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Papa, Başvekilimize ı 
bir hediye gönde•-di 
Bu, içinde Akdenizin eski 'Ve 

1 nadide haritaları bulunan el 
yazması kıymetli bir kitaptır, 

Ankara, 18 (/ktlam lltııhabiriıulcn) - Ovendiii
,,.. 6ÖN, Papa, AkJenwn eM~ı ve naaide haritalanm 
havi, Latince ve el yazm --ı kıymetli bir kitabı Bape
limiz tloktor Relik Sayda .• ıa hediye etmiıtir. Bqvekili
mi::ı., bu kıymetli ucri Türk Tarih Kurumana hetli,,. 
etrniıtir. r 
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Amerika kork
makta haklıdır 

Çünkü /ngiltere mağlup 
ve lngili:z. donanmaaı 
mahvolduğu takdirde bü
tün dünyayı tutan kuvvet 
muva:z.eneai bozulacak ve 
Amerika, totalita devlet. 
ler karıı•ında yalnız. lıa- ı 
laralı mağlup olacaktu. 
rn: e == 
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TAKViM 
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19 - iklııclklnun P A Z A il tö.aderi-
len enU: Yıl: 1941 Ay: 1 - CJn: 19 
aerı Ta- Rumi: 1356 - 2 inci kAnun 6 

mm.. Hlcrı: 1359 - Zlltuc...~ 21 

Sott T(ltf~~ Motbtv.rn.ntla Ba~:lır 

Sof yada -Gene Diplomatik fa· 
aliyetler başladı 

Alman Elçisi 
Hariciye Nazın 

Jile Uzun Bir 

1 K;~'n;ıv~;~if:·r;~;:ı; 
yarın foklanacak 

• 
Sovl'et • Bulgar Ticaret 

müza ~ereleri ilerliyor 
Sofya, 18 (A.A.) - Reuter: 

FfATI 
HERYERDE 

5 
KURUŞTUR 

Çörçillıı istih'ltlmlırJa örüldüğüna söylediği fngiliz adasında, İngiltere 
askerlerin endahtta iNbet derecf'sini dürbünle tetkik ediyor 

Kralı, 

Bir Yunan avcı tayaresine 
nıitralyöz kur~unu şeritleri 

yerleştiriliyor Bulgar hükümet merkczı şlnıdJ bazı 
diplomatik f tydll' sah~c olmnkta-

dır. Dun Almnn el 1 Von Rıchthofcnl Parlak bir Yu
hanrıye nazın Popof ile uzun bı.r mil· 

Çörçilin 
Nutku ... ı: 

- ı; kat Y pmı tır. Alman elç ı geçende f • d h • t 1 başvckıl Fılof ılc de goruşmu tıl. nan za crı a a 1 a ! y a n Aynı znmanda mal ye n.ıurı BoJılof, 
Sovyct elçı ı Lanretıer He ticari mcse- - -·••-----

