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8.M. Meclisi bugün Şemnt Baş ve k il dün lanmak a-re İçtimaına ni-

eda JlCl.İceleJlell iki çarpışma arasında, Yun11n muharipleri brtopu O)'IUUOrlu ve 
Zaf )lussoliıaiıüa lwdaıl lıe)'keWı.i 1ap11odar 

tin Giinaltay'ın riyautind• hayet uamİftİr. 

toplanm11 ve cet.enin açd- Romanya elçi- BAŞVEKiL ROMANYA 
mannı müteakip altı oilô- ELÇiSiN/ KABUL ETTi 
yett• ilan w s. M. Mectüi- sini kabul etti 
nin lıararile iiç ay temdit• 
clilmİf olan Ôrli idarenin "-=== 
hitamı tarihinclen itibaren tlaki &qoek&let tezkiresi 

Ba,uekil Doktor Relik Say
dam, bngiin saat 11,30 ela 
BQfVelı&lette yeni Roman· ıı 
)la elfiai Telemallı kabul l 
etmiflerdir. . 

üç ay daha uzatdmasına 
müsaade edilmesi hakkın-

okanmuı oe müttefikan ka
bul olunmuıtar. 

sat veriliyor 
-

Layiha Başvekalet
ten Meclise geldi 

Ankara, 19 (İkdam muhabi
rinden) - Meclisin cuma gün
kü toplantısında bir münakale 
liyiban konuşulacaktır. Bazı 
Veküetlere ve Milli Müdalaa
Y• otuz milyon liralık fevkala
de tahsisat ve.rilmesi layihası 
Başveküetten Meclise gelmit-
tİı'. 

-

in ai li z tayyareleri 

Mühim miktar
da bomba attı 
iki gecede İngilterede 

100 kişi öldü, 
1300 kişi y a r a 1 a 11 ti ı 

1 Londra 19 (A.A) - Hava neza • 
• r~tinin tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri şimali 
Almanya limanlarına dün gece ye

. niden hücum etmişler ve b:lhassa 
Kiel'deki deniz inşaat tezgahları i. 
le sınai mıntakayı bombardıman 
etmişlerdir. Wilhelmshaven'deki 
doklarla sınai hedefler ve Rotter

- (Devaını 3 üatü sayfada) 

Betı Buzvelt 

7 milyarlık 
tahsisat bu 
gün kabul 
ediliyor 

1 '~( __ G_u_· _N_ü_N_l_ç_l_N ... _DE_N~) 

Harp malzemesi ima
li için 784 fabrika 

ıs 1 ah ediliyor 
Vaşington 19 (A.A.) - Mümes • ı 

siller meclisi reisi Rayburn, Bü • 
yük Britanyaya yardım için 7 mil· ı 
yar dolar tahsisi hakkındaki ka • 
rıun layihasının yarın kabul edile-
ceğini söylemiştir. 1 
Müz~kereler ~ün başlamıştır. _ 
Bugiın neşredilen hır rapora go

(Devamı :ı üııeü lll)'fadı) 

Son 48 saatin en 
güzel sözleri .. 

YQaft: H. Dallırılrc 

Son (8 saat zarfında dünyada 
ft dünyaya söylenilmiş sözlerin 
en gü:ı:clleri, bence, şunlar oldn: 

En başla Amerika Cilmhurrei
si Buzvelt'in şn sözü: 

- Koz ayağile dünya çlğne
nenıezl 

* İngiliz Başvekili Bay Çörçll'ln 
gayet beliğ ve ilk defa ıöylenil· 
miş olan şu nefis sözü: 

- Atlantik me)dan muhare
lıesini mutlaka ka:uuıacağı:ı:! 

* Alman Devlet Reisi Bay mt-
Jer'in, geçen nutkunda Amerik• 
yı kıt'a harbile tehdit etmi§ken 
Anıerikaıuıı hiçbir tehdide ku-

lak umayıp yardım kanunu ç .. 
karması ibuiDO, eoa autkunda 
_.eee: 

- Kim yardım ederse etsia!. 
Deylfl. 

* Ankara Radyo Guetesinln 111 
aözü: 

- 18 Mart Çanakkale zaferi, 
etten v.ı kandan göğüslerin Ö• 
nünde çelikten ve zırhtan bü. 
cumların eridiği gündür. Bugü· 
ııü yakın geçmişten bir batıra 
olarak anarken, yakm veya uzak 
istikbal için bundan bir ders ç• 
kımnayı bütün dünyaya hatırla• 
tıru. 

