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Tefrika numarasu 23 

11 k ku ! 
talebesi 

z. g·,,f.kirsofrada Azami et f iatları 
aynı yemeği yiyecek 

Her okul do bir yeniden fesbif edildi 
Gizli Manifa. 
tura depoları 
araş tırılıvor Zübeyde Horunürreşidi Cafer tabldot bulunacak M- . 

1 . urakabe komısyonu kasaplarla toptancı ar , 

1 h h k d • d llk okullardaki yoksul ~'OCukla-
Q ey ine ta ri e ıyor u. ra yarılım birliği cemıyeti idare arasındaki kar ihtilafını da ortadan kaldırdı. Saklanan m a IJ ar 

şimdi yüksek fiata 

satılıyormuş 
Bunların en başınıda, Hanı- ler ve mülakatlar, deı:hal Harunür- heyeti 

1~ ka:ı1 murahhasının L:ıtt- Fiat Mürakabe KomİS) onu dünıolan 4,5 kuruş ta ilôve edilecek ve 
raklle dun Cumhunyet Haı..k Par- Vali Muavini Ahmet Kıruk'•n riya- böylece 52,5 kuruş perakende aza-

nurr.,..idin 2CVce&İ. (Zübeyde) reşitle bildirildi. Hahle, Caferi ça· ı· · k nd b' to 1 t 
·• ısı m r ezı e ır P an ' yap- seti altında toplanarak kas3plarla mi satış fiatı olacaktır. geliyordu. Çünkü bu kadın, oğlu ğırarak .io;ticvap etti. Cafer ıse, bu t 

· · ı saklanu ı- - ınış ır. . toptancılar arasındaki ihül§fı tet- Kıvırcık satışlarında ise bir mis-(Emin) i veliahd yaptırmak istı- mıiracaat an ya uzum gor- Bu 1 t d k id h 
. top an ı a . az~ are ~yet- kik etmiş ve perakend~ et satı~lar - li llaveden sonra yekünun onda ü-

vor. Cafer ise, Harunürreşidin dl- medi. HattA: ı~rının yardı.ın ••le ın"- V"nmle-
, L • -. r ue " . nı yeniden tespit etmiştir. içtimada çü nisbetinde bir ilave daha yapı-ğer bir zevccsirıden olan (Me- - Ya Emirülmümininı. Bazı kim rını ne suretle arttırabılec<oklerı et- opt.ancılarla kasaplar IDU\'ac-ehe ,,._ lacaktır. 

Ban müesseselerin .?lınde 

harpten evvel ,\hal edilmiş 

külliyetli miktarda manifat..ı
ra bulundugu anl~ılınakta

dir. Mallarını hususi depolar-mun) u veliahtl.ığa daha liyakallı ııelerin kasten açtıkları bu ~ere>a- rafında gôruşulmüştür. dilerek dinlendikten sonra bsdp-
buluyor. Ona taraftarlık ediyordu. nın önüne geçilmelidir. Yoksa, E- N ı·--'- k .. ı d dah'I ı k 

t e ı""""• oy er e ı oma !arın iddialarında haklı oldukları 
Diğer taraftan kasaplarla topta;.- da sak>-yan bu müesseı.elc:, 

Zübeyde, Caferi devirmek :stiyen mevilerin devrınde olduğu gibi s- üzere, bütün okullarda mutlaka 
zümrenin ~a geçmişti. Fakat lam kitlesinin arasına, büyük b;r birer idare heyetinin kuruh::ıasıııı;., 
bu kudretli veziri, olur olmaz &ad· nifak ve şikak girecektir ... Benım mektep himaye cemıy llcrinin. 
melerle dPvirmek değil, sarsmak tek bir gaye ve maksadım varsa yardım cemiyetleıinin ve birlif,ır. 
bile mümkün değildi. Bunun için abA ve ecdadımın Abbasi saltana- ayrı ayrı gelir kaynaklarının tes
tek bir çare varsa o da, Caferin tına göstercültleri hizmet ve sada- pitine ve bunlardan biri diğer te
(Alevi) olduğunu ileri sürmekti. kate devam eylemektir. Fllkat 0 l şekkülün gelir kaynağından istifa 

Muhalifler arasında, uzun uzadı- yülı: bir esefle görüyorum ki bir Uı- de etmemesi suretile vatandaşların 
ya gizli JIIÜşaYere ve müzalrreler· lmn hasetçiler ve menfaatperestler, fazla ve müteforrik yardım •apma
derı sonra, nthayet -İslam 8.lemini beni de vahlın -!lir akibete sürükle- !arının önüne geçilmesin, a:ım, sa
pa.rçalıyan- yine o eski ve menfur yecekleroi'r. tım işlerinin kazalarda bir elden 
ailaha müracaat edildi. Evvela, Ha- Diyece.k kadar cetadet gösterdi. idare ed.Imesine karar verilmişt•r. 
runürreşidin (Aleviler) aleyhinde- Harunürttşit, bu sözleri dinle•" Bunlardan başka; her mektepte 
le! nefret hisleri harekete getirildi.. Cafere hak verdi. Fakat Caferin A- birer tabldot açılması ve l-ôylecc 

anlaşılmıştır. Bu sebeple JY.'raken
de azami el fiatlarına bir mıktar 

cıların kar nısbetlcri de kararla~- bunların tedrici bir surette pı-
lırılınıştır. ı yasaya çıkarmakta ve gayet 1 

Toptancılar kaSa!ilara K.uaman I . yüksek f,atla sat.maktadırlar 
zam \'apılmıştır. Evvelce perak~n- d , 1 k ·ıoo 10 k kt Aliıkadar makal!'.'lar gizlı d~ -. . . . ve ag ıçta ı a ve ıvırcı · a 
de satışlar canlı hayvan fıatleı-ının kilod 12 k ki b. k ak! polarda saklanmakta olan b• t . . · . . a uruş r ıra ac ar-
tanı lkı mısl:ne yapılmakta ıdı. Ye-'d B r· ti h - b \ " ta , . . .. .. ır. u ı a ar er gun e e .. ıye -
nı tespıt edılen formule gore kara- f nd k 1 1 ed·ı kt· r.. ra ı an on ro ı ece tc. .ou 
man ve dağlıç, canlı hayvan fiat-

formüldC'n fazlaya et satan kasap

manifaturaları meydana çı

karmak için tahkikata ba.ş!~

m!.ilardır. 
.arının 2.3 milsine yapılacalnr. 

Bu suretle faraza borsadaki can
lar şiddetle ccznlandırılacaklardu-. '--~~---=------'""----'-' 

Kimsesiz gazete-lı hayvan fiatı 24 kuruş olursa ,ıe- Diğer taraftan komisyon gıde 
rakend<: fiat söyle bulunacaktır. maddekri .çin t<>Sl]İ\ ettigi kar 

Bu 24 kuruşa bir misli ila,·e.>ile n ispetlerini de dün Ticaret Vekiık-

48 kuruş L'Ciccektir. Buna, onda biı i tine biklirmiştır. 
ci ve edipler için 

Darülacezede modern 
Bi:r taraftan, Bağdat ve Iraktaki !evi olması ve Alevilerle temaslar biıtün fakir talebelere sıcak ögı::o -

meşhur şairlere Aie}iler aleyhinde da bulı..nmast lçine ö:•le bir şüphe Vt"ttıeği veriEp zengin ve fakir ço- Bakla ve kum- 1 Yün iplig" i ima- bviralıp\'C•Bevyl-~ınye Ryeaıs' "'pLıu~atfıcKaıkr-
fİİrler yazdınlarak bunlar nıuh«-li! sokmuştu ki; artık kal-bine gıren L~ıkların birlikte ayni yemeği Y·!- c-u ,, 

17asıtalarla halifeye takdim edildiği emniyetsizlik hislerini bir türlü meler inin temin olunması tekarri.r darıdan ekmek! ı 1 atı çok art t l dar edip, muharrrir, mütefekk•r, 
gibi, bir taraftan da Alevi şair er yenemedi. elro4tir. san'atkar ve gazetecilerden kımı.e-
gizlice tahrik edilerek anlara da Harunürreşit, iki kuvvet arasın- Diğer taraftan haber aldığım•?.• j sizlerin ihtiyarlık zamanlarında is-

Hnrunüı-reşit aleyhinde ~irler tan- da eziliyordu ... Bu kuvvetin birın- Avrupadan t'al•p ar- 'Meriuos f abrikaıı gün-1 tirahat etmeleıı içın DaruUcezede göre şehrimizdeki mali ve tic.ıri ... 1 
dm ettirildi, bunlar da, kendisine cisi, başta zevcesi Zübeyde olmak b' . • 'hususi ve modern bir pavyon inşa 
iiisterilerelı:: Uzere, Cafer aleyhindeki .tahriJ<atın müesseseler; başka hayır mile~ lınca fiatlar yükseldi de 6 ID kıl o veııyor olunması hakkında tetkikler yapıl-

- Ya Emirülmüıninin!. Bakınız şiddetle devam etmesi.. İkincisi de; selerine yaptıkları para yardımla- Avrupa h111'i>i sebcbile bütün Av- Harbi ınüte.akio ithalatı müınkı..n m:ısıııı Darülaceze müdür,Uğüae 
Alevi şairler, sizin aleyhinizde ne- (Cafer) gibi sadık ve dirayetli bir nnı arttırarak badema tercihen l>ı rupa memleketlerinde iaşe vaziye- • . • . . . bıldirmiştir, . . ... 

ler düşünüyorlar ve neler söylü· vezirin feda edilmesine, vicdanının cemiyete topluca yapmağa ka;ar tinin müı;kül bir şekle girdiği rna- tihaz eden hukumetımız dahili ih-J Bu pavyonda bır ~utuphane ve 
yorlar. rıza göstermemesi idi O Cafer kı, vernılşlerdi:r. lumdur. tiyaçlann kendi fabrikalarımız ta- ~·az1 salonu da bulu .. acaktır. 

Dive, Harunürr,.•idin gazabı t&h· onun babasına kendisi de (Baba .. ) - af ııda t ı · · ·n bı· k tedl ır· \ ..,. M 1 '--ti . d h b b t .hr r ı n em ru ıçı r ço > -• ld. em eıu: mız en u u a ı a-
riK erli ı. demiş .. Ve kardeşi ile aynı memt'- J • l • . . !er almıştır. Bu cü.mleden olm:u:ı 
Şimdi &aa, Cafere gelmişti. Ve den süt emmişti_ Sonra, bunlarda'l mar lŞ 6Tl 'at1 menolunduğundan bır Ç"I< üzere Bursa Merinos fabrilta>ınuı 

ona indirilecek darbenin şiddetini daha mühim olan bir noktıı. vara.. memleketl~~en kum dan ve bakla randımanı iki misli artmıştır. 
arttırmak için, işin başına bizzat Abbasi saltanatını., Caferin büyuk Nafia mÜşavirile dün ilzenne mühim Wepler gelmekte- Fabrikada çalışan amelenın m•i<
.(Zilbeyde) geçmiştl babas• (Halid' in kumıuş olması dir. İki yı.l önce Avnıpada hayvan- tan 1000 den 2500 e çıkarılm"i ve 

Züzeyde. r.ecvi Harunürreşlt ile idL. Böyle biT hanedana müthiş bir toplantı yapıldı !ara yedirilen bu maddele; şiınd. üç <.'kip ·halinde gece gündüz çalış
ner tema.sınd& Alevilerden bahis bir darbe indirebibııe.k için çok Şehrimizin tınar faaliyeti hakkın yüzd~ 60 miktarında unla karıştı- ma~a ba lamı tır. Bu suretle Meri
açıyor .. Zevcinin gazabını arttır nankör ve hlç bir vicdan ıztıra<>ı da tetkiklerde bulunmak üzere Nr.- rılarak ekmek yapılmaktadır. ~~ nos fabrikası piyasalanmıza günde 

mak için, Aleviler aleyinde söyle- duymıyaca.k kadar katı bir kalbe fıa Vekalfti bir imar müşavir ru f~ talep karş:"ında fıatlar ıkı 5 - 6 bin kilo yün ıplik vermcğe 
medik söz bırakmı~r. malik olmak icap ederdi. dün Ankaradan -hrimize gönder- m. islinden fazla artmıştır. Bakla başlamıştır. Bu ıstihsnıat içın M · 

- Yl l!lmirülmürnininl.. Dikkat . ti D.. b •-.. . 1 ehir . fıatlan 4 kuruştan 10 kurusa kum rinos vününJen bnska ball nevi Nihayet, nankörlük galebe ettL.. mış r. un u muşaVlr e ş cı- .. • -.. 
et. Başta vezir Cafer olmak üzere lik müteluwısı Prost ve Belediy" darı da yuz paradan 8 kuruşa çık yapağlaro:m da ı.slifade edilmesi 
b··run· ~l f·-_.. ,__,_,. ı Zübeyde, ~ tamamilc kıvama 
u er, u..,... uoou.ıyor ar. Heyeti Fenniye Müdürü Nuri ve mıştır. Alıcılar bu mallara kiloda imkan dahiline girmiş ve fabrika-

Ve bu fırset el!Prine geçtiiii anda. getirdikten sonra artık hazırlanan yüzde 7 kuru• ta nakliye :nasrdı nın tesisatına v. apılan Jliıveleı ı_e 
• imar müdürü Hüsnünün hazır bu- ..... 

hilafet mi!vıkline ("U Resul) den müthiş darbeyi bütün kuvveti il;, verınek~ler. her incelikte iplik elde edilmıştö . 
olrinl geçirmek istiyorlar. indirmeye karar verdi. Bir g•in lunduklan bir toplanta yapılmıştır. 

Bu nasıl iş! 
---·---

Bazı hasta eıoaf a 
"Hastalığı yoktur" 

diye rapor verilmişi 
Esnafın sıhhi muayenelerınin ba

zı kazalarda iııtızaınla yapılmadı

ğı ve <Hasl;llıksız• diye rapor ve
rilen esnaftan bir kısmının basta 
oldukları görül~tiştür! 

Bunun üzcnne dün Beledtye Re
isliğinden tek:nil kaymakamlıklara 
b;r emir g;,nderikn·k sıhhi mua
yenelerin itına ile yapılması ehcır. 

DlŞ 

POLİTİ'' 

Ruzvelt N 
polgona kar 

Yazan: 
Prof. Hüseyin Şükrü Bo 

fC5} irleşik Amerika 
jg)!ıurreiai .lllısıer il 

~ l!Jt, me-~lıur 111' 

toplanlılarıudan birinde, B 
Briıanyaya kıra ile veya ödU 
!arak verikbllecck harp nııl 
sinden bahsederken, aynen Şii 
leyi kııllanruıştı: 

•Tarihte hiçbir b:lyiik h 
para ile kazanıldığı veynhd ~ 
kalmadığı için kaybedildiği 

değildir.• f 
Amerika Reisi bu oü:ı:lerilr, 

giltcreye malzeme satılabilll' 
çın, behemehal bu devletin . 
yatta bulunması icap edetd' 
parası kalmam• ise, Aınerı" 
bir ikra,da bulunularak, o ' 
lıiğuı Amerika bankaların• 1' 
rılması ve İngifü miibayoaU 
o hesaptan •·e depodan ,.ıiJ<i 
cak ıcdiyelerle yapılması k•bll 
labileceği hakkındaki mütal ,Is 
bir nevi cevcp vermek istlY0 ll8 
Halbuki Mi•ter Rooscvelt b•;_. 
yalnı:ı peşin tediye taraftarı "' 
rızlarına değil, hakikati halde' 
ve çok meşhur bir fatihe de 
ahhar bir cevap vermiş olur " 
Maliımdur ki, Napolyon Bon•r 
muharebe için üç şc~·e ibtır I 
duğunu söylerıiştlr: Para, par•"' 
para. «Harbin siniri paradır" 
1 mı de, l'ransanın hu muı• 
Kumandanına ve İmparatoruP1 

zafe edilen bir cümledir. 
Hakikati halde, Amerika J<o'f, 

sine tevdi edilip, dahilde ,.c 
riçte birçok münakaşalara yol 
çan kanun projesinde derpi~ il 
len şekil - illetin elde oluıP 

için, ter"§şuh eden telgraf h• 
!erine binaen bliküm yuriil ri 
zazuretindeyiz - böylece p• 
hiçe sayan bir tarzdır. Esasen 
sevelt, taarib ediyor ki, i.ııgil 1 

i~in imal edilecek esliba ve , 
himmat, fiilen Amerika ordusııi'ı 1 
elyevm ihtiyacı olan csliha, ~la 
himmat, tayyare, tank vesair 
Binaenaleyh Amerika, sana,-• ., 
iş temin edecek bu imalat içİllı ;l · 
merikanın elinde kiıfi serın•> a 
''e parası vardır ve bu ı\deta 
nevi Amerikanın silihlaumast 

mektir, . 1 
Dnlet Reisi derhal ilin ed~ 

DiyMdu... Ve Zübeydcnin bu İçtimada şimdiye kadar yapılan 11 lJ 1 E r E R R J ~ zevci Harunürreşidi zıyaret ede· •· 
telkinleri de, diğer saray dalkavuk- re.lı.: i nar işleri ve bundan sonra yapı-

miyetle bildirilmiştir. •Büyük Britanya ~imdiye (; 

1 1 
Amerikaya yapılmı~ olan sipıırif/ « 

BELEDiYE 

lar ıtarafından takviye ediliyord-. 
Harunürreşit, evvela (Cafer) al 

tcyhlndeki sözlere ehemmiyet ver- Aetl< malıabere: 

labilecck olanları gölden geçirii-
(Devamı var) 

miştir. 

Muhtekir bakkallar Keçi kıvırcık diye 
mabküm oldular aablıyormuı 

P j YA SA rini tamamen üdnttek bir J
kudrete maliktir. Bir h~lde ki ı' O 

Macaristana satılan ni mukarrerat ve tarı. istiklı•~ 
mek istememişti, fakat gün geçtık
çe §iddet!ni arttıran bu telkinler, 
nihayet ~rini göstermişti. 

An l.lra (111. Sami) lms&lı meklllp -
hll>in«-: - Anu eUtflnJs reeınJ l'Ôndt'T'-

- ~ia, - &d"'91nld blldirmen.bl 
riııa ..ıttı-. 