K ad 1 n 1 r 1 
1 

~~~c1rre.daır goru~mclerıne devam etmek- T 
....... " oskana Kurtları ,, 

Sôylend ğıne göre bu gllrüşmeler iki 1 1 
- -- Jmemleket içın memnunıyetl mucıp ola- atlı ta Y•D fırkasın-

R d M c:ak bir şekilde llerlemcktedır. d lOOO • J d oma a USQ- Baıv~kll Kral iıe Gorüıtti ID esır & ID 1 

ı--~ 

~ 

Yazan: Abidin DAVER 

A merikanm hciltereye 
yardımı meselesinde ef
kin umumiyeyi ikna 

"Emelim Hitlerizmi Avru 
p•dan söküp af mıkhr. ,, 

---·---
lngiltere adası I 1 h d So!ya, 18 ~A.A.) - D.N.B. bildiriyor: AUna 18 (A.A.) _ Yunan ordUMa li ni a c y i n e Kr.al, evvclkı gün. başvekil ıırofesör Fı. ~kun.:ındanlığı tarafından dün akl&l8 

Jof u kabul <'tmıştır. Başvekıl kendisine . 
11 

ı tebUt· 

ifin, aliluıdular büyilk pJHtler 
1arfedi1orlar. Mahdut miktarda ol- f 
malda larıratçılanı, aemize li-

istihkimlarla j 
örülmüştür 

aıııcılara Ye J.aalırı tahrik ve tq-1 t 

wik .._ .u1ıı._ ·~ -~t~iSıiii;al • 
lanu, Beıinei Kela brp, fillir ... , f 1942 de harp mÜs•vl 
lıınında lalyilk bir mUcadele açıl- ıartlar içiade oJacak 
•uştır. Baıta Ctlmlnurelsi Kooee- 1 
Yelt, hatta onaa son intihabındald Londra, 18 (A.A.) - Bajvek.il 
ına~lüp rakibi Vilki olmak here, t.p11z tleltn,erlerl seJir laalhulr Churchill dü.n akşam Glascow'da 
lngıltereye yardım taraftan olaa- şehrin müdafaa teşkilatını 1elti§ 
lar, her gün Parlamentoda, radyo- A K O E N 1 Z O E ettikten sonra beklenilmiyen blr 
da, gazetelerde, fikirlerini Hfl'e· nutuk irad etmiş ve ezcümle demi§-
diyorlar. Soa cfinlerde, Amiral l T) ı• K E tir ki: 
Stirlinı, Amerika Harbiye Nuın f • c- Sizlere üzerinde yürildüğü-
Stimson. Bahriye Nazın AlbayJ 
Knob, Maliye !'ıillDJ'ı Morgen Tav, H n c u m u müz yolun kolayca geçilebileceği 
İn&iltereye hami yardım ltbu· J u gibi bir vaidde bulunamıyacağım. 
munda ID'ar etmiılerdir. ( • Karşımızda bir çok tehlikeler gö-

Bahriye Nazın, Mebusan Mecll- J •
1
• L • (Arkası Sa. 5, Sli. 2 de) 

ıinin Hariciye Encümeninde soru- ngı 11 D•ahyatını an-
lan suallere cevap verirken, mih· cak hafıf çe güçleş- ' D R 1 YAT ( K 'TE 
verin, y~ni Almanya, İtalya ve Ja- --·-----
ponyanm zaferi halinde Amerika- tirebileceği anlaşılıyor Asker ciolu iki 

•• • t ı vaziyet ho ,kkında izahat vermi lir. j n~redııen as numara resm · n Ü m ay l Ş yap } af Tuna Konferansı Yann Toplanıyor Bugiln yapılan muvafialdyetll hare. 

Blitrei, 18 (A.A.) - Gazetelerm bll. J kit esıamıda tahkim edilmlı baz.ı mev .. 

B .. .. b ~l . . (Devamı Sa. 5, Sü. '1 de) (Arkası SL 5, Sü. ı de> utunzu ıı erın P"Tlı· ! • "' • n 

rc€girmeblterlitenıırOOildi ! .Ünakal~- Vekili~İ~ 
enu ayaya 

Trenler dolusu Al- lzmirde tetkikleri 
Keialdbüm RQZVELT • 

• maD 2Sk8fl f8Şf 01J0f Vekil, Deniz ve Demir1ol1arı idarelerile Ter-
Amerı kan Ankara radyo gazcı..;, diın ak- 1aneyi Ye Çamlık tünelini gö:ıdea geçirdi 

Y d camk.i neşriyat nda, italyaya Al- t . 18 (lkd l\l h b" 
3 r 1 m 1 r- . zmır, am u a ırın-

1
, man yard!mının yalnız Akdenızde d ) 8 . ·'d tt b · b · .. en - ır muu e en erı şe ra. 
kullanılan tayareler gondermek- d b 1 .l\I k ı t v k li-

• 1 ten ibaret kaJmadıgın' trenler do- mız Cee ud utuKau . uui a ada be ı . 

l .T • • E •• . \ . . i 1 miz v e erını nce ayı, ura· 
.ıarıcıye ncumenınde 'lusu Alınan askerinin ~ımı:ılı ta • ı daki tetkiklerine devam etmekte-

r O • e ıı in yadan _ge.~~rek c.enubı _ttal~ava dır. Vekil, sekızınci işletme müdü-
p ) sevkedıldıgı haberı verudığını bıl- rile birlikte Demiryolları İdaresi 

müzakeresi ynpılıyor dirmi.,tir. atöhel rmi, muhtelif servislerini 
il- Radyo gazetesı, İtalvanın dahili ve binaları gezmiştir. 

vaziyetinden bahsederken ezcümle Valiyi, Mustahkem Me\•ki Ko-

Har b İye Nazırı !demiştir ki: matanını, Belediye Rei 1111 ve Par-
nın da tehlikeye düşeceğini söyle- •-

nıiş ve §Öyle demiştir: s·· ... h ··kı·· ., ltalyan transat- ''lngiıtere ma&lup of ursa 
cÖnümüzd('ki senelerde, mihver 11a ru u gemı er 

Birleşik Amerika donaıunasına 1 t•gv • b t ld har b 8 Q İ r 8CBğ1 Z,, dadi 

1 
«- Bütün İtalyan zabitlerinin 

tiyi de zi) arct eden VekiJ, De\ let 
!aşist partisine girmeleri emred J. Demir) ollarının AJsancaktaki is· 
miştir. AmC'r 

1 ın kaynaklarından tasyonunu, Basmahane istnsyonun 
(Devamı Sa. 5, Sü. '1 de) daki servisleri de gezerek tetkik· 

--4·----
z~~!ılardan den~~al~ıJanna kadar Yunan i stana ıardı an 1 1 a ırı ı ·-- 81 R T ~MEN N 1 !erde bulunmuştur. 

butun harp gemııerınde adetçe te-. Londra, 18 (A.A.) - Atina raci· R Jt 
fevvuk edecektir. Mihverin donan.I Londra, 18 (A.A.) - Akdenizde yosu bildiriyor: UZVC gazele- ''H.fl • d • • lüğünü, muhtelif tesisatı, ter~nne-
masında erı kuvvetli tezayüt deni- İngiliz filosuna yapılan pike hü· j 15354 ton Zinde Liguria ve 20000 •• •• •• l Crl CDJZID yi de eezip tetkiklerde bulunan 

Diin, İşletme Mfütiirlüğü ile Li
man rİ) aseti, Denieyolları l\füdilr-

1"0naıralit VekilimtJ: zaltılannda olacaktır. Mihverın 1 cumlarını_tctkik roen ~eutcr aJan- ton bacmmtıe Lo~bardia İtaJ)anl cilerle goruştu ·d·b• d •• • (Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) 
bugunku denizaltı mevcudunu 284,sının denızcıhk muhabın §Unlan transatlantikleri Adriyatık deni- . l ın e gormeyı ·-------------.. -.--.... --...... --. ........ _____ ...... _ .. __ 
tane tahmin ediyorum. Fakat öylE> 1 yazmaktadır: zinde Arnavutluğa asker naklet· Vaşıngton, 18 (A.A.) - Harbı~e j • • f ~ ~ 

CEVDET KERiM INCEDAYl 

zannediyorum ki, nıhayet 1943 Uı Mısır ve Trablus harekatı Orta mekte oldukları bir sırada torpil- )laz.n Stımso~ M~usan Meclısı çok J S t C r d J m • " f o (.1 (.1 1 l el ] 
mıhver 500 denizaltı gemisine ma- Şarka her ne' i takv;ye kıl' al. rı ve leuenk baıırılmı.l.,dır.Bu haberi Harıciye Encumenı huzurunda ~ .rJ. rı Ç TI e n 
lik olacakt r. levazım gönderilmesine iht:yaç Yunanlıların eliııc diişen ltalyau yaptı~ı beyanatta ıcongrenın Roo· • • • ~ - ~ 

•Eger Biri ik Amerika devlet· gö termemıstlr. Bu yardımlar kıs- esirleri nrmiştır. sevelt'e, demokrasılere yapılacak ~merika Ayın Mıchsı ffı. Almanların sırf kendilerini önce B •• k •• h 
'ter~ Cenubi Amerık"da mütearıu men Akdeniz kıs men de Ümitbur- Atina rıd~·osu spiker~ftalyan e- yardıma mı.iteda.r ka~'lU.!l proje.:.ile I • • . dan Avrupa, sonra da dünya . hakimi· U gun U ar P 
bir askeri devletin yerleşmesin· nu yolu ile sevkedilmiştir. Akde- si.rl<>::uin ifadelerini Yunan mat- istediği guıış ı.~esu·ıvetlt:ri tnm rlCIJ8 EncUmenı azasın 1 yetine layık göstermek içın çıkar- K 
den doğacak neticelerle karşılaş- (Devamı Sa S. SU. 5 de) - \~rkası Sa. s, SU. 4 de) (Arh ı S!· ~. 5-:i 6 da) l b İ r z 1 t b Ö y 1 9 S Ö J f 8 d İ dıkları ırk. nazariy~sinin !hni hiç- Q,. Ş 1 S l R d Q 
mak istem· rsa bugtln Avrupa· - - "' , ., •• · · es --. .., ı k bir luynıctı olruadıgmı aJans tek· 
da naz ın ön~(' et Çl' n Bu , an !Jtt ı..B "' • d .. 1 d r•ev)ork, l8 (A.A.) - Denıo - ıdpleriııe lüzum kalmarlan herkes / r k la,. 
J11k Bnt nvanın tın· Sp -'!.._. , arO UmUtllJ heyeti UD top an J rat iiyan izasmdaıı ve sabık muh~-,1 bilir. Aurlardnnberi Arap saçı ıi-
Almıınyanın yıkm 8 Ç 1 1 k r • • E il i ~ bi karışmış ırklar arasında kımın .. • • l't'"'lerden olup son zamanlarda a- . Yazan· A ŞEK 1 p 
nıamız laz mdır. t " . ı ari oldı.-•unu, kimin olmadığmı ta-1 k h 

,_an meclisi Harıcıye ne men a- _ v U a Yazı ane- zalığına seçilen Cart~.r Glruı verdı- •in etmek ancak Allabm bılc:,ile- arkını Fransa, İtalya Te Rumenler 1ng1. 1 ı· z le rl e an ği bir miılakatta ezcumle ıunları ) - . . d" teşkil etmektedirler. 
.. . . ce•'"I hır şey ır. 

ı ı d soJ 1cmıştır: . . . . ~ . Eğer büyük harpler gibi zorlu 1 • } d • ı ? •Ben Alman .:a derhal harp i- Fakat şu bıldığımız kla.sık ırk aşma lmz an 1 eri n O ma ır y" ·· b ·· k · h b' anlar milletlerin ırki kabili) etle-• 1 n l'd im ~·ne tar {t mı t' ı t ta nif' n gore, ug_un u .. ar '." 
d hü l ( eli rine bir mihenk tası teşkil ediyor-

Bunu tesbit eden talimstname hararetli 
münakış lardan sonra kabul edildi 

btl hell im sah i fıkr" dir ve a ke dikkate l' er teza r er go er • 
sa, Avrupada bütün Lalin ırkını• 

rı b kı nJan tav i e edılmc l' 1 duçar oldugu akıbeti bir teaadüfle 
) ık olup olmadı mı d bıhı yo- izah etmek pek güştür. 

Buna mukabil, mesela Anglosak
son ırk"' ani surette avlnnınış ol· 
duğu halde, ırki seci~ esini ve dl· 
namik hayat kudreti fomck olan 
mücadele kabiliyetini a la kaybet· 
memiş bulunduğunu, '.\'İne harbin 

(Arkası Sa. 1, Sü. ı de) 
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~-- Ali RESULDEN SONRA---.. 

BAGDADIN 
SON GUNLERi .,. _____ _ 

YAZAN : ZİYA ŞAKIR , 
Tefrika numaranı :lS 

~alife, sarfettiğinden hiçbir kımseye 
hesap vermeğe mecbur değildi 

BU insan mahşeri, gelişigüzel l -Askerler. 

ıiare edilemezdi. Bıuı.ı binaen, hal- 2 - (Havas) smıiwa meıısup 
.ı:ı muhtelif içtimai sınıflara ayır- olanların dost ve mensupları. 

mak icap etti. En yüksek tabakayı 3 _ (Meva!') .. yani (Arap) kav
Cıeşkil edenlere, (Hava::) denildi. mine meııı;up olmıyaı:i, fakat arap-

Bu sınıfı teşkil eden mümtaz !ar himavesi:ıı.i kabul etmı~ olan ya
zümrenin en başında (Halife) geli- hancı unsurlara mensup mühim 
'Y'H"lu... Halife, hem dini ve hem kimseler. 

fi.yasi hakimiyeti nefsinde birleşti- 4 - Halifenin, vezirlerin. (Ha
ren bir (Hükümdar) dı. Nefsi, vas) sınıfına dahil zevatın hademe
(Mukaddes) ti. İradesi (Mutlak) tı. 

!eri. 
{ResUlullah) ın makamını işgal edi-

Bunlardan (asker) !er, ordumm 

esasını teşkil ediyorou. Ve bunların 
en başında da, halifelerin (Jıası;a) 

yor<h.ı. Ve Abbaı.i ülkesi hudutları 
içinde yaşıyan her fert, onun emir 
ve iradesine itaate mecburdu ... 
Memleketin bütün serveti, ouun denilen maiyet bölükleri lbuhınu-
malı idi. Ne aldığından ve ne de yo'l.'du. İlle zamanlarda adetleri iki 

sarfettiğinden, ).iç kimseye hesap bini tecavüz etmiyen bassalar, doğ
~meye mecbur değildi. Aynı za- rudan doğruya halifenin besledijp. 
manda, halkt da dilediği gibi kul- ve şahsını muhafazaya ·memur etiği 
lruımak hakkına malikti. En yük- askerlerdi. Bunlar harp ordusuna 
&ek ve en mümtaz mevkide bulu- dahil değillerdi. Ayni zamanda, ve
nnn bir zatı, ahali sınıflarının en zirler, ve (vali) !er de, servetleri 
aşağı derecelerine indirmek, onun nisbetinde asker beslerlerdi. Ve 
bütün malını müsadere etmek, hat- bunları da ekseriya o zevatın kö~ 
ta k1$8 bir emrile derhal ölüme h~ !eri veyahut çocukt~n ycli~W.'liik
vale eylemek halifenin kısa 'bir leri _gençler teşkil ederlerdi ... .A:;ıl 
emrine bağlı olduğıı gibi, en adi bir ~ükfunet ordusu, ~~rdan h.ariç
köleyi kolundan tutarak (Vezaret) ti. Bu ordu da; Turk lel'den, Iran
makamına çıkanvennek te yine lı'lardan, Berbui'lerden, Ha~li
halıfenin arzusuna tabi bir' keyii- 1~'1-den, Yemen'lilerden mürekkep
retti. ti. Her milletin ayrı bir fırkası ve 

(Havas) sınıfını -halifeden sonra
(Elmail - müluk) denilen (Abbasi 
premleri) ve (Hiı~irni) hanedanını; 
mensup zevat ile (Eşraf) denilen 
ve (Sülalei Peygamberi) den ol
duklarını iddia edenler ve devlet 
.ticali teşkil ediyordu, 

ayrı bır kışlDi!ı vardı. Burlara, yi

ne kendi milletlerinden olan zabit
ler kumanda ediyorlardı.. .. Halife
ler, askerlere çok iyi bakıyorlar, 

isyan ve ihtilal korkusu ile bunla
rı çok hoş tutuyorlardı. Fakat, şa
yet bir fırka :iı;yan ederse, onu di
ğer fırkalarla tedip edebilmek için 
de, askerler arasında mahirane si-(Mansur), bu zümrenin içinde 

en ziyade (Haşimi) hanedanına yaset kullanıyorlar.. hepsine, ayrı 
mensup zevata ehemmiyet ver.ıniş- ayn ve gizliden gizliye ihsanlarda, 

tl Onların hepsine, ayrı ayrı aaray- in'amlarda ve teveccühlerde bulu

lar yaptırdığı gibi. hükümet hazi- nuyorlardı. 
~inden bol bol maaşlar tahsis et- (Tevabi) sımfına dah' 1 olan diğer 
mişti. .. Bunlara sık sık dilber kö- zümrelere gelince .. bunlar da hü
!eler ve cariyeler hediye ediyor... kfunet hazinesinden bol bol istifa
Büyük bir zevk ve sefahat içinde de ediyorlar .. (hami) !erinin ve (sa

yaşamalarını temin ediyordu. Ve lhip) !erinin teveccühlerini kazan

böylece de, kendisine rakip ola.• bu ı mak içi~'. ~alkavukluk'. casusluk ve 
zevata, siyaset işlerine karL~maya saıre gı n ışlerde, bırbırlle reka!M>-
valtit bırakmıyordu. te girişiyorlardı. 

(Havas sınıfına mensup olan (eş- (Tevabi) den sonra, (Avam) sı-

ı Ecza Stoku 
yapılacak 
Sıhhiye Vekaleti 

harice yeni sİ!'lll
rişlerde bulunacak 

Sıhhiye Vekfiletinin yaptığı te
şebbüsler frzerine, hark:e siapriş 

edilen eczayı tıiıbıyenin mühim 
bir lcsmı memleketımıze gelerek 
tevzi edilmUjtir. Öğrendiğimize gö 
re Vekalet, memleketimizde bü
yük bir ecza stoku vücude getir
mek ıçm harice yeni siparişlerde 

bulıınmağa karar vermiştir. Bu ec
zaların Amerika ve İngiltereden 
Basra tarikile ithal edilmesi müm
kündür. Diğer taraftan bogünler
de memleketimize yeniden eczayı 

lüiye gelecek ve Anadoludaki 

ihtiyaç muıtakalarına tevzi edile
cektir. 

Yarı toptancılann elle

rindeki peynirler 

Fiyat Mürakabe memurları, buz 
b.anedeki peynirlerden sonra yarı 
toptancılar ve perakendecilerin el
lerinde bulunan mik.tan teobit et
tirmeğe ~lamışlardır. Yan top. 
tancıların elinde, şeilrin bir buçuk 
aylık ihtiyacına yetecek kadar pey 
nir stoku :bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

Hükômet bütün yapa- rF;s~a, piri~~ 
ğı stolclannı satın aldı :ve yağ fiatları' 
Malları Sümerbank teslim alacak 

ı 1 Ticaret V ekaletiain i 

~c! bedelleri bugualerde bildir· • 

normal fiatlar üzerinden tesviye edilecektir mesi bekk.niyor 

Hükumetin neşrettiği bir karar- bu hwrustaki kararı dün Mıntaka 
name ile, ellerinde ya:pağı mevcut Ticaret Müdürlüğüne bildiriknit
olana tüccar ve hükmi ~ıslar el- tir. Yapağılar Sümedıanık marife
lerindeki mevcudu birer tıeyanna- tile teslım alınacak ve bedelleri 
me ile hükümete bildirmişlerdi. bilanare kararlaştırılarak normal 
Hükıimet, bilahare tacirlerden . .. . . . 

a1d • ·k· · '- · be .1 bu fıyatlar uzerinden tesvıye edile-
ıgı ı ıncı uır yanname l e, ' . . ' 

mallann maliyet fiyatlarını tesl>it cektır. Şehrimllde halen 700 balyıı 
ettirmiş ve yapağı mevcutlarının 1 kadar yapağı st<ıku bulunduğu öğ-1 
hepsini satın alm15tır Hükiı~etin renilmiştir. 

1 

\ 

Kadıköyde çÖ? ··Liman da iki 
f!rını v•pııacak vapur çarpıştı 

Fa~ulye, pirinç ve yağ fi
yatlarınm bugünlerde Ticaret 
Vekaletince, Ticaret Müdür
lüğüne veBelediye İktısat Mü- , 
dürlüğüne bildirilmesi bck
Ieııilınektedir. Ticaret Veki- . 
!etinin nakliye masrafları he- . 
sap olunmak suretile her vi
layet için pirinç ve yağ ile di- ' 
fer gıda maddelerine ayn fi- ' 
yat koyacağı öğrenilmiştir. 
Beledi~e İktısat Müdürlü-

ğiinde y~:ıi kurulan Fiyat 
Tetkik Bürow, konacak nar- ı 

h• şimdiki fiyatlardan ucuz · 
olmHı icap ettiği netieesiıae ' 

' DIŞ=
POLİTİK 1 

ı 
Bitaraf 

ne:-ed 
Yazan: 

Prol. Hüseyin Şükrü 
fc:5) ugtin Avı·upay• 

~"Isa, hokikateıı 
duvdin eskiden 

tiği hükümlere uygun bilıı 

labilmek için behemehal b 
pertevsiz ile ıtıua3·ene et .. 
eder. Evvelce lıjtaraf geçi 
halde, sonralan 
birinin istila~ına uğra~·an ' 
Holauda, Belçika, Daniruar 
memleketleri nazaıı itibara 
sak bile, fifon hakiki bita 
.. ak çok ınüşkiildür. 

Çöpçülerin paraaı 
yazın azalmıyacak 

Avrupanın Garp ucunda 
ya ır.utta.ıl bilaraf olmadıg 
cak şimdilik harp harici ol 
\'! mihvercilerin nizanı -ve 
rine ayak nydW"mağa am•• 
lnndnğunu tekrar ediyor v• 
Hariciye Nazırı (Serrano 

Rumen şilebi de Yu- l ı varmıştır. _· dünkü bir nntkunda, yine •-

b 
jl;.=~----~-~=='--='l ı..aratı tekrar ediyor v~ es 

aan vapuruna indirdi 1 Pı· YA SA-, hareketlerle bu biıdire °"" 
Blediye Reisliği, 100 mali yılı Be~ önlerinde deınirlı bulu- ne koparabiline, onu sökıo 

bütçesine temizl\lr i§leri için ame- nan 2457 tonluk İngiliz bandıralı ret sarfından bili kalmıyor. 

lelerin yaz, kış ayni ücreti alma- Elka vapuru, demirini tarayadak Pirinç piya&aaında davasının kendi lcl.ınde ve 
!arını temin edecek tahsisatı koy- civarınca şamandıraya bağlı bulu- raf kararile hall .. derok, bu 
n;ıuştur. Bu suretle temizlik işçile- nan 2500 tonlu.k gümrük Ana ge- dur~unlulıt var tesvi~e hakkında Alı11a11 v• 

ri, lıer ay 2<l şer lira ~aklar' .ya- mis~e ç~. . . . 1 .Pirinçlerin iızami_ sat~ fiyatı he- yanLır tarafından muvıı.faka 1 

zın paralan 15 liraya indirıhnıye- . Giiıruül< Ana .geınısın_ın mullte- ıııı:z malum olmaaığından, pirınç bı alması ve İngiltereyi 

H 
cektır. lif yerlcrınde muhım miktarda ve piyasasında durgunluk devam et- bırakması bir günde tahakk~k 

a Va denemesi Bundan başka lodos havalarda, İngiliz vapıırunun da arka tarafın· mektedir. l<'iyat le.biti işinin uza- verdi. . 
Kadtloöy iskelesine !.'ÖP mavnaları da ehemmiyetli derecede has:ırat 1 dığını gören ve mal mübayaasırıa Bir yandan lspaıı)·n Fili.~ 
