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SAYFA-% 1 KD A M 1-MART-1941 
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f ~~vı~_.Y_i.li~ ~e.di~? ]1~~~~;j' 
~ddını Rumı Kımdir? j K.-.ı Tem aslar v~ 

Yazan: ZiYA ŞAKIR J Bel~f;;:~~:::ko::r:7~~ Yeni tip ekmek yerli çivi Tahminler 
_ 10 _ miye h"§lanDllf ve ev sahipleri bo- Yazan: 

Sadece, onun ümmetlerinden .bir Fakat hu silkUt, sona kadar de- ~uk asansörlerin tamirine mecbur Bu sabahtan itibaren fırınlarda K b""k b ki Prof. H. Şükrü Babatl 
. . ih t (H ti tutulacakla""'"· ara U ÇU U a ... 

(fcr~)dtr. anı ')etmlıkyodr.faN laaryaek (Ceaznra.ebJ Nanemotı~diyor ki: 13 kuruş 10 paraya satılacak rında fab "k 1 OD ngilid'zllnrıciycNazırı.lüd': 
Uıye, cevap verdi. ıcms~ , • ' hıeta 0 

_ _,, _ Bir de blori!erleri kontrol [ n rl a arı· E en Ankarada Türk •• 
Bıı konuşma, biraz daha devam fevlinah_• _ 1 P .,...yo~ • 1 At b 1 J t daml ·ı l ff 

el!. (Ce..abı Mevliuıa), Şemsi Teb-ı - Me
0

vlana.:·· ~Hazreti Mnham- etseler. Kaloriferli apartmıanlarda Fiat Müra.kabe Komisyonu ı!ün bu sabahtan itibaren mer'i olacak. ima 8 8 8Ş lyOr: müzaker:ler ~apm:•:u b:::: dii' 
rizı'nin birbirini takip eden sual- m~) mı .buyukt·ur·:. Y.~~· ,(Bay&- IWa,.ıJar tir lir filriyorlu. Vilayette Vali Muavini Ahmet Kı- tır. ı ak.~am bir de resmi tebliğ n~ 
leriue öyle cevaplar verdi ki, bun- zlw Bestimi) mJ buyuktur... 8 nık'ın reisliğinde toplanmış ve ye- Diğer taraftan her kazada bu SIJ Hariçtende bin ton 1 dilmiştir. 
!arın kar~ı'"'da (Şemsi) m""tola- Di!or. Et ni tip ekmek fiatlan hakkında gö- bahtan it'baren kaymakamlar vıı Ç ı' V 1- g e t ı' r 

1
• } ı' y O r, _, .. 

B · 1 Ce ·b M ı· • ·· .. lm .. t·· T ak absull · (). Başvekil ve Hariciye Vekili,,_. rak; u garıp €ua , na ı ev ana- ruşu uş ur. opr m erı sıhhiye memurları fırınlarda yeni 
_ Allah_ 7a hayret veriyor, Aralarında, fU . «Komisyon dün :rina et fiyatla- fisinin bir çuval un fiatında 6 ku.. tip elemek !malitını kontrol ede- Memleketin çivi lhtiyacmı te- le miik.i.1.emeler oldnl;u &ibi, CliJll' 
Diye, feryat edip kendinden geç- mükaleme geçiyor: rıle meşgul oldu.. ruş daha tenzilat yaptığı komisyo- ceklerdir. min etmek için Madeni F.şya hurreisimiz tarafından miişari" 

ti ... Cenibı Mevlani, derhal kalı-ı - (Hazreti Muhammed), bütün ~a?emolla elindeki gazetenin bildirilmiştir, Belediye yeni tip unlardan 25 Birliği hariçten 1000 ton çıvi ileyh Naz<r kabul buyurulmut ff 
rından indi. Onunla musafaha ettL enbtya ve evliyanın server ve sil- larıhıne ~ahkarakd'. ı.~ .,..,~ Buna nazaran ekmekte kilo başı- çuval ayırtmışt<r. Bnlarla bugün getirtmek üzere teşebbüslere iki. saat kadar konuşulmuşturJ 
(se~·ıı B.,.rı..aneddin)in evvelce 

1 

lirı (%] dır. Hi• •iiphesis ki, o bii- - Ayw ava ısi on ~~ •- ev-, na 50 para tenzJlat mümkün ola- ıl k beh geçmiştir. Bu çivilerin 700 tonu gılı:ı Umum Erkimıharbiye 
,. T • 1 d k · b 1 bir fırında tecrübe yap ara er G al Dili b.sı' 

haber ve•mi• oldul.u zat, ış' te nı'- yüktür. ve e o umuştum. Dıye aşıw sa - caüı hesaplanmış ve keyfiyet o su- ek k kt ğ b Çekoslovakyadan ve 300 tonu ' ener de Çnnkayada 
• • lad k T · 0 1 ~ çuvaldan kaç me çı ı ına a- b ı · d lr 

lıayet Konyaya gelmiş.. Cenilbı - Evet amma.. Hazreti Peygaın- 1 ~~n lasodnra ı1 ave L~~tı. 1 
nkar retle Belediye Daimi Encümenine kılacaktır. "Eğer çuval başına fazla da Macaristandan ithal edile- ı u unmuştur. Ayni zaman 8 

Mevlilniı ile de, böylece telaki et. ber, CenJ'ıbı Hakkın azametini t&- meş,.~ o ursun ar, ""'."'ap. ar o- bildirmiştir. cektir. Diğer taraftan Karabük gilterenin son zaman tarda Moskr 
1 bulm 1 T 1 ıtı ekmek çıkarılması kabil olursa bi- vaya izam ı · ld x.... ..,fil ınişti. fekkür ederken, •Ey, bizim düşün- ayıru UŞ ar. erazı erın a - Daiın1 Encümen öğleden sonra . mamulatı tellerden yerli çivi · e mJŞ o Usu 

· • t ak ks"k tar lahare fiatlcr 10 para daha ucuzla- (Crı"pps) ta ·ı h · · ,,.. (Meısnevü şerif)i terheden (San celerimızden ve idrilkiınizden mu- na ıçyagı yapış <rar e 1 - toplanarak yeni ekmek narhını 50 imal etmek için yapılan hazır- yyııre 1 e şe rımıze b" 

Abdullah Efendi), bıı iki mühim kaddes olan, Allah! .. Biz seni, tam tanlar varmış. Zenginin gönlü n- para tenzilatla 13.25 kuruş olarak tılaralt kat'i narh 13 kuruş üzerin. ; lık ve tttrübeler neticelenmiş- lerek Aııkaraya &itmiş ve bazı il' 
•atın karşılaşmalarını bu şekilde bir bilgi ile bilemedik.• Buyurdu- luncaya kadar fıkaranın canı çı- kabul ,,.. tespit etmi§tir. Yeni narh den tespit olıınacaktır. tir. Yerli fabrikalar Karabü- ınaslarda bulunmuştur. 
izah eder ... Halbuki, tam kırk sene, ğn halde, (Beye-.idi Bcstiııni) bu kar elerler. • kün 12,5 milimetre kalınlığın- Mister Eden'in Hariciye Nıııt" 
(Cenabı lllevlani)nın gece gündü• mesele hakkında daha açık ve sa- • B d. k u·· k .. d daki tel çubuklarını 6,5 mlll- lığını deruhte ettikten soura Sııf' 
huzurunda bulunarak, o esnııda rih bir surette söz söylüyor: ·Be- Nutuklar e e ııe oope- s u ar tram- metreye kadar incelterek yerli yet Birliği dostluğuna fazla ehe" 
cereyan eden ahvali hakikate en nim şeref ve makam.un, ne büyük- f ı' çivi imaline başlıyacaktır. Yer- miyct atfetmesi dolayısile Sov1ı4 

- Ne o Nanemolla eaıwı mı sı- t"fi d f ı t • • ~ muvafık şekilde tesbit eden (Feri- tür!. Sırtıma giydiğim cübbenin kılıyor? Diye sorduk.. ra ı ne yar ı m. vay arı arı esı li çivilerin bir aya kadar piya- Rusya hükümct merkezini sefıP"" 
dun bin Ahmet, Sipeluiliır)ın iten- içinde, (Allah)dan başka hiçbir saya çıkarılması muhtemeldir. bulundurmak istemediG'i için , fd' 

1 nl Nanemolla gülerek: ı _,. 
di ismine izafe edilen (Menakibi 1 nesne yok.. .. Ben, .•.uta arın sulta_- V d } ~ - -- iter (Cripps)i Stalin nczdine i..,... 

- Eh tabii canım nlohyor. Kaç Ş h' ı· · t I e apurlara uy uru ..... Hazreti Hudavendigar) adındaki 1 nıyım.• Dıyor. Böylece ortaya bır e ır mec ısı a - . - L k ı . etmişti. Ankara göriişmeleri sv· gündür ecnebi radyolarında nutuk t .L 

risalesinin tercümesinde, (Cenibı 11r ve hikmet koyuyor. Buna, ne söyliyen yok. Dünyada sazdan da, bi b Üt Ç e encÜJne- mama k i Çin m Ü· 0 an a C ı al unda müstacelen bu zatın çağı~ 
Mevlana) ile (Şeıns.i. Tebrizi)nin buyurursunuz!- ması müluilcmclerın vüs'at ve r 

•-•· b sözden de fazla neyi severim bilir • h J t t • d • t d ' f d •• ı d .... ilk mülakatları, "" sureUe tasvlı Cenibı Mevt~ n malin deh- nıne a Va e e 1 S a a e l S e n l Ün t 0 p an ı mulü hakkında birçok ıayial••:-•- • misinl.z? Palavra! Yine tiz perde- fi1 
edilmİftir: oeti, 0 ıırrı hlkme: ehemmiyet den konuşan, bir nutuk söyliyen Şehir Meclisi dün de toplanmış. Üsküdar, Kadıköy havalisi halk çıkmasına şüphesiz •ebep olab~ 
Şem•i Tebrlzi bir gün Cenibı ve uameti, karşısın ; olsa da bi.ru eğlensek. tır. Evveli; Elektrik, Tramvay ve tramvayları idaresi seyrüsefer ta- Esru;en Mister Eden'in Türk J 

Hakka münacatta bnlunurken; - Allah!- Tünel idareleri nezdı.ndeki beledi- fr!felerini vapurların hareket ve Esnaf hastanesinden kiımet merkezini ziyaret ede< ;)l 
- YA Bilh!- (H&san.ı İlil!ıiyen) Diye, feryat ederek kendinden C) ye mfirakiplerinin ücretlerinin 300 muvasalat saatlerine göre tanzim Şikayet} er yapıldı duyı;ldıığn ve tahakkuk ettiği 

ÜA [1], acaba, benim sohbetime geçiyor_ bir an, derin bir vecdü Zincir liradan 400 liraya çıkarılması hak-
1
etmemek için belediyeden müsaade gündür telgraf, telefon, telsiz, r-4' 

tahammül edebilecek olan kim istiğrak eeçiriyor.. İkisi birden, Kanıılizasyonun zinciri kopmuş. kındaki makamın tezkeresi okun-
1 
istemiştir. Lokantacılar cemiyetinin kongre- l'O, balon dünyanın her tarafın! 

vardır!. peykeden yere iniyorlar. Derhal Mecraların tıkanması ihümalin· muş ce Bütçe Encümenine havale İdare; yolcuların tercihen vapur· si dün yapılmıştır. İdare heyeti ra- 0 kadar çok ve birden faaliY' 
Diyor. birbirlerine sıırılıyorlar. Ruhları- den bahsediyorlar. olunmuştur. 'ıa:ra yetişebilecek tramvaylara bin.. porunun kabul olunmasından son. başlamJştırki böyle bir yığın sıııt" 
Derhal -ı •- ı h" da om bUtw;_ cnckunluklariyle kucak- ı d'l ki ·ı · t· B zat faraziye ve nazariyeler ar~ , "" P>ea ge en ır sa ; ..., Nanemolla diyor lı:i: Bundan sonra da; belediye koo- diklerini ve bu yüzden muayyen ra ı e ere geçı mış ır. u meyan- yr 
- Kendine sohbet arbdqı bul- !aşıyorlar- ve o anda, (süt ile şe- - Bu kanalizasyon işini zaten perat!fine 2000 liralık bir nakdi 'zamanlarda arabalarda fazla izdi- da Azalardan Süleyman Btunay da sellin düşüncenin kendisine 

mak istersen, L.ıL B·' d" kcr) birbirile nasıl derhal imtizaç 1 h t f'k af h t h bulmJya muvafiak olması h•ı.i)'" ...,....._ um ıyarınıı bidayette sağlam bir zincire · bağ- yardım yapılması istenen tezkere- 'ham olarak diğer saat erde tram- as a re ı asının esn as a ene- p _.,. 

seter et. ediverirse, öylece, yekdiğerile kay- lıyamadılardı. nin de Bütçe Encümenine havale ;vaylrın çok tenha bulıınduğunu ile- sinde bakılmadJğından, diğer bir ten takdire değer bir muvaff..,. 
Diye, cevap veriyor. naşıveriyorlar. O olunması kararlaııtırılmışt<r. •ri sürmektedir. Aza da yine mezkur haslahııneden yet sayılmak liızımdır. Yatnıs )ır 
Bunun üzerine Şemsi Tebrizf (Cenabı MevlinA), derhal (Haz- B"l"h K t 1938 J . .. . tet şika·yet etrnişl~-r ve hastahanenın· a·- gi!iz kaynaklarına göre muhalı_.ı 

