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ırRomanyadak~J fı·~ .· 
t~Macar~artazyik J.Ji 

(i3} ulgar Baıvekili Profl. I ı j d • ı c f • 
19 IÖ.r Filof. tedavi baill. 11 C } 1 y Q r m U Ş .. OH.DUYA HEDİYE TOPI .. IY AN YUNANU KA.DJNLAB 

ne.sile Viyanaya gittiı ;~ ı \..,,, -"~ 1 ---

ve oradllll dtı gizlice başka bir ıel . /lal g an 1.n Ar- 7 3§ - !!'!!2!!2!!!!!!!!!!Ea 
h geçerek, Alman Hariciye Nuı Tel ekinin beyanah 
riyle görüştüğü zaman, Bulgarisla Bi:rka# lıa.fta ~1 Buiı. .. ,ı111rmda Urekatta ........... A-'--"1ah ~L-1- .d na"'•ut lu k da k ,· 
nın vaziyeti yine ıüpheli bir teki :s .......... ·-uaa --~ - AvrupanıD JeDI en .., 

alml§tı. MaJU.m ya, Bulgar Kral. r o b r u ki 1 A 1 manya tanzimi işine faal SU· Başkumandanı Dın da, gizlice Bitlerle görüşmesi 1 ANKARADAN C d .,, • 
haklı olarak şüpheyi celbetmiıti. M h z rette i~tir•k e ecegı" • • • 

Bulearistan, Yunanistandau bi. u asara Filofun nutku ve 1ta1 ya- Budape~, 13 (A.A.!. :- Tran~~I da ıstıfa ettı 
takım iddialan bulunan bir devle vanya ahalısi pazar gunu Transı.-1 •ı---

Milli Şef 
• 

Dün Ankaraya 
avdet ettiler olduğu, eski muahedelerin tadi E d ı· 1 d ,. ' B 1 . • y a ak 1 n 1 ar vanya şehirlerinde bir çok miting· o .f . E k .. 

bakımından mihvere bağlı bulur. • U gar SJYOS8 ler akdetmiştir. Bu mitinglerde söz DU Vazı e} 1 r a Dl Ankua, 13 (A.A.) - Reisi· 
duğu için, Arnavutlukta pek fen m d 1 M ciimhur İsmet İnönü hususJ 
b' ı t ı· n i oy ın attı -- al.an hatiple~ Romanya~ın •. ~c.a- Har biye rei i yapacak ır vaziyete düşmüı olan talyayı .::> } • dd 

1 1 
d •• h• rıstan aleyhınde yaptıgı taarı.Katt ------------ trenleri!e bu sabah An.karaya 

yardım mukabilinde, kendnine ha la ermo Şl et- ' . . • ta ya a mu ım şiddetle protesto emişlerdir. )' l 
1 

avdet buyurmuşlardır, Alilll 
ıı:ı arazi tavizleri vadedilerek, Yu· 1 Bu garıslanın eskı s u nan 1 ar 1 n ~ef, istasyonda Büyük ~lillet 'l b b J d 1 

I· Miskole'de yapılan hükUmet par-
~a;:~s::::aıı7!:r~ı~ Bhuü;:::u:::u;: • e 0 m a a D 1 J&S8İİ G8ğişmemişllr depolar yak J 1d1 tisi idare heyeti top~an~tısın~a me- • ı • h k" t :~ı;~§'!:::. A~~~l=!~~ ::;: 
harp bütün Balkanlara sirayet r --• AD11ara ıaQo pseıal. dta ak- buslardan Ronkay hükUJ't'letın, RCl· ( el l afC a l dam, Ankarada bulunan v~ 
debHirdi. Onun için, Bulıar Baş· _iman tesisahna ve gemi· ... Bmlpr lıla.pekilt proleeôr Al - 1 d k manyalılann iftiraya müstenit tah- devam edı·yor killer, c. H. P. Genel Sdtrete-
vekilinin, eıı.rarengiz bir mahiyet • . FUelu ~TftBli ıünkii mn1Jr.1ı 1ıa.1ı.. manyanın işga İn e İ (Devamı Sa. 5, SÜ. G da) ri Dr. Fikri Tüzer, Mebuslar, 

alan seyahati, büyük alüa ve me· ere bombalar ısa bet eHı ==:.*;'::.Ulıit• aciilla!e limanlar bombalandı r '\ Roma, 13 (A.A.) - Stefani ajan- Ankara Vi.li ve B~lediye Rei· 

rak uyandumı§tL • cBalpr laafvek.lll Filefn teıb- • 

1
• k 

1
• 

1
• n g· •ı ı ı• z sı bildiriy-0r: si, Ankara Mevki ve Merkcs 

Ba~vekiJ, tedavisini pek ça·buk fnaHiıler beş hava Y1 lflD ıtitit~ Vbıı.ıuıdao Sala- Bir kaç ay istirahat etmesin Komutanları, Eır.niyet M\:dü· 
bitirip, Bulgaristaııa döndükten ° IMun ıetıQteıa ve orada Alman Brest Doklarına JeDİ icap ettiren sıhhi sebepler dolayı· rü ve diğer mülki ve askeri 

IOnra, BuJgıu hükumet adamlarilc meydanı zapt et tt i =~· ==: bir hücum 7apıldı Gene r a 1 i siyle Orgeneral Ubaldo Soddu, Ar erkin tarahndaa ka:şıl.DIDJf" 
blebu.•~rmın haJka hitaben auto.k- .:..Ondra, 13 (A.A.) _ Timesin di•üce 8Ci:rl'1eceif ••hlll &lika Lond.ra, 13 (A.A.) _ İn&iliz ha- navutlu.k or<iulan Başkudandanl . lardar. 
lar söylıyerek, Bulgar siyasetini i- Libya cephesindeki hususi muha- tıe Mklemnelı:ıe hll. Bplnr ba.., ı· . c· an karada ğından affını rica etmiştir. ~n ~·..-.... 5--..;•;;;;siiiiiüii• 
sah edecekleri ve bu münasebetle b" · b'ld. . ile Mklenaekte idi. Batpr ...... va ııezare ının teb ıgı: \vutluk ordusu Başkumandanlıgıl' ASK E IRT 
bil~ içtimalar tertip eclilece&i ~ 1 

.. ır!:~ hi kimse k nıa ~abnDU. blr dei"lklill Fransada, Belçikada, Ahnanyada Genelkurmay Başkanı General 'U· f 
haberleri yayıldı. Bu aiyuS teza- . ugun 

1 ç • ara, de- ~ ......... n a.1p. ll'e İta.lyada muhtelif hedefler, pa- ı 1 1 
hürler, Bulgaristan etraôndaki n~ ve~ahut .hava yolu ile ne To'- rlnaıua ..ıt. olan tılTuetlai bir zarı pazartesiye bağhyan gece İn-1 GI. Marsha!I Ye MJ. goR~~~r~1~~hte ~1::!!:·ajan- ~ S VA ~- ~ 
füphe Ye alakayı daha uttınb. r .. • gıre~i~ ne Tobruktan Çlk.t- ~~-~~Netııao_--'ltUr •.• .:..~~~~,gi.la kuvvetleri tarafından boın-· ' VAZIYET 

Nihayet Bulgıu 8 kT bilır. Vakla bır veyahut iki gün sa- - - "'' __ ,,,_ 1 Elmhursf Ankara ya sının verdiği bir habere göre, 25 
_.,_u .. R - .• a~ve '~~ puu hil boyunca bir gedik mevcut bu- le ....... .....,. il ........... .._ bardın.an edilmiftir. (Arkası Sa. 5, SO. Z de) 
aw.u wıçuga ,. ere.., or-a me- ~. 7uJ l"ffİQ- Brest doklarına yangın ve yübeJı:.. m u ., • s • r • t • t t 1 H•rekit müttefikler 
rakla beklenen autkunu iÖyledi. !unmt uşturah. Faktaat !•. pşkuıbk. Y• ... • .... UJ~lrtefto. Slllll · f'l~'- bombalan il h'" d'•- y J 
Hemen kaydedelim L-: n. kilia ın1ı1 vey ut ıntızaır~ızlrki<ı.1'. ""'9 .. PJ"~e~.-11 ... ın_ı~ . e ucum et: A lıora, 13 (A.A) UgOS a vya JehİDe inkicaf ediyor 
.~ 1 . Bu•... . ....,ti trıv_e.e..-~- İtalyanlar bu gedikten iınifade et- ...._. ...._ •-*• w ml§tır. Bır miktar ağır bomba, rıh- n • - ... 
..,z erı, 116ar aıyase e -....- . . .... u_._ t bo patı ın1 1--!lg Orl• ~. hman- K b • • d 

d olan .... h 1 i iuıl ... k memeyi tercih eylemişlerdir.Şimdi -· ım yunca aınış ve yang ar ..... V-0- a ın es 1 n e 
pey a .-P e er e eee bilt- --a;kl k tılm •YIM ...,_ .... , la, ,.,._ çıkmıştır. Bir depo yannnc: ve as-11 tlonllfınut mümasili Ge-JDahiyettedir. Profesör Filof, Bal- un •~ er apa 111.ır. Ve ıt . ...., 
pristaıua, muahecleleriıl tacliliıac muhasara eden kuvvetler, Tobnı- ... (=ku~iı~e~ keri ~anc:· di!er büyükLoribir yan- ,..,.,., ·-~~~ornEoall ı Degv işiklik mi? 
&araftu olmakta dewam etlecefiai kun her tarafında 80 kilometreli• - gm ~ ......... ışır. avre ft entf' NaNı oia ~· rn-

bir ....... .r~..:-- .ı..--ı__ hücumlar yapıbn&flır. ~ .__ .__._ T ••-----Miylemelrle iteni.er, ı..u.a eskiai c~.e ~..uc ..au.a---.a art- londr•ya göre ,._... .,. Naan orot 

Oepbelmıt• ....... ...., ıı.ter
ler ~or ki,. Ar»r.nt.luk&a 
Y--.n ord!ISUDua, LA~ada da. 
hıa-llia kaneUertain ts ~ »
reli&ı iıaaı;ipl eCmıekıedh', 

libi, sulh 70IU. 1apmaja s•••pca- maktadır. Veıınes, Chartrea, SvreuU. M:ır .a,,,...a. ıehrimisc ...... Baıvckil, Maçek ye 
tıw sarahatle bydetmiıtir. Şehre on bet tiloımetre mesafe- S AI lauks de dahil olmak üzere düşman ooaolôt etntiflerJi7. p I .1 .. - t- ..,.. bo:rllil• ~" Ymıaa , 

Profesör Filofun. nutku, umumi- de klin beş tayyare inif meydan· ov yet • m a n (ArkaA Sa. 5~ Sü. z de) Prenı o ı e goruş u kı&aM& .....,_... ı...ıaım bom- • 

i&aı:r• Ol'llô1A, M1110Uııbt!ll ea 
..... llut&lan elu .. J'.. ,__ 
leklller de Ultl' .,..ak iiaen ıaı.. 

yetle barış ruhiyle me;bddu, cffer baskınla düşm8Jl<\:ın alınmıştır. !n- • 1 J A Beı,r&d, 13 (A...A.) - D. N . .B.: 'banhmlın edllmektıe n •Hnbis 

jeydenevvehükuniçindek.ahnU,. (ArkauSa.S,S&I•) itıcaret an aşması Almanya büyük aponya me- Başve.kilTsvetkoviç,bugünBel- u::::.':'.:·daYuanla.. 
lığmnu ve 80ğukkanlıhğı.mızı mu- •• h . d • • I • k k- grada dömnÜf olan başvekil mua- lana ileri rirbitti dev•• «Mil· 
~~za e~~ lizım<iır. Şahsi M an 1 d. r m u 1 m e g 1 bir hava hücumu- r 1 aya arş 1 vini ve Hırvat lideri Maçek ve yiue ,, ... Bıualard& .. '"'' mndler 
dü~lerlIDUl, duygu.lan.mızı ve Loadra, 13 (A.A.) Set t h J bugün Belgrada gel.mit olan sıo- ............... Yuanlılr..r bir 
her türlü taı:afgirlik ve aleyhtar- bir tekzip .ı\hm ticaret anlaş..:., 0 :~ nO h Q z 1 r lan I y O r a Z I r 8 0 J Y 0 f yen lideri ayan hasından Kluveç :::...:.~~ aalılelDell ele 
hklamruııı bir tarafa bırakmamız hiçbir aeticıe vermem· 1 B"t- • ile uzun görüşmelerde bulunmuş· Tobnakt.Ut twyım pns1-•-

lazımdır. ~eceğmr~ yegane B / • l el ler • :llolo&of cörüşm:er7U: s~ç - - • tur. Tsvet.koviç, bilahara saraya ~ı· •• iter .._ t*Ccle 0 ,.,. • .._ 

~· ~~~ıstanın ~yaU ~enfa~ı- u g arıs an a kalmış bir Hmeresi olarak telik- Tayyareler ihtiyat Konoye ıkhsadi harp derek Kral Naibi Prens Paul ta- brl:'-.lmauna t.ma'1 ,, ....... 
leriıı.i gozetmekten ibarettir. Hiç- A ki e4ibaektedir Mü .. aL'tl n1 k k rafından kabul edilmiştir. Çbkt T•br"'l°l llanan. del!lsden 
bir ecnebi menfaat, bizi sevk ve i- iman kıtaatı manın münbası~an ~er ~ at olar• .. lanıyor M e c 1 isi kuruyor Dahili siyasetle alikadar bu fa· ;.:.~....::.ilk .:.·ı:.~~ ten- 1 

dare etmemelidır .• Sözleri, Bulp. te oldulnın.a ve aiy--t mal iye Loadra, 13 (AA) _ c:Mteener aliyet dolayıaile, kabinede yakında ....... _ .. ;Mi tı •-an lraY'ftUeri. 
1 . k •- AaJ mese e ere R 1 • •• ·--- "JI ::-:te ~n~b~ ~e~~etle~e ilet ol- 'UQr mı 90 mu hiç temu etmediiini söylemekte- gauteAlaia laavaeahk muluııı.iri 1•· UZV8 tın mUm85• tebeddülat yapılacağı hakkında (Devamı Sa. 5, Sil. 6 da) 
Ba eı:edı~ını ıosterıyor. t dirler. ADlaımuun tamamile tat- :uyor. ' 1 • şayialar dolaşmaktadır. 1.11;ı.------=-==-====--:1 
ue:.ı d~ :u;e'?' Jaarid. ıl-ı • • bik e•ilebillMli hirçok imillerin Almanlarm tanare)erini ibtiyat sili d Ün ngıltere 

1 . ~· ~ etmıştir: Taa &Ja.naı Bulcarııtana tahakkukuna vabeste4ir. Duaların olarak ..ıdamağa baflatlıklan haf-, A t k s ı A b 
U::1eke~ ~W::ı.. aihlhh ın- Alman kı~b aevkinden 1 başlıcalarını nakliyat ım••nıu. ilef taıardanberi aa1aıı1nıq bir haki- Kralile görüştü n 8 ya ey 8 " 

t . J an . u -. memle- Sovyetlerm haberdar ol· bizzat .iatilısal laacmi teıkil etmek- kattir. BUDa ltabrak, yeni ve bil· . • 
keti harbe gır.mekten korumak, madıiını bildiriyor teclil". .• • •·--- Tokio, 13 (.-'.A.) - Stefani: 
lıulh ve .. ü.k. unA ı'rinde y~tmaktır yuk bır ba.a -.Aırııau huırladıkla . -~ tesinın· vedi.ıH bir 

.. > -r- • Londra hflll rl d "'kmedil bT · h' .)ıliy ... o gaze 6
• Jl J1ı ı • • Ş S ••k -Bu siyaset, ·bizim için olduğu ka- A 1 ma e n e AJnaaa - rına hu e 1 ır. BınaenaJey bere öre Prens Konoye, İngi- alay a ısı o mensueı 

du, lialknnlar . . de hayı.rbiır. m a n m a h f ı· ı ı e r 1• ~ovyet .. anl~pnasma .mahdut bir a- İngilia bna taanuzunUD ela oaa ha g ;amı Sa. S, Sti. 7 ıla) • 
B b' ~ ll!klarl k j laka gosterılme1dedır. Fakat ayni göre hazırlaaarat, tam 1nilnaalp (De k [ d 
~ sıyaset, 1 ır~ zor . a ar- s ov yet t ., . b. mahfiller, mukavele hükümlerinin zamanda harekete geçilmesi ve bu ~ insan aybı o ma ıg"' ını bildirdi 

fl-~t ultı~.::~~unbh~roı,:.~a.mk: ~:~ e K z 1 1 ne sarih metni öğrenilince, bu husus- suretle Alman projelerinin altüst Bük re şte 
V.uıu s ıru ıaae, ızım 6 ...,1 UÇı.LA t üt 1 d . IA d B 

1 
~ 

d 1 1 . ıh • . . h € f • a m a ea ser etmek hakkını mu- edilmesı azım ır. azı a ameller, • •f J b 
~v et erın arcı d!..~.l~. Bugun· L a ';.. d,m ıyorm U<! aza ettiklerini beyan etmekte-J Alman darbesinin yakında ya{.lıla- Geniş hır pası s e ı erin yap t 1 gv 1 ta h r i at 1 n 
6'u muazzam mesaili biz llallede- V ..r._1 w ib••• •tmekt d" 

,_ u.il" u. cagım - ., e ır. •• 

ın:zk~t, mantkl ve doğru ,··zıer. ilı:..~rdeD farksız - korunma teCrU• ÇOk büyük Olmadığı bildiriliyor 
Bö) le tfü~ünen bir Başvekılin, Bul- b. Al t b r ~ . K f • ti d b I• 1 k Blr haftadan beri fasılam bir suret-, m11ktadır. Hayv.ı>n zayiatı mlktarı 1ae ıı. 
farisf&Dl maceralardan korumak lf man e ıgı um aş ıa arın a e 5

1
1 yapı aca ite yapn fiddetli yağmurlardan b.A- DÜZ tesbit edilı.ılş değildir. Şiddetli ya~ 

'2ıti)eceği ve samimiyetle isteyin- Moskova, 13 (.A.A.} - Tass A· Bükret. 
13 

(A.A.) _ DNB. QJ olan &e>llerin Haıayda yapt$ tahrl· murlarm husöle ıetırdi!l sular .De1n4 

ee de koruyacağı tabiidir. jıınsı aşafıdaki tebliği nep-etmek· •• d •h t •k ._. ' . . . batm ebemmiyeUnl dün ajana haberl ıelalelerlnde bulwıan ve Anta}Q'~a ıç-
Ba · · • · · tedir: yuz e yuHz ı ı ar bildırıyor: olarak neşretm41.ik. Diln telefonla ken.. me suyu veren bllyi.lk depoyu ıah~ 

111 Jvekil, Bulgıırıstanın ıstı~l~- Ec bi b istihbar kaynağı • Bükrette 14 aonkinunda ha- dlsinden ma1\\mat latenen Hatay yalisi etmiştir. Yine 87ll• ,elaleler vastaslle 
c muhafazaya umetmı~tır: ne asın, . h"' wnlarma kartı geniı şilkrO Sökmensüer, soın vui7et bakkm- !fi.iyen su değirmenlerinden dördü ta. 

