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Fiat her yerde ıı 
100 u \PARADIR 

ftl!F Balkantıtuı Reisicumhur Dost 
tahdit ediyor Yunan Krall Jorj'a 
;:;~;.:;;~taziyelerini b!~~irdi 

RUZVELT'IN 

MÜMESSiLi 

U-U ld mlerinln bir ter 

-.dan ibaret oldutu için, ı.. Maı· este Yunan Kralının cevabı ~ 
llltere •• Amedkada, fazla e. Mümessilin şerefi-

Don ovan 
Ankara da 

~7etıe kartılanmadı. Fakat, Aallan. l (AA.) - Yua• ...._ I ......._ it ~ BllUtet 
llaikan devletleriııhı b11 nutka lrtmet ..... Geaenl Met&Uu'ua 1- &elli .ta• ...._.. llakll .... 'I'•· ne ziyafet verildi 
tok ehemmiyet verm~lerl lcabe- :::• =:.-::... ae:•~!; ... ..., .• alradıtw en. *" •ba· Aakara. 1 dlldam) _ A
.... Çtbıkti, Bitler, Balkanlara JerJ ......._ 'tll*'I te..,.fbır te· •ltetlh .. 11abbetle •••• 81derlals· ı anllla aelsletbıdt111'11Da _... 

· d 1 • ati el••--lwı ._ ... tereee •i&elltı771f el&nll 11 .__.1 ... ...__ larp fena nıyetlerl ol utunu &&o ....,... -ilmel Jerl r..tı ~vletlnlz# ~lrklr edertm. I - 1 ... _ .,...._ 
ediyor. Gerçi onma nutkunda ....._ Knb ..,.. ._... lktl Dnletialde :.:::: .. :"!:. S:.: 

Jngilizler, }Jalkanlara ümit bağ. ._. .. mllWtk .. ı Til4 ..uıeUDIJI VeUlctl .un0e ~ilama 
hyorlar. Halıbuki İngiltere nere. BllTlk Dnlet Mm& q ıre fldclelll ılib pre1r beni Anbra bbtllr eltWil m-•r· 
4e gıörünurse baz derhal hücum llllml De do8t " altWlk :"':)"';; 11dDetbDI derin bir nnUe mil· lwa brtalamltbr. 
edeceğiz. Ba§kalarını harbe SÜ. 1 maa B1m1 Mllle&bala ....,. ..a ee.ellte Ye illi •emlekel.f.ı 811&& it de A&atiirk'tla tabri-

ltlltlemeyl ümit ediyorlar. Biz.1 ~-=--:,::-.::::r= -:::.: adn •kın birlet&bwa t1o11Uatun ı : :e:e=: :-an:..;::.-
"- ihtimali hesaba kattık v• 11ranı 1'Qmm " •aJe•eterne lnlnetlnl bir kere •alla teJ'lt ~le· ll&rlelJe VeUle&t Kitlbl u. 
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2 

vıalaaı• 

Eritrede İngiliz 
tazyiki artıyor 

1 Kahire, 1 ( A.A.) - lagitis •· 
mmnl karacAln•a teltliji: 

· Tnblasda 'OemenDı ıan•dr 
düşmanla temas klaım rdibne~ 
tedir Eritrecle .'lprtl.. ve 81 . 
rente mıntakalarınUJd hal a11 

1 kuvvetleri tiurin•• ta) ıkim>e 
1iddetlenmJttir. 

İtalyanların 
ümidi kesildi ! 

tarttık ilAh-·• sözlerinde prçi, MDl•u.ID .. mUnuebetle tQd.,. ...ıw1r .... w 11111&11 llennnenclol· 
tik bakışta açık bir teladit )'U• ı-.a MHb 'Nrlr MDlef:lıda litlral& r. Al'-7 DonoTU 4ereftne bu 

1
fmparaforluk eJder. 

tar Fakat Hitlerın clnglltere ne. elmellte ........ ltlmU ............. bel JorJ .... Ankara paJa,oe ııalonlarm-
~ gorunüne bız derhal hü· .... r1ea .......__ ime& ..... Diler .. ...,... llapekllmts " .. Mr .ııaıet •ennlfUr. Alls&y giderse mühim biı 

,.- k -& Anbndan 1'91aıtn ve Mwr'a eum edeceğiz.• demesi ~ ..... DM'Am t.e& bhl Bark-be VeldHmh Ue Yuu .... ıltleeekllr. cey 0 1m1 ya C ak m l c 
lliclardır. Çtlnkl 7arm, lngilb ~· ae111clbü.,. ftldll al'Ullllla toıdaa• tellnftar le· 'lif '1 

ta17arelm Yunan arazisindeki ANKAU ..... D•ftUr· ~----------" 

~::=:::::k·~~:!:17:: frak kabinesi A m e r i k a d Yunanlılar Te- Rom ad a H a r p 

:'!~:·:;.~-..ı:.'!:ır;. • t. f t t. Ahi k . .a pedelene girdi M~:!,. !~:.~~· 
&,lbnlarda ;yeni blr taanııu 1 s 1 a e 1 u aya ışti- ---<>-.-- &la ts.17u ................. nlll· 
~bilirler. Çtlnldl, Alman7a. 0 J ... ...... .. ın.---...ı -•-.a ta 
1114 .. ., ç11nedıtt ı.. ldlçü • rak edecek mi? ıso talyan askeri = t;i,.'::;"~ fa·:~ 
1Demlekete, İngiltereyi bahan• 1 Parlemento kabine• daha esı·r eclild. tim edlld!fl 1'tltlrDt,er. ~-et.elf'rin 
tderik tecavüz etmiştir. Bonum. 1 h l f • l ftalyan etkin .. lllDlyer..ııbil ba akı-
, .. _ ...... ;clat h ye mu a e et etmiı B 1 L d d Allkan ll&tb- 0Hıtrhulen: bete ........... malt~e neşn-
·- 7aptJlı ._..,. ·ve uır- U mese e On ra a 11e1snMaa ftl'llea ............ Te· yat yaptaklan 1iriil•\iıt&ilr • 

.lıkıar bitili, ıu,a,nm buzlan ~ Jlald&l. ı (AA.) - ILB.C.: .. k d • Ji Jılılmntr ..,,._.,. .....,..... tah- Oaset dl PQeio ıuetesıacle eıkan 
Wltlp iyi bir muvasala hattı dL ... u Alt ll&b!lneel lltlf& e&mlftlr. muna aşa e 1 yor "" '"9 YDU lmtull .....,..... ... bir J'UI ... lnıelt l'iaterflmek&e-
.. elde ettiil uman, Alınan7• NURiar, 791 bltlae teıJekkll lidla· .....,., ı <AA.> - ....... .-.ı p1 ..udlll blldlrlllıw. Y .... bv- dit'. Ba ıaırete •tiütt ...uı.mde, 
lbn lngilteredea evvel davran. el7e btlar ...VelerlM •nw ede- ......... .._ • ... ._ Mlda. ı nGerl Tepetelata •:111111• 7enf bltla tt.17 .. bnparatorlata fndıız. 

' eelı:lrdlr. &rtdı lı:at1 ....... ._..Mu.it 6.- Ye mllllııa mnsller •·•laltleıdlr. lerbl elhle ~bile IMnıaa 111ant-
"-k bahaaesile, Balkanlarda ha. Wda&tu pim llalaertere r6re •--~ ~ Nlllllr Yealılen em .... ..,,.. w Mr .- ..ı. ka& olaealuu. rıtnH 1aarp sonand 
lekete ıe~mesi ihtimali kuvvet· 1ı:a191ne, ..,WAMmtıı.. ~ l'all&t .uautlwua ..U.ırwe IEU'fl ~ -. litlua .-111tnllr. hııHtere malltP o1wa ita1ıana: 
le muhtemeldir. Biz, daha evvel llUlbaleleı& ,....._, lltltQa meebar 16 edllfa a1tıa. t.sn1ere1e -. Mina, ı (AA.) - 'I'- teMfll: bl'la lopralı:lamla tekrar Dhlp ola-
ıiae bu sütunda, birkaç defa bu ola11f&v. nl mllall .. lhııellal bllae'k ...... , lld'aıan.. -... 1111 •etre _,.. 1UDUt" b9 nada ital1a-
laüma1den bahsetmictik. lngiL ı lelWlr· ........... ...,... * ... ....._ m.a· .Dm Almanıara NtWatmı bir defa 

-s O ~etle nehele. •lllaarellele ll&ba te1lde Hhıum drmiltlür. 
Jlrenin, Hindistan nazm Alman. ~ 'l.J Ci lıwt ~ =,.=':.::\ ~. l>llm8B eUadetl mi~ &emada rib"lr harp m eli ın u 
•Jı arka kapıdan vuracain, dl. =====--=-=-;.;:. [De 7 ad _._a] ldm .._ •enllerl •lllellll n ıso loplandıtı Te M&ref&I Orazlanlnln 

le Wr nutuk söyliyerek Balkan·. Libyaelaki fngı .. liz vamı • 1 - ei1r a11*. bir ta1nre ile Llbyadan aoma1a ıe-
.. kudettiit uman ve ondan -- lerek b• loplutQ-a ltUrU •tt.'tf v. 
.__ Almanvanın Balkanlar- Z f • • O DO•Hri'I MEKTEP MAÇLAAI lo&lmadan IGlll'a tekrar Llb)'aJa av· 
ı;;;eleeek bl; taarruzdan kor. a ennın ç ""u del et lif bOdlrllinellWlr. 

'-rak ita.-. kapıyı ela kapa- Mühim Amili İst 
IQk tetebbUsUnde bulunmaıı lh. AW.tha Daftl'ia ini ...... Haydarpaşa - anbul Lisesı·nı· Ha vagazın dan 
... line dikkati celbetmltttk. ft. 
-..";~'·.:!~:;::;:.:: ··..,...::: .. ..,,... 6-1,Boğaziçi Vefayı2- 1yendi1 kişidahaöldü 
.-ı1ecet1ne dair teminat nrml lstlklll M8rf1 --o-
h IOnm hile rBnnlyere• Db1ı ••lı .... ıll .,_..., ,._ l IUl'hııcl '"'9FI Jllllslı'"- .-a S k kt p tJ 
,.,ı.. ..... ~~-;,er Bal'-anlara ümit ba,.. Yaanı Nlaanettln Nail w ...-... ...... teni .._ .. ca ıııu11rı•e0--n1ata .,.,... ..: O a a a ıyan 
~ A 6 -.. ..... lfilr: sandalı:lan r.Ue l..fnUp olanlr. bt B J Ç v ld 
worlar. İngiltere nerde g8rünüı (Y UUI 4 tindi eqfacla) BA"l'DAllPA'A • fn'MIBtJ~ &irdll'er. • 01U ar 0 ga 1 

.. bb derhal hücum edeceğiz• ----------- "°::. ı:=-=. ~taıı;'~ İkinci dene •tlteftshı bir ..... Otlu •bab Tuh n ~ F eıa,. • 
..... •e bu hlcuma 7apablle. ,6e. .. !!!! GAZETE--11ııo. ,._.. ._ ...... " en ıl6rdbetl .._ ~ T9llt alllet llofUI. il • ., afmıta Yohh petbyan btr ha-
... askerleri de tedricen Bomu- taııthı-• .._ p1 flbnldar. tl plbl • atk. vaıasl bor u daa lntlur f'ffll ba1 

n 111muı, Balkanlar için hlt SATICILARINA ........ ~ MI 11••• ili ... .. '911 ylJ'ea Yef&blar birdenbire ... il DDJUralı V" bodl'\Hll 1 d l1 

~ ... ,,... •o-'---L allmetlerdea klEa bla ................... lelllerl. pulQl......,erft Mr •rallk W. Jll8D l'lrml" has&a olarak ntıaak&a bulu· 
" nua...a lıılr llldn nan ~le11I ıeb rlenf'rek lmiıı kı ı 

~ luıele u&lel1an· M ....,... ~ peu s-eıt• alla da ba•la,. 4la "Pen&ltı11 •'· Koralla .. b Si" b,. haldf' h t • 
'l'ehdlt a~br: P'fllırer, ya l:a· U ti ......, tl"8el nlalN ıl· .......... · mü •f19811aell&pdu •alftl afm hanen kaldın~hr. "'"'' ev•e n-

-~ltrla Balkanüra Gtnlt l»allL bl ..... .,... ..... la • ,.... •· ...._,. ...=:...: pUp elarals loP9 bta ..._.. 1"i lıriafa 1ieb& d- taran M&rl de hatır zehlrl• mtıJt ,., 
• liaM:ı ftftltlr&etlr • ._ ft· ::-- llill6eıl. 7lrİııllfil ~~· iL As ..,. .. eYD M .......... la Elealııhl cıewdl morra kaldıralnn 

