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Cafer, hiç bir vezirin nail olamad ığ1 

Bir idam 1 

Kararı 
Metresini öldüren ih
tiyarın cezası 30 sene 

hapıe indirildi 

Asker ailelerine yar- rr Lisans işleri-\ 
dım şekli tesbit edildi 1' gecikiyor muş 

Tacirler Ticaret 
Vekaletine müra
caat edecekler 

Çok tavaz 
Yazan: 

Prof. Hüseyin Şükrü 

u5} ulgar Bupckih 
lg} fun R115çukta sD 

ta!:!:e!a~~~!,':;::,~:; Dün •ila7ette 7apılan toplanhda ha:ıırla-
imtiyaza malik bulunuyordu nun elli yaşlarında Hacı İbralı.i.min nan izahname kaymakamlara bildirildi 

ni, Abbaııi saltanatının ve Haru· birinci ağır ceza mahket?H!Sindeki ---Lı-'-~- y·-'·-- -·'-•·~ aUe-(Harunurreşit) gıbi tarihte em
salsiz ve ebedi nam alınış olan bir 
hükümdtr ve halifeyi, saltanat ma
kamına, yine bir Türk geçirmişti. 

Harununeşit, (Yahya) nın bu 
büyük hizmetini takdir ettL Hatta 
bi rgeceyarısı, saıtanat müjdesi ıle 
hilafet rnühürünü kendisine getiren 
(Yahya) nın ellerine sarılarak: 

- Babacığun! .. Beni, bu ikbal 
ve saadet mevküne sen çıkardın 

Bu mühürle beraber, hildimetinin 
bütün nüfuz ve kudretini sana tes
lim ediyonım. Devleti. istedi~n gi-
bi idare et- Dedi. 

KaymaS.ııınlar dün 'lilayettıe Va- "_,,_..,"'""" '"'"-'"""' ""'""'.....,. 
nurnurrepdin tahtının kuvvetlen- muhakemesi bitmiş ve karar bileli- 1. M .. Ah.m ..,. __ ,_, 1 !erin nasıl yardım istiyecekleri ve 

,..._ rdu B'lh ·1m;.t. ı uavını et ~ ..... ın ?e'8 ı-
mesine sarley~3o · ' •ssa, rı ..,.ır. ğinde toplanıniştır. Toplantıya Va- tahakkuklerin nasıl yapılacağı te&-
saltanat davacılarını ort~ kal- Muhakeme neticesinde anlL'lll- li ve Belediye Re-.si Liııt.:fi Kırda..- pit ediı.mektedir. 
dırarak, Harunurreşidin rakipsiz ılığına göre hadise şöyle olmuştur: da iştirak nın,tır. YapJacak yaroımlar askere alm-
bir 1111rette hükümran olması için, , __ 

Fatma Binnaz Hacı İbTabimden Belediyece ai.ı:er aileleri~ yar- nlA .tarihindesı t.errue tarihine ....,. 
hiç bir fedakarlıktan çekirun.iyor-

ayrılmış ve Mustafa adında .. b~ dım için 12 ma.ddelik bir izah name dar devam edecektir. Tahak:kultla-

du. gençle Fıltihte Haydarda Müftü hazırlamn'• ve dünkü içtimada ra itirazları kaza idare heyetla-i 
(Haşimi) hanedanından (Abdül- Ali mahallesi Kadıçeşme sokağında .., 

m nJek bın· salih) isminde bir zal kaymakamlora verilmiştir. Bu t.;tkik edeceklerdir. 
' 7 numaralı Makbulenin evinde be-

vardı ki, bu da (H.ilifet) mevkiine raber yaşama~a başlamışta. tbra
göz dikmişti. Ve bu yüzden dP, him buna tahammül edememiş mu
Harunurreşide karşı kalbinde derın teaddit defalar Fatmaya haber gön

bir husumet be<;!emekte idt derercl< tekrar birleşmelerini tek· 
Bu zatm -herhangi bir suretle· lif etmiştir. Fakat bu teklifler her 

Kitap sergisi ; 
Bugün açılıyor 1 

Hizmetçi mı 
metres mi? 

vücudünü ortadan kaldırmakla, f n<I 
Harunurreşit, (Yahya) ya bu te- defasında Fırtına tara ı an ısrar-

veccühü ve teslimiyeti göstermek- bu i~ .., husumet ortadan il~: la reddedilmiştir. Bundan muğ'oer Halkevi bir de Kari· 
katür sergisi açacak 

1 
Hi:ımetçi "çalmadım, 

hamileyi111ı1 dedi l d ikti.f t.m-~: Atlas Olı:yanu- kabılırdi. Fakat (Barınak oğull olan Haeı İbrahim bir akşam. Fat-
e e a e """· ) ndan ,.;. b · · (H şi:mt) hane-

nutuk, harbin 
kü meşkUk safhasında, her 
,ılttin akisler hasıl etti. 

Filof Bulgar siyateninin 
Yeni li118M te.limatnaıneei- ci• olduğunu ve Növyi mil 

Din tatbikine başlanması üze- hükümlerine hiçbir zaman 
rine lisans işlerinin gecikmek- rızasile boyun eimemi4 b 
te olduğundan şikayetla- ya- ğunn bir defa daha tekrar 
pılmaktadır. Vekaletten yapı- Balkan itilafına lıükiımet' 
lan lisans taleplerine merkez- hil olmamasının illetini bil 

de teşkil edilen Lisans Bürosu renin atatükocu ve istilı:rat(1 

tarafından 5 gün zarfında ce- lunmasında aramı~tır. FaJıJI 
vap verilme&i icap ederken bu tadildlik, cebir ve silaha nı 
müddet bazan 8 - 10 gün uza- olarak tahakbk ettirilmek 
makta ve ihracatçıları müşkül len bir gaye değildir_ Mu 
vaziyette bırakmaktadır. yollarla bu neticeye vaı.ıl ol 

Çünkü hariçten bu mallM arzu edilmektedir. :Sitekiııı 
için akreditif açan rmiessese- dide iyi adınılar atılmış ve 
!er ihracatın gecikmesi üzeri- dar Romanyarun da muv 

ile ve Almanyanın müzab 
ne parasını geri çekmekte ve ı Cenubi Dobruca davası Jeblf 
ihtiyacını da başka yerlerden 

ledilmiştir. Sofyanıu pek 
temin için teşebbüslere geç-

ehemmiyet verdiği milli e sundan Çin hudutlarına kadar da- n ....., ın, a manın oturduğu Haydarclaki evirı 
· Abb • "n..es·nı· iki danına mensup olanlara suika>t kapısına -....ış· ve kapıyı açan Beyoğlu Halkevi -"riınizde tek-yanan o genış ası unı. ı ta de"'n rd' ,..~.. ~ 

kısma ayırarak Şark kısmına, süt yapilinasına taraf r s-~ ı. Fatma Biıınazın üzerine ırblAraJt mil maruf karikatüristlerin iştıra-

mektedir. ·'1 
~-kecide Zı'yanın evinde hizmet- bir neticeye bağlanma ı ünı• ..,.., Tacirlerimiz lisans -.ıame-

ka:rdeşi (Fazl) ı, Ga!l'p kısmına da, ~~~-a ~aen_ bu uy~ vu.yet, saplı bir jiletle boğazından ve muh- kile bir kankatüristler sergisi aç-
suruklenıp gıtmekte idi. telli ı · d k k -·_.ile -·"' •- l·- t B .. • 

çi Melahat evden kaçınış ve 21 par- lelerinin tesri edilmesi için te- dır. ı.' 
Ça ev eşyasını da çalıp götürmek !ardı •Fakat memleketi bugün 

şebbüslerde bulunacak r. lilhlı lhtilaftau uzak tutmak. 
onun biraderi (Cafer) i -i>irer hü- . . ~ yer erın en esme "''"'" .,_,, ... arar "'r''mış ır. ugun saa. 
kümdar paye ve sa!iıhiyeti ile- vali ı . Cafer'. bu vazıyeti ısl~ ~ katı öldürmüştür. 11 de de Beyoğlu Halltevi mekezın-

iddiasile adliyeye verilmiştir. 
Dün Sultanahmet birinci sulh ' lekeü harbe girmekten ko 

bett. bır şekilde halletmek istedi. Bı• İb _,_. a.hk -~ F tm de dördüncü cIGtap sergisi• a~ııa-nas ı. . . r .... ıın m eım=ıe a anın • 
. • gece bır :ziyafet tertip ederek (Al>- . • • . . caktır 

l harici siya,,.,tin esaaıdır. 
ceza mahkemesinde sorguya çeki- p,· YA SA 

1 
·Bu siyasf't yalnız BulP 

Yahyanın bu 1ki oglu da, bab- dülml' ek) . k • da t tti. n nikfilılı ~ oldugunu iddia et- · . . ı onaga ve e v- . . . 
lanna ve dedelenne has olan liya- 1 derhal b' lığa girişci. mışse de yapılan tahkikat netıce- M- k J v k-.l. 

len •Melahat bu eşyaları aldığını, 
!-~-----------' için değil, bütün Balkanlılar fakat çalınış olmadığını, çünkü k kil 

Du-ll de bı'r mı' tar havırlıdır.• Çünkii, Baş\e 
kat dirayet ve sadakati gösteıdi- Bınm a, •.L :.!.~de k ~'-ın" e sinde bu iddiası sabit ohnamıştu. una a e e ı ı ' . . . u pazarUA ne"""""'C":).ln , enuıo> . 
!er. Hük.~dar_ ve hal'.fenın k:n~ı- (4 milyon dirhem) para verilmek N~ced~ ~~~a~ kasten v: taam-

kendisinin evde hizmetçi değil, Zi.- d;yor: •Bugün harbi idanıe 
yanın metresi olduğunu ve Ziya- İthalat malı geldi sulhil iare veya temin bizilll 

lerine gosterınış oldugu bu buyuk H .din k . . ( ı "y muden oldurduğü sabıt oldugundan 
.. . ve arunurreşı erımesı All - • . . 

teveceuhten zerre kadar şımarmı- , ) ile '-~' tmek artlarile ceza kanununun 450 ıncı madıde5ı 
· · tevdi l }e =ı.uvaç e ş ' 'b' id -'-'-·- .ı:ın · yarak, kendilenne o unan Abd''lm 1_,_, h·ı•• t d dan mucı ınce ama m ....... ııı.u ew ıı~-
. . . u e """'• ı .... e avasın . k d' . 

memleketlerın ımar ve ıhya.'lllln ~;...ı; B h • ~ıı·ste tır. Ancak Fatmanın en ısındeıı vazg...,...-... u ususı m~~ . 
b~t~n ~ayretler'.ni s:ınetmeı--, E., bulunanlar, Caferin -Harunurre- ayrı:ması ve te~ bırl~~ ~ek
küçiık idare 8.mırlerının ·bıle ıstık- şid adan bu kadar büyük li.t:inı :reddeylemesı takıdirı 1ahfı1 
lal sevdasına kapıldıkları o ihtiras ~! solnn lı. . . . sebebi olarak kabul edildiğinden 

· · · h k tl · <ar ar a pazar ga gırışmesme şa~- 30 h · d' ·ı~;·tir 
devnnde, bu gıbı are e en .\Sıa tılar. Hatta, halife ve hükümdann cezası sene apse ın ırı~"'9 . 

akıllarından geçirıniycrek, Haru cJazabına uğrayacağından korktu
nurreşfde karşı tam ve mutla1< bir ıar ... Halbuki Cafer ertesi gün Ha
itaat beslemekte, zerre kadar ku- runurreşidin sarayına gittL Gec" 
sur göstermediler. ~creyan eden pazarlığı nakletti. \ 

Yahya, vefat etti. Harun; veza- Abdühnelek'in elinden aklığı fera
ret mevkiini, Yahyaııın büyük,og· ğatnameyi de, halifeye gölİterdi. 
lu ve kendi sütkardeşi (Faz!) d Harunurreşit; kendisine malt~· 

verdi. Fakat bir müddet sonra, hıı mat verilmeden yapılan bu işe lrı~
vaziyeti de~tirerek, Fazılın küçük mak şu tarafa dursun, bilak , 
biraderi {Cafer) i kendin~ vezir memnun oldu. MühiL• bir davacı
etınek istedi. Bu fikrini Fazıl'a j yı susturmaya muvaffak olan dira
söylcdiğt zaman, bu temiz kalblı ye:H vezirine, uzun uzadıya teşek-
ve asil Türk: kürlerde bulundu. 

- Ya Emirülmümın! __ Bütün ar- Müthiş bir darbe 
zularınıza hürmet ve itaati, en mu- Fakat... Bagdat sarayında >' r 

POLiSTE: 

Bir kadın yanarak öldü 

İstinyede Yeniyol sokak 11 nu
maralı evde oturan 65 yaşlarında 

Marika odasındaki mangaldan 1-

•ınırken eteklerinden tutuşın~ ve 
etraftan y.e'tişenler tarafından sön
dürülerek hastahaneye kaldınlınış
sa da bir müddet sonra ölmüştür. 

*Kadı.köyünde oturan amel• 
Omıan odasındakı mangaldan çı· 

kan karbon gazıyla zehirlen<liğir
tlen hastaneye kaldırılmıştır. 

Dün sabah Bandırma 
•ya hareket etti 

dan dört aylık hamile bulunduğu- küçük devletlerin harcı d 
·· 1 ·..,.; H"k' h·'·kındakı· Dun" muhtelit ımem!ek.,tlerden nu 9<J'j emı, •• r. a ım ""' Bu ifadede buyiik bir h 

tahkı.kata gayrı.mevkuf olarak de yeniden bir mi.kıt.ar ıthalat eşya;;ı 
- bulunduğu şüphesizdir. 

vam edilmek üzere evrakını müd- gelmiştir. Bu mallar meyanında gibi şu dakikada Şark ve 
Bir müddettenberi şehrimizde diuınumiliğe iade etmiş ve Melalıa- Yunanistandan Asid siilferik, cam, emsalsiz fütuhat kazanarak, 

bulunmakta ol":'1 Münakalat Vekili ı ti de serbest bırakmuıtır. Bulgaristandan eczayi tıbbiye ve 
1 
Avrı pasına hemen rakipsiz 

Cevdet Kerim Incedayı dün sab.ııı kinıyeviye, sigara kağıdı, deınır e.v olan bir kuvvet ile dünyanıtl 
Galata rıhtımından 8,15 te .kalkan B EL E D 1 y E ya, boya, kontrplak, berber bıçagı te birini kontrol altında bul 
!Vlarakaz vapuru ile Bandırm ~ya 

hareket etmiş ve rıhtımda Vekale
te bağlı müesseseler erkanı ve dost.. 
lan tarafından uğurlanmıştır. 

ADLiYE: 

Madam Atinarun mahkil.
miveti naluedildi 

Randevuculuk ve fuhşa teşvik 

ıruçlarından birinci asliye ceza 
mahkemesince 28 ay haps.a malı

küm edilmiş bulunan Madam A
tına hakkındaki hüküm temyiz 
mahkemesi ceza dairesınee Mada.JO" 
Atinanın lehine obrak nakzedıl-

Güzel Sanatlar Akade
misinde tatil 

Güzel San'atlar Akademisinde 
sömestr tatili Cuma günü başlıya-
caktır. Bu münasebetle talebe ta
rafından bugün akademide bir çay 
tertip edilmiştir. 

MAARiF 

Yeni bütçe encümene 
verildi 

vardır. ran muazzam Büyiik BritanY' 
Diğer taraftan dün 100 bin liralık paratorluğunun dev mii'a 

ihracat yapılmış ve Macaristan V·~ boğuşmasında, Bulgaristan 
Yugoskvyaya fındık, Bulgarist.ın, nın gözünü bir tarafın leh vt 
Yunanistan ve Romanyaya balık leyhine meylettire<:ek bir I< 
gönderilmiııtir. teşkil etmez, Ne mihvere il 

Koy~n derisi fiatları arttı zaferi mihverin kucağına at 
Büyük Britanyaya iltihakı 

İsveç ve İtalyadan son ~ünlerde ve Mısır hikimiyelini takvi. 
koyun derilerimiz için mühim sı- der ve ne de Londrayı taar 
parişler vapılmıştır. Bu sebeple kurtarır. Fakat bir devletin 
pi~ada fiatlar ehemmiy~tli su· roliinü bu kadar küçük vt 
retle yük$elmiştir Son yapılan sa- görmesi, harici prestiji bal< 
tışlarda hava kurusu derileri 70 ve dan çok lehinde kn~ dclunac• 
tuzlu kurular da 47 kuruştan mııa- hadise sa~·ılmıyabilir. Bahıı• 

mele görmüştür. zahiri doğruluğu, basitliği "' 
ka<ldes vazife addederim. Bahusus, zümre vardı ki bunlar, (Cafer) i 
bende~ ~iraderime. intikal ~ecek \nail olduğu bu büyük ve inıtiya1'1 
olan bir _ıkbal ~e nımet, benı zerre 

1 

kudret ve salahiyeti çekemiyorlar 
ka"lar muteessır etmez dı. Bunlar da, Türklerin vaziyetine 

Belediyenın 1941 yılı 'bütçesi dün 
Daimi Encümene verilmiştir. Bu
günden it.bııren 'tetkiklere başlana

rniştir. Bugünlerde tekrar muhake- caktır * Beyo !unda oturan Ali Lemir meoın~ hakıl•raktır. 
arkada.<ı Salalıattin Tekini bıçai<la Yeni bir kimyahane 

kurulacak 

İhracatçılar İsveçe s 0 rbest döviz- na yakınlığına rağmen bU 
le satış yapıldığından bu mahrec• muhakeme büyük bir rüyet 
tercih Pt.m<>'ktıvlirl<>r. 1 saklamaktan hali değildir . 

bu hitabe Başvekilin tevehh 

Diye, mukabele etti. 

1 

hakim olmasııu çekemiyen unsur· yaralam~ılır. Şüpheli bir doğum 
1101EFERRI~ 

mek istediği gibi, her taraftl 

Harunürreşit, vezaret makamına lardı. Bundan başka Galata sakinlerin
den Nihat, N vzat adında bı."IS• 

tarafından bıçak1a yaralandığındaıı 

hastalllıneye kaldınlmıştır. 

