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28 lokomotifle 50 kadar vagon daha ~e
lecek, bir kısmı yolda ve Yu,n.anista;da 

(Yansı '7 inel sayfn cJ.ı ) 

[onnOn tçtnCi!.e~) 
Üniversite gençliği• mıufa, bizim milletimizin de ~ a. 

nin yurda yemini.. nna bakan bütiin ümidi Ünivrr -
lite etrafındadır. Zirn, hakiki 

Yazan: H.M. mefk1lre insanlarının. yliksek 
• . . . . ıuurlu mefkure insanlarının yaL 

tlmveraıtenın gayesı dıploma. nız buradan ycfü.:eccğin · 
1 • timı.i' Ü ,.. c 1t1 n ııı. ı memur yeti§ ye m nha. yoruz. 

hasır kalm.ıpa O üniven.ite te. Onun için, ünivcrsitedrn mem 
reddi etmi•tir. Dünyanın bütün )ek tt k' d " e e ı con erece muhım \ e. 
memleketlerinde manevi ve ha. E.ifeleri baıına çıkacak ytiksek 
kiki kıymetleri sarsan son dev. ilim ıençhğine, her ıeyden c' vcl 
redeki karıpk cereyanları ara. [DevaD11 7 Aci aayfada] 
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SAYFA-2 1 KD A M 9-ŞUBAT-1~ 

1 ::~ A ~KERI VE !t! 
iYASI iCMAL 

(=EN SON DAKillAD~ ALIN AN BABERLEB J 
Son ~ki iiç gilnü~· :::::"' ı.nometrclik bir soha d:ı.iliode . Bo ul o&-ne 3saa t'İn giltere yi isti- Avrupayı yuta• 

l'l"~cleşi, şüphesız ki Bingazin in dağılıp ya~·ılmnsı v~_kuv"..~tin a: bomba ı an d 1 ı 1 a 4-eşe b b Üs u .. ı cak Gulyabani! 
İngiliz kuvvetleri tarafından zıılması; ne kadar surecegı belli '-
i şgalidir. Bu hadise, bütün dün. olmıyan bu harekat esnasında o J ı k? 0 

ya ma~~~atile radyolarının işti: Balkanlarda belirivermesi mub. Büyük yan aınlar çıktı nası o aca • Bir Aemrikan gazeteaiıd 
gal ettıgı başhca mevzu olm11t- temel Alman taarruzunu önliye. o g ö r e 
tur. püt~ dü~~a ga_ze.te ye ~ad. memek ihtimali nihayet, Mısır. •• --o-.- B om bardı m an ve --0--

jlO)arı, Bıngaz~. ı ~.galı1:1ın Ingılte. dan bemc•ı 2000 kilometre kadar Dun!.:erktekı vapur- . . Al Xo1" 
re hesabına buyuk hır znfe: ol. uzaklaşmış olmakla bu sahadaki! 1 t h . d"ld" zehırlı gazden son- manyanın ayali· 
duğunda müttefiktirler ve lngi.: ikmal işinin gücleşmesi vesaire ar a rıp e ı 1 

w • ••t ··ı na diken batmış 
tiz kıt~atının Ş_i_mal! ~rikad~ gibi mahzw·lard.ır. Londra, 8 (A.A.) - İngiliz ra paraşu ÇU er • '. l 
harekatının sur'atinı tebarüz hava nezaretinin tebliği: · Londra, 8 (A.A.) - Mustakil Şarloya benzemıştıt 

t · kt d. 1 İk d Bu fayda ve mahzurlar kar•ı. . e ,tırm1 e
8

. c 1ı.r Aerfr .. k di ayb k
1
a ar r He rne. kadar dün gece Avru. Fransız ajansı bildiriyor: . Nevyork, (A.A.) _ M .. c'•·ıJI lattırıldığı takdirde .. her iki ihtL .. ,ı• 

ev ve ., ıma ı ı a a &f ıyan , panın batı şimalinde hava şart· Mart ayının başında İngiltere- k d h ı · d B .r~ İ T il · h k . d ma.deıı birinin tercih edileceği a m mu arrır erın en &J 
bngı._ız kend al~e ·aı~ı kesnasınl a, tayin olunamamak.la beraber ~arı sarahaten. ga_Yrimüsait ~d~ nin hayati noktalarına Almanlar Dorothy Thompson yazdığı bit 

ugune a ar, ngı ız uvvet eri I . . . . . . t ıse de Manş Uzerınde ruyet ıyı tarafından şiddetli bir gündüz akaled ff tl h b ' · et' 
800 kilometrelik mesafe katet. bngılı.z:erın ş::•lıkk~;ahl_u~g~. idi. İngiliz bombardıman tayya. ve gece taarruzu beklemek la. :i~tir B:~u ıkee;dis~d~ ~~~ot• 
mişlerdir ve bu mesafenin 250 a mu evecc are a 3 gırışmı. · relerinden mıirekkep çok kuv- zımdu·: Şiddetli bombardımanlar fik · : il · ·· k d ' 1,;. 
k"l · bi h 

11 
f yecekleri hususundaki kanaat ga 1 . . . rını erı surere ıyor ~· 

1 ometresı son r a azar lD. li . . . . vetlı bır hava fılosu Boulogne ve ve gazla hücumları tayyare ile cH"tle . . r v· b"" ük ~· 
da katedilmiştir. ~~r. Maamafih, bu hususta §tm Dünkerk'teki hedeflere hücum kıtaatı ihracını kol\yıft~tırmaya 1 :ın gırış ışı · uy · ~ 

dılık kat'ı bir teY söylenemez. t . t' '-'"'? lrulceyış nareketlerının hepgl W: 
Burada bir mesele kendini gös Bunu, ancak, önümüzdeki gün. e mı~\ .. . memur paraşütçülerin tak.ip tıde · vaffakiyetsizlikle neticelenıtli( 

teriyor: Acaba, İngiliz kuvvet. 
1 

·· t kti u ogne uzerine yapılan ceği şüphesizdir. tir. Alman ordusu magvlıip edil' 
er gos erece r . taa-·'"' ü t .. ü tü B leri Bingaziden sonra Trablusun • •........ C saa surm ş r. u The Aeroplane ismindeki maruf memls fakat Hitler mpğlüp t 

işgali için ,Yeni bir hareket geçe. - müddet içinde iaşe depolarında İngiliz hava mecmuası hava har- dil.miştfr Çünkü Alman -0rdutO 
cek midir? İngiliz kaynaklan bu RESMi HARP rıhtıma ait binalarda büyük binin önümüzdeki safhasını bu Hitlerin .istediğ i zaferi kazaıı' 
hususta hiç bir maliimat verme. yangınlar çıkmıştır. suretle mütalea etmek~. mamıştır. Bu hareket Hitlere ti' 
mekte, buradaki harekAtm İngi. T E BL İ GLERI Daha sonra Dünkerkte atılan Mecmuanın fi.krine göre, Al. savvurlarını tahakkuk ettireııı' 
liz Orta Şark kuvvetleri baıku. bombaların havuzlarda bulunan manlar hava şartlan imkan verir yeceğini kat'iyetle anlatmıştır· 
mandanı General Veyvıla bı.ra. f ticaret gemileri arasında patla- vermez kütle halinde taarruz e- Hitler inkılap tasavvur etll'lif 
kıldıinn söylemekle iktifa et.. tal yan tebliği dığı sarahaten görülmüştür. de"ceklerdir. Geçen sene Skamfi- tir. Halbuki inkıl!bın başı"9 
mektedirler. Roma, 8 (A.A.) _ İtalyan or. Müteaddit tayyarelerimiz de navyaya taarruz için Nisan ayı. Hitler değil İngiltere geçmiS 

Bu yolda harekete geçilip ge. duları umumi karargahının 246 Calais ve üstende da doklan nı beklemişlerse de şimdi ilk ve lnkıUbın sancaktarı Hitl 
çiJemiyeceği bu~nlük malUm numarlaı teblıği : bombardıman etmişlerdir. Bu hat Ma~ üzerinde olduğu için değil Churchill'dir.> 
olmamakla berab••, bu h••eka·. Yunan ceph"s· de • · l · hareki.ta iştirak eden tayyarele- bir taarruza beş hatta daha önce Nevyork Times diyor ki: .... .... ... ın on oır ncı . . h ... 1 . d- . Yalnı B ı · ta Mih" 
tm yapılma veya yapılmama. ordunun bulunduğu mıntakada ~~mızın epsı us erme orun üş- intizar edilebilir. O zaman Al- d 1 tl z. u ·gıtaihrısk nın . ·c; 

. smdaki fayda ve mahzurlan mü. düşmanın bir taarru·zu püskür-' r. man ve İngiliz vaziyetleri neşe- eve erı~ 1 a ını tem.ın 1 

talea etmek faydadan bili de. tülmüştür. Düşman aihr zayiata 1 ° kilde olacaktır.? Almanya tarafından aylarca 
ğildir. Bu harekatın, 1800 kilo. uğramıştır. 13 uncÜ piy ade' ala- Bulgar siyaseti Mecmua, müşterek Ameri. ş~_na sarfedi1en gayretler g"f1 
metrelik sahili olan Libyadan yı, bılhassa yararlık göstermiş.. kan· İngiliz istihsal kudreti Al- nunde bulundurulursa 

941 se .. , 
İtalyanları tamamen söküp aL tir. Hava ın;vvetlerımizden bir man istihsal kudretine !aile ol. sinde İngilterey~ ~ahv ve d;, 
mak ve Veyvıl kuvvetledini ta. grup, Prevezenın askert hedef- Hariciye nazın ve maltla beraber gerçek istihsalin yayı ~ethetn:ek ~çın Almanl ~ 
mamen serbest hale getirme'lr· lerıru bombardıma netmiştir. Almanlarda henüz daha • .;;!)sek yaptıgı tehdıtlerın ne 'kadar f ., Başvekilin izahatı ~........ olduğu görülür .Bir defada ,. 
İtalyan efkarı umumiyesi Uze. 5 ve 6 Şubat günleri Bingazi. olduğunu itiraf etmektedir. rupayı yutacağı zannedilen #_ 
rindeki menfi tesiri kuvvetlen. nin cenub mıntahsında pek şid- Sofya, 8 {A.A.) - D. N. B.: İngiliz müdafaasının aatnhta- yabani bitkin bir halde bulun~ 
dirip şiddetlendirmek; istikbaL detli bir muharebe olmuştur. Bütün ·kabine azasının iştira. rını bütün hava meydanlarının İspanyaya dişlerini geçirme~ 
de, Alman kuvvetlerile takviye Bu muharebedekı zayiatımız a- kile dün aktedilen içtimada ha- şiddetle himayesi, İngiliz taar- muvaffak olamamıştır. 
edilmiş İtalyan kuvvetlerinin ğırdır. Dü,rnanm insanca ve ve. riciye nazırı Popof, Bulgarista. ruzunun anahtarını da Alman Dişinden tırnağına kadar ; 

. saitçe u"ramıcı olduguv zayiat da nın dış siyasetinden ve bilhassa hava kıuvvetlerini takibe memur ı~ı..1ı bulunan devı'n şu anda 
Bıngui ü:urine her han&i bir 6 ~ (1lu 

harekette bıulunmalan ihtimal' bizimkinde~ aşağı değHdir. ~ Bulgaristanın komşu memleket- kıtaat tecemmünün müthiş bir yağıru ihtiyar Avrupa ağacı 
ni bertaraf etmek; icabında Af. şubat gecesı, İtalyan ve ecnebı lerle münasebetinden bahsetmiş. surette bombardımanı ~kil e- dibindeki dikenlere takılmış b 
rikadaki Veygand ordusu İtaL sivil halkın hayatını kurtarmak tir. decektlı'. de Charli Çaplin vari bir )ı 
yan ve Almanlara kartı cephe için kıtaatımız tarafından tahli- Bu içtima hakkında neşridelen . Düşmanın şiddetli bômbardı- vardır. 
aldığı takdirde Veygand kuv. ye edilmiş olan Bingazi, düşman tebliit, kabine ekseriyetinin ha- manlarda neonra gaz hücumları ~~~~~~~~~~~~ 
vetleri ile İngiliz kuvvetleri a. tarafından işgal edilmiştir. riciye nazırının beyanatiyle ta- na başvurması, bu suretle hava Küçük Haberlet 
rasında kolaylıkla işbirliği tesis Şarki Afrikada Keren mınta- mamen hemfiklı' olduğunu bil. meydanlanmızı tAbil gece teşeb. 
edebilmek; Trablustaki hava ü~ kasında her iki taraf tayyarele. dirmektedir. büs edilecek olan kıtaatm kara
lcrinden istifade ederek Sicilya rinin büyük faaliyeti görülmüş- · Başvekil Filof da bir hitabede ya çıkmasını hazırlamaya me-
ve İtalya anavatanına hava hti. tür. Galla ve Sodamo'nun Sudan bulunarak resınt tebliade bildi- mur paraşütçülerin inmesine 

hududunda devriyeler arasında rildiği veçhile hükCun; tin iç si- küayet edecek kadar bir müd. 
çarpışmalar olmuştur. Hava yasetini değiştirriıiyeceğini be. det zarfında hareket harici kıl
müfrezelerimiz, kamplarıı:daki yan etmiş, halkın ihtiyaçları n·J- mak tasavvurunda bulunması da 

cumları yapılmasını kolayla§tır. 
mak, bu suretle de Sicilyanm 
İngiliz nakliyatını tehdit eden 
vaziyetini bertaraf etmek ve sa. 
ire gibi faydalanna mukabil bazı 
mahzurları da val'dır. 

Bunlar da, Bingazi ile Trablus. 
garp arasındaki 800 kilometrellk 
~öliln aşılmasındaki milşküllt; 
İngiliz kuvvayi külliyesinin 1000 

kıtaatı bombardıman etmişler. zarı itibare alınarak bazı kanun mümkündür. 
dir. Dü.ş.man avcı tayyareleri ile layihalarının Sobranya meclisi- Mecmua şu neticeyi veriyor: 
yapılan muharebelerde üç İngi. ne tevdi edileceğini bildirmiştir. Kuvvetlerimizin s1kı bir işbir-
liz tayyaresi alevler içinde yere Sofya, 8 (A.A.) - Stefani a· liği sayesinde hücumu ·kırabili. 
diifmilthlr. jansından: rlz ve. kırdıktan sonra da düş--
Düşman, Keren, Harageisea ve Mebusan meclisi, sivil sefer. manı takip ederek ona kendi a-

javello ti.zerine alanlar yapmış~ berlik kanununu tadil eden pro- razı$ı üzerinde taarruz edebili. 
tır. jeyi tasvip etmiştir. 1 riz. 

,~ Büyük tarihi hidlıe: 16 

J1
: Sultan Aziz Nasıl Öldürüldü ? 

