
PAZjRTESll 
/141,,..loarriri: AEfDIN DA VER 

6 
TELEFON; 23300 AJl()l'm 

ADRES: Cai:ıloil• TOi< ı• 

2 11ci fr' iıtlll N.,.._,,,aniy• Cıultlu tayM< na 

N o. 54 la~-

19 41 
1 T~lpa/: J.KDAM '"'-"-' GÜNLÜK SiYASi HALK UAZETE&I -

Mihver,Akdeniz ~A- k- -~ ~ · •• k il -f~ t•ı Ruzvelt bu' 
de yeni bir taar-,; s erımu e e ıye ı ı gün nutuk 
ruza geçecekmiş : 1 sene uzatan kanun s ö y 1 Ü yor 

Bugünkü aiyaai ve a.keri 'b gu•• tast• d•ıı•yo . • 
vaz.iyete ,öre, mihverin; • U D IK e l . r I .

1 Akdenizde müeııair yeni l Dgt tereye yar-
bir taarrıu; yapması müm· 1 

kün deiildir; Akdenizin 1i Meclis bugün tatile başlı 'Ocak dım işi mühim 
garbında ı>e tarhında ba§· 

1 

_______ _. ______________ _ 

ka devletleri harbe ııiirük- ' y-- k J ·r t d" 1 b0 fh • d0 

lemek ııuretile yapılacak J t,r • r.gı iZ e ıye an e;.ma.ı:.ının ' li." SZ. aya gır l 1 

bir taarruz ise, artık, in- . ikinci müzakeregi bugün yapdac k: ··- --• 1 
giltereye l.aıfı kat'i z.aler \ ~. · b 1 
vadeden bir hareket ol- l Ankara, 5 (İKDAM J\~.ıhabirinden) - Bu~ük Millet Meclisi Rl.ı rl ·- sana~jj U JI 
maktan çıkmıflır •. =-~~· 

1 

', yam (bugün) toplanacaktu. Silah altında bulunan 33S doğum- f 1 dü i h Bl 
0--= lularla, daha evvelki doğumlu mükelleflerin mükellefiyet müd- t 1 ny yı ayr 

yazan: Abidin DA v Ell ı ! de ilerinin sınıflarına göre, bir sene U>atılıuası hakkındaı<i mu- için d b 1 r aka c. km 1 ş 
vakkat kanun layihası ile, Türk - İngiliz t0dıye anlaşmasının , 1 

D talyada, halkuı gittikçe '. ) Vaşington, 5 (A.A.) - Reutt:r 

O • tasdiki lıakkında'·i layihanın ikinci müzakrrcsi bugün bitirilecek- bild . bozulmakta olan manevi- ' :rıyor: 
yatına kuvvet şırını:a et- J i tir. Gen~ yarınki toplantıda münhal bulunan .· Afyu~, . Çankırı, ı Reısıcılmhur Roosevelt Pazartesi 

mek ve düşmekte bulunan harp / Kars, Dıyarbakır, Antalya Mebusluklarına se~ılen yeııı Mebus- günü kongre huzurunda olrn~aca>:: 
tansiyonunu yükseltmek için, bü- ) !arın yemin merasimi yapılacaktır. Büyük Millet Meclisi yannki ) nutku hazırlamakla i~tigal ed<'rlu 

SAT 1 508 - SENE J 

Chı...,. .,,,__ 
lennnlı 

...-ı ..... 
.a.-. 

TAKVİM 

1 - iıııbtellı:in.a P AZAllTESi 
Yll: 1941 - Ay: l - Gün: 8 
Rumi: 1358 - l inci kinun 24 

Hicri: 1369 - Zilhlcce 8 

S- T.ı.r-J Mot· .. 6-ıwllllll• Bari,, 

-
..... -yük gayretler sarfediliyormuş. )1 (bugünkii) toplautısıudau -ra, kış tatiline başlıyaeaktır. parlamento mahfilinde İngiltereyt 

Bardia'daki nziyet, bütün ilaçlara \ı z- 2ii ..---- ,,

1
kıraya vermek veya i1C:• cım,,k 1 INGiLtz HAVA OBDUSVNDA ÇALIŞAN KANADALI PİLOTLAR 

ve tedbirlere racmen, bu manevi- H. l 1 ·ı F Al suretile yapılarak yardım ~rogra· B d. 'd 15' ASK E RT 1 ·ı· h yatı ve tansiyonu daha dü1jürece1<- 1 t er ngı tere ransız man mını tatbı1 etmek uzere yeni bu ar 1 a a - ' ngı iZ arp ge. 
se de, faşiatlerin manevi kuvveti • 

1 
... • . hüküml't korourasyonunun te.;kil • 

1 
S 1 VA S J } B d 

vehar~heyecanınısıfıra vesıfı-!ile sulh yaparsa gergın ıgı gıt- edileceğino<'"lr~0kmühunbiıhı>- hın ita yan - ~mi eri ar iayı 
rınaşagısınakadardüşürmekiçin.

1

1 berdolaşnıağa badanwıtır Söy· }d VAZIYET b b J d 
ellerinden geleni yapacaklarına F l k t · k t , di , k · · d. · m a 
§iiphe yokltır. Alman bavacıları·ı ransa ne o aca ı çe ar ıyor en ğine nazaran Roosev»ll nut- as erı esır e 1 ı Arnavutlukta o a 1 
nın İtalyaya &elmesi, bu ilaç ve - • (ArkllSJ Sa. 5, Sıi. 3 le) - -- ıoa vaziyet -··----
tedbirlerin birincisidir. Diinkü . • • AJ h . . o--- ı ta ı y aa nakliye 
hını haberlere aöre, anla•ılan Bar-1C('Z&iı10 f ransada kal- man arıcı ye nazırı Bir J_fj!PO - lngiliz kıtaatı Unumd harekit •• loidiııolerta 

• • anetll&I manııan.n &iin nıd:rtılla 
dia'dnki ilk şiddetli darbenin ac•ı ması ve Maas~ah i linin Vişide ikilik Bardı·a'ya gı'rdi ıı.ölisaaı •udur: 
t,.irini azaltmak için olacak, tıaı- • • s.. • 9 az ete 1 Sonu saat ııartllHI& &-ı.nt-
yada şöyle bir rivayet ortaya atıl-, tahhyeıı şuphdı olduiunu ıe7ledi lıtktaki malı-luı ... miimeT-

kollara bombalandı 

Jlıih Akd 
· d b' A · ı Ba d. .. 1·maıı·nde ,.;. vast\arını ilalyaıılarm rer•I< mt ış: ver, _enu: e yeni ır Lon<ir9, 5 (A.A.) - Mustak•l, m C f J : a y J r ıaııın y~ 

aarruza ı:-eçecektır ve bu yeni bir . b·ıd· . ; .. b .. ve rerdı: merkez mmlalıaı.-
Fransı.z aıansı ı ırıyor: l. hd 1 1 d nnda yaptıklan 91ddelll •allMıll 

Hafif zı rhll lar sah il 
müdafaasına ateş çtı ~~:ı~~-Süveyşi de istihdaf eyli· Almanyanın Fransaya nasıl mu- ' te ~t e Q j Y (iT falyanlar f.,slim ol u :;;:;;

1
': ::u ıu:..~·y=-

M .h Akd amele edeceği ve fütuhatından na- • Londra, 5 (A.A.) _ Bahriye nezue-
ı >er, enizde yeni f>ir ta- . •. akk d k Kahire, 5 (A.A.) _ Orta Şartı: inıi- : !arın hie loprak kayı..tme~ea tinin tebllji: 

arnua naul ve nerede geçebilir?lısıl ıstifade eyleyecegı h ıbun •. ı Pasifik bir harp \iz umumi kararg;hınm t•blıgi: d.l•man hiirumlamu ınunlfatı- , Akdeniz filoeu Jnımaodıonhlındaıı şu 
Bugıinkll ıiya•i vaziyeti boz;..aoa~ nıyetler~i kaplıy_:ın esrarın gun Dün, gece basmadan evvel, Bardianın ı 1 ~·Ue dvrdurdaklan mert<e.ı..de- 1111.liımat alınm11tır: 
mihverin Akdeni.ıde yeni bir taar- tekrar dunya efkarı umiinily""lJ\J yuvası o a buttin .imaı mırrl.'ı:" mı tutan ita1yan 1 1 clir- s Sonkinuncla BaJdjaya ıuırıı yapılan 
ru•ıı ancak h k 1 . 1 celbettiği bır sırada ve Franeaııııı (Devamı Sa. 5, Sli. 7 •e) 80• a1in""' r -Tcı •••len· ı tıa•rruza deai& ıru-.vetterlmJ.t ele mll2a· 

ava uvvet erıy e .. Tokio, ( A) D N B b'ld ' Jllhera mınta•a--+ ......,., __ 
mümkün olabilir. Çüakü ba§kıı (Arkası Sa. 5, Su. 2 ft) j ij A. · - · • • · ı l- , ham.eter .,.,.,. ... etmiştir. KHnı- ; ı.uet •tmit ve ..ıı harp ııemilerl tara-

türlü faaliyetlere İngiliz deniz hii- rlyor; 
1 

A VA HA R B 1 I ~ ra cıv....-ı mllhlm ıe..ıar.a, 
1 

(Devamı Sa. 5, SU. 7 de) 
<iıuiyetl miinidir. Böyle bir bava y u n a n ki~ırlro Şlnbun guetesi diyor - v (Aı_lı•_•! Sa. 5, Sil_:_ 3 de) • 

'11arrıau ise, ne kadar ıidd.,ıı; o-ı · 1 est 1•stı•Ja" fı". YE~I BiR 1 1 lb tt Al · Pasifik .mesleai bu ııene si.v"•' J h il UMa o son, e e e manların in- T • k • Jt 
riııere ilzerine yaptıkları kadarı 8 Z Y 1 1 ruznamerıın başlıca noktaıarındaı• d a yan a <IDID 
kuvvetli ve ~ddetli olamaz. Hal- birini teşkil edecektir. manına a KANAL .. 
bukibazanıoootayy .... ıı .. :rapıl-J Artıyor B.Rooseveıt,Çininveİngiltere- taarruz edildi .. maneviyatı·n·ı , Tunanın Sovyef 
""' olan bu taarruslar bile, bına Kalina içtlmaına riyaset eden ııin harbi idame etmeleri için bu 

1ıkmalı:tan, sivil h1ılkı öldür....,ıı:- 1 • AMİRAL DARLAN Oümemleketeazamiderecedeharp • yukseltmek IÇID ı 
len b~şdka netitt verememiş; İngıl· Bir Yunan dcnizalhsı Londra, 5 (A.A.) - Müstaıc" " malzemesi verilmesını parlamento- eı·r Destroyer ile iki ---- 1 kontrol u nde ki kısmı lereyı ört aytlanberi ıaaglilp e.ıe- u ya teklif edecektır. B. Rooseveltin ı --
nıemiştir. Adriyatikte İtalyan Fransız ajansı b11d1nyor: bu husustaki fi1ı:ır1erıni bilenler ı. ticaret •upuruaa Akdeaizde buyük bir ",J·· ,l l3Rlf m 1 J 8 C 8 k 

Görülüyor ki , Alıııau '·yyaraJa. Vichy ile Berlın arasındakı ger- k 1 d I • L -t tf' fı .. ~ ~ h . . 1 çın artı onun uısan ığa yar ım bomba ar IS&llHS e 1 
rinin Akdeniz kıyılarına gelmiş Vapurunu t np ettı gın ığın son haftalar zarfında daha arzusundan bahsetmeye imkan mihver ta11rruzunua 

yukuu muhtemelmiş 
1 b d d k zryade derinleştıgi muhakkaktır. 

o ması, u eniz e i askeri vazi· Londra, 5 (A.A.) _ Şimalt Arnavut- Be udı (Arkası Sa. 5, Sü. 3 te) 
t . d , .. ı· 1 k a oının uzaklastırılma.sı vt r ye ı r 5 ı~ ırem yece tir. Alman Jukta, ceplıenin bir mahallinde buluuaıı · - , 

havacıları, İtalyanlardan daha be- Heuter ajansının hususi muhabırı 1»1· (Arlı:aıı Sa. 5, Sü. 3 te) 

LÜBNAN· cerikli olmalarına rağmen, ne İn- diriyor: j 
g;Jizlcriu Libyl'daki askeri üstün- İtalyanlar, Am:ıvutıuııun merkez.ı o- Yugoslavya da 1 
lüğiinli ne de AJı:denizdeki haki- lan Tu...ndan 30 kilometre kadar bit 7, 

• . '. mesafede kfiin Elbasana c.loğru yapıian • •ı ransaya 
s dık kalıyor 

mıyetını Ol'tadan kaJdıramaıJar. Yunan taz;yikini durdurabilmek için IOD ıaşe m e S e 1 e S i 
Mihver, Akdeniıde yeni bir ta- dakikada fevka!Ade gayretler sartet-

arruz yapmak için, mutlaka bu· mek~lr. Bu 110hır, ~imal cephesınd• c İ d dil eş 
1
• yor 

günkü siyasi vaziyeti değiştirmek askeri bir anahtar kıymetini baudır. 

m• b · ti .ı-~' Mesel· İ İtalyanın Arezzo, Venezia ve Tauro -------
"c urıye n ıcwr. a, span· 

Fr d b' . . -L h fırkalarından kurtulabilen kunetıerle • 
~~ Ye ansa an ırını, y ... ut er gtlzlde Benaıllerl kılaları halen, El· 
ikialai blroiea hane mrüldemelı, basana Ciden yolu tahkinı etmekle m .... 

(ArkMa S.. 5, 8ll z •e) ııuJdilrlc. Bu ;rol, Draca kadar, hemeıı 
(Denmı SL 5, Sti. 5 de) 

- .... 

-Zafrepte yeniden 
tez•hur t yapıldı 

Patrik Erzakın diline 
'tevzi edilmesini iıteC:i 
. Beyrut, 5 (A.A.) - D. N. B. bıl· 

•- dırıvor: 

MAÇEK'.N BEYANAT! ı Marunı Partırij(ı F':zlaıımz fev· 

1 
kalude komıserı GeneraJ Jitentzı 

Belgrad, 5 (A.A.) - D. N. B. hu- zıvaret ederek Surıye ve Lubnanın 
s.usi muhabirı bıldirıyor: f~ansaya sadakatini bıidırmıştır. 

Yugoslavya Başvekıli Muavini B. P:ıtrık bu mülakat esnasında, 
Maçekin gazetesi olan Hırvatskı mahalli idaı enın alması ıcap eder 
Dnevnık dıyor ki: en miıslacel ıedbırler arasmda er
Yüksek ıaşe meclısının ihdası, Hır- zakın adilane bır tarzda tevzii v~ı lngiliz pilotları harita üzerlııd< 
va 8 ., meclisinin muhtarı yet ııı j halk•n iaı;esinin temıııl olduğunu tetkikle~ y~pıyor 

<n:vamı Sa. , Sü. 6 da) s<ivlemı tır. ( (Yııınsı 5 ıncı sayfıunısda) 

o··n 
su 

• n ı 

ti 
önü ko u

t iştirak etti _______ ,_.._, ____ _ 
lik maçlarında Beşiktaş, Ve/ agı 6 • 2 
F enerbahçe Kasımpaşayı 4 - O mailiıp etti 

(D ·n yapılan blitwı ıpor hareketlerinin taf i!Jıt.ı 8 ncı sa famı:adadır 

Bil, 5 (A.A.) - Reuter: 

Londra, 5 (A.A.) - SalAlıiyettar b;r 
Atman men.bamdan bUdirild.iii,e aöre, 
yakırıda Cernavods ile Köstence arasın
da Tunayı Karcı.denize bağlly4(:ak olan 
bir kanal inşe edileceltktir. 

Basler Nachrichten gazf'tesinin 1 Muvasalayı dotrudan doğruya temin 
Bmna muhabiri, İtalyada halkın cde<"ek olan bu kanal sayesinde bu,ı;Wı 
m&neviyatını yükseltmek için bü· 

1 

Sovyetlerin kontrolü allında bulunan 
.. f al' t f e(\'Jdği · b'ld'•- Tunamn ağızlarından cecmek ıthiyacı 

Jiİk a ıye sar t: 
1 1 nı 1 ı... bert.ara! edilmi.1 olacaktır. Besarabyanm 

mekte ve Roma siyasi mahfillerinin ilhakından sonrli Sovyetler Tunanın şi. 
yakında Süveyş mm takası da dn-ı mal ayağını kontrol edecek bir vaziyet-

(&kası Sa. 5, Sü. 1 de) Le bulunmaktadrlar. 
. • 

fışARETLE 

Türkiye, 
12 Ada 
Ve İtalya 

===-
iade etmemiş olan tek dovletıir.• 

Bu cümlenin hiçbir hakikati i 
iade etmemekte olduğunn iddiaya 
lallu~mak insafsu:lığı bizden bek
lenemez. Evet, •Memaliki mahru· 
18• sının cografyası, Anupa)·i Os
maui, Asyayı Osmani Afrikayı Os· 

Yazan: Ni:ı.amettin Nazif mani di~·e üçe ayrılarak, okutulao 
· 1 koskou bir dünya parçasmın soıı 

iki gün önce ga-etelerimi:ı, Ana- taksiminde İtalyanın kursağına 

dolu Ajaasmın Kumadan telı:rafla 1 mini mini bit lokma dahi geçmiş 
alolıiı bir makale hulıisasını neş-ı degildir, Fakat bu hadiseye tnkad
rediyorlarclı. Yüksekten konuşma düın eden yıllnrda gaaayet hayaJ;'l 

itiyadındaıı vıız &eçmemek ısr_aı:ı· ı sebeplerle, ve gal.ibine en ~k bir 
nı go teren İtalyan ı:aıetelerının ,ere{ bah~tınemış ol~n llllibetı.iı 
oleındarı sayılan Ciyornale d'İta· ı bir karşılaşma ile Trablu•garba, 
''" ct~inin baş siitununda ne ·; Binı:aziye ve Onikiadaya konmuf 
redilıııi olan bu makale mevzuu- bir İtalyanın, unıunıi harp sonu 
nu 1tal adan, bizden ,.e 12 adadan Wanından kendi arzusu ile ve bir 
ah or, civanmertlik niimnnesi gö !ererek 

Muharrir, evveli, 1914 - 1918 
harbınin neticeleriaden bahsede
rek diyor ki: 

•İtal a, Osmanb lmpuatorluğu· 

istifade etmek ; lememi olduğu 

siiyleneme:ı;. · 

B>r \'un 
•n •dıeri çcı utile veda! yor, u, lıaıur unan ta ar •ı :=====================================::ı IHlll ıhl li ve inkıraua4aıı iıti-

ltl4 - 1918 horbinin galipleri, 
Osmanlı İmparatorluğanun enka· 

ıılMlaıı tıı üç türlü menfaatleri el 
(Arka ı S.. 3, Sü. 4 del 



• SAYFA 

,:~:.~_~_~A_.~l_İ:R~E~S~U_A~L_D~E~N~~s:o::N:R~A~,_.. •• -.~.~~~~~!ll!!!!!!İ!Tmr9a!l!!!!!!llh~ul!l!!!!!l!!rnml!!ll!l_a __ !!l!!!!!ll!!l!!!!!l!~IK~D~·~·~!llB!!l!!l!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!t~!!!!!!!!!~~~--~~-6~~~-~~~~~~: 

B G DA D 1 N M 1 POLi·r i , 1\ 
O GUNLERi ücade e 

YAZAN: ZlYA ŞAKIR,_,, Mücadele teşkilatı ve Deniz ticaret talimat- Tıp talebe yurt- ltalgan ın i 
h d d 1 1 Endişeleri Tflfriluı ,, _ _.,15 ta sisatı arttırılıyor namesin e eğişiklik arına eczacı ar Yauuu } j 

Mansur, Mehmedin haklı davasın' 30216 Kişi da alınacak i l"rol. HiUayin ~Üi.rii Bab,,_ l 
1 ki 1 

Bu yeni tadilatla gemi ve motörlerde çalışan Frannam her türlü taııuııı 
dessas ı o Ön emek istiyordu... tedavi edildi• denizciler için yeni hükümler konmaktaclar Yurtlardanistifadaed.,nhır · :~~~':c;~:! ç:~":ı::!:~ :~·: 

Bunların içinde, (3 üncü halife, hilıl.f.,te i:ntlhabını t..cviz "'!! tu. Sıhhat ve içtimai Mmıftllet V..- Türk dem ticaret talimatna.ıne- nlst, yurt sulannda U%11n .e kısa meCtUrf hİZffiSt görec~klar ' uydurarak zaferin güzel renkiı ~ re 
Osman) ın torunlarından olup vip eylemişlerdi. kaleli Şark viliyetlerimizde Tn· ııiniıı bul matldelerinde ılciifildik. kıyı deniz yolculujiu yapall 100 ve Sılı.bal ve İ§lünai Mruı.ve.."4 y,.. . çek ve çelenklerıni topıamak ,,.ıı 
kerimesi, firari (İbrahim) in zev- Mansur; bu vaziyet karşısu>da bom hastaliğile mlttadelesini art- Ier yapıbmftır. ıı. tadilatla biılh,.... daha az beygir kuvvetinde motiirle :::' :11

0::,"r:ı.~iy";!':::::. ' yen İtalya, harbe iştirak zaıııaoı• al 
cesi olan, (Mehemmedül - O.mi- ord<ıaumrn sililılanndan evvel, ze. tırmıştır. Trahom mücadele lefki- sa gemi ve motörlerde çabfan de- müteharrik deniz vasıtalarında ı.ir ıır<>;leel --~kıadır. 1 bizzat tayin etmiş olmanın verdil n· 
ni) de vardı . kasını işletmek lüzumunu lıiasettl lat. 194G yılının Şubat ayı iç.inde .W.Ciler içiıı yeni hükümler konul- tw>kiniııt 1Md1lll8eaktır. Bu projey., ,.c;..,, nullAn tıp ta.- geçici bir faikiyet ile bidayet• n~ı. 
Yapılan tevkifat, bütün Hicaz Derhal (Mehmet) in nezdine bir 623 kifi muay- etmif ve buıalar- maktadll'. Yeni tekle ı&• lim.u. ı.b..ınderı b&şlta eosaeı lalebekıri Libya cephesinde mevzii bir ot' Iıg 

