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~li Bıçakll Patron 
Bara Gitmek 

General Vey
gan Cezairde 
nutuk söyledi 

Yaraladı 

Pariste yeni 
bir Parti 

teşekkül etti 
Bu Partinin liderleri 

Alman taraftan 

--o--
Müsaadesiz silah 
taşıyanlar derhal 

öldürülecek 
Bükre,, 2 (A.A.) - ltador a· 

Janın blldlrlyor: • 
General Antonesco, ordaya, 

'eni isyanlar takdirinde en bti
J'ilk ~iddeUr hareket ebnealnl 
emreylem~Ur. 

Onhl, müsaade olunma~ 
topla.nblara lttlrak eden ve ya
pılan ihtarlara aerbal mutı>va
at eylemiyenler üzerine derhal 
ve uzaktan ateı edecektir. Or
da, müsaadm olmadan allib 
taıpyanları derhal öldürecektir. 

HuduUar dahilinde nizamı 
temin if1n 7enl ,;ddetll &edblr
ler aJ.uumtiu'. 

ZART ESi 

3 
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1 İngilizler Yunanis
' tana her türlü yar
dımda bulunuyor 

Atiııa: % (A.A.) - Yunan ~e 
nezareti 10.000 tonhlk btr fta17an n· 

1 

puronun 28/29 IUnunmanl poesl 
Brendiıl açıklannda PapanlkolJa a
dınrlakl Yunan denhaUuı ta.rafmcl&n 

l 
lorpilleııerek batmldıtmı bikllırm.ek· 
tedlr. 

YUN Al'\' TEBLfot 
Atma, 2 (A.A.) - Yunan tebUlt: 
Cephenin muhtelif nokialannch 

kuvvctlcrimlz muvattakl7eW meYld! 
muharebeler yapmışlar Te atlh.lm 
mevziler işgal eJ'lemitlerdir. Biroek 
otomatik siliih. havan -. T• ilet 
cins harp malzemem littnanı ettik. 

l 270 esir ahlık. Bunlar anamda •· 
baylar da vardır. 

İNGİLTERENİN YAllDIMI 
AUna, 2 (A.A.) - lteater aJt,nııl 

muhabirinin öi'rendlltne ıöre, İqil
\erenlu Yunanistana rardımı moaz· 
um miktarda ba.rp malzemesi aevld· 
ne münhasır ka.lma.ma.ldadır. Yona· 
nl5tana ayni samanda bir çok riye· 

1 cek, rlyecek ve llit da 9"keclllmek· 
tedlr. Bu arada lio rüs elli bin •ttt 

b 
,.. k ayakkabı, 120 bin rihl ,.elek, 350 bin 

Breste as ın '• sıitt 90rap 100 bbı 0&7danlık, tH ion 
deri, 10 ton Dit, ola HJ'J'&r lıasklle, 

lngiliz tayyareleri 
dokları bombaladı 

nıoa'zıam miktardı& lllhlıl mat.seme, 
bir milyon kilo konserve llfu' eti, 
bir milyon yüz bin kilo plrlno taz· 
dır. Tali derecede 7iyeeek ve rlJ'e· 

Londra, 2 (A.A.) - İngiliz Jıa.. cek mal&emesi ara1U1da ça.mqır, •!· 
bl

•v• ja.ma, battaniye, pdır besi ve mti· 
va te ıgı: • • blm miktarda blsktlH, tll'1' n tad• 

[Devamı 8 ıncı sayfada] b&Jık mevcuttur. 

cıonun 

Yeni harbin 
vecizelerinden .. 

tçlrıcler. 

rabnak l\'in harp edlJ'or " ilbor 
l\lademkl dünyayı deği§tlreoek kn 
vet ancak ondadır, demek ki, iillbn 
den daha ya.ratıcı bir kunet J'ok 
tur. 

Yalnız sffihla diinraya hiıkmo 
lunsa;)dı, Amerikayı qimdi Ganga 
tcrlcı idare ederlerdi. 

A. Sekip 
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'Bu . .ıa.~l"t nasında Mıı.rcel Deat aa 
Fr.ı.n!la:tıı1 r~ki ml!'rlt1>-ıl olnn Parist~ 
~i:ra!li bir parıl tcııkil edildlğıni blldl
rcn haher aelmek.tc-<lir. Son ıünlerde 
V -si hükumeti Hı> Mmanya arasm
dalı i rnltı~tn:ı.maıılığı!\ mlihlm bir 
octkc vermesi tabil idi. Fa.kat Al· 
111an t;ı.raflan J.'ransızlann böyle bir 
hareketi beklenın!yordu. 

Pırisıe ~kil edilen 7enl parti 
bakkmda. gelen mahim:ıta g-i>te, bu 
parti, Alman taraft3.rl hissiyatları ile 
&anınmtt l'ransızlardan mürekkeptir. 
Bunların arasınad Marcel Dea.t da 
vardır. Lat·aı, bu part!ıde buhın
mamak la beraber, bo ,.eni ba.rekete 
rly 11ı.!'t etmesinin kendisinden lsıe

nereğl pek muhtemeldir. 
ı.u•alin dllslu ola.n de Fontenoy, 

t'ar" r~<l\'n'lunda ııöyledll! bd- nu
tulda ~~ili partinin kurulmuş oldu
l;u nu bilrl lrmh\i r. 

De 'rnntenoy, bu nutkunda ezcüm
le demiştir ki: 

Ftansaııın lsttkball, Al&anya ile 
ta-paca-:ı i~blrliğlne hatlıdır. Derhal 
t\lmanya ile Lşblrllfi 1apmah1ız Fa
bl \'ichy, bu lşbirlltLne yanatma
maktad~t. 

De FontenoJ', bllılha.ra Vichy hü
lifımetlnlıı ansına şiddetle hücum 
etmiştir. Ilatip, Mareşııl Petaln!:n is
mini zikntmemiş, raJıat Mat~ıt.1'Jn 
iş arki\dıı larına 'Ve bilhassa bari<'!ye 
tıu:ırr Flartdin'e hücumlar J&pmq
hr. 

Utıtüıı bunlar rösteriyor IU Fran
u ycıtl lltt ıtöııüm noktasındadır ve •. 
Hitlcr Pthıln' ı b\ilün arzuları.nı kabul 
edı>n bh kukla hükürnetin re!\<;I va
zf;Yelint sokamazsa Fransa_,.ı lklncl 
biı Bc,irı. \ kol hıyanetıle lkliıel de
fa n;rmakıan ren kalmıyacaktır. 

Dün de ı,a.ret ettiğlmlı ribl Fran
Fıanm Alm2"nlar tarafınd:ı:n tamaml
le i~gal1 \it> LavaUn lşba$ına rtçirll· 
mesi ııuretlle Alman kıt:ı.tmın cenubi 
Fr.ııl•:\ ... at?lllerlııe intllrHmesl ihtl• 
ınali UıUe. lıı buırünlrrde yapaca.j1 
h~rıi~leriı~ l>a~ında gelmeldeiUr. 

BULGARIST ANDA: 
15 Bulgar meb'usunun <Balkanlar 

ve nuııratlstan va:ıiyetl hakkında 
rnüh~aı nıul.alea ve 1.ahmlnler serde
ıiiltlii;-i bir iltrada) Sobranyaya bit 
islizz.h takrir1 vermeleri, üzerinde 
ehemmi• ı-tle durulacak Mr h!l.dlse
dir. Bulgaristan Başveklll ve ıliğer 
na.:ıırlal· iıml.ftı:hla.rl bh müddet ev
vel •Jytcıilten nutuklar henüz hatır
dadır. Yam bir bitaraflık siyaseti 
1.ali.1!> edildiği ıe edllecej1 nın edil· 
clkletı kı"a bit- ıaman ıııonra binler
ce hulg:ıı ı temsil eden 15 mebusun 
hükiım~~tuı müblin sualler sormalı.· 
rınııı mlnl!;ı ne olabilir? 

bu •;ualın hemen bı:gtin cevabını 
vermek ıniişkül olmakla ber:ı.ber 
Bulıııı.r ttıebııslarınm UttlerlJi Mlzle· 
rinde!\ ve bilhassa Romanyadaltl Al
man ıtıbşitıawıın daha fazla Bulgar 
liu8uftwıda tek&&Ul etmea!nden töı>
helel1ittelei'I (.Ok muhtemeldir. Bu 111 
BUlgar meb 'uııu Alman istilasından 
kuş~ulanmakta 'Ve bükü.metin Al· 
manya ile olan münuebabnı iyice 
tzah etmesUıJ istemekten bıışkl&, AJ
ma.nllll'tn Tıer tUr1il teminatına lnan
bıtY&rak Bulgr.riııtani isWAda.n kur
&armak içtıı Sovyetıer Blrllğlle nki 
mll.hıiiıf'bdler Üi!llıı eclllmes!ttl ta.lep 
etılltleri mı:ydandadır. 

Bıtltar hilkümetı ilin etUfl aijra
ll!lf'. ı\lttıa.n tazyikine raimen kattı 

iKDAM !-ŞUBAT-~ 

E e?€4iü+:a$! 

st ıcntAll'&.llııı. I[ ~EN ALIN.R BAIE:ILEB J SON DAKiKADA 

koyacaksa 15 meb1U!Ull sua.llne &oıt 
ve kal'l cevaplar veı·mekte blı;ı blr 
gilçluk n tehlike hl elmJyeeektlr .. 

AFRIKADA: 
,l!:rltredekl askeri vnlyet hakkın

da gelen malilmata l!:'Öre ing-iliz.ler 
Aroı-dat ıtehrtni 1tıaı etmişlerdir. 
Sevkülcen hııkımınd&n pek mühim 
bir ehemmi)· ı:li olan bu 

0

mevklin su
kutlından sonra İnglliı kıtaatı Erit· 
ıete telıaan Alman tazyildne kaf1l 
başlıyacakhr. 

Knııldenlzde Masııuel llma.nma 
demlryolu, 11e ballı olan Agordat İn
•lliılerin şa.rkt Afrika harekatı es· 
nasında lşlerine ook yarıracak\ır. 

Llb:ıradı Bingadye yıiı'uyecek ola.n 
fnglllı kıta:ı.tının taba,şüdü devam 
t!d~Jur. Yakın günlerd~ Blngazfyt 
ı:ılddeili blI t.:ıarruz beklennıektedir. 

lngiltere harp 
masrafları 

gittikçe artıyor 
yeniden ·ı milyar lngiliz 

liralık kredi verilecek 
Londra, ı (A.A.) - Daily Tele&· 

rapb 1 gazeteslıı1n siyasi muharriri 
yazıyor: 

_.ek )'akında Avam lta_muasın
ılao .harp masraflarına kıu·1ılık ol· 
ma.k iızere pek muhtemel olarak yeni 
den bir mUyar ingmz liralık yeni 
bir krcdl t.aı;vip etmesi talep oluna· 
caktır. 

