1 canını ~lleri titriye titriye aldı. On- kirlileri vardı. Onları bir fU yıka... dufüm zaman iöz.ilm tutınodı idi .. I mahulnn~ıunı · Jll 
lıeri qni t8•ıak:kfile baıılı, ı.Uı.rabı top ı ıara bakarken kendi kıya!etindw u-1 - Peki. baba anne! [Devamı \'l:ll"] ! . 

EDEBi 
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111111-ıt:~~ DtlNY.ANIN 8 !Net HARtltA8I-------.-. 
n~~acak derecede mMhif ft muazzam sahneler arumda en nefis bir Çörçil'in hayatı İKDAM 

Niçin lOOpara. 
ya satılacak 

AŞK MACERASI, nIDAltARLIX Mf.JCADJCJ;gst 

HiNT RÜYASI 
(Bat taralı 5 liıol sayfada) 

veüerlne fUthak etti. 
1 Lloyd Oeoıye Bafyekfl ohmca 1917 
I de Churchlll'l yüıe httkdme-te çaftt-

Bq Rollerde: TYRONE POWER - MYRNA LOY - GEORGE BRENT 
ve on binlerce fiğüran 

'l'ÜRKÇE SÖZLÜ nüshası FRANSIZCA SÖZLÜ nüshası 

1 
iı 'ft MI& lafa nu:ırbi'.ıaı •erdi. Bun
dJia IODra İliıiJb Jia.rp bblne9bi.de 
sıran De harbiye, hava ve müstem
leke na:ı:ırlıkla.nnı yapan Churchill'!n 

Olar;r11culanmıs lrailnıdu ffR9a. 
ren cİkdam> ı IH JMU'&ya alacaklar· 
dır. Bunun batbca •be)jl twhfr 

1:: K Sinemasında M E L E K Sinemasında 
en son «Sa.ndalyesb maUye nazırlığı. 
dır. 

1929 da nazırlıktan ve faal slyMet 
hayatmda..ıı çekllerek l'arlimentoda 
yalnız meb'uslutuiıu muhafaza. etti 
ve ten~. daha tdy&de ,okuyup 

Blltün ınalzemenJn pahal&ndifı bir 
ıurab mü.ıtderloatmdaa fl!lClaıUrl* 
yapmaksu:m bacım ktl\!Bltııiiell ve ft
ati ucuzlatmak, bu nreUe &1bitbı hl· 
dlselcırlnl lü:ımn.nm ıat.llti n •uf· 
lak lfad~lenlen .nH&ra'* Htlin 
çıplaklıiile ve mtltebarb bir hal~ o• 
kurucaya verm& 

Ayrıca: En son FOX dünya haberleri. Bugün saat 1 de tenzHatlı matine. 

Sinemasında 
ların ve İçkinin baş döndürücü ihtirasları saikasile 

s ARiŞ1 Nının ş·E'YT AenN 
Emsalsiz Aşk ve İhtiras Filmini görünüz 
Sefaletten ... Aşka ... Ve nihayet ölüme ..• 

Rollerde: MARLEN DIETAICH 
JAMES STEWART ve 1'İ1SHA AUER 

İlaveten: eıı son Şarkı karip harp hadiseleri 
n Sukutu, İngiliı; Hucumu, Mısırda zafer şenlikleri 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

SATIS İLANI 
~ 

Turnletinizi yaparken 
Pudra e)tı..rı daim:ı 

""\ yazmaya yerdi. Cliım:hlll'ln kitapla
f rı arasında Umumi Harbin Tarili.I 
nrdır ki ciltler tutan bÜyiik bir e
serdir. 

1 

1929 da.n 1939 a kıU!ar reçen on 
scneUk. devrenm 9021 alb, yedi se
nesi :ı:arfınd:J. ın. Clnırclıill hemen 

1 her gün İngiliz 't'e Frarunz gazetele-

r 
rinde çıkan mal>alelerl ile iibıün me

. selelcrinl tahlil ediyor ve bu arada 
1 ' 1 bilhassa, A1manyadakl Hffier idare-
1 sinin Avrupa için büyük bir tehlike 

l olduf,u nokt.a.o;ı üzerinde duruyor
du. Onun lfaret e~iğl t"hlil;;eter ha
Jtllta t olunca., o zamanld Ba,vekll 