* Bunlar edebiyat bakımından 
en beliğ ve en güzel sözler ol
duğu gibi, dünyanın hakikatleri 
bakımından da en belii; ve .,. 
eü:ıel ıılizler detil mi? 
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IM~~le_v~li~"Ne_~Jr? 1~~~~;4 
1 Celileddini RUmi Kimdir? J -"" ...... · 

lll~ll~a~] 
Nazariye değil 

vak'a 
Yazan: 

\.. Yazan: ZIYA ŞAKiR ş:·.t::::: refikimiz hiç ldm Şehir Meclisi Şubat 
29 _ sedc bulunmıyan birçok hususi-

yetlere sahiptir. Evvela, gün geç • t• d •• b•t• d• 
İnzivagalundan enderen çıkıyor~ şer haline gelmişti. (Cenabı Mev- mezki bi:ryeri değişmesin, bir mu ıç ımaını un 1 ır J. 

pek az ziyaretçi kabul ediyordıı. liııi)yı görmek ve aesini iş.itmek harri:ri hesabını alıp onun yerine 
Bütün zamanı ibadet ve sema' ile, için, halkın her sınıf ve zümresine bir yenisi gelmesin. ------------------

Kahveye no
hut karıştıran 
biri yakalandı 

onların haricinde de, mesnevi söy- mensup olan insanlar, akıllara hay- Bn nevi yenililtlerden birkaçı dıı: Valimiz kapanış nutkunda gelecek sene 
leınekle geçiriyordu. ret venn bir kalabalıkla camiyi bu hafta içinde vukua geldi. L k k d 

(Mevlevi ayini)nin esasını istila eylemişlerdi... Namaz, pek Evveli gazetenin ismi mevsim bütçe tatbikahnın fili netİceJerİ)e meclisin " Ü s,, mera ın a 

teşkil eden bir hadise müşkülat ile kılınmıştı. Saflar o sonıı karpuzlarını andıran •içi boş- h UZU r Una Çıkı I a C a g" 1 n ı Vadet t İ olan bir kaç pey• 
Hicrelın 669 _ Mıiadın 1270 _ un- kadar sıkı bir vaziyet almıştı ki, . yazılarla nakşedilcrek bir yenili1 k d 

/>rol. H. Şükrü Baban 

A, !manya Pro~ag~nda N~· 
~ zırı ve Nazızının en nu .. 

fuzlu adamlarından Dok 
tor Göebbels ilkbaharın yaklaşma
sı ınünasebetile (Du B.eich) ı:;aze
tcsinde bir makale neşretmıştır. 
Bu yazı gerek Führerin, gerek 
Mu.ssolini'nin sözlerile tam bir a· 
lıenk halindedir. Mumaileyh diyor 
ki: cu senesi, (Cen.iiibı Mevlana) alt- birçok kimseler, birbirinin sırtına' gösterildi. Saniyeni Uzun Kaya is- nİrcİ Ve umaŞÇl a 

mış ""' ,.aşma girmişti.. Bir gün, secde etmek mecburiyetinde kal- mindeki zat da okuyucııL~ını çol. Sıhhi imdat ot om o b i 11eri1 e has- Adliyeye verildi ·Matbuatıımz ve radyomuz bari· 
bütün e'hap ve yari.nını loplıya- mışlardL haS>as eden acıklı yazılarını tatil kulade haberler için tedarıkte bu· 
rak küçük bir geziıfliye çıkmak is- Namaz, bu şekilde eda edildi. Ve etti. Ayni serlevha altında yeni bir t&l&rln da n 8k1edİ1 m e Sİ istendi Fiyat mürakabe memurları lunmaktadırlar. Bütün cephelerde 

tedı·. 0 gu··u nezdinde bulıınan, (Ve- nihayet, (Cenabı Mevlıiııa), kürsü- imza görüyoruz. · dün yaptıkları kontroller neti- ve hizzat memleket dahilinde her• 
Şehir Meclisi dün Vfili ve Bele- Istanbu! Umumi Meclisinin adi ve 

Zır. 1•3·zam kethüdası, Emir CeWed- ye geldi. Nanemolla bu yazıların bir ikisi- cesinde yeniden bazı ibtikir lı:.es harekeıe lıazl'r bir haldedir; jiye Reisi Lıitfi Kırdarın Reisli - fevkalade bütçelerile miilhak büt- _ , __ 
olin) de kendisine refakat etti. O, kiinüye geldiği zamaıı, o meb- ni okumuş: vak'aları te.bit etmişlerdir. E- Y<uuu. Führerin emri beklenmek· 

• k 1 b 1 d 1 jinde tıoplanarak temdid olunan çelerimizin tetkikatını ikmal etmiş, tedir n· kb ı Böylece, (Karatfil medresesi)- şen a a a ığı oka ar derin bir sü- - Bu kör kadı eski toprak mah- minönü Balıkpaz_armda yağcı J . ahar yaklaşıyor; faka 
k:iı ka 1 d d b Şubat devresinin son lçtimaını yap- ayni zamanda 1939 yılına ait kat'i h ·· ı dir 

run önünden gcçerlerk.en, (Cenabı t P a ı ld, eğer cami e ir si-ı solü olacak. dedi ve ilave etti: Yani, peynirci lsmail Hakkı, enuzamamiyle gehn.iş değil · · 
Mcvli.na) birdenbire atının başını nek uçsa, kanatlarının ihtizazı işi- _Çünkü koca sütunu okuyucn- nıştır. d hesaplar üzerindeki tetkikatıı da ta- Stefonidis lüks peynir satışı İngilterenin bütün ümitlerlııi üze-