lllL~ lnan.m11tır, yahut ta bu llleln lla ı N' ' ı .... bal~...... 1, it-,...""..... .... : ,.ıeı.oe _. er& tahkikata bi lanm~tır. 

~~~'; ~~ ~~::7::("on~tın ~çt~~enJ 
1-lıaa ra taarm etmek için ..__. ,,_.... ..... lllr.,... t1b _ 

ili e)'I bulmut. elemektir ... in iri ........ .... ... m"' 1 ak 
.. tlerin - ltlNaç utırbk IÖ- 1 am mı 1 o m •n1ı dJn bir feri taaımıyacnk ı. 

•lkaah A • ., l ,.......__..... ---...İL..- Faka&. •k• &lçlkah .. rkt-t ı .... 
~, b luasonblrihtar•ır. Sultan zızın n .. at ı·ne --~ faclaiuam buJunbfllaayıUme.el in k d n 
~.:.:..__- lrleşip Alman tecavtizhe lmealı ~ .. ,,.,._ laalJ9lua'bl- tan1DJD lstllual meınbalann:ı hafla· 

;:-ta d'1racak bir cephe alacak- M .. /ı. B Vesı·lca lecıell ... ....,.., .............. •alı:Jı ... Ona CIUIJll ekh·ora ... ,.. A ·ı u ını ,. • t*lll. Nltelrlm ..... teknik •• , Burtln •c1emır• •lrkeUn z. 
taıa' t ta ayn ayn Alınanla. 1 r "'111• aalapldı ili .,._va lır 1N ve ldll'elt m ohnat r ~"::.~ 
.__ı_""..., Ye askeri tu)'iklerl -----••ı----- telllNe &lalli......,. &akdlrM Mrt membalıan .. •iRi olmalıdır. 
~llda blaeakll"t'.... aı aeara ~ethl 'M&la Mltln &a· ..._ 1 ..Utfln Ürarh cina,.tha - sizli tuaflarmı İff& --..... &il - plea& u•m't'&J arın ba a 1 lJı elzenı O• ~ Balkan d vl tlerinfn ilk __ .__.__ .a--ı:.:- 1aa ..... r1arı da memleket.iade ıa 
"tıı.1 __ 1
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a i hazırhkh o).I l&D bir ••Huuu,..... Defl"9•-.-· ..,... ....._, •Mlllll ._,. Mr ra&illums Amandır lı:I eı.tıw 
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Yunan Başve- Millf Şef General Gol 

Günün en mtilılm .tyut h&dlse!fl 
balya ve Fransa De AJ.Dianya . IU'&

mnda cereyan etmektedir. Italya 
Llbyada n Arnnu.Uukta yedi.it 
ciddi darbelerle O'ıık ar&ılDut bu
lmımakiadır. Fa.tfzm'tn cenlfJetmek 
laıte4ll1 i&a~a tmparatorıııtu pkı,1.
m.-k teııl!k.eetndecll.r 'H ••ziyet bu.
B11Jl haldkai el&eaimı cöstennekte
i!r. Alman kaTvetlerlni kabul eden 
ft.tki İtal7ada parti ile halk arasm
la cldıcD blr 1.kUlk (ittikçe renfşle
mekte ve bazı neticeler vermekt41-
ı!lr. MlU.ııod&'kJ b~dda.r, TM'i
nod.a alllhlı parpl.f1llabr cllklltle 
tetklke deter hA.dbelenttr. 

Esaaen İtalya impar&torhıtıuıun 
hıkırazmı muhakkak c6reD İtalya 
faı,ln partisi ve bilkAmetl tim.diden 
halkı mukadder a.Jdbete h.a.zırlamıya 
çal~maktadır. 

Resmi or:anlarda.n olan Gazet dl 
Popolo netrcttıtı bir makalede ba
~e ll:adar ln.ı.llanılım7uı bir öa
lfl.pl.a. btitün ituyan lmpan.torıulu
nun twallle bile n.Jha! n:d;retıe hl9 
bir detı..tkllk ohxuJ'aeaiım. qtbıkü 
neticede inı:llterenln maflQp olaca
iı.ı:ıdan. ltı:ıl edilen bütün toprak
ların faılasile cerl alınaca.fuıı ya11-
makta.dır. Bu neıırl.yatuı mrt.nli.51, 
ınalftm olan hakikati İtalyan mille
Une kısmen ifşa etmekten ba,ka bir 
ıey delildir. 

Umumi vadyeı, İtalyanın ancak 
Alman ordularının büyiılr 7aı dımı 
\·e Bitlerin ict>arı fle harbe devam 
ctmı'2de olduğunu gösterir ıtlbidlr. 

Mu.c;olininin Hi!!~re bağlılığını 

teyide lu.rnm ıönnc .. lnm bilhassa 
siyii.!ti bakımdan ehemmiyeti vardır. 

Framıa - Almanya 

'\l bıi hllk~ml'll ile Alm.ıııvanın ara
sı pek i~ • değildır. HHler tamamen 
otorite,,i , !tına almak 1 tedtıı Fran
ı.lyı rlc:l!' ~dememi~ b lunmaktadır. 

~Oll guııl~rde Şimali Afrikaılakl 
l'ransı u ·lt•rının J.!tlilıvere terkedlJ
D1CF; H 'i.lı"lkadaki Fraıısn kuvvet
lerinin tcrlıtıl hakkmdıı.ki HH!erln 
teklifine Petenln verdili cevap iki 
tarıı.f ı:mı~ınıl:ıki rnünasebetlrri bils
bütun ı:er~~leşl!ı·ruiştlr. 

İ.wiçrı.> ı:a:ı:,.ieleri IlitleTln ''işi hü-
1 ümetinin idaresir.dcki geynmeşr;ul 
mıntakalıırı ıla istilii n:Yctlnde oldu
iıınu b ·dirmektedlrler. 

.Böyle hlr vasiyet kıtrs~mda Pcte
nin Afrikavn çekilmesi, Almanların 
da Lavaliıı riyaııetbııle bir hükumet 
kurmaları çok ımıhkm~ldlr. 

l!itletin Fı..-.ıısa üz.erinrle yaptıtı 
t:ı7yikin i\'Yiızü Garbi Akdcnizde ya· 
ıu.ma.-.ı muhtemel teşebbiısün r.ma
rdrrilldı·n başka bir şey dcgu dLr. 

Arnavutl:ıkta 

Yunan ileri harekatı muvaffakı

yetle dc•\·a mctmektedir. Bclgraddan 
verilen bir Jıalıerde YunAnlıların 

Tcvedclc ıi 1aptettlği blldkllmekte. 
dil-. Bu J:abcrin doirn oldufuna i
nanmak ı:ii<' değildir. 

Çıinkii uzur: z.am:ından beri Yunan 
kın-vettcrlnbı tuylkl altında bulu
nan bu şehir güçlükle mukavemet 
edebiliyordu. Tepedelentn 1şr;all hl.· 
dfsesinin Genrral Kavallaro'nun ne
tice verm.•yt'n taarnır;l&nndan sonra 
vul.-ııbıılması bilh&SBa dikkate deler. 

Yıma.n kuyyetlert ba mm.ta.kan lt
ralden eonra artık daha Ueri mınta
kalan ele ıeolrmekıtı poıt büyük ıtio
lük oekı:niyccektlr. 

kili Korizisin MÜ h i m Bir 
Bayan Metaksasa 

Cenup cephesinde Yunan kuvvet
Jerlnbı Avlonyadan U ltdı. kDomet
re uzakta kuvvetli me-nlle~ 7erleıt· 
mlş bulunmMt bu mühim Um.a.nm 
akıbetini pek parlak lnlm&maktadır. 
Baya kuvvetlerinin daimi bombardı
manı ile ty!ce susılan Avlonya mü
dafileri ~1 haurlanmıt blr Yunan 
turrusnnn durdunna.llta. rttolük oe
keeektlr. 

Mühim Nutku taziyelerinibildirdi Nutuk Söyledi 

Libyada 

c.Şel, uyu .• Bıı yol 
Yunanistanı zaler• 

11ötürecektir» 
Atbıa, 1 {A.A.) - Atin.& ajansı 

teblif el'llyor: 
Atinanın büyük ;kilisesinde ,fean 

Met&ksas lçln yapılan din! ayin so
nunda BatvekM Koriztsln söylem.l.ş 
oldutu nutkun başlıca. fıkralan, 

Demedeb ııonra Blnıazt lsttkame- şunlıı.rdır: 
tfnP ~!erleyen İngiliz motörlü ku•· •- Sevtrill Şef, a:rtılt ah ve eni.n!.ıı 
vetlerl Demeden 170 Jtllometre la.rı>- yer:I olmıyan yere ırldiyorslW. Ve ö
te mühim bir ka.cıabanın önüne k.t.- lümünle bütün Yunanistanı ah ve e-
1/.!.r re~lerdl.ı\ İııdlh kuvvetle- nlD içinde, keder lçinde bıra.kıyor
rlnln burada buı balyan kuYYeıle· ınm.. 
rlle mulıarebe7~ airlftAkıerl btldl:rl- K.orlztıs, bnndan sonra, ra.:ret ıun 
U7or. olarak. !'Ok heyecanlı bir ifade Ue, 

At riin lçlnde Ltbyanm daflılı: ?e ren9 3ean l'tle1a.ksa.sın 1912 Ba.lkan 
en arua.b kı~mmı aşmai'a muyaffak harbinden t Ağustos 1936 tarihine 
olan İnr;ili:z. kuvvetlerinin bu ufak kadar ıcçen müddet zarfındaki ha
mukavemctl lnn.rak 60 - 80 kUonıet- r.ı,tmdan bahsetnıi~ ve şöyle demiş. 
re kadar uzaktaki Blnraziye ulaf- tir: 
mala.n blr cwı meselesi addedUebl- c- Bundan üç a;J evvel.. senin 
lir. çağırman üzerh1e hliiün Yunanb;tan. 

1\tuhllrebeye sahne olan yer beı; büyük bir ihlas, disiplin ve vatanse
mühim ~enin blrleşt!fl oldukça verlik ~östererek düşmana karşı müt 
mühim bir me'\'kldlr. Blngazlden re- tehit bir cephe aldı. Fakat ald:mmı
len bir demlryolu da b11raya münte- yalım. Bu lhlıi."i ve v:ıt:ınperverlik te
hi olmaktadır. Rureı;ı da alındıktan ~ahürii, bet· gün senin uldinın dam
sonra hareki\.tta büyük bir sürat ve g!lısını taşıyan he:r sııaaıı ııcnin 1-cra.
hıki~at bPklenebillr. atlnbı nişanesini hamil olan dört se-

Topruktan doğruca Blnıraziye ha- nelik büyıik devre :.arfında izhar e
relı:et eden İnriliıı lnıvvetlerinln de dilmiştl. 
rast :ı.dıklan ufak tefek mukavemet- Bundan böyle sen bize zafer yolu
lerl kırarak llerlemdtte oldukları bll· ı nu açtın. B!ız, lcat'lyycn ~yl~eksb:ln 
dtrlliye>r Böylece Şlmalden ve Ce- dişlerlmi71 ıııkarak ve ırtıkuslerimlzl 
nuptan hareket eden İnı;-illz kuv- ıererek hayalinin mth1telıası o1an 
vetlrrlnln bngilnlerde Bluı;azı onle- ne>ktaya, !>enin nağmen ile sallanan 
rinde birlcsrnP1eri ve mÜ!ilerekeıı bayrar;ın altında. vasıl olmasına. az.-
taarruza geçmeleri muJıtemf'ldlr. mettik. 

Brr.guzi de Jlenıe gibi yalıH:ı de- Şef, uyu .. bu yol Yun:ın~danı za-
nlzr karşl mü-ıtn.hkeın btr ı1'evkldir. lere g-t;türecektir. Ta.ki ondan sonra 
Karadaıı taarnıu karşı mtistahkrm senJn tsertııln mcvlfttlu olan şerefin 
haıtı yolttur. gibi ebedi olsun. 1'\a'lıl ki senin adın, 

Kanaııfunir.ce artık Şarki Libya bütün mustakbel Yunan nesillerintn 
ı,ı İııgılizler tantfınd n b'·lirllmlıstfr. hafıza..-.mda ve milletin la.rihlnde ebc
lladııma temizlrıne hareketinden baş di olarak kalacaktır.» 
ka bir ~Y olinı;vacaktır. o,-----

Ankara, 1 (A.A.) ...._ ReiAicliın. 
bur İsmet İnönü Bayan Metak
tasa bir taziye telgrafı çekmit
tı:r. 

Ankara, 1 (A.A.) - Hariciye 
vekili Şii.krii Saracojlu Bayan 
Metaksasa bir ta.riye telgrafı 
çekmiştir. 

Çörçil Sutampton'da 
bir nutuk söyledi 

«Nazi ve Eatizın rejimleri 
zaafını göıermittir.ıt 

Sutampton, (A.A.) - B.B.C: 
Çörçil, dün şehri ziyaret ettiği 
zaman halk tarafından pek hara. 
retli surette alkışlanmıştır. 

İngiliz başvekili, Alnıım hava 
hilcumlanna bu kadar parlak 
bir surette mukavemet ettiğin
den dolayı hükfimet namına haL 
ka teşekkür etmiş, kendisine re
fakat etmekte olan Hopkinsi al. 
kışlamıya davet etmi!t ve demiş 
tir ki: 
•- Libya ve Yunanistan ha. 

diseleri, İtalya hakkınd" faşist 
''e nazi rejimlerinin zaafını gös
termişlerdir. Faşistler, ICahire ile 
Atinaya muzafferane yilrilyecek 
Jetine nazilerden yardım ve ken 
dileriııl idare etmelerini istemiş. 
lerdir. Bu hal, bizi bekliyen u
zun ve çetin imtibanlan karşıla. 
mıya cesaret veriyor. Galip gele
ceğiz. Ne zaman ve nerede galip 
geleceğimizi söyliyemem. Fakat 
göreceklerdir ki galip geleceğiz.• 

o 

Vilki Douver'i gezdi Şarki afrikada 

Şarkt Afrlkad& Erttrede ise taarruz 
lıazırlıkla.n devam f'trnekkıdlr. Ken
yada.n Somallye haşhyan harekat ia 

1 lal yan Tebliği 
Douvre, 1 (A.A.) - Villkie İn&'il

Roma :1 (A.A) terenin cenubu ta.rki sahlllnl ziyaret 
İtalyan ordularının 239 numa- etm)ş ve bu mll.naaebetle ne f9ln 

muntraklyetıe devam ediyor. ita}. 
:un Soma.Uslntle 80 kilometre llele
ml!Jlerdlr. İtalyan Somalfsinin bım 
r.ahil kısımlarına İnKilizler asker de 
çıkarmışlardır. Kliçük cü:ı:litamlann 

hlmayesbıde. 
M. K. 

Lord Halifaksın beyanatı 
Vaşinıton, l (A.A.) - İqUterenln 

v-..tngton büyük elçisi Lord Bali

fan in~ltereyl btnba tetebbU.. lh
ttmallncloıı balıaedenJı: e&cümle de
mlftlr kl: 

c- Hltler artık bekHyemez. Zira 
1tatya.4alrl, Balka.nlard&k:i Ye Alman
ya dahilind'!ki vazi1etl ıiirulen aiine 

mü,kiılleşmektedlr.> 

ralı teblifi: Douver'a. «Cehennem llöıJesl:a adının 
«Yunan cephesınd" normal verildiğini anlnmıştır. 

c! . · . to ctı fau4i'-·cti ol. ı Bu seri gezlntl<ıi c~na.ııında. VUlkle 
e\ rı~ e ve P · J •• • Alman akıncılınna karşı kara b&

m<.ıştur. Düşman teccmmulerı taryalarınm iki defa faaliyete geç
alcakta uçan tayarelcrimiz tara- tiğlnl gönnüıdür. 
fından küçük çapta bombalarla VilllıJe ptoya giderken Alman tay_ 
müessir surette bombardıman yarelerlnin attıih bomb":ı.larm plı\Jda-

ki blnala.rda ve blllıassa Grand Bo-
edilmiştir. telde yaptığı hasaratı görmü!'ltür. 

Bingaıido~ Zırhlı kıtalarmnz İtalyan rodyosuna göre 
Cebelin cenubunda düşman va. Libya hezimeti 
sıtalanna hiicum etmişler ve Londra, 1 (A.A.) - n. B. C.: 
aynı umanda tayareleriıni:ı ta. Ronıa. radyosu l\'laretal Grazlan!nin 
rafından bombardıman edilen garp ~lünde ve Llbyada üç fırka fe-

da ettiğini ve bu suretle italyanlarm 
düımaru piisk.ürtmüşl~rdlr. düşmana dııha büyük bir mukavemet 

Ege sularında: Torpıtolanmı- ırösterınefe muva.tfak olduklarını 
zın g~ce cevelanları esnasında söylemi, ve Gazetta del PopoJo p.. 
bir torpitomu:ı düşman. muhare- z~tesinden lfG cömlefl nakleımt1tır: 

b ·ı · r k t' d k. ge «Italya., bütün müstemlekelerlnt ter-