İngilizlerin tekliflerini kabul edlcek gınlar oluyor-fan:edinJz ki, bu ~ 
oluna yalnız zatı haşmetmeabı im- de bir bil~ yanım vukua ıeJmiş 
paratomJn (Na1>01yonun) dostlufunu olswı. Yanan yerler ıene yapılır LA
tayt:ıetmeyip belk.i bütün bütün h!d- ldn namus devlet eea&uıdan y~l.uwa 
detv •• te~rünem aruı: kalaca- sonra yapılamaz 'TQ,,.iiliiiliıi_;iİİİİiiii_iiii_iiiiiii5iiiiZiiiii=İiiiiiaiiiiisİİiiiiziiiii=İİİiiiiİİaiiiiziiiiiiiiiliiiiii5iiif azan: M. Sami Karay el 
t41 da bilinmez delildir. ' 

General Sebastiyanın atrdı da bana hiçbir şey terketti.remez. Dedi. Ve, sözlerine de ~ları il!- Napolyon Bonapart bUBJ.t'ada Var-

bu talepler mayarunda idi. Bir Fransa sefiri bir devleti mu. ve etti: eovada idi.. Napcılyon, Üçüncü Selime 
azzamaya memıup olmakla a. - B6yle bet on gemlye bir pay{- Va!JOvadan bir mektup ıönderdt. 

Erkanı devlet toplandı. Mtl.§a. vam pesendane patırtıdan k()t". taht te,,llm etmek ne demektir? Bun- Bonapart, mektubunda RUBlarm 
vere ve müzakere üzerine İngi- dan ..,,.~- d-·1-'"' 11- • tikl'"l B .ıı.d la ka kacak olunıa hakkında mucibi ...._a "'y ..... a .,,.e ıa '" ve u6 an ao n taarruzlarına mu -
liz teklifatınm ka:bulün& karar tam.amt•eti mfilk sözünü ne .riı~1 .. bel ed ·ıdi.ıı.;~d dol s-"-· ....... mücazat olacağından emindir. " ,,,.....,.., e 1 

..,.. en ayı CU4 ... ı .....,. 
verildi. Hatta, Sebastiyaninin flıaııa alabilir?· Bu donanmada as- rik ediyordu. Ve zatı phaneleri 

Zatı ıahanye söyleyin. Bu hal yai- ker yokk i karaya döküp te mem- ke dil . h ~· ta ile 
lstanbuldan çıkıp gitmesini de mz Devleti Osmaniyenin şeref ve P.· l.eketi zaptet.in. Yalnız Saray'bur- n erme er ır vuı Yar
tahtı karara aldılar ve Sebasti- nını zail etmez. İngUterenin cebren ııuna ktfi top koysanız anıh arap e- dım edeceğimden emin olabilir dl
ycıniye İshak Bey vasıtasile mu. kabul ettirmek iatediğiniş eraite mu- debilirsiniz. Anlanıı tehlikesi sizden yordu .Ru!I ordusu önümden knçmak
kadderatı bildirdiler. vafakat edecek olursa bütün Avru- cok: ıtyadedir. Zira hem sizin ateşi- makta berdevamdır. Osmanlı hükü-

payi Oernaniyi terkettnek tehlikesi · nizden korkarlar ve hem de sudan, metin! tahkim ,~ takviye etmek za-
General, Sebastiyani şu cevabı de vardır. Otuz urllyonlı-* bir hil-ı ri.izilrdan ve karaya dfi..<>ıncltten sa- manı gelmiş, diyordu. 

verdi: lwurlar. Bunlar kendilerine milsai1 

*Kahire: Dü nakşam re 
bildirildiğine göre, Kral Far 
hafif sarılıktan hastadır. * Budapeşte: Macar tayj 
cemiyeti, gençlerin tayyarecili 
hazırlanmalarına yakında 12 
şından itibaren başlanılaca 
söylem~tir. * Tokio: Yüksek harp 
sı Azasından Amiral Baron 
nes Osu.mi, Kontr Amiral !f 
jiro Suga ve dört bahriye su 
bir tayare kazası neticesinde 
miı.,tür. * Vicay: PerpigI}SD mın . 
sında 216 tabanca., 23.000 f 
ve bir çek komünist ve an 
beyannameleri müsadere ~-.ıı 
ıniştir. Bir Jspanyol tevkif eO' 
miştir. 
* Londra: Winston Churc 

yarın (bugün) saat 21 de r 
ile bir nutuk s9yliyecektir. * Roma: İtalyan h 
murahhasları ile Alman biİ 
meti murahhasları arasında o 
kahve ve lokanta sanayiine Jtl 
sup İtalyan işçilerin AlmarıY 
istihdamları hakkında bir it 
hasıl olmuştur. 

- Metbuu müfahhamım Na- k'O.ıneU mu.az:ıamayı İngiliz~ t:er- ı olup tas izin ateşinize dahı galebe Napolyonun ve Vistol nehri kena-
polyon tarafından uhdeme tev. ~ ise bu payitahtı tı?rkedip etseler ne yapabilirler?. Nihay t İs- rtndnn yaz.mı oldut'U name dahi 0 

_____ ...uı-. .. rolnri§t.-J:Wı.J1_J;~u..;ml!mııri::utUı..am4eısel...._A Edlrneye çekilmek daha ev- tanbuluT' . birkaç nı. ha11csi ı kıp tlnlerdc Üçüncu Selıme gC'lmiş•ı. 
D va.r) 

* Budapeşte: Dün mebt~ 
meclisinde 41 meb'usdan rnii ~ 
kep olan cTransilvanya fırlC/ 
namındaki yenı fırkanın te 
kül etmi!'; olduğu bildırıl ı } 

(!> 

·-
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Çalıştığı Hanın Damındaki 
leurşunlan Çalan Kahveci! 

' ... , ... , ~ 
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1Ayda26 ih
tikar hadisesi 111[9;~~-

Sovyet İngiltere Lüks olmak 
Yazan: 

Prof. H. Şükrü Baban 
istiyenler Dün de üç bakkal 

On bfr mağaza daha lüks oL. adliyeye _verildi 

~ kilo kurşun söktükten sonra yaka-
mak istemiş, fakat kom~yon Fiat Mürakabe Bürosunun 
buna razı olmamış .. Bundan an- ı piyasada :yaptıfı sıkı .kontroller ne
laşılıyor ki İstanbulda lükse rağ- [ tioesllı.de yeniden. bazı ihtikar hidi
bet QOk.. Amma başka mağaza- ı selerl teap~ edUmış ve auçlular müd.-

Sovyet Rusya ile İngiltere mii. 
nasebetlcri harbe takaddüm c. 
den günlerde olsun haı·biıı başfo. 
dığı tarihien beri olsun daim• 
dünyanın nazarlarını celbetmck. 
t~u hiii dejildir. 191'1. 1918 harı 
tecrüebsinde Sovyet Rusyann. 
İngiliz • Fransız blokuna ne ka. 
dar hhmet eylediği açık bir su. 
rette &örünmü§tü. Sovyet Bmy» 
ailindlri Framız izmihlilini mu 
hal kılmış ve Marn. zaferi Ru.1 
kazaklarının Şarki Prusyayı is. 
tilası .dolayı.tile elde ew.Iebil. 
mişti. Cephe bir defa takarrür 
ettikten 5onn bir örtünün ar. 
kasında rahatça ve yavaı yavaş 
evveli inıili:1 yardımı ve bili.. 
hara Amerika muaveneti tabak 
kuka imkila bulnnqtu. 

lııan Hüsnü 1 ay 10 gün hapis yatacak 
.__"ı11ıte Bozlafan kmıerllı.ae ot.- ·- DaDMla bir riirtlltti duydum. 
ıe. •e Tahtakalede DaJkapan banııı- Yakan oıktım. Ktmse1l s6remedhn. 
~ ltahveclUt eden 58 Y&4mda Hüe- O aralık yukarıya bafkalan ı1.a Pik
~ !_~vec!H.k ettli1 banm üııerinde- tı. Beni yakaladılar. Orada yıfılmış, 
\t -'Vlllllları 9iikerken yakala.nDUf, damcln ııökölme lı:urııunJr vardı. On-

1 11 .. ,.;; .,.A b delumumilife teslim edilD11~lerdlr 
ar, ma arını '~e on, on eş, Sabwı ıbtık·~1·ı ile fat • 

• A h l'"· ~ ura vermeyirm.ı karla sathklan alde ıu;.S mekten su~ıu Glan h talııslar ıım-
mağazalar yüzde elli ile satacak- Iardır: 

klta ytU ldlo k.adar kn ... nn mik· lan ben sötüt.111 sannettller. 

~ldutu rörillmü,, adliyeye veril- Mahkeme, dl.ıılenen taJılt~~rle ı:;: 

larmı~, kimin umurunda, adı lltll Ballsk!Jn:aı eaddeaı 111 nu
lüks ya bize o lAzıml İstanbul manda vun. •••H Bilrri:r•ü Ebe-

' · h l ka diye ea4d091 221 DUDULralı bakkaliye 

1-. · Bümü, muhakemesi yapılaJa kU11unlan oaJ.mak tuer.• Bu.ey 
halkından bır kısmının, e e - aahlbf Lame, yine a ı dded 111 
dınların lükse karşı gösterdik.. amnaralı hübl ~ ıc:..er. e 
leri temayülü bilen mağaıa ıa- Diler taraftan tlliulan il&atlstlk
hipleri, işte bunun için lüks ol· lere sör~ ıeoen Q' milddelumumlll
mak istiyorlar. h verilen mu.hieklrlertıı .. ,.w 18 

l '-aaııtnet blrlnct sulh cesa malı- tıaiüfil tanaatlne ftl'lllJI. bir &.Y 

~--~de sorpsu esnumda demlf- a rUn Jıapsme karar nrilmlf Ye 
~: tevkif edllm1tttr. 

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

iki kumarbaz 
nıahkôm oldu 

Lken bu ay il J'l 1nahın111ıur. Bu ra
Aynı mal karşı mağazada beş kamlar Mliraka.be tefkll&hıun ptya

liraya satılırken, onu lüks rnağa. •n rUt:koe daha •in bir •ureUe POLiS 
• zadan altı buçuğa almak, pek a- kontrol eknekte eldutua• röaier• 

Kamyon tekerleği aühd.lr. 
.. ~tllıte Masanın 'labvestnde 19_ . kıllı işi olmasa gerektir. Fakat ---o----
ı....._ ~bn k,AJ:...dlle kmnar O'"'JYILD Sü 1 fırlıyarak camlan dediğim gibi, lüks olmak istiyen T· t v kll . . b" ı!•-
~- v7.cavtt 425 ın;r:., kuma; mağazalar bir şey biliyorlar ki, · ıcare e . etın!n. ır ıa• 
ttt..;ı!e 7akalanmqlar ,adliyeye ve- parçaladı lüks olmıya can atıyorlar. Yarın r lere bır tamımı 
;:-- ~:e':!ı':s~::et :!~;!m!~ '15'1 numaralı kamyon Emln:>nün- ne olacak bili~r musun.uz'! tıı:1:ı:,:=.,:;~~ik T= V-::~~ 
-.:ıtbıştır. Stileym.anla Cavfdln ka- cıe ll&mldlye cadesinden 1e99rkeıı Komşularma, ahbaplarına caka 1 BlrlYderl Umumi Kitlılllil uullle 
..,_ onıadıkları aabtt olmu,, Lklşer .iant oemberl kırdDU1, yerinden fır- satmak, kendini başkalarına ÖV- tehrim.lzdekl bütün lhraoat ye ttha"" 
·"lt hapislerine. 425 kuru• kumar la~ caclde berindeki 22 numaralı mek için bir kadın tutacak, al· cat blrllkleme bir ıamtm ıöndennS.-

Bu muharebenin lnfillkmdan 
evvel yine aynı usul ve Adet tat. 
bik edilerek Moskova ile müza. 
zakerelere baılandıysa da aerek 
Lıailiz kabinesinin aerek Fran. 
&ı& ricalinin Sovyet noktai naza. 
rını kavramakta müfkillAt çek. 
kerelere başlandıysa da rerek 
Londranm muhafazakar kabine • 
sin.in siyasetine l\loskova ricali. 
niıı itimat edememeleri ve Pa. 
riste de losyalist bir kabinenin 
iş başında bulunmaması büyük 
bir ihtiyatsu.lıkla ·erkim harbi. 
ye mükilemelerine kadar ileri 
götürülmüt olan milıakerelerin 
aklnı kalmasını mucip oldu. Ve 
Stalin Yoldaş Bitler ile uyuştu. 
Bu hal Londra ve Pariıt& hır 
bomba patlaması gibi tesiı· etti. 

~Oe iskambil kJfıtlAnnın •• tuhafiye mafuaııın1n 188 liralık dı~ h h · bi i i . tir. Bu tamimde harp laaU dolayıılle ...... _ n kıris&al vftr~ camını kınnıt mos- gı er angı r şey ç n. • .. _ dl d ·ı. 
llııLt;:'1. n müsaderesine karaı: ver - • m ........ a yen •• .. melde . ..., ebem-
~.... tıradakt ınaııardaa U llrabk .. ya71 - Ben J:lunu falan lüks mağa. mlyet ke.betmelde olall tıcar ı.,. ik· 
'-ıı~•eeı Musa lle çıralı Mustafa- ha.ura uğratftl1'1-. zadan aldım! taaadt müenldelerle detltlkllklerl 
\fı bunların tumar oynadıklıınnı Şoför 7akalıuıarü. &alıkJkata bat· D. k b n d ,, komsu- lblk~e kavnyabllecıek kimselerin 
... ,-.'dikleri anlaşıldıfıtıdaıı, bera- Iaıuruttır. ıyecC' ' u u UJ a~ • ~ idare heyetlerine seollmeü bi141ril· 
... ~..ı- · su, ahbabı da ondan aşagı Ralma- ınltUr • 
ı,;<11e karar verllmiJJUr. + (\. J . ma.k için aynı mağazaya gitmeğe Ekmiye 10 para zam yapıldı 

a. P para yaP,aD • ÇenKelHylinde Bekir ılerestn- kalkışacak! Elı:mefe ıo para 1am yapJIİıuw 
A.hınedin mahku• de Z5 numarada oturan 60 yaşı ıda Cihan buhranı dolayısile hakkındaki beleıllye iktuat Müdür-

İbr:ıhim manral kömürllnden zehirle- .. .. v • ~ lilfiinün karan dün Da\mi Encümen_ 
lrtİyetİ İstendi nerek Haydarpaıa Nümune haııtaba- ~uihn~kun olduhguttr.kadarl .sadte g~ ce kabul otunm114tur. 

nesine kal!'ı.nlmaş, ~vi altına ahn-ıyın esi ve a a es cı, amır Yeııı narh bu u.bahtan IUbaren 
l\~taıcaaa kalp 50 kuruı;lü yapa· mıthr. görmüş elbiselerin bile giyilmesi bqlam1' bulunacaktır. 

11: •iirın t fra k kalanan •Tophanede dlklmertnde meydan- için halkı irşat etmekten bahse,. 
,, e e • şır en ya. kuf cı ösman oflu Ra!f gece saat ikide dildiği bu sırada bu lüks mese- Şahı· r H a b. r 1 eri 
'ı.. • otlu Ahmet Şimşirin mev .. l fe l k l k a·· ti v 1 !t.. • ...._k • uzer ne na ı re ere yere uşm ş, lesine hele bazı magaza arın ıuız 
1.ı •• - IDuhakemesJne dün Istanbul j ba~mdan :vıaralanm19, ha~.ahanf'ye d 1 .. k• 1 k · t · ib · 'z 
~al atar cesa mahkemesinde de- kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. el ul 5 ~ mbena 1.s erakız,l g 1 yersı • B ı da B Iedi .k 
:..... fıd tıı ep erme un ı.m ermez eyoğ un e ye oope_ 
"" Uını.ttr. Müddeiumumi Feri- • Arabaoı Sllpbl otlu Klmllln lda- d ğ 1 ratUi tarafından büyük bir «Me. 