1 
ı a are onserva uvarın Belediye bu garıp muracaatı - ~ 

(İran)dan kalkıyor. Anadoluya ge- retl Şemsi)nin elinden tutuyor. Ayar hesabı kat'.isi ile d'.ğer bazı mazba· ıkik etmektedır. Bu müracaat ga.. zalara karşı daha fazla alakadar yürütülse evvela seyahatin 
çiyor. Birçok şehirlere ve kasaba· Maiyyetinde, - bermutat - talebe- Belediye memnrlan ayar bllgi- talar kabul olunmuştur. rip görülmektedir. Çünkü kabul e- olmasının cemiyetçe teminini ıs. Londrada iken mi mukarrer olıl# 
lara n"-uyor. Kendisine, (gaip a- teri, müritleri ve danişmentleri ol- · im I Ş h" M ı· · S lı .. ·· t lan 

1 
kı temış' !erdir. ğu yoksa Hariciye Nazmnın '1ıfıP' "' sinden imtihana tabi tutu uş ar. e ır ec ısı a gıınu op a- dildiği takdirde halkın bu kış - 11" 

lemlıaden) bildirilen sohbet arka- duğu halde, yürüyerek, (Hazreti Muvaifak olanlara ehliyetname ve-1 caktır. yamette vaktinden evvel iskeleye Bilfilıare yeni idare heyeti seçimi da General Wavell ile mü!~ _,ıı 
dasını aramaya başlıyor. Nihayet, Şcınsi)yi medreı;esino götürüyor. · k 1 ı d yapılmış \-e Mustafa( Mehmet, Ma- dan soura mı tekarrür ettiği ,... rilecck, ehliyetnnıncsızler ontro gelip vapur beklemesini intaç e e- d _,.. 
(Hicretin 64% ııcl senesi Cemazi· (Höcrei Saadet)inde misafir celi~ Ank b' f b ika hir, Salih, Mehmet Harbı', Abdullah olarak belli de"ildir. !Uıs<r or ,.... vazifesinde kullnnılmıyacak imiş. ara ıra a r ıı cektir. Bu da şüphesiz ki halk: he- " _,., 
Yelıilur ayının 26 ncı salı günii - yor · ld h t' · tih ı rı Ba•kumıındanı ile temastan u/.-. Nauemolla diyor ki: geni•letiliyor sabına bir kolaylık değildir. yem are eye ıne ın ap o un- • • 
·"··- karanlıg" ı ı"yı" •• bas•·Ltan İ•te; bu iki tı "·- la sı ~ 1 d ra Ankaraya kadar uzanmak d ~ - UA • za n ~., şma - Demek iyarsızlar da varmış. Az alkollü içkilerin memleket 1 muıı ar ır. r 
.onra) Konya şehrine geliyor. (Pi- hakkında Sipehsalar tercüme&in- Bu ve ile ile bunu öğrenml olduk. ahilind~ Jstihla'.: ini arttırmak ve Alman İ§gali altındaki yer • nülmüş ise herhalde askeri_ !~ıı1 
rinciler) hanna iniyor. den çıkarılan malı'ımatm hulıisasr Taksi tahdidatına !arın siyasi endişelere daha ..._ 
Banın kapısının önünde, otar- da, bundan ibarettir. * * bu suretle yüksek derecedeki içki- ı lerden mallarını a(amıyan , .. olduğu hükmü çıkarılmak icaP. r 

!erin sürümünü azaltmak için tacirler k d f ; '"' mak için müzeyyen bir sedir var- Şimdi.. asıl mühim noktaya gel- ay 10 gt en ŞO er der. Esasen Umum ErkinıhatD1r 
eli

'· Vali muavini geldi Gümrilk ve İnhisarlar Vekaietinin rc1' 
dır_ Şemsi Tehrizl, sabahleyin o ..._ Valı muavini Ahmet Kınık ev- hazırlamakta olduğu programın Halen Alman işgali altında bulunan Koordinasyon hey' etinin karari- Reisinin Hariciye Nazırına i1' 
sedirde oturuyor. Bir taraftan ge- Yakında (Konya)ya geleceği, memleketlerden mal getirtmek için le taksi otomobilleri tahdidat.ı.n.ın kat etmesi ele bu kanaati tak" 

velki akşam Toros Ekspresile An- tatbikine geçilmiştir. Bu maksatla ed 1 ~ lip geçenleri seyrederken, diğer evvelce (Seyyit Burhaneddin) ta. harpten evvel Takas Llmitet Şir. ı tatbikine başland.ğı 28 İ.kinciteş- ebllir. ~~husus ~i, bu _ziyare ... 
taraftan da, aradığı sohbet arka- rafından haber verilen.. (Cenabı karadan şehrimize dönmüştür, TekA!rdka~ şadrka~ fbabrikasfınbd'akn son- ketine paralarını yatırıp ta malla- rin günü tek numaralı otomobil- men İngılız askerı erluinının ~ 

ra n a'"a a ı ıra a rı asının , , . . . . p-· 
.. fllllll burada zuhilr edip etmiye- Me"lana) tarafından kendisine ha- t .

1 
b 1 t B f b .k rını alamıyan tacirlerin vaziyetleri terin çalısması Lizım gelirken lti92 karayı zıyaretını takıp etın•t.,.. 

d ik ı•d hl al'k Yangın baılııngıçları evsı ne aş anmış ır. u a rı a- . • . . .k ' D"" ta ft M k • .1,..,.. ce!ini üşünüyor. r u 11 e r a a gösterilen.. 
1 

k 't 1 . tt 1 kt ıTıcaret Vekaletınce yenıden tetki numaralı otomobille Dolmabahçe- ıı:er ra an os ova ıngı ~ ~ 
(s . B h dd" )' k di . (M 1 vt ta ikati ta "h") . d Evvelki gece saat ikide Eyüb<le Def- arın apası e erı ar ırı aca ır. . • .1 11 r· i . h 1.1 1 d ti.-

eyyıt ur ane ın ın en sı .. ev. e r. . . rı •. nın e en lerdar caddesinde Zeynelin 40 nwna _ V tatl . . t .. .. edilmektedır. Yekıinu 1.5 mı yon - de bir benzinci önilnde yakalanan ır nın ava yo ı e ace e ave~ 
.1 moL 1 • . . hah üh •• ı. k 1 d e ı şarap nevının aammumu la b'U .,.. .k B 'ta •-ı e m ....... ata ge ecegını er ver- m ıın ..,..sıyetını leş ı e en .. ve ralı 0,-ınm üst katında kiracı olarak . . . t'h 1 . tihlak. !şl . de radan zıyade olan bu para r ev- şoför Ahmet Batus'ıın muhakeme- ı ıassa uu)·u rı nya ıw ti' 
mi.ş olduğu zatın Konyaya vürudü, nihayet hayalı, (Ceı.ıı1bı Mevlana) loluran Hüse7ın oğl u F'uad Kırk.elin bir ıtçıdnb'ıslı sal vektıs erın lvelce Maliye ve Ticaret Vekaletle- sine Asliye İkinci Ceza mahkeme- torluğu Hariciye Nazırının h~.1 
(Cenabı Mevlana)ya ma!Bm olu- om ortanca oğlunun klhç darbeleri 

1 fo'•rıl içeri.sinde bulundurduğu kömilr- eH .rı· er .adınac~ ~- M"" k ı~ jrı kararları ile tacirlere verilme. sinde balulrnı.ştır. Ahmet Batus, bu çetin ve kal'i safhasıuda ":; 
yor. Derhal ikametgahından çıkı- altında ııöııq (Şemseddin) kim· ler tu~arak yangın çıkmı>, bir oda - a ıç 1 _ ar~ıının . ~~ a al . yecekti. Bu ithalatçı lan, mii•kül va mahkemede deıni•tir ki: dradan uzaklaşarak til AnkaPI,;_ 

run tavanı ve kaplama tah.talan kıs • y k- I ti d 1 ~ :ı ,,,.,. 
yor. ÇarŞJya iniyor. Hürmetle elle- dir!~ men 7ıındıktruı sonra aöndliriilmilitilr. e a e ne evrı ıçın ziyettel\ kurtarmak icin bu mem- · _ Bir müddettir Nafıa i§lerin- kadar sefer. ya~nıası he~h.ald.~ a-' 
rine sarılıp öpenlerin arasından (Daha var) • şı~lide HolaskArgazi caddesinde kanun haz~lanıyo~ . leketlerden ithalat yapmak imkan- de çalışmaktayım. Otomobilimd'e zakeratın sıy .. ı cephesınm usl 
geçiyor. Tam hanın önüne gelince, 220 numaralı Şışllpalaa apartımanuıın Haliç vapurları ıdaresırun MU- tarı araştırılmaktadır. Nafıa müfettişi Şeref olduğu hal- lüğünil gösterecek açık delille~ 
o müzeyyen sedirde oturan (Şemsi (l) Şal!r = Reis. kaloriler bacası tuıuomlli, derhal sön - nakaliıt Vekaletine d~vrolurunası i- Kapalı tramvay bekleme de 28 İkincileşrin günü Çat~lcadan Bazı İngiliz gazeteleri Tür~ 
Tehrizt) gözüne İliflyor. (Cenabı (2) (Allahın nezdinde makbul olan 1 durWmuı;tıir. . 

1 çın bir kanun lilyihası haz<rlatıl- geldim. Bu tahdıtten haberım yok-, ile yeni bir muahede ve ittifak~ 
Mevlani) da bemen sedire geçiyor. pbsiyetlerden) mAnasmı illide eder. 1 Belediye cezaları masına başlanılmıştır. Ancak bu yerleri yapılacak tu. Benzın alırken yakaladıhr. dolunacağından bahsetmekt.V 
(Şemsi Tebrizi)nİıl karşısına otu- -- • Kocamuslafapaşada Mehmcdin fı _ devir bir satış mahiyetinde olmıya.. ı Kapalı tr&mvay bekleme yerleri Muhakeme, Nafıa müfett~i Şe- ler. Bilakis diğer bir kısım İP~ 
ruyor. ga.a · ~ nnında 50, Yorıı:inin fırınında 60, cer- cak ve idare Münakalat Vekaleti yapılma" hakkında heyeti fenni- refin de malı'.imatına müracaat e- gazeteleri yeni hiçbir ıeye ibtı7; 

Bu iki büyük zat, bir müddet ~--- \rahpai8da. Nurirun fırınmda 64 ltllo emrine geçip Denizyolları idaresine ye müdürlüğü tarafından bir pro- dilmesi için başka gilne bırakıl- olmadığı ve Türkiyenin esaseP i~ 
birbirlerini gözden geçiriyorlar. __ _,,.~ tartw elmk .ekmek bulunarak müsa - bağlanacal<t..r. je hazırlanarak Belediye Reisliğine m.ışt<r. . fak ve taahhiitlerine sadık bıı.1".:, 
Manevi kuvvetlerinin delilletleri- 1 dere edllmıştır. Bır fınncı hakkında da Mükafatlı bir kır koıusu verilmiştir. 1r 
I "h d ki b ldnkl ceza zaptı tutulmuştur. . alk . ı.der M .. d'" tük b . il be b duğu noktasını tebarüz eıtirı ıJI'. 
e, nı ayet ara ı arını u a- 1 - Mart - 1941 • Beşikta~ta Adil Gürelin fırınında Kadıki>y H evu ı: u ur u proıe e ra er Li.atik tevzi komisy- hr. Batta Times ga1etesi daha İııl 

rma kanaat getiriyorlar. Fak.at sü- s.oo: Proıı:ram. 

1

18.03: Müzik. 113 kilo tartısı eksil< ekmek bulunarak 2 Mart 941 Pazar gilnü 4000 met- iki tip durak yeri planı davermiş- işini bitirdi. ri giderek Türkiyenin müst•lı~ 
kôtlannı yine mnhafaza ediyor- 9.03: Haberler 18.50: Muzlk. milsadere edilmiş, dört fırın sahl.bi haki relik ınfıkafatlı kır koşusu yapıla. tir. Beledıye Reisliği plinlan dün hareket hattını tahmin bile edl!,;,1 
lar ve hislerini o derecede saklı- 9.IB: MQzik 19.u: MUzik landa da pisli~l.en zabıt tutulmuşlur. caktır. Beşinc~ye ka~ar ~uhtelif lramva.y idaresin~ .göndermiştir.. Ol_?ınobll lastikleri~ te~.ıatı 1- Bu gazeteye göre, Bulgar _ 'Jl".~ 
yorlar ld, (Cenabı Mevlini)nın 8.u-10: Ev kadı. 20·15' Müzik. Ort:ıbahçede .GOler sınemasmm çı - hediyeler verılecektır. İştırak et- Bu tıplerden hırı meydanlar gı- le ugraşan komısyon dun vili.yetie beyannamesi Türki~ 
maiyyetinde bu111naa talebeleri 12·33' Müzik. zo.u: Müz.ilı: kış kapılan kUıdlJ olduğundan, Suad· k iste 1 kiır giind b" b" ··k 1 dek· te kk f a Vali muavini Ahmet Kıruk'ın re. esasen ~ 

12.50: Haberler. Zl.15: Konuma park >inemasının fenni noksanlarından me ye
3
n er mez b h e sa..ta ı ll uyu . yedr. er dı kü~aük. ub mkl • ı. li". d t 

1 
mışt şimalde taarruza geçmek is ' 

bile, üıtatlarmın orada niçin otar- 13.05, Mü•i.k 2ı.JO: MilU!t sinema sahipleri lıal<kl<ında zabıt tıı _ bah saat 9, O da Fener a çe s - ha eri içın ığeri e ç e e.. lıs gın e op ıın <r. rek yalını kendi tamamiyet .- ..ı 
duğunnn farkında olaınJyorlar. 13.:ııi-14.30: Müzik 22.50: Müzllı: tuımuştur. dında haıır bulunmaları. ıme yerleri için tatbik olıınacaktır. 1 K?~isyon tevziatını dün ikmal , tiklilin! muhafaza kararındl ~ 

---- etmıştır. Elde kalan 300 parça !As- ve kat'i bir tezahüründen baŞ~ .... 
. . tiğin de acentası olmıyan Trakya . . ..-ıw .. 