•Her. türlü ahval ve şerait alt nda ol~ak Bulgarlstanın bazı mahfil- ~ uc 'f korunma tecrübeli da demiştir kl: ır.amen, uçü de kısmen harap olmurtu:r. 

hurr y ıni ve .istiklalini müdafaa·ı lerıne atfen, bi~ k1:5nn Alman ~- Y 8rll menSUCat f&brik&f Ofl da flatl8rl ar ı:::ıı -.e ehir kararbla• - Yatmurlar slmclilik dinmll bulun. AntnlQ'a • Yayladab yolwıdarJ telle. 
Ya hıv.ır olmıyan milletler yaşıya· taatıma daha ırmdıden Bulgarıs- , ,.p . t maktadır. Antaıcya - Ya,.ladaiı l(lSelinl d b 

1 
üzerlnd ki bir 

lnaz.lnr. Bu nevi milletler şekli ne tana nakledilmiı olduğu, bu kıta- 1 yüzde •eksen n İS betinde 8rtt1rm1,larl caktir. Şeb~~de .. karidartmdetl~r;.n kaplayıp basar 1apan ıiddeW seller a- e:.ı.; ;tttn tür~t ~ez ç&.. 
olun.a ols ' atın Bu rlstana naWinin Sovyet·j tam olup Oauaa ısı f ı 11' salmakta ve cekilmek az.ere bıılımmall- 111 • ve ~ 8--

(~~~~~~ur ıı>evama Sa &, Sü. • ~ ( Yazıaı ikinci sayfamızda ) kontrol. tibi tutulacaktır. """'· İn58Jv.a 111.Jiat ~ tUlluı.a..ılaıdul lbareWJo. 
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POLİTİKA 
Borunun patJ.dığı yerde 

topr•k kazılmış , 
sonr• iyi örtülmem i ş 

japonganırı 1 
Politikası ia 

.f(umaş· fiatlarında 1
Mürakabe ve 

.,. d " •ht •k A f lktısat vekilleri 
Belediye tahkikat 1 yaz · e Yll Z f l QT • f>rol. Hm:::;:luü Bıı~ ..ı 

y. p t 1 r d ~ jF' t ·M·· k b BM . h' b' b ke Dün de şehrimizde ~ merika cünıhı"' 
ıa ura a • urosu ıç ır se ep yok n tetkikler ya p t 1 la r ~ Mister aı:.~'eltİJI 1 e 

~lkt gön Beyoğlunda 2 kişi- 'i/ liı• ..1, 13 J' k l «ocak başı mü~~ il 
nin ölümü.,,., 3 kişinin dıe zehirla.. ~·· ıraya çı an aD Din - ....... -pıartl9 ve onu taki:,. eden kanun ıaı"' il 

'İmalre ~ - ......... 1111- il 
Yakup, halifenin bu emrinı ye- Meseli, Alevileri himaye t"hml'- nip haatalıaneye IWdırılmaıan ile kumaşJanD maliyet WC ithaf tarihlerİnJ arıyor - Velkllt ~ Jleria t.r.- - ki, Büyük Britanya ve a in, 

riııe getirmek için derhal konağına Ule sevgili veziri (Yakub) u zinda·_ neUcelenen chavagazi faciast• bUc- . • 1 ~ -- - ecı- mınn de.molı:i·asilere ve bil-'rı l 
gekli. Hemen etrafa adamlar gön· na atan (Mehdi) nin en kuvvetıı "- ~ telktiorine •ovam Yll!lanistan ve Çine her türlu fi 
dererek o İranlıyı buldu:rtup ge- idare edamlarıııden biri de, (Bar- kında e~yetle t~kikat yçıl- • ıtıı a l m81USUC8t,fabrikal8M da flatl&n -ittir. VelıJI - liWm ooan dımın yapılınHına miısaitlİf t ta 

k O 1 Yah ) idi. v b t ta muı Belediye Reısıun tarafmdan • b - ııe.tet »-k7ollıın t.ıeD ı ..;;p1ı-•· Tok' -~- bü'y'"· ıı ·ır .~1 1 tirtti. Evvel~ halifeye vuku bulan mıt ğu ya . e uza -... '". tlı.._<.:.: J se: sen ılllS tinde arttırnu•lar. r r- ~ ....... WL 

) ) · · m->-'-- .. ı..-- · d ,_._ iı...;.+<. / "" ddereı. ltir mtiddd -1 ...... ve ~"-1· -tıe ıaı..'p ed "ıl:nektedk·t ihbarın doğru olup olmadığım an- (Alevi ohıp, {Ehli Beyit ıçın ca """"' f""""ın en • ...,n -~~· ..,. - mlidtır ibnhım ıı:...a ....-... .. 
lamıdt istedi. Ve o İranlıyı ıa.. 'IXı nmı feda edenlerdendi. Bunun üzerine belediye makine -ı ~ ~ -~oe ~ ~ ı fabrikaları mamulltınuı. f:tatlan- Ba7bmıııclaa lz&hai ııım.,. ..... Mit- Birleflk Amerika, fiilen ıııl alı 
lsticvaptan geçirdi. Bu adem, ııiya- {Yahya nın babası (Halit), (E- şubesi müdlir'.i Ertuğrul tahlı:ib+.ı gi; cc.:.. ~tyaı;ının satqlaruıt loon- nın .da ~ 80 mik~ yfiıc- -.!it Vekl.l!mh:l:a ~- iştirak hariç, Çin, Yuııan ve ldııu 
ili entrikalara tenezzül etmiy~~ bamüslim) in dostlanndan ve Ah . ..._ . • n.>. ...... 1 _,_.._ trol etmeğe ba§lamıflır. eeltilmesı gayntabil görülınel<tediı'. sbö .,.,__. ı •' " İsmlre toreye silAlı, mühimmat, ceP"*,ın 

tık geçmış ve .... vaga.zı .,.n.,., 1 e .._,._ T •'-"-1 .......,__,_,._ _....__.__ Ç"nlı:ü' - '-''-· .- muh-..ıdlr ta tank h ı ·· rıı'. h derecede illin, fazıl ve cidden hür- basi saltanatını kuranlardandı . . . . _ . . .. e"""' er =""""""""' ay......,-,. u geçen &ene yapagırun .....,_ · yyue, ve er tür u ı 
mete fBYaD bir zat idi. Abbasi hillı:iiındarı {Suf!ah), (Ebıı.- tnk şırnti m~erinden mu- ve ltuınaş atışlarında geniş mik- 65 kuruşken bu sene 74 kuruştur. s=kw:: ~-:: me ve gıda maddeleri vErec•1 tuilı 

Yakup, bu adamla cereyan eden müs'lim) in cesurane hizmetlerini rekkep bır ehli vu1tuf teşkil ohma yasta ibtilr.ir yapıldığı anla"lmak- Bu cüz i :farlruı metre başına anca'ı: iıı:~ veır.w Htimii ÇMı.r diba Hatti bunların bedelini bil• ıd 
mül.Bkattan 0 kadar mütehassis ol- takdir ederek ona (Serdan Ali Re· rak lreşil yapılmı§tır. Bu k.efif'<ı tadlr. 5 - 10 kuruş kadar tesir ehıesi - atı- sonra Slimer - ~rU mamak husus!lnda bile sali~eğ 
du ki, onun o1dü:rülınesi için cella- sul) ünvanile bütün Abbasi ordu- havagazi borwıunun geçtiği yeritll'· -.pj;yasalarmuı Abl.eniz harbini cap etmektedir. Bundan başka bo- -.ııar - Plerek ldldk· sabi:bidlr. Bunları kiraya v<f lu 
dı çağırtmaya, 'Vicdanında kudret !arının ba§brınand.anlığını verdiği de bir kaç gun·· e'l"ftl 3 metre de- müteakip gayet az mii<tarda yünlü ya fiatlanDda da mühim bır de4i· lerde balllJllll,,.tv. Vekil .. -. veyahut iare edecektir. _,ahs 

ı.....-40 -ı-;..+<. Dah tn..lr --"-· ..il.H ' bep ·'-· ~..Jh <nlao.I llalla ııatlt iflerln.ı Wlif _. 'f9 Esuen tlörl, '-- yıldır, Jal"'.ınd görmedi. Halife ise onun beheme- gibi, (Halit) in de zeka, irfan, dl- riııliğinde toprak wılarak tan> . ·~~ g~·u.i i ™"" .,..,..ge se uu1.nuy.......,.. ,.,___ alikadariard&ıı lald ..ım..w. ""9 ii'r. , 
hal katline emir vermişti. Bu kat'i rayet ve liyakatini nazarı dl.kkat0 rat yapıldığı fakat bunun hangi eski stoklar olup ucuza mal ola•ı mırktadır. l!....-='"""---=~....;=.,-..-..---=!l Amerika mtinaseba !ı ~ok d' a 
emri geri aldırmalı: için, halüe nez. alarak omı (Vezerat) meviı:ilııe ı:e- daire tarafuıdantırıldığı. teeptı lı::ıım4flardır. Fabrikalarda amele ücreti d" 1 ve yolunda değil.lir. Bilhn•Sa ~n 
dinde şefaate de cesaret edemedı. tirrıYf .. Hük!lmet işlerini c!lmllerı oJnn ___ ..,ır. """ Böyle <*iuğu. halde top~ncıltt artt.mlınadığından bu t .. eret .. n.e. hak- p; y A SA 1 karşı Japon taarruz ve h• ti 

-~· 7 lir ttıltl <.... Jı b --'-- bulm k küld B ba•ladıktan sonra Va•ington. ,:_ İn.'!•n'•"-n fazilet ve merlı.amet bu zata tevdi eylemişti. . Ameleler bu •---'-'-~ ......._ geçen 9efle .•ya sa. an &u- . rr """". p .. a muş u_ r. ·1 1 • • "' 
-~ ı.=u-. -·• ......-- ..__ n Çin milli hükümetini ve ne • 

hislerine kendini feda ederek, vazı- < __ Halit) te -Ebamüslim, gib .. •- rak ""1.< .. - •• ı.~, 4 _.__t 1.,.; ~-ı- maşlann me..,.,,,ini ı.a liraya kadar. • ıtb.arla Fiat Murakabe K_o!lltsyonu 61 b' k ' ) · • ldı" ,.. , 
~~...._ ......., ,. '"' ID l O ÇiVi ge reisi Çanlı:ayşeki himaye etti.' 

veti o adama açıkça izah etU. Ve {Türk) mana mensuptu._ B_ iiyüM dunn-.. ·'"'---'-- boru ---·-k çrkannak auretile yilixle yüz iht;.- al2kadar .m. akamlar nezdirul;ı esas-
..........,~ • -..,- kir pmağa b··'~·•·-'·- 1 • ........._büsıe k Çekoslovakyadan ırümrüJ<!erimi- disine mali yardımda bulundtf. 6 

sonra ona bir kese al,tın veıeıs: babası {Bar.m.a:k), Türlı:istanın toprak altında esnemiş, yağmur- ya ~-=· 1 
"9"u r yapara yerli men- ııe 61,000 kilo çivi ı:elmiştir. Bu merilı:alılarla Japon kııvvetltt' 

- Mevlana!... Şu~ i'.ibaren <:1alh) tehri .~lkmdan °~. -bü- lann da tes!rlle patlamıştır . Boru- ~ü~ bu ~ _nıaJir.ıt ti.at- sucat ~abrikalarımızm nor~ kat mallara piyasada ihtiyaç hissedil- ro•ında Şangbayda bir takını nn 
bu memlekette bir aaruye bıle dur-, tun ecdadı gıbi- oradaki büyuk dan çıl<an havagaz! lA ....... dan eve lanle tthal tarihlerim araştımı.ağ.a hadlerile satış yaparak p,yasada digın"' den, resmi müesseselerin ih- ••demeler oldn ve siyasi ha~• 
ma. Hayatını kurtarmak için de•· (Buda mabedi nl idare ediyordu. girerek bu feci hAdise~

1

~Ut .,•~ ru.,ı~ıştır. • nlz~ bir rol oynamalanru istiye- tiyacından fazla olan kısmı derhal ;;en daimi surette ge.rgin ve ;J c 
hal, kaç .. git. \İranlılar .bu mabede {Nev'laiıat) miştir. Tah'kfkata devam olunmak- Dığer taraftan ~ll me~~ celdir. piyaııaya çıkarılacaktır. Çiviler ev- trilde meşbn bulundu. a 

Halifenin hediye ettiği cariye, o- adını ~odar .. Her se~, İran- tadır. Rapor bugün Belediye lıe- velce lromisyon tarnftndan vazedi- Bir müddettenberi Japon1-'ar 
danın bir köşesine sa..'<lanaıak, ve· 1 dan, Turk~dan, Hlndistandan isliğine verilecekUr. AJ,. t •• b B ) d • • len hami kar haddine cöre satışa Va~ingtonda sef'ıri de Yoktur· n 
rir Yakup ile İranlı filim arasıncfa bu mabedi zıyarete gelenler, (B~ : , 

0 

arm, ecrU C- ı .~ C Iy
0

elllil ye. anediJeceklir. m11Slahatgüzar münasebatı iVreyi 

muhavereyi, tek harf kaçırmadan. rahip, Barm.ak) a karşı son derece- J A k b J .., d b k Almanyaya 2 milyon kilo etmektedir. Berlinde ti~üzlü 1 ı 
b~.ndan sonuna kadar dinlemiş+; de ihtiram gösteriyor1ardı. nönü nsi - i J az 1 r 1 g ı rın e ır ar arı tütün aabyoruz fakın imzası, bn soğuk bavaY' fam 
Vezirin meşguliyetinden istifa<'e İsliimiyettn Türlı:istanda lntif.ırı 2% milyon liralık Türk _ Alman dıracnk bir unsur telakki ti · . 
ederek derhal saraya koştu. Gör- üzerine bu mabet artık ehernmiye- lop e d is i işi T. t b i k ... t )' em D.İ yet 1 Sok klar nezaret ticaret aulaşm:ı hükümlerine &öre ınez. Berlin misakının bir "''.' ~ 
dü:klerini ve işittiklerini, tamam.ile tini kaybetm4ti. Fakat baş rahip önümüzdeki güuler zarfında Al- rahaten Vaşingtona miitevec•~/an 
halifeye naklettL Barınak, kazanmış olduğu hürmet amirleri idare edecek •ltında eşilecek manyaya 2 milyon kiloluk mühim• Nitekım l\fater Ruzvelt, son ~ 30 

Halife, derhal şehrin kapılarını ve muhabbeti, uzun zaman muha- Buna mamur edl len tıeyat Şehrimizde ayuı - haft.asında Şehrimiz dahli ve haricindeki bir parti tütün gönderileeektir. Sa hinı konuşmoınnda lıu ciheti • ~· l 

kapattırdı. Her t:ırafa adamlar su· fa~. ey~emlşti. . • ilk toplanllSIRI "ipli yapılaeak olan •&ündüz ve gece bomk yolların bumlan sonra ııe tış yapmakta olan firmalar, Veki- ça tebarüz ettirmişi~. Bir hald~ nd 

t Türkistan Arap istilasına uğra- ' h ~ ·-•- il -~') ki )eten lisana taleeinde bulmnnu .... Japon _ Amerika münasel>• n _ t.el dırdı . ranlı Alimi yak..J.attı. Ve • Maaril Vekil_.. ..tn"nil ~ büyük ava .. eııemesl,,. ı~ soa snre e tamir .,..; ece eri hakkın- ----s 1 
sonra {Yakub) u da saraya çağırt- dıktan sonra da (Barınak) uzunu lopedisi. ---';;' "ir :_.:ı.ı.......ı; hrwlıklar da ilana! olııomakta- ela Belediyece yeni blr talbn.atıoa- !ardır. vahtm bir il.ıbete sürükloll~ vı a 

t--~- İ t· b b 1 dı man yaşadı. Araplar, -(Barınak) .......,. " _........,...., L- 1 h 1 t Bnndan başka, İtalyaya da kül- gibi görünmektedir. 1 ""'· s ıcva a aş a . . . ..__ . . . _.....,__ uu. . me azır annuş ır. 'fi h 
kelimesini, lisanlarının şivesme uv neşrıne .... rar vermıt. aıuııklo,..,.... Eki 1 •--'>L • .. d.._ saf liyetli miktarda deri sevkedHecek- Bn bakımdan son -~-'erde u 

p er """rvuenm pıı ..,. - B ·· .b · ta · tı itte "~ 
Yakub, hakikati gizlemeye lüzum durarak- ona (Bermenk) diyorlar· nin negri için baurlı.ldara ba~an- h da 'aı.s· h Barb" nna ırore, ır mıra m • tir. Bu mallara karşlık, sanayümi- yoda cereyan eden bir hadise ~'00 

ıörmedl. Hakikati, olduğu gibi r.öy dı. Böylece, {Bannak) ısını· • {Ber- mıştır. Ansiklopediyi buırlamağa 85
'." T mı Top ane, . ı~e, madiye ekibi lı:unılaeaktır. Hava- zin muhtaç olduğu makine, yedek b11 münasebetle iradedilen oD h 

Fatıh, Beyuıt meydanları ıle Su-- .... ou telef e e trl idareleri .L 
ledi ... Bu doğruluk onu ölümdP~ ·mek) e tahavvül etti ve ondan son- memur edllen heyet, bau -ıan k . yel d •- ... !L-• ' , ' aksamı ithal edilecektir. siyasi dnrumu aydınlatacnk JIVt ur: 

. ecı gıırı me anın a ... u ..... ya· .. ibi tahtczzemin kablo, bo"' tel 't 
lrurtardı. Fakat; bir (Şla) yı hima- ra da öylece kaldı. teırbit içın, Hüseyin Cahit Yalçmın • • .., Dünkü ihracat yette ve vaziyette, çok nevın' a, 

paeaklardır. . • . d l . t . 
ye etmesi, onun düşmanlarına bir Türkistanda İsliımiyetin sürat\~ riyasetinde ilk ihııari toplanhsını Geceki tecrübede İM tatbikatı geçıren ı are er, ~a ve ııışaat- Dün muhtelü memleketlere %50 !anlara belki biraz cesaret şıt' fi tr 
zafer kazandırdı. Bedbaht vezir, inH•orı, artık {Nevbahar) mabedı-. yapmıştır. . . , ~--' )arını halen, kendi amele ve vas.ı- bin liralık ihracat muamelesi kay- edecektir. J Zur -~ j Tophane ve Sırkecı meywuuarın- tal •1 pmakt d 1 halifenin gözünden dii.,'Üriilerek ni tama.mile ehemmiyetten iska! Bn ansiklopedi ileride tabetti- ela olacaktır. arı 1 e ya · a "'ar. dcdilmiştir. Satılan mallar meya- Bahsetmek i•tediğim hadis•fur. 
derhal zındana atıldı. Tam ı;.ltı ~ etti. Bermek vefatından :ıonta oğlu rilecek, büyük ansiklopedinin te- Taksim, Eminönü ve Aksaray Badema bn kabil işler için mer- nında Macaristana 105 bin liralık pon kabinesinin Vqingtona 
ne, Bağdat kal11&inin surları altın- (İbrahim), mabetten büsbütün P · meli olacaktır. meydanlarına da bombalar konn- kezde bir yol şubesi mühendisi bn- tiftik mevcuttur. Tiftikler serbest l\lösyö {Namnra) iminde bit .r:f=~ 
karanlık bir zindanda y~. Nl- Jini çekerek {İslam) dinini kabul Bu ansiklopediye fnnımea La· lacııktır. Beyazıt meydanındaki lwuıcalı: ve bu bürodan idn alınıp, dövizle ve değer fiyatlıı.rla mua- tayin etmiştir. Mösyö Naili 
bayet, (Halife Harunurreşit) i'I eyledi. Mısır ve Suriye ile ticaret rou.sse du 20 eme Liecle esas tutn- bomba 1000 kiloluk olacaktır. Her nezaret altında yaptınlaeaktır. mele görmüştür. m""1ekten yetişmiş bir clipl~ 
devrinde, vezir olan (Yahya) nın 1 işlerine girişti. Ve oğlu (Halit) i de lacak, anc.k, Fransızlara büyük kazada wnwni sığmak yerleriM Parke, taş kaldrım ve sokaklar- Altın fiatları yükseldi değildir, bir derdir ve ~ 
Utimasile o felaketten kurtarıldı bu işte yetişUrdi. bir yer ayrılan bu eserden beynel- mavi ışıklı levhalar konulmuştur. la yollana tamiri de badema kaza- Altın fiyatları dün süratle yük- Amerikan - Japon mtinaııebetltı ~;t 

Ş h · · '- --t ı · d 4 ı d • la selmeğe başlamış ve bir günde 45 ni - hlli 10lwuı koymak ııı ,{Mekke) ye sürgün edilerek, ölü• (Devamı var) milel şahsiyetlerle, ilmi bahisler e rımız """ ane erme e ~ şer ar a .en memur rının nesare- ,. . I 
ı. lm · de pı1a--~ kuru• birden fnlamı~tır. Evvellı:i kliMe - bir düzene 90kmaktJf· ı müne kadar orada sükıln ve inzh·a ... tercüme olunup alınacaktır. Eser, canavar diidüğü .,,onu Df ve ay- tin ;ya ...... ır. • 

i 'nd • ...t. A.... L • nca dün de elektrikle müteharrik gün 23 lira 10 kuruş olan bir altın Mösyö Namura'ıım TokY 
çı e ya~. - = 90 0

• on cilde sıg' dırılacak, Şarka \ ' C bil- be ·ı .... e i n 
6 düd .. "'i · ..ı. 1 - • dün 23 lira 50 kuruştan mwrmele QtÜfarakati miinue ti e, ,..,. , 

* l!a!ıa•-ı·tuııı -- blrllı:en -- ha.sa Ttirkiyeye büyük tıir yer ve- canavar u,.. sıpa • .., o un- l r . .. ,. '! 1 u b u·· 
l:upla.ı-da, (Ali ıtesôl) teerlk08ll& a.ıı bir . . .. .. muştur. Tccrübc.nin 'başladığı Em- "" - görmüştür. kanın Tokyo Sefiri, Amerika 

'

hayli s&aller ......_tadır O klrlka rılecektir. Bu kısımlar Turk mu-ı . •Müdlirl"" . .. ka 1 b"I ı faretinde bir veda ziyafeti .-eıfir ad ntyet 1.-.1. uguoce za ara ı ~ / ti ·· ~J (BAnMAK:l OOULLAlU 
ı.ıtam balduia 191n, l4ıv o J'&sllara teh.usıslar tarafındaa yazı.lacak- I dirilecek ve tatbikatı her kazada ı t IJ• CU11 J.an dola, 1 il O 7 E fi E R R r IC ve Hariciye Na:ıın Mösyö M' ı' °'" 

{Yakub) a reva görülen bu mu· ı •önmek, mırvatlk olamaı. Fakat ....ı. t 1 . ,_,_1 . ' d ed kt' h "I oka da davete icabet etın.ittir., .mu 
1 :ıecllJmlşUr ır. emnıyet """" erı 1 are ece ır. ,. v aıı acz eüJ d; Yeni ticaret müdürü ' ı.: ıunele, {Aleviler) i son derecede er, h.r· . Ve bwııara. yaknıda, B b b 1 ,, ib Selerberlik Müd" ur·· I""" ._ __ ~-'- . pon Hariciye Nazırı yemekteo ı te 

