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Telpalı 1 KD A M l.t-'*l G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

..... Almanların hazır· 
ladıkları yeni 

harp kime karşıdır 

Almanya, harbi b=elr ı 
için lngili:z adalarına ta- İ 
arru:z etmelr mecburiye- ı 
tindedir; laf.at bir Alman 
deniz mütehaaaınnın iti
raf dtiği gibi, /ngili:z do-1 
nanman mevcut oldukça, 
böyle bir taarru:wn mu· 
vallakiyel ilıtimali 70/r. 
tur. 

• 
• 

' 

\ Balkanlar 
meselesi 
-~~-.. ı-~--

A. l manya ita l yrıvı 
kurtarmnk için te§eb
büste bulunacak 

Romanyada 7 
Alman fırkası 
tahşid edildi 

Fiat kontrolü 
talimatnamesi 
mer'iyete girdi 

Sevki yat d.~am ediyor 

N ıntaka llcaret Müdürlüğüne 
bağh kontrol büroları teşkil 

adi 1 erek i ş e b a ş l ı y a c a k 
Ymanı Abidin DAVER 

A Jmanyanın, harbi &afer- ı 
~ le bitirmek içın, mutla- 1 

---·--- .11 Kc,ntrol nasıl yapılacak? 
ka bır şeyler hazırladı-ı 

ğında berke• mıittefiktir. Hıtler 

(ibi 'bir dıktatör, bir defa talihini 
denemrden mağlübiyeti kabul e
demez; onun için Alman.yanın ye
ni bır darbe hazırladıjp uıuhak· 

kaktır. 

f Bu darbe nereye tecvih edilc
uk? Almanyanın dii~manı İngil
teredir. Harbi bitirecek olan dar
benin de lngiltcreye vtırulması lıi
ıtımdır. Akıl ve mantık, sevkul
ceyş, hep lngiltereye aman dcdir
tiln1Chini imirdir. Polonya, Nor· 
vcç, Danimarka, Dolanda, Belçika 
ve Fransa, harben ele geçirilmiş; 

İNGllJ.Z ORDUSUNDA HİZMET GÖRE.."I Hİ."ITLİ ASKERLERDEN BİR GRUP 

Kata;:ıya y e n i 
bir hava akınına 

İtalya harbe iştirak ettirilmiş; Ro- m a r U Z kaldı -manya, kendi arzusile işıal altına 
alınmış; Slovakya, Japonya , e Ma
caristan uçıu pakta sokulmuş; ta- Hangarlarda bU) Uk yang:n
kat lgiltere mağlup edilemediği i- lar çıkarıldı, ID8) dan !ardaki 
çin, haqı devam etmekte bulun· 

Italyanlar yeni 
mevzilerde de 
tutunamıyorlar ____ , __ _ 
Harekat Yunanlılar le· 

hınde inki~af ediyor 
muştur. ta yyarıler yakıldı 

Demek ki, harbi bitirmek için, • . Atina, 17 (A.A.) - Yunan ordu-

Vilhelmsha vene 
yeni bir hücum 
daha yapıldı _____ , ___ _ 
1ngi1 iz ta!{yarelerinin 
bombardımanından 

sonr• yangınlar ç,karıldı ---··---

Bu hazırlıjjın 
gayesi nedir? 

1 1 

1 i rinden) - Meriyete giren Fi- !arı trşkil edilecektir. 

Ankara, 17 (İkdam Muhabl- rekkep Fiyat Mürakabc Büro-

, yat Kontrol talimnlnnmesine Fiyatları filen kontrol ve a-

(Ankara Radyo putesl Romanyad&- göre, Mıntaka Ticaret J\lüdürü lakadar tacirlcrdrn liizuınlu ma 

ki Alınan lahfid&l.ı hakkllıda euumle ı l ve olınıyan yerlerde en bü)ük l(ımat ve ve aiki isti~ ccek kon-
flllllan ... ,ıem1şı1r:ı tk h tr ı·· ı f t n h'· 

ıu --.... --A ... ... _.... n1ü ıye mcınuruna mcr ut ve o or ere o ogra ı \'e en U· Alman kıtaa nn _.-..z-- ..... 
JUdu devam el- lüzumu kadar memurdan mü- (Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) 
mektedlr. K.ılaaLı.D - . _ - ~ 
f0ialm2Sl kl"'1-

unda Alman ırıalı 

nll•rl, bu kuT• 

veUerln Roman· 
yadaki Almlln ık

tısadi menlaalla-

rtnl himaye ede
celılff!nl oöylo -

ınektedlrler. Ro. 
manyadaki Alman 

a.•kerlerlnln mllı:-

tan 7f'dl tüm.ene 
rlibelmlştır. Jlla,. 

ea.r rady.a u-
lt...- ~ mtilıtu.. Krııl Borlo 

) 

mal dola trmı.rtn llomanya7a citm.flll· 
le olduklannı oöylemlştfr , 

Har 
• ez un 

Dün Ebedi Şefin 

merasimle çelenk 
heykeline 
koydular 

Ankara, 11 (ikdam muhabirinden) - Harbiye mektebi
nin yeni mezunları bugün Ulus meydanına ge:erek Ebedı 
Şel Atatürkün heykeline mera•imle bir celenk koymu~lardır. 

lngiltereyi yere sermek lazımdır., 

1 
ları tebt:ği: 

kgilterenin .i·~· c•n .aıacak iki Y•- T obruk'ta ntizar '!llcvz.i mahiyette bazı harekat 
rl vardır: Dilyiik Brıtanya adaları 1 obnuştur. Birkaç eı;ir alınnııştır. 
n İngiliz İmparatorluk~- Her iki- devresi berdevam Londra, 11 (A.A.) - Jtcsmi Yu-

Dün gündüz istilô
1 

üsleri bombalandı 

Blr ıniitlddtı:nbert RoDWl7•1• a&lter 
•• kiya.tı J'&Plll 

Aım&DJ& bu ay 
A M E R 1 K A Y A K R ŞI KNO~S'UN t.UT~U 

ıl de Almanyadan denızle ayrıl- nan söLcüsü, dün akşam yaptığı 
mıştır. Almanya denizde hakim Kahire, 17 (A.A.) - Orta Şar'< be~·anatıa demi~lir ki: «Cephede Lonciara, ı 7(A.A.) - Hava ne
değildir. 1940 yazında ve sonhaha- ingllız hava kuvvetleri karargah:- harekat lehimizde inki~af ediyor. ~retınin tebliği: 
rında Almanlar, denize hikim ol- nın teblig"i: Yunanlılar plim mucibince taarru· I D' h k f . . un gece avanın ço eııa vr· 
modan İngiltereyi her iki can e- İngiliz bombarcııman tn}·yarelerı zı bareketlerıne devam edıl·or He f 1 1 1 İ ·u t .

1 · ır ına ı o ması ngı z ayyarecı e-
viuden vurmak i<tenıişle~dlr. Al· 15/16 Sonkanun gecesi de Sıei•ya- venın muhalefetine, gö,terdikleri rinın Wilhelmshaven deniz üssı.iı:ü 
man ahva kuvvetlerinin Inıriltere- da Cataniaya tekrar taarruz ec- şiddetli mukavemete ragmen ita!- b' k _, h 

• t ı ki kal . . . ır ere ua a taarruzlarına es~.slı ye yaptıgı aarruz ar, a m • mlşlerdir. lfodef üzerine varan ille Y•nların yenı mev.ılerıni orıaniıe . . . • 

ter ve ma.lseme 
Tiilılö :rtrml .... 
uk•rl lraıl Al· 
~ .... R"'-

Balen llo.,...... 

Ja nya 
Cephe 
Alıyor 

1ada bahmaD 7 -

Ameri a 
istila 

Edile ilir -önlemek ~tlır; İngiliz .~p.aratorluğuna tayyare Catanıanın cenubu garbi· etmek ve buralarda tutunmak için hedef ıttıhaz ctmelerıne mani ol
ııden zafer yolu u<erınde bulunan sinde bir hangara müthiş infilt.k ve ı •arfetıigleri gayretler Yunanhla· I mamıştır. Bu taarruz geçen gere-
ltalyan kuvvetleri .~of s.ıkmıştır; I oüyük bir yangın çıkarmıştır. Bu rın devamlı tazyik ve hücumları kinden daha hafif bir nısbet da· 1DOtörlll. blrl urh b t • • J •it 
bunlar MısırıveSuveyşı almak yangın taarruzun de tıı·ı karşısındaaki ki t jnilindeyapılrnışolmakla beraber bhrlıadır.Bmıl&r eyana ına IÇıD ngı ereye 

1 d k d.1 • . ..d f vam e • 'j m n mış ır. ......., ....... bir de 

:W:.ı::= Cordell Hull 'un Bunu 

fÖY e ursun, en ı ennı mu a aa- .. dd t .. mf 8 . • ·azami derecede muvaffakiyetli ne- Xnl ~- daD ....,..... • J d • d J • 
da fiiçlük çekmejıe ba~laıruşlardır. mu kt e çe ~u.'1 ~~ tV.c o kılomefre Enelki triin bir Yun~n keşif ko·. ticeler elde edilmişttr. fngiEz t~y-. hava tırtr.lllllllm llomanırada lnılanthıfv C e V a P Ve 1 l ı yar im etme IYJZ 

Bu(iinkü vaziyet, böyle uzayıp ~za an guru muş ur. Yangın, dY lu tarafından zaptotedılen müstah .. oö1~1ed!r. 
cidemez. Çünkü yalnız tayyareler- ger tayyare~erm hedefi bulmasınn kem tepeyi istirdat için İtalyanla- (Arkuı Sa. 5, Su. 1 de) (Devamı Sa. 5, Sil. 7 de) Tokyo, 17 (A.A.) - Amerika Vaşington, 17 (A.~-,) - Bahri· 

1 d . ltı ·ı .1 İn 'it yardun etmıştir. Eıınlardan ba•"a rın )'aptıkları taarruz akim kal- T f d · meb'usıt" ~"clisi hariciye encüme- ye Nazırı Kııoks .. lnıltcreyc yar• e ve enıza gemı erı e gı e-- j'S>. • • • t '' ' t • • r- - -~ 
. ğ!A t k ,_... d (Arkası Sa. 5, su. 3 te) mıstır. İngıliz ve Yunan tayyare- u un ıa ının u- • 'lele haricıv1 dım kanun hiyıhasım bugiıll Mebıı 

reyı ma up e mc ıu .... ansız ır. · İ · s / A 
Diğer taraftan İtalya sallanmağa lerı talyan kıtaatının mevzilerini ,. "I , [ U tan ZlZ nazın Cordell san Meclisi Hariciye Encümeninde 
lıaşlamıştır; çökme i ihtimali var- AMERIKANIN HAZIRLIGI m~vlaff~kıyetle bombard.ıman et- şuru mesıne mey- . N l Hull'ün verdi~i müdafaa ederek bilhassa del!UŞt.r 

. d mış erdir. a s ı ızahata cevap dır. O halde, vakıt kaybetme en (O.O S . d · ı • k i · ki: 

::~d~zr~~;.:~ ~:i~:~ai;:~:m;i~ 200 Ticaret vamı a. 5, Sil. 7 de) an ver!.mıyece .. öl dürüldü ? ~::e~iap ~:. Bl?ı~~~!l2~e:~::le~~;an:::: 
vaziyete düştükten ve İngilterenın VEK { LL ER Ticaret Vekaleti gün öğleden zırhlılardan denizaltılarına kadar 
tmparaıorıuk kuvvetleri artmağa gem İSİ • 'I ronra bir be- bütün harp gemilerinde adetçe ıe-
başladıktan sonra, artık harbi İn- H E Y E T 1 tedbirler aldı Yakın tarihin bu 1 >'anname neşret- fcvvuk edecektir. ML'ıverin do-

ıiliz İmparatorluğuna indirilecek ı k Ankara, 17 (A.A.) _Ticaret Vr.- İ --- ·h Ad' , 1 '1li§tir. nanmasında en k»vvetli tezayüt 
bir darbe ile kaznnmak ümidi sıfı· yapı ac TOPLANDI lkalelınden teblığ edilmiştir: müphem a ıs_esı- ·. Japon hiikıl· denizaltılarında olacaktır, Mihve-
r k d 1 · ı· B h 1 d ---- metinin lstihbd· • • ar nmış ır. u cep e er e, • Ege mıııtakasın<ia açılan tütıin rın bugünkü denizaltı mevcudunu 
harbin devnmı, yalnız tngiliı kuv- Ankara, 11 (ikdam muha- piyasasının tnki~aiı hükümet tar.- nin esrarı çözülüyor [ rat büro:ru na-
vetlerinin meşgul edilme.i bakı- H b • N 1 ..,_. ltono1'1 mına beyanatta 284 tane tahmin ediyorum. Fakat 
mından faydalıdır. Şu halde, asıl a F 1 Ye aZlfl birinden) - Vekiller Ht!yeti fından çok yakın bır aliı.ka ile ta- d bulunmağa mezun zat, bu beyan· öyle zannediyorum ki nihayet 1943 

darbenin, Büyük Britanva adaları- d 'bugün BQfvekiilette Ba,vekil kip edilmektedir:. Bugüne ka ar 'ı (Arkası Sa. 5, Sil. 3 te) (Devamı Sa. 5, Sil. 5 de) 
na vurnlma.ı icap eder. Zaferin ayardım pr0j0 e- Dr. Relik Saftlatr~ın riyasetin- Hükürn<'ıin mu~ah~le mübaye~- ---_ ..-

en kısa yolu Şiınal enızın en, • • e topla~m111 v , ,.-, l > aran 1 d .. d d tı irin tahs15 ettığı dort milyon lı- k 1 k kalan ı· · J h • d . · . -. . e .~e a et ere raya u:ıveten kendi sermavelcrı ! ( - . . • ' 
Kale boğazından ve lllanş denizın·ı S l n ı ll e ı D e CJt ~utai ıılen mu:zakere et· ide yerli tütün limited şirk~tleri o- Q il (l_ 1 Ç l :O c! e :O Q 

(Arkası Sa. 5. Sil. 2 de~ • l=i~!İT. (Arkası Sa. 5, Sil. 4 de) müthiş hôdiS8 • 1 llıo-=--===c=--:0__.==:0=-=-""""'-.....,..,.=--~-~---') 
BLigil~ Amerikan gıtmilerinin in. ·y.,.. ·ı l~ralık Bir çok tar:hi vesaika Koca Fransanın o şaşkın ve .... (Beşinci Kol} 

giltereye verilip veriıme- arım mı yon .ı:. ı. ıırtıcı çökü~ıi, dünyaya büyük 
Mahmut y eıari nefiı sahip bulunan ııU ese- derıJer verdiği gibi, İtalyanların d . ? 

mesi bahsi harar tle di • 1 b 1 5011 be<imetmde de, daha şimdi- nere en gırer 
bir seriye baıladı \l<'ıJLOn 17 (A.A) eroın et tu· a şe ekeı' rin mUellirı diyor ki: den, bÜ)Ük ibretler temaşa edile- Yazan: A ŞEKl_P 

• A e k l gE'm,Jerl c - - ·- ~ bıliyor. 

J g• teı.ye ver p rnmıye • r.ı~ 1 S 1 A • Hilha <a İtalyan hezimeti feci 

stanbulda ::;§: k. mume5S:ıler l!!.ın 1 
ar•- M h l"f .. dd 1 ı h . u tan ZIZ bir ekılde, hem hiçbir ukalalığa = cı cnciJ.,-nen n<1e har_bıy nazırı U te ı mu et er e apıs ve )er bırnkınıyarak bir dehşetle, §U 

T ram va g ile s tar ııı dan dun yap • 

107772 1
. öldürülmüştür arrcı ez kanunu tsbat etmektedir: 

ıa• üze ıne husu ı b!r ehem· ıra p ra cezasın ug" radı Bir milletin gırtlağına kadar en 

D ""/ • mükemmel vasıtalarla teçhiz edil· evrı·a em ıni)et keslı<!tmı tır. 
Stimson'un ''1azala l me~- Aslıyc ~ıncı ceza ahkemc~ın 1 c r van eden h ııdur v' 1 Bu mühim eseri . mi ordularıııı bir hamlede mkğ· 

kılr encümende bugün beyanatta ie, dıin, mühim b:.r ka\akç.lık da , k k !ar surst.le yakala ur ı k k d liip imek istiyorsanız, o milletiıı 
bulunacak oıan ahrıve naaıı va•ı net.celend ?ılır ş. karara oaıı- hu .r. pe ya ID 8 !~inde ıkılik yaTalınız. 
Knoks'un ,.rk e malil~ ola 1 mıştır Bu n: ım k ıkçıl • B cet e ue L: mye K 

1 
1 K D A M ı d 8 1 t itnlva ve 1 le ondan eV\'cl 

e • .ııli, lar, "lu u ~ıu M , ~ \ ı n ısın n F• ı a fakat böyle koca dr,·letlc-
L r '\. rr. t de .n j d hır 1 takip Cdec ksinİz t cık laları gibi koıkunc 

(Devamı Sa. 5, u S d ) r ic anlaşılan hır ta· 

-- • lık Y•zıyı üçüncü ıay-
faınızda bulacaksınız .• 

(Ar u. 4 de) ı a ~ 

raf daha var ı..ı bu, ötekinden da· 
ha müthıştir: 
Yıkılmaz sanılan ordnlarm bezi· 

metlerinde, evvela insana hayret 
vettcek bir katiyctle sabit oldu 
ki bugiinkü dünyada fikir, ordu
lardan daha kuvvetlidir. Zira, bu 
iki de\'letin hii)·iik hezimetlerini 
doğuran ikililtler, hakikatte, basit 
görülerek fikir ayrılıklarından j. 

burct değil mi7h 

Fikir ayrılıG°Jndaıı, bir taktın dll-
(Arkası • 5, Sil 5 d ) 
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B GDADIN 
SON GUNLERi 

YAZAN : ZİYA ŞAKIR 
Tefrika numaranı 24 

Tuna 
üzerinde 
3 milyon liralık 
mal bekliy 

~ 

Peynircilere 
son ihtar! 

Mesrur, Caferin kanlı kellesini altın 
bir tepside Halifeye takdim etti 

Manifatura ve kundu
r 'ra kontrolü başladı: 

Nehirde buzların çÖ· \ 
zülmeai bekleniyor Müra.kabe Bürosu memurları dün bir kun

VekAlet, tebligatta bulu. , 
ıulmasını emretti 

- O kadar büyuk teveccühlere mış .. Dicle nehrinm sağ sahilinde, 
gargettiğiniz (Cafer) in, hemşıre · tam yedi kılometre muhitinde, 
niz (Abbasa) ile olan maceraların- yüksek ve aşılmaz duvarlardan mü
dan haberiniz var mı L. teşekkül olan (Bağdat kalesi) nı vo 

Diye, bir takım hadiselerin nak- bunun içine de ayrı bir kale olmak 
!ine girişti. Ve nihayet: üzere kendi sarayını in.:ıa ttirmış· 

- Ya, Emirühnüminin!... Bu a· ti. 
damı derhal katletmezseniz, bari Bağdat şehir ve kalesinin inşası
kendinizi öldürünüz... Hiç oiınaz· na. Hicretin 145 ınci senesinde baoı
sa. düşmanlarınızın mağlup ve landı. Bu muazzam inşaat Hicretın 
mahküınu olduğunuzu görmezsi- 149 uncu senesi ikmal edildi... 

niz. 

Dedi. 

Böylece, dünyanın en kuvvetli ka· 
lelerinden biri daha vücude gel-

Soıı günlerde bazı ıthalat maddeleri
nin ptyasalardakı miktan azaldığından 
yenıden darlık hisedilınıye bRilamıştır. 

Haber aldığııruza göre merkezi Avrupa 
ve ~imal memleketlerinden gönderilen 
rr:uhim miktarda ithal.at ~ye.:;ı Tunanuı 
donması üzerine memleketimize getiri
lememi;,tir. Bu nıallar meyanında İzmit 
k:agıt fabrikası için yarım milyon liralık 
selltiloz, mamul kağıt, demir eşya, 

marıi.fatura ve:.aü·c bulunmakta ve ye
klınu 3 milyon lirayı aşmaktadır. Bu 
malların kara tarikile getirilmeleri de 
kabil olamadığından buzların çözülm .. 
aine kadar beklemek l~zun geleceği an ... 
l.aşılmaktadır. 