Ye•.ildirelcte oturan Dudu adııc

da bir kadın evvelki gece iilü ola
rak bir çocuk dünyaya getirmiştır 
Belediye doktoru çocuğun ölümünü 
üplıeh bul:muş, ceset morga kaldı-

FatihLekı belediye kimyahanesı
ne bir Aspratör ko'1ulması .karar-

iyi karşılanmıştır. 
Balkan memleketleri ve 'l 

War bu kadar tevazuu i)' i it 
etmiş gibi görünüyorlarsa dıı. 
!inden gelen aes, te4ci edici 

(Cafer) i getirdi. Ve ona, hiç b'r 1 (Daha var) 
kayıt ve şarta tabi olmıyan bir kud
ret ve salahiyet verdi. Acı Bir Ölüm 

laştırmıştır. 
Holandanın milli ba:Jl'ami 

Yenı lıiı.t·e ile buranın tevsii i.m- Hollandalıların milli bayramı 
kanları arastırılacaktır. Ayrıca e,;.. münasebetile dün Hollanda sefa-

Cafer, hiç bir vezirin nail olama- Romancı ve muharrir arkadaşı- * Ermköy Sarraf sukağında 2~ 
numaralı evde oturan ~2 vaşlann
da Nuri Kısa, evin<IP nalınla gez~ı 
ken diişcrek yaralanmış ve kaldı 
rıldiğı B~voğlu Belediye lıaslaha 
nesınde Ölmuştür. 

rıhnıştır. 
naftan alınan gıda maddelerinin rathanesinde bir resmi kabul ya. 
daha seri tahlili için Balıkpazarın- pılmış ve konsolos şehrimizdeki 
da bakkallar cemiyeti ile müşterek Hollanda kolonisini kabııl ebnistir. 

dir. Filhakika Bulgaristanııı 
dığı bır şeref ve imtiyaza malik bu- mız Lıkender Fahrettin Sertel.linin 
lunuyordu. Harunurreşit, onu ken- babası eski posta ve telgraf b:ış

di nefsinden ayırmıyor .. Hatta el- mudürlerinden Ali Rıza Sert< llının 
bise yaptırdığı zaman daima çift kısa bir hastalığı müteakıı- vefa: 
yaptırarak bi.r tekini Cafere gön- ettiğini teessürle baba ak.ık. Ar
deriyor .. Genç veziri ile bir örnek kadaşımız İskender Fahre<!ın 3er
elbise giyip halka görünrr.ekten, telliye ve ailesine en deru, taziyet
büyük bir memnuniyet hissediyor- !erimizi sunar, merhırme Allahtan 

Kaıar ihtikarı 
Paııgaltıda bakkal Andon kaşar 

>eyııırini muayyen fiattan fazlaya 
·atmak suretile ihtikar suçile ~d
ıyeye verilmiş ve asliye ikinci ce
a mahkemesinde muhakeme edil-

bir kımyahane açılması da tetkik İmtihanla memur alınacak 
olunmaktadır 

ile lahanayı telif etmek pol~ 
zannolunduğu kadar muvaff •l 
siyaset değildir. Çünkü küçü1' ti 
Jetlerin çok istihfaf edilen l;U 

İrJıisarlar umum müdürlüğün- !eri, bu müsaraanm başlaıı 

du. mağfiret dileriz. 

Cafer; bütün nüfuz ve salahiyeti-'·••••••••••••••• 

/Julanmı Etlelli Rom•nı: 64 , ~ 

IÇ©lb©ıliil VoD<dlo~ol 
'-ı Yazan: f,JAH/lfUT YESARi ' 

* Sütlücede Elif efendı sokağın 
da oturan Ahmet Coşkunun karı> 
Fevziye bir böcek tarafından l.'i 

nl:mak suretile ıelıırlenıniş, hastn
haneye kaldırılmıştır. 

Maliye Vekili Ankaraya 
döndü 

on~ti. Muhakeme bazı hususatın Şehri.mizde bulunan Maliye Ve
sorulması için başka güne kalrnış-ı kili Fa ut AğTalı dün akşamki trn-
tır. le Ankaraya gitmiştir. 

deki münhallere alınacak. memur
lar için bu ayın 22 8inde bir imti
han açılacaktır. İmtihana orta, lıse 
ve yüksek tahsil gören namzetler 
iştirak edebilecelı:tir. 

- Şu yıldızın da birçok ismi Cemil Kazım; sarı bir inciye (l'elen lrurbaia vığıltıları sülı:Qtu yice seçilmiyordu. Bu kadın aca· 
var: Zühre, Venıis, Çoban Yıldı- benzi~en çoban yıldızındau gözle- b<ısteliyordu. Çamın altındaki ha- ba, Sadiye mi idi? Fakat, kütülı:le
zı .. Yanı aşk. ihtiras... Derler ki, rini ayıramıyordu. Baktıkça, göz.. sır koltuklardan bir kısmı iistüste rin seyrekleştiği yerden, yolun 
her insanın gökte, yaşadığı müd- Jerındc büyüleıici adeseler var- bir kenara atılmıştı. Hatırlamak setle birleştiği küçük meydancıkta 
detçe parlıyan, Olümile birlikte sö- mış gibi bu küçüc. ük yıldız büyü-, istiyor gibi etrafına bakındı, bah-

1 

göründükleri zaman, endamını da· 
nen bir )·ıldızı varmış .. Bunu bil- yor, yakınlaşıyor. Alev alev ya· j çede kimseler yoktu. ha mevzun, daha ahenktar göste-

Neden seviyorla~? Her "."dında ! hiç . zaı~anın~. şaşırmadan, vakit j mi~·omm!. Yalnız biz, insanlar da, nan bır küre halınde güziikürken, Biraz doğrulmak istedi; ayakları ren dar, beyaz es\·abile Sadiyeyi 
bir macera hevesı vardır, ıhıınıal 1 rnl;ıl gok)·uzundcn geçer, kaybo- bu yıldızlar gibi kendi alemimizde birdenbire deği~yor, Sadiyenin uyuşmuş. omuzları ağrıyor, kolla· tanımıştı. 
ki, o, zamanında iı.ti~a~e e~uc;i~i ı lur, tekrar görıı.niır... Riıni uzak, I bir an parla~·ıp SÖhÜ)Oruz .. ifaya- gülen beyaz çehresi gorunuyor, rını oynatamıyordu. Esvabı çiyden Cemil Kazım, gömleği11in b<ıyaz-
~iliyor. Zatea aşk, gozu baglı, bır pek uzak. .. Kum bıraz )·akın ... Ba- tınıız i~le şu Hacılar yolu ... Insnn- sonrn bu hayal, o sihirli dürbün ıslanmıştı. lığı uzaktan görünmesin, diye ce-
uçuruına yuvarlanmak gibi bir zılarının etrafında küçük küçük, tar kafile kafile. Çoban ~ ıldızıııın tllr'!ine çevrilmiş gibi süratle U· Kalktı, iki adım attı, birden ağa- ketinin yakasını kaldırdı. Çamın 
;ey ... İnsan, ne se\diğinin, ne de' zerre zerre yoldızlar bır hale çevir- etrafnda, kınıi pek yakından ,kimi Laklaşı)or, kayboluyordu. ca tutunarak durdu. Köşkten mi, kalın gövdesine siper alarak sak-

ııcvmediğinin, neden, nasıl olduğu- mi ler. Baııl•rı yalnız etrafında uzaktan tevaf ederek geçip gidi- Cemil Kiızım; güzlerini açtı~ı bağ yolundan mı, nereden aksetti- landı. 
nu his.scdemiyor, anlıyamıyor ... Bu siyah bir bo•lıık ,·ar .. }'akat şu kö-\ ~·or!ar .. Bu bizim aşkımızın, kudsi zaman bir zindana atılnuş zannet ği pek fark olunmıyan bir ses, Sa- Sadiye, hafif sallanarak yiirii

mııamına, nereden, ne vasıtaları. SL-de: bütün bu birbirine sokularak ı b' · ·b· ·ıd ·ı ti. Kös.kıin kapısı kapanmış, yuka• divenin sesine benziyen bir kadın yordu_ Onu takip eden golge Bur-~ ır nııras gı l nesı en nesı e gc- · ., 
in~anın kalbine, dimağına sokulu· 3._deta omuz omuza akıp giden ka-

1 

çcn, bug-ün benün kalbimi, yarın rt katta, kö~cdeki odanın pencere- sesi duytnuştu. Camın buruşuk ka- han ~~evketti. Cemil Kôzım, hay-
yor, bu meçhul! fıleden ayrı duran çoban yıldızını 

1 
senin damarlarını tutusturacak o- sinin storları arasından titrek bir 1 buklu göğdesini sıkarak, helecan· lı kırmanıak için yuoırıığuııu ısın· 

Sarı pul pul, enli bir ku ·ak gibi görüyor musun? .. Bu kervan, hep lan kı.,.ılcımın, ihtirasın yıldizi. .. mum ışığı sızıyor, bahçede fener-ı la bekledi. Saç dipleri ince, ince a- yordu. 
g<ikyüzünü baştan başa kuşatan, onun yanından geçer, o, ayni şef- Sanki Allah, kainatı halkederken, !erin hepsi sönmiiş, yalnız bağın teş gibi yanıyordu. Sadiye, kameri)enin önünde 

5ık yıldt7lara bakıyordu: faf parıltı, ayni yakınlıkla göz kır- insanların zavallı aşkları için de aşagısında, bahçıvan kulübesinin ı Biraz sonra, bir erkek .esiııe b<ın 1 durmuştu, Burhan Şev kt"t, onun 
_ Şu saman yoluna bakın; se- parak gülümser... semada kiiçiidik bir kandil yak- önündeki asına fener sönük sönük ziyen pürüzlü, kısık bir mmltı ynnına sokuldu, ellerindeu tuttu. 

maya anıç avuç altın tozu serpil- Çoban yıldızının, uzak, keskin mayı unutmamış .. Bu köhne ma- yanıyordu. duydu. Kumların çıhrdısı yakın-1 Cemil Ki.zım, nefesi kuilmiş, sık 
mi<;,11retl<· " • 't .U, isimler ver-ı parıltısı, denize incecik bir altın bedin kubbesinde aşk için, ihtiras Bağdn, Ağustos böcekleriuin, o-

1 

laşıııağa başlamıştı, Sadiye, bu va• sık soluyordu. Sadiye; şimdi elle
,, . 

1 
ıııı. Bunu bırçoı< •.,ıi:rusu, iğne gihi saplanmıştı. Veli Bey,! için nczredilmiş müebbet bir çıra cak çekirgelerinin fasılasız cırcır· kit bahçede gizli gidi kiminle do-

1 
riru kurtaracak, onv tokatlıyacak-

nı er: Kehkeşan Saman ·ı ı· · · d' d 'b' 1 k b d ki k da 1 d ? K lıkt "1- 1 ' t ı (A k ' 
U lar 

•ı •nı, e ını uzatmış ışaret e ıyor u: ı gı ı >anıyor... arı, omşu ostan a uyu u ı aşıyor u_ aran a ıo ... e er .- ı. T cm oor. 
uCJ >olu... Bu yıldız kervt 

danberi birleştirilmiş olsala 
tık bunlar küçük devletler 
bilyilk bir devlet olurlardı .. 
Garbi Avrupada ve gerek b·'tıl 
Balkanlarda muayyen ve 1 

sur milyon silngtiye istinat 
iit bir kudret ve vahdet tees• 

bilseydi. manzara; aşağı yıdı,ı 
tırı sayılır büyiicek bir devi 
hiyeti~i alabilirdi. Fakat bÖ 
zak ve ha ·ali durumlara git 
bile, elyevm mukavemet 
taarruz halinde bulunan 'l 
tan, İtalya ültimatomuna ft# 
ederek, memleketi müdaf11• 
!im etseydi, şu dakikada 
Sofya, Belgratta durumlar•" 
lacai'!;ını acaba tayin kabil 
Hatta daha ileri giderek, d ti 
ki Balkan vazh etindeki h~ 
ra'k vüklü sarsıntı Sovyet 
yı d~ yeni bir hareket hattı 

. d'• zına nıecbur etmez mı~ ı. fi 
Sovnt Rusyanın urad•:rı. 

rada aravacag" ı yeni tav-ızll! 
- bU 

mağı hareket halinde 
ılııt çarka kaptırılınca, kazan t<l 

la nerelere kadar süru 
malüm mudur? 

Sov) et Ru ya Garp ve 
Garbide böyle leni serı" 

(Arkan 6 ıncı Sil 



gede hararetli tü
. n satışları yapılıyor 
uila piyasası da açıldı 

ingilterenin harp 
gayesi düşmanı 
mağlup etmektir 

ASKERLiK BAHiSLERi' 
Negüı'ün da YullarL .. 

Yacını Nizamettin Naif s h 1 • e 
İılsanlıpı yirmİDd aaanlald - on asır arp erının •=t= :8:.ı~::. = 

mallteşem saferieriıulea ltiri, .. diye köyü otobüsiiBe iki genç Ba· 

bedbaht Habefiatanıa yeaidea ı. h • t ı • 7n atlath. Yilzleri, gizleri lüzu. 
tikWiae kaVU§lllUı olaeaktır. u s u s 1 y e e r 1 mundaa fada makyajla, kalık, lu· 

iki deli zibil 

Yeryüzünde pek az hadise i• yafetleri lüzumundan fazla cicili 

lngiltere hükumetten sanlan, ayai du;rp etrabada tep- bieili ve alaca, klaca elan bu nd 
laımştır. HabeJistanuı uğrHıiı te- Yazın: Emekli General M. N. ıenç Bayım, diyebilirim ki, dtlııun 

"SU J h l&yelerİnİ ,, cavüz, hiç şüphesiz .bu .bi6eleria tam birer deli zibasa, bueünün de 
. ' 15 (A.A.) - TUtün pt,... malarm bugün mübayaata baflı,.. 0"" areamek ;•tedı" başında ıeJenlerdendir. . H~ de ah1ik ~adalet. .~ı-,k~tlelıeridir, medeaiyeıt e11rieri tam birer Bobstili id.iler. Bani, ba 

nuntakamwn muhtelıf cakları &m,jt ed:ilmektıedir. • ""' Bet sene geçti. Azabın ea aC1811lı sıpleri, harpte de hükmü earı mil- dır. yqa gelelim, bu tipleriıı, ömriba-
rinde bir ~ firmaların İf- A YV ALllC PİYASASI Londra, 16 (A.A.) - Reuteı·in ve sevincin en çılguıuu kola hkl letle!' arası niarmlar vıarc:ilr. 1'akat İti blyüt düşman, denizlerle lfY• de ita kHar pklabanlamu &örme-
e açı~. ~ tüiıÜn Ayvallk 15 (A.A.) _Bunda eti- diplomatik muhabiri yazıyor: unutan, asrımızın insanları 7wı: bftbün bu insam pıitlann, eeaslann nJnntlardır, eski minisile mubare- 4illl. 

dört milyon lr:iloya yak t " . ' 75 ı....--t- ,.,,.ı_..,,,.... İngiltere hükU:metinden bir ~ h.er şeyi unuttular, fakat c11 Babe- tatbiki, muhariplerin a-rına bai-- benin bir cephesi.' ~. Bunımla Barb km olduldar1B1 ADd·ıc..-
•-'--:- ..-M1--'-ted' E un pıyasası n. ..... ~-~ - • :ır- bdır -. ... ı..-o.. •-~·ıu.u ~A ır. n Satlflar ~r. defa harp gayelerini bildirmesi is- şıstanı unutanıadılar. Zira urum- • beraber, ~"t" memlekeüerkı lt11 iki ıeaç Ba)'aa, otobüse atlar 
~ ~ ~a olmuş- MUGLADA PİYASA 80 KUl\UŞ- tenmi~. Yüksek mahfillerde, b:... zm insanları belki her şeyi unuta- Bu erlerle .mücadele bir tul'ril> semalar 00.n ateşler Yaima,ta- atlama, hemea 'biletçiye takı.ltla. 

tlar yuz ıle seksen kıurus hususta cSulh gayeleri• kelimale- bilirlerdi, fakat in.saalıklarmı una· la blflam.ıştı. 1904 RU8 - .Japon dır. Amerika ve kısmen ioYJ"et lar: 
alitr. TAM AÇILDI rini k.ul~ak tercih edilmekt€- tamazlarda. Ne kadar realilt olur- harbi, Japonların Rus i.icaret ve Buaya istisna edilirse, harp fel!ke- - A--, Leyli, bu ae kalabalık 
firmalar henüz ta.nm.t M . Mutf.a, 15 (A.A.) - Dün Mat- ctir. larsa olsunlar, ne derece materi· harp filol~ına kal'fl yaptıkları bir tiıte maruz he rmemleket, ilkönce Wiyle? 

ileri süreNk ~ la 'Ye Mil.Atfta tütü.n pi,-.sası 80 -.aı- İ Ih 1 lerini tetkik yalist gözükürlerse gtizilksiinler, baskmla patlamıftı. 1911 de Trab- semamn ~ek mecburiyetle- Biletçi, 'IUrbecle birkaç kifiaia 
etmemi§lerdir. ruştan açtlmı~" Geri, Boryah ve etm ~ vebulau mesed el B h_arpler.' felıiketle.r, hayat ve peli- !us önlerinde ttaıyan donanması rine dü. ~ .. tır. . . 

1 
ineceğini Ye kendilerine "er 8-. 

