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lnönii, dün sabah Ankara Hukıık 
Fakfilteainl şere/lendireıek talebenin 
imtihanlarını yakından takip ettiler 

İTTİf AKININ Refik Saydam dün 

T M 1 1 
Ankara hava meydanile Ari/iye Dahiliye, Milli Müdafaa ~ bu nına.lıecklıamey · 

lın:r:ıJamaJda Bolşevik olmndı 
ve Avrupayı ~vlldiğe oor
'kelmedi. On'llD ya~ tk
ttl'a etllği lley, sadeııe Boh,e-. 
'Vikiğtn A~-rupa it;in bir teh
like ~ etrnfi;ine mey<lı\n 
,.emt<'ftlX'k. fııl<&t R11>1ya. hn
dutlan ~inde Ru" haJkmııı 
~yle ~\·iı.l.iğin ya.,ar 
ınııu;ma hürmet etuıd. olmuş
tur ki ö~foıılıeri müdaloa 
•ıdYoo prensipler de lıwıdan 
IJ'llljl.a hir 'if'Y OOğildir. 

A METN N civarına cebri iniş yaptı, tayyare ve Sıhhat Vekaletlerinde 
VERİYORUZ~ ve mürettebat gözaltı edildi nıeşgul oldular 

1
Milli Şef, pr~fesörlerle de 1( Rus v A HA RBı) 

hasbıhalde bulundular 1 s· f 1 .. .. d 
Ankara, 12 (Yeni Sabah Mu- ıvas opo onun a 

-
HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

ha'birinde.n) - Reisicümhuru- oo"ov u"s oo"gv u"se su"ng'u' muz Milli Şef İsmet 1nönii, bu 
sabah sa.at 10,30 daı Huk-uk Fa-

kültesini şereflendirerek talebe- muharebesı' oluyor nin imtihanlarını takip buyur-
muşlard1r. 

B üv. iilı. Britanya ile Sov- Reisicümhurumuz, Fakülte 
met.halinde Maarif Vekili Hasan 

yctle-r Birliği arsında Ali Yücel, Yüksek Ökretim Mü-
• ~6 Mayınta. Londrada d 

Harkof'ta 100 bin 
Alman askeri Rus 
rnOdafaasına 
hücum ediyor 

imzalan= ittifak muahedena- iirü Şemsettin ve profosörlerle 
mesi a.ı;kerlik F<Jı ı;ınıla bindPn bir kıı;ım talebe tarafından ha-

-
raretle karşılanmışlardır. 

fa.z.1;;, uı:akı.. yapılan bumbardı- Mılli Şef o sırada devam et-
manlara politika al~nında bir 

mekte ot: . .D Profesör Sabri Şaki- s· h k I 
nazire te~kil etti. ('..örülüyor ki rin hukwk usulü muhakemeleri ıvastopol, ava a ın a-
Müttı;fı.;,ıer h~r taı ::J"ta taar. u- ve Baba Kantarın ceza muhake
z.ı. g('Çmek i>Ud:ıdında.dırla.r. mel~ri u,,ulü derslerinin imtihan- rından ÇOk zarar gördü , 
Hatta ikinci cepbenm bu sene . 
içinde a~ılm11-"1 bile kararlaştı- !arına girınişler ve uzun müddet [A..A. telgraf/.arında.ıı 
rılınış glb; göriiniiyor. takip buyurmuşlardır. huldsa edilm~tir.] 

Ru ittifak muahedeıuuııe.,inin İnönü müteakıben Fakiiltenin Sivastopoldaı şehre hiı.kim te-
mulıt.e\iyatı ile me~gul olmn.dan üst katındaki okuma sn.Ionunu peler üzerinde şiddetli mulıare
evw1 bir nokt~. üzerinde dunna- I gı,zru.i>;ler ve profe<ıörler odasın- beler cereyan ediyor. Sovyet 
mak kai>il olnııı •or. Hnrp oo';\la- d;, profel<Örlcrlc hasbihalde bu- müdafilerinin vaziyeti gittikçe 
madan e,·vel lnğ;ltere ile ~'ran- 1 lunmuşlar<Ur. vahim bir hal almaktadır. Al
sanın bir anlaşınıya \'~ıınak icin Hdsicümlıur saat yarımda man hücumlarının kütle halinde 
Ru.sva ile müzakere <'(forken bli- F<ikülteyi yakında tekr.ır ziya- yapıldığı, maamafih Sovyet mu
tiin ·Baltık dc\"letlerini &>vyet ret ede<.-ekltri \·iuliyle t,:ebenin kavemetinin devam ettiği haber 
nüfuzu altına veı mekten r;ekin- alkışlan arasında ayı·ı.Jmı~lar- veriliyor. Mos:rova., Siva.stopol · 
rneleri mtizakeıeleı r bozulma- ı Jır. (Sonıt Sa. 2, Sii. 't de) 

~l~a~;:'~~~n ~~ı:~~:~J~ --0-.-.--R--F---AI~--18~-D---'A---R-"--E----
büyük bir rol oynamı.'jtı. Sov
yeıtlel' Birliği Alnıaııya ile •nla
§ID.Ca ıkü~iik Baltık deyletkıini 
ilhaka muvaffak oldu. 

Suvyı>tler Birliği Alma.nya ile 
ıı.kdcttiği ruiı;ak yüzlinden Lch~'i
tanın yan,ım aklı. Finlandiye yı 
istilaya. nı bazı yerlere el koy
mıya mm·a.ffa k oldu. Yine bu 

Büyük Millet Meclisi, dünkii 
içtimaında kanunun 6 ay daha 

uzatılmasını kabul etti 

. 
M. Molotof'un 
Beyaz Sarayda 
müzakere ettiği 

mevzular 

Time'sin Vaşington 
muhabirine göre 

-

ittifak karşısında 
. 

:Türkiye ve Boğazlara 
taallük eden meseleler 

de görüşüldü 
-

TEFSiRLER 
-VE-

AKiSLER 

I• kinci dünya harbinin 
en mühim hadisesi o

larak rnsıflan<lınlan İngi
liz - Rus ittifakı, bütün diln 
ya basın ve ıadyolanru meoı 
gul etmekt€dir. Paktın im
zasma takaddüm eden !(Ün
lerle akifun sonru ileri ~ü
rülen tefsir ve nıütaleaları, 
muıı.hedenamenin tam met
nini ve bu mühim hadisenin 
bütün tafsilatını a~ağıda ı>
kuyacaksınız. Bu malıimat, 
(A.A.) bültenleıinden der
lenmiştir, 

Molotof Londrada Alman ittifakınıt dayanmak sa- Ankara, 12 (Yeni Sabah Mu- nunun 1 numaralı cetvelinin, 
yesindcctir ki Be:,aı-abyayı hiç-, ı.~ birinden) - Büyük Millet bankalar ve devlet müesseseleri 
bir tüf~k patıatmad:ı.ıı ist;rdat _ fe<:lisi bugün toplanmıştır. Ye- memurları aylıklarınm tezyidi- Sovyet Hariciye Komlse-
edebilm. Bu iı;bat ediy<oı ki, Al- ni mE-b'uslanmız Uüııeyin Hııl- ne ait kanunun 14 üncil madde- ri M. Molotof, 3 hafta eV\'el 
ır.anya ile ittifıık eden biı· dev- ki Cura, Cevat Dursunoğlıı, Dr. sinin son fıkrasının tadiline ve bir Rus tayyaresiyle Lon-
let zayıf bııldtığu komşulaunı Hayrullah Diker, General Aşir Matbuat Umum müdürlüğü ka- draya gitmiştir. .M. Çörçil 
Wtili için biçbir hak ve adalet Atlı ve Ahmet Kutsi Tccer'in nununa bazı maddeler ilavesine Sovyet heyetine yazlık evi-
kaygusuyla ;lcaı·~ılaı;mıy,,r. tahliflerınden sonra bazı daire- dair layihaların birinri rnüza- ni talısi;; etmiştir. Londra-

Şimdi Sovyl'tler İngiltere ve !erin hl'sabı atilerine dair ka· kereleri yapılmıştır. da altı gün kalan Molotof, 
Aınh•~ . .k 0 ile Anla~ı~•01ar ,.e İn- kral tarafından k•bul olun ~ n ., ·~.,. nun lityibalarıyle Ceza Mubake· Bundan sonra. İstanbııl, Edir- ~ -
giltcı'e ile usulü ılaire.;inde yir- meleri u tulü kanununun 66 ıncı ne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanak muş ve bu müddet esnasm-
mi ı;eudiz bir ittifak muahede- da kimse tarafından go"rül' nıaddf>Sinin, Devlet memurları kale ve Kocaeli vilayetlerinde . . : 
name"i imzalamı~laıdır. Fakat aylılılannın teadiilüne ait ka- 23 Teşrinisani lll40 tarihinde !ll~m~ştı.:. Londra~ . bu h:ı-1~ 
bu muahedenaıneye va;,ıl olma- _ _. bir ay müddetle ilan edilen ve ı • • ıkıncı dunya harbının en. ~yı 
dan ilk yaptıkları askeri anlaş- • .. 1 saklanmış sırrı olarak ılan 
mada bile Lehistan topraklarını diinvanın refah ve sfüı.O.n içinde 1199/ 1209 sayılı kararlarl.a n- . _ · 

• 4 1 bırlig·~ru· • ~~-ı'n ı"'ı·n de verı·mı1· çeı· ve 1249/ 1262 sayılı kararla edıyor. geri vermeyi, Lelıistanın istiklii.· ~ " ,,....., , 
!ini tanımayı kabul ettiler. Şim- bir iı.let sıfatiyle memnuniyetle da altışar ay müddetle uzatıl- Çö T f . d 
di tngiıtere ile imzaladıkları kati karnlanz. mış olan örfi idarenin bıtimi rÇI in say ıyesın 8 .•. 
ttıtifak muahedenamesi Baltık Hl"r muahadename gibi 26 tarihinden itibaren 6 ay daha 
milletlerinin hürriyet v<> isti.kla- :M~vıs tarihlı Lonrlra mi~akmın uzatılmasına müsaade edilmesi 
1inJ temin ediyor ve Fin toprak- <la kıymeti akidlerce gösterili'- hakkındaki Başvekalet tezkere
larından Rusyaya hakmz olarak cek iyi niyete ve namuskarlığa s.i okunmuş ve kabul edilmiş
g~miş yerler v:ın;a onlaıın da bağlı olduğunda şiiııhe yoktur.

1 

tır. 
anavatana dönmelerine yol açı- Böyle olma·k:la beraber imzala- ,------------. 
yor. Çünkü İIIlVllanan Londrn nan şartların, tarafların hayati Al k ki d 
mualıedeııamesinin beşınd mad· menfaatlerıne uygun olduğu ka- as a acı arın a 1 

de:;i akidl<:rlıı kendi hudutlarını naatı, mnahcdooameııin büyük ı 
geniı;letmck teı;ebbl~~üne kalk- biı· yıı-<;ama. kabiliyeti ile doğ- • 
nuyacaklan esruunı koymuştur. duğu ve cihan tarihinin rniistak· ikinci bir deniz 
Bımdan başka Ruslar Atlantlk bet akışında çok ehemmiyetli bir 
misakını da imza et.miye ahali- amil olacağı ümidini veriyor. muharebesi oluyor 
nin muvafakatleri alınnw.dan Bu muahedenamede galip ve 1 • 

hudutların değiştirilerniyccpgi nıağl~p ~-oktur. Hic; bi~ tarafı Japon planlarının altüst 
prenı;ipini bir 1\anun olar:ık ta- prensıplerınden, ıdeallerırıden, 
uırlılılarıru bildirınişleı'<iir. Bu· haya.ti ve milli mcnfaatleıinden olduğu anlaşılıdı 
gün işgal a1tında bulunan mem- fedakarlık yapmamntır. Sadece Şimdi şimalde Alaska kıyısı 
le-ketler için bi1ı i!}te sulh ilıı marazi addeililebilecek ve hiçbir a~ılıl~da ikinci bir deniz mn
birfil.-te bir hürriyt•t ve istikliil zaman hakikat saha.~ma çıkarıl- harebesi cereyan etmektedir 
ünudi parlarken hiç i,,gal edil- masına imkan bulunmıyacak he- Japonlar bu tarafa taarruz ede.: 
ıııemiş dost memleketler hakkın- gemonya hırslan, hayalle.r ve rek .Amerikan donanmasını par
da hlı;bir endişeye mahal olanu- çı!gınlııldar bir tarafa atılmış ve ' (Sonu sa. s, su. 2 de) 

Bun·mla beraber M. Mo
lotof diğer bir çok resmi· 
kabullerde de bulunmuş, 
belli bıışlı siyaset adamla.ri
le görüşmüştür. 
Başlangıçta müzakereler 

ilerlivemenüşse de · Sovyet 
misafiri bir akııa.m sayfiye· 
sinde kabul eden Çörçi!, u
zun bir göriiıımeden sonra 
üzerinde U!reddüt edilen nok
taları ortadan kaldırmış, Mo
lotof, Çörçil ve Eden bunun 
üz.erine anhşmaya muvaffak 
olmuşlardır. Çörçil'in sayfi
ye.rinde yapılım görüşme, bil
hassa bu y ıI içinde A vruparla 
ikinci bır cephe açılması me
selesi Uzı>rinde cereyan et
miştir. 

(Sonu Sa. 8, Sü. 1 de) 

------ =-ı • Anka.ra, (Hususi muhab!rlo 

1
( AFRll(A HARBi ',ı1 tayyarelsrin üçü Ankarada mizden) - Sayın Ba~vekilimnı 

Dr. Refik Sayrlarn bu sab:ılı 
Dahiliye, Milli Miidaiaa w :"ıh-

ı Harn:at'ın doijusunda LirAnt·~-.. n,_e··,sli 2de<-'A.Ar.iıt i -yedAeyıın , ~~fe~~eı:;~~·~~~k"r~~~~::;(,':·'~~ 
:J ...,. ,.. i~ler üzerinde meşgul olmuı;lar 

b·u·y:ik ZI rhll 12 nci cı;r, :ı. günü ögle<l.eıı evveı dır. u Uç Arneri·~".ln t.ayyare::<ı Ankara ı -.,-.. -.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.. ---..,-

'(UVVOfle r ,fo"ıu"~u"yor 1 ::e~tı,~;?~~;~~~e1'::~~;e;;v~:I( UZAK DO~U HARBi l 
1 ti U ~ ~ ' rına. cebri iniş yapıru~lardır. · 

Devletler hukuku kaıdesine Japonlar 
uygun olarak bu 4. tayyare ıle 

Mihver kuvvetleri 
merkezde üç koldan 

hücuma geçerek 
ilerlemeğe başladı 

-

mürettebatı gözaltı edilmişler-
dir. 

Sinopta Sürokli Top ~!eri 
Dııy•lluyor 

Sinop, 12 (A.A.) - Ka.rade· 
nizde Sinobun şimal tarıfların· 

ltalyanların bir kruvazör dan, Sivast.opoı istikametlerin
den ve çok enginlerden sürekli 

ve muhripleri battı top sesleri ve bomba iniltileri 

1 

gelmekte ve geceleri şehri:mirde 
[A.A. telgraflarıniUın sa.rı>.;.ntılar yapmaktadır. 
hulıüı<, edilmiştir.] _ _.;;;;.__ ________ _ 

İngiliz zırhlı kuvvetleri, diin 
Harnıat'ın doğusunda Mihver 
zırhlı kuvvetlerini muharebeye 
mecbur etmiştir. Alman zırhlı 
iıııvvetleri, üç takviyeli kol ha
linde doğu istikametinde ilerlc
mektedirlt-r. 

Almııwhnı. Göre 
Alma.nlara göre, Alınan tay

(&onu S~. 3, Sü. 8 da) 

Muvakkat memurlar da 
zamdan faydalanacak * Ücr~tleri m:u."J'af tertibin
den verilmekte olan muvakkat. 
memurlara pahalılık 7..arnmı ve
rilmiyordu. Vekiller Heyetince 
hazırlanan bir kararname ile bu 
memurlara da pahalılık zammı 
verilecel..i:ir. 

TAŞ KÖMÜRÜ 
Yeni bir kararname çıkıyor -
Figatlara zam yok .. Vilayetlere 
verilecek miktar tesbit ediliyor 

Ankara, 12 (Yeni Sabah Mu-r; ---
' habiıindoı) - Ta.5 kömüıiinün M ht 
tevzi VC iRtihJakini tanzim mak u aç 
sadiyle Vl"killer Heyetince b1.r _ 
kararname hazırlanmıştır. 
Neşredilmek liY.ere olan bu 

1 
kararnameye göre taş kömürü 
ve kokun muhtelif şehir, kasa-

1 ba ve köylere hangi nisbetlrr 
dahilinde tevzi edileceği İktısat 
Vekaletince tesbit ve Başveka
letçe tasdik edilecektir. 
Taş k6mürü, Linyit gibi mil.

den kömürleriyle Kok vesaire
nin kafi miktarda temin oluna
bildiği yerlerde yakılacak mad
deler mahrukat kanuniyle ta
yin edilmişti. Kararname ile bu 
mRddelerin temin olunabilen 
miktarı ihtiyaca yetişmiyen yer 
!erde baı;ka maddelerin yakıl
masına lktısat Vekaletince izin 
verilecektir. 
Eşhas ve müesseselere ihti

yaçlarına karşılık olarak veri
lecek kömürlerin Milli Korun
ma Kanununun 14 üncü madde
sine istinaden başkalarına dev
ri veya satılması menedilmek
tedir. 