ADLiYE: 
Mürakabe Komisyonu tarafınd.ın; Mezbaha idaresince e~lere vu·u

yakalanarak Üsküdar adliyesine vt lan daıngal3r büyütülmüştü. Faka~ 
rilen üç muhtekirin muhakemeler: yapılan tef_tışlerde kasapların da. - tütünlerin parası 
dün neticelenmiş ve hepsi mahkiım gasız etlerı ve bu meyanda keçı.ı 'j Bundan lı:r mu<ldeı evvel Ma~~r 
ryJmuşlardır. kıvı_rcık dıye. halka satmalannı bu rejisine satılmış olan yanın ıııılyon 

ıı]u!u\unuak ınübauata mütcf 
kontratolara simi! .olacaktır" ~ 

Görüliivor ki, Mister RoosC d 
sıt ifkir ~e cere~·anlar arası~ 
sallanmaktadır. İşin daha ıirr;: 
dikkate değrr kısmı, dünkli 1 d 

graflann bi:ıe getirdiği bir ha~ 
dir iri, en taze malumatı muhl 

Bir kuma§ ihtikarı hadisesi Artık hali!e, -en büyük kudr~ 
ve salahiyetler verdiği- vezirini ta
rassut ettiriyor.. Her gün, onun 
kimlerle tem.aslarda bulunduğunu 
ve neler konuştuğunu öğreniyor

z. ş, 
Sultanharrıamında manifatura ve 

kunıas taciri Annenak Keyfer, A
gop adında birine metresi 6 lirahk 
bir kumaşı 9 liraya sattığından y?
kalanmış ve Fiat Mürakabe Komis
yonundan sorularak bu lrumaş:n 
azami 6SO kuruşa satıl,ması icap et
tiği cevabı alındıktan sonra, adiı 
veve vcrilmi.ştır. Armenak hakkın· 
da Milli Korunma Kanunu hüküm
lerine muhalefet suçundan takiba
ta başlanmıştır . 

yenı damgaların da temın edeme- lira!ık tutünün bedelıni ıhracatcı-
Bunlar tl'.J<üdar Hakimiyeti Mı!- -

Bir sahtekarlık da vaaı 
diği görülmüştür. Avrupw.l~n oto· !arımız ct'an alamamışlardır. • -

ilye caddesinde İsmail zevtinyağ. matok ve daha büyük dam<:a vu.·~- caret Vekaletinin bu hususıa yçııi 
Ölü Sava adına sahte borçlu st-

d.ir. 1 

1hti.kôrnıdaıı. Hakimıyeti Milliye cak bir .nakine getirilecektı~. teşebbüslerde bulunması muhte-
du. nedi tanzim ederek kendilerini Sa- cadclesinde İlya ve Karaoğlnn cad- Gizli molörlü veu.it meldır 

Dünkü ihracat ı Vaşingl~ndan ç~kilen bu ıe~•.'. O sırada, Irak ve Hicazdaki Ale 
vllerin yüksek sını!lanna mensup 
bazı kimseler Bağdada gelmi.şlerdı. 
Bunlar müteaddit defalar veziri zi· 

va veresesinden alacaklı gösterm~k 

suretile sahtekirlık yapmaktan 

maznun Ali Haydar ve Ömer Lut-

yaret ederek, birdenbire Aleviler finin birinci ağır ceza mahkemesın
alyhinde başgösteren ceryanlardan deki muhakemeleri bitmiş ve ü~c 

;ikay-et etmektelerdi •. Bu ziyarl.'t- sene hapse mahküm olmuşlardır. 

desinde İlya zeytinya"ı ve nohut ih- Şehrimizdeki bazı fabrika ve ı

tikllrıııdan 25 şer lira ağır para ce- nıal5thanelerde belediye makine 
zasına mahkılm olmuşlardır. şub"5ı müdürlüğüne ha.bt.'r veril-

Bu §ekildeki hareketleri t~kerrür meden ekktri~li \'e motörlü vesai• 
cttijii takdirde dükkıinların•n .c.ı.- kullanıldığı görülmüştür. Bunun 
patılacağl ve sürgüne gönderilecek- üzerine umumi bır kontrol yapı.
teri kendilerine tebliğ edi!rr.~lir. mas• kararlaştırılmıştır. 

/luiamıll Liehi Romanı; 65 l lııçaklarla doğranıyor gibiydi... Glilmdim hiçbir taraftan ağla. 
" Baji kapısına ı;ıden, ince kum nıaz da, neylerim. 

tr==> © rQ) c.§n liil v o o ©I o~ o 1 ~:::!i ~.~:Ü~ a~:~~::k~~ :.al k~~~~ ta!~~ i~:::~~~~::'; ~1!:~:: 
clivanhane saati, hajta bir göğüs 
gibi hırıldıyara.lı, çınlamağa başla
nıı~tı. Uz.un, yün hırka~ına aarıl~ 

mış, şezlonga uzanarak, kitap oku
yan Sadiye, doğrularak, dinledi. 
Saatin her çınlayışını o da tekrar 
ediyordu: 

'~ • . dal pa çasını aldı. Boyu yetişeme- üzerine oturdu, ba~mı ellerinin i-
Yazan: ı.fAHMUT YESARl # diği bir feneri alınak için Nigiırın çine aldı, bayatta mağliıp olan bir 

- Bir .. İki.. Üç .. DôrL., 

Saçından çıkardığı bir firkete
yi, okuduğu sayfaların ara<ına ko
yarak kitubı kapadı, şezlongun ya

Dün muhtelif memleketlere 70 ı de, Amerıka Malıye Naı:ırı_ ,ı 1 
bin liral:k ihracat muamele.., kay- genth_a~ şö.:vl~ diy~r: . .,. 
dedilmiştır. Bu meyanda Roman- •İngılız bulı:umetı, Amerikad• i" 
yaya havyar, isveçe deri, Macaris- lunan kıy metlerini atmak 1

1
y 

lana fındık, Yugoslavyaya halı sev- mühim bonacı gnıplarile ıııU 
kediJ.ın4ür. 1 kere halindedir. Çok miihint . 

1 
bor ·acı ~upu, bu hu usta te1<1~nı 
bulunınuştu. Diğer bir ~up ta _.... 

ru odunları, küllcnıneğe başlıyan na benzer bir teklifi bugün )·sY' . 
korların üzerine attı. ktır V · t d bul n ıJI .. ~ ca . aş-ıng on a una ~ 

Soguk. karlı, acı bır subat akşa- liz hazıne mlimessili, İngiltere z 

mıydı. Rüzgıir; pencerelerin önün- kümelinin mezkur grc:ılarl• ol 

de vahşi L'lıklar çalarak, dışarı<b yapmajia hazır lmlundıığıııııı bP 1 
beyaz de•·lerl~ çarp"iıyonlu. Bab- SÖ)·i~'lliştir. Satılahilecek kı) 1ırı 

çeler, yollar; karın be:vu örlü•il !erin ne tutarını, ne de bunlar'~ 
tın ~lacak gnıpların hü•·i)t , 

altında metruk, sessiz, bareketsiıı 
duruyor, çıplak a~aclara beyaıı 

yapraklı sarnıa)ıklar sanlmı , u· 

bildirmiyecc!;iın.• 1( 

Burhan Şevket, Cemil l>iizımııı cak, lırnaklarile onun gözlerini o- uzattığı dal par~ası icli. Arlık her tek kendisini zunetmişti. İ~le, 
do)nıadığı bir sesle Sadiyenin ku- ynp yüzünıi, dudaklarını yırtacak- ıey mi, onun ale~·!ıine dünmü~tü?I banda dn yanılnıı ·, bu yolda da 
)ağına bir şeyler ~üyliiyordu. Sadi- tı. ~le o zaman Cemil Kazım, Bur Dalı bir saman çöpü gibi •parçı yalnız dejiildi. Bütün be ·eri ızb
)'C, silkinerek ) üriiıııek istedi. CL'- han ~ev ketin uzerine hücum ede- par~a kırıp altı. Bağ kapısını a ·a- raplar, elemltt mutlaka bir mağ
mil Kazım. ne yapacağına karar cek, bir yılan gebertir gibi, baŞ<m ğile ilı;rek, adı .• yazmaya giden Jiıhi~ etle mi neticeleniyordu?,, 
\crcmcmişti, gözleri karanlıklar- ayaklarınııı altıııa alıp ezecekti ... dar yoldan yürümci':e ha !adı. Di. Kalbindeki son teselli de kırılmış
dan imdat arı) ordu. Saçları bir dikea gibi kafa tasına mağı bombo~tıı: ynlnız ayaklan, lı; o iimit le boşalım tı. Ağlamak-

nındaki küçük etajerin üzerine bı- tı:aktan görünen damlar beyaz bi· 
raktı: 1 

rer kalpak ı:iyml gibi) di. 

Bu emareden sarih olarak J~ ~· 
§llı)or ki bir ay enci bilhn. s• 1 ~ 
i~ i<:in Arn~rikaya gitmiş olaJl ~ 
gil11. il, lİne )liisteşarınm ıt.~ 
büslerı miisbct bır abaya iıl 11 llurhan Şevket, Sadiyenin bilek- batıyordu. Kalbi durmıı~, nefes al- vücudunu siırfiklü~ ordu. . ·ereye tan, ağlıya bilmekten memnuu, kal

leriııi şiddeıle kanamı~tı, şikirını mıyor, damarlarında bir damla kan gidi)·or, niçiu )·ürüyor, bilmiyor- 1 tıin bütün zehri, boyun acı.sile 
parçalamak için üzerine ablan bir dolaşmıyordu. Lakin Sudiyenin du!... giizleri yanarak, boğula boğula ai-

ba ı, yarslı bir ceylıin gibi soluya- Yol üstünde küçfık bir evin açılı: !adı •. müfteris ha) \•aıı i taba.sile Sacli~·e
)i kendine doğru çekti, ba ru o
nun boynundan geçirerek, ağzıa.ı, 

agz.ına yaklaştırdı. 

Cemil K zım; bir saniye, •on bir 

limit ile titredi. Sadi~·e elbette bu 

rak, Burhan Şevketin omUZ11na pcncerc.•inden bir ut sesi gdi~·or
dü~nı!i~tü. du. Gecenin bu metruk saatinde, 

Cemil Kazım gôılrrini kapadı; j kendi kendine inliye~, feryadını 
orada duraıruyacaktı, korkuyor- yalnız karanlıklara dinleten bu 
du, bir cinnetten, her §•)·den, ken- derili kimcli? 
dinden korkuyordu... Sendeliye Durdu, bir kadın ılık, titrek, 

iğrenç, müstekreh vaziyete tabanı- ıendeliye yiirlhlü. Vücudıuııın her nıabıwı bir le tarlu 'öylıiyo -
nıül cdenıozdj. Çırpıuıp, bay.kıra- tarafı ayrı afrı, keskin •ivri u~lu dıc 

J<•'P~-•--

}i! e e,ı. eı< 
J d.u kıı boJı,W.·ç • nur• " ~-· • 

ikinci kısım 

Hacılar Yolu 
-1-

'1erdi ·en sahaniığındaki, eski 

-Saat dört .. dedi .... Nigar da ne
rede kaldı .. , Şimdiye kadar gel
mesi icap ederdi. 

Ayakları üşiiyordu: içi pamuk 
a•l•rlı, kenarları beyaz tüylü, kı· 
sa ökçeli tcrliklwini giyerek kalk· 
tı. Karyolanın karşısında duran 
büyük ~ini sobanın kapağındaki 

bey:ti deliklerden halının üzerine 
akseden titrek panltılar aönmiif
tü. Uzun demir maşa ile odunluk
tan aldığı kısa, knlın kesilmiş ku-

Nigir: bu ak m nıe.ktebinden 

gclccektı!, Onu ılmdi gece )alı., 

mektı>bine \ ermıştı. Doğduğu gün 

dcııberi hiçbir sıkıntı, M<iyetini 
çekmediği bu çoeugun imdi b<iy
'8 ~anından bir h fla uzak! ma
sın.1 adiye ıııahzun olu) ordu. , "i· 
bayet • 'igarı da mı feda elmi~ti?. 

Sobaya attığı kuru odıuılar, ne
li çıtırdılarla yanıyor, daya ha· 

fıf bil' i kokusu dağılıyordu. 
(Devamı var) 

cimi tir / 
İngilizlerin ötedenberi ŞiıııPlırd':• 

Cenubi Aınerikada birçok Qfe J1 

• d ı!I" 
·ırkctlerde, kuınpan) l\lar a 1 

le)j< bhiislcrdc yatırı!~ b · 
semıa ·eleri vardır ve huni•• 
lngillı efradının elinde ıtıtt 
esham ve lah •·ilitı olarak oıt• ,1

1 
tur. Bu yüzden İngifüler bet J.•tl 
muayy kar ve faiz olaralı 

'Deı;amı 6 uıcı savf • 
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lsviçreye iltica ede• 

Kırkbeşinci 

Fransız kolor
dusu askerleri 

! BALKANLAR 

,,.~--------..., Türk filmciliti•i• ba. Ortada, çot ciddi tm ecra ve illMl 

MESELESi J 

Harp bası: Kemal bey.... ıa. sü: sıi:: ıtetrarlanan bir düşünce 
dolaşmaktadu'. Deniyor !lci ~ 

Yazan: Nizamettin. Nazif yanın bagün az çok bir takım ipt(-

Almanya ilkba
harda Balkanla-

Ômer Hayyam'ıa 
şarabı 

udan doğruya la. ıAlmanyanın mu•afaka 
eye •evkeclili7or tile FraDS•J• dönüyor 

(A.A.) - RatkM' Benı, 16 (A.A.) - Almanya ile 

n: Frıın.sa arasında hum.tfu gcl.en bk 

rk Heralci Tribune gaze\:C!-- anlaşmc üıerine İsviçre hükıimeti 
ington muhabiri yazıyw: 16 - 2-0 Haziran tarihlerinde İBYlç-· 
~ şimdi A!nerikada • re topraklarına. sığının 45 ind 

n avcı tayyaı'ek-rınm yuz- Fransu: :kolordusunun FraruıayQ av 
mı almsl\tadır. . . . · 

deti için ı.mezuruyet 'ermıştir. Bu 
etle Amen.ka lıma~tııuıt '.)/\ bin Fr 

ko~a mensup "'' • ansız 
ile yan yany• taksll'fti i- askeri yakında Fransa.ya dönecek-

,Mll!llP"M"LU reisi Ru.zvelt tarafın· . 
fu-. Fakat ayl\1 kolorduya mensup 

meıı..-:a süriilen ptt-.nsipin hudu- 12 bin Leh askeri cereyan etmekte l 

ileri geçilmiştir. Tt"§l'IDI- ol:ı mniizakereler netJ.ceaine kadar 
yapılan bütün ima1iı İsviçzede kalacaıkttt, 

._r.li~ı.nlımsiLt:T. Aynı muha
e ettiğine göre İngutereye 
· ed~n biı· yeni yardım 

J yüzünden l 940 senesi 
YJ. zarfında Amerika Ol"du-
tayyarodıen az te&lin ta 
tur. 

acaristanda 

a kuvvetleri 
umandanhOı 

das edildi 

Dokuz maznun 
adliye1e verildi 

Tok10, 16 (A.A.) - Reuter: 
Domei aj&nsının btldiTdiğine ~ö

re hukü.Jne.t. adamları.ru katil te~.ı~ 

bösü ile aaçhı i Japon n~-yonalis-

tl Tokyo ooza mahkemesine V1erU

te1 H> (A.A.) - lt:ral na- mi!lel'dir. Katline teşebbüa edil.en 

y, 24 Kanunuevvel tarıhU adamların isımleri '\~rilrneı:nekle 

name ile General Wald-: · beıraber bunların İngiliz tuaftan 

neseyi hi1.lnete davetle oldukları aöylemnektedh. 
Maeamtan hava lnı~t- Bu katil teşebbüsleri 1938 Tem

•UJU"Jia6ktı.nı unvanıru muzunda Tiyen Tsin hadisesi mü

N is anda Türk milleti yfizde vüıı: milletse- dai malzemesini ve ~~ni m- h t• k 
ver bir insan ınillettk. Bunu. bu- darik ~ekte oldu~.u .~al~an mem- rQ Qf P ge 1 reC8 

B•tece k' .ft\" b'ılm.iy- •• • L-l leketlertm harbe sürüklüy.erek bu 1 6...... • -, gornuyeıı. Aa&IJ18-

• mıştır. Fakat tati.hte ~yle bir devir menfaa_tlerini b.ir k~e~ mat: 

___ ,. ____ _ 
Çiinlrii lngilU orduları ara
•ına kat:lacak Balkan kuo
vetleri Almanya i9in büyük Amerika muhalefet 

lideri bu iddiada .•. 

Ruzvelt dik
tatör olmak 

olmuştur ki bu milletin ne asil ve vet:ınesı manhki ~rr. Ve bu ı· 
pas tutma bir cevheri olduğun- tibarla Bal~.anlar, yaşamakta oklu
dan gaiil olan yabancılar, SJl'f re- ~ hayat.ı strr~te devam edecek
ragat ve ıuüsamaha ma.b.."lulü bir trr. 
•.misaürpcrnrlilo yfü:ünden elde Gerçek ilk bakışta. bu dUşUnoe
etmiş hulunduklnn kir '\'e kuanç 1,iı1, istinat ettiği esas ve malfuna

bir tehlikedir 

l'azan: Ş. Hiız.ım Ergölımım 

sahnlarım bir .. gaflet ve cehalet ta göre çi.iriik olan hiç bil' tc"lrdft 'riyetlerinden dolayı, tam manılsı
karşısında zeki ve t'iiretle elde e- yoktur. Fakat vaziyet, biraz dana ı(}. Slovakya tertıbinde bir i§,ga1~ 
dilmiş llTttnns gedik .. leri sanmış· derin, biraz daha fazla tarafsız ola- kat'i surette ugramak tchlikesind' 

• f • lar ve bir Şnnghay haline sokmak rak ele alınıp tetklık edilince, :yuka- bulunurlar 
f S 1 g 0 T m U Ş yolunu tuttukları i<ttanhulda. bur- rı-da hulasa et.tiğimiz ımülAhazanın Bol ek-mek yiyen 40 milyon Bal-

V~ington, 16 (A.A.) - lnf •• 
ratçı lide:- uyandan Wheeler 
gv.etecilerle yaptığı bir gö
rüşmede: cMuharebenin Nl
r,anda biteceğine inanan bır 

çok yuksek zeval bulundug•t 
Vaşlngtonda heı-kesin m.alu 
mudur .• demiştir. 

Mumaileyh ilJnları ilave et
miftir: 

<- Cümhurreısı Ruzveltin 
son nutuklannın ı~edefi efka· 
rı umumiye uzeı:inde ;tesir 
yapmak ve bu memleketin 
ani bi:r hücum tehliko&oo ma
ruz tnıJunduğunu söyliyerek 
milleti ürkütmek ve bu suret
le kongrenin bu toplantısı es
nMında haı:p programının ka
bulünü ve kendisine totaliter 
sal.filriyetler verilmesini temın 
etmektir.• 
Öğrenildi~ göre İngiltereye 
yardım kanununa muhalif o
lan ay.an azası bu fkanun aley
hindeki rnü.cadeleyi idare et~ 
ınek fü:~re Cümhuriyetçiler
den ve Avandan Val'l(lenbur-

numuza gi.ilmeğe huşlamışlardı. ~akatlığı kolaylıkla meydana çıkar. kanlı, en az 40 mil) ou Almanı bes· 
Bilhassa Balkan harbinin sem 1 Diyorlar ~ı A1manyanın bir kx- lcmek gibi bir vazife. yeni ni7.amır 

günlerinde azami dere<-esini bul- srm iptidai malzeme ile yiyecegini yarattığı bir vaziyet önünde Al 
muş olan bu küstahhk, kabul e- az miktarlarda da olsun, Balkan- manya kıt'anın hıç bir t<ı.rafında, 
dilmesi icttp eden bir hakikattir !ardan çekmekte obuası bu AvTil- küçük kuvvetler sarfederek yutup 
ki zeka, terbiye ve bilginin her pa pan;asının harbe kutılm::ımıısı i-lkullanbile<:eği 40 milyonluk çalışan 
derecesindeki Türklere. bir mü· çin kafi bir sebeptir. Ve Balkanla~ I biı kitle bulamaz. Bırbirine düş
him aksülamclin, ınesut bir isya· harbe girerse Almanya, az da ol- müş, hakikate göz yummuş olmak 
nın ilk narasını attu.•nu, tır. Her sa, bu istüadeden mahrum kalacak·! ta ısrar eden ba1..ı rnHleth'• • 
feYİni feda edebilen fakat feref tır~ Halbuki, işletin bir harbe var- Almanya kolayca baskısımn aUm.ı 
ve asaletinden malınım kalmoğa maması için mantıklarına bö ·le bır alacaktır. 
asla tahaınmiil t->dcrniyen, her IUt· akıs veı·m~k istiyeııler -kendıleri- cOlmazl ... :. bu inr laftır: çunkL. 
fu )·upabilen, her ıneıtfaati bahşe- ni aldatmak ihtiyacile olacak- ha- cfrr'ctkar Almanya 11rtık1 Olııı ve
dcbilen, fakat en ufak nankörlüğe, kika~ göz yummaktadırlar. Açık ya olmaz• rolinakaşalnrıle vakit ge
eu kü~>Uk ~urnazJ~ . tahammill_il olan hakikat şudur; Almanya Bal- çiremiyecek kadar darlığa düşmiış 
olRUyan istıh:ua ve 1stihfafa, a!ngı kan memJektlerinden, Balkan m<'nı tür. 
göriilmcğe zerre kadar ınüsamaha ıekctlerinin Almanyaya verebilcı- Bunlardan dalın ö~i bulund1ı~ 
e~cnıiy~n Türk, işte o gü!ılerde ceklerinin yüzde onupu bile çeke- ğunu da unutn:ııynlun. İngiliz ada
bırdenbıre kükremiş ve ticoretı memekiedir. En sıı<lık görünen llal isrına atlamak ihtimali üzerinde 
~an'at sahalarını sara~ ~antarlan garist.an bile, diğer memleketlere !muvaffak olmaktan ümidini keı;mi~ 
a;.mkağa ~arar verm.ıştrr. hükmetmek için yaratılmış oldu- bır Almanya mantıki bir icap ola 

blr ır ~~ .gt;n ~vvel '?:fat~nı büyük ğunu ıla neden Almanyanın refolı rak nihayet müdafaaya geçmiş ol-