·"' . .....,;Q {""--- .. 1. ) . cıkacak oıaa (Ali .-ı )kllalnnda oe· u ususta azır anan uıy a, ..,..., '""' _....,. 1 d• Deniz Kl .. b.. - İ yazifeilİne baıladı ra so··yJedi"" çok dikkate de"'et f, Be 
v.ugrr ~~ • ...,... """'"11

US ını m •• ••-"'· Vekiller Heyetince tasvip edildik- nin ve ekiplerin tecrübedeki faa- " 0 ~ u U• nun ş İstanbul Mıntaka Ticaret Mü<lür ,.. .. fil 
kanlı ölümünün gününden itıbaren, z. 1- ten •Anra, heyet faalı'yete • ..,.ec-'- li"etleri hakkında yeai talimatna- Bankasına olan borcundan dolayı l ' ğü' . dil k B ı · T ' tulda, Japony:ı siyasetini sar• 1üren 

- .-, "" • al kılr iı ne tayın e en es i er ın ı- · Jü te ddüd ın' Abbasilere karşı beslenen kin, .:ıu "- -•··•""' tir. Eserin iki senede hazırlanabi- meler ha7.trlamıştır. Bunlar bu&ün eşy arına mez bankaea haciz le ve her tti~ re o tıı"ına 
münasebetle biraz daha teza,üt ev- Pendik: (R. Azls) taw.lı -tap ıı&- d ·ı kt" konmuştur. Eşyalar Üsküdar 3 ün- caret Ateşemiz Sait Rauf Sarpec kalmıyacak bir şekilde izah e . ede 

lemiştl. hlbl m·L'·--•--.· - nm' ı k~tıer!ne lcceği tahmin olunmaktadır. Faa- alitkadarlara güıı erı ece ır. şehrimize gelerek dün vaz:üeııine L' 
-~ ~- ·· · d · · tar-"--.. - t tir. Mumaileyh demiştir ı.i: ündü u:rnn lıal4ıfna ti -WbaatJsu al· liyetin ilk devrei ihzari olacak, Sar'alı bir adam yaralandı cu ıcra aıresı ..... u ..... n sa !§& başlamıştır. Teşkilatlandır-:oa U- '' 

Pek gariptir ld, Abbasi sarayL•- dun. - vaktinde ""'"'il ...enal7• ansiklopediye alınacak maddeler Kun1kapıdaotırran Vahraın Ku.'lı çık.anlmı.ştır. mum Mü<lürlüğünü der'u.hte eden •Yetıl sefirimİl'in Pasifik ;a a tı 
nnda {Aleviler) e karşı bu husu- m.nlflll< olamad-. BMı noıktalann la- tesbit edilecektir, Bundan sonra cuyan, Harbly<:ae tramvay bekler- 4 yıl evvel kurulırıwı olan bu ııe... eski müdür Avni Sakman '·'eri zinıle bir çarpışmayı önlemiy• - Pe 

tlzalıı b&kluııda, PNI& ..ın.i.ıılzln llluf ak ,.,;,_.. ~ vaffalı: olacağını ümit ederno· 1 .. ,.
1 met cereyanlan devam ederken, b -·• ~·~-- ~ im r yapılacak umııml tetkiki mütea- ken sar'ası tutar ....,,.uuş, b14ın- şekkülün borcunu ödeyemediği tu devretmı' • ve memurlarla ..,.,_n beti . ._.d şo. 

117,~.......,., ~ ·- eckr •en.- 1 • ..-uc merika ile milnMan enmt•~ k 
Abbasi halifeleri yine Alevi.ere is- ~._ kıp, ansiklopedinin tab'u l>afiana- dan yaralanmış ve Tak&im Vakıf- dirde kapanmağa mecbur kalacağ! yeni müdürle tanıştırmıstır. L . . , .

11 
rı' (r am 

..,_ bamet &esbetmeaının aını e ·• J . 1 Unat etmektelerdi. z. ş. caktır. lar hastahanesine kaldırılmışlır. tahmin olunıt111'l<t.adır. Vapurun kazan _.. •zrnış . 
çok me de, en -ı.~~:;.:'J. . 

daireaine diiJtü llbiııiıı Amerilı:aca a ./~' •çı 
- l•ci•muı Edeli Romartı: 63 ı '' mediğini gösterir bir tavırla, eliııl tesadüf etmişti. Ona baktıkça Ce- na! dedi. Dün köprüye yanaşan Moda ft· dır. Çine karşı harp ederke~· 

1 
ın. 2 

aaçlarmdan .ııeçirdı: mil Kazımın hayreti ziyadeleşiyor· Cemil Khım; tkinri bdetıte, puru yolcularından seyytr yağ..:ı bir emperyalist tecavila ha'*'ı ~ - ? • 

~ 'ô' rQ> (Şj B==\\ V'o o <dl o cz;ıı o dl.- Onu demek ist~memiştiın, de- du. Nermin ile Sadiyenin çehre!.. tatlı bir rüya llemine girmişti. Et- Cemal Eren, kazan dairesine inen mıyonn. Adalet ve refaha IJlJ fi 
"~ ~ U U ~ rinde o kadar müşterek hatlar var- rafını pembe bir buğu içinde görü- kapının ağzında dururl<en vapurun Dit bir devir temini için çal~ 

1 
a 

Ya:zcın: MAHMUT YESARi f' Sağında oturan Nermme döne- dı ki, uzun zaman Sadiyeyi görme- :ııordu. Sofradakilere birer birer iskeleye vurmasından hasıl olan tayrıı. Bu yoldsn hiçbir ta~ ~t 
rek, yarıda kalan hikayesine d .. se de, biraz lo§ bir yerde Nermine bakıyordu. sarsıntıyla ocakların önüne d~ ahkoyamaz. Dünyada sulh IJlt' a n 

Cemil Kazın, kalbinde garip bir ı sirlik eden m.iıi:kinlerin boynuna vam etti: 'ı rastgel•e, onu Sadiye zannetmeme- Kudret, bulanık nuarlarla Dttr· rek başından tehlikeli surette ya- itillflar akdolnnabiline uc.ıı· ., .
1 

'iZ? 

is)an duydu. Çitlerin kenarında layıktır.. - Bn konserde bulunınalıydınn. si kabil değildi. Sadiyenin dört ge- nevdea gözlerini ayıramıyor, Nu- rala~tır. Yaralı Beyoğlu hasta- zaman teessüs edebilir, fi< .,~a r ıdcr 
ball,ede yanan fenerleri seyreden j Sofrada Cemil Kib:mu bekli-r- H f d" " Fr d ı • N · · ı 1 d Am ika h I~" or u , , - anıme en ı... lJDyon ansez e ee evve , ••ııe ermını a a mı, e· man kaptan Fahireye açık bir hl.- hanesine kaldınlmıştır. pakt dolayıııile er • ,.J cdiyeı 
Cal; ir çocukları, bu adam nasıl, a-ı lardı. Tik itiraz eden Dürnev oldu: böyle bir konser daha verilmedi... mesindeki manayı şimdi knvvetle . ki\ye anlatıyor Fahire haf'ıf çığlılı:- Dün iki yangın çıktı bir 1ıaımu, Japonyayı Amerır / u 
caba ne hiıılerle kovabiliyo.dn? O - Doktor, yine çocukluğun mu Bendeniz, çoktandır Ünyon Fran- anlıyordu. Bu, adeta açtk .bir iti- ' . . . Arnavutköy .Küçük Ayazma Es- aleyhtar bir harekette buJUJlıı' ~ i ~6ar;_ 
çocuklar, kendi ciusindeıı, ayni ça-ı tuttu? Şen, ıboppa bir a<lam da de· sezi •frekante. etmiyordum. Fakat raftı. Sadiye, ona kendi hakkında- lar kopararak başım çevırıp eliyle ki sokak 50 numaralı evde oturan la itham etmektedir. JaponY';.I • satı 
murda boi;rulan insanlardı. Açlı· ğilsin amma, çocuklarla nasıl ar- ıimdiden sonra. muntazaman gide- ki fikrini daha ne tarzda söyliyeı yiizünü kapatıyor; Veli Bey bir Katina oda kapısının önünde man- kimseye bir meydan okumııl<.ı.ı' hal b 
ğın, yoksulluğun acıoını çekmiyen kadaş oluyorsun, aıılamıyornın. cci{iın ... Ne knıı:ır •en terese• olu- bilirdi: •Biraz cesaret, diyordu, bir şey ı:örmiiyor, dnynıuyGnnnş gibi gal yakarken kapı tahtaları k~- mez, nerede kaldı ki, Antet'~ ak 
ve her zaman emreden insanlara Nami Bey, Cemil Khım ırelm- yorum bilmezsiniz ... Bu konser için 

1 

parçacık cüret!... dalgın, düşünceli; Burhan Şevket, rak yangın çılmuş, yetişen itfaye karp böyle hır tavır taktnsın·; • l~i~u 
kızmıvor onların bu gayri tobii va den evvel ı.. •• ı-... ::>.. sözüıı birden- j tı' b' • kal ••a • O k ~- ı· · dl"" a. d-LI ,__lk bardı • • ' - ~-· • an • ır m~ e Y~ cagım... zamana auur e mı sürme s• başını eğmiş, hürmetle Nermiai tarafından büyümesin~ meydan va- ki naya ..., ,... tnma r sa h 
ziyellcrine isyan etmiyor d:ı, oıntu bire kes'.lmesine ~ıştı:. . . Cemil Kıizım , Niginn sorduğu kadehlerden birini aldı; şaraptan dinliyor; Ldtfullah PA~, vfod; bi- rilmeden söndürühn~t!lr. nefsini hasretmek ~ter. Diğ~ , ; nı: 
larında ayni sefaleti, ayni mihneti -. İhtimal, bn bır nevı zev. kfü., bir suale cevap veriyor, hazan u- hazetmez, yemek arası rakı i...... ...,- • - B d b k v-dıkö' "'··--'· raftan Japonya, Çın ve !< • ı: n 

.ı ü ded Fakat h hal<! ek ılı t bir . .. . .- raz lı:ızarnnc. lokmalarını ag'ır a"'-• I un an ~ a n4 Y .....,...... tef -ta~ıyan zayıf sürüyil ta,..ıyor, - ı . er e P ası mnıni konnşnlan bir şeye dair f'ık- mezdı. Kilçuk hır tereddütten son- " . ---.. ,... oğlu mahallesinde 44 numaralı ev- harbinin yeni ba!jka devlet 
1 

zerlerine köpekleri saldırıywdn; •evk... rini söylüyordu. T.Walı:ların önün- ra, geniş bir f&lllpanya kadehini çıgnıyerek lakırdıya karışmıyor; de kiracı .Marilaı sobayı yakmak n~maksmn , hitam bnJmnsınl •, ; l Ü 

•Alı 0 köpeğin yerine, asıl seni Cemil Kazım, Sadiye ile Nlg8rm de şekil şekil kadehler duruyor, iıı- Sadiyeye uzattı: 

1 

Leyli, Burhan Şevketin kadehine için içine gaz dölctUğü sırada etra- eder. B ilhassa Amerika gibi ,, 

bağlamalı ! O tasına, Karabaştaıı arasma oturmnştn. Veli Bey, Na- !iyen şarap, rakı; isi.iyen, parlak _ B.ir kadeh ıut.feder. m_ is.i.niz? şarap koymak istiyor, fa.kat Btll'- ı fa serpilen gazların parlamasi.yle kuvvetli bir d~vletin bu baı4ıe 
· ad · bo · ..a.· Dil·- ~·ap v--~'· teneke kovalara yatır·•-- .,...,_ S d be d 1 b ş dah ı · · h" tn1•2 ... y e, scnın ynuna, senm ,....ı •- ~v• ......,. ~ .- a_ ıye, . Y~.z. lf erım gosterenı an 'evket yalvararak, ıçm~ yangın çıkmış ve neticede oda eı- a esnu ı( arzu P ... 

çalınan hakkını istemeyip, önüne -Blıı de b.Ut inaanlarn. panyalardan içiyordu. milnıdar bır gulüşle: te W'1lr ediyor.. ' yasile beraber yıındıktanııcııua.ön- kamu, Avrupa harh ' e işt ir•~ 
at. laıı kuru bir kemiğe mukabil O" Nam1t mukabeleye tenenlll et- Cemil Kazımın kıırtama Nermin - Ne o! Perhizi bvzuyor mwın- . (Arkalı. -> !dürülmüştür. iArka&ı Sa. 5. Sii. 1 4 
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IASKERLIK BAHI LER 1 
ızılay• gazetesı 1 

• landa un 
rrufu yap
ğa mecbur 

A vu stu ra lya f Fransız Hindiçi
Ve Singapurun nisinde 2 Siam 
Müdafaası tayyaresi düştü 

Yazcı_n:_Ni_zam_eui_n N_azif K a ı e 1 e r i n Ak ı b e 
Her bayram gibi, bu bayrama. 

da üç bü~ ilk neşriyat merkeaimiz
de, yani Ankarado, istanbuldn 'c 
İzmirde bütün siyasi, günlük gaze
teler intişar etmediler. 

J Zemheri bir girdi amma, P-it 
girdi. Dün ögle) e doğru, ı .. ' anju 
en şiddetli zamanında tanıdık ko
ıntirctinlin birine: 

Muvaff•kıycts"zliğin mcs'uliyetini silaha yük. 
ı~mek insaf ııhk olur. ~usolini, kara göm. 
lekliıerı en güzel silahlarla teçhiz etmişti. 

nazırı D ı n Avustu.ralya Harbiye 
i m beyanatı Nazırı Uzakşark Baş-

F r a n ı ı z l a r Siam 
toprağını bombaladı 

Yazan: Emekli General M. • ı 13 (A.A.) - İrlanda ı·a- kumandanı·le go··rü~tü Hanoi, 13 (A.A.) - Fransıı Hin-
,, ks t zetcnin sabah ve akşnnı nüshnları .,_11ar ordun- 7udımuıdan malı-j Sldl Ba.rran , üç aylık bir de\Te lçln-diçinisi valisı Amiral Decou a- °"' ı Lemftss memleket.in iaşe s· 13 (A.A ) Avustral- oldu. İz.mirde ise, ""lllrını, yalnız mm bir kaltıılıı, nihayet. s uı.a ma.h- de ve aitr ikmal artı rı altı ut ) ıl-.. ' ... . mgapur, · - rafından net::.redılen bir teblığae, .... · o lcU 

hnkkında yaptığı munım S d Mısıra r bir sabah nüshası nesredildi. küm olduğuna dair askeri ıarrbıe bir dı.ı meçbuJ ddlldır. sebeple, 

Ankarada, istanbulda ve İzınir
de birer Kızılay gazetesi çıkarıl
dı, İstanbulda ve Ankarada bu ıa-

ya bahriye nazırı pen er iki Sıam harp tayyaresinin 10 Ka- • çok ıUıaller vardır. n.arranı, b• ınus1altkcsıa mevki dejil, 
ta demiştir ki: vaptıgı seyahatten Avustralyaya "d F ları tnıa itiraf etmek lazımdır ki, bu oKı- kuv~eUJ bir sahra mevıdl olabili.nlJ. ufl k 11 ılması ,.e J • nunusanı e ransız avcı - Lih>anw bir mır kalesi vcı dcnm tıs-
tasarr a u an dönerken burada geçirdıgı bır r.ac f d al 1 .. d du"şu· ru .. ldügu· zılay. gazete i adları geçen her akat, BarcLı.. oma san'aUnlo de bü'UD kl tak

simi irin ted- 1 ın an ev er ıçın e u sa, ıJaıı cB:ınliyu da. bu elem.il ii.kl- lıt! Iui it k ti 
sto an . ır saat esnasında, uzak şaıık ngılız bı.ldır· ilın"'ktcdir. Bu tayynreler s.· - üç ~chrimızde de bir gszct tlen L • lama t hıccJ &"tnden Jl&S.I $ a • uvvc ı, edb ı 

... c .. ır • o iten .. u. •U 1DJıf ır. ı hır k ~•le ldL Bu k ı n .ı ı ıaneUnl, ırunıştır. Bu t ı.r er Yel- tl · B şk andanı hava bar:ka her ~ye benzed Y 1 bu •- ~ 
. . . . kuvve erı a um emreap'ı bombardıman ediyorlardı. ~ , r- ı. n ııız 1870-71 seterınde Sedan, buybk b..- or halyan b:ısım da va.kit ukll gı.\ cn9 ıldİırilecdckdtır. t b ğd Mareşali Sir Robert ile uzun ko- Tebliğde Fransız tayyarelcrinir. sefer mi ya? Geçen bnyı·aında da 4uaun da hareket~ rbesusJıl baltaıı.ra- mevzuu yaımu1&a. Polonya askeri san'a.& 

rlnn a a mevcu u ay 1 rd b ı nmu~tur ' . .. böyle idi, daha evvelki bayraınlar-ı nı.k felikcte dıışmuşıu. «P cvneıt Osm.uı mu--ıertnı ııbareı fllNllını buldu-. nuşma a a u u • • Aranya - Bangkok dcmıryolu uze- --n d be ......... ~ lı,atta en tasarruflu bır şe- Öyle zannedıliyor ki Uzak Şar• . . . . ·ı Ubo S da da bö~lc, hep böl le.... P:ı.ş3 ordt suı un kazına. ve swao.. :ır • ium bir sırada bu mues.seseleraı başın-
· ı ıls b·ı l k h .. rındekı Praşınburı ı c n, ııa- K 1 . . ~ v lcrfle Türl< tebame& iarihıne al&uı ııa1- <b bmhınan zat. venl.j-ı bir kontcr~ 
ar pek kıfayet edecek mm· riıt::.ülmüştür. Bu mudafaaya Avus- ttikl . il' dı·ımektedir fenadır, baskıları fenadır. Sayfala- aistemni d~ı: 'ren bir sahra mC\ lı "nce, ..... •·a-"R• kudretsiz olduklarını, 

- Gözün aydın, muharek ola! 
Dodim. Güh.imsi) erek, cevap 

verdi: 
- E~ vallah amma, kimden Jıa. 

her aldın? 
Du sefer ben sordum: 
- Neyi kimden haıber aldım! 
- Bızim ha) ırlı işi? 
- Senin ha) ırlı iş hangisi? 
Biraz. durakladıktan sonra: 
- Sen bana Jemin niçin_ rözilll 

ll)dın, mübarek ola! dedin? _ 
Elimle ~ a an karı gösterinc;_e, 

gevrek gevre?; giilmeğe başladı. 
Sonra: 

- Adam sen de dKi, ben de 
sandım ki, bizim hayırh it ıçia 
SÖ) lüyorsun? 

ı an a . ı e, ge ece m.rı kın müdafaasına ait meseleler go ket, Korat ve Srnkcd'i bom bardı- ızı ay guzetelcrının kagıtlarıl' raıar fthaf Hen, el'han Uı u silalmıın il.al.> a 5.!bhlaruun Bu ük Harpten 

ğ:..ıd · H · tekik aklaı --..- • • man e erı ave c · 
1 

v ~" ......... 

· ır. .arı~ . ~yn tralya ve Singapur hayatı bir ala· Tebliğ Fransız tayyarelerinin llJ rmın zevkli bir tarzda tan1im e- idi. Gazi l\luhtar Paşa, onlusuııu be e- Jnmle de .ros ererek anlatıyor, harp ı-
vve kesılmıştir Eger buğ- te ekt d·r ' dildiği iddia edilemez. Resimleri ı d ı;l muıldetçe, meyd:m muhal'f'belerl Inde in.llhlerlD rarüınuıı &ebarüz e&.. 

. . . · ka gos rm - e 
1 

• Kanunusanide Bangkok'u b:>mbclr- ııh kaldır - Haberin yok mu! 
sulu bır mıslı fazla olmaz. Radyoda söylediği bir nutukt.-1 d essül. tt.kl . h kk n kötudü,r ve çok clefa bunlar, hiç kazaıımıt. Kanım m ıw.r- mı - L'Tiyordu. 

d kala akt .. .. nnana tev e ı erı a ı · d ~· d ( k k. mştı. Ba .kan tı:ı.rbl .de, Ed.nae, Ia._rı a Bl tbu raporumda bu kuııfcra.ııaaa - Olsa sorar mıyım? 
a unsuz c ır. Spender, Japonyanuı buyuk lirı· daki haberi kat'i suretle yalanla· cgdse, beş e a ·ullanılnuş:, es. ı ve l kodn taı.-mm'.', ""'"'bir'"'·· huıO: ';;' .. ., '"' •nn 1m.nu..., oo•• - Bizim kerimeyi bugttnJ.,..._ 

- Sizin hayırlı q te baagisi 7a,. 
hu! 

a harp bltinciye kadarken tanya ile dostluk mün ... betlerl ;. : kHşelerdir. Hele »•dar? Ofi. Bır satı. ,.11.,. n1 ifa <tulu: "'"" ." ,.,.. ltab•nl•nu .ıw. • •k ,.ha,,._ _ Haoa.. Anladın~ anladım! KJ,. 
klarile iktüa etmek me..~ dame etmesini bi=t kendi men- ınaktad>r. Kızılay gazetesinde iyi yazıya dun ao........ıııe.. d"'ltikr. Vonlun. mü- ::.~ıan • ·~ a.ıunlar> •• •r>••· minlo? 

edir. Binaenaleyh bu faatı· ı"cabı oldu~·nu takdir ed......x; rastlamak, bü)'ük bir talih eseri- dafaasuu bü)-iik müdahale oı'dularllMl . .... 
0 

., kU 

6"' """'"'

01 

Frıuı dC\·Jet reis! ıtaı~aıllar, claha 00 J.. nee, .,_ °" - Sizden iyi olmasın, hani ya, derecede ınkişat um·· ı'dı"nı· lrlıar eylem;• ve sözlerine ou·n lzm·ırde zelzele ö1du dir. borçludur. Şimdi l2 metre menııUli 2 o m/m. çapında t.Gp.. 