Geı;ıen Haziran ayında, harp mas
rafları gilnde 7,5 mU1onll baliğ olu· 
yordu. Eyliılde masraflar, ründe 9 

M. K. mlJyonu bulmuştur. 
------__.---;,;;,._.._.....__ J\lallye nazırı, Avam Kamıuasın· 

dan yeni kredi taıep etliği zaman pelı 
muhtemel olarak yeni masraf raka

KUçük Haberler mmı bildirecektir. Sa.nıldıfma göre 
~~~;;;;;;;jj.-;;;;;;;;;~iiiiiii;;;;;;;.;;;m;;; l ~ütün masraflar, günde on milyon 
• . 1 lngilb. l!rasına ba.!ii olmuştur. . 

"' Berlin. Isviçre sefırı Berlinden Son bır kaç ay .çlrıde harp endiL'i· 
hareket etmıştn Gaybubetınde vazı- l ~ı-i.şinin ~~tün ~e.kotlli.rı kfi·ıııış oldu
fesi, sefaret miısteşarı K affeler tara- gu tebaruz f'ttırilmektedlr. 
fından yapılacaktır. O 

* Bükreş. BUgunden ıtiba-ren Ru
manyada ekmekler, una ylizde yirmi 
nlsbetinde Mısır unu karıştırılarak 

imal edilecektir. 
"' Tokio; Tokio - Nişı ~ Nişi ga

zetesine gôre, 1941 - 1942 japon büt- ı 
çesi muhtelit fevkalade bütçel~rle 1 
dahil olduğu halde 12 milyar Yen'i 
geçecektir . 

* Budapeşte Budapeşteye ve 
Macarıstanın bir çok genis arazi
sine fasılasız kar yağmıştır. Müna
kalat, cıddl sutet t.e sekteye uğramıs
tır. 

* Buclapeşle: ltalya ile Macaristan 
arasın1a münakit kültür mukavele
sinde ılerpiş edilmiş olan muhtelit ko 
misyon l\1art ayının Uk rünlerinde 
Budapcştedc toplanacaktır. 

* Budapeşte: Bııdaprştede Alman 
ya ile Macaristan arasında bir itilaf 
aıtteallmlştı.t. Bu itllfl.f mnclbllıce 

Mac.ırlsta.n, tıbbi nebatat zerriyattnı 
aritımıağı t~ahhQt etmektetl'ır. 

* Berlln: İkinci İtalyan - Alman 
ünivefslttler kongresi, €\ün mesai
sine ba.tlamıştır. 

* Berlln: Diin Batveki.let dalrtsl
nin mozay;kıı salonunda. Hltıer de 
hazır olduğu halde Alman adll7e ııa
ıın doktor Guestner'in milli cenııze 
merasimi yapılmı~tır. 

* Atına: Iliir FransuıJarm Şefi 
General de Oaul da ~tetaksıuııo ta
butu üzerine bir çelenk koydurınuı-
tur. (& A.)) 

REMIH RP 
TEBLi~LERI 

Alman tebliği 
Berlln, ı (A.A.) - Alman tebHğh 
,Hava kuvvetlf'ri. 1 Şubat t.:ırihln· 

de de İngiltere üzcri.Jıde müsellah 
keş!f uçuşlarına devıım etmi,tır. İki 
hıı.•a nıeydanı'na, çok aşıı.tıtı.a.n uçan 
tayyareler tarııfındn hücum edilmiş. 

tir. llangarlara ve !!ığmaklata da isa· 
bet.ler kaydolunmuştur. 

Şarki ingllterede, 1kl fabrika ve bir 
limıı.ı1 da müessir surette bomDarı1ı. 
m:ı.n edl lıiı.lşt!r. 
Uzwı menzilli kara topları, İngtl

terenln cenubu şarkislnde askeri e
lıemmfyette J1rde1Jeri bombardıman 

etmiştir. 
Dün goece, düşman, AJman arazi

sine "ve işgal ~Hındaki araziye gli
memiftlr. 

• ltalyan tebliği 
İtalya.da blr mahal, 2 (A.A.) - i

ta.lyan cephesi.fide, kc,-şif hareketleri 
e&nasında, son günlerde mallfıl> e
dilmiş blr düşman müfrezesinden e
sirler ve bir ~k terkedilmlıt silah 
a.ldık. 

Düşman tayyareleri Avlonyada 
hasta.haneler mıotakasını bombardı

man etmiş, hasat ve telefatı mucip 
olmuştur. 

Tayland heyeti 
Bangkoka döndü 

Blngaılde, kayde değer hiçbir ye
nilik yoktur. mva teşek.küllerm1iı 
düşmanın motörlil g-ruplarmı bom

Bangkok, 2 (A.A.) - D.N.B: bardıma.n ebnişlerdtr. 
Mütarekeyi akdetmiş olan Tay. Şarki Mrlkada, şlma.l cephesiiıde 

, w J!:rltrenln ırarp yayla...oıımn alt kısmın• 
lahd heyeti, bugün ögleden son.. l da Agordat'la. Barentu a.rasında ,id-
ra tayyare ile Bangkoka dön. deUl çarpışmalar olmuştur. 
mti1}tür. Tokioda sulh müzakere. A1man ha.va kuvvetlerine mensuıı 
)erine gidecek olan Tayland he. müfte~eler Sollum ve Ba.rd!ıa liman-

• .! • 1 il lanna ve tesisatına mü6'slr ve görü-
yeh uenızyo U e 5 şubatta ha. tür neticeler kaydederek hücum et-
reket edecektir. nııtıerdlr. 

Atanın Bursa
yı son teşrifleri 
Bursa da bir defa 
daha anıldı 

Bursa, 2 (A:A.) - Ebedi 
Şef Atatürkiln ıon defa 

• Bursayı şereflendirdikleri 
gtinün büyük hAtı.rası dUn 
gtlndüz yapılan meras.lmi 
müteakip akşam Halkevtn.. 
de münevver ve çok kala. 
balık bir halk kütlesinin 
iştirakHe bir defa daha a. 

J 

Irak kabinesi 

General Taha Ha
şimi Başvekil oldu 
Bajdat, 2 (A.A.) - Reut.er: 
Yeni Irak kabinesi dun aşajıd&kl 

şekilde teşekkill etml~tlr: 

Bqvekll, harfoi:re ve mıın miiıl&
faat nazır ·..ekili: General Taha ha
,ım. 

MaHye nazın ve münalı:ali.t ve 
nalla nazır veklll Ali Mümtaz:, dahll
ye naınrı ve adliye nasır veklll: Ö
mer Nazmi. 

İlttısat naıın: Abdili mehdJ. 
Maarif nazın: Sadık Basan. 
İçtimai itler DHıırı: Bamdl Başa. 

ti. 
o 

Denizli tütün piya
sası açıldı 

Deni:tlı, 2 {A.A.) - Denb:li tütün 
piyasası açılmıştır. Bugüne kadar 
satılan tütünlerin 72.500 kllosu inhi
sarlar idaresi ve 85,600 kilosu- da 
tüccar tarafından alınmıştır. Fiatlar 
35-55 arasındadır. Müstahsil bu tiat
lardıın memnundur. 

Macar ıiyaai partileri
nin kararı 

Budapeşte, 2 (A.A:) - Stefani 
Dün bütün siyasi f ırkalarm ak
detmiş oldukları koıılerans ne. 
ticesinde, l\olacari<ltanın Uçüzlü 
misak ile Yugoslav. Macar dost. 
luk misakının kabulüne müteal. 
lik protokolun parlamentoca tas. 
tikine tevessül edildiği sırada 
her türlü nıilnakaşadan vezge. 
miye müttefikan karar veril. 
miştir. 

japonyada talebelere 
mecburi İ§ 

Tokio, 2 (A.A.) ....,.. Milli terbi. 
ye nezareti tarafından tanzim 
edilen plan mucibince on milyon 
Japon talebesi mecburi iş servi. 
sine iştüik edeceklerdir. 

Projenin başlıca hedefi, ekil. 
memiş arazide zer'iyat yapmak 
surctile gıda maddeleri istihsa. 
latını arttırmaktır. 

Holandanın 
Japon tehdi
dine Cevabı 
Holanda Hindiıtanı j•• 
ponyanın kuracağı n{tı•' 

zama girmiyecek 

Londra ,2 (A.A.) - Öğrenildıl 
ne gtlre Hollanda Hindistanmın 1f 
klo elçisi General pabst, jııpon hill' 
metine bir mesaj tevcl1 et.m.eıc 

talımat almıştıt. Bu meHjda, Jll~J 
hariciye nazırının 20 KAnunusaP". 
söyleditl nutukta Şarki Hollanda JI 
dlstarıının herhangi bir devlet~ 
deresi altında şarki Asyada kUfll 
cak yeni nizama İitİraki redde! 
bildirilmektedir. ~ 

Hollanda elçisi n:tnı zamanda il 
kfunetinln bu kabU fikirlerle h~~ 
k:Atını sqvk ve idare veya bu filV' 
!erin muhtemel tatbikatı neticelet!, 
kabul etmesinin hiçbir ::zaman bı:> 
lenllıtıemcsl lAz:ım geldiğini bl.Y" 
etmiştir. 

Yiyecek dolu bir Amerili' 
vapuru Avrupaya geliyot 

Baltimore, 2 (AA.) - uufl. 
yetini beJU etmek lçin arka *" 
rafına büyük kızılhaç işaretleri 
r~meditmiş 5,000 tonilatolıı) 
Cold Harbcr admdaki .Amerik•0 

vapuru İspanyaya ve işgal ,~ 
ı:o 

tında bulunmıyan Fnnsaya ı11 

derilen yİ}'Ccek, giyecek \'e tıb~ 
malzeme hamulesile dün öğleyiO 
hareket etmiştir. 

İngiltere bu vapurun ablo~ 
kordonundan geçmesine müs•• 
de etmiştir. 

Vilkinin t etkikleri 

Londro, 2 ( A.A.) ~ Vilki dÜJ 
ak~amı barvekil Çörçil ile ge~iı 
mlştir. 

Vilkinln Anıcrikaya avdetiJM 
den evvel Kral tarafından kabııl 
edileceği zannedilmektedir. 

Kudüste Metakıas için 
ayin yapıldı 

Londra, 2 (A.A.) - Kudüsttı' 
bildirildiğine göre, bugün J.{JI 

mame kilisesinde Metaksa.sın is
tirahati ruhu için bir ayin Y" 
pılmıştır. Yunan Ortodoks kili
sesi mctropoJidi tarafından icr' 
edilen bu ayinde, İngiliz yükJek 
komiserlik mümcs11illeri, Yun-' 
ba, kon.solosu ve diğer konsolo5" 
lar hazır bulunmuştur. 

ANKARA~··.-~~ 

~HABERLERi 
ALl RESULDEN SONRA: rl§Jm oıamu. 

1
. onların sükutuna rağmen~ Abba-11 Um Um İ M e C l İS 

MühtedJ, mecliste bulunanlara göz sllere de intikal eyliyen (rekabet ve • t• l b 1 d 
.. "' N L 1 gezdlı'dl: ihtiral!> s.iyaııetl o dereceye aelıniıı-J ıç ıma an aş a ı B A. 'UDA D J N SON O U B B - Ey nas! ... Mu'tezin sözlerini iti ki, artlk bunun önilne geçmek Ank 

2 