,__ k f Bu talimatıuıme meriyele -"rdilı:- · ı--L L-L-• ~··---L·~ ı ·•>k AJtasında, ço ena bir tesir husule murahh88 lı<?yeti gönderdi. Bu he- dan 3331 Trahomlu buiıı11mllfhır. içi, göl, nelıtr yolcıı.luğıa ·-"m a- ... meccanı 0 ~ ~= -m-. vaffaluyet kaydederekSollum, 5;. rı 
· il ( teu 5 sene ..,nra liman için göl ve Trp taıebeslne lalbllt edilen meo- ı .. • 

getırdi. R hassa, Resulullah) e- yetin nıisi, bütün Hicaz eşraf ve Ayrca 1287 ihtilith hasta prüJ,.. şan yelken veya hem hel.kuı ve aehir yolculuğunda çalışan mııki- buri hl.met şekil bu :rarilanla o- Barraniyi işgale ,ve böylece 1\11'"' F ş 
fen dimizin hanedanına mensup o- rüesası karşısında, (Mehmet) in ö müştür. Bu ay içinde tedaviye de- bem motör veya yalnı:ı motörle lnı:racak _..,1 !Mebelori için ele hududunda (130) kilometre kad.ı aş 
lanl . . 1 .. de .. rük. 1 nünde' e>«t--"-.· -~ , __ • üt h _,,,_ b aeai çift V"3'a 1SO beygir kuvvetin- ı "I~- . . . -"'· .ı k ı ar, zıncır er ıçın su ene- ,.~ • .,.. Tam .... en ..... ın sayıaı 30216 dır. Ay- m e arcnı. alıkçı ve süngerci va· mer'i ol&cal< ve mel<teb! bitiren 1 ÇO - ıçerı gırmeğe muvaff ...... "' 

k hird ıkarılırk halk E 37.,n
31 

lı.--•- no.ı tal d L•- den fazla olan yolcu gemilerinde ,.. il du. m re şe en ç en, son - mirülmüminin haaretı...-ı,· rıca .,., ...,... ,..""anml§tır, 11 arm a uiı: reiı; balunacakbr. 1 ocsacılar ~ük6-hı rösı.reee.. 1 
bir ikinci ve bir üçüncü sınıf mııki-I -' 

derecede galeyana geldL Her ta- bu vaziyetten son derecede müte- Trahom müeadele teşk.iHHuun Bu vMitalarda ayrıca deniz şofö- bir ına.Jıalde mcay,..u bk ınü<l<IM 
1 

İngiliz orduları kumandanı p<' s<: 
f it •-L-•-- h d t nist, makinesi tek vaya 150 beygir için hizlllet ocleeel<lerdir. t ra tan feryatlar, figanlar, hıçkırık- ~irdir. Birbirine en yakın kara- vesa ve ............. tı arttırılmakta- rü şa a e "3mesini haiz bir maki- . . ___ _ __ .. cüzi zayiat vererek, daha iyi fil' 

lar arasında: bet beğiarile merbut olan ayni ha- dil'. Teşkimtın muhtelif viliyetleır- ,nist bulunawtu.Se)'ir sahası yurt -":"vveti~d~ .~· ~lan yoku ııe~~e- Iıyabilmek Ü•cre Mer•a ~'~"ırulrı 
- Bu ne hal?. Emevller zama- ne<larun evlçtlarını, böyle bir mii- de bulunan 180 yataklı 13 hasta- dışı deniz yoleuluğu yapan 100 ve rmde hır usuncu SJ~ _makmıst T l "f } • üzerine çekildi. O günden sooı'n'm, 

nında bile ,böyle bir zulüm görül- cadeley-e .sevk~enlere lAnet etmek- h"'""8İ !5 dispanseri ve 36 köy te- daha az beygir kuvvetinde olanı bulunRcaktır. Bu makinıstlere 24 ren arı e Cflll• General Graziyani'niıı yeni b~ tün 

meıniştir. tedir ... Eınirülminin, sizin hakilta· davi evi vardır, Bu hııstahalerde motörle müteharrik deni~ vasıta- saatte 8 saatten fazla hizmet gördü- d d .., • • kl" k hamle hazırlanıakta ~ ' •'"01 dü111' di 
Diye, şikayet av9.zeleri yil.kseldi. tn (Hefsüa _ Zeltiyye) oldu~mıızt: yalnız Şubat ayı içinde 196 hasta lanoda bir baa malriniat bir maki- rülnıiyecekir. 1 C CglŞl 1 matbuatında tekrar olu .... yurJıı. ;ım; 
Fakat halifenin yeğen ve ku- kabul buyuruyorlar. Bu lüzıımauz 7atnuş ve 151 kitl7e ameliyat ya- H~ • devresinin ~oö• u.a :ıı•~ l 

mandam; bunlara zerre kadar e- muhaııabamata derhal nihayet ver- ~ılmıştrr. •Bu d~ğişiklikler bu- da çöl har binin hususiycılo ri ııc •1 
n fe· 

tıeınmiyet vermedi. İçlerinde yet- mek istiyoclar. Sizi de, arzu etti#i- Modern Taksim Evde ç a ı l şan folunuyonlu. Filhakika çölde ıı.artoacı 
miş, seksen yaşında ihtiyarlardan a.iz yerde, emniyet ve selAınet için- 'T' gün meriyete giriyor ve terakki her şeyi ordunun her i)ha 

küçük çocuklara kadar her YllJta de yaşamıl.kta muhtar bırakıyoclar. ı arım satış Ha ık evi binası giz ı i t er zil er Devlet De.m iryolları idaresı Ana- tiyacını beraber gctirmcs ile kaiıll' 
tnsanlar bulunan 0 kafileyi günler- Dedi. Ve bu sözleri ~yit eden. dir. Yolunu kendi y apaeak, .,.ıyır 
ce çöllerin kızgın kumlan arasın- halifenin me«lubunu da (Meh- kanUnU faJı•[ - - dolu ve Trakya şimendiferleri tari- nu, erzak.mı berı~' r ge lirectk. 
da sürükledikten SOl'.II'll, Mp.ini met) e le91im etti. yeni bina için yüzbiD Bu D ı ar ş j d d det ı e fesinde ba'lı değişiklikler yapmış, şarıdan hiç bir habbe iiııı i t etnı!)~ 
( 1 

• • h bu değişiklikler bugünden itibaren cektir, Fakat bu ;;m it •!c vah i nıç 
Habire) ka esine getirip hapeeW. (Mehmet), hilafet rııevkiiM .kar- pro11esı azır :1· f l k k• d • ' l 
Meçhul bir köşeye çekilmiş olan fi eft küçük bir hırs ve arzu bes- J tra &ar O u.naca ta ıp e 1 l C C ek er meriyete girmiştir. Bu değişiklik- \er içinde umumi cfb\r kı!~ ııl 

(Mehmet), bu zalimane hareketi !ememekle beraber, mahza hane- • Taksimde yeıri ve modem bir Bazı erkek ve kadın terzilerinın !ere göre bugünden itibaren, heri Başkumandanının hücumunu ı.ol"Zc 
ha:ber alır almaz, sabredemedi. Ya- danını ve taraftarlarını kurtarmak Y enı kanun yakında Halkevi binasının inşası iç.in bele-Jvergi veıair resimleri vermemek gün Haydarpaşadan saat. 15,41l te le~ke(~ bi~cn.bire bir sab"h c, ıı; 
nında bulıman bira<lerı' (İbra- ı·çın· ' halifenın' bu teldifı·nı' kabul 8 k ary· e ve evkafa ait olan arsaların .. ~ükk· • 1 k 'hareket eden Ankara trenı 15,15 te; ra awe ) ın, taarruza geçt· ~ · • 
him) i, bir isyan çıkarmak için etmek istemedi: tahsis m11a:melesi bitiri.hniştır. Par- ya apart ımanlarında •Gizli terziha- yine Haydarpaşadan 20,05 te hare- ve . ~ ~a. ısır topra. arında~ '.,, •şve alete Yef'İlecek ruzereu an arını apıyarak ev ''e b'T· M ki ~ l 

(B ) ( 
Tarını ..... kantuıunun tadili tı' Genel Sekretrının' · kabul ett;a1· . . ket eden Adapazarı treni 19,15 te razıyı ıstırdat ederek T.abl w. ,, l•t 

asra ve Ehvaz) taraflarına - Mansur'un sözlerine itimat e- .... .,,, 1 Dik d ı ı ~ 
gönderdi. Kendisi de gizlice Me- demem. Çünkü o, Abbasi tahtını hakk:ında Ticaret Vekileti tarafın- Halkevleri tiplerine bakılarak Bey- ~· .. er .. ve .. • . ış yur U• açtık arı hareket edecektir. duduna dayandığını ve bu te>ıı ., .. 
di gel V 

. dan yapılan teliki.kler nihayetlen- ğl H Ik . . ak 
1 

,. b gorulınuştür. Diğer taraftan Pazaı Arifiye ile Adapazarı arasınd;ı me hareketinde (35 .0CO ) den ç• • 1 
neye di. azıyetten çok müte- kuran (Eba Müslim), (Abdullah o u a evının n o unacaı;ı u ünl · dükkanı k • ı. j f . d - .. . mİ§ ve yeni bir .kanun projesi ha- . b ' ,, da ,...__, ed'l- g en arını apıyar.,.;: ev· işliyen katarlarda n 115 numaraıı azla esır e aldıgmı o&renıl k ah 

essir olan halkın b••ına geçerek, Bin Ali) ve (Yezı· ~ Bı·n Hab"-e) yem ınenın n,..Rl .• ,........... ı ı t ı ki · ıı ....., u u zırlanmıştır Bu tadilitla kanwıla- . . "' ere, apar ıman ara gidip 'kadın, er-\ k t Ad d 18 35 1 A Ha 'kalen eski bir t abir:ı.: ' ırbi1 
Medinede bulunan Abbasi valisin; gibi kahramanlara bile nankörlük · mıştir. kek be be ı ·· · . . . a ar apazarın an • e, · · · rın eksikleri tamamlanmakta ve r r ıgı yapmağı ıtıyat edı- T ede d 16 20 d harek t d Jtalya iDmyata pirince gitle 
tevkif ve (Mansur) tın hiliifetten etti. Onları, mertliğe yakışmıya- bithassa istihliik v• küçük' ııan•-• İnşaat için halen aynlmı.ş 50 bin nen esnafın cliğer berberlerı' mt· rı ıy n e ' e e e e- Bardia'da Trablus bulgurur. •'ı 
h al'ini ilan etti. cak -kilde katlettır' dı' . Hı· ç ,,;;,.,h-.- ~ - ti r .- ,..,. ~ kooperatifleri tevs.i edilmektedir lira tahsisat mevcuttur. Yeni yıl . . • . · olmuştur. der 

Bu lkı l·..,,an b ' da b" . ,_ . b' .r: .. te ek • bü' tç . d 50 b' lir k ul .... zarnr ettığı de alakadarlara şılc 'Jaydarpaşa Pen~'"- b ı · .. , yam ve ., ır an u · sız ,._ı , ıze ue gos rm iste<liğı Memlekette hitlen 6 koo tif esıne e ın a on ar,... h - wı an ıyo Fransızlar bir musibet Iı iç b" n 
tün Hicaz k.ıt'asına sirayet eyledi. lıltufkil.rlığın netı'cesı· , aynı· şey o- 1"'ft bu miktar 100 bı·n liraya çıkarıla yet olunmuştur. trenleri tarifesinde de bazı ufak in im d ı ~ 9' birliği~ ve faaliyet halinde buluaan - w...;;;.;.ıı..ıa .. ıe~ 01_ ....... -. zaman ya ız ge ez er er. "' i 
H er tarafta Abbasilere karşı nef· lacaktır... Mademki araınızdaki 58 satış kooperatifi mevcuttur. y,.. caktır. Buntın üzerine; tabe!Aııız, levha· .. ...,. ............... • uuwo•u.. ki bu meseli tahakkuk ettirr: •.Jıyuı, 
ret ve haraket hisleri belirdi. Sü- hfıdisat, hilafet yüzünden vu.kua ni kanun yakında ikmal edilmiş 

0
• Diğer taraftan Fatihte dıe yeıri sız terzilik yapanlarla Pazar ~e- TRAKYA HA'I'TINDA için.imiş gibi İtalya orduları Yıın •' t ' 

ratle Medineye gelen, Hicaz ve gelmiştir. Ve mademki hilMet, in- !arak Baş Vek&letin taııvibine ar- bir Halkevi biruun in.şası. için geçen ri seyyar berberlik yapan1-rm ya- ve Arnavutluk cephesinde de r ,,. et! 
Yemen mebusları tarafından, (Meh tihap iledir. Şu halde, yapılacak zedilecektir. yıl ayrılan 14 bin lira tahsisatına kalanmalan için tedbir alınınıştır. Sirkeci ile Edirne ve Kıı:'klareli ta ve orada da Yunan araı is•~d' ikb; 
met) derhal (Halifei İslam) in t i- bir şey varsa, halkın arzusuna gi'>- _--o- bu yıl 20 bin lira daha ilAve olun- arasında her gün işliyen katar da taarruzdan Arnııvutluğuıı dar h

11 mız 
hap edildi. re hareket etmektir. Mahke-• maarafları, ilam" ması kararlaştırı~. p· b k "d bugünden itibaren sabahleyin saa! dutlarında müdafaaya geç ııı•il' ışle; 

( 
"- ıyangonun u e§ı esi 8,50 de hareket edecek, Edirne Ka- m hk. Id 

Hicazda, mesele alevlenmişti. Arkası var) harçları ve para cezalan Bunlardan :başka Parti Vilayet Emin_ • önü Halkevm" de a um 
0 

u. ıha 
Fakat (Irak) ta bulunan (İbmhim), ----------- 1 İ yn1 raağacına saat 17,48 de Var•cak ve Her nevi edebiyat ve propagnııd• rıne 

Y • •• •• k hakkında bir tamim dare Heyeti Reisi her yıl a acak yapılacak Edirne Karaağacından 8,oW da h.;-, hnrici&de bu iki büyu" k h·di'·' açılı tr• 
oradaki isyan hazırlıklarını ikmal e n l g um r u . para ve Genel Sekreterlikten temin . ~ -
edip te, harekete g.:çemedi. Eğer Bau yerlerde devlet<: aJt mahkeme . Milli Piyangonun dördüncü ter- reket ederek 17,5o de Istanbula ge· ı bir belagatle konuşmaktadır. 1 

k i 
masrallarile ilim harçları vermesi J.Azmı olunacak yardımlarla bır kaç yıl . .. .. .. . . lecektir. .. . . . ııı' l1t 

İbrahim de vaktinde davranıp ta, aDUDUı prOj.eS gelenlerle para cezasına mahkQm edi- i inde Ü!iküdar E .. Şi~ı; Şehre- tıp uçuneu keşidesı, yarın akşam, Suveyş ~analı ve mısıra huc er 
bu kıyam ve isyan iyi idare edil- !enlerin sarih adresleri tesbit edileme- ç. . B 'kt ' yuB~;. __ ;.:'.' S 

1 

Eminönü Halkevinin yeni konie· ederek lngiliz imparatorluı; u''nıını 
mını, eşr aş ve ...u.ı11.oy, arı- Ec 1 Ce · · • # 

seydi, hiç şüphesiz ki, Abbasi tah- ~uı;·· rr:.n müşkülAt zuhur ettiği gör\11- yer Halkevlerini de yenileştirmeği rans salonunda yapılacaktır. zacı ar mıyeti umumı Akdenizin şarkında dahi butiıIL ıf<'ri 
tı , daha 0 zaman derhal devrile- Lüzumsuz formalite V8 gUç- Ke-ride<le bulunmak istiyenlere, heyeti toplandı ya ve Afrikudan tardctmek hülı" ak I k Bu itibarla Adliye Veklleti Cümhu- kararlaştırarak bir program hazır· ,. sı kat'i olarak suya düşmüş sayı f niik 
cekti. 

Mansur, vaziyeti harikulade bir 
soğukkanlılıkla idare etti. Onur 
en büyük korkusu, İranlılar ve 
Tü:rklerdendi. Buna binaen, isya-
nın oralara intişarına mani olacak 
tedbirlere girişti. Sonra da Hicaz i
le !rakın arasına bir ordu göndt!
rerek, aradaki ii'tibatı kesti. Böy
lece, asileri iki kısma ayırdıktan 

sonra, bütün kuvvetile Hicaz asile
rinin üzerine yüklenmek istedi. 

Fakat o zaman, korkunç bir ha
berle titredi. Çünkü, bütün İslam 
aleminin hürmet ve tekrntıini ka
zanmış olan (İmarrıı Azam, Ebu 
Hanife) ile (İmamı Malik) te 
(Mehmet) i haklı bıılınuşla.. onun 

Ü l8r tilCİrlerddR kaldırılıyor ri.yet müddeiumumUiklerine yapt?ğı bir lamıştır. salonun istiap hac:mi d erecesinde Tiirkiye Eczacılar Cemiyetindew bilir. İmparatorluk Hindistan ,,,ır ıferi 
Gu··mrük· tun b .. tamimle bu paraların tak.ip ve tahsilini kart verilecek ve ancak bu kartları Cemiyetimizin Umumi Heyet iç· ~ 

ve mevzua ızı uırun- . . . _.,., vasalasını gerek Süvcy< kanalı '' eı 
kü iht' 

1 
. kı:>layla:ıtırmak ıçın bu ıPbi ..,.,asın .,.,_ hamil olanlar keşide esnasında sa- ı · 21 K . 194 ' .• • 

ıyaç arma uygun bir şekle rih ve sihhaUi adreslerinin i!Am ve tah- Ekmek bıçağı ile yaraladı ımaı anunusani 1 Salı gü- zikile denizden ve gerekArabiSI>' 
km k 

. !ona alınacaklardır. Duhuliye karı;.. 
so a için Giinırük ve inhisarlar sil müzekkeresile birlikte alilkalılara nü saat 14 te İstanbul Etibba Odası memleketleri volilc karadan sıı~sr 0 ·, 

V k·ı 
1
. . b d Sirkecide HüdavendegB.r cadde- !arı, bugün öğleden sonra Halke- , 

e a e ının ir mü dettenberi ha- bildirilmesini istemiştir. ı d k di kt' 1 Jlnde tutmaktadır. g 
1 

kt Id • sinde 13 numaralı köfteci dükka- vinde tevzi edilmeğe başlanacaktır. sa onun a a te lece ır. Cemi- •ti , 
:ur ama a o ugu yeni gümrük ka • · Yunanistanda tutunama.na .. • arşı! 