, olan Ma~ Pcta!n, kale kumancLınlı- şurada, şu arka sokakta biz sucu. .. l devam etınl...tir• ı .A) B hah Niçiıı? --·- ·--L kahra Jar da yapnuşl:ırdı. b t . wı• 1 ' şoy e "'i• • zmir, 13 (A - u sa sa- fanı aldığı anda. ilk IC&J~ o .... - • ı Afrlkıı kal lerlnde inPJı:dcr.ıt cllne ter c çı var ~ a, onun og ıy e. 
O" 'du" Avustralya ve Singapur, İmpara- at 10,56 da Değirmendere nahiye- Zira, bir san'at vesik~ı halindelımn müdafilere: d. en sllıibla.ran, fennin butun tekem- - Hangi sucu, teri>etçi bu? 

T •yyareci torluğun müdaf•asında birWrleri- sinde üç saniye süren hafif bir yer intipıo etm .. i icap eden Kızd•y _ Alto! J!ea. Petatn, itimat >'ha" m':ıat>n• .. mı oldnkbnna 1ilph• ,.._ - Canun, hani yuuı bu civ-
nisburg, 13 (A.A.) - Ce- ne hayati bağlarla merbur bulu sarsınbsı clmu,tur. Hasar yoldur. gazetesi, bir esnaf malı halini al· ihtarlı. ,,. ... ...,,, '• kaleye ...,,~.. ıor. o hald• m~.ttakb<I ,ı tın .,.,. ' da bm milteahhitJiii de y-1 
ika birliği ha'\-ıa kuvve- nuyorlar. Japonya ile hiç bir kav- mıştır. Bu gazetenin intişarına ta- ra.k,bir mevııl harbi Y&JJ ışlı. nu 1:ıı/ı allıeilnl silaha da yüklemek ınsafsızlıll I Gülerek.: 

eıısup 16 tayyareci bindllr,. gamız yoktur. Bitler Avustralyad· kaddiım eden günlerdeki merasim turta .... _,.,. ..... ..., ":" • ,,,,:_ olur. M...ıtnı. """ •om!'"'""' .. _ Tam .ı..ıım, ...... ...,.. u. 
-.•L- 1 lh Frınsanın 3 •ylık bütçesi . roh dan akıp celal ,.ardunı d. ruzeı Jahlıırla 1eclıiz eden bir muced- .. , ' arenln Taııganika'dol ~ Pasifik denizınin vasfı o an su • ~alUmdur .. Kwlay umumı merke- .....,,. ver••nd•ki ,.,,.h zso .... dtr • ....._ f lPJll. 

ında yere düşerek parça- sad!k kalacak tarzda hareket edece- Cenevre, 13 (A.A.) - D. N. B.: zı, yahut lstanbul, Ankara veya Ba rakam, butün be.liıratlle, müdafaa. cBututu mnttamuusı:ln mWpdır. Bir - Neden? 
neticesinde 61miişlerdir. tiz. . Vichy'ılen verilen bir hab"'e gö- lzmirdeki şube gazete sahipleri•• """' movatraı.ır.u. h r. otlnl •• ..._ blrial ·- • ...,., ,.,. .. .,...._ - Nedeni vu lftl? Kqq oh,,. 

--.'"· idare eden pilotun siste Orta Şark vaziyeti hakkında B re, Fransız hükfuneti, 40 milyar bir kağıt gönderir, «tatil günü ıa· mıye kilidir. s~mfnln, arhlı HUeltttıı •vk:tinl ki- Zlll onlar! 
şaşırdığı ve tayyarenin bir Spender, İtalyan nmağlubiyetini franga baliğ olan üç aylık bütçeyi zete çıkaracak mısınız?. diye ao- Göndtiı.tin ;rıkıJan slı»erler, recel~in ramıyaeaiına dair fikirler serdC!deııl« - Anladım! 

çarptıgı zannedil- önüne geçilmez bir vakıa olduj1
1

- kabul etmiştir. Bu paranın :?4 mıl· rar~ «Çıkarmıyacağmı. Diğer arka- kullamhr bh' dunıma l'tltlrillr, saflarda b 
1 

b!'llr Faka.& daima. iddia ediline- - Anlamıyaeak ne var bunda\ 
ı ..,,.,,ultl d ld ruhır ~k defa u ona • nu söylemi§tır. yan normal bütçe karşılığıdır. 1.1 daşlar gibi, ben de Kmlnym inti- çı an uvye ar. 0 0 ' ildir metin ellerde işll:ren ıdlihlar, asrt Yan~ kapının biri kap.anırken, W.. 

nıi muharebesine 
3000 Çinli ölmüt 
, 13 (A.A.) - J.apon kay· 

an alındığı bildinlen bir 
telgrafına göre, geçen ay 

"!ayeti dahilinde Çinliler
lar arasında cereyan eden 

arebede üç bin Çinli öl

Çinli esir edilmiıtır. 

ur bir muharrir 6ldG 

a, 13 (A.A.) - c Ulysse. in 
İrlanda muharrir J ame. 

Zurich'de bir hastahanede 
r. Jamea Joyee, 57 Y84~ 

Bir Amerikan Tapuru 
karaya oturdu 

Nevyork, 13 (A.A.) - Stefani: 

tawe kun·eter yu ı. bir h Ytt.:W ve • 
milyar franga baliğ olan fevkalade ~rma. taraftarnn. cevabını, alırsa, bnanla 93rpışır ardı. Verdünde b·ze re- tahkimata da ebemm~et ~zba. ri açılacak! 
bütçenin 12 milyar frangının harp ımza ıster. Matbaanın resım mlib- fabl eden, butun 0 cehennl'lllli Jıayau 1 tırbh kovvdlerln darbelerini kıra.bıU... Meğer bi:ıim kömürcü oldakçtı 
masraflarının tasfiyesine tahsil e- rü ile bir kat daha •mazbut. bir yaşamıf olan auba1 di1ordu, ki: Jer. tnı-uwerin bir kahı kshlr ederkn tairmiı te., Benim, bu son ~•t!.• 

Nevyorkt.ın Son Francisoo'yn 
hareket eden büyük Amerikan va-

dılecek:tir. taahhllt harni alan bu imzadan _ Biz, Venlüni blr Fransu umlle ftl'dtkleri aJ'la&ı düşüMDJer, Bantla üzerine: 

1 
sonra, .:azete sahibi bir •münak!ı- müdafaa eUflr, fabl. ltil'lll elmek llak- üdafaasmdan istikbal lıe&abma, 1.ı. - Elbette, dedJ, Hem hsaa ka-

puıu Manhattam, Palrnboch civa- Amerikıda pamuk 
rında karaya oturmuştur. zariyah 

lıveç bütçesinde açık V · !!to 13 (AA) _ Ham 
Stokholm, 13 (A.A.) - Stcfani a- aşınc: n, · · 

dolayısile, ihracat piyasaları fıleu jansından: 

İsveç-in 1941/1042 aenesi bü~ kapanmıı olduğundan ziraat ne
sinde bir milyar 700 milyon Koron- zaretl pamuk ekicilerine 1941 de 
hık bir açık vardır. kimi azalttıkları takdirde 25 mil-

Milli müdafaa masrafları tki mil- on liralık paım.Sluğu bedavadan 
yar 400 milyon Kurona baliğ .,}. . ermeği kararlaştırmıştır. Bundan 
maktadır. jt. aksat, mahsulün hükumetın ev

sa:. ya davet edilir. Bir, iki toplan- pera&JlkUr, d~nııııs a aynı a-
111 

,_ ..,_ '-·--·""l&rdır: Vuife .., pınm biri kapanırken, •m değil. 
Gö . blııbD nıa b.::r ~- - • I olur, nihayet •Kızılay. en ucu- r:imJe avqt.ılu. ruyorsanaa.Alm ,_ \ 

1
._ ... --'-'-'Jiı' Ba Yfl!lile ile, ._ onan yerine hini ap.lır. Sen bilm._ 

telirail buklanaıs ..... p, an... mes ı .,.,,, _..,._. · . . . 
·n kinı -talip ise:a, gazeteyi neş- nnld demirdir. Hele ıın de'inen dailA- rak bir hidheJ'I dkretmek lsttyonrm: mısın f1I metfıul' beyti: 
retmeğe onu memur eder. ra göz atınız, bn. h1I va.rlı!t yardan bir Kudtis tm liı de lLamUll&b • Yet.evbae Bir kapıyı, 'ber.t edene bin • kapı 

Halbuki yeryüzünde her madde- hasım ne boğıı.da..ortık ve onun kud~llni h ttınd.2. 
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tumenbniz, cıeıılıesbıt mi- eyler küşat 
nin as&ari masraf ile oldukça mü- bıırada lkınl*, llaıtıhı t&Wıılt defitUnllld a ~lılaılınca Uerletıınek _.. Uureti Allaltefencli Fatilaleltipbr 
.keuımelini elde etmek mümkün- Bir kale. wllk UbeHeb•Hı eeM- ıtelMıl sırt Da ~ bJr lürbedlr, la. - Öyle ile, W bfh. Jaatd Jrar 
dür. Fakat adına enete denilen tile lnırtanlHUir. Banda - parlak mi- Dl ahıllf&ı. din ... ~ .... cia yafcbiı ~İll, iİf bth ~ q

• rUlıller ......... 
maddenin iyi olması ancak, mas- ;ali Verdan teskll eder. 1 ..ı-. mMalaa ebclflerdl, Yla. din, ~ kadı • ......_ ola! 
rafı arttırmakla kabildir. ita1yan1ar, toprak, ~ ve demlrlll lere .Uu Cemilin .....,.,. ...... üt - Eyvallah, tetekkllr etlerim! 

ı~ i kağıt için çok para vermek raiidafaada atHıim roDer ifa edrblıeoe- bala Mus lı&dar ileri slU'IBelt mecıbvb'etl - Kadayıfı ne uman yiyeceğis? 
lazımdır. İyi baskı için, iyi mürek tine kanaat .._ 1ük9ek ua'at.Urlv- metrer• Tirbe 7ı1u1c11 n te11e ele •etıl- - Kadayıftan vaz ceç te artık. 

TL R 
velce tespit ettiğı 12 milyon balya 
lan bir milyon balya noksan olma
nı tem·n etmekt·r. 

J ep ve "Ok miktarda teknisiyen dlr, 11er &7ak bMtılrlan yenle toprakla elveNi.ü uırtı ealaa aHmda, 7eıa dQiicde zerde, plliv yeri&! 
:r toprakla- rllclJ. çu - e 

kullanmak lazımdır. onıamakta mahirdirler, Mlllll' iiUnua .. Ymltt.i ve, ..w., Şu tesadllfe bakınız, bea, kar 
İyi resim için fotocrafçıya, iyi nD4la da 7ollar, .. teııWert, kavvetll ınühıell edea Wrımdaa a bir kat er yalda, diye adama pzilıı aydın! 

mannmeler ricude .,etlnlller. Tallkl- ~~,b~-""" Bu ..... ,-•, trintta ..._.._ diye tablırkea, ifba ifindea • 

ilt• 

adam öldür:mekle iki a. 
öl'1ürnıek arasında fark 

mudur? Vazıı bnua •ka
tek cephedea mlitalia e

Bence meseli; bir adam 

• 15 aene, iki adaaua 

kıyan 30, Uç hıneaiai 
eden '5 ilb.. olmalı, diye. 
düın. Nanemolla bir kah 
attı: 

Peki, dedi. Dünkü gazet .. 

fÖyle hir lıavadia vardı: 
kamyon bir hamile kad .. 

• f Se Lll.L!- J..-
• ıt n lla&aal o--. 

rBerimizd n biri ş kiyt't 
ordu Kömür tüccarları, 
dil enin kol duğu narhı ta
Yarak, i tcdikJeri gibi ki-
6 kurup, kimisi 6,50 ku
satı~ orlar ış. Nanemolla 
1 bu işe de burnunu so

k, şu hikmeti avurdu: .. 
konıur üler narh tanmu-• 

a, havalar ki kömur ta-
r ınu ani\ r unuz? 

t n ı · e c ı 

~ 
51 il m 

1' rp ıelule, yan
rti fel k t 'nsam 
Fakat ev nele I'., 

hat rahat oturan ve kimseye 
utaşnııran İnlıiauın birdenbire 
durup dururken ölüvermesi, 
facianın en büyügüdür. M .. ~ 
la, toprağın ultmdaki hanga:u 
borusunun palJıtması ve insan
laruı zehirlenmesi. 

Dünkü gazetelerin nrdiği 
havadise göre, Beyoğlundaki 
hu facia iıte, akıl ve hayale 
celmiren cinsten bir ölüm
diir. Bunun müseM>epileri var 
sa, şiddetle ~ezalanmalı, Y2ksa 
tekerrürüne mani olmak için 
en acil, en esaslı tedbirlere 
derhal başlanmalıdır. • ,. 

Tramvay 

elerdi 

Nanemolla dün tramvay 
f»ekliyorınuş. Beş. on, on beş, 
yirmi, yirmi bq dakika aofuk
ta ayaküstU bekledigi halde, .. 
bineceği tramvay gelnıemış. 
Yedikulc, Edirnekapı Topka
pı, Ortaköy, Beşiktaş, r.ka ar-. 
kaya diz'lmişler. Önde bir yük 
arab ınan arızasını da heaııba 
katars nız, Beyo lu tarafına .. 
geçecek tram\ ay ancak yarım 
aaat s a ıelmiş. Basauıak· 
larına kadar asılan k lab lıga 
Ye vatın um öni&ndeki •dol
muştur. levhasına bakınca.,, 

tramvaya binmekten bü bti-,. 
' tün ·midin' k mıt- Gideccj'i 

yere yaya olarak gıhneyi ter
cih etmiş Bize ıeldı· 

- Be ki şeyin gayrı mtim
kün olduğuna artık jman et
mit bulunuyorum, d eli. 

Zurnada peşrev tram-
•~Jarda mtiu 

Bir lngiliz tayyaresi 

Lyon'a düttü 
Bern, 13 (A.A.) - Stefanı aja'l 

ından: 

Vıchyden ıbıldırıldığine gdrC', 

) azı için muharrire çok para ver- Mr _...., .._- ..... - -

.... 7alnıs :alıılafa&T• ifade eanes, -"'-' ... --" tok ...... mb-. çıkta? nıek lazımdır, Bunlar olmayın~a, ......._ en 
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bir taama eıkıt 16flcllr, ---
«münakasa. ile Kızılayı kurup, lellldm .__._ ...,._ 

rerldJr, SWI B&mmldekl lnn'fttll'IODl8J ----''·"'akt miidalu ~ .. çabp, basmayı iltizam eden mües- utua ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9~••••• 
sese de fazla kir etmeyi dhşünün- taama onlumnm önciileri olcl W1le aıe.nkıbeler Jı;a.ydeU!flnl demlll 

ce, ort:ı)a bir i§porta malı çıkıyor, beıttaı inam7enh. Ba&IJ'& •in ..,. -- &Jeditim bir Boma aJMaaı Wldlrl1er

ldl "'°1111ea ....ı .... tmıaealer, taarrm dL Bu 4ofnı ise, taam. ..,.aıımtalJ 
Bu S!ltırlan niçin yazıyorum? rünlntin «S• aaaUııe kadar mevkllerlıal ~ teaHm eio.lt olQer. ctb*I 
Zira istiyorum ki, senede iki de- mulıafua mı edeceklcrdlT Tmull IUU- url bJr mfiııı&ükem JllftldJn bir lld 

bardıman tayyaresi Lyon civarında fa, üç büyük tehrimbde çıkan ıa- rından Slcll Barranl ileri mıenileriM rünM tlÜfÜl'ÜIJllesi o Jı:lldrde ..-Mtlr. 
zetesinden Kızılay istifade etain. kadar 8el'Pllen nvveUer, .... : 1

: Ve neUce: cNlrıbe& bunu dlfere ha&.idır?a 

Wellıngton tipinde hır lngili:.ı: bor!' .. 

ecburi bir iniş esnasında du,erek 

parçalanmıştır •. Sağ ve saliın olan 
) yarenin miirrttebatı hlıkume-; 

nakamları tarafınd~n enterne ed ı 

Yeni yd 
Bütçesi lıa.rblnhı 1enl bir terilbl •l ~ Bu asri kalenin l'kl pnde dtişmısYe, 

z·ra biliyorum ki, 'a gidişle Kızı- raı vııson Jı:llYftUerl Sldl j e tahklınaı. Juyme inden 1Nr teY kaybe~ •
1

---

lay gazetesi dütc dü§e, kar Yerine lıalclınrken, ba aevlds • 1akuı tal7;} naif olmıfaeü&ır. Zira. 1MI mku&ia i,.. M ı · V k .- J t • 
bu çok insani müessesemize zarar rarnboııu 9t Uoınet.re .-ltta lclL ll tı illeri psikolojiktir. Ve ilemde en IMl· a 1 J e e a e 1 

~· 1 getirir bir evlat olacaktır. Ve zira ftaı,an tümenl-, UJı: darbdertn ta~-• m 1i1E 'bibıer, rablara lıi.kbn olmııltbr, İS t e De D tahsisatın nış.ır. sendeledi ve hHDıell hepsi blr anwla - 7 .._._ Jı:ale miiretteba.&mm ~ ============ şunu da i>iliyorum kki,d ~Kı:ılady. Um oldu. :e:: ra4dffe miieaslr old.,... biJdiriJmesiai istedi 
ikkatl r : 

Anadolu Ajansı 
dikkatli olmalıdır! 

gazetesi, Kızılaya ço 1 ada ay a Yakın tarDı, iTi yel~ kıtalarm _ .. dıaba iyi ii•wtt.... Dün bildirildijiDe &6nt 7tni 7ıl v~ 
verebirr ve çıktığı gün er e mem- bil7uk komuta lıı&talanm 4a kMlarlle letler bütçeleri üzerinde hazırli.klar Y• 
le.ket te böyle bir eserden mem- orU.ülderinl 7UU', Ba ,.rlalt .barMitlD pılmaktadır. Maliye VekAleU, veJdU• 
nun olur, istifade eder. tarlhlınl 1:ı.ueak munuldtıerln ilalraa Jıpanyada feci bir lerden yeni bütçelerinde yapılma&1111 

blrlllı:lerlni alfedemb'ecıeiinl .. ........._ . 
işte bunun çare5i: k. Z Si ol el U lüzumlu ıordüklerı tadillerle lltedikJed 

rtm. tren • tahNata blldınnelerini 1stem11tir. ~ 
1 - Gclettk bayramdan evvel, Stef . ıet tahsllAta muntazaman yUkselmek111 Hatayıiald tuban fe keti hakkında Kızılay i!ll; esnaflık 'bakımından _.1·1 •~ta bulda on iki aa7- Madrid, 13 (A.A.) - anı a- olduğundan, yeni ytl bOtçesnln fevkali.. 