O derecede ki bu hadiseden bir 
hafta soma Almanya Lehista.na 
taarruz ederek ihtiyar Çemer_ 
layn EylQl bidayetinde Alıuanrn 
ile harp haline eh'ildiiiui m~c
lise ihbar edince eski başvekil 
tecrübeli ihtiyar Loyt Corc: 
•Sovyet Rusyasız mı harbe gi. 
riyoruz?. diye keaklıı bir sual 

>t ~ana Ahmedin kalp para resindeki araba Kadıköyünde Moda 0 rusu. mur1n k>kantasl> açılması karar 
~tıft sab't oldnfundan ceza kano- cadde:ılnde beş yqında. Ahmede çar- Lüksü müskil bırakalım da laştırılmıştır. 
1'1ıcı'::. !16 ıncı madd~lne ,.ört ceza- p:ırak muı' elif 1erlerlnden •fır su- sağlama, temize, sadeye, daya. İstanbul cihetindeki lokanta 
-·~ bııaıımı istemiştir. Mnhaktme, reUe yaraııun~. çocnk Bayılarpafa nıklıya ve mümkün ol.dutu ka· gibi bUTada da ucuz tabldot ve. 
~ı ve k:ırar için başka l'ÜDC'l Nümune hastahanesine Jtaldırılmıt, 

1 ştır. ... , ____ ._ .. _ ... k ...... ""'• dar ucuza bak!llım. rilecektir. 
D _ ı arat.oı ya .. a.......... oan ..-..•- .....,-
UOJtçi yaralıyan llyu lanmıştır. Osman Cemal KAYGILI • Yeşilay lruru.mu gençlik ŞU. 

tevkif edildi * 2062 numaralı otomobil Bankalar besi tarafından dün akşam Emi. 
'6e ~ civarında Okçumusa caddcsl.nden &'e- nönü Halkevinde bir müsamere """da n evveı Bozlatan remerl el- çerken Sabatay Levlye çarpmış ba- Bir mevlevt mtizul verilmiştir. 
~ Salih ad~nda blris!ie kavga şmdan yaralamıştır. Şoför yakalan- kuruluyor Müsamerede Yeşilaycılar ye.. 
~- araıanna rlreu bekçi İlyası b . ıo._ ~ ebemnııyetll surette yaralı- mış r. İstanbul Sevenler Cemiyeti eltin min de etmişlerdir. 
llıııL "'"llıal İlyae dün adliyeye veril- A1'•1ıtatada mo~ ranJa rl· toplanuıış ve Maarif Veklll f!asaıı • Vali ve belediye reisi Lütfi 
~lı·lıStıU:anabmet ikinci sallı ceza den şoför Abdntıa~ sarhoşlukla. tat Ali Yiicel tarafından tekJlf ed.llm.ff o- Kırdar dün Tepebqı ve §ehir 
._ atarak ıarajdakl lambanın abaJOru- in._ b t' t ·· ·· d ki tr t · ~~~ etbesinde aorrusu 7apılarak kalan k tahkikata lan Galata MevUhanes ı.:ıı lr Mev· ı1a rosu onun e e uva.r m. 

flclllm1'tır. nu kırmıttır. ya ara levt mt12esl haline refu1Jmnlnl iDi• · Q.Qatuı1 tetkik va uri sinemanın 
ı başlanmı!f . -kam t t k • zakere etmiştir. da he,....., 0 n ıs· tım' lak olunarak yı. e ez ereıı * Belediye zabıtası nh:amnameslne Maarif Vekaleti Galata mcvlevı- kılın •• .,.. dd . b kı 

alnıamıtlar riayet etmlyen Z9 tonir, 5 otomobil hanetinbı uılah ve mnhafasa deoell· . ~\~ ca. ~~ u d sırunın 
ltttttt'k sahlb!. Ud arabaaı ve tramvaydan tir Burada bulunan Gallp dede Gn· genış e e&ı ın a eınir 

S::Da:aarcıa ıtitçü Yani ile Ab· ı 18 ki ı atatanarak hakla- • rt vermiştir. 
'-1 a 11ad.ıncla ecnebi tebaa11n- at ıyay ş Y ıi dede, Kumbaraaı Ahmet JJ&f& • • Büyük apartman ve lbü•..ıı-.. 
~lhr blrinllı. ikamet tez.keresi rmda ceza zaptı tutulınuttur. bt büYüklerlu kabirleri tamı.t edile- . 1 rd d if kor : ~ 
~ •kları t~ln dün Sultanabmet ı- * Kadıköyünde Nemllzade ııoka- cek ;. daimık bir halde bulunul ey eğ e .. e d~ ih unma ıçın 
~ 1 l1llJı ceza mahkemesmde mu- tında 2f nuınaralı evin bacuı hı· diğer büyük adamlaruı k&blrlerlnln it~ t m 

90
: l de c 1m az ~ ter. 

.... ~lrlelerı 7apıl.nu,, beşer .lira para tuşmuş, etrafa sirayetine meydap n-/dc bir araYa toplaltU'llarak mYhafa- la ~~ , tun uru ası arar. 
· ~ --1.1...11._ _... •· d"..;•ım•i•'"''- lııuuıa plıtıl•caldır. § lŞ ır. '1 - .... am edJlmişlerdir. rUmvuen SOD ... .. -.•ou. 

~~ULDEN SONRA: 

. 1&6DADIN SON OCNLBBI-

(HAmlt), bu fırkacılık oyununun ilk ı kwlerlni, pek kolqlıkla butıracajı 
sahnesinde,.. maharet ıösterırtlf.. saf m sandı. 
ve mert bir adam olan kumandaıı j Halbuki Türkler, bu .ihanet pl.Jnı 
(Muhammed bin Süleyman) ı el •l· m •çarçabuk anladılar. Derhal ıid· 
tından kışkırtarak halifeyi (Mansur) detıe müdafaa vaziyeti aldılar. Ku-

Yazan ı Z J Y A Ş A K l R aleyhiıic harekete getirdlıkten sonra, rnaııdahlarmd~ blr beJPl't tefldl ede-
. cahil w mutaassıp halkın hialllyatı· rek, derhal Halit.eye yolladılar. 

--a;;;;;; 

Tefrika numaraıı: 46 na hlkim oluvermişti. . ~ heyet, Hal~~nin_ karşısına c:U-
~t v.ır HAmklin mebadı, balkuı kildı. Hqet.ın reısı. Türk kı~aı ku-

" ltl'I• .•• SefU tnenfaat ibtfrulan 1 pldik. . hlsiyatını ta.mamlle lfba h•ltn4t •ettr- nıandanlarınm nıüıtereken vermiş 
lı.c ..,: fırkacılık cereyenlan, 18_ Aradan, on aaırlıkt.ın faıla __ bir ·~ dikten ııöti.l'll katlilın lşateUni wr- olduklan lthnat.narneyl Halifeye gös-
~ o ~ ttaık.a'Vuktannuı ltalbleri-' man ieçtill halde bile, buıwt dahi Bir ece Bafdatta bulunan terdJkten llOlll"a; ' 
:"'11t11ndeıı n~uz etmi,,ti ki., onları fnaanın tüylerlnl ~ (Mania~ mek.. AI~eri \mha ettlrdDtten son - Yl Zmlrüımüıninlnı... Asker, 
'-z., ~ökUp atamı;yorlardı. Bun fAciası), birpok tarlht aınayetler ea- bütün rd ~an kütlele- ~den IUitlan istl)'or ... 13lrtncisi, şe-
tt battı a1ı:un4 glbl ıöründükle- bi, çarçabuk unutulup ıitmedi. BilA- ra, bu zafe kederek bit edilen (Mamur) u himaye etmek 
~ il altından yine fesat maki kiıı (Batdad) ın mukadderatı üze-. rml SA ra b rkı a ·ısev d k1 le itti.ham edilerek. 
ltaL_- l'nütem · ' r...111r bir tesir husul ıe- -Y ~ feC as nı 1 e- ora a Zindana tıım ı 
lı:ıı "'lll .\vanı adıyen itletiyorlar .. rinde, 9'lk b...,.... e T k ıertn! de kılıçtan 1~ a ll o an Baş Hicip 
tl ~ at 1 lab~ası araaında fır- tirdi. I kti. Eh ... Vaziyet te buna, ıı* (Nasr) ı derhal tahliye ettirece~i-
...._e~~ erin.ı. korüklilyorlar .. Ha\ Evvelce de arzetmlştik.. (Man- Osaitti Çürı.kü SAmrada bulunan n.Jı.. •. İli:lnclııl İslim kütlesini nifak 
~ ıuı fırsat geçerse, Tilrklere sur) un (dar) a çekilmesi, sad~ m i mlll tlere menııu askerler ve eı.ıt~ka ll~kleyen vezir H&mldl 
tttİ ltalnl kas~~e bulunmaktan da bir (Fırkacılık) oyunWldan ibatetü. muhleli lık d 1 il P Tilt4t şer'! hüküm ıle, resmen ve alenen l-

13'ortardı. Maksa cahil avam tabakasnın ta- ' de, - kı9kanç o ayıs e - . as- dam •111.receksiniz ... ÜçlıncüsU, mez 
- htiN . t,te ıe ini kl:lrükliyerek Bal-, ketlerlne karşı kalblerhıde lizll kil1 Mı> içtihatları yüzü.ıxien Bağdatt 

llı.ı t~ Cl lUSIM - ~:1;!' ;Al!vt~ le raleyhine bk ka.Ui- ı beslenıektelerdi. bit nıücade1e ZUhur ~tm yeceğln 
run 'rmekti. Vezir HAmit, bunlardan cesaret at- tWt bize bt'l teıınlnat vereceksin 

TGrtc M [Devamı var] 

ıordu. • 
Vukuatın inkişafı yalmz S. Rus 

yasız değil, fakat bir dereceye 
kadar S. Rusya karşı tarafa yar • 
dımc.ı olarak mücadeleye sürük. 
lenilmit olduğunu ıösterdi. 
Fransa Majino arkaaında ayakta 
durabildiği müddetçe bu noksa. 
nın acılığı hissedilmiyordu. Fa. 
kat Fransız inhldamı ve inhllalin 
den sonra vulyetin bütün sik. 
l•tl filen İnl'ilterede hissedilme. 
ye baılandı ve hava taarruzları 
mü.z"iç bir manzara aldı. Fakat 
yavaı yavaş Amet"ika efkarı lıc. 
yecanlanıyordu. Aynı ırk ve ay • 
IU dile menaup Büyük Britanya.. 
nm gayretlerine karşı Atıl bir 
seyirci kalmamıyordu. Nihayet 
demokrasilere yaı:dıma karar ve 
rildi. Böylece .Avrupaclaki boş • 
luklar Bahrımuhltin üstünden 
gelecek yardımla doldurulacak. 
tır. 

Maamafih İngiliz kabinesi 
Sovyet Rusyayı kendi tarafına 
çekmek için mesai sarfından hali 
kalmadı. Sovyet Ruııyaam abus 
bir çehre ile görlhıınesine ve 
Berlia De münasebetlerini sık. 
laştırmasına rafmen Mister Çör. 
çil hariciye nezaretini l\loskova_ 
ca pek iyi telakki olunabilecek 
bir zata. Mister Edene tevdi et_ 
ti. Mo ko\1a sefirini l'ir kiisur 
senedcnberi geri çağırmış c 
münasebetler nıaslahatgiız::-rlar. 
la idare olunur bir kalıba sokul. 
nuı iken tekrar Sovyet Rus.) a. 

[Devamı 1 inci sayfada] 
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SAYFA - 4 1 KD A M 

( GÜNÜN MESELELERi ) Yıldırım Harbi 

Kim daha 
seri ilerledi? 

(,_A_s_K_E_R_L_ı .. ~_a_A_H_ı_s_L_E_R.__..1) 
Alman Tayyareleri Ak. 
denizde Ne Yapabilir? 

Canım bu bizde yeni keşfe
d iJ mi ş bir dert midir? .. Avrupada Alman 

• f ve Atrikada lngiliz 1 

ntihol,, münakaşasına cevap,, ilerleyişlerinin bir Almanlar Mesino Boğazında lngilis 
Yazan: Nizamettin Nazif mukayesesi H a r e k i t ı n ı R a h a t s ı z Edemez 

. • Londra, 8 ( A.A.) - Londra4a Alman bavacılıtuıın İtalyanın yar Yazan: !!!. 
Jk.ı gundentıeri ıazetelerimizde bir adapte. tercüme, Yllll tıelit veya te- bır askeri mUtebaNıs, General dunına ılttı~I haberinin üzerinden ş k. H... E "lu: en 

aintihAl> münaka,a ı başlamış bu- lif· olarak mı an.ettit1nl bilmıyoruz Waewelin sürpriz D11sunınu kul iki hatta ıeçtltten M>nra nihayet bu va ır azım T60 .ı -= 
1 nuyor-. amma <Alı Canip Bey> in bunu, ori- ı lanarak Lib adaki rlak mu. ayın onunda bu kuvvetlerin Akde-

Ankarada çıkan Varlık mecmuası, jiıtal bir Türk eseri olarak neoretU- ff 1_: • ~ ıl pa ~ ı nızde harekete ı~tikler-ini öğr-endlk. vncıhk bakımından müstakar w s1t" 
E "'Li ent Ekrem Talünun bir hlkA ~ antoloJJye a1d.ıbnı pekili bilı7o- I va a&Jyetını ııas luıı.and.acını Alman hudutlarındaki bir tayyare temll bir iekilde yuriltemedlii. .,.... 
ye uıı e e almış; bunun yer-11 bır te· rU?_ ·tahlil etmektecl1r. meydanından Sicll)'&ya varmak v• nl tayyare ılahmdan hakkile ıstı!»" 
Jıf olmadığını, bır- Frans12 rnuhnrıid- Bir antoloji 79pmak demek blr mu ı General Waewel'ba İtalyanlar oMda ~~ara baılamak: için bir tek ~e edemedıli için hayreti n ~· 
ıun iU "eyu bu h kiiy inden i9'1apte banirln intişar etınli ya.zılanndan için daha batb sürprizleri oldu. g{1n Wi ıelınek icap etti ti halde Al· tı celbeylemekteydL 
edılmıı;; bulunduğunu yazrnıı. herhanai blrbıl makallayıp ma'*>ea· ıı...- f k be I man tayyarelerinin ıte\kolundulu Mtistakil hava harbı tcknillııde te-