B
• ik" k. · • 1 d nında çırak Yusuf Ayanla Musta- yet azasının mez'kılr gi.uı ve saatte ,. 

nun projesinin son şeklini aldığı ır sıvacı ı tftyı yarn a ı takriben l\Iısır ve Yakın Şark ıı' nda 
" " 'imi t' · fa arasında bir ış· yu" zünden çıkan Bir kadın kuyuyll dü•tü" teşrifleri rica olunur. .• oı:renı ş ır. Kumkapuia istasyon caddesinde ott<- .. rindeki tehdidi - eğer halii V"';zım 

Kanun projesi mütaleaları alın- ran sıvacı Aron ile bir arkad:!iı Gedik· kavgada Mustafa ekmek bıçaği!e Tophanede Karabaş mahallesınde E- Türkiye • İsveç ticaret an• sa _ çok uzun vadeli bir atiye Z<·e 
mak üzere bugünlerde alikaJı Ve- paşada bir meyhanede içtikten sonra Yusufu kalçasından yaralamıştır. lektrik sokağında 21 numaralı evde o- la§maaı mer'iyetten kalkıyor tan unsur olmuştur, Yani ital~en ~ 
kil ti .. d ' I kt' çıkmışlar, yolda, aralarında eski bir mü.. turan bahçıvan Sa•ih kızı Sıdıka Kavi- if 

e ere gon erı ece ır. na!eret olan Agopla kımleşi Vaheye İki eY çöktii !ürk evin mut!ağuıdaki kuyudan su çe- Türkiye - İsveç ticaret ve .kle- kıskacının iki ucu da gevşctiJııı 
Yeni. kanunda .. b.i.r çok lü%Ums. uz. rasUaınışlar, evvela ağız kavgasına bı.ı- Beyoğ!u-~a Aynalıçeş--"e Al- k~ken muvazenesini kaybederek lru- tir. • 

f alit lükl 
ııu uı=ı ring anlaşmasının tarafımızdan -• • 

orm e ve guç er tacırlerın lamışlar, biraz sonra kavga büyümüş, • 
7 

b. . .•. . lyuya düsmüş, muhtelif yerlerinden ya- Bu durumun bizat italyada ııY" 
lehlerine olarak kaldı.rılm.ıt ve ka- döğüş başlamış, sıvacı Aron b•çağıru çe_ 1 hatun sokagında ve ıtışıgmdekı ı ralanmıl<, derhal yetişH~ek kurtarılnui, feshedildiğini ve 1 Mart 940 tan iti- dırdığı hissiyat yine İtalyan 111a1 a,ıi 
nun basitl"ftirilmiştir. Bunun için kerek Vahey\ göğsünden ve kaburga- 9 numaralı ahşpa evler haraplık- tedavi altına alınnuştı.r. baren bu anlaşma hükümlerinin buatında takip olunınağa değer· t 

Avruparun gümrük kanunları üze· sından, Agobu da kulak ve burnundan tan çökmüş evlerde bu sırada kim- Bakırköyünde oturan Hamdi oğlu Ha. tatbı!k olunmaması gu·· trırük ve in- Bütiin gazeteler ba•makalelerif.· ı z, 
. . yaralamıştır. Yaralılar Cerrabpaşa has- ' .... .. san koşarken ayağı kayarak düşmüş, '$ 

rınde tetkıkler yapılmış ve beyne! tahan .. ıne kaldırılmışlar, Aron yakala- se bulunmadıgından nufusça zayi- burnundan tehlikeli surette yaralandı- h isarlar vekaletinden şehrimizdeki de ve esaslı iç yazılarında şimdi ızmd 
milel esulardan istifade edilmiştir. narak tahkikata başlanılmUtır. at olınamıştır. ğından hastahaneye kaldırılmıştır. alakadarlara bildiı;.ilm.iştir. giliz hasmının fevkalade techi•~ K a 

faik kudretler!e her sahada di~ pıa~ı.' 

l'çl©lul•mılbn E@lde6i filRom•vıu: 58 o dl ;z 'ı I ~=~~ko:":~Bhy;~~d:ı::.:~~~ ! ;;;:~r~hgcr kaçırmtadbılarsa biraz ıre· ,ı ~:::~:~:r~ ih;~.::~ c::ı!u~!: dı~;~a~ kaptan sağ ~uzunu~ 
1 

r~uşm:f ;:~:~~k~~;:~fr~~!~Et-lyorı 
~ a ~ o r<i o o bi otur.ma _tan ne . az ~yuyors~! Bür an ~ev_ke , eyaz, sivri ~- Her~es te ~nu seviyordu. ~akat bu - Tabır yanlış değıl amma, kü· Ö b' d.. k' d'. I . ti 
~ ~ Cemıl Kazım, elile muphem ışa- kallı, top yozlu, yusyuvarlak hır sevgıye ragmen onunla ınsafszca çük bir tashih geçmeli, ·Güme gi&- yle_ 1~ uş~anl .' uny '; ... ıl 

Ya.zan: .~IAHMUT YESAR/ r reüe.r ederek: ihtiyarla konuşuyordu: 1 alay ediyorlardı. O, hazan terbiye- mek. demeli güme giden de boshın :rengınd nnl paar or.ugw_ı.at mla ~;lf 

Bu, eski, harap yadigarlar, günün 
birinde büsbütün yıkılıverir ,onun 
durduğu müddetçe bize kapalı ka· 
lan giizelliğini bilmediğimiz halde 

. - Öğledenberi btışımda tnhaf bir - Size dargınız paşa hazretleri, , sizlik şeklini alan şakalara bile k k ı · ve or u arını genış mus em e ~ - j or .u ugu.. rinden toplamaktadır. Ajans (• 
Onu, gördüğü, alıştığı hayatın yo- ağrı var, dedi. sık sık teşrif buyıırulsa minnettar hep tebessümle mukabele ediyor, Bürh ş .... t tek "-' • an ev .. e • gü-... ügünü roi) İn.Mlterenin İtalyaya knr;ı 
!undan çevirip, arkasında neler Dürnev, onu kolundan tutııııok edersiniz. gözlerinin zeki, memnun parılt:ısi- t k ak N ... V a ar uman kaptana bakıyor- kardım kuvvetleri şu raknı11Io' 
gizlendiği belli olnuyan, şüpheli, kapı ile yan pencerelerden birinin Sadiyenin üvey dayısı Lfıtfi paşa, le gülüyordu. d ,.. 

1 u: ifade edi~or: , 
karanlık ufukların yoluna sürük- · arasına konulmuş içki maSöına 

1 
ellerini göbeğinin üzerine kavuş· Cemil Klıım onun yanına etar-

d k 
- •Se~nbel espri!> Nefsi lngiltereden, Aıvustrsl~_, 

le)en insanlarla beraber yüriiye· oğru götürdü: turmuş, yumuk parma !arının uci- duğu. zaman Diirnev: 0~ yine üzülür ,gözümüzün önünden, 
her vakit görmeğe alıştığmuz biı 

şeyin bir gün yok oluvermcsine a. 

B. kad h b A ıl ı ı Odadakiler hepsi ~üyor, yal- dan, Yeni Zelanda ve Hindistan .• 
cekti! - ır e ira iç... ç ırsm... e altın kösteğile oynuyordu: _Doktorcuğum: dedi. Şiıudi ha- ı• 

Hayır! Bıı, pek kolay olnııyacak· Odadakileri gösteriyordu: - ihtiyarladım Şevket Bey. , zır ol av hikayele;iııe! .. Fakat sen nız Cenaj_Kazım gülemiyordu. Ve· celbedi!miş ('125,000) asker ~ til 

t b . d b ' k d' · ·ıd" Sad' - Hep ı'•t"', sı'z de ,·....,--;z Tren v oııra o ı'zd 'ha Ii Bey, onun durgunluğuna dikkat (1500) tayyare ve yalnız Akdeıı.iı_.. 
cırız. ı; ır en ıre en ıne gu u, ı- ~ ı...a. 3"_ ... --........_ , apur, s ı m, o hep tersine dinle ... Bıldırcın avuıa ~ i-

l F f 1 k ~ · • k k ı balık etmişti; yavaşça: yarım milyon tonilatoya beli~ 

mil Kazım kalbinde bir, bere sızla· ,müdafaasız bırakarak mı mani o- Ne o, yüziime neye öyle tuhaf tu· · hatsız ediyordu. Sadiye de gülmeğe başlamıştı: 
1 

• - Sız .n•çın .gulmuy~rsun~ ~- miler. . 1 kiiı 
Servinaz kalfa bir mazi idi. Ce- yeyi onların arasında böyle yalnız, o maz... akat "" a açırmayın. ıgrenç o ulu ka a beni r.a-

1 

çıkar, zagarlarını vurur, döner. . . . .. .. . 

yı~ı duydu. Sadiye, bütün mazi ra- lacaktı? Misafirlerin yanında gü· haf bakıyorsun .. Biliyorum, yine i- Cemil Kazım, nereye oturacağı· • . • 1 zım, dedı. Benı kızar diye mı çeki- Bu rakamların itina ile n~rı ~ 
bıtalarını birer birer koparıp atı· lünç olsa, sıkıntısından ölse biledi- çinizden kızmağa başladınız. Yanı- na karar verememişti, Sadiye, ona 1 •• - A~agı bostadndaki 'kkodrk:;~ugal j niyorsunuz? talyan umumi efkıinnı teskine~ 
yordu. Nedim Bey ölmüş, Servinu şini sıkıp her şeye katlanmalıydı: nız an açayını, yıne .... vga ya aş ı: emı ~ıuuu cevap ver........- amı ·· d k belki 

. ,,__ ki t 1 gormeyın, saçma an deh e,~ o • C ·ı K•--·- - . ., rıyacak 'ilerden mı' dır' ~ ora mı· 

kalfa evden atılmıştı. Annesi Mü- •Hastalarını iyi etnıek için verdi- ederiz. - Siz; Veli Beyin yaDllla ..turu- muş. Veli Beye sorarsanız •Kiimıı ğiıliğini görerek ilave etti: tayin etmek güçtür. Fakat her~' in, 

riivvet hanım zaten hasta, yarım 
bir insandı. O da çok geçmeden bu 
mazi kervanına kat.larak uzakla
şacaktı. 

Artılı: Sadiye, yeni arkadaşlada, 
yPni, ufuklara dolıru koşuyordıı.. 

ğin ilaçların acılığını düşünüyor Pncerenin önünde sigara içen nuz, dedi. Onunla pek kolay anla- kaldırırken, oldu der. _Neden kızayım? Mademki ı-. de ricat ve hezimetlerin blr "ı r e 
musun?... Biraz da bu zehirlerin Kudretin yanına gitti: şacağınıza hiç şüphe etmiyorum. Sağda blr kanapeye biraz çarpık kes gülüyor, biz de güleriz, Hayat. mazeret ve i~ahı olması çok ııı~ go 
acılarını kendin tat!.... - Nami Beyle Leyla gelmediler- Cemil Kazım, Sadiyeye hayretle o~nrmuş'. kabarı~'. saçlı, .. dik bıyıklı ta, hakikaten giilüneeek şeyler ol- kündür. Esasen Libya ordusıı· r~ fa 
Yukarı kattaki odaya girince Son tren gelmedi mi? baktı. Sadiye bunu nasıl anlamıştı? hır bahrıye zabıtine donerek 80l'- duğruuı kendimizi inandırmaktan kumandanı da hezimet ve rı 

Dünıev, koşarak yanına geldi: Kudret saatine batı: Veli Bey, saçları vakitsiz dökill· I du: . loa~ çare yok. sebeplerini, alftt, makine fikl 
- Doktor, ıraJ.iba sen, kara sev- - Son tren ırelell üç çeyrek olu· müş, kır bıyıklı, zaYıf. kısa boylu, - Öyle de&il mi Nııman Bv? CArlcası var) f Arlaısı 5 inci sa11Ja 

at 
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mis firi ! 

. iindistanda 'Yunanistan ile Avsturalyada 
Türkiye, 12 Ada 

ve İtalya 
ı aıe ht Y ı 

• b" <~ taralı ı ine! sayfada) y arı 1 ugos a vya ara- genış ır casus de etml"k ihtira;ına tutulmuşlardı: 

l b 
l - Musul pt!lrollcrind •n h""c. 

• 
ıazı 

cep h e sın da yeni ir şebe kesi var!. 2-İster temellük ~nıek 'ilreti-
Tc olsun, ister mandaterlik seklile 

uır t d" } --• ı ' 

bir 
Millf demokrat partisi e ıye an aşması 0 

sun. mutıaı.a bir kı••m arazinin y•~ Almanlar harııin başındı kontrotünü eıde etmek. 

i ~ reisi Roy'uıı beyanatı Bcigıad. ~ (AA.) - D. N B a- Avstural\layı unutmamış 3 - Bal! inıti:vaz \e nüfuı ının-
ıs; ·a1k· a 

5 
(AA H d ·t ııansınııı fıusıısi mulıabırı bıldırı· r J takaları te,is ~~k·ınek 

o 11 ' • • .) - ın 15 an· yvr Canlıerras. (A.A.) - B3' mıiıl· Acaba ltal:va. hu iir 
dil razı aleyMan bir cephe teı;kıl . 'ekihl~ki 
... ek gaı' .

1 
b' 

11
• d k t 

1 

Yugnslavya ticaret na"rı /\ndres ueıumumı Iltıghes, atbua, mu· ganimcllerd•n hi~birini. i>.leınedi-
eı" esı e ır mı ı cmo ra · · 1 ı g-• • • • ·ı· k ılc Yunanistanın Belgrad elçısi messı crıne b~ ~ııatta bulunarak, 1 ıçııı mı ~ani sır! in>ani bir {e-

rıı# ıgı urınaya çalı~an halk de- . . . . s~krat radikal partisı reial Roy IRo:;('ttt dun hır tedıye aııl;ı.,nıMst geni.ş btr Alman casus cb~k~>in<n raglile >ahiı> nldu~u i~iıı mi elde 
.... . b tl b 

1 
imzalamı<lardır. (aalıycttc bulundU).(ll"JJ söv <"m•Ş· edeınemi~tir ~·ok a kan. ter i\İıı· 

lP"" şu ey ana a u unn1u ·tur, ~ , d ı d-'Faş" k .. .ı....l . Bu anlaşma il<· iki mcmkkel .,. ıtır. Harbe hazırlanan Almanya A · e çıı ı~h;:ı, çahaladıgı halde bin 
.. ııme arşı mucau1: eyı kazan- . . k t b' d .ı k io' . ele · b likte. üh' rasında serbe,;t döviz rejimı kurut· vu,trah-.ıya da adamlar gondcrm(,';· apı ça ıp. ın osta bas vurdui!u 

111 ):ın a.n1 nJn ır m ını t" halde 111i elde edeıucn\İ!;(İr:" ~ 
mevki · ı t . 1• d maktadır. u" . ı_şga e mcsı uıım ır Anlruıma 18 Haziran !!M-0 tarıh!i İııgili<'ruie belki umulmadık Biı, bu soııwıcu şıkl.uı doğrulu· 

.,,ı:ascn bir amelenin müzaheretine hf il ğuna kaniiz. Zirıı İtalyn, ,•f .. ·ul ı b l ticaret Mı;ahcde ıne bir zeyı l t-ş · ma i erde Alman casus teşkil:At, .. " ~ 
/ıfl u unuyoruz. Faşiım aleyhta- .. b 1 petrolti İ.•temis. ve kendisı'ııe v•rı·ı-
ıJlrı bir Hind j T h kil ctmekte!dir Anlasmanın lıu· ll uıımasının muht~nıel oldu;ıunu ~ 

r - ngı ız cep e~ı k .. . . . ·· 1 H h b 1 mcmi~tir. Zira İtalya. Suriye'-'e vt._ 
,,ılll"malt maks ,ı·ı H' d' t d k" .umlcrı ev\'el;sıne şamıl olup bu soy even ug es. azı sır arın fa.-ı b" k , 

bllıtün sana~~ amı ek 1 m ıds aıfı ~ ı ayın bırinden itibaren tatbik Mı. edildiğinin a•ikiır bulundu~unu ve Ya ır t>nııııa yerlc~ınek üten•" 
.J .1. er ez er1n e asız~ . d.. ,.e kendb;ine vcrilnte · r z· ,.ıe düsman 

1 1 
·ı t af d ı ınektedir Iki memleket arasındak: u~maıı kor· an gemilerinin Avus· İ mı) ır. .ırı 

' • o an şcı er ar ın ~n ki . g 1 kald l t trah.·a sularında bu sırlar<J·an ı··• ,J tal_:va. Ant•l>·•dan ı,imalde ıunhL. 
~- . alar tertip edilecektir crın an aşm'.'5' ırı mı.ı 'T. r ' . . • . 1 •i\lılcn hattına \'e - .. ] "d 

1 
tıf•·s·ı·st ;.,.,·ıe . p . d ı . Andres yaptıgı bevanatta bu de- a<1c ettıklerıni ıla\'e etmı~tir . • ·••ıı" ıı 81• o.:~ ~ rın anın ıenne . · ... . • . . ı Fethıyeden ta Kon)· aya ve oradaı 

şhnferanı;ı. uakında Delhide t~. ~ışHı:lığin nrnnhaRiran teknik ol,du. KOR::.AN GF.!l!ISINE Kf'.\1 Toroslara kad . . .J v-v-- _ _ ar uza,1an zcngın · bı 
a:lttacak olan Pandien kongresinden 1 qunu >en<' ıhra~atın ~.e de .. knn.en- KUMA.'.'< DA EDİYOR? . Tiirk toprağmı keııdisine nüfuz ,., 
ilıha evvel içtıma edecektir. ıanların değı. mıyecegını ;;oylemı1-. Stokholm. 5 (A.A.ı ~· Pasıfikll') iruti~az nuntalta>t olarnk a~·ırıııı> 

iOI' tir. 1 bı !tınan Alman korsan genıisiııe hatta burnları i~gal elıniş. faka.: 

t ı 
ı · Türk millı ihtilaliııin ••amel ve 

V U S f 8 ya Bul~ar. köylüsünün k~ltürü 1 gı:c:,•n h:ırpte See~dlı r kor nn ge- deh,di knr~"ında buralarda tutn 

b 
Sofya. ~ (A.A.~ - D. ~· B:. .misin~ k rr.~nda el, ii 0la" Ko•,ı namamı~tır. 

,_ . l ı .s "on ucı•rrr ın ktıı. anJ.~ 6u halcikatl•ı· on as "d h" ar ı"ye Nazın Maarı( nczarctı umum• '< ı ·ıı· ,1·1· " L ' ' 
1' Profesnr Znzof'un rl\ a pt, ul•ında· . · ' ır gcrı e '' J-'Zaferden emı"n kı komicc. Bu'gar kBvıwıunün ktil- ettıği h2 ırnıda!<i •ıaucrlcr I{ Holtn nıaziııin. küflü tarihinden değil 

t
.. İ vcç'tı k,ıvırbıı·adeı·ı· taı" ••nd,., 0 giiıılcri ya~amııı.:. olan ncsili~•riıı, 

1 
ur St>VI) esin, .} illt:::ıtı · neı uzer · · ~ ~ ıı .. . . • . ı..,niiz genç ve zinde ofo ·ıı 

;J doı 1 ııel.k bır plaıt haıırıamıolto tı kzıp olunmuştur Kontutı ka} ın- . 1 t ıı nt"' e .. . . . rın ıa ırasın~an nhnıp, hu llatırla 
UŞm&DID 

1 
m er ha. bıraden, kottan ~ok vah oa '· · ra katılmış olan 'ıakil.. ı t d' B. 

etıizce ve kat'i ıur•t· Sovyetler Birliği lmckıup alınış 01dugunu ve bu me~-1 n••:ıaı~yh. ~j o;ııah· ·d;:.;~~·n·~ 
ez 'I O J ~ d ç· k A tUbt:I da .Noel ba) ramll1, Ji "' · ).• bu ıddı8,llta tn8nB<llk kitı.,,., bUlll• 
. J melJ &Zlm 11 rl ıne as erı mal- maıı!arnıdu y"ban dcmuzt JV;.1 j namaz. 

.,~ alııreı 5 (AA.) - Avustralya • m;,kla geçirmekte olduğunu biidır- italyan gazek•inin b:i'apena1 

, ırbıye nazın Spender, dün akşam zeme Verecek diğini söylemiştir. makalcsiud~ki ikinci"'"" •lıir 
• 

1 
•rede Mısır radyoları ile nesre- gazetelerinin harp ı""l:ıdı haslırn 

• 1 bir t··" .. 
1 

' Çurt.lting, 5 (A.A.J - Taki.tnpa» F ı h ı· ı · · n4 ""soy emiş ve ezdim- • H •• k " ı, eıı ta >a ale:-1 .. ııdr ~·azı ~aı. 
b~ demUJtir kL gaıetesine göre, Çm yününe mu· ID U Um C- mak ısrarını gö ·tcrmiş buhınnıı 
, :rosıraıya kıt'alannın Bardia- kabil Sovyet makinelC'ri ve askeri ları• dır Buna da ~ö:vle •~v•p ve 

ı,,. ı. !lluvaffakiyetleri karşısında malzeme,;i \'C'rilmesı lıakirnı<la ikin· tinin programı ririz: 
..,'YUk iftihar du) maktayım. ci bir Sovyet-Çiıı mübadele le ani~ •Biz, İtalya ate, hinde dcl:'il, teh 
.~ ıt"alarımızın Bardıaya muvaffa- ması Perşembe günii unzalanmıs- •--··- dit. tahrik \e tcca\'lll ;ıleyhiııd•' 
.ıı:'~tle ~e:evv~ç eden hücumları, tır. Çin çayına mukabil ınalze,,;r. E~ ı hükunı etİn po- tek ceph~ tutmuş bir matbuatın 
" ,. ~ ı•t •k l sıra er eriyiı. llücum ediJOl'li&k bu 

h 
.• ""'bal ırın bır zamandır, Kıt'a'a- verilmesi hakkındaki birinci Sov· 1 

•• ün112:, bu fırsatı sabırsızlıkla '--kle- yet - Çin mübadele anla•ması ~e- 1 1 asına uyu ıı.ca k h" ıt 1 i <M .,,, • , " ucuw a )a)a vu 1<.Jvaıı milleti-
lerdir. Binleree Avustralyalı çen ay imzalamıştı. Helsinki, 5 (A.A.) - D. N. B .. ı ne değil, bu devlet vu

0 

bu mill..t 
ıdl a nelere kadir olacaklarını gös- Yeni Finlandiya hükümPti tara-1 uaınına yapılan, lıu dc,fotin ku,. 
,Jrınek arzusu ile yımmıtktadı. A- Arjantinde muhllrip dev- fından Jı:ısa bir program n retli!- vetforiııi ,.e bu milletin roeukları-
' t ı letle:e ait vapurlar · · p ' ra ya kıt'alannın Bardiaya ı-.u nıışt_ır ... rngranıcıa denild'ğine gör". nı ha.-cıyaı·•k, yapılım ve hidtir 

1 Bueuvs · Aires. 5 (A.A.) - Sle- h k- ' ıı1' c~u: bunlum mücadeleye ~tı- fani: . yenı u umet, gerek iç gerekse dış suretle meşru ohlııgıı ishal edilc-
I erırun anca.le ufal< bır kısmıdır. •ıyasetındc eski hükı'.lmetin takıp nıiyecek olan taarruz ,.e tecaviiz 

;, nümüııdelti yol güç ve kanlıdır ve Bir m .. m!eketin kaza >alahiyclı rtt ıgi programa uygun bir suıette iptilasına tenkitlerimizi tevcih edi-
,..ıfrrin bU.: getı~ .ulh. halen dahilinde daimi veya arızi wretl" hareket eaecekir. Yeni hükum da· yoruz. İtalya, Tfük matbuMiına 
).~ ak zayıf hır surette onumüzde bulunaıı malların v meınlek~lın ka· :ıili müşkülleri yenmek için bazı kendisini sena mı ettiınırk isti
ıriZiılmıı!ktedır. Fakat hiç kim..e, nunlarnıa tabi bulunduğu t~zini ı- ledbırler tatbik ve harbin ve uını;- yor? Kendisine ie ~e) tttniye e· 

ıferın bizi molacağından lliphe e- leri süren •La Pcııoa gazete,;, A mi iklısadi vaziyetten do~an mii- deriz: 
; ez. İtalya yıkılacaktır ve bu jantin hükumetinin memleketin lı · hını bir çok icapları tahakkuk ,t. •Bize hayran olmak inı.kannu 

ıkna. ancak bır ay meselesidir. mantarında bulunan muharip de\· lirmeğe gayret edecektir. . versin!• 

k 1 
Jetlere ait vapurların miisader~ "· B · o zaman, uvvet ı, merhametoiz. ' ~yanııame. Fınliındıy" mıllctuı- Türk mert ve civanmert bir mil 

. .t gadd hak ..- derek bunları kira,·a ,·cm' sı \'ey.1 dP b .,. ar ı,..ı düşmanımızla , n programın tat iki için müza- !ettir. Bize mertlik ve civanınert-
r ı - satması mümkün oldıı"uııu yaz· lıeret t 1 b. ı h ı şı a~Acagıı. Bu dtişman karşı- ~ . a c ıy e n• ayet bulmııi<ta- ik nünıuneleri &ü•te< ... 'l"ürk ,.. 