e genu en reı.a 8 ın e 1 • ketse bile battı harekcüni dcilştir-

mirele hücum etmiştir. mlyecekfü.» 

AkJ~niz muharebesi Fraıt
aanın mukculclercıtını tayill 

edecek 
Londra, ı (A.A.) - ıtadyoclt 

Fransız nillletlne hitaben bir a
lrat eden General da Gr.11lle euilJll" 
le f1Ullan söylemiştir: 
«- İtalyan tınpııratorluiıı, ~ 

sız kıt'al&rmın da yardımı Uc .tnıt· 
Uz müttefiklerimiz tarafından bıcP' 
rilen darbeler altında yLkı.lmallı.dıt· 
Birleşik Amerika devletleri de aı•· 
aızam membalarını harekete ıee!t' 
miş bulunma.ktadır. Fransa ve Frazt' 
Sl7 lmparatorlutu ari1k yel.sten ıuır
tulmuş bul\llluyorlar. 

Axdenizdeltt b1iyilk muharebeııJılo 
bir bıtrut rlbl de}>OSlllll ateş vef'fl• 
mest kabilinden blrde.ııbir'e reıılıtli• 
yecetinl herkes anlamıt bıılunıarot· 
Fraıısanm muka.ddera.tı bu ııarb' 
bağlıdır. 

Akdenb; harbinde, htlr Fı-anııs' 
ıt'uvvetle:rl de kendUerlne ı1tl.şftı bir 
seyl Fransanm lstlllsı ufnında ,.,.. 
tetmektedlrler. 

Frans11 Atrtkasındakl reneısl• 
subaJ ve er arkada.tlarım, 

Fransl\nın ve Fransız lmpa.ratorhJ• 
,tunun mukadder:ı.h sllahlanınoıl 
yanıbaşm4a taayyün ederken, sh ,t• 
lib elde f•kaı ümitsız ve ba1at.1eıt 
kınlmıt bir halde seyirci mJ kala• 
c<ık<ıınız? Bir taraftan General Cai· 
rouck~'nun askerleri Tobruk'a ıl,.,., 
dıter taraftan L!lnulnat'nm kun.t• 
teri Merzuk'u zap&.ederlten, Jı.tyall 
Trablusunun fethini tamaml:unaıııJI 
sfaln eliniıde olduğunun farkında el• 
(il mlslnu? Bldm yaptığımı~ ıfbl. 
'Ilı de bu utandmcı atalet ılnc.lrtııi 
kıramaz mı:smız'l' Hep beraber h•re' 
ket edellm ve harplerin en idUlnl. 
yani ıeref ve hiırrlyeı harbini bit• 
ilkte kaz:-nahm:ı 

Yunanistanda sükun 
devam ediyor 

Atina: 1 (A.A.) 
Dun akşam umumt enınJyeı 

nezareti tarafıudan neşrediltJl 

resmi tebliğ: 
Memleket dahilinde sUktlJt 

vardır. kıtalarımız tarafındall 
işgal edilmiş bulunan eraıid• 
düşman tayarelerinin bombat" 
clımanı neticesinde, sığınak O

larak kullanılan bir Arnavud 
evi yıkılmıştır. Enkaz altındall 
4 erkek, 3 kadın, 6-12 ya~lartJI. 
da 9 kız ve bir meme çocuğuntıJI 
('CSetleri çıkarı1mı~tır. . 
Küçük Haberler 

---
* Londra, 1040 aenesf İllı:lclnlJJI .

yındaki İnı-iliz ithalatında Tevtn.,.
ni ayına nazara.n 6U.5t9 İngll~ ıı.tt• 
lık bir fazlalık vardır. bı.racat Dl~ 

ALI RESULDEN SONRA~ mak üzere, kalenin burçlarından bi· 
rine ıönderd.ller. Yerin~. • mU~ve!fa 
Ha.We (Vaaık) m otlu. (.MW:ıı.edı) ;yı 

ceç.lrdiler. 

tannda. da 2 milyon 130 bbı 877 ., 
bir mes'uliyet altına girmekten içil- ıiliz liralık bir fa:ıılalı.k kaydedJlılaU' 
nap eyliyorum. Rıca ederım, benden •ır. 

BAÖDADIN SON OfıNLEBI 
Yazan: Zl YA ŞAKIR 

· Tefrika numarası: 39 
Milletini birbirine dÜ§Üren ve 1 bir hid~et ve tehevvürle Sara,'& hft

binlerce mAsum insanın kurban git- cum attıler. 
mesuıc sebebiyet veren bu dessas ve 1 Halife, ııara.yda mevcut (Has.sa) 
hilekar Halifenin Akıbeti, çok feci ol- askerlerile ve (Yemen) li muhatızla
du. rile bu hücumu Püakürtmi7• kalkıcı-

Mahza Bağdat civarında uzaklaştı- tı. Fakat, zulme karsı isyan eden 
rılınak ve sonra da yava,, yavaş imha Türk askerlerinin, hiçbir kuvvet din· 
olunmak için (Musul) a gönderilen lemiyen salctırışlarına muvaf!ak ola· 
Türk askerleri, kuınandanlan (Bo. madı. Zelil ve sefil bir halde müha· 
Ea) nın başına gelen fel!keti haber clmlın-in karıısina çıkarak: 
almakta tecikmediler. Ve derhal 13- - Ne isterseniz, yapınıya haıınm. 
yan ederek teri d•düler. Yıldırım yalnız, merhamet edin. Hayatıma do
silratile Batclada ıeld1ler. Halife, kunmaym. 
müdafaa tertibatı .ımıya vakit bula. Diye, yalvarmıya başladı. 
madan, ,eöre girdiler. Doğruca (Va- Türkler, bu ricayı kabul ettiler. Ha 
~) ın oğlu (Salih) in konağına fide- lifeyi, öldürmediler. Fakat derhal ma 
rek onu bat}arına ıeçi:rcliler. B113ük kamından iskat ederek, mahpus kal. 

Tevkif edilen, yalııız (Haille Mu'
tez) delildi. Onwıla beraber. bütün 
ıı.ın., ba,, Hacip, divan kA tipler.i ve
zir (Ahmet biD. İsrail) ile saray na
zırı. bq Hadp, dJ.vaıı kAtiplert ve
sair bazı saray erk.Anı da aak.landık
lan yerl~rde eı. geçirildiler. Hepal 
bir~, kil\enin Dicle sahilindeki .zin 
danuıa göndedld1ler. 

Yeni Halife, henüz ıençti. Böyle 
olmakla beraber, oon derecede fa.ıilet 
sahibı, gayet di.ı.rust ahlaklı, herke
sin hak ve hürriyet.ıne riayet eden, 
hakikatten zerre kadar aynlmak ls
temıyen bir zat tdi ... Hatta, başta, 
Va:sif'ın oilu Salih oldUill halde 
bütün Türk zabitleri onıın kollarına 
girerek Abbas! tahtına götürdükleri 
zaman, tahta oturmak istemedi. 

- Ben; milleti, tam bir adaleUe i
dare etmenin ne kadar güç olduğu
nu Lakdir ediyorum. Bu kadar $!' 

daha münasip birini bulunuz. * Londra, VMkl Pazar .rüııi! 911" 
Dedi. mlncb.a.ın n Coventry'yede bollt_,.. 
Fakat Türkler, onun bu tekl.itinJ dımaJı edllmlf mahalleleri ı~ 

kabul etmiyerek ; tir. 
- Sen, (VAııık) m oğlusun. Baba- • Mo!lkova, clahlllye komllerl -;; 

nın bütün meziyetlerine tevarila ett.1 rla:r& neıtrdUen bir emlnuuıı• 
g;ıne hiç t(lph~mlı yok. Senden başka dahnl emniyet umuml komı.erl _.. 
zata btat etmeyiz. f'&l1İ veı11m14t1r. • 

Diye, ısru ıös~rdller. • N ••· York, zlra.M hesareÖDIJl t1JJ 
O zaman Mühted.l, ıqun bir düşfln· mlnll'Jl'lae cöre dünya bllfd•J' ~~ 

ce geçirdi: .alitı fazlası, ceçen ıse.neııin stoJLll"'-

- PckAJA .• O halde, sakit Halife da dahU oldutu bP.lde, 100 ~ 
Mu'tezi buray• getirin. Onunla blraa ktlf'tllr. 
görüşeceğlın. • Ottov&. YenJ Belanh ummııd ~ 

Dedi llsl nz!fcslne rttmek ti.zere b~ 
Salih, Mu'tes'i ıetirttt. Sabık Hali- '"çer\en demlttir iri: 

f~, ~rışan bir haldeydi. Başırıa kir- Geoe boıııbardımaıı tanarel.rt;: 
lı bır yemeni sarmış, sırtına da eskl ka~ı muvaffa.kl7etle mlic~elc , 
bir hırka giymişti ... Muhtedi, onu bu mek lmkinını veren bir ostıl bol.., 
halde! gör>lnce, ağlamıya başlıyarak: mq rftJldlr. 

- YArap!_ Cümlemi:z;in fıh.r ve Eler Htıler b!r tstill ıe~ 
fıkıbet~ni hayır eyle. bulunursa, ıeçen 1e11e oldufu ıfll 

Dedi. J bu sene de mağlup t'dllecektır. ~) 
[Dev&ruı '"8.!"] (Anadolll 1;o; 
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iKDAM !_-ŞUBAT.:__ 1941 SAYFA-3 . 
( ASKERLiK BAHiSLERi) 

libyadaki İngiliz Zaferinin Üç' 
Mühim Amili •Sevk ve idare .. 

1 

Eski edebiyet, 
yeni edebiyat 

Altı sene evvel [~~ q1 . ,.. " 
işlenencinayet 9 .Po-~IJ..ct, 
meydana çıktı Son Teşebbüs 

Eski ~ yeni münakaşası, yine 
yüksekliği aldı, yürüdü. Şunu kaçtır söy. 

lüyorum: Bu işin eskisi, yenisi 
.ı.~by~da, ı Birincikanun 1940 • Maneviyat olmaz; bu işin iyisi, fenası .. ka-

l' azan: Abidin DAV ER 
Metresini öldüren 
bakkalın yardımcı

lan yakalandı ~ kadar, İtalyanlar Mı- yüksekliği bası, incesi .. güzeli, çirkini .. kıy. 
~ V• Silveyşi tehdit ediyor- metlisi, kıymetsizi olur. Eski e-; Zabıtaya altı sene evvel işlenen 
b~dı. Daima sözde kalmış olan • M o tör ı Ü ve ıdip ve şairler Hatemüliidc. bir cinayet ihbar edilmiştir: Bvna 

~Q tehdit, t biri.ncikanun &aba- hl b• 1·kl ba veşşuarndırlar; ne de yeni- göre, Kasımpaşada Bahriye •~dde· 
Zır 1 ır ı er· ı d d b'L .. tafakla beraber başlıyan İn, er, son zaman a yer en ı sinde 225 numarada oturan bakkal 

Yazan: 
Prof. H. Şükrü Baban 

Japonya hariciye ııaztrı ~lat

suoka yine tehdit rn taltif iie ka. 
rı!iık bir nutuk irat etti. Son ~un. 
ler<le TokJ omın &es; gitı '~c ço
ğalan bir şiddetle yuİ\M;.lnıl'kte 

'e artık açıkça • Jıatta dıplonıasi 
lisanının ivicac ve inc:clıklerine 
lüzum görmeden - birle!iik dev. 
lctlcre tevCi!cüh eylemektedir. 

lilia taaruzu ile beraber orta- • f •k ti• ıneyip gökten zenbille inmiş bi- Zeki, metresi Nadideyi ~çimsid3: 
.. k İn ID al ıye rer başka mahliıkturlar. Onla. yüzünden iple boğarn"' o··ıdurm·· ..,!!, Yeni sefir amiral Namuranıı. 
. il alkmıştır. gi}jzler, bu. .... ""· 

tiiQ e· _ - -- rm da harikuladcleri iyileri, or., ce_.ıı;edin .. i b __ lr çtlvala koyarak bahçeye Vaşinı:tona izamı sulhu korumak 
ın~u.i kapılarındadır ve 

ltt.1_ M. . t .. t" 1 .. ğü. 1 taları, kötüleri ve büsbütün fa- gomm'U.ftur. Zeki de bir müddet son- ve Ru.zvelt ve Hull'ü son defö i. 
ı._"""' onlu, Libya müstemle. 2 - anevıya us un u : n.' . 1 . j ra eceme ölmüştür Cesedi cömıne'k t'd l ilk' A d · · 

t~inı. ·n Trablusgarp eyaletı·w· .1. d k, ı·dcli hır' ta safısoları, pofyos arı, kıtıpıyoz. husu d ba kimse. ki ı a ve s una avet ıçın ya-
gı ız or usu, anca c - 1 ,wı :ı. zı lerln Ze ye 1 b' bb" ı·· B · 

ehdit t kt d' 1 B li t L" . ırki ve an'a- !arı vardır; bunların da vardır. ~ardım ettiği ve bir iki kişinin de pı llll§ ır teşe us ur. u amı • 
., . . e me e ır er. öylece, m ve er ıyenm, V b 1 . d'l'k h 'kul" 1 Aın 'k 'ul · ı· 
' bırıncikinun ~nü, Mersa • nevi bir ruh kun·etiniu temin e ~n arın ş~ııı ı •. arı a- b~nu Mlfükleri halde ihbar etme- ra erı a mes rıca ınc şu-
.a &htruhdan kalkan İnjpliz or- ettifi bir mineviyat yü~lıği. delerı, fevkal~de~erı. pek göze dıklerl anlaşılmıştır. nu anlatnuya memlll'dur. Japon-
""-. u. 56 ~nde, &<i:<>m yukarı 800 h. ti Lib d ki İt lyan çarpmıyorsa bıle ılerıde olacak. Bahçede yapılan araştırmada Na- ya milli emcllerlııi her ne paha. 
~ .,.....,.. ne sa ıp · . ya a . 8

, tır. didenin kemikleri bulunmuş, Tıbbı sına olursa olsun tahakkuk et-
ı,/ınetre katetmiş oluyor. Bu, ordusunun talı~ v~ terbıyesı na- . . .. .. . !Adliye gönderilmiş, cina.y~tl• alaka- tirmiye karar vermiştir. Holnn. 

f 
1 ha. ssa çöl için, büyük bir za. s.ıI olduğunu bılmıyoruz; fakat. Güzeli goruş, duyuş, sezış, yalı dar olı!uklan anlaşılanla.r ııa adliye-
~ rilm" l da Hindistanile Japonya arasm. •&•ur. Fakat, bu zaferin ölçüsü, tereddütsüz, fcua olduğunu iddiı nu filan asra, falan nesle mah- ye ve ı.ş erdir. 
~ılaıı kilometreler değildir. Bu edebiliriz. Bunu, Sidi.Bnranide. "'ustur diyebilir miyiz? Sen, na. 0 da iktısadi müzakereler cereyan 
~lonıetreler üzerinde koca bir baskına uğramasından ve baskı. sıl onu görüyor, duyuyor, sezi- Rektör tıp talebeıine etmektedir. Buıılann ı;eyr.ine A-
:d~~un imha edilmiş olmasıdır. na uğrayınca da hemen dizleı·i· yor ve üzerinde ışliyebiliyorsan, ~erika .. diplomasisi tarafından 

Ugun, Mare~al Graziani ordu. oin titremesinden aıılıyabiliriz ·enden soııraki de aynıdır. Onun çay ziyafeti verdi kbır . mudahale olursa Japon:ra 
llılld 110 000 k. · · 1 d '-~ ' d ·· ·· k ı w b · k Ih' . at'ıyetle harekete karar ver. an , ışi, Ingiliz üse. ita yan or usunun ır.ıu ve ana. a gozu, u agı, eynı, a ı tinlversıte Rektörü Cem!l Bilsel . . . . 
!l karargahlarındadır. Bu ordu. nevi harp kabiliyeti, daima va ;ardır. Elbette ki o da senin gi. senelik talebe ı:a.ylarından ilkini dün nıı~tır. Anıerıkanın yardn.m ıle 
lltın yüzlerce topu, tankı, zırhlı saftan aşağı olmuştur. Sinyo· ıi, bu meydanda sazını çalıp ak.ş~m Tıı» ı:akilltesı 90D sunf tale-ı mücadeleye devam eden Çınc ':e 
0tantobili, binlerce ağu \'e hafif Musolininin bütün gayretler· ürküsünü söyliyecek !!.Öz yaşı- besıne- vennış ve talebe De Iı:ısbi- Çonkaneke karşı sarsılmaz hır 
... k . .. .. . . . ' =- hallerde bulunmuştur. Talebe m 1h- azimle sonuna kadar ııı;;c~d 'e ~a İneli tüfengi., otomobı·Ii ve bu orduvu eskı ıneshur Romr ıı dokup mersıycsını okuyacak.. t · .. .. " •· • ~ " 1 ~ , elıf ibtly::.dar. uzcrmde Rektöre d.l k · 