Annen gönderdi... Tani, •beş gün o- - Küçük hanım, sen bili çocuk- ıçemezsın Vallahı, ıpek sert... aı. kasabalarındaki ihtiyaç sahiplerine mahıyet arzelmez. Bına~ ~ 
luyor. sun. Bunda bir fenalık yok ki... cık yapıyor... . k 1 st 1 l ortada yeni denecek hlçbır 

tevzii arar a ırı 11\lŞ ır. k 
Nigar, &<!vincinden sıçramağa - Fenalık yoksa, anneme ·söy- - Annemin sigaralarından değil ı . · • . • ee yo tnr. .~ 

başladı: lememden neye korkuyordun? mi? ' Macarııta~ ve lıvıç~e ~le. tı • Dünkü telgraflar ~ 
- Şimdi, evde yalnız kaldık de. - Canını, her şey söylenir mi?.. - Şimdi Hanımefendi de bu si- caret muzakerelen bıtti Napolide (200,000) kifilik bir -,J 

Y<Uaıt: Mahmut YESAR/ lğil mi~ .. Ne iyi? ... Ben, onu hiç füınım. kıskanır. diye korktum. garalardan içiyor. Macaristanla ~ugünün ihtiyaçla- vet tahşit ettiklerini ve b~ 
Kilidin, manasız bir ıhtiyat, du- ı Peyman, Nigardan yedi, sekiz yaş !sevmemiştim,_ Peyman. - Nıçin kıskansın? l - Ver bakayım. rına uygun yem bır tıcaret anlaş- Trablusgarbe naklederek ~ 

varların lüzuıru;uz bir miırua oldu- büyüktü. Fakat Nigar, ondan daha - Ben de oyle! - tnsanın sevdiği bir erkek baş- Paketi kaparak içinden bir siga- ması imzalamak üzere .. Peştede ce- kuvvetlerinin oralardan aY~ı, 
olduğunu o, isbat eder. boylu, daha gösterİ§Iİ idi İkisinin .. Ni.gnr, küçücük elile Peymanın ka bir kadına bakar da kıskanmaz ra alpııştı, vaktile muayene ediyor- reyan etmekte olan muzakereler!n Balkanlara ve yahut muhteıP"" j 

Evinize ne kadar merasimsiz, teş- arasındaki yaş farkını anlamak i- yuzune dokundu.: . .. mı? • du bu hafta zarf~~a n~ticeleneceği ğer cephelere gitmesine ~~ 
rilatsız gelmişse, yine 0 kadar se•- çin gözlerdeki rnıinayı anlamak i· .. - H.ınzır sem ... Eskiden böyle -Annem, onu seviyor muydu? - Sert di"?rsun amma, üze. hakkında sohrımızdekı ala.kadarla- mayı istihdaf eylediklerinı bil 4' 
sız, gürültüsüzce gider. Bir sabah cap ediyordu. soylemıyord~.n .. am.ma.... - Hem çok seve~".'İ!i· rinde •Tatlı sert. yazılı. ~a maııın:.at gelmiştir. Haber aldı- yordu. Ayni zamanda ~~ 
kahvenizi yine eski emektar kalfa N" • beğe . d Ot Peyman, yuzunu ellerıle saklıya- - Sen nereden bdıyorsun? Peyman, küçük bir kağıda sarıL gımıza gore, Macarlarla. karşılıklı İtalyan tayyarelerinin AJı:d : ~ 

. ıgar, yer nemıyor u. ur.' k fık f k .. ,.. d . . kı k 1 1 k "b d 1 d ı.ı~iz mal .,e r..ı 
getırir: •Kız ka,.tı!• derler. Bütün d k k klar b ak t' ra ır ı ır gu uyor u: Peyman, sol göziımi rpara , mış, kırmızı uç u tahta kibritle!:'- o ara mu a e e e ece5-" - şarkında mü~terek hareket 1,.. ' ma ı, sa sı ırı ına asar , ı- A k" .. k h 1 1 1 b 1 t d' ekilleri üze- .,..,.e_J tafsilatı bu kadardJr 1. h h k tl 

1 
d 

1 
- man, uçu anım, o zaman- yayı.!< yayık güldü: den çıkarıp ter iğinin altına sürt- ara un arın e ıye Ş bardımanları şiddetlen""·~ P' .. 

Onlar, nerede yetl;mi§lerdir ve dı~; ırçın are e ere 0 aşıyor- lar başka idi .•. Alık olduktan son· - Bir gün, iki genç hanım gel- tü, alevi söndürmemek için elini rind.e mutabakat has~ olm.uştur. Maltaya akınlar, nakliyat )~ 
aereye giderler? Bu muamma hal- ra da başka... mişti. Hanımcfendı bir aralık oda- siper ederek sigarasını yaktı: ?ığer taraftan tsv:ı:çı-e ile olan gemilere tecaviizler, hep_ barP 41~ 
!edilmez. Nüfus tezkereleri varsa, kız! Ay, merak ettim, söylesene ,Nigii.rı. kalımdan tutup çekerek dan çıktı. Ben de kahve tepsisini - Recinin uydurması. muzak.erele':~. ~~ m~sbet .bir şe. lığının takriben Şar~ı. ~I~ 
size söyledikleri isim, orada yazılan kendi oturduğu saksının yanına o- almağa girmi§tim. Misafir hanmılar Nigar, paketi iade etmişti: kilde ilerledıgı oğrenılmiştir, havzasına intikal etliğını ft ıııı-' 

,..1 Peyman, gözlerinin içı' gül" erek: ıl k d l l b nk • ili d' S" 1tanA .O ismin aynı de6~dir. Ukin daima turltu ve elini onun omuzıına atlı: birbirlerlle fıs daşırla:r en uy- - Annem, bu tütüne ne vakit a- Haydarp&ta ı ana up ü amı er ır. U\'eyşe yap ~· 
- Şevket bey gitti, dedi. h k 1 d b ·ısneve .• 11' babalarının adı Abdullah, annele- - Hani hır akşam sen korkmuş. dum. lıştı. O, çikolata gibi, kahve rengi konseri ava a m arı a u sı ,;,... P": 

rininld Havvadır, yaşları da belli ol Nigar, yanlış anladığını zannet- tun? O gece, asıl benim korkumu Nigar, onun dizini çimdikledi: kağıtlt, ucu yaldızlı, ince sigara- Haydarpaşa lisesi mezıınlanndan sayılabilir. Bomanyada .Al isıilj' 
maz, bakkala başörtüsüz, çarşıya mi§ti: görmeliydin! Annene söylersin di- - Kafir, nasıl çabucak duyarsın! !ardan içerdi. Peyman, sigarasının müteşekkil bir heyet tarafından tidalı ve .halta 1;Julg~rı•~"dııt ıı" 
yeldirmesiz gider. İtiraz eden, yal- - Haydi oradan yalancı... ye, tir tir titredim. '! Peyman: Koynundan bir tütün lıclumanlarını ağız dolusu savurarak: bugün saat 16,30 da Eminönü Halk- aının bütiın incelıklerme d:ki ~~ 
Rız ihtiyar dadıdır: tBu kız ÇOCUk - Al.. Küçük hanım, ne vakit - Amma ayıp değil miydi ? paketini çıkarmıştı, Nigar, kapmak - Numan kaptan alıştırdı, levi salonunda bir konser tertip e-JzırlanmJş o.Iduğu _hakkın ıııarl' 
değil, kavruk!.. örtünsun artık,, yalanımı tuttun? ... Soğanlığa gitti Peyman, Nigi.rın yüzüne meıtıa- istedi: Nıgir ~rmıştı: jdilmişl!r. Bu konsere bir çok güzi- 7etler, İngılteren:n .. Bu dl 
(Ünah!. der. Vallahi.. •• Orada dadını& ~-· metle baltıvordu. - Dur, acele etme o kadar. Seıı (Daha -> de aevat davetli bulunmaktadJr. Devamı 4 uncu sayfa 
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r;;·GÜNÜN ;;;ı f C~~~·i~~5I 1 Ş A R E T L E R 1 
Surı·y d ç· A .k A k A k .. .. !Japonya daSov- cağını bildirmekte idi. Bu doğru e e ın - men a m eri a n ara goruşmele- mu~ur? Ne dereceye kadar dr~ En ıyisi tek tip pabuç! 

V 

-->--- • • d' w • • yeti d h t dur. Bılmıyoruz Fakat doğru çı S' d hı' Al ı·ktı"sad"ı mu""na- .rının ver ıgı netıce er en ru sa · k~sa, Uzak Şark'ta aponyada~ ·ın:' i ortada kaç !ıp çorap ve 
yl man casusla- Alaskaya yenı· · ·--"ıe ~-rı · b k · ı "Ç tıp ayakkauı , .... bunu 

0

orap-t 

1 

...... - re ~ cıye na.zm Anlh°""r Eed:ıı } b• ı k • 7 ır ÇO yenı şeyler beklemek doğ· 1 1 
k ' ının faa}İy t• • .. S e b e t 1 e l 1" ..., lmpara.lorluk ceneı kurmay b8'kaııı a a 1 e C e mı • ru olacaktır. Zira so:};~llerle yapa- çı ara. aya kabı 'arm kendileri ı e ını on- hava filoları - •· "~ ••"' - .~ . b , , •»ı •'" """"""'· ""• ·~•· e ın iye l d . pıla.ıı siya.si ve 86keri temaslar çok .... cagı ır p~ ·t'. aponyaya tam bir kahı!arm bugünkii htt! <·cşi di, .her· 

Londra ç a ı ş ıy o r A 'k h t' . . s e v k e 1 y o r mlml bir hıwa içinde eereyaıı ct.m..'ş ve rı-...--. yazan : . "" lıareloet lıurrıyetı bahşetmiş ola- lı~ldc yüzii geçer sanırı;n. Came-

ı\ı,,,. ' 28 (A.A.) - Afi: merı a eye ının reı VS§ington, 28 (A.A.) - Harbiye dun sopa erm.işttr. ~Niz tt" N ··~ caktır. TıpKı 1939 Ağustosunda k.ıın.ları dolduran bu kadıır hol "e• le -... nla . Bu hl1Susla neşredUen .... mı lebllt ame in 8ZI Fon Şullenburga Moskovanın lu· d fok ' 
ti hakk ruı I!,eyruttaki faaliyet· Sİ beyanatta bulundu nazırı Stimson. gazetecilere yaptı.. =~d""enlwı.ldeaanırınu•ılda _rirlile<·eııourö .... ~ . tuf ve ihsan eylediği müsdn,aha şı '.ı'., ·aJ1la vitriıılcr.ni "" l<yeu 

\r.•:hy h" ında oğrenildiğine göre ı ğı beyanatta Birleşik Amerika dev· • a.ı; acagı ve<W 0 r • ...,.. . fermanını B !' L h h l ctcilı b'.cili yemcklu ı;lbı, aşyereıı le:ıunı ukUmeti nazi casusluk sis· 'ı Çunking, 28 (A.A.) - Çin'dek:i !etlerinin Alaskaya son zamanlar· mele_?n her. lk! memlckcl ıoın verimll !kide bir Uzak Şark'tan endişe n .. n er ıne .. e. ud~l arı.. ve emz.kli hatunlar üzerinde k. • 
..... ~""' '""'" ,,,..,,,,. ,a;ri .. k Am•rik> """"" >ot•"· dA yoo""• '< ..,,~ m.,, gilo~ ••~-, m,,_,. ,._ ,..w . .-ri•l hob~;,, '"""· F=• s;y~ ' h."= •f~k h=•y,ım• b•h· '"'." •~• ;m,~OITTo< ,. ,..;:':, 
"' "azı 1 k ı . C Ç k" d d d' . Bu tel>Hgi. ii9 noklada hiiliM etmek •ile Hın· diçı·nı' arasındaki haı·bı· Ja· şetmış olması gıbi. tes·•i v d • ·ı ""tltezı _casusu teşkilAtınuı 1 nın reisi urrie dün un ıng en er ığıni ve diğer üç filonun da ik: mömlı:i!ndür: . Pasifik ç· . 1 . ~ ar ır. ""' e dırıltılannın 
aliyette Surıyenin merkezinde fa.

