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Beycu Saray miMıliri keli
melerini çiğnememiı ve 
Naz.i%1ne aiyaai münase
betler ve doatlaklar de
vam eden bir hükumete 
karıı kallandabilecek li
sanın en ağırını kaUan
m1flır. 
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: ,,,,.,.Mili""""". -i Şe ...... ,,,,_fd""""""ü=....n l M ü n aka 1 at Ve ki i 
Romanyaelçi. dün Şehrimizde 
sini kabul etti tetkiklere baş adı 
Yeni elçi Reisicüm
hura itimatnamesi

ni takdim etti 
Ankara, 17 (A.A.) - Jlomaıı

yaııııı yeni Ankara Orta Elçisi 
Telemaque bagibı saat IS da 
mutat merasimle Çankaya köş
künde Reisicümbur İsmet iııö
nü tarafından kabul edilmiş ve 
itimatnamesini takdim etmiştir. 

Kabnl esnasında Hariciye U
mumi Katibi Numın Menemen· 
cioğln ela buır lıulnnmuıtnr, 

Deniz nakliyatının bir elden ida
resi üç gün sonra başlıyor 

Münakalat Vekili Cevdet Kerim 
İncedayı evvelki gün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Vekil dün öğ. 
leden sonra Devlet Denizyolları, 

yeni yolcu salonu ve Vekakte bağ
lı diğer bazı müesseselerde telk.ik
lerde bulunmuştur. 
İncedayı bir kaç gün şehrimizde 

bulunduktan sonra Trakyada bir 
"'-===---==-..,..==="~ tetkik seyahatine çılııacaktır. Vekil 

Bucfbılerde bıflıyacaiı ııi;pleıülea Alman taurunnun l>eclefi olan Selhikten bir ıörünli~ ARNAVUTLUKTA 

Muharebeler 
devam ediyor 

hu arada tren batlarile yeni yapı
lan iskeleleri ve münakala~ l§lcri

Sovyetler birliği 
Balkanlarla çok 
yakından alaka
dar oluyorlar 

Alman 
Orduları 

Bulgarlara göre Yugoslavyaya 

Almanya yapılanAlman 
se 1 ani gv e taz~iki hiç bi~ 

t 
-I netıce vermedı 

aarruza 
hazırlandı Amerika· 

lılara gör Hücumun çok C>-

yakında başla- Almanya Balkon
ması muhtemel 1 o rd a müşkilôt< 

Filofuu beyanatı uğrayacaktır 
Ankara (Radyo gaıe~) - Yu

goslavya üzerine yapılan Alman 
ı..:y . . . .•. 

1 m7Devamı 4 :=ıı :',.tada). 

1 Almanların en bü
yük transatlantiği 

ni gözden geçirecektir. 
Diğer taraftan Münakalat Veka

letinden Ayet Altuğ da dün oeh • 
rimize gelmiş ve şilep nakliyat iş • 
leri etrafında Liman Reisliğinde 

Ag" ır yaralı esirler alakadarlarla görüşmüşfilr. Vapur-

1 
" d .

1
. cular Birliği haricinde bulunan ııı 

talyaya gon erı ıyor şilebin birliğe kaydı için resmen 
Atına, 17 (A.A.) EJeı erdulan rami milracaatlar yapılmıştır. 21 Mart -

,bliğl: . tan itibaren Milli Armatörler Bir-
Yer yer ıı!ddeill cletllen lopçu faaliJ'e- liği nakliyat komisyonunun emri· 

ı görillmllştür. ne tek teşekkül halinde hazır bulu. 
(Devamı ' bcll sayfada) nacaktır. 

-na'lı:ılAt Ve'lı:ilimls 

C. Kerim bcedı)'l 
~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~---~ 

NUTUKLARIN 
AKiSLERi 

Amerikadan 
ı Mihvere karşı 
harbe dair bir 
ses yükseliyor 
Almanya Ruz v elti 
resmen tehdit edıyor 
Berlin, 11 (A.A.) - Yan reamı ltlr 

ı menbadaıı blldiriliJor: 
• Reis Roooevelt'ln cwnartesı akşamı 
lsö1lediil nutuk, Berlln alyasl mahfille
rinde akis uyandırmamıştır. Bu bah;5t. 
Alman basınına müracaat edilmlİ.l SÖl'-İn&"iliıı Somalisinin merkezi Berbera';pı ııösteren haritl lenmektedir. Bu nutukla meşgul olabl· 

---------- ---- lecek yeııAne organ Alman basınıdır. • INGILIZ 

KUVVETLERi 

Berber ayı 
Geri Aldı! 

l"f ____________ Zira, eter Rooeevelt, millet olarak Al· 

"l 1man milleU ile kavıa çıkannai:a teteb· 

INGILIZLER 

Trablusta tay
yare üslerini 
şiddetle bom
bardıman etti 
4 ltalyan tayyaresi 

tahrip edildi 
Kahire, 17 (AA.) - İnJlllz 

hava kuvvetleri umumi karar· 
gBhının tebliil: 

Trablusta: 15/UI Mart gece
ainde Cutehenito ile Maki.na 
tayyare meydanlanna şiddetli 

Dev<ımı 4 vncü 8ayftıda 

blla ederse, o zaman J6yık cevabı alacak
tır. Alman hariciye neureliııin, halJe.. 
dilecek bu kadar çok me.ele mevcut bu.. 
hmdutu bir zamanda mütemadiyen tek.. 
rar edilmlf cümlelerle -.ı olmala 
vakti 7ortur. 

AJO:JıiKADA 
Nevyorlc, 1T (A.A.) _ (Reuter) 
Amerikanın ber tarafında ıazetderta 

, çotu Roosevelt'in nutkunu heyecan "' 
sevinçle karplamlJlardır. • 

(Devamı ' üncn sayfada) 

Bir fsviçre 

gazetesine göre 

Türkiye, 
Yugoslavyanın 

Vaziyeti 
(Yaıısı' üııcü &aylada) 
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r ev evilik Nedi~~ T~.:n.:*8~;1' ı~l~!!~:l 
l Celaleddini Rumi Kimdir ? lı' .,N_~tuiki~ ~çağmguıı" rrr;ç~nd• muhtelif T ı· c a r e t o f ı· s ı· b u 1 zırının nutku 1 """ y İpek halı ve n ngiliz Bahriye Nazırı 11ıösr• ~ ) azan: ZiY A ŞAKIR !devlet adamları nutuklar söyledi- Alexandr bütçenin A"•"' 

27 ler. Bilhassa Mihver şefleri uzun •• 1 d e b 1 k } Kamarasına ıe,·dii ınüıı•>t' 
Fakat .. (Hazr~ti Şems)in m-ıılıa· mi:lu, böylece huret ve iş~· ı· ~:ne~~n~!~~m~~:~~ts~:~~arını gun er e ışe aş ıyo r U ffi a ş ar betile çok dikkate deger ve uul~ 

il O b vaziyeti hulasa eden bir nutuk s• 
liflerınden nııiıekkep ulıın zümre, ya.klarını teskin ett er.. nun, U· - Ne dersin üstad bu nutuk yağ-

b 1 1 v d'... b 1 ne !emiştir. yıue Iisidane ve ta.>ıkaue düşünüş· yük biı; ~esadı;:: ~e e aga\el v: ımuruua?_ ithal Ve ihraç mallarından büyük stoklar e 1ger az • Butçe üzerinde söylediği ;o.ıl<I 
lertk devam ediyor.. vakide dij:i vaızı er en, mes o ar Nanemolla güldü: batat do"ku""ntu""lerı' b cb' dil · d ıfl V · b ttik çok müphemdir, Esasen mu ar 
(l;>ums) aleyhıne kullanılaa silahı, 1 ken . erın ~-n .geç er'.. aı~ 1 

" / - Bunda bir fevkaladelik var VÜcude getirecek olan OfİS İçin mÜnasİp sırasında yıllık bütçeden baJı,cl· 
timdi de Şeyh Salihadd.in'e çevir- t~n. s~nra, ~uyuk teuhurat ıle_ ken· mı? Dedi ve ila\'e etli: b d , l d mek, tahminler yapmak hakiki uır 
miye yelteniyordu. disını teşyı ederek halvetgıilıma - Ruzvelt yapacaklarını ilin e- İr aıre aranmıya baş an 1 lhr&CI ı·ısansa · ı el• 

· dil il durumu olduğu gıbi tesbı . 
(Cenabı l\levlauıl), daha hali getır ar. diyor. Bitlere gelince .. bahan bek- İaşe Müsteşarlığına bağlı olan İs.. zırlıyacaktır. İcabında Ticaret O - olacak mek muhaldir; bu ancak bir ne•·ı 

(Hazretı Şems)den ümidini kesme- * liyor, ortalığı alıüst edeceğim de- tanbulda kurulacak Ticaret Ofisi fisi, birlikler gibi ticari teşekkül - tabi kadro ve çerçeve ifadesidir. J:l•'~ 
-1ı:1e beraber, gün geçtılı.çc, Şeyh Cenabı Mevlana, yine Şeyh Sa· mişti. Yapacagı şey şimdi anlaşıl- Umum Mu"du"rlu"ğun" e tayin edilen !erle belediyelerın· getirecekleri H"'-"-etı'n aldığı son bir eı' 

ı 'h dd' ·ı b k ld B' wı.uo•u masraflarının bir dev gıbi her § 
S..lahaddm'e olan ı.evgisini arllırı- 8 a 10 1 e aşbnşa 8 ı. ır ta· ılı: Nutu.lı: söyliyecekmiş.. Ahmed Cemil Con Ankaradan şeh- mallar için de ticari muamelelerqe karar üzerine anason, her ne- yutan bir Ulliiur olJuğu muhakJ.••· 
•ordu Çekilmiş olduğu inziva kö- raftan onunla halvet sohbetlerine, N . F d U M 'd · k h 1 · · ııl· , · ')l . i ecıp az rimize gelmiştir. mum iı ür bulunacaktır. vi ipekli kumaşlar, ıpe a .. ı. '- tır. Esasen ne A!maııl11r, ne ıı. 
fdİ.lltle, onunla halvetlere devaın diğer taraftan da (mcsııevı erın Olmak la"9ım aohrimizdeki alakadarlarla temasa İlk olarak Ofisin faaliyetine ki. pek döküntüleri, nebat.a.u do -. 'I yanlar ve ne de ı'ngı'Jizlerin il"' 
.... ıy. erdu. söyleyip ya<dırnuya daldı. . ~ . . . . •- . ~ .,. s T J f f k ate•"ın ge,.,.rek Ticaret Ofisinin buradaki fayet edecek bir bina aranmakta - . ku .. ntu" lerı,· nebatat kuspelen edı'len masraf rakamlarına oJdug · h 1 il 1 On sene, hiçbir mühim hadise un " ı:r~ re 1 ımızın .. • r 

Bu inzıva ve a ve er, muha if· fıkracısı Necıp Fazıl Kısakurek teşkilat ~!eri etrafında hazırlıklara dır. Üç dört gün zarfında Valide 1 : bugünden itibaren lisansa ta- gibi inanmak ne kabil ve ne de c•· 
ltt ıırasmda birtakım yeni dedik.o- olınıyarak tam bir sükun içinde . b t y e oturt Jac k hakikatler başlamıştır. Bu teşkilat bükume - hanı veya Dördüncü Vakıi hanı . bi tutulacaklardır. Bu madde- ızdir. Hak.iki bütçe ve rakamlar ' 
::.~a sebebiyet veriyorM vakit va· :~ç~~~v~a':.;'!de~:;:ir~::a· ~a:':~ 1 :u.::~nlı bir ya:. ya~ Bu yazıy: tin :verd:ği ~ m~yon lira ile ithalat gibi büyük ?ir binada müna~ib bir ı l ıer hangi memlekete ihraç edi - çok askeri ve siyw.i '1rların fiış ol~ 

okuyan Nanemolla· ve ihraca~ ışlerile meşgul ola<:ak 'kaç daıre kıralanacak ve Ofıs kısa 1 lırse' edilsın' hu"kum' etten mu" _ masını mucip olabilir. Bü••e b3~ 
_ Mevl!ina'mızın yüzünü gör· Hazreti Ş ms'in firak ve iştiJak ı' N . · b" .. 1 .1• """ J 

ateş ·,, bı'raz hafiflemisti. Ve Şeyh _ eCJ_p, yazısına ır cu_m_ e ı _a- ve tamamen bir ticaret şirketi gibi ı,ir müddet içinde faaliyete gtıçe - d alın akt kındaki kısımdan sarfınazar cd " 
JRöyoruz. Sözlerini işitemiyoruz.ı a b ·ıh l"t ilır t lı t klar h kt' saa e ac ır. · N ııt1 

S l .h dd ' ,. varlıg·ı kendı' ,.08 \'e etmeyı unutmuş. Yazı şoyle ıt· ı a" ve aca ma s o ı a- ce ır. \ J cek c'ursa lngili.z Bahriye a 
Derslerimiz, devirlerimiz yüzüstü a a a ın ın , , . . .. .. .. . _ .... ,ıı 
lıaltlı. Evvelce; o ser.eri derviş lıi. çok büyük b:r te•elli vasıtası teş· \ melıydı: •Butun bu malk~. haNki- - harbin başlangıcındanberi cereY 

•i üstadımızdan mahrum bırakı· kil eylemişti. ~atleri en geç ka~uı etme .'çın e- K a 1orifer1 i bi-1 H e r h ü f t a iki bu·· y u·· k •edunenu vçaız· km.ıa~şiıt·ır~.bir tablo ve bilıiııÇo°. 
,.da. Şimdi onun yerine, Şeyh Fakat bu on senenin hıtamında, CJP Fazıl olmak lazıın. dedi. ..:~ 