1 Clıcmbrrlıı.in keı:d!slni bahriye nazırı 
1 oııırıık harp kııbint•shıe aldı. D&ba 
:c;cı1ra ken(llSi istifa. ederek Başvektt-
liğc l\lr. Church~ll geçtL 

Varın ve öbür riıı ele 1 l&lılte ~
kacak olan İkdam lnm• tH.lp edea 
ıünlerde yine bu llaehnde t .ııtre 
n yalnız haftanm bir veya iki ri· 
ntlnde 8 18.hlfe olarak llflfl'Olmmcalt
tır. Bunun ııebebl S&tıt flatdiıil an
eak « ltlçflt iahlfenla m.aarUdU ko
ruya bilecek bir hesab• lst.tiıa& Mm.e. 
sidir. 
Okuyoculanmıınn b!lhaıısa p. nok. 

tııya dikkat nazarlarını pekerlS ld, 
İkdam ktl~ök hacıntıie ye •e1U1 aatq 
flatma rafmen en btlyök hacimdeki 
bir auetentn bttttbı mtbıderfca.tuu 
hulasa Yeya metin llallilde okll.7U
ciılarının mtıtaleuma anedeceldlr. 
Bu sayede ok11Y11CU ıiblln bütün 
haber ve hidlSeleHnl •e ytltselı: ka
litedeki ya:ı:ı ve rvmanlannı daha ve
ciz ve sliıme nreUe ~anlel1' Olarak 
ok uyab!leeekleratr. 

buı Dördüncü İcra Memurluğundan: . 
1 

KREM 
PERTEV 

fngil!:ı: B:ıs•:ekili bugün 66 yaşın
dar'ır. Fa.kat kendisini tanıyanlar 0 • 

nnn en a.~afı on y.:ış ı;enc göründü
ğü.nü !Wylerll'r Jd, JııırckcUcrl ve ira
ccsl de içfndek: gençlik ateşini dal
ma ı:kseftınr.!!'ktPdlr. On tı baqJı<'I 
lıııslıslvcflrrlni ÇOk zeki olmasmtl:ı., 
h:ıyalpt>r ;:t nlmayıp gayet müspet 
nlWjııtı:l::: bıılııyorla.r. 

Bu ,ekli Ue b:dam'ın lterhalde o
knyurunun befenecetf, tatbd gös· 
terecefl; tramvayda, vapurda, yolda, 
ıra:ı:lnoda, lıte ~deliren Yfl 46nerken 
b1r hamlede ve kolayca okuyacafı 
yepyeni, orijinal 't'e kaliteli bir ~a.:ı:e
te aeVI olduiuba ve ola.cafıjü. kanJ 
bulunuyoruz. 

.\lif v~ Şükrüye tarafından Vokıt Paralar idaresinden 2247 
b ~Ue bcırç alman pn"ayn mukabil diger yedi parça ar~a _ile 
irinci derecede Jpoıck gösterilmiş olup borcun odeıırnenıesm

satılmaıana karar vedlcıı ve tamamına ycmlnli Uç ehli vu
dan (490) lira kıyınc."1 takdir edilmiş olan kaydım Guraba 

i~ mahallesinin Kakmucı Mehmet ~okağında eski 16 nıUkcr-
0 kapı 894 ada ve 1 parsel No .lı Hateıneyn ve Duh::ınl za

~,89 Vakfından şarkı Knkrıtıcı sokağı, şimali 21/894 par;.;el, 
~3 Parsel, ccnulıu Mehmet Lutfı sokağı !le çevrili mut<rdde
L"Mp. ev ve hfilcıı Glım!lşh:ı11E.'ll sokağı ile lViehmet Lı'.Hfl ııol:.e-
~~lıği köşede ıçinde hiç bir tesisat mevcut oiınayan 98 melı·e 

'8.thında ve inşıı.nta müsal' •·. r arsa ile yine tamamına yemin-
1kur tarafından "30 lirtı kıymet takdir edilmiş olnn kaydtn 