ğ a. ,,_ _ ___..._ ML. _.._ u .:~=-..._ ~--- . ı.._. e unan ev et nazırı . tik il d 1 Bugünkü ha..... tallini ,, ~ aç ve ~l"~ na ~ ~· uru~ nu•u.ı-a•Y• ve şır11.e1r Arth G Wood k uh . a m ca _e elen ile Bersa spekil- sehre ateş açarken, Roma sefaret- . ~ uın , yalnız lacağım aöyledi. Bunun üzerine, 
85 ku n. LL. ,......,.. leri . ~...n-.1r .J.-. 1 ur reen un pe m - ı- 1 1 -ı. 1 ~; rt1f 1&en 'UU- IMll'!r .tHt pıyaeaya '"? .......... ~ış erse iie temel larak b el . tarif asyon an ı e •• derece nasırlan· lrcınemiz sakinleri, vaziyEltten bi- .,...t,..e e~~ mysaraalar ıtayin ede- .Bayanm biri, kendileri gibi, •· 

50 il1 80 kurup düfmüttür ipi~ henüz bir~ göril- tetkik ~n ~!roı:~:sinin ~~ mış olsalar da, iuani "18hiyettleri haber, her günkü asude hayatlarını mez gibidir. Harbi kat'i neticeye yakta ciman hir müşteriye lü attu 
,_.,a iftk'* -~ .ir- memiftir. yasetini Genıhte etmesi mantıki o- sa bulunsunlar, onlar nihayet in- ) aşa.makta idiler. götürmek için düşmanın mamele- - Bu Leyli da kazık pbi bur• 

, __ ı.. sandırlar, birer ince insan terltiye- B" "k h b' "lL L... kinin imhalı gayedir, ya clikilm1t' ı 
~·ır. . 1 uyu ar ın ı- -.urşununu · 

nsanın ı·aşel Alman - 'sveç Hiikiıme\in cl>üfmanı mağlup sı a arak, bayata atılmaktHarlar cPrençib· Arsiıdüke tevcih etmit- Mahsur bir kaleyi ıtebdit eden Sonra öteki, Mltiia miifteriled 
I~ ve bu nasırlanmq kalbler, ta·'-- tı'. • , silah, vasıta ve usuller, timdi bü- U.tederek: 

~ek· dea ibaret bulunan harp ı la ~ 

l 
• h d • ei . bas't tamm ·ıe maı· DUf 0 88 r da, iuaaı mahiyetleri- .. .. __ _. tün bir hasım yurduna k81'f1 kul- _ Ne kadar Leyli va-·, ...ııedi, 

mes.a •Si mııa 6 •sı gay en ı ve aı um- ni büs'hütün kayW 1--111 • Yuruyen -.uıan, bu 'beynelmılel l 1 bil -ı..ted· Deni h &- • 
~ ~ ~ dur Fak t Ih 1 . l emez •ıı::nu, Dl· ı nlar balt L.. •ı>h Bi anı a m~ ır. z ve ava laepli de ltlll'ava dolın111<! . a su gaye en, ya nız tekim edemenıi-'-.Jı~ ...ıı ırnnu ı a-m~. r impara- ku ti i t b' abl k . ,,;:. " -Y 

C!O•~ S Britan ,...__ lthin !'Acıınur 111e, . . vve er , am ır u a ıçın "'6- 8 Le ı.ıı. -.b 
15 (AA) - J>. •. B.: OiOIWUml, 1 (AA) - Siefani: ~a \AUnmonwea i alaka- Kimbilir aasıl bir be 

1 
ı-. torluk olan Habeş1$tan ıtedıp edıl- ktadı 1 u, • y .. ,. 111 iri, anıa,ılan kea 

+__ :'- d ed ı..::t" • 1 _ se p e •aY· . . . raşrna r ar. di aal u . 
ya, ifı1a1 alıtmdıa buJnn.n .uweç &.c Almanya mumda mu- ar en va un vazıyetn:-ı:in siya- duju şahsi bir ktn'e '--tıı b' mek ıstenıyordu Çın, Japonyanın n· . 1. nıh ku arın enayı, aptal, sünepe, 

net' . tem' . . .1-f - mış ır- . .. . ısıp ın u ve aınır vvetı, hırt, f---&: 'b'd' 
nun*Malara• ~ eeeümle bedelenin ıenif mikyu&a artına.N ını ın ıçın uwu nyonlar ve kaç aV11ç İtalyan altını üzüaden bır ultı:rnatomunu almak lıakkırı. haıt:ti d 1ı 'dd tli d-..ı..-ı -...ıso, aı ı ı, filıin gibi bir 

----'--...ı- 1~- • :L..:.. -.:~~u _,__. sı-ı- müstemle.kie imnaıatorıuıı...· il d L· Y d h · d6""ildi" tı· h · h evam ve şı e a.ıvc t-re mina ifade eden bir parola !.Ilı.' , aon ~-"WI, ..aenne _. AWU'UlllR e~..-ı wı. - .. ,. su e e- uır vatan haini slffatı almq olu a aız '"& • • anı arpsız arp> mukavemeti temin edebilir. Bun- ... 
tan yineeek pGates, 5' IJin balm'da Wunan Alman tiaıret ğil fakat aynı zamanda müttefikler ~~ Guksa'aın, kirli ve tanlaalu kuvvetlinin ıtıereih ettiği bir usul dan mahrum olan ufak ve zayıf Artık bütün konuşmalarında 

patMla ~t. ~ İ.ıweç hükômeti ile ıelecelc ve Amerika Birleşilr Devletle!i ile g!">ı ~plftaktan sonra, bütün h• eklini aldı. Son yıllarda, ya kısa 1 memleketlerin, çok sürmeden, çök- yüzde dobaa hu Leyli tabiri geç
finldl Ge, m•111:1J ve 8llY- llaziran sonuna kadar ırmıteber ol· de bir çok istişareleri icap ettir- zınelerıni vatan mtidafaası yolun· mühletli bir ültimatom veriliyot', tüğün' Ü gördük. Bu suaş, bazı bü- ~-~iti, oturan 7olculardan ~ 
J'ramqa dlıM • hin mak üııere yeni ltir deniz Jn11ebe- mektedir. da harcadıktan ....... çaktmluyarak, bflariyle, . sonra, arslanca öl- yahut harbi, mütecavizin top ses- yük mill~lerin de mahiyetini Ot'- •öslerivle __ , _ _._ ala -...ıı: n-1 

ve lM bbı ton .._. cielİ. akdetmiştir. Churchill'in yakın«a iptidai be- meyı bilmiş hir Raz Dest , t • ,, ........ >' -..yor, ._ 
e hlZlr eidujuu biklbıP. yenaıtta bulunması mümkündür. tem• h li b:: . 8 nm er- leri ilin ediyordu. Ludendrof, müs- taya koyan '\'le haldkt ve muteber de ltir 1'iletçiye: 

._,. '11-L- iZ aya utün bu İDSllD)arm b' ·~...+ 
..,..,,,.-radald Y ahudil• hatıralarında yqamakt 41 bil- takbel harbin merasime tabi ka - ır ~1•.rcw~I!'. - Leyli, nereye geNik Jahu? 
hakkınd. Jenİ emirl~ tün 'bu insa 1 R a °: ve mıyacağı fikrinde idi. C han kaynakları ve san'at mer- Le71i bUl'UI neresi? 

~--- H· d. . " s· nar az Guksaya kar· k 1 . k' h . . f rber 
a lrömir hkclaai n~ı, 15 (A.A.) - D. . lı JD JÇIDI _ ıam şı ne derece şiddetli ve müşterek Roma medeniyet d:üsturlarınrlaıı .ez en yarın 1 arp~~. e -

' 16 (A.A.) - 8"1Mıi ajaa- Şarlri SIOTakyanm merkeEi olıan bir nefret duyınaktadırlarsa istik- mülhem İtalya, düşmanına, gect> Uk ~apmışla~dır. ~ık hır zumrede 
Preeoveda eber kahvelere sina- Mu h a r e b e si lal ve teref şehidi Raz ~ta'ya yarısından sonra, üç saatlik bir ıil- değıl, muhanplerın her ferdi ~ah- re kulaktan kulağa fuıldafarak, 

wrildfllae g&ıe IKıgl:adeft malara ve umtmıt hamamlara 8ir- karşı A o derece ateşli ve mfişte- timatom vermekle asırların koy- l~~aktadır. Hemen her . millet, Jdkir kikir aiJüpneler, keadi ha· 
iual a!tıMa bulunmı t mek yah'ltdilere menedilmiştir. rek bir hayranlık hissetmektedir· dugu insaniyet kaidelerine hürmd hu~et ~e ~klll kaygueıle, elde U.de oman kadın 7elculana u-

yblcu fi1Mftetifw ...: Yahudiler, alış ~erini sabah si a m ve Hiadiçini ler. e~' silah, vazıy~n alacağı ,ekle bıti- kalaroulaa, elleri)'le •tulaymı da, 

hatlarda IÜld& bir tre- saat dokU7Jdan evvel yapacaklardır ta yyarell"ri it.arıılıklı Bugün, bütün insanlığı tehdit Harbın matülerini aramıya, bun· zar etmekıtedir.. kokma!• ipreti yapPa•a•- Biili· 
miıftmit w irinci den!ee ı.t- Dahili~ mnare'lıi~, Yanudile- eden bir felaket YOlkanınm ilk li~ d b" le I" d _ .. 

1 
. Hava ve denız harplen, mahaır sa arabanıa içiade, bir panayır pal 

amiyle l'..ıdınlımştr Bu rin, alameti farika ohtrak ı;arı akınlar yapı1or selleri, bundan beş yıl önee Babe- a.n oy uzum . a goru ~ıyecı:!'k. bir kalede olduğu gibi dehşet saça- yaçoluğudur ,wtyortlu. 
WilnüsWMkt• lled ·., renkli bir pazubend taşımaları ıs- , şistanı ~:akaıken, biz Şarki Afri· Mılletlerı muhtelıf kategonlere a· bilseydi, Garpte nihat zaferin ka- Bereket ki, ben Sultaaıaluaette 

· ~. 1 1 kanın masum çocuklarına dert or- vırmak, yalnız kuvvetliye hak \'e ralarda alınacağına dair olan kana- indim de hu .palyaçoluklarııa sonu-

~- t1eaizi tehfılDBI l.;iA: tııldllıtı nıialiii taiı olmaktan keıadimbi alaına· menfaat kabul etmek! İşte dünyaya atler hükümsüz kalabilirdi. Fakat, au ı~edim 
15 

(A.AJ _ StefMti: ~ ~ (A.A..) _ Lord So- nıışhk. dil bir nizam veriJmediti halde haVllC1lanı , meslek aqldle. Meden- ftte .._ lld ... l ZU.., 7alt8' 
poct.llL· . . men'm, iııcilik teoldlAtl rew olup Elimhdeld ailü bJeQlİmisdi. 1 arbin sebepleri! beri ileri sürdükleri bu kuvwtU Belt-8til ---., daU ki ilati-

ızınin rslı ille w btls son günJeMıe iien General B Kal~minıizi Negüs'ün unuuni ka- Yakın zamanlara tadar, harpte f•kirler bun~ ~ ratmen • ...ı. ltir ptn bir başka otebüste 
Pndi mayin t.lailn tehM- Powell'in ,erine ~ ar; ra~gihma bqlaınakta tereddüt et- edef, muhariplerdi ve muharıpl tamamen yersızdir ve büyük ordu- m .. aadia.ile brpJapnuus. 

plmaıın eM.1fi. için ftJN'lllaı ber veriJmeiı:.itıe. loftl Semen mıyenler arasftıa katalmqtık. O 11- rdu, millet camiasının blil bir Jarla çarpJflllak utmrnndadıriar. 
bir 4HrM1e ,.,u.rım ia1dft 51 Jlpadwhr. 1 raluda 1apılaa ltir heyaebnilel zümresi idi. lar. Otman Cem<l Kandı 
,._ -'-~'... •·· M•aL:... u_ -·-• toplantıda llalluuılı devletlerden "lrm" . harpleri ı...:~:ı. Büyük harbin siper muharebele- ----l!l!!!m!lll!!ll!!l .. B!I• ua-u ~-.... _ ...... UIS' .,.-.- birin b' d.i 1 ~. ıneı asır uuıı.un var· ri mil 1 ___. .... _ _,_1_ 

---·--'- ııı: (A.A) e mensup ır P ematın söy- l ·1 ·ıı_. k:~1esini :-L---· :ft. ' yon arca looG,7- mtuUUDUf a..:--:-..J.1.-M; .. t-- bliA_-+.! -..a._ .,..... .. .Y""""-ı u.. ••• - Havae: ı-...ııu:.1 .. 1 ıgı e m1 ıı:a ıı..w n uı~u:u.., bari 1erin -A---:-+onda &URU&~'\&66• 
-..,; .\lm.W .. g- -• fU IOZ er ..ı. bahl'undu t'hdaf ed.i llecburi-tler ierak· iken, mu p UIUISV~,... L.....ı..u.ı 

.,.........,.1 mi llilın JCa1- BNC>kl!»' k~il yakan bir çakmaz: ı yor. ,,- büyük sarsıntılar bD"akmam.P.. Bu Bu harp, bir makine wuNır. 
1t1uaaa w.r ..._ ._..... ~~-=::.e 5 mtrekişi ~~:: - ... Fakat efeıulim~ İtalyanın kiyi dotunır. Büyük harbin dört harpte, :mildan yanm milyona var. Her iki tUllf mtılanıyor, Jaeıo aan•at 

•u"""9 tecavüüne upı)'an ae Türkiye- yılına sı-kışıuı icatlar göz kmnaçtı · mıyan ordular, zarbh kunetlerile evi, harp için çalıfıyor. Verdulı'da 
" m 9Cık kiti de yaralanm11tır. dir, ne Yqoslavya, ae Romanya rıcıdır, ı.n bir asırda siWıçıhk ve hava ejderlerile •Nefiriim• a- cephenin f,5 metresine bir top iQ. 

OTLA R 
ne de Bulpristan. .. Barakuua çar~ bu inkişafa mazhar 0Jımamışt1r, zerinde bıralatılt kortu sayesinde, 

1

fltoidu· Bu huırbk, harp içinde 
papwlar, &mi'yı üeriaiae çek- denilebilir. Fakat, harp vasıtalann- mil)ıonluk ordulıii'ı boızgun kafile- yapılmıı:ıtı. Ve muhariplerden bir 
ınelı:te miaa aed.ir? Babet mesele- daki bu değişUtlilt te, medeniyet lerine kattı ve mes'ut netleeyi al- çoju ke~di !8ğlarile , ~Jf'" 

Siam - Rlmf iç.bd topraldarmı si ne kadar çakk laiterse, dünya çerçevesi dışına çıkma~ :yol ar- eı. Pelonya ve Franeadald paaik tardır. Şimdi, her ~n at evı harbt 

lyaalana A41isa1Nma'• 
. eri Mitleri yıkarak, ye

Yuda anlllllllllll Ja.,,U. 
tlikeeetma.. 
Ne deraia Nan-el.Ilı? 

...... lmpuak, c:9-
verdi: 
Nediyecella .._..._ 
· den iltarettir. 11.u.. 

ediyede- «mütemut bir 
at nıttctlidüfü ihdas e

ormUf. Havamı eknr • 
z Nanemolla: 
Yahu? detli. Mltea.uHö 

t ınudtirffliti yeriae, 
·sağlam,..,...- ...... 
brulsa, daha iyi o1 ... 

İr laaMalın 

pek •• tice .. miure lirb· 
tidir, Wik. 
N•-.lla: 
- SoiuldaNaa savan. ı.a. 

mal ae hale plmjş olacak ld, 
ptkudakla keadisini .miuıe 
auederek, kılıfı keadi hafıa
tiaa apiı ceçıraif, dedi. 
Haoal•rın 

•oi•lılaiıı 

.Banlarm adamakıllı C'nihı
hiandan 'hahsederlerten • bi-.. 
Sim Maaem.U.: ' 

- Havalardaki Wtradet 131 
sene.si Eyltlündenlteri devam 
edip, gidiyor. 
İstifhamb halnflara cevattea 

bir kahkaha atarak, llAve ettir 
- Yani, A ......... ilk tep 

patladığı gtha4m•eri. 
A. ŞEICIP 

~ harita ltuhram la • derece çabuk bite- mı§tır: Hüviyeti sorulmadan b.11' hpeketlerlııin, muvaffakiyetin fa. bee~tedir. O müthiş ailihların 
cektir. b .... __ ,__ ..... 1r bir şeh- tihsalinde rolü büyıüktü. Buridan tahribatı unutulmamışltır. Bir tah-

vapunın --.uu&9N, .....- ri ki deh-+1 ·ı ı...-n-s..ru • 
Londra, lö (A.A.) - BaneJrok- O ekwhu munzam bir İsviç- rin bomba yağmuruna tutulması, böyle, harp meydanlanıun ınuh• . P .,..Nen • ..,.._.. en ,__ 

tan bildiriliyor: re palasmı, IUb tavaletli katlın- yuvasını bırakarak hayatını kur· riplere terki kat'f bir zarurettir. ride bırakmaktadır. 
Siıam reamt W>litine gör iki lar ve 'llol aipnlı erkek &iitiaJeri t armak derdine düpm insan kafi· Diğer ıtaraftan, yahuz ve ancak ~ o lfinler uuktir, fakat hn 

Hindi - Çini ta i ~ .. ' ile ~olu ~u aalosaada f1l eevabı !erinin tayyarelerden açılan ına· maksadımı ne pahasına olursa ol- halde, ıelec"ek ve ~ o ~ bu 
' YY~ pazar gun\.l verdiihni de •la DUhnam: meli ateşlerile yere serilmesi, ni- sun, elde etmek istiyenler, yine harp "1e IOD8 erebilecektır 

Nakonpanom u ve Sıam tayyareleri I •- Babet teearid ae denee ko- hay,t hiç bir kayıt ve prıta ba•- masum yuvaları yık:makıt.an da çe- M. N 
de Subanaket'e bir karşıh:k akım laylıkla muvaffak olursa, harp fe- 1 d h zı'ruhuıt ifnası, mu-Jü . . ..._ süratl anma an er 
yapmışlardır. etıaın • -rece e Şarkı aki t' ld edilmelf için baş ••••••••illi•••••••••••••-~ Afrikadan Avrupaaın Cöbeiiae vaff ye ın e e_ ..ti 

Hanoi, 15 (A.A.) - Fransız avcı 

tayyarelerinin iki Siam bombardı

man tayyaresi düşürüldükleri oil

dirilımekteciir. Fransız hava kuv

vetleri Siam'da bazı Mckfleri )om.. 

bardtmiln ~ftir. 

j C~r., 1Ş .f.A,,A .. ) - Ec.'\•ae ajan
smuı b!kJ.~.ne ~re huduttaki 

~ L .. T .. vurulan usullerdir. 
sıçnyacagma a:annm, ecaVUze ug- . 
rıyan HU.fistanın imdadına ne Bır milletin yüksek şerefim \ 
kadar süratle koşarsak, ve hu im- mukaddes menfaaini korumak va
dat ne derece kuvvetli olursa, Or- zıfesini deruhıte eden -ordu, bu u· 
ta Avrupanın müdafaasıııaa o ka- ğurda her fedakarlığı ifaya azme. 
dar erken başlamış ve o derece den fertlerden 1ıe§ekkill eder 
kuvvetli bi1' miiclafaa tesis etıaiı Ordu, milletin selimet ve saade-
olurm.• tinin zaminidir Ordu, saflarınrn 

Ş A R K Sineması (Eski Ekler) 
YAJllN AKIAM SUAltEDEN İTİBAJlZN 

Bia 8tNEMA ABİDESİ OLAN 

ARABACININ KIZI 
DUNYAŞKA 

(Atil " .. .., 
Jl'ilminl ıtlsterecekUr. 

Jıl-.hur Rus Edibi ALEKSANDR l't.18ltiN'fn Ramaruna.n 
~....-: 10dJodcll G&OaGB ..,. BILD1: DABL 

Göfsü bel aipnli diplomat, ba kurduğu sedler gerisinde millet 
~~layı.sile, Siaım ıl<! cevalnma bıyık altından giilınüt- kitlesi emniyet altmdadır. Bu • 
Frami.Z Hindi - Çinisi kara budu ,_ tü. Bir müddet sonra ağlamak sa- ra gelinciye kadar muharebenin 
Iarı arasında ticaret mübadelesı rası be diplomata ıeldi !e daha şiddet ve dehşeti darülharplere 
lml'\'Mraateıı ~ur. fecii şudur ki, akraltuınclaıl olan maksurdıu. Hele bu harpte cephele-

bir sn-bay, vatanan ulradığı feli- rin bir derinliği, atef tesir daireıri· Ba tibn bizi RUllQDID ,söbllinieki ıw ~ bulwaaa bir lıo. 
kete day'9AJ1Ulda, Parisia meşhur nin hududu kalmadı. Tayyare, mu- nak ,.uıctea. Po&&a SilrüdlöDaD km Dilber DUJIYAŞKA'nm M1atma 
Eyfel kulesia41ea U.l1n.i qajı at- "'•..;.. memlekette, ... _.... bir bot· ~ vermekle bitlD., mqaikiei, daniitan, hazin .-ıta1arile Cari* a.... ·-"t" __,..- 7aauwı ımuhtıetem lllmQ'Jannm ~atı içinde ~. 

ta. hJk blrdmadı. Aaıl hede1, inaan -------------------.. 

811 gtlll TAKSIM Sinemasında 

1 - ~ • mMAlllmaa WlFik 
Wr .. ftlfaklJeU olM 

Be az Esire 
(Ballme) 

kçe 

&tnır'ar .. 