·ı k Toplantıda, evvelii ·Sıhhi imda mamlamış bulunmaktayız · b •ekti. Hemen atından m· --k med- tı ece ti. Sanki herkes birbirine • laruıın gönderdiği veya kendi 1ıa- · yaptıklarından, Kamelya kllmaş rıne ina ettiği kış bitmek ii2ere-
• -~ 1 merkezleri ve otomobilleri hak -
reseye girdi Çünkü nam.u vakti kaynamış .. tek bir iruau.. tek bir , zırladığı mektuplarla dolduruverip kındak" . talimat ...... 1 Bu seneki bütçemizle; Maarifte, mağazası lüks müsaadesi alma- dir. Az bir müddei sonra gazeteler 
ıelın.işti. Ve adeti veçhile, namazı "kalb keııilmifti. ·ı günü gün ediyor. En iyisi bu değil müştür~ yenı name goruşu - jZiraatte, Nafiada, Sıhhiye ve Vete_ dan yüzde 50 den yük;ek k8J:la artık sırf .wı.zari uzun makalelerle 
vaktinde kılmak iste~;.ıi. (Ceuabı Mevlana) evvela bi:r mi?. Erbabı kalemin çoğn yud.ık- B t 1. tn .. S bh• riner işlerinde mevcud teşkilat i - ( satış yapmaktan, Bcşiktaşta 7S sütunlarını dolduramıyarak vak'a-

......,. . ı· ,__ • k _,_ t ,_. b hi u a ıma aıneye gore • ı ı \ . - . . '--h '·- '"'"'~' h b bU ek 
Ezan okuııDI"llen, maiyyelinde aye ı ""'nme o uyar- euıre ~ ları yazıların yarnmı bu neri ·- imdad otomobilleri ehrimiz dahi- dame ve takviye edildiği gibi ilk _ numarada Zeld oglu Jsmail ... - ~· ve ""''.""""'er a er vere ~c 

blllunan ııshap ve yaranı, medrese- ladı. Fakat bil tefsirde, o kadar d&- lelerle şişiriveriyorlar. . . ' § .. " . . .. veye nohut karıştırarak 180 ku- ı oı..r mevkide bulunacaklardır .• 
rinler daldı ki, dinle eni B ,__ linde kaza vesaır ahvalde yaralıla- okul ogretmenlerınden kıdem mud ı t ak iht"k' kta Mal' d ki M 1 .. d 

niıı caıniine girdiler. Sıra ile dizil&- e Y er mep- aycınuırın d 1 . kald · ruşa sa ar ı ar yapma n uru llr usso ını e son 
hllt v ha bldı. n ve kazaze e en ınp taşıma - detlerini dolduranların ilrtisab et - d 1 B 1 ..__.. tk ._ . . . k' la 1 d 1 "l.k 

rek, büyük üstad ve mürşitlerinin e yran TeWona - hs t b to bili h" J maznun ıır ar. un ann ...,...,.], nu ıw .... ıyı wı an r a o u ı • 
teşrfini loeklecliler. Büyük üstadın tefsiri, hiçbir a- Yeniliğe aşık refiki~b bir yem- ~: :be~sv:s::et~ ~ası:'~~ tikleri hakların ödenmesine mühi,ın dün adliyeye verilmişlerdir. baharın gelmek üzere bulunduğu• 

Biru sonra, Cenabı MevliU da linıin şerhine benzemiyordu. Kalb- lik daha yapmaktadır. •Kadın ve ta veya diğer hususlarda kullaıu _ bir yer verilµı.iştir. Belediye cep - - - -- nll tebşir ediyordu. Alman mille-
camiye girdi Fakat kapının önün- !eri irşat edecek, ruhtan tasfiye ey- Ev. sütundnda •telefonda. diye bir lamıyacaktır. hesinden de şehir ve halkın ihtiyaç- c • t e linin Führeri de ilk.baharda hare-
ııl.e bir lahza dDI"arak:, li7eeek ibretimiz hikiyeler ve şiir- ........ var. 1 eh . tli bir tte ~"- ına ye mı ketlerin çok şiddetli olacağını te-

l b b . di d '-· Yaralı veya kazazedelere imdad arını emmıye sure UJ.A-
- Esaetamü aleyküm!- er, r ırini talcip e "yor "- Birkaç kere okuduk. Nanemolla min ediyordıı. Bilhassa tahlebabir 

(Ce >L M ı · ' ) b" d b' için herkes tarafından telefonla kate alarft" kabul buyurduğunuz 
[)ive, cümleye hıtaben selim n...,t ev ana 1 ır en ..., da okıımuş olacak ki sordu: ~ müsaraaııım misli görülmemiş bir 