8tnyonu, milyonlarca piyade lejyonlarının cengaverliğine e. .ır. Fakat, mallım a, her yiğidin ı di.lekJerlni bildinni..şlerdlr. 1 e 1 ece tır. 
~e topçu mermisi senelerdenberi riştirememiştir. Bu itibarla Ro Jir yoğurt yeyişi vardır dedik- Görülüyor ki üç, dört seneden. 
~Ya taşman her türlü hesapsız ma. bugünkü İtalyanın payitah 1 'eri gibi. sen, onu kaşıkla yedin. K u·· ç u·· k beri müzmin bir hal alan Cin 

•r-p ınalzerne~i, İrıa-ilizlerin eli· olmakta beraber bugünkü tlal c, bugünkü belki çatalla yi. Haberler harbinde, yeni bn~lıyacak olan 
~ reçmiştir. Elde kalan İtalyan yanların, eski Romalıların t(\ ecek, belki ayran şeklinde içe- Dolanda Hindistanı. Japon i;-ı;iıı-

lhenlerinin say1sın1 bilmiyo - ruoları olduğundan bihı.kki ek, belki de komprime halinde de hasılı Asyanın Japonyayı ala. 
l'lı-ı amma imha edilenler 11 tü.. şüphe ediyoruz. ,tacaktır. * Değirmenlerden bazıları Topr:ık kadar eden her noktasında Amc. 
lbend' b l h' · d Mahsulleri Ofisine müracaat ederek ır: un arın ır taneııı e t ·ı· Lib d b b rika Japonların gcnişleml! sulıa-
t'ırhı ._ t D&"J ız ya or usu, u ar Son Telıraf muharrirler.inden kendtıcrine verilen bniday flatfan-
b tdır. qte asıl ngiliz zaferi, bin., ilk ıöniillü ukerleri olaı R. Sabih dünkü yazısında eski nııı bir miktar düşürülmesini iste- sına bir engel gibi dikilmckh!-

. 1 .. ~ koca ordunun bir huçuk ay seçme muhariplerdeu teşekkül 1 devirlerin edebi münakaşaların. m!şterdir. Toprıık Mahsulleri Ofisi dir. Japonya yeni bir ne\'i moa. 
••ilde imha edilerP.k hütiin Lib. · · l k d' ı · bu teklifleri esassız eörerelı:: reddet- roc kaidesile (Asya A":. alılarrn. ~ etmıştır. Bun ar, en ı rıza arı. dan bahsederken: it 

llıii<ıtPmlf'kP-<ıinin Nil oTdusu. le ateşe atılan insanlar oldukları m tir. dır) formulünü ileri sü.rclti,,unc 
~ kapılarını açmış olmasında- halde, İtalyan ordusu harpten •O zamanki edebi münakaşa- • i.t ICankaımım kiiçiilı:: ta!'larru! ve Asyadaki bay at sahasıııı ı ıih_ 

bıkmış ve heyecansız İtalyanlar. ları, biri Şark, biri Garp edebi. sahlp1eri arasmdaki lltramlyell kıın1- \:er devletlerine kabul et ir ıgi-
fn ... ,·ı1·7y h f • k ' d yatında, gerçekten büyu'·k birer bara ke~ldesl bu Salı &'ünü yapıla- ne "··re b kl' b' l ·ı d 1 t "" t>re u za er1 &7.an J- la zorla askere alınmış ve içlerin .. o u şc ın u· cşı { C\ c: • 

l'ltı üç mühim im il şunlardır. den efendilerine diişman yerli otorite olan Muallim Naci ile caktır. ]erce de kııbul edilerek el cı inin 
1 C'.' k 1 'd vük k.. Ostad Ekrem bulunu'-·cı·du, ."a * EskJ "'"'-~ - i•-ty:ı.ıı kl•.rı·n .. an- serbl'st bırak l a · t kt ı· - ~t>v V\! ı are se askerlerden mürekkepti. Bu mi- .I ·• &l&IC• - " • 

1 m sıııı ıs eme · e. 
ığ': fngiJiz hnsJnımandR~lığının neviyat farkı, biz darbede, İtal.. bugünkülerin başında kimler bu.. !aşmasının meriyett.en kalJunasuıdan dir. Anıcrikada kongre dcnıok., 

&evL· .d f lunuyor". ~ evvel pm.rüklerimi:r.e celcn İWyan .1 A • Çi dı k 
ıo ı are'!İ tnlvnn !arınkinden yanları bitirdi , mallarının ı.ııkanlmasına başlaıımıf- ra<:ı ere yaru ne yar m aım. 

f:k li!l!tündü; fak~t itiraf etmek diyordu. Fakat, o mesele baş- tır. Akredlttt tarikile yapılacak mu- nunu miizakere ederken Tokrn· 
?ıttıdır ki. Mareşal Graziani. 3 - Motörlü ve zırhlı birlikle- ka, demek istediğim şu: amelelere eskisJ &'ibl müsaade edile- da hariciye nazırııım sözleri s.ık-

~.ı:ı .. "e diğer generalelrinin pek rin faikiyeti: İngilizler, çölün cektir. laşmıya ve scrtleşmiyc başfoılı. 
1e ""' d"' ı·· • .. d ı·t J ı tar Edebiyat, edebiyattır. Onun 
1
. <>.u ~e,•k ve idareleri de f "'"· UZ urun en ve a yan ar a. • Sil l lia Geren Eyh1lde Berlindn ın' 1za. ı.ı b .,. f:ı d l ··k I 1 eskisi, yenisi olmaz. merbank yeri rna r pazarla_ ,. .. 

1 
~ aşkomu!anl iıoa ve kurma:v- n an yapı an mu emme yo - rı A.Jıadolunan 13 v!U.yetlnde yeni- lanan üçüzlü pakt Amerikaya 

.;:ınn vardım etmiştir. Bir harp lardnn istifade etmek için, ku'·· o.man Cemal Kaygılı den satıt Jtıbelert tesis etmete karaı· çevrilıni§ bir tabanca idi. Bu ta. 
P ndan fena idare edilemezdi. vetli ve mükemel motörlil ve vermı.ıtır. Bu fubeler Orta ve Şar- bancanın dolu ınu veya boş ınıı 
oı3'kat. tn~iJi., sevk ve idaTe~i iyi zırhlı birliklerle hare.kete geçti. Türk vapurlarının harice ld Ana.dola vllayeUerinde açılacak- olduju saı·ahatle belli değildi Bt\ 
d lllasaydı hasmm fena idaresin 1er. Düşmanı, yalnız piyadeden hl'. anlşmayı bir nevi bfoı ve mn-
l~'ll. istifade edemez ve böyle miirekep bir kuvvet getirmek ıeferleri • Resslam Ereü.rnendln f'r1nsada nevra telakki edenler çoktu. Fa-
Qtl' ıtaf k için de ilk darbeyi İtalyanlann :raptıiı tablolardan miirekkep bir k · .. er azanamazdı. Sevkiil- .ı .tanb 1 ••·-•-k L' 9 '-t 9 r-"m ..... 1151 dun- -·t 15 .,9 da-=-- at Amerikanın lngiltere ve Çi. 
"9Ycı h d tek motörlü ve zırhlı birliO-iue " u .1J.U,.Ulol& a ı.man aet.15 a.e· ""1 

""'' - "' ~ teıt ,., el' şey en istifade ede. • flk A1utur V&kiletıe ıemasıarda 6nil Ralkevtnde aoıımıttır. ne yardımı 'kat'iyet .kesbedecc~i 
İll . ı_nuzaffer olmak san'afüfir. tevcih ettiler. Onu iskartaya çı- bulunınak üzere Ankaraya cltmlştir. . ... k §U günlerde Japonya paktın icap 
.ı ~~lız heşkumandanlığı Lihva- kardıktan sonra, bir taraf mo • Mumıoileyb Ankarada bulunduğu l;n:~~;': :a~~~a:a::ı:ıı~:ı:; I~rım yapacağını sarahatle ve i. 
_•, ışte bunu yapmıştır. Sidi.ruiı- törle, diğer taraftan bacakla müddet sarfıııcl& Türk w.purlarmın müdö.rlüfibıce yen.iden 1000 fidan 1 kı haftadll' sık sık tekrarlamak .. 
~.,.nlde 'lk d h vürüven bir ordu oldu. ftalvan- harlo sulara seyahat ,!"lebilmelerı l- dır 
~ ı ar evi indirdikten . . .. • . • oı nhazırlanmakta olan kararname 1- dlkUrm.iftlr. ta • 
1-u~~a, basınına hi~ göz açtırma- lar, bu yuzdcn de fena hır vazı.. le deniz nakllya.t tarifeleri hük.Ql- * Belediye modern tipte fOO oöp Tokyo müttefiklerine yardım 

ll', [Devamı 7 nci saYfada] da alikadrlarla l'Öriil}ecektlr. arabu:a 111111UlatmJ4tır. 'için çok hararetli ve azimli gö. 

G 
--- · rünüyor. Diktatörlerin hiç hir 

Büyük Tarihi Hadise 9 i!!!!i:S ?!!?!&!?g!!s s = s:" Etni~e Eti.rya'. tamamile Masoo- başta olmak üzere. ~ransız ~e diğer tehdidi ile demokrasilere ~·ar. •• •• •• Jj !arla bırleşmış .bır ~ur:tte hareket e- Avrupa devle~eri ıdi_. . dımdan vazgeçmiyecefini ocak ultan Azı·z Nasll Olduruldu ? 1 diyordu. ÇUnkü, Tilrkiyede Mason- Sebepler aşikardı. Ingilizler, sıııv- b llh h . d hl .. 
i luğu Etnike Etiıva cemiyet 'hafiye- lar.LD Balkanlara, oradan Boğazlara) .aşı mus. a ~ın e v~zu a SO,\ -

~ o Yazan:M. Sami Karayell sine mensup olanlar vücude eetır- ve, ts~bula inmelerine mani ol- ~ıye~ ~~lcşık Amer~anı~ı de· 
'!fenı . . . . . . . mlşti. ma~ istıyorlardı • gerlı reısı de Tokyo rıcalmden 

'-~ ~n bu h~areketı, ~asonla- ncral ~ebastiyanının yardımile üçün- Masonlar, Osmanlı ülkesinde müsa Çünkü,. Ruslar, İstanbuJa ~e Bo- daha u hararetli ve azimli g(). 
lıoQıar Be~ V:W-duııu darbedır .. Ma- 1 cU Selimi tamamlle avuçlan içine al- vat ve uhuwet istiyorlardı. Bu su- ğ~ hAk.im olurlarsa ~denıze in- ı rünmiiyor. Şimdilik siya~i olan 
"'1tuı t.atı ocatına, nizamı cedit IJlljlardı. relle li.lNtlyaıılıiuı istiklAliııi elde 

1 

IDlf olacaklardı. A'kderuze ve Bal- [D ,.. . f d 
"-tı_; baltııı T\ll"acaklar iken, .Beık-ı Masonlar, Sün't ulemayı el altın- . . . kanlara inen bir Rusya Hi.ndistan .• evaID;1 ' ~c.ı say a a] 
~ erı b~ ıükQtt.an IOllnı Masonla dan tfhr!k ediyorlardı. Ulema, Bek-ııe_deoeıc:ter ve, b~ milleti IİY~Y• ha- yoluna ~ olabilir bir vaziyet a- bu mucadele kını bılır ynrın fülı 
1-r. büyült darbeyi vurm'UI oldu- taş ocafmm aleyhine tevecclih et- linde ıd~ edilen Oımıanlılı.&:ı par- labilecekü. Bundan dolayıdır kl, in- bir boğuşmıya inkılap edebilir. 

lt.rı jınlşti. Zaten, Bektaşiden 18J'?'I olaıı• çalrl:::U ~ edit lahat iillzler dl&er A\-rupa devletlerini de 1\faaıuaiih Japouya için de Uzuk 
l't.ıı.• ııonıa'l"ln tuttuğu Yol pok mBhi- '1ar tamamil• Ytın.lçş-ileriıı ve bwıla- Jaann ~~ke ~· ıs peşinden. ıııilrüklüyerek Rusların Şarktıı istihfam i arcti Sn . ' 
lnlftı idi. Fener Rum beylerini ele al- n tutan rical ve vezirlerin aleyhinde ~nl ddea. ini bil rek ~= devleti lliye üzel"lnde oynamak is- R d An .k şi . '\Jet 
lı l\Üıı: Bu, Fener Rum beyleri Osına- idilor. rek eıya ~~; • teclil! son rollere mllnaşaı&ah obnalı: us:r~. ır. ıerı a şmde çok • 
'<ıı-ıa 1lrneUnin hariciyesinde çal}iı- Masonlar, Osmanlı hOkQrnetini:o ,.erin . _ istemiyordu. . çık, yuksek ve sık konuşan Tok. 
lert ~ı. Sonr;ı_, bu P'ener Rum bey- tamamile esrarına vakıt oldukla Rum Fener idaresı mu~ bir au- Zayıf bır Tiiı·k.ıye İngilizler için yo Sovyet Rusya liakkmda ga-
bu.ıu ah ve, Buıdıuı beyliklerinde cıhetle işi ne taraftan tutacaklarıru rette calışıyordu. Morada ısyan ha-ı milkemmel bir ~eydı. F:ık t. çok yet müphem şu cümle ili.' ikt'f 

il nuyor~rd.ı / 1 rdı 1 zırlıyordu. Ruslar, bu, muamma olan zayıf ve hfç bir İ$ yaramıyan bir • · 1 a 
-..._ u, Rum be;leri ,... ı ı... 'blliyorka Et.,,..,. cemiyeti ki Ruslar mevzu unleebnşılan makamında idi. TOrklye fngiltcrenuı iş d gelmi edıyor: 
~ı.zce ... a.~on Usu gayet Etnı e .. .,a . • • . •v• • 
hU~e ve, ha.fi bir teklldp Osmanlı tarafındım te.şkll edllın.ışti .. ~u, ~e-: Fakat, her ne pahasına. olursa ol- yo:cıu. . «Sovyetler Bırlıgının Canlrny-
"&ttak ti ricruı arasına sokrnıya mu- miyetin aayes! Yunanistan ı.stikllllıru sun, Ruslar ,ıslfilıat ve nızamı cedit Ingııtcre heyul ta seke j a dımn nih. Jet \'erecC'~. . 

t,.r~0~~Uilardı. meydana aetinnek, Balk~lar~ yani istemiyorlardı. Nız~ c~~di isti- n;ıruılı imparatQ 1 gun .Ümit ediJ orum.,, .rını 
fili ki. ar, o derece ileri ıitmişler- Osmanlı hüktlrneti idaresınde uyan-I yenler, Osmanlı hükumetini. ıslfıluıta sıle ortada kalına ın Uı rdı. 
~ 7ard.ı.mile v-. ,._ lar vürı.ıcı. ••timıeldL ıötilriuller daha !d,rade lııallt.ere [Devw:w var] H. Şükrü Baban 
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BINGAZI 

Zindeliğinin e11 üstün deı·ecesintle bulunan 
Türkiyede Türk milietillin maneviyatının mümes
sili olan ma1 § her yerde, her keyie göre her deli
kanlının aklı estiği zaman söylenemez ve 

Harbin en milblm safhaları blııha 

~l'azi ıc>praklarma lııt.lbl e&- '",, ~ 

Biz bu havalbe Berka da 4enllk. 
Mısır lut'asuu p.rbe cıo;na l'eiıılk-
~ aonra, denb: lsUkametlDcle cllr
sek gibi manan bu topraklar, va.ktUe 
Yıınan muhAclrJerlnlD clikkattnı cel-

1'Öylenmemelidir. lngiliz Başvekilinin 
Amerika Devlet 
Re i si hakkındaki 

1 
Yazan: Nizamettin Nazif 

.- betmlştl. Burada bayii büyük .. . 

Ankara.dayım. Bir ı!Vilumuıı cvfn
deylm. Çocukların ı:-01leri eller:ıtıdekl 
ply~o bUeıterinm ııumaralarmda. 

Radyodan ,u ~es ı:cliyor: 
c- .;\lilli piyanı:uııun bilmem ka· 

çıııt·ı seri~inin lıılo tm ka.çuıcı tı;eşt

desl buırurı İstanbuldıı Emlnonü Ral
ke\•ınln huyük ı.aloııuııda yapılmıştır. 
'tlt-r:ıslmı: lsUklfı.1 nıarıı ile başJan
ını-, ilah ... > 

Hu n~ lahana ıurşusıı ne pcrhlı.! 
B.r tali oyununun, daha. doirusu 

bir y:.ıtı kumar seanı.ıııın ecbesmeleıı 
l>iııi is tık lal ıruı.r,ı ile çekmek bali.lu