Şimdi Negü e ait davalllll'lll "' 

• - ll8&İl!I KMlLOft' 

Londra Kalası 

Gojam tepesiadea Babeşistanı i&
tiklal lrupsmm ildaeı ve nıhat 

k-ına davet etıaekte oWllfa ha· 
ber verfliyor 

Ben Habeş milletiain ltu Hilen 
kulak venlitbae ve mtieadelenla 
bu iJrinet kısan• huaretle i .... 
edeceihıe ve matlab lnm ........ 
..... pir ...... haalllDllktqım. 

Kahn• ,• ..ttm,. Kaı..... •. ------••J ....... Uı -·-·· ...... 1 

Fllmclllk blrlhlmlzln en çok beienllen fllml 

KAHVECi GÜZELi 
......... ,. ,, - issi ••• alM6 ..... 

S A R A Y • ., .... -- bir bo da .......... , ......... 



SATFA - 4 iKDAM 

r l .... ,,_o ___ n __ ~..._._u_~ _____ m~-e-v-_z_LI_LI __ .. '1 FiKiRLER 
~ 

Bir Sa'nat Rü'yas 
8.00 

a.os 
11.15 Müz·k Is tik lal ve tar temin etti. Bu bııyiik fikirlt 

ındkiıreler onları yapan biıyı · 

şah'!.iyetler, miidafilere mPlik ~ · 
nnııkhı zafer kaz;,eudılar. KİT L 19.80 Ajans 

Yazın: MAHMUT YESARi 

8.18 Muz.k 

8.45 Ev kadım 

n.ııo Pnıcram 

H.83 Müzik 

::.: :: °"' Milliyet hisleri 
~: :: Fethedilmez 

Batını~ atağı Labmiu olunan Mc· 
deniyetler, infianları daima dal.e 
ku\ ~etli n1utaassıplaş.tıraa. en bii
~ük rolleri icra eden belki de en 

Yazan: 

1'.ff Ajono 
RC'SOll!" Şınnsi Kanlrnmız.ı, eğerjhaılı.rita'\en el' ırçasmın aç>lJmı€• _ 

••. 06 llfüıM 
anadan babada.. mwas yemeımş l>aııledıgU»• gônly« ~ bu .~ 

1 

11.20 Muzilt 
Ol-'a'<ll, re<;EamJ.aı l>ırakı:r, "•""· :ııe .ye inen....,...,._,, ·~ --T- ·.1""~ 18.00 PYoS""" 

tutardı. - Fn"<;am ıw;ıhyoc. 18.0C ll ozik 

21 .30 Konlıfma 

31.'lti Müzik 

2'UO Ajans 
22.45 Muz~ 

U.ıö Yarınki pr 
23 )0 K•panıt . 

Fr.kat zengindi Tı>bl-Oiarını .&ıt- 1 Bir gün, üııt.ıdı, 1-elefonhı , -ı.. 

mal< i çın• vapmıyordu. •Res&MD- bir !""'el.en çagırın.ışhırdı. U~: 

lık , onun ke.vL i<Jı . Fakaı.. aün - H-. dedi, bayan Nemika ge 
mn hıç değişmıyen hikmetlerIDd<ıı.ı leeelt. Beni, muhakkak beldeııon. 
hırı olar rP•ra. pt1rayı ÇE'k t>.m- ÜBiet gittik!ten ,..,,.,.., Haean. a-

~nkara bora 
15 • 1 . 941 ~ı 

dıı aa kuvvet, azamet ve hiimı@\i- ~ye gınnı.ti. Bayan :Nemiltarun 1 sıerlm ı.u 

rıı gosterme-kt~ gedlmıeır~tı. portreeir.., bakıyord<ı ve eh~ pate- 100 D<;..., 1!12.20 

Kalelerdir a.aç-n1& fik.irle-rln , bayalerin unıumi 

Hamit Nuri Jrmalt lesıııe.i. kok >alm<ısı nrtie~•İ bat-Ycuan: 

İnııan ha atın , .... tın yol'arın<la 

yW-iiyen bir yolcud\lr. 
Ki' aplar hayatın ~in vollaTI<ı-

chım. Ve ba."la mu ll» 
kabul t'ttim, 
~ ....... ıce cok bedbı 

da yürüyen JT'qanln en <'andan ve Mıdır} d1yordwn. 
• -- mışlar yerinine diger medeni~et- en h$kıki arkauaşıd r Jğını mkAr ediyorduJ1l 

Tarih n~dir? Şu tarzda dahi tav· [ kr, tdakkiler, itikatlar, iıdetlN 
L Havat Y-Olları maqıalıdır Çakıl, taplarım \asıtasıle )te 

sil cdeçilırı~: Ilır id<al halketmek, kurulmıL,lıır. Bi;,Jece \C ihtmal _, 

ı 
, . taş ı<aya \'e dıkPrlerl<> oohı<lur B ıı n,,'.ğım bır çok müle• 

kütlt";vı \'f')·a halkı bunua etr.afın·. iri, akıl züğürtleri Piik~·iiziinti de· 
.ı 1 ı .. - vollar gi.in gönrıez. gtineı; gorrocı . ni~ bu hUMtsta yanı • •<>ı> amak, sonra da bu ıdea ı 

1

. ğil , dağları yerinden ey·natmışlar· 
) ıl;ır.al, ıçin yine kutle H)'& halk dır. Bu yollar<ia eksiJ.....,.z fırtına. oogul ettiler. Ben ikna el'l1 

ve ka~ yatı ııeV<tinneğe raJısl 

'

la. rafından , aprlau nıUradelelerin l d l . d l ' 
. · 1 m<m e en er, ''~ aı.et a am an· Kıt.apların heT bin birer meşaıe- içın beni .bavatm içi 

hık.a)' ft~ı... nın filozofların uzuu \eneler ~ar-
ı lı il · h lk dır marôalı vollarda yüru»en m· !er Ha 'atın mi-<e! t 

'."" ~rı. >t'rapl•rı a .· , .. ne. ~-ı r 1 el f !"ki 1 .. -·· 
· _ ı~· e nll")' ana gc ır« 1 t>rn eı-.er t.•· anır .'olu~ avdırıla· ır ona voıu ... 

1
, terdiler. 

1tvlıvl· ııler, d•hUl•r. bu\ uk adc..n- 1 · b" ·· d ' 1 ·. ı d. 0 • · · . rı ır gun e maıı\ l'l t•nu~ er ır . 

Ressam Şın&St, gençt.; l:ıovhı bol>- ti. tır~ .. ı...-• aldı. boyaları karıııtff"a- 100 Frc. 
hı. erkek güzeli '*>yılmiı. İMl)lar ral< bezin iısloünde küctik duOe!eı: ıoo ı..ı ... ı 

1()(\ i E\.' l.Çft Prc. 
dıı oba. ne ~ıkardı? Zengindi. V c le ~meğl.: başladı . Birdenbıft 

100 Florut para, insanları gençleştrrı~ arl<asından mr kadın ~· duyartl'k 

lar. me.arlarının i<"indc bile ırkla· M d ıl , 1 · cl ıu gc>steriT. Şimdi eski..; gibi 
».em . . ı ı: e enı)t- erm Jl.i.\' J nıa ... ın a. ge· Hava' :volcusu, k,taplar sa,·cnw.:ı- lim. Ha.Yatın acı tarafll 

rınıu r11hlar11ıa t&lıhlrrıne. secıye .. n· 1 · d 1 k " ··ı·· d \n h 
" emt>'ln e e amu un <' 1 a· de önüne ~ıkar her mfımav. yıl< ar Fakır! ırfrzel tarafları da 

lerlne lc.-,ır e~· ıt'rlf.- .\lusa .. J.1.ı~ır- ı yaller en hü}·ük nüfuzu. hükJnii 
O, yüz ~aşında ıla olsa. yme gen• ~a.ck. Nemike Ayten. pamı~ ·~ ıoo Rayııın-i< 

100 ıı.ıııa 
- Warın kırhadarı altında ınll\en ı . 

1 
. 

1 
d. de •m • "e yornn,. dernm eder adet, ~ değiklir.,J, 

~ .. rrr.a e,· en1t!>ı er ır. . 
ye şirin görohıürdü. z.,,da ona hakıy-0rdu 

100 Drahmi Şınasi Kankırmızının atölyeı,ı - Üııta<i• vekalet mi edfyo<w-
yahudiieri kurtarınak fikıi ,\ le, or- · · insan faka t d 1..ı. .ne"'!.. ha .. :..sas ın- memnun olan insan 

0.917,. 'J\ırıl,ir: \ akıaiarı in~anh~ın 

1 
ta~a çıktı, a'1 rl ardoı.beri kanni· sar lıav.•lın bu ~el ıı yollarında, H~ he:ki.k! birer 

ıoo L<-va çok şık , çok 1.ar!ti. Aiölyry; ;ıör nttZ? 
ı.•:491\ korkunl' 1nÜt:•tdf"lrll"ri. kahraınaR ki ain ruhuna ,, ... , n•, ahlakına r t n<l" mec u • .ı• denHen ağ;r ve · ıaplann. lyihkkrini. 

ıırıE'k için, ona, tablo ,,.parış ecl<-n- H....,n ~vir, !ııeaıarı, piilet. 100 C.ıt ıı;,..u 
lt'r ol:.ı)'Qrctu, etinden bıral<.ı•: ı ıoc ~ 

· . d hklar~ı da,'\ anan bü'.İik harpler, ~f'· o· ı.• u-. bı· r , 1 ta ı\• 'n bı· r hamal- h' •---~u ını, nu.•ıarınaan ırrav• t"aın , .. _, ·· v lÇ UnUkfillatn, tıf 
ll 9"11, . • • ft-rler nıc·ı.kur )ı~Yalierin. İnlanın. . 

· ı etn.eı<tt-dır il;,zrNi Isa dahı zu· · <' " Bu a ı;ır y • n•ana azap ve K;u.planma daimli 
Ressam Şinaımım, perada gozı - Rica M('rtT" iifııta<ıa bir fM' 1: ı...-ı 

olmdaığı için, al<hğ;ı parişlerde, i sö,k>ırıeymcı. Perıat 
biç acele etn ıyor<lu . Ltıl<s ..tol <'<le ı Genç kadın, bar 1:iirliı hane; V"'l ıee ı....,. 

" lO(ı Dınar 
oı.tımıak sohbet etma 1,evk ~. : lrnrtulanuyordu ıotı Y<'n 

mtişterılerın de şil<iıv-et eıtlkln i - Sen, re.ıınndt>n anl1'"<W nu- 10(; İ•ve< Kr•n: 

yoktu. ı •t>ıı? 100 Ruble 

Atölye. her gün, mmf'rl_erle ıi•ı- Suç ü.ıüMe va-!<a_Jan~n .. H-n Eratı1'i - n -
)up boşanıyordu . Reesıı.rn Şi....ııi <k'.}Kenevrr boyrrunu bük>tiq!;ü: M....U. -..., ~ 
bu misaiirkrden ş\klıv~ eemıyor- - Eh, brraz .. 

--
3.176 

31 ıım 
3\.006 

19.81 
108.75 

ma.uınd:ak. bti,uk ~efaktil"rı unıu- J itikatJnrın. ıncfkfırtr.İn hırer net~·,;zt r~ı> Vf'_ır l{ı aplar no.ıa.ın bu rim .• 
mi ıı.tırapları ".1ınlaını..._ \-CfKat. yar- ı rr1etıdir. lsanın Ku ı tt>kı kabri· ~Aünlı r:afiflt·t r 

r ' 1 k ~ · J b' d" ' t dıMı. in~aulık hi..,itrini telkin ve 01 a•·na ına .. ~ :. C;\ t ı· uzunr j K ı fl· ·a n t.n. 7U me·te n ..... '11!!!!!"'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ıı~r~~lcınt:·~ liızun1unu his.setırıis .. , ~apılau 1 hli-.alıı• Sı!'ferleı inın fe, ... u p t df' " ı ·a tE ght'Urer, bırer ti 

ti. l dailerı ~int· <l~ni hn,'\allc.-r;n_ ir:~an• o. c ~p ""ır. b, Er l!:::.ı rd:r 0.nJar.•ı 
. . · d. · · ların ~ahipit:ri. nııl.' oıılarc<ı n·uta· , 1 1-lırı~tıJıt:nlı&:ııı 'eya lsa ınının 1 ı nsa.nJ arı r { nın tene' vur et 

kitah• o)an İn(İlintje, ·~·iiı..linii·.ıün ı a-s~ıp ,.e iınan t-tıni.., in ... anlardı. rrıt · ne ,., rd c>d<:-rler .. 

bir tarafına bir lokat \'uraıı.d. d_i ... J Ati1t·it. ,.e muht~ri. (;alHa "" 't'\• lns:ın zt.'k <ı n rchulütla da1mı 

Fransada 
lizlere k-' 

dostluk a 
ôu. Çünkü, siparişlerin geç kabn..ı · Genç kactın , düyimllyaırdtı: 

lımna bir ııebep, balı4r.e bulaar - Bana, de>Wusunu sö:-•le. Bura-

ger tarafını c;e\'İriniz tav~i:\'eleri. ton. bırcr chıhı ıdıler B·1nlar ınu· muca<H 1( halın dOOir. İnsan ancak 
ile. kiH~ntn içtiınai yitrdım '-""8SI- j taacoqpJar ''" inli.il den l<iitle kar- kitaplcı.r say<s,ncı:t bu JneÇ"hulleı.i 

Şehir Tiyefro i aa ıiayanao ii~ .tireğiııd~n birisi, şı'lnda tarih halkr•ıL·mı·diler. m.,_ v~;m< \' hakıkaı.e yükselmf.'ğe 
U bu JUZdc-n kurulmu~tu. Ha,·ariyu· df'ni~·eıin "'e:t·r;ni ç:iıhuklastırdılar. mu ·, Jfctk ol"ır lngiliz istihb•'' 

zırı Duff Ci 
beyanatta b ulf 

y-0r<lu. da. •Aıııl refosaJJl ı.angini:ı? &<!\ 
Fakat, ba2.1 günler ıitfüyf'ff \id- mısin? Yalısa .~~. m~• Anh

rayanlar. l<ap>d.a, Ufl'lı:la kat"· ı.st- valırn 
)l'Orlardı: Ufal< H~n Ke-ne'Y\ir, iıtiraf ettı : 

- Ü!ll.ıt, bugün meogul. Misafü - Ben, ressamını. Fakat., ~ bo-
lı:ı>bııl ~!)'t'cek' ya, ne de m~mba alacak param 

·Ü!ıt~t. ın ~ı, ııca'bıı n .. volt. Ne yapayun" Fakirim GE:
ctır? ·~irler. de bır meol<. gelelim, bu sıın'ata da cıtndıın t>&ı.'
Gün gelip üstada aordukları :ı&· lıymı. • "ÖBtat• ın :vamna U$&k n 
ınan, fil ~abı alıyorlardı: !anık j!irdim Te şirnd;, size itiral • 

- Bir portreye çal"ıyonan. 
pdiniz? 
diyor-ur, Yalnı;:, siz, bwa!o<• n.ı ... ı 

- Kimin poıılresi.ne? 
'Ö6tai giilümsüJl'Of, arın ce'Yap - Kapı açrl<tı. 

...,rmıyordu. Ha.;an Ken<»~r. ellle alnına ...,,_ 

Ressam Şina ·, gtnl~ defrıl. du • 
haftalardan, tııııı:tA aylarciımtım Ne.'. - Atöl~ yalnız kalaeatırn ı 
mika A~in poı<treane çal•Y<W- llfllayınce., he-r !!l'Vi unutuyorum. 
du.. - Be11irn reımımı, GİZ mi y "P 

Nmıilı.a A~, lroy-.ı kumral..,.,.. 
lı, koyu ela gözlü, genç. gü ... ı bı r 

b<ltn<lı. &.am Şinasi, onu aevı
yordu ve glbı gıeçtıawe, ooe daha 
çok bağlan<hgını lı:İ$9e(İıyoniu . 

yor~linuz? 

- Hanr' Fakat, p<ıl!lrenizin ~:i 

Zf'lli~nızle mutı>nasip obnMrnı ,.,_ 
Wirıı. 

.N~ı:i<a Jo.vıen, elini u1111tmuıt .. 

- Teşekkur t·deri.m, üstat! 
Hasen K.-ne\•ir, genç ltadıntı' 

ktifuk elini minnf'lJe •ılı tı · 

- Jl'akat ti"1a<la sö ·iemeyiniz: 
Genç lrndın tl i:-iincdivdi: 

l&IJ IMl P8'9 ~ l'aDU 

...._-aıt.Jtd& 

APTAL 
* Komedi 

)tJl/!Ml ............. -

......... ....ı 2t~cl& 

PAŞA 
HAZRETLERİ 

Havquine zam teklifi 
reddedildi 

Havtofaıoı firl<et· &....ın ve mal
zeme pahalılığı iddUı ederek fiat· 
!ara 2Ml1 ıeleınlıj fakat belediy~>ee 

bu :ven, w-klf! ile kat'i <>laı-ak ,,..o . 