' sözle • dL veya bizzat imdadı sıhhi otomobil- tahsisatlarla önümüzdeki sene jr;n 
verdi. Hazır bwunanlar tarafından rme fa5ıla ver Gözlerini, - Nasıl?. Kadınlan aıılaılıma r- c b d b ı• dereceye varacağı "e Almanyay• 
bu seıanı reddedildi. I cam.inin - kuytu bir köşesin4e .,_ mı! !eri taıeıı 01unabilir. Ancak 1raza - yeni bir mesai devresi açmış bulu- e in e in ıra tatbik edilmek istenilen abluka si· 

• turan koca sarıklı bi:r hocaya zedeler haricinde işler l.çin talep ~n......ıft- lihımn, bil aleti kulla---•--ın el· 
Nuruız, kılıntiL Aşiri şerif okun- . . çe- - Ne gibi? •• dedik. yasaktır.. nuyorsunuz. Bu arada ,.~~· - b" k h · ...........: 

du. (İsmi Celal) zikredilerek tes- vırdL Ona hıtap ederek: Ü.Stad gülerek eevap verdi: Talimatnamenin bu son maddesi beri istimıatı: bedell~n alacak- taşıyan ır a - luinde kırılacağı tebşir olıwuyor-
bib olunda. - Allaha yakın olanlar, herke- - Ne gibi olaeak, aralarmda ge- iizadan Halil Hilmi Uygu.eer'in iti- ılı o~ vatandaşlar~ karşı B;~ed.i - • •• •• dıı. 

,&ı,•.1- .:.-m.. .. •. "-ı'ştı·. o ··-an sin kalbine giren. şüphe ve vesve- çen muhavereleri artık mahalle . im yerun borçlu oldugu mebl.igların ı b 1 ndu Mihver ricalinin ifade tarzları bll 
..... --. .. .... - razım mucıp o 11"1 ve icabında a- . . . . . 1 vecı o u u u (Cenabı Mevlana) evvela bir (aa- selere derhal .a~ih ol~lar. Haydi, mahalle nakletmekle kalmıyorlar. ğır hastalar için de imdadı sıhhi o- tesviyesı. ıçın ayrılan ~ısatı da olduğll gibi İngiltcrenin de kullan· 

ti şerif) okunmasını ve aonra da hatırına hangı ayet gelırse oku da, Gazete siitunlarmdıın da istifade tomobillerinden istifade ediline _ memnunıyetle kaydederıın. • dığı dil başka değildir. Mister Çöt-
lliy ile kndüm çalınmasını emretti. )enu fl'l"h ve izah edeyim. Dedi. ederek viliyetten vilayete naklet- sini ileri sürmüştür. Bu vesile ile her birinizin gerek Parası ve bır kat el- çil daha dün irat ettiği bir hıtaor 

Bu İlıilı.i: ahenk başlar b"§lamaz (Daha var) miye b"§ladılar.. M. K. bütçeler ,.e gerek kat'! hesaplar ve b• • d d k de önümüzdeki günlerde Atlan!~ 
(Ce.nibı Mevlina) kalktı. Tıpkı, tşl!:~~:l~ 0:,~di~aid, =~ Belediye talimatnamesi üzerindeki ısesı mey an a yo muharebesinin bütün fiddetile de-
pederleri (Sultanülfile.ma, Veled "' kıymetli calışmalannızı bir daha Ş bz d b d ki D ""tt r vam edeceiini tekrarlamıştır. O 
Bahaeddin Hazretleri)nin (Beytul- 1\. MAHKEMELERDE ve POLiSTE 1 !:v~~~ a~~c:~:U\:t~~~':~r~ şükranla y&detmeği borç bilirim. Kıra:th:n:sı: :ahib: :;~~n: Atlantik muharebesi ki Büyük Bri-
lah)ı tavaf e.snasında yaptıkluı gi- - ~ hasta nakil otomobili daha alına - Bütçenin icra mes'uliyetini üze - ı l4ct Osman, dün sabah loraatha- tanya Başvekilinin tabirine gö~ 
loi, ajır atır üç deia mey olanı dev- Kalp 50 kuruşluk ·yapan hı· r cağını söylemiştir. Bilahare Adalı rinde taşıyanlara tahmil ettiği, yıı.. nesinin üstündeki odasında ölü ola- •Harp tarihlerinde verilmiş muhr 
retti. k b 1 t rebeleı-in en mühimlerinden biri r Avni ile diğer bazı azalar ayni mev karıda hülasaten arzettiğim vazi - ra u unmuş ur. 