91'.rıda hissiyatla hareket etmemiz maktadır. Bu vaporlar Amerika dır. sil bir insandır. Bize a•alet ve İn · 
,,.tzımdır. Bu düşmanın, merhamet. milletleri \'e A \'rupanın bitaraf saıılık nümuneleri göstersin. Türk 

1~e, kat'i suretle ve aman verme- memleketleri ılc yapılan tıcar' İtalya Kralı yaralıları insanlar arasmda miishet işbirliği'. 
:..Pn etilmcsi lazmıdır. nakliyatta kullanıla<-•klır ziyaret etti karpiıklı yardun ve medcnh· ı· . 
if UJ . . Roma 5 (A.A ) ~ St r· " • c ı 1· aş nabıyeaıne j K 

1 
'b b h . • • anı. dame eden sağlam ve haklı bir sul-

A 
"k • erle tir"I .. 1 ra' ıı sa a ıta!Jun kızılaç hasla·' h f 

,, merı adaki yabancı .Y . _f ı en g~e~ er . h«_ııelerinc g;dcrek yaınhları z;y,ue cı. I e tara tardır. Bize bu ~aslara 
,t V • p)umanları ~ıvas. o (A.A l v alımt7. dun. mı :r. Kral, yaralılarla Rönı,ert>k her- nygmı nümuneler gösterilsin. 

tıv1uıkm. 5 (AA.> - Tlcarc:ıt neza- na ıye merl..ezine yerlfl'ştirilnus o- birlne ı;eınp.ıtısıni ade edt>n t.Oı.Ier aoy~ Geleliın Onikiada meselesine. 
~ n :Shminlerin~ gör"· harbirı. ilk ~- lan göçmenlerin ihtı\ a1.:larının te- leınış ve teş(;ı etn ~ tır, Bu mcse1e İtalyalı gazetecinin ya-

1 Zarfın<la. Anıer-ik;ı Rirl i-k Df>vlet- · d'l 900 000 ) · 
J
,.,_ <l mın e ı ip edilınt'<iiwrıi mahallın<t. ı • ame eye ıs zısında tebarüz eden üçüncü esas-

uı ekı yabo.ıncr ı>li.ı&ınaııl·1rı, İnciltere ı b ' 1 b. it Kanadanın buy"k mıktan! tetkik etmış ve bu vatanoa<lar ı,.,,, uıacax ır enstitü tır. 
miş ounalarına r•#tlııf·u. 4

99
a m:~~ burada te:;is ('(i.ı.lnı.i, ol~n reııci B~·cı·ı~;~ l'. 

5 (A.A.) " Sanayi ı ?ni~i~da ... Bu nıesclede ~izi.tn va~ 
flar ri:.ıt·a !uzlalaşarak 9 mily;u s35 köy denıircl ,.cı. :nar;ıngoı kursunu n-- 1 ~ 1 • '-0.000 u1accır s, nayı .ıme z.yctıınııde bulunup ta, bızden da · 

ll.~~-0~ol1.1rı bulınttttı.;,r acn11 tır les J.· ~ bulrn~~~ı d :-ııhte' <Xiccı:•k ha efcııdicc hareket etmek imkinı 
il'=c.===============:;:;==-~ yen! bir cııs1itu kuı11lmasını teklf mı varılır? 
ti N o T L'Jf A R etmıştir. Hifzı.;sıhha müze i nıiıdü- Trablııs harbi sonunda bu ada-
ıJ .. rii Gert\'a\", bu lcskı!iilııı başıııa lara yerleşmcsile ita)yanııı &özt 

eli ~~;:ı~~~~~)tJ~~~ııı.11-9illl ____ llllll_ .. ____ lıd"'- grlırilecekl'.r Buyuk fa<ra tlıirle- vurmuş olan niyeti, Aııadolunun 

1
,4 ~ rıııde bu enstitl111' rı 'ubelrı·; oııL!- ct:uubu garbi sahilini istila etmek 

~ A t ı a ı a n K u r b a n l ı /r nnraktır. değil miydi? Bu adalar ba~ka ııe-
r'I Siam kıtaatının taarruzu )e )·aryabillrdi? 

lı o Y Unlar l Ilanoı. 5 (A.A.J - Fraıı ız Hind.. Onikiadaya Jerlcştirilmi~ olan 

i' El nler .bir nehri daha geç-

~ tiler. Yeni ıuevıiler altlılar. 
lı' • •nenıolla: 
t - Desene dcô~ atı alu lJ~· 

k;;.ı•rı geçıL_ 
~ • 
•, it~l~·anl"r. 

• M geri hatlarda. 
t uıütenı d' 

~' . a ·~ cıı ~ cııi meniler 
ın~a ed' ,e '>orlar Duaları ıla lıi-

··f rer birer b . . 
• .t ırakıp gıtııkleriıae 
v· &ore b ' arı ıah et e.ı· 

f . "' masra-
a gırıne tter ç _u, •• u .... u ,. ıa-
ınanda ılemJr .. 

" çinıflDlo ıla 
ateı paha u.a.. ' 

Kurban bayramı yakı11, ııo 

kaklarda .ürü •Ürii. alnı bo
yalı ko)unlar dola~tırı:vorlar. 

Diğer taraftan u kasaplar 
eıu et narhını kab•I etmi ·or, 

İtira~da bulunuyorlıınnı 

Bizim :\aoemollanm aklına 

~u fikir geldi: 
- Beıı beledi) enİll verinde 

obam, biltün bu kurlNıehk 

surül t toplar, kestirir. ehil" 
meydanlaruıda halka ı..ı bol, 
vcu 11c11ı ııt satarıııı. Bakıı

luıı, o vakit, ka plar, bu Ali 
Cengiz o nu a n dly Pk· 

ıçıni umumi •ıliğmın bugün bil· garni,on ku,vetleri buralara, toıı-
,d.r fi ne • am kıt'alan Ça raksız İtalya) ı doyurmak için bi-

a 'nil Ban Hanoi Jıtikitmet rer çiftlik ) aratmak üzer .. geliril-
aır ne kas ı şldrfetıi ate ac-1 mi~ değillerdı ·a? 29 yıldanberi bu 
,,,ıa, dır. B nal:ır hasara uğrama· a~al rdan ~a.dolu .. hillerine isti-

' 17tır la kun·etlen ıhrat ~dılıncıni) ;. 

Prens Pol Bradaya "tt• diy · u. bunun sebebi İtalyanın bö:v· 
gı 1 1 b. .. • 

Belgrad. 5 (AA) _ Ste•al' . e ır ıırzıı go•termenıı olması 
Kral ııaıbt "Ten Pa ı 

0 1 ~ .. k 1 dc"il. bizinı bu nevi ar7.llları tah-
,. u ' r .,..,C> ' k" • k . ba\Tamın, geç rmeK ·· S ıke imkan >ernıhetc bır irade 

uzere o a • 1 d'kk . . ı. 
yQda lkadoya hareket Ptmt tır ı nt >e azım gosıernı~ olma· 

A• d I l 1 mızdır. 
grı a ze ze e 1 B" . . . . d 1 • ... ızım vazı) etınıız e o up ta. ı-

Agrı, 5 (AA.) Bu sabah l 55, n ı ve a keri talihın halya için 
de burad.ı arkt~n garbe ldukça j bu derec., milcüs tezabıirler gos
§id<H!tıl ve ta!-mınen be~ saniye t rdiği bir devrf'de dort andala 
süren b r ver sa •.ıtısı olm~tur ı elli te.ıai doldurarak, bu .. alan 

A. ~Ki~ Haia? ) oktur. istirdada kallupmıyacak .,lr 1-· 

Hava Ejderlerinin 
saçtıkları dehşet 

Alman Afrikadaki 

1 ,ıkn1aıştıı. Bununla 1>ı.~rabeı· 1 o:;a 4 bilml"si. Adrıvatt!' volunun temin& 

( eni artung ı i Emelreli Generai le. bun<ian böy-

ııat be<liaları • [ y A z A N ile miiınkün-
nı altüst eden 1 dür Bu '*'b!>P-

ycni usul!erın 1\11. N • le, ltalyadan 
tatbikını me - bir mahal, gön· 

·edenler de eksik df'ğildı Nasyo
al Sosyalizm, her yuvasız (ob
.ıchlo.;) u bir sıgınağ~ ı;ahip et
ıek yolunu tutmuş gibiydi. Rhin 
adilerinde 17 milyon nüfus sayı 
•bilir. Britanyanın bugün dövül~n 
emtleri de zengince meskundur 

Hava tehditlerine karşı her iki mu· 
arip memleketin zatı buradadır. 

lir vakitler askeri hedefler dôviio 
iir'ken, nokta hedeflerini soçebil-
,.k ıçin, büyük zayiatı da g~e 

1 naı·ak, gündüı uçuşları yapılır

eıı, bir müdettir, ne mamureler, 
edeniyet abideleri yıkılmıya ba -

ndı. 

Bugünkü harbin kat'i neticeye 
bitırılınası için takip edikn ga· 
" aç ve meskensiz bırakmaktır, 

1cnilebilir. Artık şehirlerde hayal, 
heıınemidir İçşi kitlesi, müesse· 
lerile müna;;ebeti olan bölgeler

ıe barınmaktadu·lar, asri harbi i.se, 
'U kitle, alınterile beslemektedir • 
fava ıkuvvetleıinin esaslı rol oy· 
'amak kudretini kazanamadıkları 

Cihan Harbinde de, i hacmniin, 

lük emrinde, Adriyatik Convois'le· 
rinin emniyetini ilk maddekrino 
geçirecektir İtalya da kU\'V•lli ha· 
va filolarına dayanıyvrdu; fakat. 
bu yo1da lam mana•ile, bir serısını 
elde edememi!;tl. 

Hava kuvvetlerinin. huousili' 
!l'uay yen istikametlerdeki sevkiy•
lı ( kuvvetli defi ve tart tertibaır.a 
ra1'tnen, daiina taciz ettikleri anla· 
şıldığına göre, Arnavutluk ırtıbatı 
tehlikesiz bir vaziyete gıremiye

cc-ktir. Gece teşeb!,..u.lerı, ufak ve 
yüksek :ıürati haız deniz filoları de
nizaltı botları bu İtalyan ;:ölün<ıe 
yine avlanmak fırsatları arıyacak 

!ardır. 

Üstün Alınan hava kuvvetlerinin 

daimi faaliyetini istili üslerini her 

günkü at.eşlerden kurtaramamakta

du·lar. Gece teşebbüslerinin en 

cür'etli ve kudretli hava kuvvetler< 

tarafından henüz menedilemediği

ne şahidiz. Bu, ufak, fakat miıne-

viyatı yüksek hava filolarının uzak 

hedefler aleyhinde de akınlar icra 

edebileceğim ısbnt "tmektdir. 

Hava kuvvtlerinln İtalyan - Ar-

navutluk ordusunun vaziyetini dü-

Kul k nıi tfJrliai ·tUhir \lUt 

göriilsUn- hıru ı: tL1 el ınısalirl. 7inc. 
lıeMer Öyl• ) a, iki kişi, bdkl de 
hususı bİJ· şey kcnuşurkcn. onların 

. halleri olm•daıı yanlarına "'~ııluıı 
ııc konuştuklarım ı:izlicc dinlemek, 

1 el vos1tasile d~i:ril kulak \:afolıfa ~ile 
·ı,ırulne11tet:u1uktan ha~ka u1..-di1 
•.unki? 

layh lııir yazı idi. 

çte bir itibarile azladığı istatistik
Prden anlaşılmaktadır. Şimdi. ha· 
'll taarruz dalgalarının çok daha 

büyük mikyasta tahribat yaptıguı· 
ia şüphe edilemez. Yarın. hayali 
>lıenımiycti haiz darüssınaaların 

·eraltına •lu1ması kat'i bir zaru· 

zeltebileceğini kabul etmek te İm· o...-. Cemal Kandı 
kansızdır. Vakıa dağlık araz ide ha- ml!!!!!!!'!!"!!!!'!"!!!"!""!!l!!!!!!'!!"!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!I• 

rekat, mahdut yollara bağlıdır. t-
talyanlar, İspanyanın dağlık araz -

ı dafi tertıpler alınını~ oldu;ju gibi sinde denemeler de yapmı~lardır 
umumiyetle, m<'sai hayatının inli- ~·akat. daglığııı mahiyetine gön• 
,.,nmı temin için. insan oğlunun teskiliıt yapıldı~ını zannettiğimi~ 
c ı-alt ı mesl:enkriııi de terci.h~ y d 1 · 

ett•r Gazin öldürücü tesirine kar-

unan or usuı unı arazıve uvması-
nccbur olacağı zaman uzak değil- · t sg r h dd. d._ k ı. nı ve zayıa t a a ı a e ın ınne 
•. r. . .. .. usulünü de bildiğini Jı~di~<'ler gös-

Hava ku\"\'etlerı buyuk m8-"ra!· kted' tenne ır . 
lııra yol açmaktadır. Yer tesi.>krı 
(Bodenanlagen) tayyareleri uçma· / İtalyan ordusunun Bardiada dilş-
dıkları müddetçe, koruyabılecek tüğü bad'rcye artık Şimalden 
'.ir tertipte bulunmak icap ediyor. kaydınlacak ha\'a kuvvetlerınin de 
Alman ordusu, işgal ettiği memk· yardımı olamıyacağı meydanda· 
·etlerde müsait meydanlar buldu dır. Bu müstahkem mevki de, tıı· 

tngiliz hava filolarıııın devamlı ,.ı,;. rilı huzuruna ayni sadakatle çık,. 
ı•rı~ları bu uçu~ ve in~ meydanla· yor: Mahsur bir kale, çok defa, su
rın:n ihtivaea göre ıslahını da me.:- kuta mahkiimdur! Zırhlı tuğaylıı
buri kılınıstı.. rın savletini tayyare ateşlerile kır-

italyada bile tanarclerin yeral ımık hali hayaldir. Sov~·ct Rusya
tesi;lerinden i;tifade ctt, ·Jerı da yapılan tecrübelere nar.aran, bır 

alumdur Ancak. İtaly~n ha\'a kilomche hücuma geçebilecek 4; 
uvvetl,rinin Alman filolarılc l.j tank, 15 tank dafii •illihla te~clene
rtaklığ: etmeleri bahiı; mevzuu o· bilir. En iyi defi ve tart, ayııi &iliıh 

Rumen bütçesinde 
açıklık JokmUf 

Bükreş. 5 (A.A.) - Rador ajana 
bildiriyor: 
Bazı ecnebı radyoları, Rumanya

da Leıynnerler rejımı kurulalıdan· 
beri büt~-enin 5.774.701.000 ley açık 
\·erdiğin iddia etmişlerdir. Bu ra
kam, Lejyoner rejiminin sım üç ay
da yaptı,:ıı tasarrufun miktarıdır. 

General Antonesco, bunu izah et.
mi>; ve bu izahat bütün gazeteler· 
de ne9folunmu§tur. 

Binaenalevh ecnPbı radyoların;n 
haberi haklkl •azıyet iıı tamam ile 
aksinedir 

Kastamonuda pasif 

korunma tecrübeleri 
Kastamonu, 5 (A.A.) - Dun hu

rada muvaffakiyetlc n~tırelenen 

bir pası! korunma denemP"' yapıl· 
mı~tır 

lan bu sırada, bir Alman hava taar- la mukabele sayesinde mümkün o, 
ruzun un, ha ttii bir kurun e 1 verışl. 1 a bilir' -lllııllllli-lllıılllllılllllaıılllllıılllll-lllııllllıılllllıııl 

Yenilme.. kanatlarla eöklerimi:ri 
dolduracak bir gençlik bu ideale 
çabuk varabilmek için T. H K. ııa 
stk •ık yarılım edelim. 

tesisler bulup bulamıyacağı ·ilplıe- İtalyan tahkımat sislemı, muha-
r~benin mihrak noktasında faik a-

ka devlet göstcrilelıilir mi:' 
Bizden daha nasıl hir insanlık. 

mertlik ve düriistliik bııl<lenebi-

teşler tevcihi imkfınlarını bul.ı

madığııu •Bardia• ya karşı tevcih 
edilen ilk hücum darbesinın mu- ....... ,..._lllıılllllılllaıılllllııllllll-Wllllıjil 

1. ., 
ır . ya!fak oluşundan anlıyoruz. 

Kitle halinde bırakıbıı esırler 

eldeki silahın büyük tesirinden is
tif&de edihnedigine işarettir. Tah· 

·İtalyan efkiırı umwniycsi Tiirk kımat, ate<ler fıskırdı müddetçe 

Makalenin dördüncıi '" son kıs-
nıı ise, bize. znunı biı tehdidi de 

ihtiva eden ~u cümle ile hitiyor: 

matbuahnın ne~rİ\ atını dikk•\le 1 .. u· ı'fa edebı·ıı·r· sll"h · · · · · · ro un • a ıse sınırı 

takip etmektedir • ı· -~ ı ı· · · .. . , . , 

1 

kuvvet ı ..,,am ar e ınde 1'i gorebı· 
Guzcl .. Gıyonıale d ltalıa dan İ· 1 D;" •ar ft h h · b" . . . ır. '6er • a an. er angı ır 

tıdyen efkllrı mnueuyesını de\ aın- takada ate t.i.stünl"' ·· t . 
h suretle böyle bir dikkate tahri jının_,_ !it ş .udgunuM.eınır. 

. • · . . .. . elm:t.~ ı.ıı ~arraın LCU ır. udafi 
etmeııını btrrrz. Zıra, bövltı bır j f h d · ' 

d
"k'- k . b"I" .n.'llyalı 111 emen alma .kaybe-
ı .. at anc1ı1ı u netıc~) ı vere ı ır: de 
•ital) an rfklırı umumiye5lne r 

mmaı ıhhatinl iad.... lt.ılvan de fılolan, ufak bir 
Bii ·le bir neticeyi bi1im i in O· kabil'yr te · ler!neden, üslerin

nlkiadııyı ele g mni olmaktaa de İngıli2 hava filolan taarruzları· 
çok daha .,üyilk bir kılır, ~ok ılaha na hede. ı.eşkıl ettııer hırpaland.-
lurmelli bir zafer suarıı: !ar lan ıse, bilakıs, 

insanlığın zaferi butün at arda manevra kab'liyet-
Ni~ameltin Nazil lcrile tebarüz le ve hava teiı-

ditleriııcien 

buldular. 
kurtubnak çarelen 

Akdcni~ h~kimıyetıni, hatti kuv
vetlı Alman hava fılolarının, ital
vadaki üslerden kalkar.at, zifa ut
rat~ bılecekleri de düşünülemez. 

Alınan takYiyesinin. Afrikadakl 

\'aziyeti değistireeegini kabul ede

nıP,>~z. Hava ku vvell<'rinin Ama· 

\'UI ı...k urdusunun mukadderatını 

degiştirecegini llalyan basını ünııl 
etıneklcdir. İtalya, ötedeııben bu 
de:;teklerdeıı kuvYet alarak yaşa

m;& istemiştir. 

Suyu olıııı.v:uı deg.rnıen i~le

me~. derler, İtalya siyaset'ni, ~-. 
naatlni de degiştırmeye mecbur· 
dur. 
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Bayram yak aşı 
Nakleden: Faik Bercmen 

Bay }!akkı Arifin yüzüne, bı:ckn ı di. K°.nuşınak ve hazırladığı söz
kan hücum ederek. kıplnrmızı ke· len soyle.mek ıstıyor, flikat kui'u-

~ • • • ··~-= 1~ 17 yılda Öğretmenin f edaklirane 
9 ~ı • • f • }" t" ı • t• Mübarek, geldi, yine çattı. Ne-

Herkesde bayram hazırlığıdır gid 
yor amma, meydanda birşcy yo~ 

sıl<1i; kaşları çatıldı; gozlerı per- yan ve sıkışan hançeresi onu bı- mesaısı eyı:ı ı ne ıce er vermış ır den bahsetmek iste<ligim malim' 
tavsızın altında muayene etınekk ralrnııyordu. Yalnız resmi atarak: l!oldaıı uia: 

J - Son deniz 1acjasının önünde ce- ötnımen, Tür-_ inşeatinde, m1ıu1Mübarek kurban bayramı ... 
olduğu küçülı: bir fotografın üzerı- - Al! dedi. reyan ettiği yer. 2 - Bazı şeylerin ıçin. kiyecle cuınhun-1 I 1 haya&uı, iltl•sa<ll Çocukluğumuzda, daha o gelme 
ne diki!nıifti. Bunu biraz evvel Meraka düşen karısı, küçük fo- deki Sil, madenin tuttuğu kir. 3 - &ki 1 , ..... knrulu~u ·-ı yazan: H. N. • 1 fuliyelln her sal-ı den birkaç gün evvel, çifter çifter, 
miiveı.zi, bir mektup denmun<ia tografı aldı. Hakkı Arif o anda ka- harp filosu, noıa. 4 - Mel'un insan (i- ı..ı 1923 len iti- . basmda T ü r k k•vrım kıvrım boynuzlu koçlar a-
-tirmişti. Pertavsızın altında fo. rısını tetkil!:e ve korkusunu tesbite ki kelime), 5 - Yeı-e inen bulut, bir baron her •- ro c alı: ı arını, 
.,, _ . . . _ . . _ lınır bahçede birkaç gün besle· 

kl h. r......l...a i } hazırlandı. Lakin sabredemedj, di§- ftayvan. 6 - Yun<11Ustanda mukaddes hada varhcını hssettittu bır maı:lej'ln f l.f'~mt har.ırhyuı ot'J'etmen, t>u.nJar ' . . 
toğrafin açı 15 ~ ş .... .P0

""ye mala bir dağ, tene-zzüh vas.ltalarınd:1n. 7 - menSlıbudur. ÖireUJııen 17 yıldll o de- l arasmd-..ı. Jmı.trlad.Jtı s-enrterin Jiselerd~. nir, O sabah ta, bıçaklar ışlerd: 
brrakmıyacak şekildeydi. Bir erke- !erini gıcırdatarak sordu'. Muayye!l zamanda verilmesi lizım ge- rec. r..,ıa ve r..ıak&ran•. fen.~atle ır•Y- unive ... iıel•~. ten ve sana1i, meslek O zamanın parasile, pek iyi bil-
ğın kolları arasındaki bu kadın ka- - Kimdir O beril? Nerede çı- len parolar (cemi). 8 - AliuneUer (ce- ret sarfeyı.,n:4;1ir ki, onllD faallyetinin mektepı.,rwd ekuduktan sonra, yaptık- mem anuna, galiba, bir buçuk, iki 
rısrydı. kardınız bunu? mi). dans orkestrası. 9 - Iııık aleıı. verditi feyhlffe, faydalara her -ada Jarı hizmetleri ırormd<le, yalnHJ<a ifli- mecidiyeye bir tanesi alınırdı. 