( Sonu Sa. ·3 Sü. 5 de) 

çiftçi için 
ZiRAAT VEKALETiNE 

750 BiN LiRA VERiLiYOR 
Ankara, 12 (Radyo Gazete

si) - Muhtaç çiftçiye ziraat a
letleri ve makine dağıtılmak ü
zere Ziraat Vekaleti emrine bir 
buçuk nıilyon lira verilmişti. 

Bu talı sisat, görülen 1 Uzum üze
rine 2 milyon 250 bin liraya çı
karılınJştır. 

Su mahsulleri layihası 
Ankara, 12 (Yeni Sabah) -

Su mahsulleri kanun projesi 
Meclise gelmiştir. Bu layiha ile 
balık, sünger ve diğer su mah
sullerinin istihsal ve istihlaki 
gUnüu ihtiyaçlarına göre tan
zim edilecektir, 

Çinde Kient Şang 
ıehriui aldılar 

Tokyo, 10 bin Çinlinin 
ric .. t halinde olduğunu 

bildiriyor 
(A..A, telgrafla.rııtd..-ı 
hulasa edil~tir. I 

Tokyodan bildirildiğine gör<, 
1 Kiangsi eyRletindc hareket ya. . 

pan .Japon kıtaları, bu rnb~h 
Fuçu'nun cenubunda öııemli b<r 
stratejik merkez olan Ki.,ı.t 
Şang şehrini işgal etmi~l~r.ı:r. 
:".,,hri müdafaa etmekte olan 1~ 
bin Çungking askeri ri<:,ı, ıı ... 
!indedir. 

Eyaletin cenubuııa doğı u ılu 
leyen Japon kolları bir çok giin 
!er süren çarpışmalardcn scmra 

ı Foutchemin'in 62 kilometre' ,,._ 
· nubuııda Tin-Nantcheng'i alıhı~ 

!ardır. Doğudan gelen .Japoııln' 
Çckiang ve Kiangııi eyaletiC'rl 
hududunu gcçmi~ler ve Thouı
cheou'nun 35 kilometre batısı1'
daki 'fchangshan'i zapıletnıi1 
!erdir. 

·."alan 

haberler 
TÜRK - IRAN HUDUDU 
KAPANMIŞ DEGILDIR 

Ankara, 12 (Radyo Gazete
si) - İran Radyosu bugünku 
neşriyatında 'Yürkiyc hududu
nun kapandJğı hakkınrl::. ecnebi 
kaynaklar tarafından verilen 
habcrlerı yalanlamış, Türk - İ
ran dostluğunun memnuniyet 
verici bir şekilde gelişmekti' ol 
duğuna temas edere]:ı: İrnnd" k ı 
isyanı bastırmak için Tiirkiy,... 
den asker gönderilctiğin(• <la ır 
yine ecnebi radyolar tarafından 
bir haber yayıldJğını söykmi~. 
bu haberi de yalanlaıruetır. Rac! 
yo, isyanın Sovyet ordulaı mır, 
da yardımiyle bastırıldığmı lıil 
dirıniş ve sözlerini şöyle biti -
miştir: 

"- Türkiye ve İran dCJ•ttur· 
lar; dost geçineceklerdir.,, 

Sünger Avcıları 
Arkadaşımız Naci Sadul

lahın 10 uncu yazısını miin 
derecatın çokluğu yüzün
den bugün ncşredcmedik. 

11 iSPiRTOLU ICKiLER 
"88 senede yapılan Hali

karnas Kalesi,, bu roporta
jı yarın okuyacaksınız. 

------.. -~~~~-
ya cağı kendiliğindl"n :mı;ydana dünyanın tanzimine realist ve . -
~ıka.r. ameli biı· düşünce ile baıılanmak --------------------------------------

Zaten İngiltere Hariciye Na- isterunif}tir. ç k E e V. 

Bunların bazılarının hükmi şahıslar 
tarafından muvakkaten veya kısmen. 

yapılmasına izin verilebilecek 
:ki~de:~~~i!~~e: İngiltere bu muah(.>denameyi ocu sırgeme .n..urumu 
namesi haricinde gizli h;çbir imzalamakla Bolşevik olmadı ve 
f,art ve hiçbir anlaşma bulunma- Avrupayı Bolşevikliğe terket- k • d •• k d ld 
dı6nı \>e bütün al&kalı dost medi. Onun yapmakla iktifa et- ongresı un a şam ag"" l l 
m~·ınleketlerin cereyan eden mü- tiği §ey, sadece Bol.sevikliğin 
1.a<erelerden habeıii tutulduğu- Avnıpa için bir tehlike teşkil et-
nu Avam Kamarasında bilhassa Ill-OSİne meydan vermemek, fa- ı 
temin ve tasrih etmekle Mihvl'r kat Rusya hudutları içinde Rns 
ıraynaklaruıın melhuz ııroııa- halkının rızasivle Bo~evikliğin Umum"ı kongre gelecek sene 

dal af'f-'- ti ö yaşamasına hürmet etmek ol-gan arını muv -..ye e n- muı;;tur ıkıi. ötedenberi müdafaa 
1~:~~ şu ruıkika.t karşısında- edilenDrenııiPierdebundan~ Mayısta fevkalade olarak bir 
yız: Almanya ile ittifak eden ka bir şey değildir. 
Sovyetler Birliği burulan diğer Bolşevikler de Londra mualı&- toplanh yapmıya karar verdi 
ınemleketlere ta.a.rrnz iQiıı bir denamesine imza koymakla ide
kuvvet kaynağı olarak istifade alleıinden hiçbir eeyi iııkftr et;. 
ediyor. Fakat bugün Demokra- meınifllerdir. Sadece çarlık ida· 
ıtllerle ittifak edcbilmedıı için kil- reSııiıı Rusya için bir felA.ket 
çük milletlerin hürriyet ve istik- teşkiletmeai mulıakkaık olan em· 
!fillerine hüımet etmek prensi· peryaliı.m hastalığını reddeyle
pinl tanıyor. Bu, bir realitedir mek ve zaten koskoca bir ila:'a 
ıki her türlü tefRir ve izahtan demek olım geniş illkelerinin 
a.-ıüstağnidir. mebzUI kaynaklan içinde mesut 

Mu&hedenamenin kendisine bir hayat kurmıya gayretlerini 
geliııce, biz bunu harpte milli ııerfetmek e!nllı!ığını göstermit
bAkin uyet preruJpieriniıı g~be- lerdir, 

· ,. ırulht.ıı BUı at• o.Jdd Y~ 

Ankara muhabirimiz bildiriyor: 

,~ - 'it Çocuk Esirgeme Kurumu Kongresi bugl1n aaat 10 da 
1 ikinci toplantı11>n1 yapmıgtır. İdare ve Bütçe Encilırienleri rapor 
lan okunmuş ve bütçe eııcilmeni raporu aynen kabul olunmus
tur. İdare Encümeninin raponınd& yazılan takrirler ve muhtelif 
işler U7.&inde hararetli miWıkereler cereyan etmiştir. Umumi kon
grenin geleoek Mayıs içinde fev ka!Ade olarak topiarunasına ka
rar verilmif ve umum! ınerkn heyeti ~jmincftı ııooı:a kOQO"e :ka
ll&llllllatu', 

Türk - Alman 
ticaret anlaşması 
ihraç fiyatlarına ait 
anlaşma imza edildi 
.Ankara, 12 (A.A.) - Bugün 

Hariciye V ekıi.letinde, V ekiilet 
Umumi Xltibi Bilyük Elçi Nu
man Meııemencioğlu ile Alınan
ya iBllyUk Elçisi Von Papen a.-a. 
sında, 9 Teşrinievvel 1941 tarih
li Türk • Alınan ticaret ve tedi
ye anlaıınıalanna ek olarak, iş.
bu anlapaklr tatbikatını fiyat 
hıkımında.n tanzime mütedair 
bir anlasma imza edilmiştir 

l"Yeni Sabah., ın Ankara muhabirind3n:j 

* İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu bu:;üııkii 1 
resmi gazetede intişar etmiştir. Evvelce yazıldığı gibi bu k<>.- · 
nunla her türlü ispirto ve ispirtolu içkilerin yapılması, hariç
ten getirilmesi. yurt içinde satılması hüklıınetin inhisarı altın- , 
dadır. Bu inhisar İnhisarlar Umum Müdürlüğünce işletilecek 
tir. Kısmen tahammür etmiş meyva şaraplarının yapılması ve 
satılması serbesttir. İspirtolu içkilerin vasıflan Gümrük ve İn
hisarlar, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekfiletlcrin
ce birlikte tesbit olunacaktır. İnhisar idaresi inhisar dısında 
tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her türlü şarap ve nİeyva 
üsaresi asli imalattan kalan döküntüleri ve tali mahsulleri kııv 
vetlendirmek ve}a maliyeti düşürmek için buz, gazoz, soda, 
Malt hülil.s:ısı gibi imalat, eter ve kolonya gibi iptidai maddesi 
alkol olan veya içinde yüzde yirmiden fazla alkol bulunan 
her türlü maddelerin yapılması 'lıe satılması isi de yapılabile
cektir. İnhisar altında olan İspirtolu irkilerin bazılarının mu
ayyen şartlar altında Türk tabiiyetinde bulunan hakiki veya 
hükoÜ şahıslar tarafından muvakkaten veya kısmen yapılma 
sına ve satılmasına Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin mm·a
fakatiyle İnhisarlar idaresince müsaade edilecektir. 

Şeker fabrikaları tali maddelerinden ispirto yapabilecek
lerdir. Yalnız imal edecekleri ispirtoyu daha evvel inhisarlar 
İdaresine bildireceklerdir. 

_) 
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..........-~ 1818 denberi lngiliz Politikası --... ...... 1 "llllll--~---am---:-------i!i.lo.w ... 1P'"AEDZ1~~~~msı1--;ıı::~!ll!CJll-mıl!ll.,..,.._~ısz:mııai!lllBl.J 
i!llan: c. PETK!m Bt.. - Si, - Çeviren: H. Cahi4 y~ 1 a ş e AFYON z. RAA . ~ Çlnkl\ ya ~· ~c Dona.ld:ml tan geri durmakla. sonraki va- 1 - ••lir. :re - "--ı{fe 1 Ti r Okuyucu __ _ 

-Bcı§ tarafı 1 iıu..--iM -
önünde Wr s~g;· mlllıarebeıt 
bafladıgmı llilttiaıüştir. 

,. Slr ~ $imoa1Jll Habeşi&- blıırın serpmiş olduğu ziya al-._ muuur1nnunrta .--1 
ta meselesini mevzuu bahsede- tında, tamamen haklı görül- u1:1 
oeldıeriııe ihtimal veriyordu. mektedir --cı- Yıe•l ,.... .... ... , L. r l k . 
raka.t ~ hiç biri bundan ' DOn imtihana giren .n ' fi• De uu mansn mem e etın 
halwetmedi. J?nce de. tabü ola- Attme1 Bap memur namzetlerinin bir çolı yerlerinde almma11a "/Jn!i:Jadı 
rak, yanlış bir habet- almış ol- . -.:1' -Y 
duğmıa qranaat ~rili. Çünkü p d evrakı te1luk edUdl Anadohmnn birçok yerlerinde vıl da kôyli.Wmı sa.tın elmması

na ıka.ı-ar ıverilımiştir. Zıi1'at 
Ba.mcası ma.hsıü.a köy'!.. en sa
tm alarak Ofise .tes.üm ;edecek

tir. Bu hususta Ziraat Bankasl 
ile Topralk! ın2ıhsallcri IOfiSi ta
rafından .bir rxııukiR.vela imzal•e
m~. 

INı' memleketin başvekili ile ha- er e arası Dün sabah Bölge ta~ Müdtil'ı- afyon melısulünün almmastna 
riciye nazın imkBn ve vesile yeni Haricıye Naz:ırı, selef· lüğiinde Vali ve Belediye Reisi başlanmıştır. Afyon ziraa.ti ile 
ıııevcut iken bir meseleye hiç !erinin aksine olarak, bir Doktor LU.tfi Kı.rdaz"ın riyaseti iştigal eden. ye.rlenlea geiEm. ha
t.emaa et:mezlerso o meselenin 'nluhaia.za.'kir idi Bmıclan dola· altında umumi bir toplantı ya- berlere göre hu yıl .afyoıı. ma4ı
onle.r için bir ehemmiyeti haiz yı, Avam Kamarasındaki ekse- pllınışbr. T<>nla.nt!da Böl~ İaşe sulü:müz iyi ve boldur. Halen 
elacağına. ihtimal wrameidi. riyet tar.afmdan daha. nıüsait Müdürii .M.ilınlaz Reık ile J3elc.. Toprak J4ahsıılleri Ofiaini.n in
Bunun içindir ki sonra Sinyor karşılanması 'beklenebilirdi. Ma diye Zat t~leri 1'flidihil, Ruknk IHsa.rı :Bltmda buhınaıı afyonun 
Grandi'nin mütaleasına pek e- amafih, Hindistan ıslahatı me- ıffisaliri va F.iy.at .Murakabe geçen senelerde olduğu gibi bu 
:ııı.nım_yet \•ermedi. Sinyor selesinde mutuıfaınıkarların saa Şefi hazır ıbuhınnııL5l:ırdır. Toır 
Grandi ise t1@liz efkaı'l umu· kolu ile ihtilafa gir1nişti. Bun~ lantıda İa.§e kadrosunun Vınzimi inhisarlar Vekilinin dun Makit vasıtatan IMPlfffi 
miycsine ait hususlarda daima için, bö le 'bir valca ceı-.eyal'l et- etraf:ında görüşülmüş ve evvelce ım 
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iyi mıtliunat sahibi id1. Za:vaılı mernı,~ olsa idı ıtıınatlaıınn gü- müsah&kaya gıren nle?IlJll' nun- fapUğt tetkikler düı tnnlanamach 
diplornnt.a H.omadan o kadar az vcncbileccği kimse ı· tarafın- 1:etlerirrin imtihan evra.'k! kon- .. .,. 
haber bildiriliyonlu ki lngfüz dan bir.aş üplıcli bir. nn.zal'la "'.Ö trol edilıııiştir. Netice yakında Birkaç gilndcnbcri sehrimiz· Tiicaret Vckfileti t!rnfından 
Hari iye Neza etioe mür.a:;aat ıiilüyordu. Kab~nod ki mkad~-ı ıli.n edilecclct.ir. di' bulunan Gümrük ve'lnhisar· Jcurulırıa,sı kuar.lnşW'llıuı oo-
ederek oradan havadis sormak lnn, bilb.ass:ı geneler, Hariciye ~--- lar :\'ekili Raif Karadeniz diin ıOOrlü ve mbfilrsüz ruı.l:il ıvastta· ı 
m

"""D • ·y_.:.....~ kal h>'.:ı.. N t d~ı..· d j geç v~kte kadar Gilmriıkler &'ıa "ı.:' m1 ciTIT\~ ty""·-· ezme ın t;Al egı5ikliği iyı 2 .-..: teş'-.. ıla"" tı .. ıçı·n Mildürlu" .;;.n..,.A,.. t,.,..ı.:.ırı.-ıı~ b·u~- tan birliğine ait umumi toplan-
Strcsa Ron'fcr:uısmm en'Elhem knl"<ııladılar. F.,kat Sır S'a· ,.,.:. R s~ 1,;4'1UAM:11·\,IÇ 

mivet "z safuasl tevrd etini§ m~cl Hoare'un gerek Westıaiııs • a p O r la• lunmuştur. Vekilin önümüzdeki tı dün :yapılacaktı. Fakat ekse 
oldugu · :ıer deo~dir~ Sir ter' de g •rek menılc'kctinde Sir • • ha.ita sonla.r.ınd:.ı An.karaya git- riyet wşekkill etmediğinden bir-
John Simou Londraya döner John Siruon'cıan dttha fa?.lıı. bir hazırlanıyor il'lıeSi mtibttmı.eld ·. liğe ısit Aza. ve reis 8e!;ımine 'alıt 
döıım Siı· Aust.en Chambcr- kıymeti oldu unu iddia etmek Parti Genel Sek te .. "tt" toplantının pazartesi güm:ineıte-
lain'dcn İtalyan sefirini. -gonne· yanlıs olnr. Vakıa ıdare işlerın- Bu tatil devre.si esnasmda re M Ql 1 hiri kararlaştırılmıştır. 
sini ve Dritanya 1ıi.lkümetinin de arka anda çok iyi bil' hatua mekteb1erde iııcillk fa."'1..iyeünin Bir ınüddettenbcri şehrinıi7..de Şarki .Afrikada.ki italyan politi.· bıraknııstı. Bu :.;;öhretini Harkı· ~eniş ~üde devam et.nretü icin Partiyi .aıak;.ıihır eden mesel&- Antigone 81', brimizde t!e 
kası hakkmdn'ki ciddi göri!~ ye Nezaretinde ele tanınmen Vekfı.leU.en gelen emir üz.erine ler .etnıfında tetikiklerde bUlıı-
rini kendisine a11latma.smı 'ste-

1 
muhafc.ıza etti. Fakat kuvvetli !§ehrıınız mekteplerinde bulunan na.n C. H. P. Genel Sekreteri Oj'naJJaeak 

ii. Sir Austen k ndisinden liste· bir ~shsiyet nlma • ?-t ·e ~a- rizci ~ oymaz myleri bu Meı:orluh 'Şevket F.rrendal, dün Em.inöDil Halkeviı:ılıı .Anıkar.aı-
nileni ynptı. Fakat Sinyor Gran :tan n emir a ıma<Ta eyy.at lJıususta M'Cr .ı:apor lı~lama.~- oksamki ekspresle Ankan.ya a:v- da yaptığı teşeblıibler .müsbet 

D~or ki ı 
Küçük yavrular1mız 

ve havacllık 
G.af'W Trakyalı bit' .ırençton a -

G!JlltTl•Z bir .melrtupt.ıı ıleml yor ki: 

United Press MoS'koyadalil 
'.\erdiği mal.Uma.ta .gör<; Alın• 
taaITuzuna. milyonlaı:ca askiıi'J 
re :YüJ,erce uçak .iltink ~ 

tedir. Müdafaa hatları .Yaır.ıJn:ıalıri 
~a da 100 blııdcn .fa.zla Al~ 
man ::ı.skcd, pek aar !.>r cep1ı'1 
rüzer.inde g ttikqe ta~yiklenm 
~lıı:r. 