Ben ne bu hikAyeyı okudum, ne de ya eöndennek demek detildJ.r. AD- t •M&&a zanne ırece se p er var. halSerlle 118 bqladıklan tarih ara- sirli hiçbir yenilik yapamam11 olatl 
adının cVlktorıycn Sardu> ol.dutu tolojl neşretmek -dem•: 1 dır. Generalin ve arbclaılan o. •ında c-ldukça uzun olan zamanlar Alman ha\ acılıtının ıenelku~ 
bıldırilen Franr.oız muharririnin ka- c- Heeey dilnya f Ben milletler- lan aıeneral Wllsonla O'Connor reçmesl, ya Alman havacılığının u- bombanın tahrıp kudretınden iııtııa• 
lemınden çıkan &eklinı. araaı edebiyatın bir büyük mUdekld-, un bu kadar dikkate liyak bir muml olarak bir keşmt.keş içinde dt! edC'rek blr t kım 1 ler- yapıyor ıö-o 
H.ı~ de 1' unır Suleyman Ça- kiyim. Hanef eser telltt.ir, banılsl in-. maharetle idare ettikleri hareka bulunduğunu yahut Aln.ar. tayyare- rilı l :ı ve iö nilyorsa da, hakilt•"° 

pan, ilk sahı!ede çüt si.ıtun koca bat- tihalın hanıt derecesindedir 171 olan t L .....ı_ı d b . aL cile'rinin Akdenızde en T"l nasip aııı ce cıddi ve harbın neticesi üıerindl 
1 ki ı- n~. _., l . . ' 1D ealenıwD e U umur ÖD S } et k' -.ıir ı ar ... .ucın .,.,.ı en bır yazı neşrede- nedJr; kötu olan nedir:, bunu yalnız . bt.ldlyerek bu \'t kıtlerl ı;u..<:uda ıe- m.a uy arze e """"' · 
rek «Bızde ıntıhl'ıl it.hı:ımlannın ye- ben bilirim. İşte topladlklanm. iste ta ~elmektedır. çırdıklerfnı anlatmak ıt Nırıle mil· İngı tc e kıırşı (irişllen kil~ 
aıı olmndıtuu, ErcUment Ekremden okuyup beiendlklerim.. İite niydillı:- 9 Kanunuevvelde ilk hücum hlmdır. Ancak ıu var ki 1.kinclkfınu- bQyük ütün bomtıardıman teşebbUS• 
evvel bır çok muharrlr ve şairleri- }erini, naaıl yaz.ıldılı:lannı kt!lfedip yapıldıjı zaman Mareşaf Gn. nurı ilk on aQn]Uk devresinde, in- !rinde, denWer üzerinde yill'ÜtülmeK 
mlzın boyle ithamları~ karşılaşmış an~dıklanm. Eter, benim tekaddilm ziani •Sürprizler mevcat ohna. gı1terenln Akdeniz donanma kuman- istenen blokAs harekeUerinde n~ .,.-
bulunduklarını, hatıl bılmem kaçın- ettılim eserleri benden başka bir I dı y l'idi • B danhtınuı ililn ettiği lbl Mesina pac ğ nı şırmı,ş, y:ıhut kend nı ka1 
cı asıl'da bır Ahmet Paşamızın Fars tOrlil anlamak C\lr etiol ~sterecek o- CJnb G a etmişti. ununla boiaz.ıoda kafileler- deva~lı surette bcdrck aelişi guz l s&&a sola boşuna 
edebiyatını m1ıi mal satıp bir hayli lan varsa çıksın k&J'llm&I> j beraber italyanlar Nlbey.vadakl ıeçlp durmuşsa Almanlunn pusuda ve manasızca s ld ran muharıpler!JJ 
parmak yalamış bulwıdutunu •trat- Demektir. Bm.enaie7b 1fbu ıntlhll' himayeli kampta o kadar sUrprb vakıt ~lrmiş ~hnası lhtlınalbıi :red- tıüviyetinl iörmekte hiçbir ıüçlill' 
lı bir ıurette bikA:ve> ediyor ve ııır- hidiıeainde m\ihatap ErcOmmt Ek-1 karıasıoda blmıtlardır ki tank. deder-ek Alman havacılığının bil' ket yoktuı · O kadar ki bir harp oyuouıı
cumendin yapılan ithama vereceti rem TalQ dostwnwı detfldir GeUfl larnu tmi ı..ı L-• mekef içinde bulundujtı hWcmüne da veya mane\ rada kuvvetlerini bU 
cevabı sabınulıkla bek.lediilni bil- Riizel ,.azı makaalaJ'lP, antol~l :J&P-1 manevra e ye Yaa t aaA. varmak daha dotrudur tarzda "kullanan bir hava komutanJ
diriyor. tını iddlasile Ort.aJ'a çıkmak hüneri- m.ada~ baskına ~~ışlardır.Bu Esasen epey zamandanberl, yani nı Y lruı: tert'ı akkuıda delil, faka' 

Ercüment Ekrem Taln bu ithama ni göstermekte bulUDIDUI olan cAU ııürprıı. sadeft ingılız lutaatmıD Fransız mütarekes nden bu tarihe ask rlik şer-etinden de mahrwn e&· 
bil' ce~ P verebilir mi?. Ver-ebilir Canip Bey> dlr. j hiç beklenmedik yerden ansızın kadar İngiltere.ve karşı gıriştlği ha- mek daımn k bil olabilir. 
:;up~csız_, Fakat verecek mi? Bunu Bundan sonra intihllin edeb~atı- çıkması olmuştur. ' rekAtta Alman t.ayyareciliğı ayni keş • Akdenlzde Sıcilya boğazında Yed. 
kestırmtık keramete m\Hevakkıttır. mızdaki tarilıt le)'rin1 ı.tk& etmek- B eli ult b . d d mek~l e6stermekten geri killmarnıı- bır kafılenın geçi ini temrn ederltd 
Amma, bana kalırsa cevabı Ercil- cfheU kalır ki o zaman da aziz doe- ar y~ m are esın 8 IJ. I tı ve böylece harbi, müstakil bir ha· İn&?lllz donanmasına karşı Alman tlll 
ment Ekıem Ta!O dostumuzdan de- tumu.z Ercüment Ekrem Talıl;ra ..- man çevrılmiı oldujunu ve Bar.. -yarecller-inln yaptıklan ve ~ 
tl1 cAlı Canip Bey> den aramak ı&- linC97e kadar .Nice badı.rbı baça CI· diyaya kup lailcumua aakımL da İııKiliı. lutaları petrol depoları denbeıi bır- muzaffe !yet olarak illll 
ımndır. Zira ErcUment Ekrem Tal\l- kar ztrl baaalden .. .> ması imkansız bir şey olduiunu mevcut olmayan ve ekseriya bit edıp durduk an harek tte de aiol 
nun bu hik.Ayeyı neşrederken nasıl ArkadB§lar.w iıte bu kadardır ol biliyordu. Topçu bir müddt>t ze tek yolu mevcut olan bir mem anlayışsız ık kolayca görülebilir'. HIC 
bır ciddia> da ıbulunduiwıu 7 ani hiıkAyet. l . . • • bir z man bu kadar- rnllnasız ve maı 
,-----------·--------··----- mıoı hazulamıı ve bu ana kadar lekette beş bilyilk muharebe ter. satsız olarak h1r:bir yerde bu bdal 

- bir sürpriz mevcut olmammııtır. mitlerdir. Umumiyet itibarile hilce kullarulmam1' ve israf ed!lt 
Japon lmaparatoru 

HinJi~ini ve Siam mıua.h
haalarını lıabal etti 

Albay Donavan Fakat müteakiben JutalanmD aa da yoktu. rııemıştir Alman tayyarelerine JtW 

K h ed 
batb werden lali tmı·' · mand edenler bur.- fa da lmtnıatll a ir e . " CUlll ~ ,..er. Llbyadakl llerleyitleri muhte.. kayb tmışlerdır o kadar- ki bir .,...._ 

. dir. Bc1rdlyadakl ıriirpnz kulla. lif harp sabnelerındeki diğer seri lıJ olarıık üzerine parmak kOJdlr. 
Kahll'e, 8 (A.A.) - Roosevelt ııılan tibiyelenledir. · Uerleyiılerle muka:vese etmek a. tumuz su Sicilya bolazı taarru%Ut 

tarafından hususi mümessil o. Tobrukta ıeneral Waewel çok ı ~ . · . bır manevrada veya bir harp OJU': 
Tokıo, 8 (A.A.) - İmparator larak Avrupaya gönderilen Al· daha PııiJ bir saha bulmuı ve bu lika uyaııdıncı bır ıeyclir. Mese.. nunda yap11mış olsaydı, bu hareklia 

bay Donavan Filistinden bugün . . _ . li Almanlar Z4 ıUnde Sedandan tdare eden zat, yabuz askerlikteO 
bu saba Sıam ve Hindiçini sulh Kahireye gelmiştir. Albay Do· nun ıçı:..- başka tabıyeler kullan. Dwıkerke kadar ilerlemlşlerdir tardedılmokle kalınmaz. Alman ot-

beyetlerıni kabul etmiştir. 1navan Avrupanın cenubu - .. ki. maaıdaicabb~~~Ü!_}nü~lizclordbeuaul ki mesafe tahminen 320 Kk. dir. ddtürtısunu~ en mümtaz subay~-..!: 
ka 

. . ....- tura ~ auç a ar er . tulCU Jçln hlyanet ve c .. ...,.-
Resmı bulde Sıam namına smde ve orta ıll!lkta yaptılı ee- ladirmit ve nihayet zı Ununu. Fakat bu hareket ) ıyecek, ıttiluım olunnt11k "" Rğrr cezaı.ıt 

prens Varavarn, Tokiodaki Siam yahat esnasında Kahıreye ikinci aaııide beklenmedik bir iatika.. petrol dolu ve iyi )olları mevc:ut car-ptuılırdı. Bla burada, tutulan 

elçisi ve Siam hava kuvvetleri defa gelmektedir. metten cepheye çetin bir darbe bir yenle yapılmı§tır. ı tun yanlı 01 ~ yapılaıım 1ıtl 
~ zafer olmaktan pek uzalı: olduıuıa-

Kurmay başkanı, Fransız Hindi- • • indirerek Tobrufu dtl.fflhnDfliir. General Allenby 1918 de Mab. ifade ıle iktlta ediyoruz. Bu ,.enı .r 
Surye •• ~übnan ~ırlet- Tobmktald süpri.z hücum nokta. lasdan Aleye kadlU' olan 540 ki. l hın dofru ve teıırlı :lstJ.ma1 bdSI" 

çinisi namına da Tok.iodaki Fran.. 
sız büyük elçisi ve heyet reiSi 
Robin hazır bulunm~lardır. 

Siam elçisi, japon imparator

luğunun 2.600 üncü kuruluş ae-

tirilecekmiı smııı intihabında olm81Dlfbr. metre mesafeyi 38 &\iade yiui m münakaşanın yeri. hiç lt}ptıe 1' 
Beyrut, 1 (AA.) _ D.N.B • ._ Bin&azidek.1 sürprizi ini ola. atla siinde 14 kilometre katet. :~~!:!~söy~~~ :tı°:= 

ja1WD.lD hususi muhabiri WlcU. rak. yapılan blr mecburi yilrii. • miftir. ordusunun hava ordusu ile ~ 
riyor: yf1j ve Mkerlik tarihinde misli General ~aeweUn Libyadak' de \ barn ordusunun milltakfl .. 

Fransıs mahfillerine aöre maa ıörUlmemiı 51ll'ette bir ilerleyiı bu mükemmel harekatı Avuıt.. nı! w ılAh olarak yalnız betma *'1f 
tefkil eylemiıtir. tralya kıtolarile İngiliz zırhh tihdamında Almanlar ıen bir ISla" 

nesinin devri münasebetiyle ja. ela mabmlan Suriye n LUbna 

1 
. . . manda heyetı yüzünden tam bir afal 

Bu mretle ıeneral Waewel kataları tarafından ıcra edılmış. alm tardır. Tecrübeli ve üstilıı de-
pon imparatoruna bir mesaj ve Cümhuriyetlerinin Frmız man. Llbyada bir nnı lilrprizlerle L tir. Bu kıtalar emsalsiz bir askerı 

1 
ferdeki kara ordusu komutanlanDJll 

kıymetli taşlarla süslenmif bir dasJ altında lalrlettJ.rilmesl ta. lerleı;nif, 700 ldlometriyi 57 sttn.\ ahreket baş&rllllf olduklarıru id. l ldare ve ihzar ettikleri, elbtrtid' 
altın tabaka tevdi etmiştir. uvvanıclacbrlar. de keamiıtir. Bu nriiddet zarfın.. cila edebilider. yapılan mQşterek harekAtta Alımll' 

" tayyareclUıılnin, muvattak olmaa .. 

========~~_,,..':;..-=========== 

l?'G,;;6' :H:&"~~ 
!;C yukaı 4\ k kanaaU ancak teyidi 

vaıonJariD bJrinden ı.ı.n bir -1 pnlan, )"Ubklan altcıst olacak, pi- hizmet eder • 
dll)'dular: liç kızartması, komposto omlet bi- Huli a, Mesuıa bojazında A1rnd 

AKRABA ZiYARETi' 

- Ah SilheylA lle ÖIJlm', bizi kar- tecek, onlı:ıra t:ıir şey kalmıy:ıcak. tnyyareclli nin İngiliz donanın~ 
ıılamaja ıelmJfler. lıte SQheylll, Sü- Hele kızların huy 12luğu ve upı • karşı yapt iı har k t, blr muvattaıı:l
blrylil I Ui1. çekilir nane değildi. Sonra mil· yet oinıaktan daha çok, ulu orta, be" 

İki ıenç im birden Sllhıeylbııı temdalyen baialrı mdan, uykusuz- sapsız, plAnsız çalışıldıtıru ~ 
boynwıa atııdılar. ArlWarmdan 7Rf- luktan bahMden yenae barumm dert ı mekt~ir Alman ta:J:J&reclliil koO'" 
la, çevll bir kad.uı, U7J1' bir b117, ı.rL perasiyon bir kıymettir. Fakat ... 