1

tnyyare He Ho;.ı'.;'"•ng'a hareket e- ay içinde sevkedileceğini bildir· . ı - iki bilkfımet Tün • incttlıı it. P?nyanın bır--~er:ce daha alevlen· Sov v~ .ı~ lŞ er'."de Japvnya yüzde el!' si başkn sebeplerdcnse, b_ııra.da bulunmaktadır. Gestapo derken şu b~yona~la bulunmuştur: mıştır. tifa.kma. bölün nıh ve vecalbil• ı.th· dirmek ıslcdıgı soylenır, yahut Fi·' ye.tler B_ırliğı ıle bır anlru;r.ıaya, yüzde ellisi de muhakkak, bu ayak-ı n kıs dal Ç kl" . .. .. lddannı üs-~~ li . dal A t al varabılır mı' k b k 1 • '"'' • ·'oh"''."''"..,_ ..• ;. m,ko;,J<eo<.ruo ~, ... c s~ "'"""'" ''""""",.,. - ,, . ..,.. ·-· ""' • - ·~. ,.,. .. ,. . . ... • ' = .... b••. , ... , ..... .,;. h•here t Vasıtasıle Berlin ile mu- gıne olan ıtımadırn teeyyud etınış rübelerinin muvaflakiyetle netice· B.,<wıku beynelmilel vaz.7-4 Hollanda Hindistanına Japony.t ta· ı . Sovyetler Bırlıgı Amerika ile İn- ye, manifatura vitrinleri yüzün-
e nıektedir. olarak hareket ediyorum.• lendiğini ve bu sebeple bunların ~~~.!':. ~ ~ :eııt • rafından hücum edilmesiııe int\zar giltereye. s.aldırmak için Japonya· dendir. Bira. önce, lokanta vitrin-

V --<>- Currie kendisine yapılan ve va- mevcudunun dört misline çıkarıl· nln ,;,üşterek menta.a~:~ ın;:~ edildiği bildirilir. Bunları Londra. nı~ ~1.1:':.r~nı k~ll~rı?."ı bağlıyan Sov- !erini süsleyen cicili bicili yemck-
l Ugoslav M zifesinl nisbetcn kolaylaştırmış o· masına karar verildiğine de ilavt ali.kadıir eden Ba.lkan ~leleri bu • dan, Vaşingtondan gelen şöyle ha· ye ugınnlerını çozmelı:ten çekin- ler ~e~i~tim. Hayır, hayır, tokan· 

l'I - a- lan işbirliğinden dolayı hükumet etmiştir. susi bir dikkatle incelenmiştir. herler takip eder: mez ~ı? ~a. vıtrınleri, belki eskiden öyle "at in•• k J dal relerine te•ekkür etmiştir. 
1 

3 - İki hilkllınel bötüu bu _.eıe- cSingapur'a İngiliı takviye kuv· Çekınmez. ·· Zira girişeceği bir ıdıb, fakat şimdi, en küliisliir bir 

Uza ere e 
' • er hakknda.kl slyaseU rlnd ı bl ma d J "• • Currle başkaca beyanatta bulun· E S k 

1
• J p mutabalı:al lıaUnde bw~ınd~:' r:örr vetleri çıkarılmıştır.• cera a_n. aponyanın muzaffer pa uççu camekllnının cıı pc> len-ı} t eh• d • ı d • maktan imtina etmiş, ilk raporunun S a 0 ya m~erd!r. • cİngiliz donanmasının küçüklü ıveya maglup çı.kması Moskovayı kerani bir iskarpini, en maruf bir 

llu 1 T e 1 J bizzat Reisicümhur Roosevelt'e ve. k ı •• ,. •• Ingillz devlet ad:mılannı11 harbin büyüklü bir çok cüzütamları, sa- ze".e kadar endışeye dii§ürmemek· l~kantanın camekanında teşhir e-

l!,~· 2' (A.A.) ~ ''"''"'' l dtrn..i '~" ,,_ hllilirm..... ra ) 00 UÇUDCU ~· ~- .~,.... ••~ ""''~ •m mil ·-"" ,.._.,_ """· E<•""' >; bfr ...... Ç>n bo. "'"" ~ •"• b<b •• ~""'"'" tet;.deıc verildig-ine go··re şuha! niha ı yaklaş~ı bir sırada memleketlnıizi ,j. tadır.• taklıgına batmış olan Japonya Ö· tam bir yıllığından daha tesirl'dir. 
"' ! A ı f .. ı d " yal'e!len mevcut ıneoel le ü.ıerindeld bür ba , d P . Alt kış f "" ' "" M.,<ın ilk gOru~ 0 fi S 0 U ,.., ~ ....... ~ "• ;.... -·· •H"~ g~, ... jj.,; bbol ...... Mg= ' -k Oq,.,. ' "' . ' "''" pl .. k;,; "' .,,. 

•.,.,_ ,...,.;,,..w y,,
00

w.,,. KUçük Haberler ~" -· ""' .....;:, __... i .. """"'" ıııno.ı.mom "•<'- ''°" ''"""""'· v. ''"'ri• "' A•· ~ ••~• "''""""'"'• ,.,;='•• 
.... ~ ""'""Mk '"' '"••" - " (AA.) - SM.U ., ........ u .. ~ ~ ... ~ .. ••· kM"'' ı.hdll ....... b""'"'" '" ro"" .. ~ - u~• "'"' ..... ~· .. ~- """"'"· "'"" Qiltııi.tercler, bir müddet tehir e· sından: . 1 Afrika harbi harekete Amerikanın 13.kayd ka.. ıyakıp kavursun! b~lısı".d~ hıç ş~~ya gelemez, çün-~ .., ır B * Berne: İsviçre hülı:Ometinin Eski Ispanya kralı 13 üncü Al· Erltre, Habeş;Rı.n ve İtalyan Soma.- lamıyacaXını beyan etmi•tir.• Garp. ta bır Alman • Leh harbi· kü yıyunde, ıçımde o kadar dA-"~r.~, · unun sebebi, Yugoslav L'1ılnd tn u 

5 

• b A1m kr t la ~ ı~ •• -:'"'rıı""'mın MI@ """''"" ~- y.ırm<o """'" •>ıihl' """""' , .. ,, •"" •L,.fü. Öfümk =• , ' ' " ><•- '"" •""''" V• "'" h• kod•>O gow; m; yo "• ' '"·fi=•""""• bfr - ' • • '"'"''"' "~"' " Ilı•~ dUZakerelerle me•gul bulun- bir ataşemiliter tayin edeceği bıl- sında sabık kraliçe ile veliahdı :e devambetmeıı.teıllrler. ştm&U E· Romadan Berlinden yahut Tokyo- Almanya - Hollanda, Belçika har- kuşamda ferman dinlemez bir ar's-""'l'ı • p . n cenn a doi;ru Uerleyon lu~a- . d bıne Afrik d A tokrat tasla- dır F 
, o «•Hm"''°"'· "'~ 1'"' Ao<~ı ... Dkk .ı. S• ~ ~ .,_.. ·-· ••••• ,. = '"'"'''" •""'1•u.,ı. Jo· . .• • ' ' w•p•dA bfr . . ~ . ''" "''"'" 

1 ""•,; ı. * S<okholm' N.,...ıu@ _, ,,.,,"' ,.,...,,. "Todo.Uo '"' " - ""- -·· •• nom .._ ,..,,. ~""•"' bO<üo "''"''"'• Mili- · !""'"'" '"'"" oo~•ci ""'''" . b'·"'"'"' oho 'ı "• 
<riciye ş '

28 
(A.A.) - Yugoslav bir tclılii!"e göre, iki motörlü Alman ucunda bulunmakta idiler. Kralın e:ıı.I ettikten sonr:ı. Kçren!ıı 20 kllomet- rin tasfiyesi için icap eden tedbir· ka.lan Sovyetler, Uzak Şarkta bir çorap ve iiç tıp pabn~ meselesi or-lıze'- . nazırı Cincar • Markoviç ~ nı şa.rkıruı. M h t k • ...,. • i>;mb.,d>m" """'";, """ •Y'· örnm;ıno .. b•m ooorn P,•M "' , , .. .._ .. ,.,. k •- · l•ri• .ımo.;ııno "'" •h="'"' ' - · Dom•k<•" mü .. .ıoı.,.;,. '" " ""' "' "'""'' N• m< ofo· 

r • \ru re yaptığı beyanatta. Ma. letinin Şlmal sahili üzerinde uçmuş Piemont, beraberinde Di.lk de Ber- ;~~~:"" ~,:"11 Kere'nln serisin• dair rivayet• !er gelir. de seyirci olmaktan elbette karlı cak? Gayet ala bir şey olacak. ya-~in ,h , goslav dostluk muahedesi· . al . n·· k . -- r •r, Bu va:.tyelle Ke· So k çıkarlar V d k' Uİ siziı nlı - . l., <ıu memleket arasındaki ve hava dafı batary arının ateşı ,gama ve u de Pıstoia olduğu reni müdnfaa eden İl.alyan kuvveUe • nra ısa veya uzunca bir müd· . • · e ma em ı ortada sarih .. ı a yacagınız, o zaman bü· ~~Uk nıüna b ti . . . '?." ile geri püskürtülmüştür. halde Grandotele gelmiştir. rlnln m.ıııa.,·emette """ etmemeleri det içln Uzak Şark mevzuu etra. \hır kar veya muhtemel bir kAr var· tün bayanlar tirhalti hep bir halli-
le,,,, bir vesika teşse kil~ ertıt_ı_çm, ~u- * Algeciras (Stcfani) . Dün ge- !'.'.'~ıenebillr. Mukav•m•I devom ettlğl fındaki Tokyo ve Moskova unutu- dır ... Pourquoi pas? ye dönecek; pabuççu camekılnları, ''"Şif • e ıgınt soy· • · H" 1 · . -dlrde ...ır edil ki rı lıallak ı ·b· ı deri k"' ı ı lııill~t·u,· Cincar. Markoviç iki ce Cebelüttarıkta bir çok tayyare· ıt er ye"' lAnnl\ sefirini lır. Keren ı.sıım ":.~U:ıanmu sonra~ ur ~ı. 1 

o ur. * hve. d ose eker ~yumculuğu ı.. ın hi . ' . hk kı" kab l tti' 1ng· ın.. Nıçın• T k mcş crm en çı ıp hakılri bir ayak 
••enf ssıyatı ve iki memleketin !erin ve ıniısta em mev ın pro-

1 

. U e kıl'ah.rına Asman. :roln ~ılmış . • o yadan Berline giderken Mos- kab d .. kk. . • 
.......... il• homoJ.'"k b _ jokW<.,.üüo "'"''"" '°" bil· B"'hn, 2' (A.A.) _ HU ... b""' ••oo- - ~- ""'- • . Z•, fapo",..... Uuk Ş.,k'" kony. *=• ..... b ,nı. ; . .; ~ "' bolı"' •••-·-· 
"1." ""''"' mohml~ın ~.~ •. - "mU.W•~• Wlımori ya. ·~·~• '@! Jopoo büyük •lı"; "" -- .....,n. M. lL h.,h...,. bfr ,.ru ~'"'"" ""· ""Jopon" •m"'lı ,.,,::,.,... ·.~ ı "' ~., '." "'""•b• '""'' ~i llel'aklaşına ve işbirliği siyaseti· pılmıştır. Motör gürültUleri Alge· General .oşıma'yı kabul etmiştir. ı' B k'J , rnası ancak Mosko~adan alınacak Sovyet matbuatına verdiği ş be- ba%ılan diyor kı bu tipler yalnu 
..... .._, Amimly•il• .. <h>k "'- .... """"' bo<h ""'°"' bil· Jopoo _b~"'k '·'"" '"""' füm .. - aşve ı gazete sahıp htr ruh> .. ""hb•.<d•. Uool«w.• Y~•- Mfb'" .,..,...,...: bU m•f-, ""'"" '°''"~ k•O.• ~~ğ ... §alısen müsahede eylemi• ol.. yük bir tesir bırakmıştır. . namesını vermıştir. ve ba~muharrı'rle- f'.'tvayı vermedı mı, Japonya bu- hayli tekrarlanmıştı- tine inhisar edecek biçı' 

1 
k 

t' ~•u b"l · • Al b · · • tun arzusun a' H 11 d · ' m er, ren · ıciye ı dırmiştir. Yugoslav ha· * Vaşington: Harbiye nazırı man arıcıye nazırı Von Rib· rİnİ kab J tt' d ar .gm:n ne 
0 

an a •-···Mademki bir Rus. Alman ler desenler garnitü ı · 
1 

.... "'~. ''"'"" ,..., ko•· sıım=. ıoo il11" hm -m lı 1 .,,..., m-"' """ bW=· U e ı •. """' •• HmWıın~o. "'Ffü· '<~il* '""" ,. m••~ki "'' ,,:. . . ' .' "."" .• · 
l.t,c . ı:ıerek refakatindeki zevata nümüzdeki Martta silah altına alı· ·nuştur. Ankara, 28 (İkdam muhabirin· pınlere ne de Avustralyaya el uza· !Japon. Alınan "tt'f k g gıbı kalacak •• cger beyle ıse, b ıtı'ıst J d k' den) - Başvekilim· Dok'to R fik tama ı ı a 

1 
mevcuttur kadınların pab k · ı · · 

.... •mı. ''""''" bii••iilı· ...., .. , •• bo '""'" "'' m~ •pa•ya • • 64 Al- 8 0 • ' ' '· ""'" ;,. """""' ., o •' •ı """ •• •~ 'itbır \rugoslavyada derin bir te· cudunun bir milyon eri geçeceğini mühendisinin çıkarılması ,.t ayb anı, bugün, buraya gelen İs- Burası inkar edilemez bir haki· ımünasebetlere samimi e a~mt a ı eski hamam, eski tas kalacak. .. Yok 
..... '1-kOo b'" bbo•Y~'"ru bildii=4fi<. ;.....ıi -:.,•<dru.; <n•M" Ah>P °"...,. lı<fil h Jo .. olıtr, p.,"1>'• Am•· •bU m•h"d -~· ...::.@ ':..:' '°'" .... '° M,..J.,, '"""'"• 
'- -Ylemiştir. (A. A.) Londra 28 (AA) Af'· m arrır~~~'.'11 kabul ederek ken· rıka ve İngıltereye karşı yüzde 40 lkün sayılamasın• - desenler süsler de salt üç t• .. 