Arasız Hiiıcwn1:ar? 
Moskov& .nıdyo3U dün sahalı 

§unları bildlrmistir: 
. Al:rmm:la:r Sıvastopol ıcep 

Sinde ara.sız hü · umla.rda hlll.1...ı 
mıyorw-.. ~ birlik ~ 
biitwı dtişnıa.n ... sdbb,fi.ctlıM'i"tlli 

püskurtmelde, !hatliı. 'baz 
~ hüwma da geçmektedii r 

Gar.iDi Trakyadan gel.en muha.
cir ler arasında hiç 'ıı:ırru:esiz bir
.ÇOk ~ 1r.ar. Bizim içimizde 
Gacbi Trakya Tfu:k Merr.cz Mek
t.eblni '!I>eıu,i., de!'~cesiade 'bfti
MP aldıgmuz mektep faiıad ıa· 
mclerinm: yaı:mrrradndır. Ayrıca 

l.rir :ak'ımllN&Ul kalbi ~~Bci
'Ilk heıvesi ile çarpmaktadır. E;;cr 
bizi 'l'ayyare Gedılı:Tı Mektebine 
laı'btıl ~ ~ -olınıi2S::ı. lııı
!::Cıınctin parasız: yatolı ckulla.rınrı 

kabul ~tscler lıeıl;:ı iter.ide hu: d 
hi;ım.ı etiml;l'.e ve m'ille mı ~ (#

yük yıırarhldırr tenin efl"'l"l ' Bu 

1 nm~ lloS<'.le 

ı 
:A.Inuw\n.r Rus ceyb.e@ruıtH.ar-

tl;bf lresiminde yewaeıı tmı.uuz.ııı 
b"'eç.mişlel'{.lfr. F.a.1rnt. bu ta .. 11 t -

run mıtlı3.1·.ebe hatla.t1Ill diL !Vı-

lmsusbki dil~ı .izi ı l 
büyuldcrımize auy.urma. dti.t.._ 
ız. Sizim. i h:dc ıf c y:are 1 • 

ve :c.lamarlarındı:. su ~a 1 · 
halis T.urık kanı b ::>yt-

{;!licr var. Kuı;;f >!d= medet u
yonız ve başvuıac k sızdm 
ita ldmsemiz lmtıdu d 1i-
l .. t e Ufi~"t!t:;muz.ıı ı 
~'.Cıruı:. 

mek maksadiyle mi yapııo.ı~ı. 
!-ıoksa 1>Uyuk n:l • Kya.sta lbır taM'
,ruz mu oLduğu b:lhrmenm.~t"'· 
dit·. 

A1mrnı Tt•btiği 
tm~ <Ot"dul:ırı baş komu.:;.;oru 

l~mın tebliğı şııanr. 
"Sivastopolda i.o:ıtihkimlar ~-

rnfmda yl'pılnn 'Siddetli sava. 
aommcla yenidm tö1>rak lı:.a:cı· 
mlnll.Ş1:ll'. Siwyetler ;ağır · ro

ra uğnaıışl.ll'dır. 

di ilerıde tabaddüs edocek ' al- bu!tınd !gtı m.eedir .orıd . 'flisı.- t~1~1!1!· Yfik1;11cla Maarif Mu- det ,etrwştir. netice vermiş ve Temmuz an 
leri güzelce aulayabiltliyl::ie <le h, bu nıe nıında r fı ·ir derm~ tltiflüiihıe ve~ek ~m npor- ipt.i&brmda nev.ıet ~- mıı;resiı: k.alı.rsalt !ı tıın ~;ıhlli. 

Doğu capbasinin ba~ ta 
lan.'Yla Alman ~-u-1 h a
il."1 'ile btt:irilmistir. 'l\Utrru; ı r 
:Hm. kof dof:'llSuDafl hayli ~ 
lbiT ~Ude ~ll..pılmıstll.'.,. 

----"">lH'I:.-----Siny?r Mus."IO.lini bu nı<~hi~ ette Yt'tn etm~ge -en ~uı Iııiyet'!i olan-! ~ar Aııkaraya gonuenlecekftr. lzm ir fünanmda bir tuvarnım thatro kıs.mın.uı ~oh- yurda :t.ayıi..ısız ınsanbı· o rd>ıll· 
~yn rC8Illl bı.r 1hta~ıı: hıç elı<'m. l3:r· jl":!ni Hari .ye N .:ın Ill .sa-ı "ınt: sarl1oş bo"'guldu rİDIİJl'.le Ytlllall k.li&nrılerit:adell l rız. Bil biıyük ;bnb:ı!ıgı b ·!d rı>-mıy v~rrnedı. Hane1ye Nazt• kın zaımn ar i n ft ·kq_\f\& blr N fi V 1_!'1!. d SofakJai•m Aatigone eserini oy- ruz. :irte!imizi blıyilld ... Lrnıze du- H ha "-~:a. rınnı bu busu~i muamele tarzı- :ıdaın oldtıgUJ u, fak ıt zamanın a 8 eauı Ün İzmir, {Y-eni Saib&h) - İzmir ~ taı:Wa ~. ;p1.UUlU%. &V& l'elU:ilı\1.l 
na neden.dol~yı müra~atetıniş l~ 'b r hi! sıl"'n otm:ık - ..-brimize geldi l!lilirfczi civaıınd.aıboi bir sanda,- Temsik; 5, 7, 12 Temnı.uz -----~------.ı Bcriin. 12 (A.A.) - .A.1rnm 
.&ldugu hı~ hır za.ml!:ı ızah .edil- titl gcis!er 'tlıw·ıu 1 351 ,..- Jm üzd' .. ... •• .. ,_.. dald geceleri V"8 12 Temmuz pa.7,ar O.dw.rf lfojıe1
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de sav•cı. U""Vları dün O"nlld ve 
me.di. Birw: 'Sonra, HaT.iran ayı- saıezi lfaziıanıııı.la lıİ' setmis- Nafia Vekili Gettaı"&l Ati Fıuat ~n u~~:~; i; güııii olmak üzere dört 'kere oy- HUUG 1\ 'i '!C~.lnğilterenlıı cfu'niz bolge-
nın , başlat"!rıda, ~i~ Joh1! Si· lcıdi ı Cıeb:?soy düa sa?a~ki el\8~ kiye müptela Ziya Özbaşar is- 114uıacaktır_ sinde v.e sahil üzerinde 'k·~ff 
mot~ un YS~ı ı~e Httnı {'.!:ıve N~- I\t Eden 1n let· Qmıi ·e- .Anl!aradaa ~uı:e g~~'lt". miDde birisi w~daıı yüzdü- ı lıareki.tmda bulımııım;wardır D. 
re. ıı:c ır :::;.amuc .ı: . oare be-ı-1 ti i ieri in neza.ı: Lsiz nazı ta- riildüüii anl;ış1lm.~tır. Ayrıca _. Dün diploma tevz • 1 N. B. um ..&ğrend;gme göre ln-
'DliŞtı. . yin e!J.·1:mesi .iır't.i.11.wen lt' ,s _ Taksil1LD•~i1.t1~~ möbtl~- bıulumw boş bır rruu şişesi cte * Bir adma teea.vüıde .ou- merasimt it'211!1~. gutererıin Cdlllp .salıilintfo bU' 

Sir Jö~n .simon_·n~ ıcraa~ı ueı. lü.zumsu.:z: z; tuğa da • • ·~~ • ... 7Jiy:ımn istifn OOerıken den!Be &wm:ıak. üıtiyaı:ı. Manol l,;5 .ewe ;m ,_,.&1Ut ~cir bombalanm~şlır. 
ha~~ında ıhUınal kı şoyle dem- maruz bırakı1ımstl. Ba u ıı -·fert bir :hafta rşlemryecek dü.Şerek boğtdd11ğu ka:n::ı:ntin.ij ımiiddetie hapae 'lll&kkfuııı edil- Dıin sa.at 17'0 da B,.Jiı.:·k4..e Bu harekata i'=ıtir3.lt et,;nıs 
lebilır: Çok hata Yllpmadı. Fn· <:in v~mtmı'? mduğının zı da- rn··""• ~- .. lıw~~. miştir. IRolJcrt KOkjde hı der:' yılt rııe- lan bütün .A.Lınan uçııldar. iu.:.:e-
k.a.t burast teslim edılse bile i:r- hili ·paıl ka nıfilahır1.a1aı öz- . ·~cn.tnl\., . Tramvay "Y"C 'f'iincl , zunlanıw. dipL.>ma. tL.""Vu edilmış- dne dönru~nlir. 
tikap ettiği hataların c:nk r.iddi önüıı.dc tutu1m ıaa 'sovhy ~bil- I~22'.CS ta~ıaıt dol:ıYJsıyle T.ak· p J b tir. Btı .mün.wseh~tl.e büytık hıı '*'" s -· ' • 

oldukku·ı inkiir olunamaz. Silah ffi('k k<M.1y cteğildır. Çiuı.ıru bu s:~;...~ Beşıkt14 ~~da ~~ıl: --- a a vr.a u kadar olur '· ' l olll('l'<HSi.111 yflpılnuşur. Törende 1 Poıı·· Laberl-r-ı .. aızlanm·t ltonferansmda 1)r g·b· . i 'd . r .. .. .. d r ını.ıwu.a olan t.aibua scferierını r h 1.. 1 u ~ 
Brunin,>in teldifinden istifade- ~ 1 !~ ~ e ~u~~~ 1 ucuncu ;.. a bir h,ı!ta iı:in .kaldmmştır. Ta- emı•n aetwtı bütün tdeheleri11 I 
de kus~r etme<:i neticesind • 1- Bo alrd~K. aşve ~1 ıge ı:!,,;;::ı__,:!_; mircıt biwr bitmez seferlct-e tek- .. ............._. velileri haztr buhmmustUY'. 

•. :U ' ll 'i/lf ll S0J1 U illu:t\OSllllO. ra'l' :ı-pınacikıır 'r tavuk bile ikesemiyen kahraman menkıbelerini 1 * Beşİ.k°taŞİa. .A:ktariye ~· manyayı Nazılcre tesum et.mis bir psU~oı •dur. Haric " tavı- · l(le..'>inde b ı.kkallik ya.paıı Ziyanuı 
oldu .. stre.sa';la Ha~:.!st~n ~m:- ninin :n nası ~ m;<k. nn naklederken herk.esin kendisine 1çın için Selahattin Enis'in tezgih 68 -ekmek kuptmıı 
selesınde ıhtryar -ct:tigı sı.ik ıt ı- başlı bir hariciye n za etrnclen E1ama gitldOğftnün farlclnda bile delildi ~a:n MualiA ya.kalanmışur. 
le ö~·le kuvvetlerin ~mek~ gel dola.yı hl u1e ~ ~ r L 1 • _I o k.:!ndini bi.ıyi.lk bir kahramsn Kendisi ayni .2:JlllU&nda .a- da 1 cenazesi d\in * Davitı.e'Ş(."f'ef adlnda ki .J.r-

...,U1HlA<> v "6" 'fi. .,. ,,, 1 .................. uu '7"2\. , • - meraK ır. n lYl ClOSten UÇ 8l"IJı:O• azı•n merası•mıe HUlU ~..,.... mesıne scb:!p oldn ln bu yu?.<ieı zorhır--- ... la-.- 1. '<7' 1- tmfthanlaff .aıb' •·-·•-k•~"" z-..a.. du•or Eli 'lıd E · · · ·· 1 h k-ad-.:e:;dfuı Beyog~'··-..:ıa y,~;ı,..,, .... 
Rom':l. - Be:rlin .Mih\ eri te ekk"l mezse keı;disine k r · 1 -u aıe geçirdiği dtbabım goz açtır- peti be*.r,; müremmel çi!ieleri - k.ı.ğmı.ia l>tıı....-an Teodor.ı.ın ca\'J· 
etti. Bu hntaların mesuliy -ti Samuel Hoare ı.'3.r. k ~ ':Jnadan, nefes a1furm:.dan 'bır lJ.teli- ~- Ha- .Pa2*' sabablerlıı ·er- defnedildi j ne ~ !kendisin.e kadw btı.-
daha ziyade B-ışvckil lir. Mac da\ ranılmıR olm . Giren ye kazanan tala• me 'lalli! iıti;>~n:.,;uv vMit 'kak- ~,.:>la s:zkar. Kii.Pelderi aıka· • lae1l'klal'nıı ~lemişler. ibi.r a-n · 
Donald'a terettüp ctmc;::;i la:am Yin~ pek doğl'U o a ak Ôi"m- ımdım HJwd D ~ vd:mıd- aıiııda, ötrüade sıcra,. iSl{,'11."ap kil· EveHı:i gün ömmüıw ~ rre lık 1260 lira.sını-cahruı,:Ja.rdır geleceği yolunda bir itiraz . e- iebilir IC, kuv~ bir a- benm tam W 4isı..i 'tiği l>ırçok eara~ maccralwı .na J.:a1eleri J:etae .gideıl .wr ku· lka:ı:uo~ız ~ 8e: a-- * Ah:mrt .aili:rida bit- y~esi· 
ri. sürülütsc buna ven1ebikeek dam bu "'artla la l'k..:<za.~e -gel:- Anlcaraya ~ ~ır. :Carşısıııfiılld ..ona n .,.. mana-. zmanyle ~atta ketitler htü:iıı !Enis'in canazeS. dihı saat ci dün ~})Ut ~:ol~"U:la:rındau hll:i-
biricik cevap eğer Hariciye N~- meğe r:rzı ~mazdt. Şeiıı.:lıni.:z.de b~= ;.,~rta .:niSlni bü ·,-•r~ W>Jt heyec.ala J'Q8r'. ilt.36 da Sonpost::ı refikimi7..uı nin cilırlanuıı ca:lmls, yıi.k.a~ım· 
llrl Şefinin politikaSllll beğen ,..ir \.KHıtel ln 'Vell. "V&~- ı ... n- il T:~- k ,., iin'rer.. Qeoeıalerdıe sardulıi.r: yıı:rımd:airi e ri:nılen Wlllmt~· m!Jttr 
miyorsa lstifa yo1u k~ndisi iqi.n de ilk M ciddi bır hatad:ın ıbft.. ON&.u.a ~ octa. :ıs.mım.\&. ele- ~ıa ~ y.-şında i1'::ıen babuı- - Nasıl yine awa gi4i:f«' mwıam? Cenaaesi ç~:ı g.azetıei'!'rlll, ,.--------·---~ktı -demekten ibarettir. lsti- ret Oiı<lu, •ln1 'bir mplis • :AJ.o !: :-=~n~~~~ .Dın çmt~ ~1~ olM. ite .ld- Si78A bir fırçayı anclmm bıyık- UWıe.t.iade bil'ec '\Ukilca durdu- T A K V i M "" 
fasını du vermm:ı:ıL~ oldugun la1ı, man d ·nız an :ı.car.:ası 3.kdrni. gönden1miştir~ Bu liıiteye göre ,ıiHk mr ~ l::lml~.ıtıı seae ıarını ilert paınıaklaıVJe ok~-ay..ı- r.uılduka.n HO.nra .sirkeci ıxc,.ta- , 
kel'ldisinin ba~ka tfü'fü dü ün- Bu nrakl ameruu seW:i ta- <>rtu oktil1a.rın son sınıfıan:ıı.ıda. ;,-ımaı .at · iiıde ai61l ~ ellii- l'ak: cevap verdi: ~ öuiwe ikıadar getiril- Hırır 311 UCN 1{;4: A. y '6 
mediği ve binaenal(',Yh Raıj.ciye r.afuırbn "za.kere edilınis 1-'C ~ ka.laalar .da da ilim ;ve ibiç bir yardtinıı "lüZUllD lal- - 'I'abil gidjyocum. Bu huyu nııi~. oı·~ e;ew12e ot.Oın:ı.obiliy- ı----• 
Nezaretinin mesut sefi ldtr:fu hazırla!!lıuış o1ciueöu doğrudur~ :::~ aetıe mewcwııt M06 ~ mıaıiaıı ha' iiÇiiai. nm ser4liiııi Denden ancak ölüm alabilii'. sen a.e Teşvıltiye caıııi.sine ,g6uirıile- 1381 13 1358-: 
:ueti.lesini cıkarmak zaruret kes F.akat bu ~ir Saınueı·ııı 'lmz:J. yalda.~. BDA1a.r.ıa i~ .arilab.rkaı ım:abnnıııI ~ Wa ne zannediyonun? relc Jilamazı kılmdı.lı.t.ı.u ru:ınr·.ı. 