Be 
te«!sshilr e ?ğrendı~mız Kemal ve saadetil'\€ çalışmak mecburiye- cluğıt söylenebilir. Fakat müdafaa

Y mer um ıste bu ılk milli mti· , . . . · 
d 1 . k h - ~ 

1 
.• tını (!) hakkıyJe taktlr Pdemt>- nın taanuza uğranılaca'k cepheleı ı 

n e enın n ra.ıman anndan bın . .. -
lm tu ki tiv• ha mektedır. n'kun olrlugu kadar azaltmakla 

o uş r . scc gı sa sinema· . · · 
.. ılık r·ı ·ı·k· t' Bu memleketlerın halkı, yeni a»•n 1..amanda tahakkuk ettınlıne .. ve •' mcı ı ır. · J • 

,Avrupa nizammrn esaslarını, Al- .... ınde açık zaruret unutulamaz. 
Balkan harbinin .son ),ima ka 

d tek 
manya hC!Sabma bir parya gibı ça. Şu halde yeru ni:r.amuı özünü 

ar Türkiyede sinema sahibi 
gµ s~'Ç!Tliş1e.ııdir. Tfirk yoktu. lışma.k ve bu Almanyanın keııdtle- al11ttnuş olan öıJeri demokrat Bal< 

Ay5.n azasından Wheelel K dk'' B x.ı -~ rine tayin ettiği yaşama ,. c;a1 ~ .ıın .memleketlerinin, gilnün birın· a ı oy, eyo111 u ,.e ŞehzıtUe- . . . · h' ı· · 
dcım-0kratlar tara.c..ndan mu- b ı..:.:tu . 1 ma reJımının ma ıye un anlıya kuvvet ve şıddetle hücuma ~ 

ıı a ımn 11t• n sıneına an Yabancı· 
1 

d 
halefet Hderi olarak evvelce tar tarnhndan işleti1i~·or ,:e mem· mamış ar ır. çeet.?k olan İngiliz kuvvtlerınin )a-

Tan Pktesinin 1'akvimcisi, .. 1).. 
mer Hayyam .. dan hahsctt.iğı ıhın

kü yazısında Hayyam '1 tam \: c hö
)iik bir tn~avvu.fçu oluı-.11, g; terı· 
yor; enun rübtıiJe.rındd.i "~<ıMJ•• 

ların hakiki ~arap ofıund;;ını ~o.v· 
lüyordu. 

Ben1 şiındi burada Hıt,\ ~anı ıa 
biT taS~\'Vtıf piri mi. yoksa h , l· 
pikiir~ en mi, yımı bir u.nddı ,., 'k 
şairi nıi, eıldıığuııdnn bahs..:dct•(.k 

değilim. BC11, vak.tile, ııd gı nç ı· 
kcn banıt ll•yyum'ı, bimz ol ut· 
muş bir zatın, onu nasıl u'kuttu~u· 
nu kısaca anlatacağım: 

Ml".se)a rübailcrde ~şarap.. keli· 
ıneıU ıni g~·ti? O, hemen ı ah cdc.:r
di: 

- Burad=ııci §araıı1 hıldii;ımiz :l· 

rap değil hoa~! Aklını hıısuuı top· 
la> bu şurap b~şka şaraptır. 

Şarabı ko)mnğa ınahsm; r.arıakı 

çömlek, testi kaliıncleıi mi geçti? 
Hemen ~yle derdi: 

- Bu ı;anak. çömlek, te tı keli· 
mclerl, sc.ııin bildiğin çnn:\k1 ~öm
lek, testi değildir hnaa! 
S'U'boş kelimesi nıi gcçtı't llemeu 

tef ir oocrdi: 

- Bu sarhoş :.cniu bildiğin sar
hoşlardan d ğil haaa ! 

Muhnbet ,~k. se\ do kelinıeleri 
nai geçti? Jlemen şerhe kalkardı: 

- Bn mııhnbbct aşk, sevda !ö!Öı· 
leri, ı; ni ı ı...itd .,ıu muhabbet, Ufk, 
sevdıı d· ır ı :ı::ıa? 

Yar, c . ; ... ık keli.:ıcleri mi 
geçti? Hcm•ın onları dn i.%uh eyler
di: 

- Bunlar, enin bildiğin 

cAnan, il§ık, değildir baea! 
yat, 

Ze\•k, keyif, ahenk, ciınbüş l;,. 

lime.lcri mi ge~ti? Hc;.nea. ay.zu 
nağmeyi tekrarlardı: 

- Bu zevk, keyif, ahenk, cün
büş, senin bildiğin ze\'k. keyi;, a· 
benk, cilnbiişlerden delildir haaa! 

Bir gün, artık dayanama•'lıs, bu 
husu!ili hocama Ş<iylc deıniştiru: yada elnnek tan:i

atmda bir uaw 

n~beıtiyle tngiltere il~ ~pooya 
arasmda cereyan eden mükaleme-

1 
!er esna:sıoda iki defa vuku bul· 

seçilmişti. 
muştw·. Bu vak'adan hallSf'..diln:e- ·ır:m----------~ 

l k t . b..... 1.1 l . k Mihve.rcilerin 'bu harpı.en dal.: uın<ia yer alması ihtimalinden M:-
e c c gıren u un ı m erın o- . . . . , . . . 

. ..• .., . h 1...- pek cok zaman evvel, Be) ınh mıl- nan cid-0.ı ve tehlikeh va-ııyeti Al 
mısyom·ı.!ıuguuu yıne ep yamın• ' 

- O benim bildiğim değil , su 
benim blldigim değiı! Şu hal c 
Hayyam, o saman rübaileri&i şif· 

l'e ile yazmış demek! 

16 (A.A.} - E~ ~v- !M$i için evvelce vaz'edilmis olan 
lerin ı.enginliğiyle müte- bu memnuniy« ancak şimdi kaldı
rak ieısbit edilmiştir. 'Üç rılmıv bulunmaktadır. KaLil ııe,oo
ine yapılan tevziatta, g~ büsiinde buluııan gıı.ıpun etki bir 

az olan aileler bu ıev-n.t- kürek mahkumu tarafından idare 
lanndr""la istifa<.fo edeceltie-rdir. edildiği söylenmektedir. 

TL A R 

•lretleri 

ep miidüde.ri toplan· 
saatleri eanaı,mda ve 

~,..ıuiHe talebenin bh.veı... 
ıı9111eıına vesair uypDMS 

devamlarile sıkı 'bir 
eleye karar verihnif, 
eyanda ynpı)arak tara· 

ı..h.tlllP·il layık.ile tesbit ,.e tct
• talebeaiıı kttl$ket l'İY· 

· ınec'huri tuhtl1R9Sı da 
.. lnıüş. 

a rağmen l<oltul'unda 
ile rastladığnuz talebe· 

de ikisinde bugü.n kas
okhtr. Şapkaımılıjuı ae· 
line geldiği gilnclealaeri 
ko~ketl adeta ortadaa 

ı~ gibi bir vaziyetteydi. 
abc meselesinde nr. gi
ayyüdat kanduğunıı \'e 

)idesinin ne olduğuotı 

bilmiyoruz. Pakat Na· 
llnnuznı bu buımstaki 

aslll.1 yabanı& atmamak 
dtt. Diy&r ki: 
Mektep dışında talebe 

tini cebinde de taşı)' abi-
Zira ka&k.et portatif bir 
tlir. li'akat orta ve lise ta

ni• ayni renk ve fıC 
hir iinifomıa giymeleri· 
echuriyet halıne gıelıa.eli 
~uru ortadan kaldıran 

biT 

Yflkadaclaki «H &il Suya-
7• adDHlak.l çocuk deaJ,.. 
miaş. 

Nwuemolla: 
- Büyük söylememeli, de. 

eli. Benim çocukluiumda da 
bir •Racıntmu. vardı. Kafa
yı Yurdu yere, bir dnhn kıı:ınl
dananuıdı. Şimdi ouu ~oluk, 
çoc11ja &) wıcak :ı aptılar. 

L ü it• 

maia.zalar 

.Lüks mağanlann sattı.klan 
e§Y&Y• yüzde yfüı zum koyma• 
larına yapılan müsaad~. şe'h· 
rin maozarasını birdenbire ctew 
ki§tird.i. nLüks mağa:ıa- olnrak 
iddia edebi.imek için, clüldcaa
cılar hani hani ınağazalaruu 
süslemektf'dirler. Vitrinlerini 
allı ~·cşiJli lcağıtlula, yalduh 
kwmaflarla, kübik panolarla 
tezyiıa ediyorhar. Naaemella 
gulex~k: 

- lleune ki~ ~dan Mua 
ıi1crine kırmm konlell ltai
lnnmış pırualan liib zene
•a ıç1lnrdan · atet pahu.ı.aut a• 

Jacagn, dedi. 

sulh 

talebi 

Nanemollaya !onluk 
- ita~ anlar sulh isti~• 

mı . Ne dersin? 
Baflllı kaşıyarak. llff•P T~ 

di : 
- Bir :millet ya 'bıtarat bhıo, 

ya harbede.r ya ıullı .,.,.... 
İtalyular bitaraf .taı ... Nh
lar. Bıımedemed.iler. Şimdi &le 
salh yapmaktan başka s•~le
ri yok. Bwıcla pjtla ak at 

ki? .. 

A ŞEKlP 

l<ızılordu gazetesine göre 
1 

Italyan donan 
masının hare
ketsizliği 

---·---
Mııırdaki mağlubiyeti 

ain ea büyük ıebebidir 

--•-r .., 1. , d Jetler:. adını verdikleri Balkanlılar, .manyanıı1 ihmal edebileceği nasıl 
~ .• ap •• or u, 

Kemal Bey bir muMllimcli. Tal~ Almanyanın refah ve saadeti içiıı, d~nülebilir? .. 
beleri tarafından Mıvilen. arkadaş- en geri ve tpti<laı hayat sartlarına G<lrülüyor Jd bir tara!ian Bal
lar1 tarahndan begeniJen Vl'I .Maa- katlanmaktan ibaret olan vazifele- kanların ıstihsalatını tam olarak 
rif Naareti tarafırıdı.n 1akdir olu- ı-lni, hakikat, ıkavramanus g"'ı ün· çckmok lınlcam, bir taraftan da tn 
nan bir muallim. Me~eki kendisi- mektedir. Bu memleketlerde hila, giliz ordu1arile bırlikte t.aarruzi 
ne şerefli bir istikbal vadeden bir hürriyet ve isliltlıUden, mütekabil harekete geçmek ihtimalı Almanva 
muallim... Bu muallim ı.ir Pıt menfaatlerden bahsedilmektedir- yı Ba1ka ı ordularını bertaraf etme. 
birdenbire istilasını verıwi~, birik- ler. ~ 1..orluyor. Bunlara, İtalyanın ö
tirdiği üç heş kunıfla Sa!kunııö- İb1e, umumi vaziyeti böyle o 'r ümden kurtarılması gibi bi~ mec
ğiitte şimdi otelcıler eemiyetinin man7.ara arıeden Balkan memle- buriyet ve var.ife eklenınce. llkba
bulunduğu medreseden az ileride ketleri. hatta uvsaldan aşagı olan harın Balkanlara harp getirec.'{'ğlı•· 
ve Şa.hinpaşa otelinden az beride Romanya bile, Alm:ınyaya varları den lıiç kimse şüphe\•(· düscınez ı.a-

Londra, 16 (A.A.) - B. B. C.: bir shtema salonu yapnuş \'e aduıı ru _yoklı'.ı.rını tamamen veremedik- nınm. 
Sovyef ordusunun organı olan Türk siııemast koymuştu. Bu sine- leri ~çiıı, tamamen vermek ınecbu- Şakır HL-ım ERC'rÖKMEN 
Trud gazetesi İtalyıuıların Afrika- naanm ilk açıldığı giinlerde ıaek-
daki ciddi he'Limetli?rine dair uzun 1 teplcre. kahvekre, eYlere dağıW.. T • ' . k• f l 
bir :makale neşretmiştir. Trud di- mış olan reklamlar, h•tl1'1arım; otun Pi} ~sası ın ışı 

-«İtalyan .kuwetleri Britanya sını aadı.rıyordu. İzmir, 16 (A.A.) - Ti.\tıın pıya-

Amarikada 400 kUcUk 
harp gım si yaptıracak 

Londra, la (A A.) - B B C. 

yor ki: ~~ki bir mJJli ilatilill beya~ttame- edıyor 1 
ku tıerm. n ı..-... • . Kemal merhum bunda •tavaf- . f vve e azaran .ı""lllen 1kı • . saı;;ı oormal şartlar altında 111k1.şa Au1eri.ka 280 1 ıucumbotu. nıayı 

U .l- • ·-.l- ld w h fak olduktan sonra UJDUDl.I .barbln . . 
mıs ı=recesı(Kft.: o ugu akle .. .. .. • .. ~ .. etmektedir. Verilen mahbn. ta E:o- tarama gemisi m • ·· lu er u olm ı, 

~ 1 • b. _.._ w t ~:- A uçuncu yı1ıacla 'YUl• Salkımsoğöt. t mag u ıyC'-c ugramış lr. ~nalı A ' 

1 
re otuz altı 98~t ıçinde Ege mın a- üzere 400 küçük gt"mı ın...ası ı ın 

Afra.ad h!:.>ı: t · . te. elin mevtut elaa .. Kema Bey. . ... 
1oı1. a ııu.ısa m ınkişafı · . ka."lında , edi milvon kilo tııtun 11a- tahsisat istcnıiştır. Ge.mıler hu ~,, ı.: 

beldenm~ktedir. Bidayette İtalyan- !ilıı~nıas~ açınışlı. Bul lold~em~~ .0 tıııı olmu. tur O;talnmtt hesab:.ı g~ içinde )8pılat'aktır. Ter.saneJer hnf· 
· l · devı.rde sınetııayı ses en ınn.,. ı· l' ~ ~ 

lar taan·uz etnnş erdı. Fakat İn- . . .. bel . d t re kilosu 7s:. kuruş{~ ı satılmıstır tada 7'2 -saat C'alışacaktır . 
• • ,.:ı • ı · k .. çan yapılan ılk tecnı en e at-

gıl:ercn ın uenız erı ontrohı dola- bik e nı" \' Sinemafon adını al- Surı"wa 8 Lühnanda me- 1 Romanyada hayvan 
yısıle Jtalyan hava kuvvetlerfııln t ~ e "dd t K 1 I 
faaliyeti kafi gelmemiştır. İtalyan mBcl§IL·ı Bır mu el sekn.ra~"st e~. a mur adedi azaltıhyor ihracı yasak 

.. y, ı k defa u ara .o erı en . 
donaıunasmın muzahııret etm~e- ı·1mı . tit 1 . • tür"ftftl Kudüs 16 (A.A) - BeyruUakı Lonclru 16 (A.A.) B BC .• 
. . . . . ı crın • re- erını ~ Ci• r • • , • • • ~· 

sı Grazınnmın Mısırda ılcrlemesınt'! tlrmeyi dlişüniip tatbik etmiş ve Fransız fevk"Hide Jq>miserlıgı ;:,u- Bclgrattan bıldmldıgıne gore .hth-

manf olmu~, Ş.ar~t İtalyap Afrika- bundan bir mtiddet evvel de Mü- riye ve Lfbnaç idart tesldJa•ım \ ~ kın ve ordunun f•t ilttiyucmı teı ı 
sı ~rid edılmışt~r: .. dafnaiMitllye veya Donanma cemi niden tam.İIJ) etmek il?!Cre hav_,._, etm~k icln Romıın~n hay\•an 

ltalya, Akdenı~~l -ş::~kıı_:.da u.c;.. yctleritiJ tahrik ederek. Tiirki~edc hldar yapmaktadır. Bu arada bil- ihra-cı yasak edı~ınışlı:: Buna mu
ler elde et~~~ J~ın 

1 
P.Jnavu:luktt milli filmciliğe ilk 11dımlanuı at- tün seı·vısler<lcki meınur adedin1n kabil 1 ıklann ondurulme ı tnel'-

taarruz etml.$tıt. l<'a ,at J).eticede ._ t a:ı:altılma81 en başta, gelınekMd.ır. burh eli kaldırıln.~tır. 
urtnış ır, 

Arnavutluğun i\~ileHnt'! _çekilme.. Bu mliesı;esede he11ii:1. pek 1 g·ltereniı Akdeniz folosu 
ge mecbur ol.ılll" ve İııgılizler ur- ld k d n 1 • • 

:.-- gen~ yuşta olduğu ha • a~ 8 8 • bir elan almışlardır. k d t f ti 
ki Akdt'm~e irenı iısler elde et- ımız :re sam Miiuif Fehım ıle ba- uman IAI &r 1 1 1 

Sinewa salonu ipeieu Kemal, 
m "şlerdir.» bıısı '-u"." ı"ı'k Fehimin c.alışnni ol· '1 -nd ıc. (A.A) B B C " ·' film ithalatçılığı yapan Kem,.J,, uu ta, "il • - • • •• 

Yugoslav al ye nıztnıuı 
beyanata 

duklarını hatarl~rıaı. Akdeni?. filoaı kumandam am•-
ye.rli film yapmak c:esarclini kCMt-

sın. euıa ,,.,n·a'·nclaki hak.iki de- t "'--ı·ngh"'"'" ..,__., ....ı-;..+... B 
..,.. l.A dinde hu)&D ilk Türk S(Üdyos.u&Y ra '-'unu cuu uıcu.ı ~ı"r .... ' .. 

rccesiui imzalam k mt·eburi.)etin- 'lk .. .. t' . ,._ 11 filo ttaı~ranlarm kendi demıi ~-- a~an tı rcıısere sene ını ...,ıı m " . . . 
de kaldığı f.ilmlerle ölçıneyl dogm edu, ilk aktöTlere heveı; veren [tlımı iddia eıttiklerı Aıkden_ ı7.de mı~ 

LOnmrı:, 16 (A.A.) - B. B. C.: bulmadığım ~nn'atkiır arkada!itl"DJ ti 1.:ı- ......_ •:- H &.ıf 
y la al - ,- Kemal g-enç Sedat Simavr.ı. vaffakiye er e uc ı::'WulŞ. wı·. au 

ugos vya m ıye nazırı Sok~, Ertnm-uı Mıthsin ve thatro kadar 1 ".a...ı •·JX.... u..ı_ 

- Ona ne şüphe? 

- Peki amnuı, bu şifrenin analı~ 
tan seniıı eline nerede.o geçti? 

Hocam gülöımiyerek, :biru ~· 
şını salladıktan iOnra, t:-ı ce\'abı 
\ eraıişt.i: 

- Behey .b-ehar11p, eaa fİ:b';ıı 

demes~, ttma 4eder, rem&. Cesn'i 
he. ruaım! Bir siin gelir, sen de 
o rumuzlan öğr ~nir, ınaaddı prap
la. :manevi şaarahın farJrlarını lln· 

lanno! 