• eonra elinde paDtls. GD ert 19- Bunlan du,ilnen ömerın yüzü dil j r:Wc, bflyillc her türlü aQzQtam)arlll 
v __ 

1 
F,.JL B--- tmda bir çocuk. · ıünoeleıinin teeirile buruşmuştu, kullanıldılı aylardanberi bizzat ı--

• -· uuı .. -·-· Za7lf Bar. ltarııwwı ku1aiJna eiHerek hlddeW dllerln.in .ispatına Jnat ve l8l'Wla fit" 
Göztepe istasyonunun nbtunında rilltüsünil mUJdele:ren qımıı Nffl - :z, ifte pldik aziz çocuklanm, bir .esle: 1 ı.v olduklan (1) üzere hir:blr flll 

yeni evli genç bır karı koca dola- m1ain?. 'df7erek ömertn elini aıJı:tı. Demek - Bunlar hep IM!lli ıörmelc için deifldlr. Bunu daha çok bi w "*' 
ıcyorlaıdı. İkisinı• bırbirlerlne iyice - Stverlm Silh4171A, fakat etlerin blz.I &örmek için bu kadar llibınıız- ıeldller, dedi, topunun Allah... ha açık ıönnekte her halde __.,,. 
soku imli$ olma.l:mna bakılırsa, pek ııe kadar sıcak leDbı. Acaba akpm landımz, ıelec:etbnW nereden haber · 1tansımn da 7ÜZil S811U"Dl11tı. 0 da ~eceıı.z. 4 
ınes'ut ve key fli idiler. Hatl! ve yemeli 1çba ne bazu'ladllar?. aldınız Ha mutlaka Haldun pve-. daha Mkeli cevap ftl'di: T ık ik" . b" _Lı-
taUı bir rilzgtır da eserek bahçeler- - Piliç tıaartıması, omı.t ve kom· ııelik 9':ıni1Ur. Heıiıalde l1z1 d,Jare- - ~ senin :için pld.Uer, hem &fC ta IDCI ır flCIUI 
den leylik, sunbul kokulan ıe\iri- poeto, Bucilıı Fatma bda 'prpda tıl ıelrn.17en da,yımza kız:ıyordunuz. benim akrabalanm deill ki bunlar, pzinuu yapılması tetkik 
yordu. Blt aralık aenç kadın kocuı- tan balık da bulmut- Çocuklar, • 117di baka7ım ömer ala- ..ın da,.uı, :Jenıeıı. çocuklan. e d j 1 i y 0 r 

. oa daha zıyade sokularak: Bu aıra Sühe71' ~ beyinize ae .anlml ömercljim, atz., Bununla beraber yüzlerlndeld ifa: Belediye Relsllti ~luuuu ._.-, 
- Ne kadar rnes uduz Ömer! dedi - 1,te trm ıel.i7orl Mdl. de bir batta kadar lı:alacatız, Slzl ra- de7f delltUrmep mecbur olduları &ebaıımcla buhmao ·~ _...-

Hava da ne guzel. İnsan kendiainJ ömer kanama dGadt1: hll'lmz etm~tfmlzl umuyonmı. A- "mlaaflrlere d6Derek: ılndekJ auahltem ca~ teme~ 
rüyada zannediyor. Bak liU kaJ'llki - t--.. tr.m ~ da tamızda ı.ıtllf, tekellQf 70t. - Beplnlz bot ıeldln1&1 dediler. utUade olunarak burada UWıc1 fl/I 
koruluğa, uı ana hayat ve zevk dalı- öyle PMr1z.. Zaı.a cıırtalak um-.- Dayılarile ı.tcTQatmı S6nn yem ortalık :J&ftf yavat Jıı:ararmata ,ehi rpslnosa yapılı yapı)~· 
tıyor-. Şu tt>Iaraf direklerinde ne ,.. • karancalL evliler blrdm ~np adeta kor1n17a bqlamıttı. Ömer ,.eiall ve Gmitsiz nın lmkinı hakkmda teUdkler ıcır 
retli ve heybefil bir duruşları varı Lcıbmotif mutad SilrilltU ve pabr- dÜfmilllerdi. Halbuki bay da7ı mQ.-1 )'Qz(lnQ mlaa!ir)erdaı aklamak üu- smı Beyet.l Fenn!Joe ·mii4itrliiflll' 
Manzaraya dnha vakur bir ıekil ve- dıaUe Mlujunu ~ durdu. Va- temadiyen konwıu~ vltenlerlııi c* ı. bilmı Qn'irdi ve bil.Tük bir py- bUdlrmlttlr. 
rlyor, ve ınsana ıüçlilkaü.z yqaııabi- ııonlanD lM!llcttelerinda bir .ora 18:JOrdu. O .-nacı Omerm kafa ı rıetle ıülUmııemtee çalı rak çam: Dlter taranan Dolma~ ~ 
lei..'eti hlsWıl telkin ediyor, detll m1 bqlar, saçlar, fapkalar, omuzlar 16- dan şoyle bir ~ .. , ,u. Mlsatir·ıçar mlaaf.ld•ria 71'1Wlda )11rüzne JI de bir vapur lsket~l tntsı b-" 
öwer? RCız.&Aıw. 1ak.lai&D lıWWl aQ ~ a& --.. l."8& eırW. .... ~ ~J.Ql •aucakkır, 7.~- ~ k.mc!;ı da tet.klklere ı~Ur 



Y~llADI 1 1 
Londra, 8" (A.A.) - Reuter: 

- General Sikorski Polonya mil-
letine hitaben radyoda bir nu
tuk söyliyerek ezcümle demiştir 
kl: 

Amerikanın 
kararı kat'idir! 

ÇoclYlk
~ıaakomo 

•- Alman devlet adamları, bu 
harbin kazanılması için Ameri. 
kanın yardım etmesinden her 
zaman korkmuşlardır. Bu korku, 
artık, bütün Amerika milletinin 

Polonya Başvekili .. 
nin şayanı dikkat 

bir nutku 
heyecanlı müzaheretiyle, gittik- «Balkanlara yapdacak bir 
çe bir hakikata inkılap etmekte- h'. m mihverin düımanlaı-
dir u:cu 

· rını arttıracaktır.» 
Rooseveltin şahst mümessili 

ltER ANNENiN iTiNA 
it~ ÖGRENMESI LAZIM 
~4YDALI BiLGiLER 

Hopkins ile ve Wendell Willkie 
ile görüştükten sonra diyebill.. 
rim ki, Amerikanın Polonyaya 
ve müttefiklerin davasına karşı 
vaziyeti bilhassa, totaliter siste
mi n mağlüp edilmesi ve mağlup 
memleketlere zulüm etmekten 
başka bir şey olmıyan Hillerin 
yeni nizamına karşı kanun veni
zama istinat eden bir Avrupa 
kurulması hususunda samimi 
olduğu kadar dos•ane anlayışlı 
ve ::ıvni derecede de kat'idir. 

rikada Almanların mümkün gör 
düğü muhtelif harekattan hiç bi.. 
ri harbin sonunu tesri etmlye
cektir. Yunan1stana karşı bir hü 
cum İtalyanları takviye edebilir
se de Mihverin dfışmanlarını art 

tırmaz mı? • 
~llgün çocuk bakı~.ı her genç 
12:1 çok erkenden alakalan
dıran bir mesele olmuştur • 
l\rıa olmadan çocuğun 

sıhhatini korumasım 

HitJerfn son nutku Mussolini.. 
nin artık Romada bir Gauleiter
den başka bir şey olmadığını 
göstermiştir.il 

Şimali Afrikaya karşı yapılan 

cak bir hücumdan evvel ise İn
giliz donanmasının mağlflp ve 
Maltarun zaptedilmesi lazımdır. 

!ngilterenin istilası Abıanlar 
için yegane hal sureti olarak ka
lıyorsa da İngilterenin müdafaa 
tertibatı o vaziyettedir ki bura. 
ya yapılacak herhangi bir teşeb
büs muvaffakiyetsizliğe mah· 
kılmdur.> 

.. "' . . 
ogrenınız. 

Kadınla Er
kek arasında

ki fark 

... 

Polonya Başvekili nutkuna 
şöyle devam etmiştir: 

c- Balkanlarda ve şimali Af-

SUMER Sinemasında-
Neş'eli seanslar ... Kahkaha ... Şarkı ve Musiki ... 

BING CROSBY ve JOAN BLONDEL 
MlSHA AUER ve CROSBY Caz Kızları 

tarafından fevkalade bır tarzda yaıatılaıı Bir Amerikan mec; 
muasının şayanı 

dikkat yazısı 
~1) Amerikada "bır mecmur., elll ya-
:._,~ iltıda kadınlı. elli y;ıı;mdl\ erkeğin 

KÜÇÜK MELEK 
Fransızca sözlü neiıs Operet filminde 
JİTTERBUG SWİNG dansını da göreceksiniz. ··>f.A ... doldukları ıündmoeri crr:ürleriıU ne 

~j_ ~ ~uretle geçirctiklcı·inl ı;ra~tırmışf.ır. İlaveten: HOROZ DÖÔÜŞLERİ. Valt DİSN.EY'in renkli 
Mikey. Bugün sa at 11 de tenzilatlı halk .matinesi. . t. ~ "' "'-t \ • Yapılan ıııtalistlxlert> göre kadın· 

~\) la eı keğln bayııtı tıiısbı.iWn başka 
,1 ll' kulaklarına dikkat e\. uırzda ~eçm. ektedir. Kaaın daha. ı.i- Çocui!unuzun güzel olması yaL • ,.. D 
ııı.:·et d k j ..ı k • "'6 DiZ dboğuşta kazanılmaz. A. lın w~e Sanata kı.y.met verenler .. Kudrete hürmet edenler ... ' • Ayın muayyen günle. y:ı-de zevkin e, erke ~ıı ... e va ı~ • .. 

Çocuğunuzun kulaklarını_çııii;r.gün y::ıpılan t:-ir 1$ için sarfc- vilcudün_muhtelifyerlerininma. I Bugı•n LAL E Sı'nem9sında 
tenıldeyiniz. diltın vakit besap:<mmış bunlar bir- saJ ve kompreslerle ll n U 

b•rl üzerine, e'!ı senelik ~milrde, kaç güzelleştirebHirsiniz Amerikanın şöhretleri dillerde destan olan: 

~il • ' 
'I\ 'llJ~ıun bademciii varsı 
l: 111 tnevsimi içinde isenh 

1 °'t'ı. d-'- • -una ilaçlanmalıdir. 

iiln. kar; ay ve kaç sene tuttuğu - LESI..İE HOW ARD - BETTE DA VİS - OLİVİA de 
bu suretle anlaşılmıştır. FAYDALI HAVİLi\ND gibi 3 büyük yıldızm yarattığı bir sanat 
Kadın ömrtlııUn e senesini melde-

be ı!tmek ve oyna;{:ıkıla, ıs.senesini . ·- BILGflER dünya:.a olan Fransızca 
uyku ile g~lrnuştlr. ıs ay .,ıgara iç- - o G • R •• 
mış., say kocası ne ka\· a etmiş, s Tencere bezlerinin · eCeDlll uy~Sl 
ııene çay davetlerıne giLm~ ve evi- •. • ~ 
ne davet yapmış, 4 senesi sinemaya yanmaması ıçın 
gitmekle ~lştlr. 5 sene ter.rJye ve . 
ppkacıya gitmiş, 15 ay bt'rber ve Mutfakta tenc~relerl tutmak ~ç~n 

!ilmini görsünler 

maniküre ıritmlş, 4 sene ahbapfannı kullanılan bezk~ın yanınaması ıçın Bu, bir film değil, en büyük aktörlerin yarattığ1 bir eşk :ı;: 
ziyaret etmiştir. 16 ay dudaklarına bezi şıı.plı svyn batırıp ı...urutmalı. Bu romanı, ölmiyen eserleri canlandıran muhteşem bır ~ 
ruj sürmüş, yüzüne maklyaj :;ap- l.ıezler gaz. al~vindE: de &tcşte yan- tiyatrodur. 
mıştır. ııı 'JY mağazaları du~şmış, maz. 1 D1KKAT: Son gelen Türkçe:PARAMUNT .nJRNAL 
8 ay çocuklan ile meşaul olabi.lmiş· c •• aht"len" Bu....nn saat 1-1 de tenzilfltlı matine. 1••a•mıj1 
tir. am ve sur . r ..... 
Erkeğe gelince, 8 sene mektebe nasıJ temizlemeli •• .,. _________ 11!111••------~ 

ıttmiş ve 2 sene spor yapmıştır. 14 B .. ~DEK s d ~ 
"ene çalışmış., 2 sene üzüntü ve dlt- Kirli camları ispirtoya batırılın.ış 1 u n1n lr inemasın a ~ 
;lince ile ıeomiştlr. 1 sene seyahat bir bezle siln.elldr. Cam mükemmel .5 -
ctıniş, 21 ay aazete okumuştur. 4 ay surette temızkııir. Bardıık ve ı>aiı Mtithiş ve heyecanlı sahnelerle dolu muazzam bir film 
traş olmuş, 7 ay kansının terzl para- cam eşya da l:ıu sureıtle temizlenir. u· · R I 
.annı ödemiştir. 26 ay sigara, 2 sene Bilhassa ispirtoya bir fanile parçası T A ş y E K L A D A M 
kokteyl ve viski içmiştir. 3 sene klU-

1 batırılıp bununla silinirse temizlik be gitmiş, 8 sene uyumuş, a tı ay e- . lir 
vinde oturmuş ve çocukları ile meş- daha çabuk ternın cdı · Herkesi merak ve heyecanla saracak bir nıe,·zu 

Baş roll~rde: gul olmuş, 9 ay kansı ile kavga et- Camların parl~ması. ~çın bir kaç 
miş. 23 ay otomobll kullanmıştır. damla gliserinle sılmelıdır. Bu, kışın 

DOLORES DELRIO - W LLAGE BERRY T AT L 1 EİAHSI camların buğulanmasına da m&ıli o
lur. 

En kolay reçel 
Portakal receli yapılırken kabuk

lannı rendeleyip portakalları bir iki 
gün suda bırakmak Jcap eder. Bazı 
kimselerin buna tahamm.Ulü yoktur. 
Tarif edeceğimiz reçel, ayni iünde 
rendelenıp lşirilebilir: 