1 

heder. sahibi ,.,1fati,·l~ mestrlfyetim -:ı- deft ~ ~ ı:eıeme ~ :ı.:end'•i de ina~tır. o su·ada biri abldı: fınk.öy ™arlı.:;ıua dP. 'uetlıl- C.evve~ H . Nlayt!S 
Uzak Doğuda, Sir Jolın Si- zaltnmz. Bu anlaşma Ai'!llMr Janua ~ 2S9J kiti ika:ılaa- Hazret neler yapmaz? On mil - MerUmı bil:iyonız .. Para He mışt.ir.. 28 alff"aft 

·ımon'uu politikası müncltkitlere 'Y1l ~ \ik Brituıpımn bahri ~. K-aanınla.nn. llisbeli 411.esal'iı!ilıe hBtma1t ~ ıoı.a bir ncilsdan bi:1dın:m. ördek, ıt~vşan ,Cenaze merasinı.ind' po.·s JO.AI il : '11 karşı d'.ılıa kolaylıkla mfülafa.a ilruvvainin :yüıı:d 35 · nisbetm- 6örtte WC'Je ~ 'Saııda1ı ..s:·hıldeıı Zfu:eı::ek bE:t daki- sata ~IDl aa biliyoruz. janc1a.1'Illa., itfaıye müfre.r.t!U:r t\ -ı .7~ ...,. _ 

edilel:rilir: Japonyanın Çine hü- de bir deniz kuvv tıRİ ıkati .olıiı- Elemede mır.1:1.f~ ola t&Je. ibda yeü§tı~i ve sandaldakileri Bu ~ k:ırşı.sıııda utaııacak De ınerlıumun lmsın arkadaı:dan C l"I 
cum etti&'i için, MilleU.er Cemi- ı ak kabul ediyordu. Folrn.t bu bel€'l'ln söe\ü m:ıtilıaıduı blŞlıaJ tıirer birer muliakkak bir oliill\den ~ D&ıdağıoı bfiktü, yı- bazırbıılunmu..c;.tur. -Cmares(Sir- UMARTıE.;:u 

' 

yetin'n 3.zası sıfatiyle vecibe.1e- tona bsbJ11.'tDdaıl lleğıl ISUUfl ilfHŞ(R'. Qı ıQen y1k orta dk:Jd- lkurtard\ğ:Ju heınea hemen her ta- ll§lk JIW~ık güld11 '\'e şuriları .ri.>y- !~~~-::!tf. -!\~ e ~l: ~ l tıe{ GfıDll o._ ...... 
rini ihlal ottiğjncle hiç üphc baJnmından hes.'lfı edil cckti ve lar<la mezun adedinin. ~ ,_. illt(Wğwa anlvtuıışbr. O ne milfhit lıedf: lhvı..w. u.wıw:tı..t.U 1 8..47 4 .. ~ 8..3.l •..ı 
yoktur. Bundan dolayı, ;r.mıet- ·~s'ka devet.focin ·lll;!aatldJla- nelere~fuia.~t&h· lkalımmandır! nu;ııntıw:la Pir: tavuk - o lıiı: def.a oldu c:awm .. Cı!te At.kada.,ınuz Selila.tnn Em- fi.28 13.14 17.1fi Y,qatt 

' 

ler Cemiyeti Misakının 10 mcı yısı:;:ıe ~ek~·· min ~~ iltile ~e;>emcd\girıi kendlsiyle bera- ıı r WIJl4ıt, k 4 ..... tlıa eııGlıe mn 01Urnü biitun ma:~ıatt.ı dP· 1 AkaMt "Yaa bm&k 
maddesi mucibince ona karşı Anfasmn BHynlt lMtan a 00 ~re:rnlw ve Sanyer ıarta °" 'ıber bütt.ia t<ınwanlıır da bTicli!i hal- aıwtnu;ua, ~ ~ eııuaıa &i> rin bir 1leessur u"~ı ı,ur a:!.Jm ).U 
r.ecri tedbirleı·e basvurulu'biür- Mmanva r 

8100
a ~ mühmt nli da lll:filei:er dadıaı ~ ':tle bu hMSuüık.un bir itürlü vazge- ~l. _. taıı11 bir ıa..- a'bli. ~~:;!.ı:~~ ~~14ıırnt- , 20_42 22,.4~ ~·~ •~ıuı!. ' 

di. Maamafih, bu yapılmıs -.ı1- 4'ir ibtuiı:f noktasmıı ha.Uetmek olma.D11Şt1r. mez. alWo:ı, .bçsi. bu kaclur.. ı ~ il•vtt •...u , 
saydı bu zecri te<lbidcri fiile maksadiyle y~pılıyocdu. Fakat====================================== •••lml!l•••••illi•• ! 

koyabilecek mevkide bııluııan 0 türlü baller v~ art.1a.r icinde ~~:~::=~:==~~===::~~===~~::===~:===;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~ 
yegane devlet Bi\yük Britanya akdechlmişti ki, bu bapta Jrnl- -Hayır! 
olaraktı. O ela bu ) tizden yanın· lanı1aca1~ en bafif tili!r 'M'5es- - flor .ne ise... Tekr.a.r ediyo-
da hiç bir işe yarar miitlefık ~if.. k~ 'b&teW.r. Hdl· ::. ~;"M~!ı:~~:~ 
bulunmaksızı.n Japonya ile harp btıki &..rr Bitler bı n.ntajcı ~ 
haline girecekti. Hükfımetin si~ metodlarına IJcaım. yeni 'bir mü- kılıçları albnda can vermemiz 
detti tedbirler almasını iSteyen· saadeJCiılık da zanumm eıli- m~,a._:i~ m.i Halef'in. ha-
ler, ileri sürdükleri mütalea· yordu. Mr. Ba.lc.lwın ıc;in Stresa ~ .. ••••••••••111 Yazan: M. Zeki Korgun.at dan çıkacak neticelere lm~I deV'lett......;....te 'Bütün knlb İl" tırladığı •komışmıa 'bu)lllİbıL Bu H .--.:1 - ~ "' ~, • konuşuna <ile Atiıke'ııirı :riivMI a· er haldn Mahfuzouıır 
koymaga tıaz.ı.r degildiler. Çün- -ı'.llkua ,gelecek is birliğinden ""'#. 

kil ikinci Labour kabinesi, :ıra- herlmn1!'1 bIT uıluraf., '\-'Ukı.ı& no.oJ ra.saıda dam uygunluk vardı. la.nna mukavNn'lct .....:ı"'Iniycn E-~ ~'l.:ı,.~ ;ı.....~. ~.-... n... ~ ~ Er' Ü~,~ 'S=ttSHt«h, d.o- ......,. C'l,Ll'O'. aıı-nntA.~ '-'~8.I'!H'?8.·ıuY· 
riptir ki bizzat Sir John Simoa '. m.em.iş olduğullll iddia etmek la.şan ~ gösle ~ıiir gibi o- bu Lc'heb, nmayd herlt~t~ malt jçin ~av8la.Iıaca1k Müs1t'ı.m8n 
un müzaheretiyle, Singapm· üs· pek kolaydı. Fnlcııt nıfn:~kere- m---ıu &w.a. .ı-ağmen ,Ebu Ca- QnMaJ»: aııe~ .bıllıınl; ~ !küaçları eiltapet körelmeğe malı 
mindeki i.uıaatı U.til ..-,..;;:;..: ler Fransa ile ftal ·adıiia 

0
°'izli ;J'U"""""' ·~ sefere ~ -....:.-t. ~.".,,J kO-.Ju n....;a... ıt 1

-·1· ı.... ı <><ıu &-U<f ~ ..... ~ hile söz ver:mişti. Miislüm&r.tla.r . . ~!>"unı.a. ...,.......,.~,-- --~PQP ıJ.R1 5ıpıma. 
Muhalefetin biltün parcaları ha. olarak idare edilmisti. 'Mtıkave- tarafmıimı. v~ ~i 1'ıır ıkcn~~inden_ dört;, •bi~ ~~m .. ~ ~ ön~~Hazreti Haı:n.ı.&A Harz-
li yeoiden her hangi bir sifüh·ı' lenameniıı 'kendisi ise Vcrsay, ber verilen Ş~ıı.erva~ı iln- Iac.ail aldıwğu AmWr ıilani ~ meti Aliyı ve Ebu Ubeyde"yi e
Lanma şekline son derece mua- Muahed mesini d !rodan doğ dadına. gitnıiye mecburdu. Bu şanu lııeieıl veırmyıe ııazı oirrnıi" tıemmjyetJe hesaba atan Ebu 
nz bulunuyorlardı. Hal böy1e raya itriil ~yer . gidi$n 'bir de ..P.'clisİ omuyaca.ğı- tu. A Cehil, şimdi onlara zcrra.kadar 
olunca, .Jıük:Wnetin münekkitle- SinyOl' Mııssolini bittabi bun- na ina:ndığı aQaı- iliçbir ,şeye i- Ebu Celiil, şeytani zeki8I ve lktvı:net vermiyordu. 
ri tarafından tavsiye edilen y<> dan lla~\'~ der erine kar- uaaımıy..ordu. Bazr'.EA:i ~e ~ dost Hazreti .lıhma.n:ımede :y.üaie 
hı tntmalt memleketi Japonya ~. b~~ hiumete. Bntan:!.,~ Ebu Cehil~ "!ıfu basmış, ~~~~ ~~ ~ yliz 7:-aı•ıış olan :.MiiS»jım,amla-
ile kendi -sahasında tek başm&' bllkümetinın de ist:iri.k ~ ~ -o keliler ~d~ m~ nüfu· nn .dm uğrunda harikalar yara-
bir mücadel~ 'sokmak olacak .. ma?"?'!" ~kardı ve Habesista· har-be eritmek istenıiyen <14:1'61' ~ sa.yesiı:lde .. bYı Jdşi~e ya.km :W:rilecekloı::iııi Ale. {la.bucak. unu- .. ı.ann. karşıl 

. • .nı ıstilii. pılfuıına devam etmek- kabileler erla.1<ler:ind.eil başka msandan mu_ı:el~ep bir ordu tuvennişti. ı ~~4 mm :erlen ~'ı:ı~ 
tı. Bu savaş Büyük Britanyayı. ten geri kalma.fu. Abd~~ ıla git- ~~ aetUımi, ıxwn.f:fak Eb T~ı.....:.ı.. - ıv<"" 
ve kar sula.rını A"""'""'a kıt ı:nıı·y,,, mecbur etmj...+ı. Alike'nin ° ure w • u. ~ ıwiatema ıOlmak mıe b .derece . a . · • ~1:' ~- Biltiisı bunlar k8fi derecede "' -A- ~ on..ı..il'' olinuŞtu. Şam kervamm yt\gm.8. U!Jeııe bu ıurduya bütün Kııreyş ı bulund frunu ~ ~=:u 
~n I§lerı f~~adan betere d~ kötü idi. Fa1ta.t daha kötü olan rüy.ası yun,.._ .wr;ıoa 'VD'l ın ~e hazıtJ.anan Müslümanla- eşrafı &:a.tı.Jnuştı. İştirak etmıi-' eoeıı Ebu c"' 
gıderken sılalıtan ve ge!1'11d~ sey mi.Uetl~rası durum Büyük ~d·ğre0 Anl~ ~~~~~ rıu ~ d~ .-.~. ~ IVSJ'll~birı~v~Oda zafer sariıomı 
mahrum. bırakmak netıcesmı Brilanya ile Fransa.111n 't>irl:rir~· mnıo:. ~ ;&qw........ ya~ tabının ettigı ıç:ın za· Hazreti Om.erin kabilesi olan .oom:1~ 
verecektı. rine sı.kı sıkı bağlı bir halde~- et.mek ~ llW:mışt.ı. fer ii.:lıbenfu.Mı Miekık.elila" ;YiiziiDe ı&W Adi :ka.bilesi dd:i. - Büyük d .. 

Biraz sonra ltalya,ya. karşı lışı:nalarının gayet ehemmiyet Ebu Lehcb.., Hazreti Muham· giilee~den emma.i. Mekkeli& Ki.iSlWna.n:lana kökiiiDii .kes- tıanımedııı 'Vi-~ll'Lt'J~ı 
zecri tedbir.lerin tam bir ata.le- ke.sbett•ö'ini sezdigı~· bir ilalcikn.· medin vıe .M'tisTtl:nuınhğm 1lmml· rin zaferi kazaıımaın dmnek. ilk mek üzere kısa zamanda ıteP.lcil kaldıracağız! 
te uğraması da düş.ün:ülilrse da bu Tui devlet arasında bir su: .4~daıı 4bir!isiydi. Müslüman ordusunun mahvol- edilen Kureyş ordusunun Meık- clı'bine geçin:ıca ı:; 
blmdan daha u müsait şar.tlar uçurum vücuda gelmiş alınası Bö)ı1e 'Olmasm& ~eB, Atik& ması ve Mulıammedia ~gam- keQs ~ görillmiye değer bir D · u oenç Ali1i 
.iç.inde Japon.yaya karşı m" raca- idi. Bu. deniz a.nlaşmasınm akdi am. ~ ıfena .bal.de~- iberliğe ebediyeıı"Vedi-et;mesi -ti&- mam:sra ıidi. SOkaklar, yollar ed egız ! Dm"''1""'~~:..;... 
at edilecek zecri tedbirlerin .de .altı ay sonra Bilyuk Britanya aıq: ıme1m. kaıhnlarla, ilıtiya.rlar4, ~ocwk- :ar s.tt:~ 
daha fazla .muvafakiyetli .ola- Akdeniz& İtalya ile 'bozuştağu - Laıti Uzd. 1mlCki için. •ı !Ebu. Cehi4 nfm bzansıc.ır !arla dolmaştu. Gidenlerin ce- n o1tüııü ~:ece~~ 
caklaı ı farzodileme.zcli. Her hal- z:ımatı Fransanın ittihaz ettiği ~ lDıe kendim Çlkmm, ne-de ğmdrm eımi:rı olmakt.a. ha.kh idi. samtini a.rttmmıJc, ma.ııevıi.,,...,h_ 
de öze alınacak tehlike cok ta:vru harekette tesırlerini go&- ibedel. ~! Çüdiii Kuren .crclustmu teŞkil nı yükse..11:mek .i~ :her kaf. 
büyüktü. Hükfunet Uzak Doğu- termekten ha.11 kalmamı~. DiJe bi:iyÜ!k ,_m ebniı;i eienler dem1r don.lam gar~ bir ses '91nyom~ Mekke, o zar ~ · 
da böyle bir maceraya. atılmak~ {A:rfrn.sı var) ~at Ebu. Oeiıil~~ ~ Bil tra:1nmumlann aawL bdaı-ıböyle ılıeyecanlı da· 



in iliz - ü i ifa-1 las a cı rmda i 
in t m m tn ı' n ı• - B!ı§ ta;.fı 1. ttıcülO -fil çaliLm:nk ve H vay ad!ılannı 

1ükfirivonız • :n:~.=n~emı:.gal et-
UI ..... !, 

1 
. 1 Amiral Nimia bu plfınlm bo· 

-&ıJ _"'$, ınoUle- ea. çık.ardı. ve Afrika harbi 
- Baş tarofı 1 incide -24 t sonr.a Aleouttmmes adals.rı dolayla· 

nndaı ooreymı eden deniz çar-pışrmısında Jnponlann Midvn.y- ya.releri Şimali Afrikada İngiliz 
Filhatdka bu müzakereleri da uğrod!k1a.n kayıplt:rm tesir· z hnva altı.nlarınaı taarruz ebrni§. 