E\let. bir p11 ge:ldi. Jtu.tları an
ladık ıunmı&, hocilD1. o kadar tasav· 
\•ufa -ınplannn~ bir uttı ki, o za. 
man bana, Üm r Hayynm.'ı, adeta 
Bayızidi Be~t.aoi gıbi tanıtmıştı.r:s 

gün Aıncrikalılarm, kendi::;ine ta· 
pındıklnrı Ömer .Hay~ am, gcrçel -
ten it~ le midi~, yok a: 

Bre ağalar, bre ~C.) ler 

ÖJmedNı bir d m •dire.liıl'! 
Göziimüııe kara toprak 

Girmeden bir dem siırelim! 

·Diyen halk şairinin dlişünccsin. 

mi tcrennihn ediyordu? Kinıbilır 
belki de: 

Rayrülumur cvsatuhfı 

Fehva5ınca, bunlarn ikh,ı orta"' 
idi. 

Daman c~mal Kaygılı 

Japonya doğu
mun arttırılma
sına çalışı)"Or ----Bekarlardan vergi 
alınacağı bildiriliyor ool -.ı .... .rı....... -~ , 'lh I d •--rilL-ı bir filo c l'"lı~yanoc gtllen uunrı 

Yug vy~a e .. ..._..,on (lcar~ı- aiDema abasında ela Mhük s.n'st· aan nt 1 am. ana an 'H ""' _..e- .. _...&: • • 

• 1·- k'ı<.. .... ıı.~- rimlen ıstifade ...... ..; bilen &.- Amiral Vartpol da 1oe1..u etmiştir. Toky<ı, 1 6tA.A.) - llükwne u llAZlı.Z 15.t para ~"uak) yapı- kh istidadını göstennış oları ar- _,. 
Iacağına daır çıkan şayıalımı in ı- ~m &işit Rı:u B~hut •ok- mal. balilı ba§ın.a bir lieancli I em.rilc pro;ıe •;t; teşkılat daıresı Ja· 

lm l d:.L... r...;u.-...,.: ı.. __ : .l'L.! ..urıa .... ; .. - Sinaapurlular ngiltereye 'IVlıil ırkının inki<ınfını te011n r ,, nanı atna.Slnı soy ennş, prCıpagan- tor Emi.a Belit ve Wltiin ~rlerj ~ .-ııu ... •• ,,- - r- r .,, 

da k ğıtları dağrt:ılar k pahalı k ve dalma clikkatlt! çnhşan, eline nyor: bir tanare filon veriyorlar ~ırler hazırlamaktadır Dol{ n 
cıkaı'mak isteyen politikacıları tak- verilen uok an 'H\sıtalara raimen Zira ölünaa ile bea, Jlılmıı Wr Singapıur 16 (A.A.) - Bunda arttınnak ic,-in evelc!Jilmek ~"' ı 
bın tmış ve hükO.m tin ledbır al • ~k defa Iarka,'1 aşan opentôı' san'at 'babası delil ayul w.Ma laıütenrye arp y.ard mı olarak indirilecektir. Bekarla11dnn hususi 
c:lğını söylenıigtrr N z . •Haya- •Ce:nni• ktiçiik. büviik :rej1sor ar.- Ç«aklukla ılelwuahbk arasnuAoH topWuıan para 'Uım bır tayyare ti- vergı alınacakt.u·. lr:si hastalık <ıı s. 
tın pahalılaşmasına b lıCA eetK>p tist -.e teJmlsiyea büttiıa Tilrk td- &iinleriane bir tat, ı.ir ateş kabnıf loeu miibe nı mümkün kılacak karşı nıiıcadele edilecektu. Ko' lü· 
harptir S{-,ekülisyona k.a?&: edb nemacıları mutJab Kemal Be ola• lıur vatandaşı kaybedi:vorun1. ı.nrret.'te 10 ılız lir wı te- !erin hin ayesi 1~1n d uy ıca ted-
al.ın aırtır demtştil'. merhuındaıa Wr iqal, bir tavai)'eı Niı:orJMttin Ncıö O&.Wi .Oirler ahnacaktı.r. 
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t!AYl"A - ( 

17 ikinci ki. 

fllDAM 

1 Oilrıilrı 
'\'ik.ıadır. Sözden) n1üteierrik icra· 
attan, İngiltere Krallığı \'C Biiyük 
Bri!anya İmparatorluğu lehine ya· 

lBeyoğ 
ki ta 

1~ ili; ·ı !ıl 

u la ·ı, 
• • 

gıs 

K ÜRCÜ .. 
&.06 Program 
8.03 Ajans 
8.18 Mö1.ık 

8.45 Ev kadını 
12.30 Program 
12.33 Müzlk 
12.50 Aj•n• 
13.05 MOzilc 

19J.!5 Müzik 
19.30 Ajans 
19.45 Mtiıik 

20.15 
2{},45 

21.06 
21.30 
21.45 

R-.dyo 0.r. 
Temsil 
Müzik 
Konuım.a 

Miız.ik 

Propaganda 
Mücadeleleri 
Artacaktır 

pılan n1uhtelif ;yardınılardan e~s

lı. ciddi. kati miiuıheret hareket- Bir senede ne redi en 5 !erine geçiltce~iııi gö,terdi. İugil-
9 

tereden başka, demokrat dt•\·letler 500 k d l h 
Y •zen : Mehmet Hicret 

22.30 Ajans 
22.45 ::\flızik 

2..~.(ıO '!\1Uzlk 

Harbin daha şiddetli 
bir safhası ba~lamak 

üıere bulunuyor 

ve demokrasi ıa~elerini teveccüh- ' a ar mecmua eş l 
le kar~ılı) an milletler de bir can-1 13.~0 Mtizik 

Uıun b<>;hı. esme: zayıf bir ,_ hepi:aı.ız bun1; mt•r. ·dıvol'duk. ıs.rıo Progrom 
18 O:I MJz,k 

!ılık, manevi kunet fazlalasması- Ev reısıne aorJum: « T iıbiler neden bastıkları 
ıu da husule getirdi. lerJen birer tane Halk.evi küt,iiphanesir.c ver 

d, 1 dı. Sor. oerei.:e ç.1Tk1n<r .... .\.rn1ut Onun ruh. haK1'.ırıuCi oir mliah 18.30 ııtızık 23 .... ~ 
23.~0 

ı·nrınki pr 
KapoınLc:. 

Muharip Alman~·· d•'"leti ""hü- leı·?» Cevap verdi: «Aman bunu kurcalam.:ı g 
~ .ooe kocaman brr bc.,1 , uzutı \il~ 

bıçmı. ;z bir burnu \"ardı. KP; .ı :P 

Tf'r.kli iri gö .. 1t>rinin akı bır bakı-.;ta 

rı-,. e \·arpetcait kadar fazıa ıd: İ i 

Vl tt.·miz g.~ ın:r.tge ga~·ret t=ricrciı. 

&~ a1tı kat elbi"'"' var<lı Her gun 
bırn gı\"erdi. Bütüıı pantalorı!arı

nıf\ı boyu kıga , pa.;aları dard? . 

Kı- ,·az, !<olalı ya~:a !akar, pa.pyoıı 
kıravat bağlardı. 

Çok antipatık olmasına rağmen 
da>ma \!BfPılt d1şlerinıi gösterert'
N'k, tebe-ssüm eder, ııempatık gö 
rünmege çal~ırdı. 

Bu zat, lioede iken bizım nılıı· 

y;ıı 1'0<'amı1dı. 

Jfk ru" \ a• dersini hk unutmam 
On yıl E',~vel, brr Çar-.amba !!"1 rıü 

>d• Öğleden SOtla ilk df-r mız ru
h1 ·attı Herlcf'S \'f''" nf' o urmu~. 
hvcarun ~elmcsını bckLvordu. r: .. .-s 

ailı ç;;lındıktan on rl.' k or ra, 
ıınıfın kapıs.ıı af•ıl<h İçerı ·1;: ru!ır
yat hoca'ı girdi. Ytiri.•d" ki.iı-•~"ı;" 

)'anına ld.i. Sırtını kür~üve 

Jad:ı. Bir müddet mütecessis 
tarlarla s:ınıfı ru"1Kı. S<>nra: 

- Ruh .• dedi. Durdu. 

I · 

Dü~ünrrege b~adı. Gali'ba bi\ 
fl!Y hat!l'lanıaj!a çalı~vorıiu. Faka: 
Ktırhyamadı. Cebinden küc;ük btl 
pnt defteri c;>lı.ardı. K1'1R bir mtid 
6Pt bunu wtkık etti. Sonra detleri 
lelmır cebine koy®. Bize döndü: 

- Ruh ned!r? Var mıdır, y&: 
madur? Ebedi midir, eıeli midir'; 
fabıl bu meraklı ıı<''~ri öğrenmel< 
lııtersmiz. Fakat bwılar eili ruhi-

\'ardı: 19.0fı 1'·1ti.:ık 

- Kbmür vanar kill olUT, guı tı- ~-----"!'!!!"'--·-~!!"!!!"'. '!!'!!!!.!!'.• 
çar hava~ a kal'~ık in">an öl .r ınan 
d<>ıri toprak olur. G.zın könıur<ten 

ayı ılci ~ı gibi, i11~an da ölüne€, ru 

hu bE:d<'l:!IOden ayrılır. Fakf:n ac"ba 

ruh ne olut·? Bu mudll bır m. 

selfti r Sizın zıhinler;nizi b~una 

)' ormak h.\err,enı. 
Bu kömür mi>ahıı:. ~ık sık tekrar 

~rdi. Bu sebeple cma luimurcJ 
liıkabmı takmıştık. 

Kömürcü ner der< bıze ool b~· 

naı;ihat Yerirdi. 
Bir gün d~plornanın ha~· at.tayı r, 

1 

I ·• " J L J • d' i unu an atırAen şı...:.."'l arı oo.:u:· ı: 

- Hayatta bır ba'taya 'ap ola 
bılmck ıçin ~·L-malı, bir iki yf 
den diploma, *~t1f1l- 11 alrn~i ... 

\'"e o güı bi:.ı:l· na.~11 ruhı\.·at mu 

Şehir Tiy1ı1;rosu 

T epeb&f111da 
Dram kısmında 

li/l/Hl C l ltl A &'llnÜ 

ati.ta-mı .-al tl.31 G.a 

APTAL 

Komedi 
* 
kıımırıd• 

1,/1/~l C' l' Jtf .4. cünü 

PAŞA 

HAZRETLERi 

allir.i ol<iueun ... a»lattı. 1 
- &nirr ruı- _, a ta ihti".,,~"" 1 Ankara 

vokt r E· o rı ber C'CZacı mekt.cb 1 , 
bora&111 ı 

941-meıunidn. Sermavem ol•r;-.d < ;_\ 1- ı 6 • 1 
çin bir ec.zc.1'."ıall(! açrrıaga m•1\·Citfa." ı Sterlin 
olamadım.. ıoo Dolar 

B•r gün darulfüııun edeh.v~t "u lCıO .f'rc. 

besinden bir arkada~. Amf'rik1ı1ı ı 100 
Liret 

• 100 İ•v11,;tt Frc. 
bir filozofun Islanbula gddiğın. 

darulfünunda bir ay dt>rs verecEği-1 100 
nonn 

. h be d' 100 Raı•«~an: nı a r Yer :. ve: -~·· 

- btersen gel, takrirlerini 
ı~ .dedi. 

diıı-
100 Beli• 

100 Dranmi 

100 I.kı 
Filozofun derelerine dt>vam ettim. 

100 ç.k Xronu 
Bir ay sonra elime bir sertifıka 

100 Peçeu 
verdiler. Bunu günün birin<le la-
zım, olur diye ssıkladım .. Ara~Pıı ıoo Lcn.ou 
"k" . 1100 -~ ı ı ""™' grçtı. Bır 'abah gazete'.er-

t.M 
132.20 

211.08'16 

o.ıırıt 

1.6295 

12.917' 

kümeli eri.anı, >nuiır pek eh ... m- ıeneye ıergi için hitap iare 
Ya.an: Hiımit Nuri /rınalt. miyetli hareketlere, hacfodere, va- • 

. . . -: .. ~ • - , kıalara kar§L, mukabil diğer bir lieyoglu licıik~\'uun dördüncü Turi< ıt.ıre ta.wıtf.lnıı '-~. ı:;uet.) 
1941 ~·Jınıu bırıncı gununeenl.,e-ı· .. 

1
. hl L ... ~ırt S . Al k.iıap ~rgisi O.Un saat on bll<:Uk:t. kitap "2t1, tatıhı eserJe .. o. hur. 

. 'k· nıane\·ı St 8 • -.artı ~ ı, nzı - Jnerodclılarının zı,}·ardine d~·ıl<lı. uı 36, !~ı eti 12, f. ~vıOJ•~ .. .J, 

rı ge~en ı ı haııada. sıyasel adam- · ·ı · 'b' ~ .. ı t .. • . man3·a naza.rıyecı N't &ı ı, ~,- e Bu sergınin ilki, hatır.ııyorunı, 1~37 lt-.re aıt ı:r. g;.ızcı s<ıın J:ı. 
!arının kar-.lıklı Cıkıı·. be' auat, 

1 

d 1 d b' k .1 1. . .. . . • ; "' 8 ant arı a ı, apı a ızmın ıııu- dıe açılmıştı. 1ık senesı, :uz ıı;a ile me- \e naza.ı.ı .nl.ıe~ 73, )'e-° ın 
ne~rıy»t sahahırındakı Ç81"pışrna- ın 'ile . d' t 'f led'kl . rasim Y•PJlmış, bir ı·ok '"l ide ve ınu- >cadar da, r.. ecmuc:ı, bı< ...... ,, . . . esc;ı rı ıye avsı ey 1 erı , • 
l~rı, harp hareki!'tl&u1ı ıdare eden L • •• h' l . d k t fle\\'er :ı.cvat, k~~şa.t ı·-·~n1ind~ h~·;:..ar n~l.yatı esa. ·e \ar . ntunarıp ve muza ır crt emo ra 
erkftnıharbı~ e \·c başkunlandan- d ) ti kar p l t bulunnnıştu . MUt.e..ıiüp iki senede ue 

1 k d 
. I . . .

0 
. . k ev e er şısına ro e urya pa- mera~ın1 yc:.pılmaınıı:tı. Dun cie yctpı1- Dlkkat ~uyı_rultı)'Ol" ınu. · 

ı · aıre erının ı are tttıkJen aı e 1 1 ·ı kt ı · · d b ı d ro a an e ı-ı 1 ar, ı"ın e u un u- ad n· b ı 1 k" d . . •·ı· · rom·• 2•1i B ı og 
ri h.,.r&ketlerden dab.iıl cheınıni,·et- - ']; :ı; •••• d ,. m ı ;ye ;. r n1 ı - ıy'l;Vı ınm .,, .. . • un arı l c;· 
. .. .. .. .. · I g:umuz ayın onuncu gunu c .,.-ıos- ki de~il, oyle - sergiyı, Beyoglu Hoıl kevi ınan. ,;.\:e rt•n\an... .:\11 bLI 

Jı \'C ~uru ltulu o)du. Karada. ha-
1
. ko' ada So,·,·et &.' ali~t Ciiınhuri- l'ei$ı Ekren1 Tu1 1 itimi tazım de.:il bir n1u" Otcuyanet da, }B ... ~-ııt v 

\iftda, dcni:t.dc muhtelif 'ilülllarla ti . ı'tt"h. d H"•k • ı· ·· gazttt-c_·ı ~ı·n:cı.d~ş, bir <le ben, Uç kişi nc-ı'fabı \·e b•Y us-..t• .ı.;. C) . . , ) e erı ı a ı u umr ı mumes-
kuv,·t tlcrlnı. harbi kaı.anmak ga-' .

11 
.
1 

'k" t ( h d ti tık. Bır tle Heılt1.t:\·inm r~~aı \·e cevval llAmJnd, ın-ı billr, bu .-.ene 
. , sı erı c, ı 1 ara ın u u arına, ı 

\'e~ıJc , h.azırJadıkJarı p)"nlara ve 'ki d• , t' . h. }d ~ \IJWUrle.rınclan, .ı8;'i b&.i<ışlı br te.n(' \'Ur- telıklf'r yapı :ı l .. 
· ~ .. ı ı!sa ı \·azı~ e ıtrıne, a e ,.e a- dı. i~le, bir de u, dorl.. LKrc.-m Tu: cie\ •• :l ed 3·uı 
&e\·kulceyşı ~arcketle-re gore çar· ı tideki piirüzlü ihtilif tohumlarının ş.ın.dı, ıeln ~iyi ~eze.Jin1 , ::-0nra oa - Ded nı y0:t B~ err, bı 
pı:;tırPn Nkanıharb" e \e ba~ku- · h ·ı .. •-- •I · la ~ ım asına aı uç mua.«\''"' e ımza - Halkevı ı·eısl Ekrem ·ruru dinledı. \'cı.111 edecek. Çarpr.-ba,,.ı b 
manrlaahk makamları~ hr~-('tit"ri~ dılar. Seı-giyı gf ,yur•ız: Canıelt.Anlı kapıdan parıaceıı.k Pt'l9em1Je gu ı. oii 
te~ki1ittı, fikirlerini, dikkatlerini da 

8 
I h . b .. ~. k d I 1 hole rı ··erken, bıt.i aezdi,en gcııj aııla-ıtürıstJ_(·.:.Jn ı~tJr~'""' ecit-('eı: : - ö~ ece mu arıp uyu e\ e - ~ • 

iına dc,-letlerinin si,·asi faali~etle- tıyor: .ı-:ergısını a.cacatoız. u d •. bıı 
• • leriıı dahili efkarından ba~ka. er· 

rine tev('ih e)·lerler, n lüzumlu o- - Sf-rg.y teşhir tasrutı harı1e, şOy- <· • Bu &er&:ide, on dört k 

Jan mane\·i zaruretlerini o saha-
dan alırlar. zafere imanlarını )'İne 
a~ ni yollardaki ~öriışlerile. kana
atlerile a:ıalhrlar, yahut çoğaltır

lar. 

kRnıharbi)·e ve başkunıandanlık- le tertip ettik Sol taraftan başJı)'·or, hu- onar orijin~ t."BCrı ıc..~ı.. ed 

ları heyetlerini, dün)'& umuo1i ef- rulu hec~ sıra~ k', nt"'tlJ .. t. rapan ki.i- amların ?Sımlt-r ni oe -tJ~Ü) 
ki.rını maddi ve mane,·i sahalarda tuphaneleı-e ıt=~ı.: de,:un e<tıyo. Cem. Cen ill Nadir 'Nt-cıı 

- Cidden , ~uı.e-1 ıertfp M 1.71niz! LJ·al, lehlerine kazanmak yollarında. 
- Yok ef~dim, tf'' er.c hUni.12. Gü\·ttıuli, AbJdın Dınu, M J\ ft 

Japonyada dahi ~ t>ni nüma3·işle-- k . . ı::·aıı· ıı, B-'- Rahmı, <·-· ,1 •• A~1-ık, s:C'T'giyi cndi, •. ız ıez.ıyoruz. o ........... ~... ı .. 

rin httsuliinil ttmin suretile ~·ürli- cu~u. ıe-z h11;y ... cc .. , UÇSUZ bucaksız Mtı<ıC ... ~Uf U1Jkut, '1\.go. 
Fertler için ha~·atlarındaki ınu· megc kn~ uldular. bir yer detH. H(>r kutüphanenin, her Uırçogu est.·rleı nı g ndt:rdılt 

vaffakı3-etlerde ı-empati, etrafının, Ne olacak. b\.ındRn .... onra neler mti ~(-M'nin ıl1f- herı ôntınde 1tyn duru- ı nu aa gondenııck üzere .. H;ıtJ 
ba,kalaruıın, al3kadnrtann, sJra- ~'apılAcak? Siyasi bii~·ük propagaa yoruz. NPle-r yok. neler? .. Bı.itiın bir ,ı.:e- t<omanı i .. yılal.> lir !laf .3ıı 
sına söre mRhdut, ge-niş muhitle· da miitadeleleri siddetini ka3ı·bet· nenın ne~r;~·atı. Bıı kitaplar ara 1

1 cr.-::.y a dnten, müo.r 
• L k 1 .. dmtlanrnızın, tandıkların1ı2ın, se\·dikle- gazetecılen. muteıckkıri.er, 

ren . .,azan ve i tlZJl•ına &iire kfü- mi' ecek. im arada d~nizde, kara-., rin1ızin, hürnH~t cı:Jklerinl.: ı:ı ı, beps.inın t' ... t"J, tr.ü.ne\·vtı:·lerı cı.a\·et e(. 