- Y <.rır. ~liniz. beni görimiı. 
All.ölve isını h~lk<ieriz. Hiç menık 

nuıı ,.e huni~rdan wn.raki kilic;;e Amerikalı Edi!-.on elekıriı:i, İ· Bır ~ unt\.'''<r lçin muzır ki1ap 
ve.'\'a bırı~lıyanJık dinı sühkll'rinin, tal~1 alı .\'Jarkoni dahi tt·l ıı:i kıta· oktu!" Her k ta.., n hattfı gavrıah-

ı ' 

1 

b.fn.ın kurdtı&-11 e:;aE.1otrdakı ~ıkt Jar ara .... 111<l.1 J.c11llJl.ifi.lU\ ... rctd, O;.\ U ~r" bır f>Sf'l' n bl}e bir mÜn;\'VeT'P 

~e çok nıuhafa.akar ananelerme ı' irat c~ lediler l.lunıar da hı hirer fa'·<W' vard r Loodra, 15 (A.A.) _. 
l ı.ı;ırlar ı:•çtik~e itirnlar fazlalas· 

1 
ııı.ticit mul.teridil~r. l"akat ~ i"" B, k t-· terb ye miı'efe-kkir -ıpaganda na:ıırı Duff '1 

nu~ . Diha~·et . .\.lmanya. da. ~artl"n bunl~~· inıan e-denlt·rın \t' kntle- re .ornıL.;::ct- · akşa::m ntd-voda yaptıjl 
Lııteı· pro-•anlık tarıkatını me~·-1 nııı ılıkatları kar'1>ında 'a!ııı<rn j T b k . .,.. d. ? ~- ..._ ... ., ha'- ,__ ~ 

1 

~ . - er ıvevı lilnden 015,en ın ,~ .rı·anO>d'Ua a-n JK."J r: 
dana çıkarmış, '.'-apınıstı. rnedeni,ytlin ~t'"rini dt:,.:i ... tırtbıkJi-. ta olan İ ·ıız ...._..1- :.,J 

CHaF nr ııc. ngt """"US"". 
1923 ıle iklidar me,kiine gı•len J !er, tarihi dej:iştirı·medilı·r. 1.Ja~·al- _._

1
• .. ır. Ga ..... __ .., 

. Terbıve_., _,.Je-r<ien! ~u 'i"' yın. eu~ 
IJer Adolf Hitler hıri<tiyanlıj,ın. ler ıı lıalil.lni, nio~irlı·riılir kı. mil- dan a'·--- '--'--!er, 

Ha· a'ın çir~:ıı taraflarını, ba;ı ....,...., """"" 
k:a~·de,·lcriiı;imiz, tokat ,·urulau bir Jetlt"rin, ırkların ruhhtruı•, seri)·t» m'-'· ,,..rıne· ;._.,it. L-'-' 

.. t,.ren~ sahnE:lf'Tın.1 tasvır ecien t)lr tUJ ~- ..a,u ~- ... ~ _. 
~üse. digc:r tarafın. ~·anaj'{ın uzatrl- lerini , tarihlerini. talihltrini ıne· y _ _,..,. • 

Y. ıtap, fkr~ıı n.< 'at etm<'mıs bıır tadığını ft uwı•ere l 
ma•ına ııuıhalefelini bilriırmi~. lo· zarlarında dahi biıııtrre Sl'ııt·den- garaı:kfa""-- zail olal': 
Lata. 1,.t. ... •la mu ..... L ,.1, ·ı· b • · 1 . 1 1 1 d t>nc 1~. a Yl' aTa SM.•ked'C"bilır. Fa· "'6-ul 
11o ,..... . ..-v "'"ını ı an, erı emır erı a tın' a bu un uru-

.a• ı:n.n,.n·ı•r bır a<1;1mı asıa. . . akl limin geçtiğini 
•ylemiştı. yoı-lar, 

1 Ki;ap];.r "'ıı ' ~ idı• Yöl~n biı· dir. Cooper WlerinıP 
Bu •a•i)el hırİ•ti~nolık dininin Bii)·Ük fatihler. bii) ük harpler· ................ . 

mez_ Ac: da o 1si.l ı-- ak .kn~ı 8Ö/le- ~ ... u ... "'9 .. .. 
ıne.rkezi ,,~~- mUnlıt"'ft~ilı olan Pa- le ~ehirleri. Kıtafarı 1aµlelıuiı..;ler Franetı-'-T, _..;.:.~~ı ~ 

rr.t>Y.tcı. c. ~;a C{ k ırı ne7.)er ~ 111~ 
pahk ile, prO(e61an kifücleri salİI.· &ıra"na giöre horap e.\ ]('mİ~krdir. Fro~- İnmllı: .~J 

Kitapla" ha,aı• •em,;ı ederieı- 0·-·~· • ..,. =· 
!erinin itirazlarile korşılannıL,, Pa. Fiihrer A. Hiller a\l<>rdun, tok· ,, 

1 
ven'-'-- '-·-·•~;;.~ , . · . • ı n..itap ar bize hco,atın Diz::en uıak- .ıuııt:"J1 AUTU.-~ .. 

pa, 'atıkandan h"~"a lngılıl"re ve· lordan, hpôio+Iİ•llt'Tdl"ıı pliitok· 1 . " . .. lıın--'-·-~·rlar. 
· '·'I" 1 · ·ı • r ar<;.~1 r·c,e n eatn sahnf'lE:'rJn.ı gos JJHtAWKD 

va Anglıkan .., '"" ~rı !zef ""· Ken· ratlard.ııı hah>l'!rnrklt. gareleler· l - . 
Size genç 00- Fr ~ . · . · ) . . . ltrr,r e~. Kı:aplar, hav t hakkınoııkı 

lerb.. ır~ baş pı">kOpO&U 't' Bır e dt> tlt'!Srl·dılt-n nutuklarnulo r••rdu- ' l . , • 
'k • ·k 1 ı..·ı· t.ı.g N•mıı ıama..'!1 .. ır. bıı.e bılme-

SJ n.me-rı anıH pro1es an ı ı~· ".. ·· ı · ı b ·L · ·· ı · k 
::1 • • • • ,,.nınnz 't'' '' .... , " gıvı "'"z crı, e· ılgirrı'z Yenı veni fE'\'}er öğretlr-
lttı ı,eflerı HıtlH usulicrınr kor~' l limtleri. fikirleri ıekrarl~nı:ıkta· ]er • • · 
müttehit •·•ph•· alowılardı. ı dır 

· K:· aplar hakıl<at ara' ın ~ ~-
'39 .vılının son a) farında ilk de· ..,. · 1 

e1u nizanun h~,kiki 1n.:.nasırıı, r·qlıtarıdırlar. Bız k.taplar n her 
la olarak. Papa nl"7dinl' fn kalatlo k .ı b ·h d 

. , . nıa ~:.t ını u cı ctic·r l hu kı~ım· , r lJe bu ~ .. ra\ r bir kaıpısm a-

anlatacağım. Bır aııudJ 
tayyMe iml'l eden bir 
ci fırtmah bir havadal'.t 
d<-rek havııln~ ve ? 

varelnıne tes;.<lilf 

:Hemilı:arun porı.-e.i, btr rurki ·1-
iler liyeınlJ"ONiU >, Ressam ŞınMi, 

paleıt, fırçalar elin.ıc, nırı bovar.
m~ tuvale bakarken, :viık.9.-l< b· -
:ressa.ı:n olmadığın .. bır..z >\"fl"livor
du. - Burıı.da. "8c.i<'ce • ü:ıtat.. ın 

tablolarmı tashih etmek1"' mi vair ;t 
ff"Çiri.'forsunuz" 

tnurahhaı-.: ,-c-~'a "'t fır vazıfP~ıll"ı !arda anlııtrnak j..,ti' orhn· l~1kirft. b;l' - sız İ-8;'\j cıff:<'·<:: 
eıırn<-vin •-ı .. k k 1 h . ,. . ca . ırız .. 

· prorıır.» an yu !-if' tır "" "1 ~-e 111 j rin, İrnanJarın }tıkatlaru1. ~ilahlara t . ~ . .. ku\·vet}er" s:.1ınc 
~ .kadın gittHt"len llOftJ'9. .. 

t6Jyede, sinirli cinirli oola,,Y-0'!" "" 
kendi kendine ""8arflt ""'"'ıH *" 
..,_ g>b:i ıterlrrar ediyordu· 

Ve N...-1,ikf A';tetı, artı.k ,t.J~tat• ı Miron Ta~·lor"ıın g,; 11 d.,rilme.~ . • . 1 ı "an mideıerı g:oı •nsan ruhla· 

U··•--· •· k"l' J • .1 la, alt·~ 'e yangınlarla frthedıle· el· daıma 1 l'lıin ~d'lrrek •s•eı· d~vası iiir:ında i>t'kıemege hızım' gormewn~: 

- Gi<11vorwn, dedi. 

- Bu portl'f<le muvaffak obır_..-
- Ü'i't;;t, SO<'al'b<l, "" l'e'Vllp v--

luca-Jz.me Ji,ar~ı l 1~t tl'ID ıttı 'Hl· cı. cı 
nıi;\·tteı:-ini , tarihın gf".;nıi ... asırlar- nsan ruhların. tatmin C'Qf>n, İl.san Bt, 1-"ran~ı- gen<.: m 11,·0 

d1nı temin ve takvi:tc g"'-~t':-.İ•ll d k. il l b" L- rrl- 'n F~nsız n .. • Jbı 
a 1 s.a •a arı ı:.ıf' i~~t edİ:\Or. rı~ ıların doyuran, ın'i.nn r.:hları· l 1 ~ u •ıc::ı. • 

matuftu. ;\1••.,..,·iliğin ~n bii,,·ül; · - gizli bır arzuyu •ahal<k 
hahamı ile Mi!\.tt'r Rom.rvelfiu ~· GeÇ'en umumi hurbin tt:~ri t') le- gıdalarıı. Yeren kitapJardır 

pn. 
Uşağı Hasan Kenf'Vir, bir guıı. 

- Ha.,,r: Üstadın alft.•gı ~i. kı
rıl< fır~aları, yarını bo:va tuplerın: 
yu<tı'-'f," bezleri, muşambaları 1ıoı>

luyorum. Odamda. çal~yorum. 
- Aıöl.-enizi göre-bilir mivim? 

mimi ba&bihalJt•ri, hıritottİ) ar.lığın digi. t!'knigin İJt-rltnıesinin dogur~ 1 ] la~ atta. ~itapJ;ır kadar sam!lll1i ge yv, valf ak cUnuş.tı.ır 
- Artık 'ıııı>lrlıkıt.ıın. iıflıifa l'«ıtiit • d , · kt d b ı · 1 · 1 laffa Fransız kı.,- ın z,ııE 

katoJik. nrotf'Stan kiJi~elt>rini hun· H~ll 1 •~a 1 \1 lfillllUl ı;ıııa l':-ı ra~ cı,tlukıdr 02 incı.:ncitgım l<ıı;bır arka -
nı! oovk,.siniz, o kaıdar. Yaı·ııı r·- ı · ı - ı 1 • rtnclrte oldttklanl" ,r 

lıırtada: - G<>rülecek bir hakle deg l 
- Muvaffak olacırlt&ınız, O@dı. Sergi a<;tığnn 7.arnan 11fr'"ürsi>niiz. 

'8rla birtt•Etİrn1eyi ~min makMWfj .. re.(•rınt t'll, zan.•an.tr. İ ıti~·H ı.: I fi a.nı J:ı dos fR~a\'VUf eôe-nem I3 
belıhy< ....... 11' • h 

it yine gt-~~en yıl yaptln1ı1 bir işti. refa tan ~ enı nı7.anıd., ltuh~t'dıJ- ,.'1k't1P'""1mi k tapJar•n'la ha-..:r·<ler. ta m<'vki alat..J<larıl' 

ıçm fı:sa• beklemek cd 

D.ıH Cnop<'r hür f't 

'"'" onun §d Gere " df 
sitayışle bahseden k ce 

- NeN>deıı anhwrsun ° 
- Fırçana ııçıbnağa başladı. 

Üq hayr,.tle balıı,.or<kı; 
- Sen, reııimden anlar mıam? 
- Hayn- amma, belli ~ ... 
Şınasi, o gün. uşağa ba;ış~ ..-dı 

brr \'OCuk gibi de scvındi. 
Aradan günler geçi.vor vt• iiı;t.ııt 

- Sergi<!<', sızın tır<;omzilo.n 

çrlmıa bir poMrcmın wslıır edill'Jl<'. 
sin' istiyorum. 

- Maale6f'f lıııbıl değil. 
- Neden? 
- A t.Olvem V<>k ki ... 

Genç kachn. çantasını açtı, ltücii' 
bir karh·izio! çıkardı , Hasan Ke:ıe-

• 
H-ı.ıoan Kt'n!M'H, kapıııın çmgıfagı

nı du~·arak 12vaı:ıd, g&Jt.r ,nj açtı. 

_A_1olvt"<1e kf'ndic;indE-n havk;,ı. kJrrw,ı._ 

ler "oktu 

Mahmut YESARi 

Hureti İ...,•lan 'onrli, 135ö ~·ıl ıne,i, filhal.ika kiillo.n r<'zbeden ':11<.rla 'uk;t g~~ririm . 

.. '·~ at i .. J<-lık dı"nı·n 1· kuran Ha·-- bir ınefl\iıredir, 1''.ık•ı i'ıikliıl H K. 1 . .. ... n-· •. ıtap ar savesınde b:r çu'k lılım-
rf'ti Mohan:lmet. itikaılaJ-ı birlt'~-' tııiliye-t hi~lerinin/ iın~nlarının, )'e- ler. ırtıht(•r'leT fi-01c{lar, mus-k -
tirdi. \'eh.di~e.r;nl" rakip olan bi~- ni nizamın i!lilinatg:Jhlarındnn hi- şina lar, rf>ssatnlar hulasa büylii· .. 

lerre kabilrler ara>1nda •İy a•i bir· risi olan i•tila , .• Mfe!J kar~"ında adamlarla doı;t oJ,Jıım Ve bunları11 
lik hn'lıle getirdi. M~fkiıre;ini, fethedilemez birer l>iiyük dağ ol- hayat hakkın<la k ılagıma fısılda
dinini biitttn diinla~·a neşri]e yüz duğ-unu da unuımaınak Jilzınıdır. d:kları fikırlrri. f""!.,;t~ıit-aları dinlP.·· 
lertr mil)·on mümin , silik, taraf~ Hrimıı Nııri IRMAK dim. Bu f'kirler: akıl tı>rnr.inıe vuı·-

• B.ı fedakar Fra. 

ı:====================-====================================- -·--- - __, 

di:crı it;i'1 dlln) a<l.ı e 
şey ola" bir dava ugru 
den feraga-ı etmış buJııP 
tün bu aske•lerı ıeslill' 
imtin~ ct.meğe "'""k<-<ltP 
nnda del-in bir ı;ufi'lil B ÜYÜ K TARiHi RO M AN No: 105 dam telef oldu. Bu ıruretle düıpma

nı blJl>'!laımış olan Hasan Bey laı
leye k;qı.andı. Kaleyi şiddetli mü
dafaa •a başladı, Kabilelere de ha
berler yolladı. 

Külli:ı·etli imdadm gelmesine in-

-·~---- Yazan : M. Soıni Karayel tizaren şim<lilik düşmana müda
faa, hazan hu.nıçtar ile dÜffrnanı 

Anderya doryanın yetmış dört Hayrettin Paşa henüz Cezair'e l liıei:ı edecekti. · 
büyük ve ilci yüz küçük donanması vasıl olamamıştı. Oğlu H-n Bey t-

0 
il tan Al ı 

·· · k tl •. ..,,.· muhaf ed.i ~,,..nyo ar cenup , man ar 
ile Ispanyadtın Cezayırın Wıüne ~ UV\Ş·e ~ "';~uı , . :;. - Garptan, İtalyanlar ye şövalyeler 
teldi. · a1ı- en ın as;c~rilı Mrryl a, I denızden şelui muhasare. ~or-
şarlkenin müthı•_ doN.nmaıımı AJmanya, talya askerı e ata 1 d Mulı ·-~ h .. 

.. ar ı. asara gecesıı-.ıe enuz 
Ander) a Dorya idare ediyordu. şövalyelerinden murekkıep idi. bir muvaffakıyet elde etıne:ıden 
Don.;mmanın içinde oo binlerce as Miktan da yirmi be§ bin radde- mukaddem, garip bir hal vaki o}-

Jıı.er yüklu ıdi. ııindeydı. du. Şiddetli bir fırtına ve yağmur 

Şarlken şehirdPıı Uç saat u1.akta Ha.san Bey asker,,, a$ğına bak- ortalığı karnwı kar~ etti. Bütün 
bulu:;.ar Metoos !11e"Jbiıtde kahi:ya rnadı. Sahile hlıJ<un olan ıepe!eri gecıı devam etti. Düşmanın çadır
ço.ktı. Bi' çok ktbar kadmhır ve o- l§gal etti. Düşmanın gemilerden 
yımcular da beraber idi. Çtlnkü, ~dcşuı.ı, çıktığı yeröeıı Cezair şeh

Ş..rlken ~wk•ne !"leelup l:>ir lmpa- rine kadar salıllden yürüy~nü 
r atordu. Hemen her ııııat etrafında 1 ufak tefek ÇUha ve ooslruı roWıa

bir çuk kadınlar bulundururdu., rebelerlle güçleştirdi. 
Jlittfı, kadınlarla ~ bari>e Diişınaıı lif ııaııtlik ırr.ıc-.ı;.fe:ıi an-
pdeaiı.. cıık üç gunae c.Iııoıl<li. B ırç<M< a-
a •- _,, • .. 

1aı ~"' barınacak yerleri yıoıktu.As

ker ıslandı. Soğuktan iuımıldana

cak. hali kalm.'l<iı. Çoğu hasta ~ 

tü. Düşman oonanmaw. 
büyük fellılı.ete uğradı, 

.B..şı .. Amiral gemısı 

i6e, daha 

arak oo 

dört bllyü.k VC' yuz otuz kador sair 1 bir harp nu.m .. yış. icra.•ına .kaı-; Fırtıııa llinımt"<l<•n devam elti. 
g<·miln bati<. Dli.•ıııanm ..acile çı- kı~tı. Çunku, ı<admları orıun için Ni.h.a)et Şarlken muhasarayı refe
kardı,gı eşya ve levazım deniz dal- daı·et etmişti. dip, çekilmekten ba~ka çare yo.k
gaları taraf;n<lan götürüldü. Üç Halbui<i, den·işin biri .iıındadı i- tu. Çünkü, fırtınanın ıbakivesi bıu
yüz gemiden yü.2 parça soığlMn lfthinin vilkı olacagını evvelce id- lunan donanma fazla bir folakete 
kalmamıştı, dia etmiş, fırtına, büyük bir fırtı- daha uğradı. Gemilt>r<İe me-.......,t <r 

Karadaki ııskeı de bitmişti. Fır- na çıkıp, düşman oonanımasını ve l lan ikıi 'bin kadar ...,;,_. bırcten ge
tma o derece büyük ve şiddetli i- askerinı perılj8n eyliyeceğlni söy-ı rnilere hiicum ettiler. Anları kes
dı ki, şiddetli sağnak ve görü.ime- lemi:;>tir. Bundan naşi şevk ve gay tiler. Alabildiklerı şeylen alıp lca
mi~ kunı bir so{;'Uk, çırçıplak gel-, rete gelmiş olan Türle diliiverleri, leye kaçtılar. 
mış olan düşman askerini perişan düşmana şiddetli mukabelede mı.. Esirlerın, fırtınadan ifttıfa<ie edip 
eylemişti. Hemen ht"p6i haı;ta düş- lundular... 1 düşman aıskerlenne lıilcuımı fed 

müştü. '.rimk dilawrleri üzerine taarru<ı: 1 olnrnş\u, Dıişmaıı donanmasını al-
Hele, kadı.nların ve kıibar mise- edenler, İtalyan askerlerı kh. 1\iric 1 tüst e-tm" ti. Üote de, bu esirler 

firlerin p4'r.1>:3n halleri görülecek. !erin şiddetli mukabil ltıarruzu ile• 'Nirklerin elın<te owunan Jcale) e 
nümunelerdendi, İmparator Şarl- İtalyanlar mahv ve penşan o~· ı ge:lmışlerd . 

b\ll<Jnan namus ve 

kar.·ı besledik ler- derifl.~ 
lann b11günktl rr.u1ta<I0'"1 
dir. Fakat zafer gün 
şereflerınden başka 

firıden büvw: olacaJıl~ 
!ar memleketlerine 
girerek vatandaşları"" 
!eri hürriyeti yeııide11 
lerdır. /, 

~ IJ 
Urugvay prol 

Buen..,. - A'res, 15 (/\' 
sa'1.ın i gal e<Hrrı<"l"l'ij 

•ıırı~ 
gıda ma de'ero go 

1 
ken'in muauam Ehlisalip d-Onan- !ar .. Bırakıp 4<açtılar... Şarlken'in vaz.ye-tı kötü idi. Ri- İngiliz muavin ltnı'"° 
ması, muazzam ve Jru...vetli ordu- Bu kaçanlar da 9Cıık a:ıı mik\arda cati felaket içmde geçti. Karadaki tarafından durdurvlıı 
su, maiyetine getırdiği ei<ooir ve 1 idi. askerini ge-ı=Jere almak güç ol- tevki! e<l leıı Mentie 1 
kadınlar acma<:ak <ierecede peri- Düşman, gmı.iler<len en: k çıka- du, :F'ırtına katiyeı meydan ver- Frans:z ftleb' tlrUg ' 