ğ i habe d An 1 ' r vet ıı:ıuı mez. ıı> n 
dun verdi ım a1ans rm e tak- tutmaz, san'at bakımmdan ele •· falı gazeteyi güzel basacak mo- jansından. ~ tahsisat hariç olmak &ere 300 mfl. 

ya - Yasladağ o esinde köprulenn yı- Iır. Bütün hik.iyecilere, büyük hi- dern makinelerin adedi dörttür. Valans Barselon hattına 1'° kı- >'Oll raddesinde olacatı tahmin edü-

lkld>t>, bllha"" ı..an .. bayv .... le- kiyecilere, fıkra.,Jnra, • ...... fara, Bunlar .. sahipleri ile konllfUlar. ilk saferle bulunan Car· :::-~~':'.'.::"!':.ı:..ı "';'!" = 
lefaUa maddi zararın büyük olduıu bil.. karikatilristlere, fotografçılua, Her birnindea bir M) ram, yalnm lornetre ~ . . caktır. 
dirilmekte idi. Halbu l, H t Y valıalnın nıuhbır, muhabir ve sekreterlere lüzumlu masrafları, yani elektrik, ıal nehrı ~rinde~ koprii ·l- İmkAn hAsıl olursa )'apılması d~ 
seyJAp hakkmdakı b anati e bu cıhetler birer mektup yolhyarak, kendile- kômtir kağıt ve mil1'ekkep para- zer.inden bır yuk trenı geçer.ıten YJ.· lıen zam etratmda da tetkikler YRPll

sa ahat ve kat'ı,yetle tekup edilmekte- rinden «Kıulay,. ifİll birer eser, suıı al~rak, Kısılayı -.....aları ._ kılmıştır Lokomotifle yedi vagon maktadır. Yap&laıı tahmınlere ıöre. 10 -
dir Anadolu ajansının dalma dtıştijğu . . •. t Y .. . ao lira oı... uıı ıııaatlanıı bu... derecıe 

e en tecu muhak. •hedıye. etmelerını ıs er. tenir.. . nebire yuvarlanmli1ır. edı ölü, J<IDeltilmeal bütçede dört küsur m&&.-

tmazsa, memıeır Kızdayı tmin ederim ki, hiyle Kızılayı temin edt"rlm ki ae 1"I on dört yaralı vardır. ~on lira fulaltla mucip olaeaJı:tu. 
bir mektuba reci cevabı verecek, büyiik makine uhiplerlndea, M 

bu elım hidıae hak- tek Tiirk san'at adamı çılunı7a- de ni9beten o derece modem ol· 

bu unmalı. halıkmızın, 7ok yere 
d!Şe ve heyecana düf{}rül e den 

çekinilmeli id Ajan ı bundan sonra 

göz onilnde ak daha hti. 
betli olur 

caktır. mıyan eliler makine aahiplerinll• 
2 _ Bızim memlekette 'bir ıa- hiçbiri ltöyle bir talebi relldetmek 

ıeteyi İ) ı tcrtıp edebilecek olan insani;retaizlifinde 1HılwDmı)'aca1'
tekni iyeııler ma!öm ve mahdut- tır. ~ 
tur Onların her birınden bir nii •

1 

Binaenaleyh Kmla7 llem 
ha;tı ta ım ve idare etmeleri ta- ıencın ve asil mtlnd.....t ile fi· 

matb at&, ne de ) d · ı · kacak hem dainuı artan bir rai 
ep e ı ır . .. hem tle h btiytik 
Kızıla)ı tt-mı ı eder m kı böyle bet corecektfr, 

oefkat nıüeıııeeenıizin fil'IDUI p 
mirde ne ulda ne de Anka- .... _ b' tak ka~t par-

da böyle bir vazifeyi şeref ola mura uenser ıdr :'!L-~ __ 
. lannın tistBn e 1'uau1UD.,. _. 

rak 1 ,ı etmi ecek tek tebw·ı handan kurtuhn119 olee•ktar. 
en yoktur. 

3 - Matbaalar müneı1uıM7a da N~ttin Nail 
na 

Pek ŞARK • d ( Eski 
Y•••• sınemasın a Ekler> 

Sil9eaUlla yaratbfl .. fevkallade bir eeer 

ARABACININ KIZI DUNY AŞKA 
(AŞK ve HAYAL) 

HElt\RICH GEORGES. HILDE KRAHL 
llUrUk Rus edibi Alekaandr Pu9kln'ln 

Bütün Cihanca T anılmış Romaaından 
•a f; im 1940 Beynelmilel lilm lıonpesin"e hirinel 

• ı& it 41 • ı ı A•&•ftmııtır. 
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Yarım m~!..-'oın uk taz
• 

Evler.mi ece v im, 
ası sona erdi c vim 

Na~le · ~ n: Faik Bcrcmen 
işle be haftachr ~al't'ng ,z bir N~ııl ı efendi bir dam8 mfuı· 

lıfıd >t:nın ı.ısink mutfagın i çı kar- takbel zevceı.inin · ıjine bakt ı : 

m• karışık bir halde bu l - Hastalığın falan var mı • 

Şark demiryolları şirketinin v•kili, memur. 
ların hakl&nnı kaybettiklerini ileri sürdü 

tencereler, öteye berive atıLm,~ - Var, ya.. Midem falan ha.ta. Şart Demıı ) olları memurla :ıjımlln.,,,pi lıaltl&nw ka~tnliş W-
çöpler i.e toplanmadan bir k<>şecle lahana yediğ:im zamaıı karnını a~ tarafırxıım e .. Kı şır.ket aleyhme açı- lundtridarını iddıa etn • işıır. 
dağılmış duruyor. Salona giden rır. lan }arını milvon liralık \a:aninat Davacı menwr .arın V<>k1!i A'ı 
merdiven ba.iında d<ı çok zama" - Bu tı-alık degil, herkesi<! {)· davll.' dün bJrinci ticaret mahke- ş.., ket jsp hattın f'İrketin dinden 
iki oda lrizmetçi& durup dump ya- 1 iur. 1»8ınd.- l>On >•fhaııına gelmıştir. cebr~n oegıl, nzaııile salın nlınmı.ıı 
Yas ~ bir şeyler konuşuyorlar. - Sonra dişlerim dök iılüyo. . Dunlni c~l•eae şırket vekili olduğunu , bıı moarla memurların 

Sinekler fır~attan istif~ rahat Gözlttim ;yi görmüyor, dızlt'rmı memurların hakkı müktesipleı:i do· ·· kı h ki k . • . _ . . . mu e.ııep a arını avbettıklerı 
rııbet ve kollannı sallıya sallıy ,. tutnnıyor. Saglamlrk itim, l>l'!ı lay:ısıie ıknomı)I<! ve "1acak taMıp- . . . · 
mutfağın içinde ietedikleri yerde kını? lerinin ttddıni ~. mucibi S<!'- ıdrll8.SınlD ga:.1'ıvant bulundııgunıı 
dol~alctadırlar. Çirkinliğinde11 Nişanlı ahmalt ahmak güldü. lm- ~p olaralı: t.ı, bunlarm hattıa dev- söv~tir. 
·..e ihtiyarlığınd.an dolayı kimee'!ir. dı/ıı potun farkına varmıştı . Tamir !ete geçmesi ile ılt!viet memuru Muhekeme karar veritmek ilttn· 

,.ti:ı vermediği köpek i91',, olup bi- ıçin: oldukluını ve böylffe fiı1<eetteld bafka bir güne bırakılmıştır. 
tenleri anlamak isı.er gibi, bugün· - Yok. yok.. Bunlar lnııanı ı.il-

lerde, düşük kulakların, kabart· diinnez, dedi. Bu halinle yüz sene E " f 
makta .. Bununla beraber hiidiselt>r yaşar;ı;ın ' En iyi çorpa, en eski ter:- g CDCe paraSJ Dolandırıcılık 
akıp gil:mekte idi . cerede pişer derler. Mesela ben Ji ·- b ) k • • 

Mesele fil , tencerelerin, sl!bıu>ll;- mı senedir ağır işlerle yıprandım. U m a J Ç J 0 
• 

şampıyonu 
mı "" sineklerin kraliçsi aş~ Gu!i-1 - Öyl~ amma ben kadınnn. Hem 1 
S8l' kadın evleniyor. Hatta mutfık. ben beş çocuk doğurdum, çocuklar yılbaşı gecesi 50 ÇU• Mahmut s.im dün 
taki masada aksamları meze ekoik ınsanı harap eder. l Q h 
olmıyor; zira akşamları müıı'akbel - Yo' canım, benim geçen ııene Y& çalıp! Iİf aJa aatmlf t A l j )' e Sİ Dİ İstedi 
«fendi gelip söyle bir iki tek atı§- çam;ışırcı<lan bir çocuğum oldu. Yorgi adU>da biri, Uııb.panında Muhtelif dolandırıcılık ... çların-
b:nyar. Aşçı kadının müırtakbel e- Bu ıoözü duyunc;ı Giil.izann gin- bir inşaat malzemesi clıepoetına gi- O.n 48 ay hapie mall'ltU:m edil.mi§ 
lendisi cin göz, kırmızı suraUınm !eri faltaşı gibi açıldı: rerelı: 50 çııval çalm~ ve bunları J9 olan :Mahmut Sııi.mın yeni tnçım
bıridir. Gülizar ıkııdın , nişanlısı ge.. - Bir çoooğun nıu oldu? Sentn liraya satmış, dün de yakalaııaralı: dan dolayı ım&belı:eme<>ine dün as
'lecek diye hiç te süslenip rüsleıı- yaşında bir adamın çocuğu o!Mın! adlıyeye verilm~tir. !iye altıncı ceza mahlıeınesinde de-

miyordu. Eh ya;; ta elliye nıerdi""'" Vay canına. Su.tıaııehmet birinci 9'1lh ce-ııa vam edilmiştir, 
dayamıt. gayrı bu çağda suıılenip . Hidde_linden aşçının yanakları malrlr.emesiıı.d.t .ııorguya çekilc: ı '.Malmıut Saim bu daveda, cOa
püelenmelı: olmaz. trtremege başladı. Fakat devam et- Yorgi 00 çuvalın en aşağı ~ _ ~,ı ia1"S&J'ay - Fenerbahçe Bll'.l"fik 

Başı bir l!hana gibi yusyuvarlak ti: . . !in kıymetinde okluğunu, falı:ai N~iyat Bür05U• firmasile Ana-
alup saçları da örgülüdür; maamıı- - Sonra da ııenınle evleroyoruın çuvalları çaldığı akşam Yılbaşı g< doluda bazı tacirlere mektu.plar 
l'lh Güli7.ar kadının başından §im- ha .. ~n aene çocuğu olan bir 8 cesı oldugu halde cebinde eğlencı gönderertl enı,ıer lira depozit ak
dıye kadar nilı:Mı geçmiş değildi. dam en aşağı daha on ııene yaşa'" paraııı bulunmadığından ilk rast- çası doland.ırınakla ma:mundur. 
Lalrın ııö:ı aramız.da. Gençlı"'""'e Demek senden sonraya kalamıya- !--'·"' .. •· . _ 'L,l' 1 0 . Mahmut Sa:ım diiıı1ı:ii celaeıle .. ~ a...,,;• muş...,rıye ..,., ace e 1 lıra-
lrona.klarda çall§lrken bald<al ;ı· cağım ben. Neye yarar? Kazanıp . . . ınuhaltemesine gayri mevlı:uf ola-
nrklarile, müvezzilerle falan bic birilı:tirdiklerim de senin olacalı:. ~ -.:==·ııöylennştır. Ywgı tıev- rak devam edl.ıneııini, çünkü bu de-

bayli macerası va:rdır. LAlı:in fimd! Erkek bira.ı utanmıştı. Ezııen ır. fa munun bulunduğu kanun mad-
ı:ş b~ka, resınt rabıta, izdivaç, mer bir tav:ırla kımıldandı: . c:lesine göre kendisine verllec<!k 
ru a~k . ebedi ve sağlam bir dıo&tlui<, - Gıtıne zamanı yaklaştı galilı' ~aprak dolmaaından hapis ceı:ası müddetini mevkutiyel 
ilhinıe kadıır ~recek bir Nldalru Gülizar lı:adın ... Bana müsaade. halind<! geçll'mi§ bulunduğunu söy-
filim falan . Gülizar yerinden kalkarak ma~a. zehirlendi!sl lenuş ve mahlteme, baŞka bir suç-

Ak§am olup ta lf!ni bltırhK-e, m~ ~nü toplad1. AP, faslı -bit- Arnavuti<öy Zülükaroğhı çıbruı ; tan :ınevkuf bulumnayorsıı '!lendi-

ınutat wçhile mezeleri dizet'dl. Ni- miftiS... Gü"-·~' sokak 17 numaralı evdıe ot.uran Sü- siııin tatıliyeınne karar vemı •. ir: 
bay~ o da geldi. OturoT oturmaz t kaç ..._ ' leymanın kar,.. Leman ile iki yaş- Muhakeme bazı hususların tamikı 
~ llÖze başladı: - Sell alUnıf beş 8flnda8'Jl de- laruıdaki oğlu Halıt b.la)'!lız lrap- için bafXa güne lı:alnı~ır. 

- Heluma, düğün için blma gü- ğll :;
1

1 
ll'adm bö le sö liye«elı aa- ta pi~ş yaprak OObnası yiyerelt 

ııel bir e2hiııe yaptırmaaım söyle ate balanağa .~ y zehırlermaşleroır. Ana oğul ha&ta-
dıın . Bizim hanım iyi kadındır, 1"' ,,_,.,.__ . "anı _ ,_ haneye lı:aldınlmışlardrr. ......._. mş ısını "l!'Jl'ıay>nca 

me lbtm. Pedla, dedi. dtişiinceli düşünceli yerine oond'ü. Bir çocuk otomobil 
- Bu elbise mi? diyeı& ııipn- Kendi lııendine mırıldanıyordu: altında yaralandı 14 lkincı kil. 

b ~ çatı.. Bu~ bu me ~e niyeti yok. Ben ölün.re a.oo Program 

Salı 

lele aeğıl. H-.ı böyle te,Yiıı biç ie bütün mallrım oan !kalacak.> Sotör Niyazının ıdıaresındetı.ı e.o:ı Na.o& 
laydaııı yok. Elbi8enin ~ ge- ~afına bakındı. İhtiyar ki>pcl- 2300 11uıneralı oıomobil MeşnıtiyN 1.11 ıı.wıı. 
~· Onwı yerme pma olsa daha bözlilınüftü. Elini karnına baatıra caddeımı>Clen geçes<lı:en Kasımp;;ı U~ ı:.. lı:adıaı 
ıy.i. nıtı:: da oturan on bir yaşlarındaki Mu . l:UO Pı'OIP'am 

- Erb<se elbleectir, benim 1ıll' yinı •- Of, karnım ağrıyor, dedı, ıa anm*1E çarparak ağzından -ve bur ~:!! = 
etekliğiın vardı. Sekiz ııene giydinı . 1Mıııa yemjşiırn ~bı .. • nundan tehlikeh surette yare1a· 13.o5 MIWll 

Sekıs aene aonra da onu Ayşeye Sonra ba;ını teessürle sallııy ... m~trr. 
Yerdiğuıı vakit b1li , duru- ral< homurdandı: Yaralı Beyo.ğlu hastahane.~ın , 18.00 Program 

d --"--· d~~'"" •- Ölmiy·-'- ol"-·'-'-n -nrıı kaldırUmı.t, suçlu p:ıiör ya)calan lB.03 l4tl%ılı. ?<>r u, ve .,_, a .,..,,..........,..1 """"' .....,..... ~ 18.30 ıtonUf1DA 

ılalıa... onımla evleııımelı: neye yarar! Hay- m~:ır. ıa.4fi Mlb:Mı: 

13.20 Müzik 

19.00 Mli:zik 

18.30 

21.30 Kon-
lll.46 Müzik 
22.80 Ajana 

23.00 

1 
23.25 
23.3-0 

y annlı:i Jll'O 

ltapanıf. 

- Para daha iyWr, bir Mifey, d1 canı cehenneme moruğu!"! Yağ- lhtikir yap&D bir kömürcü 
ma yok öyle, hayır, evlenmiY"'«'- Şehir Tiyetrosu \:onur ve icabında lı:ullamlır. Hak· 

lurn k G··•~- ğim, wl<ımniyeceğirn!• Bllyıllı.ıı<lad,; kamllrcü Vang 
yo mu u....--r? kömfüıınll ll'ıat Murakabe !Uııın1' 

Fafk BERCMEN 
- Hakkın mı? Parayı bir ltOteYe vonuııc;ı tavın edihın~ olan azaır 

yığmalı ha. Sonra ôfünce lrDcaııa l•--!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 sal~ fiatından fazlaya yanı 7 kl 

katn.alı .. Yağma yolı:. f•-- Dr. İlwln Sami ru.şa sattığı ıçın yakalanınış ve aıl 
- Öle.mek mi? Sen mi ölecek..;,. OK SOR OK şurubu !iyeye verılmı~tır 

Gülı7.ar• Sen bir erkeğj değil. bor . Vangel dün ak>jam asliyt' i1ı:mc ı 
Ok!.iiriik ve ııe{es darlığı, bo~· 

ökuzü bıle ealıııtinı.u, ~ al y-X- ınMa ve kıuuuık ökııiiriikl..ri cez~ nıahk<'mesınde muhakeme e-
lara bak' i~ pek tesirli ila(tu. Herkes dıhnı9, ba1.1 hususııtın sorulması i-

- Yanaklarım ateşın karş••"l<itJ kullanabilir. çın muhakeme ba.~a güne bırai<ıl· 
dunnrJtta.n kız.arıyor. rr. ı~tır. 

T epebqınıda 
Dram ln-mda 

lt/l/9tl llab sıuıa 
Akfaını aaat ıo,:ıe da 

AP TAL 

* 
Komedi kısmında 

BÜYÜK TARİH 1 ROMAN 

l 
lar bırakıı. B»"<;ol< a<lulan zapıet- Gol<ıt. ı<'iırfeeının &g1.ırıda bulunan 

"'V!"-"'m~ tı. Bu adala<"m bazılan mukavemeı İtlk>y•nOb a.d<ISllll zaptetti. Donım
ettıler. Fakat mukavemetleri ıurıl- manaı baık:>y.sıle Salih Reis yetış
dı. Butim adaJaı har..ca o<ıglandı. tiler, bıdeştiler. 

No: 103 

- --- Ya:ı:an: M. Sami Karayel 

Kasım Paşa -. N aıpolıy ı rnuba- Bu euret:J.e donenmanıw yüz k.ıı1ı 
sara ile lbll'Ç<Jk uğraştı;ııı halde, sefıneye ıtııiliğ oldu. Hayrettin Pa
zaptına muovafiak olamadı. Kale şa lbu donanma ile İSkiııoo adasııııa 
peıc mlWtahkem >dl. Önlen sığ <»- gittı. Anı da işgal etti. Adayı veı--

Şu kadar iri hemiz muhasaraya ı ner nam ile man.ıf bUıYük tıir aıu- ~ ıçm, deruzden muhasarası gıye bağladı. Yedi gemi ~ 
b~larr.ı~, esbabı edari.k edılmışken zaffenyet=ız o sırada lt~ıılrııJ9 da guıçru. Fatih ve Beyaza devır- 'maı lstanbula Y"lladı.. 
devam olunmadı . Hırtti, ciddt su· ı ldi. lenııde Qabı mubasaramıza ımıu.ka, Kaptan Paşa, Ande~a Dorya'yı 
rette kaleye hticu mıcra okmma<ıı. Gerı dönen padışa.lı, LUtfi Paşa vernıet etıınıştı. aramak ıçın Gir.ide doğru yola d~ 
Çünkü, Eylü: gelrnıştı. P•dJf<llıın ile beraber dorıanmamn kısım i- Hayrettın Paşa tstarıbuJa tıvde- tu. Yol.ds Tinoıs adasını senevf beş 
vürııdü kışlağa avdet ~tmek kizu- uımm.ı da İı!tanbula :ıade etmıştir. tinde mıwılfenyetlenien dolı>yı, hın, Se.rınoıı adıısını ve Anrlroe ıv 
""u"" hi.,-edıyordu . YalnrL bu panç• donanma ile Bar- pachıjalıın ıJ.tı:falına maz.iıar oklu. dru;ıru bıner altın vergiye bıığladı. 

Nılıayet, muhasara bırakıldı. Ve. baroo Hayrettm Paşa tıırak>lrruş, Barbaros Hayrettın Paşa, baıhar- Girıtte Resmer, Kanı:liye, Hüsa-

or<iu kışlağa dönmeli: uLere Lııan- 1 Mora Beylerbeyısı Kuıın Paşa da- da Akdenl'.lle çJkacaktL Bunun için niye cwarlarında ve daha sair ka· 
bula avdet etti. hı bır müfreu ile Morada henüz sek6en gemının inşaııı ve teç<lizı !elen zaptetti. Cllmll!Gini yağma 

Bert'!tet verruı kı, B=ıa Beyler· Venıeıclikhlerden almaımamış olan emroiundu. Henüız bunların teçhi- etti. 
beyısı Husrev Bey ile Murat Bey Ma!vezıte ve Napoh Dı &ımanuı zı hıtam bukm&mlljtı. Anderya Dor- Kalelerde buld uğu toplar ile 
Dalmaçyada bir hayli fütı.ıhatta kalelen iitlerİne sevllro1~ ya'nın Gınt sularında, Mısırdan mühımmatı gemilerine yü'.kletti. 
bulundular Kilisi aldılar... Baıılıaroı; Hayrettin Paşa adalar Salilı Reis ile hareket eden yirmi Aııderya Dorya kaytıoldu . K~~ 
Klluı büyiik bır meı:ıkez id:i. ıwraı denizine geldi. Venediğin elinde kıta mal yüklü gemilerın yoluııu tı. Katiyen Jlıµi>aroo'la ltal'§.1 kar-

Beve qncak merkezi oktu. bulunan ılıilıçWr. adalar fethine kıır kesıneık Wtediği haberi geLdi. pya gelmelt: istemiyol'du. 
~er taraftan Macaciatan vuku- yam etti Şira adası mıühlınoe idi Hayrettin Paşa be.kliyemedl. Ha Baıd>aros, avıdette Kiiıpe adıılıın-

.ıı Jlli"auııcia. u.fsil edlkn ltaç,)o- 1 İptida .ıııı.ı zaptetti. İ(inde mulN>fıa- zır olalı .ıclJlk tımıisile deııiı>.e çıOdJ. n:ı işgal etti. İııtanl<ö)'e ııeld!i . Bİl'aa 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
&as No. Yeri 

3175 Eminönü Hocıqıaşa mah. 
Oriıaniye Ye Muradiye cad 
Ellicoi 44 mülı:enıer' yeni 
23/l 
Kütük 178, pa1ta ~1 . ft<lıı 
11, parsel~ 

l!l'nl Emınön<ı H~apaşa ımelı. 