Bu liç devri bitirdiktea ııonra, h h k " oldu zua temas etmişlerdir. Netkede bu feleri tatbikat sahasına dökerek Hacı Osmanın vücudunda her- tarak telakki edilmelidir•, 
(sema')a lıa§lad.ı. Bil semaı da, üç sene apse ffi a U ffi maddenin tekrar tetkiki içln encü- !gelecek sene huzurunuza ibunların hangi bir yara ibere izi bulunma- Bir defa da Çörçilin •İngiliz ınu-
~::18 .!'.tir;'ii,i V(:ıyıı::) == Ahmet Şimşir adında biri, Çatal- ı .kamyonu, dün Karaköyden geçer- mene havale olunması lqırarlaştı - fiili neticelerile çıkacağımızı_ va~e~ mış, üzeri. arandığı zam~':' dalına harebes4 diye tavsif ettiği bu sa• 

•- ca civarında bir imaJAlhane kııra- ken Ahmet Çoruh admda birisine rılmtştır. der hepinize s_ay_gı ve sevgiler.mu. yelek cebınd~ t~ımak ıtı~a~da V1lf ile Almanyanın gayesi İııgılte-1 Üçiillcii wimdPD ......... 7erme o- 1 t d ld ,,.,. 1000 li il lb re ile BirlP-•i.k Amerika Devıeııer rak kalp 50 lwru§lıı..k.lar imal et- çarpmış. muhtelif yerlerinden ağz Müteakiben ruznamedeki diğer sunarak Şubat ıç ıma evresının o ~o~ rası __ e e .. ~esını.n -. 
turda. Tekrar ifi.ri prif okunda. miş ve 4-0 _ :;o kadarını piyasll)'a surette yarala.mıştll'. bazı ehemmiyetsiz maddeler göril- nihay':'t buld~~u arzederim.: . yerınde. olmadığı gorülmw;tür. araauıdaki denia yollarını kesnıııJı. 
Ağır ve ahenktar bir sesle, esWi sürdükten sonra yakalanmıştr. Yaralı Beyoğlu hastanesine kal- ,ülmüştür. Şehll' Meclisı Şubat devresının -~endısının uygunsı:z ~nçlerle ba kuvvetli milletleri birbirindell 
mllhteremeye ve müewıı.iıı ba- Birinci Ağırceza .ınahkeıııe6i.ne dırılmış, §Oför yakalanmıştır. VALiNiN NUTKU hitamı münasebetile ·bu akşam sandat dHuşup0kalkınakta old

1
kiugu soydlen1:~ ayripırmaketmekvtir~ b.irFbakairirut. mln. ug·t,.1eaız: kmıpi~. nisi olan hayır .s.ahilıine, duada bu- verilen Ahmet Şimşirin muhake- . B da Vali B ledl 17 de Taksim Şehir gazinosu a acı smanın, evve gece e "-'" 

lıındıı. . d.. biH,.;ı~;. 6 sabi .. * Unk.apanmda Yeşil Tulumba . ~ n _sonra ve e .. Y.e ·vali tarafından Şehir Meclisi aza- raathanesi kapand>ktan sonra ter- bu Atlantik. meydan mııharebc,ııı• 
İşte o gu··n, Karatii medresesin- lXlefil un . -.._ .. uçu t ger- sokağında oturan 60 yaşında Seher ı:teısı Lutfi Kırdar şu nutlku soylı. 1 b" · -• t" -1 ktir tip ettıgı· · · bir eğlence sonunda öl- kat'i surette kazanmak mecbiirıYc-.. 

rülerek bı..r sene müddetle hapse k · t' d · · k !arına ır çay zıyii.l.e ı verı ece · 
de, (Cenabı MevlW)nın yapt•"' adında bir kadın, dün Eminönün- yere ıç ıına evresını apamış - d " ·u·lmu"ş iması ihtım· ali uz·· erı·nde tindedir ve kazanacaktır:, çi.ın~~ .... - mahkı)m edilmjştir. . . . . ur o . "'ı 
bil hareket, mühim bir lidise ola- de tramvaya bınerken ayağı kaya- tır · Erzincan felaketzedelerinin durulmakta.dır bu sDI"etle Amerikanın ilin eti~ 
rak tesbit edildi. Ve bilihare Mev- Şark Demiryollan tazminat ırak düşmüş, başından yaralanmış- •Muhterem arkadaşlar: • b la Ceset adliy." doktoru tarafından siyaııetiıı kuvvetle bertaraf eııııe· 
Jevi (a.n..ı -rif);n.._ mas •-· .. " davası tır. Bugünkü toplantımızla 3 üncll vergı orç n . . ·· t _.__ kal miye__.ini hiçbir dlpheye roa1111 •- ,... --. -_.. muayenesını mu e....,p morga - --.. •- ,., 
etti. 1200 Şar.k: Demiryollan memuru intihab devresinin 3 üncü yıl içti - Ankara 19 (İkdam muhabİrin - dırılmış, tahkikata Müddeiumumi kalmıyacak surette isbat etmek "' 