~ tıl!tı.irı Mehmet Lı)!fl sokagıııda e!'ki 16 mük2n-er yeni 2~ kapı 
!il~ il.rseı No. lı Harcm"yn ve Duhant zade Mustafa efendi vak-
it' 1/894 parsel, şimali 7 /894 parsel, gai·bi 6-3/894 pnrsel, ce. 
:°"~ Lutfi soknğı ile cevri!! mukaddema bir ah::ap ev ve 
l~ t Lütfi soknğmd;ı yine içinde hiç hir ~e.,i~rıtı ıw·vr-ut ol

ttıetre murabbaı salhın-la'"ve inşaata miisait dlge!" bir arsa 
~baya konmuştur. 
'aall lfayrimcnkııllerin arttırma şartnamesi 8/2/941 tar'hit)den 

~29 No. ile dördüncü icra dairesinin muayyen numara

' görebilmesi için açıktır. İUında yazılı olanlardan fa;.Jıı 
ak: isteye!l!er lşbu ~artnameleı·e ve 939/629 dosya No. sile 

Lllıııe .. li . ."it murar.aat etme dır. 

ırrnnya iştirak için yukarıda yazılı kıymetlerin yilzde 7,IJ 

"'ı'e tıcy akçesi \•cya milli bir bankanın teminat mektubu 
lllo lttır. (Madde ı 24) 