Hak'lıı Arif kırk y~arında, iTi- Genç kadııı hiçbir şey anlama- Ya:karldan "4&tı: natıaınakl&y11, -tııplaruu bile hy bar hisleri d11rmaı.tadır. , t k b k 
1 - Sonı irat eden (iki kelime). 2 - h-1anna ylllldıraoı, ol<alaıı Tün. köy- ÖireVD.enm haşat. ml1~. S.-. Şimdi, çifter çi! er ur an es-

yan, ve zengin bir adamdı. Büyük mış gibı bakındı. Erkek tekrarlad;: k .. ı d b. t ı· · ke 
Mll'."evilerin ağababası, sıfat edatı. 3 - Jüsü, öiret:IDell.ln, etttmenin 17 7.W. ~imi his, sevgi, vdaki.rlılr., manevi duy- me ~y e ursun, ır anes nı -

bir servetin verdiği itimat ve keıı- - Söyle kimdir o? BO$ h8683mızdan biri, ırfuel san•at • - hemen ber köy evlndd<i pacuklan it- ıw, fu.llet f<"ncat. kımaal.kirlık milli seni parmakla gösterme'!< lazım. 
dU.inde mevcut menfaatperest mi:i- Kadın hep ayni şaşkın haldeydi: Komşu, bir devlet, jğri. 5 - Ayrılış me~ r<Mlti okuyup, yazmakla, b&bııl&rın&, feda.lrirhkta ön ve ilk satı....u mesai, Ben, birdenbire, galiba, pek mil 
18.haza ve fikirlerden dolayı bu gi- - Bilmiyoıum ki. taıumi, ters çevirinoeniz bir mikrop o- annderbıe bll&fü kliaplar, ıuelder, .ı. Türk öiT'e<men'e<inin huleiler:.lir ve)'a balağa ettim. Çünkü, daha şimdi-
bı vaziyetlerle karşıl•~•-"lan ken Bütün kuvvetini toplıyan Hakkı lur. 6 - Bayaiı. 7 - İsim, yırtıcı bir l'a&I oiuUeri, ..... ıeri o1<111ma1<t.adırlıı.r. basletlerinden bir kmmdır. 
disini uza'k sayı~ordu~;~t şun· di. İı.rif, gürledi: kuş. 8 - Bir haslahk, bir emir. 9 - E- 17 1ll i\lilıde t....ıa.lllşan, buiday ~ 18!9 harbi r~iştlr ld, olı:DJ'up, den, sokaklarda, e:;kisi gibi sürü 

, mir dlnlemiyen, arlı:adaş. ıı.raeaıı memlekele 20 milyon lira kadar yumaktan deha ileri cotrafi m.alümıı.I, sürü değilse de, üçer beşer, kurban 
demek aldatılmıştı .. Şu halde bu - Nasıl? Bilmiyor musun? Han- EVV<J&ki bulnwwun Jra!ledilmq tolıJi: ......,. ıemin eden mahsuloi.t ft hul>11ba- ıariı.i bilıi. b-p bilınlyen erlerde11 lıklara rastlıyorum. Alıp kesen 
l>ir tecavüzdü! gi erkeğin kolları arasına atıldığı- 2 3 4 5 6 7 8 9 1m kemmiyeı, keyfiyet ltib&rile ÇGial· m..-Jcep bir ordu, leluıik harp ilet- olmasa, bunları ne diye gezdirsin-

BiT •eye güç inanırdı. Lakin i ,_ nı bılmıyor musun? D E G l R M E N il -•""'•· öirelmenin. eıı-w Tiirtt ıerint kallawnaltla ıorluk cel<tt. Töril ter? 
' t lı.öylüı;urnın OOCUl<lao'ına öil"fıtllii bllgi- ötretmeni, Türk milli nriidalaa.sına ıbhl 

bat ve dehi gözünün önündeydi.. Kadın gittikçe artan bir hayret 2 T p E K il E Z Q p ler imil oım,,,.tur. Asri ve mılmur Türk bll.l'uk bu:meııer ifa etmiş, mem!N<eı Kurban keseceğimden değil, ldf 
Bu !otografi hangi hain dost, veya- ve şaşkınlıkla büyüyen gözlerin' 

1 
K I L 1 M • l T: A köylerinin, Tun. köyhısümin medeni mudalaasım temin i<in cephelerde ııo: J olsun din, dün, şöyle bir sorayım, 

hut hangi mendebur çekmlij ve kocasına çevırınce, kocası, ezici ve E c· -. ' ş A L E M Ya.tAY1' USUllffini l&\blk eylemeslnfn bet bekll1en lr.ahranııuı Turk askerlnı,. dPdım. h·k ahım sahım da bir şey 
kopyasını ona gönırermişti? Bu sar. müstehzi sesile ilave etti: 4 biiyük imlli, yine öV.-ı, &iilmend.ir. lklloa edeA esası. ve ilk bilı! ile o ye- d ld 0 . k.' lir dedi Ben 

1 N E Ş~ E L f •. R 'U TelmA: >in.at aıetıerini T~rk kuylü- u,ıırm1ş banrlam,.t.r - cgı ı.. • n se ız a• · 
ne nerede g~çınişti? Fotografın - Pertavsız mı vereyim? · ' · etten anlamam amn a, koyunun ba-S lJ • R f D A il K rine. köylünün !)Oetdılanna naaari ve TUrl< ordusu erkanı, sul>aylan, bllrW 
sonunda ağaç dalları gorüliuordu. Genç kadın pertavsızı aldı. Yı- 6 ameli kısnnl.annda weten. anlatan, Tuı-lı: erlerile bY clhetlen de ırnhu ey- zı cinsierin<kn şöyle anlarım. Bal 
Bunun ehtmımiyeti yoktu, asıl me-· ğitliklen dem vuranlar gibi, yap- ' · ı Z E 8 B A K A • bi!ıi ı->m eyliyen yine ..ı .... ve o ola- !emektedir. gibi, karamanın kızılı ... Kilosı: 
sele karısının onu aW.atması key- •tığı bu basit han~ket, aldatılmı~ 1 Z A, P A R T A 8 Ô eaı.ı.... hra«atıe. tedakilrtıkla ~ıL.,.....11 tem. da, takriben, yirmiyi ya geçer, ya 
fi et . di h k K j J L ·E - R A z Türk ko;rlilirii OireUnenden, efitmen- sil eden Tiırk ôğretmeni, Türk:'Ye Cöm-y ıy · kocayı da a fazla kızdırma. ve ~·- _ ' "" 1 • 

1 
geçmez. 

den, n1e,.;:ıisi, muhim hıııımetlıerl huebile huriyeLi Maarif Vekile.tının kendiler~-
Acaba karısının bu aşıkı kimdi? leden çıkarmak için kiıfi geldi. Ka- -, - Yahu, dedim, Allahtan kork-

ook &e~·ler bf'kle-rken, kendi9lne •Ukraa ne, umumi büt.çt'nbı tallatilıc Pre tah-
Beyhude yere fotografı tekrar mu- rısnın musirrane bir şekilde küçük :,ıı 1 IUslerini daima """' eylemsledlr. tiıı 01ıooıti aylık, ..,,,elik ..,.-inme. ya- maz. peygamberden utanmaz mı-
ayene etti. Rakıbı arkadan görü- fotoğrafı muayeneye devam ediş!- · ı ötreınıen, 6 veya. 7 ya,ına celfl>; ka.- ••m•., diıll•ııme parasını arttırmak 1&- sın? Bunun kilosu, taş çatlasa yir-
nüyordu. Şıktı ve genç olması la- onu delirtiyordu. Yumruğunu sık- .. ba.larda. tehirlenıek· Türk 1avruıanıu ter. Fedakar otreım•ne daha faw re- m!yi geçmez. Şöyle bir hesaplasan, 
zınıdı. Fotografa dıkıli gözleri, uğ- tı. Fakat kadın bu vahşi tehdıt kar ilk _.rıan alaralı, J>e?lnri sunta kadar fah ~!ııde bir hayat lflnin •Yl<mek ar- kilosu doksan kuruşa geliyor. ka Pazartesi 17 .. nriik d•Vn!d• yetiştiren ulvi wr zu eder. Buna ~üpheıni> y~ktnr. Türk 
rıı<lığı bahtsızlığı ;eçebiliyordu. şısında sakit ve sakin duruyordu. ' mesleğin limsalidlr. maaritınden, ma.arir erkilnondan bu hu. HPm de, kızıl karamanın dik ft-

Bende ses yok .. Yola devam. 

- On üç te mi vermezsi<ı? 

Sanki soran ben değilim. 

Arkamdan ko~uyor. 

- On iki buçuğa .. Haydi... O 
iki buçuğa . 

- Vaz geçtlın .. Dedim. İstenıi 
rum. 

- On ikiye de almaz mısın? 

- Allah Allah .. İstemiyoru!IL 

On iki lira üzerinde durdu, )1 

dı. Fakat, epey ısrar etti. 

- İstemiyorum. Almıyacağıl 
yahu! dedim. 

On i'kiden aşağıya 

anlaşılıyordu. Demek 
cıktan değil, sahiden 
dı. 

Sade, dönerken: 

inemiy~ 
kı, yapııı' 
•kurtarnı" 

- Zaten alacağından 
!ay ediyor, dedi. 

değil.. 

Ben, bu kadarına razıyd;m. 
ben Jiıf olsun. diye nn yerine, 
iki deseydim, yahut ta o, on lir~ 
•peki• deseydi, ne olacaktı? :B 
bütün kepazelik ... 

Geçerken, ka>ap Bekire sordu 

- Yahu .. Et ne sularda? 
- Kıvrrcık 52, beyoz karaıııl 

50, dedi. 
- Kıvırcığı geç bakalım. 
- Adamına göre, Beyim . .A<IJ 

var ki, kıvırcığı gözü tutmaz, b,,ı 
nunu kıvırır da, kızıl karamanı~ 

Karıs1 tamamile kendısini btrak- Birden başını ~ld.ırarak. alavh 8.00 Program 19.15 Müzık · Türk eocuklanna, 111Julilıl, yuri sev- susi&ki lemeouıi1"riuıi7'. tel<raı-lark•n, 
bakıs.larla kocasına baktı·, ve mu- 3·03 Aıans 19·30 Ajans &isini, ~. milli hlaler, kısani day- Türk ~erine Cürnhuriyetin ,,Uk-nıış bır haldeJdi .. Bir elini o zarıf 

adamın kuvvetlı omuzuna koymuş; 

15sı ... Aliı, buı gibi dağlıçın, k• vıreık, dağlıç yerine alır, gider· 

adam da bir kolu ile bu yumuşak 
vi.icudü sarmıştı. Yüzleri birbirine 
temas ediyordu. Aı·tık bu vaziyet 
karşısında şüpheye mahal kalır 

mıydı? İhtiyatlı bir tedbır olmak 
üzere, imzasız bir mektup muhte
viyatına inanmıyabılirdi. L~kin, 

bu, reddi ve cerhı imkansu bir de
lilth. 

s.rn Müzik 19.45 Müzik zaffer bir tavırla bağırdı: aula<ı t..llr.Jn eden >in• odur, re.ı~kli.rlıiı 
8.15 Ev 'kadını 20.15 Radyo Gaz ve fencati tnr.U eyliyen öiret.end.ir. 

- Bu benim, elbisemi tanıdım 

Kocası birden sustu. Nasıl, han-
gi yüzle itiraf ediyor ve hatırala -
rını yoklayıp, bulmak için de eJb,. 
sesinden istifadeye kalkışı)·ordu '! 
O günkü randevuya giderken, giy 

dıgi elbıseyi hatırlıvordu, ~m de 
bunu gülerek söylemekten k-0rk
muyordu. 

Bay Hakkı Arif, ellerini göğsün
de çaprazlıyarak, homurdandı: 

12.JO Program :19.45 Mü.zlk iş hayalmda, liearet ll&h ... ında, devle& 
12.3~ l\oiüıık. 21.00 Müzik ea.nayl ve fa.brlkala.rmda, şim:endöltt 

12.~0 Ajans 
13.05 Mli•llt 
13 20 Müzik 
18.HO 

!ij.(13 

18.40 

Program 

Müzik 

Müzik 

21.30 
21.45 

22.30 

:12.45 

J 2U5 
l 23.30 

Konuşma 

Muzik 

.A)ans 

MUzik 

Yarınki pr 
Kapan)ıQ'. 

1 Ankara borsası ı 
- 3 1. 941-

Alacak yüzünden 
Galatada bir elektrık malreınesi 

imalathanesınde çalışan Cemal 
Set·gi ile Mustafa Küçük arasın-da 
alacak yüzünden çıkan kavgacia 
Cemal Mustafayı makasla bll§ın

dan yaralamıştrr. 

ran ve min.neUarhk hisıler 1 11i üadf"ye 
fH"S&t b9.Jd11fvmuada.n itılhar duyJU&k. 

vırcığın, kasapta kilosu 55, bileme- - O ba:;;J<a ... dedim, yürüdiiffi 
din 60... Mahmutpaşaya, çarşıya bak 

_ Beyim, dedi, bunun sakatlaı. rum; alış verişte fark var arııJI" 
H. N. ı. derisi bovnuzları var. şeker bayramındliki hararet yOS 

' . d . Çarşrda, tanıdık bir manif1turl' 

layıs. 

- Ne boynuzları, ne ersı, n" ı 
tezgahtarı vardır. Ona soruyoru 

Y • I 1 • sakalları işe yarar. Zaten, ben, bu-
eşıı ay OngreSI mm derisile sakatlarını Hava Ku- - İşler nasıl, Mösyö K.irkor? 

Y ·ı K rumuna verecegım. - Vallahi tatsız, diyor, get
1 eşı ay urwnunun yıllık heyet• 

. . 'bayramda alan aldı satan s~ 
urnu1niye içtimaı dün sabah sa~" 

on buçukta Eminönü Halkevin<le 

- Vallahı, nereye verırsen ver. ' t~ 
B bö ı 1 o lt k şimdi, alan olsa da, tektük. za 
d ız, ldy e sa ıyoruz. n a ıya eıı fazla müsteri de olsa, sanki ne~ 
ım a ım. • · 1 b 1 ııı :rartlmış, bir çok tanınmış doktor- tacağız? Kışlık çeşıt er u un 
- Nereden geliyor bunl:U-?.. yor ki ... !arla Kurumun cem'an bütiin iıza-

Saatıni ç>kardı. beş buçıığu geçi
yordu. Karısı evd~ yoktu, Acaba 
neredeydı ·ı Her halde aşıkının ya
nrnda ... Ona aptalca itımat etmi~ 
ve hayatından endişelenmemı~tı. 

Oııun monden bır hayat ge<;ırdıgı
nı bıliyordu. Karıııı ona. boyund 
ziyafetlerden, zıyaretlerden bahse
derdi. O da onu, şahsi ışlerile meş
gul, dalgın bir halde dınlerdi. 

- Artık çok oluyorsun! 

Karısı zihnen fotograftak l ara~

lırm.ılarına devam ederek, başını 

kaldırdı: 

1 Sl<'rliıı 

ıoo 

100 
100 

Dolar 
Frc. 
Liret 

Ut 
132.20 

sı kongrede hazır bulun.muştur. 

Kongre. bir ağızdan söylenen İstik -
Günde yüzlerce kurban veren lal ma1'ile açılmış, azanın Milli 

milletlerden örnek alarak, harp "" 

- Trakyadan. Beyazıtta bir ahpaba rastladıf!I 
- Haydi! Geç bakalım .. Erzu- _Ne haber? dedim. Bayraııı f 

rumdan ne haber?... liyor; hazırlık var mı? 
- Vallahi, nereden geldiğfni pel: _Vallahi, bizim hazırlığrmıı' 

l 00 İsvjçre Frc. 
_ Bu, jalelerin verdikleri b;r 

100 
Florın 

garden partide olacak... 100 Rayiımark 

29 7725 sulh için iyice bazırlann1amız li
umdır, Kurbanlarımızı Hava Ku
rumuna vcrn1ek, bu laazırlığa işti

rak etmek demektir. 
-

Rezalete vicdansızlık ta katıyoı·- 100 Belga 

Şimdi hakikati şiddetle öğren

mPk ve deşmek istıvordu. Karısı
nın kokot olacağını hicbir vakit 

tahmın etmemişti. Meğerse, oyunu

nu ne kadar da ustalıkla ovnuyoı·

du. Acaba onu ne zamandanberi al-

du. Güpegündüt. bir adamın kol- 100 Drahmi 
100 Leva 

0.9975 
um Kurbanı iyi günlerimiz• <ii1lret· 

ınek ıçin keseriz. İyi günlerimizi11 
11z11n siirmesi için havada, karada 
ve denizde kuvvetli bir millet ola
rak yaşamamız şarttır. 

!arı arasına kendisini bwakmıştı 100 Çek Kroıuı 
tuı ... Bununla da öğünüyordu. Er- 100 Peçeta 

kek, .onu bir odaya kapatsam ıoo Lozoti 
mı?• diye düşündü. O böyle dü- 100 Penııö 

şünürken, karısı seviıxlc: 

- Hatırlıyor musun? dedı, çı

menlerın üstünde dansı,dilmı~tı. dalıyordu? Bu birinci sevgılısı 

m vdi? Sabırsızlığı gııtikı;2 

yordu. 

a1 ta-ıV~ Firuzan rl;ı s1nem:ımız1 aJ..rrı~,tı. 
Iş anla"lıvordu. E,·et, evet, bır-

Karısınan itırafı kar~ısında, ne kaç .saat Honı" c1J\ t·l1 · ı>rc gostP-
rılen o filmi. o da görmü~ti.ı\ Öyle yao...ıca~ını henüz tayin edc:nıemış 

ıı. !fer halde onu öldürürdü. ya, lamam ... Bir lalıfeci, belkı de 
bız1.at Firuza' o filmcten bir re-

Nihayet karısı neşeli ve kayıtsl' ,,m çıkarara.k yollam•s olacaktı. 
bır halde çıkageldi. Hakkı Arı!,· Hem utanan ve hem -Oe sevınen 
masasının arkasına yerleşmı~tı. ]!;. Bay Hakkı Ari!, ne \'aziyPt ala-
1.ınden foıografı fırlatmak üıerey- cağını kestir..,miyonlu. Nihay~t. 

TAR 1 HI ROMAN No: 97 

y.,._an: M. Sami Karayel 

() . ırada 1'. i«i<->m.Ue hı~ emnıyei lkı kardeş, Akdenizde biraz nam. 
y .j(_tu Butuıı dıut}drnn koı~11nldtl aldıktan 5onra. Tw1usta Benı Haf-
Al~denı1c ltıp!ıann.ıitı. 

B:ı~ Oaros un bır~Jt rı. o-,eşhur L'

Tll\' Reıs ıdı. Oruç }{odu.:) ~o\·alyt-

leı ını..; c~ ır olmuştu. 

Şehza.ie Kl>rkud Sultanın dela-
1<-ı, le Oruç, Rodl)6 şövalvelerının 

t:lınt.it'll kuı 'arılmı~tı. Bu .:;.ebep!e, 
ı:< .,,.< Barbaros, gerek Orıı~ şehza 
at 1.\.ur~ud'a mınnet ıle nıerbuttu· 

" han<.'danil" i•tıfak etti. Yanı, de· 
nıılt.'rde 'l'unu.:) hükllmetını koru~ 

) acaktı. Tunus hüki.ımetı de onun 
bu hızmetıne mukabil limanları
nı ıltıcagah olarak tanımıştı. 

Barbaros ve kardeşi Hüseyin e

kndı d" Tumısa iltica eder, leva
zım, ba7.an muavin gemi alırdı. 

Fakat, korsanlıklakı çabulcula-
lar rın hır kısmını Tunus h3kımine 

Yavuz Sultan Selim, şehzade verırlerdi. 

KMkud'u katledıp, ortadan kaldı- Çuha yüklü bir Fransu gemisı 

rıııca, Barbaros ve Oru, RP1", Ya· , zaptolunınu.,tu. Barbaro.s, Yavuz 
vu;. korn.aı a" Akuenıze açılrn~-j, Sultan Selıme (Kanuninın babası) 
lıudı. hulus ve ubudıyet peydas.ı içın, ani 

100 l.ey 

ıoo i"ve( Kronu 
100 Ruble 

E•;ham ve &a.bvtli.t 

Ergani 
Sıvas _ Erzurum 3 

karı:.nının ellerini tutarak: 
- Affet! dedi. 