(AA >- 8~ aıctı• ::========== tşittinlz değil mi? •• Cüinlen.lz ~ahit o. mümkün değildi. Bu menfur cereyan ~ a.;a1:.. fl · .;1.. Bolu Jlıtll:' - Y Z l Y A Ş A K I R ehl. · ıA-. (f k ılık) "-ükl ı;ımıı .e ı;•a ar "' .as, ' ' azan: lunuz. 1 11! ""uı ır ac a ~~- e-ı larcll, Menlrt ve Tok•& vua,.et 11• 

Dedi ... melde .. Ve bu fırkacılık yüzünden, t unıt mei!Usle141ıtin lopland$L~ 
Tefrika numarası: 40 Mu'tez Muhtecl1nln yüziliıden ve islAm küUesl arasında açılan uçu - b~ldırıneldedlr. 

gözlerinden öptükten sonra meclisi nun, derlnleşmektl devam edlyor-
Mühtcd i, sabık Halifenin, kendi Aralarında şu konuşma geçti: t k tt' V lf _l Salih 'abik h·ı- du. Hüsnüniyet sahibi hall!elerin vel Uııımn! meclbler meeall~rine bd" 

ınU11arıcıl.>P.tsiı: harc~etler~ yü~iln~en, l Milhtcdi - Made~ı nedamet e- 1~~ ~al~~~~ ~!ı~ ıı~al bur::u 1 vezirlerin sartettikleri bilyi.ik ıslahat tarken Ebe~i Şet Aı&türk'iln ~ 

değildi. Fakat onun daima şefkat ve et.. (Türk ümera ve z:abitanuu gös- B lnd or ~iın~ Fe~ a ıu'.ı> . önüne geçemi~ordu, li Şef İnönüye karşl derln balhlı): 
fazı!Ptle çarpan kalbi, başka W.rlil dil tererl:k) Seni, btıhlarla barışt.ıra • d t ~ :ad b . d ğildiu~ Emevi ailesi _ içlerinde ancak Ud lannı ve büyüklerlm.ü• kartı wıtl 

Allahın cezaı:ına u'radıgıru bilıruyor diyorsun ... Allaha, tövbe ve istiğfar

1
altındaki k 1t . da.na ll dl jıayretleri bile bu menfur cere;vanı.n aıırasını hürmetle a.ıun.ı.tlar ve )1 

~ıuıemezdi. yım . 'l'ckrar hilafet.ve saltanat rrta- kü~be ·lft·· d a ake epsızd e . · 1 n 
1 
zat müstesna olmlık ttzere - k!ml~ !arını te1tt eylemltlerdir. 

,. k ;,. ·t .. . • .. k u z anın apısın an gıren er, ,t. 1 , 
~;,bı nnlı e, buytik bır teessur ve amma ıeç. d lt'ba en unutulurlar Ar• len islAmiyete ve tsl!rtıJyetln istmat' o d k h d. esJ 

nedarnel lç·inde idi. Bunu açıkça iti· Mu'tez: . - .. Artık bu mümkün d.e .. ~a~aa~tını ız~bından kurt°wmak ettiği ahlilk ve fazilete ihanetler et· r uya lŞ e ty 
raf ederek: ğ~ldır. ~ünku. onlarla ararnııa kan için y:ıruz ölüriıü beklemiye mecbur mişlerdi. Fakat (Abbas! hanedanı) Ankara, 2 (AA.) - Askerlerıııı'' 

- Ben, Cenabı Hakkın ihsan etti- gırn:ıı~tır, Benimle sulh etseler bile, olurlardı. 1 böyle değildi. HilMet mlikıı..tnına fe- ıe kışlık hediye teberrilatı etralıııdl 
ıı lıitCı.ın klyınetini bilemedim. ~ benı sevmezler. Sabık Halife Mu'tez de bu meıı- çen zevatın içinde zulme, adavete, bugiin aldıfımız telgraflar İ)tyar~· 
1 \.. ı b ak 1 d la - Hilafeti kencl1 nzan ile bana • • 1 fah ~~ ..... u-•·r bulun • ııe ar.ın dogru yo unu ır ara<, o m ? um kanuna tabi oldu. O zındana atıl~ sraf ve se aw IUJ,pıuı.ı.ua - kır hallı:ının 2060 çlft 1Un poraP • 
b:ıçlı ~ollar:; girdım. Bırakın, layık terkediyor musun. ldı. Ve, unutuldu ... Aç, susuz, kim- makin beraber, bunırınn arasmaa dl- 03 parça nıuhtcllt eşya, A,kçadH 
olduğum cezayı çekeyim. - Evet. !bilir kaç giln ecel ile pençeleştllt:- ne, aaalele, ilme, 5.rtana. ahlAk ve fa- kazası balkının da 0740 tıift yiln ca· 

Dedi. · - Bundan dolayı J<elbinde bana 'tetı ~onra ıztırap ile can vert!rek, zifote taraftar v~ hUrmetkftr olan bir rap, 61'7 çift eldiven ve hediye tecı-· 
ıı ı ~öz:lcl', Muh~ed!nln üzerind': da karljı bir teessür beslemiyecek misin? l.lyık olduğu aKibell buldu. çok kıymetli zevnt gelip geçmişti ... rlki ruaksad!le 429 Ura verdlk)erıı:ıt 

hıı buyü.k b1r iesır husulP &etirdi. j - Asla ... Senin.le, hiçbir aıı, ve-1 Emevller tarafından ihdas edlleii, 1 [Devamı var] 1 blldlrınektcd.JL 

, 
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Saflak ! ÇELiK KALELER DEGİL 
ÇELİK MANEVİYAT LAzIM 

Türk- Macar 
anlaşması 

Yürü Yavrum, Yürü imzalanıy.Ôr 
Malzeme bulunamadıfı için, Yazan: . 

yakında tramvay seferleri azala. ---<>-- Prof. H. Şükrü Baban 
'"=~· nnırlarcla, ~ıyılanla mil- cak ve bu gidişle, bir yıl sonra Türk heyeti hükumetten Amerika mümessiller :ucclisi • 
• , ·-eıer u~ yararlar. • da büsbütün kalkacakmıf... aon direktifleri aldı nln hariciye encümeninde Mister 
~·~te; Bardia felaketi, bır Allah b aktn ub .,;·_~Ur. noktalarda, limanlarda • ana v e ga a: Macarlarla bugiinün ihtiyaçlanna •Ruzveltiu demokrasilere yardım 
lıt ,_ • donanmanın b&ruunaaı hatadan doğabilir- - Yürü ya kulum!. ~ anun bir tı_eareı_ a.nıa,ması tekli'f projesi dolaymle cereyan 
...,_, laa.rıınıar tevclhme imki.n ve- Demlı olduğu için bu mesele, ...._lama.it lbere bır müdddtenberl eden müzakereler aııaka u~anuır. 

dl• fakat bu neti·ce Budaı>ettecle bulanan ticaret bcyett-1 · • lıa.\) ~ • ' bana vız gelir. Salt tramvaylar mlzle Macar de!ea-elerhı aras d lh-ı nuya cıddcn dc~cr. 
"'11111 ... tlvve& ka111aklarıdırlar, mtl - 1• d• ın a · · d 11' itte ... litfataa böl&"elerlnl kapatır, re- bir ders verme ıy 1 değil, is.terse büfün otobüs ve o. zari bir anı-.ma ımaaıaııdıfını yaz- Harıcıye nazırı Kor el Hu e 
'tett 'lfıııatıar 7apılmaauu temhı otomobiller de stop etsin~yeter ki •1ttık. Haber aldıiunıza röre her iki sorulan sualler aı-aswda bli. 

'1', benim kendi nakil vasıtalanm o. heyet de htikilmetlerlnden son direk· ' yük bir safiyet ve düz görüt 
•> il Yazan: General M. N. ttnm .. teınlıtlerdlr, Esas mukavele- .. · . 
~8'Qnı yorar, yıpratır, um&11 lan bacaklarım sai olıun! Yazm '1ln ba hatta 80nanda im 1 iOSterenlerı vardır. Esasen ha. 

lPtrlar. - at yarışlarına &"iden arkadaşlar Uıılt edflmektedlr. Bu anı::.ac: tırlaı·dadır ki 1918 harbine niha. 
~r müdafaa oephe!lllnln kunıl- : kat daha ehenım'1'e& kasanmı'-1 bilirler: 01:1Iar, buradan oraya ~laearlstanclan he mın.-1 sınai mama- yet veren suJh müzakereleri Pa. 
~ hlr eenahm dayaamaauıa, • ' hep otobüs ve trenle ~ttikleri it ve deaür etya lthaU mümkün o- riste cereyan ederken bu foııut
lııııi:'"' •evkutcen yollannm kapatİI lhMuk~ddük~ra~~·-~1~~':!1 her6~!~· / halde, ben, keyif olsun! diye ek.

1
• l.aeakm. malara iştirak için ta Amerika. 

~ fırsat hanrlarlar. il aye.. • u ... u ................ ur. cıw.a-
•> g ani, ulak kavvet.ıerle kaleleri müda- seriyetle yaya giderdim. ş h• M dan kalkarak Avrupaya kadaı , 
~ ...:=:~::uı: ~~= taa etmek la&erken, eüi kaidelere fnsanm vücudünde yürümefe e Jr eclisi gelmiş olan o zamanki Anıer~kı °' candan batlanlnlfiı. Fa.kal. senar or mini bir arızası olmadık 

8 
yU. cümhurreili müteveffa Viıaoı 

'1' dunun mUdahalMUe ~&fl7U Ver- ç --o-- (on dört) noktalı meşhur pro. 
'• t te Pransıs kaleleri. laatmr dun m18allnl unatmq ol117ordu. rümek çok iyi şeydir. Ben, bazı B .. bükü bin k 
~-·&ruıı Belçika üzerinden dolat• Belçlkada Ye Frfaıısada, daha dün, • ugun Saat 14 te gramını p ce e oym~ya 
~ lll-bu ebnl.şl~L verd11D cereyan eden hidJaelerde, bir onlu- defa ~ol arkadaşlanmı da ken. mahkıl.m olmuıtu. Fransa ve ln. 
~ ordDSuna bir mesanh. Bar- aıun yıldırım tetebbe»lermm kale- dim gibi yürütmeği pek severim. İçtimaa başlıyor ıiltereyi tem.&il eden ihtiyar iki 
~ UdbeUnJ tayhı etU. lerl de silip ıüptireceilnJ. isba& e& - Mesela evvelki yaz, bir at Y&rl§l Şehir meclisi buıün saat 14 te usta politikacı (.Kaplan) adile 
~ ertt kaleler, dallık ve yol· m~tı • ..!°&ilh :!.~~ı ":ı~Ue dönüşünde muharrir arkadaşlar. açılacaktır. JJelediyenin yeni yıl maruf Klemanso ve şiddet ve 
~ &radff, belll batlı istikamet • ;~~~1,.::.t~alzdl.' u::e:~ıaıı : dan Niyazi Ahmedi: bütçes.i de bu_gün meclise veri. savleti ile ıneşhur Gali~ batv.e~il 
~~ .:.~r!!;';:~, =:m~ lspanyi\ da. PTtj müsavi prtlar al- . . . • l~cektır. Vali ve belediye reisi 1 Loyt Corc Avrupa s.ıyesetmıo 