· ~it iahibi alacaklılarla diğer alfıkadarlann ve irtifak hakkı 
14~~"rırnenkul üzerindeki haklannı, hususile faiz ve masrafa 
lt 1~ruu işbu 11!\n tarihinden itibaren (15) gün içinde cv
~~~le birlikte mcmuriyetlrnize bildirmeleri lcab eder. Ak
'ı.ri l'ı ta.rıu slclll ile Sabit olmadııtça satış bedelinin payl:ış

n. , r; kalırlar. 
~11&,~q 
llltıırıı 1 en günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna-
.,, l\j~S ve lüzumlu malôına! filmı~ ve bunları tamamen kabul 

~l'ı •r olunurlar. 

.... ~~~~nk.uı 24/2/941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 ten ıe 
~ •rt uı dördüncü icra memurluğunda üç deCa bağırıldıktan 
~ >flıdtı.rana ihale edilir. Ancak artttrma bedf'li muhammen 

'laca~ 75 lcrini bulmaz veya satış isteyenin alacagına rüçhanı 
Sı. lılar bulunup ta bedel bunların bu gaynmenkuller 

3ı~hUd~Iac<klarının rnecmuundnn fazlaya .. çıkamazsa ~n ço_Jt 
l ları~aki kalmak üzere arttırma 10 gun daha temdı.t edı-

t de Per~embe günü saat 14 ten 16 ya kadar Istan-
1~ ~ h :memurluğu odasında, arttırma bedeııeri satış iste
:oq aı.ç anı olan diğer alacaklilarm bu gayrı menkuller ile 
ı....~tı cakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen 
:·~tıl e

1
75 lerJni tutmak ~rtile en çok arttırala ihale edilir. 

g~ de. edtlrnczse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. lı ka-
~ bırakılır. 
t enkuu 
~l lr;~d er kendisine ihale olunan kimse derlial veya ve-
~el\ Y;Jt l>ara;>ı vermezse ihale katarı fesholunarak kendi
ı.~ Olu sek teklifte bulunan kimse arıetmiş olduğu bedcl
'I! rsa İ • d" ı llrttır ona, razı olmaz veya &ıı unmazsa hem~n ye ı 

~r farlı: \? rrıeya tıJı:arıJıp en çok arthrana ihale edilir. !ki iha
ıı ~tlar a:r~:ı.:erı.. gUnlcr içln Yüzde 5 ten hesap olu~adik !alz 
1• tırıı.ır (lV.! hukınc hacet kalmaksızın memurivct,mızce alı-
·ııı. · atıa · • ~l lltttıı c 133). 
~ v rna bea L '1 il.kıt taviz e hnricinU!! olarak yalnız tapu ferağ narcını, 

1 ,..ıttır-akırıı ed~Ln· \ e ihııfo karar p\.illarım Yermeye 
t• · t b~ı d ver ıl r. • nv e '"'r z.ıfat , e tellal"y rcs-

Lrl'l'la be ite : mu \"e :-~k·m vakıf le r i Iıcıya 
e ııo tı t " n tcnz ı 11 ur İsbu ı lLr yu-

er11 rı I ıl r ı8.ı ; dısında 
rtna'lle e ı · +ıiacağ ı An 

!n 

1 
1 

1 
Çörçilin teftifleri 

Siirunüz. Pudruyı sımsıkı lutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve y-·ı~.~ız olan tüp ve vazol.ırı 
vardır. 

l.JOn<lıc. 31, (A.A.) - Reuter: 
i Çörı;il hu s:>.bııh !'iouthampton şeh
riı•i ziyaret etrrı!~tir. Başvekile, bu zi
nıretlndc Bayan Çörçll ile HopklnS Hava hücumu 

1 

refak:ıt <ıyltmişUr. Şehirde ve dok
------.--------- !arda bir lt'l'~inti yapıliiıış ve Baş
İktanbul Üçllncll Noktllf,lrte: I ~ ~J,•lin ı-elıi.-dc bulundufu haberi 
Hıtl~ç Fen~rinde Abdi Subaşı ~ıuı-

1 
;\·ayıldıkça fa:ı:'ıılaşan halk tarafınd2n 

httl lesı Abdulezel paşa c.:ıd.l ındc ini :ı! rl!!r Şiddetle ve içten gelen he-
1 2a4/l-~S6 numaralı b.r bap kiıgır yccanla alltıı!aıımıştır. 

~ 

Mayısa kadar tec-
rübe yapılmıyacak 

ı
depoyıı 30/4/1938 tarininden ıl'ba-ı 
ren Uç ~ene m~ddeıle YC 5 sene dpsi-
yonla ve seneliği 4 taksitte ödenmek / w Şehir Tiyatrosu 
üzere b ln lirıı bedeli icar ile Nnlbur-
larda Rüstem paşa mahalle'"indP :ıds ı T epeba§ında 
numarada mukim Hüseyin daıdaıclan 
Jstic:ır etmiştir. Hüseyin Dulda! 

/ 

Dram kısmında 

Büyük hava denemeslııJll klrftfğl- • 
nJ yapan fO halıenı dün Viliye& Pa
sif Korunma B.elsllğine raporlarını 
nrtnlşlerdlr. Ba münasebetle Car
tamba l'linİ ValJ n Beledb'e Reisi 
Luf.fi Kırdann da Jıttltülle tillyllk tir 
torb.ntı icrua kararl~1ır. 

kiralan almaktan istinkaf etmesi Hı.e-
rine kira bedelleri postaya te\·dt e- l Şubat Cumartesi giinti 
dilmiştir. 1/11/940 tarihli tnlısidi J ekşnmı saat 20,30 da 
postııya tevdi etmiş olduğum halde 1 E/t1/L/AGALOTT/ 

1 oa1tıaı ym:ıhanesini terkcttiği cihet- ı Komedı" kısmında 