Zübeyden.in bu telkini, Harunür
reşide kafi geldi ... Halife, Horasan 

Diğer taraftan aynı yoldan ;\vrupaya 
miştL gonderilen ih,..cat malları da yolda l<al-

Şehre ve kaleye evvela (Darüsse mıştır. Fakat bu malların bedelleri ak-

ı . ) -~- ld" B · · reditif olarak -in ödendiğinden tacir-
havalisindeki karışıklıkları bahane am ""'-' verı ı. u arapça ısını !erimiz için ~ edil<!cek mahiyette 

dura ve iki manifatura mağazaıı sahibi 
kakkında ihtikar suçile takibata giriştiler 
Pıysadaki manifatura ve afıı!d<abı maktaıı, Şişli HaLiskftr gazi cadde&ınde 

sntışları son günlerde aıkı bir surette 14'1 numarada manifaturacı Mardik 
kontrol edilmiye başlanmıştır. Fiat mü- Donn.ikyan manifatura ihtiltArmdan, ay
ı·akabc büroou m<>murlan dün bu mad... ıu caddede 1/92 numarada Ömer LO.tti 
delerin sat~ında ihtikar yapan üç ma
ğazada zabıtlar tutmuşlardır. 

Bunlardan Karaköyde Atlas kundura 

manifatura ihtiıkArı yapmaktan maznun 

bulunmaktadırlar. Bunlara alt tahkikat 

magaza..c;ı iki ay evvel 15 liraya sattığı evrakı bugün ikmal ediLeoek ve müd
ayakkabıların fiatıru 18 liraya çıkar ... ) deiı.mıumilige teslim olunacaklardlI'. 

Esnaf cemiyet
leri bütçeleri 

Kasaplar sıkı 
kontrole tabi 

naa 17 bin küsur teneke peyniri 
muht.eüf sahipler uhdeblnde cös
teren tdırimlmek! toptancı P•mılr 
tacirleri bu ape1olrl~ri fla.t nwir&
luıbe lıomlsyonunon ~t ottıtl 

flatlarla p(lo .. aya cıkamı.uualı.ta 

lsrar eıtm.ektedirler. Bu vazıyet il~ 
zerine Vekilet peyo6rcHere •n 
bir ihtarda bıılunulmaa için ş•h-

:mir vttmi,Ur. Bu müddet zarfm-
da peynirler tekrar piy&llfıt)'& eılr:a.

nlma.dıfı !&kdirde hükümel bun.. 
la.nn beps._"ne vıızıyet edettk ve 
ticlrl~r namına normal flatla.rla 
satqa. arttdecektir. 

"-~~-'--~--=~-=-----=--=-'! 

Pazarhksız satıs 
ederek Cafere oraya gitmesi ve va-, sonradan, (Adalet bahçesı) clemelc değildir. Yüksek ve lüzumsuz Belediye Şubelere 
ziyeti ıslah etmesi için emir verdi. olan, farsça (Bağıdat = Bağdat) 1 Balkanlarda son zamanlarda vukua Mürakabe büroıu bunu 
Safer, bir ordu hazırlamak ıçin, sa- ismine çevrildi. gelen feyezan ve kar fırtınaları yüzün.. masraflar çıkarılacak yeni !Jir emir verdi 
dık adamlarını (Nehrivan) a gön- (Mansur) un sarayını ihtiva e- den ba.z.ı yerlerde tren hatları da bozul- Şehrimiz esnaf ceırıi7cllerinin ,.,ıiık Yeni et narhm.ın tatbik olunmasına d & k O D t r O l ede C ek 
derdi Harunürreşidin i&tediği den iç kaleye (Medinetül - Mansur) duğundan kara tariklle de ticaı1 nakil- kongrelerine önümüzdeki paş<ll1'f.e6i gü- dün sabahtan itibaren başlanılmıştır. Pazarlıksız satış kanunu tatbik mev
tle, m". idi... Cafer, Bağda1ıta yalnız deniliyordu. Eski (Medayin) şehri- T•~:ıı~~~~"" bir kısun mallar nllnden itibaren başlanıla'."'1'tır. O ~ Fiatlann dağlıç ve karamanda 100 para, kiinde olduğu halde perakende satışlar. 

( ) . . dek" k' l . h bl 1 . d t" ·1 kı ıılıruştır Y llarm ancalı:: arabacılar, maden! sanatkarlar, salı a- kıvırclkta 7,5 kuruş artması icabettiğl da bu kanun hükümlerine tamamen ri-
kalınca, Mesrur ısının ı o e- nın ara e erın en ge ırı en y- i.stasyonlarda k • o . nü balıkçılar, cuma günü otelciler "" halde baz.ı kasapların dün de bu nia-
ırini gönderdi. Halifenin bu hususi mettar mennerler ve somaki di· bir baltaya kadar açılblleceği ümit edil- hancılar --'-"-'- k~-leri aıttolu.- ayet eddmemekte ve eskisi gibi pazar-

~"~• ___...... beti teca\'ÜZ eden yüksek fiatlarla sa-, tık usuiUne devam edilmektedir. Bun· 
celladı, Caferin başını kesti. O reklerden yapılan muhteşem biııa- moolttedir. nacaktır. tış yaptıklan göriılmüştür. 1 dan ba-ka kanunun etiket mecburiyeti 
kanlı kelleyi bir altın tepsi içinde lar, cesim havuzlar, maiy!!t asker- Bu yılki l<coııtelerda idare heyeUerl · Belediye reisliği dün kaymakamlık- hakkındaki maddeleri de iyi tatb•k ..,. 
kafileyi! takdim etti ... Harunürre-,lerine mahsus kııjlalar, vasi ahır- B E L E Dl Y E A2aları arası:;::ıı:~;gı~ıl<likler ola.. lara verdiği bir emirle her semtte ka.. lunınamaktadu:. Bu vaziyeti nazarı ıti· 

1 d -ıe kkil l . kal h cağı tahrnın • sapların sıkı bir Slltt'tte kor.trolünü bil- bara alan 'ficaret Vek eti kanunun 
şit, bu sararmış 9E!'hreyi derin na- ar an mu şe o an ıç e, a- Romanyadan amonyali Diğer taraftan Ticaret Müdürlüğü es- dirmiştir. Kontroller bu sabah başlıya.. mutlak b.r surette tatbik edilmesi için 
••rlarla süzdükten sonra: ıki.·katen başlı başına bir ş __ ehre ben- ıelı"yor naf eemiyetlerin:in_· · .haurladıkları. . 194. ı caktır. - şehrimizdı kı lakadarlara yeniden bir 

- Ooohl... Kurtuldum. zıyordu ... Ve Mansur. yüksek sur- fılı bütçelerini tetkike geçıruştir. Büt- - ----<>-- taminı giındormi~tir. Bu tamiıru. göre 
!ar ile çevrilmiş olan bu iç kaleler Buz imali için Karaağaç soğuk çelerdeki yüksek hakkı huzurlar ve Bı· r m otosı· klct mürakabe bürosu memurları pazarlılc.-

Dedi ... Halifenin bu vicdan mu- raflar ...... •ılmaktadır içinde, artık hayatını emin görü- hava depolarına !Azım olan amon- mas ,,_. · sız satı~ kanununun trur.amcn tatbi&Jni 
hasebcsinde, nihayet nankörlük ga

lebe etmişti. 
yordu. yağın Romanyadan temin olunduğu il .& .& R I F ve bütün gıda ve havayici zaruriye mad 

nu yazınl§tık. Bunun ilk partisi o· n n d e D i Z C U Ç t U delerine etiket vaz'ını da kontrol ede-
Bağdadm, yeryüzünde emsalsiz eeklerdir. 

Dl Ş --- :::..-

PO L İTİ 
Amerika 

japo 
Yazan: 

Prol. Hüseyin Şükrü 

V 
akayi hızlı 

takip etmeğe 

Hatta Asyaıı 

cundaki memleketlerde 
Amerika ile Japonya, 

ta ve umumi bir zaviyed 
le, yekdiğerile ihtiliıf 

Bu ih tilıiiın amilleri ve 
Japon Hariciye Nazır 

gün söylediği gibi, birdeıı 
ladır. l'ilhakika gerek T 
rek Vaşingtonun resmi a 
dikenli meseleleri sükiıt i 
tiriyorlarsa da, ayrılığ:ıu 
ne nüfıu için en büyük s 
şif ve çözülmez diiğümle 
hasassına malik olmak ic• 

A-Japonya, Asya içiıı 
l\lon.roe kaidesi koymuş! 
ki Amerika, Amerika! 
düsturu hayli zamandır Y 
siyasetinin ana hattıdır. J 
da bu iz üzerinde yürüye 
yadan Asyalı olmıyan 

söküp atmak istiyorlar. 
ile Çin aralarında anlaştııl' 
San ırka mensup bu iki 
rasına be)·azlar - ister 
Fransız, ister Amerikalı 
hiç karışmamalıdırlar. J•P 
hayat sahası geniş Çin ülk 

malıdır. 

B - Amerika, İngilter 
!er k.iralıyarak, ileri mü 
zilerini nasıl himaye ve 1 
diyorsa, Japonya da Şarki 
ayni politikayı takip etın 
yaldir. O da Felemenk il' 

Bağdat ve 
(Bağdat halkı; 

bir şehir olmasına, son derecede e
hemmiyet verilmişti. Dicle sahille
rinin daima yemyeşil duran hur
malıkları arasına kurulmuş olan 
şehir, çok muntazam bir plana tat
biken ~ edilmişti. Bir cedvcl ile 

çizilmiş gibi muntazam olan cad-

lan 1500 kilosunun yola çı,Jcanldığı 
dün belediyeye bildirilmiştir. 

Büyükderede iki aokak 
tamir edildi 

ilk mektep bat muallim· 
lerinin toplantısı 

Şehrimiz ilkokul başöğretmenle
ri, dün Eminönü Halkevi salonun 
da Maarif Müdürü Tevfik Kut:ın 
reisliği altında bir toplantı yapın .ı;

lardır. 

6 yaşınd• bir çocuk bo
guldu, '..! kişi kurtuldu 

Pi YASA l 
Bir diçini vesair Avrupalı 
lekeleri fuzuli ve uzak 
den kurtararak, Japon ____________ _. takviyeye vasıta kılmabdıt 

Büyükderede Yağışlı ve Maltız. 
dede sokaklarının esaslı birer şe

kilde tamir olurunaları belediyece 
kar ar laştırılınl§tır. 

Dün Tarabyada feci bir nıotooık

let kazası olmuştur. 

Dün yeni ithalat sen 19u harbi neticesinde 

(Cafer) in başının kesılınesı, 

(Barınak oğullan) hanedanının kil
ınilen berbat ve per~ edilmesi, 
Bağdat balkının üzerinde, mühim 
tesirler husule getirdi. 

Ahmet Tanay ve Mahmut Tanay 

adlarında iki genç yanlarına Ah· 

medin küçük kızı 6 yaşında Ayte
ni de alarak motosıklete binmişler 

ve Boğaziçine bir gezintiye çıkmış

lardır. Mot.osıklet bütün süratile 

Tarabyada Tokatlıyan oteli önün

deki virajı dönerken hızını alama

m!§ ve ok gibi denize uçmuştur. 

eşyası geldi ları o havaliden tardeyl 
neticeyi kısmen elde etmlt"'• 

delerinin uzunluğu, bir ba~tan di

ğer bir başa kadar yedi kilometre 
Bu toplantıda, daha evvel 7 kişi· 

den mürekkep ihzari komisyon ta
rafından hazır lanmış olan raporlaı 

'""'n muhtelif .vu harbi sonunda İngiliz, 
yeniden ithalat eşyası gelmiştir. 

Bu mallar meyanında Pire tarikile 
çay, kalay, Bulgaristandan odun 
kömürü, Basra yol ile çay otomobil 
yedek aksamı, Islahiyeden çay it
hal edilmiştir. Buna mukabil dün 
ancak 50 bin liralık ihracat yapıl-

imtidat ediyordu. 

Ve bu caddelerin üzerinde de, 
larınızı tuğladan yapılmış olan za
rif binalar, çarşılar, bahçeler, ge
niş meydanlar bulunuyordu. 

Gece klübünün nizam
namesi hazırlanıyor 

Taksim Belediye Gazınosunda okunmuştur. 

hatta Amerikalılardan o b 
temizlenmesi pyet ııuın 

durum gibi telikki ol 

ktırulacak olan cGece Klübiı• nün Okullardaki resmi kayıt işlerinin C - Japon nüfusu ço 
dır. Sakin olduiu dar ada 

O tarihte Bağdat halkı, pek muh
telif ve pek karışık zümrelerden 
mürekkepti. Her taraftan ko~up 

gelen renk renk ve çeşit ÇC§it zünı
relerden müteşekkil (tam iki mil
yon) iruıan (Bağdat) şhrini, adeta 
bir mahşer haline getirmişti. 

Mansur, hayatını sıyanet etmek 
için yaptmiığı bu müstahlı:em şeh
rin sadece bir hükümet merkezi o

larak kalması ile iktifa etmemiş ... 

nızamnamesının hazırlanmasına 

bugün başlanılacaktır. Beled,ye 
şubesi müdürleri ile diğer erkan 
klübün tabii iızası olacaklardır. 

ne suretle yapılması icap cttiğını 

ve teftiş usullerinin daha ;isteır.a 
tik bir ~ekilde yapılmasını ihtiv~ 

eden raporlar üzerinde görüşül

müş ve münakaşalar cere) an et 
:niştir. 

mıştır. 

lı:ifayet etmemektedir. 
muhacereüne ve yerlqın 

iki bakkal cezalandınldı 
Mevzuumuza şiddetle teması ol ı Bağdat şehrinin, ayni zamanda bir Gıda maddeleri fiatlarının daha 

duğu için, evvela (Bağdat) şehri ilim ve san'at merkezi olmasım esaslı şekilde kontrolü içın dün 
ile, o zamanki (Bağdat halkı) hak- da istem.işti. Ve bunun için de yeniden kaymakamlıklara emir 
kında biraz malü.mat verelim: . 1 verilmıştir. Bunun üzerine yapılan 

muhtelit medreseler, hastahane- k t il rd u·· k"d <l tt·1m· O .. 

Bu husustaki müzakerelere de
vam edilmek uzere toplantı ayın 

31 incı Cuma günü öğleden sonra
ya bırakılmıştır 

Denıze döh-ülen Abmetle Mah· Hindiıtana zeytiayağı ihracı 

mut Tanay etraftan yetişenler ta- Hindistana gönderilen zeytinyağı 

rafından kurtarılmışlarsa da Ay- nümuneleri büyük bir rağbet gör· 

ten motosıkletle beraber sula1·a \ mü.j ve memleketımi>ıden geniş 
. .. mikyasta talepler olmuştur. 

karışmıştır. Cesedi henuz buluna- ~'akat elde mevcut varil ve tene-
İkinci Abbasi halifesi (Mansur), on ro e e s u ar a ı ı on 

!er, ceııi:ın hanlar ve kervansaray· 
çok zeki, dirayetli, ince düşünceli 
bir zat olmakla 'lııeraber, son dere- !ar, (Darus - Sanaa) denilen - her 

mez ve Ahmet Kokalı isimlerinde 
iki bakkalın zeytinyağ ve nohudu 
pahalı sattıkları görülm~ ve 25 

Vali muavininin tefti,leri 
Vali Muavini Ahmet Kınık dün 

Kartal kazasına giderek teftişlerde 
bulunmuştur. 

mamıştır. kc ihracat için gayrıkii.!i olduğım· 
dan zeytinyağlarının ~-ğlam tahta 

Dün cezalandırılanlar tedir. Şehrımrzdeki bir fabrıkaya 
cede evhamlı bir zat idi. Daima hizmete ait - fabrtkalar inşa et
batıl i.tikatlann tesiri altında Jtalı- tiımişti. şer ilra para cezasını natık ceza za

bıtları kesilmiştir. 

ve ekaik ekmekler varillerle ihracı ciüşünülmektcdır 

yor .. rüyalara tamamile inanıyor .. 
bir an bile muhitinden ayırmadığı 
(Müneccim) !ere danU}II!a<lan, bir 
adım bile atmıyordu. 

Bunun üzerine, İrandan, Turan

dan, Horasandan, Azeroaycandan, 

Yemen ve Hicazdan, (Bil.adı 

Rwn) denilen Anadoludan, Mısır 

ve Afrikadan Bağdada doğru :bir 
insan akını başgöstemı.iştL Ve az 
zaman zarfında, bu yeni şehrin 
halkı - her dinden \•e her millet
ten mürekkep olmak üzere - (iki 
milyon) u tecavüz etmiştL 

Emniyet Altıncı şube memurla' 'Şehrimizdeki bir ~abrika bu şe·ru-

d .. k" k tr ll · d t de fıçılardan imal etmek içın faa-
rının un u on o erın e ram· 

Bir doktora otomobil ça,rpb 

Şoför Gabzettin Eruzukun ida
resindeki 25554 numaralı otomobil 
Taksim meydanından geçerken Et· 
fal hastahanesi cilt mütehassısı 

Dr. Talata çarparak başından ar,ır 
surette yaralamıştır. 

Satye davası yeniden 
görülecek 

liyete başlamıştır. 
1 vaydan atlıyan 30 kişi ve belediye 

Bu zat, hayatını pek çok seviyor .. 
bilhassa suikastlerden kaçınmak i
çin her tedbire müracaat ediyordu. 
Ab!>asi saltanatına Iayık bir hükıi·· 
met merkezi kurmaya teşebbüs et
tiği zaman, her şeyden eYvel, ya
pılacak şehrin çok kuvvetli bir sur 
ile çevrilmesine ehemmiyet ver- (Devamı var) 

Yaralı Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmış suçlu şoför yakalan· 
mıştır. 

/luiam111 Edebi Roma111: 66 "l' Başka histe bir kadın olsaydı, 
1 belki Nedim Beyi sever, mesut o· 

Satie binasının satın alınması i
şinde vuku bulduğu iddia edilen 
bazı yolsuzluklardan dolayı Dcniz
bank erkanı hakkında ;verilen mah-

talimatnamesine aykırı hareket e

den 18 şoförle 16 muhtelif esna1 

cezalan<l.rılmıştır. 

Bundan başka Fındıklıda Meh' 
kıimiyet kararı Temyiz Umumi . . . , . ._. 