Son vaiz tarafından şir.ket aleyhine açılan maı, Şubat ayı bütçe devresi sona den) - Erzincan feiaketzedeleri • muavinlerinden Orhan Köni elkoy- zıındır. 
(Cenabı .Mevliııi)nın perestq.. t~minat davası geçenlerde bitiril- Küçük Haberler ermiş hulunuyor. . . . nin vergi borçlannın affı hakkın - m~tıır. Fakat General Weypııd'ıl' 

karları yine şikayetlere başlamış- ! ~ v~ tazmınatın miktarını tayın ~u devrede ar: ::'e takdim ettıği- daki Uyiha Meclis Maliye Encü - •Frananı meydan ma1ıarebe>i> 4' 
tardı. U:ıun zamandanberi müte- ıçın ibır ehlivukuf teşkiline karar * .Maarif Müdürü Tevıfik Kut mız 1941 yılı Vılayet ve Belediye meni tarafından kabul edilerek Beykoz Anadolu feneri .tiği büyük boğuşmayı lakli,jlll 
hassir kaldıkları •-•lini görmek verilmişti. . . . müşterek kısrmlarını ihtiva eden Bütçe Encümenine sevkedil:ıniştir. cAtlantik meydan muharebesi• ~ 
· lar Ehlivukuf •çın Tıcaret ru ••· er VekAl.eti.:ı daveti üzerine dün ög" le y o 1 u ,,.. ıslıyor dı. • • '-"""" - f'e şimdiden anılmak isteaeı> • 

Bu arzuya Hükümdar bile iJtirak k8nın~ üç z~t .. seçilın.i§tir. Bun- t~ Ankaraya gitmiştir. Du·· n bı"r çok ı·t -1 Ham d erı· ve Beykoz - Anadolııfeneri yolunun eidal fiipbesiz bilbaua AlmaO ! 
ediyor, bir gün camiye gelerek vab 18: 3 N~ gunu toplanarak taz- * Universite Hukuk Fakültesi _ asfalt olarak inşa olunması karar - mamdarlan nazannı1a nihai ,.... 
vermesi için, (Cenibı Mevlana)ya mınatın mik~ını ta!ın ~ek ra- nin son sınıf talebeleri tarafından h }" J td• •ft•k d ı laştırılmıştır. İll§83t.a hemen baş - ee)'i istihsale ço.k yardım ede~ 
&stüste ricacılar gönderiyordu. porlarmı Asliye Bırıncı Tıcaret hazırlanan veda balosunun Nisanın a at ma 1 ge 1 tı ı epo an lanılacak ve 26 bin lira sarfoluna - tir. Fakat abluka ve makabil~ 
Cenabı Mevlini; bil ricalar kar- mahkemesine vereceklerdir, · 1 • • gun· - ar , '11 katli _ caktır. lnka ile ima bir vade içinde v•_,,,,. 

Muhak 4 N
. .. .. __ 

1 
ıncı u ~ o yan sa s: 1 lan 

şısında, bir müddet sükut etti. Fa- eme ısan gunu, og e- !onlarında yapılması kararlaştu-ıı - Bunlar arasında 15 bin Belediyeden habersiz R.yar memur arının mallf ı.- Mösyö Hillerin teı.r~ı. 
kat nihayet, bn umıımi arzuyu red- den sonraclır. mıştır. Belediye ayar mernurlannm ma- gibi (1941) yılı içinde davayt ıı-" 
d~de~yerek, perestişkar.· ları.ııa se· • * İngilizlere yapılan 40 bin bal. sandık teneke de var aç 1 1 a m ı ya c ak aşlarının ücrete tahvil olıınması letmek çak müşküldür. . 
vındirm k di. * T la"•••n-'• s '-·- ı..,. . . . . teklifi, Şehir Meclisince gelecelt B" 1 h ... -lli' 

eye arar ver 1 ar ~--. a""' ıııı-6m- yalık tiftik 1ıaahhüdünün müddeti Dün memleketimize mühim mik.. Yenı zalııtai belediye talımatna- mali yıla t•hır" ı' muvafık go""rül" mu··ş- maena ey denebilir ki çe<Y..,f 
Bir Cllma günü, eshap ve yara- 1 da 11 numarada oturan Dimitri og-- bu ayın nihayetinde ~n• ermek _ · ~ ııöalerile Jıaadetüği Atlantik ; - tarda ithaiat malı gelmiştir. Bu eş- mesinin •Ham deri, tiftik depoları• 'tür 111~ 

ııını -~oplıyarak - bugün (Alieddin lu Yorgi adında birisi, dün İst>kli.l tedir. Birlik ve İngiliz mübayaa yalar meyanında 15 bin sandık te- hakkındalti hükümleri dün Şehir · ün mıtharebe•i yalan bir • ~ 
ca~) a~ alm_lf _?lan : (~~le ca- caddesinde bir tramvay ile bir oto- hey'etjnin eksperleri şimdiye ka _ neke levha, 1610 otomobil Usttği, M r . _ kere Cabu.l f \ ve ıı1.eniıı mücadelesi değil, ---" 
m'.ı)ne gıtü. Bııyuk murşulin ca- mobil arasında sıkışıp kaim'§, muh- dar 30 bin küsur balya tiftik mu- l629 naI, pamuklu ve yünlü men_ ' ec ı•mce muza ve o- lkı• kıgmef[ı- bizzat Büyük Britanya ada~ 
mıye gelecefini Iıaı.er alan Selçuk telif yerlerinden ağır surette yara- ayene etırrişlerdir. Bu miktarın da sucat, elektrik kabloları, kireç kay- lnnmuştu.r. Buna göre depoların yapılacak bü: ibraç amelıY ti 
S~lt~ da, maiyyeti ile beraber ca- !anarak Beyoğlu hastanesine kal- :ıeslimatı yapılınıştll'. Birlik ay so- mağı, çelik tüpler, radyo levazıma- inşa, tesis veya işletilmeleri için kaqı gisterileeek aksü~ '-'. 
mıye ptap elmİfti.. dırılın.ujtır. nuna kadar mütebaki tn-ını ta - tı, tıbbi - kimyevi ecza bulun • Belediyeden ruhsat ılımak mecbu.- m e Z Q r t Q Ş l mabv-ettio-. HarikvlHe ... :,/ 