y~aşam~ .. ve. şehrin çöp- olmı.ıstur. . _ J mec:>Ur kalanlar, pıyasadan küçük J dahil olduğ~ınu söylüyor, dıg 
lennın denıze dolı:ülmiyerek ayık-, Dıger taraftan Tophane onunde mal partıleri mubayaa etmekte ve raftan abluKanın tuyıkmd•• 
!andıktan ronra, nususi fırınlarda ı de bir kaza olmuştur: muhtemel bır zarara karşı bü)'iik tulmak için, seyyal ve mü!• 
yakılması. muvafık görüldüğünden Tophane açıklarnd:rki şamandı- işlere girişememektedirler. Piya· bir dil ile İngiliz Sefiri Sir 

Büyük pasif müdafaa tecrübesi Kııd>köyünde bir niimunelik çöp 1 raya bağlı Albozolya isimli Ro-
1 
~anın öniiroiiuieki hafta içinde is- Hom'dan nıüsaadat istihsaliıı' 

için salı günü Viüıyette, Vali Lüt- fırını tesıs olunacaktır. manya şılebı, şamandıranın yerın- tikrar peyda etmesi muhtemeldir. lışıyor. İspanya mesul ricalİll. 
fi Kırdarın reisliğinde büyük bir İleriee bu :fırın şehrimizin diğer den sürüklcrunesiylc Yunan ban-! rih üadelcrile b'!araf dcğilclİI 

Salı günü büyük bir 

toplantı yapılacak 

t<ıplantı yapılacaktır. Tekmil kay- semtlerine de teşmil olunacaktır. dıralı Desni vapuruna çal'pmı.ştır. İtalyaya yumurta sevkiyab Ba!Wuılarda. Yugoslavya 
makamlarla daire müdürlerinin de Desni vapurunun direkleri kı.- İtalyaya yumurta ırevıltiyatı ye- rafiığı lıifzı murat bir halde 
iştirak edecekleri bu umumi top- Baba oğlu tabanca ile ,.... nlmış ise de, etraftan yetişen :ro- niden başlamıştır. V ekilet, ihra.- me ediyor. Hakikati halde i 
lantıda son hazırlıklar gözden ge- ralıyan lbrahim möN<iirler daha büyük ,00 kazanın catçılara yeniden 1500 sandık yu- bakımdan, muhakkak 
çirilecektir. 6 ımeye mahlrum oldu önüne geçmişlerdir. murta ihraç lisansı. vermiştir. dolayısile, taınamile mihvere 

Diğer taraftan pasif müdafaa lro Bir müddet -.! Be7azıtta bir !o- ipek &atı§lnn hararetlendi lıınm1f bulunuyor. Esasen 
· t f:ı d 'd 19 ta kantarun üst kalmda bir ;raraJama ~- T • } re ile irtibatı kalmamıştır. 

mısyonu ara n an yenı en - ru-ı olmuştu. İbrahim iAminde birisi, acır er araSID• İpek kozaları satışlan aon gün- Iab.nı behemehal satnuıg·a 
ne büyük canavar düdüğü alınmış- lerd h tli '-'- Oftı,.;ı al~·-+ lokantanın üst kat.u>da yemek 7"d<eıı. e arare uu ~ .. ...,.ır. dur, Ye.,aiıne alıcı da Tuna11ıJI 
tır. Bunların muhtelli semtlere ta- ötedenberi aralan açık olan ve araJana. d a k 1• a n k e t İsviçreye serbe:;t dövizle mühim 
kıl • ki 'd tara!ındadır. Binaenaleyh 

masına ve sıgına ara gı en yer da eski ailevi bir husumet bulunan All miktarda satışlar yapJ.m.ştır. Di. 
!erin ışıklandırılmasına dünden i- çavuşla otlu Mwtafa da buraya gelm~-1 • . • • • ğer taraftan memleketimizde ipek hareket serb.,,;tisine malik .ı 
tibaren başlanılmıştır. 1 ıer, araları~da munakaşa başlamış, bırıu Bır çokları bırhklerın .. .. d .. •~"•··• kuku düvelin eskiden tasvir 

, sonra da, Ibnıhim tab•ocasmı çekerek 1 · sanayu .gun en gune .~~ et- bitaraf değildir. Kalbi tem 

Yedi kişilik ka
çakçı şebe kesi 

hem Al! çavuşu, hem oğlu MusUıfoyı Z&tarfı olduğuna kaoİ ınektedir .. Evvelce Turk - Japon' tın şu veya bu tar:ı.fa akma" 
yaralamıştı. Oldürmck kastile yarnla- ı T. t• . . bu .. k.. 'ht· mueseselerının idaresınde olan i ınası enfes ve deruni bir hal 
rnak suçundan adliyeye verilen lbrahi- ıcare ımızın gun u ı ı- pek müesseı;eleri halen, kiımilen ' . 
min aihr<:eza mahkemesinde devam .._, yaçlara göre daha ziyade inkişafı- Türklere geçmi' bulunmaktadır. hukukta pek y.e".. yokt~. 
d bak • d.. ı· ı · ild -. Romanya billiıl venı en m.u .. cmesı un ne ıce ~llIDIŞ, . nı temin için alınması icap eden Türkiyede ipek işile uğraşan 1000 . . . ' • 
kiı;ıyı oldurmek kaıitıle yaraladıgı sabıt t d'-' l 

1 
af d T. t V •-• eınrındedır. Le)Yonerlerıle, 

- nı· - ıtı ··dd u . 1 e .oır er e r ın 3 ıcare e!Yr' müessese vardır. Bunun 6000 i . ~ gor muş, a sene mu e e hapsı.oe . . . ~ düktürasile Nazizm ve FaştSIP"" raO, (vezir) !er (emir) !er, (ser- ,nıfı geliyordu. Ve hunu da, iılim-
dar) !ar (rical) denilen devlet er· !er, hakimler, şairler, hanendeler- Mühim ınikdarda ca

rarla ıbcraber 

ı:abıtaca ele geçirildi 

karar verilmiştir. le tının tacırler arasında açt:gı an- B ursada ve 400 ü de İstanbulda 
pıla.nmıştır. 

bulunmaktadır. Bulgaristan sık sık Berche 
kete cevaplar verilmektedir. 

Belediye talimatnamesine 

riayet etmiyenler 

kanı. (idar resileri) Hacib denllen sazendelerle, rakkas ve rakkaseler, 

(mabeyinci) ler, başkatipler vesa- mettahlar ve nedimler, tüccarlar, 
tre de, hükfunet hazinesinden aldık-ısan'atkarlar, cevahirciler, çarşı es
ları bol bol tahsisat ile, büyük bir nafı vesaire teşkil ediyordu. Emn;yet kaçakçılık bürosu memurları .. EDl_'.'iyet altınc'. şube memurlarının 
debdebe ve ihtişam içinde """ı· Yüksek medeniyet izafe edilen Orhangaz~ Gemlik ve Yalova ile İstan.. dunku kon.trollennde. tramvaydan atlı·· 

~ -Y b · k · · · .. · ... . ı yan 52 kışı ve beledıye talimatnamesi.. 
yorlardı. ır avım ıçinde, alımlere, hakim- bul ara•ında corar kaçakçılığı yapan mü n• aykırı hareket eden ıs şoför cez:.ı-

Ve, halifenin gözünden düşerek !ere, şaırlere (avam) sınıfı arasında h.:m bir şebekeyi ele geçirmiştir. Bun.- ıandırılmıştır. 
bu n.imet ve ikbalden malınım kal- yer verilmesi, çok dikkate şayan- !ar üçü erlı:ek, üçü kadın ve biri de ço- Aynca muhtehf semtlerde dilenen 

d H 1 cuk. olmak üzere 7 kiıidir. 8 dilenci yakalanarak haklarında tah-
mamak için, onun tarafından veri- ır. a buki Türkler, h<'r devirde kilı:u•, geçilmiftir, 

Bunlarla alokadar bazı şahıslar da 
len her emre görüköriine itaat edi- ve her yerde, hatta medeniyetin Iii

Kurr.kapıcia ellerinde bavullarla yaka-
yorlar .. halifeye hoş görünecek ne ,yikile nüfuz edemedig"i en hücra ıanm 1 d JŞ ar ır, 

Mektep kaçağı talebeler 

Maarif Vekaleti son günlerde mektep 
kaçak!drile mücadeleyi arttırarak sJ..kı 

bir takibe koyulmuştur. 

varsa, yapmaktan ~inmiyorlardı. köşelerde bile ilim ve fikir erbabını Yapılan t•hkikat neticesinde bunların 
Fevkalade imtiyazlara malik <>- layık oldukları ihtiram mevkiine · Be>ilttaıta bir apartmanda do bir m!k

lan bu (Havas) sınıfından sonra 
(Tevabi) denilen sınıf geliyordu'. çıkarmışlar .. hail< tabakalarının en 
Ve bunlan da başlıca ~11 dört züm- ön şaflarında bulundurmuşlardır. 
re teşkil ediyordu: (Devamı var) 

tar esrar sakladık.lan anlaıhnııj, burada Dün de bu takip neticesinde muhtelif 
semtlerde ders ~atlerinde k:<.ı.h\•elerd; 
oturn.n 35 talebe yakalanarak. me.ktep

csrar bulunm~tur. Bu hw;ustaki tahkl. ierinden bir hatta tardı muvakkat oe
kata ehemmiyetle devam edilmektedir. zası evrilml~tir. 

yapılan ara$tırn1da da mühim miktarda 

c:::========================= 

Haber ald:ğınııza göre, tacirle-
'rin k161Ilıazamı ihracat birlikleri 
teşkilinin aleyhinde bulunmakta
dırlar. Bu tacirler, birlrklcrin şah· 
si teşebbüsü ortadan kald:rdıgını 
ve bütün ı, .derin birbirlerıııin 

mahreçlerini öğrendiklerinden, bu 
vaziyetin bazılarının zararına ne
ticeler ver'11g1 n1ütaleasınt ileri sür 
mektcdırler. 

Karagümrükte Kızılay 
kongresi 

Karaglirnrük Kızılayının kon
gresi bugün saat 13,30 da Karagürn
rük 27 inci ilkokulda yapılacaktır. 
kongreyi bir alevi müsamere takip 
edecektir. 

Yeni bütçenin 
müzakeresi baıladı 

Bek yenin 1941 mali yıl bütçe
sinin tetkikine diin de Daimi En-
ciiınen tarafından devam olunmuş 
tur. Valiıün reisliğinde toplanan 
komh;yon, dun varidat kısmının 
(asıllarını müzakere etmiştir. Ya
rın da masraf kısmını müzakere 
edecektir. 

Ekn.ek narhı artbrılmadı 

Belediye İkt,sat Miidürlüğü, ye
ni ekmek narhı için yaptığı tetki
katta şimdiki firatların değişme

sine Jüzum görmemiştir. Bu narh 
15 gün daha devam edecektir. 

d.e.n, Bertin \'e Viyana seya 
le hangi kutba temayül el 
ilı&.s ediyor. Diğer tarafta' 
harbin sonunda kendiı;ine ııl' 
kım nimetlerin düşmesine 

gözle muntazırdır Binae 
Ahvali meşkük bir bitaraftır• 

Türitlye, 1nıı-ilterc ile te 
ittifak sahibi bulunuyor. B' 
leyh Başvekilin dediği gibi, 

haricidir). ~ 
Sovyet Rusya bütiltı m• 

ve samimiyeti ile Bcrline 
veccih bulunuyor. Filh..ı.Uı' 
yöneli§te bir takım dikkate 
huasiyetler ıok değildir. 
müteveecihtir.Fabt Berliai• 
tefil<i Tokyoya mümaptlıi' 
ıünmüyor. Hatti Japonya:'•....ı 

Şevket, aşağıdan bağırıyordu: [ Nigar, bir büyük insaıı iuadile 
- Sadiye, )'ukarııLı ne yapıyor- kaşlarını çatmış susuyordu: ŞeY· 

snn? in, aşağı, artık. ı' ket, onun inadına karşı ısrarlllJ 

- Nigar. bir yerin acıdı nu ço- gir, artık yavaş yavaş çocukluktan müşkülit çıkarmak için iUP'. 
cuğum? .. Haydi kalk... Görmüyor çıkıyor, bir genç kız oluyorıiu. Öp- met ve ı:ayreti sarfediyor. 

diğer muharip ve demokr&~ 
giltereye ekşi bir yüz göS 

Sadiye, asabi bir hareketle par-
ınaklarıııı ç.ıtlatarak: 

- Be~ efendi nerede? 
- Yemek odasında oturuyorlar. 
- Yine içki mi içiyor? 
Pe~man, gözlerini indil'erek: 
- Evet, dedi. 
- Peki, kızım. 

Peyman, müter.ıddit bir vazi
yette duruyordu: 

- Sizin için de, aşai;;'l ğelsinler, 
diyor. 

- Olur, geliy~ruın. 

Peyman çıktıktan sonra, Sadiye 
odada hiddetle gezindi. Bu her ge
ce bö~ le idi. Burhan Şevket, evde 
kaldığı günler sabahtan içmeğe 

hıışlıyor, nihayet ya sofra başında, 
yahut ta ?';;i.r koltukta lil'llyordu. 

meğe, okşamağa bile cesaret ede-
Sadiye, cevap Yermedi, o sesi· arttırmıştı: 

nıusun, sarhoş! Yoksa seni sever ... 
Sen de zıddına gitmemeliydin ... is
tediğini söyliyeydin ne olurJu? .. 
Çocuk eğilsin kızım, biraz halden 
anla ... Annenin üzüldüğünü istu 

mcdi, onun 

dik bakışlar 
tu: 

nazarlarındaki sert, 

Sadiyeyi luırkulmUf· 
ni yükselterek bağırmakta devam - Demezsen ben de bırakmam 

' . ' ' 
ediyordu: 1 Nigar, başını doğrııltarak bay· 

Kliibe gitiği gecelerde, yarı sar- - in a•ağıya ... Nigar geldi... kırdı: 
hoş sabaha karşı e.e geliyordu. Sadiye hemen kapı)·ı açtı: 
Klübe gitmesin de, evde içı;in, Sa- - Nigar niçin bııraya gelmiyor? 
diye buna razıydı!.. Şevketin ku- - Siz efeııdimiz, niçin t"i"İf et-
marı; vahim, tehlikeli bir şekil miyorı.uuuz? 

aJmağa başlamıştı. Nikahlarının _ Peki, geliyorum. 

ertesi günü bütüo işlerini Şevkste Lıimbayı biraz kısarak sobanın 
havale etmişti. Sadiyeıaio para he- kapağını kapadı, süratle odadan 
saplarına bit aklı ermiyordu. Fa- çıktı. 
kat içinde garip, müphem bir kor- M d' · - • 
ku v.ırdı Hafta _,__ _ .. l . er ıvenın aşagı sahanlıgıoda, 

· nın .,....,r ırun erı B h Ş k k . 
d · f ti . . ur an ev d, yu an çıkmak ıs-

ev e çay zıya e en verıyorlar he. . . . 
me h 'b' . r· 'ı.s·k 1 tıyen Nıgarıo kollarından tutmuş, 

n er ıece gı. ı mısa ır e ı . . . 
1 d 

.,. _ d' . . . onun çırpınmasına, ütııleomesıne 
o muyor u. .neon ısının tuvaleti., 
k kum N' , gülerek, alay ediyordu. Nigiır; an-
ocasının arı, ıgarın mekUıp . - .. .. .. k 11 fı Bun! he 

. nesını gorur gormez, onun o an 
masra .. ar, p para ile o-
lurd . arasına atılmak i tcdi. Şevket bı-

u. Ellerine geçen panı na ka- ralmuyordu: 

dardı, 10nra ne ıadediyorlardı, lai~ _ Bana, Beybabs dersen bırakı-

- Odaya girelim mi? dedi. Se-

sinde korkak bir titreyif vlll'clı. 
- Deıniycceğim! 1 misin?,, 

Burhan Şevketin kolları gevşe- Nigar, aonesioin yii%iine garip 
memi~ti, bir saniye kinle baktı, is-ı bir nazarla bakıyordu. Gözleri ku- Nigıi.r, sesini çıkarmadı. Yemek 
p;rtorlan damar damar kanlannuş ru idi. Sadiye şaşırmıştı; Nigıirın odasının kapısını açacağı ;Aman 

gözlrinde bi ralev yandı. Parmak- böyle bir vaka kaqısında ağlama- tereddüt etti. Sadiye, onu.ıa l<l'ed-

larını kı.kaç gibi sıkarak Nigiırın dığını ilk defa görüyordu. düdündeki manayı hissetnıişti: 

ensesinden tuttu, havaya kaldırdı, Nigar ağlamasın! .. En küçük hU - İstersen odana t.ık kızmı, y., 

salladı, sonra Y•re attı. Sadiye, şeyden müteessir olan bu çocuk', meğini Peyınanla göndereyim-. 
hayretle durmuştu: h k t .. d"""' h ld ·ı ' Nigir, acıyormuş gilıi anaesiaa a are gor u5 u. a e' ag an1asın:. 1 baktı: 

- Şevket! diyebildi. Onuo bu isyuıı, bir çoenk titlııll- · . Le 
. ' · • . ' . - Kinuıı oturayım anıae? 

O. anlaşılmıyan bır homurtu ıl.e I gın.e b~~emıyo~dn. .l>flnek :ı:ayıf, Ent, kiıniala oturaeakb.?_ Etar 
yumruklarını sılumş, ar~ası~ı ~ zchl gorunmek ıstnuyordu?~ Net- Serviıaa kalfa olsaydı, timdi Ni
nerek yemek odasndan ıçerı gu- reli o kadar büyu"k, o kadar deria- ...;.. '""-,.--'- t . . .-ı onun Y•DJ.Dm a~-., avu. · 
nuştı. di... Ana kız, sual Ye cevabuu bQ.. turıud1L. Ne dllfiinse, ıı-ı hareket 

Sadi~·e, Nigarın üzerine kapan- birinin ııözluindea okuyarak be- etse, lı.ep taruhllkl_. lı;ııqdap-

Binaenaleyh Avrupa lıJ ;t( 
bütün etki! ile~ 
ti Şimalde İsveç ve Merk ~ 
İsviçre kalınış bulunuyor. . 
memleket te .aha ve nliiııJ ~ 
le büyük bir ehemmiyeti _, 
keler değildir. Mumafik 
devleUen İsveçin vaziyeti 
de fazla durulursa, onun 4•~ 
ki ve kimi! bir bitaraf. o~ 
anlaşılır. Çünkü Norvoçııı. 
!ar tarafındao işgalindell ~ 

Garbeıa va Cenuben A1ıı> ,J 
muhat ve açık clenızlcrle, Y',j! 
yük Britanya ile ıliıkası_ ~ 
bir memlekette yegine ur ;/j 
ümı A1m an ya ve RusyaJllll r/! 
nu Finlandiya ile ,,.,~· .~ 
Bıısya ve ı:erek Finlandi:~ 
taraf olınadıklan vilı.ıh J 

birini bilmi7ordu.. rım.-
dı. onun kuı-ıik elerindcn tutarak kı~tılar. ywdu. Jıligiır, 

opmı ;.c başladı· Sadiye, o zıımaa dikkat etti. ~ (De._. TM) (A'*4A 618CI ~ 



umüş anede 1,5 
e kar yağd 

H 1 ile 
e Sela • 

1 

G rp çölü zaferi şere. 
finc re. mı 'abul verdi 

Bir buçuk yıl' k 
tir h rpten sonra 

hkb harı beklerken 
Ya.zan: Nizamettin Nazif 

DÜŞÜNCELER, Dl_LE_K_L_~_ ... ı l 1cAn'a~tkgı.argJa~r P~•~vi>"0""u! 
a 

1 

n 1 
Sanatkarın ruhu ne temiz n• . , 

rnce, ne zarif, ne rakik, uc latif, 
ne içli ve ne içinden kibar, a!>il bit 
ruhtur. Bu ruba ilahi diyenler de 

• • çoktur, Biz, şimdi o kadar yük el· 
93., mi~ elim de, tam ıniııasilc insani 

Alman ordulur1nın J,ehi tamı 1;. sene- Y A Z A N Di r tnraftan olan bu ruh, icabında, acaba ne· 
.. sınde yapılan b ı d · · 

18 {A.A.) -j~.eri yollar kapanm~f ~e nak· 
dağlarına ya· lıyat durmuıtur. Daımı amele

bir buçuk metreden faz. ı her iki yolun açılmaıı için ça-
.. .. d 0 k 0 

•• den lıııımaktadır Hartum, 18 (A.A.) - Hnbe ı&lan 
~uı ...... -r yuzun en ı ı gun ::r • • • 

-------~- ınıparatoru Haile Selassıe, Ingilız 

cavuz ettikleri 939 Eyluhındcn bu· g O' mem a- er en ıncmmez ki? 
g üne kad t ı:ıa,nnn naza-

1~AfAEDDI~ ll l'<RA K 1 1• n mnh· Uz 11 .. l · d ar am on yt•di ay gccmic; \; l1 hh ""' • un ~ h ar, gon un e yaı.nttıgı 
b ı ., ran serbest mcs- rum on binler- _ _ 

ilhelmshaf en 
sıl y al<ıldı? 

Sovyet - J pon 
Balık ihtilafı 

rin Garp çolündeki zaferlenni 
u ımu~ or, Un on yedi nyııı kısa . en pıak emeller, en latif hıih nlar• 

bir kısmı, neticeleri ~ilrntlc alınan lekler de dahıl ce kız ve ka- d .mı: . b' . -.. .. an oıırn, 6 unun ırınde madde-. 
tes'it etmeK uzerc bir kabul resmı harplerle g~ü. lJı:un bir kısmını olmak uzere umumı idare ve hız- d~n ~ardır. Gerek bunlar ve gerek ten diı ccek, ~ok ulluğa uğrıyacalc 

ır bombardımanın Artık bir aolaşma 
müthiş tafsilatı bahis mevzuu değil 

ertip etmlŞtır. Bu kabul resmıne 
JOO kadar oavetli ışfüak etmıştir. 
3unlar arasında bazı Habeş ricali 
le sudan hükUınet müıne ıllen ve 
ngiliz .Kara ve hava orduları er
·B.nı da bulunmakta ıdi. 

ise Jıarp}er arasuıdnki hol tehditli metrelerde çalışan kadınlarımızın yırmı beş .yaşına bastığı halde ev- olan böyle bir iusana: 
fasılalar doldurdu. m muu 17.854 tur. Bu taı hte ça- 1 nemedığı .ç n yetim maaşi kesi- G 

1 
. b k 

1 ı k dınl 286 oo h ·ır kızl - e , senı u yo su lukta.ıı, Leh - Alman harbini Lehistanm ~an a arımızuı sayısı 3, ,O n ta .,ı ı ar çalı mak mccbu· . 1 kt 
b

. , . . perışan ı an, ıztıraptaa kurtar.. 
ır kı~mı ÜZ('rindcl i Sov ... ·et ı'stila· olduguı1a gore scı be!>t mesleklerle 11) ctindlo! kalmaktadırl.ır. Evlene- •nak . . D .. 1• d k' k-,. ., , . . . • ıçın aru aceze e ı sanat ar• 

sı, lim • SO\)et harbi, Holıındanın, wnwnt ıdare VE! hizmetlerde çalı- rr.ıyen ,.e yaıtamnk ıçm gelir nem· Jar koğu~una )atıralıın! 
Bcl~ikanm, Lüksembur,....uıı Nor- çan kadınlarımız hemen hemen hiç baları olmıyan kızlarum.lın l er· D k .. . . 

• tt ı . . . . •. . (). cıııe onu, bu butUn can e\ia· 
ndra, 16 (A.A.) - 15 İkinci· M k 18 (AA} _ R t . 

ıL! 1k :ı.ı: L. wı os ova, . . eu er. u "' ·ınclA<tnuna ruag ıyan . . 
İn 1. bomb rd ta Moskovada ıımumı~ etle lussıyat, 

gı ız a ıman yya· . 

Kabul resmi, İngiliz hıikilmeti 
rafından Hapeşıstruı imparatoru

nun ikametine tahsis edil n Har-

\c~ \'e Frnnsmıın i tilfı 1 takip et- mesabesındedır. Maamafih serbest hangı bır kotil yolo sapmamaı11n d ., 
t' B' · d 1 en lurmaz ını. 1• ır ıuü det oııra iiç ldıçuk csleklerle umumi idare ve biz- 'çin çalı~ınalaıını liizt hı VE' hatta ırı . _ . 
Baltık devleti tnrlhc karışıı·kcn ilk netlerde çalışan erkek nüfusu mık ıztırari buluyoruz. d 1 mı~ 1orum, vakıa, Darülaceze. 