nı hu Baylar nı·reden ala.bıliyorla.r? 

Ru 11!' ıauballllklicl 

<. •• ı. ~arıt döşcruni'?. küoük ve .ılık 
~loııd<l oturanlara bakıım: 

birler kurulm1111tu; kesif ntitua , ... . 
mürekkep nümayl~iler polis ve Jan mLcıtı. Şimdi o tehlrlerln aıwıa.k ha.· 
darına kuvvetlerine hücum ederken 1 rabelerl mevcuttur. Mevcut tehlrJe
vMarseillah:a martmı söylerlerdi. ı rlıı en mühmunl mıı.aıldir ki mer-

B1r ielim devletinin inkıraz arife- ket vazileslnl ıörür. 
fikirleri nedir? 

--0--~ı yaklaşırken lıaltf P Yellı arhoş ve I Berlı:a'nın ,.ahilleri 880 lcUometre
çıpla.k kadınlardan murekkep SH dh·. l\lemleket cenuben Sahrayı :K.e- ÇÖRÇ/L DJYOR KJ 
ht'yetleri.ne .kur'andan i.yı:tlcr oku- ı blre doıru baylJ uzanırsa ela ite ya-
turdu. rar .k1Bımlan ancak aahlle yakm olan 

Hayır!.. taraflarıdır. Dahilde yalıu& bau yer. Frankliri Ruzvelt 
Cesaretle Adım 
Atan Adamdır 1 

Zlntlcllflnln en ü;,luıı derecı.--sinde : lerindt' Ucle clbl vahalara ruUa.w.r. 
buJuruuı Törklyede '.rürk milletinin ı Geniı; bir dirsek hallııde denize 
manev!>yaıının mümesr;ili ohn 1J1U1 u:ıa.na.ıı lusun bayll yüksektir; claiWı 
her yerde, her keyfe &'Öre her de- ' blr 7erdlr. Bu daillU'lD sah.He dolru 
Ukanlınm akh estlji uman s.öylene-j olan el.ekleri. sarpça ise de it tara.fa 
ınez ve söylenmemelidir. na:tır etekl~n sat.hı maO telı:llnde İngiltere Başvekili Çörçlltn baya-

Buna au prolokolıin pro.ıesml b.ıı.· ı;-ölı:- llerle-r. Bu dailardan bir ook ele· tını dün ne~remuştik.. Çörçllin ba
ımlamak salahiyeıı Kültür Balı.anı· 1 reler, sular llkar. Her tarafta müte- yatını okuyan kariler İngiliz Başve
na atıtlr sanırım. ı nevvl afaçbr, türJü türlü ııiçelı:Jerle kilinin millıiın bir muharrir old1.ığ\ı

llı•psiıılıı yib:luındt i>İJ h&yret be·""""'""""'~~~=~~-~~-.---~,.... 
süslü r.alılar, ormanlar vardır. Burası nu anlamışlardır Çörçilln, bugün 
asta Alrllı.ayı andırmaı. balyanın İn&il.lz - Amerikan lşbırlipni k:uv
en &'ÜUJ yerJerll«' rekabete ririfebl· vetıendirmeye çalışan Demokrat 
llr. cephesınin an mühim sımalanndan 

lirıni~ti. 

:uı·ıunen :mavatana donmüş blı 

kuıl•tJIOs olan ev ı;ahlbi: 
POLiS VE ADLİYE -- Buna nasıl miı...a.atk edlhyor? 

- d:yı- uııı ıldandı - Dört çocuk yan-
Yuı.~ek tahsil rôrmuş, kibar bir 

Yerli ahali Araplar ve Berberiler- olan Ruuzevelt hakkında harpten 
dlr. Hepsi ar.ıpça konuşurlar. Dört evvel yazdığı bir makaleyi Cbı.İiÜIJ 
kablleve ayrılmuılardır. iki lider arasındaki münasebatın e

Berk" Y$anhlardan iaendere, hemmiyetini nazarı dikkate alarak) 
onlardan ~ırlılara, derken Roma- neşretmey:t faydalı buluyoruz: 

lb) ;uı oı .. n zevcesi; in d oayat aeviyesnıe mazhar oıaca..,"daıı --o lılal'3.. hletttin 21 el senesin e A· Fra.ııklbı Roosevelt'l Cumhur Reis. ..... 
- JUr Halkt!\•ındo istikliJ m.ı.rşı -- raplara, bir aralık Tunm emirlerine, llline seçen memleket öyle bir til· da •lipht> edilmemelidir. 

.dl, haşlandı 

ı.ızıuı ı<'lf'n d.1.lı.kaLlt'n mahrwn bolu· Çocukları tehlikeli vaziyet• nihayet Trablwıprp ocaiuıa, onclan ılı:i.dtr ki bütün dünya, a-ı veya eok llooseveıt Birleşik Amerlk:ı.da ~k 
ııuı:.a haı,ka yerlerd~ kimbilu daha lerde yalnız bırakmanın ncı da Osma.nhla!- ıeçtL Trablu.'i barbbı· bu illkinın takJp ettiği [lı:tıssdi ve tanınmış ve sevilmiş bb- aileye m"n 
nl' lıı.iıbnlıllkl~ı ~apılıııa:ıl * diye k b 1. de burasmı ıtalyanlar ald.L mali politik.anın leslrl altında kal- suptu.r. Fa.kat bu öyle bir aile ki 
~u."JeaıcJi - a l e l mensup!an içln Anıerlka umumi ha. 

Miılrkall bir kurınav Albay. bld~ ı Fenerde oıuraıı Ramazan Gilııaşın , makta.dır. yatında mıispet bir rol oynayabilmek 
Bt14rilnkö yeni nizaınUe Rooseveıt fll ·· ı ı f ti tişt" dNiıı. ı~ı~ııyPm••(ıı. Gölluvwııi dü~ kı:ı:ları 4 ya!jmda Emine ile 2 ya~uı-' 1 Amatörlerin reıim ıer- evsa e oıuçc ı ıez er er ye ınnc• 

• ·ı hlo ıtüııhe yok ki AmerJka kişlfJ \I d ıı;.u d h • d t 1 ta :ı.t-llerf'.k , da ('ahide odada. oynarlarken mau- , 1 · b• f 1 s e e.:. • a a zıya e sa ru ı gısine ır pro eıyone Colomb &ibi blr serıüzeşte atılmış- c • b ) ·· ı üt 111d ın 
U _ Ba.• r~k ın"d<lam"ııı·n ~embolu·· galdakı tencere devr!·lerek ayalı.la.n_n- pur.a t ınu112ev ve m e<'e • 

" .. - .. " l ı h t h J hilesi mi karı•b? tır. O zamanın meçhul den!ıııJerlnin s:mhırlle öğ 1 ımektedir. Bu ltibar4 
dı.ir. dı•tli. :\olar.: mam·vı.~attmıu tem d:ın y:mmışJar, Ba 11 as a ıınesıne :ı- ve f·--ftıı Olt•·•ntıslaı·wın 'ehllke-

~ ·' ı d ı ........ J.. • la Roosev<'lt'ln umumi hayata ken· 
'>il edt-ı. Jlun1ard<ı.tı ha!jka tek mu- kaldırılını: a.~ lr. j Emlnöniı Ualkevinde açılan slni! mukabil bul'iln de mlistahsll lle dinl uydurabilmek için b~r hayli 
k.l.ddı·, lıiıd~ t"l J.ahr: n.· evlel reifii.

1

, r Kadıkoyıınde 1;Curbacalıılcn·de k~ 1 ve &'eçen hafta !çlnde kapanan müstehlik denUen iki kutnb arasın· gliçluk çekmiş olması dıı. ı:ok mulı· 
lfl'r t'.H~ ve hrr kimse~ e karşı bir aycı Ahmt>dın lkı buçuk vaııoındakı 1 amatör resim serılslnde birbı- daki mesafe o kadar derin ve tehli· temctd·r. 
ait> ıeklihi71",::;i go .. ıcıdıiliriı. Bu, kın Emiııe ıle mangala rtıı~ı.-n-1> lan- · ciliti ressam İlısan Rlfa.tm 4 Jı:eliılir ki Roosevelt bunlan qıp se- !\1:1nınlarc:ı. iş~ız. eU <'Cblnde bU· 
nihayet 'e"ı:;rniıi ve alii.kaıruzı uş. Hayılarpa~a hast:ıt.ııne:;inf. kal- . eserinden biri olan ve EraiDCaD limet.e ermek hu.o;~nda ayni gÜç- tiin ilmiılerini kaybetml~, sokaklar• 
ıı.ll• eder. Fa.kat dcvll't rcısini, bay- dırılmıştır. :r:elzele felikeıtııfı tasvir e41o iliklerle ~ kaf'\ıya bulunmakta- da ve kırlarda ac dolıışı~orlardı. Ban• 
ı a~ı ve marşı severken mutlaka bir * Tepebll.fmcla Aşıklarmcydaruııda. ı bir yağbbora tablosu k&aa.Dmlf• dır. • ka de.nilen müf'ssese ortadan kıılk• 
ı.r11111kolc, bir H·lirlfata ri:ıyei tar· 11/13 numarada Fahriyenin ~edi ay- ı tu·. Resim ,qlerlnden anhyaa Görüyonu ki b~erde bolluk mış ıfbiydl. En zengin tadamlJnn 
tır.» ,!ık çocuiu mangala d~erek yanmış, : bir arkachşımu b11 tablonuıı ela beşerbı batma bir nevi beli ol- cepler. nde bir yemek, yahut tal.si 

O katl.ır ıi.ızeJ soylemlştl JrJ, J.l.i.. ~işli Cocuk hutabnesine kaldırı.1- 1 ha.ltikatcn nefis bil' tablo el• mıqhır. Ciin.kü eskiden Jı:ıthktan ne par.ıiı olmadığı günler çoktu. Böyle 
'•: ı ,It·ı tk. l<'lt rikir uulam:ıd.un ve mıştır. • _ ı malda beraber evvelce balı kadar korkulana buıiin de bolluk. bir umanda 'darcyf alan bir Cüm· 
nıuhlen·m ı.-mekli albaya •:oılerlnı * Kasıınııaşa. deıirmenlnde çalbjan ' yerlerde ve batıl Datcılık KIU- tan fi kadar korJaıluyor. Makine dev- hur l?ch.ıniıı ıniinaka!J2. \'C miıznker~ 
lıl!fıı.tııı.ı na.kşe&rneklc Uıtila ettim. iSeyfettiıı, uıakıne-den çıkan kayışın biindl" «Müstakil Ressamlar rl be4ere bot l'etıirecek bot vakit bı- yolile değil, emir vermek H bu em· 

lçarpnııısllt: ahından alır mırette ya- BlrU;i:a nin aorclslnde de &et- rakmalı; ve saadet ıetırmek yerine rt dlnletmek mevkllnde olduiuna 
. r-atıı.nmuı. Beyollu bastabanesl.ıu~ hlt edJldltlnl sö7Jemektedlr. millet mikyasında işsizlik ve bu mlk- ıüplıe e<lilmemelid'~. 

füd... ls0k1il marşırn111 için bir lkaldırılmııJtır. Dlter taraftıuı, llaltevlııe. Tasta yardım yapılmasını blr ihti· Bu itibarla Rooseveıt'ln işe btraJ 
au evvel bir «ll'!>rlfal» ~ekli 1.ebbU "' Kasunpa11ada oturan 16 yaşında İhsan B.lfatm l'eatm muall!ml 1'a4ıl haline koymıq e-lbldlr. da diktatörce başlamış olm-asını ma• 
rtmek .":'e bwıu slir'a~le laminı et- ;scıal Görıenere Okçumusa caddesin ve .Mü.ıakll Rt!!Samlar Bl.rll- Beşeri 4eha., ln.w.ıılara s:ıadeı ka- rıur Jr rmek icap eder. Çlinkil bu yol. 
mck hmımu kıarşısuıd.ıyız. Geçen- dt.o iıımaiJ Ualı:kının ldııresindekl 1'74 ğl» umumt kitlbl ol.dutu aiW pıluuu açmak, '11 üo ırünllik ömür- da Ya:ıtıiı işler o kadar bUvtik ve 
ıı rdl' lıir lalı.ım vataııd.:ı.ala.r, «Afro- numaralı kamyon çarparıı k a:ufm· tablolanru da sattıtı, bu ltlbar- den bol bol lc;tllade P.der('k daha mf' • daha ) apmak yohmdıı bulundııtu lt-
111 meselesi• esııasıııda, mürafaa. ılan yatalamıştır. la profesyonel oldufu yohuada ut Te müreffeh Yllfatmak kabD iken Jer o L;adar mühimdir. Onu Hlllerle 
lı'41iııde bulunan bir bakimimlziıı * Balurköyünde Tafhaıı eaddf'sinde bir- Dıbar yapıbnıttır. acaba bu niçfn mıim.lı.uıı olamlyor? mukayt>se Roosevelt'ten ~~ade me• 
ı-:•P•~ında ısuı.ı.aı oı.-ırşına bir. teh- çileci Garbl!.in oturduiıı 39 nama- Yapılan tetJdkle de, İhMD •ı- TallhlD, bıtersenb te5adüf ve7a denlyc1J tahkirdir. Çunkü l apmak 
Jrı nara~ı şeklı \"t!rmek 15te.nuşler- ı ,· b asmclan ve Mabmuına- fata alt tabloların Şh-ketı Ba:r- ........ ...__._,. .. _ 120 milyonluk '"'lı•· iskdlklerini başarmak yolund Dit· . k'I' •. 1 1 ra ı e\: uı ac ... &UUU &u'IU"...... ....- ., 
dı. nuıı. pıya.ngo çı.- ·ı ır.•ım. ll r Ha - .. d ,. ildirf'kte Sandal hauında riyede Rifat Da.IDlDS yudınldıfı lı.:an, asabi enerjiye sahip, heyecanı lcrin tcvessfil ettiği ktiçuklükter, 
~""iıııııdc istiklal ı ma191 . ô)·let~1~-,~rz~ •ı·:iyos oflu Arobun :r·aktıit ririilmtiş, IUfıaiın ihsan ili· QOk, faal ve terbiye rörmüt bir küt· tatblt. ettiği eza ve cefa Rooscvelfüt 
<ı;ıe,·ı akil edemedUe~. Ve klmbılw, ütüden çıkan yan&'W bnşlanırıçları tatın ha.bası olduiu da uılatıl- lenin b&1ma l'etlrdiit adama işte bU>·fik görüş ve yaratıcı kııbillyetlle 
ırn.,~de bucakta ııe manası~ yerlerde derhal yetl!ıilerek söndürülmüştür. mıştır. böyle bir muammayı hal vazifesi nslıı mukayese olunauuız. 
fi' ı.l' sudan sebeplerle «maneviyatı - "' !\lahnıutpaşada dunu blr araba- Bir profesyonelln bu ıtekll- yilldemif bulundufunu kabul etmeli Roo e\·elt'in halline mecbur oldu• 
Jm.ın sPmbolü» ulan bu ilahi ahenk dan bir top pljıımalık kunıa.ıı oalan de bir hileye bqnımıası ayıp tizımdır. Aeab:ı muvaffak olacak nu' ifu b iyük işlerden tılrl ve belki de en 
.ııc ıribl ıaul>alıliklere maruz kalıyor? .. abıkalı hırsızlardan Dlyamand.ı, ya- olduiu kMlar amatörlerJn şevk Bir çoklan umuyor', bir eolı:la.n da blİYüiii say ve amel erbabının ken· 

l•ı' hJı arifı"•iııe grldlgı günlerde l•ala.nmış, balı.kında t&vklf karan ve- ve l'ayretıerlnl kıracafı "4ıl:u. muvaffak olmamıuma candan duacı di çalışmalanndan mütesııviyen v• 
l"ran'iada bir 'Z:ınıanlar iiç renkli mD rilml.tıir. aynca esefi mucip bir haldir Fakat Roosevell muvaffak oJduiu bir adalet sevl.yesl içinde müstefit 
•i bayra~ı b;r fı-.kı yıjmına sapla· * Emnbet altıncı pbe memurlan Maamalih, Eminönü Hallı.:e-- takdirde Amerikanın fktısaden .,.. ofmal.ınnı tem!u edecek btr formill 
llll~ olan Güstav Herveye bir lut.h· 'tarafından yapılan kontrollerde 25 vtnin bu me$Cle ilzerlndc has· ınall balummdan bütli.n memletetltıı bulmaktı. 
r...nı ... ıı ııaza.rı lle bakılırdı. ~oförle bir otobüs bUetçlsinln bele- sasiyetle"meqııl olduiu da öi- üzerine hals oldutu müstesıuı. ehem. l\fakine devrinin say n amel erba• 

nkıra:ı arlfesine ıetdlfi rfinlerde 'diye nl:ı:amlarma riayet etmedllderlıı- renil,ınelı.:tedlr. mlyetll mevkiden dolayı bütün cllıa· bma yükliyeectı ıztırabı ridPnnp.Jı; 
lııııımıt-ulaNbn ve vatanc;ulardan ıleu luklıı.nnda zabıt tııtulnıuttur. L,.!!ııı-=======-;;;;;;;;==---"J nın daha düzenli ve dahıL a.cın lıb lı;-ln yegane çarenin, d:.ıha kısa çalış· 