. te _ .. ıard Bu, Ali ramarn.ı.ştı. Ftttına ilumıalı §kk!. tle miyonl Türk as1tcrleri de, arada nir prote!rtosu ü• 
şanıye. ugraırn~ _ L . • a- üç gün devam etti. Bu miiddetçe bl." kaleden huruç edCl!'ek düşn;.a- mı; in:~- Fra 
hın Türkle.-e bir lütiu ınayet.i kil, ~n m.:keri SU&U1Z ve yıy(JCcılt· na hüru:m ar y;ı.parak, lz'a edi- !etler arası nak k• 

(H. 948) · sh kaklL SiiYarı bay> adar :yoıdu. Tir olarak t rugıı.ıı'" 
Böyle .olmaıkla beraber Şar~ si;> ~e<llier. 4 en. .....,.>, 



ŞEHiRDEN 
RÔPORTAJLAR 

Et fiatleri meselesi 

Sovyet Alman 
anlaşması 

Amerikanın 
Yardımı 

Banlladaı klfıı ltal- Romanya 
yan kumandanları Meselesi 

Cenubi Afrık 
gemileri 

- .... &anlı ı !alt ...,.._ - (Bas tarafı 1 inci sayfatla) 
d:ımm ehemmıyetini itiraf ~ Gazetelerde okudum ~ <B-. tanlı 1 iMi ~) ( ... tanıla 1 IDelıle) - a.. Umılı 1 mel sayfada 

1enf\r. gençlerinden dörtte birl ölecekmif, bıtT «nıPU, Bardlanm. muhasaremıdm BuJcarietanc1an ecnebt kıt'a:Wn· ayni lnnnanda altmda bırlt>şru 

b h 1 k 
Alman ademi üdah l bu " zaptından enreı mezJtör şehri ter- tedir 

me yanın, m a e propagandayı daha doprken Jı:ıetm.be muftfbık olarak sahil boyunca nın geçip ve bu hU8U8ta siyaııi te- · vzuu a so ur en e komitesine dahil lkılunduğu 31.rada boğmak lazımdır. Gençlerden dört- Tobruk .istikamatizıde firar edm 40t- şebbüBler yapddafı hair:kmaa ,... S- Malaarehelerin Tafınl&tı 
• İspanyaya yaptığı yardımlar ve ni- te birinin ölecetf. müıtaleası -ki ben marı kıtaJarmııı öncüler kolunu ~ hancı memlebıtlerde tahrik ed.ıci LolHira, 15 (AA.) - İtalya 

hayet Yunanistana kar.şı ıkendisıni en büyük yalan olarak telakki~ etmekt.e idi. Bu U'81brmalar tuncHdea mahiyette ÇJkanlan şayialan Bul- &iaderilmit olaa ve pike taarr Ka J "' J Ja bitaraf addettiği halde Adıiyatüt-~ şimdiye kadar söylemn\f t7i neticelw ..._.tir. Filhakika, Bur- gar teıgraf ajamı tekzibe mezundur larmda kullanıla Gazi bombar Sap Af meger ne er yapar 1• te Alman vapurlarının İtalyan ııs- olan en çiritin ve en haince btr ricw tipindeki aftı ta77are1er1 aabtl- Filhakika hiç bir ecnebi askeri kı- maa tayyareleri Yunaıa.iatana • 

d f k d b•J ) kerlerini Yunanistana karşı .ıar- sözdür. Bunu yazınız deki yarlara tıemlllJ edecek kadar alçlık- tası Bulgaristana geçmediği gı1'ı .U.. IOndenllMlline mini 0 
mış a ar ID a 1 e o mazmışız •• bettirmek üzere tqı.masını müm- Yeni kanun layihasına verilen ~:s!ı:~:~:!: Bulgar hükUıneti de hiç bir ecneb" ~- yapılaa bir tetel*tis esus 

fstanbulun ezeli ve ebedi dıel'tlıe- diyecekain. Olma! Ben, kendi ıwi- kün kılan tertipler, bütün bmılar, «Kat'i salAhiyetlıeh adı hakltında dir. Bunlar İnsilk tayyarelerinl ıöria- hükılmet nezdinde bu hususta te- .. İltciliz filon tarafından h 
rinden biri de et derdidir. ikide mıe bile .kQma ,atürsem, ndJaJra Almanlan Amerikanın İngilereye ne sö~ sualine karşı .Roolıe- ce dfınlz kenanadlıki mata.ralara i1t:ica şebbüsü. mucip olacak bir sebep de mete air•tıbwttu. Nazi bomb 
birde, mevsim me'Ylli mbrıelenir. ö71ıe yapactlP", yardım etmesine asla itiraz etine- velt gazeteciler toplantısında de- etmete_ idiler. 'Rıı"Mhn id Pin ~ bir yoldur. m... tayyarelıerinllen hiç olma 

Gazetekr elit yine pahaya çıktl.. _Neden? meğe sekveylemelidir. Evveli İs- mişt.ir ki: Hunicana ~ köCGll bir 1'817m 1a a iki&i diifirülmiiştür. Inı 
Belediye. :flatlarını lııontrol ede- - Abfmıyayma. ı....n eli ah- panyada sonra Yunanista11a veya Kanunun mahiyetini ifadeebıek ~ _llUPWNll dmU& kenarında ... Tobruktakl flRlbar m pmisiae isabet olmut ve bu 1 
cek, pahahlıp sebepleri neleıdir?• ftla. ew derken MnıOaya, akra- Moskovaya ~ Romaya ıkaqı ">iT için filhakika bu, en iyi tAb.iniir. ııwı bir mahalde ~ ıöırmill !Diler hasara ujranus ile de, fil . . ...... ı.... lar . h ham ti olm k-Jt V . uır. Pilot bu IMlfiaden alikadar ma- (B 
Gibi 3- yarzar · Mev.ilm ge. baya dedcen .9omfuya, kOlllfUya ~ ~ . ıyan şey """'l a &şıngton, 15 (A.A.) - Mebusan ltamlara znaınmat vermif ve onlar da aıtaarfı 1 mci •vfad.aJ •- muhafazasına terkedilen 
çer. İfler yoluna girer ve nihayet, denen ahbaba, ahbaba derken 00• hır yerde 'birdenbıre harp hareketi meclisi rPisi Rayburn gazPleci.ler vazl)>eöen bir harp gemlelni haberdar lar bir çok ölçüden başka 80 bin '!8ir file tapdJiı mühim mıktarda m 
yenı mevsime kadar, yine, et işi u- tiin müşteri19... olamaz. toplantısında vaptığı beyjnatta de etmişlerdır. Harp gemisi derhal bir mo- vermişlerdir. Halbuki İngilitlcrn seme ile Yuıuuıistana kadar sa· 
nutulur. Günün birinde, bir de - Sonra? ALMANYA İSPANYAYA mokrası!"'re yapılacak yardım halı'.- törbot ındır-erek firari grupu aram17a 1914/1918 harbinde Mıeırda ve Fi- mea yoluna devam etmişfü. 8 
bakarsınız ki, et birdenbire fırla- - Sonıwıı iflAa. •. Ne olacak? HUBUBAT VERİYOR kında.ki kanun Iayıhasında yapıl başlamıştır. KJSa bu· faali;yetten soru-. listınde uğradıkları 7.ayiat 54 bin- İngiliz filosu ile nazıler tarafında 
mış, gazetelerde yeniden tenkitler ıması d'iişunülen her türlü tahd ı bu subay grupu yalı:alannu~tır. Bu O'UP dir. Alınanlardan ise 1918 Sonteş- ltal d 
ı..... .. 1,.,.11• bir .....ı.. -yler ol:aı•-"""'. * Berne, 15 (A.A.) - Die Tat ga- edici de.ıın .. a .. lild ta aft ld• _ ıçinde Sıdi - Barranideki Italyan ıtu... rininde alınan eeir sa'""' 71.997 idi 1•Y• gön erilen t.akvi:)c hav 
~----,,. ~-- v- MT- t · · Beri" U:h b' · ~""'i"A ere r ar 0 !l ı k da t ı --• .,,- ku••etıen· .. ---..ıa AkdenJzde • oım . !Atıit bertar 7.ıe esımn ın m • ırınin bil- ~ .. t <?r'llle uman e mış o an , ... __ • • -- • 

uştur; fakat, yıne netice her e af ..• Bunlar da za. di . . .. A1many gunu soylemiş :fakat bu tahdidatu Bergentina da bulunmakta idi. TOBRUKUN ZAPTI İÇİN kubulan ilk çarpışmadır. Bombar 
zamanki gibidir. Bu et derdi de, tea litife dejil, fllkmısı gibi, haki- rdığıne gore, . a, aorı Sov- kanunun wnum.i ve esas gayesrn HAZIRLIK YAPILIYOR 
+_... __ .___, yet Alman tıcaret anlqınası T d 1 olu oda duun tayyareleri Sicilyada bu u ....uawwı, süt derdi, k&niir, odun katin tl lleııııdlslıdir. ~ . ·~ . mugayir olmaması lazım geldig n epe 8 ea y Londra, 15 (A.A.) - Tobruk'uwı . 
vesaire deldi _.. ....ı~~ .. L.--.. "Do....;~-..,.. ı-L- •--· mucıbuıce Sovyıetler Bırligının ilave etmi ı· . . •aa ltir üsten bavalanmışlardır . .--~ ~ -ura- AllllllJSyOBUDWJ k . . . 2 .1 ş ır. vazıyetınden bahseden Times gıı-
bir derUir. toplanıp ka8aplan ve "°ptancılan endısıne vereceği .. ~ı yon tonoan ı . Yarın hariciye encümeninin diıı ~ ~ ı bacl llQIMa) zetesinin Kah:redeki hususi muhct- Ba~ Ye deais kuvvetlen a.ra 

Geçenlelde, PJlllt Jılürabıbe K'.o- dinleyeceği söyleniyor. Bu İf yapı· ~azla hububatın !u~ük _hır k_ısmını liyeceği ilk hatip, hariciye na:ım etmektedirler. Bırçok noktalardan biri şövle yazmaktadır: ..... altı Pn sürea çarpışma! 
m~ buna kat't bir çare bul- lırken ayrı ayrı her iki tarafın "a- ispanyaya verec tir. Filhakika İs- Hull olacaktır. Onu muteakip Mo~ 'Jvulan düşmanın Tepedıelende va- BartHada o1dua .. ..oı..ı Tobntkun olmllf*u. Asal ÇU'Plflll& cuma ı · 

' 
1 panyada elemek fıktanı son ay zar · ı· ·tnc ·· ı Sted" y 15"' 5 .... 

mak üzere, bir formül tespit etti: ni *>ptancı w perakendecinin din· fında hakiki bir felAkeıt k . . - genthau ve Stimson söz alacaklar -~ e 1 gı 1 çe guç eşm. ır. ~ zaptı için de topçu ve keşif hare- nü vuba &elmittar. Mu.lıarebe i 
it, kasaplarda perakende olarak, lenftrnesl, kft.ııo alBbetinin tatlBi& şe tini al- dır. Bunlardan sonra da oahra~, anlılar zaferden azamı derecede ıs ketleriyle ihtimamlı bir surette ha- balyan. destreyeriııin ıöribunesiy 
hayvan lborsa11Dda canlı hayvan- kir bir tanıda, toptancı ve pera- m~ ve ~ilk ;;;:::ı ay: 800 J>e: nazırı Albay Knoks ıle yeni r•lı~ nade etmektedirler. Düşman kıt'a- zırlanılmaktadır. İngiliz 'topçu kuv- le b&flahllftır. Bunlardan oil'i ba 
la:ran sabf fiatlarına bir misli iliw kendeciye •kDmi, bir tarafın lehi- ~hn;. un ımse e tevı.ı sek ~dafaa meçlisi reisi Knud<Jt:n -:rı Berat istikametinde ricat et· vetleri düşmanın müdafaa t:ertiba- tan1auf, diieri kaçmıftır. Bi 
ldilerek ulalacak, deneti. Bu kan.- ne, diğer tarafın aleyhine bir vui- e A . ~b' . bild·ro·ıw k~ısyon huzurunda mütaleaların• ektedir. Klisura - Tepedel~n hat- tını tarassut edecek şekilde limana llOnra bemhartlman tayyareleri ge 
mı ~-.J ...n...ı~wuı- ~- •- ynı ınn ı ıs~ne na- bildıreceklerd' hA~ ..... ;. • . .:&- ._..__... .. ..__., ....- yet Wia cMımamtm şayanı ıt.emin- zaran, Sovyetler Birliği. aJcııı . ır. ı Beratı muhafaza etmekte ise de aAUıı vır sırtta bulunmalcladırlar. m.., n Amirallik makNBmın fe 
tanbuhm hiç bir kasabmda bu .fl- ııidir. k 1 k Alm .Yhr tınfal' Nevyork, 15 (A.A.) - Nevyor pedelen de Avlonyayı muhafua Tobrukun müdafaa tertibatı Bar ~ bildirildiji ftthile İn&i · atla et mı-.lr a yapı aca an ı aca ın beledi reıhıi . . . . . . . _ 
HAlA mftrNıfbı olme«h, Zira, perilllıwteciırin aleyhine er trans~t olarak geçıriJmesi içinken- Hü~t demı.ştır Jc:ı._ • ..tmektedir. diaya n~~b~~ hiç olmıma uç bre .,........ bl'fl 7aptaklan hücum 

da vaziyat a)"DJdlr. lacak vazi,.t onlann değil, yıne di demıryollarmdan istifade edil- .. yet s~lha bıle tercıh erlıl- daha muhimdir. Bunların muhafa- lartla lMl7iik ~tler urfetmi 
Evvelki lb. '* ......,. lmnut- halkın, miiltehlikin zaranna:hr. mesine müsaade edecektir. melidir. Anınkalılar bu yolda öi- İTALYAN TAARI\UZLARI zası için daha büyük kuvvetlere Jerdir. Teblijde lttustrious tay 

t~. EvvelA, et fiatlama& ..tllm. ! Kim bilir, daha da bilmediğimiz meğe karar bulunmalıdırlar. TARDEDtLDİ ibtıyaç vardır. Halbuki Tobruku ıe pmilbae iuı.et oltfatu ıemid 
~Jıe sıraladl: neler Yaldır. Sade belediye ceza. 57 BİN ALMAN MEMl..EK1!TİNE R Atiaa ,15 (A.A.) - Yunan hütcit- müdafaa eden kuvvetlerin Bardi• llaar ve zayiat kaydetlildiif, Sou 

- Karaman 80, daibç 85, b't'lr- lan, ~a bunların önüne gc DÖNtl'roR Omanyadaki 'lleti namına beyanatta bulunmağa daki kuvv:etlerden daha az olduAu llampton knlvuöriine de lrir isa 

cık 70, kuzu 95 - 100. ~ilir mi? Bu da aynca teemmüle Berlin, 15 (A.A.) - D. N. B. bil- Alman ordusu :nezun bir zat, dün alqam şunları söylenmektedir. Libyad~~i !talyan ltet olduiu ve pmide ltirbç kiti 
- NUtl olur? dedim. Bu fiatlar, deier bir keyfiyettir. 1 ıriyor: mylemiştir: kara v~ ~ava ~vvet~nnın ~Ç· Din öldüğü TC yaralandıtı kayd 

borsadaki canlı hayv.an fiatlarınm l'bMZ Si.ik1lti Almanya ile Sovyetler Birlıiii a- (BqmakaJedea devam) Xüçük mıkyasta İtalyan muka- dıltlan ~ ~tle mefluç bır h~ clilmekted.ir. Budan Hfka G 
iki misli mi? rasında ahali mübadelesi hakkında Bu dört ilatiaıalittan, ea d•a- bil hücumları dfüımana ax.ır Z8J' iat le geldiklen anlaşılmaktadır. İngt-- lan 

.ıı- h " -s s T k . f ita 1 . T-L k'un t muhribi 1Nr mayiae çar 
- Vallahi Ol'8ı81nı bilmem. Bildl- 10 Kanunusani tarihinde imzalanan -, ancisiaden kuık.u.laamak li- -~-=1·-ek tard dilmi t' y "ll· gı ız eşı yyare erı vuru •eya bı·r '--il ı'aabeti 11. h . ASKERLiK IŞLt.RI 1 fü'UlU~.ı.- e ş ır. ur.. b'ndek• llarda h' bir .... ıı.... • ·-.. wc linı flldur: Mer.ba.hadan bu.gün ka- . yeni anlaşma mucıbince, 1939 Sun- zıın ıe ecegiai fİllldi birer Wrer 1ar tarafından alınan esirler içw- g~ ı 1 

V<> ıç ·--v-- uğramış, fakat limana •elmeie m 
ramam 52 dağlı 57 kı ~ 68 h d Et Le tetkik edelim: gonnemektedirler. , cı , vırcıgı , Ja arın a s onya ve tonyada e iki subay vardı. Pazaresi gımü vaffak oDaaıhP'. 
lcu.zıu.yu da 81 kuruta aJcbm. En faz- 337 illerle ihtiyat efrat ·alınış olan 12 bin Alman ile Li- 1 - Birinci ihtimali reddetmek RÖYTER MUHABfR.tNtN hl 
la k --L•---lan lazımdır; çiıiıkü Almanya, iki cep- ınam edile;ı 4 tanktan u tan ı GÖRDUxl..ERt ustriou en son tayyare gem 

azancımız, kiloda 8 kuruşu r--aua uanyada 45 hın kışıden mürekkep h l e h 1 İtalyanlara karşı kul.'anıl lerba._ biridir. Southampton . 
c i bir harbe girişmemek ve Sev- - r a 

pçmez. B.azılarıı;ı.ı da iki kuruş;ıt lt&dııkör A*erHt Şubesinden: ulunan bütün Alman etnik grupu Kahire, 15 (A.A.) - Reuter r kuvvetli modern bir kruvazönltlr. 
kadar karla ....tt-.a-..- olu-. ı Bu ;pa1 aakerlilı: çaiuıa ............ 337 Almanyaya nakledilecektır· . yetlcrin ham madde ve iaşe kay- ıştır. Bir dı.işman tayyaresı mit .. ır.-..1.1-1 

~-.-uu- ,,_ -- kl dan ii aı ·· te u d"' ·· ··ım·· r· jansmm garp ço ~a:ı. buswn İtalyalar nefrdtikleri tebli 
_"Dairi bu ....... _'L.-...._,i _ _....ı.:_, v.. dotumı_ ulamı ilk 70k1amalarına 12 i- Lituanya, Estonya ,,_ L .. ·nya- na ann ist ade etmek içi&, r yoz a ş.ı. e uşuru uş ur. 