Al tU ı · · 380 28 1 b 1 k • c yatan ar da insan, onlar da Al· 

ta -~, .. d ur lh 1ms.h , 'bır Sovyet - Japon paktı aktedil-
1 r""Ll an "ı c avene . . 

h .. hakkı d H N mesinın artık bahıs mevzuu olamı-
tum sarayında nıehtnp altında ya- nınn m cruıın Antonesku Jfo. arı • 4 o an ir meme ettE" Husuı>ı miıe selerde ralışnn kız 1 h k 1 f k 

. d . ~ a ın ·u u, a at kafası kalbi ru• 
pılınıştır. man;ynsın n ıncvzı ald.ıklnrı görül- 17,854 kadının serbest meslc>klerle ve kadınlarımızın vazıyetleri di· ' • ucum n a ava e w • 

· tih.b t d · . yacagı merkczındedir. 
ıs ara aırC! 'nce ıverı-

tafsilutta şOylc denilmektedir: .. C:çen T~inlevveld yeni Japon 
iliz !hava kuV'\etlel'i 0 gece buyuk elçısı ~eneral Tatekaya 

1118!..,.llol>S,e ıkı hucum yapmışlardır. Moskovaya geldıği zaman, Sovyet-
mlarm birincısi &aat 20 de ler ile Japonya rasın<la sUratlc 

1rıeıa.rmış ve gece yarıs.ndan biraz bir ademi tecavüz paktı aktedilece
sona ermiştir. İkinci ilücwn ğı kanati mevcut bulunu) ordu. Gc
saat beş ile altı arasında ya- rek Molotof, gerek Japon hariciye 
tır. Bombardıman tayyare- nazırı Mateuoka ikı .memleketteki 

Musolini yara
lılarla görüştü 

Veliaht, Ordu kuman. 

danhğına terfi edildi 

dil Yine bu 1 1 w hu herkese benzeıniyen hakiki bir · sırıı rc a dnha evvel umumi ıdare ve hizmetlerde çal~ ııerlcrın nazaran daha sayanı dı'k- _ 
b l 0 

.. anatkar k D 'T ·~u aş amı olan bir ınane,•ranm tat· ınası pek te o k< dar istisgar edile- at bir vaziyet arzcder Buıalarda 8 arşı, aru aceze 0 ' 

bı ikine devam edıldiğini, yani ne· cek bir ifade deg'ldir. jçalışan kadınlarımız ~atronlarına 1 oÇonuk uek~ale "tekt~ilr, bdir duşüniin! 
cahat devresini gc · ki 1 'ddJ . es ı sana ar ar an Şarkın 

• 
1 

b çırcce e.r ı • Buro·arla s rbest mesleklerde • o. gorunmek, onıarm yeıl ve yer· en bu·· .. ..:.k . 1 . d h! . .. 
1 esıy e r ıniktnr Al k • 1 . ,, .. şaır erın en m §OY ı 

. nıan as enu n çalışan katlınlarımızın vazı) etı bi· • ız komplcmanlarınıı güler 1'\izle d • 
Karadenıı.dcki B 1 I" •1 • er. . u gar P ıtJ arma .,.im için kem1vettC'n ziyade ke fı- ıl k mecburiy ı C'dırlc>r 
ve çok nııktnrda spo ki Al . Ben, kutsi ycrlerın mahlUku oJ~ r ınera ısı · et bakımınd, n mü...ıim bır tetkık T k bıı )ahıs vanmd.ı d ktılo v a 
ınnnın Sofya stndyomlarına gön· . . duğuru için, havaların, yerlerin yı 
derildi!dcrhıi i itt'k De . mevzuudur tıp ol çalış .. ıların vazı) ctı baı ı.:ısı) ım. Ben, mclekfıtun kmm. 

ş 1 
• rken Yu· g • b" b ·ı· h · d' B 1 ~-nan_ İtalyan h b. b 1 iyası iktısat devrme henliz ye- us ll un azın ır. ura arda bil· ) um, fezaları dahi tanınııt:orum. · ar ı aş adı. Bunun . " izın birınci dalgası Wilhelms- münasebetlerin normal bir hale 

'e vardıktan Eonra, bunu ta· gelmemesi için sebep olmadığım ~oma, 18 (A.A.) - Stc.fani bil· 
en ikinci ibü~ i.ık dalganın sa· bildirmişlerdi. Büyük elçi Tatcko· dırıyor: 

cayırtısının harp konserinin en ni giren Türkiyeınızde muay '<'n hassa çocuk denecek kadar genç Şimdi, iz gelin de, böyle bir sa· 
yüksek sesi olacnğını tahmin eden· re ta§nhhus etmış bir iş hacmi yok· kızlar çalı lıakt rlnr. Aldıklaı ı ııatkflra ömrünün sonlarına doğru: 
ler Arnavutluktan sıçrıyan kıvıl· tur .. İktısadi sahalarda olduğu gıbi 1a)bk, on iki ila ırmı lı~a arasın· _ Buyurun Darülacezedeki ko
cıınlarm birdenbire Lib~a) 1 alev· rrıme münasebet Vt,; menfaatlerine 1 adır. Bu kızların vnzJyctı yakın· iuıunuza! 

Holanda sahillerini bulması va'nm Moskovaya her iki tal'afın Başvekil 'Mtt$olini İkin ikanu
gelmiştir, Çünkü ılk giden üzerinde mutabık bulunduğu bir nun 13 ,14, 15 ve 16 ncı günleri 

lerın attıkları bombaların plfin getirdiği sanılıyordu. General Pouilles vilayeti dahilinde müte
ığı yangınlar her tarafı ay- Tatekova Molotof'la bır çok görüş- a<..dit şehirlerde bulunan askerı 
ıyordu. Filhakika gökyüzü- melerde bulunmuştur. Fakat böy- hastahaneleri ziyaret eder k Yu
plıyan alevler, Alman sahil- le bir paktın imza olunabileceği ta- nan ceplıesind n dönen ) aralılar 
en ta 80 kilometre öteye .ka· dh, herhalde henüz çok uzaktır. la görüşmü~tür. Başvekil !':ke.ri 

lendirdiğini görerek Avrupa har· tealluk eden mücsseselenmız de ... dan ve ~iddetle tnkip edılmclidir Deyin bakalım! 
binin sıkl t nıerkezini Avrupaya iş 'bôlum:.i ve ihtısas henüz tel' süs 

1 

Göniıl e 1 ndirn • .c~ ı.ık sılı Sanatkarların düşkünleri için 

.. --"'landa topraklarını ve deni- Öğrenildiğıne göre J aponlnr, 1 kı~lnlım ve kampları da ziyaret et· 
dınlatarak öteki tayyarelere Mançukuo'nun tanınması ve Çıne mış ve sıyah gömlekh kıt'alnrın bir-

10191:uuk e<Myordu. Bunlar Wil· yardımın kesilmesi mukabılınde geçit resminde hazıı bıılunmu tur 

naklettiğini nndılar. Eti)opi)a tmeıni.tır. akt 1 \ c U'ıp de tır n iş n- ~npılacak olan .koğu~, pavyon, ha~ 
lmap~a~orıuıun Hartum'da karar· Çalı an s.~: 6.245 vatandaşımız· ,damları olduğu soylcnılmcktedır tane, anatoryom, otel Darülaceze.. 
gah kwrnu 1 le IC'l'nyn'dnki İııgiliz dan 3 389.269 erk<' 3 096,799 kadın Bu tablve, bır lokma ekmek için ne de, hatta DarUlacezcuin civarında 
kuv\ etl~rinin mu\affok.ıyctli hn· mak iızere 6,480.G68 Jd nin en zih bir aile muhitinden ış hayatına değil; mesela Çamlıca tepe inde, 
rctctlc.rı bu znnııı tc~it etli. ptidai şartlar altında tarla a ca-jatılan genç h"Izların ba~ nı çabuk :fe ilköy kı)ılarında, Burgaı, Kı-

taly~.ı!m karad~ ve hnvııda de· lıştıgı ve b 'r çok müncv\er erke- dondıiıecegi gıbi ccmı)etın ahlftk nalı sırtlarında ,Emirgin tepele.rh 
vaıu eden wmağı:bıyetlcrinc donan· ğin i bulamadığı memleketımizd ka de ve teta~kilerinı sarsması iti j de, lıatti Bakırköy, Topkapı kıdaı aven'e varıncıya kadar a· Sovyetlere büyük fedakarlıklnrdo Mussolini bundan sonl'a hava mey. 

başka bir şey görmemişler- bulunmağa hazırdır. Deveran eden danları ile bazı fabı ı al:ırı g niş· 
ıayialara nazaran, Japonya, mer- tir. 

lf'lllllFumun merkez hedefini Bau- kezi M ~ 1' t So t f İTALYAN r ~T İAHDI ORDU 
teşkil etmiştir. Burası mu- ogo ıs anı vye nu uz sa- KUMANDANI 
şeklindeki başlıca liman olup ~ası ;la.rak ,telakld ctmeği, Sovyet. R1Jma, 18 (A.A. )- t•alya Veli-

vc tali limanlarla denize er~. aıren <le bau kolavlıklar ver- ahdı Prens Urnberto'nun ordu ku 
ttur. Bu mahdut sahada dok- megı kabul etmışlerdir. Sakalin mandan lığına terfi cdildiğ' bild'-
brıkalar, makineler ve her hakkında bir anlaşmaya varılabile- rilmektedir. 

1 ı 
antrepolar ibulunmakta<iır. ceği dahi snnılrn~tı. Fakat .Japon

k montaj atölyeleri ile, çe· ya ikendisi içın ha) ati ehemmi) eti 
ha fabrikaları, demir ocak- haiz bulunan balık avı meselesınde 

hiç bir zaman Rus - Jnp n harbın
den beri Japonlann ele ald kları bu 
b~lı!· avı haklarının kavbedllmesi· 
ne rıza göstermemektedir. 

okümhaneler ve top depolan hiç bir fedakarlıkta bulunmamak 
adadır. tadır. Di' er taraftan SoV)ctleı: de 
yarelerimiz bombardımanı 

döndükten sonra alevler gök 
ü 200 :kilometrelik 'bir me· 
kadar aydınlatıyordu. 

ci hucum yapıldığı zaman 
rımız Bauhnfen'in hala alev
de yanmakta olduğunu gör
dir. Bu sefer yeni yangınlar 
dığı gibi devam eden yan-

c:::::======:====-===~o-:=========--====-

Bugün TAKSIM 
2 büy~ flhn bir Procn.mcl& 

1 - Türkçe süzlu ,.e .şarkılı 

Bey©.ı~ 2 - Londra 
Kalesi Esire da kızıştınlmıştır. BO&İS KAKLOF ve 

daha Şimalde ain deniz BASİL RATHBQN .. 
1'1naam l3ark filmi .... 

lannda lbir kuru hawzda t:ırafınd.uı tarihi ve cinai filn' 
Seanslar: l - 4,20 ve 8 de & lar • manda 24 denizaltı inşa e- ::ans : 11 - 2,40 - 6 ve 9 da 

ektedir. Buradaki llınaı1 da ::~B~irlbirind~~~en~=d~aJ~ıa~glize!lleıll!'lveliltn•ie .. reamnmoJİlanmb~n~Jk;ljll;il~nıJ~kaç~ırnı=::m.! "i.,.. >? w aywu. 
--- _nı;=... lir"' 

h k har.p gemilerinin girebl-
ge~likte tanzim edilmiştir 

kısmında blr çok bahriye kış. 
vardır. Pilotlar, üslerine dön
i zaman l1manıl) her farafın

Bir Türke Gönül Verdim 
'Mevzuunu gilnün en ınuhlm ve heyecanlı ~elcrinden alan 

BÜYÜK BİR ŞARK FiLMi 

m~s~nın ugrndıgı zııraı·lnr jnzhunm 17,857 kadının bürolarda ve erbest barile (ju §nyanı dikkattir. rında yapılacak denilseydi, sanat 
dıgı Jınldc Alıuanyonıı ı k t · .. ık- . 
! ı 1 t k

. 1 ıar~ e sız meslekl~rde çalı ması uzermde du· Uımumi muvazeneye bağlı, husu- arın kalbı bu kadar kınlmaz, bel 
n ma t n ı ısrarını Amerıka111n ı k b' h "d' cU k' d 1 d 

k t• k 1 k . . ru aca ır a ıse r. si veya :mülhak 'bütçelı resmt mü- ı e memnuaa o ur u. 
a ı arar arı ar ısında Bcrlının . . 

f:tıslanma temavlillcr· .. t •J Avukat, doktor, dış tabıbı, eczacı, csselerdc çalışan kadınlarımızın O.man Cemal Kaygılı 
• b gos ermel k' . 'b' b k'k d 

düşündiiğiiııe hamledcnler belirdi. .ımyager vesaıre g: ser est mes- vaziyeti de tet ı e egcr. Bu mü-

Bir ıene z rfında müddeiu
mumilikçe intaç edilen İf ler 

Vaziycti bir kat daha rcali t bir l~le~.de ç~lı~~ .kadın~ ~ımız bu- c eselerde çalışan kadınlarımızın 
zaviyeden görmek ı rarmda bulu· gunkü tetkikımızm harıcınde hıra- hemen hemen ek.srisi <Memur• lu'k 
aanlar Sovyetle.r Birliği ile olan kılmıştır. İlmı rnüktesebntlarmı vasfının istilzam ettiği feragat ve 
mıiııascbctlerinin de Alnıaııyanm şahsi .istidat ve zekaları ile metanetiE'n mahrum oldukları gıbi ge:::=;1 ed~ın~~~:;:u:1sı~;: 
bu •lıurckctsiz liği üzeı inde mü- meze ve ıstismar eden bu sınıf, bir cMemur. a benzer şekilde de dır. Bunlar, dava evrakı, ıhzar, wvk ı 
cssir olduğunu söylemekten çe· müstakbel Türk burjuva:r.isin n la· giyinmemekt.cdirlcr. EveHi bu cihet ve arama karar ve milzekkerelerlle tah-

: inmediler. Fakat her tarl\fta ha· tif bir mukaddcıncsidır. Rekabif halledilmelidir, Çalışan kadın, cfn· kikat evrakıchr. 

l.im olan kanant. umumi kanaaı bakımından tehlikeli bir hal aldı- siyetine tcalluk eden hassasiyeti 
. u oldu: ğı zaman vaziyetleri. erkek rakiple- evde bıraknıalıdır. Kadrnlar.ımızm, Amme hizmetleri ile iş kanununun 
•Almaııyanm durgunluğu mev· ri tarafından tetkik ve muhakeme büroların bir çay yeri veya jvi giyin şumulü sahasına g'rmeyen mürs· 

ziidil'. Bertin ~·eni bir hamle icin 0luns1.1n.. rne meşheri olmadığını anlamaları seselerd~ ve hususi şahıslar yanın· 
hazırJanmakt:ıdır. Ne tarafa saldı· Uanuıni idare ve hizmetlerle ser- lAzımdır. Dolaştı 1ım balı ecnebi da çal~an kadınlara ne yapılmak
racak, niçiu ~el.ıracak? Bunlar ka. best mesleklerde çalıı:an ıkndınla· meml 'ketlc>rdc kadınların, vücut· tadır? 
ti surette kestmlemez. Fakat Al· rımızın kısmı azamı İstanbul, An· !erinin bütün inhinalarını kapıyan HulAsaten diyebilirim ki, umumi 

anya ne yapu ... Iaıa mutlnka kur k i · 'b' k ikt d" h ki l 1 t ki ö dil 'd h 
• 7 ara, zmır gı ı gere ısa ı a- gömle ere ça ış 1 • arını g r m. ı are ve izmetlerle serbest mes· 

cçtıkten sonra 3 apacaktır. Bina· • . . 
n:ılcl h ilkbaharı beklemeli.. yat ve gerek amme hızmetlerı ba· Bürolarımızda sac-ları ve ka ları Ieklcrde çalışan kadınlanrnızın va· 
Şimdi İkincikinunda)ız. Nere· ~ından kalabalık ve mütekasif moda riizgnrlanna uymıyan, elbi etini tetkik etmek ve onları ko-

dcy e Şnbat gelip geçecek ve eski şehırlerde toplal1Jllışlardır. selerl m~vsim cereyanlarına inti· rumak lfizımdır. 
Martın dokurunda Avrupa ilkba- 935 sayımına nazaran (nüfusu b~k ~ıyen kadınlar, par.malda Bunun için: 
hara kavuşacaktır. Demek ki vi· 534,025) Ankara vilayetinde umu· gosterılecek kadar azdır. A - Hususi müesseseler ve 
deniu dolması için tam elli iki gün mi idare ve hizmetlerle serbest DJğcr taraftan bilhassa rcn-ısi mü hı lar nezdinde çalışan kız ve kn· 
kalmıştır. Elli iki giin sonra ovalar mesleklerde çalışan 23,848 vatan- esseselerde çalışan bazı kadı~lan· dmları yakından takip, iş vercnir 
yeşerir ve ağa~lar çiçeklenirken 8 • daştan 1,370 i kadındır. ~ız •• aldıkları aylıl~nrla kabıli te- ahlılki vasıflarını, işe alma V<' J l! 

caba hangi ufuklarda, hangi arma. Bu nisbet İçanadolu şehirlerinde lıf oımıyacak derecede şık gezmek. nihayet verme sebeplerini, ~alıstı-
nın renklerini taşıyan modern kar- bariz bir surette azal.maktadır Ay tedirleı·. Sabahlan Boğazdan, A· r"'"' mile"""se h 1 si · .. ..., """' veya~ sın ma a-
tallar~ birbirlerile ı1aaalaştıklar1- ni tarihteki sayuna nazaran (nü- dalardan, Kadıkoy veya Haydar- sını, ödeme kabiliyetini tetkik c~ 
ıa şahıt .. o~.acağız? .. fusu 299.248) Afyon vilayetinde u· paşadan İstanbula gelen vapurlara mek, 

harpler Avru a harıtasını o kad 1 1. • • m essse c ca t!':an 

ometrelerce uzanan bir saha
nmakta olduğunu söyleım4-

Wilhehnsbaven'de askeri 
rin çoğu bu yangın mıntaka

bulunuyordu. 
Türkçe Sözlü- Türkçe Musikili 

Çok duşunmeie l~ıum yok. Son mumi idare ve hizmetlerle serbest bakınız. Güzel mantqlara biirünen, / B _ Resmf il lerd 1 
P ar mesleklerde çalışan 8 250 vatan- en paha 1 :l\Utnaş. çorap ve iskarpın bu tun kadınlarımız itoin , .. tl 

bastetmiştir ki bu suale cevap bul· . ' · . 1 inal kok . . ~- ' 'UCU e-
. . . daştan J42 sı kadındır. gJyen, or J u, yarım maaşa rının hatlarını örtecek bir ~ ôm-

Bugün 

ELEK 
Sinemasında 

ELE'ANOR POWELL .. FRED 
Tnh l.ıWı ustfinde bir mu\•a t >< knzıınm~•·t 

lr-*••~••a•••- W\. ır. Bugwı :.ant 11 de teıwlıith m .. tw• •••••••!!!ll•••••rıl 

ASTAIRE 

Sinemacılık tarihinin 8 inci • • 
mucızesı 

vrllcn 2 n 

nıak ıçın uzun uzadıya ) orulmaia bu"rola-..ı- bile satın alamı ·acağı çantayı kul- 1 ıw t it • g 
imkan kalmamıştır. Şnrk vılayetlerimizdc '"'" 

1 
" elS' esp etmek, 

j . çalış:ın kadın adedi daha azalmak· lnnan kadın ara tesaduf edeı iniz. C - Resmi müesseselerde çal • 
kamlınav)a? Tamam. İ · b' k .. k ği b 1 

tadır. Ağrı villiyetinde (nfüusu şsız ır ço nıuııevver et'. c n u. şan ve giyiniş tarzlarına nazaran 
Garbi Avrupa? Tamam. 

Baltık devletleri Tamam, 

Orta Avrupa? Tamar.ı, 

107,206) wnunıt idare ve hizmet- lıınduğu lbu memlekette, fımme hiz- baska gelır membalan oldugu an
lerle mesleklerde çalı.,ı;an vatandaş- metlerinde müstnhdem kadınların laşılan kız ve kadınlarımızın isle
hırdan 2,916 sı erkek 18 zı kadın· aldıkları para ile lüks yapmağa rine nihayet vermek, 

dır. hakları voktur. D - Gebe ve emzikli kadınln;ı * Fabrikalarla iş kanununun tatbik koruyacak tedbirler almak, resmi 

Şarki Avrupa"il tı'anı."1n. 

Şimali Şarki Balkar.lr_r? $tmarm, 

Kala kala şunlar kahyor: 
ı _ Sovyelll'r Birliği Cinsı fnrk gözetmeksızııı çalış-
2 - Britanl a adalım mayı cemiy"t içın bır lu um ad ! 

3 _ Yugoslavya. kabul ediyoruz. Fakat bu, güzel 
4 _ Bulgaristan. ve gelirli bir kadını ç.al~tırıp ce-
5 _İtalya. mıyet için daha üstun ver m temin 
Alman) a ov) etlere aldırır edebilecek bır erkeğı işten mahrum 

mı'> S Jdı ır. Fak t bunun lçlu tek etmek demek değıldir. Bu tibarla 
art .. nuytik Alınnuya. nın tnglJ. i tevzi ve taks mind d 1 olm k-J 

tere 'c Amerika taraf ındau tasdi- lığımız lazımdır 

sahası olan yerlerde çalı an emzik- cocuk pan iyonları açmak faydalı 
li ve gei>e kadınlar lehine bir çok olur, 
hükümleı vardıı, bunu biliyonız. Safa.eddin KARANAKÇI 

S A R A Y Sineması 
guzcl programını lokdJm etmek Qzere 

ki ile Alman ordularının demok· Hu u ve resrn mucssclerd 

1 

ra i emrinde bir ctedi~ it kuvvet. h n ndınlanmızın vazıy tin I 
halini almasıdır. İn ıltere ile A· f ld b ı urette tetk k delim 
merıknda in bö) ltı bir teınayüJ 

lstisnaan bu Salı aksamı değişflracaktır 
1 olmuf, biltiln ınuvaffak1yetıer rekorunu kırmış 

v A He.$ Ai '• Kö'KŞsU 
VA 

S em:ının akıllar ayret ve ~t verecek blr h ıdır. 

aş rollerde· TYROı-JE. M y R NA G E o R G E 
·POWER LOY e BRENT 

B 
a 

yoktuı 

Alnıan)a Bnt 
dıra.r mı? Sal 

t r il d 

CLAUDETTE COLBERT .. HENRY FONDA 
b er ınm - Cıddcn şayanı temasa bir şaheser 



BAYl"A - 1 

Pezar 

• 
ın or m 

11.0C Proe•am 118. ~ 
11.08 Ajan& 19.46 :ııııiUlic 

ua Muzi!< i :ıo.16 Kon 

9.45 E\ kadmı :ıo.ao Müzik 

ı:uo Progr&JB J0.46 Mti.7..Jk 

12.38 Müzik 21.16 Konuşma 

Nakleden: Faik Bercmen 
lı.soAj ..... ll.30 :Müzik 

tlrtıan Ft'nt. mutat hilfıfına pek sunwı. Çüı>kü siz cıildeıı harilru -
,ı,~, 4t.c g,y ınıp tıraş oldu. Hatif de, prt'stişe layık bir inııanamız da 
bır vemek ) edıkt<>n sonra asabını ondan. Lakin kocanız ırizi 9e'VJniy«, 
d.mi~ndirmek maksad kı bir sıgara 1 ha ·ır, anlıyor musunuz. sevmiyor. 
ıcrıoeğe koyuldu. Sigarasını bitirin- Sadece kendisi için, kendi rahatı 
tt kalktı -ve yüzünü aynada bir da- için sizi seviyor görünüyor .. 
ıx, muayene ederek kıraYalını dü- Müjgan ayağa kalktı: 
ttllti. Pek delikanlı sayılınazd• - Fakat beni mes'ut ediyor, dedi, 
am.tıa yıne de gençt>i. Alnı biraz git.seniz daha iyi hareket etmiş ola
lnrışm~tı \'e eski çevikliği azal· cağınızı umarım Beyefendi. Söyle
uıı)tı. Bununla beraber şılc ve za- diklerin.izi unutacağım. 
·tı· - Hemen değil, biraz kalacagım , 

rı ı .. 
Otuz ,,.,,-a otuz Hd yaıından faz· başladım ,bitirmeliyim. Si:ze haki

b gömnmüvordu. Kendinden kati o],(luğu gibi gö,1ereceğ'im. Gö•