H t . k ed"l · t' B d 1 met Erdemırını ve I\llelıde Teligın eye ınce na z ı mış ı. u ava· 
ya önümüzdeki Pazartesi günü sa· fırınında tartılan eksik 206 kilo ek· 

at 14 te birinci ağır ceza mahkeme- mek görülerek m üsa.dere edilmiş-

sin<le nakzan bakılacaktır. t ır. 

iç IF\\ ~Q _S\ B=\\ y O o 'PfJ O ~ O l labilirdi. Fakat Sadiye. kocasına; 
~ l!:J} ~ U U ~ ~ benliğine, mevcudi~etine sokula- İşte annesi... Yatakta son ihtiliç·j tü, başı toz, toprak içinde, perişan 

Servinaz kalfa, gözlerindeki yaş- Kudret. Biiyükdereye gitmiş, fa
ları hırkasının ) eııile silerek ona 1ı kat Cemil Kiızımı bulamamıştı. 
bakı) or... Gülendam onun cuma snbahı, üs-

y . "!Al1MUT YE"AR/ rak için için yi~·cn kemiren bir !arla kıvranıyor, şiş bacaklarını oy i bir halde geldiğini söylemiş. Cemil 
azan. 1

' - • - kurt ı1azarile bakıyordu. ı natmak istedikçe yatağa biraz da- Kazıııı eve girince doğru odasına 
Hem de kimin için? Neye? .. Kil· semaya, ne zaman ellrrini uzatsa,! Hürriyetin ilanı, ruhunda her an ha gorrülüyor ... •Onunla evlenme· çıkmış, başı ateş gibi yanarak, sa· 

çük bir nefeste sonuvercek bir kı· ne vakit yükselmek istese, her de· taşmağa müheyya duran bu gizli ğe razı değilim• di~en hasta, can- yıklaya sayıklaya, tam on gün 
vılcım mı, bir kasırga gibi ufuk· !asında koli ar mı tutan, ayaklarını kaynağı birden taşırmış, bir sel ı' sız nazarlarile yalvarıyor... hümma nöbetleri içinde yatakta 
!arı saran müthiş bir yangın zan-ı çileden, onu mutlaka düşüren bir gibi onu bütün kuvvet ve tabak· Yanarak kor olup düşen bir ka· yatmış ... 
netmişti, ı·akat o kıvılcım, her, mimi, bir engel çıkmıştı. Genç kız kümile kavramıştı. Lakin bu bil· buk parçasının alevinde, bir baş· Düğün gecesi, içkinin verdiği 

giin biraz daha kuvvetlenerek, işte; iken. zaman icabı elleri sımsıkı yük sel yalnız kendini mi süriik· ı ka yüz görünüyor: Doklar Cemil neş'e ile gülüyor, ha)·atından mem 
bütün hayatını yakıyordu. bağlıydı, Sokağa, yalnız çıkamı- lcmişti? Onunla birlikte birçokla- Kiızım ... Onun, açık' •anıimi çehre- un göriinüyordu. Ona ne olmuş-

Burhan Şevketle evleneli iki se- yordu. gönlünün istediği bir er· rı da yuvarlanıp boğulmuşlardı. sindeki elemi, ıztırabı görmemek tu? .. 
ne olu) ordu. Bu iki sene; parça :kekle serbestçe konuşamıyordu. Sobada; giih ince ma\'i bir du- için Sadiye, yerinden fllladı. Cemil Kazım; ne durgun, ne 
par~a yıkan, deviren zelzele sar·! Nedim Beyle izdivacı, bir malıkı1· man çıkararak, gah sönüp, sonra Penceredeıı, siyah kanatlı gece mağrur adamdı! Sadiye, onun göz
snıtıları gibi, hep birbirini tak.ip,. mun zincir değiştirmesine benze- birden tutu arak yanan odunlarını· perileri, sinsi adımlarla odaya dol- leriııdeki gizli ateşi, kadınlığın sev· 
eden felaketler içinde geçmişti mişti. Sokakta peçesi açık gezdir-- alevinde, sevdiği, nefret ettiği çeh· mağa başlamıştı. Beynindeki bu ki tabiisile anlamıştı. Fakat o; kib
Etrafındaki niı~lar, harabeler yo· memişlerdi. Erkek yüzü olarak ya• reler zaman zaman görünüyorlar·. hatırat mahşeri, karanlıkta onu rini, gururunu kmp kalbilli aç-
lın1ll kesiyordu, artık ricat mkanı kından girebildiği, ancak düklı:in· dı. · boğacaktı. Kapıyı açarak seslendi: maktan korkmuştu. 
kalın•mıştı. cılar, mağaza uşakları, tüccar ki· İşte Nedim Bey; boynu, gogsu - Peyman, lambayı getir... Cemil Kizınıın aşkı; damarlan 

Burhan Şevketi sevmiş miydi?~ tipleri idi. Onlara da korka korka kanlar içinde, gözleri açık, ağzı kı· Cemil Kazımı iki senedir görme- gevş-.ten, sinirleri yakıp kavuran 
naı ır! Sinirleri, muhiti ona iha· bakmış, hazan kirpiklerini oyna- sılınış yatıyor ... Yıkık bir köy e· mişti. Nerede idi, ne olmuştu'.'. bir aşk olmıyacaktı. Bu ateş, sade· 
net etıni}ti. Çocukluğundanberl taralı:, dudaklarını kımıldatarak yi· vinde, sarsak, hastalıklı bir ihti- Yakacıkta düğün gecesinin saba- ce insanın kalbini, asabını bir ni
ha)'lllinde binbir güneşle tutusan. ne çekine çekine, o da pek ender 

1
. yarla baş başa vermiş. dünyadan, hı, erkenden çıkıp gitmişti. O gün- san güneşi gibi nevazişkir bir ılık-

Birkaç güıı evvel vefatını büyük 1 işaretleşebilmişti. insanlardan uzak yaşıyan, dadısı ·den sonra hiç görüşmemİ.§lerdi. lıkla ısıtan ipelı: nesiçli, rikkat, 

Yapağıların mubayaa 
müddeti bitti 

Hükumetin yapağı tacirlerinden 
mübayaa edeceği yapağılar içın 

konulan 15 günlük mühlet dün ak
şam bitmıştir. Bu itibarla kendile
rine iş'ar vaki olmıyan kimseler 
mallarını serbestçe başkalarına sa· 
ta bileceklerdir. 

şefkat dolu sönük, sakin bir ateş
ti. Lakin Sadiyeuin istediği bu de
ğildi. O; öyle bir ateşe muhtaçtı 

ki, insanı cildinden geçerek da
marlarından ti iliklerine kadar 
sarsııı, kalbi yansın, dudaklarında 
biç sönıniycn akur bir hararet do· 
laşsın, gözleri daima dumanlı, di
mağı sarhoş yaşasın. 

Fakat, genç kızlığındanberi ha
yalini kaphyan bu ebedi taha.'ISÜr, 
bugün de ) ine ayni ıneraretle ka• 
nıyordu. Birkaç gün bile hakikat 
olaınıyan bu arzu, bu tahassür, o
nu hep böyle, daima aldatacak 
nııydı? 

Kapı açılarak, elinde büyük bir 
lamba ile kü ük bir hizmetçi kız 

girmişti, Sadiye, ona sordu: 
- Nigar, daha gelmedi mi, Pey-

man! 
Peyman, lambayı köşedeki tha· 

bonun mermeri Üzerine koyarken, 
cevap verdi: 

- Hayır, hanımefendi. 

(Devamı var.) 

gel olıınmamalıdır.Balbuki 
tonda bir takım mevswıtl• 
baneı tebacümll clurd 
tenmektedir. Halbuki 
Hirohito'nun tebaası lı:u 
(hayat sahası) i&temekt:edlP\ 

D - Beynelmilel manıf 
!arda Japon emtiaaı 
lanna rekabet halindedir· 
fiyatının ucmlniu Japon 
run revacını temin ediyor. 
işçisi lı.anaatürdır. Yıilı:se~ 
yat standardına malik de 
merika işçisiniıl refahını 
henüz geçirmez. Bn djjrllll 
bete de serbftt ve genit 
bırakılmalıdır. 

Bütün bu amillerin tesiri 
da ve asırlık ideallerini 
ettirmek üzere Japonya,Be 
ahedesini .ımalıyarak uıih 
tihak etmiııtir. 

Amerika devlet adaJlll 
Çine açıkça malı.eme ver . 
li yardımlar yapmak sure 
de ve tak\'iyede bulunmall 
Esasen Mister Roosevelt 
ter aleyhinde ateş püsk' 
Almanya kadar, belki d• 
ziyade Tokyoyu knsdetnıc_ 

İngiltereye ve denıokro'ı 
dun, binnetice Çine yardııı' 
ponyaya karşı har< '..cttır. 

. ı·ıı 
Amerika Jngı'ltereye 1 

'i' o 
ma girişmekle, Roosevelt ? 

ettiği kanun projesini ~;;. , 
mekle takriben Tokyo) a 

' · ı 1 aktır bir vazıvet a mı~ o ac 
· 'ka)1 

llnrici~e Nazırı, Amerı 

i tirakİen iddetle tabıir.ır>lılıll 
ve Amerıkalıların saliın 
lcrine mürnc at edi) ordıı', 

Amerika Cllmhurrei iıt•-
greye tevdi ettiği proit11111 

lifler tarafınc!an birçok 
metlere maruz kalmaSıfl ~ 
Tokyonun bu tavır ve ta 

aranmalıdır, Bunların eıı 
meriknnın Büyük Britaıı 
dım çarkına parmağını 

(Arkası 6 ıJIC' 



i devlet ara-. 
1 

nda işbirliği, 
sis ediligorl 
------

kında siy ast ve askeri 1 

zakerelere baılanıııcak 
evyork, 17 (A.A.) - Vaşigton· 

bıldirıilyor. 

erıka ile Meksika dOıstl.ık ve 
mşuluk munasebetlerını kuv 
dirınek ve Amerika millet-

1 KD A M 

J!ıaıeetıw] 1 Oiln ilr:. me'V'ZLı L1 J 
~ 

B lk l u ııJmış olan Alman tayyarelerın-

• '/Elen efkarı 

Frans Z ın 'umum iyesi 

Q an ar ge- den şıddetli hwc il!) r ba ;adığ g'>-şu deniz klübüne dair 1.• B .... 

nl• lı a"" d 
1
• $ele 1' ru uu w ·•arc>k<t.n, Alnı nyanın, 

Y cuan: Nizamettin Nazif rr ·t• ıkı !tal a A ıen hav-

/ 
• J J • z nda daha g ~ ardımlanıa 

Birk ç gün e\'Vel gazeteler, lo· ar i e sın e ır bı.Junacağmın ;k alimetlendır. 
kılebının 
Hedefleri 

• 
İş, ~ıhhatlı aile ve 
Vatan sevgisi 

·dadaki deniı klülıunün c ya ına Dı vard.'llla \Cya onun, mut 
/ngi/iz _ Yunan ı~ Bankası tarafından haciı kon- • I tefJJ< İtalya ordusı.e Akd nız ha'-

duırunu )azını !ardı. Geren gilnlcr Alman ordusu talyaya z:ı ındakı 'ıar k t hır! • l' tarzd 

işbir/ig"' ini i~inde ınahcüz eş\3nın haraç, me· yardım için olacak• Bu cıhet ltat i olarak harp 
.at atılıp salıbnadığını biloıi~ ıı· hadisclerının c kışaflaı beilı ede· 

k d • d • rum. l'aklll bıldigim \'C aklnınak hizırlık ha indi buıunuyor cektır 
f Q lr e l g OT i•temcdigiın bir ·ey var: Yıuan: Hômit Nuri lrmalt Bunun.a burau r. fıkır. rım.u:!c 

---------- Bu haberi okuduğum ıtnda rn· Mul:ı emelenmızde canlandıraca 

i 1 nım•n "kıldıg• ve biıla da sıkıl· D.j) mJsı t•alıyetler, sulh sen~· ~onı.ı: esa lara, b d e!erın seyrıni 
Atina ajansının talyan makta olduğu. lerın<le sıya ı muvazeııC'lcrı temın ıespıt sure ıl 'ahının ıd dahı 

Peten in beyanatı propagandasına cevabı 1 Evet hu hadis.. canımı çok ık- eı erler. lfarp ülarında ıse, hll. bulunnhilirız: Ispar.yurı n tezahıir 
Pari, 17 (A.A.) _ Stefani: ı tı ve inanmalıdır ki bu hadiseden rou\:ızenenın ? ed'lecl'k uıftr- d c k son kararının ıı ı olaca 
Mareşal Peten, .Sev:vork 'fi· Atına. 17 (AA) - Atina Aıan- canı sıkılan )alıııı ben değilim. dt'rı sonra sulh m as nda ınıza •- 1 m ıphem etını mu ıa aza et-

Japonya 
Avustralya 
Mi:.n sebatı 
Japonyanın njhaf mak. 
satları Avuıtralyada 

endişe uyaadırdı 

Sydney, 17 (A.A.J Harıcı)e 
Nuzırı Sır Frederıck Stewaı t de
m ıştır kı . 

Japo a ıle Avustral) a arasın· 
d kı munas betler narhın muc p 
.ıldugu ti<" 'c 1 ali lak) ıdata 
agmen samimidir. Avustralya, 

Japonya Harıc<) azın Matsuo
ka tııraf nıian ız."ar cdılcn sulh vı 
mutekabıı anlayış ıırz a işti

rak etmektedır .• m gaıetesinin Vichy muha· sı bildiriyor: Zira Moda deniı kliihü şu her ta· irılec<•k muahede ıle tenunı <'sas ıuınde Hal.) a sahılleruıdcn Af-
İtalvan hezımetleriııı ne urctle r b' d 1 T" k" b B " Ja.pon)nnın ıkt~ adr nufuzunı birim• b•·yanatta bulunarak, ra 1 ır eryayo ya, anmış ur •J•· u•ulur Erkan 'ı.ar ıyc ve aş L· . ıkn•a s ·rlx t k .. vvct muhli .. mat d . 

ızah cdectgını bilemiyen fa•i.st n"n ma · h' d . . . d 1 k 1 . ha··ırlı\ a ' ta ıs e ıldiğı soylenen ve evvel• Fran"z inkılabının hedefleri- • 1 snıavı ır enız ı(ın e o an m ~<1 "ı 'ıeye rının • ı .. vazın1 nakledcmı,c>cek Alınan- d · ı d 
d t ·"" · ı !tal k · • , ce cenup enız erı. ol uğu bildi· ni •u noktalarla izah etmek 1 pr<>pagan a e~a ı, yanın ış koskoca hıanhulunda bir büyıik cakları planlar, muharıp d vlct e anın muti !ık re rada nr tarzda ihakk d S t 

• ortasında Yunan kıtalarıru Arna· k 'kl' · 1 1 d 1 d rilcn mınt, a ın a tewar , 
·n müdafaa pliinlan çcrçevesı kabil olduğıınu söylemiştir: e " ıgı aın m ıyahileceğiııe e· rin dıploınathrile ıst~re er en ardım edeceğı kat'iyeUc kestırtl • J. pôn'arın nihai maksatlarının 

• b. ~b ı·gı temin t.. vutlug" un ıç· ine ~ekmek planını kul ni e A T' ki · k h ki ı b k \' , e saımııu ır " ır ı •.o,j, ıhhatli aile, vatan sev- • z hn ur erın pe • ı o a· ;oııra tatbikat sa asına onur. ı- mcz Sıcil a k~ alından C""C K A 1 h nd' 
k it. d üza landığ.nı ıddia •tmektedir Yakın- rak b lb ·ı d ki b" .. · 

1 
d b. r vus ra yada şup c ve e JiC U• 

uzere ya ıı a m ereye gısi. c ag a ı arı ır mue ese •· oc bu tarzda mücade e e c>n u- lngıltere harp v naklı) at gemile- yruıdırdığ nı oylemktır. ekl rd . • da ayni propaganda teşkil.atı, bu- d' t ı dı k' b had -. 
ec e ır. inkılap, içtimai sınıfları 1 ve unu mama 1 r 1• u mcm- vük cıcvletlerın müsale an son- rinc Almaıı tayyare hucumlarının 1 d k f 
mi mahfıllerde bu mıi.zak~'- r tün Arnavuth•ğun İtalyan kıtaları ı k tı d · ı · . apanya a aı:· ırtınuı 

kendi aralarında ahenkleştir- • e e e enız · even erııı sayısı H· ra kt'Jrumak istediklerı siyası mu- nkişrlı ı beki .c>k, İngil ercn•n Madrıt, 17 (A.A.) _ Stefani; esnasında Kanada ile aktedı- d · • k'••• ı tarafından tahliyesini .haklı giıB· la az degild'r As • 'ki on t 
mck suretile te rıun ın ı,... 1 garı mı arı vazenclcr harbın başlamasına e· yapacav; cr,ukabdclerin tc ırlcriııl B ,t •. İspanyada ıddl'tli bir kar Pakt "'~"·er r:en•• '--'- askeri termek v.ın ştiph"Siz tahliyenin sekiz mil d ' ' o 

a ·~~ o ......., """ edecektir.• ., yon ur. kadduın edc>n şenelerde bel· o- •"lamak, bu husustaki talımlnlerı fırtınası hüküm surmektcdlr. Mu-. t d• ;.ı..· lıği """'""""'" " 1 yüksek SeV'kulcey~ sabeplerile ve Kur ld • ·· d b · h h ~" 

larının hazırlanacağı ümit e- Avu.ıtralya top imaline Yunan ordusunu muşkül vazıtette tasını affet i imiz her yanlı~ ,·ola til ısa ı .,,..,ır P--..· -··uu... u ugu gun en erı er a· lur. kuwetlendırme ı dahi temın C}· 'ı nnkalAt er yerde sekt~·e uğra-
bırak.mak maksadile yapıldığını i- 1935 te yaptıgı Habeşı.stan ıs a· !er. mıştır. 

ektedir. b l d i~ini müsamaha ile karşılayısı sı seferi. 1939 Martında Arnavut· A k t' la I 
münasebetle Meks1kanın A- a f a 

1 
!eri sürecektir. mız. onun di.ınerek. dola arak, te· l Romam aya lman ı a rınır. aveçte rrip aalıını 

kadan yapacağı lstlkrazlarla Sydney, 17 (A.A.) -Yüzde yüz Fa ist propaganda te.ıtılatı, Yu- kerleııerek, )UVarlanarak. nihayet luğu şgal hareketi ıle faşıst tal· sevkiyatına devam cdıldıgıne, Kô ·! Stokholm, 17 (A.A.) - Stefani: 
af ilk · ta m~a•- iz kaldıgı ve In a, Akrtenız havzasınd.ıkl siyasi tcnce ve Sullna ı.ım· anlarında ter- Grı"p salgını gı·ttık"e yayı!makta-ma kanalının müd nası iç n A\-ustralya imalatından olan · nanıs nın -~ " • giiııün birinde istediğiıni1 ş<'kli 

1 
-. 

ı.,,,...-ı de Meksika körfezinin iki' B toplar· dıin muvaffakıyet- giltercden yardım bekledigıni, fa· alacağını ummakta olduğumuıdan l!!~ 8 rnede üstünlük ve hfıkım ,-d- Ubat yapıld ğına, BulgarL• ana yı- dır. G p t Ukel; değıl, fakat son 
dalana ve Acapulco'da v~ • ren... ışl• lard kat yardımın gelmediglni ilave ileri geliyordu. Ve bö• le hareket ıyete malik olmak gayesıni baki· cıe Alman askPri kıt'alarının nakli· d rece saridır. Soğ~k sıfırın altın-

le tecrübe at arını yapmış ır. . · , h ı· t.ır k 1 nda ""•rü ında büyük deniz üsleri vü- evlemektedır. Halbukı son gunler- etmemizin doğrulıı~unu isbat cdi· kat a ıne ge me yo u · ' - ne aıt haberlerın Sofya, Moskova, da 26 dettceyi bUlın\lflur. 
getıri!mes projesı mw:akere Bu toplar b Avustralya fabrika- de İtalyan radyol;m bile İngiliz ci sebepler de az değildi. Zaman ,11ek ishyordıı. Dalıilı ihtiliıllerındc Bcrlin tarafından tekzıbıne ait ha- -

ktır. sı tarafından yapılmıştır. harp gemileri refakatinde ınühım ıaman l\lodada 0 güzel hinanın demokrasiye taraftar İspanv:ı Ciım- berleri bir araya toplayınca, müs- İtalJaD Veliahdı 

Başvekili 

ir filo inşası 

450 bin • 
ın 

WP""'terlin verdi 
ndra, 17 (A.A.) - Polonya 
ekilı Silror6k.i düşman tayya

taraf ından tahrip edilen bir 
Wl yemden lnşaııı içiıı Çörçile 

ın Ingıliz lirası gönderıni-i 
'rçıl buna 'karşılık bir rnek
şöyle demektedır; 

Yaptığımız bu teberrü ocakla 

ılan, &bideler! tahrip edilen, 
ruhu a,sla tuğla ve taşlar gl

kmi yen büyüJı: Britanya mil
·n hakkınızdaki dostluğunun 

olarak telakki ediyor
Bu hususta bir karar verilin
kadar teberruunuzıı raııbafa-

----<>--- bir kafilenin Sicilya kanalında gi- yalnız rakı içmek ve kumar oyna· uriyctcilerı a h ne fa st vcva takbel hiıdıseler ve lrık~afları j 
A k d e D i z d e rişti "j bir denız \"e hava mulıare- mak için değil. denız sporları yap· .alanj t şch Genual Ft ancoya nakkında esasi• s:ıvılacak !ıtlunin- H b t ordu 

lngiliz ler iki 
ltalyan ticaret 
vapuru batırdı 
Londra, 17 (A.A.) - B, B. C.: 

İngiliz Bahriye N ezaretınin resmi 
tobliğine göre, Pandora n..ınındaki 

İngiliz denizaltı,;ı, Akdenızde cc· ı 
nıı.ba doğru gitmekte olan beşer 

tıonluk iki İtalyan iil§e vapuruna 
hücum ederek bat.rm~tır. Vapur
lardan birinin güvertesınde kam
yonlar bulunuyordu. 