Orhaniye caddesi eski 44, 

)'<>ni 23 l<Ütilk 178, patla 
21, ada il , parsel ·H 

2236 Fatih Topkap.. Fatma Suil 
tan mah. Eski Ethem et..,.. 
di, yeni Marifettı.ane BOiı.. 

eski yeni 17 

1386 Beşiktaş Arn~ -
ılti Dolaplı ktıy'll ve ~lı: 
a;yaııma ııoicaık, yeni beyN 
gül Cad. ve bre kavak 
llOk. eH:i 22 - 49, )'eni 2 

taj 4 
2ı4l>'I Bak.ıllköy yeni maballe ee

lti lkıncı, y...U Ta:yyared 
Fethi sok. »ıi<i ı:ı:ı, yeoıi 

42 
25-17 Eminönü R~ 

mah. Ca.nOOz lı.am Cad. 
Sak· pçi hıını denmunda 
esk1 a yeni 6 taj 4, kö:tült 
238, pafta 126, ada 367, 
parsel 65 

lrı20 Emınıönü, Rüıstempaşa 

malı. Amıııaltı Cari. bü-
yü.k Çukur han zern!n kat, 
eski yeni 3, kütüi< 517, ada 
430, pan;el 77 

~12 Eminönü Meıi~ mah. 
Koska CacL el6lk:i 7, yeni 
20/1 kütill< 77, ada ?63, 
panıel ~ 

IG61 tisküdar, kediye maJı. F&
ki lciiçülı: çitte k&vak, yeni 
.İınam Galip sok. Eski 25, 
yeni 23 taj 17 

wa Eminönü, Dayelıatun matı. 
Tıg<:ılar sak. Yaldır; han 
orta kat ll&ki yeı!.i W 

2722 Beyıoğlu Kal:yoncu kullu
ğu onalı. ıılmit.çi so&. e<>ki 
't7 - 27 mi.>kerrer yeni 
27 - 29 ada 442, parsel 17 

!!144 Eminönü Kurnkap) Bay· 
ram çavuş mah. eeiri taş-
çılar, yeni çalmıaktaşı OOC. 
eek:i 16, yeni 22, !Wtiik 166, 
ada 185, pan;el 2i! 

1'1'!41 l!'.nıinöııd BüıyVkçarşıı Mah. 
Keseciler solıı. eflki yeni 
U'I, ada 2740, parsel 4' 

11317 Beşik.t.aş /ı.mQvutköy eQcj 

cem, yeni lrundur!, en ye
ni Sektıılnıar oolı:. elti 32, 
y..U 40 - 42 taj, 4Q - t2 

ıma Aksaray Yalı mah. KAtip 

Kıy ..... tı Cimi 

"911..- 6/Hi H-. 

Havas"' meb:ııentn 
8.55/28ll0 

61Yi,.- lbs, 

Hsvaııli .,,un 
e10 ı/3 Hie. 

B&'lıçdi ahtç 
ıı<ıa- ev 

230.- Oda 

aparturıawıı 

1/5 
ım.- biol8eei 

H:ii. 

Kasım Bostanı oo«ak eski Boıl'l.aDMı 

8, kütiik 552, pafta 210, ır ll0/72 

122 M2 

• M2 

-

da 84'., panıel 22 9143.- His. Qlllll MJ 

ı 

1 

, 

Ytıiuında adresi w taf8i.ah yazılı &l\Yri menkuliet' 8ıÇıık arttmıwı .aıIDe w SJE§in para ~ I 
L'ail:tJl'. 

İhale 23.1.llHI perşembe glinti 888t ondadır. Müzayede •wn.da -nen bedel mokadder J1 
geçtiği takdirde, taliplerin depoızi 1ıo1armı )'iizde yirmi niRbetlnde teayit ~1emeleri '"' mibiir 
hır111 mü.hür !erini noterden t<ısdik ettimıeleri lAzımdır. 

İeteklilerin M' akçesi, nüius te.ııkeıuıi ve üç kıt'a foqr&fla biz ltkte tilldtrUen pı ve ı;ıulıf J 
plbemız emllk serviırme @t'lmel.eri. (12424) 

~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~--------~~----~~____./ 

iııQr abat etts. lı.'ıtafa k~ı..r yol
ladı. 

Çok valat pçmedeıı halber aldı 

lı:i, Aııderya Dorya ıkiillt bir ıla.uv

wtle PrevE!ile üzerine doğru gidl
yoc, düşman Qonaıımasının hep 
lııii(yıWt, metin harp aefineleri ol
mal<; özere, sel<;;en bi.r Verıediık, 

oN:ı altı Papa, elli de İspanyanın 
olarak, cernan yüıı altmış altı ol
duğuna Hayrettin Paşa çakma<lı. 

Andel'ya Dorya ile muharebeye il

flk idi. 
Baıiıaroıı, yilı y1ıımi parça Türk 

Bat, Dif, Nezle, Grip, D,oma;,ti·zvı' 
Nevralji, Kınklık ve BtıtGn Ağnlamam Derhal K 

h:abıncı. rttock 3 ut• otuıoblllr. \'AllUTURINOIN S:\R.J •,:Ntı. 
Hl':ll n:ımr. Pl'LLU KllTl'T.Mll ISRARt.A ısrnı-ıız 

Konya Beledlye ReisliQinden ı 
ı - AJieddm Tepe.inde kAm Beled:i:re Bir...,.a v~ Tı,elro binQS"''f 

mobilye ,,. ınakiMaile birlikle ıl<l .. nelilı: icarı 6/1/941 tahrilılndeıı 

oıı bet gün müddetle açık arttırmaya Çlkanbnıştu· ,1 
2 - İlı.ole 21/l/MI larihine mllladif 8ıtlı guoQ ""'' oo b«;IB 

Daıml Eocümeninde yapılacaktır, I 
3 - İlrı oeoelllt lcel' mullarııD*> bedeb 3000 ıın. ol"I' muvw!<k•1 

1215 liradır. j 
' - İcer bed.ı.i aybk laluitlere aJ>rılaralt hoı· avın ip~ıdlı 1#"'/ 
6 - Senuli ııönnel< ıtıi7enleriıo Beledi:T• Mu.b._..,• ve I~ cıl 

m&b•Jdelııl O- İda- muncaatları ll6n olunur. 

dooııınmasile derhal Adriyetıik de-1·-------------------" niz1ne girdi. Muba.kkak Anderya-
mn kuvvetli Ehlisalit> donaııana

.Ue d~ekti.. 
Hayrettin Paşa, Arta körfezine r.-•mz:::;ı;ıı:mı••••••mıam•mmır:ıı•~ 

girdiği valat. Anderva Docya da!lıi ı - Şarinamoııı mucıbiD <5000> adet rakı.,..,.. dı;ı P""''ııl' 
henüz Preveze ömine gehııişti. tınııı""1ctır / 

tl'çüncü gün Bart>aroo limandan n - Puarllk WlllKl Pm:arteoı Slinii ıaat ıs da Kabeıatu 
çıktı. Safı.harp üzere düşmana m-~ fUbeslndekl alım 1<om1-roııunda yapılacalı:tır 

m - &anname ı&ü ~ 111beden pe.rıw& a1ına1: lir. 
tizar etti. Biratı tereddütten eonrn ıv _ l.teklllerin p;:ızarlık ;çin taFin olunan gün ve 

lnhlsarlır Umum M dUrr 

Dorya hücuma başladL ıerı ııat ıı..rın.ı.ı ft T,6 ltJV"1ltl'>e paıaılle ~llkW. ıııeı:kil7 
( Arlc<uı .,..,.j -u.m. 11J.l 



J~~!~~~~ı~ f!'~!:I AI:_a_ı~}.t~I:_: Botaaristanda ba ış m.. • •• 
1 

.. " .,. •• , j T obruk malıa-ı Maıi~ır •lr tıkzlb 
rahut P lf k 4enzmde 'hır müsa· tayyare meydanları zfy:ıret edil- havası esi;cr rık tınan havet v rmesı içm, em SQTQ edildi ler Bir~ -:ı;..: ::-u.:.. ?iz w-~ ;::y;. 

JllJGIJI A ırlU 
deme, .me41eaiyetin tamanıile tah- l1Uf ve ıyi netıceJlır allamıftır (Bqmakale 0 dt: ı) oeıı gel •n her şc ı yapması l.iıı.111 ı (llQ '8rafı ı had uyfa .. ) n mavafakatlle dev.a •ttiii " karfı aldt1rlan batta hlırelret ~ 
rıbı deme t r. Bınaenalev:l. üçüz- B b rdım ·- __ • ....._.._ ld . . • . .... .,. A , ___ Ja•--... -- D.-'-- ne n....;.:ı..._ _'&.,__ ..,__.. -ı--

k 1 b 1 , • ,,...., om a an -YY•n•a ... ........, lar. BuJcar lnilletı ıhürri) et ve ı.s- ge ığını ilave etmıştır. gilız hava kuvvetleri, tanklara w 1 ~ ......... --.-- s-----.1e ~ ~ ~ 
fo pa t • ag ı tMa•gu dev Jetlere dun gece Almanya, Belçika ve t- riataadan pçmeai hakkuaU Bal- hinde dBaen ~ kartı koymak 
karşı gavf!l clii.rüst ve sadık kal- . ' tikıltilıni hiçbir zaman feda ed~ BU<lapeşte, 13 (A.A.) - Pap05· p yadeye yolu hazırlamak üzere -· biik41netiaia tal-L.:-.- So........._ ırin ba- ·~- '-- __ ... 8ı n..•~ ' talya uzerinde de uçnıUflar w pet- .. " _ . . . •- -- .,,,.,,,.,... Y-- -..- ..._.., ~u .... _.. 
malda beraber Japonya, Vqimıc- rol de lanııı ... Mdef ittihaz ey mc . .Bulgar ımilleti, hiirrıyet ve 1 varda yapılan hukumet partisi ıda- utun faaliyetini sarf etmektedir ler Birlifiaba m•nlaluat cwalıe sına brar ftnnlftir. 
tonla iyi mli~~~etler i~ame et-- lemifl~. h~yati menf~~lennı ~nım:ıs~ı re heyeti içtirnaında iaşe nazırı B. Son .. ıki ay zarfında bir lthı rahat verditl haberini lpa etmeldfMlir. Tddo, 13 (A.A.) _ İngiltere ile 
mek ister. Çaa lfl Amerikalıl• i- Sahil müdafaa tayymelııimiz de bilecektir. Mü, balla bır dehldir. Laky, Transilvanyanm Ro.nanya yıizu görm~mif olan liman harıç Tw Ajann fUD11 .. yaaa .., blil&t-flkleılm yardan hakıkında 
~~ bir ce.ıaret .... a..ifiir. Ba•a- Norveç eularında $iilflnan ticaret BuJam..taaın hilrri7et ve istik.la. hakimıyeti altında bırakılan k11- Tobrukun diğer beyu evlen • 90 • ...ar ki: Amerika lrongnsine verilen kanun 
iri 1'!°"7a i9Ja, ~ ila~ aemUerıne höcum etmişlerdir. İci 11 ile, ae blDf'llan, ne de lqilt• mında yaşıyan Macarların tazyik alim durmaktadır. 1 - Ejer Bmpriatanb t.ôlb. llythMı Tc>kioda büyük bir dikkat 
torlugun- hayah menu• ~ t" t · · tam · beti .ka f uh 1 nda bul --ı--- ten Alman kıtalan vana ve eler ve aJAb ~-
tir İki eml k tia telim cliifün- ıcare gemame ~ er y- re tarahndan teladide maruz ve edilmekte olduklarmı söylemiştir. M asara atı unaumnn 

•• ~ ,_, __ ~.~.~ ... ___ _L~ dolunmuş 'ft bu gemiler aynca tehlikede değihllr. Böyle bir tehli- C .....1- h:t-ı:-ıere bakın yiyecekleri belki bir kaç hafta y~ bu•lena .-U waka:lna1117ena, bil Yomiuri Şimbun cueıea dıyoı: 
tesı., S-O~UlUUW.U...,.ı, JD-.ıtCDVUe- ·traıy·· +-ı de 1 ereyan -n ~ ca . tün bunlar ~ BirlJiblia tt· 
. . ..ıı::--'ül iai imirdir mı oz •~ne tutu muştu.. .kenia .kimdea pWaileceğini anla- . . .. .. 'tecek kadardır. Fakat ııçeceı: IU u- . 
ıuıın ·~ mea ·• İta}yada Porto Marfherada ._ Romanyada ihtıli.l hükfun surdü- .. .ıt mal6ıutı laariciade ve m1n'ldlıb- Llyiha blıul dJdilt takdirde. 

Görüllys ki 11.arieV• Num A- .. . . mak ipD, ldiptk milletlerin hür:ri- .. _ . lıj.ını eostermne buhvac ts'. ~ olmakmzm ftbRlm1ll ye W- ı. .. - n•-· -a "'--- ..a...aı __ ,._._. 
·~--- ' A d def, hucum eden ılk tayyarenın at hi 1 gune ve hüktimetin vaziyete bakım .... ., Jauu ·-., -., - ~ 

men---, M .,..,. Y• ııe • t ,.._ ~'--'-- ile +n+....... yet H iatiklAlial ~ sayan arm v .. İNGİLİZ TEBCJOt maktada-. Çlnkii Almanya Bulp- tini haiz oı. t h 
As ada buM ~.....ı.; ... taraftar- 1&& yangın VUIUUILUl.n -~ bulumnadıgına huk.metmek zaru- ye ongre mı Vet 

Y ., ... _ )muştur B" t ~... kimler oldujana dlifünmek Uft- . r.a.ı- 13 (A.A.) - ..uft,._....,. n.tau Almaa kdae.__ aila•.O- devletlerine --~tan .. _A. meydan 
dır. Bö•le Mr karı ..... Japon-.. ru · ır saa aonra, 80ll -y- 11etı hasıl olmaktadır &~""'"" ~ ~ ....-e• 

ı r-- ,,_,,_ b ad 1ır1..- Ln. dir. Bu lider, elbette, 'kü~ v• .. . · . . mi karargihınm teb"~: meal veı-. • Balpıi8taada ikame .. ti .nı...-. olacaktır. Mllıver devle"" yeni t.ir vasiyet kupunda ibua- yare ur ım ayn -. UYtün he- '.M hükı'.i k ndi9in t t '"6· -----w 
kaaıldlr. def alevler içinde bulwwyordıı. zayıf milletleri esaret altına al- ı·· :ar hak meti, e'uli t~ ~r~. Trabıusta Tobruk mınt•kamnda meselesınl :!:.~~ Birliii• leri her ihtimale karşı her türlü ih-

Bu aataktaa .. mra.br ki Mister Nihayet hangarlar ve a\ölyeler mağa çalıpnlara teveih edilmif up . en ve mea ye en . hazırlrk faaliyetleri devam etmek llm -~:...._,.._. tiyat tedbirk!rini ahnabdırla ·. 
• d · ala ak ~ ---..ı- ,.1,, k bir ilttarcbr. mamıle müdrik bulunmaktadır. . 2 - Bı aASa Balpr htlktmeti Kobmin Şimbun ...,.tesi hfi. 

Bmvelt mtisahabcsini ''&pmış ve e, yerı Y yac ut"rC\.-cue """'a tedir B ı · t da Al L..taa - ' 
" Bandan aoara prof.er P~ 16- Zaruret hasıl olunca hll'klarını kul- • . u garıa an • maa ... tmm ldnnete bidiaeleri karmlamak W. demokrasilere - Çin de dahil ol- tan uçuşlarla mitralyöz aıe,tne tu """ Sudan hududunda devrlyelerı· i se1es· hllklmda la r 

tulmuştur Hedef alevle ~,., ... d zil Bulpr taleplerine ıetiriyor •e ı !anmakta hiç tereddüt et:miyecek- reçmes me 1 u re siWılarım Mit&mı"'1JU tav11ye 
duiu Jıalde - yardımı iuzlaıı4ıı-- . r ~ e cHükUmetin siyaseti, wkiuı ve i- tir. miz yeniden faaiiyette buhımnuı· Sovyet!er Birliğine müracaat et- etmektedir. 
maktaa b-.ımittir. E5uea Amfi- tıel'kedilmiştıir. ı:•~•t Fakat Al'ık olarak bey !ardır. memi,tir. Binaenaleyh Sovyetler ,.. __ te ~.._ ı...:. 
Dka Ohnlaanellli, dikta&örlerin hiç :;ı ır. . b., . ~ TELEKlNtN BEYAN ATI' Gallabatın şarkında harekatta Birliğinden hipir cevap ahmt • ;- '"3

""' ..... b.. k :i 
Wr tehdidi bisl yoltullU'l.Alan abko-1 ITALVANLAR yoruz ki, l'eVUJyOn Buda,......,,. 13 ( .. &) - u~M bulunan kıt'alarımız İtalvanlar•n lamas. aponya ~ en uyü '>· 

d. rd aıc.a-&.· ih...:-aı J N~ ~aınesini r-'ırLw-l:....._ .r-~ ... , A..n.. -" • nanmasanı 11Ul8 ve dunyanm en bii-ramu, lJ'O a . ..BA•cıuı u.. a- - • .,,.. ~•u ......_.,_,..;,..,.. aJ·ans b"ld' i Metemma etrafındaki mevzi! nn 1 ....,,.. 
JOD 11aiei7e Null'IWl ba nutku- ruz, bu muahede, bize celıren ka- 1 1 ır yor: affak.i tl" taar lard bulun- ALMANLA.BiN ~ yük ordUIUllu tefkil etmelidır. Bu 
u - -'- ...... u..18dal - .. ....,. ı ..a ...,._ - bul ettirilmiştır Bu muabededen Miskolada toplanan hüldbnet muşlarv yde_ ı ruzbi .a!d Z" 

1 

nmLlıG ordu iki Okyanusta ve iıç cephede 
-·- .,,.__... · . . . a18rında mu ve uşmana r mı ar .. - . . • .. 

ali. YllflDda buJqnan Cam!Do Gaetanı Jturt..ımak menfaatimiz icll>tıiır.• partısı ıdare heyeiıi içtim ,.t.t w..tdimıialerdir. Ber. 13 AA. _ Yarı 1'911111 harbe ~eğ~ amade motörhl r..- 41tala ...... 1111terfDükü Yunan cephesinde ölmilitür.ı Bafvekil ltaa4aıa sonra, ._,. "(söz alan başvekil Kont Teleki ez- b lia,b d ( w!lii ec1·ı . i . kuvvetlere malik bulunmalıdır. 
ltmveltla wlkw e- ....... Dük, Gaetaml eli Sermaneıa Oü.k- nJacma )'Olile t.u muüed.U. .. cümle demiştir ki: İNGİLİZ TAYYARELEıdNlN ırAlmem ~ :'_~t B •1 mı~ttar. Londra, 13 (A.A.) -Rooseveltin 

. _ . ,, man .. ı ... ının u ıans •• .... 'hst ·· ·u H k b -ıli1• ki: len aılilemnin ~ mümetsiUdir. luırlik" Dobracaya ait ahlrhn. Fakat Avrupanm her noktumda 'AALİYETİ kli •t 1 k d 1 ru• mumeaı op ıns ugun 
Bu aileden iki · - . · · · na ne aı 0 ua 0 llf&ll ve son Buckingham sarayl114 JCral tara-

«Amerlra urf alairi Mr .... _.._..__ . . papa bir çok kar Dlll tadil edıldıtuu ulattıktaa bugün tehlike vardır. Bu harp. Kahire 13 (A.A.) -İngiltı bava günlerde dünya matbuatı ve ajam- fından kabul . 

bk .w- .-- iatQw. Bö~ kd~~~ndebiyat, siy1111et ve u- soua, •Blz. bu yoldan Bulıgar m.i%; 1914 harbi gibi bdtdn dünyada bil- kuvvetle;inin tebligi: ları tarafından neşredilen uydur-- V .. i ... .+,,. h ~tı':1!:_ Ykak nida 
İngiltereye lsud 1'udıma Japa1u- er.ııa •--- bir çok metbur a- Jetinin um-adı~ı diğer hakawhkJ h d" 1 h k,~ d B ı· ~...,na ar e ~e o an 

l -&= aA 6 a- küın süren derin bir kaynaşmanın Benina ve Berka tayyare me,·- nıa ava ıs er a ıı.ın a er ın sa- L rd Lledi Halil-'-- da K l ta 
leeek ve ba4lill h~lr telııH•ye dpı_ar Y-ittir. rı da tashih edileceM kanaa~ · ı ı t•• ahfill · So t --• 0 ve ~ ra 5

.. harici tezahürleridir Mevcut tellli- danlar -~detli taarnızlar uğra- 3 1 Yi! .... r m 1 erı vye r-. fmdan ık b 1 edilm"'ler -...._ 
mana olauyaealdır. l'abt lna .. _ YUNAN tLERt HAREKATI yi7.. demekle, Bulpriatuua diiw · . 1 

!r"" a ajansı Tass'ın bir tekzip aepetmek ra . a u "'i ve 05 

liıa ...... abtilimeller U7Qlhr- DEVAM EDİYOR iddiaJanm da huıt 79(iyle tabak· keler sadece maddi değildir, aynı mıştır. Binaların arasına bombalar liızumunu hissetmesine ba1ret et. le y~eğine alakonulmuşlardır. 
_..._. H bdu Una edeMt. Atina, 13 (A.A.) _ Yunan pro- kuk ettirmele plıpcatuu te7it et-, zam~?a ~anevidir ~ Bu ~ düşnıüt ve y.rde dapu.k bir halde memcktedirler. V~~to~, 13 (A.A.) - ~ dev-
eetbal ta"-m .._. ~. C- .. .. . . ...ı--• R. .. 1_..._,..._ .L.!.! \le butün millet manevıyatımn ~- bulunan tayyarelerin yakınlarında Tass Ajansı tebibiaü, Ahma- let reı.sı mtihabatında mağlup olan 

i"zlil pakt Am ribaua it paganda maretillill remni aoacusö llUf _,. --.----. -1le yap- ( · ' Cümhurıyetçi namzet Willkie ya-
ç 

1 
- • 

11 müşkül arazi şartlarına ralmen Yu- makla da, 4o1ru 7Q111 t1dm8f ola- lam ve masun b1muına dikkat et- fangınlar çıkmq ve tnfıl klar C\l- yanın Bulgaristana Alman kuvHt İn . . 
temayl)Bae bl'f' almmlf Wr ted- li . . tur 1 . ..nd .1 esi ora4a h- landa giltereye gideceğim ve bu 
1tirdir 1r; e .. hhjı J~ Baric:i nan ileri hareketinJn devam et- 7•· Çtiakti 11D11tmamak lismubr me dit. Ben, Macar mılletınm ken- muş . erı go cı m vey~ memleketteki vaziyeti bizzat tet· 

N -='-L-..1-- ..ı-ı..~ _:= mekte olduğunu IÖylemif ve ele· ki,• leaa ..ıı. dahi,• iyi dava- dine has karakterine sadık kalma- Tayyarelerhniz Bingaziye de ta- lundurulnıası meselesıni Sovyet- kik _....ı.. • _ 
1 

t W llk İ 
azm ~- - ,.a •- . bo b 1 d h. b" . ti&ar ..... :. ~egmıso~ cmış r. 1 n ,_ .... ___ ..ı:ı .. miştir ki: dan daha istifadelidir B-ı-rıar sı için çaı.-ayı en birinci vazife arruı: etmişler ve ağır bır m a er en ç ır zaman ,. e....., gilte d "ki .. h ft k 
~ -.. aı.. · ..... , ~- . b im d • b"ld" kt dlr re e ı veya uç a a a a-Diifman ıon havan topu ve bir her ae aman tla ı ·uLı- telakki _._ekte . M ili t askeri ehemmiyett büyük bır o a ıguıı ırme e . 