memnım bir h ide hizmetçinin u- lerınizi açmamanız bir cürümctüT. 
,...ıtığı pardeı:üyü alıp çıktı. Bir· Kocanızın sizi mes'ut ettığini !JÖy

ookagın loşesı:n<iıe, bincl'ji;i taksi- lüyorsunuz; hayır o kendi ı,aadeti 

dm inerek yürumeğe ba,Jadı; ve içın çah.~1yor. Bfr hodgamdan be>
bır binanın kar<ı tara(lannı bir ye-! ka bir şe) değild r. Şuurııuz, hül-

13.06 
13.15 

18,0-0 

111.03 

18.50 

Müzik 11.iO Mti::ik 

Mm::ik H.30 Ajans 

J>rocrMD 22.50 Müzik 

Müzilc 23.25 Müzik 

Mü<ik 13.se Yarınl<i pro ---
Ş.hir Tiy11trosu 

Jt/ı/Hl P A Z A il pati 

aündm - 16,30 da n 
M..-ı-.atM,3ta 

APTAL 

* Komedi kısmınde 
lt/1/941 P A Z A il ırımııi 

1'1İID:41U •at 1~,SI da 'ff 
... ..-.. .. ııı,Jtda. 

PAŞA 
HAZRETLERi 

~k•r• bor••::J 
18 • 1 . 941 

ri siper alarak durdu. Tam bu sı- 1 yasız bir adam. Her gün muav~·en 
:rada gi>wtledigi yerde genç bır a-I saatte_ yata~'. ~al kar; :cndisınd~ 
dam çıktı. Bunun uzerine. beş da- başkasını duşunmez. "'\:anında bırı 
~uka ııe>ince ihsan Ferıt. aynı bi-lcan Yerse. rahat•nı bozmaz ve kı
nııva girı:n; ve ürüncü kata çıkan mıldamaz. E,·]enmek çağ na girin- 1 

Jıapıyı çald• Kapıyı açan genç ka· ce sız• aldı. lOO 
- 100 

dın. Oh' S:z levkalade .yi, temiz bir 100 
- o srz J'l'l;•iniz efendim 1 diye kızdınız. Kar>ınıza o ç•klı , ... SiZİ 100 

batırdı. İbrahim demin çıktı idi. istl>rl .. İ<te dört st·n~dir e\'litiini>; ıoo 
- Onu· e\'de bulac&ğımı zanne- Yaziyetinizi izah .-deyim mi• Koca- 100 

di ·ordum; bir \'C'Y söyllyecektim nız saat se'Kizde kalkar. siz o kalk- ıO-O 
10-0 

de. ma3'J'lafih o kadar mühim de- 'madan e\'vel yataktan çıkıp, çayı- 100 
eil. e, siz nasılsınız bakalım? nı. kahYıosini J,azırlarsınız. İşine ıoo 

-Dalar 
i°TC-

Luel 
İ~vlç~ Frc. 
FlorUl 

~ 
Bella 
Drahmi 
Lt-·,.,. 
Çek ıtı.ıv 
Peçela 

Lo1otı 

--6 
Lq 
Dinar 

.... 
U2.20 --
ıt.77.26 

--8.9976 
1.6225 

IJ.mt --
S.175 

İy dö~enmiş sa~,lamıyacak kü- gidincf', bütün evin hizmeti sizin ıoo 

ı;trl: bir salona girdi, Ye uzun boy- üstünüze kalır Kolları sıvayıp siz 1 ıoe 
lu, esmer güzel kadının karşısına de işe başlıyorsunuz. Önce yemek 1 !: 
&turdu. Şuradan buradan konuş- hazır olmalı. Çünkü gelip yi~·ecek ıoo 

nıa~a ba~ladılar. Genç kadın bir Ak~am olunca y'ne yemek lel{ı;;ı. ıon 
lıanapenin üzerine ilişmif s1kkın Size dairede yaptığı bir kaç işi ~;..;~;;.ii;;i;i;iiii;;;;ııı;;;;lôi;;;;;;~i;iiiiii;i;a 
Jibi duruyordu. İh<an ,. sükütu 1 anlatır. Eve gelmeden e\'vel kah- sap.>arı olmuştu ve gözl<!'ri dolmuş-

İ!'lv-E< lücınu 31.1375 

ııııüteakip: veye gidip tavla oynar. O kadar. tu. 
- Sizi rahatsız ettim mi acaba? Siz daima yalnızsınız, bir yere git- Sel't hir SE6le: 

dedi, geldiğimde bir i§iniz var miyorsunuz. Dostların12, arkadaş- - Gi<lıniz artık! dedi. Gidiniz, 
lll'l)dı? !arınız h<ımcn yok gibi. Bütün gün bu hareketıniz pek ıgrel>Ç. H~yıc, 

KIK!ın tabii bir eda ile: evde işle meşgulsünüz. Akşam kar- asla, asla! Anlı~r musunuz? 
- Bulaşık.lan yıkıyordum, dedi . .şınila geçip sigarasını savill'arak - Neden lrendinU.i. düfıOOrrMiY<Jl'
İhsan Ferit yerinden sıçrıyarak: gazetesini okur. Ve 80nra haydi ya
- Fakat bu zalimce bir hareket, tak. Sabah .. yine aynı terane. Sizi 

.ıledi. elleriniz .. sonra elleriniz ne 
hak g~lir? İbrahimin bu derece .. 

- Bir kadın vardı. gelip gidiyor
•• amma bir kaç giindür hasta, gel
miyor. Tabii benim yıl<amam la-

dü~ünüyor mu hic? İşte ha:;atmız . 
Güzelliğinız, cazibeniz, zekiimz M>
nüyor. Hiç sizi bir yere götüreyim 
ruyor mu? 

Sinemaya, tiyatroya gidiyor mu-

ınuı sunuz? Hayır .. elbiselerinizi daima 
Böy\., diyerek kadın gidip işini 

.sunuz? 
- Sitt gidip diyorum! O kadu. 
İh'an Ferit bir lahza 1.ei'eddüt 

etti, sonra müteessir bir eda ile: 
- Zavallı yavrucuğum, dedi, si

ze yine prestiş ediyorum. 
Bü.'bütün tutkun ve arzuhı bir 

halde, çarnaçar çıkıp gitti. 

lll DA• }~ - itd 
----

• Joon.nn. m e ""V" .z '-..1 '-..1 f 
-------" DÜNDEN, BUGÜND 

Al ırak İngiltere, yalnız Adabı ,... 
- mahsus ve müntıasır bir kr: ık Sovgetler 

manganın ya
kın Asgaga 
sarkmasını 

tasvip edemez 

değU. dünya denizlerine, kıt'a . >
na yapılını§ bir impara1orluk ,ı ı". 
Almanyanm müttefiki İtalya ıle 
dahi ayni İngiltere, Al<den> ele. 
Afrikada, Arnavutluk cephesinacki 
Yunan müdafaa lc.ın·vetlerine ı;ar
dımlarile Balkanların bu losmımla. 
harbeylemektedir. Bu mücadf>ledc 
son aylarda İtalyaya karşı ehemmi
yetli sayılacak darbeler dahi iıı-

Kralların en Demo 
Sinci GÜS 

Y ouan: Hiımit Nuri lrMalı 
dirmiştir. 

Cenubu Şarki Avrupa ile Balkan- o halde Al:manya ordu.su Erklı
wa dair, şimdiki muharebenin ve- nrharbiyesi ve Başkumandanlığı. 
va büyük devletler arasındak; mü- bahis mevzuu olan yakın gelect'<kte-

Nisdeki hayalı-Spor m 
Tenisçi Borotra ile bir 

-2-

. O..çmış nı gelecek m!lletler tar• 
cadelcnin de\'am eylediği H ayhk ki taaruz hareketlerini nerede ya- hinin ka~ deoeceg; en demokrat n 
bir :r:anıanda çıkarılan şayiaların, pacak? Mücadelenin müstakbel in- .

11 1
. , f .~ en ok se,·ı'eı .. . . mı e ı "ara uıuar.. ç · ' 

rivayetlerin, yürütülen çeşitli mu- Jtişafı hangi mahallerde ve ı.tıka-
1 

b' h'·kt· d \'arsa 
VE: Sd\'l an ır u ım ar , 

taleaların, yapılan tekziplerin son metlerde olacak? Bu huı;tısta Al- h"; ıjiİphesiz rı da lsYeç Kralı Be,;ın-

HIK 
YAZ 

ET 

niyet meır.uru bul~ 
yer<ie h,ızır ve nazı 
emnıyet 'bunlara t 

r. Kral mu't•a<M.:t haflalarda yakın fasılalarla te-krar- manya ve İtalyanın ~~ttef~k or-, ci Güsta,··a r. -
)andığı görülU.yor. dusunun harı>ket birlığı planları- . . . 

t tb
.k l d 

1 
.... ,_ -'-? Babası rınnrı O:;kar ın vdatı u- ziyetten şikayet e 

Filhakika 1939 yılı Mayıs ayın- nBın a ıı' a ın a nle er gokrnt~c""ıı. zel'ine 1907 de ineç ıahtına çıkan even olmamıştır ... 
dan evvel de Garbi Avrupadaki si- u sua erın cevap arını a ıYe e . 

t 
·t ed k 'h t' Ce~ubu ,.., oıuz üç ""necll'nheri bu sakın w Franı.ızlarm her -e 

ya~i, askeri kaynaklardan, Hollan- espı ememe cı e ı, .11 t' .. b b Kraun ;nırler 
' · b t "' k" A ·ı B lk ı d ,__, b' çalı~kan mı e ın oz a ası mesn-da. Belçıka ve ı or\'eçe aıt ır a- ,.ar ı vrupa ı e a an u "" · ı- . • . 

k 1 
· f d 

1 
ti . ·md· k d lıesmde bulunaıc Kral. bugırn sek· şe: bu ctak;p olun 

kını tecavüz, i•tiiil hare et erı şa- tara ev e erı, şı ıye ·a ar mu- .. .. . 
k 1 

.11 t'- - sen uç ya•ını 1<m.ıl etmış olmasına sidir~ 
yialan, haberleri yapılmşıtı. O za- hasama harıcı a mı< mı e n:rı . 

• rağmen •l'an genç \'C zinde bır 
man:aı·d• bir gece yarısından sonra endişelere dü~ilrmektedir. Muhte-

• . <ekildi' kalnm. bu \'aıivetini bir 
me>.kur memleketlere yapılan ta- mel toorruzlara karsı ko\'abılmek. . Fevkalade sportı 

· .. .. h b · 'kl"ll. · · - bü' gün bile ihmal etmediğ> spora 
arruıun, ertesı gunu alınan a er- hudutlarını. ıstı a ermı. arazı • -por!arın ıçınde en 

. h 1 k k' h lk .. l"kl . . haf ·r 1 • ımedvun bulunmustur. 1 .. ik b lerı er mem e ette ı a a, ga- tün u erını mu aza vazı e erı, " _ " . . ver ve büyi ır 

zeteler vasıt;ısile bildirilmişti. De- aynı bitaraf milletlere, milli mü- . Uzak bır rr:azıde ızlerı bul.unan nar. Gerek meml 
nildi ki. mezkur küçük devletler, dafaa hazırlıklarını ihtimamla ta- hır hanedana m.rns.u~ olan .. bır sa~ Frım. adak, tenis ,.,n 
milletler, Ahnan •anın İngiltere a- marnlamak mecburiyetlerini tahmil rayda altın be~ık ıçınde gozlerını manın en namd.ır 
leyhine ve bu devletin geçmi§ harp- etmektedir. dünya,·a açan bu ;ahsiyet, damar- boy ölçlişmü ,9onları 
!erinde kendisine üstünlük, infirat, Beyarlatlar, !tekzipler, neşriyat, larınd~ ccre~·an eden asalet kanına tür ... 1921 de cliln:a 
zafer tflnin eden adalarına karşı Ye Ya•adı~ı muhite rağmen, de- lan matmazel L;.ngle 
yaptığı müeadele de yel üzerinde aynı milletlere huzur ve emniyet mokrat ruhunun kendisine göster- da ·etle sarayın<ia 

itimadı milsterihane bah~edecek d'"' ld b" . h' ai tmemi< bulunuyorlardı. Mezkür küçük ve ıgı yo an ır an ın ır e • onunla günlerce it> 
bitaraf milletlerin arazilerini mu- bir şekil telakki olunamaz, bunlara \'e tahta cül(L' eder etmez ilk icraat Kral, gerek oyun esP 

dayanarak kat'! hükümler dahi ve olarak. Kanunu E<a<inin daha sa-harip Almanyanın işgali, böyle blr 
!ddiayı kabul edenlerle, harp man
tığının. mücade]ed('ki zanuetlerin 
bir icabı tarzında telfıkki edildi. 
Bu iki büyült de\'letin mücadelesi, 
Almanya ordusu işgalinin Garbi 
Avrupanın Şimal ve Mıınş denızi 
sahillerinde durmasına müncer o

lan bir safhaya girdi. İki muha-

sımıın tayyare hücumları olmasay

dı, Adalarla Garbi, Vasati Avru

padaki na!.k harbin fil..., devam t!t

tiğini yalnızca bilecek, i:k.tısadı 11-

kıntilarla hissedecelt, fakat görmi

yecekti. 

Muharebenin Şimal ve Manş de
nizlerinin Garbi A vrupadan ayır

dığı İngiltere Adalarına. Alımınya 

ordusunun kara taarruzlarının de-
vam ettirilmesi lmkAnlarının bu
lunemaması, Berlinde muhtelif ça-

se dostbr arasında, 
rilemez. Almanya ile ihtilaflarını de ve daha demokratik bir ~klc if- H~metlu gibi sıfntl 

rağını istemi ,. her memlekette 
tanzim etmiş, dostluğunu kuvvet· 

Jendirm iş bulunan Sovyetler Bir-

mamasını, kerdif'lıne 
an'an(' icabı yapılan muazzam ve yö Güstav• diye hila 
muhle«'m trte\'Yiic merasimini ta· 

!iği, şüphe edilemez ki. bu devletin mamile hazfetmişlir. tenbih eder. Bu tenb 
lan tara ın<lan ne c1e 
riayet edildiğini bil 

Bulgaristan yolile Bo''nlara, Yakın 

Asyaya müsellahan earkmak ha· 

reketlerini ta<vip edemez ve hoş 

göremez, İtalyanın Balkanların di-

ğer istikametini ve Boğazlara doğ· 

ru yalnızca v.<va müt1efiki ile müi

tereken yürümek tf'*bbüslerine de 

asla razı olamaz, yine bö'i lect' İn

gilterenin dahi Karadenizi, kendi 

donanma, hava, kara kuvvetlerile 

harp sahnesi haline getirmesini de 

muvafakat ve lakaydi ile kar~lı-

yamaz. Çapraşık haller, bizi daha 
.ziyade ve bu mıntakacla muhasama 

Majeste, uzun ""nelerden beri buı .n aJı:sıni lsbata 
le de te adüf edeme<!' her k" iki ay idn Nis'in misafiri

dir. nÖrt bl'Ş kiŞiden ibaret olan , yö Güstav) ın arzu 
maivetile. •Kral Alber n"".)·danın- r:>ildiğine hükmetme 
da, .ki Hotel de France et d'Angle- yor) .. , 
t~rre• e iner ve orada herhangi bir 1933 te Nis'te bultı 
fert gibi. sade ve sakin bir hayat da, Kralı llOn defa 
va<ar. Her sabah on bir ile on iki a- İmperial> Kortlarııı 
rasında, yalnızca veya dostlarile ıampiyon •Tenis Kra 
beraber kendisine •Promenade des le y11ptıgı bir maçtş 

Bu iki ·Kraı. ı görrrı 

t.oplanan kesif bir d 
klübün bütün sahasın 
tu. O vakit yetmiş 

iki defa çevirip, bHmini ....mştin!- M" · • ı 1ı. l goz" •-r·ru· bıtırnoek için bir hareket yaptı, o ' =ı;• uıgan ya nız a ınca "' ı relerin aranmasına ehemmiyetli 
_.,..8 n ihsan onun elini tutup: rek giyiyorsunuz. Güzel, tatlı, ca- kuruttu; müthiş bir ıztırap içinde bir sebep oldu. Bulunan ve tatbiki-

ihtimallerinin tetkj.kinde nikbeyi· 

nane düşüncelerden ziyade halli 

Anglais• te rastgelınek, yahut bir 
kira sandalında, ba~ı açık. spor 
gömleğile kürek çekerken, o da 
olmaua, cCalifornie• denilen ve 
nishet<>n tenha olan uı.un yolda o
tomobil kullanırken görmek i.şten 

değildir ... 

lun..n Maje.;te, el nde 
dan y>ldmmlar glbı ~ 
!arı büyük bir çevik! - Sizinle kon~acaklarım var. zip bir kadına malik. Onun bundan idi. İhsanın llÖ'Zleri bütün hayatını ne geçileceği söyl~n çareler -

dı-yebildi. Asıl bunun ";iıı gelm~ ba<ka bir şey istedi~i yok. Lakin aydınlatmış ve ona her şeyi anlat. !erden iberettl? Bunları Führer A-
~ Kocanı•ı~ ~.ıktı"ını .,;;..,,,u" •- · • · k' b."t" b' ori\zell"- bir 1 mıştı. Her gül görüp te d~üneme- ·ıe • 1 ""' ~ .. ' ' .. -- ··· • sız .. sız, ı u un ır .. - "'• . dol1 Hitler ı en yakın m~ u a-
ti.im, sıze şunu södemek İMti)•orum, caribesiniz. "'1için kendinizi ona diği luıldkatleri ~i idrak ~:- cbı.ınları bilmektedirler. 
'-' . , du. Kocasının hodgiıınl~ı .. ya..,....-
a>.. kurban edl\·or•unuz. Bu monoton . h 1 bey Bununla beraber muharebe va-

. .. ğı hizmetçı ayatr ... Bu do ap • . • 
- Hiç bir şey söylE"me in! di;e hayat s:ze le\'Jk mı? Bu hayatın . . . "il" ha t aras nda bir_,, m1ıalannm, techızatının fazlaca te-

kadın onun aünli kesti. . gırı mısu u ya ı ı .,.., 
'bir hapishanedekinden fark.ı . var düşür.mek fırsatını bulamasnıştı :k:imill etmiş olduğu §iındilri mti<-a 

- Söylemem lazım. Zaten aöyli- • B k d · nı ld ğ mı. en ar•ınız a~•ım ,.e sızı se- ki .. giizeli!i, yaştmal<, giizel bir ha- delede, ~iti umıa arda o u u gi-
1f'('f'ğinı §eyi biliyonunuz. Sizi ııe- viyorı.ım. İnanın bana. beni sev- yat sürmek te onun hakin ;m, E- bi Adalarındaki infiradı ile hasmı-
01yomm MüjgAn!.. Sizi çılgınca melde bedbaht olmı~·acaksmız. Siz vet, a.ı<ın. ate§in sevginin mahi- ruı kartı devtım ettirdiği cyıpra~
""Yıyorum. sevil:melı: icin yaratılmı•sınız. Ar,- ·etini öğrenm~ ve g(irmüş de~- ma• ve cmü.zminleştirmeo uaulüna 
Geıç kadın lırı>kmnızı oldu, t.- kın ne old,ıl:unu öğrenseniz. bir di, Bununla beraber İhsan Ferit te devam ettirın~k, İngiltere için r; • 

... t ~ini bomıadı: bilseniz; hakiki, atesli, ve samimi hodı?iımdı, c da sade .kendsini dü- halli icap eden bir meııele halinde 
- Ben de kocamı deriıı bu aekla sevgiyi .. Müjr~n sı7.İ ııeviy<>n>m, şünüyordu. bırt'unmal<tedır. Tay are, deoıizal-

""'1iyonım Beyek>ndi; o da be'Di se-
1 
si2i se-."i,·orum. Uzun mücidet dalgın dalgın dur- tı. torpiller~ • .AdalMın iaşesini da

.ıyor. İhsan Ferit kadma bôraz yaklru;- du, sonra <\erinden derine: hl temin edecek deniz yoll;rının 
- Hiıyır, ha&ilrati sôy~- tı; Müjgan hareketsiz başını elleri • se,·ecf'ğjm. biri gelse.. biri emniyetinin bozulmuş bulunr.aoı, 

INZ. Böyle zarınediyu-sunuz! Ko- arasına almış duruyordu. Erkf'~in ııelse!, diye mırıldandı. rnez.1<ür meselenin halli hut;usunda-
cımız da sizi sevdij;ine i.nanıyor- eli ona dokununca birden sıçradı; Faik BERCMEN in zorluklar: fazlalaştımıştır. An-

laaın gelen muadeleler önüllde bu

lu.ııdurmal<ıtadır. Muhasım büyük 

devletlerin, mücadelelerindeki za-
1er gazeteliıin çok tehlikeli hale 
gtirmesi ı;üphe6iz bulunan ~ Bal
kanlardan başlıyarak, yakın Aı;ya
dan Orta Asyaya, Uzak Şarlı:m bu 

Nis'tc heı k~s, bu matruş, altın ile basınına vollu,·or. 
cerçeı.ıe ıt-Ozlüklü sportif ve sempa- men hiç bir ,faute• Y 
tik ihtiyarı tanır ve hürmet eder. hada bir taraftan öb 

DemokratJı.ğı son kerteye vardı- şarak, yaşına rağmen 
ran Güstav, umumi bahçelerle ve ayak çabukluğu 
parklarda bulunan tahta lcanape
Jere oturarak etrafında oynayan 

mıntal<a~·a mücaver .ı;JJUrlarına ka
dar uzanan geniz hı>ttı müstakimi çocuklarla konuştuğu gibi bunların 
ihtiva eden arazi üzerinde süldlrıe- velileri ve dadıları ile de 6amimi 

görütmelerde bulunur, çember çe-

Oyunun hitamında 
rik edenlere gülerek: 

- Maçı kay-bettiıJl 
fimle kaybettim .. oe,., 

ti, gelecek taarruz hareketleri za. viren veva top O\'nıvan ltüçiikle- * 
manlarında dahi devam ettirecek· • . " · . ı 

. .. rln çemben yahut topu kazaen aya- Hayatının bir kl!lıı 
!erini şuph':'iz olarak ~lamakia ğına deı(erse, onları alır sahiplerine geçiren, •porun m~ııt 
yanı~yacagımı:ıı talmıın ed:iyo- :iade eder... rinde ihtisas pevda 
ruz. Iddialarını.ı:ıı kuvvetlendiren * ten volan ba.şırıa. jC 
iımillerin, sebeplerin ehemmiyeti- yü.ımekt.!n yürüımdt 
dir ki bizi .kanaatlerimi>.i rekrarla- Bu muhterem ihtiyorın arka. ın- t1' 
ma"'" sevkedi.vor. k b hükümdar, devlet u 4 

,,- da, oldı.ıkça uz& ir mesafeden kit meşgul olur? .•. 
llümiı Nııri IRMAK kendisini daima takip eden iki em- Beşinci Gfütav, oıı 

ciddi bir surette ırıe~ 

BÜYÜK. TARiHi ROMAN No: 108 Derya yapmasına kızmıştı. ortalığa korku \'erdi. kü kuvveti azdı. Fakat, derhal İs-ı yap: yor, Andrea D<>ryaya hiçbir cülusundan beri ,.aU 
Turgut, val!yetin kötü-lügünü Imparat.o:- Şarı, Cezair feliıketini tanblıla haber veı:di. , şey se.zdirrniyordu. Turgut, bütün !etinin menfaatıeriııi 

anladığı için devlet hızınetinden tamire çalı>,ıyordu. Hatt.a, Barba- M"h<iiye dıişınan eline düb,tU. Anı ada hallonı ve gemicilerini, eı;irle- etmiyen bu hiiJıünı<'-' 
ayrıldı. &kisi gibi Ak denizde kor- roı;'un \'efatı bunlara meydanı boş drea Dorya Cenubi İtalya Kralı ri iı-e ko,,muştu. Nihayet, emeline ği dürüst siyaod saı' 

l:'r.C•ı•~ "4 ırGfilllıT'l'.ll"';ıl'nrili :::\mi;YıHH sanLğa başladı. bırakmış gibiydi. V~a'nın külli imdadiyle kuvvet lm°"affak .olarak, küçük donanma- memleketini hnrbe ·
1 lbU ~l !ıt F;.Jljll eJ.!J.ııı l'T;,1 Jd:'&Bj Turgudun dc\'le\ hi1;metinıien Şarl, Andrea Deryaya haber yol buldu. ııını adanın aı·ka denizine indirmiş- bugiin de tsveç kşJ' 

_ y . M ., _: K _, _ 1 ayrılıp Akdenız. de ba;;lı ba~ına Is- !adı. Ve donanma amiralliğini An- Nilı.ıı;·ct,. Anc!ı-ea Dorya, Turgu- ti. gelip da ·anan aılJ11 