Stefaninin bir tekzibi 
Rcına, 17 (A.A.) - Stefani: f. 

talyan ve Alman y[,kı;ek şahs<yet
leri arasında görüşmeler v:.pıldı

ğına dair ecnebi memleketlerde d-0 
!aşan şayialar asılsızdır. 

besıni müteak;p salimen Yunan is- nıak ve deniıcilik zevkini tavında Romanın yardımları bu \ uzdendı terde bulunmak imkanlarına malık Um er 0 
tana geldiğim ıtiraf etmekte idı- tutmak için kurulmu oldugunu 8 ava ) akl.ı an muhareb deki mu· olabilır z ve 1taı arım Yunanista-1 k d J w 

ler. Esasen suretı mumtyede İn- lıatırlı~anlar da oluyordu Klübüıı ı·affakıyetsızlık!C'rı ishal eylcmış- ra hucum ıt Ar, vu 1 k•a ırı- Uman an ıgına 
gıltcrenın Yunanıstaııa yaptığı kotraları, motörlü tekııeleri, le· ırkı fa~ist İta!} a, Akdl'nız hav~a la Ege dcnı ıne, Şarki Akdenıze f • 
yard m mühimdır. Bu vardım ile neı.züh ve yar"ı sandalları işe ya· .'1a h<'kcedı ive ıstedığı u,ıun,• - '•ıt emellerinin, Almanya tarafın- t C f İ et t 1 
alakadar olarak dusrnan tarafın- ranııyor değildi. Hattii bir aralık, u elde> et.mek yerme, 1'."nlratorı~-ı dan fili miızaharet görecegıni tah· 
dan yapılan hi l>ir entriluı İngiliz- kotra merak ~e zevkinin Umumi nun V<' anavatan nıı crıcvcu~· mm edebılirız. Böylece tclılik<-de 
Yunan ıtt i kına hAkim olan em- llorptrn hir •I oııceki derecesinı >Cl'nı miıdafaa eııdı e'e" zorluk kalan Adnvatık denızinın miıda· 
salsız samınıiyeti ıhla! edemez. ulaşmak ittidadını ıösterdiği bil<' ları içlnd kalını tır. • aasına dahi yine Al.man orduru-

Musolininin ziyaretleri 

s· el ~~'in 

Hitabesi 

Tayyareler 

zauııedilelıı.m"ılı. i;iarpi sahipleri- Fazla mıktarda teknik harp a~et- oun iştırakl ıhtimallerini ka •dede-
nin sayısı arttıkça artıyor, Moda 1 t . te~hızatı, levazımı ıstıyen şıru- b'l 

Roma, 17 (A.A.) - İtalyan ve
liahtı Prens Hu.nlberfı>'nun ordu 
kumandanlığına terfi ettiği budl· 
rllmektedır. 

ı ırız 

ile adalar arasında, Ahırkııpı ile ~ kı h.ırp, bunları hazırlıyan. ıınal Bu hareketlerin, Arnavutlukta 

Ye~ilköy ve Florya arasında, gi- den fabrikalarında sonu gelnuye- mevzii kalan harbin, Balkanlarda 
dip gelen birçok spor \e teııezziıh c k iptidai maddelerin buluııdurul· 
)elkenlileri görülüyordu. Boğazın ma ını J.iızumlu kılmıştır. 
h<'ınen her ko) unda, hele Tarab- Memleketinde harp sanayiıne 

I n g il t e r e g i 1 )'a Büyükdere lstinye v~ Bebekte malik olmakla beraber. iptid9İ 
yorgun nıRrtılar konup dınlenttek ma<ide kaynaklarının envaından 

V bir siiriı sl'ren Jıulııhiliyorlardı. mahrum tıulunan İtalya. sulh &e• 

A a- Deniz sporları biraz fazla mas- nclenndc hazırladıgı stokların •· zafere 
vıışt uracak tır rafa ihtiyaç gösterdiği i~in, men· zaldığını da hayretle müşalıade et

ıupları pek miısteit olduıiu halıle 
mi tir. 

Yenikopı ve Haliç klüplerinde el· Almanvanın İngiltere adalarını 
de edilcıniyen hederıerin büyük işgal ve ·istilada gordugti imkan
yardımlar gören ve daha istediği 6lzlıklar, Berllnin askcrı ve siyasi 

MUMO!ininia Ziyaretleri 
bir takım yeni ihtıllt ve muhasa- Roma, 17 (A.A.) _ MUESOlint 
ma tehl k~ler;ııı husule g~tlrebl,le- 13, 14, 15, 16 Kl:ıun gunlerl mu
ceğını de soylemek bır ke ıf ~Yu.<· ı teaddit şehirlerdeki Mkerl basta• 
maz Harbın ~ıklet mcrkezınm ve h 1 . . 11 la m;M; ... 

· . ane erı gezro!f, yara , ar .. -· _,. 
inkışafının. Akdenız havzas:na ı:ı- mü.ş, ıkıtaları ve karınpları da ziya· 
tikaline a!t emarel~r m~lum ve ret ederek, ı;iyah gömleklilerin hır 
kı>men kaydetti imız delai! ve va- geçıt resminde he.zır buh:nın~tur. 
kıalarla kuvvetlenmektedir. Bun-
Jaı· Garptaki Aln anyn hedeflerı

oın terkını ıılzam ettiremez. İnrilterenin mali vaziyeti 

N o TL A R 
İngiltere Hava Na:ıırı 
bazı ifşaatta bulundu kadar da görememc5i i~in hiçbir Akde · h 

şahsiyetlerine. nız anasın-
sebep gi;sterilemiyecek olan bu dakı İtalva harp faaliyetinin netı· Londra, 17 (A.A.) - Glas@l>w f d , 

Ünıversıtesi talebesine hıtap eden bü~ük müt"SSese tara '° an elde e- celeri hakkında fazlaca imıtıer 

lngillere ile muharebe e başla· 

masından ben gc,en 8 ayda Akde· 
niz havzasındak. muharebesinde 
fil<·n yalnızca hareket eden İtalya· 
ya, müttcfikı A !manya muht"lif 
sahalarda birlikte mucade!e kara
rını v rm~ haz •lıklarını tamam
lıyor d nebıl.r kı Akdenı~ havza· 
sının s \•a i, ask n mU\ azenesl, bu 

Nevyork, 17 (A.A.) - İngiltere
ye mali yardonda bulunulması m -
s lesine tahsis ettiği başmakale

sinde Nevyork Herald Tribune ga
zetesı bilhassa şciyle yazınalttadır: 

Peynir 

ihtiltarı 

anemolla ile aramızd.I to:r
biı: muhavere geçti: 

Ortalıkta bir beyn pe.f• 
buhrıını var, diyorlar. Bir 

aftan da i.taııbul buzhaııe
inde 17,000 teneke peynir 
unuyor. Bu ne demek? 

N demek olacak? İhti· 
cczasıııdau korkına)·ıp ta, 

ını peynir ekmek ile yiyen 
takım sivri akıllıların tna· 

etidir bu. 

Muallim mi, 

aak'!r mi? 

Alnı n adan Romauva) a 
ndc un hi.n mualllnı geH) or ... 

. Buııu kay deden gazcte
h r gıin Romanyanın Al· 

n a kerlerile dolduğunu ya
orlar, Bunların hangisi dofı-

nnemolla meseleyi hallet· 

Saşı!:ı ak ne ar nkı7 • 

ker dedığimiz n ne ıkı tur
ur. B rı muallim n ker, o-
acenıı n k Almanların 

ınanuya gonderdıklerı 
rlcrin birine ne den old -

anla ı! or 

Bizler ve -
Darulaceze 

•Bel d le R 

fi Kırdard:ıa Allah razı olsun. 
Edip. muharrir, ınıitefekkir, 

ııaıı'atkir ve gazetecilerden, 
yoksul ve kimse•iılerin iılıı

betlerini düşünerek, Darüla
cezede bir pavyon hazırlıyor· 

mUJ. .Sıweınolla)oı müjdele
dik: 

- Desene ki, Darüliıcezeye 

bir mahalle kurulacak. Zaten 
bu haberde ben ·kiın ... ız. tıl

birini fazla buluyorum Zira, 

o zaullıların hepsinin de Al
lahtan başka kimleri vardır 
kı7! •• 

Ağır.da ıalan-

mıyan balıla 

dile bileceğini zannedrnler her gün vermekte ıdi. Afıikada, Arna' utluk 
Ha va Nazırı Archibald Sındaır bir par~a daha çoğalmaktaydı. Fa· 
bılhassa şunları sö:vleıniştir: ceplıcler:nde İtalya ordusunun uğ· 

kat deniz klübünden, maon lilika· 
1 

ff k etsiL 
•Geçen scnenın karanlık 1 . .. 1 • d . radıgı devam ı muva a ıy • 

ay arın !arın, kiklerın, u t erı erı kaplı . t . Yunan kuvwt-
da bu memleketi kati b>r istıli\dan ince, uzun skiflerin suları yarışın· lıkler, ngıltcre 'c . t 
ve pek vahün bir hezimet tehlike- dan ve kotra karinalarına çarpan ınüttef ki Alınanva •ıyase ;~ ~s
s· «n kurtaran İngiliz hava kuv· dalgalardan ~ıkan seslerden çoklkerlik erkanın da haklı en '" e-
vetleri olduğuna üphe yoktur. caz radyo n gramofon gürültüle- re srvkeylemiştı. 
Armanyanın ve İtalyanın hayati' ri ~oku~an kadeh rinçinleri ve fiş 1şte bu c>ndi~lerdır kı Sıc'ıya 
no~tala.r•na İngiliz hava kuvvetle- ~kırtııa',ı geldiğini duyan hakiki ltrınoeıı ~ <kilgı darb .ıer Akdenız
rııun gıttıkçe agır darbeler ındırc>-, denizciler her gün bir parça fazla· dPkı dcııanma cuzutamlarınır. 
cegındcn \'e bu sene zafer yolunu !aşan bir ümitsizliğe dü ü,vorlıır· rr a u \"<' . üstııhık<>m lıınanların-
açacagından katiycn emınım. Bu

1 dı ve bazılarının da ,ıdkı ıyrıli· da bılc, in ı·l rerıin ha\a v d nı 

1 

yol, b:' senenin içınde açılacaktır. İ yordu. ıl hların n hucumları net ce ınde 
Sene_nın sonur<la zafer yolunu ~ 

1 

Niha\el, d niz kliihii denizciligi za\i ta ta1'rıbata m ru kalmaz 
n ımuzde aç-k bulacağımıza katı·: unuta unuta bir nıe\·lıane, bir ku· kaı lında Akd,ni ın Şark havı>· 
yen kaniim.• n arhaıı ve lıir dans salonu halini s na avlardan beri endişcsız nakli· 
Nnzıı un.arı ilave c>tmıştir; aldı. • y .. t yapan lngılız gemılerı katil,. 
•Haııp lan ıınd cıı mlJ.Jıun ka· t'akat ne de ol<a ortada bir kad- smc hır müddet evvel İtalya a g n-

ahal~rda ba~lıy cak l'nı büyüle 
askeri hareketlı-ı • '1 neticrsınde an-

laşilacaktıı. Hamit Nıtri IRMAK 

<İngiltere hukümetin bir fa.ı:ır 
gıbi muamele yapılması !Azım gcl· 
dığini zannetmiyoruz. İnglltere·ı;n 
mali bir buhrana maı uz kalmaması 
lngiltercnin olduğu kadar Ameri
kanın da menfaati iktizamıdan• 

dır, 
~~~~---~~~~~~~~ 

s OM ER Sinemasında 
İMPERİO ARGENTINA y• re ~ eden lspanyol 

ESTRELLITA CASTRO 
ııosiNi. 'İN )lf'(lhur Oper ..... aa bpa,.olt a ılu ve IJ&l'kılı 

SEV I L BERBERi 
rarl rdan bır; .k ,.,e "we: lnJıl- ro vardı. Bu kadro mevcut olduk· '••••••-
tere sekız mıtral.)oılu \e ate ı<uvlça hedefi unutanların elinden, hir lstaubuldaki gen~lik tc·kilatları· 

e prkt sö1luyor 

at.ne --ı \etleıı A arı \e !•al)'an t~~.,. are gi;n, diiınenin alınabilmesi \'e .. mü· na beıııeınivcrck bir tnrıda, )ani .ıa••• ŞARK Sı' nam as 1 nda Eski 

1 ı "" e f ık uv a.ı a elerı ıfl§a et essescnin tam hedefe doğru duıne- arapsa ·ına donıni) ccek bir ekilde Ekler 
Anupa, ha~unlara \e· eg · k .or ,.~ ~ ı z man ıttihaz ni \'iya cdrrck bir ekipe tevdi e· idaresini ıanıiın etmeli. HEINRICH GEORGE ve H/LDE KRAHL 

dirnıek ıçin biıdcn hakla ve ti ı h' d -
od lmı ·~ dilıııesi ihtimali de mevcu u. E\el ne ohıNa olmah nası ır ın oyna ıgı 

kum darı alıyordu Harp pal- d k' ·ı b k · K o k 
Hava or usunu!' n ışMına ~ar Şimdi \'8Ziyet tamanıı e aş a· i. tikbal takdiri kap rdiyorsa go•· Araba c 1 n 1 n 1z1 un yaş a la• ıııca hububat ihrarı nıeno- • 11 d · B k ı • kıl 

' ed ·n dı •e• aı:ıı ·r en bahs~-, lasmıştır l a".. asınıı'. a aca~ı terilıneli, fakat mü esse. c ) ı nıa· 
lund . imdi Avrupada insan- Sine ~ııç sene l'\ el ~iizünden koydııı:ıı harız, denız malı, ·nlnız bu sakaf altından ku· 
!arın ııışe vazlyelı dolayısile, • E rınde taıu n ·porcularının son umidi olan mii· marı, razı •·e rakın ko,malı Süper filmi 
memlrketımize birçok yerler- irtüada yapılan esse e e :.ıır c up de grac indir· Deniz var, \nsı1a •ar, denizci »-~ Bt'YÜK BİR ın.n.c \. ·ı :\ e,.,...ııım"ıı.. 
d al l ·k· olmaktadır 1 I kili B .~• Cumart saat ı cıe, yann Pazar saat il de en t ep er va ı • '- !atın h·. Nazır h rk mi•lir bol,. ı;h bu ehirde bir den z - 6 " 

d Orlar • TENZİL~TLI MATiNELER Suarelttde ,..rı~ numaralıdır 
Bakla ve kum arı • 1 af a evv 1 Sp •fire tıp d ır Kıss dan hı e bil nı ıl a az olur a eknd·m? '\•İıİİİİıiiıiiiiı"'ıilıı••••••••••••••••••••~ 
Avruaplı, eskiden hayvanları- tay; nrenın H l 113 de ı _ Bu ııe Partı hükumet ve· Ni7.tllneltin Nar.il 1 
na yedird · ı bu nesneyi, timdi son ode A ta var ı )ahut Spor Genel l>irektorlüjiil 

yüzde altnııı una karıştırarak 139 kade kliğinde aka miıdahale etmelid•r BÜTÜN MATBUATIMIZIN MÜTTEFiKAN yazdıkları ribi 

ekmek yapıp kendı )iyormuş. ıtını ıfşa ctm 2 - Bu Ü nın pları 1 1{i1N1 N ZAFER TA C 1 OLAN 
- Bu hale ne dersin • ane- ':linclair İn n tetk k edılmelı me ıller varsa ce- T Ü R K F 1 L M C L 

zalandırılmalı borç var •d n· K A H v E c •ı G o z E L 1• melı , e k rul hır m.üe!ıse.•e. 

e bo le a r .sebep 

dı~ eı ko I fz~l~DEVEE.:5H~::A y Buyu~i~:V~ttr~~~:tlerle d8V8ffi 8dİY0f 

olla? 

diyeceğlın. ded Bir· 

birini boğazlıyanlann 

Jıkla rccei al 

nsall• 

a a-
malı, r ın. 



• 

kJ. 

alenin Yanında 

18 
8.00 
8.03 

8.18 
8.45 

ikinci 
P"ogr:u11 
Ajars 
Mllzik 
E" kadını 

22.50 Muzik 
JS.30 Program 

19.00 
11.ı5 

ı~ ıo 

1 "i) 
ı 20 ı5 

Konuşma 

Mıaik 

A)an 
'\! .R 

R y• Gaz 
1\!l..Zlk 

lKDA:vl ı~ 

ısTA BULDA 
TR ·y Y iLE 

1 DEVRİALEM 

ŞI-

! 

1 
1 

• ep 

FiKİRLER 

' 
•• u •• • 

Nakleden: Faik Bercmen 13.33 
13.50 
14 05 
H.20 

Muzik 
.A.jans 

f\1 ıiz; 
J\.fuzlle 

l 
15.00 
15.30 

1 2• ıo 
1 22 10 

ı 2• 45 
' 21 ı5 
1 lJ.30 

Mu ... 
K1•nuşma 

AJan. lstanbulda 
edenler,, 

"T ramvoyla seyehot 

nen 
ımes tola ir 

~~~~--~~~~~~~__..!! 
~r,.,·ari~ 90Klan, piyıııd.-lt!T s.ığ 

dö• ucum ediyorlardı. Her iki ta
ralın on-ünde ınUzika vardı, yalnız 
d<ıv '11 sesi <iuyulımuyordu. Zira ço 
cı.gun oynamakta olduğu btı aske · 
Jer kurşundard Elim- gE'~'t'n baz• 
{< yier.e kale vapmı.ştı. İste a.ıker
ln ae bu kaleyi f~tmeğe say aşı
yc.r lardı. 

attı, çikan aıevı,.,- p<-k ho;;unıı git
miş olmalı, k agzını ha]l"elle aça
rak: 

- Ne güzel ~··n~ın' dedi. 

18.00 Program 
18.03 MUılk 

ı8 40 )Auz .t. ~2.50 

!ı.f iziL 
Konuma 
'\1ilzik 

Kon ; 1111<> 

• • 
ıçın, bir "Saadet,, 

\akıt. öglcye doğrn ol<lugu iç.ıı \ İş degişti. Karı~madan duram 
orka sahanlık. bıraı 1:-o:'. Fakat bı; yc.runı · 

Saadet, insanın muhitine uyd 
hayatı bulduğu gibi kabul etmel:ı~ 

.On 

·Bo~luk tramvaylara göre .. Afa· - Süle;,naniye camii değı), R1 
ki• bir hesaptır. Dirs.<·k dir!oı:f'ğc' Vı' zapaş<ı Yokusuna gJdt:cck. 

Fıi<ra me hurd"r: 1 M EH MY EATZ AH JNC Filr,zpf ruh.tı. ya<ltca iı:r seyy 
bir gün bilme.rr hangı ilın, bılmerr ,_,A 

Tam b.ı :;ıra<la kapıya çı~me ile 
vuruldu; ana. ogul birden sıçradı
lar. Kapıyı açır.aga gıden anne><
nin arkasınôan ko..(Q'Jlad. ammaı ki 

min geldiğıni öğrenmek için mr.· 
raktan çatlıyordu. Dayanamadı, " -
pıya gi-t.ti; açılan kapının ar.kasın 1a 
bir asker duruyordu: 

Şehir Tiyatrosu 

T epebquula 
Dram luemuacla 

vuruşmadan, nasırınıza b~!'ıln· c.ı· BiJ('tçi, l-Uki.im \'erdi: 
<ian, a~·akıa, rahatça durll.bili.vor ' - Sül€vmanı>·e, Beyazıttan ~on· 

hangı köninün mezarlığını geze·· a 
nemde, azap \"e işke:lce 

Ortalıga, ''aYa< ·ava~ karanlık 

\)Ökmğe başlamıştı. Ba karanlık nı~ 
tıayet ona da teelrlerini gös~ı<u, 
.,.lter)erıni toplıy~ onları, r1-
%elce pencer<!llin içine yerleştirciı. 

Sonra mutfağa doğru ~ndi'. 

11/ l/HI C•ma..W.i güıl 

alQamı "'"t H.H da • 
şigaranızı rahatra ;çcb:~i~·nrsun '. radır. 

İstanbulda Tra-va\ .1 -evaı.. Nasıl sonradır? S\ileyn·-an,ye. 

KC-n, mezar ta~lar~ i.ızerine vazılnı ş _ 
şu cümleler naı.an dıkkatını c~' mü~ geçir ler Dımağl oha 
betmi•: hulat ummanına soKan • ...,_ 

APTAL edenler> iç:n. cBu• b,r cSaad• · "gıya kalır • . · · d · ndP"'a Falan o~iu falan ça\'UŞ tıeş v:l genış 'e erın um111a tat 
- t t . d k H kikat - Helnfİre bu kağıtlar sızın . 

Kocanız gelırken \·uruldu. 
tir. Köprü üstündeyiz; gö•terdım: 

.Kurtuiuş - - İştt Süley-

,-a mıstır. Falan oğlu falan kahya a uıın e ece • a 
k d · · d b"l a bir sent· ~·aşamıştır. Falan kızı ve na en :nı ınan ıra 1 tör * 

- Anne karanlık C>!du. 