Portakı.llAn al.p keskin bir çakı 

Sürahileri temizlemek. için. yumur- ı Aynca: RENKLİ MİKİ MA US VE FOX dtınya haberleri 
ta!ıın kabu~ımu ve ~z sırkelı su ata- ı Bugün saat 11 ve 1 de tenzllatlı matine 
rak çalkalamalıdır. Sür:ıh.i çok iyi j ilı•• ••İlll••••••••••••••••-.::ı 
temizleT'ir. ._ 
~~~------~--~---------------~------~----------------~----------~ 

11awmıHımmm SA R A Y Sin em a s ı n da --·••mm 
Her yerde bahsi!dilen film ... Ağlatıreasına güldüren filnı ... 

EL V"E DA 01GENCLIK•;~~~~=:~:n:r. CHIPS) 

Fransızca sözlü şaheseri. Her seansda vasi salonunu doldurup boşaltmaktadır. İlfıveten. Son 
FOX JURNAL dunva ve harp habe• leri 'ill••••mil••••- B~ ..a.t 10.31 da ielU:Dltll mat.bae •••••liııı•••-lli 
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IAYFA-1 iKDAM 

DÜNYA MESELELERi Askerlik işleri .. MEMLEKET HABERLERi 
Müdafaa ve taarruz hal"binin FRANS AN J N 

muhtelif sahalarda, denizlerde, Yoklamalar 
Başla.dı 

Trakya köyle.rine doku 
tezgahları tevziatına başlan 

havalarda, karalarda yeni ve V • • 
fiddetli inkişafları, ihtilatı ihti.. AZIYETI VE 
ınalleri tetkik ve münakaşa etli- Fa tih A kcrllll Şubu.I Bb'ueiln· 
lirke?\, l'ransanm vaziyeti hu- 1· STI. KBAL den: 

IUli bir ehemmiyet göstermeğe l ' 1 1 - 337 aoıuınıuıarın ilk yokla· El ve ev işleri sanayii Trakyada gö 
başladı. Mütareke yapan Vi§i.. l rnasına 10/2/ 941 taı ininden ltibarm J d 
d ki M 1 p te h ''k·~- tekrar b:ı slanacaktır. men er arasın a çok ileri Ve çeşf e areşa e n u wueti, Yazan: 2 - İhtiyat erat yoklamalarına . . 
Almanyada esir bulunan 2 mil- ( 3 ıs) doğumlulardan itibaren atalı• Edtrnı:t (~dam ~uhııbir~den) - bakmıdan da mChlm bir 
ron ıenç Fransızın vaziyeti, Hamit Nuri Irmak daki şekilde devam edilecektir: Vll&y•UmJzin H~skoy, Merıç, Keşan, laciklir. KJıy, k3s:ıba ve baıtl 
1940 Haziranındaki hezimet Vf - 13/2/ 941 peıı;embe günü şubt)'9 U~unlcöprü ve lpsala k~za ve köy- ~eri11. p· zarları, tu iil>i e1 ve 
istila haftalarında yollarda bu··. mensup biltiliı 315 doğumlular, 14/ / ıe. lndf açılacak o~an koy tezı~hla- ışleru,c ı;ok ba;:lı ve ah 

yor. Iki şıktan birisini: Ya Ma- 21941 cuma ıunu şubey.e mf;Psup ı n bctıaad Vekiiletınce -~amlanmış bU)'(l.'t ikhsat hart>Jtetinl eıe 
yük kafileler teşkil eden milyon. reşal Peten hükılmeti Almanya butün 315 dolumlular, 17121941 aalı tır. Bunun .için her koyde on tez- tı :;at Vek;lleti Jo:oytl.IU.iiUn b 
larca Jı:adm, oocu:k. yaşlı insanla· üıteklerine mukavemet edec k gUnü şubeye mensup bütün 318 Qo- gfth ı>L-4.alı: uzere ~ ~°rUk klSy seçil- vaıına tam )'erlnda olirak 
nn yerleştirilmesini, duyuru yahut Fransarun tamamen istila ı;umlulaı-, 19/ 2/ 941 ça""arnöa ~ınu mfltlr. Bunların ıp.lık erı N zilli ile etml~ buhnuyor. 

.. . ·"' •" İzmir Sark Sa nayı fabr.ikahınndan ınasını, beslenmetini düşünür- tına muncer olacak Almanyanın ~ubeye m ensnp bJtun .. 16 doiwnlu- ıönderllmektt:dir . TezgAhlarla para- Ankaı-ada 19JG tenealndt: 
ken, beterin beteri denecek i§o yeni askeri hareketi neticesi ı ıa r, 20/21941 ~embe ıünü ıube· ıar ıelmiştır. Bu k.öylerde sıra ile ve ev ışleri sergisinde paıa, 
1 hid" l ,...,_ da kaldı . kil .. ye mensup -biltün 316 dotlwnlular. ya ve takdimam k an1'f 
er, ıse er .-.. 1ıMD Afrıkaya çe erek bur Fransız 24121941 pazartesi ıünü ıubeye men kure ~P edecek olan ~~alllmln d6 kt a .ıaa~ t 

Almanya ve İtalya ile İngiltere- kuvvetlerinin mücadelesine ilti- sup bli'ün 317 doğumlular ZS/2/Ht blrlcao ıüne kadaz: ş:~~ıze gelece- :ı ~:~veY"gPeçaeV1~yosennunPluerdc11' n1ı 
nin ·· del · Fr i di hak ed ek · · ' ti allkadarlara bıldırilıniştir. " muca esı, ansaya ş m - ec • salı günü ıubeye menaup bütün 317 • rette süsleyen el _ ev :,,eri 
diki vaziyetinde yeni vazifeler, Yarının hadiselerini kat'I ola- do4umlular, 26/2/941 çarşamba ca- Haber aldıgıma ıöre Trakyanın dl- leri bunun güzel öme,ti ıdi 
mes'ulJyetler yükletnM!ktedir. •ak k t· k . k:'-l kt nü 11ubeye mensup bü.tiln 317 do- iV vllft,,vetlerinde de altmışar tezgah 
lngiltere iatiyor ki, mütareke ' es ırme un. a . arı yo ur. ğumlular, 27/2/931 perşembe ıana HUı üz~.nden tezglh. malzeme ve Bir yandan köy elit:nlillıer 

Yaralarını tedavı ile meşgul şubeye mensup bütün 317 dofwnlu- muallim gelmek üzercırlir. El ve ev lan. bir yarular da lt.iy 
: 'ı ımsüı Hükumeti General Dö li'ransanın ,yeni maceralara sü. !ar, 28,ı-ı;941 cuma ıüntı ıubeye I ııterl sanayU Trakya k'>ylerinde ve nasıl kl 30 bin klSyıl ış1k" 
Gol i•yelerine, hareketlerine ~ rüklenmesi içtinabı gayrıkabil men.sup btıtiln 3lS dotumlular 3/a/ ı hele ı~menleı arasm1a çok ileri ve yolunu tutmuşsa \e n~sıl Jd 
tirak eylesin. Tunus, Cezayir, 941 pazartesi -n-u ıube•e m'enıup 1 ceııtHdtr • .P.u ho.reitct. bütün kBylere bi!g\ \'O zlt'aRt kC.lt\:rün:ı 

bir vakıa halinde sayılab ll't ...... " .. ....,. r. ıa ·u t "h h k f · k d ırı Fas milstemlekelerinde İtalya 1- biltiln 318 dolumlular 4/3/941 salı umek ota.--. tug.h r, bu çeşı ere ezg,. au~ e ıerı. .,7 e 
Hamit Nuri IRMAK günü şubeye mensup bUtUn 318 d~ııore uydı~ullıcak ve bı:b:ıssa •I iı- marangozluk kuraJan v• bf 

le çal'pışmağa başlasın. Avrupa.._ ğumlular 5131941 çarşamba &ünü lerlnln Jıı:ooperati!leşmesi köylünün yurtları da tirbirine r.ar 
da Almanya lle birlikte !talyaya j İ ·ı • · k b • • d 6 beye ı~ensup bütün 318 dotwnıu- kendi ihtiyacı kadar satış ve estetik yUrUtUlmektedlr. • 
karşı muhasım vaziyete geçsin. ngı iZ a ınesın e lar. 6/3/941 perşembe günü ııubeye fzmitte husuıi muhasebeme-~-.....;._---~---
Birleşik Amerikanın da demok- deg"'işiklikler yapıldı ınenuUP büt~ 319 doğumfülar, 7/3/ 1 d d w• 
raainin zaferi için İngilterenin , 941 cuma günil şubeye mensup bütün mur arı arasın a eıı· s rı=::5) o 
uzularına göre hareket eyleme- Lo~dra, 8•v(A.A.) :-- Neşre~ 319 doğumlular, 10/3/941 paıart.esi ılklikler r-
ıini Vişi hük.11.-.M.1• erkı:.-·-a .. len bır teblıgde kabmede aŞagı. günü şubeye mensun, bü.tün 319 do- İz lt (İkd uh bi . d ) 

wn'I:"~ iUilU - d ğumlular, 11/3/941 salı fünü şube-- m am m a rın en ...._ 1 
.1emrniyetle tavsiye eylediği gö- d~~ . değişikl~lerin yapıl ığı ye mensup bütün 319 doiuınlular, He~dek husuaı muhasebe memuru JD k f 
rillüyor. bıldinlmektedir: 12131941 çarşamba f(lnU 1Ube7e rahim Bektaş, Kandıra hususi mu- d I 

Buna mukabil Almanya ve ~rd Moyne~ müste~ekat na. mensup bütün s20 dotumlular, 13/ ~e~:=:~uı::~~~!~~ C8~8l8ft iri 
İtalya, aynı Vişi hükumetine şu zırlıgına, Parlamento azasından 3/941 pereembe &ünü ıı..ıbe7e men· Tunç Geb7.e huaust rnuhaaebe me- Ankara, (Buul) _ ...... 
tavsiyelerde bulunmaHadır: Thomas Johston İskoçya nazır. sup büt~ 320 doğumlular, 14131941 ı murtutuna, Gebıe husul muhasebe Y~ merkes ~ beJ'ell 
İnglltere ile muhasamaya baş- lığına tayin edilmişlerdir. cuma gilnU oubeye mensup bütün memuru Rasih Hendek husu.st mu- riinden beri denm ecltıı-e!IJP-

M 1 im M D Id K da a70 .. doğumlular, 17 /3/941 pazııı te.U hasebe memurlufuna nıtkil ve tayin lan toplantılarına ııfha7e& 
lamakta tereddüt gösterme. Af. a co ac ona ana günu ı;ubeye mensup bütün 820 do- · . Son toplantıda Genel 
rika mfürtemlekelerindeki harp- yüksek komiseri olmuştur. ğumlular, 18/3/9tl salı l(bıü ıld>e- ı edılmişlenllr. btitoealyle fedel'U70ıılarm 
!erinde ftalyaya yardunda bu- Mac Donaldln vazifesini ifa e. ye mensup biltün ,J21 dolumlular, lzmitte nüfuz batına 250 faaliyet proıraıalan au.kt" 
lun Fransayı dahi Manş ve At deceil milddet zarfında meb'us. : 1913/941 çarşamba ifuıU ıubeye rnen srun kahve bal edllmiıtır. 

· • • . • • sup bütün 321 doğumlular, 20/3/941 İtlerden b .. ka merkes 
lan tik sahillerindeki toprakların- ~ulu muhaf~z~ edebı.lmes~ ıçııı . perşembe gilnil şubeye mensup bü- İzmit (İkdam muhabirinden) yetine, ceza tallmatnam_.... 
da veni nizamın bir kalesi haline ıcabeden salahıyetler ıstenılecek l tün 321 doğumlular, 21/3/941 cwna Şehrimize dokuz çuval kahve gel- ma.44esl htiktimlert 4ahllbl,. 
getir. · tir. günü şubeye mensup bUtiln 321 do- miştir. Nüf\ıs basına 250 şer gram ceza evrakı tevdi edilmif b 
Mareşal p t il A k d l Ölen Lord Loydun yerine hü- ı' ğumlular, 24/3/ 941 pazartesi i\inil tevzi olunmaktadır. Vil~ete, her du. Bunlardan b~risl iataıaı.ıııl 

e en e . ~ ~ a.ş arı kfuneti Lordlar kamarasında , şubeye mensup bUton (322) dotwfi- on bet iünde bir o)nnk Uzere 9 zar ğerl de lzmır bölrelerlıadelt 
ne yapsın1ar? Hangısını dinle- . . lular, 28/3/941 salı günü ıuıı.,e rMn euval kahve ıeelceti haber veril- olup her iki ımohlDllD da 
sinler, hangi yolu tut.unlar? AL. Lord Moyne temsil edecektır. sup bütün 322 doturnıular, 21/S/941 mf"ktedlr. onnunl h&ll mahrum~• 
manya ve İtalya ile mütareke çarşamba ıünü vube,e mQDsup bü- D ktll aki • h dmlmalan .ik\Wa ecl'7ord• 
yapan bu hükfunet, Fransız Belediyede 30 aene çah§an• tün 322 doğwnlular, 27/3/g41 per- a O m neıı ınıaı la• tarafından bu hu.sata 

· · · . . .kr· . ·ı · k ~embe günü şubeye me!)Sup bütün İzmit (İkdam muhabirinden) _ vefüıe izahat verllmlt na 
milletu;ıı~ sefaletını hafifl~~ek lara ı amıye ve~ı ece 322 doğumlular, 28/3/941 cuma ıo- Hasan ~dında biri, Ziraat Mücadele taköy Oenoltk klttbUnclea 
çarelerını bulmakla, tatbık ıle, Bllfill belecUye hlzmetmde 30 yal 1 nil şubeye mensup bütün 323 dolum idare&lnin daktilo mulnesini çalmış Ta-.uııı, sahada sporeahıla 
şimdiki nesli kurtaracak yollar- çalışmı.t olanlann tekaüt~üklerlnde lular, 31/3/ /9U pazartesi günü ıu- ve götliri.lp Adapuannda bir adama halinden ve tanır Atet 
da yürümekle meşguldür. Fakat ayrıca bir d~ ikramiye verılmeı;I be- ı beye mensup bütün 323 doğumlular, 25 Uraya satm11 ve 15 lirasını petin Mahmut Mermerclofla aa 
iki tarafın taz ike tehdide va- ledl7e relsliibıce kararlaştırılnuştır. 1/ 4/ 941 Sah gün il şubeye men.sup alarak 10 lirasını da senede bağla-1 hakemine leca•iıliQden 

V~ .. ı Yh.. , . . - Bu makaaüa 19'1 büttesine 5000 büt(in 323 doğumlular, 2/4/941 çar- mııtır. Fakat hınız kırk sekiz saat ebbet umumi hak ma 
ran ısran, "'9'- üldhnetını mus. Ura konalmu,ıur,. ı şamba günü şubeye mensup bütün zarfında yakalanarak Adliyeye tes- nama oarptınlmıtlarclır. 
bet ~ir karar verm~k, ~eni bir Tütün rekoltemiz 65 buçuk 323 doğumlular, 3/4/941 per&embe Um edllmiltir. Dünkü maçl 
yol tutmak mecbuırıyetinde bı. millyon kilo günü şubeye mensup bütan 324 do-1 . 
rakmaldadır. itil aeneai ttitüıı rekoltesbıfsl 61 ğumlular, 4/4/g41 cuma günü ıube- • • • • • Şeref stadındaki ilk 

Bu karar nasıl olacak, dünün mMyon 434 bin 69 kilo olduğu anla- j ye mensup bütün 324 doğumlular, Bır haftada iki mılyon lıra· rü§§afaka ile- Hayriye 
mağlftp ve mütareke yapmlf tılmıthr. Yapılan bir btatistiklife 7/4/9~1 pazartesi günü şubeye men-ı lık ihracat yaptık idi. Birinci devre O.O ottdo 
Fransası ne yapacak' . Avrupa- CÖ1'9 izmlrde 16,304,503 kilo, Manı- ı sup b~~ 324 doğumlular, 8/41!!! Nakliye ~lliklerlııe rafmen ıe• devre sonunda 1.1 ile 

• l&4& 18 '190 624 Samsunda '1,8Z9,760, salı gunu şubeye mensup bütün .,.. . 
nm garbında demokrasiye kaqı Mattad~ ı:ios;n, T r a b • 0 n d a dotum~ular, 9/4/941 çarpmba rtınü çen hafta lolnı!e 2 milyon llrahk lh- kett~er. 