------=.....---==~~==-=======~==~-!!!!!!!!!!"~=="""'..!i!!!!'!"!!'!!""!!!!"""""!""'!"!!"""'...,._"'!!-...,,'!!!!!!!!1!!!",-!!!!!'!!!!!!'!!P-ı!!!!!!'!ll'!!!!!l!!!l!!'!!!'!!!"""!'~.,,..~~==~,-,,~ı rna sutieri tespit ederek bnnlard:ııı 

- . ırtakalaıı vakl.:t, de lnsanlıınn ~PndJ 
masnu kapuu~ onu, sukutu ha· teferruatına kadar çalışnıışh: ııllelerlnin, çoluk ve cocuklannın sa• 
yalin karanlık kuyularına daL Yaralanınca evveli, clizlerinhı U~ ndctıne ve zevkine hıı.sretmek oıda· 
dırmıştL zerine düşüyor, sonra, büyük biı eunu ve mnvazenenln n~cak bu su· 

- Kili artık? •. Diyerek, uyu cayret urfederek kavradıjl ıan. retle temlo olunabllec~ı-tnı ortaf9 
' cesaretle atan ilk buyuk actaı' 

etmek niyetile, (Müdüriyet) lev. dalyeyi, carihin, başına fırlat Franklln Boosevelt'tir. 

hası asılı duran, kapıya yakla!itL mak istiyor, 1ikin, takati tüke· n11 1.1özlrrin arasmda ırlzll şünıul 
Şahadet parmafını kıvuarak, iki ek, b .. tün iırhw .1 •il ilk mali, ıkhsadi ve içtimai şümul o ta· 

Yazan: Perihan Tekin üç kere, vurmıya hazırlandı. Fa- ner u a ıı 1 e) ı o. dar dsı.~ı~. ki, bir re~lyet lçlndr. b11 
k · b' d kır 1-• .,tı.. Ylll1 yıkılıyordu.... 1 kadar buyuk bir inkılap vileuda ıe" 

O giin. ti~ atroda, rejisör, yeni 1 gide, benliiinden sıyrılarak, sah at cesareti l1' en 1"'"'""1 Tems" d ir . 
1 

urmok v11 buna batlı olan amlf oıil" 
pi~ ı..~iıı lnoşiiderinl aktörlere da J uede yaşatacağı şabsiye•in ruhu. Müdürle aralarında çıkacak mil. il en b pn eve ', ~ap.I endelesinln tahribatından o cemiyeti 
~·ılıyordu. na bü.rünmiye, kendisini tama.. 1 naka1adan sonra, vulyetinin da- laıı son P'l'OVa, tiyatro muhıh llel koru:va~n.nıek hakikaten dünyatla 
" S:ılilhaddin notlarım aldı. Sa. men san'atine bırakm.ıya başladı. ha çetinlepnesi, ve belki de, ar. ilıili bir çok kimsenin, huzmun.. 'rulllt ıo.rülmedlk bir bıı,a~dır. 

' k d t k d' · · 1 L da d . b' . . Amerıkadakt işı,ı!~ mlislahsU 'fi hifolerc, şöyle bir göz gezdirdi, Diier taraftan, Reşat, seneler. a aş ~rıı~m, . en ~n~ ~-aya a oynan l1 Pives ıttıii zaman, ı}li..dehllk vaziyeti ntı bi7lm flbl ~· 
ebas roliin. her zamanki gibi, ce, aynı muhitte çalıillllf olması. mala.rı iht.ım~Jı~i! ~oz önunde hı- alkışlar, hep, Sali.haddine hitap l;ldenbcri yavaş yavaş sanayile$nılf• 
kendisine verilmiş olduğunu gö. na ~aimen, Hep iklııci deruecle t~rak, talı~sızlıgın~, bu sefer de, etmiıtl.. ne de o~radıın bu .!şe hıs veroı1t 
rerek, müsterih uzaklaştı. kalıyordu Bu delaki piyeşte baş sıneye çekip, korıdordan uzak. . 

1 
de' letlerıııkine hiç benumn. 

.. . . • ' .. 1 t Ertesı akşam, oyun ba ama- Anıerlknda müstakil t'lüşünmel., 
Locasında, aynanın karşısına rolu oynıyarak, kabiliyetmı ıos- aş 1•· d R '-' . 1 hilr harekete alışmış mesai ve ıstlJJ• 

· · ·rnikl · · · t k fır t k :h-· Ü ·· ·· d · ..a n_ an, eşat, rır gün e\."e geçıp, Jest ve mı e.rıru ınce. erme · sama avuşaca5u.u, çuncu per enın &onun~\a, ne- . ı unsurlarını, onların li:ı:erlnde c&-
le.rken1 tekrarlad1iı cümleler, son dakikaya kadar ummuştu; Şat rol icabı • Salahaddini ta- ınış olduiu, . tabancadak ı ınl3 ete alt blr ook mes'ullyetıerb' 
kah tatlılaşıyor, kah şiddetli a- halbuki, neticede - rakip • naza. ' banca ile vurat·ııktı. deii~tirmck i tNkcn pnu ı, buJundotuna fkna dahi &:ile bir 1tf.ft· 
kisle.rle etrafa ya,yılıyor"du. Git rile baktıjı Salahacld.iıı, yine lok. Salah;.ı.ddi rı, bu :.sl:rnc·J i, lılıtii.ıı, (Ark.ası 7 iııcl :>a) ( du) [Devamı 7 .ncl sa) fada] 
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1 _K D A M SAYFA -5 

~~YA MES'ELELERI 
~ 

1~Yorkta Birleşik Amerika 
~~l\ Ye nazırının Garbi pasifik 

1~0sile Çiııe ait hayati men. 
'ıı~lltı ve alakalardan bahseden 
!'tel~ l, .Japonyad.aki naıı.rlarn 
~ef eı: cevabı bil.mekteyh. 
~~eliika ile İngilteredcki siyasi, 
~U hazırlıklar cibi, Tokyo, 
~dıııı, konıa bükQbetleri ara. 

J a p o·n Blktmetl 
Amerlkaya niçin 
meydan okuyor? 

japonyanın Sovyet Rus
yayı da hesaba katmaıı 

lazımdır 

Yazan: 
Hamit Nuri lrmalı 

tlarllıUzakereJere, y~kın te. li: ~evam ediliyor. iki tara
t~:ıye kadar oldu~u gibi 

h~ dahi Sovyetler Birliii :mıya kalbedilmesi çareleri na. 
'tı.Q tık ve müzaharet ala- sıl bulunuyor? Tafsilat mevcut 
tı 1 ~~~vetlendirmiye çalış. değildir. 
eııiorulüyor. Amerikadan Ancak, Mareşal Çankayşak 
l~ Birli~ine gönderilen kumandasındaki Çin milli müca
laya ~racat emtiası arasın. 
de teeıJife yarıyacak motör. hitleri ve istikJal kuvvetlerile 

iŞİN ŞAKA Si 

A•I alt me•elui 

A.~alt yolların çarçabuk bozulma
sı, kötü malzeme kullanılmasından 
neş'et ed.iyormtJi. İYi malzeme de Ay 
rupadan ııelmiyormuı. 

Sinirli bir arli;ad~ atıldı: 
- Ya amele? Amelenln lyisiı:ı! de 

mi Avrupadan getirtmek ıazınun~ı 
Eğer amele aynı malzeme ile n.ıtün 
körü çalı.şacağı yerde daha ttinalı ça
lışsaydı herhalde as!altm ömrli da.ha 
uzun olurdu. Dedi. 

Nanemolla demindenberi bahli 1J· 

zaktan dinliyordu. Nihayet da.Yana
madı. 

- Demek iyi asfalt yapmak jç1n 
ziftin peki 1~ deseııe ... 
~ 

Almanca mı? 

/ngilizce mi?. hu:'tdı. İngilterede. bunla- komünist Çin hükumeti ordusu 
l)ı~.1 ~Sıta Al manyaya gönde. arasında mevcut, Japonya em. 

•hr peryalizmine karşı birlikte mü- Yine Hitler nutkunda: . ~d. •tnallerine kar~ı Ame- · 
ıt " \> 1' cadeJe kararlarının, hareketleri. - Eğer Ingiltere taarruza geçme-
Qa~ı·ı ttiJen cevaplar, netice 
t ~ ~ nin bozulduiu, batti i.ki tarafın den evvel bize hı;ıber veMr~e nnım 1'a 
~etliJı loskovarun siyaset ve ray.ı çıkmasını temin için lstedifl ye-
~ek t lldanılarını memnun e. kanlı çarpışmaları vuku buldu.. ri tahliye edeı:-, sonra onun .15tedii1 

ıı~ ll~t'd·a değildir. Siyasetcn iu teeyüt ediyordu. Çankayşe- dille konuşuruz. Diyor. · 
~ kin Amerika ve İngiltereye faz. Nanemolla yaylı bir ok &'lôJ yerl.a-liıı .. 1 •
0ı, Amerika boykotajJ 

ı " ı laca tema:\'·ülünün, müttehit mü. den fırladl. 
~ı d caretinde açılan boş. cadele haündeki milli ve komil. - Vay canına! Dedi. Döi'U~m•k l-
~,. <ıldurmak icin Japonya. . t ç· d 1 arasındaki çln kendi denıze çıkamıyor, Inıilte-
Seb~etıer Birliği ile iktısadi nıs ın or u armm . . . reyi karaya davet ediyor. Sonra han. 

e(l · birliğin bozuluşunun, Çın ıstık. "İ dille isterse konuşunu diyor. Ben-
l ijhı. erıni geni,.letmiye a. • 
~ "'er l lalcileri aleyhine Sovyetlerle Ja. ce bu bir meydan okuyuştur kı Al· 

tı bet) e erinin inkişafına a- pon''BD. ın anlaşmasını, .l\loskova. 111anca söylenmiştir, inZil4ces.i de 
~t, er alınmaktadır. " 

'«1ıt:ı\ b nın Tokyoya tavizler mukabilin- yoktur. 
ıı\) oğazı mıntakasında de hareket serbestisi vermesini Tornistan 

t~l:tketıer Birlliinin Uzak intaç eyliyeceği hesaplanabilir 
~ ~aı kara suları mıntakala. Bundan dahi, Amerika He yap. 
tti 1-ı~?ı.tya için ba~·ati ehem. mıya hazırlandığı muharebede 

1 dait hı~ balıkların avlanma- Japonyanın, Sovyetler Birliğin. 
a.~1t1 .. n. ı:r sene temdit olunan ~r "·"'tı den emniyette kalacağını, mü-

1 ~·a uzatılması müzake .. zabaret göreceğini istidlal etme. 
111\d llılıyor. miz mümkün olur. 
i~i ~başka yine Sovyetler~----~==,,,;,,,,=~~~ 
lıaıeh:ııJa~~nyanın i~tısad1 fngiltereye mühim miktarda 

) 

Havadisi Nanemolladan aldık: 
.Eli! isminde genç bir kız bir de

likanlıyı kaçırarak cebren kendJ e
vine ııötürmilştür.t 

a dev erının çok gcnış esas. 1 siparişler yapıldı 
ııı. v atıı ettirilmesi imkan. 

1 

• 

lıe he esasl~ının ~örüşül. ı Y~nl Türk • İngi1lz mali anl1t4-

- Anladınız mı şimdi?. Dedi. Dlln 
yanın tersine döndüğüne inandınl.3 l 
mı? G~enlerde de Ege mıntakasuı~ 
tersine akan nehirlerden bab.sediij...J 
yordu. Ve ilave etti: 

- Dünya asırlardanberl artık colc 
eskimiş bır vaziyettedir. Şımdı tıp
kı eski bir elbise gibi onu da tom.is
tan yapıyorlar. 

Yeni nizam ~~. aşlnndığı da haber ve- masınm mer~ete glnnesl uzerlne 
le~e~aııonya, Amerika ile dün İngiltere müstemlekelerine mil

t~ n· ttıuharebesinde Sov hlm miktarda mal sipariş edllmhf Hitıer nutkunda <Yeni ni.zhm>dan 
tibı 1"liğinin sLvaseten oldu• ;ve barı ihracat<;'ılar da akreditif t.- bahsetti. (Nedir bu yeni nizam?) Di-
d ' ikt1 • • çıhnası l!;ln ·vekilde müracaat et-

Sinema filerninin en mühim simalarından biri olan Hed1 La. 
mar Beber1ey.Hills'de yeni bir viJla yaptırmaktadır. Bu vilJa IIe 
di'nin şimdiye kadar oturduiu ve (The blue Corner - mavi kö. 
şe) ismini verdiği villasından çok daha muhteşem olacaktır. 
Yuyarda genç artistin yeni villisınm tuvalet odasında aJdudığı 
eıı yeni bir resmini görüyorsun uz. 

~lı Saden dahi müznhı:ı- m!şl d. ye Nanemolladan sorduk. 
ak l'ılu:ıivetini snwlamla<ı . er ır.. · - Herhalde şu bizim eski Nlzom 
~ "~"~lı ·1 1 

·. g ~- Karşılıklı tediye şeldllertnde mü- değil dedi. Bu yeni nizam, ectamına l 
~~ dır. F' ;a e ~e.tırınek ar- him kolaylıklar basıl oldufunda.n bu 1 göre değişen muz gibi bir nesnedir: 

~ Çıll a <at ıkı devlet a. mallar en kısa bir zamanda ithal r.- Mesela bi::iın için sulh, Almanya için 
MORIS ŞÖVALYE DiYOR Kİ 

e ait ihtilufın, anlaş· ldııecektfr. lıarbetmek Avrupa için bozgunluk ... 
Ve saire .. • tJ~,.~-.. -------maa 

~~ tl.nosların dalgalarına şeref dağı- ~~;a~i~:=:~~:~~y~:~ba niçin Fransız artisti l\lorls Şövalye b-

Güzelliğinizden ·sakın bahsetmeyft .. 
, niz, bunu başkaları takdir etmeUd:s· 

~l.· Sahillerin derin güzelliklerini aşka k<ırar verilemiyor?> vlçrede turneye cıkmıştır. Her uf· 
\ l' Nanemoll:>nın ce\·abı :;ıudur: radıiı •ehlrde bir iki oyun veriyor. 

~il nıemlek ti • t •h• fer - Verilen kararlan ertesi gün tek ı Şövalye ilmdiye kadar isvlçreye 
t }> , e erın arı ıne za - rar bozmak zahmetinden kurtulmak gitmemi.-;tı. isviçrelller ilk defa. ı-ör-

ttzan.. . Bahriyeliler hayatından iı;ln... •• , dükler• bu Fransız arıistine hayra.n 

1 

olmuşlardır. Bllhaıısa Zürilıl~lcr, ar. 
~ alınan büyük f ılm tlstlrı şarkılarını pek anlayamamak 
q A ~ Şehir Tiyatroıu la beraber, onun alaycı ta,•rım, t:ık-

.,_ .... t!ıı İ 1 Iitlerlnl ook befenmlşlerdir. Bel& 

b
~ l'l Y E L L E R Ş A R K 1 S 1 T epehatında Ziirfh kadınlan l\for:-S Şö,•alyeye i-

l 
defa işık olmuşlardır. ~ 

tll h .. 
C K PO VE L ' 1• n Dram kısmında Bu müna~cbeUe Zürih ı-a.zetele- • 

.-fııdcn blri Moris Şövalyenin birk~ 
! Şubıı.t Pazar ırfinü sene evvel lı:aduıl;ıra hita.ben erkek- A. _ 

ı. lll'iik ınuvartakiyl'll, sinema dünyasının en parlak rüneşi, aJc11amı saat 20•36 da lerl elde etmek ve elde ettikten son---r~ 1, 
'l.ı-:ııl. Baft.anın zevk ve heyecan kasırr;asulır. EM/L/AGALOTT/ ra elden kaçırm:ımnk içm neler yap. ~ [l\ 

l'l.q K d• k d mak lazım gJdfğine dair bazı tavsl- /X. 
~) eseri bugün LALE de görünüz. ome ı ısmın a yelcrcJe bulunduğunu kaydediyor ve - ' 

~ 

tı~: E 2 Şubat Pazar C"iinl1 bunlan yaııyor. Fransız artisti ta- - · 
.__n_son dünya haberleri Yeni Paraınuni Jurnalda. dınlara dlyor ki: sun?» dl;re asla sormamalısınız. •>r-

aksamı saat ıo.30 ela . .. 
Btıriin saat 11 de tenıllith matine 1 - Güzellliinlzden sakın bahset- keiin bunu söylemek için vakti \:l!'· 

~ KiRALIK ODALAR meyin, bunu başkaıan ıa1ı:c1.1r etme- c1ır. 
\t<Y... p• lidlr. 4 - Fazlt. boyanmaktan sakmJJl.'.l. . 
~~~ S A R A y Sinemasında 1 2 - Erkekle konuşurken tuval~t. lısınu. Erkekler fazla boyayı se\. 