Mutfağın dfuinde-n gelen anııe.si

Annesine bir kiığıt tomarı uuıt
tı; bunların içınde babasının hil\ •
yet ciizdanile başka vesikalar v.ıt
dı. Annesinin elleri titremeğe baş
ladı. Odaya girerek kağ>tları me.sa
nın ü.stüı;e bıral<tı. Bu sıra<la k.ıp:
dan bekan asker: 

Komedi 
11/1/Hl Camari<ci cunll 

lllıPW -t 29,30 cb. 

Beyazıh tra ~.- Y A Z A N - - ı 

MAHMUT YESARi vavma parmak-
kapıdan bin-

mani:ve camii. 
Şu dört 

falan karısı falar. on dört ay va;a-ıyakala;pp, Ç'karmağa Jll~ le 
nuş•ır. tlh ... • lam•yan insanlar. buton 

• ··<ld t' b -rch Fli•ızı·i ruhlu, ~·a~lıca ::;e ryal~ ırı mu e .nce_ U nı - . llü 
ınn eı<i cevap ....,rdi: 

- Lamba yai<amavız. bak cbij .. -
rıda silah a-t>v-ırlar yavr~~ 

Çocu1< kulak kaıbarttı; ııahi.dıen 

de ~an tüfek seele!-i geliy<>r
du. Bir hafta.dlr atılan bu kur~n 
ııesll'rini, çocuk. oyum d:a.ldı«ı içi 1 

W\Uimuştu. 

PAŞA 

HAZRETLERi 
- Buraya, buraya getirin! di;e ~============~ 

ses:letıdi. ,

1 
~ 

Oda<lan içeri ilÇ._aaker girdi. Bun- Ankara borsası 
!ar uker elbiseli biriBıni taşıyor- 17 1 941 - .. !ardı. Ç<>cuk k<>rirudan ııapsarı ~e-

sihntşt.i. Koşup annetıinin etekleri 
dibine sakland1. 

Uzwı llilMn bir siikUttan 80llra 

100 
100 
100 

l.H 
ıu.» --

miştir.. Bi-

letç', vı>rdigım on kuruşu aldıktan 
sonra. seliıll" verdi. O kadar .Ta
nımadığım tarıı<iıklarım• var ki, 
onlardan hırı s..ndı>:"; ben de selam 
verdim. 
Yanılmış oliugumu anlattı: 

- Gıttiği ka<lar mı? 
- EYet. 
Paranın üstünü yerdi: 
- On parayı 11<>nra veririm. 
Tt>pebaşın-dan, uçuk yüzlü b'r 

nıi,·ıareli can·ı' 

Bıll\·orum. 

- İ)i amma, btı adamrağız, ca
mie gitmıyecek. Rızapa<a Yokma.ı
na gıdecek. Eminönüncıe yat'.ıl, 

Bor>a hanı önıindf' ın.,r, Su:t•ıı

hamamından Rızapaşa Yokuşuna 

çıkar. 

Biletçi, ayak diriyor: 
- Oradan Sülı>ymaniyeye çıl<;l

maz. 
Ben de kızdım: 

kend,>ini geuliren kövliiden karı.ı nusunda, b.r şu yana. b 
lasmı" cldu('U bu garip hadise h3 · c •pınıp dur~rlar. 
kmdu izahat i•te-miş. Köylü; Ha~·atta düşılnerı . 

- Bı.ım ko\·ae adettir. derr.~ hunu tatm·!'l edel?'errr< 
Ölenlerin mrnr taslanna, d~ğd:.k- '" ızt:rap veren b 
Jr • . c'r-n, öldükleri gün~ kada1 c:unabilir m'? .. 

Bu geetr- za'Tla'r' dPğ!l. havatları n1U:c 
uet nce ya'a' ·ıs old~kları iyi ,., olrras•".a i 'llk2!'l ''<>ktuı.·
mes'ut günlerın. ~·ıll<ır1n sayısı J·cı· Iztırap saadftı.n düşır.3nl 
, ı r 1 tın (Aşk - kin), (Be~B 
ı J • • ' 
Hayatında gülmıi;en, bütün ön· (G':e - giır.duz), (iyi.!:•· 

rümü hep acı ve ıztıraplar içindt g:bı _tezatlarla dolu oJd 

annefli, ilk gelen as:kett rordu: 

- Onu öldürdükleri valüt ya-

Karanlık çökme11i ne ~ ich; ar
tı'k oynıyamıyacalı.tı. Xaranl*tan 

ı.c.r«tuğu için mutfaktan, .._i1l'in 

7anma glotti. Oraeı da kara:ıılııktı 

81rull8, ocaktalı:l • ~ yine bir' par

çacık olsun eb'afı ~lattyord\ı1 
Annesi patates piftt.iyu'du. Or::ı runda mıydınız? 

ıoo j.,·içro Ftt. 

100 Florin 

19.9441 --
genç atladl. Yaşı, yirm' beşle yır
mi sekız arası. Elleri paltosunun 
ceplerinde, etrafına hayretle bakı
yzyr. Neye hayret ediyor? Şetıri, 

yeni görüyor olmalı! Demek ki, b;r 
yabancı. 

- Eski Serasker kapısı. Harbıye 
Nezareti, Daruliiinun, fimdiki Ü· 
ni\'ersite binası vard:r, Beyazıt 

kulesi vardır. Süleymanive cami.ı 
alta ~er. 

geçıreP filozof ruhlu, yaşlıca se•'" d ırarm1't•m. Var.,ı1 • 
yatı, aldığı bu cevap üzerine b r del' bu tezatlar durdu.<Ç nı 
müddet <.iü,ünmüs. sonra: va durduk~a. beşeri lı~~ • 

_ o halde demış ... Hayat.a göl- ettikçe, duracaktı-. O ir 
bir §f'Y ııôyleınİy'o!'du mnma, çocuk - E'9et heınşire. 100 ııeıaa 

annesinin bu halinden ıııılı:ılmudı. - Bir fl"Y ııöyl~ mi? 100 Drahmi 
-... .,. 
1.§226 

cadele de de\'llm edecek !er•mi yumduğum gün, benim dP ,..ıll'll""" 
asla !Otllh, ve suKun o 

_... ""' ·· · 100 uva llııgünlıeNe annenin ...- wfllllCeSI - Hiç bir !"Y söyleonedi, kurşJ-
vardı. Müt.enadiyen cHişüntry.ır, nu Ytryeınez ölmüştü zavall• lOO Cek ıtronu 

eonra da kendi kendlrıe bir teYler I Annesi suıımuş, çocuk ta swın. ·~ ~= ::: 
a<ıylemy<>rdu. asker de swmıu~tu. Epeyce sürt>n 

100 
.,_

6 
Y ahnz bir Oe!a Clle yalımda ba- bu HSSizliği bu sefer asker boulu: 

100 
ı..,. 

ıı-nun ıel~ııi söylıemifb. Bu - Bu llOll i.şe kar~8'k içın biz ıoo Dınar 
bır ıııl<fanı poı;tacmın geimliği sarf- şeyta.n nu dürttü biım..m? İııta.s~o- ıoo İıoveç Kronn 

t.ı ç9ıan kiığ'ldı okuduğu gUadi.ı. na gelir gel~z evlerim1ze ıiağıla- 1938 .-, 5 ikramiye!J 

O, bebasını hiç gönneım~, -•. caloiılı:. Bu ~l!z <;t>l<aktan geçer- 100 Ruble 

~ıldeJci rerimden onıı tanıyol'du. ken, d:ayanaımııarak silahlar .. rn>.. l!Aw,.. -•t 

11.1371 

-
3.175 

3ı 0050 
19.78 

Biletçi bilet kutusunun kapağı
nı şak şa-k Yurarak iç kapıdan gö
ründü: 

- Ben, o kadarını bilmem. 

Ayaklarım SU\'a ercL. Bilet~ı· 

•Tramvav yolundan başka y~' 

bilmiyor. Nasıl anlatırım? Bilekı. 

- Baylar bilet! kapıyı açtı, •Yabanch ya 

Yeni gelen, hemen parayı uzattı. - Ben, ş)mdi anlarım dedi, gır-· 
- Süleymaniye ... Ver bir bilet. di. 
Şi,,esi yabancı a,mma, Türkçey 

öğrenmiş. DemE'k ki şehrııı yaban
cısı ~ğil. 

Biletçi dul'akladı: 

Biraz sonra. göründü, )"ÜZÜ gıİ· 

lüvordu: 

- Anladun. B<oyazıtıa tramva~
dan ineeelı~in. Şehzadebaşma g'-

mezar ta5ıma şu yazılsın: 
• Do~uğu gün ölmü.~tilr' • 
.............................................. 
Uzun yıllardanberi hayatın ağ:r 

yıikunü omuzlarımda tıl§ıyoru 

Ve kim bilir bE'lki de daha uzun 
yıllar bu ai(ır )">ikü la§ınıa~a m ı

kümı.ını .. Şu fiıni dünyadan gö;iıp 
giııtiğim gün, dostlarım ber.im ı.· 

mezar ta.~ıma şu cümle)'İ ka<dırsın
lar: 

c:Merhum, kendini ıdrak ettiği 
Ollln yü:ıt-il, göre! hır ııdıımdı b2- çektrk, ne~'lmiıoe g.'J'ektl. i:raan• 

ıı..ı .. Hem dıe bir babanm bır anne Anne, k<>casının kağıtlarını rna· Siva& - Erzurum II. 
!:>' .- Meri<tt t..nlum -in 

19.85 
lf.40 

- Süle:ymnniye mi? 

Sonra, bana balttı: 
den tram\'a ·a gideceksin. Dırekler gün ölmüştür .. 

kader liızım c.lcltığtımı anlıyo:odu. sanın üstüne yayarak askere 

AııMei, c ~ tıep cebinde sual dana ııormak i:Mıiyacik ~ı ... 

-.yor w 2t'Mll'a Çlkanp ona olıu- randı, fakat soramadı. Asker de si
gar•ım bit'rmi•ll. Kııııkt"l\ni ka
fMı:na geçirip : 

,.ordu; ~ fımler yazılı idı· 

&vgililerim, yalunda size kavu-
- Bana müsaade! dffiı. Ar\<

daşlar bekl~orlar. 
pc6ğı.m, muharebe 'bitti. Sizi ya

im* ~ için çok ııeviniyo-
"v•~"'f>~• Askerin arka•mıd.an kapıyı .... pı-

lN!ll'l. İlkt~ berabft c.lacagı2.> yan anne, hemen yatağa yaklo.~-
İfW ıımdı İlkteşrin ayında idi- madı, korkuyor muydu? Yek.sa bir 

JeT; <hprıda hila silah sesleri de- fl"Y mi be1tJiyordu. Belki kocası öl
vaır. ediyordu. Çocuk, ııokağın g'i· meınift.i. Rilva.ld ad-am hareketsiz 
riillıüsüne kulak kabartarak ııordu: yatıyordu. Birden karar verdi, ya-

- Anne yarın da böyle siliıh atı- tağa doğru yürüdü, kaputu kald: 
waJı mı? 

rarak balı.tı. Ocakta yanan at.e,ın 
- Evet yavrum. 

alevi adamın yüzüne vuruym-du 
- ~a~arn geldi!i :ıamll~ bu a.lıl~ Anne bu adamı tamıruım~tı. Sa,-

9"lerı bilecek mı· Ne diyorsun .ın kıl< yanaklı ve alnında bir yara bu
... ? 

lunan bu adam ona yabancı ~1-
- Bılmem çocuğum. 

- Babam ne zaman gelecek? 

- Yakında. 

- Bugıi.n mil? 

- Belki ... Belki de YII'm gel \r. 
Çocuk olduğu yerde tepine 4.eµl

ne yemet,e ha2ırlanıyC>Tdu. YM<ie 
bulduğu lıocıunan bir lıı:il~dı oca'ta 

BOYOK TARiHi -----

mişti. Haykırarak mutfaga koştu. 

Az sonra tekrar masaya yakla~tı \'C 

askerin getirdiği kağıtları bırer bi
rer muayeneye ba~ladı. Bunlarına

rasında aıısız.ın kocasının bir m~lt· 
tubı.mu buklu, zarfı yırttı. O vaki 
kocasın:n yazısını tanıdı. Fakat bı, 
yazılar o kadar ıslanmıs \"e bozı:l-
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109.- 109.50 arasında inersin. Sinemalar var. 
- Sült>ymanı ·pve gider mi? 

Büyük cadde. Oradan, dogrn aja
Bima. soru~·or. Gitmez! de, bırak 

m~tu ki .. Yalnız 60!1 sahı· okun•- Dnam !'diyorum: 
bilıycrdu: ~dıyen elveda' • - Bu tran'\'ay gitmez. 

Bu cümle anne1e her şeyi anlat- Biler; .. 2kl nı toparladı: 

mağa killi geldi. Kocası cephede - Süle:vman.~·eye tramvay 
ölm~tiı Şu yatağın üstünde yatan mı? 

va. 

aıdam da her halde onunla cephede 
berab<'rd>; \"e ôhirken, kenJilen o· 

ona emanet ettiği arkadaşı idi. 

Çocuk: ·Baba, baba'• diy'.! ağla

yıp haykırmakta devam ederek 
annesinin kucağına attldı. Bu '.Qi

çük kafaya olup biU,nleri nasıl an
latacaktı? 

- B~yazıttan iner. 
Bendeki dalgmlığa bakın: 

- B~ka tramvaya biner! 
DE-mez mıyim? Biletçinııı tepesi 

attı. kasketin, geriye itti: 

- Hangi tramvaya biner? 

Sustum, sutıt.wn amma, yine du· 
ramadı.m: 

gıya sapacaksın. 

4'Kest!rrne yol 11 , olursa, bu kadar 
olur: 

- Süleymaniye camiine gitmiye
cek, Rızapaşa Yo.ku una gidecek. 

!liletçi, •İçeriden. o kadar kat'i 

malumat almış olduğuna inanıyor 

ki, •Yabancı. ya: 

- Beyazıtta inersin' dedı. 

• Yabanc1>, • :\faktua• yı cebıne 
eoktu, ve bir sigara yaktı. 

Ben, Belediyede tramvaydan in
Oım. cYabanl'J., artık •Taliinden 

Önünde daha &e<\irilecek :;ok çe
tin günler vardı. Ağlamayı, çır

pınmaYJ bir tarata bırakıp ümit<riz
liğe dü~eden vazife.sini yapnıa

lıydı. Çocuğuna: 

- Süleymaniyenin ne tarafına emin. y<>luna devam ediyor. 

- Baban öldü, o artık yok, dedi 

Şımdi onu gömeceğiz yavrıım. 

gidecek" Eğer, <>na, yine böyle bir , Yel 

Biletçi, bilet kese keae, i.Manla- giieteren• çıkarsa, •Süleymani-

rı da gözü kesıneğe ba~lamış: ye - Rizapaşa Y<>kUfU• nu kaç gün-
- Süleymaniye camiine mi? de bulabilir dersiniz? 
- E,·et... Cami. .. 

Bunu aöyledikten S<>nra, cebin. 
den bir •Mal<tua• çrkardı, bir g,
wteden kesilmiş iki sütun ü1.erine 
bir ilim; 

Mahmut YESAHt 

Gelecek Sayı.da: 

Dı~rıda mitralyfu! .. rın takt.<ıkı 

duyuluyordti :bır de çocuğun kur
şundar ııskerkri, vıkılan kalenin 
Yanın• arka G<llü devTilmı~lı>rdi. 

•Tesmyeci nramyor. S\ileymaN
Fn ik BEIWME'i ye, R""apaşa YokUftt .. > 

PARMAKKAPI - BEŞiKTAŞ 

* Kendimi idrak ettiğim, benlığ.-

me şuur edindiğim zaman, her gün 
işitmiş olduğum şu kelimeler beı.; 
düşündürme~e başladı: Hayat, ask, 
saadet, ilh ... 

Henüz inkışaf etmemiş, küçük 
ve iıcizdimağımı günlerce yorarak 
bu mefhumlara birer miına vennc
ğe çalıştım. En-elce her gün şahi
di olduğum çirkin hadiseler, bir~ok 
filozofların, mütefekkirlerin •Mü
cadele• dedikleri hayattan be'1i 
nefret ettirdiler. Evet hayatı ilk 
düşünmeğe başladığım zaman, o
nu boş, miın:isız \•e iğrenç bir ,.,> 
telakki ettim. Hayattan nefret et 
tim. Hayat hakkında ilk telakki!"! 
şu idi: Hayat, dü~ünen insanların 
cehennemidir. Göğüslerinin ıçind.•. 
hayat hadiseleri karşısında bir di
yapaıon gibi müteessır olaıo, titri· 
yen, acı \'e ıztırapları hır sünıırr 

gibi kendine çeken. ha5"<Ui bir f'' 

parçası taJ;.ıyan; kafalarının ıçindC' 

en esaslı gıdası fikir olan \'e düşiır:
meğe- mecbur bulunan bir dimağa 
sahip iru;anlar, hayat denilen bıı 

manevi alemde. bu büyük ceheı-.-

lar.ı alma:1<tı. Pençe•i çetın olduğu kadar kaibi Sultanın damadıdır... Kanuninin muvaffak olurdu. Bu 5uretle Hay-
il<ı:,, BaııbarOB'a teslım oldu. Yal- yumu:ıalı:tı. ı;oo ihtıyarlık deviderinde Osman rettin Zade Ha.san Paşa. Piyale 

n12 ı:ı i<; ka,"'uıı teshırıne kalmı\'lı. BarbarO<S um·an: Almanya im- lı imparatorluğunu Hürrem Su!- Paşa, Salih Reis, Turgut Reis bir
Fakat, Kaptan Pa~a duramadı. paraıocu Frednk gıbı sakalının tan entrika.:;ile beraber yaşatan bir çok müddet bu, Sinan Pa<a denı-

I W '*ı tt ',~-"?'Jnı-,:\ C lf".1i ·ı:ı • ı 'W •ı Çüııiru Fransızların hallen canını sarılığından kmaye olduğu :ıanno- vezirdir. G<ir-ülü-yor ki, Hayrettin len adamın ~ok zararlarını çek-"LJ 1 -!.! ~.:,.Wf>Y:Jjl 1 ~. ..; .. L 6 J 1 ı;ıJuyor<lu. lunmU;ş. fakat dOğru değildir. Pajadan sonra ortada Turgut Reis mi,"'1eıdir. 
~ --· _ _ Frallb1"'1ar intizam&l.2lClı. Daha Şimali Afrıkada meskün olan! gi-l>ı büyük bır Türk denizcisi ve Sinan Pa')"n n yefatından sonra Yazan: M. Sami Karay•l - ~ j 
- - muhuetıenın başlangıcında Fran- Berberilerden dolayı, Avrupalılar Amiral varken, Rü•tem Paşa kar· donanma kaptar.1 ığı Pıyale Paşa-

Yalnız, Türide.r, Almanların hü- İtalyanlar, Rom .. lııar Barbaros sız gemilerinde barut tıikenmışti. Şımali Afr>kaya Bariıari derler. deşı Sınan Pll§aya Ka~anı Der· ya verildi. İktidarından ba.,ka Sul-
kimmıruvetını ve a.'keri kuvvetle- Hayrettın Pa.,'-"yı gOrnU\i< uzere Bızden b<ırut istedıler. 1 Trablusgarba da Triopli ve Bar- yalığı verm1şli. tan Selim'e damat olmak gibi ma-
rını 00,,.;yordu. A}man imparato •ı dC>na~aya kadar geldıler ... Bar- Sonra, bırer bırer başka eksilder, barı dedıkleri bundaPdır. Kaptan Halıbuki, hak Turgut Reisin idi ne\'i kuwetle de malik idi. 
Şarll<en Türklerle denizde, kara-'\baros, l!alyan teh~it ettikten ııon- çıkardılar ... Fran>ızlar muharooe-IPaşanın Baııbaros lirkabı, Berbe- Sinan Paşa u;e, deniz ~!erinden Bu SE'beple Pivaıe Paşa, RiiBtem 
ugraştı. :::'akak, her defasında ma~- ra, l\farsilyaya gıttı. etmege degıl, noksan tamamlama- ristanlı Hayrettın miınasıınadır. anlamazdı. Sonra, ehliyetsiz bir a> Paşanın garaz. n 1 :rsiz bıraka· 
lCıp oldu. Franau.J.ar bUyıA< nü.mayl.l ile ğa gelmi!j gibrydiler. Fakat, Barbaro.s aıılen Tikk ,ogtu damdı. Ehliy,.L'1zliğı herke5çe ma· bıldi. Piyale Paşan n parlak mu-