1• ·• 'd h" .. J al ı d ki k K d •• b Mumaileyh söze başlarken ins-Salihadd.in kalın oldu. Cenabı Mev anayı yenı en uzun t yanm a ı a a a teCTU e • • ·oı 
k d "h' b' h" na ar a sıc z pey n 1 r c 1 tere ahvalinin dokıız ay ı:vvel1'l DiTe, şikayet avazeleri yiikseli· ve eleme gar e en mu ım ır a· Aradığı ıey nazaran çok daha müsait oıduğll' 

,....... dise vukua geldi. O da, Şeyh Sala· Sinyor Mussolinl Romada İta!- rd' 
f d Ş h• M l' ' d nu temin etmiştir: •O tarihi• Balbnlıi Şeyh Salihatldin, (Ce- haddin'in ve atı i i. yan muhterileriyle görüşüyormuş. e ır ec ısı erece Evelkı' gu""nku" deneme B k . 1 • rıı' Ozu Peynir eri Fransanın izmihlali ve donan 

~ Mevliıniı)nın bu derecede in· Şeyh Sali.hadd:n, yetmiş beş ya- Nanemolla: b' • • dd • d dab' 
aİ•a ve uzlet içinde yaşamasma şını ikmal etmekle beraber, sıhhat - E&er Mussolini muhterilerden tes ıtınl re ettJ muvaffak netice Ver j perakende satarken bakımından Almanyadan çok kUf' 

•raltar değildi. Vakit ve fırsat ve afiyetini, vücudünün zindegisi- İtalyayı kurtaracak bir icat arıyor- Şehir Meclisi dün Vali \'e Bele - Sarıyerdek.i pasif korunma ve kudretli olan Italyanın taze . d 
L •.L..L hak'L-t .. . .. ni tamamiyle muhafaza ediyordu. sa tası tarag"ı toplavıp demokratlar dı'ye Reisı' Lutfı' Kırdarın reislıg"i ıı.. yakalan d 1 vetlerile harbe iştiraki vazı~b .u .. uaça, onu - ,..,. en yuziıstu ' paraşüt.çülere karşı korunma tec. bayiiden hayli vahimleştinnit 1 

w.. . derslere devııma, arada sı· Bır gün bile, ne medresedeki ve I cephesine geçsin. Dedi ve sözlerini de toplanrn11jtır. Evvela; Fenerbah- rübesinin dün vilayette bir tetkiki Bilhassa torpido muhripleri bakl' 
raıla eaıniye çıkarak halkm ha,reı ne de (Cenabı Mevlana)nın nez;. şöyle bitirdi: çe yarını adasına giden yollara ve yapılmıştır. Bakkaldan birde mından zayiat insan üzerinde ıtt 
ı.tdıtı vaizlere teşvik etmekte idi- dindeki vazife.ini ihmal etmiyor-ı - Çünkü bir milleti hezimetten Valı konağı karşısındaki çocuk Neticede tecrübenin çok muvaf- tahrı"r"ı teminat •ir bırakacak bir dereceyi bulıııııf 
Paluıt artık (Cenabı Mevlana), u- du. kurtaracak kudret: Ruh sa~l~mlığı, bahçesine yeniden elek.'rik lamba- f k ld ,. 

1 1 
tu. Fransa ve Norveçteki iııgılil 

-.! hayat ile olan alakasını kes- (Daha var) kahramanlık Hak kuvvetıdır. Bu- Harı konulması hakkındaki tıek - " o u.u an aşı mış ve raporu almı•lar ! '· · . . . · r 
' d.. k D hil' V kal t' .. T .. uvvetlerının gerı alınabilme>t 

ırriftL Evvelce sık sık rağbet etti nun da kimde daha fazla bulun- ı ·ifler bütce encümenine havale o - una ~m a ıye e e ıne gon İ . . .. eı· d - f d • .. · ol· 
d - d d - derilmiştir. stanbulul\ peyrur 11jlerını ın e gır e ak.arlıkları muste!zını , 

ii b•f, bahçe gezintilerinden bile (1) Sırası. eelince (mesnevi) bahsi ugu mey an a.. lunmuştur. j .. . . . n ve !iatların yükselmesinde muştu. Maamafih bütün bu tul.o' 
,Oalil 1~,.mişti. hoklonda mufassaltın izahat verecoğiz. M. K. Müteakiben de kaloriferle tes - Dıger 114raftan şehrımızın her ka-,. . _ .. hr . . 1 d b "d.i 1 d d .. ...ı• 

.. , . . . ' .. . . . .. aınıl oldugu soylenen şe unızın ar an ve a re er en 00811"" 

Pelı: ender olarak, meram bağla· ı- hın edilen bma'.arın suhunet dere: zasında bu ay ıcmde pası! mudafaa ıüyük reynir toptancısı Yorgi um külll kuvveti 1939 AğustoSoır 
rma çıkıyordu. Temizliği son de- D~ :cl1erdı~·ıın teli~bıtıt hakkı:ıda b' zabıt~ı tecrübeleri yapılması kararlaştırıl- 1 Kondopulos dün peynir ihtikann _ daki halini muhafaza ederek sdı1' 
recede ıevdiği için de, ayda birkaç· l M A H K E M E L E R Je ~ .ıye ta ma namesıne ": ma • mıştır. dan cürmümeşhud mahkemesine nlmıya muvaffak olmuştu. Al< "' 
kere, hamama gidiyordu. Diğer va· le ılave olunması hakkın<lakı maz- Bu tecrübeler her hafta iki ka - verilmiştir. Müessese bir bakk~a niz~e c_ereyan ~-de~ son -~ad.ise~ 
lı:itleriıı.i, ya Şeyh Salahaddin ile Altı sene evvelkı" bı·r . t" batanın reddi kararlaştırılm11j ve lzada yapılacaktır. ' i üç senelik bozuk kaşar peynı.r- .bu ıddıarun kat 1 bır delilıdır. ' 
L .. ( le k ak h t d cınaye ın !Vilayet, belediyenin yeni maJi Yll b f l "" ve apanar ve ya u a. · !erini 75 kuruştan nerakende ola _ dayette Bahrisefitte adet iti a · ~ 
... -''·'~e -babından olan (Çelebi oütçelerin;n tamamı 1 muhalif re- k k .. k b b" d b' kid b 1 tn"'l 

.. ~... H F • ı • b •• h • ra satar en mura a e urosu me- un ır mev e u unan ,,-
llH.llle ın e me.nevı soy ıye. • r.urları tarafından yakalanmıştır. ı O>u yavaı yavaş faikiyeti e • H .. dd. > < '> .. l' aı 1 ugun esap verıyor eı.arşı5sreyıetasdik edilerek Ku··çu·-,, Haberler ı·ı ıd eı· 
_._ d kla ak · · ·uznamedeki diğer bazı ehemmıyet · ·1

• r.,. yaz ırma v it ı:-eçırıyor· Müessese, bu peynirleri salarken miş ve bu sayede Italya karasll"', 
..... [1] - siz maddeler encümenlere havale ffv 
-. • • 1bakkaldan kendilerini sikayet etmi- rına kadar ıokulmıya muv• . 

Halkın, (Cenabı Mevlaniı)ya o- Katil bir arkada~ına: "0 bir şey mi? ben unmuştur. * Ay başında Cağaloğlu 1 ~cı yeceğine dair tahriri bir de temi - olmuştur. Ticaret gemileri bııJi" 
loıa iştiyakı o kadar arttı ki, mem- -, • ilkmektepte yaplan ılkoırnlu bıtır- nat almıstır. mından vaziyet düşünülecek olııt' 
lekeöıı ve hükumetin büyük adam· koskoca garsonu öldürdüm de yakayı .... aymakaml~r e!e~trik masraf- me imtı~anlar.na harıçten 50 va- Yapıla~ tahkikat neticesinde .. zayiatımızın elim olduğu ııı: 
lılırı Şeyh Salahaddin'e müracaat e 1 e Ver m e d j m d e m j Ş. larını kendilerı odeyecekler 1 tandaş gırmış ve bunlardan 2.6 sı- Kondonulos bir oğlunu peraken - lıakkaktır; fakat bunda da çok P1 
ettiler. Cenabı Mevlina'nın bir gün • " Kaymakamlık binalannda otu- , nın kazan dığı dün anlaşılmıştır. deci ve diğer bir akrabasını da ya· balağaya kapılmamalıdır. Talıl''~ 
ehun camiye gelerek vaiz verme-! 6 sene evvel müthif bir cinayet - O bir şey mi? Ben Pendiktey- ran kaymakamların dairelerine ba· Mayısta yeni bir imtihan o.aha açı- rı toptancı olarak Ticaret Odasına edilen bir kafileye mukabil )';r,-1 
ııini ısrar ile rica eylediler. işlenmiş, Pendikte garsonluk eden ken garson Vahidi öldürdüm de yi. dema müstakil elektrık saati kı<> 1 laca.ktır. kaydettirmiştir. Bu suretle getirt _ kafile geçebilmektedir. Tezgiıb1'° 
~h Salıilıaddin, (Cenibı Mev- lvahid adında bir genç, Kadıkö - ne yakayı ele vermedim ... Ve, ha• nulması ve bunlara tatbik edil· 1 * Şehir Tiyatrosunun yeni yıl 'iği peynirlerin hemen hepsini pe- rıınızm gayret ve faaliyeti saycs~ 

liaii)nın hıızuruna geldi. Halkın \yünde Rızapaşa civarında rıhtımın diseyi Şıikrüye anlatmıstır. ımekte olan % 50 tenzilat.n da kal· bütçesi 147 bin 597 lira üzerinden rakende c.larak satmakta ve bu su- de zayiatın üçte ikisi telBfi ed• r' 
lııu umumi arzusunu bildirdi. Bu kenarında bir evin bahçe duvarı Ertesi gün Şükrü Mustafayı lh - dırılması kararlaştırılmıştır. ık bul 1 t E .. al retle mühim miı<tarda kar etmek- bilmektedir. Havalardan ı:-erıııle 
~- bo b' bel k . a o unmuş ur. n on sır ar- 1 h 1 ~·I' ...,recede hasret ve iştiyak ııöst& dibinde ğazı ır ay11jile sı bar etmış, Mustafa yakalanmış, za. Terfi eden ekalliyet mektep- .. . . .. tedir. yapı an üeum ve taarrw: ara ~ 
ren balkın dileklerini kabul ettir. kılıp boğulmuş olarak bulunmuş - bı'.aya hadiseyi olduğu gibi itiraf • . . . dan 3 undeki koltukların bilet ue- Müsadere edilen peynirlerden şı birtakım yeni tedbirler aldıJı. 

. . . . . lerı muallımlerının maatları 1 ti · 25 k ed'lm · d · · ~ı) ınek için rica ve niyazlara ı:-irişti. tu. O zaman, Eyüb ve Şuayb adın- etmış, adlıyeye verılmıştır. re erme şer uruş zam ı esı niimuneler alınarak kimvahaneye onlar an şımdı bahsetmek muV 
Bu sat, (Cenabı lllevlinii)nın Ü· da iki kişi bu katil hadisesinden Musta!anın muhakemesine <lün Şehrınıiz ekalliyet mektepleri J hakkındaki teklif de Şeh.r Mecli- gönderMecek ve Kondopulos hak • değildir.• 

ıoerinde büyük tesirler yapacak zannaltına alınmış, ağırceza mah • ağır ceza mahkemesinde başlan - türkçe _muallimleri arasında yapı- since muvafık görülmüştür. ' kındaki tahkikat genişletilecek - Denizaltı harbi bahsine tenı.S f, 
medebeyi ihraz etmişti. Mevlana, kemesinde muhakemeleri yapıl mış, bu hadise ile hiç alakası olma· lan tayın ve terfıler dolay.sile bazı ı . •ir. den Bahriye Nazırı bu mücad• 
(.Hazreti Şem>)in yerine ikame et· dıktan sonra beraetlerine karar dığını, Şükrü ile aralarında müna. mektep idarelerinin okuldan ay- ı * T~adan gelıp de memleket.. !hakkında daha az itmi'nanbabŞ ilf 
tiği bu aziz musahibine o derecede verilmişti. Hadise de, böylelikle ka reret bulunduğu için bu ihbarı yap· rılan muallımlerin maaşlaruu ver- !erme donemıyenlere yol parası ve-1 B" • • h t delerde bulunmuştur. 
yüksek bir muhabbet ve teveecüh panınış, hakiki fail bulunamamış- tığını, kendisinin de zabıtada fazla medikleri görülmüştür'. . . ırılmek iızere Belediyece yeni büt-1 ır sınır as ası Alman tahtclbalıirlerinin hücuıı" 
l>esliyordu ki onun en küçük biı tı. tazyik edildiği için bu şekilde iti . Bunun üzerine Maarif Mtidürliı- çeye 5000 !ıra tahsısat konulmuş· d d d •• l •• ları yeni bir şekil ve suret jkti>~ 
arzusunu kırmak ve yahut bir ri· Diğer taraftan, Şükrü adında bl- rafla bulunduğunu söylemiş, SUÇU• ğü _dün .. ekalliyet mektep!erıne bir tur. Ancak bu para, yalnız fakri uvar an UŞ U etmiştir. Bu sistem ve tibiyeO 

1 
casıaı reddetmek, mümkün dejil· risi bir müddet hapse mahkum o - nu inkar el!miştir. emır gonde_rerek maaş h~~bı k': hal mazbatası olaniara verilebüe- hakkından gelebilmek için çar•'. 
di. Hatta, aile efradı bunu bildik· !arak mahkO.mjyetini İzmitte çek - Muhak~me, Şükrü ile diğer biı sılmeden hır muallımın dıger bır cıktir. B" d - "d usuller bulmak belki uzun<:B bil 
!eri için, (Cenabı Mevlini)dan mü. miş. ondan sonra İstanbula gelerek şahidin çağırılması için başka gü - mektepe devrolunaınıyacağını bil· Taksimde ıçare a am, VUCU U zamana tevakkuf edebilir. Biıı•e' 
lıim bir şe) isteyecekleri zaman,°" Beyoğlunda bir kahve açm11jtır. Bir ne bırakılmıstır. dirmiştir. * Belediye Reisliği hurdühaş olarak öldü aleyh ciddi birtakım darbelere ~ipi' 
nun tavassutuna müracaat etmek- .. dd t b' .. t 'tt h d vücude getirilmekte olan •İnönü 
teıa•d.i. mu e sonra, ır gun, zmı e a. Bir tel muhtekiri cezalandırıldı Hava hücumların a korunma gezgisi• yollan için 26 bin lira tah- diden hazırlanmak iyi olur. 1,ı ~ pishanede iken tanıştığı ve eskiden ım· Lefter adında bir sinir hastası H t 1 d d ki M" .. JJil 