Siyul miisaraa IOD hW •"'.,.. ' ' va arım 81U1.UW1 cun yun. acarın e 1, B 1 Al kıta tıa caktır. 
na .n. . tir Berlia ve Roma esa· miktar mitraly6z bırüar&k çekil- halle blkıştılana, mail'p olarak milli hasletleri itibarile Karpatlar naya isabet etmıştir. Rıhtımlarrl:ı u gar aııa man_ • ıu Willkıie ba1.J1 tadilAt ya ılma.'k 

•-iDii • miş \e yeni mevziler tutm şt ü t ı 1-....1· .J- "d kabul edıl p edıhııemesı hakkında ' 
11ea Japon ittifakım Amerlkanm, . . t u ur. 5 e verm' 'Cnllr. havzasında nazım bir rol oynamağa yangın çıkmıştır. Vapurlara'"" cı · B 1 h 1 f . S t1 8 . şartıle İn reye harp mal emesi 
muhtemel ureketine karp bir n• Dığer bır mıntakada talyanlardan Biltka, Bulcar Batvekili bu nat- layık bir milletir di hasarlar verdırilmış oldu !U zan· ı:~~r -~ l met ınıtnt. "ohvykeke~.ı-ki~ kir~asına dair kanun la ıha-

7 subay ve 114 asker esir aldık k·ıe 1 • ,... ....... m.uracaa e ıbı a llJ.Ull 
vl ~ olarH kabul etmitti. . 1 ' Bu garistanm harp istemedi- H-...:-" va "f 1 :-L-1- ı....... d necülmekted.ir. h be ı· T Aj •-L-: .iını tasvip ettiğini sövlemıştir. 

Yunanlılar keza yıyecek ele geçır- .... &·· • • • • cu&Ç.ı 7.1 e er.ı.uı.c.c.u.ı en uasıın a a re gc ınce, ass anaı ..,AM. 
Vaflngtoa- uımJi davranmaaı ve gnu, umyet ve lltiklAlınl çiinet- ,_ . ü 

1 
Donanmaya mensup tayyarele b. d B 1 )ıUk- t" • h. b. 

mişlerdir ge~nı m stakil M~ar dev: eıtnı .n e ~ gar mc ınm ıç ır B ) k 
Tokyodan •elen ta~siyelere fazla ~AN TEBLto.t miyec~~ btlytlk: ~vletler .. vakarla temsil etmektir.. t>aıermo .iızerine bir akın VlP~l vakit Sovyetler Birliğine t.ö7le a ı esir posta 
kulü umqarak, Çıa ve lnıiltere- sındaki mücadelede ıbıtaraf kalma-, B d · Bqvekil mill~i lardır. Limanda bulunan gemıl~ bir müracaat yapmadığını ve bina-

:::: •=~~eni J~- .. _Atina, 13 (AA) - Yunan tebll- Y• tercih ettiğini ve bugttnkll reji· dah:~1iaı;,::7kbale ~zet old•: bu akının başlıca hed fini tepıl e cnaleyh bu hususta Bulp.ris~ binası töreni 
hhü lla vazı- gı: mine sadık 'kalacağım açıkça ifade ğu hakkındaki kanaatini izhRr ede- miştir. Bir bomba, 8.000 tonluk bit erilecek hiçbir cevap olmacbiım Bal*esir, 

13 
(A.A.) _ Balıık'esır-

- ... •--~--Wan~~~*.:.,-~ Mahdut ketif faall7eti olmuttur. et1erek, llaJpristuma dq li1ueti- ~ M ,_...:;... _ 11,. ..... __ 
1 

tl .. ticaret vapurunun yanıba ına duş- \lildirmiştir. 
- ~aaa "- •;,• ...... ,.., .Bir kaç esir aldık. nl i)iee Qdllalabmıttar re.., &car.&an.u, ıDl.1.14 D4ID e enru de yeniden inşa olunan pıela, tel-
bir askeria Blııbrlm111altia ıte tara- ATİN ALAuı emleke • Kompa muhafaz tm k prtile A , milft6r. Dış iskeleye bağlı bulunc1n graf, telefon hhaewım ciün açılıt 
fuaa ···•.tmlmeli ı ADA m tte ._ h üd " man- a e ~ vru~ .n 12 vapurdan birine tam isabet oı tıörent -pıı--+. ... Tönae mtUl • _., • •ı- ve u- Atina, 13 (A.A.) - Dün saat tik ribdn. l»a 'bal'lf hav .. w.t, yenide-9 tanzimi ifine faal bır s·- di~ dörd .. h ujr A k A • t ,~ .....,-. 
.. , .... l'6a Japdn ..... tete• 20/10 da ?erilen hava tehlikesi ifa sadece ...... _ eder rette iJtirak edeceklerini ve yeı.ı muş ve ı--..ıı u asarı a : s erı vazı ye maqile baf1anm'f ve &ıuDU posta, 
Mis sayılattlllr. Japonya Mitin Ç.ia ti 2115 te itir • • mqtır. Depo llCU.l \angın a-r çı · &eJgrat. ıelefon umum müdürü Kad 
ve Asyaya ıre. .. ha7at sahuma da re IOna ermş · A.6iılin DA VER Avrupa ıçin hıymetli bir unaur o- mıf ve infıllklar olmuştur. < ... tanla 1 taelde) ri Mmluk.oğlunun bir iıitabes:i ta-

1TALY ....... • ~ v .a.~._...,.,....l lacaklannı sövlem.iatir. .. afbal turra bi&ia tldde&u. 
lail sayıyor, ona ı... J.ak)qwı b- ~ .. MA.AU, - .. A:All.IU Şarkt Trablu 'da avcılarımız de f kip eQııiaH ... Ve vali koıdelay• ke-

pu sıvtL YUN .a. VT TT "'n ;rapll•\Au eneı teslim ....... ""i'._ • 

hı eC:mi7ecek Wr itilAfa 7.....- .n..& .. ~ ramlı devriye uçuşlan yapmı lat 1aı1ı Mlyük fmaalar 'isllılıılıttlr. aerek, binam açıhfmı yapmıştır • 
... taraftan ..... A ••• i Atina, 13 (A.A.) -AJ&lradar po- AH KARA o AN lenle ...... atı Is&.,.. ......... ve Deme Timimi ve Gdala tayya Dlfer ıaraltua ila!Jan.Mnaıeft. Vapağı tacirlerinmn mı-;' ~=-=-~~L Asya s~=arı =-.~ yttaıapılan cn~s t11ufı I . .,, .. ~ ...... , ::.:"· :::.. So;::.: re meyd~nlarinda hiç düşm~ ta : :ec;1'm:=.::. ::. liJ&I fiatllrt SOrUIU"Or 
•• VUl,7._ ...... ~ :mev- r"°9. &UU.: yan te ek lo.. Alman &91rer f!r'--!n •• _. ... ~ LILA ya---' bulunmadı~nı blld nnışler ' 

kide deliWlr rclu8unan harbin ilk günlerinde .::: _..._ •'laeü, ..,........ ... nu& __. - .ı~ 51 k 
11 

.-uzdur. inctl& hntelM ı... HükO:metin neşrettıği b r karar-
• ,._ Y--.k is y n Bu.la&-I mevsuu bMeelm"'ta. Bu 1a.-. dir. Bu meydaıllarda ancak u a ;raa ıwn.w.... llMJk.I ....,. .. 

e.ile.t ,.a Wr ._ • 4lolru gal ett1ği Koniça mıntakasmda rllltaam u.p tein .. .....,.lamıuk tul .. yta71 T• ...._ ..._.. ~ nlımıyacak derecede harap :oolm t lllldfnaoll .._ ~ .... ,,., .._ name ile ellerinde yapağı bulunan 
shli7..._, •-•L1'r. Cilluffimul Yunan toprülanftdan çekilirken JMebtırf,e&fnde olıltlfa el& ......... m11 .............. Alman _....,_ ard .. ıiilm ~. laruı mevcutlarile nevll«ini goste-
Wr iftlalia ,.._ pPlmMbıi ti- bazı aileleri büttbı ehdiyle birlı.'-_ rblln - •l•l • .... mühim mıkt a tayyare go uı 1'. D. ren birer bevvanameyl vilayet nııa 

'\. .u.aeııı ...... a. .ısııter ...aw.. - --·- --- d nd "" mit etmek luaaiyeıt ipa tatlı l»ir te alıp g6türdükleri tespit edilmiş- -·ne .. Butcarlaruı SoQ..._ tür. Gazala mey anı a yanrnq J kamına verdikleri ınalUmdur. Hu-
ıayedir. -tir. Akibetleri m .. çhul olan rehine- 90flHranm ~.Nutuk, BaL B't-Htl btik6metue rirlıfmıedll1nl lar-ı. bırakılmış 20 tayyare mU,.. kiimet. 15 gün zarfında bu p ... 

......... llaüuubkı iecllkedaJMa b'-- ..._ __ .. ,....... .. Ha 150 . --
-1··.eyin Siikrli BABAN lerin mikan 500 kişidir. .. ·~ .....ıwr. s. ,.._ _;;..;--.. ...,. .,_.De~ ede edihmftir. taya tez- ğı1arı müba,yaa edip etmıyeceğini 
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HAı\EKAT DBVAM ED!TOB gah gönderildi nflM:~:te ~Medurlü~il, 
Londra, 13 (A.A.) - Mlltaldl Antakya, 13 (AA) -ltitut Ve- Vekaletten aldıfl trir emirle alaka-

' Frana&Z ajanlı bildiriyor: kileti Hatay'ın bazı mmt.ırıı .. a- dar yapalı tlccar1arına yen d n 
Dally TelflraAp'ın Bartu• mu- daki kö:flere dağıtılmak üzere y(lz tebUCatta balamralt, beyanname-

ı.btri pıı.n büdirmektedir: elli tezgah gönderndfth'. Bu tetc'h- lerde clmlerile ,e.tertlm yapatı-

Vaziyeti 

Lir• .. ..... 
Ad! ve 1evka1Ade • • • • Buaud . . . . . . 

'NarilMa .. ' I~ 
n.uhte ed1Jen evnıkı nakd11'9 
Kanunua ı - ı laıei IUddelısine 
tevfllraa ...... tlınflndaıa yW 

. bitt6n 1arm Jtıdlamlmuını köylülere 6t- lana maU,at a,,.tıan hak-kında 
ıua .al Habef'.._ ~ retmek lçlıı muayyen naJU,. imi'- birer beyumme t8temtftir. Bu be-

cephe bam1armda tn,ilız devriye- kederinde ayrıca kdl'lllar 8911-eak- yaımamelerln llri\ddetl bugün sa
lerılnfn fult7eti ,&rll~ tır. Bu suretle Bat.Tın 90k elti babıe,tıı bttecektir. VeUlet, mü
HadmD'da bulwwı Babef 1*ıpara- bir sanati olan cUunaothlm lhJa Hyu ftyatlanm 11una a&e ıe.bıt 

tıed.178* • • • • • • • • 
Dmuht.e edillıa Wnıig ~ 
~ ....... . 
Kal"fılılı tamamen albn oJank 
DAveten tedav le vuedl1en • • 
Reeskont mubbllt illveı.ı tada.. 
.aı. ,,.,.ıu.. . . • . . . 
Baz neye yaıımı..ı altın kaqaWdı 

avans mukabili 3902 No.lı kaııua 
mucibince llılveten tıedavOle ,,.__ 

dDerı • • • • • • • • • 

l'rt.809 

3850 No. 1u kanuna göre Hazme,e 
açılan anna mulrabW tevdi olu
nan altmıar: 

IU41830 

DWls 'l'MhH•a.: 
Albna tahvili kahU dövkier 
D r övizlıw ve ala ~ 
ba eleri . . . 

l&nL'rll.-___ --
17 ........ .,... 

........ ..._ 

14 ........ .,... ---
71.ttUft 41 
uss.nuı 

Yekin 

tıı.nua-

nıK...,.,. 

llt.'JN.111.11 

'IH.11U14M 

toru harekAta takip etmektedir. ve- inlriaifl tmım.wmU; olacaktar. edecektir. 

f 
Vatupeıwr Babet ,.aeti ı.ra- LİIUla talepleri nasıl 

fmdan idare edllen kabileler, .,, .. dır. AsQeri tenttı için göıulerilıen Japılacak 

1 

midddhlllıeri fMl '* çete hami İtalyan kuvvetleri, wJifi iade & 
yaparak halyan ıarnizonlanna ve ms töyJe dunun, kendileri ilk • ~t için lisans taleplerinin 

ılroll.U"ma beelrınlar YBP'!lakta- mws&a bozuJw> bcmaldadırlar. muphasıran Vekllet tarafındşn 
iqe karşılanacatı hakkındaki yeni k•-

rann tatbiktne başlanmuile lisans 
Emlak ve Eytam Bankasından işlerinde bazı yanlı hklar vuku& 

Y• ~ Cimi r..ts• Dııı N • gekliği muşahede edilmiştiT . 
-------- -·--------------- Yeni kararnameye gore, tiıec&!', 

ıw Bebek kllae dere ve ıııa.- ...._ "' 210 ID 181.11 liaans talebi için evveli Tıcaret 0-
tn,irııh IOkalı No. duana müracaat edecek ve aat~ 
eski 4, •• 7enıl 4T ldı"'-

Adre&i v ta ~arda ,...,aa ~menkul~ ..ıu..,.. PJlll(a tamamile ~apı ll.nı ve malın de-
para ile aatılacaktlr ~ fiyatlarla aatıklıtım asbat et.-

İhale 15 ı Ml Ça.qahıbe ılnO aat ondadır. llO&Qıede tlrUlDııla ~ tikten 80DI'.., evrr.kını Odaya ta .. 
bedel mukadder kJY pçti takdi:Mte ta plerin dlpodtolaruu 1'üz.de 7irmıl dik ettirecektir. Bundan socra n-
ıılsbetinde teQ'it lemelerl ... milb kul1ananlann mawırı.tm DO&redıım 

t.llik eWı'm hrl Mımn*' rak, Ticaret Vekaletine gond ril,,. 
ı. lful ......- w Uç lata tototraaa blrUltte btl- cektir. Vekllet, merkez teykılltın-

lila ve .... kadar pıbeam .-ilk~ aıelmelıari. {H8) (llO) da ihdas ettilt 1ilanl bürosu marL 
fetile bu evrakı tetkik ederek bet 

••••••• ............ A.... kocenın ••••••• gün zarfmda cevap verece tır. 

YA LI TOMBUL FINOIKLARININ ru!.~-:'v~k :en~n dot-
Sl JÇlll alikadariara , eaı b 
yapmıştır 

tan 

Unlal ..... ze,rell cllCI. No. 



SATP'A - 1 

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:' 
10 sene ve daha faı:la müddettenberi sahipleri tarafından ara• 

nılmadığından dolayı 2999 s:ıyılı kanunun 41 inci maddesi mucıbin
ce muhtelif banka ve m!ieS'lescler tarafından Maliye Veka.Jeti hesa
bına muhafaza edilmek üzere Baukamıza devredilen paraların mik
tarı aşağıda gösterilmiştir. 

İşbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren ılı.i ııe-

TL Hak ..U.ibinin t3i1nve adreri Şulıeri Tevdi tarihi 

33.58 Bayan Ayşe ve Bıty Ziya Taksim Elma 
dağı sokak t.ıanbul 6/1/939 

111.32 Bayan Nebiye Ali Kanlıca Yeni mahalle 
cad. No. 9 " • 

7.02 Bayan Nigi.r Haselı:ı Nisa hastahanesi 
hemşirelerinden I! ' 

Tekirdağ Hasanefend! mah. Ethem o~. 

Memduh • 'l:l./3/939 
1..25 Beyoğlu Küçük Pangaltı diğer bekçi so-

kak No. 38 - 40 apt. Sahak. 
S.'12 Ali Rıza varisi Emine Kgdirga Dizariye 

mahallesi. 
11.13 Ali Rıza varisi Emine Kadirga Dizariye 

mahallesi. 

• 
.. 

Ul Hayrı B. Ada Cami !O'lı:ak MOhendis. • • 
81.54 Hatice Şerife Miralay Hasan refikası. • • 
29.84 Cemal Kadıköy Maltepe Çamdikende No. 1 • • 
11.U Zürka Büyükdere Demaska sokak. No. 8 

k~~ • • 
1.34 Saadet Aksaray Gureba Hüseyin ağa 

mah. Mehmet ef. sokak No. 15 • • 
2.38 Zehra Erenköy Fırın sokak No. IS • • 

19.53 Fahrettin Kadıköy Rasimpaşa mah. • • 
9.2CI Avni Bostancı Tepe mah. Rıza Bey. • • 

5.- Besime Bakırköy 10 Temmuz caddesi No. 'T7 • • 
15.- Olga Büyükada Bahçıvan o~lu sokak N.J. 11 • • 
U9 Ki•.ım Fatih Zincirli kuyu Poyraz sok. 

No. 8 mütekait • • 
5.37 Fehmi Nişan taşı Te,,. iltiye Çınar liOk. 

No. 2 a a 
1.82 Ahmet Kadıköy Çarşıhamamı ittisalinde 

mukim. 
6.- Hüseyin Avni Ferikcy Ayazma caddesi 

No. 11/15 de. 
1.08 Gazale Üsküdar Çınar Halil ef. sk. No. 

13 de 
2:9.8'7 Bayan Nezihe Şükran Samatya Etye

mez Tramvay ead. t:i8 No. 
15.65 Bayan Müzeyyen Halıt 1.lleli aprt. 3/22 

dairede 

27.71 Bayan Nimet Mustafa Beyazıt Hasan Pa
f& fınnı sokak No. 2 Türk ocağı 'lı.atibi. 

2%3.43 Bay Yakup Şehremaneti Kütüphanesinde 
• 1.35.15 Beyazıt Ki.tip Sinan mah. Kumbaracı 

11-0k. No. 2 de Bn. Naciyenin kardeşi Raci
min kızı Safiye. 

17.15 Hayriye kızı Kadriye 
29.98 Fatih Derviş Ali mah. 22 No. lwıede ölen 

Nefise varisleri 
33.96 Nihat. 