laldp ofun yhml dört saat ~ ıen gözükmoktedir. l~~· Akar ya:kıt depolaxmdım 
fında ti anı aya vanlınış _ __,;,;..._ ____ __,. ____ ,ı biri yaı!nlmıştır. Alman ıteğliğio.-
:ve muahede de 26 Mayısta ln- bu a:kid ıta.ra.fa tevcih edilmiş bir _ de deniyor ki: 
giltere Hariciy Na:zutığında taarruz Ur.erine ıuuı.1 haline ge- "Şimal Afıikada Birhalcim 
imza edilmiştir. Müzakerelerde çecek olursa diğer nkid tanıf, Yeni na bir layihaya göre, yol ar devlet ve krılesi etrafında yapılan savaş-
Moloto Çü • '\'-e Rd d bq bu §Ckilde muhasom giriş - 1 la lar ~ırasında iki bhı esir alın-
Jm M. ;rr ... ;,ım, Tu w İse!'- miye mecbur lm.linış olan tam.fa arı . O ra iki klfima ayni mı~. Bunla.nn büyllk kısmı 
yet, . ~J of, Att1 ve her türlü ynn:bmı, asker! müza- Gcnoral de Gol ıtnraftnrlnrından 
,fngiliz ameı {•uımay b şkaııı hereti \"C iktidarı dahiliııdc bu- Rus muahedesinden b.iliseden ~ .. ~i yekiileti Ş ve Koprlller kanununda tadilllt ya- mlırekkeptir. Burada büyük 
aa bulunmuştur. luruw sair mUznlteret ve Y&1' - i§çi mebuslo.rda.n Arthur Gıren- l proJ"'YI ala.kalı Vekii.letlcrin tetkikine arzetmiştir sayıda top, birçaln mat.örfü ara.-

dımı dorhnl ya; :\ltlr. wood şöyle domiştir: Yeni proJe ile Y. pılncak yollar (Devlet yolları) ~e (Vilayet b_alnr .. alınım.5 ~ya yokedilmiş-
•ololofun U~radat{j İSmİ Madde 5 - Bu mndBe, i1tl "- Meclis, harpte. ~·o barışta. yolIB:rı) n~ıyle b ~1 iki kısm ayrılmakta, bunlnr da sımfl&ra tir. Du..c;r.ınnın Ub'n:tdığı ka.YJ.Plar 

yüks • a:lcıd blrnflndm Uçüncü mü.~crck bir sw·otro ve ar.1ra- taksim ~m 't:tedır. Böyleoo yol inşa ve tfunir işleri yeni esas- hayli büyüktür., 
rıfen M Stni1h maddenin ilk fıkrasında yazılı d&.ş olarak ça:lıştığınnz luılckın- lara bagla.nmaktadır. Röyter'in bildirdiğine göre, 

__ .:,_;;.._ __ .:;.." ___ 1i_1• ___ h.kllıl rin kabul odllınis olduğunu da.ki demeci m dcıin bir ıncm- Lılyihanın bir rn ddesiyle halen 18 yaşından 60 yaşına kn- İngiliz hava kuvvetleri pazaı:tc-
knl'Şılıklı bır itilfı..f ile tn.<;clik e- nunlu.k hisiylc kaı;ıtlruınııştır. ?ar crlr~.k~ere ~nalısını ol n yol vergisi 411ükellefiyeti kazanc ve siden çarşambaya '1mdar üc: ge-

m~aya giderken ... 
Bu ..u'llilil. M. Molotof, İngiliz 

hı aı .. un: tlerı kumand:ınlıA"mı 
r.t!-'J.I'OJ; etıı ı_,, kumandanlık km
' ı.;. uu lııgı!ıtereye getirmiş oln.n 
R.Qs; •c:µtgı um At:lnntik ~1<Jlunu 
~un len ~beli ibirı to.y-
g ~ ver..nııştit\ 

M tof. Londra<la hav.a 
tmmb:utlınınttl ııımı1 vukua ge
~ ~ ho:.;ro lnn görmek için 

anı metni 

diııce ~ kadar meziyette kala- Bu meseleruıı mfü;ı:ıJ;:cresine bu ıra~ sahıbı lıılumum hakiki ve hüknıi şal.uslar teşmil ediın1ek- ce ardısıra Giritte Mihver kU\. 
calttn·. Bu ~iflenn kalnılü ge- '3.k<rn!n devam edılr. ıe3ini hiçbir tedır. vetleri tarafından isgal edilen 
cll 1k~ bu madde 20 sene müd· kimse i3temiyeoı·ktir. şu suali Eka11iyetler~n nGfus ka Jtiar1 hava alanlanm bamba.lammlnr-
d~tlc meriyetf:e ~nlacak :ı;e bun· hiçbir şüplıe his .i olm ksızın so- * Dahili}"' \Tek il ·ti asıl meml.:ketlerlyle maddi aliılmlAnm dır. Bu alanlardan UbW.da 
d_nn •. m~. S .ı~cı ~ ddcde t~s: rabillr miyim: fuabed neşre- kesere!> b~. kn yer-ı.:me _ereümle tsta.~bultla yerleşmiş olmaları Rom:nıel km"\·eU nne-:tnJ;:viyeler 
rih edildıgı gibi, akıdlel'dcn hını dilini§tir. M. 'E.\\e ı meclisi \'e ha.seb~yle. !lüfu., kut:illfü~nndc lmvvcdt"n düşürolmfüı olan eknlli· gönder.ilmekte Ye İngiliz hatla· 
tıu ı~~. fc i!olunwı ya ka- dışandn bulunabil şüpbcli y~tlerı~ halen oturm~ta bulundUldan yerlerde nüfus kaydı t;c.. n P'erisinde hnreket yapan dü:...-
d!ır lıü.tmu oarıı olacaktır. dc:iınsel~ri il5.n Pdfien bu muahe· sıs ettirmek me burıvetiııde olduklannı tiilfürmi..tlr. man uçak filoliın burolardin 

dile 6 - İki yüksclt nkid deden ba'.: kn. lı rhıınvl gilli bk 'il" havalanmaktadır. 
taF.ı.flar, her bırlnin emniyeti anlnmna mcYettt oım:digı lia.k-- Avrıupa haUmda trenler I l •• .. 1t.aıyan tcbllğlnde şunlıi.r y.a-
m f ailcrini düşünerek sulhun ilnnda temin edı>biJn mi?" aş tomur zılıdır; 
yeniden kruulınasınclan sfo~~ M. Eden hemen ~ı ccv bl \•er- Anl:ara. 12 (Yeni Sabah) -1 "' "Akdenizdc dlışma.n tarll.fm-i 
Avrupadn emniyet \'C re i,Uuu mistir: Trnkya ko ınilerinin tccrı.ibele- -.Btı!i tarafı 1 inciile - dan toı"Pilienen biı· torpit:o mulı-
tı.uızimi iwı sıkı \'C dostnne bir "- Yapuan anln.şmo:nmı bıi· ri iyi netiro vermuıtir. Avrup Yin bu km. rn mc hükmüne ribimiz .kaybolmu ve .ba:tmıştıı-. 
işbııliğl ik beı-al>er ~alı.smak ü- tün metni ncşredilmi!ııtlr. Her- battirr-.dn seferlel' Pl'lr.ırtcsı \-eva göre., 1':1ıUi Korumu Kanunu- Ortn T-amntoda. başka bir biılfü 
zerıncI.;. muttıbık kn.lmı§lardır. h b · l h' Salı günü başhyacnl~tır. • nun 21 inci m:ıdd~inc istinaden k tı t-n ... •

1
-- ı..· 

Bu ına;ı·,~att" ı..:Lrle"""·lts mı'lletle- angi ir muhiyettc gı:z i ıçbir _ "°'" a ·ın ya ~wm :vır mayna ('<U-.11.~ " rn "'" tanhhUt yoktur:· _ Jntisat Vekaletinin tcSbit ve p r.ak b&.tınış bulunnıaldadu'. 
rin menfa...ıtlerini gö::r.etee kleı· ll d 'f' 

1 
• • d fazs. etmek oldu •uııu ~>amı - B!!!vekiı.lcliıı ta di i ıle kömür 'L'avf.alarm büyiil-. kısmı .kurt:n· 

\TC k ndilerl tf'l \ lU rzi gooi ~ GJ ueoroe .. lll SÜ e dır. istihlitkini tnhdit:'\·eya biMısıta rılnuş vo ölenlerin aılelerine ha· 
. nım l - • Ve 04~ de\'let· 1 lnndra basimnda j istihlakte. tn.sa,tTuf temin ede- ıbeı: \'Cribniı,:tir. '' 

lerlıı dnhılı i lcrinc kaı:ışma.m~ B nd 11 sor.r.a '9tı% :ıJ.ıoı reski1 . ook tedbirler alnıacakbr. - ~ 
prensipi p,cr ı;ııı e hnıeket cdt:- Baın_·ekil '\"C en kidemli aza~ .. ~ıanan yenı pakt ~rok ln- aı- -~-,~ "'- ~~ ~ ""'klc....-~i.r. ~ • l gu ~ k'·· A J d gım uu..ımnatıı göre .IBb-
vu ..... Lloyd George ~~le demlırt:ir: ız, ,.,ere ~c:;e m.en m.n.-rn • t v kiil t• v·ıa 

Yük ek a'kid t.~flar, biribir- 'L- 20 seucdeu fazla blr za· yo ve baınınnd t. ı; m~ tefsırlP.re e .. e ~cc . 
1 rıetl re ve- r.:ır :ı::-ı ı 

I
"'-nn"' lı."•""t·• ... so11..... mümkiln ol ......... ..+ Mı~ k kl nleoek komur mıktnn tc:;bit e- " . lll - ""' , ... " '"'"" •... nau Sovı.ret Rusya ile BlivUh Y .~ ... ır. . 1 a·er ayna arı d"l_.._.. _ _.:_ E ı......; ı 
olan buttiu iltt1snıli yaıtlımı yap- B •ta: ~ , - l .~. . Jknilz 'SUSUYO~nr 1 ıucz.LQLl.I• l n:-.un i ıtıvaaı İ· nıa\rı tal nrrür ettirmiş\ :rdir. n nya nmsmo.a wı aşma ~.a- n·· · · çin halka kok ve 6Önti kÖk. kn- SINEMAsı ve- TtYATIIOSUN'ida 

Maı:ıae 
7 

_ A'kid tanıfüı.rd m si için çalı§mı bir danı ıfati- un sıt'b!r mkn.n b~tün L?n· lorlferli apartımanlara valmz z A 
1
• 

her 'bırı~ı, nim fikıd t.ı.raf a.- la Başvekili. Haıımye_ Na?JI1m drn \'e e~:-E g-rur.ctel rı, İngiliz - Krip! maden köınürö ı-eril ek 
ı~·hin mlitcvcecfü h ot-hangi va Hüküm&ti bn muahedeyi iın· SOl-yet ıtt.ııakı ."e Molotof - tir. Halkın dalın kolaylıkla lcö
bir i Ufak ukd tmemeyi ve hf."r- zaladıltl!tnndsn dolavı tc:brik O· Ruzvelt anla~'1.ıasıyl<? meı gUl o1- müıiinü almasını temin ccek 

llnngi blr 
. 4-:f .. ı.,. • tu· ' etme· deı~ Bir.len~ yıl (•noo bir mt:ıı.· mu~lar, ve sllt,,nla:r:ında bu hu· har.ı tedbirler de alınm"'-·+.r s lJ G UR 

.... nl\u • '--..:ı ,;ı,n • susta.ki ha;b<;,.krc mUlımı blryer ~ .. . ·s-~ • 
m·"yi t..'Ulhhüt ıwue mevcut 0 Y 11 ~ myas~.... n.yımıışls.rdır. Biltün bzısın bu~ . Komur fiyatl&rma • hangi 

dde :S - Bu nualı e nıiinı ta birçok ngu· ynnlı~ V pil· sena ;kurulması t~sa-..-ı-ur edilfıtl 1 bbll".ul _mm •• ~, ı~·~caktu-; tst-an- &ın hnrlk.ıl.'lnııı knçımı yırıız 
dtu· cabuk tasdii< m:mu~ ve hattli bıı haq~ dalı: ikinci cephe luıkkındnkı l1nbereı da ko~ tcvg.ı:ıtıruı 1 'lem- Her rr~ saat 21 de Cum;;ırtes: 

itil v tıısdi~li nüshalar çıkmnınıs ol c~tır." icı~ret etın-1•~~:.. mıa.dan ıtıbaran tekrar bas.lana v-• t:A'-1.~.... ı Pazar günlrui matine sanı lG d 

=~~daoklu~1 ~ ~~ C::. Türkiye ve Boğaziar Newyark basmmda o.Aktır. ıiP .. m!l!E•••
45-•-•••& 

Muah ' tusdikh nw.halaı1n M R ı+- -tl\A2 d A. • Ne'11'U'Ol"k bamnıntn tefsiri r.i- A~ f2l•rrnn T •1 wr s ı· .,.. s· ·~~ :tisi ıieriull vürürJ.üğ gire· • ur.ve., ilnt c ~T.Dpn.- .:.r ~ v cue,... .ı:a .-w.· mı ınemasında -

b 
.. . M ı • da açılacak ikinci cephe hak- ne gore, Amenknn SlY mnh· Bu Mne ~. :ı.. .... nft~ ~u-:.ı~. .,..;;...,_ •• 1 l"k \"8 unun urerıne • os:m\·a- ~ .. fili ~ n . ...ıt ı ~ f ~-'"Cf 'm .__ .YV'"' • .......,~ b ....... 

Bi ~: ~ · 
1 

.. · ti _ .kında hazırladıgı mesaJı kem· l crı. son .n.uzv~ - o oı.o 
d .. ~'ıetlerH:.,.ı. .lu u .e dy greye vermiştir. Bu mesaj tas- anln..muısının Alnenkan hnlkı- GÜNLER ES'UD le K llık unum arasın & 

1 
,. _, ~.- u.~ f. ~-:~ .. ,; b~ ,, -s .__ 

1'"' T :ııuuuz 1941 C- im 'J'anmtş v pie ~nr;-uturmıştır. ınOruı.O nın Ul!yuıt il ı-.se:-ıyetı w.dl· 
~ne 

1 
nm emri tattı k- B~yaz Sarnyrut iltlnci bir cep- fmdan pek büyüU bir mcmnuni 

lıcnin te:;islne ait b1ltün aEkerl vetla ka:ı'Sllanmw ol u,ı;,• müta-tıı·. J & ... 
Bu muahede. in binnri v i· nokt:ılnn görüşm~tur. leasmcb1dırlar. Anıcı i1·an hruh.ı,' 

km i mn h rden mlıreldrep ilk Times gnzeteslnln V ington ~in kazaııılm~ı ictn. 'fnsk~ 
ıusnu, ytlkse!· nkh1 tnrofüı.rltı Muhabiri: "BeyaE &ray müzs- V,f}- ıle da.hu ~ı bır ·~•r!ln"ıılrn 
Afm, :}·a v.e vruparfa Alnmn- k~crinin Tü iyey~ V-O Bo~ luzum~ kanı bulun~~or. 

roıt.Kçm sozr .. ü - ARAPÇA SAB.RIL1 

Şarkm ses A U lVru O-' iN EN sa . 
Kralı R [ 11 f' ŞAt.fESERt 

16 lasmı.1iJi t.e'lanil filin lrlrdmt. ngün s:mt ı tlr: tendlib 
A'.rlNE 

yanın t .u_ harekcllcrina A:1- ğaxlara taantık ı.:~ meseleler- Fm ga~etelermde 
manya ile birlı1tte i.. Ura1ı: e~~!.ş 'le diğer h:uık:ı islere: ele t ~mil • . ., .. . ,.-r••••••••••••••••u•mm•lla~b. 
olan d v l lbun tew;usu- edildiğinde &Uphe yD'ktt.lr., di· lleı nki de. cıkıın. d~uldi .. ·1 R~ttt tawınmo;ı san 'ntlc!l.rı PlivaııiM 
ne kadar yürüıiükt kalı:ıcaktır. voı·. balı gazeteleri. ye.."lı ıttil'akı ba· 

lliYınnY ~1e A-vrupa·1' Muahed nin 3 • 7 ye ltadtr · his mevzuu ediyvr. •• ' ıomat,, 
ı rm knr.şı hnrp ic· • olan ikinci mı. yirıni yıl yü- Rusyaya gani' yar.dm1 gazetesi Finland&nın B ı \':iY..-

-oo hnrpten sonraki rfufilkb: kalacaktır. Bundan .son V.aşingtcmde.n lıaber venıaiği me- kar!İı yapılmak olan sa-

SYLVIA SERBESCU 
16 Haziran Saiı Gün-O Attşam1 saat 21 da 

l h müzaheret'' i - bu müdd lıı ni~yctınde. ~ n~ göre. Birleylt Anıerika ıle '\'.ıl.Şta hususi Dır. dnnım mulıa· 
ve. ~v-yc~cr Bır-- kid tcunfl ~ bln~ muahede- Sovyet Rus}'• a nda ö.ilirtç !amsına devam etti~ini QU.nkü SARAY SİNEMASINDA 

Türkiy ı ıiay 
CEMiYETi ME fAATINE 

IAl.c.._.u .... Hukmrıeti urasın· v4 fC'Shod:ecegme daır 12 ny ev- veınıe ,.e kira.fo.mnya ait -dla'tik n .... t....a..._ • • ~ Fi 'dü ' 
.uMl!.llllıuwı.u. u...,uuh enin tui ~·el haber verme.ıse. muahede iki ~-zr:nun ""~ n . şnıa-

t~..uk} l - Fıallık hükume
~·ıl, .. o'I: e so yalist cfunhmi
t•etl(rı bırlıgı ar lti ittifik 
nı uı.:ro· e vilksok akid taraflar, 
Alma.ıı.,. r.l vrtıH'.ldnki laar· 
r.ı.ız b.ı.rek ... tl "rinde onunla müş
teroıt Lıll l -..·lct.!ere kurşı yek· 
ı:ü,g nn tt: •· :tlrlli ym'dım ve as
\(""ı 2 ıu :ah rette bulunmayı 
t..ı !Wt C"' <::I Cl'. 