)enin, miUeCler l'aJllıiasının ıııiiıa- da . ha'\·a}arda bli~·i.ik taarroı, mii- eserlerı var. }.fecın.uı:ı.l:.ır, broş:..irler ayrı .. l'" ıın ycııpacaıJu. .. Btiıen·. JJ: o 
hff~tini temin e-y)emek ba~ta ge· 1 dafaa, mıikabil laarrnz hareketle- Duvarlarda, turuncu ~tgıt!ar Uzerine, s e:ı de. tıl...r ı....ene oe\ c.ı. f<\tC 

lir. De,~Jetler clııe bO~ Jedir. Tarihin rine yakın "e~·a az uaak bir za- düzelin ve nefis yıı2ılılrJa yazılmış Yeci-
ber devresinde, sulh zamanlarında manda başlanacaktır. zeltt ... Okuyalım. Be-n, bu'-un bufe \ar d.yt' 

d h '" efka"rı 111 .. ·ı Yurlda~' .. Kitap r..nlıa• kalkıp lto ıw ... ı,.~vo• 
a ııı , ıumuna ıore mı - İtalya ordusunnn u~radığı mıı-" Alı alt hı>yale balt ! 

lrtte-r cami•~•nın miiaahttretlerini, vaffakıyetsizlikl~rin te-madisile.. 
11 

_ Merakımı ttll:.cdcn L•ı 
d 1 1 h • d k k ~- ı t kit.ap oJturr,c.ık \at.ın borcudur. 

a\•a arı e .. ın. e azan. m. a • uev e - pe de ol•a. ingi!lerf'ye \;e demok- · tat? d•ye 1<>roum. S<rgı .,çıi . 

de b. . . b' .
1
. 100 IA1 

yatın mevı.uuna girer. Yeni ruhi- n lTınoe ır l en gördüm: •Mün- ıOCJ Dm•r 1.175 
31.1375 
!1085 

1 h k il ffa Bu, bir ... 
er , ·eya u ume er ıçın muva .. rasi cephesine, Birleşik Amerika- Kitapı Turk EOl!yet.e.L.nin ten.elıdır. cikler yok. 
kıyeılerinde, kun·eıleriııden daha daki yeni hartketlerin, ,·ikıalann Bu, ıkL. 7et i8e yılnız ruhi hiııdiıselerde'l hal buluııan falan ·erin ruhiyh ıro Yen 

bahst<!er. Ge~ ders yeni ruhi- hocalığına yüksek tahsil mezunla· ıoo i ve.; Kronu 
,.tın mevzuunu aıı.latacağım. Mü- rı arasından. mtisabaka ile mııa'- ıoo RublP 

1. 1 ... ıı.ı.- ft talt...tlfıl 

fazla \ e mühim imil o.Jmıtştur. 1 yeni, yfllİ kaynaklar! ku\:Tetler i- Kitap iyi bir at'i<cı.du~\.ır. - Mtr:ısun ya.prrııyor~lZ- )&. 

Harp umanlarında bu Hisuın )ive ettiği ink2r olunamaz. dü~iin- Bu. üç... w~•J·ın<·a daveUi <ie yok. Onııtl 
K.tdp &ÜU'l biı· beQiyedir &Otimmüyo:. Ş.!lıdJ, lf ~·· 

kat, kat fwzla tarzda hissoJunur, a- resinde-~·iı:. Bı.ı .• döıt .... Hepsi gUı..el, hepsi makul,,t:ism. de_ ••• Sd_bahieyin oo lıff 1 lakip de'slerde de ruhi hadıioeler ım a ınııea1<tır P'ala.n sene, Anwri. 
Eı-ısani l!Ll\l 

ltııl.7 5 
, .. _,.nır, -..nst-.. -a .L·-m.ı",el ar 1 H" ·ı ~ · IRM'L ... ,.,~ ..._..... ~1w....... .J. - ı aım:.t- _ ... urı nr.. hep mantıki \'e hepıı \'t<"ız... Vaı.iJ.e")'e giderken \lgfc.dı]ar L.L'-ındll DJiicnw'lbir fi.lrir \'ermn~n kalı falan fll02ofon derı.lerine dP• 9M\.J\ '«~ Merkez B<n.:k.a~ı peşın 
ıe~·ler. İkı de bale a!:>Uı: Birı, serı:~e küop ~ M.-rft açılmadıjı ıçin *'' 

f&ll§"<'ağun. vanı ederek sertifika alan bıl:i ırr-
Muharip dnletleri11, yekdiğeri-ı 

nin şehirlerine, k.a~ahaiarına tay
yar-cleri 'abı,asilt iiUfJ.rdıkJaıı ;ya_n.. 

l'ın. tahrip bomlıalarile birlikte, 1 

ht•lannaıuder, mühın1 nutukların ı 
--uretlf'rini dt bn·aı.tırmah,rı bu 

'i!7df'ndir .• luh1f~ın1 mcn1lC"ket u-} 

, nnnı tlkiirını kt>nüi da' ası , gare-f 
•i lehiut' ~nirm•k i(iDdlr. Dnlet 1 

lare eden mUetı~-elerin, bili de kendi Ak.ıt.ama ııı: dönilıundc 'k~lii 
ııa.m ve h~planna kı~p bdıtUrıp w- - Bir t'e.r dcı.ha ()f,acsıprrKürsüve çıktı. Sarıda.1-yeye olur tihan tercih olunur .. 

Maslak facia- Kömürden üç 
kişi zehirlendi 

... Kocama.rı başı.nl avuçları ara- Derhal mü•acaat ettirr.. Ve nı· 
mna aldı. Bır mfı.ddet komışmad•. hlyat oııretmerıhjııne tayin ohı' -

tazminatı 

ttnlerln listesi. Bu lliı:tec.ie on dOrt Wm 
yaıılı.. Sel'g·de 549 k.il.lip var. Düı:;ünil
.ron.ır.1. Demek ki, ancak on dört ınüe~ 
Jıt, ~~:b e..inüen yoık<iisını kurtar;_ıbılmiı;;. 

Qnl;.:,rın bir~ı,;.u cta, kimbilir ne ınÜiıkÜ-

- BLı,yurunu~. 

- Bu ~raideki kıt.aplıtr, ~d 
&nra : dum. sının lel'ı aonra Halfcevı 

l!onacalı. 7 
kütu 

- Çocuklar ... ck>di. Ruhi\"a\ der

'' ~"* enteresan bir dıeretir. Birço't 
ruhi nt.d..elerin nasıl vırlı:u bulou
«omu öjrenereluıiniz. Ben eizm ..,_ 

lıyabı l~ceğiniz şekilde ~re anla e· 
u/;ırn. Fakat !Ô?Aen de 117,ami ,..Y, 
(avret i l<>rt>n, elctijrnn! b~IL 
yun .. • 

K-Onı-urci.ı. zihın !nrla'arır.,ıza ·1_ 

mi kıymetı olan bi· şeı· ekemt>d 
ıc-L BE'1f S<•r.uncia riJı Pır ~y b1~f
medi. 

Fakat ruhivat hot'a;;ı bı-~e 

vaffak!yetin •ırlar•nı öf.ı'Pltı 
mu-

Mriırr.Pt HiCRET 

Mes'ul Rilmal o!anla r 

4666 lira ödC"yecelıı: 

ı bır otob..ıs kazası o1n1us. bu yo 

Biri öldü, ikisi he.. ı
hı haneye kaldırıldı 

'c si.v:tliet aclamlarımn auhıkları- j Galat.<la Nttalı~y cad<lcs;n,., 
mn h•kiki s.aikln-inı de bunlar le>§-• 288 numaralı ev<k o!-ura:n İbralı.ır. 

kil eyler. !'Yolcu ile Cel.fil Tlfhk oda.arınua 

ı.;.U;,ı ... Devlet ne~rıya11nı ısıısna eoeC"e- - Heııyır .. 
"1:t. Fakat, yine yüı.ıerle mueıııı, tabi - Ya M olacak"t 
~hnde... - Sehıplerine iade Hik"/\ 

Serg:yi unutuyoruın. K;.ı!anım ıç~~. _Sebep? 
mu~h (, !l>b, bayi, k..1ri. :!\li.~ltif, t~bi, . 

. . 1 - lJ;l('U ~Jd~ ta Ql')(.;AH • 
b;;yı, karı.. M.üelh!, ~bı, bdyı, karı .. 
Mut:.hf, tabı, bri) 11 ıt•n .. Ar .. ,_.a &tred:a - N'flOt'n, bıttr Xıtabı. fJI 

bn1ui . .al
1 

akıJ.ı, k'°t.l·k;ıı,ıh;ı doıı k.eç;de l~ · Ji.d.ııLt."\·ıne LEd le e\nu)'oıı•t 
1,ir:\k edjyor. A.-.a. a~ To;r,~tac-.tun )'Mhu~. ru,n beke ~rıc he<l:ye ederle: 

_ cu!C4ı-<lı;n ... A..lı '\'t! K 1)mal aCinda lk 

erkek ıl" Senıho ısn-.inde bir kız o. Ve ruhi\ .. t hocaf;ı zil çaluı.cav• 

l.adar biııe birçok n;ı&lhatıarda. t~' Bir çırpıda iki dükkan 
mil~tü. 

Birl~ik AnM'riluı Cıimhurrei•İ )'akını~ ckiukları m"r.ı:dl kömürün· 
Mister R-Ooo.e•·eh'i" •ocak ba~ı ko- den çıkan karbon gazıyk zehirlen
ınıima"11da. ki s<izltıri, lıongre~ e dU<lerinden Şişli EHal ha•t.,ııane>:
l!'Önderdiği beyanname, claba en-el ne kı.ldırılmışlardır. 

Kendimi toparhyoıltm .. Sere. !iiıloruı- ıu H01lkev:ne hedıye et.meı.ıt1 
nun Y•nında, deierll, c;ooln:tltan ev l'e:~ı- 1.iiph.~neniz ;c.eı~ıillk-şfr. HulJC 

fJY~ bulundıı. 11< c!A>rs ooyı~ ıoyan iki lıı:•rdeş 
~tı. 

Bu h ıı~mtaki kanır mali "ihett"r 

nakzedilmiş oldu~ııdan birmci a İngiltMe Ba've~lli Mister Chıır- 1 
Bundan b~ka Gala!ada Jai( ı·~ 

clıil'iıı ~ady~ ile Jtal~a halkın~ hi· jni.~asta fabrikaı;ında gece bekçiiiği 
.aben }aphj;,'J be~anat, aynı za- yapan Hüsevın oda;;ında vakn.ı· 
.ıanda mezkiır diisüneelerin, r;a- ı olduğu kok kömüründen çı1<an ı:a ,~ 
ı elerin birer mahsulii, yahut bu iıa zehirlenerek ölmü~tüı-. Ceı.ert. 
·oldaki ııafhalarınclan birer kısmı· mmga kaldırılmıştır. 

nin od3$ı var, or .. y.ı g~riyornn'ı. cWr Üstelık, kiı.tpeı.lara da 
Ekrem Tur ve gM.Ze1.eci •rkad~ımn ı Çunku, bıu .ıcl~ı •. kUtüııhD1ıes 

Ertesi de-rs. ruhi~·a~w:ı mevzuun 
dan bahsedeoelrti. Fakat i'Lrni kıy

ıneti olmıyan bi'r ita~ uydurma t&

ritıen başka bir şey ~ylemedi. 

thsası tarif etti. İh.•as, dt>di. du\ · 
ma«, hiıit;elm8tir. Hafıza bir;ıev 

zıhinde tutmaktır. İlahare .. 
Ve ronra tekrar nasiiıata başla<lı. 

Dersin oonu.na kadar. 
Be~ on gün içinde ruhiyat hoca

mıza nolu vermiştik. Onun nolıiya• 
tan malümatı sıfırd1. Fakat acaba 
nasıl ruhi\'at hocası olmustu? İste . . -

BÜYÜK TAR 1H1 

Sab>kalı lu" t !"dan Ah ve Ya-

şar adında iJı: 1: cıeş e\•ı·elki g<'<'< ğır ceza mahkcomesınde da\'aı" 

Beyoğlı.:n<la A' n_~ ı\:sme ca_"dKrn-ıblı nol:•acian tekrar . bakılmı~t-: 
d~ Hın!llonun düıkl<anına •epe-nk Netıcedt' otı bıırnn sahıbı olan :il. 

kilidini kırarak girmı;;ler çekm.-ce-
1 
yazı ile otobı. "" kaza ,.,_nmasıP. 

delo paralarla bır çok eşya ~Rlm;>- j hususi oı<>Pıobılıle giderken yani 

lal'dır. Bununla >ktıfa etnıı).-n " ._ bır han•hti dola},•ilc seoebi;c" 

sızlar aynı canoe ü1,erınde Cıimh ,. verdiğı id :!:3 olunan Karagan ' 
me•ııl bilmal sıfatile ölen ve \'ar.·

rıyet gazınosuna da gırmı~ler, 70 l lananların \'arıslerine cem'an. 466 '. 

l<ılo kur.unu ~ı;lmı.lar \'e '>unl,;.r. lıra 95 kuru~ tazminat ödemeğ.,

leblebıc:, e satarken yakalJnn. ,. J 33 lll'a da mahkeme masrafı vernı 
!ardır. ğe mahlcüm olmuşlardır. 

dır. Her Bitlerin evvelki nutukla-
l'ile son beyanatını da ayni seriye Altın 60 kurut birden düttü 
dahil edebiliriz. Altın fiatı tekrar diı§'TJel(e b•ş-

Siyasi nutukları, karşılıklı efal, l&m~5 ve i.!<i günde 60 kuruş lıır· 

hareket. irraat ile ,-itkıaların takip ltü gün bir oltm 23 t:ra 55 kuru;;l.a~ 

e~ ledikl~ri görül_dıi. Bi~le.ik Ame-ıgün bir altın 23 lira 55 k:.ırm,t<-_ıı 
rıka Clımhurrel!I Mıster Roo!.e- SAtılırken dün bir altın 22 lira r• . 
•·elt'i ıı kongreye yaptığı teklif bir 1 kuruştan muamele görmü~•iir. 

orttda ... Konuşuyorlal". bır ro1Tıant Ok;..ıyan kur.e-e 

- Serai. .. diyorum . .BG kitLJ. Ev re.ısı nMWtarından blnne \e,)'ıi biJ4 
anı.atıyor: Aye edebilir. Bu ,.f"Sıie ite bit ı' 

s;rtmalan dı\.imttll de ,-o.rd r 

y.u.ayım. 

- Bu, dördüncü ~rıin1lz. 
- Malfun! 
- Yt:tln1.ı bu ~nenin, ytlni 1940 ın 

netıriyat.ı.nı ihtiva ediyor. htiıdde-tl bı.r 

hat1.adır. Ce-lect-A çMr.,amba son ,unü ... 
Sergimade, dev1et ~TiJıı.tı. İl5tanbu1 
t.·n1-. .. ı ltesi ~riyah, 1'e-i~yyüz kütüp-
han~. i hariç, bütün kitap e\•leri, baıı 

husu~t IJbı ve me-lllllerin neşriyatı tfoş-

hir C"<iilıyor. Bı.ı ~~·ler S•9 tanedir. Seı·
rıdt-k'ı tethir t-asnıtımiz huru!u h~a sıra 
ene \·e ın~erelere gOre. Bir M, e:;tr
lerin mwhiyf'tine, tall!M. ~ttiği .i.linlleı-e 

- Am~n tiakın 1b.l.n-.oıy~!1'. 
-Neden? 
- Gel~l 11.eıı:!\, yenı erli 

\"'1"'ll"!elt i51<'ıneıler; au,lUk 
- Bu, uııe-cburi olacr K or4' 

\.iyen Yerır, ı..steıniyen :;eri .ı1 

* &ktııa t;ıktıxtan ~nr• ;ı~ı; 
Bu rnen1l~et lrfanına, rnef11: 
Jİg!ne, 11ıemleket kulturtuıt' 1 

oEJ'a;.ini vak..i'eci~n ıl~~f'"rli 'c ç 
ROMAN No: 106 gunlıığundan sonra, bir daha Türk- Şarl, manastıra çekildikten son- elli harp gemisile doğnııra it.al)·a ı;arasına geliyor, zannolunuyordu. iK. 

lerden ıntiJ<am a1mağa kalkamadı. ra, ahır omrJrıü tci\'0,, ve istiğfar ~hillerine yürüdü. B:,u;baroe, İtal- Bütü Romalılar, kOl'kularından _ sAyn"• m<'fk\ır o11.ıu-
Bıı "cı ile mezara gırdı. ile geçirdi. Fakat Baıfbaro.>, Al.de- yanlardan Cı"zair scfor. aclbını çı- teıhri terk ile fırar ettiler. italy«da Şimdı d•y<•rum. 

1 Şarlkcn'ın Cezaıı· boogunluğu i.- niı ve Adalar oenızine hiı-kim ya- karmak i•\iy()rdu. panik büyükııi. Türkler gel.ıyorou. I in<1;ıllahlic d•, uod ..,..ud• 
liıhi bıı emır ıdı. Tunu&ta va.pı..ığı şadı. Tiirk ordll911 da Alman top- Barbaros, Mı,;ıne boğaz.ın• gırdi, Frant;a sefiri bi.- tezkere ile R... meşkur oı.un! 
ı•ahşetlerın manevi ceuw.ıru çek- ra~ında at oynatmada devam etti. Mısıne şehri <müne demır atlı. i- ma hıükiımetine teoninat verdi., * 

Yazan: M. Sami Karayel 
H 

• r· d Ii p 1 :t.ıoııbaada diışfJ.l'luyor\!JJ\: 
mışt.ı. Iş_ bu Cezai·r· vukuatının er .. tesi se-., talyanlar de:iıal .\lıoine ıc_aıe~ıni ve Düşman ,ıfatile geJ.i.nmcdığini bıl- · f 

att«. mparat.or oluncaya ka- neoın e a) ıt'tlln aşa, yuz « lı .""hrıni \e,lim et.tıler. Italyanlar, dirdi. Bunun üzerine, süıkCmet vü- -" 
Düşman bakiye kal•ıı gooıilerıle 

sahilrien aç .. lll' açılmaz, yenı ve ~ıd 
oetli bir fu·\Jıaya tutuldu. Boc;ı 

lırnan,na bin mu,kulaıla Ioaçatııl

dı Üç hafta dışarı çıkamadı. Sıkın
tı ile ve yokluklar içinde e.:ıldi. 

Yüzlerce düşman harp ve le-va
zını gemisi karaya ~"llran<k, parça
Janml§lı. Bütüıı Cezaır sahil boy
lan ctuşrı.;ın cilüleri le ve gemı par
ç;ı larıle doluydu. 
Du.şman, karada bulunan a9ke

rinın hepoını gemılere alam.ıımıij

tı Ç'lınk\i, Türle askerleri kaleden 
çı.karak hücu.ınlar y~ıyordu. Ka
rada kalanlar ela kaanılen kılıçtan 
IL'Çiril<l ,, 

Bu sll'al~rda Hay~ettııı Pı.şa 

ıcıe .... 

Trnblı.r., o-ahilinde denize açılacak 
havalara ınliıcar edıyoı-du. Ha\•alaı· 
duzelmce, derhal harekeı ettı, Ce
zaır'ın ve Tunusun ı.şl.eı·ını tesvı

yeye koyuldu. İspanya sularına 
akın ettı. Şarlken'den oç almak ü

zere İspanya ..ahillermı tı.ışt.an ba
şa yakı., yağma edıyordu. flifü 
şa yaktı, yağma ettırdı. 