........_ ' · · - ı. dilerile goruşm" t" 0 ans il d h' h h · b" . . ·• . ' ıp u-B 1 Bu sabahki Daily Sketch gazete- uş ur. , t le ~t 1 er kangı ır m~ce~a- Berlinın Japonya ile anlaşmayı zerme kurulacaksa o zaman, be-

ugÜn P E K Sinemasında 'nin yazdığına göre İspanya en· Basım Birliğinin ~ada~ ma şan çe t~nr:emek fıkrın- \Sovyetlere tavsiye edegeldiği ·ve inim dediğim olacak. .. Kadınların 

~EŞ
HaHrikuUladeR merpaklıQveL.heıy·ecans lıHsahAnelefrloİdYoluESİ iüstrl nazrrı halen İspanvada iş- du"'nku" • f "~r ı~~:,et ~if:a~ıg-!a a~kyalarır~ Hiktlerinh Mdikado hükfunetini Man· birçoğu, şimdi hep bu merakta: iz bir çok ecnebi mühendisi bu· zıya eti . k" ·• b 1 , a ama çu uo u utlarından Sovyetler le- A aba bu üç tip b lunduğunu bahane ederek 64 Al- ! . . UT' anmı, u a.'•r·:· Her kımılda· hine bazı fedakAr!ıklara kandırdı-, . pa ııç ve çorap 

a .. h d' . . İ Ankara, 28 ( kdam muh.r.bırın· mşlarının netıcesız kalmakta olma· rivayet edHd·ğ· b. d g meselesı hangi fCkilde bir bali yo-

;~1:a~;:1n i;~:~?~ti!:a~~d;~ze~~ ~:~anta.!3=~~ Bfs~~i,~~gün, Şe~ir ~ı bundan~ır. 
1
Yanid bu imkanı bu- Şarkın ezeli i~iı ha:m~':~a=~d~~a: la bağlanacak? Bana kalırsa ço-/ K K A R TEK CASUSLA B bu Almanların bir seneden beri gazete sahip' ve b•= 'h ı ilge.en aı;::;;uşb~ ma .. adrdınttan. b 1 T yakınlık <Müsteb'at. görülmeme- raplar olsun, pabuçlar olsıııı ge-

..._ p E Ş t N D E Bllb d d .. tr• .. ...,,-u arr erme ı, ır mu e en er okyo lidir rek 
1 

ao a en us ı m11es~:selerinde !ıir ziyafet vermi!jtir. ile Moskova, yeniden birinci lan- . . .. . , ma zeme'. gerek yapı ve dayan. Ayrıca: Mlihim ilaveler: calışma~ta olduklarını ıtave eyle- >a boy gösterir gibi ol akt } 1 b' Fakat !uç şuphesız bu nıhayet ma, gerek bıçim, renk, süs <·ıl.c-
1 - İngiltere Hariciye Nazırı Bay EDEN Adana ve mektedır. A I R .. .. m a,,.ır ar. •r anlaşma olacaktır Am b t' d d - . .. . 

Ank d b Ü t fs

'l' .

1 

vustra ya omanya ile tİ· Dunku gazetelerde çıkan bir Lon· anlasmayı T k b" : ai ma u ın en egil uç tıp, ekmekler aibi 

ı ara a üt ·n a ı ati e Aıne 'k d o yo ır nıh ı t k · ,. 

... Z U 

.. M R u·· T- y A L O V A rı a. onanmasına cari münasebetlerini keati ı:lra haberi Japonya hariciye nazı- suretinde k b 1 uz asma ., tıp üzeriııden yapılnıaıı ve o yenı tahsisat Kanberra: 28 (A.A.) _ Avustral· rı Matsuoka'nın bir kaç güne ka- cağı tatlı u ak u: meyyal ise dala· edci: •Dost başa bakar, düşman 8
• 

Va!ington, 28 (A.A.) - Mebusan yanın düşman arazisi ilan edilen dar Moskovaya gidip Kremlin ile eaktır, y u an pek acı uyana.. yağa• fehvasınca artık yollarda, 

'-.::::::: 3 - Milli ŞefimizinYalovayı ziyaretleri. mecli.sı .• ordu. ve donanın. anın ihti- !Romanya ile ticaret münasebetleri· bir ademi tecavüz pakti imzalıya· tramvaylarda, otobüslerde, vapur-

1 il 533 

Nizamettin N AZIF la d h 
· ... yacı ı<;ın m yar mılyon dolar. ni kestiği ·bildiriliyor. . " a, .ele gezme eğlenme ycrle-

bugün LALE S · d !ık tahsisatı kabul etmiştir. Layiha Bu tedbir, İngiliz ablukasının ( ~':°de hıçbir kadın, yangözle baş!-.a inemasın a ~imdi Ayan meclisinin tasvibine Rarnıanyaya teşmili kararına uy- M A H K E M E L E""R D E J bır kaduun ayağına baknıamalı-
3 Filmden hazırlanan müstesna bir program arzedilecektir. gun bulunmaktadır . dır. 

t_A O C ŞKIN BİR MUAMMA, FEDAKARLl(HN BİR ZEVK, s sman emal Kaygılı 
.., ... "··~ofd ................... - -·~ ";:;;n"""'Sö~;-;n:::.ın. amatya cinayeti ŞARK~-

.,.~. Ş K M A Ç 1 "''""·•'·-~'"'" .. ...,...,,.._ w-- Sinemasında 
- "'" HEPBURN • CARY GRANT - LEW AYRES • ....., -~· -~-.......,, Bütün şüpheler bir kişinin Üzerinde top- "' ~"'"" yu;., 

• s NOLAN'ın kudretinden yaratılan bir aşk romanı lanmaktadır •• , Katil bugu-n ele geçecek • .._ '.l'ü ..., AJl.MAND BERNARD ile ANDRE LF.FAUB • VİCTO& BOUCllEB ..., BRİGİTTE HORNEY 

"'rkiyeye ilk defa gelen RUMCA HAKİKi YUNAN DALİO tarafından oyruuıan Flenı ve Caillı&vM lıomed.lst .TURNALI 1 Evvelki gece Sarnatyada Sünbül· ırada yakalanmış S it nahın . w t L L v 11 t R G E L 

ı en oon Harp haberleri. Aş K ve . l H T ,. R A s !efendi camii arkasındaki bostanda rinci sulh cezam' huk a . det bı· 
-TÜRKÇE t İ bo . T" din1n a emesıneso1' B R T Ş J u R N A L D A stanı ışleten awtın cese gusu yapılarak te k'f edilm1ş ir • 

V. TOUBJANSKY 'nm 
büyük eseri 

(Taranto Bombardımanı ve MİSTER EDEN'in başı balta ile vücudünden ayrılmış v ı t · 
şark seyahati bütil.ıı. taisilôtile Z -.tllk nhlcaJıa ..., NM'e -• dr.,,ıı. ..., eıı-ınız. olarak bulunduğunu dünkü nusha· B mızda yaı;ınıştı. Tahkikata el ko. 

POLiS UZAKLAŞAN 

MELODİ '-.. ugün saat l ve 2.30 da tenzilôtlı matineler. Busiln """' 
1 

ile leıııoiliUı ~ • lyan müddeiumunü muavinlerinden ~ - Fethi Zezai ve emniyet cinayet ma-

= ___ :z:ı.. 

Heybeli önünde

1 

bir deniz faciası filminde zafer kazanıyorlar. 

~ 
8" .. . jsası ii.mir ve memurları dün de bu 

S l
uyük tarihi roman• 35 ~.. Ue Istanbula girerek doğruca Babıa -, Hele: işin tahkikatile meşgul olmuşlar-

\! t A • N' ı o·· ld •• •• ld .. ?J 1
1

1.b'e gitti. Arz odasına girerek hışım - Din ve devlete dair lşlertmtz var dır an ZIZ ası UfU U ve netretle vezirlAzam, ve Serdara: nezdi hümayuna varmaJıc üzım e .' ' ""- • - Bre beTif mührü. bü.ınayuntı veri Kail< gidelim! g ldi. Şüpheler, maktül Talôtın alışve-ı;..., sı, Yazan:M. Sami Karayeı_.. J Diye hBYkırınca biçare ırışırıp müb· t •. Deyince, maksadı febmederek: ıı • r~s et~i~i.v~ sonradan alışverişi kes. MotÖr makinisti dalga nesine kaidmlaralı: tedavi altına alın • 

. )aıı. RidJniı. Ben . . . . rü. bııJamaZ bale geldi. Alemdar da tun, butiln bitab kaldı. tıği bırısı uzerinde toplanmaktadır. nııştır "")ı. b ""'· l'adişahun lıltedığiruzden A· ! .vezıriAzam, bülUn plilnları keşfet - da ınilhtiril ne yapacağını bilmıyor • I Alemdar, şeyllısUm Arif efeodinln Ku'1lin hüviyeti tespit edilmış" a• lar ara d k b ld . .\!""' ll.Yururlar ız efendimiz d<ı nııştı. Refık etendının oynadığı role cl'1 du. Çünkü, Rusçuk yilranı, Alemdara bu halini teredrludllne istınad c-derek.· ' sın a ay 0 U • Balatta oturan amele Koço oflu 

1'~ba •dr, ~ezU:laz.m agAh olmuı;tu. . 
0

, yold~ talı~at vermişlerdı. O da, - Arap oğlu musun nesın·ı Kalk! · ranma:ma başla~ııştır~. Evv'.'11<1 akşam geç vakit Heytıelia • Yan"." ~andes Beylerbeyinde belediye ~~ suratını ın bu Uııtarına Hatta, padişaha 11if anıaıam.ayını:a, \maiYYetile gelip, Babı!Uıyı ba•tı. Diye haykırınca bütün büıun şaşıra- Bugun ele geçırılecegı kuvvetle da önunde bir deniz faeiası olm b' ye aıt ınşaatta çalışırken Küçükpazar-
"'·ll.L:."' .4in terı~~tı. Ve, cevap ver· Kurenadan en ileri gelenlerle goruşe • Fakat, Babllili baskınında Refik e - rak tecdıdı iman ile yiırumege başladı. ümit olunmaktadır. itişinin ölüınile neticel~ljtir, ~A~ da oturan ameleden Muammer Erg\lr b~~~4'şiy"'1 oea. beğenmedi. rek: . . . tendı orada bulunuyordu. Alemdar Alemdarın Babıaiıd<'kl harekatı En· , .5Udıır: tarafından bacağından yaralaı:ımış, ya-

... - .~· .., '"''."- . _" .,_ ... ~. -• -· ~ , '•~""' ~ _ ~"' "~" -- ®- -- '"'"' ,, ~"'" . 16 Yaşında bır kıza te-1 ... -. .. -~ - "" -· ·~ ·-"· ""'-· 
;. l.ı !ardı. Şö altı~dan ,dedıkoduya cak, ruhsat verilsin, ben Refik etendı bal zorba paşanın yanına sokularak: 'dır koptu. Bır Jaıru;ıklık zühur ederek •• • • ~umaraJ.ı evde oturan ve Paıa!"'.!~ 28 yakalanmıştır. ~"'""aı;"""d &uıı;:, söyleruyorlardı: ile arkadaştanru idam edeyım. Bu, SU• 1 - Paşa l>azretleıi, muhiırü Çavtı1 • ŞS'k,nlık a!Ametlerı görüldü. cavuz eden bar sahıbı ıgmda 7 numaralı su deposunu ' le~ • Beşiktaşta Saman iskelesinde 
..... •. '"'"' M ~"•• ~· •"' • ~· •~oo• ,,_, -· ,.,.,,,_ 1.._, _,. d~'" -••» . ·-· ,,_.., &- ... . Yo"' """ ..... ., ___ ..: j, • W"° AW••o> """ ~"' A<~ o • 
'·'•. -•" ~•• · ,. •. •~·-• --· ""~~. <>......,, "'-•- -~. ~~· ,,_ •= ..,,,, '""' ._ _ B•••""""' °"'"""""' bO -·• -..~, _, --00'"'" ,~,.·~- ••- ";! 
, •. > •-... . . '""" ••" A ...... ' "' ~·• .,., ® >• ....... "· O " ·-··-· W .... , ·-~ _, ...... , ~ ,..., ,,.., ......... bon ..ıu;,; - ... Ç- ro '"°' .. ··-·~ın -~ '>« m t~ td.t. ;:;-~ett Suvltaezınazam Mustafa di üzerine hilcum ederek işlerınl bıti· Alemdar, veziriazamı da maiyyelınde • - Umum..:.1 ulema ve rıcali devlet Kazım Melilıa adında 16 yJ1.ı;:• ..... ...1... :vük.adaya hareket etmiş saat on d ... ralı otomobil açrparak bacağı dnuma .. 
""" • •kat · n Musta!aya bil · · nl d Bo ğ · R · · -."""' kuz ' 