yeni nizamda kale olmak rolünü. 1,710,'Hl, Tokatta l.1'11.466, Banada ' şubeye mensup bütün 324 doiuımlu- raoat muameles! kaydedllm1'ılr. Ba İkinci maç İstanbul 
Mareşal Peten hüktlmeti yeni 3,246,859, Kocaelide 2.587,3Z6, Balı-' lar, 10/4/941 penembe gQnU IUbe- ihracat meyanında Almanya1a ta- Kabatq arMUıda idi. 
Njimllt kısmen ifaya ba4İamıştı balrde 2.211.161 Malaiyacla 2,0IZ,134 ye mensup bütün 325 doğumlular, rUD milyon liralık tiltUn, Macaristan bjr~birini ye~medilet. 

. • · Bohlta ı,9'19.478, Aydında 1,084.301 11/4/941 cuma günü şub~ mensup YQUl&V7•J'a fmd•, in~ clerl, d·lu 
Faka\ Almanya bunu klfı gor. kilo ttitün elde edllm~tir. 3971 köy- biltiln 325 doğumlular, 14/4/941 pa- kepek, hvtçre7e kum dan. Yunanlı- • • 
müyor. PariN toplanan Fransa ıle HIMO kiti tütün aerlyaü 7&PMUJ- zartesi günil ıubeye mensup bütün tan, Bulprlıtan ve 8.omanya7a ba-
nullerini bu ıebeple tahrik edi· ar. 325 dolUmlular. hk rönderlJm1'tlr. 

EDEBi RO MAN: 88 

VOBAN Tll.Dızı 
------ Ycwını Mahmut YESARi 

tıra ~len, alellde ahbaplardai'ıdı. O- buzlu pembe cam külihmdan dOkU
nun; bazan kabalık derecesine varan len tatlı pembe ışığın nüfuz edeıne
lAübalilili, küfilr kanşık, acık clnu- dltl 1ı:atanlık k~ierde de a)'ftı tak· 
larla konuşması, Jı;endllifinderı tıe)t.. sın devam ettllfnl zannedi1orclu. va_ 
lifsiz oluvermesi, saygısız halleri, SA kit vakit uyandı ve bu kAbU9 ~ 
diyeyi çok defalar sinirlendirmifU: kadar onu iz'ae etti. 

iiı151ar bir lr:OCUl vardı amma. hle unutmıyacaiun. cYanlış do,ünmtı,Om, df1'ordu. Aldan Sabt.b, P971IWl kdve ~: 
oıılmtımdır a&madlna. bdııl dl kl.b!N - LQtuı, ft1ln demeyin. Ahbaplı- mışım. Sahte Vakar l.1*nlardan daha Macide; Sadiyenln tahmin etti#i 
~. jımm bu kadar olınuı llıbat edeme- iyi, daha do.t. •. DQı:ıyada heıblı de ırft>I bir bdın dell'.ldi.. ıtu~ bn-

- Acaba pllrler mi dUı:ten sonra kmu sıkı dostluk nve nazik olamaz :va ... > sttlıktab koyu bit .arıblt •ımı. tııt--
- Şu d~üj(lnüz ~ ba- yarar. Numan kaptanın teyzesi Macide mer ;rüintı,dekl çitaller, tırııak1a 01• 

laD ... Gelirler de IÖI mUT Gelme- - Veli Beye de. ıeÇmts oJ.un, de- hanın, acaba nasıl bir kadındı?. Ar- zilnltte ~u. ~ ltap'11:_ 
::vtıJ .. ile haİt ecı.eelller, O)'IUYa oy- yiDis. Fınat bulursam. Yakacııa ee- kadaşlıima taııammm edllernl,.ecek lı, tekeri~ ıatıett. ,aıanıtt. konUj-
ıurt ıellrler. leoetim. · ! kadar bayatı bir mahalle karısı ille?.' tutu zamanlar fır fır döni17ordu. 

- sız, ne C(ln haber wrtndılliT Numan kaptan, elini havada aavu-1 Yahut ~atik, kilr1ıhk yüzlü,. huyauz. Kaf)an, ruWr ~ilmll alıbl dümdüz-
- Ne vakit emredenen.la't h t..r- rarak: ıeçlmslz bir kadın da olabilirdi. ,___ ,_ 

IMı.lz .f--U -- ..a...11- im. 1 dll. JC:enrlan uqult ... u.w, me9 serik ....-. _.., -J!-VflY - Gelin 7L .. Önümilzde pastırma O pr.e rüyuında; detrıelinl kab· d l'Uftd 
1 SeıılVe. ~ ..mı çdr.anııamıftı. yazı var. Biraz da aezerslniz. Sovan- rak, tıtrlye titrlye y(lr(lyen, dlllb, du akı.rının a an uç ati liır•-

Kuıun llaptln: ı ııta da gideriz, dadı kalfanın da ıön buruşuk çehreli ihtiyar mahalle lla- radan aarannJI, dipleri küflü bir ye 
- Bua miı.aade, dıldl. Bu alqa- lü hoı olur. Dedi. Badiyenin elini nlan 16rdil. Hep birden, 8adb'miı1 &illik almJI, çürük dliler ıı>rün~or

lla olnı•aa J'VJD lllbah mnhakkall kuvvetle ınkıtı. Fesini düz.elterek o- üzerine hücum ediyorlar, IOnra 1111e. du. Atmıın her hareilı:etinde, alvri 
INndldal'Jar. 1"4DHr Allaha llmat• dadan CJktı. rek deltıeklerlni havada ~ tal• buniUll'lm ll!niş unatları ıQratle a-
~ Sadiye bayretteQ kendini alamı- lıva oynuyorlardı. Arada bir ııçrıya- ' 

- Bml filllDIP pkHlfnl- Pik yordu. Numan kaptan. Yaka-:?ıkta en rak uyanıyor, elerile ıöslerini u~ çillp lta~a.tııtordu. 
11* MI 'dı:llr edsbD. Bil lQtıumım az eılı~et vwd.iji. PrWUnce u_ ı turarak etrafına bakml1'or. kandilin (Daha var) 



k• h• d p ·k Viıi Hariciye Nazırı Almanyadan 22 Lokomotif geldi 
ışe ır e orsu Çekildi ~ Son günlerde Almanylldaııf Bu mallma &tlariJe t.Um 

k 
[Bat tarafı 1 lad .. JfadaJ memleketimize 22 lolkomotif w f ,eldl w ıeterrGatuıı ~t 

ayı t e r ar ta Ş t 1 bildfriyoı:: 17 yolcu ..,.; gonu gelmiftir. Son üzere Abrwıyanm mepur Koh 
• Vifi resmi mahfellerinden bil- sistem ve hiç kullamlmamq o. Unı Sarf ftnnMmm a6cllrlerta. 

...__ . dirildiğine göre hariciye nazırı lan bu vagon ve lokomot.ifler den biri Anbrada alibıdarlarli 
,...,.. tarafı 1 lnd a7htkJ buiunan Afyon trenınin yo?cu.. Darlanm riyueti altında bir hü Haydarpqaya geçirilerek tren temulmda buhmdakta &Dili'& 
hlnıurlardan Bornova, ları Menemenden tahrik edilen miııtr. Mareşal Peten bu ı.tifa- hatlarımızda çalıftınlmata bar nveDd liin f8hrlmize telmlftb* . 
.. dtvannı yemden su- Bandırma poatuile kurtarılmır '1 kabul etmiftir. lanmıştır. Bunlara mu.kabil AI- I>Jter taraftan haber aJdıiı· 

~ .. -.Tehlikeli vui~tte 1ar ~e her.~~ yolcuları manyaya verilecek mallar me. nma pre Almmyaclan yeniden 
evler tahliye ettirilme- tzmıre getirilmı.şlerdir. Bingal Zaferi"• Veygand yanına 1 milyon 218 bin liralık 28 lok~ w IO yi mltecaviz 

~ekiler emlıı mahalle- Menemende alman haberler. Londra, 8 (A.A.) - Londrada deri de ithal edilmiştir. İlk ola- vagon ıeiecektir .B11Dların bir 
4a ktadırlar. Tren mQna. den sı.ıJ.aruı pce yarısınd~ iti· MSylendtJlne göre, Binguinin rak 218 bin liralık deri verilmlt- Jasmı b~ yolda ve Y..m.tan 

henill normal hale ıel baren ve yavq yavq çekilme- t--mzı tarafı dan zaptı ve bu tir • ela bulımmaktachr. 
• Y alıuz Bandırma pos. ye başladılt bildirilmektedir. Bu '16"'" er n 
hareket etmlf, Alyon defati tubanda Oediz nehrinin hareketin akisleri, General Wey BINGAZIDE 

edllmemJttir. Cuma 1Uları iki metre J"'k•lmif bu. gand'm vaziyet almasını intaç 
.\fyoDdan gelo tren Ma- lunmalttadır. eden sebeplerden biridir. G e. . [B~ı tarah 1 iaci •7füa] 
~- İzmirden ha. Ova köylerinde IUlar hAll ay- raI Weygand bütün fimali Bınguıden sonra harekltm 
~ ve bir bç günden be- nı seviyeyi muhafaza etmekte- "k f" ıf til Trablusgarba dojru devam ettl-

mabaur bir vaziyette dJr. l'ranllz Afrı asının ıe ı ı a e rilıp ettirilmeyeceli meleleat L 
amuml brargi.hından radyoda zerinde mütalea yürüten Rad.Yo 

Balkanlar· • 
hazırhk mı? 

inin sükutu Erltre ve Mabet raptıtı beyanatla bu vaziyeti 1- Gazetesi, bu barekltm fayda ve 
,..__ • rafJ d Jfad ] Ah etmiştir. , mahzurlanm saydıktan aonra ne ~ P'.,.,.. aı; ~a.ıla • 
, .... makaleden •evam] .[Bq !:..u ~ ,;.. General bu beyanatında Hlt- kadar süreceği belli olmıyan bu ......_ ...... Wllll .._ 

Balkenlara aaklede. ::S-...:. o.ı ........... ...._ ı lerin İtalyanlara yardım edebil. harekatla Wavel kuvvetleriııh:ı mi1t rad70 pset.l, p-. 
a, Balkaalan daha elmesl blalldlr. esi Ld.. hJ..S.;.. vesile ile Tu-1 çok uzaklaşacağı için Balkanlar- tiJ'• bdu -.,... 

H SeJAaite i.ameti •oma. ı <AA.> - D.Jlf.llı m ·~ ~ da belirmesi muhtemel Alman Kara_. 70Ule "-• ili.. 
Ol'la, mütemadiyen tak. Bab8'111Ht _... ftllll Da llUA kuvvet çıkarmasına ve ne taarruzunu önleyememek ibtL. racatı )'a•tıtuu. hlnaenL 

ileeek olan ba tn,ills A..a. tanare De ~ ....._ de mühhn bir bahri üs olan bl- mali mevcu tolduğunu, Mısırdan le7la, •• tüölia dülll-. 
.. •-• btmala :-.... -.:::.=!;'8'.!:i..Dü..: ıert'f ve Tun~ ku~~ası?a 2.000 kiolmetre kadar gzgklqa- diplerle delil, harid tem • 
. llqb, lqillder, 71ae tanaN ne ..,,.._._. .._ mOlaade edilmıyecelini. bıldı.~- cak olan btt kuvvetlerin ikmal ter altlada 7apddlluu, AL 

• Girit ve Ymwıiatanm mittir. miftlr. A.tfklr olarak Vıchy hu- işini yapmakta güçlük çekeceji. manlarm ileride •-uya 
• Matta milHU..iai lliüJre. 1 <AA.> - ı..m. _. tametinden llhaın alan Amiral lli söylemiş, bu itibarla bu hare- petrol ~ lqiJis 
ve MvWcen ~ mi ..,........... teMllh Darlana atfedilen beyanat bun- kattan sarfı nazar edilmeei ilati. bava bnedui tanlmdaa 

tek 171 bir vui7ete AhJp Tnbl .... ~ ...::.-: dan daha mühimdir. ~iral be- malinin şimdilJk daha kuvveW MmbaNIİllaa ..W.-utih 
:,•:-etmek&edlr. yanatında •Fransız fı.los~ım olduğunu tebarüz ettinnifUr. 1111 bWllrtJmai lalPettik 

-·- m,u, Nil ..__.. Srlfnde .._ ~ .._ Ahnany.aya teslim edılmesıne Graziamnin Mucwini Eair ı.ıt taWirde latif• etmek 
btı )'IWuma =a. ~ thlcletı....-wır. Dalla ee- müsaade etmiyeceğinh ıöyle- Kahire, 8 (A.A.) _ Bu akpm a.ere fbMidea atek hazır. 
Lı_ L- ..... krnetleı1als AY897• dolna - 1-+fr k h" d "ğ enild" ı.· - Bin 1 ıırır aeticeal olmakla - rtcıat eden cltlpıuı takibe clnam .._ _... • a ıre e o r ı6me gore, amak için bu tedbirin alın. 
~milleti lberlnde, lmektecHr. Bunlar, bundan bir kac saat gaziden çekilen İtalyanlann ri- muma lüzum ıö.mıiif bu. 
'-r tesir hmule ptireeek. Babet!stanfa, Ooafar ,..._ .._... evye1 Londraya gelen haberleri cat hattını kesen İngiliz mhh mmeıaa Btthn•lt... tak 
;-...ıeeıttt. tltlll, ptlrmlt- • ......... ..._ ._ .. .._ teyit etmektedir. Bu haberler en kolu şimdi Soluk ile Acedabya bnetll eNutaa11, ba teL 

lılllllollnl'nhı ve Pap. ~~-llld••...,..... fna prtlar balıt. mvzuu oldulu arasındaki sahile ulapnııtır. Bu Mr ı..a- ._ ... ..__.._ •ir 
~ •-•'Wnle ...._...._.. •-ı..aı...ı Amiral D l Fr ~ _,_ ,..ıms ltaJ,..a .._ 4._.. ........_48 .....nalıbetle 1_ ..amme ar anın an. bölgede temizleme tflne teu..W 1ebq lnlhmaltilmesfaba de 

~.._ ... a Ulat .. mnakılb ı~e •ena ...-. llZ donanmasım batıracağını edilmektedir. Şimdiye kadar top. mtbnldbı olmHJjmı bildir • 
• lta17a, artık Almaa -~ bildiriyordu. Resmt olmakla be- lanan esir addi blnlercedlr. Ve mittir• 
takdaa ltlr Jflkttlr. iT AL y ANLAR raber ciddi esaslara istinat eden diğer bir Ç9k esir laollan gelmek ... _. ______ ;;ı;;;;;;;il 

aa1h ...-werinü ı bu haberlerde ayni zamanda te berdevamdır. Bingazkle esir haberı.. babJmca bir dümdar 
laakkında bir takım 1 Cllat tarafa 1 lael aaJfaü] bllc:UrildijiDe göre Almanlar edilen koloıdu kumandanı, biz. muharebell mıDstema dmak ü 

var. Banlarm ne kL .......... ~ --:- A.-,.... . . .n.--ı-~ + .. ....u.. zat Gruianlnln muavinl idi. zere kıtaatmmm yahuz süratıe 
W am. _... ta Dnaa -- .a l.ıl Vichy bük1lmeti u.wnuuç --.3- 1ngiıiz T b~ katedilen merı.Jıelerden müte 

~ .. • .. -~lj-tab.!:1= ..ı:·, <.U.> - Mu .,._ lerini arttll'dıklan ~-~ Xahire, a (A.A.; _ tııgiliz ta. velllt :yorıurıJul& karşılaştığ; 
ıWerdiii hava ve ~ neral Weygand ve ----:-· rarglhının bu sabah erken net- .. itlnbr. 

erile blyle mtlnfedt lbJalt: llnl lldllll Gwwe ...,._. Almanlarla münasebetlerini ke- rettlği hu&us1 resmt teblil: ltaıJan remnt tebliji Bingazi 
mbl olmak iltıe7e. :--~O: :::... '":;! teeekler ve muazzam. Fransız Bingazin.in zaptı ile ııeticele.. etratmda fiddetli bir muharebe 
~ Harpte, Almanlar, " ~ ~. Kral lllıt müstemleke kuvvetleriyle Fran. nen hareklt emılılında, bir lngt- oldvlUJıdan bahsetmekte ise de 
laaUı.u yatan 'Ye mllret. b&tJan 1*1ar Mb'b ..._. Wllt nz dıonanmam yakuıda müttefik- liz zırhlı tefekkillü, otuz M8tte bu kaydın İtalyanlar için konul

oluı Ynm ve Mi. ...., ....._... '" *D b· ler tar-'--· ---ı..lerdir Gene 250 kilometrelik cebri bir y(lriL ID1lf olması muhtemeldir . 