O ııüıı. caal ile elvan. bir mah- * Denizyollarının 212 numaralı mamen teslim edecektir. maktadır. ri tutulmuştur. lerin, diin7ayı lıayrete dü~jl 
vikwl•rıa lehadııl.üs ede""'-~ 

---------------------------------------------------- Sökülüp z iyan Berlinılen sık sık tekrar edi~ 
E D E B 1 R O M A N : 122 - Altı -ay oluyor, tekrar bir mek- beline kadar saplanm- için altı lunmadığına o dakikada hükmet - o lma d an müze y e ancak biyle tarihte ı.m --~ 

tup aldım ... Bu mektubta da bir ay kifayet etti. tim ... Sadiye hanıme'.fendi, şimdi loeri eomali olınıyan bi.r tıa,,,-ç o B A N. y 1 L D 1 z 1 yığın şikayet. isyan var. Benden - Ne diyorsunuz! meşhur . simalardan oldular. Bey - kal dın ima lıdı r mataf elabilir. ıı" 
muavenet bekliyor ... Manevi yar - oğlunda bir apart d otunı fil'1' .. y Rl - Yalı zaten evvelce satıl.mıştı ıman a - Geçen ıün guetemiade _,- Uzun nazariye yerine 1 11"'" 

azan: Malunıll YESA 1 ctım istiyor! Doktor, ben hissiz, Hisseli olduğu için satılam&mJ4 üç yorlannış .. Bir kere Galatasaraym har Türk hattatı Ri!nmm yazı. bahsetmek vaktinin getınel< ısl;ıı 
- Azizim, ya, biz, insanlar na - tarak sür'atle so"" yleru"yo.,~u- ıvicdansız bir adam değilim. İnsan- beş kırığı da nihayet mürabahacı- önünde tramvay bekliyordum. O - ıılduğu hakkında.ki (Göel'lı~ O'' 

" · !arı birbirine tercih ederek seven tomobille önümden ge~ti. Artık ı·- sile yazılmıı iki mezar tapna ··~•-·- .. ...,._, dlS'11 I' 
kikaten aslından fena mahlfıkla - - Neler duymadım' Eg'e arada lar kaoattı. Elde bir konak kalnuş- ' dair bi:r fıkra vardı. Fakat ba mu__,, ...,; ... dur ve keD ..,e 

. . ··· r 'veya kin bağlıyan bir insan olma- fice yolu tutmu ş•. bahse .ı-::. b ' dis ler h" .,.ıı...-
nz, yahud fenalık bizim muhake- Nıgar, o zavallı kızcağız olmasay- ldı_ d b 1 . Kims d hiç tı, onu gıiya kiraya verdiler. Fakat taşlar lıili oldukları yerde dur- ....,.er a e ıç 

• . . . 1 gımı a ı ırsın. e en ,... 'l ..,.._ •-L. m1e memôo de deg- ild.ir ır 
memizden geliyor ... Iyilik ve fena- dı hıç alakadar olmazdım Bilir b" bek! 00 . - . h ld 

1
. üçüncü aya kalmadan ona da borç- ,eını ~m; .... e eye tutuna- maktadır. Yeni açılma.lı:ta olan --. · 1) . 

· · · - · ır şey em ıgım a e e 1 - ı rak ğ Bütün İtalyan orduıarı.ııJP •· '' lığın miyarı, kendi zevkımiz, his- mısınız, o çocuga karşı ne büyük min erdiği .. .. . tt·-· k d ular haciz koydular ... Doktı:ır; o, a ır agır a) a"a ı.~"'''"'-'!•l, tıt- Edinıekapı - Eyüp yolunun a- ,ro• 
sim iz. Bize fena gelen bir şey, baş- \ zafım vardır ... Benim gibi yalnız ıh k '.. ;.:c~': ~t ıgı ~ ar gördüğün, bildiğin, hic bitmez zan. rek adımlarla pencereye doğru }'Ü- çılması dolayısile bil iki çok kıy- yayı tahliyeye mecbur 01 50µ•1; 

kalarına güzel görünüyor Sadiye vaşamai1a mahkılm ihtı 1 1 er ese mu ı 0 ıs erıın. a - edil tte b - rüdü· metli ••• da bel.ki oradan sökü- Trabluaıa kadar çclulmeler'• ,>11 

•• • '. 0 yar ann ye- ı kat küçücük bir şartım da var. Mu~ n en S€l'Ve n ugun on para - · ..,, d• · ( 
haıum o gunden sonra Numan " kl •"·- F k t li ı k lm dı n1 B .. -- ,.,.,k dmn ldu değil" lu""p :u"yan ola-·1-•-. 