ıa<l e 2 - Yüksek a1kid ta
nu., ü:kinnetiyle ,-ey.a 
h"•r tlırlu taarruz fikrinden .sa
rih bn t e ,.~~·en her
tı.a f'ı b!r Alınan hUkfün~tiyle 
..rhm~ bır müzah"«eye giriş

°" ~ Aıtm•.nfa ile veya o
nun la A vrup la taaITuz hare
ik . !le iöulunon ili· 
80f Iwrh 1 i bir devletle, her 
Uri ul n tl a:r :sındaı im.Y91-
lıkldı bir itilaf olmadııkça mü· 
.tnrclro ,~n sulh muahedesi n:k· 
ctınL"trıe 1i .tmı:hbut ederl~r. 

M tdde 3 - ~iks-ek axi i ta
r lar harp sonu devrosiude sru
ihu muiıa:ta.zu etmek ~e talUTll· 
u n et eyl~ch gn;yele
nnı tEn- n ı.çin, lt ıdilıniyle ay
nı iikirde bulunan diğer dcvlet
t~rl Tl ::rck bu h stldt.i tek 
Li ri muşterd• n tetkik ve ka
bl l ı:n.tneR n:rzt' oldı.ı:klsz:ı-

van '!er. 
1 '7: !iı tekliflerin kabulü-

ne ın~n. ilti yükselt tUcia 
· muha lrt3n netioe -

9 , • t~ 'te'l~ -
ri.ıriı.nli \e Almanya ta.rafından 
veya onunla Av.ruıladcld ttı.."'tr
nız har inde müşterek bu -
hwn.n de~ 1 tlerin lıcr'hnngi bi -

ndaıı sulhun ihlfıl e -
dil.m mi imkansız iblr hale ge • 
ti.ri~ını t~ icin iktidar -
um lin l bul n 11 bütiin 

birleri itt.ih~z etl~crldcrdlr. 
an 4 - Harpten cmıki 

, .. .,, .... ..,.,.,{} ·ırn.wı· a.kül tnmfiar -
d~ birı 3maıt~.n ile vey ilçiln-

.aAHA-... U.. ildııci f mla 
~ n vlotlortlmı hcrlı:ın· 
gl ba: yl , u <le t fında.n 

-ı.ıd taıxütan bi1isinın fe3l1 ni- yapılttn yeni anıa.şma Molotof nı ıoldugunu belırtnıcl:tedır. 
l;UU d Ye Cordell H"uıt taraila.rındroı 
yeti yazılı olnrak dab·t evYel cıı inrzalanmı""--r. * Lonclta t-i'~re ,..,ni 
bifüirmWrti mttteakıp 12 Y da• ı;ı..- .- UIS ...,"'

4

"".) w~-: 
ha. mttı} d k~" ktır. lk · · 1"İt • • Kanada takvıye kıtnL'l.n gclmış-

Bu muahede, 26 :Mnyıstn !..on- 1nC1 C8ısu iŞI tir. Bunlann arasında piyade, 
drada, her ikisi de muteber ol· Bıitanov.a a ·msuıın ha\•.a islihk&m, n!lkliye ve myyn:re 
mak ih:eıe ~Pilizce "? Rusça muhnlliri .A.vrup;Uıi. ikinci bir topeu sımflan vard.tl'\, Bir. Konser 
o'l,.:r-..tk tnntım ediltni tr. ~he. açmak için yap1lac.ı.k işl~ - l . • • 

'Bil muah :1 tn iJt adına rin {'.n miihirom! b.'\'rnP<ı snlrille-. * Londra. -Teev.ızı.yon mil- Program: B~ı • L:Szt ve diğerbil;'Ük şölıretlenn eserlerinden 
M. Ea n ııı; ~ ·r Birliği a- rinlıı bilha~a bazı.Jrosimll"ri nu. •ehassuıı ~il Omn1d Brown, ı müreJtke.r.fu·. ~tıer Saray sine~ gişelerirulc satıl~dtr. 
dtnn M. :M ı1 t · ar- riude lım filtünl~rrtinü muhıt.· bir. ku& neüocsiııde. ölmilitür. 

dır. 

K.arşdıkh nrasaji r 
lngilltre ah L~ e Jorj-

la So'\'yetler '.Bırliji Şurulnr Re
isi Knliniu amsında m~sajlar. 
teati olunmuştur. İngiltere 
Kralı: 

"Bıı muııh~ momlMtetteri· 
miziıı '·apınakta oldukları çetin 
~ ynyuz mücad ı i gayr~t~ 
!erini göstemıekte ve zaferimi· 
zi takip edecek olnn yıllar igin· 
de mem1cl,,cllerlmizi to.m bir iş
birliğine ,.e hırşı1ılfü yırrdıma 
~'Wik etmektedir. Muahedeyi 
benim gibi sizin de samimi stı• 
rette luı.ımlayacngmızn ve bu 
gayretlor.ı.n yalnız memleketleri 
miz içln d~ifil, bnfün dllnya için 
faydalı olac.agı lı:ı.1tlnndaki ıta
nan.titni ~1aylaşttğımıza inanıyo· 
rum.,, demiştir. 

M. Kulenin verdiği ceva-pta, 
mua.h in illi memıcxet nra
sında irbirliğini ve 'karşılık'ıı 
yardımı temin edeceğine ~in 
ollluğonu, pakti samimiyetle 
karoıladığml \'C 0JUtn 'bütün 
dllnya için faydnlt ola~ 
kani bulunduğunu bildinni tir. 

ıç ·ı1çilin telgrafı · 
M. Çorçil, İngiliz - Rus anlnş.; 

masını iyi .kn.rsıladıb11m bildir· 
mek. üzere M. Staline bir tclgrtıf 
~ 'c dcmlştır ki: "Zafer 
ın~;mdir.'' 

Avam 
Avam K Jarasında. lngiliz • 

Sahilde ve gemi kcnarmda: 
koca. ~ar, küçült lrn.yıklar 
toplanmıştı. Doruze atılmaya 
hazırlananlar vardı. Ancak lmp 
tan Gabeson'un verec"ğt tali
mata göre hareket etmclt Ur.ere 
tayfadan sekizi lın hnlla müdn· 
hale c.tmemcya ~ ediyorlar 
ve. denize atılmak üzere bulunu 
yorlardı. 

Neye )nrar? Aı'tık m.ıyun i
çinde ııe gcııç İnr;ilı1. Misiııd>'n1 
ne de Eeki hay\'lUldan e r vt.r
dı. Ya1mz kttzmıın uğradığı yer 
cfrgrıuda. ı~anru isltcleııin 
enkazı yiızUyordu.ı Lion ge..~t
sinde Sata bayılmıştı. Kurtarma 
ameliyesine nynUuı gemiciler 
kaza~ n hangi JGliknnlt'lte 
bulwıabileceğini ~ · uğnt.8i· 
yorlarken tayfndan bnlsı Irran 
sız arkadaşlarına.; 

- Geçmiş ola... DiyodaMı. 
burada sular hiç re sakin değil. 
Dibe gidenler mutWta. gamiııµı 
albna kaçmışıardır. Nafile zah
met. .... 

lı"akat uzakbn b'rtıtl m ses
ler işitilıli. RlhUmua huluııan
lnr deni~ üstündeki bı.r ı.kı ka
yıktan hayret ve deh et ıaaretı 
görerek geminin ort.amm gor
m~k ~ lınmım osu.ı::tlılar. 
l3utıun üzerim;, gemide b unım 
la.r da öbür furnfn üş tlil . 

Görülen manzara hakikaten 
luı.yret \ .he rcc; v.ereock bir 
f'. • ·di Lion yirmi metro 1 .. 
dar açıkta su ltaynrunı , derken 
"Genç Mls,, in vücudU b1;linden 
bir kayışla tutturuımu.s olaralc 

il =HiNT 
• • . "' • • • r-. ..... °"'"' ..-,.--.,' • ..,.,..,.. ~" .• 

suyun üstüne çıkınışti. Bn ka-i ~ hi.li kalınıyor. 
~ Dedenin hortumund n b .l Hattfı. belki bu muayene ile da
ka bir ~ değildi. Arkasından hn~ Dttafındl. birisini n
bir. ad& ~tıkil edcı· gibi filin ko· yor, bi · 'ııi bnlmak ümidinde 
ca..gövdest :ortaya çıktı. mtlunuyordu. Fakat etraf tbp 

Nlikemmel ve zc!ki ha n lanan halk heyOO:ınlı .s:ılınelcre 
F hl.din vüoudütıü suyun üır. _ it olduktan sonra d;ığılmı!l· 
tünde tutarak sahile doğru yit· tı. Şimdi yalnız gemi nm esi 
riiyordn. Rihtmun ,.. ileri· 'V tayfmu dol~y&du ve Jnııı. 
de sığ bir sahiline doğru gitti; lardnn da lıic birı Rahminin tet 
furhadı bıraktı. Koşu.şanlar, kikatiyl an yeı-ınde ince el 
~ta llişim ve Cemşitle knr· yjp sık dokumasiyle alakadar 
deşi olduğu halde Ferhadı kır. göııinmüyotdu. .. 
parak kamarasına getirdiler. Nihayet hs.roket saatı gçldi ..• 
Bir iki dakilm onun teneffüsıy.- Lion'un çanı hll.ZU'lıkfurın ta· 
le meııgal olan Rahmi Ef di mam oldUc:,OunU nb \:erdi. 
Ferlwh l-...nrdeşine ve Ha · e :kendWne daha 
bmı.kamk rıhbm:ı indiği zaman : . kanuır.ava 
büyük l>lr !kalabalığın 11D e,, verleşmişti; gemide süklın \>e 
yi hayret ve takdir ile seyretti· ıintiumı t etmillti Ye ·yal
ğiı:d gfü'liü. Koca hayvan nıtit- nız kaptan ye lıı e k .. ptan Ga· 
hiş tiır hamle ile kendini s!l.iıile bc3.0n b o. ark nrına lmr.n 
a.tmı~. @:n sın sonm knp la baklanda. izahat 'Yeriyor, g ı; 
müm''itereye girişen Rnhmi E- Mi · ile file ka~ ı ha~Tct :vo 
fendi gemiyi biraz dnha yanııı:;. tn: .. dlrini r ed oı u. Bir 
tııttım.k a bir. · , ele buldu 
ve ııllede,, bir tıil· bır gp.y-
~ sonra. urun i no ve 
bu::dcln "ı, salim alındı. 

İki p;:ı.rça,ya ayrılan iskelenin 
bir plll'Ç1!.CI henüz oııılM'dn, y -
kında idi. Rtıhmi, ltiı ln ı dik
katte mu • muaye· 
ne sıtrumUia tt un CÜ\ ~ö~ 

1-~i-l l ı 
Tam zaıuanuıda Lion'u rıh· 

tıma baglıyaıı halatlar cöz\ildü 
ve blı· romörltör, F'rnnsız vapu· 
ıunu nhtlınfüı:n ayırarak Mo.r
maraya aoğnı çekmeye bm,dadı. 
Ferhadın k:ı.marasındn Sam 

ile birlil..1:.e d5rt arkada top· 
!anmışlardı. İÇierinde h üz 
Sara lı yooamm teskin edeme· 
mişti. lförlın.t, kendisine lıaki· 
kat bir o.na. s.efkati gei..tel"en 
bu ke:dıru .kucaldayar.ak dedi ld: 1 

- Bu da geçti .. Artık endi c· 
ye. lütum ~ok. Hem gor.ilyor u- b 
nuz ya, Dilde ben.im yanımda 
bul.undukç.a hiç blı tehlikeye 
mn.rm: de~ilim. 

Cemşit, Dede ·landaki bu 
ta:ınamiyle i tirat·· 

1i iJL Bu 

. 3 
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Y ÖR O K A 1
1 ğu. S:ıym Bayanlarımızdıın gördüğümüz• 

L 13 Haziran 1942 teveccüh ,.e rai!bctc k:ı.ı~t iÜkrmı 

7.80 Program 10.30 Ajans A rvIE bnrcumuıu ödc'rnck için bu defa 
7.33 Müzik 19.45 St;rbest 10 . Ama-ibdai\ gcl.lı'ttiğiıniz: en buyiik 

Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur 

.'~~ lf~ !ıaımıımn ~ \ ~. l:'alkat bir kerede hakem h&
~.C.ilmli§tü. Yörük! ~ olıv y«ıln-0 sor. 
?Ü kemanede duruyordu. Yö- - Kava.soğlu usta.! Bağınnca 
~.Ali, bu, S€'fer ha.ımınu ym- ne diye sorayım? .. 
miye karar verımişti. Fa.lknt ıiyi - Sor bir kere be! •• 
bb· fırsat ibulnutık liwmdı. Mani· Caz.gır, ha.kem heyet.ine gddi 
li sarma ile yenecekti. Yörük ve, sordu: 
IAH, kemaneden hasmını hava- - Usta.la.r oldu mu? •• 
!andırarak sannayQ: geç.-ti. Ve, - Olmadı. •• 
eliyle arkadnn hasmını k&Uk· Ccw.bını alma.ıun mı? Mesele 
liycrek sağ eliyle de :koltuk al· ~ellanmL~tı. Zavallı Yöriiğün 
Jından tutarak tcsbit etti. J{el galibiyeti suya düşmili'_tU. Yö
llemi5i iki tara!ta.n da bağlamı.er riik Ali ile, Kel Memiş karan ve 
b. Memiş, kendinden emindi. Cazgırı btkliyorla.rtlı. Cazgır, 
~örüğün kolay 1kolay sarma ale ortaya gelıli. PehlivanlanL hitar 
k:oodi.~ini basıp ceviremiyeceğine ben: 
knniydi. ).femişin J;af, ~ında. kla- - Olmamış diyorlar. Bir da· 
sik o)'ltnlar vardı. Halbuki, Yö- ha tutacnks;ıruz .. 
rük, hasmını . amı~ ... dan lıa~ka Dl"yincc, Yörük Ali: 
tüıfü yPnmiye çalışacaktı. Arna· - Hakkımı yiyorlar .• Bir de 
\'U'to'jlumın kendi.5iuc göstcıı:'li· Arnaımtoğluna sorun! .. w oyunu tatbik edecekti. Hattiı - Soroum oğlum .• 
Yörük Ali, sarmaya gl><_:ince Ar· - Ne diyor? 
pavutoğlu, gösterdiği oyunu - O, oldu diyor .. Fak.at Ka
be'kledi. Bu, oyunu Kavnsoğlu vasoğlu, olmadı diyor. Hakem 
Koca İbrahim dahi blbnezdi. heyeti de olmadı diyor .. 
Ka,~a-oğlu, Yörük sarmaya ge- Deyince, Yörük Ali, sık adım
~ince söylendi: l::ı.rla Arnavutoğlunun otuı duğu 

- Çocuk, .,en onu sarma iie yere gitti. &ı-lıim verdikten son-
r••ncmczsin? ra: 
Arnanıtoğlu, güldü. Ve: - Ali u.c;ta! •. Olmadı mı ? 
..__ N'e diye yenemesin be? Diye diklenince, .Arnavutoğlu: 
- Ba...c;amaz onu ... Nasıl çevi- - Oğlum, bence bal gibi oldu. 

r1.·bilir.. Nasıl yenildiğini ele gördüm. Fa· 
- Bl•lki bir şeyler y::ı.par be!.. -kıat K<.,·asoğlu olmadı diyor. Ha 
-- Yapamaz .. Fakat iyi bağ- kem huyeti dt! olmadı fil\rinde. 

lıadı. Ba~l mala.rı güzel.. Lakin dir. Ne diyeyim ben? .. 
hc·rif sopa gibi... - Uı;ta! HaJ{kımı yiyorlar ... 