~
"""~ aşk mac~rası, briç vartllerf ırlbl şey- mezler. 

l l"VANJ>..'fENGSD'~ büAtün eserlerini ı-ölzede bıra• kan: 

1 

lcrden lıahsctmeyinlz. Çünkü erkeği 5 - Geçlrdlğlnl:ı beyecanlardaıı 
yorar ve <'.anını sıkarsınız. 1 bahsetmeyiniz. Bunları işıkınıza de. ••••••••••••al 3 - Erkete: aBenl seviyor mu- Cil, doktorunuza anlatm:ıhsınız. 

GENÇ L 1 K 1 B u G ON 8. J'' k 6.. ..1 v d• 
()b~-- ... li .. U•kw• mm~..... 1 ~AKSİM lf Uf e 000 er fffl oERT DONAT ı sınemasında 
~ "'• 19 , TÜRKÇE SÖZLÜ - MÜZiKLi - DANSLI FİLM · 

lıtr L 
40 Yıldızı: 'l R ı: • 1l (l A .. 8 o N 41">'at bir 1 Görülmemiş bir mu, a!fakiyetlere devam ediyor. 

tı "1ınde_ 10 senelik qk- Hatırası ııll.bımlYecek AYRTCA: AFRİKA harbine alt en yeni Yakın Şark dünya haberleri _ Turkçe: inctU:derin sini • 
~\>et~: Po~vhjalide bir a,ll rilml. BARRAl\i'"'! lşıralleri, İnırlli2 tay-rarclerlnln :UUSAVVA'yı bombardımanlan KAPUÇO kaleslrıl:n Stl-

unı.aı SCln dünyıı. barp haberler! ırutu. 81\RDİA'nın kara, deniz ve !eavıdaıı çevrilerek bombı;lrdımanı ve i ıı LİBl't\DA alınan sa:n,.ız 
:Sl~ saat lO.ıtO da tendli~ m.aı.t.ııe DWl!HIJll~uamzRml!ZDwılİI 'Jll!'ilaJlilll••ll esirler n &"&u.aimı~ &R.13lar: 11 - 12,45 - 2,30 - 4,15 - G - 7,4..ı ıs de ~ 



SAYFA-6. 1 KD A M 

( .... _cx_u_·_._. ...... ?~-----e-~_z_aı._Lı_.,.,_J =. !~k;:~-=-= 
Bugünkü har-
bin meseleleri 

Sanayide makinelcrın- kullanılma 
sına başlanması, fertlerin ve millet
lerin yaşamak ~artlarını de,,,;ştırmış, 
ihtiyaçları çoğaltnı~. vasati omür, 
çeşiUi ihtiyacı temin için ağır ve 
çok mesai, daimi dimağ, fikir yorgun 
luğu, normalin gittikçe !azla dunun
da saate inen uyku, ıztırap, asap bo- fkhsadi buhran teh
zuklulı:lannın husule getirdiği dahia 
bir takım hastalıkların çoğalması gi... Iikesine karşı tedbir 
bi sebeplerden azalmış, gıdalarda ya-
pılan mecburi tasarru!lar ise, çocuk- a 1ınmas1 lüzumu 

- Hyarola, dedim, üşüyor mu
sun bu havada? 

- Üşüyorum tabM.. Bu yedljim, 
tam on beşinci dondarma-. 

- Dondurma ylyeceiine çay tg. •• 
- İçemem ... Telefonda bir kızla 

tanıştım, burada randevu verdim. 
benim dondurma yedliiml &'Örüp 
be~ oldu1um1 anlıyacalt-. 

• Yumurta Tabutu .•• 
luktan başlı.yarak sağlam b ir vücu
dc malik olarak büyümek, inkişaf ey kendisini gösteriyor İçine yumurta konan sanclaim ho-
lemek hususlarını babalardan, dede- şa ı:-itmiyen bir adJ vardır. Tabatt 
!erden intikal etmiş bir nauınye ha- ler içinde bıraktı. Ne olacak, neler Geçende bir ywııurtacıya aordanu 
line getirmişti. Avrupa ve Amerika· yapılacak? 1 - Nloin yumurta sa.ndıiı 41eml-
nın ilerliyen saruıyiıne nıerkezlcr Yeni nizamı tatbik, eski nizamı J'Orlar da tabut db'orlar? 
te~kil eden memlekeUer, şehirleı.' hal- muhafaza nazariyeleri uğurunda, ile- Yumurtacı, ıcı a.cı aiildilı 
kııun ekscrw, Alı ika ve Asyanın iP- ri sürülen gayelerin hakikat olması - Tanesi 50 paraya 7umarta satı-
tidat maddeler yeti~tiren, fabrikala- namına, geçmiş asırlarda ve seneler- yoruz. Ölü fiatma ırldım malı, relin 
rın gilrültülü makinelerinin bulun- deki tahribatı ehemmiyetsiz birer mü arabaı;ına koyM",ak cleiW. al. Onun 
duğu havası;ı: maılıallerinde ağır hiz- cadele şeklinde bırakan muharebe bil yakışıtı tabuttur! 

• metler yaparak yaşamak, yıpranmak tün şiddctile devam ettirilirken, bahis 
yerine, açık havada, tarlalarında ,Is. mevzuu olan meseleler, muadeleler 
t ihsalat muhitlerinde daha serbest halledilemiyecek. aksine olarak eski 
yaşıyan insanlara Adeta gıpta ediyor- dertler, muvakkat usullerle, formül- Domuz kıh pahablatmtf ! 
lardı. Teknik terakkiyatın halk kilt- lerle dahi tedııvisi imkanlan buluna- _ Duydun· mu?- Domm lalı ,__ 
lelerinde husule getirdi~i a~ır lhti - mıyacak, milletlerin bünyelerini ke- halılaşmışl 
yaçlarur doğurduğu ıztırap ve sefa- miren bir hastalık haline gelecektir. - Elbett~ pahalılaşır_ Sevap lf-
let, A!rikada, AsyadakJ iptida! mad- Muharip büyük devletlerin, manevl Hyenler kalnı:ıdı ki ... 
deleri, istihsalatı yap:.ın halk kütle- fel.fıketlerin önüne geçebilmek ıçın, - Domuz kılı ile sevap 1.flemek a.. 
lerıne de sirayet eyledi. Tekniğin sa- ihtiraslar uğur.mtlald mücadeleleri- rasında ne münaset:et var?-
nayide husule getirdiğl ilerlemeler, ni terk ile insanlığın müşterek se- ı\ - c .. ınm bilme:r. gibi sö7lü1orsuıı: 
inkişanar, yeni yeni mamullit bu ka- 11imeti için el birliği ile çalışma lan ! Domı.:zclao kıl koparmak sevap delil 
bil memleketler halkınca da satın a- lüzumu karşısında bulunduklarına midir? ... 
lınmıya, kullanılmıya başlanmıştı. şüplıe etiilemez. 
Onlar da yaşamalarını asr! veya--------------

modem tarza göı·e tanzim yolunu tut-J il 
m~:~:~ mamulAtı ile tarltıdak R A D Y 0--1[ 
istihsalltın fiyatlan arasında uygun- _.:::...._=,...;;;========-..;;~;;;;;; 

' luk, müvazene yoktu. Tarladaki 2 ŞUBAT PAZAR 
mah:;u!Atın ve iptida% maddenin aa- 9 .00 
tışı ile, fabrikanın ihtiyaçlan temin 9.03 
edecek mamulatı arasında bir nisbet 9.18 

Program 
Ajanıı 

Müı.ik 

mevcut değildi. Sanayi memleket- ıo.OO Evkadıru 
lerindeki hallı: ile iptidai madde 12_30 
ve istihsal.lt sahalarındaki milletler, 
fiyatları 1919 dan s0nrıı geçen 20 yıl 12·33 

içinde gittikçe kabaran fiyat temev- 12
·50 

Program 

Müzik 
Ajans 
Müzik 13.05 

vüçlerl kar5ısında satın almak kuv-
14.30 Müzik 
18.00 Program 
18.03 Müzik 

18.50 
19.30 
19.4!> 

20.15 
20.30 

Müzik 
Aj;ın.~ 

Mı17ik 

Müzik 
Müzik 

20.45 Müzik 
21.15 Konıışma 

Zl.30 Müzik 
22.30 Ajans 
22.50 Müzik 
23.30 Kapanış 

vetlerinin düştu~ünü, azaldığını iör
düler. Bunlardan iktısadi buhran de_ 
nilen afet husule geldi. Bu afete, bu 
musibete karşı ne tarzda mücadele o- ( 
lunac:ak? Çok planlar hazırlandı. Ted
birler ~~şünüldü. Nazarı .ve ameli ik-t 
tısat mutehassıslarının, zıraat alimle- _ 
rinin, gümrük eksperlerinin, banka

~ 
BORSAJ 

lar d.irektölerinin, bankerlerin, kam
bio mürakabe heyetlerinin, ııiyaset 
adamlarının sırasile ve derece ile çare 

Aiıkara Borsasının 1 Şubat 
11141 .fiaUan 

ler aradıklan görüldü. Yine bu uiur-
da gazete muharrirlerinin, bu serile- Sterlin 
re ait kitapların mes'uliyetlerinin 8a_ Dolar 
yısız miktarda kAlıdı, tonlarla mü- Frc. 
rekkeplerle karaladı.klan da müsah... Liret 
de edildi. Fakat lktısad1 buhran mus!- İsviçre Frc. 
beti, Afeti ile mücadele bususW1da Florin 
milsbet çareler henüz bulunamadı. Rayşmark 
İnsan kütlelerin.hı ha.yatında olduğu Belea 

gibi, düşüncelerinde dahi tükenmez 
Drahmi 
Leva 
Çek Kronu 
Peçeta 
Zioti 
Penaö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 
Ruble 

ltapan1' 

5.2375 
132.20 

J0.80 

0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.176 
31.1225 
Sl.0825 

ıztırap kaynaiı, haline gelen iktısadt 
buhran felaketinin seyirinin durdu
rulması .imkAnları dahi temin edile
medi. Bütün bu ahvalin meydana koy 
duğu içtlmat bir takım dertlerin t.
cla visi, zayıflatılması lüzumlan da dev 
letlerin içtimaı muavenet nezaretle
rinden, teşk.ilAtlarından ba~ka, sos
yoloji, hıfzıssıhha, terbiye, nilfm, ı.o_ 
zibat ve Asayiai temin Ue mükellef 
dairelerini, şahsiyetlerini yen1 ve bir 
takım zorluklar, meseleler, muadele-

Esham Ye Ta.hvll&t 
Tahvilat üzerinde muamele yok

tur. 

Bir Kayıp 
--o--

Numan M eneme.ncioğlunun 
eniı te&İ vefat etti 

İnhi"3.r Umum Müdrürlyeti ruı.kJ!ı
yat subesi müdürii Bedi Biiktaş, bir 
kalb Sf'ltl.E-<ıinden vefat etmiştir. Ce
naı(>sl burün <ıaaı 13 de Taksimde 
Firuı.ağada Bclrdiye Beyojlu hac;ta
hanesindcn kaldırılarak Eedirneta
pnındakt Ş1'11ltltkte ailesi m.akbere
sine dl'fnolunacaktır. 

Bedi Hüktaş. E~ba.k Mallye Na
nn ve iyin reisi Rıfat Menemend
o;!lunun damadı, Anadolu A.ians1 U. 
Müdürü Muvaffak Meoemencioğlu 

ve Hariciye Umu.mi Katibi Numan 
Menemencioğlunuu eniştesid!r. As
kerlikten yetişmiş, Umumi B-ıııte 
memlekete mühim hizmetler etmiş 
ve daha sonra da istifli. eder<!k lıılıl
sar idaresinde tktidan, mıınuzam 
mesaisi ve dofruluiu ile kendisl.bl 
herkese sevdınni.fti. 

Y eşilköy hava meydani 
bitti 

Geçen yazdan beri yapılmakta o
lan Yeı;Ukoy t:ıyyare meydanınm in
şaatı bltm!ştir. Bu ha.va meydanı 
her türlü modem tertibatı hah olup 
Balkanların en iyi bir tayyare saha
sı hallne gelmlşt.lr. 

Eyübün imar projeıi tehir 
mecliıine verildi 

Önümüzdeki halta içinde Şehir 
Meclisine verilecek olan projeye ('Ö~ 
re Eyiibüıı imarına Uk paııtlde 300 
bin Ura harcana.caktır. l[a7makam-

ı 
lığın bulundui'u sa.ha istiınlik oluna
rak burada bir «Büküm.et Mab.alle
~b vücude ıeUrilecektlr. 

MEMLEKET HABERLEfıİ 

Lüleburgazdaki eğitmen ku 
bu yıl da Nisanda açılac 

~----------------~•ı~-----------------~ 
Kursa al:nacaklar dört Vilayetin gô 
diği istekli namzetler arasından seçil 

Trakya Umumi Müfettiştiji tarafından Havzanın pe 
köyünde açılmış olan demircilik kursunda 

' çocuklardan bir '1Jrup 

Edirne, (İkdam J\luhabirinden) -
Her aene olduğ<ı e-ibl bu sene de ~1-
san a,.ı lçhıde yedi ay devam etmek 
iizere Lülebıırgazda bir Eğitmen kur-
911 açılacaktır. 

Kursa Umum l\.lüfetti.~lı:t mmta.. 
ka.,qına daiıil Edirne. Teklrılıi, Ça· 
nakkale ve Kırkl:ueli vil.iyeUerirı'
den Maarif idarelerinin ruımzet ıös-

Münevver edirneliler 
Halkevinde b Ü y Ü k 
bir toplanb yaptılar 

tl'rditl ~1ı:1ller ıo.raıımd,
cekler ~ttra.Jı ,tUrUeeektlr• 
ler yakında seçilecek ve l 
a.rit VekUliilne rönderilcct 

t}ç senedir yetiştlrileıı. 

<;aİSinden şimdlve ka.dJLr 

t}eeler elde edilm!4tir. 

Bir köy halkı 
kursu açılma 

tezahüratla k 
Edirne (İkdam Muha.birmde11) - Kemalpaşa. (İkdam il 

Ualkevlmb bütÜn izasuıın iştiraldle denl - Kaıamızm Ulıtt',-
canfı blr ıüıı ya-:adı. koy Jcadınlanna b çlı::I ve 

Ev!uılzin yeni reisi Dr. İsmail su açllmııt ve faaliyete 
Ha1ı:kınm işe b~lamu1 üı:erinden l\laarıi Vekaletimlzin bu 1 
ıecen altı aylık faaliyet raporu He hüsuııdrıı köy kadınları 
önömü.Edekl allı ay zarfında yapıla- \'ine dnynıu.,•ardır. Kurstı0 
cak olan işleri ,ı:-örüşmek mııksndile lı~ladığı gım köy 1-;lıı il 
tertip edilen çay ziyafetinde Başt.3 J;'liııü olmuştur. Köy er 
U. Müfettiş K. Db-ik, Partl vf': Bele- bu türene hıtirak etmi;lef 
diye Reisi Fertt Çardaklı, 1\tbddel. ynnlar oynaı '" ardır. 
uınumiml:ı Aşir. Maarif tüdürü Y. Kursa kııydedilenlertn 
Cemil tlner. Lt.6 müdürleri. doktor- btılmu~tur. Kaydcdilmt'1' • 
lar. mualllmler, mt'murk.r ve kadın baş\'uraıılar vardır. 811 
erkek bir çok münevverler de hazırı k:ıdııılarınıı haftada dôr' 
bulunuyordu. şıır saat biçki ve dik}f de 

rllceck, kurs dört ay de'° 
Toplantıyı uzun b!T nutukla açan 

isman Ha.kkt, Halkevinin Dl!lksat ve 
ra:reslnl ve yapmak istedlii işleri 
birer birer saydıktan sonra merk<'z
deo rönderilen faaliyet proırramını 

okumuş ve toplantıda bulunaıılann 

bunun üzerindeki fikirlerini rica et
miştir. 

Bazı a-ıa Balkevinfn bütün kol ra
allyetlerbıe dair fikirlerini söyleıniş
ler ve en sonra sö:ı alan Umumi l\'fü
fettı.. K. Dirik 'bir mils:ıhabede bu
lımmuştur. 

tir. 
Se~·yar kursun maI~ıı1 

Şt'k •idedir. Çok düşiuıiil' 
ufak ihtiyaçlar cöı; öniil' 
rak hazırlaıımışhr. 

Dürt ay sonra kurs ıc• 
Ören köyünde taaııvetl 

lzmir §oehir mecli• 
toplanıyor 

İnnlr, il (İkdam l\IU11 

Şehir meclisi önii;r!1 
tesi rünü Şubat de 
lanna başhyacak ve uır. 

Şehir mecliıi toplanıyor ııt 16 da yapılacıı.1'tır· 
Şehir Meclisi yarın toplanacak 

ve yeni bütçeyi müzakareye başlı

racakb:r. Bütçe 1940 7ılmın aynıdır. 

ı:cçen devre zaptının 
cünıenlerdelı:I işlerin ıc• 
ma;;ı ve r~ya.setin de\·rt 
ler vardır. 