Ceııibı Mevlani, • her hususta Pendike kasaplık eden Gebzeli Muıı Kilosu 90 kuruş olan ince teli fi 1 sisat ayırm11jtır. Bu yolun bostan• dün sab&h Beyoğlunda Sent Antu- a ır ar a ır osyo taJıl•~ 
olduğu gibi - Şeyh Salilhaddin'in tafa Şükrünün kahvesine gelmiş, Şehrimizdeki lise, ortamektep ve !ar cihetindeki istinat duvarları ya.. an kilisesinin duvarına çıkmış, o - :,"~- hıta.~es~n~e .il~b~ha::!~·de ıiıl' 
bu 10R ricasını da reddetmedL Bi• hapishaneden kaçtığuu söylemiş, metresini bes kuruştan satarak ki, san'at mektepleri müdürlerıne bu- pılacaktır. rada üzerine bir buhran gelmiş. t ır mu~~ ~ es~:ı ev . ~ ı..;f' 
euma günü, camiye giderek halk• ı 0 gece oturup beraberce rakı iç. losunu 570 kuruşa getiren 68 ya • gün öğleden sonra Eminönü Halice- . müvazenesini kaybederek duvar - ~e len~ceg~ı. temın et~ti. deôi#' 

1 d b Ant 'ğin hak vınde •Tayyare hüeumlarından * İllookul .o.· ğretm .. __ enlerınden. kı. - d d.. .. .. d" hurd .. h . 1 im Aınıralliğı Lordunuı. ifa ~ vaiz vermeyi kabul etti. mişler, içerlerken hırsızlıktan ba - şın a so acı raru mu e · _ an uşm~ vucu u .. u ~ş ~ - dcıı de bu muhataranın vabaıı'' 
O ııün, bütün Konya halkı, ca· his açılmış, Şükrü, kendisinin mü mesi dün Asliye ikinci ceza mah · korunma vasıtaları• filmi gösterile- dem zammı goren ogretmenler ıçın muş, beynı patlıyarak olmuştur. b" d' Ingiliz" 'ul riJI 
· birik . cektir. Belediyece ayrılmış olan tahsisatın h.aza hakkında tıahlcWt yapıl _ ten ur e ıyor. mes ır 

'1UYe · ti. Herkes, derin bir teaddid hırsızlıklar yaptığı halde kemesinde neticelenm11j, Antrani işlerin iyi ve kötü gi.:işini 111eJll ıJ 
vecıl ile vaizi dinledi. Uzun uman. yakayı ele vermediğini söylemış, ğin, 25 !ıra para cezası ödemesine Diğer taraftan bu filmin sıra ile evvela Barem Kanununa göre ma- maktadır. ketlerine söyliyebilmek cesart r 
tlaaberi Cenlbı Mevlina'nın yüzü· Gebzeli Mustafa da buna şöyle mu· ıve yedi gün müddetle dükkarunın tekmil muallimlere ve talebelere aşları arttırılmış öğretmenlere ve- Elini hamur makinesine ı:-österen zevattır. Önümüz.deki ~,r 
ali ıröreıniyen ve sözlerini işite- kabele etmiştir: kapatıılmasına karar verilıniştır. de gösterilmesi kararlaştırılmıştır. rilmesi kararlaştırılm11jtır. kapbrdı !ar için e;örünüşe göre Büyük P"~ 
-------------------------------·------------------- Yeşilköyde İstasyon caddesinde tanya adaları için daima bi11r 

ı b bir . d t· be . 1 1 k edir ._, __ tt· s· . rd C il .,.._ Panayotun fırınında haınurkAr 1· d k 1 k . t· ub•· .ı ~ D E B R O M A N : 120 ey az yasemın eme ıne nzı- nız .· • n , onu ,,_e ıın. ızı l anlatıyo ıı. em ~ım arasıra B.. . lini h malt. p an a a ma ını ıyazını nı . ,,. 
yordu. Çehresine bir melal yorgun- hasta diye işitim.iştim. HattA bir, başını sallıyarak onu tasdik ediyor, _un~amın e k :'1~ ~esi - za eden adaların istilası teb1il'dr' 
tuğu çökmüştü. Değişmiyen yalnız gun, YenıkÖ><le>•ı yalınıza da uğra-ı bazan bır vak' aya cya!. diye hay- nın ~yış~a a~ \ !ara :1 - harieinde en büyük endişe bil ,J' 
gözleri idi. Gözleri halii l:ıir çocuk ciım. Oradan da çıkm:.şsınız. Kııne / ret ediyor, bazan başka bir lı.i.kıiye- ;•~ ~ra paşa as anesıne al - nizaltı hareketlerinden doğac ,.ı 
saffet ve masumiyetile parlıyordu. sordumsa: cYok... Bilmiyoruz ... ye cvah, vah!. diyerek esefleni• ır ışır.'. tır. Çünkü Aınerikadan gelec•"ıc-

Veli Bey; Cemil Ka.zınıın haya- Görmüyoruz!... Dediler. Kudret yordu. Kurekle yaraladı üzerine çok ümitler bina ed' p• 
- Affedersiniz, sizi buraya ka- - Ci.dden öyle. UnutmamlŞ.'lınız. tının, gizli bir fmına ile için için Beyden de ayni cevabı ald m. 1 Veli Bey, ona, herkesteıı, hatta Beykozda Hünkar iskeleoinde bütün mühimmat ve gıda bal<l11'~~ 

dar yordum. Fakat hastahaneye ye- - Hıç unutur muyum? yıkıldığını hisselm11jti. Dünyada Kuciretin ismini söylerken, Ce- tan"unadığı, isimlerini bile duyma- toprak •§ınde çalışan amelenen dun yardımlar hep Alman ınul<•,,. 
ni tayin edildığim için meşgulıye. Cemil KB:z:mın uzatt•ğı sigarayı hıçbır keder, hiçbir acı insana bu rr il Kazımın yüzüne dikkat etti./ d ğı insanlaraan bahettıği halde, Gafu~ Adatep: ile _Rom~nya m .ıh•- abluka tehdidinin müsmir ol•;,r 
tim ziyade. Daha işleri de iyice kav- alırken Veli Bey sordu: 1 kadar halavet veremezdi. Bu çeh- . Halbuki o, ayni hissizlikle dinli·! Sadıyeye, Nigara, onlara taalliıku ı::ırlı;rınden Husey~~ ~~lik .~ .. v~a ması şartına bağlı sayılabilir. ile<' 
~uyamadım. Bir yere çıkmağa vak- - İstanbula geleli çok oluyor redeki munis, tatlı hüzün; merha- yord•ı. Sanki bu ısım onda hi<;bir olan şeylere dair bir tek kel,ime etmışler, Gafur Huseyını kurek.e mafih Mfüyö Alexandr çok Jldi'' 
tim olmuyor. mu? met değil, ancak hürmet telkin e- alaka uyandırmamıştı. Veli Bey: söylemıyordu. Cemil Kazım, onun varalamış, yaralı tedavi altına a::n.. mit ve me'ym görünmeınel<l~ 91• 

Veli bey; yazıhanenin sol.una ko· _ On gün kadar oluyor. diyordu. Bu nümayişsiz ıztırapta j - Kudret Bey nerelerde? O da 1 bu kasdi sükutuna ne mana vere- mış, Gafur yakalanmıştıır. Almanların şimdiye kadar de11 '~rı· 
nulmuş, geni, maroken kolluğa otu vakur bir asalet vardı. ne vakıttir görünmüyor, diyP sor- 1 ceğini şaş:rmı•tı. Sadiye artık bah- Yangın ba,langıcı tı zayiatları vahim olmuştur. M.,ıl' ..., - Hemen hemen l:ıwbirirnizi gör- v ~ ı d ı 
ruyordu: Veli Bey, dört sene içinde hemen du. ~e deg"mıyecek, ismi anılmıyacak Bakırköyünde Karta tepe. e .l(or ca Nazizmin umduğu nisbette ,.r-miyeli üç sene oldu galiba? d ·;:t 

- Kartınızı alınca, 0 kadar se- C mil K" ahz hıç değişmemiş gibiyri. Sesinde, Cemil Kazı.ın, yazıhanenin mu- derecede adıleşmiş, sukut mu et- '<Uluk Bostan sbkağın ~ Fırdevsın detli bir müsaraayı besliye~ı, ı;/' 
vindim ki tarif edemem. Bilmezsi. , b e il ıı;= m un mahzun nazarlarında, tavırlarındaki liikay- şambasın<laki küçük bir lekeyi par-. mişti? Yoksa, hayatından pek faz- oturduğu 2 numaralı evın bacası ği kanaatini izhar etmektedıt· W 
niz vallahi öyle göreceğim gelmiştı aşını sa a .. " di, zeki istihza, •adam sen de?. mağile siliyordu: la memnun, mes'ut mıydı? .. Cemil •utuşmuş, derhal yetişilerek sön - rat ve tekne bakımından Afııı•1~ıt' 
ki... - Tam dört sene. deyiş hi\Ja bakıydi. Cemil Kazım,! - Almanyada imiş. Kazımın yanında onların isminı iürillmüştür tihsal kudreti çok geniş ve ııaııı .ı•ı 

Cemil Kazım zile basmıştı; içe- - Nerelerde idiniz! . .. onun önüne sigara tablasını uzat- - Mektuplaşmıyor musunuz? anmak istemiyor mıydı?.. Sadiy l nahi değildir. Bir halde ki_ suııgiir' 
riye giren hademeye: 1 - -~erelerde degildun ki ... Surt.. ınıştı: - Hayır, için bir şey söylememesine belk. Dünkü ihracat Times gazetesinin tahminınetııii 

_ Bi 'k' kahve biri sad la· medigı~ yer kalmadL 1ı - Siz söyleyiniz. Ben yokken İ&- Veli Bey, fazla ısrar edemedi. bir sebep olabilirdi! Fakat Nigar? Dün ımuhtelif memleketlere 282 bu önümüzdeki mücadele 1,ıi' 
cak, de~~ 1 1 

' e 
0 

.- Bır m_ektup, ık.i :ıatır olsW} tanbu~da nele~ oldu? Ce~~ Kazı_m, K_udretten bahsedil- Nigar elbette ~üyümüştü. .İh:i- '>in liralık ihracat muamelesi kay- Vilhelm Alman~a"uıo 1917 a# 
. .. k '!" t' hır haber gonderrnedınız. Veli Bey; eliyle koltuğun kenar- dığini bıle ıstemıyordu. Onun hak- mal sokakta tesadiıf etseler bırbır· 'edilmiştir. Bu meyanda Alman• hindeki hücumundan daha ııı ~r 

Velı beye donere 1 ave et ı: Cemil Kiizı.ııı cevap vermedi Ve- !arı.na vuruyordu: kında, kısaca: lerıni tanıyamıyacaklardl: 'aya kuru incir, zeytinyağı, İngil- sir olmak imkiınıoa malik 01""'
1 

:--- İYi hatırımda kalmış değil ti Bey, ona, bakıyordu. Cemil Kazı- - Söylerim, dedi. Az zamanda, - Zavallı çıocuk, dedi. - Nigarı görüyor musunuz? .. O, ereye tiftik, Yugoslavyaya deri, caktır. 
11 

b6 
mı? [mın 11açları tamamen ağarmış, bır W:e pek ziyade alışm11jlım. Sizı de Velı Bey, İstanbulun dört senelik ne alemde? Bllyüdü değil mi? Yunanistana, Bulgaristana pamuk Am.iralllk birinci Lordun 4 ) 

Veli bey gülüyordu: tek~ah tel kalmamıştı; başı. hem- kaybedince, ömrümde ilk defa yal- hayaıı.nı, vak'a, misal gösterecek (Devamı var) gtinderi.l:mi§tir. (Devamı 3 üncü .. yf• ' 
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SiY ASI.,. ASKERi 1 G O N Ü N M E S E L E L E R I 'EGüNüN , ( 
1 C M A. L 1 ı İlk zamanların, ortaçağın, yeni G H } 

• zamanın yapılmış bütiın muhare- eçen arp er ş b l d 

1 
· S B h " R 1 · h b 1 · d er et ere air 

ngilterenin Türk - lngiliz ovyet a rı uzve tın nutku er a:ı.:.~u:!c:.~e~:,:m;!y:a;.: ve bugünkü Dünkü gazetelerin birinde İ.tan. 
lll d d fi b } . • k • yerde heyecanla rilmiş, telkınat yapılınış, silfilılari- bulun en meşhur şcrl.eıçis i ile oır 
lYla rİ Se • rİ ffi Ünase et erı IDŞaa t omıse- k arşı landı l~ birlikte mefktıresi iyi ve kuvvet- bu"" yu·· k mu·· cadeJe mülikat verdı. Önumıiz yaz ve şer 

D 

li hazırlanmış tarafın zaferi kazan- b~t z~manı olduğu için, l>en de bu: 