Dedi. Aırna.vutoğlu, hiç ses ~ı· - Oğlum, böyle konuşma .. 
karına.dl. J avnsoğ'lunun bilme- Hak daima haktır. Tut bu, he. 
diğı oyunu ona tarif edecek Je· r.ifi .. Sen, onu yeneceksin! .. Fa· 
g ldi ya!.. ı.~aırnt Armwutoğlu, kat yine bu oyunla yenıneni is
büliin kun·Eti,·le Yörük Aliyi ! terim ... Tut, korkma .. Allah se
bf'kl~~ ordu. Yörük Ali, yH:vaş ninle bGraberdir. 
ya.vaş h~~.nun.ı. . okuldu. Bir Dedi. Yörük Ali, bu emir üze· 
@iamlede hasmının sol aya.ğlm rine: 
lwm alttan, hem <ie- toıwktan ta- - Ba.'jü~tüne usta ... Tutaca· 
kru"3k bır nncla doııd!irüverdi. ğım. 
Ve, olanca km:ı:ct ve ağırliğiy- Dedi . .Meydana. yürüdü. Ve, 
ı <İ.c .kalça iizerınden yü~urndi. hiç laf ctnuxlen çırpınmıya ba.5· 
Re! .Memiı:;, dönmüştU. Hl'lll de Iadı. Ve, bir de nfLra sav1mlu: 
a ılnrak 'c maf!;liip oL.ırak. Yn- - }fayda Mcmiş! .. 
ni ar,;.k d~üştli. Yöı iik Ali, Glir"ş tekrar lıaşlamıştı .. Fa· 
ılPrlu~l :w3.!!'a kalkıp galibi;\ et ~.mt Çalık, Qlduğu yerden mey· 
Lc-fllennnsmı "J -:tı. Fakat Kel dana fırlamış, bağırıyordn: 
~/ıemiş, hasmın üz.erine çuls.ndı. _ Ha:t,.,ızlıktJr bu... Ayıptıı
Paçnlannd:ın ka\T.ıdı. Sırtüstü b 
yere ,;ı.mna.k istiym du. Mağli'ıp u .... 
olduğunu kabul etıııiyor(!U. Yö- Se~irdleı elen 'bir çoğ11 da ba· 

ğıny' •rdıı: 
riik • .6Ji, bai:rırdı: Y'"" .. - •• h kk ~1 • • 

_ Yenildin!.. - orugı.ın a ·mı yt;:\.Jınız, 

Kel McmiR. hiç cevap verme
den giir~ınc dıwam etmekteydi. 
Yörük Ali, ha mın ('Jim.lt~ pn
<>ı:ı.larını bt dayarak aldı. V c, aı;ıl
dı. B~u!ırıv..>ı du: 

re~illiktir bu ... 

A~ ık d''<:rt'' 1 - " u'il .. ım ... 
azgır meydana koştu. 

,rehJi..-:mın ~ra.":>ma. girerek: 

Güreş çok sıkı oluyordu. Kel 
Memiş, haddinden fazla einir
len<liğinden hasmının i.izel'ine 
'bir drlı gibi saJıyordu. Yörük A· 
li, sakindi Galip "'eldib'i ve hak· 

lld kı kaybolduğu halde sessizdi. 
Hiç güreş kolposunu bozmadı. 
Yalnız Aınavuloğlunun söyle -
dikleri kulağırıda idi: - Tamam!.. Oldu. Bıra.Jnn 

gUreşi. .._ .Bu, herifi yine sn::ma ile 
Dej ine<", Kel .Memi~: 1 

- Ne oldu be? .. OlmUJlı.. YÖÇ" daJdka kadar sürmedi gü· 
-· Açık diiştiin .. Daha nnsıl reş .. Yörük Ali, hasmında.n ay· 

olacak he?.. rılarak çırpındı. Ve, bir nara sa· 
- Hayır usta.. Açık dü.)Jne· vurtlu: 

dinı. Hakkımı yeme?.. _ Havda be! .. 
Diy<>r, bir ymıdan da Yürük Kel Moouş de mulrn.bele etti: 

Alinin ti7.cı ine yüriiyordu. Aha- 13 .1 , 

1
. • ba 

1 
- ;ıayua ... 

ı d<' bag1mıya ş a<lı: Ylirük Ali, nara. altıktan son-
- Oldu. ra h:u:mının üwr.ine sü;tülerck 
- Olmadı.. sokuld vı:, birul·nbire t.'11.Praza 
-- Taman n Jldı. Gliı eş ta· g-irdı. Memiş, <iyle bir ça~~raza 

m:ım!.. kenetlendi ki, kurtulmasına im-
Müthiş biı· .r:ırg-R-;alık ba..5la- kan voktu. Yöıiik Ali, hasmını 

dı. Oldu, olmadı ka-.: r,a.cıı ,]evam iykc ·~ronamış, koltuklarının al· 
edol k••n Kavatıoğlu, biıd..,nbire lıdnn haYalandıı ıp iterek sürii· 
se-lendi: b. ·· ı·· yordu. Memiş, ır turu çapra· 

1 rnakincl4 r sayesinde F E M 1 L ' i 
?.4'5 Ajans Dakika liıjjiiilllliıLT:•,.111 
8.00 Müzik :;ıkıştıncı. -silindirlerle gayet kulla-

19·55 Şarkı ve - 19 - nışJı ufak mikropsuz bir ~ckfldc 
13.30 Program Türküleı· yeni :ımbalajlnrla piyasaya çıkardı-
13.33 Tilrkçc 20.15 Radyo Go. Du man17.a.ttan da nnlaşı}-ı Telefonla yapılan rııuh~tVt're- ğıınızı saygılnnnıızla nızeyleriz. FE· 

Plfıl.lar 20.45 tnce saz maktadır ki Pavlofun silah kul· 1<'1-de dalıı lnasıisın iyi misin) M 1 L Buranları birçok rahim hasta-
13.45 Aj::ıns Faslı laıı.'Tlasını bilip bilmediğini Ab- veya. {çoktandır görüşemiyo· lıklarmdan koruyan ve üzüntütu 
14.00 Müzik: 21.00 Konu~a durrahmandan SOl'l'laHı ve 1:;. ı ..z) parolasiyle yapılım anlaş.. iıilerdcn kurtaran en birinci lıdet l.!!!!!!!~!!!~ ~~!.el 
14.30 Ankara llk- 21.15 D!nleyicl te-pan t..ı.rafından da tabaPcanm o-mılar, (şapkanın elde tutlma.c:;ı bezidir. 

bahar at İstekleri ve bombarun mneti istimalleıi suretiyle tehlikenin mevcut ol· HER ECZANE VE ITRIVA.T MAÖAZALARINDA 

koşuları 21.45 Konuşma fili~ nıilc:ıdclenin silahla yapıla- ınadıi;;'lrıın) ve (ş;tpkaıwı başa F • ı B v 
18.00 Program 22.00 Radyo Salon cagını gerek Abdurr,ahınana ve giyıhnc.~i) sw·etiyle tehlikenin e m 1 ve a g 1 arayınız. 
18.03 Müzi1' Orkestrası gerıc:k.se Öıncrc :rnlatmış bulun- mevcut olduğunun anlaşılması 
18.45' Radyo çocuk 22.ao Ajans maktndır. J3urud~l mühim olt4n ~olundaı kabul edilen iş..ı.rctlcı• .• /ii•••••lliill••••••••••İİİİİİİ••••••••••I 

klübü 22,45 Kapaıuş nokta bittabi Ahdurrahmanı~ '!,ayin edilen buluşma yerinde 
böyle bir mücadeleye iştirak hu- (sigara yakılması) halinde (bu· 
susundaki v.mi, ttaran ve scba- lıışulup görüşüleceği) ve sigara· 

Davetler tıdır. Fili ve silahlı mücadele nın yakılmaması halinde a'fdet 
nerede olursa ol<>un ve kime edileceği veya (pa.rdesU elde ge. 
m~tcv~cih bulunursa lıuluruw1 1 ndiği ta1tdirde) gö: iişülcceği 
bö~l~ b.ı- mücadeleye işt0 rnkte:n 1 ve l1>ardesu giyi!i o1 rınk) gelin· 
farıg olnuyacağı. :w~ııau .Ab- dıgi surette gorüşülmivcceği .. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum MiJdürlüğünden: 

l~anl>ul Atletizm AJ•Jllığından: 

Aı;a.ğıda isimleri yazılı olan Ha
kem aı-kad;,;lann 14/0/942 Pazar 
günü t.-:ıat 16 da Fenerb:ıhçe Stadın
da bulunmnları r ica oluı.ur. 

l\Iubecccl, Unvnn Taylun,ğlu, Dr. 
M. Ali Aybar, Vah·1 O~tay, Dr. Nu
rettin Srıvcı, D, Jatfe, Cemal Venç, 
A. N:ıdolsl•y, Neriman Tekil, Ömer 
Besim Koşalay, Sr.karlak, Cezmi 
Şahin Giray, Nazmi Tüfekçi, Agop
yan, Sudi Aziz, .Musa Kt'ızım, Dr 
Süleyman Dirvana, Ali Rıza Söı.cr
alp, Y. Sklndris, Cemil Uıunoğlu, 

Melih, Şaldr Kor:ıl, Filuet Kocabc
klr, A. Klopstok, Haluk San. 

Adliye haberleri 

* Mustafa adında biri hem· 
~eris.i KemaJi dün Ka~ımpaşaya 
götürürken yolda bıçaklıyarak 1 
cebindeki 40 lirat";ını almış ve 
kaçmıştır. Mustafa yakalanmlş
tır. Must.afanın muhakemesine 
dün Birinci Ağır Ceza mahkeme· 
sinde başlanmıştır. Mahkeme 
şahit celbi için başka güne bıra
kılmıştır. 

* Şehzadebaşında oturan Ha· 
sanın evi.ıden birçok yiyecek 
maddesi çalan Mehmet Dalgıç 
5 ay hapse mahkum edilmiştir. * Sarıycrde oturan Eminin 
çırağı 16 yaşındaki Hakkı bir· 
kaç gün evvel usta.sının evini so
yarken yakabnmış, 1,5 ay hap
se mahkum olmuştur. 

Yeni neşriyat: 

BOYOK iSTATiSTiK YILLIGI 
Ve 

CEP iSTATiSTiK YILLIGI 

istatistik Umum r.!Udürhıı;U 1939-
41 senesine alt Türkçe \e Fransızca 
12 inci cilt istatistik yıllığını neşrey
lemııstir. 55 sahife renkli haıita ve 
grafigi ihtivn eden ve 570 sahifeden 
ibaret buı..man bu eseı· mcmleketln 
bütün faaliyet sahalannn ait adedi 
malümatı eski senelerle mulrnyescli 
bir şekli ihtiva eylemektedir. 

K üçük eb'atta, 430 sahifeden iba
ret bulunan <l üncü cilt (Cep bta
tlstik Yıllığı) da neşı·cdUm~tlr. Bu 
eser büyOk yıllıkta bulunan malfi
mntı yalnız Türkçe olarak ve daha 
muhtasar bir şekli ihtiva ,eylemekte
dir. 

HeL· iki eserden de devl~t tc:ltllı'l· 
tuı::ı bütlin öğretim mi.ics.,eseledne 
ve kütüphanelere tevziat yapılmak
tadır. Ayrıca aliikadarlara da bedel
siz olarak gönderllmckte<.lir. 

* iŞ MECMUA81 

Evvelce intişar edeceğini habll' 
veı·diğimiz İş Mecmuasının 29 uncu 
sayısı zengin ınünderccaua çıktı. 

durrahmanııı hadiselerın, \ :t .,ı - ı '-'' ( 1,. 1 .. 1 . . te · . - . . L ıııe e uıvcn er gıyı mıs ıse 
ların. ~ ıt ~thgı ıkraı lll! hem bulu ul~caf:,1) ve ('!'İyilP emfs ise 
tlrendı ale) hi~e, hem de suç. or- , buıu;uımıyacağı) ~·olunda ·ba.j 
takları alcyhındc en km •ctlı \e 
en kat'i bi delil 1~ ·ak kab 1 v.uru!an usu.ler •. bulu~m:ı. ycde-

et ek 
ha.kkr ado ı:ul te u ' .rmde ve sa.a.tlennde sık ı;ık \'a· 

m n. \'e · .:: e uygtın ı d •· ·kı· 1 f'"li 'k · l bulunmnk t.adır. pı an egışı :··'er, ıı n ı anh ~ 
""Iuht" e ı "k'ml . ı kutlcınılac<ılt ıabanca. numarnsı-
ıv .. r nı ıa_ ı er dalı b' .. ·1· · ı 

P •l f • · ' ·· nm a ır ay once Si ınnuŞ O • 
a' o un ve lı..orrulofun nrı- ·b· al t db' 1 p 

dafaaları üzerinde uzıın uzadı- m..ı.c;ı gı 1 • ınaıı e ır er av· 
. dnı·acak d · ·liz z· lahk' lo~la Kornılofun adımlarını ne ;>a ~ı . ıra ı- ı. • • b" ·. ~1 •t '·l· katın ba ·mu ın ka<l· 1.. j\auaı , .. c;ıı et e ~ı.. ıı.ı. arını vo 

. ş an som :ı • a • ikendilerinl tcuım için herhan-
hakı.iat ikarşısında §.'l§ıra.n, sar- . . . ı . 

l· fak t h 1 lSl I ti· bır <tclilı c.c ''<'rmış olmaktan 
~ı a:1• a er ne o ursa o . ın nasıl ihtiraz cı..tiklerini a~ıkça 
ınkar yolundan ayrılrruyan muc· .. it, • 
rimleıin ruh lıaletlerini taşıdık- S:0 Si !nr· -
lan görült.•n bu iki mazııun bize Bu derece sinsi bir surette ha
suç ortaklarından hiç birisini zırlnnan komplo fili etrafında 
kati}<'n tanımadıklarını, bu i~J.n maddi delillerden fazla.siyle el· 
bir provokasyon olduğunu ve de edilememiş olmasına elbet 
komünizm pren.c;iplerimle fordi hayret etmemek lazımdır. 
~hişçiliğin. Yt;ti bı;ı~unad~ğını (Türkçe bilen Rl!.S) ile (Türk-
soylem~kle .ıktifa ~'!1ıışlerdır. çe bilmiyen Rus) un kim olduk· 

lşledi.klcn suçu ıtıra.f etmek larının anlaşılması biraz geç ol· 
k'es~r~tı;ıden: m~hı~ .~ulunan muşsa da gi.iç olmam.ıştıı-. 
' e .ııtıkap C"~~Mlerı fiılın deh- İstanbul zabıtasından celbe· 
§etı altı~<l3: !myen bu m.aznun- dilen ve yüzlerce fo.toğrafiyi İh· 
J~rdan b~r ı.tıraf da esasen ~k-, tiva eden ecanip defteri ile An· 
lıye,1:1ezdik. Fakat eld~ edılı;? ' im.ra zabıi.ru;ına ait ecanip def. 
katı ve. kR.nıı:<ıtb3lhş delıller .~u· terlerindeki fotoğraflar üzerin· 
:~ceh~!nde ınkar~m hızım d~ Abdumıhmana ve Süleynıa· 
ıçın .<ıt!raf~ d~recesın~~. _kıy· na ayrı ayrı ve yekdiğerlerinin 
~etli bu· nııı.na üadc ct~ıbJnı de "1yaplarında yaptırılan tetkik
ılıwe etmeden geçemeyız. lt'r sonunda Abdurrahman; Pav 

Pavlof ve Kornilofun bu iııi Jof ile 1stepan Po<loçnik'in fo
tcrtip, tanzim, sevk ve idare e~· I toğraflannı bularak gösteııniş, 
tiklerinin ve fili ~lemek için Ö· aııcak her iki defterdeki resim· 
meri azmcttirrliklerinin delilleri- ler ar.asında (Türkçe bilen Ru· 
ni §imdi tetkk ve münakaşa e· sun fotoğrafını ,,.öremediğini) 
deıCJten Abdurrahman ile Sülcy· bildirmiştir. ,., 

1 - Ke ·c bcdcli 76.022,81 lira ol:ın Bey:ı7Jlt:ı 3,,/10 kılo\olt.luk 1rdi
ı:icı ve kesif bedeli 104.8C2,99 Hr:ı o!:ın Si11'ıht:ırda 10/::15 kıl•~\oltıuk ythc. el
tici iki tali merkezin jn~ası işi k[lp, lı ,.:ırr usulü ıle Pksııı.,wyc kıınmu;:tur. 

2 - Bey;wtta inşa edılecck nıcrkt'Zİn muvnkknt tNnimıtı 5051,14 !:51· 
Hlht:ırd::ı insa cdil;?Cek merkezin muvtıkk:ıt temin~tı •lıı 6490,15 lh·f'dır. 

3 - Her iki muhavvile. mcrk<'zi için bir :ıradn te lil verilcblleı:t•rl g•cl 
her biri iı;in ayrı nyrı teklif de \'crild~mr. 

4 - iki muhavvile merkezi iı;in ~ir arada !.!klıC c·d:Ictil;i t:ıkıfü·4h; .,\ı

teahhitten asgari 120.001) yalııız SilfılıtJtrdııki merkez i(,'İn 80.000 \C Bcy:ı

zıttaki merkez ic;in de 60.000 liralık buna beıuer IJinn inş;ısı işini yrıpmı: 

olduğunu rnüsbit biı' ves!k:ınm da dlger knnuni vcsııiklc ber, bcr ibrnzl 
mcchuı idir. 

5 - T::ıliplcriıı Yük ek Mülıerııfülcı-dcıı miit11;ekki1 bir fen htıyeıı bu
lunan mfü.ccu:l inşaat ;,irketi vc>ya mlltc:~hhiı.lin h!z;:at yü'«ck mlihı-ndis .. ı
rnası şarttır. 