> -. ll&l'p ve karlı dai'lann 1yı tında, yapılan mubarebele~ kail&D- - N,ihayet 1arun aaatlik bll' B. Lutfi Kırdar bu münasebetle f ivicaclarına, iiri büğrü çıknıu. 
~l11J1111ş. asri ordulara röolUk • dırdıiı muvattalu7eüere IÜTeııile • yoldur. bir nutuk söyllyccek v 1941 larma pek az ahpnıı olan ViJ. 
'-Vlkarınadıklan meydanda lken, mezd.i. Diye kandırarak Bakırköyün. . maU yılı fçJnde yapılacake işleri 1 sonu nüfuzları altına almışlardı. 
~ ee~evesi •lllhmm mem:lll Ue Bardlada, Tobrulda clenbden, ba- den ve en çapraşık yollardan Top 1 anlatacaktır. K"ademe kademe ve puı·ça parça 
t._:I& edilen ve oynak bir defi ve ndan ve karadan tehcUt edilebllll' k T • 1·k Anı 'k .. 1.. f ' 1 ı. i:' ta J'apamıyan sistemlerin mühJm lerdl. İtalyanm denlıderl beniml~e- apıya kadar yürütmüı; yol yü. emız ı amelesi yurtları erı anın un u ıe ı, ıaruın 
,... törem17eceıı 1'lkll'dır. cıetı ~edilen don~ «Biha - rüİneğe alışık olınıyan zavallı. eyoğlu, Üsküdar ve Eminöniln. kflzanılm~ında en ka.l'i .amı1 ~l-

~~ ı...lenln -ı.ııı {Bode .. ·•·ndlr) reket.ıt turada, buracla, lntısar vul- d d' ~. üt·· . de temlzlik işleri ameleler.i i,.in duğu ve dunyaya yenı hır l\L~ ... h 
- ,,_ ... - :retl almışh. Ban kavveUeri ile, aa- , nın, anasın an em ıgı ı u, o &e. ti d ,. 'b" .. rü dUlS-il h ld b' • 

tıııı....~ırı baretet d ilhlm . • • • . ç mo ern yurt yaplaması karar. il 1 go il e a c ır .u.llle. 
~ • or usunun m 11 üstünlüklerin• raimen, cllnam~ ce burnundlln getırmıştım Yıne 1 tı l t · rika sulbü de°'il daha ziyade ln 
~ l'4a atır oaplı ve uzun menzfW den mahrumdular. Sevk ve lthru .. . .. aş rı mış ır. • . • , . • , . • 
~ruıı beraber &"ötüremedJif de· makamı _ belki l'•frl mea'al ellere dort, beş ~ ıl once meıhur «Da. Bu yurtlarda çöpriilere okuma gıliz • Fransız sulbü yapaoılıııış. 
~e, • muhasırlarm PIKahına bi&it.ı• - kunetlerlnt mulıarebe mey vuldan ilhamlar?• muharriri A. yazma öğretilip m~slcki konfe. ti. Fazla olarak ta Fransnnın gün 
~ ~~~ :!C:Jıu:e:::::.: danına ceste cıt8te ıürmentn hatası- gab İzzetle tapu dairesiaden N~ ~anslar verilecek ve rad'-·o din gürmüş başvekili Fransız n".~ct 
~"il nı anlamaktan icizdL Asri kaleler, J • l' · d k" .. d l '.". 
•ııııı· \'e eatı remi toplaruu da Ver- ufak kuvvetlerle de, btlyllk bqan - ııın dumruluyu Rumelihlsardan letilecektir. mec ısın e ursu e a cııen ırk;. 
~ .. • tevcih etmlıtU. Llyej, Na- lar röstereblllrler. Fakat, 6llimü ıs- kaldırıp Baltali Do cık" ter. Vilsonun •necip aailıiı. ıle 
b~: •e MoböJ. sürprlr:lere maru tM!kar etmlyen mürettebat elfncle, J manı, ya 0 1 Bu k' --L I k l iatihJa etmek cür'etini aöıt ... .:. 
~larctı, dayanamanu•lar~· )'l tA Z' • }'k kad sene J .ıutUJIU rn e llQ ., ._ bir çelik ve ateş manzumesinin ne yo 1 e a ıncır ı uyuya ar b • ~ mişti. Bu necip saflığa mnllk ı> ... 

' barpte de, kim ne derse de- kıymeti olabiUrdil ı yaya silrüklemiştiın, ki orada L ereketlr olacak lltikacı siilAleı>inın in1urın·. ı,ul. 
'1 ır:arım kalan MaJino, va.zile~- Barclia fellkeU, bir hatadan dota- kisi de: ha~•al __ nuntakalal"ınd.an selen ıııaktan uzak olduğu nmi k..ı •. u • 
.. btJ elın.lşUr; Alman ord111u, 7lne blllrdl fakat b!r den vermeli idi. ı ....,rıere &'Ore bu sene umumi Is- • 
~ eften'in çlzdlii yoldan rürü _ Tobrakia tiç8ncti t&hlş hata itlen _ -İllallah artık, mola bizden!• tihsalilm cUier yıll&rb mukaJ"ese nuıı ko~&r~e müna!'2şdı mc. 
'.rf "e kalelerin saçacaklan atet- m~tL l·uı1et te, kavveı de, hattl DJyip yere çökmilşlerdl. Bfr de e4111emi7ecıek derecede ;yüksek oı.;ea-: nasabetıle bır defa dt:.1a tao)) ı.ln 
'e dzde bulundurmuştur. Fa.tat, hasım da dett.mlı defUdl. Detlşen, f d b d eki ıl kad .. h anlatılmaktadır. Amerlkadan llOD ve tavavzzuh ediyor. 
~ık ki, bu hakikatleri uvallı iki taratın maneviyatı klL Biri, eaU. a a .un. an 5 ~ ~ ar oa. celeıı mut. maklneleriııln •kim faz- Cümhuriyetçilerden yiani şim. 
ıı._ -._ nUJ yabancı ruhlu sokak 11.. ekle l'Uhu it rireın.lyecıek bir da- ce, bew Kılyostaki bır yu ilemL labtıuda müMm tesJrf olmut&lll'. ..m.! B lt d '·- f k _ 
·-.e..,,uer1 d"·Un m i_ b Nafta Vekaletinin btb1llr 8111ama UMU uzve emo ... at ır a~ma 
t'-ı - ememlşlerdlıo. raında idh ltekl, safer n8'91Ue n ne davet eden .utan ul telgraf.. proJem1nı .. d iihbn bl il muhaliflerden bir zat Mı~ter 
"- J'a tecrtlbelerbte dayanarak en nkm ı b ı tt s , e m r ısmı ta-"-ı1t nuı, Mısır smınncla ve Bire- ' çı arı, en ~ muayyen saa e a hakkuk ettlrlldltfnden mahsulün ga- Tinkham bir çok sualler :uasm . 

... a ll17ıJuında birbiri ardın te hedef olmat here kale lı:albsi.lwu 1 d'~· . .. .. la yet ... __ k &ll ı ft .. ıı. _, __ ._ 
tU\&.ı ca - 50 .. .._eyl ..,.:re bUtyorcbı. rıyere geme ıgımı gorunce yo ..-e e o a-.ı um.....--tacıır. da hariciye nazırından bir nokta 

'Jı ııı.ı •• nıüatahkem mc .. ıllerln, de ..... •- ı-================~ t er1n1n minası nedir? KaJeleriaı, 11oıı meş'um sülıutmı _ düıülmüıler; ben de bir saat soa - nın tavzihini de iıtiyor \'e diyor 
~~ı, •. wnı orduzanan alında dan ennra. it röl'Ull~eoeitne dair ra, Sarıyerede onlan bulamayın..! KUÇU k Haberler ki: 
~ !. rlreeeilnl biliyordu. Tunaı • bnaatler yer aldıimı ldıme sanne - ca, karadan caddeyi tutarak ve · «- Büylik Britanyaya yardım 
~ hb turnıa airıyaeatma demez. Son Libya muharebeleri. or- açık ayakla, tam ild buçuk saat için devlet reis.ine verilecek fev. 
~ : l'raıma ordDSanun lnhlWinJ duda llkönce ruhlann ytlkselt.ilme- sonra Kilyoau boylaıwştım. *Safır, Dll81z ve Körler Tesanüt kalade ve tam salahiyetler acaba 
~e ~eli, sonra harbe clrdl. Bardia n ioln ibre& deralert veriyor. Diler H . d' -"'' '-' Cem17etlnln yedf 1ı:ltlllk törler or-
tı.._•obruk, bu müsait vaziyette, bir taraftan, Ludendorf'DD dedltt rlbl. anı ıyecesım ıu iLi tra~vay .. bstruı dtin reee 20,SO da Eminönü cümhurreisine biz harp fili ika 
~ çıkış yeri, bir ikmal kayna- kumanda makamı harici &e•lrden 1· larm ualma&ını, yahut b~biL Halkevbtde bir 1ıı:omer 'l'VllÜştlr. etmesi için de aalihiyet vermek 
..._ -..ı. itaıya.n telr.nfti ve sllihcılılıı ıadc ve harekeı lltl.ldillne l&hfp tün kalkmasını, yilrüınekten kor • iıı&f;rarl inmV&T dlll'akl&ruıdan mi.nasını tazammun eder mi?· 
._ ti. bu desteklere, ihtiyaca ,.. ohoahdır. kanlar düşünsünler. Ben yine, bir kısmmuı kaldırılması için J'aııı- Hariciye nazırı haklı olarak tı: 
1a: lbetanet &e -l'bl•.dı. """'"-at, •I- Kalelelde, en :rWr.sek liiraı ve esklsl gibi· laıı tetkikler bltmft, kaldınlmqı Ue- cevabı Ve"'"i•tir: 
.,.._ .-v ..,. .,_ hareke& kablltyeUııe malik bir ordu- •. rl slrtUen 3S dal'&fm Hııtesı haZU'- --, 
~· kale ele mahlr ve tavvetu nua ıavletıerl k&rpauıda yıkılbıı - - YHrit yavrum, yftrfU la.nam Belediye Daimi Eneöıneııtne «- Bu bakımdaıı, yinl harp 
a..,. l•ll:vebll~t. Askerlik, •ilçlük 1a ınahkimdarlar. Sarsılml)'ıuı. ye-1 De:vip yilrilr n belki yine ~. filli yapmak ıaviyes.lnden yew 
~· htıınek 1&11'atidlr, Muhari nflem!yen 7e1ine kuvv\'t, berhancı · d 1 ' * Valilerin BalkevlerUe ve Balk- kanun devlet reisine halen sahip 
.. ~etbıı .u· p, bir vaziyet ve arazide oluna olsun başkalarmı 8 peş m a.ıra atlrtL. evlerinin mah&ellf kollarmm faall- olduju tam 'im.kin ve salahiyet • 
... e ' ilı&an ve •lpel'clen si- · ytllıı:sek mbevlyatıır Ye son on 1edl ritm? 1e&lerlle 1akuıdaD al ika.otar obnalan 
~ .lbi.nevınttaa alır. Bu, bir re- ayın öirettlil clerslel'ln r:ltbldeal Dahlllye VekAletlnden vt.liyeııere lerden fazla hiç bir ıey temin et. 
..., il', ki, llOb Libya ı.arekAtlle bundan ibarettir. O•mGll Cemal Kay.ılı tebut edllmlıtir mez. Esasea Cümhurrei&i hatta 

.w : sa:: 

1 