• • 
.. . 
• • 
• 15/2/1940 

lll • 

" 
• 

li 

• 
• • 

• 
• 
• 
• 

18.27 Ratip • • 
5.82 Fatma Naciye Beylerbeyi Çifte havuzlar • 1/l/'J39 
1.'77 Hayriye Beyoilu Aynalı Çepne Xllıç 

90k. No. 8 • J 

30.32 Kırkçeşme Seltbanbap ç>ltmaz ltahve 
ııok. No. 14 Fatma. fi t 

9.82 Şerife Kadıköy Söğütlü Çeşme cad. No. 19 • • 
1.60 Fatih Kadı Çeşmesi Altı Poğaça ııoJdlıak 

Kıbrıslı medresesilıde Nazmiye. • a 

0.93 Ahmet Nihat Sultanabmet Dil.dariye yeni 90ll. No. L 
No. 1 • • 

1.37 Fahriye Üsküdar Uncul.r No. 1 
13.83 Fidan Fatih Çırçır Karlı ıok. No. 15. 
80.46 Ali Beylerbeyi Arabacıla!' Sok. No. 2. 

1.87 Hasan Tahir İstanbul Hükılmet ta'bibl 
Z8Jl5 Malike Beyoğlu Bedrettın mah. Orta aok. 

No. 18. 
2.22 Seyfettin ve Tarik kadastro müfettl§l. 'fl9 

tapu mühendis! 
l.CK Liıtfi Erenköy Caddebostan No. 14 

17.49 Emine Fahrıye Fener Tahta minare Ko
le han. sk. No. 16 İsmail Haydar yanında 

18.28 Mehmet Ziya Kadıkoy Yoğurtçu Hasır
cıbaşı mah. No. 16. 

19.18 Hüııeyin Haydarpaşa TM Fa1riilteslnde 
Nisalyede Malatyalı. 

78.98 Ali Hilmi Vefa Yeııi sk. No. 18. 
0.80 Nazife Karagümrük Jduktesip lskender 

mah. Tahta m!nare sk. No. 20. 
t.08 Yusuf İhsan Kadr.kiıy Rasimpap mah. 

Tepe sk. No. 77. 
3.14 Refia Kmltoprak ZilbtU paşa mah KliJ:I. 

dere sk. No. 17. 
44.35 1.Hır>et Salacık Bostan sk. N<"lllll Aptul

lah Bey yalısında. 
87.83 Müeyyet Üsküdar Salacık Sinan Paşa 

rnah . Şıirayı Devlet !ıuısından Nazmi za· 
de Aptullah Bey yalısında. 

39.29 Ali Nail Beşiktaş Muradiye mah. Dergih 
5k. No. 14, 

U.76 Samatya Hacıkadın mah. Bostan slt. No. 92 
2.44 Sabiha Teşvikiye mahall,.lesi Karakol 

sk. 130 No. İbrahim kızı. 
ıM Hatice Nesi be Karagümrülı: Hatçe Sulta 

malı. Löküncüler caddes' No. 52. 
1.113 Cemile Kızıltoprak ısta.sym civarı B&7 

Galip hanesinde. 
1.39 Feyzi Tezaahçılar Kırlı:çeıme ciftD All 

hue&i 

• l/f/'I» 
• • 
• a 

• • 
• • 
" . 
• • 
• 1ft/t39 

, 

• • 
• • 
a • 

• • 
• 1211193' 

ıı: • 

.. . 
• • 
• • 
• 11/2/940 

• • 
• • 

• • 

ı 

ne içinde sahipleri veya varısleri tarafından evrakı müsbite ibrazı 
ııuretile idare merkeıimize veya şu belerimiw müracaat edilerek alın
madıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan Al"\orstisman 
Sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatlann hü-
kümsüı addohınac·agı ilan ,,ıunur. (2-01) 

TL. Hak sahibinin !sim ı·e adresi Şulıeri T~! tarihi -----
2.29 

2.47 
0.99 

2.46 

2.49 

3.77 
1.14 

Ahmet Hilmi :Fatihte h ı;onca Beyccc;iz 
mah. Fınn sk. No. U. 
Vasfi}e Ze:-fıi Hırkarşerif Cami sk. 
Me.a.J,at Kadıköy Moda ca<iı...'sı Hamam 
sokak No. 16. 

İkbal Beyoğlu Tak•·ım Aya7p; ş.ı l\'adam 
Türkyan apt. No. S. 
Tevhide FaU1 Haraççı Mahittin mab. 
Gül sk. No. 9. 
Mehmet Halit Baytar mektebi mürlilrü. 
Hürmi.lz Sullanahmct Akbıyık mah. Ca
misk. No. 8 . 

2.19 Lütfiye Aksaray Ça.'<ıra ~" mah. Cami sk. 
No. 51 Ahmet Hamdi ki'lJ, 

2.80 Şemia Siileymaniye Deı•oğlu yokuşu No. 4 
4.18 Necati Emirg&ııda Hayrı Bey köş.kii 
5.99 Adviye Topkapı Tramva~· cad. İzmit 

mahkeme! asliye ağır ceza reisi Abüssa. 
med e~i. 

2.12 Asiye Fatih Beyceğiz mal-. Kokulubalıar 
sk. No. 7 

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
2.69 Atiye Aslımelek Kadıköy Mısırboğlu A· 

cıbadem caddesi No. 119 Bay Tab•.ıı hanesi. • 
17.57 
2.54 
5.02 

Nazlı Kadıköy Hasanpa~a mah. ve ~k No. 23 • 
Dürdane Kadıköy Kadife sk. No. ~6. • 
Mediha Taksim Ayazpaşa Çifte Vag liO-

3.0!! 

1.70 
8.19 
8.92 

4.84 

116.79 

15.57 

kak Mihran apt. No. 2. 
Hüseyin Beşiktaş Sınan:ıaşa cedit malı. 
Çınar sk. No. 23 
Melek Kocamustafa Paşa Ali Fak! malı. 
Canba::iye sk. No. 30. 
Hatice Aşıkpasa Çı'otınkçı sk. 18/20 
Nefise Beşiktaş BP'pazarı No. 17. 
S. Sıdkı Aksaray Sofular Tekke sokak 
No. 9/11. 
M. Şevki Üsküdar Valde Atik Bağlarbaşı 
caddesi No. 55. 
Muhittin Unkapan.ı Atlamataşı Camil§e
rif sokalı: No. 9. 

Ferdiye Leman Alaıaray S •fular Tekke 
ık. No. 11. 

1.60 Mahmutpaşa Yeşildirdt uddesi Slroldn 

3.14 
7.!>11 

1.74 

matbaası iıtisalind~. ' 
Naime Sanyer mahacir m~h. No. 31 
HAmiyet Matlube ve Na-.ye Aksara7 
Yusufpaşa Türk Ee:ıirge .ıe Dernegi. 
LfttfL Fatih Hoca Veyıs mah. Dede Yu
auf ık. No. 23. 

0.99 Khım Beykoz Meydan slt.No. 23.. 
0.99 F. Şerife Mahmutpa§A Tarakçılar Abud 

F.fendl hanı yanında. 
1.44 Emine Aksaray Horhor caddeli No. 52. 
1.15 Saniye Cerrahpaşa Ahme' Kethuda Şev

ket El. ak. 11/13. 
1.71 Ayşe Aksaray Küçük Langa Pervane 

dede sk. No. 4. 
1.07 Beşiktaş Ortababçe Mısırlı sk. No. 10 

SaiahaltL'l. 

2.13 Hatice Nazmiye CaploğlııServi mah No. 4l 
1.21 Hatice Edibe Rami Cuma mah. Maarif 

Müdüriyeti sicil memuru Hüsnü lr::ızı 

1.63 Kadriye Fatih Nişanca Altay mah No. 4. 
2.11 S. Hamdi Kasınıpaşa Yanya Kethüda 

Birinci *· No, 1. 
1.14 Hulkiye Tophane Kııllı:aııdere apt No. 9. 
6.45 Tevfik Halim Tıp Fakültesi teşrihi ma

razi liburatuvan muavini. 
1.34 Zeynep Nişantaşı Teşv!kıye Emin ef. st. Si. 
1.08 'Mehmet Çeşmemeydanı Demir çılı:mazt 

sk. No. 3. 

• 
• 

• 
a 

• 
• 
• 
it 

l 
• 
• 
• 
• 

• 
it 

• 

• 
• 

• 
• 

1.99 'Sabiha Maç.lı:a Muradiye 3öğütlü slı:. No. 32 • 
UM Şevkiye Rami binbqı mütekaidi Salim 

evinde. a 
1.43 'Mediha Aksaray YU1ııfyaşa Tevekkül 

1211.31' 

1.35 

1.34 

No. l17 a 
Murtaza Kmltopra\ No. 1 dülrkAnda 
!ı:ömürcü. 

"Fatih Çarşamba Tevfik C'afer malı. Fe~ 
biye cad. No. 4 Hamdi. 
'Kadıköy Hünkar İmamı Kaz!h Bey ilk. No. 

1 • 

46 Naciye. • 
Fatma Seniha CerrahpaşaCanhaziye Ta'° • , 1.14 

2.92 
1.10 
5.34 
1.25 
0.89 

lıkuyu sk. No. 10. • 
'Celal Saraçhanebaşı Horhor cad. No. 125 • İ 

' 'Nuri ye Üsküdar Nuh kuyusu Koruyolu No 22 •' 
'Arif Eyüp 37 inci mektep muallimi İffet ol- • 
Makbule Küçiikpuar Me'{tep sk. No. 9. • 
Kıymet Kadıköy Kurbağalıdere Hami· 
yet sk. No. 48. • 

0.94 'Ahmet Paşa Beykoz Yalıköy Ekıııelı:çl 

Bayın Cami karşısı. • 
0.99 'Ratip Cerrahpaşa c~d. N " 104 • 
2.43 Fatma Sirkeci Demirkapı No. 40. • 

104.10 Zeliha Cihangir caddesi. No. 4 • 
3.57 'Ha tice Kartal Çeşır.e ok. 5. • 

1.24 'Saime Görlepe Mehmet Efendi Dutluk 
No. 9. • 

0.81 Nusret Mııçka palas hlrlııci daire bq:iııe! 
ltat No. 15. . • 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

•• 

a 

• 

• 
Cl/6/939 

• 

• 

• 
f 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
a 

• 
• 
• 

• 
• 
.. 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

. ·a 1IiınE:ıın suı~ J yarr1'u • .,. --

:.de l l~lr2hk Lıra 

1 2COO - %000.-

3 1000 - 3000.
z 150 - 1500.-

" 500 - 2000.-
ıı 250 - 2000.

!5 100 - 3500.-

n so - 4000.-
20 - 6000.-

filrlı:iye ı, bankMma para yatırmak! •• yaı 
nu: pata biriktirmİ:f olmaz, ayııı zamanda 

' ·~; <)."} dener.ıit olı '!'1UZ .. 

lte<;Ml•ler. t ll•bal, ı Ma- l· ~ lt11mbsralı n l<azıdıanml 
r-. ı Ah.stoa. ı ikinci- . h~uplannda e:a u elli U

' na bulunanlal' nr'an 
t.r;ttrft? tarllt11'"1'in4.~ 7a1nlır 4abll edlll:rler. 

11.43 Mustafa İsmet Samatya "'"P l<.uyU.>u 
Hüs••yinoga mahailPsı No. 15. 1 

2.30 'M. Namık Sultanahmet Tıcaret mektebi 

13.74 
2.39 

Karşısı. 

Çarşlkapı Hüseyinaıj'a mah. No. 12 Ebüldüha 
Halime Beyazıt Emin Be,Y Yahya Paşa 

sokak No. 12. 

• 
1 

1.19' Halim Beşiktaş Cihannüma No. 32. • 
1.78 'Atiye Kuruçeşme Tramvay mevkii Fınn· 

cı Hasnn evi. • 
2.62 'Samime Üsküdar İlıııanlye Sultan tepe 

sokak No. 7. .,, 
2.46 Emine Münevver Topkapı Arpeeminl No, 13 • 
1.52 Halim Karagümrük karakol ittisalinde • 
2.85 Göztepe iııtasyon civaruxia No. 98 de 

Vasfiye. • 
8.25 ·Ayşe Unkaparu Haydar h"mam slı:. No. 14. , 
2.65 Zehra Eyüp eski yem matı. Kı:ıjk Merdi-

ven No. 7 • 
0.92 'Beylerbeyi Yalılar caddesi M. Ali kllt-

kü Saffet. .. 
1.42 Kasımpaşa Kurt Çelebi Şeyh sokak No. 

8 Cevat. • 
1.25 Fatih Nişanca Dibapade Memwıi At 

No. 14 Y. Agah. • 
18.84 Tevhide Boyacıköy Baltalinwıı Rqlı 

Paşa caddesi. a 
1.811 Remziye Saraç lak M. lbl'abhnpap yokufıı 11 

1.07 "M. Adil İkdam matbaası nda daire müdürü " 
9.17 'A. Hamit Kızıltoprak lblamur caddesi 

Miralay köşkü. • 
1.18 'Mürüvvet B"§iktaf Yenimahalle Şerbet-

hane ııolt. No. 14. • 
1.23 Cemile Pangaltı Yeni mahalle Yunus .,.. 

kak No. 54. • 
69.28 Şükrü Tahtakale RilstenıP8f8 All kah-

vesinde. • 
3.40 Ali Kuımpaşa Kurlçelebı 25/10 Jlah. 

Matbah kapı cadde<.i No. 12. • 
1.20 Hatice Beylerbeyi lstavroa cad. • 
4.35 'Mea'udiye Çı:rçır H.ıydar cad. No. 18. • 
1.17 Mes'ut Beylerbeyi Aptulllah ağa Çınar 

sokırk. No. 47. • 
1.78 ·Bayan Suat Eyüp Düğmedltt ııııalıa1-

1esi Kitapçı ııokak No. 3 • 
7.33 ·Behice Bebek Keçeoğlu yalısı. • 
2.34 Aptullah Şehzadeba,.'1 Vezneciler denm11 

Mehmet aokak No. 8. • 
2.211 Ayşe KAğı.tbane bryEG Çobma Çewma 

cad. No. 17. • 
2.95 F. Zehra ÇeııgelkJSy Havw:başı J:ııverbe7 

kÖ§klL • 

2.20 Hatice Maçka Hacı ~kl!'zade Apt. • 
1.06 Perihan Kadıköy Zabıtai belediye ... 

memuru. • 
1.35 Afif Şirketi Hayriyede miibayaat meırnına • 

13.70 'Fehmi Üsküdar İmrebor Wlmi Papmah. 
Arka sokak No. 26. • 

05.03 Hamide Saraçb•nebap ÇiDlll bamam Şah-
• • boban cami ıdr. 1'o. 1 

1.u Nliveyre ~yazıt ıımınaıa mahal. ı:nıı.-

yect sokak No. 8. • 
70.71 'Necip Beyoğlu Sulh mahkemesi ehkl-

mı phsiye kltibL • 
1.13 Karabet Beyoğlu Tatavla Ferah alt. No. 21 • 
1.07 'Rabla Aysa:rdya Alemd9r ead. Cüllıane 

parkı karşısı No. 15. • 
l. 74 Nazire Neyir. Be;iktaf Y t ı i malı. Bostan 

ilk. No. f. • 
lfalıd ~ ta"'8r edo ılilcr ..-S ınrtzlml " • 

• 

• 
• 
.. 
• 
• 
.. 
• .. 
• 
• 

• .. 
• 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

1 = b 1 
1 Ee1ediye., 1n 
' Tejrinisani 940 ayı bele<Jl1' 
nin toplantısı: 

Toplantı tarihi: 11/1 ı ,10 
Belediye ReıaJ: Rııil GilveJI 
Katip: 

CELSE 

Beledlye Reial Ra.i! Güv.,.ı. 
altında lzadım Mustafa suJll 
Şevki Çakıroğ!u, Yusu! !{ar~ 
Güney, lladil<a Alpaslan. llilI" 
roy, AIAeddin Kemerli, RiJs11"' 
Celal Güneyli, Ali Annaoğlu.,; 
ıaöv, Ali Su işlırakı e toplallııı: 
Vek3letiuden mevrut ve GelİJıl 
diyesine ait elektrik LcsiJ;auıtlll 

• ı neliceaıni bildıreD ti 
kik edildi. 

ı.-ı...-v .. ua her ne kadar ma~ 
namo ve kazanın mukJ.vele b 
ne göre evsaf ve kudreunın rJ. 
lup olmadığına dair kari bir il 
unulm:ınuş ve bat~ bu h.,,I 

kat'! mütalea serdi için tec~ 
~it su, kömür ve ehliyeUi ve 
olrnadığınd n bah•sle tam ~tll' 
aınadığı bildirilm.ı$ ise de b,.. 
, elki Nafia Vekiıletınin 8/7/J 
ve 754 nt.ımarah tahriratında 

:nak.inesinin takati.nin ikind 
.1e muayeneye nazaran 41 k~ 
~uvvetinde yazılacak iken blr 
•at&sı olarak bu tııkatin 82 ~~ 
ır kuvvetinde olduğu ve bll"' 

hter hususlara ait itiruJatl 
mahallon tetkil<at ve tahkik•'~ 
uzere üçüncü bir heyeti tırr. 
göndorlleceği• bildirilmiş ol~ 
~ &00 gelen heyetin bu enıre 
lAhlyetl makıne haricindeki . .ı 
münhaslr bulunacağına ve oilO""_ 
küsur beygirlik. makine tak•ı/ 
nvelenln esasına muhalif oırJ. 
uçilncU heyetin şebeke ve h•~ 
hakkındaki muvarıah rapeP' 
f'!'nol projele:"ine aykın old~ 
ve teJ'lt odilmesıne ve mü,... 
u.kil Hasan Numıye i1k ve ~ 
yene neticelerinde yazılı nev~ 
mali Jcin belediyece kanuni iPj 
na ve İstanbuldaki adresine P'ı 
7apılan kanuni tebligata ~.ı 
ahhidin raporları okuman ve ~ 
nevakısı tamamlaı1ıak huıuJ""j 
bizzat veya kanuni vekili Ue · Jo 

etmesi ve 111 tamamlaması ~"' 
beklenen bir vecibe iken mOt; 
mukavele mucibince bu • v 
7apmı7arak ve hatla ihtarlar• t 
kend.lnd~n bekl.en"'1 ihtimam ~ 
ve hilsnu nıyeti gostermiyereit 
işi dört sene ıibl uzun bir za~ 
üstü bırakmasından ötürü (I,~ 
kikat sonunda 7azılı ve feont C""'ı 
hemen hepsine JAmil nevaJnS1~ 
için teknr kendlaine illnen ıebl': 
pılmumdan belediyece bir ısi<l',ı 
medltinden ve bunda kanuni '
Jet bulunmadıi?ından belde 
nln en mühim ly~cırun bir ~ 
tehvin ve temin zaruretine b~ 
teahhlt Hasan Nazmi ile bel .... 
ıonda miln'aklt 11/4/936 tarı;,!• 
velenin 11/11/940 tarihinden 
feshine ve belediyedeki ba'ldY'.j 
balı ile '""11natının mukavele 
ı...ıne aıızaran ini ka7dına .,. J 
velenln la'uından doiacak 'j 
hasnna ve fenni projel•rine 
mukavelenin tamamll tatbik fi 
omdan mütevellit bl!Omum n~ 
yanın millftlıhlt Hasan Nazml".j 
aill için kanuni takibat yapı.ld'"': 

işbu fMlh kararının bir sure~ 
teehhldlD lı:anunl lkametı6~ 
bir suretinin de lllelelerls 
11/11/MO larlhlncle ittifakla ~ 
rlldl. dJ 

Aakerlik itleri: 

337 lilerle ihtiyat errJ 
yoklamaları 

Sarıyer Askerlik şuı.esıJ 
1 - Şubemize mensup Y~ 

yebancı 337 doğuımlulann 'JI' 
941 tarihinde ve haftanm çil 
!erinde (Cumartesi ve ~ 
1eri hariç) yoklamalarına ~ 
calı: ve 15/Şuiıat/941 Y.üriJfl 
dar devam edecektir. J 

Bu clotlumludan tahsild~ 
okuldan alaca·klan resml I 
rile ve ııaıı'atürlar t-ıikli .1 
vesikalarile ve şoförler de "' 
namelerlle doğum kağ:dl .,_ .1 

adet vesika fotoıtratlarile f 
şubeye müracaat ederek, 
mal.arını yapt,,.acalr.Jardır. 

2 - Yine şubemize ;/. 
li ve yabancı ihtiyat ve J 
erler d<>fuın Jr.ağ; tlan, Jll-' 
san'at vesikalarile birlikti' il 
KA/94.1 den iti.'baren ve ..,j 
ta sayılı giinleri"lde (C1, 
ve pazar günleri hariç) rı1 
müracaaUa ihtiyat yokl~ 
yaptıracakkr ve bu yulı:lıııı" 
gayesine kadar devam ~ 

3 - YoklRmaya gelqıiYe ';I 
kında askerlik kanun unuJI 
maddeleri tatbik edil~ 

İmtıyu ahlbl ve neırf)'lll ~ 
ıı. izzı;;T .,,1., 

Jlııııldıiı ~ Son Te]çal 