0 

• • ı n an ya-ı, ~•<tı , li'etlab • reyun. ki Aya ar an şnak a aya teslinı e- umeli ağaları, Anadolu bllnedanJan bir kızı iğfal ile barda tecavüzde buçukta motör Heybeli ön! · ıa amıı;, yaralının müdavatı 
''< ·~ """'' ~ ~. "'* - ••~ '""' _,..,.. .. -.• "' - '""~"' •••- '°""'· '&'"' ~'~ -·~ ~>- .._ ~- - "'~ "' .,_ "';~ - ,. .. .......,m. ""~" p ..... l>a . yluyorlardı. Bun· ve, saire evvelce Behiç e!endırun, A· Zaten, Alemdarın bütün maiyyetl tiyorlar. Onun ıcın bu mahalle geldik. bulunduğu iddiasile yakalanarak tın:ısı ~. motör batmıştır. Motör· • 
•" 

1 

·~-~ . • -·• ""~"' ..... "' .... - - - ..,., "'"" ... ....,. """ ~"" ~~ ............ °" . ""'"''' -.U,, """ ,.,.....,,. " -~ tt>"' --• ~- .....:;:;::;;,";! ~.:;:;-lnğıidnda 57 

1 

''•ttı~l"'ıuztu; v.e•mazam Mustafa yatına kapıldıklarından veziri!zama: tı. Bir sürü de Arnavud vardı. rın, iclas edelim. met bırıncı sulh ceza mahkemesin- Ekrem denize düşmüşler ;;ebm<!d, dek· 
1650 

· areıııa 
, .......... ~·~·~· - ... - ~ .~- ~-- "'"""' fu ~"' ~>~Om " ~= ..... -· .. =- """""' ""''" .ın. ..,_ -.,

0 ~..;, > W. ..:. .. "';~''::: ~·••hl '°"" •· 
.......... ..:; •••~ - lı • - -·· . I~""' -•• ~~ '' ~·~• A • ,_...,. - .....,. ~ ....... .., - ....... , ..:..;;..; """~" ,.,.:::..~ Y:S::~anıı<c,•r~arak ....... .... -· .... - - - -""'· .~, ~" '"' ·-~· "' - ·~· - ~ ..... -.. ··- ......... . . . ~- ...... - ·- ...... ··~. . ... ~ ~ "'- "• '"'"" . ............ '"' """'' "· -· • "'"'"·....,. - .._ "~ • · <' """ ••~•~ -·· Tevkıf edıldı ~ ... w ~ -·-~. _ "'"'· -· ~·~ """" • ••ıı. ınu., ikn agaları, Refik efen· ınllne muhaveratı derhal Mas<>nlar ta· dare ediyordu. 1 Dedı. mın cesedi aranmış dün akşam lr d • • "- lııe . Pie Padt etmlş . bulunuyordıL rafından ıı.aber alındı. Ve, meselenin Arif efendi vezlriAzamın başına ge ... Biçare Arapzade Sarayı Hümayuna l P"!ia aruı;-da. birisi Muhibe adın· bulunamamıştır. ' a a ar B c~gazk;sende Kadiriler yokuşunda 
·· lt\allınan şah, vezınAzamuı söz· !Acili Rusçuk yAranınca azımeden go- lenlerı duyup Alemdarın Ayanlaria mu gıdup Sultan Mu.statanm lumıruna ıılr· da bır kızı ızdivaç vadile Ankaraya • BQyükdere kibrit fabrikasında ça- M"!.r, s::.r 42 

numarada oturan 
''I ve, aldır11 etmemiş- rüld!l. . .. ~t olarak. aldı~ı. vaz'ı mehabeti dahi idi. Keyfireti anlaUı. götürmüş ve bikrini izale etm· tir 1ışan Durmuş oğlu Ahmed öztork fal>- girin i:a 1;meze köprü üzerinde Öz • 

Alemdar bir aabala on beli bin kili görünce. dizlerının ballı çğzilldil. (Devamı var) Yapılan ik. t .. . P ış · rikada mal<lne bıçağını bilerken sol e- ek resme· deki 4159 numara! Edir • ş aye uzerıne aşa bu- li kesilıııiş, Ni.;antaoı Ame ·~- n apı • ıhangır otobüsü ""~··-~ ~ rlA..Q.n llasta- fif yara\amışhr. _..,_._Q& ı.-. 



iKDAM SAYFA-4 ------------------------- --- ·----

E ütçe Meclise verildi İngilterenin Sof- 'Misafirlerimiz sevgi tezahür- J H~ll_<ev~erin~.e: 
ya sefiri diyor ki lerile uğurlandılar Kad•~~;:=:::~ 

(Bat tanıtı 1 inci sayfada) l<ıh.aal la.omen _.,cut ıne.rıabi ile ı....- fı 1 . . yfada) Halkevı tarafından Kaymakam· ! 
ııuouM ıelınlll, di"°" taraıtan memle - men 4• son .oenelnde bÜJ'fil< bir ralt - (B•ı tara ıııcı sa (Baş tarafı l inci sa:yfa<la) lasker• diye seliımlamışlardır. Aı;- !ık binası karşısındaki salonda Ka- ı 
keüınizin emniyeti için almınasına ın- bele mulıar olduğunu memnuıılyetle olmadığını ve bu memleketin har- Ankara garnizon komutam Hüsnü lı:er, sağ ol diye mukabelede bulun. dıköy Ressamlarının eserlerinden 
ıum ıôrülen tedbirler devlet masraf - gördüiüm!lz dahili istikraz tah'"illeri be sürüklenmemesini temenni ey- Kılkış, büyük elçilerle elçiler, 1n- muş ve garın peronlarını dolduran mürekkep bir resim sergiSi , açıl-
larmı eııemmi.Yetli ni>betle yilk!<ell - ihracı ve bıma müşabih mubt.eli1 ıa - Iediğini söy !emiştir. giliz büyük elçilij!i Heri gelenleri binlerce halk en içten tezahürlerle 
miıtir. Bu iki lara1lı miW<ü!At karıı - ııarnıflara plasman bulmaiıa matut ko- Rendell yüzlerce ve belki de bin- ~e bu e1~np-•-r kara, deniz ve hava ve •yaşa var ol> nidalarile kendi- mıştır. Sergi lO Marta kadar açık. 

leylıklar ııı.t.erilmal ııureüle l<arlıl• - .,.... ""' tır. 
""'da geçen sene bazı ı..oarrut ledbir- caktır !erce Alınanın sivil ıolarak Bulga- müsteşarlan, Ankara Merkez ko- !erine karşı duyulan sevgiyi ifade 
)erine iliveten, Adi bütçe lçln bir la - naSuUı~ korunmasında, emniyet ve ristana girdiğinden şüphe edileıni- mutanı ve Emniyet müdürü t.ara.. ~yl~miş].erdlı:. Hıılkm bu tezahüratı 
ıım verııı ve ttmmlere zamlar ;rapılmq, lotiklôlımizln muhafaza ve müdafaa - yeceğini ve bunların mütehaııs;s fından uğurlanmıştrr. bilhassa trenin hareketi esnasında latıınbul Adiye ikiRci Hukuk 
levka!Ade varidat menabii de, yeni kar l"'ndaki kzymet ve ehemmlyeti takdir ve Bulgar ordusunun meyU mual- Muhterem mısa' fı'rı· Reı'sı'cum" hur son haddine varmı•, dost ve mütte- Hô._klmliğinde11: 41132 1 
ttlı.klar bulmak suretile tevsi olun - eden nalkımu.ın, bu yolda aldığım12 ve w 
m111tu. Aldıtınuz tedbirlerlıı ve bu hıer aamanltl gibi iktisadi bünyemizin lim ihtiyacından fazla olduğunu adına Riyasetieümhur baş yaveri fik devlet mümessilleri bu samimi Jstanbul belediyesine izafetle a. ı 
tedbirleıi ılm•k1• lstihdat ettitiıniı ıcaplanna unun oım.,mı azami dere- iliıve etmiştir. Celal tl'ner selamlamıştır. hava içinde şehrimizden ayrılmış.. vukat Sal3hattin Sadak taraıfından · 
IBJ'•lerlıı, memleketin ilrtisadl bÜDJ'e - cede göWnünde bulwtdunluğumuz ye- Elçi Bulgaristanı, ancak bu mem Türk _ İngiliz ba raklarile süs. !ardır. müddealeyhler Parasimo, Kilyo, ı 
ıı:lne ve ballummn arzu.ouna a:ıarnl de- ni tedbirlerin muvatfakiyetle tatbiki Ieket Alman kontrolü albııa geç- . y . Misafirlerimiz 0 .. :,.;,_ ....ıh...n...;- Atina, Sofya ve Aleksandra aleyh-
recede \Q'CUll olduğunu tatbwl te7>d için kendisine tevecctlh eden -.ıe- ti"' ah t üttefikl ı..- lenmış bulunan garda başta Rıyase- ua~ .,..,. .. ~ !erine mukaddema 9291635 numa-
•lmiıı bulwmıaktadll". ri HVe teV• J!a ed-1rl4rindm emlninı . ıl,.. veyk hu-~ . . bere _-~•1ı yak- ticüınhur bandosu olduğu halde bir den aynlmadan önce de Halkevine 

ümll2deld p aca ar~t ıçın ır us <> ara k t' k 'ht' sml . if .d k . ~•.ı b d ra tahtında aÇ1lan fazla tarik ter-Umuml yazjyet!n oe)'l'I, On Y kullanıldı"' ked ğ. . ı a as er ı 1ram re nı a ey- gı ere evı gL~ .. ...., er ve ura a ki t dan .. 1 288 -e içinde de ayn! mabi7ette yeni ba- eni bütçe mec-- 6• zamıın ter , ece ~ !emek Üzere yer almış bulunuyor- mektep talebelerine verilmekte O- ya ın muteve !it l lira ala-
0> tedbirler alınmasını zaruri kılmak- muhatablanna temın etmış ve şoy• du. lan temsilde hazır bulunarak milli cağının rnüddealeyhlerden tahsili 
ladır. Bir - Adi bütçedeki fazlah - 1 ise veri 1 d i le demiştir: İngiliz hariciye nazırı ile İmpara- oyunları seyreyleml§lerdir. Talebe- hakkındaki dava dosyası adliye 
tı. bir kısmı da Milli Müdafaa lhü - Ben hareket edersem Bulga yangınında yanmakla yenileme u. 
, larm. L-~"en tevk&Ude •-L·•- . Ankara, 28 (İkdam muhabirin- • . hlik - torluk Genelkurmay başkanı tren- Ier müttefik devlet mümessillerini 

aç ~ ....._.. ristan harp •ahnesı olmak te e- suliyle tekrar açılarak halen mah-.. ltarplamala matut olan bu ledblr - den) - Yeni Mali sene Bütçe ve ' terine binmek üzere gara girdikleri aralannda görmekle doydukları se-
.. lllll' maruz k::ılac· "tır Bulgarları kemenin 41/32 numaralı dosyasın-lere ald JA,.ibalar bütçe ile birlikte Bü- Muva.zenei Umumiye Kanun ll- e "" · zamanda ihtiram k.ıt'asını teftiş vinci kendilerini sık sık alkışlamak 

••-M~ böyle bir halden korumak için e- 1 . 1 1 . . . h b '-ı . h 1 , ]erdir da müddealeyhlerden Galatada 
l1lk Millet ~.,,,...»•• takdim edllınek yıhaları bnm;n Büyük' Millet Mec- l! ey emış er ve er erımızı •mer a a gureu e ız ar ey emış . Lül' . H d k 

78 
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Ozere BaıveUJete verilm.iflir. Şimdilik -..- !imden gelen her şeyi yapaca ım.> - - ecı en e numara a aDB§& I 
J3 ıııil7011 ıı1111a balll olaıı fevltalAde lislne verilmiştir. Londra, 28 (A.A.) - Reuter ajan- ~ J 1 M E D E N ve Orestinin ikametgahlan gayri-

mun diplomatik muharriri yazı- 1. emas ar ve • malfun bulunmakla uaııen yapılan 1 

Vazı.yet gergı·n Ankara Müza yor: ~ h . l d" k. tebliğata rağmen mahkemeye gel-, 
- İngilterenin Sofya'dalrl elçisi Ran l a mın er ıyor ı : memiş olduğundan haklarında itti. ı 

To.kyo, _28 (A.A.) - (D.N.B.) kereJen"nı"n deli tarabndan yapılan beyanata dıı <B•§ taralı 1 inci sayfada) haz olunan gıyap kararının ilanen ı 
ı al ka akludarı me. Londra'da bü"'"· ehemmiyet veril- (Baı tarafı 2 ıaei sayfa ) tebliğine karar verilmiş ve gıyap ı yı malumat an yn 3 ~ b'u buıııısta yaptıjı teblipt iki mu- gerek General Dill'in içten gelen 1 

&ğrenildij!ine göre Japon telr.lifleri • • mekte. ve bu beyanat vaktinde ya- kararının bir nüshası da mahkeme 
le Fransız telilifleri arasında o lıa- s u t n e t 1 c e s 1 pılmış ciddt bir ihtar teüılı.ki edil- harip tarafın Uhinlerintle n endi· minnettarlıklarımıza tercüman o- divanhanesine talik edilmiş olmak

ıelerinde Balkanların tuttuğu e- lursanı. bilhassa müteşekkir ka- la müddeti kanuniyesinde işbu gı-
dar büyük farklar vardır lıi Japon- (R- tuııfı ı inci aa-'·daJ nıektedir. hemmiyetli mevkii ıtöatermekte- 1ırun. 