le tebliğ:ıt ifası kabil olamamıştır.' 
Bu sebepten dolayı işbu ihtarnameni!ı 
kt>_şide .. ıne mecburiyet hasıl olmuş
tur. l'.1ütt'rakim ve işlemekte olan k1-
t;ı l, Jellısr!ni her ne z<ım3n arzu e-

1 Şubat Cumartesi g-ünii 
akşanıı saat 20,30 tla 

KIRALIK ODALAR 

Dlfer taraftan artık fellrlıiılzde 
Mayısa kadar Paslf Korunma teerü
besl yapılmıyaealdu. Mayıata büyük 
bir tecrU~ yapılaeloktır. 
« Em-elkl secakl lt~lerıle bil
hassa Beyofla eemtbute qiJt sııdıran 
Yerlere tesadüf olanm111tur. Bunlar
dan 50 §er lira para ceusı alınıtoalt
tır. 

~,•-iıoiı•- ıillli--iııiııiı,....-............... .... derse mucire tediyeye müvekkilim ' .., 15 Bulgar mebus Amiıdedir. Mijvekilim müracaattan 
evvel herhangi bir dairei resmiycye 
mi.ıracııatla tahsil tilebhtde bulundu
ğU tııkdirdc bundan millevellit bil
cUınle me,s"tıliyet kendisine aittir. 
İşbu huwatın mı.nen tebllği ve ba
delilnn bir nüshasının memuriyeti- J 

nizde hıfıile bir nüshasının bana 
YC'rllmesini talep ederim. j 

NAMIK KEMAL 
Maarif Vekfıletinin tavsiyesile 

güzide arkade~ımız büyük şair 
ve edip Necip Fazıl Kısakürek'e 
yazdırılan bu (400) sahifelik 
eser intl;pr sahasına çıkmıştır. 
Türk Dil Kurumu tarafından 
Eser TUrk tenkit, fikir ve edebi
yat hııyatında bir hlldisedir. O
kuyucularımıza hararetle tavsi
yeyi borç biliriz. 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
Listede Sovyetler BlrUtinfjn Av

rupat!:i bitaraf talatı :9'etlıie büyük 
devlet oldutu Bulıartstanın SovYeı 
yardımına, sulhun mahafHMt ve 
Bulırarlsfaııla Balkan 1atutı idüının 
:ven~en bir harabeye döllDM!mftl i
l çln Sovyct Birllflne rüvenfl41ll hah 
ı edilmektedir. 

Ayşe Kaya Ellialtıoğlunufi Beyoğlu 
Birinci Noterliğiniri l!9 İkincikfi.nun 1ı 1937 tarih ve 1421 numaralı umum! 
velt.Al(!tn:ıme ile hafz olduğtim sa- ı 

lı11ılyete binaen. -----------------• 

Yakında, httk6metten yapılacak bu 
lstt:ı:ah, l'Jofyada büyllk bir alaka u
:vandınnak tadır. 

SteP!"ort, bu lstl:rabm ook ehemmi-

! ' il yeti oldultunu beyan etnıişt!r. Zira 
Devlet D~mir Yolları_ l_ı~nları r.nıır:ırisıanın ve 11arıamentonun mes-

- ;; ; - . a uliyeti hakkında yapılacak müsbct 
---~ı..llliiilı _____ iıil!ilıiıiııiliiııiiı•-------ıiııııı• ........ ___ , beyanat e!ash bir ehemmiyeti ilahı 

!\!uhammcn bedeli 39000 lira olaan muhtelif tılat ve edevat 1_2.3.1941 buluntttakt:ıaır. 
Çarşah1ba günü saat 15,30 da kapalı ıarl usulU ile Ankarada Idare bi· -;~---:::....---~-----....._....__ 

nasında satın alınacaktır. Tramvay seferleri 
Teslim olunacak malzeme Alman menŞeli oldutu takdirde beaell 

Türk - Alman anl3~ası plafonunun a lliıcil arubuna ayrılan meblAg~ [Baş tarafı 1 inci sayfadrı] 
dan tesviye edilecektir: Romany:ıdan bandaj rcUrtmek im-

Bu Jşe girme!! isteyenlerin (2925) liralık muvakkat teminat Ue ite- kbı bulunmuş ve ilk partide $00 
nt.ınutı tayin ett!!i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,SO 8 kadar bapdaJ siparı, olunm113tur. Bu ban
lfomisyon reisliğine vermeleri lllzımdır. daJlar gellııce yeniden 30 arabaıım 

Şartnameler (19!1) kuru~a Ankara ve Haydarpa~a vemelerlnden sa- tanılr edilip hemen sefere cıkanlöıa-
tılmaktadır. (486) sı nıümldııı olacak'ır. 

ı !Ua?zcme temin olunmazsa trim· 
stanbul Asliye on birinci Hukuk va:v idarcsı hareket daires~ mü11ur-

lüfü; bir yıl sonra seferlerin tadıa
fl akimli ğİnden mile tamı tııhtıkcst bnlundulünu 

e akı ı ..... 

1görcrek Hcı·lde şehrin t:ırnamen tfam
vay ız kalm'l mdansa; ründıı blı'ka9 
&a t &efcrlor·n tam olunmuı hak
kı da u •ım nıUdUrlUfe bir teklit 
ya m 'ır Buna ıllre yalnıı uhah
lar 11 at G 5 - 10,5 ve öf leden IOn· 

ra da ıu t 115,5 - 19 aruında ıranı
' Y 1 il cek diğer ı.saatlerde se

,. r t m men t til olunacaktır 
Fa • t m rn mudilrluk bu fili~ 
k bllı:v il t tb~lyesl olm diJı katıa

atlnded.lr 
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