~=!!!!!!!!===!!!!!!!!!!l!!!!~==!!!!!!!!=~=!!!!!!!!!~!!l!lll!==~~=!!!:ll_,!!l!!!!!!!!!!!!!!I!!!!~~ Bütçe müukereterl 
E D E B f R O M A N : 81 ümitle yaşar liderdi. Biçareye, mele- narlar. Bir de ne baksınlar, Huruit "inde yapılacaktır. 

tubu okur okumaz, selamü kavlen Bey, kapının önündeki \9.Şlıkta, boy- K d I k dil 
~ O B A N Y J ı, D f Z J inmeler inmiş... lu boyuna yatmıyor mu?. EvvelA, ba 1 a ın arın en . 
Y Durdu, hifızasım t.oplamak ut!.- yılm~ zannederler; sarsarlar, yüzü- kıntılık eden b 

Yazan: Mahmat YESARi 
yor gibi gözlerini yumdu. Dudağına ne sular serperler. Bayılmamış ki, rın kolunıJ 
yapışmıs .bir tüt?11 kırpınt.ıs~ paz:- 1 ayılsın .. Gözleri ışıl ıru.l parlıyormuş.. İzmir, 31 (İkdaın l'f; 

bu yaşa geldim böyle karılık koca
lık aörmed!nı. Şarater Bacı ,jle otura 
otura zavallı adamın gönlü, gözü ita-

yisi, yoluk yüzlü sarhoşun biri... İş- mağın ucıle slld.i, sonra elinin tersı-ı Orada bulunanlar da sa~ınrlar. Ne Çeşme kazac;uun ~ 
le onun arkadaşlar.ı:hd~ ... O, tu- le alzını kuruladı: var, ne oldun? .. Cevap yok ... Biçare yilnde Yusuf Kurt ) 
valetler boşuna olur mu hiç?.. On- - Ben o eiln, Remziye ile Şebza- atız. dil vermeden öyle bir kalıp ya.. kmtıhk ettlil tddl; ol 
dan EOnra efend.imecaizım, için için deye eltime ıitmlştim. Alqam eza- tarnı.ıf ... Kimil Elendi ne. olsa bil- taralında.ıı dövülere1' 
fıkır fıkır kaynarken, sevda kabı, nında eve döndük. Baktık, damadım kQmet adamı... Buna gelinciye ka- 58 yaşında ihtiyar bat' 
günün birinde köpürdü, t~verdi. kapıda bekliyor, bizi görünce: «Dl.17- dar neler görm~, ge~miş. Dikkat Yusuf Kurt, saj 1'0

10 
rardı. Dürnev Hanını; ancak ayda, 
rılda biı:, kocasının yanına uğruyor
du. Hurıit Beyin tahammülüne de 
ıqıyordum dojtrusu... Koca:;ı ile ae
çinemiyecekti ise vaktile aklı nere
de imiş, varını.yaydı... Dürnev Ha-

Döyle olacaiı zaten belliydi. dunuz. mu mümeyyizin başına ıeleıı- eder, "Hurşit Beyin ı1kılı yumnıkJa- ba.cıtahane,-e kaldın~ 
Sadiye; kalbi bir yaprak: gibi titri- 1eri?> dedi. Şaşırdık. Hurşit Bey; 111- nnda buruş bW'UI bir k~lıt var., Zor- dınlar tululmu,tur. 

yerek dinliyordu çısı Şetareti fırına ıöndermia. Evet. la ldğı.dı alır, açar, okuı-. O, okur- · 
yalnızmış. Kapı ç.a.lıwnl.i, postacı bir ke.n r.lamadım da yanında imiş ... Dür-

Be,iktat b• 1~ 
otobi.i• ıJ 

nım, Hurıit Beyden küçüktü am- -N~ oldu efendim? mektup eeümı..il, Hurıit Bey kapıyı nev Hanını, kocasına yazmış ki: «Ben 
ma. büsbütünde bebek detildi yal İhtiyar kadın, tütün tenekesini a- kendi açmıı. ·Komşuların bildikleri. .mıinle yasıyamıy11.catun artık ... Bııı 
Ferah ferah otuzunu aşmış bir ka- çarak tekrar s.iıara sarıyordu: gördükleri bu kadar! Şetaret fırın- ka birini seviyorum... Beni unut ••• 
dındı. Birdenbire gençleşme hevc.'Si - Ne olsun, kadınım! Dürnev Ha- dan döner, kapıyı çalar, açılmaz, ça- Ben dostumla Alamana gidiyorum.> 
~ladı. Biz sonradan d\ıyuyonız, rum, dostu Kadri Beyle Alaman 

1
1ar, açılmaz! Yumruklar, tekmeler 1 Hepsi bu kadar delil. Kocasına te

meğer dışe.rda bir dost peydahlamış!. memleketine kaçmışlar. Kocasına da nafile!... Komşular da merak ederleri selll de veriyormuş. Damadun uzun 
Pur bakayım, adı neydi oğlanın'! bir mektup göndermiş ... Sanki, pek Öyle ya, birdenbire bu adama ne ol- uzun anlattı amma. ben h. tırımde tu 
Kadri ... Kadri galiba? İııtc öyle bir kocasını düşünür bir kadındı da ha- du? .. Bi7m alt yanıı»ızda komiser KA tamadırn. Hu~it Bey, bir hafta ya
isim beliti, siz de tanırsınız, Şevket ber vermesi kıstı idi... Hurşit Bey, mil Efendi oturur, ona haber verir- takta ölümle cenkleşti .•. 
Bey varcilr, Dürnev Hanımın aja.bo- ckarrm buaün, )'arın ıeıecm cliı'• lor u.zatm.ıya.lıaı. efeo.d.im, kapın m... [Devamı var] 

Beşlkfıa41a. Takstıı' ,ti 
yen tramvay tir~e~ır· 
da bir hale l'eınıit· f-5 
194 ı bütçesinde bil il 
rar.ı.r konulmu tur.1'1 e 
lifi üzerine bunla rııı ;ve 
tobfü;.leri ırctfil'illlle6 
llllLllluftu. 



E z L E 
Kınklık, Baf, Dl 
ve adale atnla 

Dı .... ,.. - kari flldlde 
,alıma,. 

~ı Gri pin 
~ i he geçer 
~ HaTalarm aerbı1edJIS bu· 

,unlerd• alaeataua 1Dr ted
bir evtntzde bir kaC O!ÜPDt 

bulundurmllk olmahchr. 

mide ve böbrekleri 
'4....._ Yormadan istıraplan dindirir 
. ~ wtlnde 1 adet abnır.TakllUerhuleıa .U•..,,.. ft IMr ,.._ 

de pall• luıtalanıu ısrarla ts&e71nba. 

iKDAM 

Askerlik bahialerl 
[lllıt ...,. 1 bel lqfada] 

79U ... caa.. .... ...... çil 
~J ta, ..t elınıwl•n a81ait 
b1r A Y111P• ceplt..& stJti ~.tı 
" allW ~ .... ..talt 7el. 
dua lııafb d1fer 7ollarda mftC1lC 

bul1111N7dı, 1a.ws erdma, 1tal
,..ıana Sollımı, Bar41a, H 'hb 
nalda •ldafaa 7apm•aH da im 
k&a lmakmudJ. Fakat, prek 
7ollmluk, ıerek nauluk b11 ha
rekatı, Anupa ceplaelerladekln.. 
dea bHb tUrll c....,... ettircli. 
Buna ntmea, ltalyanlaruı k•le. 
len dayanarak y•pmak !steclik
lerl mabHmet n •akit kazan.. 
ma HYlnılceytl motlrlU H sırlı
h blrJWerin seri Ye MJ't mfidL 
balelerlle ü1m k•ldı. Libyanın 
mllltahkem mevkllerl, Alman. 
lana Belçika kalelerlııi düptr
dUklerindea daha çabuk ıu.kut 
ettiler. • 

IAYl'A-r. 

MEVSiMiN EN GÜZEL ÇORBASI 

İfte ita iç mlbbn Amil, ttaı. 
yaalana Libya maıtemlekeelnln 
llf apıd kıtmını kola1c. İnfiJlz- • 
lerba eline dilttlrıen b11 saf eri İn. 
ıtllalen kazandırnuttır. 

Abidin DAVER 

Ç6rçll'ln Hayatı 
(Bat tarafı 4 tlııdl sayfada) 

......... lariltle ....u ~ 
bir balana kaqmıda oM kMa blı 
•manda blıfanaU ble bir fanlJe 
aUlp olm&JlıOU kadar müt.ILlt blı 

ltU. 
ctlmhar llelsbıl bekleyen ~çllik· 

lenleıı blrlnl de zeı.g .;ıicıre karşı ao· 
bil •boadelenln muv.nül,ye& ve
,. MlemJ munttaJı.l1etl tefkil et
aıek~r. JLooeenU ba ... Ue&l J&· 
b&Di haTV&n avma Çlkmıf &'~l pe. 
ılae de blr ailrtl heves.kir f.opl17&ı'Ü 
INıfumal&ar. Faka& seaaln ac1am deni 
len fikir, tok aef!, lnıl"llU " bundan 
dolaıı da ralrılın•eea &'tlt olaa bu 
avdır. A• ook uun sürer n lnanJ 
ıerar;lnsana nrclitl beıecan 11lape
lbMle .. &'tlo&tlr. Fak.at l&&We ber1a· 
raf, ini etleacıeıe faaJa lnJIJmü aea· 
ba AmeribclakJ lltUlelerlD aaadeUııı 
rardua e4ecıell mablıe&le bir meua
ıe aldlrT MllJoner, 1ahut da m.ll7ar· 
der llUIU nıtlen mahlQk 1ilbek •· 
&lladl kudreU llals, &det& bir para 
dqelidlr kJ aenıclea elana olsan 
pan71 emer n memlekete Jt&n clr· 
m•lne btlıllk mlkıuta Jardun der. 
Ve f1111• da naun IUbara almak &'e· 
rellllr kJ m!lıoner a.ma oılmıakla, 
d&laa doirua lerYet &TJamallla, U· 
ınanıl .enete n b• .,..etili fab
'!clll bir landa tablaabae Jardua •· 
ıtllmlt olmu. 

Ba para topJı,.... n iter taraftan 
Vedi balan mahJtta eldea de lıa· 
q&l'lllÜ lmkill\ vardır. 

Onun letn fazla kovalam:ıia cet
mez. Fakat onan kolunu. kanadını 
keserek bir tarafa baflayıp kokleı
mek te ite raramu. 

(Yarın bitecek) 

Amerika da 

ÇORBALIK 
Komprimeleri 

En iyi cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan mamul olmuı it. 
barıle çok yUksek kalori ve lştıhaAver lezzetı camJc:Ur. Bir tecrübe Jdd!

amızm dolı'ulutwıu iabata kAıl ~. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 
~~·~~~---------

K 0Ç0 K H iKA YI! 
(.BAf taralı 4ilJacU1a7fada) 

nam arasına hakiki bir kurfun teman, teelrinJ bD'Ümıf olacaka. 
deicli. Demek ki, caııiy ... hareketile, 

- Bay ıersem aksesuvar! ... Az kazdiiı kuyuya, kead.l dOpnüş, 
kal&m feci bir buya sebebiyet rakibine, tam bir ma·waffakiyet 
verecekti! ... Diyerek, düıUDdilk.. zaferi kuaadırlDlftı!-
çe, alnı kırıttı ve ne yaptıjuu ltrt•i aa.,.._ elilMI seçen ilk 
bilemeden, mihanlJd bir hare. ıazetey! hararetle açtı, okudu. 
ketle: kurıunu yerine aUrerek, Biz ikinci defa, aoma bir tlçüncü 
tabancayı aldığı biri bıraktı. hatmedltlnde, tözleri, tuavvu. 

Jk1 ıHt sonra.. SaJAhaddin, runa imkln olm.ıyan bir hayret 
sahnede, canhırq bir feryat ko- lfade&I Ue parladı... 'l'lreleri ~ 
pararak, yerinden fırlamış _!!t n.11 bir tebessümle çeldldl-

•Dün rece bay Salahaddin, tak 
röı taııyan suratını, ıeyircilen dlrklrlanıu, derin bir aubtu ha. 
doğru dönmüş, topuklarının Ü· yale düşiirdil. Istırabı, şaheser 
zerine çömelişi andıran bir ıekiL bir surette canlandırışını, tema. 
de yıkılmıştı. faya, bizleri, alıştırmış olan bu 

[Bq tarafı 1 inci sayfada] 
ıaııdılı bir aable4e bombanlımuı 

~---.. 1941 ikramiyeleri ~bl:!...U::: .. a::-:= 
1 B HD itin iasotenıaln &anan .......,.. 

Perde kapanınca, uzun bir kan artiat, Uçunca perdenin 10n aah. 
şıklığın uğultusu etrafı sardı.. nesindcki, jest ve mimllderin.1. 
Rept, locaımda, müphem ifade.. blru kabaca intihap etmqti.. 
ler verirken, rejisör müdahale Vuruldutu aaclaki, taflma ba· 
ederek: Sallhaddlnin, kasa esefi kıtlı Ye lheabta feryadı, hald. 
olarak, omuzunduı •lmıt olduğa kate tamamen mak'tJ. Bma1uı ta. 
yanma, tehlikeli olmayıp~ bir ldben, bir de )'ere ~ tak
ka~ cflnlük tedaVi netlcesınde, llt ettJ ld, ancak, kemali ltikd
mesele kalmıyacajım ilen stlr- netle, çömelmeft uuhrmut oL 
dil; ıa&d!senin, pyu bulmamasım du!_ • ~ k 1 adet 2000 Liralık =2000.- Lira tini ...... -.. Alman .a11r fat>.. 

'f an as 1 1 • 1000 • =1000.- » rlblanaa bl1I bombanblDulann 1Q4 1 • 750 » =1500.- » ............ AbDall7aDJD ..., ...... 

1 kUçUk ! : !: : :=:: : ~:::.::.:-::.-:::-~ 
_,.,...._ f h sa • ıoo • =llOO- • rDld-'e AIMrAalllar 8anılutduı 

esaplan so • ao > ='°°°- • &a..w ..._ ..-uıt ......_. ..... 
,_ 300 • 20 • =:tooo-- • -... ............ LoDdraalla Mktal 

~~iye pi• Keıideler:4Subat,1~1Aiul ===":..U:.: an 1 tol, a tkinciıetrta ıaıihlerlnde "'" ........... edeoell bir .we .... 
_...__ pı.hr. ...... .,.... .......... tir. 
~~~---•• .;;. _________ ıl ..... .u.un ............. ~. 

,l'l IM..,.u - ........ 81fm .................. . 
b&_. -....._ !era lllenuuia· ikinci açık arttırmUl 11-1-41 tarlbi- h ...._ ....._ bir mllW laalbMle 

.. ~~ do1'7ı ne mOsadif Salı ıünO l)'Jll saatte ve "=rllm==8't=.....,========== "'1ı ıt.,.;; tnahcuz olup a;,nı yerde yapılarak en çok arttıra-
e vea.~•n kanape na ihaJesı ıera kılın•calctll'· t.ıekllle- Karadeniz yolu 
.ti2ıa.1 ı.~lrtn a rbı ıösterllea IÜJJ ve saatte mabal-

~ tı ~r lllat ıs ıe: 1~0sakdi1 de bulunacak memura mQracatı. Salı Postası 
&>ıı.._=-:-.~ IOkak 42 nu e .!.: n ve daha fazla malCUnat almak 11-
~"r .A-.._ m •cuı 4 Şubat 141 Sah l(1nkü ltanıdu 
-,~ı ~- ''ln1ladı tek- teyenl•rbı 940/2339 numaralı dcı«P- yolu postası yapı.Im.ı:racaktır. e Şu 

bt 3 
1\ kıyme- sını tetkik edeblleceJder1 ll&n olu- bat Hl Pet'l8Ulbe l(lnü kalkacak 

: t. t ~ di.rde nur. (2478) (Ankara) vapuru prolramına llAve 
ı z E T etrbat Dlrekf.örii· Cevdet Kar&boPl tıen ıldilte Tirebolı.ıya, döıı.cı,te P 

aa.ııclılı nr. cSo• Telı'rah Jd&ıb&ul. zara utrJyacııktu • (74') 

iatedl. Bu aktarOa, mutat munffald. 
Sallh•ddinla, sah.nede, haki- yetıl nDeri ile, lkJerlmlsden. 

kate• yanlanmam, 1eyircilet tL bu bozuk tesiri lllmeüal temen
ıerlade her halde, Jı;uvvetli htr nJ ederiz. ... 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşluklann tedavülden 

kaldınlması hakkında ilin 
Dmıteım bir Jrunıeluklarm )'erine daı>tellJ bJr kunıf]utJar darp 

ve P~Ul7• k!fJ m1ktarda çıkanlmıı oldutundan dantelabı bir tunış. 
luklann aı Mart Hl ıarib1n en ııoııra tedavilldeıa lı:alcfınhıJuı Jrarar-
laftınlmııtır. 
Dantelaiz bir kuruJluklar 1 N 941 tarihinden itibaren artık tedavill 
tmıyecek ve l>u ıaribıen calt bir sene mOddetle J'alıa.ıa maı 

sandık.larlle Cümhur.tyet u IUbcııslnce v. CGmburi7et 
erke& Banka şubesi ouııwınU.Y•Jıı::c.ııı::ıue Ziraat Bankam fUbel& 

ince kabul ed bilecek ır. 
Elinde d t Au.ı....,.,,Lr:ıı. b arm bunları mal undıkJa-

e Cümhu ıyet M t Bank ı belerlne tebdil ettirme-
leri il1ıı rlı:nur. (tO:ış - WU) 



I 

idi Barra:nlyı ıtren lıı.ıllb kıtalan ftalyaıılarm cliktilded lbldea önbden. ;eçeılerken l 