12.11371 --
31.0975 

19.75 
19.18 

S.,,·ınç ve vicdan azabı arasında 
du~tuğiı bu gülünç vaziyeti hisset
mıynrdu. Ştmdi de canlı bır ku
<'aklaşnıa ıle, karısından af talep 
etmek H;ın sabırsızlanıyordu. 

Şehir Tiyatrosu 

T epebqında 
Dram kısmında 

Bu akfam oyun yoktur. 

* Komedi kısmında 
6/1/!Ml Pazartesi gün 
akşamı saat 20,30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

!slanbula takd?m ettı. O vakıt !katleylemesıle ne olur. Ilf' olmaz 
Franşıt ~u ha;ı fe, katilde kıymet· kaydıyle Barbar<" ve kardeşi Ak· 
tarclı denıze açılmışlardı. 

Y .lvuı1 Barbaroı-:'un hed1yesıne Barbarot;, Tunusu kendi nam ve 
w arıı ubudıyet etnıesınc mem- hesabına zapteylem~g~ karar ver
nun olmuştu. mu;tı. Fakat, Yavuz'dan iki harp 
Padı>dh, L'Uhava mukabil Bar· geıııısı ve hil'at alınca, harekatı

baros'a hıl'atleı ılc ikı gemi he<li- nın derecesı değı~tı Bütün muha
ve eıtı rebelerıni Tiirk İmparatorluğu na
. Bundan e<>saret nlan Barbaros, ,mına w hakamııa merbut olarak 
Afrıka sahıllerınde (Buca) ile Er- icraya ba.1lactı. 
<'<'bel m<>··kılerını harben işgal ey- 1 Barbaros'un hıractPri, Cezair sa
ledt. \ 'c bu Jın1anları ve m~vki1eri hıllerıne tecavüzP başladı. Gerek 
kend.isıne merkezı harekiit tayin Cezan· ve gerek Trablus ve Tunus 
ettı. Yanı, nev'ima oraların hü- sahillerı o sırada daıına Almanya 
kümdaıı ıdı. İmparaı-0ru ve İspanya Kralı Şatı-

Barbaros, Türk İmparatorluğun- kemen'ın ve miıttefikleri İtar1a 
dan ve bılhassa, y,.yuz'dan iltifat dereix'~·likl~rının ıahtı tecavı.izüıı

göriiııce, Tunus hükılmetıne kar· de bulunu~oı·dtı. 
şı istığna göslerme{:e başladı. Bu vukuat Yavuz Sultan Seli-

Zaten, Barbaro~'un hır Arap min 1-fısır seferı sırasında viiki o

hüküınetile işi ne ıdi ?. O, Türk oğ- luyordu, Barbaros. Mısırda bulu
lu Türklü. nan padışha bilva.;ıta bır daha ar
Şehzade Korkod'un adamı bu- zı sadakat ve ubudıyet etti. Ve 

llmmasile ve Yavuzun sehzadey• mazharı iltıfat oldu. 

Şefe ve hükumete olan sarsılm.ız b'l it k d' 
ı mem amma. oıı a ıya en ım olacaık. Bir tane kayın valide J 

bağlılıklarını iblağ etmek üzere tiı- aldım. Haydı, bır lira daha bıraka- dırdı ... Bir de ben aldım .. İki k°' 

zım telgrafları çekılmesi kararlaş- yım. 1 Ge~en bayramda büyükle ortarı" 
lırılnıışttr. - Hangi on altıya .. Ona desek ya aldıktı. Bu bayram da kü~ 

Bun<lan sonra yıllık idare h~yet, olmaz mı? ayakkabı aldık, elbise yaptık. 1' 
faalıyet raporu okurun~. azanın ,1•- - Eğer ona aldımsa, on parçd bareği karşılıyacağız. 

leklerı uzerınde müzakereler yapıl· olayım. Koca İstanbulda, bayra!, h8 
- Ne olursan ol.. On liradan on lığı namına gözüme çarpanlar mışttr. Bu dılelderin, cemiyet içııı 

esaslı bır bına tE'mıni, AnadoluJa 

cemiyet gayesile mütenasip seya

hatler tertibı, köylere de ayni ga
yeyle gıdılnıe••. yer yer konferans

lar verilmesi, çıkolfiıa, şekerleme 

ve Qoııbon kağıı.Jarına Yeşilay t•e
cizelerı yazılması etı·afında topla11-
dığı görülmUştür. 

Müteak>ben idare hey<'tı seçımi
ne geçilmış. eskı idare hcyetı ayn~ıı 
ipka dilerek toplantıya nihayet ve
rilmıştır. 

para fazla vermem. 
- Aman Beyım, nasıl olur? On:ı 

ketı<lım almadım. 

- Kaça alırsan al.. Fazla vere-
mem. 

Yolu tuttum... Arkamddn ses 
lendi: 

- Haydi Beyim, gel.. On altı 

ver. 
Aldırmadım. 

- On beş te vermez misin? 
Yürüdıim. 

- Haydi on dört .•• 

Barbaro<'un maksadı kendisini mesan Emirıne emın olamıyordu. 

Cezair s.ıncağı beyi tanıtmak idi. Barbaros n5gihani bir hücum ile a

Ve hakkı idı. Çünkü, Cezair'i zap dayı zaptettı. Boğazı taş ve top

tetmısti. raklar ıle doldurarak karaya rap-
Cezair'ın son emiri Molla Sü- teyledi. 

lPvmanın katlı üzerine Barbaros, Ad t 
anın aarruza hedef olduğu 

bılfiil Ceıaır hük(ımetini zapteW. haberı üzerine, Şarlken'in dokuı 
• :aı~ade~_ı Oruç .Reıs . lmparat~r büyük gemısı imdada koşturulmuş 
Şarl ın gonderdığı askere mağlup idi. Barbaros bunların yaklaştığı
ve şehıt olmuştu. Bu sebeple, Bar- nı haber alınca, kemali sür:ıtle u
bar06 Cezair'i fetheden biraderi O· 
ruç Beyın yerıne sahip olmu,,tu. 

Barbııroo. Şarlken'in şid<letti 

zerlenne vardı. Cümlesinı ı.aptett 

Üzerlerindekı ikı bın askeri dahi 

tazyikınP davanamadı. Karada şid ecır eyledi. 

dPtlı muharebeler oldu. Türk d•-ı .Bu suretle, Barbaros Şarlken ·
liiverlerı. !alı~z başı~a ve korsan- d<·n hem kardeşı Oruc'un ıntik · 
casına doguştuler .. Nıhayet, Barba- mııu ve hem de kendısin!n ve ar· 
ros karayı terkederek denize açıl

dı. 
kadaşlarının intikamını aldı. Çün

ku, bu, muharebesile Barbaros, 

bunlar ol~ı. 

Bana sorarsanız, yapacağım 
zırlık, koparabilirsem, on lir• 
''aııstan ibaret kalacak. Üç gütl 
·atilde, o .on lirayı, ~bi':'dc~ 
ustüne e'lı:lı~·erek, kemali afıY'" 

l'iyeceğim. 

Bütün bayram hazırlı'klan, f 
nız koçlara, kurbanlara münbıl 
kalırdı. 

Bir de: 
.Hülulile müserref olduğtııl" 

iydi Edhayı teoo-"ik ile kesbı ;/ 
eylerim .. 

Gibi bavram tebrikleri kail 
alınır. eşe·, dosta, saygı gösteril 
!ere göndtrilirdi. 

Bu sene de, her sene olduğ~ 
bı, kurbanlar kesilecek, eskisı 

bı ağdalı değil, •Bayramınız J<U 
olsun• gibi tebrik karları teati.i 
dilecek, bayram yerlerınde çoC' 
!ar •ahncaklara, atlı karacalar~ 
necek, dört gün, çılgınca eğlen 
ve geç~n bayramdanberı tanı 

kamil bir yıl daha geçmış olac-' 
Bana. en dokunan şey de bıııi 

Her seıı<>ı devrıye, geçen seni'' 
gundenberı, bu sene daha geçi 
nı h&tırlatır, ıizülürwn. 

Telmesan Barbarosun hiı.kimı

tı altında idi. Lakin, Telme
san önünde bulunan küçük bir a
dacık İspanyollara geçmı~ anlar 
tarafından tahkim edilmi~tı. 

Geçen kurban ba)T&mln ıı 
güni.ı hava serın, fakat güneşi• 
Yesari ıle, evinin taraçasında 
rup i.ıç, beş kadeh parlattıktı 

Şarlken'e çok fwzla zayiat verdir- 0 giindenberı de b.ır sene geçt 

Bunlar burada duı-ıdukça, Tel-

ı:niştı. Şarlkeoı kuvvetleri tamamı- hatırlıyonmı da bir yaş dahli 
le mahvolm~. Kendisi de güç, yarladığıma tizülüyorum. 
be.la k.aç.ıp. cıamnı kıırtarmiftı. Yaıı•, ömuı-umw geçiyor. 

IAn-. _.; E. S 



llalyanz,ı 

Erıd.:ş...:lerı" 
1 iw1ihver, Aküenizde 

( rl~~ıuan.aicden devanı) 

1 
~unanistana karşı daha .büfiik 
n.:.ıkyasta bir lllman - l1'l1yan ta
arruzu yapnıak, bütün Balkanlıla· 
ra karşı topyekun bir harekette 
bulurunak gibi 

Halbuki lıiıdiseterin akışına gö· 
re, bu hareketler hem pek ıııüm· 

ki.in göri.inıııüyor; hem de, mihver 
için, harbin asıl gayesi olan İngil
tereyi mağlup etmek imkanların· 
dan mahrum bulunuyor. 

İspanya, İngilteı·e ile Amerika-

Ruzvelt bugün 
nutuk söylüyor 

- Bat t.a:rafı ı inci sayfada -

kunun yalnız ana hatlarını bitir
miştir. Bazı yüksek. memurlaım 
verdikleri malfımata göre Roose
velt bu nutkunda milli sanayiin fi

len harp zamanındaki esaslara gö
re teşkili\tlandırılmasını talep ede· 
cektir. 
AMERİKA DONANMASININ 

YENİ GEMİLERİ 
Vaşington, 5 (A.A.) - D. N. B 

Fransız Alman 
gerginliği 

(Bas tarafı ı inci sayfada) 
üçler konseyinin teşkili, bir dere· 
ceye kadar, Almanlara yapılmış 

şekli bir tavizden ibar.et olsa gerek· 
tir. 

Beaudoinin İngiltere ile yaklaş
ma politikasına iştiraki, adi ve ba
sit bir fırsatçılıktan ibarettir. Pe
tain Beaudoni uzaklaşırmakla bir 
nevi safra atmış oluyor ve bu su
retle esaslı mesel~lerde hakiki bir 

nıu siyasi faaliyetleri neticesinde, 
harbe müdahaleden gittikçe uzak· bildiriyor: mukavemet göstermekle devam edi 
taşıyor. O kadar uzaklaşıyor ki, j. Mebusan ~eclisi bahriye encü- yor. Mühim olan nokta esasen mü· 

t 1 d . alt .1 . l"b menı reısı Vınson beyanatta bulu· teallik mukavemetin devamıdır a yan enız ı gemı erı, ga ı a 
h"dd ti · · t ki t k . . ıs· narak Amerika donanmasının ou Petain buna muvaffak oldug· u v~ 1 e erını es n e me ıçııı, - ı . . 

panyol gemilerini batırıyorlar. İs· sene yenı gemılerle ve bu arada iko Fransızların hissiyatına uygun ha
panya, harbe girmek arzusunda safıharp zırhlısiyle takviye edile- reket ettiği takdirde kendisi ile 

Yunan tazyiki 
artıyor 

(Ba4 ta.rafı 1 inekle) 
hemen bütün memleketi katederek u
za.nmaktadır. Askeri bir İtalyan limanı 
ve üssü olan Draç, bombardıınanlard.an 
son derece müteessir olmu&tur. 
Şimal cephesinde, Yugo_.ıav hududu 

yakınlarında ve Ohri gOlü sahi1indt: kA
in Pogradetz civaru1da harp rüzgarının 
yaladığı bu dağl::ı.rda n1uhaseınat o ka· 
der müşkül şartlar içude cereyan edf .. 
yor ki, bu zorluklara inanmak Jçin, in
sanın bunları b1ı.za•. görn1esj lAzımdır. 

Yunar Tel>llil 

Atina, 5 (A.AA.) - Yunan ordulan 
tel.ıii~i: 

Muvı:ı!fakiyetle neticelenen mevzi! ha 
reketler yapılmıştır. 204 esir alınn:ujtır. 
Bunların arasında bir kaç zabit te bu
lunmaktadır. Bundan ba,şka bir çok oto-
matik siliıh ve saire malzeme iğtinam 

Hava harbi jlnoillz harp oemilerf 
Londra, 5 (A.A.) - Hava neza- <Blll taralı 1 inci ""7fada) 

retinin tebliği: tından, icabettiğ; 112ıere, bombardımaa 

Sahil müdafaa teşkilatına men- biltün yapılını:ıtır. Donanma bir buçulr 
sup tayyarelerimiz dün gece basar- saat milddetle dü&manın takviye kıta .. 

. . .. . ' tını, otomobil nakliye kollarını mütemer 
ken, Brest ıstıla lımanına taarruz ı kiz ve ·ııiddetli bir ateo altına almıştır. 
etın4lerdir. Bir d~man destroyeri- İkinci derecedeki harp gemilerimiz da, 
ne üç bomba isabet ettirilmiştir. zırhlı destroyerlerimiz sahil müda!aası.-

Norveçin cenubu garbi sahili a- nı bombardıman et~lerdlr. Bu hare
Ç' klarmda iki dii§>man ticaret gemi kat sahasında hiç bir hasar veya zayiata 
. . . uğramadık. Yalnız sabih topçekerimi• 

sıne de bomba ısabetlerı kaydolun· zin yanına düşen bir obüsten bazı za-

muştur. yiat olmll.ştur. Ölenler.in ailelerine h•· 
Hamburgda da hedeflere taarruz- ber verilmiştir. 

!ar yapılmış ve yangınlar müşaha- . ~arp _gemiledmiz düşman taY}'arel&-
d ed·ım· t' rının muteaddit taarruzlarına ugram~ 

e 1 ış ır. sa da bu taarruılar akim kalrn1$tır. 

SON HÜCUMLARIN ŞİDDETİ BOMBARDIMA ITN MERAKLI 
TAFSİLATI Londra, 5 (A.A.) - Hava neza-

reti istihbarat dairesinin bildirdi· Kahire, 5 (A.A.) - 3 İkincikA-

(Baş taralı 2 nci sayfada) 
ve lıava ~ordarının fenalığına at· 
feıuıişti. l 1'1lhakika aynı zamanda 
nı.: \' ıu lıiı· r :t:al.iJl ninai bir lıcziaıet 
olnııyacaj;ı da tekrar olunmakta
dır. ··~k•t İtalya ordulurmın bu 
durumları Alınan müttefikinin ha
va tariki)e muavenette bulımına· 

sında bir saik olmuştu. İtalyan 
ta,.yareleri Biiyiik Britanya Ada· 
sına hiicımılara iştirak ederken o· 
na muvazi olarak Alman tayyare· 
leri de İtalya uçaklarının yanında 
ınücadeleye iştirak edecek demek
tir. Fakat Londranın bir Royler 
tebliği Akdenizin Şark havzasında 
vukuatın son inkişafına bakılarak 
On İki Adamn Duod Kaııes'in es
ki sahibi Türkiyeye devri için Ber
linin Roma ilzerinde tesir icra etti· 
ğini kaydediyordu.Bu şayianın çık 
ması bile mahalli sayılan bir mağ· 
lilbiyetiıı hatta dostlar üzerinde bi
le ne gibi tesirle< yaptığını göstere
cek sarih bir delildir. 

olsaydı, şimdiye kadar ~irerdi,· i- çeğini sövlemiştir. 1 Fransız milleti arasında k'lbine iı.· 
N th c r v edilmiştir . 

talya, bu hale geldikten sonra, oı· aro ına ve aşington saf zasının haricinde, doğrudan doğru· 

ğine göre Cuma günü Almanya ü- nun günü bahriye müdaiaasını 

zerine yapılan hava akınları çok karşı ateş açan ve bu surel!e kara 
tahripkar olmuştur. Pilotlardan bi- harekatını takviye eden İng'lız 
ri, yangınların bütün şehri aydın- harp gemilerinin bombaroımaru 

ıattığını söylemiştir. Bir çok piht hakkında şu tafsilat alınmıştır. 
_,,orları, infilakların çıkard1ğı ay- Hücum Cuma sabahı erkenden 

gönül hoşlı:ğile harbe iştirak için harp zırhlıları bu yaz hizmetlere ya bir temas husule gelmiş olacak· DahU. Siiluin Devam Edi7or 

yürek ister. girecektir. Bunların her biri 35.000 tır. Bu temasta kabine azasının Atina, 5 (A.A.) - Umumi emniyel 
Fransoya gelince, Mareşal Pe- tonluktur. Bu suretle Amerika do· 1ışahsiyetlerinin hiç bir ehemmiyeti nezaretinin tebliği: 

f h hı l • Meınleket dahilinde sükUnet hüküm tain, Fransanın kurluluşu, İngı"lte· nanmasının sa ı arp zır ı arının mevzuu bahis olamaz. 
sürmüştür. Alf.i.kadar m&ks.mlar tara.

renin zaferine bağlı olduğunu an- rnyısı 17 ye çıkacaktır.. -Mareşal Petalni bu hattı hareke fından verilen mütemmim malümata 

Esasen İngilere Mısır hududun
daki taarruz için icap eden malze· 
meyi Mister Çörçilin son hitabe
sinde tekrarladığı veçhile- en müş
kül zamanlarda yani Diinkerk hezi
metini takip eden İngiltere için acı 
ve ıztırap ile dolu tehlikeli günler
de ta Afrikayı Kap burnundan do
laşarak giden gemilerle göndermiş 
olduğunu ve bu malzeme arasında 
bilhassa tanklar ve topların bulun
duğunu temin etmiştir. 

laııııştır; galip Almanyaya karşı Bundan başka yapılmakta olan ti idaıneye sevk için Amerika ve göre, İtalyanların Yunan topr"'ilonndan 
dürüst biı· siyaset takip etmekle J ı•eya sipariş edilen 15 safı harp j Kanatlanın nüfuzundan büyük isti- kacarken götlird ık•eri reh:ı.-·cc nrasın-
berabcr, mütareke ahkamına sarih I zırhlısı daha. vardır... j fadeler temin edihceği muhakkak- da EW3!tan altı Yunanlı daha bulundu. 
surette muhalif Alman taleplerini! AMERiKA DUNYAYI 1 tır. Çünkü Vichy ile Loııcka ara- 1 su tesblt edilmlstir .. 
kabule yanaşmamaktadır. Verdun; HAYRETTE BIRAKACAK sında mütarekeden sonra Vichy hü- BIR YUNAN DENIZALTISI BİR 
kahramanı, çok sıkışınca, Frıuısız Nevyork. 5 (A.A.) - Nevyork klı.metinin takip ettiği siyaset yü- İTALYAN GEMİSiNİ BATlRDi 
müstemlekelerinde tekrar silaha Herald Tribune gazetesi, yazdığı zünden hadis olan çatışmalar, İn
sarılabilir. Bu da, Almanların a- bir makalede Amerikanın harp ga- giltere hükumeti ile Fransa hükCı· 
leyhinde olur. yelerinin şimdiden sarahatla tayin meti arasında samimi açık ve doğ· 
Almanların Fransayı ve İspan- edilmesini tavsiye etmektedir. rudan doğ"J:uya münasebetleri güç

yayı harben çiğniyerek, Garbi Ak· Meıokur gazete bunu, Birleşik A· leştirmiş bulunmaktadır. 
deniz kıyılarına zorla inmeleri, on- merika devletlerinin mücadeleye · Diğer taraftan Vichy ile Berlin 
lan, daha çok yayılmak snretile faal bir surette iştirakinin bir gün arasında yapılacak mahdut işbirliğı 
biraz daha zayıflatacak mahiyette zaruri hale gelepileceğini düşüne- li'ransanın Amerika ve Kanada ile 
bir hareket olur. rek talep eylemektdir. devamlı münasebetlerde bulunma-

Atina, 5 (A.A.) - Yunan bahriye 

nezaretinin tebliği: 
31 Kanunuevvel tarihinde Gren· 

wich saati ile saat 6,20 de Spani· 
dis'in .kumandasındaki Ka'.somıs 

denizaltısı, Adriyatik denızinde 

Monoers noktasının on mil şimali 
garbisinde keşif gezerken, birı önde 
biri arkada iki topla mücehhez 
muavin gemiler sınıfmdan bir düş
man silahlı petrol gemisine rasla
mışlar. İtalyan bayragını taşıyan 

bu gemi, San - Giovanni di Medu
sa istikametinde ilerlemekte idi. 

dınlığın ve yangınlarır. uzak me· 6,30 sularında başlamıştır. Bardı· 

safclerden görüldüğüniı kaydet- ayı altı haftadanberi boınbardımaıı 
mektedir. Hedef ittihaz olunan sa· eden su kesimi hafif gem'!erin 
hanın merkezine bir çok tam is.ı.- hepsi limanın önüne gelmişlerciir. 
betler vaki olmuştur. Bu gemiler arasında 38 lik iki topu 
Duınanlar.ın 3000 metreye kadar olan bir monitör genıisi de bulu

yükseldiği görülmüştür. Yangınlar, niyordu. Bunları büyük gemiler ta 
yeni bombalar düştükçe mütemadi- kip etmiş ve bunlar sahilden altı 

yen genişlemekte idi. f mil mesafede durm11şlardır. Bu sı
Dalıa küçük yangınlarla l:ıeraber rada hücum başlamıştır. Muharebe 

cem'an 50 yangın kat'i olarak mü- filosu Mareşal Grazianinin kalesi 
~ahetle edilmiştir. Maamafih yan- üzerine en aşağı 300 ton obü:. sa· 
gınların teker teker sayılamıya- vurmuştur. Bombardıman 90 da· 

cagı kadar fazla olduğu muhakkak kika sürm~tür. 
telakki edilmektedir. Hava şartları son derece müsait 

O karanlık günlerde Akdenlııden 
mühimmat nakli veMısır ile muva 
sale için bile istifade olunamıyor· 
du. Harbin Biritanya için nazik saf. 
hası o günler idi ve İtalyanın sesi 
de o zamanlar bir Britanya arsla
nııun sesi kısıldığı nisbette ve ma
kiısen mütenasip olarak yükseli
yordu. 