~........, -YU ~ ~ n~ kin """' c:'loU muhabiri yazıyor: 41rt ı.w. kraYUÖriİJIÜa u7ı 
den iki kurut karla satı~? ı.na~~. Hl ~ Wbanm bat- an bu sefer gelecek olan Alman- Sovyet Rusya ile doat elnnaftar. YUNAN TEBLİÖİ Bir luıi8tahane ---ı- I* 

--- la her be 2 - Yalnız Bulgaristan kup • . ·~- ... ı a WWh-'fl..U. 
- Ne 1Çal'Sln? Müfteriy. .,ek 2 - Bu dolmnlular haftanm Wk sa- ar a r, .şimdiye bdar 500 bir hareket, alıma 1 delil- Atına, ıs (A.A )-J'Resıni Yu.aa11 saat geçırmek tınatmı buldwn. lacilk tllnanled ~ ani 

dememek için. 71lı eünlerinde (Cumart 1 Pazar hariç) in kadar Alnıaıı anavaıtana iade eo dir Bu hareket, Bu::::.U, ao- tebligi : . . Bu gemı l3ardlad~ 'alınan İtalyar1 .._......_ ta7aıeleriae •tteum 
- Şimdi vuiyet yeniden ~kik. 9 dan ıa ıe kadar nüfua cüzdanı ve 4 dilmiş bulı.ıtıacaktll' man3 aya henıetmek --L- ..1·1 Cephede ma dut bır faalıyet oJ- e irlen ıle dolu idi. Bunlardan bl.t- et..•ı•·...ı!- ,.__1.:-- Sicilwad-LI 

uuuuıauı e ya . . alı ~ k 'l'ob k · arındald ilk hareket- -- _..-. _.. " ... 
edilip kir niabetl. arttınlacakmış adet Jncıe kAtıda oekilmif v. ~ totoj- ALMAN HEYETt REİSİ pdır. Böylece Almanya bir Bal- mu tur. Bır miktar esır nmış.1 ·. a ru cıv llava me~claalarma puar aünti ,.. 
diyvrlar. Bu vaziyet ıizi memnun nflarile birlikte tube.re ınO:racaatle MOSKOVAD.AN DÖND()' kan devletini dahi zor!a Almaıı İt" 1~ iftiraik eden Avustralyalı, ~· pa. INr aba aeticelinü dil't 
etmez mi? Artık, dernek ki, niz :=·-=:~''ı:::r:.....~~~ galı altuıa aJnuş ve kendi iradeai- Askeri vaziyet giliz ve Bodezyalı atkerler,den bır Ywabn )'el'tle ~ Milmiftir. 
if. ka ~.) - T- Moskova, 15 (AA..) - Alman ha- ne rametmiş olur. kısmı da bu vapurda bulunuyorda. 

Yüzünü iııurufturdu: ıciye nezareti murahhası ve tica- 3 _ Fakat, Bulgaristaa da Jto.. (Bl\ş t r ı ı ancı fada) Yaralanmış ve çok yorul:mllf olan 

- Biz kazanamayız ld... v!,;=::un'!'";':ı!*:1! t h;yeıthı reik. Schnurre dün M .>s- manya gi ·, işgal edildikte• IOD- !:~~::,::-1 ~-= bu ukh erlher tedavı ve istırahat içm Almanlar PJy. 
- Neden? 4eei tatbik ..Ulecıektir. • va "n are et etmiştır. ra, Almanlann Yunaaistan.ı yan- razt l&rflanna cin M7tik ına- bır asta aneve nakledilmektedir. 

dan tehdit eierek, ve hatti vura- nt allb'etler olaıU ad•et••me»- Bunların yolculutu bittab bir ı;e- mouth 'a bu"yu·· k 
- Neden olacak!' Yine celepler, ' - ş-.-. mensup 312 - 335 do- ltalya sulh ra Arnavutluktaki İ"-1 -'--•-- Lll>Fa toliaıe •'•""' To..,_ n ttütı olculutu olmıyacaktır. 

celepler ~ d..;ı.H t tancılar kaza j\nnlu ihtiyat _ve nı Uı eratın 7okla- ... YIUIUIDI lıla . . "-. -"lı-ı..-ı b 
""lS"f op - la d Ik yardım ·etmete b•1r..-malar••• ela tir. Yara r ıçın nıç ~uınıço•z ir it- Ja bJ 

nacak. Biz, ne zaman olsa, beş ku- ma rı a 
17 

n un Hl den ıti.- • • beklem·L limndır...... - .......... ~· .......... ,... kence teşkil edecek olan deniz tut- a D yap ar 
beren baj!ıyacaktır. ıslıyor mu ıı::& all)rede ....... ... ........... ı.. .. ..Jr .. 

ruşla, sekiz kuruşla satırnağa :mah- Doğumlarına göre 8l8tıda lilsterilen .t - Almanlann Tfirldreye kar- h ~ 9le ceo&naeletl Jtlr rtlll masmdan ..........., hutayane genm'- Londra, 15 (A.A.) - Salı ,.,. 
kıimuz. Kir, yine toptancıların. ıiinlerde (Cumartesi ve Pazar harıç) (Baş tarafa 1 inci samda) Şl bir harp hareketine kallafDla• ntMleei ..... ,ı '· 'l'elmlk• .... ınili İtalyan bombaldımaft ta~ ees1 Almanların Pljmou~'a yapt.üt-

9 dan 12 7e kadar yoklamalarını yaP- Nevs Chronicle IUetesirun diploma ... lar~, asıl dü?manları olaıı inıilia· kateunl ~ IJaılıl ~ leri ile ~tıl~nm hücumuu ları akın hakJnnda Pres AssocıaLI,. 
EvvelA, buna. pek inanamadım. tumaian. , ik muharrıri Parlimento Azasından lerın ekmeğine yaf sürecek ltir ,_. İnsllh ~ '1llk Ulramalt tehlilııesi de vardır. on _.;_....__.....ı-z .. _,_. __ ,_ m

1 
maı.11.--b 

•Eğer doinı ile, bu adam nasıl gc- 6 - GeJmQenıer bakkuıda AııQrllk ~== t:;:::ı~ ta:~~~:e •::: hareket olacağı ve AlmU17.a71 lameli&. N. D. İnailizlerle A~ ve Ro- ve= ~uu.u1 ro uııırua 
çinir?t dedim. Sonra, bir kaç gün Mükıe~ kanUDUDwı 94 üncQ mad- lunarak şöyle demektedi . korktufa iki HJtheli barhe sfiriik. iezyabıann tmYfti manen,_ 
evvel bir kasapla bir berber an- dml tatbik 4dilııeceii ilin Qlunur. c- Bu tellraf tıok en~. Bir liyeceji i~in alda Yakua dejildir. . • • inükemmeldir. İtalyan yaralılana- ~' ~ balküı ~ayrett sa.re· 
sındıa geçtilfni duyduluıp IU mu- !7.1.Ml - 112 •.l.Ml - 118 müddettenberi bazı İSP81l70J diplomat.. : Fakat, Almfllya, Bulpristanı iı· Wılkı netıceden emin dan bir ~ da memnun gör6ıı- sindedir t.t_bır fellketıten kurtuldQ,, 
lıavereyt habrladlm ve tau Rl'ra a- Jl.l.Ml - ili Al.MI - 114 ~rma tavassutta_ buluıunatan tıekUf ~ pi eliip, rnk1a haduduna .. ,.. Londra 15 (AA) - Daily za.. melde ve harbin yakında bitmeli 30 kadar~ bombardunan tar 
kıl erdhdim: 21.l,Ml - ııt ki.MI - •ıı dileceii ZllDIMldilmekte kli. i~ diktim .,_., Türkiyeyi lacntere- muhabirinha bir ..ıine tel~ ihtimali karşmncta -n-ı.. ...... ı iz yaresiniD ilk ~ binlerce 

• hatimıetinin harbe lftilıik etmeei }iM _.__ _-a,..- L--.ııı pres -..-~~ -
- Bbılm mı'.tm 6yle Jncellcleri J'l.l.Ml - 111 aLIH - ili kında Berlin tarafından lllv tıe - - .,,__ ....... Ti- .. ,. ... fonda cevap Vere!J Wendell ~le har et.aıektedirler. Bir kasım ttaı- Yancuı bombam yaimaia başlamıt-

ftfttir kt mı. 111' enneB. Meseli, •.l.Ml -Jaıı ao.ıMı _ 117 lan talepleri kabul ~edili teın.iıı: tazyikler ,.....wJeeek ltir 'Vlllli)'ete mücadelenin neticMi haklmıc:Wd l- yan esirtnin bakıfiarıhda meraret t:.ır. h nmbMk•k ki ewelce ha-
een iyf m ... •ha. atum, ahbab:mı 11.1.Ml - SU l.J.Ml _ 111 rnektedir. İss>an7oı hatamett İtaqan sirebilii. itmachnı şu eözlerle i.flıdıe etımiftf. ve ketumiyet okunuyordu. Bunlar zırlanmış bir plin Wıere yapılı or-
akrabam olan, tld ........_ 1... ~ _, U.Ml - ili ı.utı - 111 FQfial ~ı:-:'imi batmda bnhmenlar arum Al••Y_. ~aJI ~ DeaıokrMil · :uzatter olaca-~e yalnız dolafms1ı tercih du. Derhal phrin muhtelif ma.'ıat-

_._.., ,,, • """ S&- da deiiıilr1i.!der vuku bulduiu takdir- taıat.a obnk bU..,ılıp taWirtle erm m 
1811, üçüncilllinde k1Mlft118 Ül'mft. 1.J.Ml - - 7.J.Ml - no de vaziyetin D4t hal alaeatı halrkınde hlllUl" lloimaeajı aball.....; iıııa filphe yoktur. Aıııerilr& mil- etmektedirler. BwıJann .en ~it lelerinde bü~ alevler görUlmefe 
l";~-wı k ı.. ___ .__ -- 11.2.Ml -- nı 11.2.Ml - 321 müzakerelerde buJ.unmu,tur • L.1.1....ı.l- Lı 1 t' in .... n ..... -ı..- na dolıllauı arzularuıib İtalyaya danebılnw baılmuşt.ır. Yübek ~ -den br 
... ~ .. , oıımıaz,-.u-~ .&W.91r• IU.H1 - m Bertlett, velir!ıdln . ayrı bır -IRQ' -.ı, - ü J'llllll em 3...- - -1.a..J1 .. ...Jı..1-.1...1- -1-ıı ord. .,,--
Clık alırken, arasında bir parça da ıu ttı -. 321 ıa.2 Ml - 322 p lufidan ~ tetldl ederiL hadde bar ta,1Hereıoe ywcilllt ..,..... ... .....__....._..... .... w-r Y u. Jnyordum. Buna hazırlanmış '11aa 

17.2JM1 - 323 Muaolini\7e tü'az ~+.emin etmek- 8Ull -AD .. _...,.......... -~-..:• ~.....ıaın .,w..,:1 . 
~l karaman bulunur. O, artık a- 18.1.Ml- ut ll.2.Mı _ iM tedir, XUMD Dülı:-d'AOrt:,a felbacıt bir Abitliıe DAVElr taraftarıdır. .D.DAu. :ruu ... n.wı:.a.T °".1/'U •• ~ .. ~yennin harekette."' 
rada gider amma, beni kurtara. 20 2.141 - aaıs aı.uu _ 321 .,,~ !.@J1i.ftar~ı •lıuı bu zatm sulh nıü- LmMlr• ,15 (A.A.) _ Timesin •· ki suratı beni hayrette bıraktı 10 

- Neden? 2u.Hı - 321 26.2.941 - ali r.ak~~le &1nl &amanda rejim deli- 700 anırenman mo.. Günün içinden kert auhabiri !tenya vaziyet1nl dakika sonra yeşil alevler kaybol-
- B a türlü idare etmez de 26.2.941 - 327 27.2.141 - m ~~~er~;n uiraşrnakçah.-•---üzere Habefia- vicude lretirilecek tet.ltik etmekte w töYle YnmKta- luyordu. Bir müddet sonra yanga-

28.2.941 - 328 3.3.941 _ 328 - &'LUIUA&l ihtimalden U- (1laf ....... l ...... , 
ondan akliyesi bıze ait, ·ki ku- 4.3.941 _ 329 5.3 Hl _ lil l'zak deiildır. Londra, 15 (A.A.) - 700 tiiıı ıenç •uk•lita _.. ~ bir m...a.. dır: nm genifliyebiJdiği ya)mz bır ek 
ruşla e satılır mı' 6. 941 330 '1.3 941 _ 830 Dük .d:Aoatıe, Bartıett'e ıöre maretaı arasından tayyare personeli ,etiş- m ..._ telmik llıti- Geçen Cuma günü İtalyanlar Bu mahallede alevler gözüküyordu. 

- Satılmazsa fazlaya sat. 10 3 941 - 331 11.3.H 331 Ba oı n':u!ır çok 11lksek rütbeli İ· timıek isteyen Y~ İngiliz han .. yallım " ~ .ıuaae:: te6- nayı tahliye etımiflerdfr. Keııya ft tı.k ciıipnen tayyare fılosun<1an 
- Olur mu? Bırakırlar m., Son- 1 3.941 - 332 13 yardımına mazhar ola- antreneman teşkılitınm hdaaı in- ~ konutmı7 ..1-_ Habeşistan hududunwı eW mil • 181lra telen alır 'bOlnbuctımin tay. 

ra, bizde et altmış kuruşk 14.3 941 - 333 17.3 94 giliz gençligı tarafından şevde Wr, ümlah me~ Wr Heata ':'.':" nubQnda bulunan BQna geçen yareleri yübek mfilik bombalan-
dikpaşada 50 kuruşa 41 

-
334 c· I' b" karşılanmıştır Star gazetesinin 1Ja.. ~ ati& ektea tllılıa faal _.. Ajıustcsta kiiçıi1k İngıliz Gamimn ı 

Bunlar 9 941 - 3 Ruhsatlı iZ 1 ar Franıız aazete.i acılık erinde ihtisası olan mu- .... tarafmdıına Dl1llulrebeaz diipum 1U bu manaJJenin üzeıınde tekaaf 

Ha Mı - DL -ınic1:;ndr; !~ .. ~~) - News Chro- harrır ucbiı 8'01 bu yeni tef- Öyle ..ı~~"~~-•~11111hr, teıbdilmiftt. A..,ai ıblerde dit- ederek .. ~: ~~ 

n kıvırcıık di e 
a ..• Kıyma· 

ı r parçaları da 
iklerının u

lar da. 

' • """6& ue gızli Fransız kilM '188 antrene.an IHoeu kaWHB- - __. __. amn eline teÇmfi. ol• J:lwark 1 mana r-.&&Aen, huu~ -UQIQ a-
YqoılayYad& veaib h~vadis ete baflıiı altın.da vucude getirilebüeceği aşUcardu lektte ummnl ~ .arae11• Dnunuevvıelde ceaubf AtriJra b._ zimW ite lrıoyulımuflar ft ıece yan 
usulü ibdu edilecek bır makale n~ret.mektedir. Mu. Yeni projenin reaınl tatbik ta 1ft! laalle4tilir, ....._ alan tarafından tsthüt edUmlt ve andan biraz sonra Yanım mevzı\ ... 

. lerun muhar rı Pantagrue r olan 1 şubattan pek az sonra 0 Ba7lart YarbNl,. .. hahbı _. bir çcılk eGir eıu.ilŞtır. tiri1mif buıw:au,....ı. 
Be!grad, 15 (A~) - Ste ~: . Fransanın g altında bulunan maksada arılacalı fÜpheshJdir. 20 ublit 'lllllaea6Hk 1nerleri..... Melleboume, 15 (A.A.) -Aw.- Şafak~ evvel de a et 
YugOBlavyanm bır kaç eyaletınıeie kısı:riında ne lm du u K e büyük bir kısmı• ma •atırlamalMhrhr ki, Mltla it- a}ya ordusu genel kurmayı, fllB- 1er kAznilen söndürülmüştür. Sa'.ı 

un _ve ~k vemka ıle v linek azmakta ve aleyhinde ki a iidafaa tetki1A meıı- I•, •uilnkl ...,_., ._... • m,. kadar Avtl8tralya byıplanna günü PIJmOUiı mutad iilıere işi ve 
tedir. Bır ka ar da sabun ak.at de Ga e lan bu p ak ür.ere 2380 ba su verHkle delD, aaeü ttıba ..,._ 31 subay oJmak üzere cem'an• gticüyle ---.1 ol ord 

fta<b. bir AJr .,...____ L--ı,ed .._.-ı.. ı:L•- :ıı..-11-•--1..111- ---ıa- uy u. Ana cad 
'-NUQI; e -3v~-" ua&9 -~..,... dıen baM buJmıdıuiunu bll1 • deler her güJlidi it maaarasmı u-

Vel'llecekit.ır. A. UICP ~ ~Nil. 



IAD'A-1 

İstanbul Gümrükleri Bq müdürlüğüadea 

Gümrüklerdeki sahipsiz ve 
kaçak eşya satılıyor. 