Fr · te"".n · ı· kabul -• 3
- Alman kurmay -·baylan ı.-ın· ev- vap karanna usulen itiraz edilme- . 711 ansanın yenı ,.,..,erın "-'-el Jus-•••n. bir.im tabi"ı tetik- •w • dir. BütİİJl bu varımaclaya dair mü- ldi · 

İş · · dir ....... ---. ı h ı 1 g" tere direk • Yeni Türklyede görebi "ğim ~ii!i ve durusması olan 20/3/941 edemiyecelıtir. te bunun ıçııı ki etti&" imiz ltirinci kısmından •ok er azır anması, yo 
1 

05 
Tun .. aakere ve münalta•alarda sessizce =yler '---de pek derın ınW>ıuar saat 15 te bı"la' sale veya bilveka·le ı 

ki, Siam - Hindiçini ihtilafının neti.. daha mühim oltluğu kendiliğmdea lere Almanca işaret er ve na u- vücutlünü hissett;;en bu kuvvet .-- """' 
1 · d "'•e edilmektedir zerine dubalar konulmaı;ı, hepsi b.rakroıştır. hazır bulunmadıkları taktirde hak- , ee erın en en..... · anla•ılır. de BolşeviL Rusyadır Moskova ı 

• Bulgarlar tar·'--dan alınan tedbir. . . • · .. ' Bir milletin bugünkü §art ar larındaki davanın gıyaben devam ı Vichy, 28 (A.A.) - Hükiınıet er- Gerek b··-1- 1lel m•seleler ~e a.uu Ber"-'- Roma v Lo ~--~·~ bu 
~3-~ ~ • !erdir. .. ....... , . e nw:~ . • içinde bu kadar büyük bır fedakar- olunacağı ilan olunur. (3224) ı Uııından biri dün Hindiçini mese- gerekııe bütün Balkan meseleleri tün hareket, beyanat "e numayı• 1 

le · hakk d b tt b ı ak Bır' çok a-Ler ~e mu""tehassısların . . .. . .-, !ıkla istilroalıni kurmıya çalıştığını , sı ın a eyana a u unar._ arasında iki hükllmet arasında tam "" • 
1 

. le:ı karşısında bır Ebulhul sukutu .. k h '·"-' b ' ilh idir' Yİ 
Fransanın kilfi derecede fedak,... bir görüJ birliği ve beraberliği yan dej!işmiş kıyafetlerle Bu garıs- muhafua etmekte devam ediyor., gorm_e ... aAllU ır am eı.er . . ZA -: 1682 Eminönü ka:a ve 1 

Jıkta bulunduğunu ve daha fazla mevcut olması, eltiden memmmi- tana girdikleri ve Bulgarların bu- Bulgaristana bir tecavüzün Sovyet Reısıcumhurla, Başvekille ve dı- 353294 sen numaralı maaş cuıda-
fedakarlıkta bulunamıyacağını söy- yeti muciptir. Bu mutabakat, Bal- na mümaneat etmedikleri de haber Rusyayı biç alikadar etmediğini ğer Vekillerle _olan ko~uşmalan- nı _I<aybolmuşt~r'. Y~Risi _ _çıkartıla-: 
!emiştir. kan barışı bakmwıdan büyük bir verilmektedir. ve liikayd;sini mucip o'a<:ığını tar-1 mızdan ve halk ıle yaptıgım teınaı:- cagından eskisının hukmu yoktur. 

Londra, 28 (A.A.) - Şanghaydan k.ı)·met ifade eder. E;er, Balkanla- İstanbul'a gitmekte olan İngiliz zetmek güçtür. Büyük bir devletm : l~rdan. gayet harartllı hatıralar go- Hamide Bıçakçı 
ıelen haberlere göre, Japon harici- rın sulbü, yalnız Türkiye ile İngil- konsolosluğu pasaport memuru gerek Almanya gerek İngilterenin 

1 

tureccg.m. 
'e nazın Matsuoka yakında Ber- terenin elinde olsaydı, iki hükU- Grenovi_ç ,.ortadan kaybolmu~tur. Balkanlarda lü~umundan fazla ve Türkiyeye ilk uefa 1921 senesin- ZAYİ - 337 senesinde Gemlik 
lin Ve Moskovaya gı·tmek tasavvu. . . ti · d , . b b Grenovıç ın kaçır.ldığından şuphe h... . b" "'f k L tın . h de gelm"tim. Aradan geçen bu ka- 'Ik k ı d ını· h d t ı metin 51yase erın ew u muta a- ,. .,.ım ır nu uz es"e esı er- ..., ı o u un an a gım şe a e na-
rundadır. katin, Balkanlarn emniyet ve edilmektedir. Grenovıç ın hududa halde Moskovayı sevindirecek bir dar kısa bir müddet zarlında ba- meyi kaybett:m. Yenisini çıkaraca-, 

Bu haberin doğruluğundan şüp- huzuru için bir garanti, bir temi- !akin bfr yerde t~enden kaçırıldı-· unsur değildir. Sof ya ve Anka.I şarılan muazzam lerakkiler beni ğundan eskisinin hükmü yoktur. 
he ettirecek hususi hiçbir sebep nat teşkil etti&ini bile söylerdi!<. gı za~nedılmekte~. .. ranın müşterek beyannameleri bu ı hayr,ette_ b;rakm.ştır. . HiUıımettin Çuntı 
mevcut olmamakla beraber, Lon Balkan sulhünİİll, :Mihver devlet- İngılız bukômetı Bulgar hukU- bakımdan çok mümkündiir ki Mos· Sozlerımı bıt~~eden evvel sı:- ı· 
drada teyidine imkan hasıl olma- teri ve bilhassa Almanya tanıfın- metini şiddetle protesto ~tmiş ve kovaca takbih edilmemiş olsuıı. !ere ve gazet~lerınızde, mem!eketı- Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
mt§tırJ.APON TEKLİFLERİ dan tehdit edildiği şu sırada, böy- Grenoviç'in bulunduğu yerın ve n_a- Herhalde bütün bu rivayet, şay;a me _olan bu tun yaıdım ve muhab- Direktörü: Cevdet Karabilgln 1 

le bir iddiada bulunulamazsa da sıl kaçırıldığının süratle tespit ediL ve tahminler arasında bir nokta te- betınızden dolayı bilhassa teşek- Basıldığı yer: •Son Telgraf• ı 

! -,HART-~ 

1- GENÇLiK 
2 - G0ZELLll<

1 3 -SIHH• 
işte ,._ bir kttmde 
uanan bu mezi7ellerln 

KREiPERTE~ 
Temin Edebilir• 

J - KREM PERTEV; Bir ııı1" 
!et müııtaıız.ırıdır. ince fol 
lllna ve yapılışındaki b~ 
.ı,.eti itibarile yüzdeki ç t 
ve buruşukluklarm ıeş<J<J 
lüne mini olur. Dertyi 
ve gerıin tutar. .,~ 

2 - KREM PERTEV; Bir ,...-1 
lik va'l.ltasıdır. ~~ 
mesamatı sıluştırarak ~ 
deki pürtük ve kntıaı-cıı 
iider!r. Çil ve lekeleri i"ııl' 
eder. Teni mat ve tdfııl 
hale getirir. ,Ş 

a - KREM PERTEV: Bit . 
devasıdır. Deri ıuddcıe' 
nin ifrazatını düzeltir. s~ 
ce ve a.b'ah nolttalann t dl 
bürüne m~nl olur. Cfld • 

0
• 

lesini beoliyerek Jtuvv•~'~ 
dirir. Kuru cildler Jçln ~ 
ve yağh cildler için 1 ,r 
hususi tüp ve vawlan <ıJ 
dır. REDDEDİLRSE Türkiye ile İnll'ilterenin bütün mesini. talep eylemiştir. barüz ediyor ki Ankara en müh:w 1 kür etmek il.terim. Mathaası 

Tokio, 28 (A.A.) - Japon hükQ. Balkan meselelerinde tamamiyle Berlın, 28 (A.A.) - Yarı resmi müzakerelerin merkezi olmakta- --------------------------
meti ıara!ından Hlndiçinide ika- mutabık olmaları, bu sulbü koru- bir kaynaktan b:ldiriliyor: dır. Türkiyenln siyasi mevki ve 
met eden bütün Japon tabaasının ııııa bakımından hayli büyük bire· Berlin'in siyasi mahfillerinde ce- kudretini gösteren bu yeni delil ve günün İÇİn En 
memleketi terk etmesi için emir ve- bemmiyeti baizdU. nubu şarki Avrupasının bazı mese- hidise Türk umumi efkarını an- (Ha~ :arafı 1 mcr sayıaua) 
rilınesi, Siyam veya Hind.içini bu Türkiye, Balkenlerda lııiı' sulh 'Ve leleri hakkında beyan ediliyor ki, cak memnun eder. Evvelki yas Ada '1apuruncla b-
llıi memleket arasındaki hudud ib. emniyet amili eldujlllıa ve İngil· muahedelerin tadili hususundaki Hüseyin Şükrü BABAN tanbul ll'azetelerınden b.rımn sa-
lliafının halli için yapılan japon teJı: tere de Türkiyenln j -'<an siyase- metali bat ve tadilci tamayüller, bil- bibi bu kaş.Hen heyecanlı bir tef-
li!lerini reddettikleri takdirde va. tine tam mutabakatıni bildirdiği- yük Avrupa meselesi bakımından, rika kaleme almasını istemişti. Mü-
him neticeler hasıl olabileceği hak- ne &öre, Türk _ lııciiiz ittifakın- bugün bahis mevzuu olan büyük Mihver tevazi kaşif de bu tefrikayı yazdı. 
tında müttehiden neşriyat yapan daıı, Balkan barışına, asla bir teh- meselelerle ölçülüroe ikinci dere. !"efrika&uıda da işte atomlar arası 
matbuatın mücadelesine zeyil tef- tike ıtelmeıi melhuz değildir; bili- cede kalan şeylerdir. Bununla bera- (Baş tarafı 1 inci sayfadaı enerjinin silWı endüstrisine tatbiki 
kil etmektedir. kls, her iki devlet, Balkan sulbünü ber hiç bir rol oynamıyor değiller- gelen yeni mütehassıslar, tekıtls -1 hakkındcki keşfi ortaya atarak o 

Nişi - Nişi gazetesi diy.ır ki: korumak için ellerinden geleni y11- dir ve muhakkak vakti gelince, u- yenler ve propagandacılarla geniş- ceridenin okuyucularlflı uzun uza-
Hava gitgide gerglnle§D_'ekt~. pacaklarclır. Elverir ki Mihver dev· mum! Avrupa nizamınn çerçevesi !emektedir. Mezkur kom:syon bu-,dıya heyecana düşürdü. 

Müzakerelerin her~angi _b~ ~lia • 
1 
letleri ve hıı::saten Almanya da, içinde devamlı ve adil bir tarzı tes.. gün .. bü_tün_ hava meydanların~. kon şiı~besu bazı okuyucular (İfşa 

bet neticeye vara_bılec.eğini goste 
0 

l10n günlerde Bulıaristana verdiği viye bulacaklardır. trolunu eline almış olduğu gıbı de- eden ıdam olunur) ismı altında çı· 
ren ortada hiç ~ır 11;1amet Y0~· teminatı çiğnemesin ve sözünde Sofya, 28 (A.A.) - Reuter: nizaltılanna mar 0·us üsler de ihzar ikan bu tefrikayı hatırlamakta ol-
lşte. bw;ıun. ı_çındir. kı Japon hukiı- durarak Bulgaristana girmesin. İngiltere Elçisi George Rende! etmektedır. Bundan başlı:a bütün ular gerektir. 
metı Hındiçınıdeki Japon tebaa!&- Ankarada neşredilen resmi teJ>. bupiin Bul.gar Başvekili Folofu zi- benzin depolannı nezaret altında ı' Ancak kiışif eratla Iıu keşfi iUı 
rının oradan çıkmalarını kararı., - Jijin, yalnız TWkiye ve İngiltere- yaret ederek bazı Bulgar gazeteci:· bulundurmaktadır. defa mermılere tatbik etm.~ ve ay'ı 
bnnıştır. de değil; Balkanlarda ...., bilhassa !erile ~U:~te bir İngi_liz ~aze!: .. B~ riva_yetlerle Bizerte den~ üs. j bombardıman etmit. vak'a kahra· 

Bulguistancla memnuniyetle kar- muhabırının de tevkif ediline sunün Mihver tarafından yemden manını da sonra İsviçreda yaşat-

Cripps 
fllanacatını lmlt ediyoruz; çünkil şiddetle protesto etmiştir. Bu t~ ciddi surette tehdid ed:Iınekte bu - mıştı. 
Türk - Bulıtar anlaşmuından 84Jn- şebbüs üzerine tevkif edilenlerın 'unduğuna dair gelen haberler a - Muhte-m t 

(Baı tanıtı 1 inci sayfada) 
Cima! Crlppo'in ndetlnden ooııra ""' -
liyecelr.lir. 