İt;panya sahillerı de~t ;çinde 
kaldı. Barbaroo Hayretıtın Paşanın 
akını çok şiddetli ıdi. TÜd'k gemı
leri ganimet ile doldu. 
Şartken ve ımıırafiet'i ortada 

yoktu. Bariıarı06, yakıp yıkıyordu. 

Bu ha:! Şarlken'in şanına ~ ük 
nakise verdi. 

Koca İ ınpara tor ,son Cezı.ir OOl'l-

.,_ 

y- - ayet ok\Jrkır~oı. iı.1ı1(,· k UU"' . 

dar şi>yle söylemı~lı: genıı ile y~la çıktı. ~'ral16a sefiri\ bu suretle taz.minatlar:nın ıbir kı&- cude geJdi. •erg,.ındek; lti\ilplar ff• 

- Cezaır boı.gunl:uğu Tunueta Polen de Turk donanmasında kap- · mını vermiş oldular. • Görülüyor ki, K.apt.anı Derya edeeelc: kaç silllp<;ı &eri ",.. J 

yaptığmıız adaletsızhğın ceza>ıdır. ı tan Pa{aya mı3a!ir ıdi. Pırenses Kolona yerine, ana faık Barbaros Hayrettuı Pa.o;a ile nıi6a- t.apçı da (kıtap~ı dedı&>n>l'..,. 
Eğ K • S 11.a ""I •· ol k f r k Fr Nhibı olan IAbilerdlr) ıeJ<C'"". 

Senelerce wreıı bu· meyusıyel- ' er, anunı u n ~u eyman olan Matm~zel Dondı"('(W, Koca ıır ara se ere ,ı an ama Ee- "' 

F 
J kf'vine kitap tedarıkinde 

ten sonra. Şarl drl"l•tmı '-ıraderı ronsayı hımaye etnıemış· olsavdı, K D h d !iri, "Jnı <dman<la Roma lıukimıe- , .. v .J aptanı f .,. anın arem airesi- karacak. Bu iMılna rneraj( 
Ferdinand !le oğlu Filıp arasında AJmanya İrnparatonı Şarl, Fran- ne dahil oldu. tinf>, telli) ckişmeır:eııı ı.çin, temi- lım! .. 
taksim ett •. \'e bır manast!<'a u- savı bir lokmada yutacakıı. r ... t vetı)otdu . 

· . , .. ı Birkaç ,,ene en·el, Bar.baros, ='""' / 
rikı dünya olarak çekildı. Fransa. Kanunı ısu~tan Suley-1 Prcıı»e<> Kolona'yı kaçırmıft.ı. J>'a- Yanı, bu r'rtın&ız .-ii.ri, 'l\wk lıpanyada feyeı• 

Şarlken'ın Ceza,.. bo:ı.gunluğu, rnan.- "\ .,.;ı altınoa v&şıyordu., k t "" 1. d .. impaı aıorwrnn bır mt'mW"ll gibi 
1 . , p •• a . vu f:e er onun yeı·ıne. a11a k k 1 ot 

tarihin kaydettığı boıgunluklaı-.n Gere~ ,:., .ıda. ırere>< den12oe furk . . harekeı ediv()r u. Fransızlar, Al- °'" U uy 
en büy\iklerındendır. !er. Fran•ay n uha!aza ve himaye [ gfüt I bır Italy,"n Pı:ensesıni harem manl.ra Alman hakimiye~iııc Madr.d, H) (A.A) -1'' 

edh·orlard:. daıre~ıne dahı. etm" tı. rıı" Şarl'ın kardeşi Ferdinand, Avus \ eulmmıek ın, Türk İmparator- ra y~gan btiyü.k ya8 e(-
turya Kralı olup, Türklerle sene- l;te. bu " ·plooır ·, Fhnı;a ı Baı,oar06, 1\!ısıne'ae muhafız ;ıs- J.ıiuna &ıtmmı,lardı. ldalkınr nehrinin se,15 

V
. sefın, Tii11k cJ,.ndJı<nıasında ve ı.n~ Jı.er bırakt ktan sonra, Ro.marun h !erce ıyana önlerinde, Macar o- .......- Almanlar, 0 vakitler bitlün Av- sdtmıştır., e riı- ta 

valarında kardeşi i:mparator Şarl tanı Dery .. n" mlsafm olanı'k bu- l8kf"ksı ülaı Ost,ye'ye gcl!Jlee, Ro- . kıılmak adır Fcnn 
rupa~ hiılurr. >0ıler 

F.,rdi-
1 
IJ1nahillyNC!U. mada "'" "" blr i<arır ,k ve te-1 memkha)amıd;ık ~ 

Bur-baıoo Hay1ettın P"'lu ~·uz !aş vu .. u<ı t;tı<I Koınarnn mu!-. (D~v .. mı var) .ığratn"i'tll'. 
ile b<>raber çarp14an Kral 
nand'dı.r. 
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1 Acl.llye v-e Polts 1 --------
Amerikanın 

emniyeti 
"~ Bir Alman deniz Italyan tebliği 1 Bir lngiliz nazınnın 

tekzib edili yor lngiltere ikinci 
Bir milyar ~09 
milyon dola6 ! 
--------Davetsiz sofraya otur

maktan çıkan cinayet 

(8'q tarafı 1 inci sayfada) -• h o 

Hull § ubeyanatta bulunmıqtur: esap tasfiyesini 
·-Amerikanın emniyet ve_. Yunan denizcileri Amerikan hahriyes na ,eni-

ıAmetı, miimkün olan süratle de- tahlisiye sandalları- h a z 1 r l ı y o r lngiltere denizlere hiklm dıırı bukadar tahsisat v~rı di 
molırasilere yardımı zaruri kıl-

mütehassısı -
nın itirafı 

maktadır. Britanya mağlup olurae na atef etmemişlerdir • bulundukça mağlup Vıı§ington, 16 (AA) - :\, . ı an 

Amerika onun yaptığını yapmaja Atina, 16 (A.A.) - Atina ajaııı>ı Buna intizaren Nil or- edilemez Meclisinin Bahriye Enowneni Hah 

Silivri mesiresinde bıçaklanan İsmail 
doktorsuzluk 7üzündea mi öldii ? 

ınecbor olacaktır. Bu hususta ha- bildiriyor: dU"U t aarrUZUD mız• riye Nezaretinin rr,...,t;.celıyet ka-
ım bulunmusa, Almanya Atlaoti- H iltincikinun 1941 tırıhli !tal- • Loodra, ıe (A.A.) - Almanya- rarile 909 ınilyoo dolarlık taiısısatı 

L t ı. "} d" nın 9'11< tanınmış deniz müteiıaeu.- "ttü-'-'- ......... 1 1 ği aşaraktır. Süratle hareket et· yan harp tebliği, bir Yunan den'.z.. raa UCUDU eŞal e lJOI' 1 ......,, ""'"" ey em~tir. 
k I' d ı· 'it d · l İ 81 deniz yüzbaşısı Harız cMünd>t- Bu para nisbeten kü""'" 4-00 va-

Dün ikinci ;ığır ceza mahlteme
sil'l(ıe Silivri civarın.da Murat.W;eıi
me mesiresinde cereyan eden bi.r 
cinayetin mııhakeme&n pakılm~ 

karnından ağır surette yaralıya- me azıın ır. ngı ere enız ere altı gemisinin 31 !kkanun 194-0 ta· Londra, l6 (A.A.) _ Denız tica- ner ~este NachriOOten. g~ ,_ 
rak barsaklaruu dışarı dılkm""";r, biıkim olmalıdır.• rihinde bir İtalyan yük gemisini ret nazırı Ronald Cross tıu sabelı sinde yazd•"" makalesinde A!ma11 punın yapılmasına ve deniz ınşa-

~ Harieiy Nazırından 1\1 b -.;• at t.e:1Jg3hlannm genişletilmesine 
Bu boğ'Ufma esnasında Hüseyin a.~ e sonra •- atırdığını ve ııoma da genııden il- Birleşik Amerikaya hitaben siıyi~· hava kuvvetlerinin, İngilız deniz tatısis olunacaktıl'. 
ismaihn b••ma .,aaroz şi""si vura- tiye .Naz_ınl ~~t~nyan5 •n. 1Am~k~ ızaklaşnıakta bulunan tahlıye sa·.- di!!i bir unutkta ezcümle dem;"'ir lruvıYetlerine karşı bir-. y,,.,.,.... .....--- ..,... "• 7 m I o ..,. .,..., -...-- Yeni yapilacalt vapurlar, başl,ca 
rak kırma.lı: suretile öldürme :fiilinı ' sıparış en ıçın ı yon ngı.. dalları ü:ııerine top aıteşi aç1ııığıru ki· ğa muktedi.ı; oJmadığını itiraf ile 

liz lirasına ihtiyacı olacağını siiy- nakletmektedir Yunan bahrive ne- · İ . . '-''·' d- Alma h k 1 . denizaltı ııvcıları, mayin tacayr 
kolaylaştırmıştır. 1 . . Bu 'dd" d l'll · . •- ngılterenın ha...... U§mant n · ava ıwvet erinin Ingiliz cıları ve torpılolar olacaktır. 

Yaralı derhal Sfüvriye naldedil- emıştır. 1 
•• ve e 1 er Va- zareti hakikatin tahrilinden ibaret AI il k t'" b. donanmasuu ıı:nha edeoi>ileceg"i ı.ak 

lır. 

Tahkikata ~ JWdille şöyle ese-
yan etmiştir: şingtonda büyük alaka uyandır- . . manya e a 1 ır çarp~ Bu kırbul edilen yeni tahsisatla 

,,UŞ, fakı>t o gün tesadüfen dok>:r ~tır 'b~lunan haberlerı tekzip etmekte- girişmesi daha bir müddet gayn- kında nazi propagand89l taraı-.. • Bahriye Nczaretınin son 24 saat SiliYride bakkal Kadir ve kayın
btraderi Hüseyin ailelerile beraber bulunmadığı için bir hasta bakıcı . ' . . dır. mümkün olduğuna göre, mihver dan tleri sürülen nazariyeyi certı içinde akl ğı tahsisat yekiınu bir 

tarafından pensuman yapıldıktan Milıverı~ Laha: AnlaŞ111M1le Evvelce de bildirildi~t veç!'ıile b& devletlerinın en zayıf noktalan etımekt<'dir. Yüobaşı Hartz, r~- milyar 200 mi}yon dolara balığ ol-
Muratlıçeşme mesiresinde oturup 
yemek yerlftbrı köylülerden İs-

mail ve beş arkadaşı bir anba .le 
oraya gelmişlerdir. Sarhoş olan İs
mail ve arkadaşllll'ı Kadir ve aile

sinin yanma gelip oturmak ve a
d<>ta zorla sorfaya misafir ohn.ll 
isiemişlerdir. Kadir w H üseyln 
bana itiraz e1:m41er, yanlarında a 
ileleri olduğu için misafir alamıya
cahlannı söylemişlerdir, Fa,ltat İs-

sonra araba ile Çorluya gönderil- Alakası Kalmamış hi.s mevzuu İtalyan goınisı Ital· bulunan Akdenizde her gü11 da: . .ı 

1 

lesini bitirırken diyor ki: maktadır. 
nı:İJ ve yaralı orada ölmüştür. Bariei~e -~azırının,_ verilea ~ yan har~ bayraj(ını taşıyan ve iki kuvvetli darbeler indirmckliğiıniz •İngil:ere denizlere hlıkım ol- Mebusan Meclisi, dOO bahri"e-

Katil ve katı.i tolırylaştınnak ııun proıesının Am~nkan t~sg~ topla mucehhez Italyan fılnsunun kat'iyyen lazll!ldır. 1 dukça, Jngiliz adabrınm rnağliJp nin hava müdafaalarını talwıye ı-
suçlarile manwn Kadfr ile kayın- !arının, has~ra ugrıyan lngılis yardımcı gemısi idi. lngilterenin dikkati deniııde "' edilemiyeceği fikrine iştirak edi- çin 3000 milyon dolar vemuştL 
b. ~-· t harp gemilerıne ~ık bulundurul· Yunan dt>nizaltı gemisinin hücu- h ·• bl k ·ı·h ·ı b l' l' yorum• ıra""'' Hüseyin, 8mailin yarası- . .. . av""a a u a sı a ı ı e ır ı.. •. · · 
nııı O··ıu··mu·· ın· •·~ edecek ~----•e masına ınüteallık S<>ylevı nazarı mu ani olmuş ve i.lk mermiyi mü- .. . tev---''h t k 

-.. ""'-""""' di'-'-- · ,,__ • tir M il ...._ . · Almanya uzerıne .,....., e me -
.....,ti ce...,.,tıniş . ama e;ru teakip Italyan gemisi ateş almıştır. ed---•-ı· Y unaaılılar mühHk ohnadığmı, --"- Sllivröde de-'·•· ,_, y te d!!Vam "'-"" ır. 1 

95"'• · ~•r ... : . unan hahriye.i her zaman hiir- . . . . . , 
doktor bulwmp, yara ve kesilen da •- Almanya ile Italyanın La- mf"t ettigı" · uik-'~- k' , _ İngıltere, iJdncı hesap tasfıyesııı - Bao 1ara1ı ı mel •:rfııda -

m """"" \'>! es ı ana . 1 _,_.. d B . t• 1 
hay anlaşmasile artık herbaagi bir nelerrv· le 0·· .. ·~-~· B 'tib . hazır am ..... a ır. 11na ın ızaren ı·ansının Yugoslav-Arnavutluk h•.ı-marlar dikilebilmit olsaydl ölmi

yeceğini iddia etmi§lerdlı'. 

n.ail ve arkadaflannvı ısrarı iize- Muhakeme bazı hususatuı Tıbbı 
rine aralarında kavga çikın~ ve Adl!d.en saruıu- için bafkıı ~
neticede Kadfr bıçakla :lmnarn ne kalınıştn'. 

. vunmen.ll't."l.lır. 11 ı ar . 
alikası kalmamıştır. Norveçin " la sulh devresinde bile silahsız ti- Nil ordusu lngHiz taarruzunun ırız dudundn bulunan muhabıri şu ma
Danimarkanın iııtilia ile muahe- caret gemilerine hücum edı>n ital. rak ucunu te kıl etmeıctıedır. Halin- lfrmatı veriyor: 
delere teeavüs edilmiftir. Onlar i- yan deniz ve hava l<uvvetlerini bu mız bu zafere yalnız İtalyan a.ik Şimal cephesinde diın top ateşi 
çin hukulrudüvel bir mana ifade husustaki ihtisaslannda tamamen !erindeki muhariplik vasıflaru m teati edilmiştir. Yunan top aıeş. 
eaı-.. seriıe8t brrakır. Bahis geçen vak'a- noksanlıgı yüzünden değil, raK ; bilhassa şiddcli olmuşur. 

Japonya HuH'un Beyanatım da Yunan denizaltısı silahlı dÜ%- bilhassa ital •anın iklısadi ve nske- İngiliz ve Yunan tayyareleri .C:'-A l man denı'z Ussu M.. k l ""'t Tahrik Edici Addediyor man ~mL.me hücum etıni~tir. s. ri vazıvet'ndeki gayntabiilıklere basan ve Lin etrafındaki İtalyan una a a Ve• Tokyo, l8 (A.A.) - •Reoter. : itibarla kurtulanlar üzerine değil yüzünden itimat etmektedir, mevzilerini şiddetle bombardıman 
(Bq tarafı l inci sayfada) kı•/ı" / • d Dün VapJtgtonda •klnı ile ve ö- tahlisiye sandalları üzerine dahi a- İtalya muharebeye değil, fakat elmiştir. -•a, •şimdiye kadar gelen balıer- Z m l T 6 dünç verme- kanonu lehinde A- l 

teş etmek gibi alçak bir harekette Almanya tarafından kazanı acnk ARNAVUTLARIN İSYANI lere göre. kaycluu ilave etmekte- merika Hariciye Nazın Cordell 
• asla bulunmamıştır. olan yakın bir zafere hazırla~m· ~ 

dirler. Bundan b"fb Alman tebli- Hull tarafından yapılan beyanat, 

1 d D D tı. O, bu zafcrd~n o kadar c 'in idi 
tinde Vilhelmahafen limanı iamen ne• ayı eniz ve emir- umumiyetle tahrik edici mahi,yet- L d 

On ki, hava kuvvetleriyle ardıımm ·ı 
ıı:i.kredilrnemfllde Ye Şimali Alman yolu ,·~ıerı'nı• fefkı'k edecek le görülmektedir. raya yan . d techir.a'ını ihmal etmişti. It.alya a ;va Um:aabnadan biri, ııeldinde Amerika lhriciye Nazırının bu 
kayded.ilınekteıl.ir. Alman istihba- İzmir, 16 (İhbım Muhabirın- beyanatı, bütün Tok10 matbuab gın bombaları kömür stoku yoktu ve petrolden 
rat 11jamıının neşrettiği resmi teb- d"n) - l\ılünakaat Vekili dün ge- tarafından geniş serlevhalar altın- tamamen mahrum bulunuyordu. 
liğe ~on, 15 ikinrikıinun geresi İn- ce Bandırma ekapresile şehriın.z~ da neşredilmiştir. a t J ) d J Hayati ehemmiyeti haiz bazı mı· 
(iliz tayar<>leri Şimali A!manyada gelmiştir. Vekil §Chrimizde iki gün İftira ve vakıaların tahrifi şek- denleri de ancak Almanya yolu lı! 

bir limana btleuın etmişlenlir. İn- kalarak Deniz ve Deıniryollan işle- tinde kullanılan tlbirler bu beya- Şehirrle insanca zaviat var elde edobiliyordu. Görüyoruz ";;i, 
cilis tananılerinden yalıı.. 'bir im rini tetkik edecektir. Aziziye h- natın nasıl karşılandığım ıöster- J kendisini Ronıaya hakim bilen Al 
m! ta7yan lııaraj •fetiai ceçmeğe nelini görmek üzere Aydın yoı.ıll' mektedir. Londra, 16 (A.A) - İngiltere- manya müsavat sahasından ya,aş 
ve tebre lıadar ırelmeie m•vaUak Ankaraya döncektir. Bu hususta hiçbir resmi tef:sir nin Hava Nezareti tebliği: yavaş ayrılmaktadır. olm....... Bu ta --'·-'-- -'-- · d'I · · Ç" kü" tk Düşman tayyareleri şark sahil- · 
ıi""' =ed· ı·ı-ı-.:."'!, ......,Şimd._ı·ve L= elde e ı ememıştır. un nu ım l il d hild «> :ok >bo balıar - Almanya artık Italyan yardır.•• 
- uuu .._.u , .... wu Yüksek iktı•sa\ tam metni mesol mahfillere daha :..,~...,.,~. U: drırç ~ at na muhtaç değildir. Görülüyor kı, 

ge\e8 h•herlere ilin, aakerl beılef- eelmemiştir. ~~...r. n aya m yan- Hitlerin müttefiki olmak düşmanı 
lere hiçbir ı.uar ika edi!=-mlıtir. - ııı.. lanll ı - -- - Bununla beraber Domei A;fanm, gın ıbombaın atm;şla.rdır. Loııdrıı- . 
Bunıuıla beralter iki has•-- ve kan ve Profellörleri ile Ticaret O- •--~'-- . . N , __ .__ dan başka yerlerde insanca zayıa· ı•olmaktan daha tehlikelidir. It.a1' 

.....,. ıuuerıaa Barıcıye azm .........,... Alm ·· asebetl dek' 
birk"" °" ..a~-L 1-"'a·kıı ,_ __ kulu Profeeör, ..,. .. m ... ve talebe- da -•-- ,__ ..__ J y.>lrtur Bır d•"'mAn to~·areai dü- ı yan - an mun erın ı 

-~ ,.~ w..u - n 7•P~ uaJan•ua apen711 •- · ..,....- ......,, . . . 
balar 1 · · h bulund klar bu .;;..;;ı -fr<'"'-. son inki ••'!ar Ma"""" 1 Badoglıo-inı..t etin.iştir. eruıın azır u ı top-ı ıeyhlade bir mnb .... ra politiı..u ..,...~,.....,..... ,.... · ....-