0 ll a Va D 1"le rinin şayanı dik Amerika Cümhurreisi Ruzveit'in dığı görülmüştür. Asrı hazırın ve y • . . ~nkü yazınu şerbetlere tahsıs e-Timeı'in Türkiye muhabiri ~9 s?n nutku bütün dünyada çok de- Fransa büyük ilıtiIAlile jnkıliibmın azan: Hamıd Nura Irmak dıye~. ~taııbulun en me~hur 

g 
•• •• t •• uncu ıon asrın 25 yılına ait k l b l rın akisler yapmış ve layık olduğu başlangıcı olan: 1789 dan sonraki kın As .. . şerbetçısı diyor kc o r u ş u bir kitap nepetti a eyana ı ehemmiyetle karşılanmıştır. harplerde seviyesile bilgileri fazla- : ıos yarun süktineti devam eden _Şerbeti yapılamıyan hemen biç· 

_ . azetesl- _ Ruzvelt, nutkunda yardım_ kanu-1 laşan halk kütlelerıne mucadele ga- unlarına muhasamayı bulaştır- hır meyva ~oktur ve sonra meseli 

bo . nln~~· e17m~~liğ~,:~ olan s ov yet sanayiinin nu . ile kendisıne verilen salahiyet- yelerinin telkinatı daha ehemmi- ı:~ esas ve an~ cephey~ faydası e~, şeftali, muşmula, ayva fılilll 
navan vesıkalan• Philip G~awes cBritan1alı ve Türk> a- • • len nasıl kullanmak tasavvurunda yetti, dikkatli ve itinalı tarzda ya- /gil, zararı olacagı taayyun etınış- dıye sayıp duruyor. lstaııbulun bu 

••• k ay b o 1 d u" u • ·- ·" ""' -· bu şubesınde hır çok o><uğnı>o """""""" """"'"""'""'''· ""'" '"' ,, ı..,,..,. ~""'"""' m~;, momı.ko<<- lm .. h•• h,..;,ll m..... • ........ . ~Un Kitapta büyük Britanya ile T(irklye noksanlar varmış Cü.mhurreisiııin nutku üç kı&ma ve Franssnın Çin ile yaptıkları ~ın· halk ve 8:5kerı kuvvet z=: Y~ kadar önce buraya gelıligı u-
z a n n e t t ı arasında 19 uncu asrın son 25 yılı zar- ayrılabilir. Bunlardan birıncı kıs- harpte iki tarafın askerine ve hal· I erı arasındaki çe§ıtli gaye, mefku- kit, yalnız, bu sa)dtklıırının dei;il; 

.... ~e, n (A.A.) _ Bir iki gün :~ mUnıısebeUer tetkilt edllınekte- v~d, 17 (A.A.) - Of! eski Ha- ,~ Nazı ve. Faşıst rejımlerinin tak- kına telkin eyledığı gaye, karşılık- ıre aynlıklarile mücadelesinin har- kavunun, armudun, halla hatırıın
lııgij •l<ıınobil!e ansızın Lizbon'a gelen Grawes, 

1

anm asır kadar müddet Tür Halk komiserleri heyeU, bahri inşaat bilıini teşkil etmekt.ed.ir. Filhakika lı tarzda bellidir: lBlll de Fransa- , bı zaferle bıtırmeden evvel husule da kaldığına gore, galiba, frenk ü~· ~ ~panya buyük ~JçlsjHoare kiyenln tanınmaması ve osmanlı ıntpara hakkında halk komısen Namesko, (7) ra Ruzvelt . yeni nizam adı altınd~ ya- nın Tunus, 1882 de İngilierenin Mı- getırmesi ihtimali . olan korkulu lızümiin~ şerbetini bıle yapt)Ordıı. 
"l' lloııov t :ıı yarı resm~ m~abicli Al- torluğwıun boyunduruğu altındaki mil~ ponınu dinlemek üzere dun toplanmıı;- pılmak ıstenen şeyin bütün musta- sır, 1889 da Transı va!, yıne Fran· I sarınntıları, şurşılerı de hesaplan- Fakat lnrkaç yıl sonra, kavun, ar~llıııeai.od anın tayya.re ile Arnerika:ı:a leU~rın kurtul~u ile Türk tamaıJU~eü ur. . kil milletlerin esaret atına alınma- sızların 1913 delo Fas 1883 Tonkın malıdır. Ş '1phesiz ki hesaplaruyor. uıut, frenk iı.ziımıi, mu~ınula şer· 
•' en evvel, Ispanya, Portekız 

1 

gıbı birbırıne zıd temenniler yüzun en Namesko SovyeUer Bırllğinln Ucarl s b · akin . aLşt im ' İn ' Bu hes d k · c · betlerind · ...... n ....,..._ ,.--- .,_ ., m• ~••• ,,.,_ ,.,~ "'~""'ffl ""' •• ,.. om•"~~ • ~ • _ m • vhl ç m •- 1"92 """""''" IB'3 - 8' .....,_ •m" • ' '"""" '"" . .. •• "'''" ,,...,,, ~,., dit! hakkında görüşmek üzere gel- t.iklen sorua diyor ki: ihtiyacı olduğunu söyledikten sonra Sov ları oldugunu söylemiştir. rin Sudan, 1800 ve 1935 yıllarında !Avrupa ile Boğazlar, Yakın Asya ıçın olacak btanbulluların bir lııirıa~':. edilmektedir. Fıllııakika Hoare Batıda ıı;lenen hatalard~ baika, Ab- yet sanayiinin bu ıubesinde hali bir çok i İkinci kısmı İngiltere Yunanis- italyanın Habeş seferlerı gioı mu- v.e Orta Asya sahalarının harp ate- kısmı bu şerbetleri pek tutmadılar ~kat ile bir mü.lftkat yapmı:ıtır. Bu dülrnecıd'in siyaseti de iki .memleket a- noksanlar bulunduğunu beyan etmiştir. tan ve Çıne yardım v~di teşkil cadelede askere ve halka .ı.>tısmar şınden masun bulundurulmas.na ·da ondan~ niçin pek tutmadılar? 
""'"' • esnasında mevzuu bahis mese- rasındaki bağların takVıyesıne hwnet e· ·· · ' dikk t T · Diyeceks" · '_,.,. ..,,.,.,,.,,,.,..,.,,., •""" ~,,.,~ ~•"';· o~o>W,.._ '""""'"''" •~""bu-"" y•- •~"•""" ~,gını.,.,ok, ttioh • " ' ~" .~l•m••~ ,._ .. ·~ _ ı.,., . Donavan Portekiz Bllivekill sa- rin takip ettikleri sı,yaset dahi bir çok QrdU kıyafet pılacak yardımları ve takip edilen ıçınde yaşamak gayelerı telkin o- , mına da muharıp buyuk devletlere Nıçın olacak, agızlannın tadını 
loiiriu ~· de görüşmüştür. Donavan mü- mahzurlardan art o!mamııtır. Bu ?'üna- gayeleri anlattıktan sonra ist.ıklW !unmuş, hücumlara uğrıyan, mü- emreylemekte, zaruri kılmaktadır. bilmediklerinden.. koku'u hıçoır ~ ı:'u-vesikaları ka11>ettiğinl zan e- sebeUerin t.orsini için J{emaı. Atatürk'iln k • uğrunda mücadele eden her devle- dafaalarııu yapan milleuere ve ~ar- - - mcyvada buJıınamıyacak kadar gu-~ bj 7 tcl5.Şl.anmlŞSa da bU vesika- iktidar mevkime geçroe5JYle, yalnız arar n amesı ' • · 1 • • . i • • 1 l L- • l\ır. faı sonra otomobilinde bulunmuş- Atatürk"ün clahııl isWıab ııayesind• de- te li:rleşik Amerikanın yardım e- pışan k uvvetlere dahı topraklar. nı, ı;gdız bahriye na• ze o an aavun ıerbeti, mevsimınue 

ili!, ayni zamanda !tiyaseıll ve ~tırı- decegııu bildirmiştir. ıstıkl...Jlerıuı, refahlarını, servetle- ~e~ser ~;ı:undan. farkını oldugu 

•• Cl bir diplomasi ı;aye>inde eheınmıyeW Bazı maddeler tadil Nutkun üçüncü kısmında ise de-ır~ı kurtarmak ve korumak mef~ zırının nutku gıbı, Ç"iWSıne _bırçok me;yvalann lYlelı" CS bu"" tçeyı• surette koıa11.apbılmilitlr. • " lınokrasilere yardım işinde Ameri- .• uresı aşılanmıştır. 187? - 71 deki (Baş tarafı 2 nci sayfada) ~~ olm.ası li2ım ııelen o canım edılmek uzere ka vatandaşlarına dil<en vazifeler 1 Fransa - Almanya harbı y~ Al- noktad nikb" '-·~ ked ustabey armudundan yapılan şer· 

l 

• Lo ,. ilh k uhaf a ın o......,.a ıev en bet L--·-
ttk" k b Ku""çu""k Haberler Ankara, 17 (İkdam muhabirin • anlat.lınıştır. Bu arada Ruzvelt A- sas - . ren _ın .. a~· ı v.e m . uası unsur hıt i . . . ' .,....... oampan_yaya takla attı· ı e aşlıyor den) - Ordu kıyafet kararnam • \merikan vatandaşlarına işçilerine gayesile degıl, ustunluk temın1 fik- l k d a~~~ n~e ~arct.ve ıftihar- ra~ kadar enfe,tir. Muşmula şer· 

.>inin bazı maddelerinin tadil:e 
1

u.zun mesai saatlerine katlanmala- r~e !aP.~ıştı. 19.H -. rn .cilıan Har- naaza~~ etlıgı . hır cihett~. ki ~.'m.a .betine gelince, b~ ~übarek de, a-
V • Singapur - Milli iktisat nazı nnu- dair hazırlanan kararname Harp rını ve ancak bu fedakArlıklar sa· ı bı, ustünlü.k. .temııu ile ıstısınar ~a- lehlil<enve de·nı~~fc~lerının butıın ıd~ta, kayıs~ şerbetinin ~ir süt karda aridatın tezyidi la• aviniGüJam Gaus'wı rıya>cü alında ye- okuluna, sınıf okullarına ve askeri yesinde dünyayı tehdit eden. t.ehli· halarını, muslemleke milletlerıne b" .. gııç ~e rağmen bu §ldir. Marüet, bazı kimseler, pek 
hha} k eli kişilik bir Afgan ııc• • "' beyeı.i ıapoıı- mühend'slik ile sanayü harbi kenin bertaraf edilebileceğini siıy-ltabııyet, topraklarına sahip değiş- dızıı::~kıçuı a~ı vucut eden efra- tutmuyor diye hunları büsbütün arı ve iller he- ~·1a giunek üzere buraya geımışur. tahsil decek t 1 b . k , __ ye 1em;•tir tirmek gaye.ıle yapılan, teknik si- ınka tarı daıma bunların hepsi. ortadaa kaldırmak deiil bilakis " .. ti . - e a e enın ya aı.cuına 1 ...,. . ı~ LJ d . .. . . ni yıt ve kah 1 t . .. d b t I~ ne SeVked'ryo •Lizbon-lrlandamillımiıdafaanR· ko acaklan · tl . b" ,. tu • ar aki teKemmuJ ıtıbarile tari- . u e mıye mu5aa eşer et merakWarının aııızlarını <\ııJcar ı ı .. r zın Franleihenn, Clıpp.er . ıay7aı....l ile t.Jir ışare erı tes ıt etmek· Ruzvelt ın .n~tku . hemen her hııı kaydeylediğı ilk. ve şiddetli, letmıyece~ bi~ seviyeden hiçbir sa- zorla bıınlara alıştı.rmaktır. Her 

~en) a, 17 (İkdam muhabırın - Amerika.Ya ıı.ııreJ<el etmıı;tir. · • " memlekette buyü.k. bır heyecan u- tahripkar bir milcadele idi. 1939 da ma~ .aşagı duşmemektedir. Esasen nıeyvadan peki!A şerbet ya ılabi-
.... - M~u. Mü"" ,,,_... • • ..,...._ -· •• ,.-. Parlı grupu bugun '~""""'"" Çünkii •~•cl< Am<- ....,,~ ~ '"= "'" •""'"' lı.'"' ,,.,;,~•·;• """ """"'- •~•""' " ı..uoı. "'""' ,!,,,. taıt 0~a bütçe r:ıportörlerini ayıra- İngiliz tıp talebesinin tahsillerını elikmal toplanıyor rikanın büyük kaynaklar..nı istik- harp ise, 27 sene evvelkı Cihan ı· le~i böyle bir neticeyi tabii ııöster- laruı şerbeti yapılıp bunların sev• 

... t ali etmek uzere ArnenJ<.aya seını eruıe ,.,, H · b • mıye kafidir e · · ıdi"' · ·· r 
;,. ~ yili bü- '""""" - .-. .,,_.., •-""· k I .. .....,.; ;çu. hubo!" .ı..-• bh- ••~ = oU• b"p ....,,..,,._ · "' ''' •= """" h• mqh~ 