·~ sviçre gazetecileri rıı, T:irkiye ile İngillere arasında hepsi serbest bırakılmışlardır. ·asında bir münasebet görülmek -
B 1 f bugün bu keşfi yalnız Uranium bütün Balkan meselelerinin hepsi Sefir, Başvekil ile u gar se er- tedir. 

h kk Jsmile bombaya tahvil etmiş bulu· 
etrabnda mutabakat bulunmıu;ı, berliğinin vüs'ati meselesi a ın- TEVKİF EDİLEN FRANSIZ nuyorlar. Evvelki sene İstanbulda 
lnırilterenin de bu anlaşmayı res- dn da görüşmüştür. Sefire nazaran VAPURLARI 

LONDaADA · t uzun uzadıya tahlil edilmiş olan ııııen tasvip etıijini ll'Ö•terir. bu seferberlik için şimdiki vazıye Vichy 28 (A.A.) _ Fransız ha • 
Londro 28 (A.A.) _Müstakil l'nD- B 1• •-L 1 't dahilin' d h" b' b bu uydurma keşfin bugün bütün 

u - .uu.ara müzakerelerinin ve şeraı e ıç ır se ep rı'cı'ye ne···-tın' ı'n teblig"i·. · lığı · k' · • il k 
aj bildi l . -L ınsan ıir ilttıiaün görere is-u ansı r yor. vardıiı mes'ut netice isbat etmek- yoktur. M h ı · ·ı C bl k · - ~ 

Cripps'ln Aıılı:araya lltmesl .ı,...ı .,_._ htanb 1 b 1 uı amu esı ı e asa an aya , tıgfar etmıye mecbur olnyorum. 
. ~·- tedir ki• °""'a er ya ancı mem e- . . k 1 F rt R" h mahfillerde bu,.ult bır aWuı 'llJ'aDw.r - • • . • !gıtme te o an c o - ıc epanse. Zira mı.:>tercm İsviçreli mes-

mı$br. 1 - Tilrk - İngiliz ittifakı, l\1ih- ketlerle_ telefon ırtibatlan ışleme- Fransız şilebı Afrika sahili açık - lektaşla~ımıza e>efle bildiririm ki 
Times ve Dalı,. Telegropb ıautele- verin bütün dedikodulu propagan- mektedır. larında İngili~ deniz kuvvetleri ta- 0 uydurma tefrikanın muharriri 

rinin diplomatik muharrirler! bu ıeco. dalarına rağmen kuvvet ve sami- Bern, 28 (AA.) - Havas ajansı rafından tevkif edilmiştir. bendenizim! 
Londrada ileri sürtilm ve Sovyetler' miyetini muhafaza etmektedir. bildiriyor; Vichy 28 (A.A.) _ İçinde boş fı. ------------
f~;:;=e ~':., ~:'u~·;~e ır:~ldıs.;: Z - İki müıte~ik devlet, ~ütün hviçrenin Türkiye ve Bulgaris- çılar bulunan ve Ceıayirden gelen 
mekten kaçınmak bılediğine mlltedalr Balkan meselelerınde tam bır an· tanla telefon irtibatları bugün iş- Fransız cSchiaMino• vapuru İngi _ 

ya oturmuştur. 

bulunan mülalııalara iftırak etmekte - la$ma ve tesanütle elele yürümek- lememektedir. !izler tarafından tevkif edilerek 
<lirler. tedirler. Cebelüttarık'a götürülmüştür. Son 

Yine Fransız •Gullvineç• vapuru 
19 Şubatta Atlantlk denizinde meç 
hu! bir denizaltı gemisi tarafından 
torpillenmiştir. iNGiLTEllENİN MtlTALEASI Birlikten kuvvet doğduğuna gö- · Avlonya fırtınalar esnasında bu vapur kara-

Londra 28 (AA.) - Müslalı:ll Fran- re, bu vaziyetten sadece memnu· 
11z aJansı bildifiyor. niyet duyacağımız tabiidir. Bugün Atina, 28 (A.A.) _ Yunanistan- Kuleli Askeri Lisesi MüC.:ürlüg"' Ünden : 

Aıılı:aradaki In&ilbı - Türk konuşma- memleketimizden ayrılacak olan 
lan mes'ud bir netic..,.e vard>it anda muhterem misafirlerimizden kah- daki İngııız kuvvetleri umumi ka. 
Rendeli tarafından Sofyada yapılan ' İn . . . . .. ' . rargil.hı l;ıldiryor: 
beyanat Londrada cot büyük bir ıe.ıir ıraman gılız mılletıne Türk mil- İnjiilİZ hava kuvvetlerine men-
rapm>1br. !etinin sevgileriai ve bayranhk bır bombardıman teşekkülü 

Bur.da hftiJD olan .,,_._ala nua •. hislerini götüDıtelerlni rica eder ve suHp . ta 1 '-'" ~ 
~, . . .. • urrıcane. av yyare eru= ·~

ran Bulcarlar arasında vatanlarının, kendilerıne &'IJZel seyahatler dile- J fakatuı<ie Avlonya hava meydanı-
menfaatlerinl ı,.ı anhyan lıa.ıı vatan - riz. . . "da 
ııeverler vana da Sofya hllkümeti Al- Abidin DA VER n.a taarruz etmıştır. Hava me3 -
manyanın açıkça cürüm orta&> olmuş nına pek çok miktarda bomba atıl-
•• Almanların Bulgaristana girmesin- mıştır. Hangarlara ve diğer bina-
ı;o ııörülen zahiri te•h~.ur Berlinle Sof Trabulusta ıara birkaç kere isahetler olmuş-
1anın anıa,ma& netıce.&inde vulı:ubul - tur. Cereyan eden muharebede 

m~~:;.,.,. ledlr ~' Lo d lıfllle _ (Bap 1 inci sayfada) düşmanın 5 av tayyaresi düşürül-
P ~ n ra ma .. tü' D'ğ ")ti d" tay rinde Ankara • konuşmalarının mes'ud dıman tayyaresi dii§ürülmüştür. muş r. ı er ı uşman ya-

neticesi hakkında derin bir memnuni- Londra 28 (A.A.) - Harbiye ve resi de uçarken çarpışarak parça-
J•t gösterllmekle beraber bu hadise - bahriye nezaretlerinin mii§terek lanınıştır. 
nin, melhuz mütecavizle açıkça cürüm tebliği: Tayyarelerlmizln hepsi dönınüş-
orıağı olınası itıbarile Bulcar büküıne- l d' 
~i dii.lilnmete sevkelme&ne lhtimal Salı günü Meis adasına ihraç e - er ır. 
11erlimemel<tedir. dilen İngilh kuvvetleri kendilerine YUNAN TEBıJôt 
Şimdi orta prkla lı:uvvetıeııen inal- verilen vazifeyi ifa eyledikten son. 

Uz va.U7eUnı karşı Sovyetıer BirliiiJ>m ra halen adadan çeklimişlerdir. 
ve A1man.7anın nasıl bır hattı hareket Kahire, 28 (A.A.) - Juba nehri 
lak.ip edecekleri beltlenmektedir. Ma - bölgesinde harekatta bülunan ce
amatib askeri barel<Atın inkişafına de
lin Sovyetler haltı harelcetinm pelı; ba- nup Afrikası lı.ıt'alan şlıııdiye ka
lb ı.ır .-ıı alm17acaP sanılınal<tadır. dar a.ooo •lr almııilardır. 

Atına, 28 (A.A.) - Yunan teb
liği: 

Cephenin bir noktasında, ate§i
mize maruz kalan bir düşman kuv
veti, ağır zayiata uiratılmJttJr. 

&irler aldık. 

Kuleli Askeri Llse$ine glrmeğe istekli olup da tap-alarda ıubelere, fstan -
bulda da do«ruca mektebe müracaat etmiş olanlardan IDUllannda döneltlili 
olmıyan, bütün virme fart~annı haiz bulunan ve a7ni &amanda &iriş evrakı
nı tekemmül " ş olan isleltlilerin lmtihanlan 7aptlmalt Clzere 7/Marl/9(1 
Cuma günü saat u da KulelJ Lisesinde bulunmaları ve bu ıartbt.e ınelr:tepte 

bulunmı.yanlann haltlarını ka7bedeceklerl ilin olunur. (1445) 

Y edlkule Ermeni hastanesinden : 
Beyoğlu eski Hüseyinağa, yeni Şehit Muhtar mahallesi, Taksim 

Yağhanesi sokağı, eski 17 yeni 21 kapı numaralı Urgir ev, Beyoj!lu 
Kadastroca 393 ada, 23 parsel sayısı ile ve 2762 nımıaralı Vakıflar 
Kanununun 44 üncü maddesi mucibince 23/12/940 tarihinde müesse
semiz YEDİKULE ERMENİ HASTAHANESİ namına tespit edil· 
miştir. Mezkur 44 ncü madde mucibince Vakıflar kütüğüne de kay
dedilmiş olduğundan ilan tarihinden itibaren 2 yıl içinde itiraz hak.. 
kı olanların ait olduğu mahkemeye müracaatlan lüzumu ilAn olu-
nur. 

Hayriye Lisesi Müdürlüğünden: 
tl'çnücü talıııit. 1 Martta başlayacağından Martın Onuncu günü

ne kadar taksitlerini vezneye )'I tı.rmı,yllll talebaı'n melı.ıeple ali. 
kail kesileceii ilin olunur. 

8a.ş, Dif, Nezle, Grip, Roma.tilfJll~ 
Nevralji, Kın.klık ve Biltün Ağrılarınw Derhal Kead 

la1Nıcıa fUadı 3 tlfl •1-blllr. T Aı:.UTURINODI SAltlNINIZ. 
H~R VERDi: PL11.LU KUTl'LARI ISR.\RLA ISTEYl'llZ 

IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 

Tahmin 
bedeli 

İlk 
teminat 

- - - -------------
71,88 Bostancıda Ttlcc.;ryolu 10katında 1 hıırlla No. .,, 955,50 

535,50 

557,00 

340,50 

431,50 

280,00 

metre murabbaı aahalı arsa. 
40,18 Bostancıda Tüı:cıaryolu soltalıncla 2 harita No- "' 

metre murabbaı sahalı arsa. 
42,52 Boslanc>da Tüccaryolu 10katında 8 harll<ı No. "' 

melre murabbaı sahalı ana. ti ı 
Sll,98 Bostancıda Tilccacyolu aolı:ağında 4 h rita No· 

metre murabbaı sahalı ana. ı 

32,81 Bostancıda Tilccaryolu aolı:aiında 5 harita NO. "' 
metre murabbaı sahalı arsa. ~ 

21,00 Fatihte Şeyhresml mahallesinde Musannif .&' ",I 
T3 cü adada 9 No. ve 99, 89 metre murabbaı ı;ahlb 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miltl<ırlan ;rukanda ,.azılı 6 parça •~ı 
ttlmalı: üzere __ ll)'rl _ayn açılı: arttırmaya konulmu_ştu r. Şartnameler! ZI I 
MuamelAI Mudurluğü kaleminde g!lrlllecektir. Ihale ıo/3/941 Pa~o>Y. 
saat 14 de Daır~l .Encümende ,.apılacaklır. Taliplerin ilk teminat (1 
veya mektuplanle muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. / 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavüldelJ 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruııluklarm ,.erine dantelli bir kuruşluklar d•" 

w pı,....,.a lı:Ati miktarda çıkanlm.lf oldutwıdan danteW% bir_.,"'..!;.. 
lultlaruı Sl Mart Hl tariblndeu ICIDl'll iedavülden kaldınlmuı u-
Jaıtınlm)ftır. ~ 
Dantelsiz bir Jnınııluklar 1 Nisan Hl larihindeıı ltiba""' artık teda ,ı 

etlnlyecek ve bu larihlen ltlbareıı anc:aJı; bir sene müddetle ,.aını< ~ 
ııaııclılt:larile Cllmhurl1el Merkez Banl<uı ıubelerince ve Cüıı>b~1,. Merkez Bankuı şubesi bul\IDJJ\l78A 7Vlft'de ZU.Ut Ban)rı11 pı-
rince kabul edllebllecettir. 

Ellnde danteı..iz bir lrunıalult bu?ıınanlarm bunlan mal ...,.ııll11' 
rlle Cümhurl7el Kerlta •• Ziraat 8anltalan fUbelerine tebdil eıÜrıı"' 
1ed lliıı olunur. (9035 - 12.523) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Mobammen bedel) (3825) lira olan 17000 adet Normal hat aıae ~ptf 
idarenin Derlnee Rıhtımından Sirkecide 9 uncu İfletme iskelesin• ;,fi".'. 
nıot6r ır:fbl denlz VUJtalarile nalı:leltlrllmesi !fi açılı: eksiltmeye konfll 
Açık elı:ıllbne (14.S.lHI) Cuma ıünO aaal (14) on dörtte ııa,cl' 

Gar blnaı dabillnddd ulınalnıa koınlayonunda ,.apılacalı:tır. ~· 
Bu ile llrms 11te7enlerln (285) lira (87) lı:unıJlult muvaklı:•I 

ltaııımun ta,.ın ettll! Yesikalarla birllltta ellailtme ıünil 111aUne kAclal' 
:ıı>na mllıacullan 1bm>dlr. jl 

~.. ..... ak ..,. ..... ___ ı~ır llomk t·· -•iıill.I o'·--. dalı*t?m••...,. .... .... ... - -.. ... 