1 _ - azan. . ....,,.. aı-oyeı - • - d h ~ pany.ollara ve ltalyanlara karşı a- drea Dorya eru te etti.Büyük bir dun bulunduğu Cebre ada>ı !ima- Andrea Dorya, daha hala liman yerel<, vatanını bn· 

Turgut, iptida adi bir gemici i- J 6inde ır.eyıur Andrea DoT)'a gibi kın yapması, nihayet Kanuninin donanma ile Şarl. Andrea Doryayı nını muhasara etti. Turguduıı de- ağzını iki taraftan muhasara etmiş maktau kuı·tarmı~tır 
lıen, sonra eemi kaptan:, deniz koc ı Türk düşmani bir amiralin elin- nazarı dikkatinı celbetti. Bu i§e denize çıkardı. nanması ada ile kara arasında bo- bekliyordu. Turgut, Amirali kan- Büyilk oğlu VeJiş~ 
sanı oıfatıle muharebelere başla-, den kurtulmuştu. Piyale Paşa da tavaı;.ı;ut etmişti. Andr~ Dorya gelip, Manastırı ğazda idi. Bu boğaz, Elkantre ya- dınna.lt için, adanın göıı-ünür yer- ,eı' 

ım,,tır. Bundan dolayı Turgut Reis'in, Tuıgut, İstaııbula çağrıldı. Gelip 1 muhasara etti. Te•.ıdü! olarak <bu 

1 

ni Köprü namile maruftur. Boğa- !erine çadırlu lmrdurm04tu. ta~<lolf, bı~ k~ / 
Turgut Reiııin koı·s.nbk bayatı Barbaros Hayretim Pa~aya fazla- tecdirli ubudiyet ~yledi. Karlı iline sırada Turgut Reis te İsp.~nya sa- zın iki taralı Dorya tarafından i<a- Turgut, açık denıze çılı:ınca bır nı . ~ yaptıgı d• 

rnt;ıını.rdur ... 1urgut, kor.an dola- ca minnet ve merbutiyetı vardı. San4111k Be) i tayin olundu. Bu su- 1 hillerine gitmi~, kaleleri, şehirleri patıldı. ,41e<!e baskınla Andrea Dol-ya do- sınaa stan~~Ja j,..,Jıl' 
tırken, Bartıaroo ta koro.ındı. Barbaros Hayrettin P~a, deniz retle .Mora ve A<iriyatik sahilleri- vurarak yağmaya başlamı~lı . Turgut, kuveti az oldugu için Ii- nanmasını bir parçamı perişan da Ataturk un J11 

Bi.r defa Andrea Dorya, Turgut muharebelerinde en çetin akınları ne hakim oldu. Mana.tır muka,·emct edemedi. manda kapalı kalmıştı. Andrea .,n;, Ve uzaklaşıp çekildi. kaç giin kalmı§tı· J 
.fltiEı nuı.Iı;a ""1r etmişti. Fakat, Turgut Reise ·aptırdı. Turgut, Liıkin, Turgudun neden ise gözü Dorya, Mehdiye\·; de ablu·ka etti. Dorya, Turgud'u "'uhru;ara ile aç: Andrec, bu ani baskının ne ta- Tam m nfısıle bll) •' 

.Barbaroe haber alınca, Andrea müthiş bir korsan ve akıncı idi. Afrikada idi. CPzaiı"e dOb'l'U sefer 1 Karaya çıkarıd·ğı a~ker ile ~ir bırakarak ~]im alacaktı. 1 raltan geldığıni anlıyaınamı4.tı. Ni- tam maniısile u#, 
!Doı:yaya ~" haberı yolladı: Me~ur Pre,·eze muharebesinde etti. i\lanaslır, Düze, !'vlchdiye i~-, ve kaleyi muha,ara e;vledi. Seydi Turgut Reis, Fatıh Sultan Meh- hayet Turgut Reiliin, adanın kara- bir millet, burı'arı!lı 

İ .,_ ·ıı i"° - Turgut Reı:si bırak!... Andrea Dorya d.onanmasının ardı- kelelerinı sp<ın;olların ellerınden Arifin eır.rlncle bulunan bnzı Aı·apımet Hana imtisalen adanın c ta-.sın• a.,'Ml.rak gemilerini açık denize ı.., mı etin eınn. -1 
Andrea Dory;ı, Barbaroo'un ta- na dü~, Amiralin ge_milerini iki ı zaptetti. .Bılha.,,.,a. ?\le~diye iskl'le;i ı kabiltlı:ri de . Tu~us ~iri ~olla j sın da yol ~vi~e ettırdı. Donan- 1 indırdiji~e vakıf ~ldu. Liman ai- haiz, vaı.ife ve ~·~1' 

lt"Oini derhal yerine getimı~tir. ate§ arasına alnıağa sE'hep olan ve kale ı pek muhımdı. Has anın teşvıkı ıle duşımına yar-' ır.a.-ır;ı vol uzerındr kızaklarla y 12.Jnı lbıraııara)ı: çekıldi. bir hil.kfıoıet · Ve 
Eğer, Barbar<.> 'un ric..sını yerine Tur.gut ReiE ıdi. Bıı sure! c Afrik~da blınatgiıh dım ediyordu. 1 dli'd . Dıiıpnan.n halı<·ıi oIDıı+lt ı n Turgut Reis:n mır\'aHııuyetleri lar içinde calkaJ'!ıJI 
IE-tinnemıı; ol•rydı, ona çok pena- Turgut Reis Bari:ıaroe Hayrettin bulduk!' s.·,nra, İspanya .ahille- İsp<ınya .. ah"llrrinı \UJJrnk c"- arı ı r arka tarafınrla ıi"ni7f nı- etrafa yayıldı ~itün İtafyanlar ve panın hir 'kö.eel 
!~ d m..ı olurdı... Paşa vefat f ince, Rüstem Pa.;a- ı rine, acl<.br na tPca\•iİ? etrM-ğe baş det etlen T .rgu• He•. b: hı! ıtii- rı İ•pıınyollar :&oı-lmı&ğa ibasla~ılar, l~aıı l!Ml is 

J~lt Turgut Reı.., Bı.rô""'°' ~ayc-ının, ltarde~i Sın•" Pat<>Yl Kıııptaıı 'foıı B•rl.ros Ha;ıcıtin Pa~• gibi 1 ıür;,;c d<·mul C~Qı :" lı Çüı 1\ .•• J: 1tiiı "ı.-ıdıtıp• """'' {Ur •DU tar) 
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(Baştarafı 1 incide) [ d 4 _ ---• Kı lngılız filosuna nensup kruva· ml§tır. . 
Büyük Brıtdnya ve onun donan· in e VQpUT - Bat tanlı 1 

inci oa,racra - • . örlerle ;ı.f:er harp gemuerınm hi- İnfiratçı mebuslardan Tınk-

ÇiN HARbl 

Japonyaya kaça. 
mal oluyor 

n:ası kazandıraoılır ve Bıiyük Bri· b b / d r<l'j·orum. Bunların, aralarından f UQOSla V rlenız t!SSÜfl8 mavcsındc yapılmı.tır. Omitburnu ham, Birleşik Amerika devletleri 

ta ya ;3i8ffiası i,ın de bı~ım Jar·' om a ... an ı geçtiklerimız kadar büyıik olacak- n &cburi ini!: ııantı ile giden kafılekri ise Cenubi Af- R~isınfo ~angi_ miUetlere yardım So!Y•! __ ~jansır~a __ göre 
d m h !arını iddia etmı) ecegırn. Fal<at ne T 1 /' rı"ka hu··k,"ımetırun hava kuvvetleri eclilt"Ceğını tayın etmek hususunda I 1 

.~T .ı:a mu taştır.. Londra, 18 (A.A.) - Hava ne- • JapOR irin ha af 56 . tj 
Jhhri ~· b olursa olsun bunlar da mıih._'ll leh- Belgral, ı_ 8 (A.A.) lla•·a.: Bir İ- "e ku··ruk harp g"mılerı h·~ave et- ıstediği al8.lııyetler hakkımla bir ) 111Yö ~ Je ,,azıı-ı, undan sonra, zareti teblig"' ediyor: 1 " .,, ... "'-" _, 

·· ı k likelcrdır ve herhangı bır ilunal talyaıı dcnız bombardıman tayya- m• •ı·r ual sormuştur. )ÜZde kırk düsfü u~ rr ııa tı devletlerile Amerika· Dün ög"le<len sonra sahil muba- 1 T 
d yüzündPn bızler iç:'l öl lurJcü bir re,; Y_'u.go"İuvyanıı_ı _de.ııiz üslerin· .Geçe.n hafta~·a koJar bu mu"hlm Stimson, hiÇ'bir Amerika devlel Tokıo, 18 (AA.) - Tas aı·ansı bı··~ nııı eniz kun·etlerihakkında şu faıa tay ;ıreleri Hollanda sahili a· 1 " ~ 

k mahiyet alabıHrler. Önwnüzde ay· den bırıne mechurı ıııış '~ııını~tır. 1• r·ı 1 . k" 1.1 1 1 b.. reisinin memleketi haı'be sürükle- rivor: nıu a3eseleri ~·apnııştır. çıklarında düşman ticaret vapurla- · ,.~ ı e ı>rın sev ı, ayan arın u- , 
941 •. ,., A "k !arca müddet şehirlerımızin. sınai Bu hadi,,., üzerine ı apılınası i· ı·· ti . ·en b··yu·k bı"r m· dı.ı ni kaydederek .şuıılan ilave Mıyako gazele.sinde Yatdıb bir maka.-' başında: ..d2 merı an rını bombardıman etmı.ş" !er ve mit- un gavre erme ragm u ı~-

mıntakalarımızın hombardınıanla. cap eden ınuamdede iki Yugoslav f.. il 
1 

. ed"'· d eltr.i'jtır: ._., SoiclU ezcümle aöyle demektcdır: harıı gemisine mukabil, üçlerin ralyöz ateşine tutmuşlardır. Dört . .. . mu"a ıaın_, e e emın ı.ıyor u. k Beynelmilel · eı J 
6'8 · · ra maruz kalacağını lı!r hakikat o· Jandarması az k.ıldı oJ,•rekh. k d" S .

1 
d h 

1 
•- Bu vaziyet kar~ısıııda, on· . . vıızıy apunyayı, hall<uı 

J gcnıısı, • . 1 vapura tam isabetler kaydodilmif- Bu iki ı'andarnıa, İlah. an deniz Fa at ,ım ı '<'! ya an ava anan gre, kendilerine yardım 3apılacak hay-•t aevıycsmı bıraz daha aşağı in<iu-. 
~9142 ba~ında: 342 A_mrıkan ge- tir. Bu vapurlardan b)d batmak ü- hrak kabul edebiliriz. Bir hakikat . . A 1,.,.an pıke bumbardırr.an tayya- . . . . . , mek ~burıyethode bırakmıştır. Hal-

mı•.ne ka-· 803 gemı ki ayni .,.kilde mukalx•le edemek- tayyaresine gırdıkleri sırada fırtı· h 
1 

. il . t memleketlerı ı.sımlcrıle ztkretmek bulti bu oevi;re zaten bu•ük devletler 
. .,.. ' bırakıJmı ·t r · .,- da t . b •

1 
.... 

1 
relerinın müda a esı e vazıye b h , 1°'" h d · "2 A "·- zere ş 1 

• sız" ı"n tahammu··ı etm-'k ı"zdı"rarında- na n ayvarenın a" arı ~zu - . gi ima zurlu bir yolu tercih ede- ahalisirun oeviyelerioe nazaran "''-ük , • ., a.'1n a . ..., nıerı""n ge· G h ""t h f lığ - • o kı·-ı b' zama ·çı·n hafıfçe y ... 
. - . . . . ece arc"" ı, avanın ena ı ·· ı ta · ı k mm·a °"' ır n ı bılir. FaKat ben bu husustakı· me· bulurunakta ldı". 

ısıne mu a ı ...,., .... d ah. k 1 t B , ız. num ~ gır 1 .. ""ki . . , 1 degışm•ş bulunmaktadır. Dıkkate ,. f t b" ·ı· ti b .. 
m . k b 1 .n.ıt!• u1ıhver geınısı v ö ·· u-zd~ ıztıraplar ve a"' muş ve su ar yynre\.·ı e •? açı -, •. . 
olacaktır. yuzun en llı uut a mi§ ır. u- imtiha~ltrla <kılu bir ati var. Bu a· ara suru emı•lır. Anrak a lı saat . su.ıye ın am ır ı ıma a ugun- Çin - Japon barbinn ba~langıcuıduı 

K ks .. 1 . . .. 1 b't' . nunla bt•raber Brest ve Cherbourg- t' . d"" 
11 1 t .. 

1 
. ııl:ı"a•ılcııktan ıonradır ki, tayyare. alınacak nokta bu kafıleye dahıl kü de,·let reisıne bırakılmasına ta• beti Japonyanın harp maaraflan mille-

t
. oo . soz erını iOY e ı ırmış· da askeri hedeflerle Fransanın iş· ıyı uz yo ar a mes ur gere!' er.' . . . . . 'bütün gemi1crın !Uistrious ta ·yare , fi madlyen artmaktadır. Bu masranarıa 
ır: ve ha atlarımızın ok müthi daki- tekrar Iıınana ı:etırılehılmış ve 1 . . ' .. . : ra arım.• tenzil. lhl.i tı k B . h 

Iııgıl!Z d·•ııanması ancak Brı·· gal altındaki kısmında iki hava y ~ . • ş jandarmalar kurtanlını tır. ı gemısı"Q 'a: , ln hucum sırasmda Encumen huzurundaki beynna- ı ma yo ıur. u ı;enewn arp 
' kalarla karşılaşacagını ınkar eden. ~ kemali emruyet\c bu sahadan geç- t•na deYam eden Stimson bundan lmıliı."11arı 5.80u.ooo.ooo Yene balil oı.. taııva adaları yaMdığı takdirde, meydanının bombardıman edildiği f k" d d • T F ---o- · • maktadıı·. ''n harbındcnborı Japon ıniJ. 

' L d d b"ld" ·1 · ti !erle ayni i ır e egı ım. akat miş bulunmalarıdır. l ·· 1 · t" ıeıın· yaşıyabiiir. "'"er Britanya adaları on ra a ı ırı mı;; r. k 1 sonra şun arı wy cm!§ ır: :n hayat seviyesı yu,de 40 uisb" 
"""'6 L dr 18 {AA) H ne .. ti_ce_ nin. ne._olacağı_ ha kında. en A • k d Alınan pike bom bardır ancıları, •- İkı· vn~·a u··ç ay idndc bir tinde sukut etmiştir. Bu-ın he~cy ı•· düşerse, asla tehlike önünde kaç· on a, .. - ava neza- me rı a a hazır - ' e• •• 

tinin tebl.ğ" kuçuk btr şuphe bıle beslemıyo-j' filhakika .\kdenczdı ki vaıiyrti bi· buhran zu'hur edebileceği hususun ponlarm muratlarını buna naıan.n da mamış olan İngiliz donanmasının re ı ı: 

da ayni zamanda düşeceğine ina· Düşman hava faaliyetini bu ge- rum. 

1 

V\ p Jr ka 'madl 1 raz güçl "tırmişlcrdir. Fakat Lon- daki endişelerimi söylemek mec- ~~~::;;::: "::~ı:':;'.""'iyetind8 
na biliriz. Denizlerin hatta bir kıs· ce bilhassa 'enubi Galles mınta. İki diktatör de m!Uet\erini bir drada. Akdeniz mıntakasında yenı 1 buriyetindeyim .• 

muun bile Jcontrolünü kaybettik 1 kasına tevcili etm~tir. Bir şehirde çok nikbin masallarla heslemeğe · ----- beliren bu düşmana karşı yapıla· Dem-0krat mebuslardan Anııold it 1 K d 1 
mi, Avrupa ve A;;ya harbi muhak· baz1 yangınlar çıkmış ve bazı ev- calışıy<>rlar. Fakat biz burada karar 1 fngiltereJe dokuz ay cak ln,,'lız mukabelesinin neticesi söz alarak Harbiye Nazırına şu su- a yan a 1 n arı 
kak ki, Şimali ve Cenubi Ameri- ler, mağaznlar ve ticarethaneler vermiş bir millet halindeyiz. Bu· ı k !takında büyük bir itimat izhar e- ali tevcih etmiştir: {Baştaraf.ı 

1 
incide) 

kaya nakledilecektir.• hasara uğramıştır. Servisler vıızı_ rada hadiselere a ı.lc bir gözle ba· 1 Vapur Verilemİyece dilmektedir. •- Er veya geç İngiltere mağ- bildirildiğine göre, .bunun sebebi 

Amerika Bahriye Nazırının en· yete daima hlikim kalmışlar ve son kıyoruz. Burada kendi davamızın Vaşington, 18 (A.A.) _ Havaa: Almanların, Maltada İlllitirous lüp olduğu takdirde biz hari>e gi- Libya mağlübiyeti üzerine parti i· 
ıUşeleri, hiç te )·en;iz değildir. Bu yangınlar da sabaha karşı söndü- doğru olduğuna kani ve burada be- İyi malümat alan mahfillerde söy- tayyare gc>ınisine yenid.?n b(;yük recek miyiz!. le askerler ara.sında ihti!M çıkmlf 
söderi, İngiltere ve yardım yapıl·· rülınüştlir. Ölü ve yar.alı vardır. lenildig" ine a 0··re ın· gı'lterevn Ameri hasarlar yaptıkları hakkındaki id· Stimson şu mukabelede bulun· olmasıdır. Parti meru;uplarile pal'-, şcriycti, bu dönüm noktasında, ne " , ~ t 
ma.ıw temin etmek için, ortaya a- ka ticaret vapurlarının verilmesi dialan son derece müb:ıliığalıdır. muş ur: ti ahricinde bulunan zabitler mağ-
tılmış bir propaganda telıikki et· Yunanlılar pahaya mal olursa olsun ve ne bü- dokıu ay kadar inkıtaa u,,~ıyaeak- SİLAH VE MÜHİMMAT YÜKLÜ •-Evet. ben bu filcirdeylnı.• lübiyetten biroirlerini mesul tut-
mcmek lazımdır. Mihver devletle· yük ızdıraplar tevlit ederse etsin, tır. Çünkü yeni vapurlar bu mlicl· GEMİLER YUNANiSTANA Devlet Reisine verilmesi teltlil mak istemişlerdir. HükWnet bü-
rinin İngiltereyi mağliip 1 

etmesi, {Baştarafı ı incide) kendi haline terketmemeğe azmet- detin sonunda tezgilılardan çıka- VARDI edilen geniş salahiyetlerin bir he- tün zabitlerin partiye girmelerini 
Amerikayı. hemen, en büyük teh· zilcr l:ıııaı etlik ve ıooo ..ır aldtJc. Bun.. miş bulunuyoruz.• ca:.tır. Atina, 18 (A.A.) - Sal1ıhlyetli yete veya komisyona tevdi edil- emretmekle parti mensırplarile za-
dit ve tehlikeler~ maruz bırakabi- !arın orasında bir çok •ubaylar bulun- Churchi\l nutkunun bu noktasına Önümiizdeki hafta tnglltereye makamlar, Yunanistana harp mal- mesi hakkında ileri sürülen bir bitler arasındaki ikiliği kaldırmalı: 
"-. du .. · ı:lbl •T .. L k u d·ı t k mütaleayı tehlike bulduğunu söy- '·te-ı ....... ur •" 

0
'"'ana ur am • ı e ma. Jd" •· k"t d J · ·ı · · dik yeniden 20 vapur verilecektir. Fa· zemesi ge irc'"l ilk ngiliz vapur a- - .. ....,.~ 

r- ruf :reduıc i ka 70 ınc· ı k ge ıgı va ı ın eyıcı crınm • t " !iyen Stimson Reisicümhura veri- İtal d h lk d da b .... __ ~~,~n yaz, Fransa çöktilj;oii ve 
1 ır nın 1 a •:r uman- . kat bunlar, n'"lterenin sipariş et· E!esiııin bir gün evvel 'bir , unan ya a a arasın a ,.......,,.. 

1 .iz kal ı "it k ha 1 daw albay ~encngettl "- vardır Bun- kat nazarlarını kendi vanında otur- ... ı k sa',h" etle ı·n iki sene mfıd 
ya 

1 
. an ngı ere pe mu · ıar ArnarnUuğa son g:;lerde ;karıJ.. . ',. .. . tlği GO ticaret vapurnndan ilki ö.I limanına ımuvasalıit ettıj!"ini bi'd r· ece "' ıy r - ıa Mussolini.ni.n şahsına duyulan 

taralı bır vazi•·ete du···tı'ı·g·il sırada ç makta olan Roosezelt ın muml'ssı- det!<? tahdit edilmesi zımnında ser- f' hisle . .t 'k ha k t k ' • ' m,. bulunuyordu. l nünıüzdeki Tetrinicvvelde tnt:iıh- mektedirler. Her türlü iıarp !evazı. men ı rın gı tı çe re e şe 
b -ı 1 da Am "k ha b ı· H k' ,. ·· · elb t · dedilen bir teklife muhalefet etmi· lin u- _.___ · u su un ar ' erı anın r e Atına, lB (A.A.) - Bütün Arnavut.. ı op ·ın;; ın uzerıne c c mış ve tan çık:ıncaya kadar verilebilecek mı ile dnlu bir çok tngiliz vapurla- . e inkı...., ettiği h...,.,, wrihnek-

. • e b olacag"ın · h luk b ı bo y fa d·' ,.,.. kı"· yece'"ni be.van etmiştir. tedi Ro d kad ı ta 1 d ~rınege m c ur ı ıza e· cev es .ruıca ıman aliyeU ,m'-y.ır . elde mevcut sonuncu vapurlarclır. rı bu kafi! ye C:ahil bulunmakta 5• r. ma a ın ar ra ın an 
deıı bir yaıımızda, Amerikanın devam etmektedlr. Cepheden gelen son İ •-Hopkins bura vaziyetini daha Vaşington. 16 (A.A.) - Mebu- Mussolini aleyhine bir nümayif 

haberlere goı·e ya'·-akta .. _ ed idi. Bu vapurlar Sicilya bogaıında san Meclıs· ı· Harı·cı·,.e vomı·sy~un-marıız bulundu:Tu tehlikeleri birer ' ''"' ~vam en · . · . . 
1 

,
1 

ta , · , "' ~· yapıldığı bildirilmektedi.r. 
. . . ..': . . ı__ kar ve şidıl<>tll soğuk, gen;ş mikyasta yakından tetkik etmek ıçın gclmış- •• Ita yaıı ve " man yyarcırrının da 'beyanatta <bulunan Bahriye Na-

bırer ızah ettıgımı.ıı okuyucu11Uı· barek4ta mini olmakta, takat mahalli lir. Yakın~a büyük şefine -~alaı·ı. k I k" 1" ı • 1 f k t bo İtalyanın zaafı karşısında- Al 
d "" 'f U a a e Ve l ll hıicum arma ugramı.ş ar a 8 m zırı Aıbay Knoks şunları ı;öy lenıi.ş-mız, belki hatırlatlar: 0 yazımız a ilerlemeler Yun"'1 ınevdlerml gtindeo mızdaki intibalarııu bir raporla ar·· rbardınıandan hiçbir zarar görme- tır" .· manya, Akdeniz vaziyetini eline 

da söylediğimiz gibi, Ingili.ı donan· ı:llne iyıleştirmektedir. Bu •ur•tıe hava t k - 1 k t· d'" h almak kararıru verm~ gibi görü-
. 1.,,., eni b" .,_ ze me uzere mem c e ıne one- (Baştara(ı ı incide) mişlerdı. Şımdı Yunan halkı er ._ İngiltere kati surette mağ· ırıası imha edildiği takdirde, in· açı ._. zaman l' ır ~ıeme müın- kti H k. k. r 1 1 nü yor. Bunun için tekrar Viclıy 

·ı k f . - . kün olacaklır. ce r. op ıns pe a a an amı~ ır Vekil, daireler müdı"ı'rlen· ve me· nevi harp malzc_mesi ile y_üklü kam liip edildikt~n sonra biz de taar- hu··•·um· e"-ı" •·-"·- ..... ı•dığı ·~ gı tere, pe ena bır sulh yapmaga ı k" b" . •914 . d d 
0

, t "" ..,.. _J......., -.,.- ~ 
b la • ı Yunan resmi .ıizcı.isli ıu mütemmim ı ızım senesı za ın a ,;ya. mıırlarile ayrı ayrı gö,.;;•üp ınuh· yon kafılelerının geqifını seyre • ruza uğrayacağız. • !asılmaktadır.• 

mec ur 
0 eaktır. Bu fena sulh malumatı vermiştir: nuslann öteki divanndan gelecek l"f 

1 
--. 

1 
mektedir. Bu kafileler bü ·ük Bri- Nazır bu c-umleyi ağır o~ıı·, fa- --.-·---

§artları neticesinde, İngiliz İmpa- Yunanlıla" hatlarını ileri-'-'- ve b-yük d l .h· . kt le ı i§ er üz.erinde izahat a mış, " ============== 