her lıaqi bir urhlı kumandanı 

B6yük T ariht Hidiıe 1 O 12 . !!! , 11!!!!1!!! •ses " ta, istanbulda ~fir ~lan General Siıı Yeniçeri oeatı, çok datızuk ve ınü- ıı her saman arzu edene bu bapta 
J_ • 1\ jbHti.yan vasıtaslle Türk ordusu.nv. ni- 11eVVef bir hale pldl.rf lein bJda. /ı husus! bir kanun ve müsaadeye 

Sultan Aziz Nasll ÖldUrUldU ? r zam• cedit weklinde u,ilncu Seliıne ~ette ulema ve hükümet kuvveue 1 ihtiyaç kalmaksızın bir harp tim 
~ hazırlatıyordu. tıne lta~ı koyamadılarw. Bu suretle ika edebilir• 

ıı.... Yazan:M. Sami KarayeJI İngiltere donanması, Botuı aeçip nizamı cedit teessiliı etti. Yeniçerile- H ilhı Ih b"L 
-s-ı. b . iıtanbul önüne aeld.ili zaman Ge rbı ilk reltıı ajalan da bilmecburi- ~P ~eya. 11~ yapa 1 

~ ir htikQmet ve, böyle bir Rus Carı Aleksandr ile Napolyon neral Sabestiyan Adeti Osmanlı or- ye nizamı cedidi kabul ve hattA bir mesı devlet reislermın esasen sa. 
~ d liyaaıye topluluiu RUIJ'IY• Devleti Ali~i ~aim hu•U8Unda duları Bqkunıandanı .ıbi UçQaıcQ de anet imzaladılar. aa.lilıiyeti cümlesindendir. Nüfuz 
~Una kendiai i~ bir nd ola- birleştikleri hlılde Istanbul ve Botaz.. Selim ile Ayastafanos, Yedi.kule, S.· Cok aeçmed.i ..• Bektafi ocatı kay- ve aalihiyeti Amerika Belıicüm. 
~ lar üzerinde ~·~dan do- matya, Saraybumu, Üsküdar, Kadı- ~· bqlach. Buna k6rük wren buruna kıyu kabul etmiyecek 

....._ - ter. VaJctt nıQnaalbiııde Deli la1'lt bu takaim k97f~eU suya düş- lı:öy cihetlerini Franaı.ı uaulü daire- RUllardı. N.l&aını cedit ve . llllahata .. 
~Ulı lnıtl mllitü. Bu Mbepledir ki, Napolyon da &iDde tiblyeler ve toplarla müdafa. kartı kcmnalı: istiyorlardı. Yani, Av. kadar mahdut olan Fransız Cum 
~ etrıaıneane edı::;:ıtı1~~taahli!:• ı aynı inıiUere aibi Devleti Ali.YY9,1i aya bazırlı,yordu. rupa ~üdahalelini Tilrldye ilzerin- hUl'C'eisi bile harp ilin etmek 
'~ Botazıua kan:. Ahi olm.; bir h~ 1~ muhatua .. •tmek .v• MaaonJar, el altından faaliyetleri den 7ok etm.i,ye ve ~a eahp- kudretine maliktir. Nete.kim bu 

....._ l'du • , P j va~lt mun~il?inde bu mülkü .W. ne devam ediyorlar ... IDmnan elde 10l"lardı. . IOD. mücadeleye ,..tılırken Fran. 
ı. .• ::·~arıaı b, · ıeçınnek fikrinde ifil. ediyorlar PadJlahla beraber bozul Nitekim Rmlar, emellerinde mu- h . 
~ ..,. ... _~ İnıtllzler, Rualara 1 · t b'·run·· bu fikirlerdir ~ı o.- ~ ... ı- ~6. (Y - .,, • ._ı. old··•-- Yeni,,_, ..,_ır,.._. sayı arbe ıolmıak ve harp ılan a..,:-_ ~•t •lnı Iş e, u ...., ınut Bet-.,,,an ........- encieri o- .,__.. .............. - 4 .. ._.""' tın k __ ı..: kah' . 
b--~ bııı>a 11 bulunuyorı.r ve, manlı bükQmet.i üzerinde durmadan catı) bin bir nüvazifle ;yola ıetireü Etııikyi i:tri)'a vaa&taaile barüete e e o zam1UUU ıne ıle 
; he,o.lA nıtorlutunu ayakta işlıi.yordu, inıUiı masonla~ Frarı- n.wırru cedlt uaulünü lhdasa cahlı· eetirdiler... Cilmhurreiai Lebrun için hiç te 
'-r 'Uıarnat rtbt tutmak için ıslahat sız masonları, Rusların Etn~ki Etrl- yorlardL Etıı.ikyi Etı;ya. iki. taraflı çalışı- zor bir keyfiyet olmamıştır. O 

OIU7orıa~cude ietlnnete taraf- ynsı hep birde nh.areket halmde idi- Bütün sıaksat, bektaşillii, yani Yordu. Muolılutu Jki ytW? bir bı- kadar ki Biom mahkemesi ya. 
~liıf.ı.tnCi N • ler. Şark masonlujunu yıkarak yerine çak lfbi Pndl mmıfaatlerıne U7du- kınd D l di p l Re ıfbi 

• ~~POlyon da aynı inın- ! Napol)'on, inglll&lerln Mısırdan, beynelmilel masonluğu Türk.iyeye l'U,Jl>rdu. •. a a er, 0
, yno • 

~lıtlı h 1 ~ıdıtı için 0 da Os- Şarktan Hindittandan ayaklarını sokmak ve ecnebi kuvvetlerile O.- EtnUcyi 6triya, ortalıja ıöyle bir harp ilin eden kabme şef ve n. 
' an ,ve siyaşet icabı manlı hilkfunetlnl taJD.1mfle avuçla- f .. t ko.rmuıtu: zalarlDJ bu bakımdan da muha. 

[Devamı var] {Devamı 7 ııci aayfada] 
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«İş bilenin, kılıç kuşananın» sözü bo.. 1 
şuna söylenmemiştir. Evet «İt» cbil~ 

nm» dir. Bunu bilmek gerektir 

-~-------- Yazan: Mahmut Yesari -----::-:-
i 1 

- İşsulik, çok fena! 
- Evet. Çok !'enadu·. 
- lş arıyorum. bulamı~·onmı. 
- Ne lı;i arıyorsunuz? 

- S•~ işi uha~a olsun! 
hte bu «ne i i olursa olswı», mu

hatabınızın .. i-.ıı hakkındaki k.ana.a
Ur.i ~österir. 

E\·et, «:Se iı;ıo olur,.,a, «yapacak»! 
İşten kaçındığı, ~ uksundüiii yok. Ye 
ter ki «Biı ;ş» ol'lun. Bunu duyun
ca. ı.lül_üııursünu-ı:: 

- Aaa.cıta:iız haklı. t; bulamazsa. 
nı> sapgm':' 

" f .akat yint> aynı noktaya ıelelim: 
Hangi ·i§ m!? 

İş a.rıyaııla.r, 9eşit oqitıi.r. Kimi, 
ayak bit.metlerinden kaçar; k!mJ a· 
ğır işlerden yıuı çizer. :Rahat ve ko· 
la)' olacak. 

İş aramak için, «Bir iş» bilmek li· 
'ınitlır. İnsan. aııa.ıı.ı.nm karnuıdaD 
.ıısta» olarak dolmuyor ki.., 

Bir tanıdıiw kayın biraderi var. 
Memleketine ı~tmemek, İstanbulcla 
kalmak istiyor. Fakat, yenresi de, 
onıın cİş...Ua ıezmesint la1emi7or. 
Dt>likanlı, iş aram.ısa başladı. 
Açık röz çocuk; tuttutunu kopa -

racak. Benden, tavsi)'e istedi. Nere-

- Ben yoruldum; o, yorubnaclL 
Baktım, elmden k:urtulamıyaeağım, 

aldım. Bu gocuk, ei;er niyetini boz
µıazsa, adam olur. 

- Niyetini, ne dlye oo:ı:acak? 
- Yanımda çalışanlardan bili -

ı-lm. Hemen hepsi «parasız» ~alışmı
ya razı olarak ıreJirler. Amma, ara
dan riinler reçıı mi, hevesleri uç
ıruyabaşl:ır. Açık açık söylemezler, 
Gel g~lellm, suratları asılır; elleri, 
ayak.lan ağırlaşır. Verdiiin ]fi, «İt 
edinerek• yapmaz. Tembelletlr. ~
bebinl sorarsınız, söylemez. Bu «&
fırlaşma», bir protestodur: cHakkı
mı ver, artıkf Bu kadar zamandır 
oalışıyorum!» Ve günün birhıde. a· 
cıia vurur. Acaba, ts&edltl parayı 
,Balı:> etmq midir? Ora&ı ayn me
sele. Ona, hemen parayı vermek ıe 

doinı deiildir. 
- Neden? 
- Kendine ciiveolyor mu? Gli

veneblllyorsa., oıkar ılder. B:ı.şka 
yerde it bulmu" 7ahul bir «işten» 
çaiırlDllf)&rclır. Şu halde «h:ı.kıt et
miştir. Vı .. a. salıibb olmuttur; ar
tık f(kafa tutabllln. • 

Yunanistandan kalkan İn&ills ta:l'
yarelerl mütemadiyen itaı1aınm 
8rindlıl Umıınını bomba.rdıman edi· 
yor. 

Brlndid, İtalya. 1arımadaaının ce
nubunda, Adrlyatik denizi milinde 
\'e yarmıadanao Yun:ı.nlstana en ya
kın kısmındaki bir körfedn ııDıa1e
tlnde kiin çok eski ve büyük blr if: 
birdir. Nüfusu 40.000 kfşldlr. 

Tarihin eskl devlrlerinde Brtndes 
adını taşiyao bu şehir fark lleml lle 
Ro012. alemi birbirine bafhyordu. 
Zengin, abidelerle süslü, bir ırehlr
di. Roma tarllılude ehemmiyeti v-.ı.r

dır. MHaddan evvel 39 senesinde 

İngiltere Baş
vekili, Ruzvelti 
Nasıl Buluyor? 

-2-
Octave ile Ant4>ine bura.da sulh ak· Onun kurclniu müesseselerden, 
dettiler. Şair Vlrr..le huractı öldü • . günlük nafakasını temin eden bln
Brindizl 1456 senesinde bir :ıelzele l lerce veyü:ı:blnlerce insan vardır ki 
ile harap oldu. Son zamanlarda imar bfr el hareketile bütün bukütleleri 
edllml!itlr. Gecen harpten evvel tar· açhia mahkCam eımek te cloinl ol
ka ve Hindistana S"lden tic.aret yolu maıu. 
Briııdiziden reçerdi. Biiyiik harp • . 
tenber:I yerini. Marsllya almıştı, Brln .. ~ hayatındaki Ulmadın ve ~eb
dfzl sade cebir İtalyan li.maru ola· busün donması, bir zaman a-ellr ki 
rak kalmıştır. Fa.kat gerek kendf ti- , ınllyoner aşma çıkanların elJ boş 
eareı filosu, gerek Arnavutluk ve 12 clönmelerile 11.eticeleneblllr. 
ada ile muvasala bakımından ehem En doitrusa sermaye ile mesainin 
mi,ye&I büyüktü.,, Akdenlıde mühim elele verip lktısa.di sistemi kurma
bir incir, kuru ü:ıiim, i&.rap Vt" ıı:e1- sıdır kl bunun ma.kOs olan baltanı· 
tin:rai'ı J)uarıdır. hl Sovyetler tecrübe etmJşlerdir. Fa· 