...__ -:- ................ _. ..... - -.wlA .-.-- • • . ..ı.,. rica 
~ lmpantorl ........... Hrabllan dııedUa ral Wevall tarafından Tr-1>1ua- Y\lt yapar-, ~anın aı t Hal!edilmeai llzımgelen diğer 

bir aulh tefebbllstl •bQlarla -. .. _..... nr- garnta kuandaa parlak muvaf. hattını kesmek ıçın yol Ozerin- bir buyük HVküJcen meselesi 
lalemejl daima d.O. mittir. takiyet mflttefi.JderiD maneviya- deki mukavemeti bertaraf et. vardır. O da Trablusgaıi>a doğ. 

8eqQI K.nDannm ..-it._."" tuıı ne kadar yübeltmif Oluraa miftir. Bingaziden geri çekilme- ru yapı{acak yeni ileri hareketi
"t.k •att1n imi"''·' AJ • erler ot ı ı ,,,.. twb ılda " oı.un blThena Bitlerin MW180li. ğe fe4ebbüa eden düşman, bu 1 dir. Bu hareket t .. t- kurma'"mı. 

_., ı..11tnı......,..1sıı•ıiillt11E..... lakharek tin-"- t' :a.. ......... -- ~ • ~· \it hpaeaklaruu pek ta. .-.. 14Der. OQIMmla ..._ 1Nt7D- niye yardım etmek dzre afrikaya par e •'"a ı ,._9 ... .ua- zın iaşe yollanm tanzim etmek 
J...~ ilin ettikleri -. .. aJcla 1111'·••• 1111ı 'I'..... takviye kuvveti göndermesi fi- da gafil avlanarat Dihayet mu- üzere ~k büyÜ kbir gayret sar
~ AllaDutlanbr· Kral. P...- Kutaba .._ Olllm len imklıısız1aştı: sonra bu hasara altına alınınuftar. Bunun fet:mesi llzımdır. Fakat deniz üs. 

h.W, ta .... ., ui, ....._ ....,,., muvaffakiyetin l'ranla ve bita- , üzerine, piyade ve topçunun mü tilnl0.1(1 u. timaU A1ribda mu· 
Mir ld ıı. dlrltl ti. raflar ilzerbıde yaptılı bl1y6k te. zabereti ile hareket eden 'ft a. hıkbk olanı hava 61tünlqümüz 

~ --ı ft 0 vakte kadar Ali Şir Nnal'nba....., lir qlklrdJr. detçe faik bulunan İtalyan zırhlı bu gayretlm kolaylattıncaktır. 
-~ bnpuatorhllu .. ı..l bubnlacak kuvvetleri, çemberlerimbden ltalya aırdu8uuua nmhuebe 
.._ ttaınmn, münferit Aabn, 8 (ikdam mllhülrla. Amerikan yardımı dışan cıkabtlmek için blly(tk PY edebilecek mnmda-w bunların 
1'llt clea ~ Blytik Türk '°' edebL retler yapmıştır. Bu ametle ya- tezhicatı ve daha ...ıı olan ma 

...._ Mkl•e'llL 7at '" devlet adamlarmdaa Ali ca., tuafı 1 IDel A)'fada] . p~an he; teşeb~üa, dtlllf'IM bü. nnt durumu h~ elde mev 
_.. a.~ • Şiri Nevalaha 1Mıt Jfldadl 4o. ) Havas· yuk zayıat verdirilmek nretlyle cut malbıata nazaran bl89 mu. 
~in DAVER tam Jdd.lna-. mlulelletile, Vafhlıtoll, n!c~ &1iı h · geri Piiakilrtülmüatü. İtalyan kavemet edebilecek bir cnunun 

.. -o. • T6rk dilinin l'an dntndepı daha 1:9bu:' verilmeli tan!u:: ~an albmt belan ~h- planamıyaca~ uılaplnuakta. 
~- ıçınden tlltb oldutmnı ispat .... 1111.. =- ft tadil tek11flerinin ::ıı~ye~ ~8.11 dır. 

111.... -.a ı baei ..,,.._] hakemettll16pteJn eseriaba TL IWJ9 tanuJm-na deva1li etmı,. ttaı anlar .1w1c bily(lk 9t. Bizi llerlemele eevkeden bir 
,~ ,_. rk Dil Karama tarafmdaa ftrk tk Y ~ m 90k sebepler vardır. Merkezi ve 

n llllnbk L harflerile ap• ........_. • _ tarlarda ~olmaktadır. Esir- garbi Akdeııizdeki blhrl hareki. 
~ ph. ve ı..,tiakll dile pnil• dH CtlmlıurlJet.çi mebus Tiıısk ler arasında bır ordu Jmmanda.. tımızı istinat ettimiek için bü· 

~ıa-~ be..,. lattbı.. bnr verilmittir. bam, demokrasilere bu Yardım m General, bir kolordu kuman- yQ.k ehemiyeti haiz olan Trablus 
...____ --:-_.. bnwıundan lltifade edebilecek danı general ve bir çok yübek 
ı1... -...., ...... ı.ıtaa ha. devletler aramndan Sovyetler Bi rfitbeli subay vardır. Bilyilık mik ~a~bın zaptından eJcle edilecek 

......... eüceklerL Devlet laelabma m• rıı.ıw .. M. _.,arılmasını if et- tard h -:--ten h a1Rm ıst~ade yaln~ İtalyanların ma. 
_....... ~ a er çua arp m e. nevıyatı 6zerinde Y•P8Cliı btı-

~ tıeplerde olmpnlar miftir. si de i un edilmiştir. yük tesirden ibaret cleiildlr. 
'ti.~ ftrlı: lal. Ankara, 8 (İkdam malaa1'lrla. B.11 t.dil, M ye brp 185 TTabluıa Yüribıece1c mi' Trablwsgarbm zaptı diler dlf. 

'lt U.W.. de lhel ve dea) - Memurin bn••• reyle reel lun r. . .. Reuter ajansı askeri muhamri manlarmm da daM1 olduiu bal· 
..... fetkil edecek.. kabul ve neşrinden evvel 4nlet MilmasWer meclili bır cum- Gen ral Sir Hubert Gough di- de bütün dünya iizerinde telirL 

hesabına mektebe si"*- ta. hunyetçi mebus taraf n n ile or kı · Df ~· Malta 'ft SlolJ-
~ ~larken ytt ahhiitname vedmeylp lMa baa. r ürülen ve kon nın m B gazının duşmeaı bekledi. a daha yakın tQyare IMJ• 

'-t ~ resmi •• nu neırınd• IGll1'8 de tôlllle. adel1 olmadan reıai Am metle beraber tuavur edildi danları eJe ~ .. ,,.,.,._ 
-......-........ bi 1 bir rine devam e4ealer kamqan bahriyesinin h r han l le r Tr be etıııela deler Mr ..,..ur. Ban 
r -~ ihdaa "I' • ~e. nepi tarihinden sonra keatUle. mmı bir har p leh n ll n. fırsatta nazi ._. 
~ edllnıesıni r'ne ~apılan .......Sarı 3demek. maktan eden f etrnek1lllm1alD 

le miikelleftlrler reddeylemlftir. gere:t leıilı verdlli eUınmıyet 'ardır. 
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Baş~ diş agrılan, nezle, kırgınlık ve üşü
mekten mütevellit bütün ıstırapların 
başlamasile beraber aklınıza g e 1 e n 

i 1 k i s i m o 1 m a 1 ı d ı r. 
l"ldeyl Bozmadan, Kalb ve 
Böbreklere Dokunmadan 

\En seri tesir, en kat't neticoj 
Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakının....; 

ve her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Rusya lngiltere ı 
(Ba§ tarafı 2 inci sayfada) . 

ya göndermiş ve Mister Cripps 
Kremlen nezdiııdeki vazıfesine 

başlamı~tır. 
Aralıkta bu zat vnsıtasile 

Moskovaya bir anlaŞtila projesi 
teklif edildi. Bu hareketin a:ı:i. 
met noktası Londra idi. Btiyiil: 
Britanya mliknlemeyi bu tcşeb. 
büsle açmak istedi. Fak.ot Mos • 
kova camitliğini muhafaza edi. 
yordu. Bu vaziyet karşısında İn. 
giliz haridye müsteşarı Mister 
Butler Avam kamarasında bu · 
bapta bir suale cevap verirken: 
._ Artık İngil t~re kahiııesi 

nin Sovyet Rusya ile anlaşmak 
için yeni bir teşebbiisie bulun. 
mıyacağıııı çünkii İngiliz kabi. 
nesinin son anlaşma leklif pro. 
jet.ine bir cevap verilmediğine 
göre yeni bil' hareketin ancak 
Moskovadan gelehileceğlni• ifa. 
de etmiştir. Bu ifade Kremlin 
ricalini cevabi bir adım atmıya 
teşvik mahiyetinde te!alfki olu. 
nabilir. Mister Eden' in hariciye 
nazırlığı iyi bir cemiledir. Fa. 
kat acaba Moskova böyle bir a. 

dım atacak mı? 

Hüaeyin Şükrü BABAN 

Yeni ve cazip 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZiRA.AT BANKAS 
Kurul~ tarihi: 1888. - . Sermayesi: 100,000,000 Tilr.k ~ 

Şube ve ajans adedi: 2~ 
Zirai Ye ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye ~ 

Ziraat Bankasında .kumbaralı ve ihbarsız tasarrut h 
larınea en az 50 lirası bulunanlara ~ede 4 defa çekil 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacakt~ ..... 
4 A. 1,000 liralık 4,000 L. 11100 Adet 50 liralık ~ 
" • . 500 • 2,000 • ' 120 • 40 • '"" 
4 • Z50 • 1,000 • 1 

40 • 100 • 4,000 • 1 1 160 > 20 • ~ 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 f 
sile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa 1 eylul, 1 birinciki.ıı.-
1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektit• 

lstanbul Emniyet Sanchğı 
Direktörlüğünden Bir pudra 

• Emsalsiz güze.llikte ~.·~ ' 1 ıs . " .. .: :-· . 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Sünbül varislerine ilSJS 

tebliğ: 

Bayan Sünbül, Kasımpaşada Sahafmuhiddin· mahal 
Büyükyokuş eski 53, 53, mükerrer yeni 2,6.5 No.lı maa d 
bir evin tamamım birinci derecede ipotek göstererek 10 

-----r 1941 ikramiyeleri 

T .. iş Bankası 
ı adet 2000 Liralık =2000.- Llra · 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > . 750 > =l!iOO.- > 

1941 K •• ••k 4 > 6JO > =2000.- > uçu 8 • 250 J> =2000.- J> 

3' • 100 • =3500.- • 
Tasarruf hesaplan so • 50 > =4000.- • 

360 • 20 J> • =6000.- J> 

1 k • ı • Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, t Atus 
ramıye p Onl tos, 3 İkinciteerin .tarihlerinde ya

pılır. 

l&b..iblı &. i Z Z E T ~eşriyat Dtrcktörü: Cevdet KarabU.ln 
Buıldli:a 7en c.Soıa TeJcrıb Jılatbaau. 

bir ten temin eder 
Bu pudra, yeni cHavalandır- tarihinde 519/15298 hesap nuır arasile Sandığımızdan 

ma .. usulü sayesinde on defa da. (150) lira borcu 13/4/940 tarihine kadar ödemediğindeJl 
ha ince ve gayri mer'i olduğlm- komisyon ve masarüi ile beraber borç (384) lira (49) 
dan cild için gayet pratiktir. Ve varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 
cildin - Makyajlı değil • tabii kında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihb 
manzarasını temin eder. Yağ~ borçlunun mukavelenamede gi .. sterdiğl ikametgahına g 
murlu, rüzgarlı havalarda bile miş ise de borçlu Sünbülün yukarıda yazılı adreste öld .J 

bütüıı gün sabit kalır. !aşLlmış ve tebliğ yeı.t>ılamamıştır. Mezkıir kanunun 45 itıP 
En Eıcak dans salonlarında bi-· desi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını 

le artık parlak bir buruna tesa- borçlu Sünbül mirasçıları işbu ilan tarihinden itiıbaren 
düf edilmez.' Çünkü terkibinde çı.rk. ay içinde $andığımıza müracaatla murislerinin 
hususi bir usul dairesinde karış. ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir it!razlan 
tU'llmış cKrema köpüğü• vardır. dirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar ıcJi 
Bu pudranın b!r Fransız güzellik başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipote 
mütehass .sı tarafından icad edi. I rimenkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. B1J 
len ve Pariste pek ziyade rağb~l ler alakacl.arlarca b,ilinip ona göre hareket edilmek ve !1~ 
bulan on muht~lif rengi vardır. ayrı ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üZP · 
En iyi cins olan TOKAL.ON fiyet ilan olunur. (943) 
pudrasını tecrübe ediniz ve yü- iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
zünüzün nası1 sehhar ve cazir 1 Şirke.ti Hayrlyeden: 
'1ir manzara ke3bettiğini görür. 
sünüz. 1 Nizamname mucibince 1 Şubat 1941 de aleusul 

31 nci keşidede imlıa kur'ası isabet eden hisse senet 
1 

"-'--. .,,- ınaralannın sicilli Ticaret gazetesinin 8 Şubat 19' : ! ve ".lZ52 numaralı nüshasile neşredildiği ilan olunur. 

;:.; 
1r B ~ R s A ]:r~_AD y' 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 

DERSHANESi 
Müdiresi: Bayan Papazyan 

Haftada dört gtin kadmlara giJn· 
i e üçer saat Fransız usulii il~ b11;
'd ve dikiş dersi tecltfs l'dllir v~ 4 
wda Maaı u çe musad'4ak ct:plom. 
ıeriUr. Fcriköy Tepeüstü 110 No 
Papazyan A'partmaru. 

• ZA Y1 - 1925 senes:nde al· 
mış <>lduğum asker! ı- t~keremj 

zayi ettim, yenisini alacağımdaı· 

eskisinin hükmü _yoktur. 
lsmaiı oğlu. RECEI 

\ - 9 Şubat p;.ı,t 
Ankara Borııası 8 !}abat 1941 

Fi7atlan 

Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
lsviçre Frc. 
Floriıı 
Rayşmarlı: 

Belga 
Drahrol 
Leva 
Çek Kronu 
Prı;t-ta 

Zloti 
Peng~ 

Ley 
• Dinar 

Yen 
İsveç Kronu 

5.24 
132.20 

19.6873 

G.9975 
1.6225 

12.9?75 

2.17~ 

31 137:1 
31.00!5 

9.0t 
9.03 
9.18 

10.00 
12.30 

j 
12.33 

. ıuo 
13.05 
IUO 
ıs.oe 

18.0S 

Program 
AJa.~ 

n Şehir . "Tepe 

Draırı "' 
9 l}ubat Padf,,. 
alrşımı saat ıo O 

EMILIAt;AL 

R~~ ı 
• ·Komedi kısll" 

E,.;ham ve TahvilAt J 
rah'li il{ıt üzerine muıımcJe olnırı- l 

.ru~tır. 