1 .. . • •M.....,= u or u ara ı tıyacımız vo ur. tanvanın elinden gelrn her yardımı k tl 1 J"ffuz e•mô .. ir · Biri ·k Am "k d ı ti · rator uğıınun bazı muhını sevkul· cephenin cenup kısmında mühim tepe.. . • • direktifler vermiştir. kat uvve e e " ... ,.... · nın eşı erı a ev c erme 

ccyşi noktalan, muhakkak, mih· !er atm111ardır. Aynı btiyüklü.kte bir Bız ge,-y.ıJere ve tayyarelere muh- Cevdet Kerim incedayı, bu sa- yapacağı ve Yuanislana her nevi Mebuslardan Fislı kamın proje- İngiliz ve Fransız filolarını satın 
verin ve Ja-yanın eline geç ... İtalyan keşıt ko.luna rastlıyan bir ru· • tacız. İlctidanmız yettikçe bunların hah ta Kuşadası kazası dalı ilinde harp levazı.'.nt göndereceği h~- sinde, ıbugunkü donanmanın bir almak hakkını vermekte olduğunu 
cektir. Hatta imha edilmemlı olan ~an keff(_kolu, ltaıyaıı keşıt kolww e-1bede!Jerini ödeyeceğiz. Fakat biz Çamlık tüneliae giderek, tünel ta- sunda yaptgı vadin tatbik mevkiı· ktsmını istediği gibi kullanmak iddia eden bir makale hakkında 
b. k i--"' h mil · · sır etmişlır. 1 öd b'I ğ' · d k f ı e konuldugu· u gos·· !ermektedir ""----· l"den -'ederek, ı k ır ısım ınguıa arp ge erının B" 1· 1 tı . eye ı ece ımız en ço az a ~y- miratıaı ve son vuiyeti tetkik et- -n n · haldanı .....,._,.e • """ mütalea!'l sorulan Rooeeve t, on-ır ta yan rkası, cephenın mertı:e.ı; k b" k üh t ~ fil 
de onlarm 4enla kuvvetleriae il· bölgeoinde ı;ok bti.Yük ,ırateJDc ebm-ı- !ere muhtaç bulunuyoruz. Bu ba- tikten sonra Aydına gitmiştir. Ge- Bu il partide ır ço m. lınma ' veyahut harp gemilerinin .. a e- grenin kendisine, Alınan donanma-
hak edileceği, Fransıı donanması ıniyet~ bir tepeyı işgal ed;yordu. Bazı histe Büyük Britanya milletleri ce tekrar şehrimize dönecektir. \elbise vesaire giyecek eşyası il<ı !ere refakat etmesine m8ni olacak sını d' satın almak salahiyetini ve. 
bakiyesinin de ayni akıbete uğn- M:berlere go,.., bu ıepe,-1 müda!aa eden camiasının kendisini, bütün be~ 1 tıbbi maddeler vardır. Bu levazı· şekilde tadilı\t yaplmaımra muh~· !"<'ceğini üm!ot ettiğini söylemek su-
7acağı muhakkaktır. Bu vuivette, duşman o ~. <·rece ·~.,..,k sur<"tıe takviye FY mınn g<indcrilnıcsi Yunan halkını Jefet edip etmiyeceği hakkında bır -ti~. ıa mime!ızı'yane bir cevap ver· 

, a1ıy riyetin ve terakkiyatın en ön sa- SQ ADA •ç • ç 

Amerika, hem Atlas OkyanusUI· ordu kı kar ~·e n:vnı umanda nal<IJ. f da ·'md"kl h 
1 

, son derece sevindirmiştir. YL•ııaıı· sual iradetmiş, Knoksa §U cevabı m~. 
.. h .. , --L- ye noksant TU7.:ilnrlen dağlık arazıdek.i ın , 9.1. ı a de yaptığı işi, tu- İ dd" 1 · t" 
.. a, em Buyük Okyanusta b ... ...,t. bu mükemmel me•...U terlu>t . l.ir . . lılar bu hareketin talyan l ıa a- vermış ır: Pek n""'eli ı:örünen Reisicümhur 

. ınıt ·. tabıhtıesı için büyu""k Amerika - """ ...,..,, 1 inal 1&Jfa4a • N ·b· b" az· te karşı -• mck mecburiyetinde kalacaktır. DatJ.ık ara.zıde ınuh~m surette iler-. nnı canlı ve maddi bir surette •- e gı ı ır v ıye ga•elecilere proje etrafındaki mü· 
Şimali Atlas Okyanusundaki !iyen Yunan k~if kol!an, b1r topçu a. Cüınhuriyeti demokrasisinin, ka- dirdığiO, göre, Tuna koıı!eraıw, 20 kl- tekzip ettifıini söykmektcdirler. koymak medıuriyetınde buluııaca· nakasaların hakikatlan uzalr.J.aş-

Ternöv'ün ve Yeni bkoçyanm An· 1e1;nt müteaklp dOşmana baslan yapa- nunlarını ne kadar büyük bir sa- nunusanide toplanocalctır. Bu konrerw- Malum olduğu ÜT.ere faşistler bil· gımızı Öğreninceye kadar, J>ahri· makta olduklımnı zannettlğml 6ÖY· 

!il den.iziade, Panama kanalına gi- ralt bu:..~ aı;~•rlerl ~!miyetle tadile uğraştığını büyük : R~;'.,",:';.·iş~.:e:;..~~'.gi, İtaı;ra hassa Balkanlarda vnptıkları pro- yelileriınizin hem:ıııgi bir şekilde !emiş ve onların da bu fikirde olup 
den yollar üzerinde halunan İngi· Anadolu Ajaıısının nır Tashihi pagandalarla İngilizlerin verdl'-le- ellerinin bağl;ınmasına muhalifim olmadıldannı so ...... •ctur .. 
1 d 1 1 1. Manastır, 18 (A.A.) .- Reutor aı·an- b:r heyecanla takip ediyorum.• b Id b" t k h talar ·-·-, 
iz a a aruun r. mllnyanm e ıne Dünkü bullmimi>.in 24 üncü sayfası ri garantilere ve snzl<'re riayet et· E<asen u yo a ır a ım a Roosevelt sözlerine d""""1 ede-

gerfi"ini, bazı k:ü•·ük Cenubi n sının Arnavutlu)[ hududunda -i muha· Churchill sözünü büv. ük fü·itan- d h · b 1 uz 
' "' • birinden: sonundaki Belgra •berinde Bulgaris.. medi';lcrini ileri sürmekte idiler. işlemi§ u unuyor ··• rek kanun projesinia Reisicümhu-

•·asa" Amerika memleketlerine yanın h•rhaıı"ı· bı'r < 0 ıı·ı·y k tanın Ilerhıı elçlsirun So•-aya •iderken ı Al ·ı beklı"•·en it·betten 
• " Arn•vut vatan-lerl topr;ı1ı;ı · ' " "' a a arsı .., b Landa, 18 {AR.A.i -Alman ann manya) " • ru tehlikeli olabilecek herhangı biı 
Al 1 b -d· •· · • · ' arını ~ · &lgratta yaptığı beyanatta tSotyaya lb K '-- ··zı la 

man ara oyun eg ıgını ve ru, r,aı eden Italyantara kurşı harbctmek 1 müdafaa hazırlıklarına int'l<•l etti· yen! iktıaat müzakerelerine zemin ha· İtalyaya y:ırdını hakkındaki vald- bahseden A ay no .... ~ so er~ hareketten mcndecek hiçbir hük· 
bay et, l\.Ieksika da Almanya ve Ja· uzere mutemadıyen tovl:ııuyorlar. Be-' rcrek. İn~iltcrenin çok kuv\·et!i bir zırlamak Qzere gittiği tılı:rasında •ik~ \erini tatbik saha ına koymaların· beyanatına nihayet ver_mıştır: mıi ihtiva etınedığıni fakıat biç ~üp-
pon'."a ile ı'ttifak edecek bir lota· rat civarında bır Arn•. •.ut reisi ile ta... !orduy• ma';k oldug·unu ka dcttik- " . nlışlıltla . .. d be . Alman,·a zapteW"I memle-

·' ~ ~ y sah ke~mc.<ı ya cittıraın olarak dan yani ancak dort gun en rı en •- ' 'b hesiz böyle hareketlerden daima !iter reJ'im kurulduğunu dü~ün· raftaı·lan Elbasan rnıllıyetperverkrıne 't d . ı· ö .. dileriz (A..A) • k ti 1 evri.lmİ§ bulunmaktadır 
iltih• keım .. ıcrdir. Bıı ki reı.ın kendi en sonra m~ ır ki: çıkmıştır. zur · · ru;ağı ellı tayyare kaybettikleri e er ~ ç · ternkki edeceğini ve mesli donan-

nıek, Amerikanın nasıl müthiş teb, ınıntak.alarında büyü !.uıazları vardır. •- Bu ada bütün sahj!Jeri bo- tahmin edilmektedir. Kanaatımce bu memleketler, Al· mayı elindn çıkarma': gibi bir anu· 
likelere maruz kalacag"ıııı göoter· n· '·' Arn d bah--.ı n Ch hiU 1 f "liz manvanın mağlübıyetınde kendı-gcr ~r avut grupunun da Berat vo yunca muazzsın surette tahkim e- en ,.,..e urc fUn an Bunların 30 ila 40 tanesi ngı , .. . yu asla besleyemiyeceğini aiiyle-
meğe kifayet eder. Ell>a."'111 mmtalcası Anıavutlanna pek dilrn;• olduğu gibi istihkam" !arla söylemi<t\r· . . s· .

1 
<lak" !erine düşen rollerı oynıyacaklar- ,.,.. 

Ü 1 tl.e · d ak akınd Ht"lıakı teme .., • • hava kuvvetlerının ıcı ya ı m..,.ır. c.lü pakt deve rı, oym 1 a ı muh ldir. mu"cehhezdı·r. Bu·-..L·ı·n ı.. .• •·tı"'-t.•- Buradaki taarruz um-ı"tlerı-;_ tık.! b" dır.• 
"" - •>AlMll •- ~·~ Catania hava üssüne yap arı u- Gazeteciler "Reislcümhura, bu l>ilıııez istill ve cihangirlik hınla- Cephedeki vulyete eelince, dün gece ,_,_,,_ b" ff 1 v · ton 18 {A • ) Roose 

b h şebekeı;i askerlerle dolu olduğu m.. zin fev.U-.,. . ır mu __ va akiyetle ne- yük hücum esnasında yani 12 İkin- aşıng ' ··""· - · ha .. - kendisini a·'- ..ıı: zı~..- _ .. en rile malul aç, daha dogr' usu açgi'z• cep enin er tarafında ve bilhassa mer- ,.. B d'' k"' •-·ı 1 1 t .,., 1'A ,--·"" 

lü memleketlerdir. Onların, dün- kez mıntakasında şlddelli bir topçu a.. bi buraya basabilecek olan bir düş- ticelenınıştır. ugun 80.000 kadar cikanunu 13 İkincikanuna b;ığla- velt un u gaze~ı er op an ısın- papalık mümessili Cicognani ile 
teşt verilmiştir. Yuruınlıların D>veli va- man kuvvetine derhal mukabil ta- İtalyan askerini esir etmiş bulunu- yan gece tahrip edilrni.,tir. 12 Al- da de111olı:rasilere :ııapılacak yardım demokrasilere yapılacak yardımla· 

;raya hikim olmak hulsarına ha· disülde harek•te geçtikleri bildıritiyor. arruza geçilebilecek seyyar ordu- ycıruz. Bu rakamın ~aha artmak ih- man tayaresi de 10 İkincikil)Ull hakkındaki kanun projesinde tadi· ra dair bulunan bnun pro..._. 
ti.ut ve payaa yoktur. Birleı;;:ik A· F~kat netice henu··z ö"renı·ıememı· .. •---. t" aı· d ardır M k 1 • l"t "apılmasını ıs" tihdaf edftı tek.. J-.;;-

, ' • .~ l d tt B ım 1 .ev . .· u emme aureı.- gu··nu·· "-'a Akdenizde cereyan e- a " 
1 

. hakkında müzakerelerde bulunup merikanın topraldanna göz koyma En ıiıııalde Elbasan il• Luı arasında ar a mevcu ur. una rağmen '"' ho · · · · ·· ,,.. 
le techız edilmış 8 veya 9 İtalyan den den'ız harbi esnasında düşürül- lifleri ~ görmeaıı.ıını soy em.,. bulu~ad.ığı h-'-'-ında sorulan bır' salar bile, ticaretini felce uğrat· biıyıik iıaıyan tahşıdatıarına rağmen herhangi bir istil5. ihtimalini göz um ALI< 

mak. onun elinde buhuıan piyasa- Yunanlılar taarruza gec:miılerdir ve te.. önünden uzak tutmanın iktidar fırkası hakiki miuıiısı ile tasfiye e- mii§tür. Bunlara evvelki gün Mal- tir. suale kahkahalarla gü.lınelı: IUreti-
1 1 b .. 1.. d"' t' t• d k' ICl>büaü elde tutuyorlar. k. d b 1 dilmiş bulunmaktadır. Bütün bun- ta üzerinde dü•ürülen 10 tayyare- Reisicümhur, kanuo lılyihasına le cevap vermiıı ·- kat'i b;.. ·~ı·p ar a u un ıınya ı<are ın e ı T.ev . 11 e u unan herkes için, ve • d ··-. ·~ - •eu 

k .. . 1 ·rmak ı"stı'yec-'-l~ İ ları. biz, inanılm_ıyacak kadar az za- nı·n en büyük kısmını da ili.ve et- bazı tak.ı idat konuldugu lHkdir e, ifade _ _._r bir -ı..ilde b••ını --"a-me\· mu e e geçı ~ ""' ~- .. .. . . büliin ngL ı mill~ti için, hata tes· · 1 """ '"'A ..,. _._. 
1. ı 1 b'" 1 b'' "-n buy k k f k d yiatla temin ettik. mek lazımdır. bu projeye Amerıka Bır c~ik dev· makla iktifa etm;..tı"r. ri muhakkaktır. a ) a, oy e u- ı;• · u 10 ışa 1 arşısm a, ar· ·. ıl cdccc~ı fıknneı· "-\'• ı~ Fena b·ı·r ..,. 

1 t tık Ok · ·· İ ·ı· dabrı•ıt ~ h f ed B d t ·ı· ta · releri Mleri reisinin yapmaga saHhiyet 3iik işler becerebilecek bir deve ' )·anuslar birer göl halini al· Jİ".., lan ıl'tler içİ .. .h ngı ız a ... u a aza e- u ara a ngı ız avcı y}a Roııs<>velt, Birleşik ~rika dev-
de"ilse de, Ahırnıı~·a ile Japruıva· ını~:ır. Anıerikada, İngiltere hn,~- A A•·ıı~ . k ; "t n guzcrga ın- rek Mısır ,.e 'I>·ahlusgar:...ın vazi- Trablusgarpte faaliyetlerine hiçbir dar olmadığı hususları tasrih eden !etleri ordu ve donanma Başku-
~ b ı b · · ,-.. a:::ı • '"'1 

• rı an ·ayı ,;i')Ü.mek tl · b.,bı ·şo.<. ~ • · t· ··k t ·· ed d et bazı hükümlerin de konulması ve d h h klcıı~bı"lir Cermen· ına yapı an omb~rdunan tav'n• . . .. . • ye erını ...., · ~ ...,, ,,egış ırme- mu aveme gorm en evam - mandanlanntn '-endı'sı'ne İngt'f•-an er •ey e ' . 1 . . İ ''t . "' ıtıtı·.~·~ı bt •. ,u' nlt ;.."-· derec~~e h•"c - . . ki 1 " ~"'" 
1 erının ng ı· k • - "u <-u g"e mu,·affak olnıaH. bu ~,,~bı·n tarı·- kted" l mesela reısın aya arını ıayaya !er ve :tiiponlar korkunçtur ar. re '" ere~·e ge ır er t· ı • . . . - . ı.,,., nıe ır er. ye Yardım etmemesini ve binaen· 

İne;ilterc nıal':Ilııı olduğu, İngiliz Jas Okyanusunıt" üç bin kilomel· L bır. '1JK _ kuvvetlı olmamışlo.r. Kcn- hinde çok mülıim bir yer tutacak· ---o- kaldırarak başı üzerinde durmak aleyh bunu temin edecek bir siya· 

donanma ı ortadan kalktığı ve kıs- resini uçarak geçı;~ıeri, Aııırr".k3· ı~ısı bu~ı\':vrupanın büyilk bir tır. Adrİyatİk 'fe hakkını haiz olmadığı beyan eden set takip eylemesini tavsiye ettik-
men de onların eline geçtiği tak- ıım korkularını haklı ı:o-tcn<·ek .·ısmı. a a ıın vazi etlediı. Ordu- Biz hentiz kı men silahlanın~ bir maddenin ilivesi l"zım geldi· !erine dair deveran eden bir .,.yı·· 

b. • tt'r ·la ının i·· rha'1gl bir ~kta b ·ıı 1- F k t 19•1 (Bq laratı ı incide) gı'ni kaydelmi•tır· . .-dirde, bütün dün}a kuvvet IUU\'a• ır Gnre ı · ' · .... · ir mı cız. a a • s~nesi i- .,, adan gaztecilere de '""'-e gu""lmekle 
ki Am •·n :ıngi nokta ıst•dı·k ed" buat nezareti tarafndan neşredileo Roosevelt -"zlen'ne dev~ ede· '"' zencsi yıkılmı olur. Artık, Ame· O un içindir er, ·a k ~ · ler!edıkc, t ırccn çok mükemmel ld ~ ~.. ce\'llp Vermiş ve bu havadisi •Tanı 

1 . • 'lk "~ f •.bi rcket edecek ralde bu b' ·ııe h bir tebliğin de teyit etmekte o u- •ek şunları söylemi•tir: rika, tek ba>ına ka ır ve partıyı i er knaknlu ve ı m.iua h la .rnış ır mı t aline gele- • . • y bir İtalyan gazetesi• havadıs" 
1
• dı"va 

"$ uvcrl ır. ğunu ila\re etmışir, .. . . . ,,_ 
ka•·lıed r. h olan fngillc en'. mağlüb etino · ccgiz ve o zaman harp dah:ı müsa- B İt 

1 1 
··nı d ır· •-Her gun değ'.şi.kliklere sahne tavsif etmi<tir. 

B J h 11 •ı ı u a fan ar son gu er e es -. 
Bu ,ıı 'ınrla ha~tn Reı cumhur me3 dan vermek i t mi yor .,,e İn·' -

0

Y ' er için ngilte- vı saıt'>r dahılınde cereyan ede- edilmiştir ve ekserisı •Toskana olan bir dünyada beklen.ıniyen bazı Roosevelt Londra büyük elçili. 
RıııHlt olmak iizcre A ıerika Balı gilterenin mukavemetıni, mühim ren.. k vc·md.,ıı kırm.ık VC' Av- ccktir. Bu er c nthayctinde veya kurtları• adını taşıyan me bur ı- şeylerın zuhuru daima mümkün· ğine Kennedy yerine yeni bir za-
rıı. azırınııı \e d.gcr mcsııl A bir Amerikan milli müdafaa me- ı rupa . · •1 ' 'ç;n ham·ladıl(ı. rin. ııe:<'Crk ene "aşında Almanyanın talyan fırkası erleridir. dür. Binaenaleyh her zaman acil tın tayin edilmesi işini tPtlrik et-
ıııc ıkaıı r aliııiıı end !eri, bir selesi telakki ediyor_ İngiltcrenio cirkri 1 ı bi~ ıır 'te baglama1< kar51•ın1a hav1 Vı> kara ord~ları Mezkur c lrler Brindisi tarild- tedbirler almak zarureti hasıl ola· mekte oldugunu fakat epevce za-
n,, ın, bir \CSYc•c d~ı;ildir; bila· laferini temın edecek olnn Anıeri· •U' dırmm' t· '· .ır. Fa- "·cı,•, ·'ı b~lom n<lan ger' bır vazi- le kafile halinde Arnavutluğa g ... bılir. Harbiye ve balu-iye nazırla· mandanlıeri aklına ayni şahsın gel 
kis İng llcrc l kıld .,, gün hakikat kan yardımı, Amerikaı'ı yalnıı ıkat b.r ' v· is' "'e <>nu ya.,a- •t a•mıv caliımızı ilıiılt edlyo- lirlerken kafıleye dahil vapurlar- rına dost ffi·llet~den harp malze. diğini söylemiştir. 
<>lac ' r k.ılıu tur. Onnn için A-1 h pten kurtarm kla kalını arak, t· 1'11 k a auı şey! r 1·r n:z .bu 1 wrt.• d L' ·ı L b d' • t .......; tm a'--'- ~-ı•'-ro..tını· · R · · 

an ıgurıa ı e om ar ıa nın or- ~-·· IJllllA D<WUr.,, veren eısıcümhur, Hopkiııs'in __,_ merıka ııı korkmakta hakkı var-1 totaliterler iti fakı knr•ısınd ııı "· ınu Av upa • t r C" ut.1: J' • ·ıı k b ki ı -" maddeler ihti t• b" ted ,....... 
, , u · ar ara· pı enere attı arını sO) em ... - , proJeye ya ı tr · muhtemel olarak iki üç haftaya 

d i lüp olmak (elik ı nden de kıırh- 1 e k •· s ı. t k.. .,, • t · ı özkrl tir: tedırler. Bunlar, Brindisi'de vapu· b olmak u ere ithal ediı-' .... ir.• ka-'-r Lond. d 
u k ı 1 ""'l' "" ra an döllf'ceğin· ·· • 

1 ~rıda bahsettiğimiz yazımız- 1 racaktır. 1 r •ı · A b' d b' k k ı · ı...~ Dün b li · ı •oy. 
, m rı mı v ra ınme en ırço a er crın ....., m .....n mec sinde bahis li ereık toplantıya nihayet venn•~ 

da da su3led. imiz gibi, havacılı- Abidin DAVER _, f '1 f. • ..vkup atmaktır.. t$nı ilıhe etmlılerdır uıeuuu dı n ve kanwa projesi· tir. 'f 



Baro umumi heyeti dün toplandı 

Avukat yazıhane
leri nasıl olmalıdır ? 
Bunn tesbit eden talimatname hararetli 

aıünaka1alardan sonra kabul edildi 

1 
S p O f! 1 Bi~!~!~,?~.~~~d~? 

'------------- göre, İsveçin hitarailığı da, çok su 

işaretler 
ilkbaharı beklerken 

(Baş tarafı 3 üncu •ayjada.) a « k 1 , götiiı·en bir durumdur. 
cinnet beklenebilir. Bu cinnet bek· 1Jl..... tep erarası İsviçre, hissiyatı hariç, filen bi-
lenemez. taraf sayılabilir. l\laaınafih onun 

Almanya italyaya saldırır mı? f Ut bol maçları da bitarullıgı İngiliz tayyarekri 
Saldırır. Zira Almanyanın bir lev· larafıııdon sık sık n Alman tay-
lete saldırması için 0 devletin zail Boğaziçi İstanbul lisesini 1..() yareleri ile urasıra ihlal edilmek· 
ve kuvvetsiz olduğunu , anlama· yendi, Haydarpa~a • Hayriye ten hali değildir. 
aı lazımdır. Bu devlet müttefiki 2 • 2 berabere İngiliz ablukasının bütün tesir
imiş, dostu iıniş, kt"ndi~ile iyi mti4 

1 
r•kH.:'

1
v
1 
:lnın açık olnlası st;,u.ı~ epey me. !erine tibi ve ondan gayri masun

nasebetl~r idame edi> ormuş.. Ber- ' 0 topl.>mi>;lı. Oyun hakem Şazi dur 
(Baş tarah 1 inci sayfada) lüks meselesi mevzuubahis değil· line vız gelir. J Tı•,,.amn dudugü ile başudı. Ilk anlar- Papalık, ruhani ve cismanı bir 

toplantıJa müzakeresine imkan z · d b 1 ld da mute'"·''" <Preyan eden oyun son. 1 k 'k" h · k \ <lir. aten meslek an'anelerı e u Almanya Yugo> avya:, a sa ırır . . . . . . ' . makam o ara , ı ı mıı arıp arşı-
bulunamıyan maddelerin müzake- . • akk• 1 ı-,ı,-.rı Bog.ızıçı liı;esınJn hôk.Jm:yetıne h . . . . hususta gayet cıddı ve !ms ar mı? Saldırır. Zira bu saldırışa Ma- girdi. B•illassa Bogaziçililer soldan Ga- sında bitaraftır Fakat, gayet ma -