Beri in, 11 (A.A.) _Alman yilk- lantıya bep bir ağı..1Jdan söylenen takibi için İngiltere ile Amerika a- Evvelki Gece Yapılan Hücumlar nun istifasiyle sıkı sıkıya a!Akadır 
ael< klUlllll\danlıiuwı tebliğinde İstiklil lll8l'fl ile bafla.tıınıftır. rasuıdaki anlatmaya müteallik e<>- lı>ndra, 16 (A.A.) - Geçen ge- dır. İtalyan maneviyatndaki ·A' 
ı~- ıece İnııilia tayy•re kavvet- Bundan ~ mektebin müdiıriı 1eıı haberleri teyit eder gibi eö- ce, düşman tarafından yapılan hü- endüstri ve ekonomi sahasındaki 
leri tarafından Vilbehmhafea'e Niha'l Sayar bir hitabe irat etmiş riimlüğilnll ;yamaktadır. cuın hakkında Hava Nazırı aşağı- tabii zifa atfedilmektedir. Her ye 
ve Şimı.lı A1man7•dald lııazı mev- ve mektebin kısa bir tarihçesi; j dairi taı.rihatı tebliğ etmiştir: ni hezimet faşist zimamdaıfariyle 
kilere hücllJllllu yaptWıj:ı bilıliril- yaparak feyizli faaliyeti hakkında lntı" zar d•vresı• .. a:~a haricinde Merkezi İn- fena idare edilen bu milletin en iyi 
mekı.adlr. izahat venniftir. .._ 5.-...,.~nın bir nok~asından bir ~ elemanları arasındaki çukuru ge-

't'e'blijde ayJli umanda Vll- Bu izahate göre mektep her yil <Bat tuarı ı -) yıkıldığı zaıınaıı bır miktar ölü ve . 1_. __ kt· 
aralı ı..-·decl;ı...;. . nış "'""'e ır. 

belmshafen'tle, birka~ı liman mın- artak bir rağbetle karşılanma.kta- Tobruk iyi bir müdafaa sisl.emıne Y _, -~tır. Londnda 
tak4sında .,ım.1ı; tlzere ~-anrınlu dır. Ve hıllen 1,500 talebesi mevcut- malik.Lir. da, zayiatın mecmuu ağır değildir. İngiltere i.kinci h~sap tasfıyesinı 
ııubıır ettlii. (abt byda değer bir tur. AKDENİZDE BİR İNG!Ltz Bunlardan en mü.him k.srru blrço.k hazırlamaktadır. Duşmanın hilele-
haaar Jukua ııelmcdiği ve Z8 ki.fi- Müdıir Nihat Sayardan sonra <>- KRUV AZÔRÜ BATI'I kişinin işgal ettiği lbıir binanın bir rini bildiği:ıniz.e kaniiz. Bu kanam-
D.İn ölü ve 35 kişinin yaralı lıulun- kulun. 31 yıllık mezunlarından v• bomba ile yıkılması esnasında vu- timiz, kafa ve kollann müsaadesı 

Kahire, 16 (A.A.) - Amiralli~ lı:ua ...ı.,..-...ı 
duiu lıaJ'dedilmektedir. şimdiki pofesörlerinden Mekld hır d·, . . tebli"' g >r r. nisbetinde tayyare, npur, toı>, 

ureııının 6 • • Bütün memlekett vuk len 
nutuk 9Öylemiş bunu eski mezun- An irallik ~vi t--iliz S L--- . .L.lftı.,;.e ua ge tank, obüs ve bu muazzam lıuhin 

B• • !ardan El!zığ Meb'usu Fethi Alta- · ' 9 '-'"IS ... ~ gen.ış ..... ~. österdiği biitün miitenev..-. 
1ngazı yın ve Profesör Kirkor Kömürcü- Lampton ~vazörünün ta~ııe Gece avcı tayyarelerile tayyare lüzum~ i imal huswıwııd8 bize ce-

ııı.. Wafl ı inci -1ada) kaylıedilmlf olduğunu bildirmeııı; c· dafi batacyaları faaliyet gı':ietennjf. mıılzem y 

Limanın başlıca rıhtımı şiddet le 
bombardıman edilm~ ve gümrük 
etrafındaki binalarda büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Rıhtım mıntakasmda şiddetli bir 
lnfıliık olmuştur. Başka bombalar 
nh tı.m ibsındeki binalara iaa:.;et 
etmi4 ve ~et binalarını da 
tahrip etmiştir. Gemilere de tı.ar· 

ruz edil:mlştir. 

yanla talebeden Fuat Alkan, Ba müteellimdir. lerdir. saret vennekteclir.• 

yan Özcan, Ekrem Cemil, Almıet, 14 Kinunusanide bild!rllmif 1_ Bir dÜfDW1 bombardmıan tar-
Sabnr:e Giil<~in nutukları takip : d.uğu gibi Sutamptoıı kruv~? yareei tahrip edilımiştir.. in g i 1 tereye A-
e1mıştır. Akde ._,_ il · · 
MiJ.LI ŞEFİN TELGRAFL&Jtl -~ı,_ gem erımue, lw:p 48- d 

va hucumları e8J1a&ıDda i8abet va- sı·cı·lya kanalın- merikan yar ımı Nutuklardan S<>nra Milli Şefiırh ti ohnuş ve gemide yangın 
0 

dere-
İsmet İnönünün bu yıldönün..ı 

ee geni§ olmuştur iri, gemiyi 1ıer- d k" h b 
müna.'lebetile çekilen tazim teıgra· ketmek lüzumu hası.ı olmuştur. a ı mu are e Ba ay 800 ta7yare 
fına verdikleri cevabi telgraf al- Bunun üzerİnt! gemiyi yede~ al- .Londra, lf (AA) - Sicilya ııa- teslim edilecek 
k!flar arasında okunmuştur. Mii· m.ıt imkansız görüldüğünden S - nalında cereyan. eden deniz muh:ı Nevyork, 16 (AA.) - İncilteft 

Yte~klben ."!'•ınif Ve.kili Hasan Ali tamp!<ın bizzat kendi kuvveti-'- re besini tahlil eden Taymis gaze~ L _ __._ _ _._ 

ucelın •<'n' """l ' d 1 ·ı q• hesabına çift motödii .....,__....-
me . ...---n _..,.., .~~~ 0 ayısı e miz tarafından batırılmıştır. si diyor ki: ıımın tayy.ıreleri imal eden Balti-
tel 7k gelemedlgını bıldjr ·n Gemi mürettebatını" büyük ek- cDüşmanın gözünün önünde , u- mordaki ml!ıfhur fabrikanın salılıi 

İta!) anların son iki Arnavut ta
buru ef;adını, itaat et.mcdiklerın

den. terhis etlikleri haberi tecyyıit 
ediyor. Berala Elbasan arasında 

Arnavutlar isyan halindedir. 

----<>----
Askeri vaziyet 

(B•t tanlı 1 inci •:rfada) 
(lill birbiri _ ......... -aı.ıı h~ 

cumtara c~ıe. fıob& bu hiL
cmnlann hepol larde<lllmekledlr. 
Yananhlarm lıol llllDlal<....,i ha

rekatı muvaHai<fy1'tle ue11<"""1lr
se orphe 30 kilometft tlaııtlM>atı 

~in buradaki ~ ıa--

nf --.... --..... - h- edeh+_l_o 
BöJleoe Benılı daha twnl Jııcal 
-!eri beldonebUlr. İWyanlar 
aınl müdafaa bat.larmdan a&ılnuıl 

rmda ra..ıa mulı.avemd cMtenı-

-l•rl ... --eldir. 
Şbnald..ıd luıtt>ltaı ,ıma.ı bal

* Wi ~-.En --

_._ ceı!ace; ~ ....... -
-anm lı.llH llOl<lasmı letltll -
Lopll d.ait orınabu.ndan ltup'mM 

ıı.- blll111111791' v• dlier -
Avlo.,..a ..ıikamellnde Uerll1•• 
lar. Yaaan ıulalan el1'evm loa ö-

_....., 18 tllomelıe -w ·HsS lw. 

...,.. ' 'S ·dP ' t tlww e.. __ .... __ .... 
- - - blrlDel tw,.. 
.. __ _.._ 
wlal ..... k Fi 'ır. tw.. 
~ lıirle ,.. '+an -
• • orda kaı v H ' ' n ltbtık 

lılr - ... u b>o -· -
......,.. rw•; • 'w,, o-t•-- - ---____ ... _ -
_._lılr_ ....... _ 
bı•r & dllteFT7 ' 1 ,_. '•''-_. - __ .. 
aDıal y- .., .... - ..... 

N. D. Tayyarelerimiz dönüşte Ben•rıa 

tayyare meydanını mitralyöz aıe
~ne tutmll{'lardır. İkı düşman ta;·
yarPsi yakılmış ve tahrip !'dilmiş
tir Bir çok tayyareler de ha.ara 
uğr~tılmı.ştır. 

gra 1 0 unup toplantıya nıhayet seriy~ti kurtarılmıştı'. Junan bu yoldan atı aydanberi Glen Martin, gazetecilere beyanat-
v•rıhnı.ştlr ı h 1 k 1 _,,_,,_ 
AKŞAMKi ÇAY VE GECEKİ •. Yıuo Tebliği mühim deniz na liyatı yapılımş- ta bulunarak, Amerika havacU. (Baıtaarlı inci..,..,,,.....) 

BALO İ!a)}a~~ bır mahal, 16 (A.A) _ ken bu nevi bir hava hucumu .ll: sanayünin İngiliz sipartjlerinin yemette devam. ediyor. Birle-

Almanya 

Trb.•11< ıle Derne ara~ındaki mm-
Soat 16 da a.kııim Bele<Jı~ e 

0
,.. İtru; ;.n teılıliği: defa vuku bu~ıı.ştıır. hepsini ifa edec ğini, lbu ay içinde tik Amerika ispanya meaele-

lngilterenin 
Parası 

Vaşington, 16 (A.A.) - Maliye 
Nazın 1forgentau, gautecıler top
lantısında demokrat ınıcmleketl!'re 
yardım edilmesine taraftar oldu
ğunu söylemiş ve demiştir ki: 

•- Benim lbildiğıme göre, Ç•>r-
çil hük.ümetinin Birleşik Amerika
dan yapacağı mübayaat için dün 
Mebusan Mecli6inin Hariciye En
cümeninde zikrettiğim nakit ve 
kıymet olarak bir milyar 775 mil
yon altın dolardan başka, elinde 
de.ıtıaıl kullanac..S parası yoktur. 

İııgiltercnin Kanadada veya lm

paratıorl~ diğer .kısJmlannda 
bulunan parası lbuna dahil değilse 
de, tıu para Londranın elinde de
ğildir .• 

Morgcntau, İmparatorluktaki bu pa.. 

raJı tahmin etmS1eıı imllna ederek de

mlitir ti: 
c- BÜ)'lik Br.itanya İmaparnt.oruğu 

bir ailedir. Ve iman ailesinin aynı me
selelerlle kaf1ılaşınaktadır. Bır aileden 
bir kaç hanın parast olması, o par.anın 
ıliter aile efradına da ait olduğunu ta-
z.:ınııııwı etmez. 

ııı:orpotau'dalı fU aua1 aonılmuştur: 
.tıı.uıen. AıMritadaıı :rardım istem~ 

den eevel bu :rardmu Bfl:rük Brila ya 
İmparatorluiunun diler kısım.laruıdan 

istemeot llmn plmez ml? 

llali;re nazın ~ ki: 
c-- !!be bu hususta puıu s6yiyebıli

rim ki, İnugiltere7• 7ardun kanununa 
taraftarun.• 

Japonya 
Hindi çini 
Müzakereleri 

Tokyo, 16 (A.A.) - Nişinişi 

Şimbun garıetesi cenupta.ki japon 

p>litikasınm salı ooktAıl;ıru, t~ 

yik altındaki yerli halkın kurta
rilmııııı tefkil ettitini yazmakta

dı.r. Ayni guete, Hindiçiıd m
isi h.tr.kında japonya ıle ~ rans.a 
araaında balih-rda creyan eden 
mfakAlemelenleki tealliillere kaf11 
ll:ıtaıda Oulummkta ve illP>n a
ıe,ntan dmetlerin bu vaziyetten 
iatifmdeye kellrqımaları esıdi§esini 

bıhar etınekUdir. 

Yomiura Şimbwı gaı.eteli, Ho
landa Hindistanına iktıeadi tıakım 
dan İngiltere ile Birleşik Ameri-

kanın hıtltim bolundllk.larını y~ 

diktan ııont'a diyor ki: 
Japonyanın İngiliz ve Aaneri.kan 

nüfuzlariyle tamamen ihata edil

miş bulunduğunu söylemek rnüba
lfığa olıınaz. Ayni gnete şunları i
lkve et:ınelrtedir: 

b Bmgazide Tobrıık cephesinde ve Bütün İngılız harp gemiltri va- İngiltereye 800 ıayye..e teılim e- ainde müeaair olmaktadır. 
taka - av tayya-1-'-ız f·,<ıJ• ız 1ınosunda !r çay zi•-fetı' ve a~• ·.. 1 1 "!eri t •--•-

0 ·~ "uu 
0

· " J ~ ' Cerrapw:ı mm takasındaki motörlü zifelerini tamaınile. ifa etmşılero· '· dileceg·ını ve bu mi.ktarın uiınden Jaıpoııya ~ete ı a ıun .... keşif ucu !arını idame ettirmişler- ·ndc gece de bir balo verilmşitlt. tt 1 .... - GENERAL VEYGANDIN ve ke-"''"'-' >.. • ...;;nkü .....;;~ın;lll!l'-
1 

k 11 •n bulunduğu s~hada Çünkü refallat e ı .• eri vapur kafi güne arttırılacağını söylemişl.ir. y AZIYETI ıl'UIDULl ..._.. ........,...~ 
&e d • rlıişman ile hıç bir nıuharel:>c ( ay samiın1 bir hava i ınde ssat m t >PÇU faaliyeti U°"'••. lesi hiç bır zarar gönneden cld.uiP den kurtaracak olan yegane yolu 
olmamıştır ve kadar devam etmıs "' ~·~ Bı'rle ı'k Amerı'ka y;.ı· L"' 

ayyarel.er.imiz T.obl'U ;'un Ce- gıbi hNiefne .. muvııaalat etmiştir. Habeş lmpara- § .... - tutrnahdır. 
B r k f esnas nda S ·ı· ' -,ı0nceli numaralard k" t' .. · d d .. • .esı uçuşu • ı~ c bu Şarkısınde dUşman h3Zlr1ıx- Hıi ·m duşrnana pahalıva mal ume ı uzerın e e mueae~ ---o----

y;ıda K. tanva üzerinde fotoltraf- okulun gen le leri m• larır . şe postal r nı ve yollan , t . En aşağı dün kı ı om'>ar i h d it dir: .Yitideki yeni ~er~ lngiltere Sendikalar 
lar alnım lT Bu fn•,,<1-ra' • l rle Zeybek ve Harmandalı <>- bombardıman e >tir, Bir d. 1 dıman taYYaresi avcı tayyareleri- OrU U U a elçıaı Fransayı tqvık edıyor. 
teriy'1!' ki 12 '1 So k un ge ,... "" an ovmyarak şiddetle ~ o:an keşif tayyare i 'I\ılbru iız'! ı' nıiz tara n n ın ha dılm~t.ir. Gelen haberler ilahe istandalrl 1 Ame~ika? el~iliği ı_nüatqan umumi KAtibi 
Y• ıl n ve 14 Sonkanun tehH~de lanmı ardır nnde h .re. dafı topçumuz tara- ıcilv da Ca ta~. are "' a- a)oklnnmanııı geni lemekte okla-ı da Şımalı ~k~da~ı ~neral ~lburn, 16 (A.A.) - İstihlbarat 
bıtc • ava abnı evvelce zan- B lo da sa t 22 di! b 1.a:ınış v tından d "ttlınuştur. ! n na eveih edil n hü~m esna- tunu bildiriyor. Hortumda bulu- Veygandla ııorutmuttur. Gbo Nezaretinin bildirdiğine göre, ln-
tı,. · 11(2 l'nda'ıa t .ir1 i'>!muştu geç vakte kadar parlak bir 'lde Ş ki A.frıkada Sudan cep n- 1 a erd bulunan ta ııre er nan Habeş imparatoru Haile Se- neral Veyııandın Taziyeti ..., gilta-e sendi.kıUıı.n kongreei umu-
SO/i<J kadar tavvare yanmış Vf'ya dev:ım etmiştir de ıbazı topçu reke 1 rı olm ~ d n k tahrip edihn tir la iH, hududa kadar gldıp bazı rarengız mahiyetini muhafa- mi lmtitıi Sir Walter Citrine, Ar 
hasara ır - ' tur. 1 D t ttalvanlan kurtarm a mu- Habeş teflerıle gônqtükten sourıı za ediyor. General kendiaini vustralyayı ziyarete davet edil-

8• ki van Afrikasmda ars tır. Bütün bombalar hedef tutrua•ı 15/16 K mın esi di$nan tay ..Jf n Almanlar n Hartuma donmıiştür. İm~j ~İt~ h~u~tinin bir mennuu mlş.tir. Mumaileyh gEÇen ay Birle-
~ ının gecesi Asr.ab ftZ('rıııı! rnıntakaya düşınu r. 50 kilometre ya ol Catc r.a liım n ıbo ıırak ke h .- Babeşistan.a girmek için oradaki] gıbı ııoatenyoraa da orad- şi!lt Amerikayı ziyaret etmiş ve 
~ ltı Plim ş ve cephane dep ı- zaktan en büyük b• H r akta b a bır ıı ıy- ~azhetin <•lgun!apıaauu bekledi- ayrılmak iatememeai de ıa,_.. ımnhtelif ~•nıblarda SÖl: ııöyla-

e antreooıar da tahrip edilmiş yangın 1ı vaı:Wr. ret tmeleri : ı.mdtr. 1 iı aaJ.§llqor. m dikkattir. ınişti. 



•A'IPA-1 

Almanya Bal
kanlara taar-
ruza geçerse 

ns-~ı...ı...ıe.. •vanı) 

~po~•ı Ruzvelt Na
polgona karşı 

Futbolde mantıki t• 1 (Bıı~ tarafı 2 nd. sııyfada) ne 1 c e- 1 halinde külli meblftgJar tahsil e-

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 
S'ırcı 

No. İşi Adresi Matrahı Kazaru; Buhran 

1 Ali San, Kahvehane Demirtaş Kıbleçeşıne 90. 115,-
D. T. Murat e!. 38 135,- -

bir telık r12a göstermek mümkiin 
dej~. Bu itıbıtrla Sovyetler, I 
....,ı.: pır..a !tir .,.,.;yete düfrned ik

çe, Alı J'•Dlll Boiadara yanaş· ı 
m • nm olamadar. Gerçi Ti
- ~ Alyui muhanirL 

1 
fw Aje•-• - telaibi müna
ııeı..aJ. J'aılıtı lıir 7uıtla, ·Bir 
lıoafta *:adar ol113'«' iti, Almanlar, 
orduluUUll BuJgarilltana gimıel~ 
n b.oklnnı, Sovyet Rusyayı Finlan
aıy.ia. hmiiE tahakkuk etnw.ııiş 

...ııeru.cı. -baıt bırMmak su-

lere itimat azalmtşfır 
Bugünkü çalışma tarzıroıza 
göre bunu böylece kabul 

etmek bir zaruret halindedir 

derler. Sen Ceymis kabinesi ef· 
1 rndın elindeki. bu esham ve tahvi
latı, bedelini lngiliz lirası olarak 
nıliyerek, satın almış ve belki de, 

; bunlara Joizzat hazinenin elindeki 

2 Abdullah Varnalı, Yumıırlııcı 

3 Yuda Refael, Yumurtacı 
4 Edip ve Harun, Fırıncı 
5 Ahmet Sezer, Kunduracı 
6 Mihal İlya Bodos, Sergi 
7 • • • ı

' <» ham ve tahvilatı ilave etmiıtir. 
Bu suretle Londrada hazinenin e- 8 Refik Gencer, Sandıkçı 

J l ınde külli Amerikan kıymetleri 9 Ahmet, Mezeci 
! bulunmaktadır. Bnnlann mikta- 10 Mehmet Gülez, Tenekeci 
1 
J rını Ameriko Maliye Nazırı söyle-
mek istemiyor. 11 Osman kızı Fatma, Kireçhane 

yazan: F a r u k E r • r 1 Bina•"••leyll sarih bir rakam 1- 12 Enver Ergün, Nakliye anb!ll'ı 
----- - leri sürmek çok tehlikelidir. Maa- 13 Şevket Şenol, Soğan pa'a· 

IA ........_,. _.. 7aı.ı..,.,e-ır.I~ zanlJ'elindeyls. İslanbulspor mafi.h şurauan buradan Avrupa tes tüc:. 
~ il.adar 7~dan kaqı'e1=·'e-a kaııılı-Munu dueilJllq; bir haldedir. Buna ' 

D. T. Murat ef. 33 405,-
Sarıdemir Klbleçeşıne 45. 866.25 
Hoca Gıyasettin AUama 18. 30.-
Zındankapı ç.roa1ı: 107. 410,-

a • 150,-
Sandemir iğdiş 40. 
Sarıdeınir Kı bleçeşme 81. 