Böyle iş 
yapdmazl 

kat kim temin edemez ki Amerika
lılar rlbi çalışkan bir millet ve on-

1 hu kadar mliteıiebbls insanlar, bil.kir 
bir toprak parçası dünyanın en 
müterakki ve zeqin bir kıt'ası hall

ı ne iokmak kudretini ıösterdikten 

"Ünun başarmıyB 
çalıştığı da va ne 
A lmanlarınkine 
ne de Sovyetlerin.. 

0 

kine benzer ,, 

cin bu da visi mikyaısta bir 
teşk.U etmiştir. 

Maunatlh şurası d& taYt.nl ~ 
tir ki bir cemiyet lçinde lı:lrll 

/ 
şırlann meydana çılı:anlması o .ıl 
mtyet için muhakk:ı.k surette b•1~, 
olaca.tın:t bir delU addotuna~ 
Kirli çamaı>ırlarm meydana oı.Jı tt 
bele cezasız lı:ala.caltsa bwılan il~ 
bed nisyana •öm.mek daha ııa1v· 
dır. 

'şarası muh";.kka.ktır Jı:J Jı:apl 
kafilesi hareket edUerek vücude 1 
tbilen Amerika içtimai varlıitı 
banın en müreffeh ve en ()Ok i 

)'e fÖ!lclerd:ı:nse. v,ttı. ve ,.önderdi _ Demek oluyor ki, yalnız «iJ> a-
tim yerlerden, miisbet veya menfi ram.akla ~ bitmiyor. «Ltte tutun •. 
bir cevap alıncıya kadar, ııttl, •eldi. makı meselesi de var. 

Çocuk, açıkça söylüyor: «İ.şs!-zı san'a.t erbabı da vardır. 

Batdasar Paluyan adında bir 
reuo dün bize mliraeaa.ı ederek 
şunlan anlattı: 

c- Yediku1ede Sürp Ohanes 
killsealnde oocutumun vaftiz 
mersimlni yapnıak için kll!se
ııln salonunu kilise idare beye
ilnden birisinden klraladılı:. Ge
ce saat yirmiye kadar salonda 
merasim devam etmek Ü7.ere de 
söıı:leı;tik.. Tabü eşimizi dostu
muzu, tanıdıklarımızı davet et
tik .. saat on yedide yine kilise 
idare heyetinden Vahram İşle
meciyan ıeldi: 

sonra Rusya.daki Plim hizmetkarlık 
vaslyetl.ıı.e tahammül etsin. 

1 
Ve esasen Mr. Roosevelt te 

bunu pelı:ili takdir ettiflndendir ki 
fi.at tespiti vesaire &ibi merhem ka· 

Jara malik olan bir cemiyetini il 
turmuştur. Bunu taklp eden b 
nın mahiyeti ne olursa olsun ~.' .4 
tallst bir sistemin kendine ID•ll"' 
suiistimallerl ve bir çok yolsıl'~~ 
lan da olaeaimı hesaba katııı»".
beraber, bunun yerlne ikame olllİ 
cak slsteminüzerlnde çok ince vt 
rin tetkikler yapmak şarttır. 

-Ben, para istemiyorum. Beni, Fakat onların vaziyetleri büsbütün , 
cır:ık diye alsınlar; bir «İt• öjTene- başkadır. Zaman ile •ltslzlikı i at-
~ im, yetişir. 1atı1'lar. 

- Aocuk, «İş salı!<bi» olacaktır. İt arayanlara tavsiyem, «İJ öi"ren-
Ve nitekim., timdi, bir müessesede ml:re> .oahşsmlar. İş aramakla. boşu-

na ırecen \•e geçecek "'ünlerini, röz- 1 
aıakinü.t çırağıdır. Elbette bir ,eyler "' 
4,t1 r.ııecekve günün birinde 4'Para.ıı lerine kestirdikleri bir tezıi.hta ça-
tla alacak. Cönkü, yalnız alınteri, lışmakla reçlrlrlerse, «İş• kendlli • 
avak teri deKil; bilei:b:ıln de hakkı... ifaden, onlan &'elir bulur. 

Çocuk, dört bef yerden, hep, .ay- Her i$1n, ller zenaatln bir cpüb ta
nı üll'!it kıran cevaplula dönmUttü: rafı vardır. Bu da, usta yanında, ter 

- Iş yok. Ahval maliim. dökerek öinnlUr. 
Bu cevaplar, çocu.fuu ümidini kır «İ1 bilenin, Jı:ılıo kuµnanl.D'I sözü, 

mamıştı. En son gönderdiiim yer • boşuna söylenmemiftlr. 
den, limlt verici cev ... pla l'eld.1: Evet, cİt> «Bilenini dir. Ba.na bil-

- Birkaç ıiınsonra, l'el, oahf, mek ,erektir. 

de<liler. · --------------

~i;~:~İı b::= kaç &'Üll 90llra» ıar.I Kereste tacirleri 
- Plllronla konupcakm14! 

-=-~:u:..:~ıı;e:ı~=u:~,,! m U ş kU 1 ata d U ştü 
- Paironu buaünlerde ıörecdt- • 

miş! -O-

Ve nihayet, «İ4> e ılrdi. Ta.niye Dün bir heyet 
•ttii!'lm makiniste sordum· 

- ~eye u kadar oyaladın? Ankaraya gitti 
- iş arayandan korkarım, 
- Neden? 
- Dört gün ıelir, bf'şinci rün •el 

mez. Halbuki, onu, yavaş yavaş ite 
ah,tırmışsmdır. Emeklerin ~şa p_ 
dt·r. Maymun lşta.blı ise, da.ha. Işı 

ıinneden lı.endinl belli eder. Haki
katen «İş arıyon mu? ()alışmıya 
ttivr-li var mı? önceden b!r dene • 
mf-ıi deiil mJ ya? BenJ bofwıa 70-
rıtl'ai{ına, kendi 7onılsun. 

·' 1 a khılsti n, g-özlerl.ni:n tel rill . 

Şehri.mİ2 kereste tücarlan, fab 
rikalardan kereste aldıkları za.. 
manki mevcutları ile &atq yap. 
tıktan sonraki mevcutlarının or. 
man müdürlüklerine bildirilip 
yeni satış ruhsatiyesi almalan 
hakkındaki nizamnamenin müş.. 
külit doğurduiuuu beyan etmek 
tedirler. 

..- idare heyeti toplana
cak, cıkınız! dedi. , 

•Salonu Jdraladıfunızı sö7le
dön. 

c- Olmaz efendim, olmaz, 
bu ne kepazelllı:ıtr? dedi ve mi· 
salirlerhnl:ı:i wondan kovdu .• 
mlsafirlerlmtıe mahcup olduk. 
Şimdi ne ya1'&lunb 

Baidasar Palunyanm bu tiki 
7etlnl afakıı.dar makamlatm· 
na.zarı dikkatine ara, bu lfln 
tahkik edilmeslnJ .lpret edbo
ru. 
·ve der bu ılkiyet doiru ve 

haklıY!ıa, bu Bay Vahraın it
lemeclyana sonuonıs: 

Saati de tayin edllenık kir&
ya. verilen bir yerden, orayı kl
ralıyan adam vakti •P-lmeden 
nasıl çıkarıhyot? 

bitinden ve muvakkat teflblrlerden 
başka bl9 bir kıymeti olmıyan nsul
lere dei'U; siy ve ameJle ka:ıano ara.. 

ı sındaki muvazenenin tabii ve lktı
' sat kaidelerine dayanan ıeklllere 
bağlanmasına. taraftan ola.rlı: bu yol-

1 dn uzıın uıı:un çalışma.ları, müsekkin 
ilielara tercih ehnlştlr. 

! Roosevelt idaresbıln prlbelerin-

1 

den birini buraya nakletmezsem ken
dimde bir nevi vicdan azabı duya
catıma. zahfblm. Bu ıaribe tudur: 

1 Her tacir, her kl.r eden plus, mil
yoner olsun, miilllı olsun. kinnı 7al
nu devlete açıkça bildlrmekle def;ll, 
bütün muameütuu, dosta dth,mana, 
uı:ak yakın bütün raklblerine M ay
nı samanda llin etmekle mülı:elld 

Tevzi, kredi ve mübadele tşJt~ 
olduiu &lDİ mlllll~fümek ve de~~ 'i 
leştirmek dilel kolay, fakat uı ~ 
sahasında büyük pçlükler arıc411. bir muammadır. Ve bunu göze • 
bUmek içln b!:r cemiyet beheo>t~ 
bolşevizmi yaratan ruhi merha~e.J 
ıılzllkle ve insani hislerden at~~ 
mahrum bir şeklide hareket set""' 
tlslJe me,bu olmak &"erektir. . -~ ' 

Buırün Amerikanın ve bllıı:;ı • 
Rooseveıı rejiminin kal'Jllaştıj'ı 
muamma şudur: 

Hepimiz mi fakir olarak bir il~ 
da bulwıaca(ı:ııı? Yoksa adaleti~~ il! 
Jerine ve mlİsavatsızl.ıklanna rarrd 
müsavatsız• olarak ve birlmu ı;o~ 
dlierlmiz arkada, fakat· •ene b~ 
mb: de müreffeh olarak mı 1w 

tu&.ulmlllftiu'. Ticarete, •ht verl$e., oaiıı? .. 
hatta iptlmat llaTat ipinde taJW du- - fi 
tesir edecek bu auUi mahrem surette Kapltallfısler elinde kalmatb 
teair eclecek bu usulün tııaDt.ıJı:la bir rokra.tlar veya hayal Petlnde ko~ 
mibaaaebeı.bal •öremed.!m. lann eHnde kalmak arumııla, ıı-ı~, 

Ma.amatlh tlll'W hemen hemen tını ciindeltJı: mesalslle kazanıuı .,, 
tandq veya heuqert için büyil) .ı 

kııt'lyete y~•-· bir tekilde iddia. 0 • fark olmadıtını &"ôzönünde tut~ 
hmablllr kl bu d& Amertka:wn &'ÜÇ- herkes için bir borçtur. Blll>~ 
lülde yakasından lilldiif loJı:J 7aaafı bünyevl Iıı:uruhq Hibarne suf ~· 
ıdbl blr rarlbeden ba4k& bir teY de- ..,.-_ 
tlldlr. Fakat tıpkı loki 7asa(ında ol- ~ebbüs, millkl7et ve hüniyeı ~· 
dutu gibi Amerika halkı bundan da hum1arHe viıcud bulmu, Birt~J) ıP' 
keııdHerine •ire blr ibret dersi al· merika devletleri mevzuo babSO 
llUf bulaıımakıadırlu. fu takdirde!. 

karaya bir heyet göndermişler, 
heyet ha.lan nizamnamenin ta. 
dil~ orman umum müdilrlüiün 

Blr ()Ok ııenglnlt>rin ve kapUallst- Şlmdlye kadar yapm.ış oldufU ~ 
rilbelerle ve ~erl'k lktısadi, retP'cl.., 

lerln bu suretle foyalarının meydana ı • 
~ olma&ı, onların hülı:bıet tat!- 1111.li sahadaki vücude •etlrmiş o~ 
ba.~c!an tıaıfmuar; halli nazannda tu lnlı:ılablarla Franklln R~~ı t 
nıevktlerinln mütba. sukutuha vesi- Amerika Ciimhurreisliii ~bl lff'bl 
le olmuftur ki Amerika it ha7atı 1- dene hakiki ~ ve iftihar b' .... 11• 