Turk ()l·duları Viyana kııpi.ları- Turk donanmab"'lnı «ar§ıladılar... N.ıs şetırini ve Nis kalesınin mü- Türktür .. Hayrettin Paşanın Kap- !umdu. vaifakıyetle.ri vard. 
na dayandığ• ı;aman, Alman ordu- Kırk kadar Franı;ız harp gemisi de him hır parçaMru teslim alan Bar- tanı Deryalığı müddetınce, Akde- Sinan Pa~nın fena;:ğı yalnız Llıkın, bu ,,......-..,ffakıyetleri Tur-
Jan ncat edıp, \'atanlarına çeki- Türk donanmasına iltihak etti. baroıı, Fransızların manasızlıklan- niz Türklerin bh- denizi ve gölü ehliyet.sizhkler gÖ6termc.klP kal· , gut Reisin ga '!'etine merouttur. 
1.<yorlar:iı. Bu, Fı'ansı:ı d.onanma&ı Dük Dan na ve intızams!Uıltlarına gücene- halinde kaldı. Ondan &C>nra da madı. Ehliyetlile.ri 'kıskanmak, an· Anın içın, Turgut Re.ısin mücahe-

Turk or<lcıları akıncdan, Alrn .n kiyen'in kumandası altındaydı. Fa- rek belli etmeden <lenize açıklı. Turgut Reis bu denizlerde bakım !arın ilerlemelerine mani olmak' desınden tefrıkleri ca"2! dC'gild.r. 
arazısine girip ba.5tanbeşa palaç- kat, Frarı&2 donanması Türk harp Hatta, Fransız harp gemilerini de oldu. suretinde dahi başg<lsterdı. Tu-rgut Reıs datJ sairler gıoi. 
b yaptıklar• vaki't, Alman ulte-·- gemilerine Utitıak edince, tama- bıt&!ktı. ı Hayrettin Pa.,o;anın vefatı üz-eri- Sinan Paı;a, biraderinin nufuzu- Hayretim p~ nın çırakla.,ndan i· 
lı:Iı ortada görünmuyordu. mile Frans12 gemileri Barbaros Hayrettin Paşa bu sunıtle vefa·. ne, veziriazam Rüstem Paşa, Kap- na istinaden Hayretim Paşanın di. Turgut Meri< e:ı Tiııi< <.>ğlu 

Romalilar, teskin olunca ... Der· Hayrettin Paşanın emrine geçti. tına kadar (H. 953), denizlerin ha-ı tan Paşalığı biraderi Sinan Paşa- yeti~tirdiği kaptanlara garaz icra l'.ırktür. Kuvvei ba7.usile p'jzler 
bal tka:rete başladılar .. Türk a&kıe· Barbaroıs, donanma ile Nis'e ka- itimi mutlakı makamında idi. Bar- ya verm~ idi. eder, padişahın gözlerinden anlar. \i:zerıne kondunnu.•L 
nne mal ııatı:xıak için 'ahillerde dar geldi. Denizden şehri abluka bar°" Hayrettin namı, Avrupalıla-ı Rüstem Pıı.,.anın hayatını evvel- dilşürmeğe çalışırdı. 

•• l'l'Wııt"... &'tti. MPtat; Nie fC!iıriııi Franaııı· nn dillerinde d.tu olınUflur. ce .'Ulllıttlk... Bu adımı, HW-rmı IW&t m Paşa~ c (D~auu ·ar) 

Bundan ·ıkard:ğıın neticl 
Saadet yoktur.> 

Ev,·eke birbırleri ile 
eden mefhumların bt' ~ 
namıyacağını zannedir 
buki zaman geçtikçe. 
arttıkça anladım kı, bil 
humların bazen hır ar 
maları da mümkıindür. 

Büyük ve .çli Türk 
li'nin e5erlerini tetkık e 
görüyoruz ki, koca has;,a;t•!!'!!"! 

bahtlıktan, ıztırap çek!l'l 
!anıyor. Ondan büyük bit 

yuyor. Şairin nnarınıl' 
olmak, ızıtırap çekmek 
saadettir. Iztırapt~,-, ve 
la kc.rkulma'< ibtemez. 
göre ıztıraptan kurlu 
olmak, mahvolmak derıı 

Ya~lı bir Tiirk filozoftl 
evvel yazmış olduğu fe 
lelerinden birinde. c;a 

insanın hayatından h<J§P 
diye tarif ediyordu. 

;\llakalelerini büyük ıe 
duğum \'e değerli fikirle 
met ettiğim filozofun. 
kındakı bu tarifini, artı 
hayatı, aşağı yukarı oıı 

zaviyeden tetkik ettiğiııt 
zel buldum. 

Saadet mademk• in 
bn-dan memnun olması. 
masıdır. Ve Fuzuli de 
tan, -ıztıraplı hayattan 
Bedbahtlık , ı.ztırap ona 
riyor. Demek ki, bazeJI< 
!ık Ye bahtiyarlık, ıztır 

det, bu birbirine zıt oJııJI 
lar, dost c.labilıyor, hasS 
ıım kalbinde birlikte ya 
ve kc.yun koyuna yataU 

EvYelce hayatı oldtl~ 
adeti de boş \"e manasıı 
diyor ve bu tezatlarla d 
saadetin varlıRındar •ti 

dum .. 
·~ İn•anları ikı~e tt>frı 

Bunlardan bırinci ;ınıi' 
!anlar, dü<ünen, hassas 
sanlard.; düsünceli ve 

• if 
dukları için bedbin b. 
hiye ta~ıyc.rlardı. Dtı~ J 
cın, aciı ve zavallı dıll1 t 
İarı gayet sivri sünguıe 
ta etmı.ş mahiyetleri 111t 
rin tesiri ile ne yapac~ 
şır.nış olan bu bceb9~ 
benim naıarımda halı 
insan olan insan !ardı , 

İkincı sır:.! kadr06'1
11 

ınsanlara da ba ıt n a 

dum. 
DUnya ; te bu ba 

1ünvası •di. O'>Jar ı;a 

fArk•ı s--" 

Ha 

v 

dirm 
hede 
• Lo 

bardı 

den 
!::ılın 
an-

Lo 
da ... ı 
llği 

B·. 
Çok a 
Yar 
l'P bı 

ne de 



...__.A_cı_ı_ı_y_.e_~_e_P_<>_I_t_s__. [ Spor 
Bir salatalık yüzün
den işlenen cinayet 

Yarın yapılacak 
Lig Maçları 

Amerikanın jY an. m milyon liralık Bal/canlar 
Hazırlığı I J mesel eşi 

a.n:=~en'7'.:=d ... ·eroın etutu anşebeke .. .._,_ 
. ed 'ld' . . k l . tnalana -f\... 110 .. k!ıı& p~ ı ıgı veçhile muza ere er~ (Bq tara& 1 inci aayfada) aramada, eroin .imaline mahsua ec- ..._. efta 'le..,, iter sevkıru .._ 

ne bugün nihayet vermiyecek •ıe in satacağını haber almışlar, ero!· za ile kavanoz ve tübler Uatik bo- .._ eUliılme dl'e .. hYTet.ler Od ~ 
önümüzdeki haftayı bazı yüksek nin satın alınacağL yerde gizlenip rular, ocak vesairesile buranın ta- : ....,.. ......,. tııabıain olaa.-
zevat tarafından yapılacak bey · tel"tibat alarak beklemi.şlerdir. mamen bir iınallthane haline ge- =·Dı 

Anadoluhisıırı uhasJn• nata _tahsis edecektir. Amerikanın Uluburlulu Ahmet, elinde bir tirildiği görühniif, maznunların ,&lıbJar ~.:-- blllundutu :mm. 
Oddeiumumr, bir salatalık koparmamn köy VI çiftlik- d•ki maçlar tehir edi di es~i Ingiltere sefiri Kennedy ile tavul olduğu halde buraay gelmiı. hepsi yakalanarak adliyeye veril- 1 - Şimali lloldavn mıntaaamda 
erde Urf Y8 adetleri pak I~. kiri Olmadıyım Söyiiyerek ... İstanbul Futbol Ajanlıpnclau: Wıllkie söz söyliyecek zevat aca- memurlar tarafından ~al~, mi§lerdi Yalnız bulunan morfin ve =:..1aı,..._, Sov:Jetlerin Alnıma 

19.1.941 tarııunde J apllacaK lik sında bulunmaktadır. bavul açıldığı za:man, içinde 4~.kilo eroinin yarım milyon liraya yakın hmma1armı =: .. ı::::-e bu-
kalİll V&rilecek CIZIRIR İRdİrİl•ISİOİ İstedi maçları PRO~ LEHİNDE BİR TEZ kadar baz morfın olduju gorül- sat11 fiatı olacağı söylenmektedir. 2 -11acar.y.,.._. Rumen.hudut 

Bır. tek salatalık .. .;; ... -;. ... ~en işle- ı Fen~bahçe statlı: Vaşinn+"n 17 (AA) _ ingı'lte. müştür. . İşte bu mühim kaçakçılık davası ~ fltilat JlOktua olan Bana& nua-
3 www-

6
"" ' · • Ahmet sorguya çeldlince, bazıla.. dün netieeleııdiıilm · t' M.abk -n bir cinayetin muhakemesi dün Al ı h Saat 11 Fenerbahçe - Beyoğ- reye yapılacak yardım hakkında . 1f ır. eme, 

3 
~ 

inci ağır ceza mahkemesinde man Orln 8Zlr• luspor (B) hakem Necdet Gezen. kanun projesini tetkik eden Mebu- n taCll' olan arkadaşlanndan yinejmaznwılardan yUnız Ali Osmanın lll8JI-;_ sahiDıerlnde =nkedi Sf.. 
n safhaya ge&niftlr. Hadıse şu- 1 -'·ki- . Yan hakemleri Zıya, Neşet. Sa- san Meclisi Hariciye Encumeninde: Uluburlulu Mustafa. .Ahmet. ~e§'et, Jıid!..sede suçu ohnadığı kanaatine TWda ~ llf«i -.Jn .,,;::-
. Oat tarl yeni at 13 Fenerıbahçe - İst. Spor lha- hatipler birbirini takip caerke!1 :~~et ve Ali Osmanla birlikte varmış, beraetine karar ~tır. 4- ıt"'t.eaee ve fimallDllll'uca ~ 
iı-,ym Kıan adında 17 - ld k• k d kem Eşref Mutlu, yan hakemleri diğer taraftan da hükUmet namına u lfl ~ap~ bu:daruıın pa- Diler ımazn~ Bmta.fa bir &aba RadJo Pııeteatne ....._ Alman. 

prıncla bir genç Çatalca civa- harp lm9 OrŞI lf Ziya, Fikret, Saat 15 Galata.sa- projeyi müd:ıfaa edecek §ahsıyet- ra temın ~ijini, bazılarmın mal- sene altı ay yınni gün hapia, 28000 ;:m ~ J'Çtılı tablldatuı p. 

Çukurbostan ,.;1tliğindıe lıfa· ray - Beyoğluspor hakem Şazi ler nrnje lehind ukn' bir tez. zeme tedarik ettığiııi, buılarımn lira para, Ahmet bir sene yedi ay 1 _ Am&:Jı.ı. tabaüll edilebiltr. 
~· (Bqmakaleden devam) T l..-ı. ml . Necd t, r-- e m ı da, buradan .;\nıderiJen sermaye ve .. h . 28 000 lir . uktaki Itacyan ~usu. 

tırtepe mevkiinden geçerken tiea F k t Alın b de- ezcan, yan .u .. e erı e hazırlamışlardır Llylharun k .ı' o- on gun apıs, ' a para, dı nu kurtarmak içuı İtalyaya 78~ ı.. 
pçer. 8 a, anya, u N t · malzemeyle IDuburluda kurdukla· . . . maJc 11zere Baztanı 0 

yramın bahçesinde gördülii sa fa da mavi Majino karşısında dur- eşe· 1 . Iandığı maksat hakkında ortada he"· n imalAthande baz morfin ve ero- jer Ahmet yedı ay hapıs 13,772 li- aatta Yuııaııbt:lln~ :ra.P&)acak tahfi· 

talıklara iımreruniş, bir tane ~ m111tar. 811 mavi Majinonun istila- ~ 9 
5~~ f _ Alt t y (B) men hemen hiçbir tenkit kalnıcl in imal ettiklerini aöylemiftir. Bu- ra para, Mehmet bir sene iki ay lctı~tıerbıi Amavu= ,:eaıtdekJ 

arak yemele baflaımlbr. Bunu kimları ise İngiliz zırhlılanda. ........ t N, "-· t eDoa ke ın U: kem· DUftır. Tenkit edilen şey bil: şahsa radan Uluburluya haber ve me- hapis 28,000 lira para, Neş'et te bir mAnf olmak, ~ 
bah n-'"'am beJr.en K da h d k tli ol mu.em uı'l r n, yan a . . b ,__dar . --1ihi· 2 Sel4ııik 'l _ .. _ 

en çıvan l.:MA~· • • •• ara ve a~a a uvve aa leri Selılmi, Halit, Saat 11 Altın- yanı reıse u - geııış ölU - mur gönderilmiş, oradaki imalit- sene hapis on bin lira para cezaın· - 'ren- buekMta bulu. 
cin yanma koşarak \iddetlı t:nr Almanya, denızde zayıftır. ve tle- y .. ~tler verihnesidir. mahkW:n ecfilmi 

1 
dir wak Yunan lllDIEMenMilai Dımak ve 

t t t B hı'ddetlenen . .. zı- ..1:L!'d'k ln-'I•- tuğ - Topkapı hakem Hümu Sav Nevyork, 17 (A.A., ..._n ... _ . hane de ansızın basılmış, yapılan na ş er . Amavuuııktaki İtaıpa majlı\bi,etini a a IIU§ ır. una ı m~ onuue 1U&U ı çe, .. -·3 • .hakemleri Ne. t 1 • - _, \IC" m• ..... 

yin Ercan da W>ancasmı ç~ taama danm lt.alleillemes bir ae- :n, Y~3 Beşiktaf _ ~:İe .a_ ta cümhurlyetçi partisi namına A- 3-BWcaristaa ve YQSoala ~ f4lz.. 

ek üç~ ateş etmek SUJetile kil abnaldadar. D~ pzetelenle niye, ... hakem Samih Duramoy~ mer~~. Cümhurreisliğine nam-' Knoks'un nutku 1 lngiliz kabinesin- ~ ---~ ...... ..: bu 
yramı öldttrmiiftiir. pba ta ..... ki haber de 1num lhkemleri Muhtar Nihat, saat 15 zetliğinı dwymuş olan Wandel -nleketıeı ... Yunanı.tana ktivveüer 

Dünkü celsede muhakemen'n müeyyittir: Vef hakem T ık Ö- Wilkie dün radyoda bir nutuk soy· <Bat tanlı 1 lncıl l&JfMla> d b d .. • •k lhı' k. 
kikat saftı• bitmif oldutun- cAlman7anua ocık tMmm11 deniz mQ.. ~ - a . ar . liyerek ezcümle demiştir ki: te mihver 500 denizaltı gemisine e azı egışı - ' - ~)'ada itaqan ordularmı mat-

milddei01111MDI iddiasım ser- w.._ deniz Jfwll'I v~ zerengın, yan hakemleri Bahaettin, İntihap mücadelesi.Ddıe ~ malik olacaktır. ı·kı 1 k '°P eden Ingifterenfn lel'best kalan Or-

ttmlstır.. :::..~~~:~ ~doluhisarı aahasumı 00- velt'in rakibi idim. Şimdi bütün Eğer Almanya yeni topraklar !et 1 er Y Q P 1 Q C Q ::ı :!::e!:e ~~te bir cep. 

üddeiumumt dinlenen phit- hava kuvvetıerinln İnıillz dıenfz lmY- zulduğu yüztinden bu sahadaki i· Amerikalılara hitap ediyorum: Son Cenubi Amerikada müteamz bir •- Radyo ıazetesi bunlardan sonra ~ 
·n tehadetlerile suçun sabit ·. vetlerln.e karii btr n yapımp. kinci ~ maçlan tehir edilmit- derece vahim olan halihazır buhrr.· ask.eri devletin yerleşmesinden do B tlerin t fi ttİ- manpnm ~ hiç bir menfa. 

ve ceza kanununun 448 muktedir ol"':"chlm~ itlnfla Alman -- ~- mm geçirirken rei8e bütün salatıi· ğacak neticelerle karşılaşmak is· a •r e at teaıJıı ~ oı. bir ntltfce al· 
• va lwvvetleriniıı Inllliz donanmam' ~. . . . •ı • b k) • mak için Tilrkıyeye taarruz etmesınlı madcfeıdne UJ3Wl ~~- i111ba edel>ilecell hM' nırdlı Nllll lllOP9- yetl~rı .v~. . temiyorsa, bugün A vrupada nazi· fi mesl e eftlJOr muhtemel olmadıtnu ilbe etnıjştir. 

ancak ceza tayin~de H~ın ıanc:1aaı tarafmdan ileri aürillen nazarL- Ame İka • ~ilkie, halen encümende tetld.k terin önüne set çeken Büyük Bri· Londra, 16 (A.A.) _ Beuteriıı BuJsar Kralı BlfyeklDe Girit* 
nın 1I 18pDI bitirmemıt ol· Yeri cedıet&mkWJr. Yazbqı V.W.. r y-, edilmekte olan fngiltereye yardım tanyanın deruz kudretini Alman- diplomatik muhabiri yazıyor: Sof7a. iT (AA.) - Jtoral Boris dila 
ının da nazan dikkate ahnma- yerhartz, makalesini bWl'irken df1or lı:i: k a 1 ş f hakkındaki kanun projesine mu- ~ mlni olmamız İn T k b' ind diğ .... ___ ~ l'IWll kabul etmittlr. Batve 
ı~...-.ir dem'-H- ld· «İnslltıeN ,,_...._ hAia "'dulqıe • . yanın 3 uuuasına gı ız a mes e er 1M4I kil lr••lisine vazi7et bakJrmtfa lbhat 
.ı.ıt .. ,....... "9"'~ • • • hal-efet eden Amenkan sosyalist- lizımdır . . . 9ll!l'!IÜltir 

c- ri*lik vıeJröyleıde her hangi Inaillz adalarmııı mağlılp ~ _ ... tanlı 1 ful_,,..._ ıer· . lider' N ._ · değişıklıkler vukua gelmesı miı{ı- • 

bah'rw.çed• bir salatalık ı.-..:... fikrine JftirAk ~onun.> edilmede 1 _,_ ının ı orman Thomas es Eğer Almanya yni topraklar fet- temeldir. Lord Halifaksin Ameri- ...._ Kamları • ....._ BiJ'leil 
en --ı---- Almaa fleab yil&bafl"••• lutlda name netr n evve anQIA meydan okuyarak demiştir ki: .. Bir kaç ıün evvel Bul&ar :eapeldb 

mahalli örf ve Adetleri pek vaıtllr. Al'Na .... Jmneüed, ta- dün ~ Tokyoda öğrenilen Ben Amerika tarihine inanıyo- hetmek ıızere Okyanusta dola§· k~ Birl~ devl~tl~ri nezdinde bü- Filof Bulgariatanm. bitarafbiım fe7lt 
kırı bir bal olmamasına rağmen giliıı ......._ maili• eMme- Hull'ün aleri hakkında daha ev· ruw. Kendi kabımıza girerek " makta serbest kalli"Sa evveli Cenu yük elçiliğe tayininden sonra ha· etmı.tl Bulgar nazırlan bu nutka mil

an için hilifı dahi düşünü.ıse miftir. Koea Wr ı..tJG m..., adı vel nriitalea yürütülemezdi, demiş merikada bugünkü hayat seviyesi! bf Amerikaya gitmesi ve oranın rıciye müsteşarı Butler'in terfi et- ::=~ söyleJtektedfrlerbtr Dün 

yn:mm l8dece maznunun sala- tistilnde •anavatan m.a. lndte- ve gazetecilerin, Japonyanın yeni ni idame edemeyiz. ,Ancak ticareti çok zengin kaynakların• el koy· tirilmesine intizar olunmutadır. tuk söy~ nama DukoW nu. 
ltoparmasma mlni olmakla reyi müdafaa için, iqina ıalaıa- Bertin ve Vqington büyük elçile- arttırarak, dünya piyaaalannı a;a- ması çok muhtemeldir. Butler, muhtemel olarak Maatü - ~ p&etiall -

lizıım gelirken- tokatlıya· da bulunınaktadır. Bu filo, Almaa tinin ne zaman .hareket edeceklerı rak, di~törleri ezerek yapaca}ı- Birleşik Amerikanın müdafaa- Nazırlığına tayin edilecektir. M'1· Londra. 17' (A.AJ - B.B.C: 

kadar peri gitmesi bu genci hava hiiemiduma kaqı ken - süaline şu cevabı Yermiş+..iı!': mız sulh içind~ ki Amerika ten- aını t.eUmül ettirmek için zama· teveffa Bonar Law'~ otlu B. w. Moıskova ~Olllfo evveitl Ül8Jll BaL 

tahrik mahiyetinde görülmek liisilli m...,fu ·99 aa•faza etme- . Japony~ .Berlin büyük el~ di inkişaf yolunda terakki edeb hı. na muhtaçtır. Çünkü her iki O.kya- Lav'm hariciye müsteprJıima ge- =.:;:;.. =m=~-:.-:: 
. eeJir. a- göre taJin cezası aha ,.ı.nu ~.Yeni 1apı- nm hareketını ayın sonuna talik RUZVELT 20Ô TİCARET GEMİSi nm için tesbit e4ileiı blıiıriye in- tirilmesini de kimse 8Ürpi'b:le b~ ~ __., Ahiımı -.ıeıirdn Sov-