Sarıdernir Büyük kutucu 
han 'I. 

Demirtaş Sabunhane 12. 
Zın<lankapı Soğancıbaşı 10. 

Zuıdankapı Zındankapı es. 
Hacıkadın Unkapanı 97. 
Hoca Gıyasettin Hacıkadın 

72,-
88,-

12,-
108,-
225,-

180,-
45,-

:i,84 
20,31 
-,40 
-,87 
5,91 

138,-
50,48 

15,97 
2,34 

2,75 
21,eıı 

11,-

41,94 
7,87 

t,17 
4,06 

,08 
-,17 
1,18 

27,&J 
10,10 
3,19 

-,47 

-,56 
4,33 
2,20 

8,39 

1,53 

---
49.88 
la,11 

2,e7 
-,42 

-.-
3,90 
1,98 

l0,49 
1,38 ....we. ııaım almıf olduklarını be

yan ~ telr.li•de bir mü
tal-4a ......... .,.tur. Telgraf hat
laruaıa 1ıesUlufu ılolayıaile, A-

ta- --a Ht't!mediii bu mü
taıu,.. raimea, bi,., Sovyet Rus.
,....., ba4ial FinlHdiyatla aer
lıeat ı.aı.,,..k )Nlbaaına Almaaya

.,. BoolgM'İıltana ıririp, Bopzlara 
~lafmasıu raaı olacaiJ kaaaa
tiıı..., tleiilia. Çünlıtl Finlandiya 
ile Boiulana elae••i7eü ula öl· 

tilletaa. 
2 - AJ ... nya, ltcnnanyaclu Bal

kanlara dotru sarlwıca, İngiltere 
.ıe, 1Lunan7a petrollerine bava hü
eamlan yapmak imkiinını elde e
~elıtir iri, bu ııon derece mühim

dir. Ece de•izi sahlllerinde hare
ket eden tayyareler için, Yunanis
tan ve Bulıaristan üzerinden uç· 
malı; prtile, Rumen petrollerinin 

lıuluaduğu Ploeşti nu:ntakası, tak
ribea 500 kilometre mesafededir. 
Karadeniıtla Köstence kıyıların

dan hareket halinde petrol mınta

kuı, baaun J'&rlSI kadar mesafe· 

dedir. Almanyanın Balkanlara ya
yılması üzerine, İngilterenin pet
rel 1D1Dlwkaıını IH>mbalaması için, 
ortada hiçbir mini kalmıyacaktır. 

Almıınyanm Rumen petrollerine 
ae kadar ehemmiyet verdiği ise, 
meydandadır. 

3 - Üçüncü bir alısülimel de, İn· 
ıriltereain, evvel& Yunanistana ve 
tehdit edildiği takdirde Türkiyeye, 
.Oeri yar<lımlar yapmalı imlıinla
nııa malik buhınm•ıdır. Hindls-
1aada hazırlanmakta olan bir mil-
1- Jıifililı erdunun yarım milyo
••, ba yu içinde bütün teşkilat 

Te ~iutile barbe lauır buluna
caktır. Avustralya ile Yeni Zelan
daııuı ve Cea111ıi Afrilıanıa hazır

laılılılan erdular, her sün bir87 
dalaa lıiiyümektedir. İngilterede 
teşkil e4.ilmekte olan yeni ordu
... da iMi ,_, bqlıa yerlere ulıer 

N'Vki kabil olacaktır. Bu ordunun 
.... fimdidea 4Q tümeni geçtiği
ai, 1114 - 11 harbi emHline naza

na, bltal atmek l&aundır. Geçen 
harpte, mlleacleleniıı ikinci -esi 
-antla, İncilterenın diğer cephe
ler laariç, yahuz Fransız cephesin

..., 51 riiıneıoi TardL Öııiimüzde)ıj 
7ua kadar, İngilterenia • u yi· 
ae ayni miktar tümeni buluaacağı 
ıribi, Libya -lesi tle halledile
rek, _.tlalıi ard11D- \üyük lıir 

kıamı ııerlteat elacalıtır. ital;, anıa 
Babqi;t .. ı. etrafındaki erdan
m tasfiyeai•I de Cenubi Afrika 
Domiayonn deruhte etmiştir. 

Görüliiyw iri, Almaaya, Ban..:a
larda laarebte &~ene ellerim, kol 
!arını sallıyarak, bir uk.,,.i teaez-

Ernnıyet Altıncı şube meınurla-. 
Tının dünkü kontrollerinde traııı· 

v .. y<ian atlıyan 50 kişi ve ~~ye 
\alimatnoıneeine aykırı hırr1>k.et e

'- 11 Pils'~ 

,.re İaanbılida.n mllli kumeye lof*lr"~ ı mukabil F"""rbaJıçenln bir ook uoluıaıı- malbuaıına evvelce sızmış olan 14 Hasan, Halllç 
edeooolı ilk Iİo\l IMım -Cı ;rüan kendi- ıarı olduiunu söruyorus. Faraza hücwıı t.hmınıere göre, bu adet (dokuz 15 Mehmet Tanrıyaşükür, Manav 
al ı.e.ıı.ı elmif bulun1110<. Fenerbabçe,' lı&ılııno4a ~ı..iden ıı..ı<a sOr<rclt 01. ) ..UlyarJ dolardan dlın değildir. 
o.bt'tt'Q' " Bettııkt.a.t tu..ıma&nnm WY<MJ bir mahacim yok. .sonra ballar !~te İngiliz hazinesi bu dokuz 
fOlırlaak - mAli kdme mael&rm- d~'-Ye Meri aıvında ~ bir laaL- rniiyar liolarlık kıymetleri bir bor
•.,.. .-ıanııa ıaı.alı.kıık - bir ~-
-ı. -uabllir. Ancalı bu be lakı- En afat bir -· bile eb-.iJ'el 
- lttri.k ed-ıt i.ıaabDJ dörcliio- Yennei< Ü&la '"'klJiinl tecrübe ile de 
aii&U.JHin kim olaeaiı IMıD.u lll&liam öe- anle•91 bulunuyorlar. Bu va&iyde rire 
j'lıdir .. Bu.au l>lse iiniim"·d&' auaı&ba... aı..ı.. •71'11D blr oyun ais.LeJDJ ıa&.blk cf
i<MK belli edecekt.ır. toklert lakdlrcle plebeyl ka.-.elli bir 

"" ı:rupuna ya satacak veya terhin 
"decek ve böylece eline geçecek 
•opıo parayı Aoıerika bankalarına 

va.ıracak, harp mübayaatı için 
hrşılık gibi gösterecektir. 

16 Memiş Ertuğrul, Bakkal 
17 M. Ali Gülerdağ, Sütçü 
18 • • • 
19 Nazif, Yağcı 

20 Hüseyin Ayvaz, Yınnurtacı 

ısa 1ıa11a 11u ıııı ..-. .,. -ı.ıı. ihumal ı.ıe - lar3ll.vm& tek•biltr
..,,,_ ediliyor. Evveli Ka<lıkiJ' - IB. 

Görülüyor ki, i\Iister Roosevelt'in 21 Zeki Aksoy, Yağ ve zeytin 
Mehmet Güler. Sepetçi 
Bayram ve Af.met, Sepetçı 

~ oyımlan sös seodlrellm: Şeref sladma seUnce: Banıdaltl o;raıı.. 

130. 

• '18. 
Hacıkadın Unkapanı 

Hacıkadın Unkapanı 

Sarıdemir Büyük Kutucu 
han 7. 

Zındankapı Yoğurtçu Hü-
seyin 7. 

Z. Kapı Çardak 16/1. 
Z. Kapı Sobacılar 22. 
Sarıd('111ir S ~bacılar 19. o.•·•···"Q .. Beyotıuapor. Ba .açı.a lu-m en ebemm/;Jet.1151 Beykoz - \ "efa 

- - çok Pera4lar l9ln eJıem.- maçulır. Çunlı:u Vefa için or1Mla bir 
ıal,JeWdir. Cimlui bir pıaaıı fıııtıla İa- m.dli kıime meselesi ~vzou bahisUr. 
lanbulsponı la.kip eden ilk befınclsinbı llk devnde (3-2) mağlu~ olduiu ~y
an - lurnuı:ıhl&ra kut• ..,._ muhlemel kCH: kuşısmda yine r.J'll) iıl"bele n&nr
olaa matıiiblyeti, va.zlyeliui büebülüıı • ..,..,yeli lehliı.e;re dw;m"' demel<Ur. 

kira ile veya ödünç dedii?i teslihat 22 
yine böyle külli bir meblağın vü- • 23 

cudunu istilzam ediyor. ı 24 • • • Sandemir Sobacılar 22. 
Memlş oğlu Ali, Kahvehane Z. Kapı Çardak 51. 
Ya~ar oğlu Süleyman, Sepe~ı. Yavuz Sinan Tahsildar 14/1. 
Muhlis Berkmen, Y1411urta, 

zahire Zındankapı Çardak 51. 

Esasen diğer birçok Amerika ri- 25 
cali, bu kadarla bile iktifa etmiye- 26 
rek, Büyük Britanyanın bazı müs- 27 

temlekelerindeki kıymetli maden
lerin tasarrufunu devretmesini bi 28 Zühtü Şahin, HallAç Hoca Gıyasettin Hacıkadın 

110 le istemektedirler. Bunların gözle

108,-
63,-
91,-
91,-

12,-

150,-
180,-
72,-

,6.3 
.72 

439.50 
63,-

333,-

90,-

11.32 
7,38 

eo.
cıo,-

00,07 

13,46 
16,64 

3,16 

3,17 
2,41 

154,67 
7,53 

50,09 

14,42 

2,60 
1,48 

15,-
1,56 

-,7 

2,69 
3,33 

-,63 
-.63 
-,48 

3,93 

1,51 

10,02 

2,88 

1:ıt. 
ı,33 

3, 
-,31 

-,-
-,-
-,-
-,57 

-,-

-.-
1,36 

-,-

6,86 

Kendi k.a.naaUmlı.e kal.ırsa kuvve.Uer 
-.ı.ıu . . Busiin İlk devreye ıaazanı.n -cı TUl<an müsavidir. Al.,.ıl ... PY
o<*. o11'u.n hır. m&nza.ra &neden Ga.J.Ma.- re\li bir Beykoz, diier taraftan kuvveW 
Ar&7 onb3ri OyJe kolay, k.01&7 Mirpriz... blr ma.n:ıara a.neden Vefa .• Futboldur 

&erle ~& beıızmılyor. Demir. bu amma. b,. yine bir ben.be.rtılt ko
aporlu Arifi de aralarına a1ma..k KureWe kosu duyuyoruz. 
ıol lı.alııliy.Ueri.ııl arııır:ı.ıı Gı<la.lasaray- 1 All.mlu!un Topkapı kutıııuub &'•1111 

hlr.nıı Pera müdataasmı ...ıınıeı..ı..e ıelmnl daha mJblemeldlr. Bu lakdlrde 
7~1an Kla reJebillr. Anıma Be- 'l'opka.püılar ik.!oC'l kiimeye dlişmek 

:roihısporun da nihayet lecı1ıbel1 b3' ıa.- 1 tciıhkeslnl Süleym0<nlye Ue mülesavi
kım oldUİlınu mülahaza. etmek l&zımdır. l 7eırı payJJ.şm&f olurlar. 

rini diktikleri yerler, bilhassa Ce

nubi Afrikadaki altın madenleri-
dir. Gr çenlerde bir yazımda, te
mas ettiğim veçhile, harp yardı

mını sırf mali bir kombinezon ve
ya kar kaynağı gibi tcliıkki eden 
bir zihniyet, fikir ve ideoloji mü
cadelesi yarışında çok yer alma
malıdır. 

Küçü'kpazar maliye ~hesi mükelleflerinden yukarıda ac!ı, işi ve ticaretgAh adresl.?II ya 
terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellüğe salahiyetli bir kimse göstermemi' 
araştırma<la da bulunamamış oldulclarından hi zaların<ia göstenlen yıllara ait kazanç ve buhrarı 

Fulbelda ınant.ıli neücel•"' lnanımuı , Bef.ktaı,m Sıileymanlyqe p.llp ~1-
kMIDMli. F- yıne bu .. kllde du4une- mest mııhakbktır. Faraza b-. allı &'Ol 
oe:k al.urMk l'&Zi.Je' GaJa&asa.ra.y Aehine- veren bir uettce.. Amma buna raimen 
ttır. 1 eu kuvv.etU zamanla.n.uda Eyüp ve llilil 
......,.~ •• İslanbalspor. iıı. na...-- ~lbi t.akunlara l&k•lan ııe.ikta-t oubir:nı 

4a b• m&çm Fenerhahçe t.ara.tında.n ka.w ha.tıramaktan da kend :nıJ.ıi alam.ıJ'oruı. 

••ıılacatını dıışıinoblllrlz. Amma .. _,. yonu. 
halta ea.nlı bir oyunla Beyotluspuru ye- Hiilasa olarak ıunu eöyllyel>Ulr... ki 

l\Jister RO<Kevelt, paranın ehem
miyetini azımsar iken, bu yüksek 
zihniyetle müteharrik olmak isti
yor ve Napolyon ile tearuz halin· 

aerdı lik. dördünciilüjüne yükselen tarı futbokie mantıki neticelere ili.mat aza.Jw de gibi görünmesi, bu noktadan i
ııiyalılılann, 111 itişli• Beykoz ıatımına mıı;llr. Her an b3' surpri•I• ka!'1!ıl-.i>L !eri geliyor. P.&lbuki Birleşik dev-
7enUea Fueıre karşı yine aynı tempo- liriz.. Cünk.ü; bu,-ünltü r.al l!f:na tarıımıza 

letkr mali mahfilleri, bankerler 
da bb- •Yun 9'k&rmak au:reW.e Jll:ncJ bir &"öre bunu böylece k... bul eımck zaru.re-
eiirpris J'ıın.labU-- de a.klımıu. j Undey;a. • ' ~ J> "" •'RF.R I alemi, borsa muhiti, iş adamları 

-=====================--.o--====:- ı lııiliı rüyet uiuk.larını şeflerinin bu 

Y 
~ n L. 1 T o""M••neuru Alkı;:Fa lkNoçoanlıKn L ,. R ,--N-,--, 1 ~eı;~r::u::,::i~==ya;:d;:~ 
" lJ ~\ 1 1111 d!ııenıte kvuomzuitheı;lai r,.:~t(Kedneorkesk>..· b•uİccaip-

!optan ve pf"ra kcnde sa hş yerı : r--

U:l lna"ı Zeyrek cad. No. 93·2. l~ta11bul eden istihsaıatta lüzumlu süratin 
gösterilmediğini ve 

gevşeklikler bile 
tekrar ediyordu. 

hatta iltizami 

bulunduğunu 

Büyük bir ahenkle çalışacak A
merika makinesinin henüz lüzum
lu ve kafi derecede hızını alaına

dıtı anlaşılıyor. 

Hii .. yin Şii.~ BABAN 

ile komisyon kararlarının bizzat tebliği mümkün olamamıştır. 
Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçm<"k 

olunur. (2ti8) 

lsfanbul 4 üncü icra J 

memurluğundan: 
Hazinei nıaliyeye izafeten İstanbul 1 

Maliye Muh<.k•maı Mudurlılğü taraıın- · 
dan Bahriyeden mütekait Mu:sL,r4l ve 
Hayri ve Hacer ve Güzide aleyhlt!rin
de, Mülga Yetim lwlalları Sandlğından 

borç aldık ları mebaliğe mukabH ipotek: 
ettı.kleri .Iı'allhle Dırağmanda Tercüman' 
Yunıs maballe&111de Meecit 90kaamda 

eski 3 No. lu gayri menkulün bazlne 
devri tarıhı olan 931 larıhınde 152 lı.ra 

il k.uruş tahakkuk eden borcun müda· 
yene senedine ıevfikan 'Jlı 9 faiz ve 
'Jlı 3 leberrü olarak 25 Teşrinisani 938 

tarihine kadar 282 lira 83 kuruşun maa 
ta.iz ve masraflari1e birlikte ödenmeme-
si hasebile merhıınun paraya çevrilmeaJ 
taıebile ilanen tebliğ edilen ödeme e-
mirleri üzerine merhun bulunan gayri 
me;..ltule 5/8/940 tarihinde (250) ilı:i 

yüz elli lira yeminli üç ebli vukui tara
fından takdir edilmiş olduğundan İcra 
ve ifliıs kanwıunun 102 nci mac\1Psine 
tevfikan haciz jçln mahallinde 7...-, \ va
rakası -tutulurken hazır buJunnıd.d.ı.gı,. 1 
nızdan işbu \llll'akanın iliinen tebliğini 
müteakip mezkfrr kanunun 103 üncü 
maddesine tevfikan bir ay i~inde zabıt 
varakasını tetkik ve bir dıyeceğiniz 
varsa bildirmeniz için İstanbul Dördün-

.kait Mustafa ve Hayri ve Hacer ve Gü
zı.dcye 103 ihbarı tebliği makamına ka. 
im olmak ll>ıere llAncn tebliğ olunur. 

Madeni 
yetinden: 

(938/2988) 

Sanatkarlar Cemi· 

; ldet Liralık 

1 2000 -

3 1000 -
2 758 -

4 500 -

Lira 

250 - 2000.-

100 -
50 -

20 -

3500.- ' 

4000.

cooo 

Türkiye it banlı:aama pua yatırmakla yaı
mz para biriktirmit olmaz, •YJll zamanda 

ta!iin" i de denemİf oh -maz. 

11..,.ıcleler: • Şalla&, 1 - ' ' ,. __ ft _ ... -
J'• ı Ai..ıo.. ı tıııı.m- _....,_ • ııa elU U-• .-•=····-~ 
...... --,,_... ...... 'l"ıı1or. 

1 Devlet Demir yolları U. MUdUrlUQB 
Muhammen bedeli 275000 lira olan 50 adet Sarnıç vaıonu :ıB 

ma günü saat 15 te kııpali :uu1 ususllle Ankarada İdare binasında 
ealttır. Bu işe lirmek isteyenlerin (14150) liralık muvakkat temi~ 
nuu tlıJ'l.ıı ettiti wsikalan w tıılUlflennj aynı silD _, 11 e kad-1 
reialiğine vermeleri lhımdır. 

Şarinameler (IOO) kunıtıı Anlamı w Hııydarpaf:ı vemelerlnıl' 
1adır. (l e:ı) 