~~~~~~11!!!!!!!!!!!!!!"2!!!!!!!~!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!~=!!!!1!!!!1!!1!!~~1!'9!!~!!!!!!!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!!!!!'~=~-!!!!!!~!!!!!!-ll!!!!!l!!!!!!!l!!l!!~-cı=-!!!!11-----·_;~~ den bir mevkie ook liyık old.U".ı 

J
blr deiU, bir çok defalar Lwat e!JI"" 

Sevdift erkek tanfındaıı ela 1e bir şahsiyettir. Zebun ve fakir el~ 

1urdu: Bu münasebetle tüccarlar An.. den rica edeceklerdir. 

·-=========:: 1 blssl lı:abelvuku onun evini terketme 
sine enreı oluyordu. Döndü, tekrar 

ve 
Ycız:an: Mehmet HiCRET 

kızının bulunduğu odaya ır&rdL Güı
ten bu sırada uyanmış Vtl lkl siyah 
kehribara benziyen zeki b&klfh 
rözlerinl babasına dikrnittL 

l:'etim hir kııdı. Adı Gültendi. Ak) dan büyük takdirle bahsederlerdi. 
saçlı bül ül. :uwsindeıı ba.şka kimsesi 1 Adnan Bey o (ÜD ba.urlaıuWdan 
roktu. 'lOnra vedalaşmak üzere annulne 1u 

Güzel bir ıılsau çiçt>iini andıran lııştı. İb&ifar lı:adınm aynlık acasmm 
aııııesi, lıcnıiı. yirmi lıalınrı doldur- verdiii nbrapt.an (Özleri dolmqtu. 

Adnan Bey, ilk ve son qkıntD, 

ilk n ıaon eaeri olan knını betliin· 
den a.ldı. Onu riltsüne b&!ltırdı. Pem. 
be dolpn 7anaJı:Ja.ruu öp&ü, koklada 
Sonra onu tekrar beşitlne koydıı, ıit· 
&L 
Yüzbaşı Adnan Be7 cepheden dÖD· 

medi.. ... 
Ar!Mhn on yedi uzun yıl ıeo&L GtU 

ten büyüdü. Güzel ve sevlmli bir :ıı:ı. 
oJdıı. Şhndl her ıenç kWla o1dııin 
rlbi, onda da ıevmek ve ıevllllle'll 

•.adan h:ıyata gözlerini yumnlııştu. Yüzbqı Ad.Dan Bey ıuuıesiııin e-
Qıilteıı o zaman bir yasında idi.. UnJ öptü ye: 

Felli.ket, felaketi tık.ip ediyordu. 
Giılten, altı a~· soıır:ı. d:ı. babasını kay 
betti. 

Blr Eylw sa.babı idi. Gültenin ba
bası yü.cba2ı Adnan o ıün c~pheye 
hareket t-deeekti. 

Yiizba111 Adnan Bt>y fer~.ı:-at.ıi, .meri, 
cesur bir Türk zabiti idi. Biıtün arka 
daşlım bu a.>.ıl Tıirk zabitinin, mı.ı
karebelerde, ıaarruzlarda ıösteruı!ıt 

eldufu kaJıram.aııJ.ık ve fe~·ww.r 

- Ail&Dl2. a.uacıiım, metin ol! hls.<11 uyamnııtı. 
Sen bir aaker annesisin. Ailama.k aa- Bir gece bir eflentıde Nihat BeJ 
ııa. ya.k11ınaz .. İnşaallah muult'er o· ni.mmda reno bir re:sum Ue tanıt
lunn ve ::ra.kmd& ıekrar kavutunız. tı. Gene ressam • ıece hep Gülknlc 
Decll ali.kadar oldu ve ef;lentlnfn iODUDa 
Ylbbaıu bWHla.n soıı.ra ~ocuiıınun kadar hep onuııla dansettL 

beşlfine dofru J'lirildii, faka& Gülten Gülten re9UJD Nihai Bet'I MıfeD• 
mııpJ lJll41l uyayo,rdu. Adaan Be7 miıJ, onunla anlqmqtı. 
yavrusunu uya.ndU'Dl17a. kıyamadı. * 
Oda~an çıktı. Sokak bpısma kadar ; Giilten artık mesuı idi. Hauu ol· 
f~ld.i clurılu. i:vclea rWemifordu. Btr, dujıuıa lnandJiı blr ıend 1evqo.nlu. 

di&lne em.lndiw müşlere karşı duydcğu sC1nsuz al~ 
+ ve şefka.tfle, cemiyet idn daha ıı" 

• ve daha müsavi hayat şartların• Jl• 
Bir ak.tamdı.. Gülten ile RVfllisl aray.ı ıetiren umumi Mr refah ,e•· 

bir rezintiden dönüyorlardı. AJrıla- ' yesini temin yolundaki 7orul,,,,
cakları .uman Nihat: esalsUe ve nihayet buhranlı PıııJ'' 

- Gülten, dedi. Bundan sonra ar- ardaki akh başında ve ba.ıılreUl ti' 
tık blrblrlm.lde ıörUteıntyeoefml ri hareketlerile Amerika sırı~ ~ 

Geno kız birdenbire kalbinin esli- devletleri Cümhurreisl dünyanıJI .- t 

clfiinl, suladı.fuu bissettL üpbesiz ki birinci sınıf devlet ad-"' t 
- Neden?.. arınd:ı.ndır. Bu büyük adam bil_. 
Dlyecelı:11. Fakat bunu sö111J'eme- clbanm da sempatls!nl ka.:ı:amıııt ~ ~ 

dL Hayretle aevılUstne bakU. makla. Uılhar edebWr. ' 
Geno remam devUD etti: 

1 

. ,fJ1 
Acaba Franklın Roosevelt AIJle ~ 

. - Senl ue kadar sevdtilml bilir- ıoln ideal telakki etutı !şlert b~ 
sın, fakat maalesef seninle evlene- bilecek mJ<> BunJinı lmdld k~ 
miyecefim .• Ctinlı:ü 4a7UD kendJ k.ı· ı ek ..Uçtü~ esasen :ehane~cte ~ 
oyla evlenmemi lstJ1or. Eter .bu b- aUnı hanemde bayaiı bir tecrD~ :vaca razı olma~, belli a:aıraaın- c!lr. Fakat her ne olursa plsun bO '!:ı 

n mahrum edee.e1r.. j mm bqarmaiu sava.ştıiı dava. 11' 
büyük halk kö1lelerinin ııaadet •• lif 

Bedbaht GWte11., maJu1lll Te müte- refahını temin etmek ve oıııar- pr 

;:.r evine rellrkeıı fÖJ'le dÜfİİllÜJor- dola bir hayat yaratmalı: övail1 : 

· Almıuılaım sırf kendller.ıte alt C ıA ~ 
- Yetıın n fakir bir kaı olduium men mlJllyeı benll,tmin ne de sorl'p 

!oln benimle eTlenmedL Onu huaas wıyada.n 1ııtı.ar etmekte olan ,a~ fı 
bir ceno zaıuıedlyordum. ~leler, ser- Llfıtın Derl ıürdüiil muvaftalrl•" 
vetl aşka tt-rclh eclen kalbs1a l.Sr a- davalardan apayn ve ba.mb~' 
daZDDLlf, dl;rorda.. 1 O ll 
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Dink& Galatasaray. Kaıımpap maçuıdan bir intiba 

F enerbahçe : 3 
'f.opkapı : 1 

-<>-

Istanbulspor Vefayı 2 -1 Yendi 
lstanbul Sporun ikinci golü ofsayttır Hake
mld vardiği bu karar mutaka düzeltmelidir. 