... lan harp pmilerile kudreti ltir kat etmesi muhtenıeldir. Her ne ka· V . gt 17 (AA) R l şaat programının tamamile itam 1 akt B W Law B Ed ret Buipam-muat.aım w maJOmatile 
Mı;hd N mNldaa • ~ i- ... ..-. .... İqilis fiJeau sap- daf hareket tarihi resmen tayin e- ~ın on, . . · · - .. uzve t . . • • şı amıyac ır. · · .' · ~ Bµlgarlstana ıeldi1derine sta1ı olan Taa 

IMatb- ,._ ~ • .._ imtn±Hii:•r. "r.-. ~ dfı.,..ı.- de ~ M'1iik 200 tıcaret gemısınden murekkep ıçın altı sene lazımdır. Bu progra 'evvelce haricjye ııezaretme tayı.it ~anamın tekzibini tekrarl.amıl. smra 
l!!!!!!!!!!!!ll!!!!!ll!ll!!_IB!!I ____ , -'• ...._ pH' la, fnsila.ıe- e1çislnln ~ ayhı aottna b~ filonuaJ i1apıu iıç:in ~ ~ Hasma timdi bat11 PR11f bula- ectjldiji ~ ~ ~~ mall AJmma relait ajj~,. 'fjj ejiiıimım 

11 • 7e ......._ ....... lrl.n tUdiıde, talik ----= w.t..4-__ ,....,_ u-- mwraade ~- auilıuyor. Brze bu umeı incak ~ retMb nd 'M'rfı Miıhnl ......, ••- aft Mlitl-F k 1 1 r .__ wv.u.--u~. ~ ne ™""" .... ,....,....,... ~l'T.' !!!" nl ~•nmt. •~Bular lllkOme-1 r e .... ,..._ filen. iswı+ emretti- kadar- hareı1met tariht>ft8alell ılYia Bu gemiler 300 .. 600 bin dolara Btıyük Britanya ve anm donan- baJunan ,.QeDç mulaafanklrları ~· tehibl~ ........ . 
il naif~ Japmak üzere, UUJva- edilmem1pe de V.apngtgu. büyük belli olwktır. BuDelt aynca b•J ması kazandırabilir ve Büyük Sri- grupuna ~ur. •Jm-.a 8e ........... .ar t '• 

(Baf -.tı 4ittri ,.,,...., tam •IW..~ ~Jdao. elçısi 23 KAmınusanide haı:eket e- tabsisatm verilmeain1 de talep etti tan.ya yqMD• için de bizim 111 'l'm lu.t: Semlal 

~ Zira--.lara.,. Ah ._ .U Jılır t.an ~ decek olan vapurda yer tutm~ ti meaajda tö{Je demettedirc yard1m1TOıza ,muhtttçtır.. o- - " • d 1llllnıd. ı' <A.AJ - Bulp\'fstanm 
da saa~ .... -- .. t1klelW Ye ..... filosu ......_ tur. c- J'eykallde ahval i~de ?·1- Amerika BahriJe Nuırl bundan unun ıçın en Berlia elçiai Drapııof. ~ap ~tmek 

Unıcıaktan ibaretti. Hayatın 7"'" dan .......... Bly(ik Britanya Tokyo, 17 (A.A.) _ PreDI Ko- lunduğumuz cihetle dünyada bas- ..,_. ~kamlar $re~, Bu - -.. tu.ıı ı iMi _,. .. -~ .!.':~ ':~b.. 
maddi ~ kıymet .,,..., -.ı kıydanna aehUklerini farze- noye tarafından timdiki vazi1'tıin gösterecek bir filo buhranı kar§ı· rabnıtan tlire Birlept Amerika- fbllt athldanada • tdmrT il ...., ''-•Jpıb~ ~ ~ 
~ Be lmlr ~ 1'u Ma. .._ enel ltirilldlikleri n~eti hakkında millete yapıla- sında Birleşik Amerika devletlP.rt- bir pmktiıun lMl de ilk safta Baylar! İtte böyle inlliAm p 8!11Mt• ~ iMifak ~ 

mJıtJllıım •na .t laQa"- hig 1ıir _....., Ç6qllia WIJi olaeak, caic beyanattan evvel Japon efka- nin yük gemisi fikdaDına utrama- nuı . il ku -ta hm"fıaaak Ozere llWilni IOTJeı. 
ilkalan~ MlıJrlar 1teklediklerine kavupeak· b"t'· üfuzl . . . ması i in lcll tec!birlft' abn ıı il-. edecek 8 gemısıne mukafb • imftlı 
Bayatı'* micfıi mıe11'eif, ebnek ...... Ahııanlar, aöriilmed• ta- ~nıneleu un ~t ':~~le ~."- milli !mı.at miiktezası old~ Alrnenyanm, ıtaıyanm ve Japon- .,.._ l'ı •• ul ...... r..ııfdn. JT <A.A.> - ftafl 'lleteeb 
vgası W&k1riedmbudlffiDM8iz,. lilis kıJdaıma ftl"lhklan taWlnle -~- ~AYk:!_,J, ~~- . ı ~ bntim• JataDl tahmınen 858 aemiJeri vaı'dı. .-.ı• :pldınm 8Bıatlle ._ ... atla~•, allf) hacn 
•t ruhi menf t t 'ki ·· ...... U'C rw mı-.• ıı:.ı-.a.aıu ile meclis- ' , __ ..&u te,-•hyan •-.-:Here, ........... ~ baJ:soar • ._. m 1 

u, aa peres • ı yuz- de, 1'nıim laava kuvvetleri aahll lerın ~ --~ --ı.--•--- Sonkinun 1942 de rakam-. rJ·ı r-- ~· • daha bariz bir -ı..n aım.ırt.lari Bava 
.. al tak . ..Jı..: beşe . , e ......:.n. -.a-...uuacııı mü- T • • fi d ı.a... • lmibliıtleli .a.. Wr ( • _.... 
, y çı, cemıyqw rıyeye müd1faa11aa 1Qemur ldlçflk ._. meaiUeri arasında iki içtima ak UtUft a tlarl le olacaktır: Amerika oummM. • bn• *==iM cWi tepkkülleri ııeı-. halde Slclq117a 

h oldukluma inandığım. bu birlikleri ~tlald Dk u.r... t.lilmiftii' 342 parça mihver doDamn•"rı 80I -jemit nile .... erin, litmek Ozere Romadao aeçlDllkteclir, 
lardan nefret ediyor&ım. ' • • {Bal mm 1 bıei M,l'fada) ~- JM3 •• Ameri· 1aattl canını, mahaı Knlit ...,.a- ha~ ıPn\alinde bir çok ~ AL. 

llattı ola t.aBa talail ltatu,aları K ha ta altı Jel'de piyasaya ~:le parça, m sihver nk lıciltenı>i. 1..ı l.itia lıtcl· man harp maJ&ıemal , .. ,. •• -_.. Si-
Hayat ve saadet hakkm4ıki -ı ile anavataa m•laafm kıtalan, a tangaya Ya lftirak etmektedirler. ta dım~m-~ paqa lideri fek fqi1ia Jaa1iU 1.--- db'a '" T~ ~-=~ 

JV&U • ""•""""•İnhisarlar dCJimınWıan .... ~ -ı~· dMn refakat ~enler-,.... ...... -
. yeni J.Wkkfm de fU" kendilerini kaqdqacaklardır. Bir taar Bundan ~ Vekile- i1r kqJuıddarınm Wlmfttlr. ~ Bunlarm icabında poliste ve ida-

Hayat manevt bir kuvvettir. Ba- taraftu •tirli kara mftCleri, ruza f1 de ıtelılli tejki!Muıa bo Yi'lda .. ıcı.oq. AmertJD ıu,utere . -~ ........ tek 1tiı' fikir .... ~ ~ ·-·m-
inanlar için acı, buılan için dl i11QC -.te'bsma ı..-..-L .._ <Battarafı 1 hu:üle) mirler vermlftiı'· teıkill~ " · ukumda yekparelepnbe ~ ........... • .-ıı... dlM ftbt'clell 

...,...-, idare binalarmda bü · · Piyuamn açüncü linünd • yardım edilmedll ve qai zaman- tıq • '* tak r 1111tlezinda ,er-
lCizeldir. .._ .. apt Wefe .... 1ril- yük bir ,.an- . e • 1 eribda avvet.11 zddıfaa. ..,._ .. , Yhae &da aalap'•• ... ._O-...IWlletpJ' ...... 1an 
Yqariren 8ldlnmek, lilenleıiıı tla ... tile ıeleeelEti~ V• atik gın çıkanlm1§ ve Catanı.,,1n pr- ftZlyetf ~~ gil1il- da Am mGıaddiD iDJa.. .. bnetlWir iri, ....... al- "Mab•kkaktar. ffmdODr .cım..tar pro-

hlımdla ......- .. ı,. en acı ve -'lrellef ...... ;... ...._ kında da diğer bir hangara ateş ve-- melde olup b aatq ve fi.. lar bmrlan~1 ki· tia ... , ... '"'* .. ...._ .._. pep..,.Janm ...... ,....,... •. BaL 
lltmiDlı IMlpt!.. mn rilmift.ir. Bu hancarda bir QC>k taı- ,..tlanıa ~ ~ 8eJrini calmı eiiylemif ve dem""1" · ftdlıltlW llala .... bBI '* ..ı -auıa ldlll ....... Al. 
t.. allı M • .. ..mıtJae faa lPa cmfttU m..., Jalpir yarenin yandıjı görülmüştür T ._ muhafau eCmMlni temin !çın btl- Bu bize paraca, .....-ıce ft feda- ~. '11• ı ZMm' ' twc10a ı&a-

.,._ ~ --ı ... u..... --ı..ı--, · a,, tün aIAbdarler nezdinde kat,. ...... J'abı JkiliJr, velev ki, llMlt '* &m Mrmekteld mQaraatıan İtaqQı tM-
ts llqat& •Mala Ye ~- w-a-- yare meydaıunm cenup ~'le . .ı. MN;- kirlıkça Na mal oı.cattır. .,,..,..._ pu., hlb ..aın. vlJe en ıma btr mOddet içinde oıma. 

i kabal et ti .. ı...-..-ı ı.. -.9ecek; Kenet " .,,..hrk ... sıralanmlf daran tananler ara- bir ve ~bblllıerl almaktadır. Bu infiratçı bir ~ tncBtereJf leda felAtet ._......_ armJarmı atlNrlr. 
t! .. ftte ...wt... mn•tlııW. .w.p teatlhlere smda da tnmAklar obmqtur. Bu anda fiat Jm.mak husuaunda her t.elkederset w ptm bir &tide W- Şuna biç llPhe '* ld, ..... eı:Ja 

Jlehtut ıııc.n- -.... AlmuJarla mieatlele- mes'ut hldiseden biitün tayyuale- hangi bir hareket ve teşebbüse • çot daha pahalıya ..ı Glur. Bu !fitelda (lleflaci Kol) pw iilt- -Akdr'ıt'MJ bllı:W,ıetl MJeria hesap. 

p pi . tir la et bn pk .rimiz üslerine dönm~dir. meydan verilmiyecek ve vaziye,1'1 harb' ruhu denizler MJrimiyetlnl - lllnetler. mllWWtn IPM IM•d• MrtJ1i aJıDI& eımlatlr. AJman;. 

ilb 1 h 
1111 

• .., ya • Garp çölünde ~')e taarruz icap ettirdiği ımınıa mtedbirler de . ın en almak için AJ. aaeak patlak yeri ehm n ildllk· Jar, ltaqan don•n!Nlunm )'apırup e ms avene -ta -tilflllk elaltilea AJm.g edil-mif.tir. ~mbalar k! laıara dü zamanında •awctır. İngiltıerenm ~ te- Jertlen pebHirJer. İkilikler, Wt muktedir o~a~ Jii 7apmali: fstb'or-
t'D-'--~ 1 IMWe) lmn-etletl ft'rM, 1-dpua ~ " ·~ ~ ı- - -o ·- manyanın gosterdiği gayret ve -'Detin laibl•eslnde •at1ıı bu ıı._ lar. Fakat .uısuıuer bana, CMafftAı ta7-
,_,_... ~ muıııu1.. f • J~ ~ .. tür .... , .- 781'9 UM7damm imha ~ 'bir tanda hltıl!İlf!!!PI '* çıc>k yangınlar ÇJkar- den nm~bAJe,eilni b K.uV'Vetli bir düşman tayyare fi- ıat AGilt'r41)Ü ~ · ak Bntan IUm :mikroplanma ıirebileceklai bombardıman etmek ...W. W 

rnışlar ve somadan gelen tayyare- bul etmek llmmclır. İnıtlizler .,_ ıos.ı •.ıraf•ndan dün Malta üzerme • İngiliz donanması~ _ 
781

ane (partantre) lenlit. mukabele etmilleıdlr. 
ler bilhassa priardan biri ile petrol aiH hWm olduldan halele, IHe çok pidetli bir taarruz yapılnuş- yük mülkiy~~::;,.ı ':r~ ya 

8~~ !aşadığı 
8 
a~ı yd: Yeni harb0: bu müthiı haldbtJ y UDanlılar 

depoları mmtabsmda yangınm Alman hava htlcumlan kaqıauı- tır. Alman Yünkers 8'1 ve Yünkers dan imulı vesikalar verilecek- fJY:.bilir:ge~ı: ~~kaçma- karpaında, artık, lıiç kUme ( .... 
~kallde genişlemiş olduğunu bil- da Noneç ~mda tlıtuuma- 88 rl Cr. 42 İtalyan tayya- tir. şerse, as te e o d bafuakir) veya (li1teral) o-.. CB&ıtaam J iftci •vfda) 

ciinniflerdir, Bir çok infllOJa müp- m.qlardı. Denize hübn rel r akatinde olar limanı Murakabe Bürosuna gelerek Dllf olan lngı~ ab: sibi temayüllerden ve fikir .,... Atına. 17 (A.A.) - Atina A,jaa-
hede ettiren alevler hşkırmıjtır. . . çuşu ile bombudmıan etmiş- ·r hen kayet veya ihltarda ayni zamanda an lıkl d çıkar 41 bflJr mi! aı lailairiyor: 
• Londa, 1'1 (A.A.) - İngiliz bo'n- Al••n Jmvvetlerilllll hav d ır. Avcılanmız düşmanla m t bulu h ların ifadeleri tu· liriz. Denizlerin, hattl bir kısmı-' an: an ne bamda ye Umumi Emaiyet Nezareti tara-
bardıman tayyareleri bugun niztlen ve kara4a ajrıyacaklan ha ebe etmiş ve beş dU n tayya- tulacak b zabıt vara.knUe tes- e kon kaylbettik mı. tnkıll una ar mutlak bir tından 16 hhıdllnun akpmı net-
den sonra gü und Fransız sa- mutterek taarruzlar karş111Dda, resi tahr p edilmi r. Di er b bıt e Jeeektir, ve Asya ubakıkak birlik dışındaki her fikir, Mr Be- edilen ~ teWiitle m8mleket 
büind Ki Alman ı tila erine ta- Biıyitk Britanya kıyılarında tutua- dü an ta esı de ha a. dafi wl. Şıma ve C n 8 finei Kol yataitmr. daltiliHe sükunet hfikiba lilrtlilll 
lıTu e erdır. maluma im.ka mı vardır? larile d rulmu tür, İngiliz hav tır. A. ŞEK.ip biktirilmektedir. 

Lond (AA ) - H va Vo: Almanlar içın, İngiliz donaamaaı kuvvetleri tesısatı dan h b ı ha bekJec1fitnl• sADi YA VE& AT.AM.Urın "18~ m~a~lar tarafuı~ 
da)ııu e n t t etlerinin teb sara uğramamıştır Fa t v 14111ı DfkıCjN RAVALAIUHIN f11t Plllı aluiaa mütemınım maltimata ıio 
lifi: var oldukp, in 11ereye yapılacak ait hususi emval buyuk ola '" Nmba, lllH&n'D .. ,..,...... ...._ re, İtalyanlaruı İgumenitsa'dan çe. 

B anın hava faaliyeti b hücumun nHıl muvaffak ola- müştür. No • Zurau-mfn güğümleri kalaylı killrkeR aötilrdülderi rehineler a-
u1".r..ucıhı Münferıt bir taJ- caimı ke1tirmek mhkün dei'l· Kahır •z• rasm..da eşraftan tlört Y111lanhnın 

Kent eyal ı heri. dir Ahun ,._,.,sınm r •u:,17690 KAbenin yollan bölük a,ölükfOr daha buhmduğu tesbit edilmiıtir, 
a da 1uAr ...... nn. c llk .. r Dilerleri gilai halama da ikıbetl 



8A.YFA-1 ..... ---------------m-ıa• Sizi saadete götüren 

• 

Güzel 
Olmak 

için 
Her ..,,d. ene! 

11hhatli "' parlak bir 
teae, lelı:esls .,. cllb· 
fln bir eilde ..alil< 
ol•alı: liıa..cıır. 

KREM 
PERTEV 

Sisi• ela aildiaiııi 
ftıelıoştırir, p,.cle· 
lerioi bealıywek CH 

laadınr. 

40 oeneli\ lıir t«rtilıe ınahsaltl olaa KREM PERTEV t<rtif 
"ft 1apılıf t.usuıdıı.ld incelik tlelayıaiyle, tenin faıla yaflan· 
m•ın malli olur. Yapa olarak hııawd tüp n vuolarda -

alır. 

• 

1 Devlet Demir yolları U. MUdUrlüQUnden 
Muhammen bedeli 1800 Un olan 3000 adet hem sağ hem ııol taraf Jçln 

70 m/m. IJk ıömme kapı kilidi 3/2/19H Pazartesi ıünll saat (11) oa bL'"de 
Ha7darpapda Gar blnası datıllindekl Komisyon tarafından açık eltsillme uau
lile •im alınacaktır. 

Bu ile girmek ıstoyealerln (135) liralık muvakkat teminat ve kanunun 
ıa,.ın etllli vesaikle birlikte eltailtme günü saatine kadar Komisyona mUra-
raatlan llınndır~ 

PUDRA 
RENGiNiZ 

Hanei•idir? 

On kadında 
fena renkte 

kullanır 

~·eııa ren 'rte bir pud
ra, yüzünüze •rnakvai
lannııs· ve cirkin bir 
ma.nı.ara verir ve sizi 
Jaha yaşlı .ııösterir. En 
nuvafık renııi bulma
nın veııane caresi. vü
ıımuz.wı bir tarafına 

IK DAM 

Ereğli kömürleri 
İşletmesinden: 

3780 numaralı kar una n.üstcnickn neşredilen 2/12899 numaralı 

kara•nal"1enin 3 sayılı kararına ı:öre teşekkül eden Erelıli Havzas: 
Kömürleri Satış Birliğı, 3867 numaralı kanw1 ve 2/14547 sayılı ka· 
rarnamenin tatbıki netıces, ol.ırak l Klinunusanı. 1941 tarıhin

den itibaren tasfiye haline konmuş olmasına binaen sozu geçen 
Birlikle tasfiye tarihine kadar aktedilmiş olan mırl<avelclerin kö
mür teslimi vecibeleri ve işlbu vecibelerden dogacak haklar işlet· 
rnemiz tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. BinB<!nıJeyh 
!. Kanunusani. 1941 tnri'linden itıbaren kömür teslimine müteal
lik. talepler için Zonguldak'ta mahdut mes'uliyetlı Ereğli kömurle· ı 
ri IşlNnıesi müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. ----

İstanl. ul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

l - •'000> ldlo temiz paçavra pazarlıkla salm alınacaktır. 
2 - Pıu.arlılt 2•/1/941 cuma ıünil saat 15 le metro baıuıwı 5 lnd katında 

,..pılac:ııktır. 