Mister Çörçil Avrupa kıt'asında
ki heziıpetlerle müterafik İngiliz 
kalbgôhının tehlikeye düştünğü 

hatırlı dakikalarda Mısırın müdafa
ası ve icabında taarruz için icap 
eden kuvvet ve malzemeyi batta 
Londranın müdafaası bahasına da 
olsa Yakın Şarka uzak yollardan 
göndermekle ne kadar isabetli ha
reket etmiş olduğunu bugün ifti
har ve zevkle temaşa edebilir! 

İtalya matbuatının bizzat ifade
leri yarım adanın büyük bir dar· 
be esiri altında kaldığını gösteri· 
yor. Hariçteki akisler de bu vadi· 
dedir. Bilhassa Amerika Cümbur· 
reisi Mister Rnzveltin İtalya Kral 
ve İmparatoruna Yılbaşı tebriki 
yaparken memleketinin bu sene i
çinde sulha kavnşmasmı temenni 
etınesi b8diselerin Bahrimuhitiıı 

öte tarafında da İtalyanın zayıfla· 
mış olarak telakki edilmesinin bir 
neticesi saydabilir. 

İngiliz politika ve askefliği mih
verin zayıf noktasında herhalde bir 
gedik açmıştır ki, bu da dünya ka· 
dar eski muharebe kaidelerine en 
uygun bir hareket tarzıdır. 

ffiiııeyin Şii.mi BAB . .\N 

ltalyan halkı 
1 

(Bat taralı J, ,inci taY&b> 1 

bil olmak üzere .Aıkdenizde büyük J 
bir mihver taarruzwıun vukua ge
leceği tahmin edilmekte olduğwıu 
ilave eylemektedir. 

Berliıı, 5 (A.A.) - Stefani: 
İtalya hariciye nazırı kont Cia

no'nun daveti üzerine, 400 Alman 
subayı, erbaşı ve eri, İtalya Divie
rasında dört haftalık bir nekahı;t 
devresi geçirmişlerdir. Bunlardan 
200 ü Noelden evvel Almanyaya 
dönmüş!erdi. Diğer 200 ü de dün 
ttalyadan Münihe dönmüşlerdir. 

Amerik~nın Ronı• 
5 ·firi va zift:sine 

hareket etti 
Ne\lyo k 5 (A.A.) - Amc ikanırı bu

Yi.ın. ele,: i Phıllıps. bugün Ne\'yorktan 
bir Clipper dt!niz tayyaresile Ljzbona 
ha ke etıniJt.ir. Phillips Liı.bondan İ
toılyay geçt:rek vazıfesine baı;;lıyacaktır. 
Raha ıt.\ığı dolayısile geçen ağustosta 
Aıne -ıkaya giden büyük elçi o zaman
dar be i m zun bulunmakta ıdi. 

N y )rktan ayrılırken Phillips kendL 
ılinı ıe nniye gelen gazetecilere, söy
Uy •k kayda değer bir 'ey olmadığını 
'Ve bu a:ırada Romaya avdetinin mutat 
h!Utıuda ve hususi bk •ey olmadğını 
blldirmi1ıll' 

Balkanlarda taarruza geçıneğe Ayni gazetede Lippmann bu sene ı· sına .ınimi değildir. 
gelince, evvel&, yalnız Yunanisla· !Amerika sanayiinin bütün dün-
na karşı müşterek bir mihver ta- yayı hayret içinde bıra..1<acağını ALMANYA HARİCİYE 
arruzu, büyük mikyasta bir hare- söylemektedir. NAZIRININ SÖZLERİ 
ket olamaz. Çünkü yalnız, hava- Nevyork, 5 (A.A.) _ Gallup mii-
dan ve kaçamak suretile denizden Madrid, 5 (A.A.) - Reuter: 

ki essesesinin son istatistiği Birleşik Madrid gazetelerı·ne Berlın· den na edilecek kuvvetlerle büyük 
Amerikanın müdafaa l<aygusunu ı h b bir taarruz yapılamaz. Almanya, ge en a erlere göre Alınan hari-
ispat etmektedir. · 

Yunanistana taarruz edince, İngil- . cıy nazırı, şimdi Vichyde cereyan 
tere de, yalnız karadan ve deniz- Ilk sual şu idi: >Müdafaa için is- eden mücadelenin Alman tarafdar
den yaptığı yardımı karaya da teş- tihsalatı artırmak üzere harp le- !arı ile Alman aleyhtarları arasın
mil edebilir ve denize hılkim oldu· vazunı fabrikaları her gün 24 saat da yapıldığım ihsas etmiş ve ileri 
ğu için, bunu daha çabuk yapabi- çalışarak üç ekip kullanmalı ml- Fransız - Alman teşriki mesaisinin 
lir. Bununla beraber, vaziyet, Yu· dır? Bu suale gelen cevapların bu mücadelenin neticesine bağıı 
nan Başkırmandanlığına ve Yunan yüzde 89 evet, yedi hayır,. dördü bulunduğunu söyle,,- ..-dr. 

ordusuna yeni bir vazife tahmil et- de müstenkif çıkmıştır. Alman hariciye n.·zaretinde be· 
mekte, daha doğrusu, üasına çatış- İkinci sual de şu idi: Milli Müda- yan olunduğuna göre Vichy'd~ 
tıgı" vazifeyi hızlaştırmasını emret- faat progı.:amının tesriine yarıyaca- Fr ·ı Al ansa ı e manya arasında işbir-
mektedir. Bu da, İtalyan ordusu· ğını görtlüğünüz takdirde şimdi sa- liğini istemeyen kuvvetli bir zürn-
nu, mümkün olabilen süratle Ar· at başına aldığınıız para ile hafta- dır re var . Bu zümre, bu işbirliğı 
navutluktan denize dökmektir. Bu da daha fazla Çalı§ır m.ısını.z? Ce· si.Ya•Ptirıi baltalamakta-dır. 
netice elde edilirse, Almanların, vapların yüzde 75 i evet, 15 i ha-
Arnavutlukta İtalyanlara yardl.D! yır ve 19 da müstenkif cı.kınıstır. FRANSIZ KABİNJ<;Sİ TOPLANDI 
etmeğe kalkışmalarının önüne ge- -
çilebilir. Bu netice ise, İngilizlerin 
vereceği siliih ve malzeme ile Yu
nan ihtiyatlarından yeni tümenler 
seferber ederek, iizami kuvvetle 
taarruz etmekle istihsal olunabilir. 

Japon gazetesi~ 
- 83.!5 tarafı ı hıcl ea7fada -

yoktur. Onun niyeti bulanık suda 
avlarunaktır. Amerika şunu anla· 
malıdır ki, insanlık duyguları bes
ler gözükmekle kolayca parmakla
rını yakabilir. 

Cenevre, 5 (A.A.) - Vichy'den 
öğrenildiğine göre,( Fransız nazır
lar heyeti, dün bahriye nazırı Am :
ral Darlan'ın riyaseti altında bir 
toı;ıj,ııntı vanmısıır. 

AMERİKA SEFİRİ FRANSADA Bütün Balkanlarda topyekfuı 

bir taarruza gelince, bu, başka bit:. 
meseledir ki, ayrıca uzun uzadıya 
tetkike değer. Şimdilik şu kadarı
nı söyliyelim ki, Almanyanın Bal
kaıılarda yeni bir harbe teşebbüs 

etmesi ve yeni bir cephe daha aç· 
ması, İtalyanın Yunanistana taar
ruz etmesi gibi, İngiltereııiu ekme· 
ğine yağ sürecek bir bala olur. 

Abidin DAVER 

J aponyanın büyük Asya haya ı 
sahasını kurmak istemekle Amerı
kanın hayat sahasını tehdit ettiği 
iddiası.zdır. Bu hayat sahası deni
len şey Amerikadan 7000 mil u· 
zaktadır. Amerika için Uzak Şark 
bir ticaret yolundan ibarettir. Ja· ~ 

Cenevre, 5 (A.A.) _ Clermont· 
Ferrand'dan öğrenildi oine rröre A-

" b ' 
merika Birleşik Devletlerinin yen; 
büyük elçisi Amiral Leahy, dün İ<
panya yolu ile Fransaya geimiştir. 

İngiliz kıtaatı 
l
•ponya içindir ki burası cidden biI 

• hayat sahasıdır. ' 

H' ı ı • ı kıtaları, teslim olmıya mecbur edilmiş-• it er ngı tere Eğer hadiseler bugüne kadar ol- !erdir. Devriyelerimiz Bardianın ta içe-
dug· u gibi inkişaf d risine girmişlerdir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) e erse şimdiye 
dahili bir buhran geçirdiği 'iU anda kadar sulh içinde duran Pasifik A· ki ~~~:ı:'..:!a~~·~~ace:~~ 
bazı noktaları kıı,-detmek faydalı merikanın entrikaları yüzünden mektedir. 

bir harı> yuvası olabilir. olur. Düşmandan 15 bin esir alınmq buhı-

Daha geçen Ağustos ve İlkteşrın 1 ııuyor. Mukavemet edenlerin temizlen-
ay !arı ortalarında Balkan hüıkfunet mesi hareketi memnuniyet verici bir 

Asker"ı • tarzda devam etmektedir. 
merkezlerinden birindeki resmi vazı yet Sudan hudu<lunda vaziyet değişme-
veya yarı resmi Alman şahsiyet- (Ba.sıaarfı 1 inci savtada) miştir. 
!eri bazı işaretlerde bulunmuşlar· · Konyanın şimalinde hudut mıntaka-esır ve leva.tun e1e gee.M-en Ya-
dı. Bir Alman dı'pl~matı hususı· bı"r ı ı 1 sında devriyelerinıiz faaliyetlerine de-"" nan ı ar a.rafn1daı1 zaptediJm"'"ı 
k . - ~~~~ onu§ma esnasında şöyle diyordu: üzerine Italyanlar Kllsur:ı • Berat 
Hıtlerin istediği şey Almanya ile yolunu l.'unan !o]>l)u ateşfonin te-

Fransa arasında kat'iyyen ırki bir sirlndon kurtarmak iizere bir mu-
kabil taanuza geçmişlerse de mu-

hudut çizmektir. Bunun için de vaffak olamamışlardır. 
kitle halinde halk mübadelesi yap- Yunanlılar, tlmal mıntakasmda 
mak ıazımdır. . ohbn bir teı>e lqaJ etıqlerdir. 

IWnn ltesmi T<>bllğt 

İtalyada bir mahal, 5 (A.A.) - İtal. 
yan orduları teb1iği : 

Bardia cephcs~nde muharebe dün bü
tün gün gittikçe ortan bir şiddetle de
vam etmiştir. Şimdi hüJa de\'am etmek ... 

Hücumun sonuna doğru şehrın bulunuyordu. Deniz sakin ve rli· 
üzerinde dolaşan pilotlar aşağıda yet mükemmeldi. Ateşe amiral ge
gördükleri manzaradan pek müte- misinin 15 pusluk toplarının ilk 
heyyiç oldul:larını söylemişler v~ salvosu ile başlamıştır. BunddP 
Bremen şehrini, tenv~r edilmiş sonra bütün zırhlılar, birer bir· .· 
muazzam bir Noel ağacına benzet- liman önünden geçerek 15 pusluk 
tikleri ilave edilmiştir. toplarla Bard.ianın şimali garbi tc~ 

Gece hava çok açık olduğu ci- pesini şiddetle dövmüşlerdir. Düş· 
Yunan denizaltısı derhal hücum betle, pilotlardan biri 3000 metre ınanın sahil muhafaza bataryalar< 
vaziyetine geçmiş ve biraz sonra i· irtifada uçtuğu halde, Huntems ka bu bombardımana mukabele e•~ 
ki torpil atmıştır. Petrol gemisi, nalında iki geminin bulunduğwlll miştir. İtalyanların bu meydan o· 
garbe doğru dönerek bu torpiller· gayet mükemmel bir surette teşhis kumasına muhariplerimiz en ··ü· 
den kurtulmuştu. Denizaltının ku- etmiştir. Ancak dumanlar ve alev- çük toplarla cevap vermişlerdir. Bıt 
aıandanı, hücuma mümkün olan !er yükselmeğe baı;ladıktan sonra taraftan 15 pusluk toplar endanta 
bütün vasıtalarla devama azmet- dır ki, pilotlar, hedeilerini tayinde devam ederken diğer taraftan bil
miş bulunuyordu. Bunun üzerin' 

1 
zorluk çekmişlerdir. tün muhariplerimiz ateşe iştiral< er.

denizalt; derhal deniz üstüne çık- ı Filhakika bu dumanlar ve yan- mişerldir. 

mış ve yıldırım suratile beş yüz gınlar fabrikalarla gemi tezgahla- Bunun üzerine büyük gemiler, 

metre ıresafeden top\a hücum et· rının etrafının iyice seçilmesine harekat sahasını terketmek üzere 
miştir. Bir kaç ateşi müteakip. mani olmuştur. Almanyanm ikin- tekrar liman önünden geçmişler

petrol gemisi ateş almış ve bcnz!- ci limanı ve büyük bir sanayi mer dir. Bu esnada gemilerimiz, lima· 
nin ve mühi-ınmatın yanması ile kezi olan Bre.men birçok ç~itli he- nın müdafaa mew:ilerini yeniden 
şiddetli ınfiliıklar vukua gelmiştir. defleri ihtiva etmektedir, İru;aatı ~iddetle •bombardıman etmişlerdir. 
Hareketini kontrolden mahrum bir bahriye tezgahları ile deniz üssü Bu sırada büyük kaya parçaları 
hale gelen petrol gemisi rüzgarla ve siliıh depoları brunbarclıman e- askerleri ve müdafaa tes"isatını e
Yugoslav sahiline sürüklenmiş ve dilmiştir, tayyarelerimiz, bunlar- zerek ve tonlarca taş yuvarlıyarak 
karaya oturmuştur. dan başka birçok fabrikalarla, an- denize dökülmüştür. Bu inhidam 

Kumandan Spanidis bu muvaf- trepolara, demiryollarına ve gar- gökyüzünü toz bulutları ile kapla· 
fakiyetinden dolayı bir derece ter· !ardaki emtia depolarına hücum mıştır. 
fi !?rtilmL•tir. etınlşlerdir. Büyük gemiler ateşi kesip uzak-

yııNANISTANA X"ARDIM 

Vaşington, 5 (A.A.) - Kasand· 
ra Luludis vapuru, mu:ıtelif sıhhi 

Yangın ıbombalarmdan maada, taşırken sahil bataryaları tckraı 
yüksek infilaklı büyük çapta bir endahta haşlamı.ştır. Fakat bu gÜJ 
çok tahrip bombaları da atılmı.ş ve leler, İngiliz .gemilerinin oldukları 
bunlaı· ibüyük hadarlara sebebi- yakın yerlere düşmüştür. 
yet verrni. lir. Ta1yarelerinıizin Gemilerimiz, tabiatile tekraJ 

yardım malzemesini, ilaçları, tam .. tt b t • b bo '"-ı parça . . mure c a ı, u mua arın - mukabele etmişlerdir. Bunun Ü· 
tertipli salı,ra hastahanelerı tesısa- · !arının göklere fırladığını görmüş- zerine italyln bataryaları sükut et· 
tını ve 25 seyyar hastahane malze· !erdir. Şehrin en büyük fabrikala· miştir. 
mesini hamil blarak Kanunusani rından birinin bir ucundan öbür 11- Bu esnada gemilerdeki mürettı>
ortalarına doğru Nevyorktan Pire- cuna kadar alevler içinde olduğu bat, karada Avustralya ordusu tap 
ye hareket edecektir. Yunan hüklı- müşahede edilmiştir. çusunu.n, şiddetli bfr hücumundan 
neti tarafından verilen bu vapur, Ayrı ayrı çok şiddetli infilaklar sonra müstahkem mev·kiin müda
Yunanistana Amerikan Kızılhaçı işitilmiş ve bir garın deposunda faa hatlarında bir gedik açtıklan-
tarafından ııöııQ,erilınektı:ı;lir. '.bombaların patladığı tesbit edil- nı görmüşlerdir. 
İNGİLİZ TAYYARELERİNİN miştir. B1.1 garda çıkarılan yangın Bir gün evvel üssü booıbardıman 

.fAALİYETİ demiryolu lıoyunca tevessü ederek etmiş olan en küçük gemiler mu· 

Atina, 5 (A.A.) - Yunanistan· 
daki İngiliz hava kuvvetleri umu· 
mi karargiıhının tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sup bombardıman tayyareleri El
basanda yolların iltisak noktaları-

na ve diğer askeri hedeflere çok 
muvaffakiyetli bir hücum yapmış

lardır. Bütün bombalar şehre düş· 

rnüş ve büyük bir yangın çıkararak 
siyah bir duman sütunu yükselmiş-

tir. 

şehrin kenarına kadar uzanmıştır. harebe filosunun hareketi devam 
Bazı sanayi mafallerinde umumi ederken, seyirci kalmışlar, fakat 
bir mahiyet alan yangınlar bütün bu filo çekildikten sonra, at~e baş 
sahayı kesif dumana boğmuş ve lıyarak akşama kadar bombardı· 
burada alev ve duman kütlesinden mana devam etmişlerdir. 
başka bir şey görülmez olmuştur. Bir torpido muhr1bi geceleyin 

İnırllter~y., Akınlar 
Bardia limanının ta içine kadar giLondra, 5 (A.A.) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği: rerek .bir İtalyan gemisini batır· 
Bugün gündüz, münferiden uçanu mış ve diğer bir gemiyi yakalayıp 

düşman tayyareleri, İngilterenin şark getirmiştir. 
mıntakasında pek az noktalara bomba ----<>----
atmışlardır. B1.1 bombalar iki yerde bazı 
hasarlara sebebiyet verm~tir. Yaralılar 
da pek azdır. 

lrlandayc 
natisli 

ablan mık
maynl~r 

Alman diplomatı İ'"rl~ •- • li- N. o. tedir. mece hafif hasar kaydedilmiştir. Hava Yugoslavya 
Dublin, 5 (A.A.) - Resmi bir 

beyanata nazaran, Enniskery'e in 
dirilen mıknatıslı iki deniz mayini o~tı hakkında daman:· bir _,ı.ı:le 

kullanmış ır . .>·1 cümıe şudur: İ
talyanın' hıç bir diyeceği yoktur 
ve hiç bir diyeceği de olamıyacak-

tır. 

Yine bu gazete bir buçuk ay son
ra yani İlkteşriıı ortalar nda resmi 
olmamakla beraber o diplomattan 
daha mühim bir şahsiyetle görüş
müştür. Bu zat, büyük bir Alman 
gazetesirıın ırudürü ve Mareşal Gö
ringin tlanndan birid:r. Bu zat 
'11.uhatabın n gosterdiğı ısrar karşı-

sında •Manş sahillerini hiç bir za
man elimizden çıkarmıy acağ•.z. 
demiştir. 

İtalyan matbuatı hususunda da 
bu zat, İtalyanın meşru me!aliba
tın tahakkukunu uzun zaman bek 

!emiş olduğunu söylemiş, faka1 
başkaca tasrihatta bulunmamıştır. 

Umumi müstemlekeler meselesi
ne gelince, Mareşal Göringin dos
tu kısa bir cümle ile iktifa etmiş
tir. Cezairin Fransız kalacağını 

temın °'.lemero. 

Avcı ve bombardJm;ın tayyarelerin- muharebeleri eı::nasında avcı tayyareleri 
ıien .1 ıi kk'."P teşekkUllC'r muharebE'ye miz şimdiye kadar sekiz düşınnn tayya
istir ,.. eı:ieıek bir çnk mahnllerde düs-11 te~ini ale\'Jer içinde dü.:;urınü.:}lerdir. 
man k. lalarını mitralyöz at ·ine tut- Tayyarcl?.rimizden uçı.i. dönmemiştir. 

m ı. , bombardıman etmi:iler ve zırhlı 1 Yunan ceph~ınde ıncvzit mahiyette 
arab , hoırc·ket ederniyecrk hale ge- biı· harl'-ket esna. rta bir ndktar siliih 
tirınisler ve t hrip etıni erdir. ve esir alın nJ. ır. Hava teşt>kktillerı ha_ 

Kara ve hava clı;ı:ütaınlarırn1.Zın kah- reket halinde bulunan duşman kıtaları
ranıanca b;'ı cketlerine rağnıen bir kaç nı bombardman l'l' ı er ve nıltralyö~ 

uka emPt noktası düşmanın eline te i altına aımı ardır. 
dw;m 

Tayyare e ım·z Baıdıa açığındaki düıı:
man d z ku \e E" ni vem• lü kol_ 
tarını bomba 1 nan etmışlcrdır 

Duo:::m rnr za y ğl hava 

Şarki Afrik:ıda dlışman tayyareleri 
Somalinın bazı nuntakalarına bombalar 
ve risaleler atmışlardır. 

Sfıdnn hududunda mutat topçu faali
yeti olmuştur. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ile Wexford kontluğu dahilinde 
ihlal etmektedir. Bu, üzerinde an· kain Oylegate atılan bombaların 

!aşılması icap eden bir siyasi mc· 
sele ortaya koymaktadır. .. 