resme geçılınıştır. Bunlann başın· bulunmayı icap ettirir. Kadife kol- caristanı kolaylıkla teşrik etmek zonfer ile oyunu açmıya uğraşıyorlaı-. dut sarayı İtalya ara•isi içinde U· 

da bulunan madde, avukat yazına· tuklar, kuş tüyü yastıklar, şezlong 1 mümkündür. Böyle bir saldmşa lliıkimlyet boy le devam ederken Boğa.\ facık bir göl gibidir. Serbesti ve 
nelerinin evsafı hakkında, avukat- vesaire gibi süslü salon eşyasının 1 Bulgar bitaraflığını Şarkta bir zıç, •<r korner kazanıyor ve Gazanferm ı bitaraflığı daha ziyade manevidir. ;_ 
lık kanununun 32 inci ve sonraki bir avukat yazıhanesinde bulunma- kalkan gibi kullanmak ve Sovvet· j attığı korned ls<anbul li>esi kalocısı le- Avrupa haricinde Japonya bita- = 
maddelerı· hükü' ·· 1 · - h .. . • . . 1 . • . . •. dakarane kurtarıyor. Maç Sur'atti ve. . kr"b .. I ;=.;; m enne gore azır- sının munasebetı olmadıgı gıbı ya- lerın alakasuıı gıdermek unlanı h lı •• . . ı raftır. Aınerıka da ta ı en oy~- ==ı= 
J 

. .. ' ey.:-Cdn .. ~ sonra lstanbul li!>C'Sesı. 
anan talımatname bulundugundan zıhane .Jdasının yanında yatak <>- 1 olduğuna aklı eserse Sırpla" bir nın nk.ını Bogazıçi kaleeıwıın elıncte.o-1 dir. Yani bitan.fhk pek yeni ve 

on maddelik olan bu talimatname. dası vesaire bulunması da caiz ve defa daha Alınan teca\'Üziine ka~-ı y1ın hal<ım.yeıı yavaş yavaş ıstaııbul li- acip bir tarzda tefsir ve t~t~ik. ~t- -_=: 
müzakere rnevkiine konmuştur ciddiyetle kabili telif değildir. O fi vatan müdafaası yapmak vazı- sesıne geçıyor. mekted;r. Taraflardan hırı ıçın • 
Evvela, talimatnamenin on madde- dada bir kaç basit ve sade koltuk, · fesi ile karşılaşırlar. . Bvı:a«çı. uckı Celfilin mahir kesışleri, Dev !et Reisinin ifadesine göre, e•- ~ 
· · b' d kun . ld lstnabul li::.e&ı.nın netıce alnı.a.suıa manJ . 1.. .. .. kt d" = 

ıının ır en o arak, tamamen masa, eta)"er vesa!re bulunmalıdır Almanya Bulgarıstana sa ıru 1 v b _,_, 

1 

lıha deposu ro unu gormc e ır a c. uyor. e u ~ICA.İlde bi.ı •. ıeı devre bj- • . ı ==ı 
mi, yoko;a madde ma<lde mi müza· ı Kitapların da meslel:i olması la mı? Saldırır. Zira Alm•nya Bul- 1lyor. ve bu rolii gittikçe arttırmak ıçın, ii;; 
kere edilmesi meselesi reye konul- zınıdır. garistaoın Alman zaferinden ümi· hızh bir teşebbüs yapılmıştır. ;;:;; 

2 ...ı devre it" = 
muş, madde madde müzakeresi ka· dini kestiğini anlamaktadır. Ya· Kongreye Mister Rooseve ın § 

Bu arada, bazı avukatlarda, me- İsta.nbul ıı · a1wıı ıı ı · E3 rarlaşm14 ve müzaker,eye geçilmi!I' but Bulgaristan, yarının mukad· · seı;ırun . e baş adı. teklif ettiği kanun, bu bakımdan ;;;;,_ 
sela, Çarşı içerisinde veya uygun- Ehe. mınıyeUı bır telüıke atlaıan ::Jugazı- d • ,.1 h l"fl · ı 

tir. der demokrasi zaferinden kötü bir rililer mukat.ı! hu· c·uma ı:eçu·,·er ,.8 _ 1 çok dikkate eger. " u a ı erın ~ 

Talim:ıtnamenin muhtelif mad
deleri üzerinde münakaşalar olmuş 
bir çok avukatlar söz almışlar 

muhtelif nokta! nazarlan müdafaa 
etmişlerdir. 

suz sokaklarda avukat yazıhanesi • · ~ · = karar almamak için Alman ordu- zanierin ma.:ı.ir bır ıki kıvrılıcı ve ileri yaptırabilecekleri tô.dilflt ve tazm1
- ffi 

açılmasının münaseb~tsiz olacağını ~ k ]arma •geçiş müsaadesi• vermez, dogru pası. Saimin kısa ve isabetli bir ı nat ne olursa olsun. yeni çıkacn F 
ilave etmişlerdir. Alman ordularının, girebilirlerse vuruşu. Gol-. Bu gold•n sonra Boğazi- metin şi:phesiz an~nevi bitaraflık ~~ 

Talimatnamenin müzakeresi bit- Bulgaristana cebren girmelerini. çılıler h:ı.Jı:ımıyeti arttırduarsa da neti-
1 
mefhum ve telakkisini en iyi ifa· o=;; 

cede bir cl.eğışiklik olmadan oyun Bog· a.. . kt := 
tikten sonra bazı avukatlar tara· tercih etmek zekasını gösterir. . 1 0 1 b. . . de eden bır tarz olınıyace ır. -, 

ziçının - ga 1 .ıyetıle sona erdi. . 
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•Avukatın yazıha11<'sindeki kitap 
ve mefruşatın avukatlık mealeğinin 
vekar ve heysiyetine uygun olma· 
11 icap eder.• Bahsi üzrınde söz a
lanlar olmuş, bazı avukatlar: 

fından verilen bir takrir okunmuş- * Takımlar: Bitaraflığın kalmamasının saık ;~: 
tur. Bu takrirde, talimatnamenin Görülüyor ki bütün bu ihtimal· Boi:aziçi: Tahir, Nusret • Celfıl, Enis -1 ve illeti, bu mcslc;;in artık çok 1 ~ .J<~-.~ 
tatbik suret ve zamanı hakkında !erin çoı:u dönüp dolaşıp !Hosko- Aytekin • Sadri, Gazanfer • ısmet. güç ve pahalı olnıasmd.andır •. :a•· ı 1~ 
sual sorulmakta, bir Marttan iti- vadan bır karar aramaktadır. Bal· Tesıı - Feralwı - Saıl. l uız Anupada <lc~ıl, butuu duı:ya _~..! 
baı·en meriyetc girmesi, bir Mart· kanların mukadderatı ile yakın- lstanbul lisesi: Kadır, Vedat • Ahr.>ct, sathında Ame~ ka ve As3 ası da ~ 

- Külüphancs! olmaz da kitno 
delabı veya etajeri olursa meslek 
veı..~r ve haysiyetine uygun mu· 
dur, değil mid'r? Gibi sualler wr. 
muşlar, yine İstanbul Barosu avu 
katlarından Abdünnafi: 

Necdet - Oğuz - Burhan Recep • .. • · h · ·-;;;: 
tan sonra kontrollere b~Ianması dan ilgilı olan Turkı,enın vazi>.·eti •ı··•- C l Y ' dahıl oUıı;u haıde, her ııevı ı il· r-4 • ~ .u w:""rrem • ezın - avuz. ı · ı 3 
talimatnameye uygun olmıyan ya- •arihtir. Bnl.kanlaruı statükosuna 1 ras ve lı•slcr şa. lanın shr. Yerh·ş- ı l 

Haydarpaşa .. Hayriye h 
zıhanelcrin sahiplerine ihtarda bu- karşı kendi emııiydi bakımından nıi< nizı:nı, ka e, menfaa,J r a- ~ 
1 

Takıml'ar: .. · t'h" -
ıı.nularak bir hafta zarfında bu va· çok büyti.k bir alaka duyması tabu . . 1 zan yapra"t ~ibi rü,gara a 1 

\C -
. ... . , lıaydarpa.ş;.ı~ Sabri, Nazmi • Su!ey- '"' E-~ 

ziyetl tadil etmezlerse barodan çı· olan Sovyetler B.rl.gıııın Roman·· man, İsmet • Tarık _ Kemal, Bul 111 • sallanmaktadır. 
karılmaları teklif edilmekteydi. y

0

adaki Alman. fırk~.la~ıoın artışına ı' ibranın: _ 
0

.Mücdat • Ercüment •. HilllL Bıt boğuşma ne olursa olsun, her !'~ 
- Bu iş, bir zenginlik, maddi 

Neticede, talimatnamenin tatbik liıkayt kalabılecegını sanmamak Hayrıye. Ne"al, Samı - Alı, ı\n! • ha!Jc bir gün sona erecektir i'il- i ~ 
doğru olur. Zira Almanyanın bu, Faruk • Cevat, Ali • Eı;re! • Ş<·msi • hakika o gün çok gayri muayyen- ~ 

imkan meselesidir; kazancı iyi ,,... zamanı reye konulmuş. bir Hazi
parası bol olan avukatlar, madde- ran 1941 den itibaren meriyete gir
de yazılı hükümleri kolaylıkla Y"- mesi ve on:fan sonra kontrollere 
rine getirebilirler; fakat, kazancı başlanması kabul edilmiştir. 
az olup birdenbire böyle büyük Bundan sonra. baroda kayıtlı ol
maddi külfetleri karşılamıya wali duklan halde, ı>elediye hudutları 

nziyetleri müsait olınıyanlar ne 1 dahilinde yazıhanesi olmıyan avu
yapacaklardır? Tabii, herkeq, ka· ı katlar mevzubahs olmuş, bunların 
nnca kadrınce, mümkün olduğu baro levhasından çıkarılmaları da 
kadarını yapacaktır, demiştir. 1 teklif edilmiştir. 

~unun ü~erine. Baru ve Kongre Vakit geciktiği için, nımamede 
Reısı Mekkı Hıkmet Gelen bey, söz · mevcut teavün sandığı ve mesle

almış ve demiştir ki: j ki alakalandıran diğer meseleler 
- Bu hususta bazı izalıat veril· hakındaki müteakip iki maddenin 

mesi lüzumunu hissediyorum. Ya 1 müzakeresi için 22 Şubat Cwnarte
z:hanel.erd~ki mefruşat ve kitaplar si günü saat on dörtte ayni yerde 
§Uphesız kı mesleğe uygun olmalı- ! tekrar toplanılmak üzere celseye 
dır. Ancak. puanın mebzuliyeti ve n;hayet '-erilmiştir. 

Günün ı·çı·nden 1 Jleyos•· D6nliiııell s..uı 11•.lnık Mah.. 
kemeslnde.n: 

(llaf larafı 1 bıel -~..ıa> ı Beyoğlunda Zambak sokağında 15 

bu birinci safhasnda, lsbat etmiş· n~da-~~'.'.'.:'.'akıa, ıken ölen An .. ıa. 
· 1 1 · ya uanan~.,.. tereı<esıne mahkemece 

tır: ~te ngıltere ve işte Amerika. el konulmuştur. tı.ın tarihinden b~la-
Diğer taraftan, tarihte Litin u- mak üzere alacak verecek ve sair su· 

kile muazzam mücadeleler yapmış rette alikndarların bir ay içinde Be. 
olan Yunan ırkı da Lıitin ırkına y~glu J)i;rdünc:U Sulh Hukuk HAklml!-

f 
. k" . . tınc muracaat etmelf'!rı, müddetinde 

aı ıyetn~i son hır d~fa daha, dün· müracaat etmiyenler hakkında Kanuntı 
yayı teshır edecek bır kudretle, İS medeninin 561 ve 569 uncu maddelerı 
hat etmiştir. hükür.ıleri tatbllc edilec<'gl llAn olunur .. 

~ihayet, bu harpte, ırk bakımın· 
dan, Tiırk ırkı da en yüID.ek ve en 
tahametli bir hayat kabiliyeti <;"<is
terdi. 

Hatırlardadır ki, Avrupada ilk 
defa kahramanlık destanlarile bil· 
tün dünyaya bir hayranlık fırtına 
sı dağıtan, ırk itibarile, Türk olan 
Finlerdir. 

Biz ise, bu harbin ilk safhasın· 
daki en muhataralı anlarında bile 
yine bütün dünyada haklı bir hay· bt:uıbul A.ı.U1e Ma.lıke.at<:SI 8 inci Ha. 

ranhk uyandı.ran pek yüksek ve lıu.k DalıulDd.ea: 

sarsılmaz bir seciye alabeti gös Mukaddema Gönende Sabık < rndık 
termekle müftehiri<. eıninJ Hasan evinde mukim lkeı ıaıen 

Milli Şef bu harbin birinci yılı ikametı:~lu meçhul bulunan Seretnaza: 
biterken, Türk milletinin dünya· Davacı mimar Muzııf!er tarafından a

nın ~n bü~~k ve ~n şerefli mılletilaleybinize Teşvikiyede Ahmet boy IO

oldugıınu ılan ettı. kağında kAin eski 6 ,.e yeni 12 n. maralı 

Bugün dünyada diğer birçok ırk-; arsanın Ahmet hey soka&ındakl cepheyi 
tarın gösterd:kleri düşkünliik ve !hl11•a eden kısmından 67,71 metre mu· 
tereddi tezahürlerine baktıkça, ~bbaı kısmına tccavllz edildiği lddla.. 
bakkile ilin edebiliriz ki, Türk ır· Elle açılan meni müdahale davasında: 

kı da cihanın en dinç ve en yüID.ek Tarafınıza tebliği muklazi dava arzu· 
ırkıdır. halinin ikametgAhınrzın meçhul olma-

. Şerı! • Faruk. k __ ...,...., 
sahadakı her adım atışı Balkan dir. Yalnız beseriyeti sükuna ya - ~ 

Hayriye lisesinden F<.ıruğun annesi- ~ 
milletlerinden çok Moskovanın vefalı dolayısile brr daJuka sukiıı edll- laştırabilecek kuvvetlerin kamilen ~ Para biriktirenlere 
~arı~a tevcih e~ilmiş bir t~hdit· dikten sonra oyuna başlandı. ilk vuruşu 1 muharipler safın~a. yer alınası, ~ 
tır. Bınaenaleyh ılkhahar gelırken yapan Haydarpaşalılar ~yuna bugün yatıştınna ~arelcrını arıyatak el- ~ 
siyasi dürendişlik, Sovyetlere ar· ı durgunb••ladı!ar. Aksine Hayriye he- )eri ve bu kelimeleri tcfe\vüh e
tık bu Almanyayı görmeğe başla·! men hücuma geçerek hiıkimiyet tesis decek ağızları harekets'z ve mil- ~ 

28,800 Lira İkramiye Veriy 
, .. d etmıye bakı.yor. Durıun başlıyan oyun ~~Ziraat BRnk••mda kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf heaaplal'!JI 

ınasını tavsıye etmek mevkiin e- biraz eonra heyecanlı olmı,ya baş._ıdı. l hürlcmiş bir halde bulundurmak• .::::az 50 1 ra.sı buluııanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile_.., 
ılir. Hayriyenıo bu devrede i.Yi çalışan fer-! tadır. Bitarafı bi~e b~lamıya~ ~a~.p ;i plana göre ikranııye daj:ıtılacak&ır, 

Gelelim Romanyaya: ları ujraşınalanna rağmen netice ala-
1 
kasırgası, emsahız bır ifet gıbı bu- = 4 adet 1.000 Liralık &.000 

işte önümüzdeki ilkbahar ınn· ınıyorlar. Oyunun heyefanlı oluıu Hay- 1 tun kıtaları yalamaktaılır. E' 4 • 500 • !.000 
ammasının en mühim bamteli. Da .. riyeyi daha fazla ıayrete geUriyor. A:J :;: f • %50 • 1.COO 
kiki arzusu kuvvetli bir Alman ta- oonra sagdan bir ak.uı yapan Hayriye!!- Hiiuyİn .Şü.laii BAB.tN ;a 40 • 100 • 4.000 

I !er çalışmalannın .. meresi olan ıolti İs- ;;;::; 100 • 'f • 5.000 
arrnzu karşı.sında meflfıç ka mış met vasııasile atlılar. Ha!tayınun son. Haydarpaşa ıolünü allı. Bu hal karşı- .:= I?O • 40 • 4.SQO 
bir Romanyayı ölümden kurtar· !arına doğru soldan bir pas alan İsme! 1 sında oyunun sür'ati fazlalaştı ve dola- ~ 160 • ZO • 3.200 
mak olduğuna şüphe edemiyeceği• topu sürerelt kale önüne kadar gehrdı. 'yısıle heyecan artlı. Oyun sertleşti. H~- § 
miz Antonesku gün geçtikçe Ro- Havalandınp verdiği pası ~re! !kJnci kimiye! Haydarpaşada. Hayrıy• kalesini - DİKKAT: Hesaplarındaki ;lllralar bir sene tı;:nde 30 

d r H d 1 ı ·=,,.;'şofü düsmivenlere ikramive ~ı.ktıi!'ı takd:rde % 2° fazlasile" 
onanyayı, çıkarmak istediği batak· • a ay arpa.şa ağ arına gômd(l ve' t•"llber içinde sıkıştınyorlar ve bir a- ~ ' 

k d R biraz sonra da birinci .!evre sona erdi. kında gene Mücdat gilzel bir vuruşca ~~0ktir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Evlfıl 1 Birineikanun, l 
lığa saplanmış görme te ir. U· 2 nci devre ikinci golü atıyor. Oyunun birdenbire \'e 1 HaT.·ran tarihler'nde çekllerektir. 
men yalanının bağrına basan Al· Haydarpaşalılar bırıncl devrenin acı- • berabere olması Hayryclilcri korkulu- 1 illl!u:U'.Hilil!lllDOı 1 ımmııııııınıımımm ın nın~ıım••• 
ınan ~izmelerine ilive edilen her 1UU çıkarmak i~in oyuna sür'atle baş.. yor ve bu yüzden lfayriye daha <'ok taz· 
yeni çift bu Romanyanın mukad- ladılar. Hakimiyeti hemen lehlerine çe- yik altına giriyorsa da dakikalw bitl

deratına bir parça daha meçhul virdiler. Az sonra santrfor Mücdat ilk yor. Oyun 2-2 berabere. 

katmaktadır. Ve hiç şüphesiz bu 
meçhullerin en korkuncu, istifha· 
mının karargahını Sovyetler Bir
liği • Romanya hududunda kur· 
makta olan •meçhul• dür. 

Bir Alman • Sovyet harbi mu• 

kadder midir? 
Belki. .• 
Ya bir Sov;vet • Rumen harbi? 

Mutlaka~. 

..,\> 
İlkbahar yakhışıyor Acaba, işbu 

t941 İkincikfınununda yaşamış ol
saydı şair 52 gün sonra gelecek ba· 

harı yine: 
Esti nesimi ncvbehar 
A~ıldı güller subhudem, 
Açsın biziın de gönlümüz 
Saki! :\leded ... Sun camı Cem! 
Diye öterek sevinerek ve kanat 

çırııarak kar~ılı~·nbilir miydi? 
Sanmıyorum 

Ni:zumetlin Nazil 

FaklTlert Koruma Cemiyeinden 

12/l ·941 tarihindeki toplantıda ekse
Tiyet nisabı temin edilınem!.Ş ol.nıak do
l~yısiJe ana nl.z.amnamemiz mucibince 
Cemiyfltimizın s~nelik fıdi bE7eti umu
mtycsi 26 Sonkfıntın 1941 tarihine mü
sadif Pnzar gilnu saat 10.30 da Beyo~
lund;ı Yen~enici sokağında 23 Dumarada 
toplanacağından cemiyet dzasının aşatz
dakt mevaddı müzakere ebnek üzere 
toplantıya a:elmC'leri rica olunur. 

1\tüzakere edilt>ee'k mevat: 

Lira 

! 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

l 7;;0 - 150J.-

t 500 - 2000.-
~ 250 - zooo.-

15 100 - 3500.-

o 50 - 4000.-

o 20 - 6000.-

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevraljı, llınldılt •P Bütün A~rılarıoızı Derhal K~ 
lcabınoa ıruode 3 kaşe alınabilir TAKLlTLE.RINDEN SAKININIZ. 

HER YERDE Plll.U KUTU! ARI ıSRARLA ISTfYINIZ 

·:-=·ıııııı=ıı--.. 
Süslen Modelevi 
Avrupadan gelen en '°2el dikilmiş MANTO, ELBİSE 

Modeller! 1&tılınaktadır 

Beyoğlu istiklal caddesi 46 N. Çığ Ap. 3 -
İstanbul Valiliğinden : 

Diğer vilA;vetlerden sıra beklemek llzcre vll.Ayetlmiz em.ıne vertı# 
retmenler merkezde münhal bulunmaması ve nadiren vuku bulan 
lere de sıra beklememek şart.ile emre verilen öğretme.nlerın tayin ed tı 
yüzUnden uzun zamanclanberi herhangi bir münbn.le inha edllemC!lle) 
Halen yalnız köylerde aç1k öğretrne.n'ık bulunduğundan bu kab11 ö 
!erden köy ö~retmenli.kleriıti Jst!yenlerm bir istida ile ın4'lrl! mudill'

1 

mUracaatlan itan olunur. (332) 

lstenbul Berberler Cemiyetinden 
A • .ŞEKlP 

ZAYİ - Bahriyeden aldığım askerlik 
.ezkereml zayi etilin. Yenlslni alaca· 
iJ.rndan esklstnin hükmü yoktur. 

ısıruı binaen usulün 142 inci maddesine 1 _ Geçen umumi toplantı ıaptmın 
tevfikan J.lAııen tebliğine ve işbu llAnm kır:ı•t ve tasdlltl Türkiye ı, bankasına para yahrmakl .. yal· 

,, 
Cemfyetiın!zln beyetl umu:.n~es!nln %4/1/941 Cuma fllnü ..,.ı 

H e kadar Türbede Esna! C 'DIJ'etlerl binamıda toplanacatı !lln oıuıııı'
B.umame: 

Uııküdar Sinanpaşa ırıahalletll Ka

rantina sokak 315 doğumlu Ahmet 
Cel!leddln otlu Alt:>ddln 

Sahibi:!!. İZZET 
Noçiyat direktörü· Cevdet Knrabllcln 
Basıldıtı yer; ..son Telgraf> matbaııa 

gazetede neşrinin ertesi gününden ltibe· 2 - G<.>çen devreye alt İdare nıporu 
ren blr ay içinde cevap liyibaaı verme- ile müraklp raporunun müzakere ve 

nlze karar verllmiı olduğundan işbu ilA· tasvibi 
nın gazetede neşrinin ertesi g!inUnden 3 - Geçen devredek, vezııi!lnden do. 
itibaren bir ay içinde cevap ~ ıJııw layı İdare Heyeti zlnunetinin ibrası 

_,_ 
1
n. da Y ' 4 - Yeni •eneye ait büt<:cnln mtııa-

verro~ \U,urou ve va arzuha.L.nln ...... ibl kere ve ~vı 
bir nflshası01n mahkeme divenharı ineJ 5 -Yeni Heyeti ld6ll·e ve 1ld müraki... 1 

talik edlldli!I tebliğ makamına kaim ol. bin intihabı 1 
nıak tızenı ilAn olunur. (2129) J 6 - M\llıte!U. 

......... _ . 

nız para biriktirmit olmaz, ayru zamanda 
L 'i i de denemit olı -..,uz. 

Jı:etldeler: 4 Şubat, 2 illa· \ :\ ıı:umbaralı To lıumbaraııu 
FIS 1 A.tastos, 1 ikinci· .. h ... plannd& en u elli U• 

• raaı bulunanlar kur'aıa 
~ tıırihlertn<'le :rapılır · i 4:r.lıll edilirler. 

ı - 1940 senesi be::ıplannıo tetkiki 
2 - MOdd ti biten Azanın :yerine <'J erlerlnln seçilmesi. 

lstanbul Yükcüler Cemiyetinden: 
21/111141 Sah gilnü saat 14 te İdare Heyetl~'n nısfı ~ d<"" 

den kayıtlı olan Azanın aynı ı:ünda Slrkcc'de M zanoıtlu ilanın 

Cem:.yeU Mer:keıınde reJ"ktinJ k11ııa 0 mek üzere ha.ur bulwım 

nur • 