• ho,>y~k<tt. • - - ~.,.. - ;...,.. -- d A} ":: ~' J kd= m""h•m - .m ott;ğüti """' '°'"'°''" Al- .ı.ki ,.,.; """""'" h-h~ d• 1og;ı;.,., &.,h...ıo ,_ dmOci ıuh<l ~"""" _,..,..._ "'''"' 
\>i.>. al.iye Vekaleti caridatın tez - ret anıa,ması Beme hükümetirun tasdi- t enl - ~t 1 ~upu ya~ın (bugun) manlar hu nutkun Aimanyada ve lıa geniş, şiddetli bir miıcacıeledır. bir millet olmakla maruf değiller- yalnız meyvalardan mı yapılır, çi· 
·"4 hakkın . ' . .. . _ ki üzerine dilnden ıübareıı meriyet mev op an~c ır. uzn.am e ~evcud ._ . . E'akat muhariplerın gayett?ri, hal- dir. Su onların hakim unsurlan- çeklerden yapılamaz mı! Bu meş
qeJci !etk· da·ki· ıa_y'.halar u:enn kiine sirmiiür. o~~ hır suale Sıhhıye Vekili Hu • , ~gal altınd":u . memleketlerae ya- ka, mücaele eden askere telkin ey- dır. Denizler de, bilhll!>sa Okyanus- bur usta buraya geleli on yıl oldıı
litr. l'I ~erıru bıtıirmek uze_re • ı • wellington _ Frııser, i1d Amerikan lusı Afataşın cevab vermesı ınuh· yılmasına manı alınuşiardır. Fakat ,ı~eri mefküre nelerden ibaret- larda hal<iınıyet ekseriya büyük ~ halde niçin bize şimdıye kadaı lıey• ~ lavihalar, vakında Vekiller kruvazörü ile dört toıpito muhribinin temeldir. nutuk ~4 lısanla muhtelif Ame~ı- Itır? Bunların tafsili uzun ı.urer, ınıparatorlukların Jnırulabilmesi bır bardak gül şerbeti içirmedi aca· etuıe sevkedilecektir. bugun Auckland'a eeıecegınl bıldırı:nış- • kan .~anyolarından tekrar edıldıgı- tetkiki ise ayrıca ugraşılması ıa- ve yaşıyabilmesi için en esaslı amil ha? Balbıık.i gül şerbeti, şerbetlerin 
t.. tir. Nutkun akısleri ne gore, her tarafta duyulduğıı mu- ~ım gelen bahislerd ır. 1.. mumi ma- sayılır. en nazlı bir gelini ve en şifalılann-
'l•tıere para veren * Roma (Stefanl) - İtalyan· Yugos- lhakkaktır. Bulgar radyosu ıse Ruz- hiyeti itibarile de bu hususla hepi· * * dan biridir. İstanbuhın zaten ya-

!av daiınl ticari mübadele komitesi, son (Baş tarafı ı inci sayfad l) velt'ın nutkunun ancak kısa hır mızin fikri az veya çok dolgundur. bancısı olmıyan gül şerbetinden 
~-•dam mevkuf -"" ~••'" .,~.,. ı~• - •~- ~ - """"""""° oh- hoOmm• •~iş, ""' gündo ..,_ Anın '" kmum k"dodollmo _ • •- l"kfil mmoq.. ı...,m.ı;, 
..;;;"' " ,..._, - ~-"" '"' -~~· ;hl °""""" ..- •m ~ ,_""' ........... ""'"in nolk~• ~ - Mohorip " '"' ' " ' ' " ' . h 1 Attlee nutuk soyledı muoı,. ~ .... ,.... .. ,.,,.mq .ı.,, 1 TeJenraph eazetealnin Buen.,. _ yapılacak mooadelenuı planının tanzim cl'.~~~e Gazette'den: nen tekrar etmiştir. gayelerinde us·· tu·· nluk ıst · rın arp l Londra ı7 (AA) Stok mı sanki! Sonra yine her meyva-.. • etm.iştır. --umul kudret ıöbreUmlı. ııJhaJ , ısmar sa· • · · - eon- d .. . 'llılJhab!rl, Buenoo - A!res'de do- • . ve kal'! zafere baglıdır. * /'"'""''• mu,;tem•<"'e mılkllerıne ve trcnt'da nutuk soyhyen Attlee, icar _ 
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": ı:~k .guzel şerbet yapılabılec:e-~ laJialara göre HiUer'e mali yar- . Londra ~Albay Lındbergh ile vak- Nevyork Herald Trıbune"den: ııopraklanna sanı pdeğıştırmek hu- ı ve iare kanununun kabulünü Bır- ıP_
0

.• ııöy~ıyea ?"lamız, mev<İminde ıı,,~ıı.. buıunarak iktidar mevkiine gel- tıyle !iıyoloJil< araştıraWar yapan Pro~ . DJctaıörlerin her yerde dem?krıısue-. Fransanın kalkınma• susları esastır. Demokrasiyi mulıa- ı le~.ik Amerika tarafından ameli ve nı~ın bıze m~rdu~ .~om~ki gibi '"ı"'• >'•rdım. eden fakat SovyeUer Bir le.ör carre~ 1"raru;Ddaki ıaşe vazıyeuru .n imbad. etmk"!'- "',:susundaklTruyetlüslerını . 'faza ıle ha.ının mevkıını mudafaa ıfilı bir sevgı jesti olarak tavsif et mıs kokuJu erıklcnn, uvezın, bele 
"lt e . alat ~ım l apaşı .... r guruyoruz. eşebb. e-1 d 1 aratorlu . .. . . . . - hünnab h ] b. nJ t !tın~ Plltt. :Yapılmasına muhalefette bu- telkik etmek üwre Frnsaya muvas ~inde muvaffak oiamamaları için verdi· sın a mp • lgayesıne karş : .ote tarafın beyanat 1 mış,. bu jestin lng ı lizleri fevkalçde ın ve e e ır zoma ~~·. ~ lııı;ı, ;.•lik Kral Fritz mevkut bulundu- etmışıır. . . gımız kararda h~~ımiz_ muıtetikiz. . ğun oynıyacağı rol ve telkınalı 1~39 harbıne, geçen Cı· ıteşcı, d.uşmanlarının maneviyatını tan~ulda pek hatm nyılao bogu~t: ıu,. ıl<1ınncktedir. Gestapo kendileri- • Bern - Isviçre halkı ı lncikanun _cı.evc!and PJain den. . . , ban Harbındekıne nı.sbetle mefkti- ıse derm bir suretle kırdığını ilAve lenın, ağaç kavununun şerbetlerın.ı ~ t"beat bırakmak için fdy i t - 1940 da yapılan Plebisitle mecburi ve lb Hıtlerızm dunya yuzilnden ollınınce- Clermont Ferrant 17 (A.A.) - re mücadelesi şeklıni de vermekte- etmiştir yapmıyor acaba! ·~ ı e neca o . . . . .. 'ye kadar Amerika hürriyet için harbe- Of k" H •. o al t · · 1 ' B b • b,, . eUerinin bakiyesini teşkil eden ,zart askerıik talim devrelerilnn tatbikuu 'decekür. . ı -es ı. avas . cx ur.n • gaze e- cıır. bu tun hu seoepler şımJıki har- u ~eş ur terbetçı nstaıına bu-
bi, lt1il1on soo bin İngiliz lirası kadar lred ettiği cıhctle ~ern kıuıtonu, kendi LONDP.ADA sı başmaKal~sınde Fransanın kal • bin total veya topyekün mücadele ~~da hır şerbet daha haber verue-

Ptto. lateınekted!r. huduciları dahılinde, üı.tı ıad talim dev- Lo d 
17 

(A.A) _ Roo e!t'ln : kınrr. asında ımpara.orluğun oynı • olmasının başlıca iimilidır. o halde 15 tramvay daha sefere gım ki bnnu, o yıllarca düşünse bu-
. · · karar vermıştır n ra, · sev nut · • b" · · d d ki ı·· 1 · ık b"I 1 d l -• ~·•• · ~ - w-~ •••- n- ,~... •mo oreo• ' ro " ,. - <opyokfuo mnood""• "'"" mn- ç • • ~• •m" • B•l,.n '""" ,,.,,,;,. 

tak h • . • ~•• (D.N>·> .C- ~·" .;m __ -~'" """'' ,._,..., '""' o>llim•>"'"'· '"" '"""" u'ori. U.llinfü!' Güomük>""'" 8' '"""' '"""'· '"""""'" hofif" ""'' v arıcı ye nazın verdi~İ bir habere gorc: Vıchy b"."umetı 1 Gestapo'nun bu nutku ıı;gal altındaki Bilançomuzun pasifi varsa bir de ,nerede ve nasıl kazanacaklar? 'Tram İd . jın oynatmazı olan helvacı kabağının 
""-cth •.... d ld Hindiçini umumi vali>• Decouk• yu ge- ,memleketlerde halktan ııWemek için . . • . J ~ay .. aresı . namına çıkarıl- şerbeti diyebili·' k. k 

l{a_ . 1. e en ayrı ı riye caı;ırarak 1erine balen. 'l'o.k ıo ·. sulh sar!edeceti b()tün gayretiere rağmen, nu ,a~tıvı vardır. Fransızlar maattees· ı Garbı Avrupadan başka Şunal ı ması ıçın dun emır verilmiştir. Bu tinden daha 1~: ı ayısı şerhe-
"•• bu, " (AA) _ ~"' Hori- '"""'-" '""'" •-•'.""' - "" '" '"""'" •-~ '"~ ~- '" bu um.m h~• hH•h> "'""'- " M..., '""""" A<>o• Ok,.••- '"reU• '°"""" 15 ".,,. ..- ,.,,_ ~ m •~ " :'~''!'- Umm• tıı liazırı T fik S d' B .· t ian Roin'i getirmeğı dusun-,ları üzermde müthiş bır tesı rı olacaktır. yorlar. Denız aşırı Fransa ve bil • sunun şuna! kısunları arasmda bu- nulacaktır. eş. ..ş - b tçımız, bundan 
"" "" " -"" • ey ho- ., •'";'" ••~ ,~,,,~, ,.,.~;"'"~'" ıho~ Foo- AU&•" '" "'' _ >o•m logd•oo ''""' ,.,~•~ . m~. huo h•""' h• "'""''"' "' tııi.t" are ıle Bagdada hareket mckle ır. mağa matuf bır hitabe olarak feVk ve .. 1 Bırlikler umum· k• 'b. ld" rer bırer tattırır Batta mev•imi tlteı" ır. R:abiredek" gun·· lük" ika • Toklo (D.NB) _ Hanoi'den bil· beyecanla J<ar&ılanmt1tır muzde duruyor. Donanmamız her ıtanı, Garbi Avrupanın kara saha- ı ati ı ge ı d k. k d · . . n-

t 

l e ı on • ı · · . 1 . . · k d •- d ğils d il bl . 1 hill . k ilı .1 İ . e e şı ara utla bırlıkte tatlı kıı-~gi. snasında Tevfik Suudi Bey dirildiğine göre, sulh muahedenamesinm HITLERIN NUTKU ne .. a .~ .... m c e e § e en - ı arına, sa enne "-' er racı e ya- thalatçılar heyetile birlikte An- radut erbetini de' ~ıs: l'Iariciye Nazırı Eden'le ve nihai µıetnlnl hazırlamak üwre aiti giı- . HJtıer'ln dünkü. nutku Londra'da son mı~ın onunde bazı volları ve denız- j P'.lması İngılterece tasarlanan aske- k~~ya gitmiş olan birliğin umumi ş ..• ı.. <ievJet ad mi .

1 

,_ _ k d .aJt Hindirinl murahhası daha zamanlarda soylediklerlnden fazla her· lerı serbest bulunacak kadar kuv- rı hareketler•n netıcelerı, ikı tara-ıkatıbı Salih Banguoğlu d.. ~"· Osman Cemal Kaygılı 
"l' a arı e ... onuşma ne a ar ı • d ··ıd!r Hd lid. H·ı Fr ' fın b uk 1 . un • ....,.ı-•ıııxuştır ta il T k·o• a hareket edecekler- hangi bir tesir 1apmıı; egı . · . tıa ge vet ır. a en ansanın başlıca · a 1 a arının tesirlerile birlikte mize dönmüştür. 
h • di~yare e 0 1 Y rek halk arasında gerek sellıbi1etli mah- ihtiyacı imparatorluğu yani Fran • şimdiki harbin mukadderatını ta-
(' tan . ~ S _ Kini_ Yangtse'nin cenup fillerde hiçbir alAka bile uyandırmllln11· sanın istikbalini muhafaza etmek· yin erecektir. Nasıl ki 1805-13 deki Yumurta kontrol heyetleri 

~t sa ıle Almanya sahill u::!;yunca Şeşuen eyaleti hududu ı· tir. FRANSADA tir .. 194? Haz~ranın~a. Mareşal b~ 1 İngiltere -. Napoleon Bonapart .ve İskenderun ve Edirnedeki mu-
asında paylaşılacak istikametinde garba dolru ilerliyen 20 Vicl>.Y, 17 (A.A.l - Ofi cHavas aJan· vazıyetı tesbıt. et~ıştır. Meseleyı 1914 - 18 Cihan Harplerınde de böy- vakkat yumurta kontrol merkezle-h d 

1 

bin kişilik bir Japon kuvveti dört gün sının istihbarat şubesi. yer.ine kaim olan 'ıalletmek vazıfesıne nezaret et • I le olmuştu. Afrika, Akdenız, Ama- rile Göreledeki fındık muvakkat 

Doktor Hüdaverdi kefaletle 
tabliye edildi 

Bir müddet evvel, Samatya güze. 
li namile maruf Katinaya kürtaj 
yaptığı ve ölümüne sebep olduğu 

iddiasile adliyeye verilip sorgusu 
yapıldıktan sonra 1ıevkif edilen Ba· 
lıklı Rum hastanesi doktorların 
dan Hü~a~erdi hakkında, yedinci 
sorgu hııkımliği tarafından kefa 
Jetle tah.liye karan verilmiş, dok • 
tor tahlıye edilmiştir. Yakındı 

~ anı ma deler süren fiddeW muharebelerden sonra püs rransız ıstihbarat ofısı• bıldırıyor: mek te ona aittir. Mareşalin siya • vutluk ceph.elerı esas ve ana saha- kontrol merkezi 15 Nisandan iliba· ı.. , 17 (A noosevelfın nutku Fransada beyne!- . .. nın, cephenın bırer teferruatından ı • · . "'tıı,..1A1 .A.) - Oti -:Ski Havaa kürtl\Jmaştür . . .. milel siyasi müşahitler arasında hiçbir setı kuvveden fule çıkarılırken Af- ibarettir Bertin ile Londradak" ._ ren .:ığvedıl~erdir. Bu tarihten ">ıtt,lıota be umumt katıbı Bichelome, C'ln'Werin resmen bildirdiğin• gore, hayret tevlid eımemişür. Bu nutuk her rikada bil .ün Fransız Afr!kasında . . ı sı sonra mezkur menk.ezlerden ilıraç •tıı,~'in .\lın yaan'.ta bulunarak ham mad Şenato'da diln cereyan eden bir b.av& mu şeyden evvel Ameraikanın dahili siyase- b 1 • k al W • yaset v~ askerlık ~mlarınca dahl edilecek mallar yakın iskelelerden bı:,ıilıi laozı:1a ile Fransa arasında taklharebesl esnaıwıda 13 japon avcı tayya- ti icabı olarak söy!enrruş bir nutuk di1• u ~n~a. ta gener eygandm •bu hakikat bilınmış ve anlaşılmış- gönderilecek memurlar vasıtasile 
'-ltıııiJUr. maksadıyle bailanacağını .. n-' .. 