YENİ TEZAHÜRAT 

Alman mamüJatından olduğu an
laşılmıştır. 

Amerika radyosu tarafından neş 
redilen baz1 haberler tekzip edil· 

Zağrep, 5 (A.A.) - D. N. B. a· mektedir. Bu haberlere göre, Al· 
jansının hususi muhabiri bildiri· manlar cuma günü Dublin'e bir 

yor lıava akını yapmışlar ve buna mu 
Zağrepte eşya fiatlarının artması kabil İrlanda hükumeti de Alman 

nı ve yiyecek maddeleri piyasasın· Elçisini memleketten çıkarmağa 
<'ak k ~mek~i protesto zımnındaıkarar vermiştir. Bu haberlerin va-
veni<ien tezahurs.t yapılmıştır. lan olduğu anl~ılmıştır 



SAYFA-1 

Beşiktaş Vefayı, Fe- lnönü kır 
ner K. paşayı yendi . k o şusu 
Fener bahçeliler Kasımpaşaya 4 
golü çok müşkülatla atabildiler 
Oyun Beşiktaşın akınile başladı. 

Seri birkaç hücum Vefa kalesinin 
önünde tehlike halinde dolaşırken, 
beşinci dakikada Hakkı güzel bir 
11yrılışla ilk golü attL 

Derhal hücuma mukabele eden 
Vefalılar, Mehmet Alinin fevkala· 
de bir kurtarışla ilk sayılarından 
mahrum oldular. 

Vefalılar gayretle çalışıyorlar 

Beşiktaş kalesi tehlikeler atlatıyor. 

Fakat bunları wğukkanlılıkla kar· 
plıyan Siyah - Beyaz müdafaası 

mukabil hücuma geçmekte gedki-
yor. 

On ikinci dakikada yine Hakkı 
Vefa müdafaasının duraklamasın
dan istifade etti. Sıkı bir şut ve i 
kinci gol 

ni o kadar karıştırıyor ki, bu esna
da birçok gol çıkması lazım. Anı
ma bu işi yapacak kim? 

Nihayet Yaşar tılsmıı bozdu. Sı
kı bir şut .. Top Kasımpaşa ağların
da. 

Kasımpaşa kalecisi yine bu akn. 
esnasında yaralandı, Saba harici 
olunca, on kişi ka!1'ılar. Bu vaziyet 
Fener için büyük bir avantaajıb. 

Oyıınun son on beş dakikasında 
Sarı - Lacivert takım penaltıdan 

Esadın ayağile üçüncü ve bira~ 

sonra da Niyazinin sıkı bir şutil< 
dördüncü goliinü yaptı. Ve maç ta 
bu şekilde ( 4 - O) Fenerbahçeain 
zoraki galibiyetile sona erıl.i. 

Nasıl oynaıblar? 

Beşiktaş takımı hakim vaziyette Fenerin karşısında Altıntuğ ta-
on altıncı dakikada Şakir iki bekin kımı çok güzel oynamıştır. Yalnız 
uasından sıyrılıb. üçüncü gol Vefa lüzumsuz sertlikler yapmasayıblar 
ağlarında. Yarım dakika geçme· belki oyun daha kapalı biterıi. 
den Hakkının yakından bir şutu da Fenerliler ise, yine fena idiler. 
dördüncü defa Vefa kalesine girdi. Bu takımda yine esaslı bir ıslah 

Oyunun cereyan tarzı Vefa a- Uizım. Herkes tam yerinde oyna
leyhine feci bir iikıbete doğru gidi- malı ve bir sistem öğrenıneğe ça
yor. Fakat onlar da ezilmiş vazi- bşmalıdır. 
yette deiiil, Beşiktıışa nazaran da- Vefa ise, Beşiktaşın karşısında, 
ha hakim oynuyorlar. Fakat gol daha hakim oynamış, fakat iki gol ! 
yok den başka bir f"Y yapamamıştır. 1 

Fakat nihayet Vefa santrforu Muntazam bir oyun sistemi takip 
Hakkı beklerden sıyrıldı ve sıkı· eden miistakbel İstanbul şampiyo
bir şutla ilk golü attı. Ve devre de 1 nu güzel mesaisinin neticelerini al
(4 - 1) Beşiktaşm üstünlüğile bit· I maktadır. 
ti FARUK ERER 

Müııabakaya 850 
Atlet iştirak etti 

Kupayı Kuleli 
lisesi h:azandı 

Atletizm ajanlıiı tarafından 

8000 metre üzerinden t.eriip edilen 
İnönü kır keşosu n:.ı. Türkiyede bu 
güne kadar misJne rastla.mnanuş 
olan bir sı>0nıu kütlesl lı;tlrik • 
mış.ii.r. Koşuya. giren alletlerin a... 
dedi 850 olup mü~baka.ya üçer 
k işlllk ( 117) !akımla :ranl 3Jl lılı;i 

ile it:ı.iri.k etmiş olo.n Kuleli. askeri 1 
lisesi kup<tyı almıştır. Fa.ıla ta
kımla işi:rik eden spor birlikleri 

şunlardır: 

1 - Kuleli 117 takım!• ve 351 

kişi ile b'-rbıci, 2 - Mı.ltepe 52 I" 
ia.kunl& ve 156 klşl ile iklooi, 3 -

Atletik yı· dJz 19 !akımla ""' 57 
ldşl ile üçüncü. 

İst..anbulun birçok klüp ve mek
teplerinln iştirak ettlii bu lıoşuda 
muva81!.llit bakımmda.n derece a~ 
ıo.n takımlar şunlarclu: 

ı - Ma.Jatyıulan ~elen Malat:ra 
t&lomı dört ba7n.k ala.ra.k birlııd. 
z - Kıu1uhııf takmı lldnd, 3 -
Kumnı .. mavi takım ü~üncü. 

Bunlardan eonra 4. öncü, 5 inci, 
8 mcılığı Atletik Tıldrz ta.lrnılan, 

7 nclllğ! Arnavnllı:.öy mli!r.ell<llerl, 
1 iıı<ı!llği T:ık.sim nahlvesl miikel
ldleri, 9uncului'u Kuleli askeri 

11.oesl ve ıe unculuiu ela. Eyiip Drii-
kelleflerl aldJlar. 

0"9"D hafta Atatilrlt 8Dlıalt lıo

"""" birlncls! Kolt'Jden An
Koııstanibıldı. bu lıoş11Y11 da 1>1-
rlncl bltlrmesine ralnıen takımı 

gerlde uldıtı için derece &lama.-
m.ıştlr. 

İkinci devrede yine Vefa haki- aım---------
miycti devam ediyordu. On birin- , /KiNCi KOM E MAÇLAR f 
ci dakikada Vefa santrforu Hakl<ı 1 

yakından sıkı bir şutla ikinci golii ı ı "k/ .... 1 D _ s D 
de attı. Vaziyet (4 - 2) olunca, JSfl Q - OgU POTU, av:;_fpa
bcr iki taraf ta a~lcnıliler. Teh-

likeyi sezen Beşiktaşın akınları şa Karagümrüg-ü mag-lup etti 
tekrar gö:ılilı:n:ıeğe başlamıştı. On 
altıncı dakikada Hakkı şahane bir j ., l 
kafa ile beşinci golü de }·aptı. Bu-ı Lt:mı.r Spor - Eyup maçı çok heyecanlı oldu 
nu hemen Şerefin altmeı golü ta- Karagümrük sahasında yapılan düşen Adil, falsolu bir vuruşla ü
kip etti, Bundan sonra, her iki ta-· ikinci .kıime lik maçlarına diln bü- çüncü defa tupu Karagümriik ağ
kımın da gayreti bir netice verme- yük bir kalabalık öniinde devam !arına yerle:ıliriyor. Son dakika-
di ve maç ta (6 - 2) Siyah - Be edildi. !arda ICaragümrüğün bıikimi)'eti-
yazlıların galibiyetile bitti. DOOUSPOR - İSTİKL..i.L ne rağmen, maçın neticesi değiş-

F'ENERBABÇE: 4 
KASIMP AŞA: O 

iık maç Doğuspor ile İstikllıl a- ıniyerek, 3 - 1 Davutpaşanın aali
rasında yapıldı. Saat on birde oyut biyet:ı~ bitti. 
na istiklallilerin ayağı ile başlan- Üçüncü maç Deınirspor ile Rylip 

Beykoz& yenilen Fenerlilerin clı. İlk anlarda İstiklülilerin ağır arasında oyııandı. Takımlar: De
karşısına Kasımpaşa takımı ka- bastıkları görüldü ve soliçleri va- nıU,spor: Ali • Emin _ Nuri • Sey
zanmak azmiyle ~ıkmıştı. Öyle ya, sıtasile birinci gollerini athlar. o-1 fi . Adnan • Mustafa • Recep - Ze 
on kişiye mağlup olan meşhur bir yun biraz sonra süratini kaybetti. j ki - Emin _ Rıdvan Abuş. 
takım daha ateşli bir on bir neler İstiklal de fırsattan istifade ed": 1 Eyüp: Hakkı • Mehmet _ Halil -
yapmaz. rek, beş gol daha atarak devreyı Sami - Avni • Nusret . iıyas -

Oyun Fenerin akınile başladı. 6 _ o gibi bir farkla bitirdi. 2 ci 1 Faik • İhsan • Ekrem _ Kadri. 
Sağlı sollu akınlar Kasımpaşa ka- devre tatsız ve İstiklalin hakimi- Bu maça Dcınir.ı1orlular Anka
lesini sıkıştırıyor. Fakat Fener for yeti altında geçti. Bu devrede 3 ra Demi•sı1oruııılaıı Zekiyi alarak 
formda yine şut yok. Tazyik de- gol daha atan İsüklôle, Doğuspor- çıktılar. Oyıın Eyübüıı vuruşu ile 
var.ı ederkeo, bir ara nasılsa hü- !ular bir golle mukabele ederek, başladı ve derhal EJübün hiıkiml
cnma geçen Kasmıpaşalılar, Alinin maçı 9 - 1 kaybettiler, yeti altma ııirdt İlk dal ikalarda 
ayağile az kalsın bir gol atıyorlar- DAVUTPAŞA • KARAGÜMRÜK Eyüp santroforları Haydarın aya-
dı. Tıpkı Beykoz maçında olduğu Günün ikinci maçını Karagüm- ğile ilk golü kazauıb. Buna muka-
gibi rük ile Davutpaşa yaptı. Maç baş- bele eden Dcinirspor soldan Zeki 

Fener bakim, fakat netice yok. ladığı zaman, takımlar fU ,ekli al-, vasıtasile akınlarına devam eıli
r.ıuhacimler mütemadiyen topu e- mışlardı: yor ve bir frikik kazanıyor, fakat 
ıiyorlar. Hepsi adeta fantezi oyu- Davutpaşa: Dııru - Orhan, Düse- avut. Demirsporlular, açılarak, 
nun hastası. Yalnız Rebil çok iyi, yin. Emin, Şeref, Kemal - Hik- Eyübü hırpalıyorlar, yine netice 
biraz da Niyazi. met, Sabahattin, Veedi, Adil, Ah- yok. Biraz sonra düdük. Birinci 

Yirmi birinci da.kikada Yaşarın . dıırrabman. devre 1 - O Eyübiiıı galibiyetile 
ievkalade bir kafasını kaleci tam Karagümrük: Mustafa - Mah- bitiyoı·. 
gol olurken, kurtardı. Bir dakika mut, Arisli - Rauf, Ahmet, Hüs- İkinci devre: Demirsporluların 
oolU'a Niyazinin bir şutu yine elle- nü _ Halit, İdris, İhsan, Frulya, akını ile başladı. Takımda hafif ta
rinde Kasımpaşahlar gol yapa-, Todori. diHit yapmışlar, oyun zevkli ve se
mı~·aral< Fenerliler karşısında git- Birinci haftaym: Davut · aı;:anın ri oluyor. Demiı-spor akınları hep 
tikçı• gilzel oynuyorlar. Otuz bi- hakimiyeti ile başladı. Da' •tpaşa• neticesiz. Son dakikalarda Eyübün 
rınti daklkada Esat. bir frikik atışı dan Adil arka arkaya iki gol ata· soldan bir akını faulle durdurulu
<»nıısında, çok uzak bir mesafeden rak, nıa~ı tamamen lehlerine çe
bı ı '" gibi bir ~utla toııu kale~·e virınişken, buna Karagümrükten 
>o'<!tı. Fener nihayet gol ynpahil· ihsan kornerden kafa ile atıığı gol
mi,ti. Devre (1 - O) olarak ka- Je mukabele etti ve oyun canlı bir 
pandı. şekil aldı .. fakat hakemin düdüğü 

İl.ınei dt',·rcnin ilk dr 1..ikasında birinci devrenin sonunu bildiriyor. 
bii)·ük Fikretin ~ektiği nefis bir İkinci devre: Karagiimrükliiler 
l« •nıer, Kasınıpa~a kalesini yine caııla, haşin çalışmağa başladılar. 
karıştırdı. Fakat Uç orta topu so- Soldan bir aknt" ve faul Davutpa
kaıııadılor. şaya penaltı. Fakat İhsan topu ka· 
Feııerbahç nin tazyiki devam e- Jednin eline verdi. Davutpaşa az 

yor. Demirspora penaltı. Solac~ İ 
atıyor. Gol. Bu gol, Eyiipliileri d - · 

ha canlandırıyor. Denıirsporuu s l .. j 
dan yine bir akınında penaltıyı .!).''! 
ri çekiyor: Gol Ve biraz sonra i: 
kind devre bitiyor. I' 

ORHAN Y AZJCJOOLU 

' 

Fener bahçe B. Vefa 
B. yi 5 - 1 yendi 

diyor. Fakıtt sayı yok. Büyiik Fik- sonra hücuma geçerek, tehlikeli Dün Kadıköy stadında B. takım
retiıı bir şutu direğe çarptı. bir akın daha yaptılar. Fakat Ka- !arı arasındaki ilk maçlarına de-

Onuncu dakikada Fener merkez ragiiınrük kalesini Mustafanın fe- ı vam edildi. Fenerbahçe ile Vefa 
mııhacimi Naim, tam gol atacağı dakarane pliınjam hı tehlikeyi de B. takımları kar~ılaşması, sıkı bir 
sırada, kaleeile çarpıştı. Oyun bir atlatıyor. Davutpa~a üstüste akın-

1
1 şekilde başlamış iken, Vefalılarm 

mürldet durdu. !arla Karagümrük müdafaasını şekilde başladı. Neticede Fener 
Fener tazyiki Kasımpaşa kalesi- )ıırpalıyor ve iyi bir pazüsiiyano 5 - 1 galip iddi. ; 

l(bAll 

Şeref stadındında 

Galatasaray: 7 
Süleymaniyc: 1 
lstanbubpor Topka. 
pıyı 5 . 1 mağlup etti 1 
İlk maç İst. Spor - Topkapı ara

sında yapıldı. Oyunun ilk dakika
larıı><la İst. Spor ilk golünü çıkardı. 
Topkapılılar buna mukabelede ge
cikmedile;. Fakat İst. Sporlular 30 
ve 37 ci dakikada iki gol daha ya
parak devreyi 3-1 bitirdiler. 
İkinci devrenin başlarında dör

düncü golü yapan İst. Spor sert bir 
oyunla karşılaştı ve oyun bu suret
le sert bir cereyana kapıldı.. Ha
kem bu vaziyete verdiği kararlarla 
mani oldu. İst. Sporlular oyunun 
sonlarına doğru bir gol daha ya
parak ma~ı 5-1 kazandılar. 
GALASARAY - SÜLEYMANİYE 

İkinci maç Galatas3r,.ıy - Süley-

M~.FSAL AGRILARI 
ÇOK MÜTHİŞ ANLAR GEÇİRTİR 

Fakat bir telıı kaşe GRİPİN almakla, 
biltün şiddetine rağmen romatizma ağ
rısını çabucak sindirmek kabildir. 

Çünkü hususi bir tertiple yapılan 

GRİPİN kaşeleri en muannit ağrıları 
kısa zamanda geçırir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Tak
litlerinden sakınınız ve her yerde pullu 
kutulan israrla isteyiniz. 

s - mı~· lK.6''~ 
·"' . 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılma•ı ha~kında ilaa 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir ku1-ıışluklar darp ve pjyl" 

&ıyn kati miktarda çıkal'ılmıJ olduğundan dantelsiz: bir kuruşlukların 31 :rı.r.oi 
9-41 tarihinden sonra tedavülden kald1rılmas1 karala;:tırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren arhk tedavül 
etrniyecck: ve bu tarihten itibaren ancak bjr sene müddetle ;. alnız maısandıJc
larile Cümhurjyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümhut·jyet '1.1'.erkez B~rt"' 

kası bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince kabul edilebilecektir· 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları ıı:alsandıklarile c;;rrı· 
huri:yet Merkez ve Ziraat bankalarJ ıube1erine tebdil ettirmeleri il<fln olunur. 

(903~ - 12523) 

Memur alınacak 
Pendik baklı.ıriy oloji enstitUsU MUdllrl llgUnıfan 

Açık bulunan .. 20> lira maa§lı müesseseıniz ayniyat menıurluğuna müst'" 
baka ile bir memur alınacaktır. Iı.1üsabaka 20/1/941 Pazartesi günü saat 14 d• 

müessesede yapılacaktır. 
Memurin kanwıunun 4 üncü maddesindeki ,j4.rf.ları haiz askerliğini bitil"' 

mis taliplerlıı icabeden vesikah::.r ve 3 adet fotoğraf He birlikte bir dilekçe ili 
bu güne kadaı· müracaatları. (10) 

~amrm:m:.ı: .... :;:ı Dünyanın Meıhur ŞekercİGİ 

AL 1 gOtlDD IN HAÇI BEKiR man:> .. •"" arasınrfa idi. Galatasaray~ 

lılar Demirsporlu Al .ne takımla- bu maçı da kazanması ihtimali et- Merke?:i: Balıç<>kapı , Şnbel<ri: Beyoğlu, Karalı:öy. Kadıköy, 

k 
. rafında duruluyordu. Mısır (Ellıablre) 

rını ta vıye etmişlerdir. 
Oyunun bidayetinde çok barız Oyunun ilk dakikalarında Bey·· i MEYVALI NUGA KiLOSU 130 

bir üstünlük tesis eden Galataray- oğlusporlular bir gol çıkardılar. fıl.ıiill•lillllliilli:IL __ ___.

lılar ilk devreyi 5-0 b''irdiler. Beykoz buna,. rhal mukabele etti. Ltanbul adiye birinci ticaret nıahkenıesİn:1Cf 
İkinci devrede kendini toplamağa fakat daha fırsatçı oyna~an Bey-

~ı ı 30 d kik d b · Kompaniya Cenoveze dj Navigazione ztıyi ettiğinden iptaline k.~.rar VC!riJrrıd 
muvaffak olan Sül~ymaniyeliler og usporcu ar cu a a a ır . Gal'la-da P·erçen11· sok··k ' •cı·vert •I 2- A Vapo~ Şll'ketinin Capo arma vapuru .... .. .l..>d µ 

sıkı bir müdafaa tesis etmişlerdir. gol daha çıkardılar ve devre 1 ile Cenovadan gelen Voğ 481! markalı 5 numarada Moriı; Gros ıarafından l1 

Galntasarayın altıncı i!olüne muka-ı Be:·oğluspor lehine bitti. ve 1/3 numaralı 3 sandık muhteviyatı lep ve ciro suretile ham!H bulunduğııd 
bil Süleymaniye de bir gol çıkardı . !kinci devre çok heyecanlı oldu. zil elektrik teline ait mezktlr Şirketin dair ves.ika lbraz cdilmi;; olduğundl' 
Oyunun sonlarına do.<;r;• Galatasa- Beykoz mağlubiyetten kurtulmalt Türkiye Umumi accntası Laster Silber- Ticaret kanunımun 6 ı ,·i maddesi ırt~ 
raylılar bir gol del" çıkardılar. Be)oğlttspor da galibiyeti garanti man ve Şilr..ıt5sı tarafından 22/11/93"1 cibince mezkur Ordinonun bulan ~''' 
Maç bu suretle 7-1 G"'",asarayın cı~bilınek için çok sıkı oynuyor- tarihinde İstanbulda Çiçek pazarında tından 45 gün zal'iuıda mahkeıntye i~ 
galibiyetile bitti. lardı. Yapılan bütün gayretler hlir Rldvan han 7 numarada N. S. Dikran- =edilmesi ve ibraz edilmediği t:•kdit 

BEYOGLUSPOR _ BEYKOZ yan namına tanzim ve kendisine ciro de bu müddetin !ıitamında iptaline ~, 
iki taraf için de bir semere verme· edihnlıı bLılunan Gümrük Ordinosunu rar verileceği il5n olunur. (910) 

Son maçı Beyoğlusp<>r ve Beykoz .ii. Beyoğlu sporlular ilk devr<ıde --·-'-----------'---------------
takım !arı yaptı. Geçen hafta Fe- j yaptıkları 2 -1 vaziyetle sahadan 
nerbahçeye galip gelen Beykozun galip çıktılar. 

7 ikincikanun 1941 
lkra,.iye lkra.,iye ikramiye 
Ad~di Miktarı Tutarı 

Lıra Lira 

·50.000 50.0130 
" ıo.ooo sa. ooo " 
8 5.000 40.000 
15 2.000 30.000 . 

120 1.000 120.000 
: 180 500· 90.000 

300 ıco so.ooo 
600 50 30.000 1 

6.000 10 60.000 
60.000 4 240.000 : 
le&clli, 4 7 ınu-

khhıı 1 120 5.640
1 

İmtiyaz sahibi ve neşriyat direktöril: E T E M İ Z Z E T 
Basıldığı yer: Son Telgraf Basunevi 