6 - TekliC!erin Levazımclan parasız tedarik edılecck şartna1'1cc:jıır.k · 
tnrifota uygun olarak 16/6/942 S;-.lı gliım Slınt 15 c kadar Metro llanu1•n 

4 üncii k::ıtınd;ıki komisyon !,:'ıtinliğinc makbuz nıuknbılinde Ycrllmi~ ol· 
ması liızımdır. (11300) 

:=====================================~--:; 
l{arar Dülirısastthr 
9'!12/109 1hUki'ır: 

Milli Korunmn K:ınumına muhnlı frlten Bu~ tik .. ıl.ııla ll:ıl l."tbl' c:;d
d.,siııdc 20 numarada e'rnwkı•!Jik ve .sııı:ıılıık tic.ırelilc 1ı1e~guı .Tc ·1, ı oğlU 
V<'sil Sımıo h:ılt~la t tnııbuJ bldncl l\Iilli Koruıının lı':ıhkcmt~•r ı •' eni." 

31nn edcıı mulı:ı};eınc( nc\1,c.:;.iııdc <tıçlunun fıill • b·t L•lduğund:.ın l\.ıUı Ko
runma K.mununıın 2.1-5, ın<.'i n.:ıddt'leri ınıı .;biıı~c :ı. ir ıni beş liı., p. n C• 

zası ödemesine ve lıiiki.im katile:;otigindı• Ü<>L-etl ~.ı !uya <.it .:ılm:ılr.. ı ""' ı ;· 
rar hfüli~:ısıııııı Yeni Sabah ıau·tı-riııı le nf'>ırnlilrı r l'ıe 3/i>/!!~2 ~:u h;nı~e 
karar \ierildi. (li4:'3) 

Karaı• Diil:lsasıd11· 
1htikür 42/63 

---= 
Milli Korunmn k:ıntınun::ı nmh:ılrfcttm C'ibnlidc O'skiip1l l ·'"~ • ı 89 

nıun r:ıda kaln;euillk tilaı·L-tifo n t.~~ul S ıim oglıı Niımmcıtu'! h.ı"k:·•dıl 

ista!lbul ikinci Milli Korunınn 1\lahkt•ıı <" imfo ecrevr.ıı eden muh i 1;med 
netkesinctc suçlunun filli sabit oldug ıııd:ın Mılll Kın·uıwın K.ıııun ınuo 

31-59 uncu m;;ddckıi muc;J1incc be::;; 1 r:ı p.1•·:ı cez:ı"ı ödemesin<' 'l:C yedi 
gün lnİİddE:tJC de dtikJı:,İUIDlll k:ıpntıllı ::t"ln.:"l \C J-' nm k:\t

0

IJP~t1;dndC üc
reti su~·luya ait olmak üzere k::ırnr hi ı J;iı;:Jsının y, ı i S.ıbalı gaetcı;indc ne ~ 

manın açık YO kat'i itiraflanrın. 
mnkabil Pa.vlof ile Kornilofun 
mutlak inkarlarını, ömeıle Ab
tlwTahriıan Ye Süleymanı tanı· 
mamak hususundaki mııanni t 
isra.rlanm da bir delil olarak 
zikretmek mecburiyetindeyiz. 

redilmes!nc 21/4/042 tm lh!.ndc k.ırar vll'ildi. (il425) 
Kezalik; ma?.nunlardan yalnız -:=:============================-==-:==::========:::;::; 

Komilofu tanıyan Süleyman da - --

Bundan maada şurasını da. bil· 
hassa yüksek nazarlarını~ ar
z.eylemek isteriz ki aralarında· 
ki münasebetin b<'ş altı ay . de· 
vam etmesine r~Onıen Abdur· 
rahman, Pavlofun ve Kornilo· 
fun ve Süleyman fao H:ornılofun 
ne isimleıini ve ne de meşgale. 
lerini.. hillasa kim olduklarını 
:tahkikatın başladığı ve devam 
eylediği günlere kadar bilmiyor· 
!ardı. AbdUITahntan ve Süley
man ilk ifadelerinde Kornilofun 
dalına. (türkçc bilen Ru~) diye 
bahsetmişlerdir. Yine bımlardan 
Abdurralıman; bize Pavlofu an
latmak istediği zaman (ihtiyar) 
veya (türkGe bilmiycn Rus) ta
birlerini kullanmıştır. 

ayni defterlerd~ki fotoğraflar I<:ANDiLLt · BI<~BEK kGr<rı:;ında Y' 

arasında. (Türkçe bilen Rus} u KÜÇÜKSU PLA ıı 
;!;fü-emediğini ifade etmiştir. ~ 

Bununla beraber Abdurnıh • A Ç f L 11/ f Ş 7 
anan Pavlof ile Kornilofun ve 1 1, 1 

J R 
İstepanın ke-.aLlik Süleyman da 1 inei mM·ki \1lllllr gidil) g•·lme, Uau,, o il4> lıerabt>r Komhine 
Komifofun e~k.alini ve hususi- biletleri 45 kunıs. Şirk~ti Hıı~·rirenin hı>r iskelesinde sn1ılır. 

yetlcrini çok etraflı ve pek mü~ --••m•••••••n•tm••m•••••••rl 
kemmel bir surette bize, tahki- KaI•ar Diila" 0 "',.· "'"ıc•ıı• 
katın dah~ ilk günlerinde, izah .,,.....,, il 

etmi.9 bulunuyorlardı. ihtikiir 942/108 
Gerek Abclurrahman ve g&- MıUi Korunma Kanumın:ı ınuh:ılcfctt.cn Şiı .li ı~tfnı ı1osttıh:ı eııi ::. anır.· 

nl<se SiUeyman, Kornilofun el}· da Asım &zahaııesinde Eczacı knlfalıJı ticaret '•• meşgul Melkpn of: Hran' 
ka.Iini ve hususiyetlerini 3 mart Bornn hnkkında lııtaııbul Ririnci :;\'iilli Korııııı' :ı mahkemesinde cereyan 
942 tarihinde bildirirken Komi· eden muhakemesi nr.ticc:.ıiııdc sudunun fıih ıbıt oldugundan Milli KV"' 
)ofun: runma Kanununun :H/59 un.·u m:ııld<'lf'ri rı udi "c beş Jirn para cezıı• 

ödemesine ı:e yedi gün müddetle de diikkaııını ,.ıpatılmıw.na ve hüküfll 
1 - Orta boylu, toplu vücnt· kntilcstiğlndc ücreti suçluya :ıit olmak üı.en' k.ıı . huliisasınıo Yeni Snb:-Jl 

lu, kumral sac;lı, 34 ya~larında, 
mntru.ş, burnunun ucunun yu-
karıya. hafifçe kalkık olduğunu; 

2 - Yürüriten, sağa sola o
muzlarını yavaşça salladığını, 
yava.5 yürümesini sevdiğini, yük 
sek sesle konuştuğunu; 

3 -Oturduğu zaman muha!t· 
kak bacak bacak üstüne attığı· 
nı, oturduğu yerde düşünür~cn 
Ustüst.t: attığı ayaklanndan biri· 
siui sallamak itiyadında bulun· 

gaıct~lnde neşredilıneslı'e 1/4/942 tn ı·ıhirıdc km :ır verildi. (64!?1) 

D. D. Yolları 9 işletme 
Aliidiirlüğünden: 

Yedikulc Cer Atelycsl için ~viyecl, torıı:ıı!ı, öökümcil, demirci ,. 
frezedye .ihtiyaç v:ıt'du". Yedikule :ıtl'ly<'slnde y, pıl::ıcak imtihan neticesinde 
en a'ağı S. 2 i~çi dcreccslnde ehliyet ı.;ö~tcı,,ıılrr ı~c alınacaktır. T alipJerlO 
bir uilckçc ile Sirkecide lşletme Mlidüı iliği.ine ınlir:ıca:ıtları UAn olunur. 

(G460) 

- Olmadı!.. zı sıyıramadı. Dur(luramn.dı .. 
Amavutoğlu, şaşırmıştı. Hal- Yörük hasmının göbeğine bas

buki, olmuştu. Göbek acılruışh. mış, götiirUyQrdu. Güreş o ka- ı 
Daha. nasıl olacaktı? rava.<ıo;1tu, d3l· lıeyccanlı bir devreye gir·! 
b:ıgırdıkta.n sonra Arna\•utoğtu- mişti ki, on binlerce seyirci o- ı ========================= 
na diineı ek: turdukları yerden ayağa kalk· ı •••• DOKTOR •••I 

Pavlof ve Kornilofun aylarca 
zaman hüviyetlerini esrar per· 
desi altında. gizleı:niye muvatfak 
oluşları ve lstanbulda b3,filn.yıp 
devam eden buluşmaları maha.
retle idare edi~leıi bize bu gıbi 
işlerin sadece mürettipleri değil, 
belki ehilleri olduklarını da. an· 
latm.a.ktidır. 
Buluşmaların azami dill\kat 

ve hassasi,·etlt!, hiç.bir şUpheyi 
davet etmeden, vukuuna na.'!ıl i
tina göst.e.ıildiğini evvelce arzet· 

duğunu; 
(Arkası \W) 

İzmir Vilayeti Daimi 
- Aii, olmadı, değil mi?.. mıştı. Arnmutoğlu, olduğu yer· HAFIZ CEMAL 

Deyince, Amavutoğlu: d n f1rladı. Eelleı·ini kalçnlamıa 
- Oldu. Daha nasıl olar:ak? koyarak dikkatle Aliyi takip C· Lokman Hekı·m 

A<·tı Meıni15i... clivonlu. YöriiğU sevenler: miştik. 

l&hlbt A. <:em•l•ddln hrtıÇOÖlu 
NeırJ,-at MDdUrU: M • ...... : Kuayel 
BNıld'iı yer: (H, Bekir GUrsoylar ve 
A. C•m•leddln ı.,açeGlu matbaa11) 

- Yuk be!.. - Ha, Yörük: .. 
lhtil:\f artmıştı. Kavasoğlu- _Tam bakla bu sefer!.. ı Dahlllye Milteh88a• , 

'lun olmadı diye bağırması orta· _ • ,.asıl hakkını yerler mi? Divanyola 1 
lıf,>ı Ke-1 ~(".mi.şin lehine harekete Çalık da bağınyorou: l••111••••••••••J TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 

Encümeninden 
lzmir- Berga11uı yolu Bayraklı - Turaıı 

' arasının parke inşaatı yaptırılacaktır. 
1 - İı!:.mir - BeL·g:ınıa yolu Dayraklı - Turan arasının 1890 metr' 

;:;ctımıiye kfüi geleli. Cazgır da _Ha, oğlum! On.yan! .. buda! 
fena vaziyette kaldı. Ne diyece- Çengcllc! .. Anı<tn veı mc? .. 
ğini şaş1rdı. Kel Memiş, bağın- Herkes Yörüğiin galip gelme-
yoıdu: sini istiyor gibiydi. Yörük Ali, 

- Turanı usta da olmadı <li- ı haf;mını süre süre yine seyirci 
yor be!.. saflarının içine soktu. Ve, niha· 

Cazgır, Kavasoğlu ile Arna.- ' yet budayarak altına al<lı. Ve, 
rntoğlunun bulunduğu yere git- ı hic bekletmeden biiyi.ik bir hırs
ti ve: 1 la ve çabuklukla derhal saıma

- 1brnm usta, olmadı mı?.. 1 ya geçti. Durmuyordu. .Makine 
- Hnıyıı-... 1 gibi iştiyordu. Arnavutoğ'lu, ol-
- Bc>ıı, oklu gördiim. İyice 1 duğu yerden fırladı. Pehlivanla· 

a.t;ıldı. rın düştüifü yet c geldi. Yöri.ik 
- Olmadı: Adamın hakkını Ali, blr anda. oyununu taktı vt!', 

yemeyiniz. ıııru;mını öylesine s1rtüstü dön· 
Amavutoğlu, susuyordu. Ka- diirdii ki, kendisi üzerinde ve 

vasoğlunu kli<.:iık diişUrmemek giJaf:ündc kaldı. 
5çin sessiz kalıyordu. Cazgır, Yoriik .Ali, hasmım halk saf. 
.Arna.vutoğluna hitaben: ıarı a.rasmda bir ar.da nınğlôp 

- Büyük usta! Olmadı mı? etmişti. MeydatJn gi'lmiyc lil· 
- Valalh ben, :acılnuş gör· zum ikalmamıstı. Cazgır daı gü-

düm . .Madem ki olmadı diyorlar rqc 'cti~ıişti. Seyiı~~· Af. 
bir daha tutuşsunlar. Ne olacak navutoğlu, Caz!!lr - ma.glubiycti 
ki? Yöriik, nasıl ol5a çıkaracak gör:mü;;lerdi. Yörük Ali, ha.'lılm
Memişi ortadan... run üzerinde duruyordu. Bırak-

- Öyle ama .. Halruzhk olu· mıyordu. Hatta ~yle bağıııyor
yor. Yazık çocuğa... Güreştir du: 
bu, çocuk yenilirse haksızlık- - Oldu mu be? .. 
tır... Seyil'ciler b:ığınyordu: 

Dedi. Aınnvuto~;lu: ·-Oldu, bırak!.. 
- • ! .... ~l' '• hm? Br'vle iş- ( Al''k.-ısı VaJ") 

AKBA Kitabevi 
Bankalar Caddesi 

ANKARA 
Her dilden kitaı;, mecmua, ıa
z.ete ve kırtasiye satı~ yeri. Her 
il.sanda kitap ıriparişl ve abowı 
kabul edllir. Şubem J'Ohtur. 

Telefon: 337'1 ................. 

ABONE BEDELi 

HNl!LIK 
t AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

Tlrtd)'• leMtl1 

'400 K .... 1700 K"' 
no • J41o • 
400 • IOO 11 

111 ., 100 .. 

-DiKKAT-
Qu.etemlae ~ J'Ul}ar 

• Mfl'edllain Ulndtlmeıdn !ad• 
1 olunmaz •• ~ ınWulb'et 
'kabul edllm& 

Kurulut tarihi: 1888 - Sennayem: ıoo.000.000 Türk liruı 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve fcaıi her türlü banka. muameleleri 
Para biriktirenlere .2&800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbnralı ve Jrumbarasız tasaı.TUf heeaı>larında 
en a~ 50 lirası bulunanlara senede • dfofa çekilecek kur'a ile aeaiıdald 
pıtına ıöre ikram.lye dafıtılacaktır. 

...... ,,... LINıMI ,.,.. ..... ı- .... . ....... .,_ ..... ................. 
··-·~·-··· · --· • • '°' • 4.oal • ..... r 

OlKKAT: lletı:ıpfarmdaki ])& alar bir ~e içinde 50 llradaıı aPiı 
4f1pni;renlere ikramiye t'lktllı ta*1rde % 20 fnzlasiyle verilecektir. 

Krala' teDeC1o dört defa 11 MM1. 11 Hazlna, 11 E,. 
lül ve 11 BJrmcil&rı nı ~ib! •riDde çcla~"oektir. --...... ,,.. .. 

uz.unlu~rundaki kısının parke inşaatı 3/Vl/942 tarihinden itlbnren 30 gti" 
nıUddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Keşif bedeli 104849 lira 71 kun, itur. 
3 - Muvakkat teminat 6492 lira 48 kuruştur. 
4 - İstekliler ihale tarihinden en az seki;; gün evvel Turistik yoll:ı.1' 

mınt.ıkn ınüdürllil:ündeıı ehliyet vesikası a!nc. klardır. KCGillcr mıntald' 
müdüdtiğiinde gör\\lebilir. 

5 - Eks.iltme 2 Temmuz 942 Perşembe giinil saat 11 de 1zmlr Vil:iyC1 

Daimi Encilmen Odasında yapılacaktır. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre haznlnyacak· 
lan zarfları ih:ıle gUnü saat ona kndar makbuz mukabilinde Viıtıyet ]'ı{:ı• 
kamına vermeleri Han olunur. (3134 - 6239) 

K. TRABİCH ve Şsı. 
Beynelmilel Nakliyat ve Vapur Acentası 

lSTANBUL - SiRKECl 
Hor::ıs:ıncıynn Han No. IG Tel: 23243 

Mersin ve lskenderund:ı Aj::ın_ hrı vardır. 

Z AY J 

:Mayıs '" Haziran aylaı·ına ı:ıit 
&489 numaralı ağır isçi karnemi za
yi ettim. Yenisini al:ıc::ığımdnn eski
sinin hUlonu yoktur. 

Dr. lbrahim Denker 
Balıklı Hastanesi D::ıhiliye Mü
tehas51Sı. Her gün ••t 15 ten 
sonra Beyoğlu - Ağacamil, Sa
kız.ağacı caddesi ÇöpUikçeşme 

Eyli p, Bi.ilblllderMI, 
fZ O iılı.zar Yılaı,. 

Bıii Sokak il•s•o•k•ak•N•o•.•ı11a •. •T11e.lef- on• :-•2•4•6•8 ... ., 