1
.. ıelilltkl edılmel<tedir. vazı{esıdir. tır. Cenubu şarki Balkanların Ya- kontrol edil ektir 

.....___: reslwien altısı duı.,.. "!muş ur. ' ec . 

B{l....::t. 'h• \Tahsin efendiyi konaklarında ara- man paşa da Selimiye askerine Alemdar, feci bir hileye saptı. 
tabanca sıktı. Mahzen bir ..... ·· gayrimevkuf olarak muhallemesl • 

S 
., .... tarı ı roman: 50 dılarsa da bulamadılar.. cephane dağılJı ise de bu tedbiri Zabitlere: ult A . N ı o·· ıd·· üldü? J Fakat, Refik efendinin hanesini Alemdarı .kurtaramadı. İslanbulun - Nefsime bir zarar gelmemek an zız ası U.f - bastılar. Bir .top getırerek attıkları 1 dah ı lı eşkıya elinde kaldı. Ulema- şartile. teslim olurum. Fakat, haşe-

~ Yazan:M. Saını Karayel esnada Tahsın efendı evvdce bu. yı topladılar . Bunlardan Ağakapı. rat suikasd ederler. Onun için ne. 
~1 hal dav 

1 

ld k kb 

1 

d"" ez·r iledir Kışlala • raya gelmiş olmakla, ard kapıdan sına gidenler arasında Aygır İmam feratından olduğum kırk ikın.· ci bö· 
~.Q • .;,rttı~ rda bırara sekban- zın uşbmanı v ı · firar ederken tutup idam e :~i ler. da dahli idi. Yeniçeriler sureti hak· j lüğün us:.aba ı sını bana gonderin 

., b ıse e eş on se an- rınıza uyurun... · • ·· • it · ·· k kt ı · · ' ' llj~ aşka gel im dı Ç .. nk.. D' h b gönderip bazılarını Avağına ıp takıp suruyerek Aga • an gorunere ma u aganın verı· 0eni bumdan alsın ~iler her t:~ ~ tal · ~ u ye· k ;[~ . 3 erelb ve bazılarına da k~pısına kadar getirdiler. Maktul ne bir ağa, Alemdarın yerine d~ biı 1 Dedi. Y<mıçerıler: sevindiler. Us-
....._ 'l'lıdar keth~. ~ u muş ~ k~ ~ erı~e c açıp geldikleri yere yeniçeri ağasının naşı yanına bırak- !vezir tayini için içlerinden birini tayı odabaşı ile beraber gönderdi • 
ı.. lie v;r 'le uol asoın~ sor u: .te lap~ ~_ınnıyol göstıeriyorfarclı. tı!ar. pad işaha yollamak arzusunda bu· !Jer. A.lemdar içeriden bunlara mu-

l\ "''th" • . uy r. ... gı me erı ıçı f d" . d h. ·1t• t . 1 a ki b idi dl hak "l'th Uda. her •o' "h im t d sur bir adam Refik e en ıyı a ı ı ıca e mış un u arını ı r ı er. 1 kırane hitab ederek: ~e aı vakayı a 

1

' ettaııBa 0 ~~ u. F~at, Ale'.11 dardcgeelinceye kadar iken Uzuncaabad Hasköyü av anı Diğer taraftan Alemdan s~tı· - Yeniçeri ocağı vacibüli.esJ.e f. 
Ilı "' n a ı. unun uze. oldııgundan ım a · b b ·d · k k · · · · , l\le Uıakereye koyuldular... pusudan cenk edelim diye harem M~stafa ı:e eratt.

1
er ı anı edip o· ran hattdı m1.uhasadra mahzenin biı telnd y~ne kendısının1 sahabetile kw-oaı- llıdarın d 

1 1 

.. 
1 1 

. i mahzene in - nagını yagma e ı er. tarafını e ıp ora an kurşun atmak u uP'tlnu, ve on ara bahşetmiş 
llı~ltet ~dil a a~ arı, Ş~ sur~t: t~kıı_nını, k~ e er~:n yaklaşanları Görülüyor ki, Bektaşiyan ocağı emelile kazma, külünk kullanıyor· olduğu ihsanları söyliyerek ağzına 

lardı: mesını muva ık u • dırdı. Ve, ış~~ birer, birer Rusçuk yaranını te • !ardı. \gelen küfürleri ettiği gibi odabaşı. 
,1;ı l\tıarı . . vurmağa baş. "k ğ kalk • mizliyorlardı. Bu temizleme Ma • Alemdar bu maksadı pencere yı dahi bir kurşunla öldürdü. 
ııe,.al.ııı:ı, :ın::;:za bınelım. . . Dışan İstanb.ul d':"'dı aya :aşka bir sonların elebaşı\arını temizlemek. .den bakıp' anlaymca mahzende~ Bunun üzerine iki taraftan ateş 

""<! • asarayı yaralım ... El- mıştı. Fılvaki yangın f 1 ·ı · ~ltb tlndad ger ahud di. "di Ehl" amus olanlar ev - ı. . usta ve b·~ kullukçu takımından edı mege başlandı. Fakat yeniçeri-
1\J. lltılarıa biri ır. ~ey ger yangın; · dı{: Serseri güruhu, Ramız paşa, bu esnada terllibat • ı bir k~ yeniçeri zabiti çağırarak 1 ler bu defa mahzenin arka tarafın-

ij~r:ı:tinin. bu ~e~~ red~et:. ;:~;;~::°iltihak ettiler .. Babıali Bahçekapısıle Topkapı arasını tut· \ne em~et ederek \eslim etti.. Baş- üstüne çıktı!~. 

. . .....,yuz b 1 yenıçerı ile beraber berhava oldu. ne aş anacaktır. 
. Alemdar imsak vakmnden erte • K mk sı gu·· ·· ·k · d" u apıdaki tecavüz bidiseıı' 

nu ı ın ı zamanına kadar mü 
dafaatta bulunmuştu. hakkında 

Vak'adan iki gün evvel Rusya Bir kaç gün evvel, Kumkapıda 
başkumandanı tarafınd ·· de evinin bahçesinde çamaşır yıkar -

.
1 

. an gon -r~ en. hır yüzbaşıyı kabul etmiş • ken, Saadet adında 16 yaşında bir 
tı. Bıttabi mübahase Rusya ile mü kıza. bahçe duvarından atlıyan En.. 
tareke ve müsalaha ~erine ecre _ ver adında bir ııencin tecavüz et • 
yan etmişti. Fakat, şimdi söz A _ t.'hni yumıstık. Hadisenin tahki • 
lemdar ve yaranından çıkmış Bek- katına devam edilmektedir. Diğer 
taşiyan zorbalarına kalmıştı . taraftan, Kumkapıda Selim Bikliç 

Ortada hükiımet kuvveti diye imzasile aldığımız hır mektupta da 

bir şey yoktu. Sultan Mahmud Ra- bu h!dı~~~nda ŞU malümat 

mız paşa ile Kadı paşayı çağırıp ver~-~ ~·le 
sarayı askeri muhafaza al~a al • • a .se ~oy cereyan etro4tir: 
dırdı. Bu, tedbir yeniçerilerin hld.. I Saadet ısmınd~ genç bir kız çama
d~:ini arttırdı. Ölünceye kadar ek . şır asarke~ bırdenbire Enver a • 
digerinden ayrılmamak iç" ~d · · dında bmnın bahçe duvarından at 
peyman ettiler. Sııltan Maı:.~d :. lıyarak kendisine doğru geleceği 
leyhine yürüdüler S uha bır anda, kız: cBabacığım, can kur
faza altına alan ~kb:~yıl m . - taran yok mu• d iye feryad edince 

· ar a yenı • evde uy k "· J 
çeriler arasında dehşetli bir muka- \ um a..,. o an pederi ve ya • 
tele başladı. Soloaklar lişelerle dol- kın komşuları tarafından Enver 

~ eındar, imde.~ırız. li üm"dil lerı~e apan be~lrsizler silahlanıp ta bulunar~k Tophane tarafını ve cariyelerle kölelerini ocağın azmi· \'dan dolaşıp merdiven ile kubbenin 

-.... Siz Y~nıçeriler, sekbanlara: !yanıyordu. . tu. .. . . kadını_ ile sadık adamı ~~vaşı Ha- Ve, kubbeyı delmeğe başladılar. 
~ bızim arkadaşlarımız, pir- Bu, kargaşalık esnasında yenıçe- Üsküdar cihe~ndekı muallem as- dun aga çıkmayıp kendisile bera · Bunun üzerine iındaddan kat'! ü • 

llııız. bizinı. İ§İmlz ocağımı~ riler Behiç efendi ile defterdaı iterler Seraskerı Kadı Abdurrah • lber kaldılar. nrid eden Alemdar cephaneye bir 
du. Bütün gün yollar kapalı kaldı.\~~~~;. yakalanarak polise teslim 

ır .• 
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1940 Senesinde Bulgarlara göre Sovyetler BELEDİYE Türkiye, ;~:~;;_;~~~rJ! İNGİLİZLEP:,, 
88 69 k t.ıs .. tarab 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 inci .. yfa<la) (-· •• afı ı L.. • _. d ) y l 6~ ~..- (B •--• ı · · yt•• 

6 t er "'>< -"9 .. r ınCı UJaa a ugos avyanın yapmakta Serbest bırakmalıdır. 8f wuaAı ınCI 58 'il On Şe O " oıldirile_n_ bir .. zat So'"a radyo- de artık clo"-"'•~ dogr· uya bir is • dır b sdJ ı1m b" ılm t ..... 
•J ,..~. ve u yazı da ka e yap ış- Belki de Hitıer, Reisicüm!ı.ur lnö- bir ucum yap ış ır. .,.. ~ •. 

istihsal edj• ldı• sunun bugun (dun) saat 14,15 de te"" J<alınaml§tı. Zira 1939 Ağus - lır de '·tır' v • t • 'd .... d d ... · ceP• 
iaptığı neşriyat e61lasında ezıcüm- tosunda Besarabyayı istirdad ve Bundan sonra, Ahmed Emin Yıal- dostça tavassutta bulunmasını ri- ne deposuna tam bir isabet )<jf 

ıs• ' m., ' azıye 1 nü en bir mütareke için Atmada -yyare mey anına .,ır 

ıe dem~u.:ı ki: 1 . İn iliz evvelce biç bir zaman kendisine a- manın vekili söz alınlf ve şunları ca etıııi§tir. Yunan.istanı elde etmek 4edilmi§tir. MeydaDDl ceııulııı" 
Şeker fabrikaları unı

umi heyeti topladı 

•- e eket erme g as- it olmıyan Bukovinayı da ilhak et söylemiştir: Cenevre, 17 (A.A.) - •joumal de Ge- win onun nezdinde bir dost ve müt-
~erlerinin gelme,-,ine müsaade et- - ııeve• gazetesi, .Ankara ve Belgnıd'da ·• .-. -·"'- b' 4la yanpılar çılı.mıştır. 
Liklerine bakılacak olursa Yunan- mişti. Bu .sahada kendisile Alınan- - Belediye Kooperatifinin yağ. siyasi muhabere• l>afb'1 alt.ında töYle tefiki tavsit etmt:A. ........... aııe ır ~r 

k !arı mahluttur. İzmir, Bursa ve ,. • .,vor·. ,,.uldur" . Makiııa'da yerde dağınJlı: ..ılar.n .kendılerine karşı yapılaca ya arasında bir ihtilat mevoud ola- ~ -
Ankara 17 (A.A.) - Türkiye şe

Jıer fabril<aları şirketi umumi hey
eti bugün toplanarak 1940 muame
lat ve hesabatını te::kik ve bilanço 
ile kıir ve zarar hesaplarını tasruk 
etmıştir. 

oir Alman hareketini göze aldık- mallllı. Balkanlarda Alman ekoııo. Ankaraya gönderilen yağlar da, 1 Bu ıu~ eonlannda .;;,11111 mul:ıud>e çok Türkiye yakınşarkta çıkan yan· hıııu. tayyareler arasına bı•P1' 
ıarı anlaştlmaktadır. Mademki bu- . . . h"~-. "f . beğenilmediği için iade edilnriştir. celin olmakladır. Her ilı;6 taraf da sözle gını söndürmek arzusile bu siyasi :balar atılmış ve müteaddit y-'· 

.ıu go··ze alm,.lardır, Almanlar da mısının .......,,,ıyet ve nu uzu lS4J İstanbul Belediyesinin tahlil ra - veya icabında tebdJUe, ilkbabann ve ya anevr k 1 ak dı ? B -•ar •• ı.. ••• ı-·•tu. Bu ,, aııt' __ 
...., zın askeri bareketleri için 7enl atnıteJik m aya apı ac mı r · u • .. ~ ,................., , 

harekete geçerek Halan da ve Bel- Rusyanın muhalefete ne ııiyeti ne porları da, ~u yağların .mahlut ol- üsler elde etmeie ~17or. na evet dıyebilmeğe müsaid ortada lann ııeticesi olarak dört dOf 

,ikada olou~u gibi birkaç gün için- de iml<am olmıyan bir eınrivakidi. du:.,nu ~beyıd et~e~tedır. Ank Dana ıpmdidn milivcr, .. tında Yucos- biç bir şev yoktur. Bilakis, bize man tayyaresi muhakkak 1'Jr 
le m~leyi halle ve İngi.J..ız.J.eri ae-IFakat Balkan meselesi Rusya için utea n,

1 
m a eme, a - Ja.,,.-ayı, cephede Yurum Makedonyasını öyle geliyor ki Türkiye, belki de . dil . t• İııfilü.l ,ir 

Şirketin muamelatına alt yıllık 
rapora nazaran 1940 yılında 550.422 
t.on pancar elde edilmi§ ve bundan 
88.669 ton seker istihsal olunmuş -
tur. Yine bu yıl içind<! pancar zer. 
·vatı ile. L1e~gu1 olan çif\çiye pan -
;ar bedeli olarak 7.921.271 lira te -
diye olunmuştur. 