S - Muvakkat teminatı 195 llrad<r, 
• - isıeıı:ııı..ruı parasız oJaralt verilmekte olan 18rlruımeleri levızımdan 

aımaıan ve kanunt vesikalan ve muvakkat teminattan Ue um edlJen gün ve 
saatte komiayonda hazır bulunmalan. (310) ,, ____ .. __ ,, 
AKSIRIK 
NEZLE 
Bütün göğüs 
Hastahklarının 

Kara habercisidir 

İstanblll İkinci icra 
fundan: 

Memurlu· 

Tuzlu Balık O. LEON Şirketine borç.. 
lu Yunan tebaasından balık tüccarı Yar
cı PİNOÇİ ve Yorıı KRATZA'nın Yu. 
nan bandıralı Vasilik! namında balıkçı 
gemisinin açık arttırma suretile dall."e-o 
mi.u:e satılın .. ına karar verilmiştir. 

Haya Ve Ko 
HAIIM CiWll!I 
k D R U 

Mütenevvi yemeklerle Mide ve Emayı yormadan lıi 

ÇORBALIK ÇAPAMAR 
Hububat ev sebze komprimeslle bir günlük kıılorınizı t 
lirsiniz. Et ve tavuk suyile mamı:l Mercimek, Beze!) e 
Komprirnelerirniz.in 100 gramlılt paketleri her yerde 15 
lıklan 9 kuruştur. Nefaset suhulet ve ucuzluğunu bır te 
lıyacaksınız. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 
Bu işe alt prtııameler Komiqon4an parasız olarak d:ı!ılılmak1adır. (211) 

Ereğli havzası kömürleri 
Satış birliğinden: 

ir renk ve diker tara
ma ba:;kıı tt.nk pudra 

if •ecrübe etmektir. Bu 
i. crübeyi Tokalon pud

asırun veni ve cazip 
·nklerile yapınız. Bu 
eni renk.l<>r .ııavet mo

lern cClıromoscope• 

Evsafı: Mezkür a:emi 1879 tarihinde 
.İnııilte~e demir malzeme ile inp edil. 
tlllŞ 190 ııayri san ve 96 san lonil~lolu 

olup Şira limanına batlı 37 J4fzi beygir 
kuvvet.ınde Tiriko Ek:spensın buhar ma
kinesi ve muktazl yardımcı makinel~ e 
milceh)ıez olup metrük ve bu yüzden 
oldukça harap bir lıaldedir. Gem:ı:nin 

balık nakliyatında lcullaıuJmasmdan buz 
~e mı.icehhezdir Bu makine te
slsalmda cüter kuvve! ııevkl:yeye a.ı, 
nakinc ve tefcrrurıtı da mevcut olduğu 

J'ibi mctrCık ve oldukça har.ıpıır. Iluh.:l.r j ISTA Ul ELEOIYE 1 
3780 numaralı kanuna m.ıstmiden neşredilen 2/12899 numaralı 

kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkiıl eden Ereğlı Havza
sı Kömürleri Satış Bırliği, ahıren mcvkıı meriyete konulan 3867 

numaralı kal'un ve 2/14547 sayılı kararname hükümlerinin tatbi· 
ki neticesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarıh;nden itıbaren tasfiye 
~aline konmuştur. 

Satış Birliğile şimdiye ]<adar aktedilmiş olan mukavelelerin ki>
mtlr teslimıne müteallik vecibeleri ve işbu vecıbclerden do~acak 

lıaklan Ereğli K5mii.rleri İşletmesi tarafından kabul olunarak kö
mür teslimatı işbu mukaveleler hİİ'kümlerine g5re yapılacağından 
tıu husus için alakadarların Er~Jt'i Kömürleri İşletmesine ve tasfi· 
ve tarihinden evvelki muameleler için dahi merkezi Zonguldakta 
oulun.n, hali tasfiyede Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine 

nüracaat etmeleri Han olunıır. ' 

Amerika 
Japonya 

(Bat tarafı 2 nci ••)'fada) 

lün kolunu kaptırdığı vakit iki 
cephede lıirden, Uzak Şark ve At· 
tas denizinde müsademeye mecbur 
olmak gibi mÜ§kül bir duruma düş 

nıesidir. Hariciye Nazırı Hull, A
merikalılan inıiltereyc yardım ka 
nununu kabule sevk için demekte· 
dir !ı:i: 

·Britanya mağlup oluna, Ame
rika onun yaptığını yapmağa mec
bur olacaktır. Bu hususta hazır 

bulunmazsa, Almanya Atlantiği a· 

l lstanbul ekmek yapıcılar 
cemiyetiııden: 

Cemiyetin heyeti ınnumiyesl 22/ 
1941 perşembe günü saat (13) ten 
(15) e kadar Türbede Esnaf cemi· 
yelleri merkezinde •cra edileceği 
ll!ın olunur. 

Ruzname: 

1940 yılı hesabalının tetluki, 
Müddeti biten azanın nısfmın 

seçilmesi. 

Sultaıaahmet 3 üncü sulh hukuk 

hakimi.itin den: 

Davacı Evelina Nahum vekili a· 

vukat Aziz Nasi tarafından lstan· 
i"<aktır.• Kanun projesine muba· 
lif olanlar için bu izah tarzı lıiraz bulda Eminönü Rüstenıpa§a .ma
leHhhüınldir. Esa en infiratçı fı. hallesi Haraççı hanında ırukım 
yandan (\ oler) in Reuter'in dün Mustafa Reşit vesaire aleyhlerınc 
bildirdiii bir ifade•i harbin önii- a~ılan izalei şüyu davasının du· 

muıdeki nisanda biteceği hakkın· ruşmasmda: müddaaleyblcrden 
tlaki kanaattir. Yani yardımın geç Mu tafa Reşıt ikametgahının meç
kalacafını söylemektedir. Halbuki hu! olmasından dolayı ilanen yapı

lllister Roosevelt, kati istihbarla· 1 lan telıllğat uzerine mahkemede 

rına ıöre, İngiltorcnin maj:lfıp e· ı hazır bu~:ı_nmadıgından gıynp ka· 
clilemiyeceğini temin etmektedir. rarı tl'blıgıne v_c d~ruşmanın srı.ı 

Anı ik · 1. 'k' h d b' 941 saat 10 a tiılikıne karar verıl· er a rıca ı ı ı cep t c rr-
ien harbe tutuşmak endişcsilc nıii 1 rr,iş olduğu cihetle tarıhi ilandan 
tebarrik oldukları için hallı 3·ar· 1 ıttbaren 5 gun zawnda V .az et-

d 
• h d b lir.' 1'. d • med1ğ. takdirde mal-';e. ·ı e kn

mı usu.sun a e ı uzun1uo an j 
. .. . bul edilnıı) ecegi gıv ap kaı arı ma· 

Jazla teenw gosterıyorlar. :tlaama· kamına kaım olmak üzere ilanen 
fih Japonya için de ihtiyatlı olma·; tebliğ olunur. 2069) 
yı müstelzim iıniller yok değildir., _____________ _ 

İki ceph de harp endişesi Tokyo ğuşmaya hasretmiş olacaktır. 
için d~ha .kuvvetle varittir. Çünkü 1 Biııaenaleyh, bütün püriiılü ve 
Aıııerıka ile çarpışma elyevm de- 'h ·ı~•1ı kt 1 lı 

1 

ı tı .., no a ara ve esas ayrı· 
·nm etmekte olan Çin miisaraası· • • 

1 k d h ı .k. 1 lıklara ragmeıı, iki taraf içın de 
nu zam o uuara · 1 er a ı ı cep 1e 

d 1 · t h kk k d kt" [tehlikenin büyüklüğü bir nevi SÜ· muca e esı a a u e ece ır, 

F k t J 
.. kQn İlmili olabilir. Yeni Japon Se· 

a a ayrıca aponyaya gore, 

b• - - - h 1 hl'k · d firi Amiral Ki~i Saboro Nomora 
ır uçun<"u cep e e ı esı • \'ar• . . . 

dır: Ru•ya da halen Amerika ıibi hu mülıım va.ııfede muvaUak ola· 

Çine yardım etmektedir. Bir A· lıilirae, hem kendi memleketine, 

111erilr.a • Japon müsellih lhti!Af:ı, hem Amerilr.aya, hem de belki lıü· 

&usyaya, Japon lı.iıbu.sundan kur· ttln dünyaya en büyük lılr hizıne· 

tıı1malr. için yeni lıir limit ve fır· 

At verelıilir, Biıhusııs ki, Alman· 

:ıa o ıünlerde İngifü • Amerikan 

.,;qtenk t zylkini lr.al'fılamak ti· 
sere blltlln kudretini e devAs& lıo· • 

ti ifa etmiı olacaktır. Fakat akbıa 

ve mantığın hissiyat ve menfaatle· 

re ıı:alebe etmesi muhakkak mı· 
dır? 

Hiııe . Şiiri BABAN yın -

akinesi sayesinde .... 
ıstırılmıstır. Si.hramiı 
ıır ııöz. hemen kusur
uz bir itina ile renkleri 
ntihap eder ve artık 
makyailamnıs- man
·araya nihayet verir. Cilt Ue ııa· 
et ııüzel bir tarzda imtizac eden 

JU pudra adeta tabil ıtibi ıı&te • 
r. Tokalon pudrası hususi bir 

usul dahilinde •Krema köPüitih ile 
k&rl§tırılmıştır. Bu sayede bütün 
'lÜn sabit kalır ve ne vaiımur ve 
iizdrdan ne de fazla terleme • 
'en kat'iuen müteessir olmaz. He
rıen bu.ııünden Tokalan pudrasını 
•ecrül~ ediniz. Teninizin lliizel • 

tieini ııöreceksiniz. 

İstanbul ziraat mektebi 
müdürlüğüadea : 
Melrlebimız 18bit atrma7e çlttlilf lto.. 

)'Wllanndan bu yıl elde ~-ti talı· 
mJn edilen 12000 kilo süt 1380 lira mu
hammen bedelle 31/1/1941 Cuma günü 
saat on beşle mevcut f811nam07e göre 

1 

21lfl0 ::. 

GRIPI 
alarak )'Ok edebllinılnlz. Grlpln. 
Radyolin müesseselerinde fevkala
de itinalarla hnı.ırlanır. Rahatsız

lıklan, drılan defetmekte bir 
pan:ıehlr kudreti gösterir. Kat. 
blnize, midenize ve böbreklertnı... 

ze yorgunluk vermez. 
J,liınmııında ıünde S acld almır. 
Taklıtlerlnden sakınınlZ ve her 

1enle pullu kutuları ımırla 
isteyiniz. 

oçık arttırma il• ihale edllecelttlr. Ta· 
llplerin mezkQr günde teminatı muvak
ltalA!SI olan 103 lira 50 'lturuıta mektep-
teki komlsyona müracaaUan. 
Şartname İstanbul Ziraat MtidOrlll

ğünde ve mektepte sabit sermaye mu~ 
hasipliltinde ııırtııebilir. 

2000.-

• 1000 - 3000. 

! 750 ::. 1500.-

4 500 2000.-,. 250 - 2000.-

15 100 ::: 3'1'0.-

30 50 - 4000-

ı CIG %0 6000.-

- --

Türkiye it bankasına para ya lırmakl. yaı
ııı:ı: para biriktirmiı olma:ı:, aynı zamanda 

ta!iin" .i de denemit oh ·nuz. 

Jlleııid•ler: 4 tubaı, ı Jla- \ \11:..,..baııı.lı n lı-banau 
1 Atus* 1 İlı:bıel· he'"ı>lıı.nnda en u elli u. 

P~ ' , raw bul1111anla.r kur'aıa 
tetrın tarlhl•rin<k 7a1nlır · dahil eclilirler. 

kazanı da ayıu mahiyettedir. Ahşap o· ll••••••••••••••m•••••••ı•-ıf 
. :.nn güverte kimılen harap ve ıu tutmaz 
vaziyetlccHr. Ve bazı aksaııı mantarlaş
ınış ve bazı yt-rlcrindc de delikler hu .. 
sule gelrıılştir. Bu itib~rla güvertesi hıq 
bir suretle irtitade erlılcce-k vaziyetto 

1 
(leğlldlr. A!Mı ıeyrlyeden mevcuı olan. 
)ar dahi lşo yar:ım•z bir haldedir. Tek· 
nenin demir aksamı dahilen çok harap 
ve tamire muhta~tır. Gen1i aenelerden 
beri havuzlanmanuş olması ba..-bil~ bu 
kısımda da muhJm bir tamirat cıkması 
muhtemeldir. Geminin gtiv< rlesıne ) .. ğ. 
mur vesaire ile ıeıen suların aüıgeç gibJ 
dahiline akarak .silintada toplanması ve 
lopl..nan sulan tahliye edecek tulumba 
ve aalre gibi vesa.it te mevcut olmnma-

1
!11'dan vazıyeU meşkQk bulunan kari. 
nealnde mevcut bulunabilecek he~ hangi 
bir delik.ten girecek sulan yenecek ve
sait yoktur. Gemiye 3982 lira kıymet 
takdir edllınlştır. 

1 - İşbu ıemlnln arttırma ı;artnamesl 
27/1/941 Pazarteal glınünden itibaren 
herkesin görm .. ı için dairemizde açık
tır. İ!Anda ,.azılı olanlardan fazla malü. 
mat almak isteyenler bu şartnameye ve 
938/5185 numaralı dosyada mevcut va
ı.iyet zaptını ıörebilirler. 

2 - Arttırmaya iştirAk için muham .. 
men kıymetın % 7 buçuğu nisbelinde 
pey akçesi veya Milll bir bankıının te-
ı:ninat mektubunun ibrazı U.zımdır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diler 
alAkadarlarm ve irtifak luıkkı sahipleri
nin gemi üzerindeki haklannı, bususüe 

Büytikdercde Mallızdere sckuğı ile Yemı;;lf sok>ğı ka:dır 
ratında kullanılmnk Ozerc ,Uzwnu olan 300 metre mil< bı ka dınm 
mornh kanunun 43 üncü meddesinfn so.n fıkrasına göre pazarlık 
nacııklır. Tahmin bedel! 750 lira ve ili< teminatı 56 !ıra 25 , uruşlU 

Zabıt ve Muamel!ıl müdurıugu kalcmınde cörülebilır. İhale 27/l 
ıesi günü saat H le daimi encümende yapılacaktır. Tnlıplerin 
m:ıkbuz veya mektupları ve 940 yılına ail tıcaret odası vc:ıiltaJ.arll 
mu:ıyyen saatte daimt encümende bulwımatan. 

İstanbul kasaplar cemiyetinden 
Cemiyetimizin 940 yılı hesaba tının tetkiki, İdare Hey 

rası ve müddeti nizarnisini ikmal eden İdare hey'cti tızası 
nilertnln intihabı için hey'etı umumiye kongresi aktedıl 

Cemiyetimize kayıtlı fizanın Sıhhi muayene cüzdanlarıle 

Çarşamba günü saat 10 dan 11 e kadar Mezbahada Kasa 
yeti Merkezine gelmeleri rica olu nur. , 

Ei 
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E: 
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F: = 
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Sahibi: ıı: • i Z Z E T • Naşrlyat dlrclttörü: Cevdet Karab 
Baı<ldığı 7er: •Son TeJııraf> matbaa.. 

Ziraat Banka 
Kuruluş Taril:i ı 1888 

Sermayeeiı 100,000,000 Türk Lira&1 

faiz ve masr•fa dair olan iddialarını ıa. 1§ Şube ve A jaııı adedi ı 265 
rihi il.ftndan itibaren 15 gün içinde ev- ~ 
rakı mıısbiı..ıerue birlikte dairemize bil· !§ Zirai ve ticari her nevi banka muamel 
dinnelldirler. Aksi halde hakları geml ı== 
~aydılo sabit olmadıkça salış bedelinlıı g '!"'""'""""""l~'<::'.'i:!ft:;"';·~r-;--~;- ,,.....~·- .,.,....,...-..,. ·r• 
paylaşmasından bar.ç kalırlar. = 

4 - Gt'ml 7 /2/041 tonhlne ras1lıyaıı 1'E ~~ ...... 
Cuma glınn saat 10 dan 12 ye kadar da. ~ 
irem!zde satılaeaktır. ArttJrma bedeli ~ 
muhammen kıymetin % 70 beşıııl bul· ~ 

:!• ;~n s:~~~:cn~::~::~:~~~ 1 ~ 
takdirde en !aı.la arıtırann. ın:ıe edilir. J li 
Aks! halde arttırnnların t~1ahhüdü bak.J ri 

= kalmak ıartile saıu 10 gün temdit edile- f@. 
re!< 17/2/941 T. ne rasllıyan Pazartesi ~ f.7,-,~-;;;.'~"' 
günü eynı s:ı.atte yapılo.cak olan arttır- ::= 
mada ısatış lrteyenin alacağına rilçharu E-5 
olan alacaklar mecmuunu geçtiği tak• 1 ~ 
dirde en çok arttırana Uç defa nida e-1 ~ 
dilmek m..'l"f'ti..le ahale olunacnktır. Ea 

5 - ~m1 kendisine ihale olwıan ı § W;~rr!;;.ı~~it~t"l 
ltinue derhal veya verilen mühlet için• g; i:"'°""~t... 
de pardyl verm<"ı...~" ihale kararı fe::ıJıc. = 
dilerek kendi.,inden evvel en yük.sek tclt ~ 
lifle bulonan kim.oıe arzelmlş olduğu be. E 
de-lle aJmıya razı olursa ona, razı olmaı· ~ .ı.;.;.:.::.ıı..:ı,.m 
sa veya bulunamazsa kanwıi tarifat da.. § 

f'j 
irf'Sinde arttırmıya çıkanlır, eu çok art. ~ 

Para biriktirenlere !ırana lhal., ed lir v~ iki ihale berleli ~ 
arasındaki fnrk ve geçen günlerin faizi ı=ı 

~~~,,,~:-1.~~~lwzın müşteriyi ev- ~ 28,800 Lira ikramiye V eriY 
6 - Gemi Haliçte Fener .iskelesi itti. 13 

salinde demirli olaruk bultınmaktadır. IZiraat Bankasında lr.umlıaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplııt' 
7 - Alıcı nrıtırma bedeli haricinde o- az 50 Jiruı lıahınanlara senede ' defa eekllecek kur'a ile 

!arak bll gemi üzerinde tahakkuk ede. ~ pl.liııa ıöre llını.miyc dajptılacaktır. 
cck rDsumu bahriye ve gQmrUk mi ~ ' adet 1.000 Liralık 4.00 
ve tescil masranan ve belediye his esi 

11
.. ' • 500 • Z.000 

ve nhtnn ret.mi vt" muamele vergisi ve 4 • 251 • l.COO 
sair bikDmle rü um müşterlye aittir. 40 • 100 • 4.000 
% 2.liO tellAliye ile mevcut ise aa ın• ı 100 • 150 • 5.000 
dan evvel tahakkuk •tmif d•nlz nhtım 1 120 • U • 4.POO 
rüsumları borçluya alt olup salış bede 180 • ZO • 3.200 

tinden ödenir. 1 DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ecne lç!Dde ııo 
Daire gemiyi yukarıda yazılı hali h - 1 

-1sai!ı düsmivenlere ikramıye c;ı:ktıiıı takJ rde %. 2~. fa% .,, •• ı 
:zır vaziyetile mllşterlye teslim «l<'l' T•- ı -; ektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 EvHil 1 Blrmcıkinun. 
tip olanlorın b<yan olunan gün \e saat-ı 1 Haz ran tarihlemıde çekflecektı.r. 

ı t"" datPftnizt' mUracaotları ıl n o ~ • 
(938 5185) lllıll mııııııııınıı 1 