Beelktq 18 18 - - '17 H "8 
r.ıer 15 ı2 ı 2 56 ıs 40 
o. Saıv ıa ı .. a ıı 11 ss 
Vefa ıe e ı 7 87 at sı 
lst. 8por ıs 8 4 ı M 4J aı 
B. Spar 15 5 1 9 32 87 28· 
ltaaunpa,. 11 a 1 ıo 24 • 21 
80Jqma 18 4 1 1l 19 3a .5 
Be7koz 18 4 ı 11 24 38 24 
Toptapı UJ l 4 11 18 88 21 

• 
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SAYFA-a 

Alman Tayya
releri Libya 
Cephesinde! .. 

Londra, 2 (A.A.) - Aeuterin ha
vacılık muhabiri blldlrlyor: 

Alman tayyareleri, Llb1a cephesin
de ilk defa olar:ık söziikmiiflerdlr. 

Bir İncUlz ileri meY1111De lla11ı 
• 1apılan bir hücum esnasında lıtlcum 

mahallmde bahınan mti~blUer, ta1-
1arelerin milll:retml kal'i surette te•
hi ... l"Clememl.şlerse de. böcumun tan, 
lcra.smdan pllollU'IJt italy&D olmadı 
tını anlamıtlardır. Bancl&D bqka 
fayya.reler. mut.ad İtaban tşa.reLlenn 
de taşımamakta kil 

Almaz: tayyarelerinin Slcilyadakl 
Uslerinden hareket ettikleri muhte
:nel ıöriilmekt.edir. Alınanların Si
illyadı;• i esas üslerini teşkil eden 
Cat.ania, Derne'nin 850 kilometre sar
kındadır. Cata.rua ile Deme arasın-
11.ki ıldis ıeliı uçutU. tün.kers-38 pi
ltt! tayyarelerlnlı:ı Ud bin kllometre
ı;k harekAt sahası dahilindedir ~ 

iKDAM -------
Breste akın 1 BİR PUDRA 
[Baş tarab 1 inci sayfada] 

Sahil teşkilatına mensup tay. 
yarelerden mürekkep ufak bir 
hava kuvveti Brest"de doklara 
hücum etmişti1. Cumartesi günü 
fena hava şartlarına rağmen, . 
devriyr ve keşil u~uşlan yapıl. 

mıştı". 

Cngifü k.ıtalarına karşı taarruz 
hücumları, bugünkü şerait için. 
İtalyaya Alman haava yardımı. 
nın tabii biı genişlemesini teş. 

kil eder. Maamafih bu, yardımın 
geniş bir nisbette olacağı demd 
değildir Alman hava kuvvetler 
bugünkil şeraıtte kendi üslerin 
tesis ederken büyük güçlükler} 
karşılaşacaklardll'. Maamafil 
Junkers • '18 gibi faaliyet sah2~ 
mahdut Alman bombard.ıma 
tayareleri ve aynı zamanda A~ 

Tecrübesi karşısında 

10,000 
KADININ 

it Hayreti 

azamtsidlr. Sicllyadald Alman hava man avcı tayareleri, Sicilyada 
kuvvetlerine son zamanlarda takviye kalkarak Llbyada harekata ge ı 
olarak yolladı.lı malô.m bulunan He-j k · · ·ı · ·ı · İt ı t inkel _ 111 bombardınıan tanarelen me ıçın, ı erı ı erı a y~n a: 
de, bu yolu kolayca ka:.edebflırler yare meydanlarinda benzın taı • 

Sicilyadan Şimali Afrikad.aki lemek mecburiyetindedirler. 

--=-
D a ğ ı n ı k Habeş 

::~:ee~:: 'f ~ı kollan toplanıyor 
yarayan kat'ı Hortum, 2 (A.A.) - Habeşls. 

BU TECRÜBE BU G:fj~ 1 tanda Tana gölü mıntakıwnda 

Daha 
ıenc ve 

Pudra ileminde TECRÜBEYi • 
yeni cazip ve son YAPL~IZ. Habeş vatanperverlen her not 
blr keşif.. CİLDİ GÜZELL.9;Tİ- tada İtalyanları ticlz etmek ti. 
REN şayanı hayret ve yeni bir un
sur, şimdi ipekli elekten geçirilmiş 
en ince bir pudra ile müdıkkikane 
bir tarzda karıştırılmıştır kı bu sa
yede cilde bir parlaklık ve yeni bir 
hayat verir. Esmer ve çirkln bu ten, 
ıençliğin tabii renklerile güzelleşir 
Fazla olara"k terkibındeki şayanı hay
ret bir unsur olan cKrema kôpilğ\.ı> 

imtiyazlı usuHl sayesinde ı.kı mısli 

f<ızla zaman sabit durur. 

biyesine devam ediyorlar. 

Habeş İmparatoru Haile Sela. 
siyenin memleketine avdetinden 

beri evvelce mtlstakillen ve da. 

ğınık bir surette hareket edeıı 
Habeş vatanperverleri timdi fili. 
tehassıs bir askeri şefin kuman. 
dası altında iyi tecbiz edilmi§ bir 

ordu halinde teşkilatlandırmak. 

tadır. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüzünün bir tarı.tını •Kre
ma köpüğü> havi Tokalan pudrasile 
ve diğer tarafını da herhangi bir 
pudra ile pudralayınız. Şayet cKre- Aden, 2 (A.A) - Aşağıdaki 
ma köpüğü> havi pudra ile pudra- tebliğ neşredilmıştir: 
ıadığınız taraf diğer tarafa· nazaran p b gü ·· Ad' b b 
daha taze, daha genç ve daha cazip erşem e nu ısa a a • 
ıörünmüyorsa aldığımız Tokalan 1 Cibuti demiryolu Uzerindeki Ai. 
pudrasının parasını iade ederiz. TO- b b d İt "ı 
KALON pudrasının fevkalade rağbet şa garının om ar ımanı a yan 
b•,ıan yPni ıo rengi vardır. münakalatında yeni bir rahne 

Habeş İmparat 

Haile Selasi>'. 

açmıştır. Fransız So 
duna 45 kilometre 
lan bu gar İngilizlet' 
tana dof,ru tazyikleri 
dan beri üçüncii d 
bombardıman ediJnıİ 

g 1 
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaımda 

Dram kısmında 
TÜRKiYE CUMHURIYE 

3 ~abat Pazartesi rttnB 
Bu akşam'()yun yoktur. 

Komedi kısmında 
3 Şubat Pazartesi pntt 
ak$amı saat ıo,30 da 

KiRALIK ODAL·AR 

ZiRAAT BANK 
Kuruluş tarihı: 1888. - Sermayesi: J00.000,000 

Şube ve ajans adedı: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muaınel 
Pua biriktirenlere 28,800 lira· ikramiye 

-------• 1941 ikramiyeleri 
1 

Q TasflYt' hattııde 

T. iş Bankası 
1 adet 2000 Liralık =2000.- Lira 
3 , 1000 > =3000.-· > 
2 > 750 > =1500.- > 

1941 Küçük 4 > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

Tasarruf hesaplan 
35 > 100 > =3500.- > 
80 > 50 > =4000.- > 

İkramiye plônı 
300 > 20 • > =600-0.- > 
Keşidelet: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağus 

tos, S İkinciteşrin tarihlerinde ya-
pılır. 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden 

... ,,.. - ... 
Keşif bedeli cll14> lira c79> kuruştan ibaret Köyceğiz iskelesi 

tamiratı açık eksiltmeye konu!mu~tur. İhalesi 6/2/941 tarihine rastlı
yan Perşembe günü saat 15 te Ga!nuı rıhtımındaki Umumi :\Iüdürll.ık 

Binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
?-.luvak.kat teminatı 483'> li~a «61> kuruştur. Bu baptaki şartname her 
&i.ın r.ozü geçen komisyonda gönilebilir. , c357> 

.Şirketi Tüccariye. 
: Sınaiye ve Maliye 

T. A. Ş. 
Hissedarlar Umumi Heyeti aşağı

daki hususları görüşmek üzere 
15/3/941 Cumartesi, saat 11 de Şir
ketin Galata, Karamustafa Sokak, 
Ovakmiyan hanında 4 neti katt kain 
İdre Merkezinde Adıyen toplana•· .. k
tır. Şirket nlzamn;ımesl mucibince 
en az yirmi hisse senedine malik o
lanlar a'saleten veya vekaleten mü
zakereye ~tiralt edebilir . 

Hi:;sedarlann toplanma tarihinden . 
en az on gün evvel hisse senetlerini ı 
Şirketin· İdare Merkezine veyahut 
mali müesseselere tevdi ederk mu
kabilinde alacaklım makbuzu ibraz 
etmeleri iktiza eder. 

RU7NA1\IJ':: 
1 - Tasfıye rılt!muru ve murakip 

Raporlarının okun.nası ve tasdikı .. 
2 - 940 yılı bilançosunun tetkıki 

ve tasfiye memunmun geçen sene ış
leıinden dolayı zimmet nın ıbrası. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t 
Jarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 de 

kur'a ile a.şağıdaki plana göre ikramiye dağıtı18 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L. '1 100 Adet 50 li 
4 > 500 • 2,000 • 120 • 40 
4 • 250 > 1,000 > 

40 > 100 > 4.000 • 160 > 20 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene i 
dan aşağı dtismiyenlere ikramiye çıktığı takdil' 
sile verilecektir. 

----~-._ _____ J.!ab~i~la~t;~11!.~Ji~Z'._Z~ E T S~ai Direktörü: Cevdet Karabll&'in 3 - 941 senesi iç.in bir miluıkip 1 
---._..._. ab Mat~ intihabı ' 

Kur'alar senede 4 defa 1 ey lul, 1 biri. 
1 mart ve 1 haziran tarihle rinde çelı• 

~~--------~======~ 