,ııze dökınıye mecbur Juılaca.klar- b&§ka bir alaka erzeUınektedir. Zi- ra, Bursa ve zmirden, gönderilen ve Türkiyeyi elde elmele ve solwıda kendini çeviren müslüman devlet • np e mış ır. • ' ' 
Jır ya/Harın neden iade edildi~inin liUS;J~yı durdurmasa muvafl~_k ~laca.k- Jerle mu:ıabık olarak, kendi istik • 4eti yü:ıüoden tliter ta~ 1 

·B• ULGAR B ,~;, tutN ra Karadenizde ~rüsefainin em- tahkikine karar vermiş muhake - mıdır •. Aynı mınlakalarda buyük Brl- b lini' B" ·"'- B ·ı . tikb ,._ a'-· hasara -"-am,.Jarılı'· 
~ v .c..n.ıJ,AJ.' . ..' lan7a lmparatorlugu, Alman gniı;lemesi- a uyw. rı anyanın ıs . a - - ,... ..,.. 

BEYANATI niyetle ve Çımaklraleden geçiş ve menın dPVemı baska gune bırakıl • ıı.i durdurmak ve SOl)J'a, iml<An olursa, !ine bağlı tutmağa karar vermiştir, ---0--

Diger taraft.m gazctCcilerin bir Akdenizle münakale serbestisi mu- ıruştır. mukabil taarruza ıeçme!ı; için millver- İngilterenin Afrikadaki zaferleri Japonlar ç--
1
• ndt 

ıcplaıılısJtaa Bulgar Başveı<ili Fi- ayyen Qir nisbet dahilinde Balkan- den daba az faaliyet sarletmlyor. . . Arab aleminde büyük bir akis yap-
.of beyanatta buıunaı.·ak ~ulgaris- iarın statüsüne bağlıdır. Romanya J"k• k Londra, Belgrad'ı HiUer'e tedricen ınıstır. Sonra Türkiye pekala bili • b" h" ld ı f 

----- k A ı Dutu kanmakla, muabeze ediyor. Hor halde · ki Alm rk d ğr g ır şe ır a J a .anm ararım verm~ ve vrupa ve Bulgaristanın Alınan orduları tıunun için olacak ki i,nıiliz diplomasisi Y? ' . an~anın şa a 0 u _e-
ııın ;eni nizamını kabLıl etm..ş bu- . . (Baş tarafı ı inci uyfada) lunmuşlardır. Alman tazyll<ine ı.ar~ı bit nışlernesıne. al~t olursa, Rus~a ile ..,,,r,'I 

lngiliz kuvvetleri .unaugunu söyliyerek demıştir ki: tarafından ısgalınden sonra bu or- . . . Yugoslav devlet adamlarına ihtarda bu- duşman vazıyetıne geçecektır. Bu Şanghay, 17 (A.A.) - Jal"'·~ 
•- .l:lız artık bize yapılan hak- dular yalnız Tuna üzerinde değil, cefi ve Amerika müzaheretinlıı. a-

1
muvazene tesis edilmek ı.ıer,;yor. Anka- ı da Türkiye için çekinilecek bir hal. . al tind kAin Nanşa~f· 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
İHRAÇ NASIL YAPILDI? 

.i1Zlıkların tamir edılecegi anı bek-ifa kat doğrudan doğruya Karadeniz J;ırlığı ufııklan kaplamadan bir ne- ra'da buna benzer çok sıkı bit mücade- 1 dir. Kiangsı ey e e .j . .. . ı I• olmak~'d.ır. Anadolu'd:m Almanlar 
1 

garbinde J'eııgsin §ehrıni :ı.aP 

Londra 17, (A.A.) - Salalıiyetli 
lı:aynakludan öğrenildiğine göre, 
İngiliz Somalisinin hükiunet mer
kezi olan Berberayı İtalyanlardan 
geri alan İngiliz ltıt'alan harp ge
milerinin lı.İm6yesinde bir gemi 
kafilesile gelmiştir. İngilizler Ber
beraya geldikleri vakit sahilden a
~lan top ve mitralyöz ateşine uğ • 
ramışlardU'. Fakat İtalyanların mu 
lravemeti harp gemilerinin ate§ile 
~abucak kırılmıştır. 

ı;yoruz. Senelerce bu h....s.zlikla- üzerinde yerleşmiş bulunuvorlar. tıceye v.aı:mıy~ •~rfedece".'. bır ~e- uzakla bulunuyor İneilızler ise Belıı- , G~le_cel< giinler, Ankara~a oldu • . . . . . . J.ı" 
.-ın azabı içınae belue<.ııx. 1-'akat bu Bu ftzivet Sovyetler Birlif'i için dahet cıbı t~l~. ol.~~abılir. ~~- ra_d'a. nısbetle daha ;Jakndamı;. Bunun gu gıbı Belgradda da gırışılen si - tik~ını bildırmektedırler. . ı;ı 
~aman arıı.k geım'* bulunma.ıı.ta- Boğazlar meselesini h~d şeklinde at Almanya ıçın bır olum ve dırım !çın Inııliz hareke.U Ankara~ daha yasi sav.ısları herhalde aydınlata· ı mahfillerinde bu muvaffak-'Y1 

uır.• ortaya koymaktadır. mahiyetim almııtır. Bittabi Ame- ı kuvvetle k"1ldisini b!sseltlriyor. Ingilte- caktır Jtfil° 
YUNAN • ALMAN MÜNASEBETLERİ rika ve İngiltere hesabına da Ruz. reruıı_ ve Tfükiyenın :ınenfaaUerl tesa- · _ Çang-Kay-Çek'in en iyi asker. ti 

.ocrnn, 17 (A-A.) - Yan resmi bir • Itiıı tab' · ·ı (yıldır d ) l!Jsını lılssettırıyor. ı f den müre"kep 80 000 ki<ilik bıf 
lta;ynalttan bildirilyior: ı "J ve ırı 1 e ım yar unı nüd halindedir. Her llıial de Alman;ranııı ZAYİ - 576 plaka numaralı bi- ,. · . ' . hii&' 

oer..ın ın sıy""i malıfüleri, Yunanla- ngı tere böyle bir hayati ehemnıiyettedir. ıarka doğru ıenişlemeslnl durdurmak , sikletimi zayi eylediğimden mez - duya .karşı yapıl~ ~ _bı_r ıeır/ 
lan'a İn&illz kılaları çıkarııdığına daır (Baı tarafı ı inci sayfada) Balkanlarda, Garbi Avrupada lsterr.ektedlr. Türkye, A!manyanın Bağ- kUr plakanın hükmü yoktur. sa~ınde elde edildlgını soy 
~.~~":cııe~erleri blıbısııa biıyuk Sanayiden askere alınanların yerlerini belki Büyük Britanya adalarında ı dad ve Musula &idebilecctı yolun üze- Sadık .Kbıın teclirler. 
bir ~ edı,yorlar. · ded ' Til ki k -~ ed Bu mesele lıaklwıda hır ecnebi ııue- doldurmak için 41 ııa 45 ya~ında olan ı hadiseler artık bir sinema hızı ala- ı rın . ır; r ye ya mu aveu~• e-

Adalar Kazası Malmüdürlüğünderl: 

Şimdiye kadar yilı lı:adar esir a
lınmıştır ve daha bir çok esir de 
toplanıp getirilmekiedir. lngilll za
)'iatı azdır. 

.ecısı larafından ı;oruıan ıuale .A.man erkeklorle 20 ve 21 yaşındaki kadınları cak demektir. Çok kanlı bir ilkba- <t"ktır le. harp ıröze alınmadan bu yapı
harici;Je nezaretince ı_u Cl!'Yap verilın.11- kbaya ve ıescld 1 .~~occk~~~_'.'· Muayy~ barıa qiğinde bulunuyoruz. İki t•- ı l•maz 7:ılwt da boyun eğecek ve Roman 
Ur: aıı anayı e ıo:ıuuuaın ..... u .. ı..ı..uıeyen 4.1 ....,... .. . • ra'nın ve Bulıaristan'm akibetine uğra- Semti 

<A.lman:ı'a ledbit.lerıni bu ,cibi haber- 42. ,._a§wda. olan erlı:eklerin 1ı:ayt ve 1es- rafuı da butüıı. tertibatı ne olursa )'acakt.ır. Türkiyenin .nratejilc vaziyeti 

. ~ 

Cinsi :aıtııbııunm"n ~ Mevkii 

lere ıst.inaden degil, münbasını.n .keı>di cıli 1l;l 5 =nda yapılacokllr. 20 Y~- olsun ve netice ne ıekillerde teba- y 1 d d h iyidir Ancak liua-
.,..berlerını iızel'lDe alacak.ur. L;asen Al- dalı:i kadınlar 19 nıııanda, 21 yaşındaki- rüz ederse tsi d"k"I k kani ugos aVJ'• an a a · 
manya ile Yuna.u1iLan arasındaki müna .c: de bıru sonra kayt ve tescil edilecek e n ° u e.ce a- yanın mihverle iobirllti yapmaması lA 
oebeuer hakkında kidi derecede sara- lerdlr. '"' yıkılacak mamurelue,- altü3t ı.ımdır. Türkiye zimamdarlar Eden'le 
haue n•üı.eaddıt ddalar ııüylen.ı...en sO;.Je- Sanayide çalıpn kadmJJlrın lalim, na- olacak medeniyet 'H terakkilere · görüftüler ve limdi de Hitler'in &önder-

yugosıavya re illıve ed.ılecek bıçbit ııey_ yoktur.> lı:il ve isl<iııılan için tedbirler almm.,nr. sırf insani bir .llİa ile acmuımak ı.a-j diği mesaj tizerıne müzakere ediyorlar. 
---o---

BhltLLNlN TEK.L.IBI Nazır, yardımcı askeri hizmeuer ıçin 1 bil im . . 
Berlin, 17 (AA.) - Yan resmi bir de bir çok kadın i!tibd•mına iblyaç mev j 0 uyor. \ Alınanyanın Ankarada işlerı zor-

(Bq tarafı 1 inei sayfada) menbadan bildiriliyor: cut oldugwıu lıildınxıİflir. Prol. H. Şükrü BABAN lamakta menfaati yoktur. Bitlerin 
plınaktadır Yugoslavya kat'i bir A...ıuan hancıye nezareti, bit mütare- ------------------------------------------
bitaraflık ' haf tın. ke akdi için IItalya ile Yunanistaa ara- B I l O • 

.. .. ktmediru. Bazasınah a~e ıı 5lllda sozde müzakereler cereyan etti- 0 Vadin Cr8 airesınden : 
gorunme . unun arıcıne çı- lii !ı.aklundalti yabancı haberleri, uydu-
kacak, !stikl§l ve mülki tamamlığı rulmUJ ve bakikale tevafuk etmez ola- Bolvadin Sulh Hukuk ı:ı:ırıhkemesinin 8/12/928 tarih ve 286/513 sayılı ilamile §Uyuun izalesi zıınnın-
lle ltabili te'lif görülmiyen her ~k. ralt tavsif eyJemiJlir. 1 da satılmasına karar verildiği Bol vadinden Yakup oğlu Hacı Ata vereselerine ai• aşağıda hudud ve ev-
lifi reddetmektedır._ ~anlar. şı1?1- Arnavutlukta safı ve kıymeUeri yazılı gayrimenkuller açık arttırma ıuretile .salılı ,ıa çıkarılmıştır. 
di Yugoslavyayı sınır harbı ile 
ınağlub etmeğe çalışmaktadırlar. 
Diğer taraftan Yunan ve Yugos

lav hududlannda Alman tahşidatı 
ievam eanektedlr. Anl&§ıldığ:ına 

ıöre Alman genel kurmayı Yugos
lav ordusu meeslesini halletmeden 
başka bir işe ba§lamak niyetinde 
deAildir. Alman hilkftmeti Sel3.ııi
te en kısa yoJ olması itibarile or -
•U8UDll .ıizmı olan Vardar yolu ile 
Yugoslav münakale yollarından Is. 
lifade için Yugoslavyayı tazyike 
devam etmektedir. Bu tazy!lı:len:len 
ınüsbet bir netice çıltmayınca bu -
ııu zorla almağa teşebbüs etmeleri 
tle mümlrllndÜI'. 

AMERİKAN MÜŞAHİDLERİNİN 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
YUNANİSTANA HAVA HUCU)ll.ARI 

Dalıil1 emniyet nezaretinin tebliği: 
Düfl'llan tana.releri1 garbt Mora"nm 

bit limanına bombalar alnu§ ise de hiç 
bir ııelice elde edememijlir. 

Atina, 17 (A.A.) - Atina ajan3ı bil
diriyor: 
~r yaralı İtalyan esirlerinden mU

reldı:ep bit tafile, yakında İtalya'7a aev
tedilecektir. Fakat bu tedbir, barbin 
başlangıcmdanberl Yunanistan'm tama
mlle bağlı bulunduğu Cenova muahede
narneainden millhıem yük&ek inaan1 .e
beplerle itUhu edilmi~tir. 