Hlklan lleieri 
llilo Gr. Lira Kr. l!pa aıı.ı 

~~~~~~- -~~~~~~~--~~~~-
24 500 U1 50 Yun mm'IUCa.t 

1 000 65 00 30 adeı pemultlu ipek bo~ 
l 300 113 60 il ı;ıarça &ati ipek men!\ıcat 

IOi 000 65 80 Kava,_, flje, bo7a, çay, lıııhve -ıre 

~ 000 
15805 000 

192 000 
2442 000 
218 OOll 
726 000 

6090 000 
8 llOO 

aıı 300 

o 700 
o 838 
o 860 
l Adet 
1 HO 

liO 00 
216 00 

JS4 40 
wo 50 
.. 07 
05 37 

1030 72 
a34 .. 
239 .. 

iŞ 40 
?O U 
t7 12 

100 00 
109 80 

örnekleri. 
Olo tenvir t<mori 
B.llJ'Cla demir 
Mukavva mamu!Au laıpak 
Oto cımnlyet camı 
Cam damacana 
Hur1a ııinko 
Hwozu badit "'""'lı toprak bo;ya 
Yün mensucat 
fJ>'lk !plili 

&fi ipek mensucat 
İJlemelJ ipek kadın menclllJ 
tlati ipek mensucat 
Motorlü velospet 
'Deri kadın el çantaaı ipek utarll 

O 400 53 80 Safi ipek mensucat 
29 800 t:Ul 80 tlati ipek mensucat 
1 075 •1 t7 Yilnlü ipekli bo;run atkım 
ıe 000 124 CIG Yün menrueat 

'40 000 50 00 Olein 
114 000 408 00 ll<Jf foto 1llmi 
M 000 118 00 Pamuk ;,.tak, ;yorgan, ;rastık 
23 800 1178 10 tııetıı pamuklu mensucat 
1 000 82 00 8afı !pelı; m<'nsucat 
O 100 90 50 ~ilstarnel radyo 

134 000 838 22 Top halinde P. mensucat. 

Yeni Sabah ruetesinlD 7/1/1141 C(inlü nüshasında ilan edildığl üzere 
"'1ı:anda kilo, deiıeri ve c.inaleri 71Ellı eşyanın aatışfarı 21, 23, 24/1/941 gün. 
terinde Sirkecide R4odl;re caddesındeki Halı antreposu dahilinde Gümrülr 
&al'f MUdürlütü müzayede •alonunda 1549 sa,.Uı kanun hükmUne tevfikan 
u 2490 sa;rılı kanunda yazılı usul!« datıillnde açık arttırma auretıle saU!a- ı 
aıtı.r. İsteklilerin ihale iünlerinde Mat 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda 7•· 
Dlı veoiluılan ibraz qli7ere.k % 7 buçuk pe;y akçelcıini vezneye yatırmış ol. ı 
malan !hırndır. İhale ıOnlerinden eweı üç filn zarfında oabah saat 9 dan 
12 ;re l<adar alıcılar ..,.alan ambarlannda usulü dalresinde ıörebillrlcr. Bu 
tfl'alardan maada her eün müteferrik oşya oatıaı yapılmakta olup listeleri 
Alon ilin tahtasında ıwhdır. Telefon: 23219 (188) 

~·ok tavazu 
(Bat tarafı 2 nci sayfada) 

dalarsa, acaba ti Uzak Şarkta ka· 
hına sığamaz bir halde fırsatların 

suhuruna terakkup olan Japonya 
Sevyet Rusyanın meşguliyetini 

çok İyi bir fırsat sayarak, muhte· 
lif cephelerde çarpışmak tehlike

ıine maruz kalmıyacak, emin olur· 
sa - bugün bile uimlı.i.r olan A 
merikaya karşı durumunu - aca· 

ba büsbütün şiddetlendirmez miy. 
eli? Böylece Yunan mukavemeti· 
pin vilı..i olup olmaması veya de
vam edip edememesi ile müselo;el 
balka ve zincir halinde ti Uuk 

Şark, Sovyet Rusya, Japonya, A· 
ınerika ve bütün Balkanlarla Ort~ 
Asyada hareket ve sarsıntılar ol· 
ınaa mı? 

ıu.ı:ıuye 

Basım İstibli.k Kooperati
finden: 

Umınnt Heyet, e5dS mukavelemizin 
16 ncı maddeSJ. muC'ibinoe alel~de SU

...,ıt.e 941 Şu! !J..~ın 3 üncü Perııembe 
günü saat 11 de Kooperati!in Ankara 
caddesinde Orhan Bey hanındaki Mer
kez.inde iç• ·ma ed«'ektir. Saym o~ 
lannıızın teşrifler1 rica olunur. 

İdare Meclisi 

&UZNAMF.: 

1) İdare Meclisi raporu ve billnço-
nun '*-unması 

2) MürakjpJer raparu 
3) idare MccLislnin ibrası 
4) Dahili talimatnamede 8 uncu mad.. 

deye bır fıkra lllvesl 
3) Yeni Medlal İdare seçbnt 
6) Yeni mUrakipler aeçiml ve 11cret

lerinin tayhd 
7) y, Uık risturnlann tevzi.ine karar 

verilmeei. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Fas No. Yeri 

2447 

2510 

2613 

270f 

2.773 

2787 

Beyoğhı Galata Keman
keş mah. Camj altı deru· 
nu sokak Nıo. 5, taj 5 
Eminönü eski Rüstem pa
şa yeni Taht.aka.le mah. 
eski yeni Kai:ıveciler ve 
Karakol ook. eski 36, yeni 
21, taj 21, ada 333, parsel 
2, pafta 125. 
Eminönü eski Rüstem pa· 
ta yeni Ta.tıtakale malı. 

eski yeni Kahveciler ıııok. 
eski 34, yeni 19, taj ıs, a
da 333, parsel 3, pafta 125 
Eminönü Dayehatun mah. 
Çakmakçılar yokufu eski 
büyük, yeni han ikinci 
bt eski yeni 43, taj .., 
Y eşilköy Umraniye mal'. 
eski Kalaycı, yeni Seyit 
Ali sok. No. 35, taj 35 
Beyoğlu eski Pangaltı ye
ni Koca tepe mah. eski Fe
rahiye, yeni Çarık sok. eıp. 
Jıi 7 
ada 539, panıel 20, pafta 
52 
Beşiktaş, Sinan paşayıa· 
tik mah. eski Beşikt!I§ 

tramvay çıkmazı Cad. ye
ni Sıw.slı çıkmazı ve Be

şiktaş Cad. eski 1 - 3 -
72 - 74 - 76 - 78 - 80 
yenil- 3- 5- 7-
67 - 69 - 71 - 73 
Beyoğlu Feriköy yeni İ· 
nönü mah. eski bayır yeni 
küçük ibayır .sak. eski 103 

yem 101 
Beyoğlu Kalyoncu kullu· 
gu mah. Feslıyen ve Ömer 
Hayyam sokak eskı 23, 
yeni 25 - 25 taj 132. ada 
454, parsel 11, ~ta 19, 
kütük 440 

2808 Eminönü Büyükçarşı Kürk 
çüler çarşısı derununda 
eski yeni 24 

aaıo Eminönü, çarşı, ter!İ'kçi

ler S<>Kak No. 15, 15/l 
2865 Eminönü eskıi Sandemir 

Kıymeti 

2030 

168 

272 

(15 

321 

276 

812 

280 

Cinai 

K.argir 
dillı.luin 

Kir gir 
dükkan 

Odanın 

390/480 
hissesi 

Evin 1/2 
His. 

Ahşap evin 1/2 
His. 

}.f ?nP v~ .Oiı1rWn

ların 25/120 hee
&inin tekrar 

3 

2<J His. 

Ahşap evin 
5 

32 His. 

Dükkanlı evin 
2/4 Hı.,sesi 
İki odalı dükkanın 
3/5 His . 

Kar gir düıklu1n ı 

yeni Demirtıaş mah. Kıble Dükkanın 

çeşmesi sokak, eski 10, ye- 4968/6720 

12 

35.:>0 M2 

G:ı,75 M2 

Takriben 

283 M2 

Takriben 

191,50 M2 

72,50 M2 

23 M2 

S,50 M2 

ni 12. 2033 hissesi 27 M2 

641.20 

81.20 

M.40 

83.-

64.20 

55.20 

162.40 

56.-

406.60 
Yukarıda adresi ve ta!silAtı yazılı g;ıyri menkuller açJ< art1uma usulile ve peşin para ile satıla

caktır. 
ihale 3.2.lMl pazartesi günü nat ondadw. Müz~yede sırns:nda verUen bedel mukadder kıymeti 

geçtiği takdirde. taliplerin teminaf.arıru yüzde yirmi nisl:ıetinde tezyit eylemeleri ve mühür kullanan
ların mühürlerini noterden tasd1k ettirmeleri !az mdır. 

İşbu emlaki satın alacaklara satış bedelinin bir kısmı ml'V%Uatımız dairesinde ikraz edileceğinden 
bu htısıısta izahat almak istiyenlerin pey akçesi. nüfL•$ tezkeresi ve üç kıt'a fotografla bir~~ltte bildi· 
rilen gün ve saate kadar şubemiz em1ik senrisine gelmeleri. (846) (12) 

<det Liralık Lira 

l 2000 - ZOOO.-
3 1000 - 3000.-

z 750 - 1500.

%000.

ZOOO.-' 8 
15 

in 

•no 

500 -

Z5t -
100 = 3500~ 

50 - 4000~ 

zo - 6000.-

Türkiye 1, bankasına para yatırmakL yaı· 
iııız para biriktirmit olmaz, aynı .zamanda 

b:'"" i d~ denemit olı ··uz. 

ıı:etld<ıler. 4 Şu1>al, ı Ma- r 1\ ll:11Jnbaralı ... hmbarud 
,... 1 Ataaieo. 1 hıneı- , -pıanntb eıı u .ıu ıı-

, rast buJuıranlar ı.ur•&7• 

ı.,.rta l&rllllerlnde 7apıhr 1 dahli edilirler. 

l_ı s _r A_N B_U _L _E_E _L E_D ı _r E_s '.__.o E, 
KAğıUıane mevkiinde yaptırılacak ahşap kvprü lnşaau kapa'"' ~ 

eksiltnu·ye konulmuştur. Keş.ı._. bedeli 12725 lira 11 kur~ ve t k te 
lir'.ı. 38 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık .rene!, hus;,:""İ .,, 
sartname1eri, proje keşif hü1Asa,,.ile bu..,a mGtclerri dijcr evrk 64 1' 
kabilinde Viliıyet N•fia Müdürlüğünden alınacakUr İhale 23/1/9~1 
be günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. TaUplerin 7k 

makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 gün evvel Vil:iyet Nafia 
lüğüne müracaatla alacak lan femıt eh· ıyet ve 940ı yılına ait tirnret 
slkalartle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevres'nde hazırhyac 

mektuplarını ihale günü saat H e lı:adar daim! encümene vermeleti 
dır. (28) 

Sümer Rank Umum Müdürlüğündel 
Kan bük demir ıre çelik Fabrllta lan Uıtilısalltınm ihracatı le aJj 

1$1eri umumi müdürlüğümüzde temerküz ettirilmiş olduğundan bun 
le al~kalıların doğrudan doğru7a Ankara'da Umumi Mildürlilğüm!iıf 

;;;;;,~~nu~~;~u~;;;ıı_.n;;mmillnnııın·ıııınıı~ Şu halde Ynnan ordularının bu 
cüukü vaziyeti şüphesiz bütün bu 
ihtimalleri t a 1 i k e d e n 
bir imildir. Bazan nfak birkaç ta· 
fın sökülmesi ile bütün bir set y>
lı.ılır ve vadiyi solar iililİı eder. 

Türkiye 
k t • f 

Cumhuriyet Merkez Bon!'ası 7 -1-1941 Vaziyeti ~ TÜRKiYE CUMHURIYE rt 

Yine ayni kuvvetle düşünülme• 
mi ki, harp uzadıkça, ve iki taraf 
için de iyi, kötii günler gösterdik
çe, henüz h•rbe iştirak etınen1iş 

••, fakat zinde kuvvetlerin kıy· 

meti Bulgar, Yugoslav vesaire, 
kendiliğinden çoğalmaz mı? 

Binaenaleyh fertler için tevazu 
ve mahviyet ne kadar muteber v~ 

mal..bul ise, milletler ve devletlcı 
için ayni mahiyet ve seviyede ol· 

duı:tı iddia edllemez. Bıihusu · Jı.i, 

yine ayni Başvekil tu söderi ilıive 
etmeyi de ihmal etmiyor: 

&.-

Altın: Safi kilogram 
Banlınot , 

72.603.011 

Ufaklık • 

Da.hlldeld Mahablrler: 
Türk Lıras. • • • 

HıuiçW.i Muhabirler: 
Altın: Sali kilo.ı;ram 5 010.756 
Altına tahvili kabı! ı;eı·beot döviz· 
!er 
Diğer dövizler ve bortlu 
bak.ıyeterı 

Bubıe Tahvilleri: 
.. 

Deruhte edilen evrakı nakdl;re 
karşılığı • 
Kanwıun 6 - 8 maddelerine tevt'i. 
kan Hazın" taraf•n.tan vAki t.edıyaı 

Seıı~al CüııLuıı: 

•Kendimizi bidiseler.in cereya· TıC"arct Senetleri 

nına ve talihimize terkedemeyiz., E.'lham ve lıLhvilat cüztbnı: 
Dalına hazır olmalı, istikliılimi~i 1 o,.uhte edilen evrakı nakdi· 
v h ı· f ti • · · ··.ı A - ycnıı, korşıhğı esham ve \ah. e aya ı men aa erımızı mu a· .

1 
(. 'b 

1 
k , 

vı at ıü ar ıyrr.et.e) • • 
faa edebilmeli) iz. Her türlü ahval! 9 • S<rbe•l E•ham ve Tabv111t: 

ve 'erait altında lıürriyrtini ve is.. Avan&Jar: 

tik13lini müdafaa)·a ha.ıır o)nıı3' 811 1 Altın ve ddviz \:zerine avans 
m.iJletleJ' yaşıyamazlar. Bu ne\'İ Tphvil3t üzerine avana. 

Hazıneye kıS3 vadeli avan 
milletler şekli ne olursa olsun, e j Hazıneye 3850 No. ıu k:ınuna ılire 
u.rete mahkumduriar. Bulgar ıııil· acılan altın karşılıklı avana 
leti hürriyet ve hayati menfaatle· Hıssodarior 

rini korumasını biluektir ·• :Munı.c.ııı • 

Pasif ve dağınık bir müdafaanın 
mı, yoksa Jı.aı'arlaştırılnuş, tan2iınl 
edilmi~ bir mukavemetin mi, daha 
müsmir olacağnı sormak bile ce
vabı vermektir. Gospodin f"ilorun 1 
bu .alırlar gözüne ilişir•<-, haklı 

bularağını ümit etmek hır zevktir., Beyoilu Dordüncü Suh Huluılı Jla.-1 
: kimUltiDMn: 

Hüseyin Sülwiı BABAN 1 ş01 ıı Tanıkçu FtUıı son.kalı 3 numa. I 
Sovyet Rumen müzakereıi 
Moskova, 15 (A.A.) - Haber a

lındığına göre, Noeld<?n ink taa uğ
ravan Ru3 - Momen ticaret muza. 
kc rderıne tekrar başlanacaktır, 

Romen heyeti reisi ve iktısat 

müateşan Nemojanu dün harıcı 

komiserlik erkAnile gorüşrc :iştür. 

rada otunnakta iken öten Ata.Ynl Yel· 

kenciyanın terekesine mahken~ eı.. 

konııJmuştur. ııan tarihinden başlamak 

Uzere alacak, verecc:t ve!lair surette a

tikadarlann bır ay zarfında Beyoğlw: 

of üncti. Sulh Hukuk. Mahkcmesıne mtl-

racaat etmeleri, mtıddct.;n.Qc müracaat 
etmi;renler lıaıcltında k.ınun•. medeni

nin 581, 569 uncu maddeleri tatbık o:u. 
nacalı UBn olunur. (20ll) 

.... ___ ,, __ __ 

L~r:a 

HZ.12 ı.843.lro 
12.475.&Sq,:;o 
Z.407.332.75 

Z79.H0,09 -
, ... 5.0%9,54 

-,-

11.850.395.45 

15L7U !143,-

1 19.9U.711..-- -
Z60.334.66t.09 

U.237.996.93 
L400.268,08 -

8.ll59.14 
7.&os.nı,... 

424.000,.-

UUS4.92G.75 

YekOn 
1 

Lir• 

117.004 8U,9Z 

119.140,89 

Q;ttUH,19 

138.124.782..-

280.334.iH.01 

H.138.Z'5,11 

U2.826.50'7.89 
4.soo.ooo,... 
Q.12~.526.38 

-
7f7.13 l.67C~7 
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l!lrrmaJ'e 

İbllyal Ak9Hl ı 
Adi ve fevk.alide 
Husu~ı . 

i f 

Tedavtil4eltl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdi;re 
Kanunun 6 - 8 inci maddele.rıne 

te-\·fikan Hazine tarafından vW 
ledlyat • 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bak:ıyesi . 
Karşılığı tamnmen altın olarak 
naveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illıveıen teda.
vüle vazedi1en . 
Hazineye y:lpılıın altın ka~ılıkb 

avnns mukabili 3Q02 No.lı kanun 
mucibbı.cc ilöveten tedavüle vaze
dilen • 

MEVDUAT: 

Türk Lirası: 
Altın: Sali kilogram 878.800 

3850 No. lu kanuna göre Hazineye 
atılan avans nıukabılı tevdi olu.. 
nan altınlar: 

Safi kHograın 

Dö.,.lz Tub!ılidatı: 

6"541 930 

Altına tahvılı ktıoil dbvlzler • 
Diğer dövıı.Jer ve alaçakh Klirtnı 
bakıyPlrri 

J.!uht.elı.t • 

L'ra 

t.198.666.15 

··-·-~ -
Ul.74RM3~ 

1 lt.9%3.781,-

138Jl%4.781.-

17.otO.tOO.-

14.000.0ff...-
I 

'8.409.730.75 

'8.tıUl"l .90 

-..-
ıı.m.aaa,oe 

i-
YekOn l 

1~!:~~ ·R Zira t Ban _ _, 

u.ıu.ıss.ıs ıi Kuruluş Tarihi: 18H8 
Sermayeai: 100,000,000 Türk Lir-a<ıı 

I~ Şube ve Ajaus adedi: 265 

1 

~ Zirai ve ticari her nevi banka mua:ele 

ı.= 
ıca 
ı§ 
·~-= 

1 as == 

Cll.IM.7U~ i 
~ 
·-~ = 3 

79.SU.OU,31 =: 

1 
53 

'8.124.167.90 15 
ıs; 

15 
es 
53 

11.823.888.09 = 
11"' t:.?:1.l"lQ 1ı § il Hlo....:W.ıı!l.C::::O::._:...ıt.-

~ Para biriktirenlere 

,n.uı.
678

.s
7 ! 28,800 Lira İkramiye Veri11: 

ı Temrnuı 1 ?38 t:ı.ribinden ihbanm: İskonto baddJ .,...,. 4 Allln üzerine avans % 3 E:3 -11 
--------------------------------- ı =zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbars12 tasarruf hesaplatır.I 

Konya Belediye Reisliğindeı : 
1 - A13eddln Tepeıındc k.3.in Belediye Sinern::ı ve Tiyatro binasının bütün 

mobılye ve maktnesile bırlikte ikı senelik icarı 6/ l/941 ta.hrıhinden itibaren 

OD beş gU.n muddetJe açık arttırmaya çıkarılmıştJ.r. 

2 - İhale 21/11941 tarilııne mılaUif Salı ııuno aaat on b.,1<> Beledl;ye 
Daıınl Encü.rueru.nde yapılacaktır 

3 ikt ıenelık 1cn1· mutıamrrıen bedeli 3000 l1rs olup muvakkat teminatı 
225 liradır 

4. - icar beoe -yıı:k: taks tler~ aynlarak. her ayın iptidasında ôchmecekUr. 
5 - Şc.T'&Jtı gormek iatiycnlerın Betedıye Muhasebesıne ve W.n edildiği 

mabaldekı Caze:c İdarehant""sın müracae:!"an ilAn olunur. <176) 

1 ~az 50 lirası bulunanlara senede ( defa ~ekilffek kur'a ile 

1 
ZAYİ - İstanbul 55 inci İlk okuldan I~ plana göre ikram.iye dağıtılacaktır. 

617/1937 tarih ve 159/39/42601 numa· '~ 4 adet 1.000 Llrı1lık (.000 
ralı 1188 sayılı diplomamı :ıa;rl ettim. Ye: ~ ( • SOi • 2.000 

nısını alacağımdan eskisinin hllkmU §1 ' • 250 • 1.COO 
;;:;; 40 • 100 • 4.000 

;,oktur • ı· 100 • 5t • 5.000 
Çatalca XeotııMllk Köyllnden ~ 120 • &O • 4.800 

"3 160 • zo • 3.200 .J 
Ramazan Plnarer J.iPj 

~ DİKKAT: Hesaplarındaki ~ralar bir Se'De !ç!nde DO 

Sahibi: E , f Z Z E T 

ı Neşriyat dlrektorü: Cevdet Karabllgln 

Basıldıj!1 ;yer· <Son 'I\>iZrnf> maU>aası 

ll$11İtl dlismiyenlcre ıkrarniye çıktık! takd.rde % 2° fazlşsıle1 cektir. Kur'alar sent'de 4 defa: 1 Evh'i; 1 Birincik~ .ır:. 

liullôınuunımnoo;w~~~ •• 