TİRANA BOMBARDIMAN 
EDİLDİ 

Atina, 17 (A..A.) - Yunanistan
daki İııgili.ı hava kuvvetleri teb
liği: 

Amavutlul<ta, dün, sabahın ilk KANAATİ 
. saatlerinde bir İngiliz bombardı-

~~lı: 1' (A.A.) -:-~~ j man tayyare teşekkülü Tirana tay
ınuşahid.e~ zannettığine . gore ı yare meydanına ve diğer askeri he
barbetmüsızlıı Ballı:anlardakı mak , deflere tam muvaffak•yetle neU. 
sadlarını istilıW edecelı:lerini ümicl 1 celenen bir hücum yapmıştır. 
eden Alınanlar nihayet her zaman 1 

~ekindikleri iki cephede ayni za -
manda harbetmek gibi bir mecbu· 
riyet karşısında ltalacalı:lardır. 

kuvvetlerinin çok fazla illa düştü
ğüne işaret etmektedir. Alınan ha
va ordulanndan biri Bulgaristan. 
da, ikincisi Romanyada, ürüncüsü 

Hlltim olan kanaat.e göre Alınan
lan Sel.inik önünde bir müddet 
durdurmak imkanı olacağı gibi Yu de şarkta Sovyetler Birliği kuvvet
goslavya ile Türkiye bu mınlaka _ leri karsmnda bulunmaktadır. Bun 
ela NaziJ~rin d~a ehemmiyetli bir lard~~ .başka tefrik edilen bazı ba
hareket vMnmasına mani olmak 

1 

va cuzutamla·:ı da İtalyada faali -
lkt:darında bulunacaklar ve Al • jette bulunmaktadır. 
manların karplasacal>ı müşkülat İNGİLİZ SEFİRİ SVETKOvtÇLE 
ölçüsüz bir tarzda artacaktu. GÖRÜŞTÜ 

Askeri muharriri binbaşı Geor- Bel.grat, 17 (A.A.) - D.N.B.: 
ııe Fielding Elliot, il hava ordu • İngiliz Elçisi Compbell bugün 
sundan İnıriltereye karsı ancak ya- Başvekil Svellwviç'le uzun bir gö
nsını kullanabilen Alınan hava güşmede bulunmuştur. 

Muhammen kı. 
No. Mevki C'ınsi Döev.Lira • Hududu 

1 Bedesten otel, kahve, mağazalar 7000 Sağı Cılk oğlu Hasan Solu Sahan Hüseyin ve 
yol arkası ve önü yol, 

1 Hisar m•b•Desinde hane 

3 .:Bu dahi bu dahi 

4 Çarşıda '12 ııehirnde 7 sehim dükJı.fın 

5 Çaldır At.mas 

8 Kırk göı 

7 Deve yohı 
8 Babalı.lı; 

9 Felfeli 

ıo San tat 

il Göl yoiw 

l2 Sancar 

l3 Hisar ardJ 

Tarb 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

ıo 

700 Sağı Cemal varisleri solu sahibi sened arkası 
Hacı Abdurrahman önü yol. 

130 Sağı Ahmed O. Ahmed, Solu Osman O. Salih ve
resesi arkası Kor kor O. Yusuf, önü yol. 

150 Sagı Çavdar O. Halil, solu ve ar.kası Hacı Atfı 
önü yol. 

80 Şarkan ve pmalen yol ve kabristan, garben Ka-
vuk oğlu Ali, cenuben Ahmed. 

8/2 100 Ş. Kör Ali oğlu Abdi!, garben ve şimalen Cılk oğ

3 50 
T/2 400 

lu A bdurrahim cenuben Koru çayırı. 
Ş. Mahmud O. Hasan, G. Demirci Kılçık O. Salih, 
Ş. Gök İsa ol!ullan ve Şakir Ahmed veresesi 
Şi. Murad O. Ömer, G. Koç O. Mehmed, C. 'Tö -
men oğulları ve Kantarcı oğlu Abdi!. 

10 100 Ş. Yol, G. Çavdar O. veresesi, Şi. Çavdar O. ve 
Kececi Halil, C. Manav O. A. Kadir varisi. 

ı 50 Ş. Telli O. varisleri, G. Yılanlı O. varisi. Şi. Yol, 
C. Köle O. Çakır ve Ayneci ve Ba§ ağa oğullan. 

1 110 Ş. Koçum O. G. yol, Şi. Mu.Nfa ftl'esesi, C. Ma
nav O. Mustafa. 

40 400 Ş. Önce Çil Ali O. fimdl Halebl! O. Yonuz O. Ah. 
med ve Halebli O. Şi. Önce Kara Dana O. şimdi 
Halebli O. ve Şaşinin Bayram, C. Önce Mehmed 
§imd! Halebli oğulları. 

ı 300 Ş. Yol, G. Ahmed kızlan Şi. İbrahim, C. Eınrul
lah oğlu Halil ile mahdud. 

Birinci açık arttıırma Bolvadin İcra dairesinde 2-~-9·U tarihine müsadif Çarşamba giinll saat 11 de 
vapılacaktır. Muhammen kıymetin yüzde yetmiş be•ini geçmek suretile en çok arttırana verilecektir. 
'3öyle bir bedel ile talip zuhur etmezse son arttıranla •ın taahhüdleri baki kalmak şartile arltırma on gün 
!aha temd:d edilerek 12-4-941 tarihine müsadif Cumartesi günü ayni saatte ve ayni mahalde ikinci arttır· 
'lası icra edilerek en çok ar'.'tırana verilecektir. 
Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçulı: nisbetinde pey akçesi veya milli bir 

bankanın teminat mektubunun ibrazı mecburidir. 
Fazla malumat almak isteyenlerin 941/353 sayılı dosya No. sile her gün dairemize müracaatla §8l't -

ıame tarihi ilandan itibaren her gün açık olduğunda o görmeleri ilan olunur. (3699) 

Y E
lkdşamın IZ.Lbıta RGomanı

0
:_5 z L E ıı -Burada canın sıkıldığını sa • ıdüm. Yağmur geçinceye kadar o. !gibi gen~. Onun da çenesi sivri ve 

kın Necdete söyleme... Müteessir rada kaldım. gözleri siyah ... 

R olur. Seni mcs'ud edemediğini, o- Şimdi biraz ferahladı. Çünkü ka- ı Mihriban hanım ııoruyor: 
rıunla evlendiğine pişman olduğu- pının önünde bir ayak sesi var. Bu - Bu akşam hava pek serin. .• 

.Jlnu zannediyor. Ne demiştin? ... Bu gelen.kocas~ ol_acak ... Fakat hayrr, iG!derken atkıru aldın mı idi? .. , 
Nalrleden: M. Feridun ----- beş saatlik gezinti esnasında nere- 0 .değıl. ... ~.ıhrıban hanım memnu- ,Ben a.14ama kadar seni düşündüm. 

Kapmı:ı arkasındall gene kadın lnın bir kenanna ilifll.. Bu evde ye gittiğini söylüyordun? ruyetle gul~y.or: . . Değirmendeki ııoban batınına gel. 
cevap veriyor: !kendini yabancı hissediyordu. Hal- Bu bir tuzak mı acaba? .•• Nimet - Sen mısın, Re<fil<'.·:· Değir· di. Onu tamir ettir bari... 

- Evet halacığım! buki burası kocasının evi... böyle zannetti ve korktu. mende bu aralı~·çok k ı~ın var da Refik omuzlarını sillt1ıi: 
Sonra odaya girmeden geçmek Mihr:ban hanım sordu: - Ben mi? ... Ben ... İyice bilmi- gec kalac.~ksın . ıye or uyordum. - Onun tamirine verilecek para 

istiyor. F&kat Mihriban hanımın - Ne kadar geç kaldııı?ı. .. Şimdi- yorum, ıliye kekeledi. Vallahi pek Refık oıyor kı: ile yenisi alınır. Bu aralık fazla 
sui: ye kadar nerede idin? )farkında değilim ... Ormandan ge- . - Bu.gün çok yoruldum. Kafam masraf etnıenin sırası değil. İşlerin 

- Nereye gidiyorsun, buraya - Biraz hava almai(a çıkmıştım. çen yolların isimlerini henüz öğre. Fl• . .,~e ışı Necdete bıraktım. Bıraz iyi gitmediğini biliyorsun. 
gelsen e? • - Sen buradan çıkalı beş saat oL nemedim... da 0 uğraşsın... - Zavallı Refil<ciğim! 

Diyor. Nimet çok yürüdü, kork- ldu. O zamandanberi geziyor mu- _Yeni kaymakam bir çok lev _ Mihriban ~anım Necdetten istih· Bunu söylerken Mihriban hanım 
tu ve Ü•üdü On ı' : ehresi sap s~n? ... Bu havada ... Yoksa yapıla· halı direkler yaptırdı Levhalarda ,fafla bahsediyor: cOnun aklı er - Nimete seri bir nazar fırlattı. Ni -

· un ç.n ç ı · · ? · d' R flk d .. 1 H 'ki. sarı. Odaya girince halası onu b&§- cak bir ı<ın mi :vardı. . . bütün yolların isimleri var, bak - rı:ez.. ıyor. e . e. oy e. er ı rı:etiı_ı başı önüne eğik ... Gözleri 
tan aşağıya kadar süzdü, - Havır. Ne ışım olabılır? ... Ca- madın mı? Pek dalmıştın galiba. .. sı. de odada ken~ıl_erınden başka lşımdı tamamıle kurumuş olan is_ 

N' . . , nım sıkılıvordu da. ... Sonra hafıfçe 0 . dd ·r ğm d t bli kımse yokmuş gıbı konuşuyorlar. lkarpinlerinin ucunda ... Gitnıek bu 

N
- ıçınd_yandıma? gelmiyorsun ... kıza:n ta•hih ed~rek: b' şı ed• ı Y~ dıur, esnEsvasınbal 6 Nimet çıkıp gitnıek istiyor. Fakat 1 odanın boğucu havasından ku;tul-

Miyandl'QI BO:rül<ada Voli mabıılll ıoo 

Köyönü Bur&uadasl " 100 
Manastır • ,. 300 

Halik • • :no• 
Partile - Petrit • • 391 . il 

Yukarda ad ve evsafı ,.uııı 5 odet balık ...,u mahalli lı:ira;Ja verilec•l':, 
talip olanların !bale tarihi olan 28/3/941 çarpmba cününe lıadar adalar ,,f 
müdürlüğünde müleleklı:il oat.ıa komisyODuna müracaatlan llAn olunur:.._/ 

Hava Gediklisi ahnıyor " 
TUrk Hava Kurumu GediltlJ yuTasıııa Gedllıll naımectı abııacaktır. !,I 

prt!an ve müracaat mullerl lıakluııdalı! muf--1 lalımal TürJı: Hav• J( 

ı;ubelerlnde mevcultur. ,./ 
Yuvaya &irmek lltqmleriD bulunduklan m•beııtn Bll•a ıturuın" 

rine ;;;üracaaUan. (2082) _.,/ 

--=-
., 

·§!_ 

.-----• 1941 ikramiyeleri 

T. iş Bankası 
1941 Küçük 

~· ı He! :ıooo ı.ınwı. =2tJ<)ll·- , 
s > 1000 • =3000·-- , 
2 > ?50 • =1500.- , 
4 > 500 > =2000.- , 
• > 250 > =2000.- , 

35 > 100 • _3500.- , 
Tasarruf hesaplan ao • 50 • -.ooo.-- , 

100 • 20 • =6000---....,,,-

l k ram l· ye Pla"nı Kqideler:4Şubat,sM•Y"·! 1 •• 
tos, 3 İltincitesrin tariı>Jerın e 

.................... pı·m·· ............. ~/' ~r0,·c "' ıyor un. y . b' d ır yer e sıgın n.... a arın· b od d k d 1 .. · ~ .d. d - anı ıraz başım ağnyor u... . aca a a an çı ma an evve ızın mak istiyor. Fakat bir ihtar, bire. 
.,.,::- Odarı;a gıkıt~or um. Islandım. 1Buradan çıktığım zaman hava aç- dan belli .•. O kadar ıslanmamış • almak lazım =? Tereddüd ediyor, \mir onu yine yerine mıhlayabilir ZATI -Edirnede Kız öltretmeıı olcu-ı 
.,..,•ap değışece ını.. alı: .. 'd· sın 'd · · · . m uzere ı ı... ··• gı emıyor... Onun için mütevekkil, bekliyor... hµıdan 1938 - 1939 yılında mezunum 

- Odan sol'(uk... Bıraz sobanın Mihriban banunın gözleri bir Nimet büsbütün şaşırdı. Evet, Refik odaya girdiği andanberi Nihayet kocasının ayak sesleri... aldığınl tabadetname,.t lıazaen 1117i eı-

,ıı 
z;ri1 ' 

Sab.ilıi: E. t Z Z E T, ..ıı 
bil• 

Direktörü: Cevdrt Jtarl' ,J> 
"anına otur dn ısın • ] d F k · bl d ğın it da tim Yenisini alacaiımdaD ukl•inın bUlr.-, . .' lahza para ı. a at derhal yıne esva ar~_n an ya u~ a. ın !Mihriban hanımın yüzü gülüyor. Oh, artık bu işkenceden kurtuldu. mü. oktur. 
Nımet b':' em:e .. ıtaat etti. Küçük karardı ve galedıkleri ea:rarı mu - uzun mudde kalmadıgı belli... Bu iki mahluk birbirine pek ben • Şimdi ayağa kalkabilir. Kocasına j " llaı1ı 11'.&pı BaMaı-. No. ıs 

eocuklar gıbi buzülerek aandalya- hafua etti - Çiftli~e beazer bir yer ıör • itiyor. Retik'in de alnı halasmmki kosarak; (Daha ıxır) ~· Bilmire Tael 
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MatbaaS' 