0~'---ın tide, Ba!:e:istanıla, Eritre ~d ' lgane z ... ı çocu a.uu. a a e m. 'avenet, liiyık olanlaradır. Sadiye ar a a ' a ıyor musunuz? On 1 :--- .~- ,,.. an o .,....... ......,. -. ~ 111 , 
ka~t~a b~>raber yaşadı, den ne gelebilirdi? Evvela, buna hanıma gidip ne söyliyecek1ımı? O- !paralar kalmadı .. O antikalar, mü- mı? Bıraz pencere açsak... kendi hocaıı.ı olan o zamanın bütün Afrikada tu eli'''~~. 

e ~azım, kulaklarına kadar ihtimal veremedim. Her geçen gün, na ne suretle yardım edebilirdim? ıcevherat hepsi şunun, bunun elinde Pencereyi açlıı.lrtan sonra başını reiııiillaattatiııi iıımail Zühtüye ı flaunmala menileri aramak!ad ~I fiı l ',, 
kızarmıştı b ait olan bn taşlar1,11 biri sülüs, an nazariye eg , .. , '' ,, · enim zanlarımı, tahminlerimi, Kendi safiyetime gu""ldürmH• ol - ,yok pahasına kapatıldı ... Beni ça - yavaşça pervaza dayayarak içmı" · İ 1Y 0 •• ı• 

Yanı,. unla ı di d ğil' ' ? h tt• ..., biri de tiliktir, En m~ı.ur Türk Yanan ordusunun ta • .. ~ - on ev en e mı. a. a ünıidlerimi tıekz.ib etti. Bir maktan b~ka bir netice vermiye - ğınnasının sebebini de sonra öğ - çekti. Veli bey, ayaklarının ucuna ~... 1 .. y ı\:r vııth•• J 
Veli bey, fesini tekrar b~ına giy- gun konağa gittim. Kapıyı yüzüme ceği muhakkaktı. Mektubu yırtıp rendim. Numan kaptanla başlıyan bakarak, elleri arkasında dolu• - hattatlarından Rakımın el yazı- crını unan ve - na · ~ı·~ ·,~ 
· t" "a kalkt il · . t ord -..- sı olan bn iki kıymetli taş mu··_ zisinden tardederek Adr<Y .• d•'· 

mıı; ı, aya., 1• e erını pan a. kapadılar. Bizim gibi saf insanlann !attım, cevap vermedim. rez·aıet, tabii polise kadar akset - Y u: · s0 • 
1 bl · k k, zeye kaldırılamaz mı acaba? biline doifu sürwelerı 
onunun ce erme so ara Cemil kalbile .o. ynanılmamalı doktor? Ka- 1 Cemil KAz>nı, parmaklarını çıt - mi•! Meg" er konakta karı oynat - - Bu,· bır" değil, beş değiL· .. Bu ·" 

K" bakt 1 ..., Taşların bnlıwduğu mevki, Zü- iltir. il"' azıma ı:zun uzun ı: pının guç açılışından, hizmetçi kı - ,latıyor, ara sıra gözlerini kırparak, malar, ne illemler yapıhnıyonnuş! kervan hergün bir yolcu alı-•nr. ıııP f 
H Ar da _,._,,_ uk k k , ~ lali çeşmesi ile Emir Buhari ara- Oiier tar. aftau AJoıaı>Y_ •b.''" .. ~'' - ayır. a ı.u.A«ll, m ave- zın tutu onuşuşundan atlabıldı - kendi kendine tekrar ediyormuş Mahalleden deflemisler .. bana kıs- Cemil Kazım, bog·uk bir sesle·. 1 • ...- I"' 

1 k b alet lar d • anladım smda ve Emir Buhari'ye sapan garistanı Üçüzlü Pakta ı. d• b~ ~ 
e yo ·· u rez ay ca evam gımı ··· gibi cevet, evet!• diyordu. men Numan kaptan, kısmen de ta- - Yazık, dedL " 

ettı.i yolun ağzında ve sol tarafında vaffak olmaları ve akabıll r<Jııl''•iP 
· Yorulmuş gibi derin bir nefea a- Veli bey, gittikçe asabiyeti ziya- nıdıklar anlattı .. Numan kaptanın Veli bey, onun önünde durmuş _ caddeye iki metre kadar bir me- bu memlekete AhııaJl _o~1 fiil• 

Cemil Klzımın :yüzüne bakma - larak durdu. Yazıhanenin kenarına deleşerek devam etti; adetıa iftiharla bahsedişini gönne- tu elini del'' vor, 
0 

___ .... ___ _._,_,, _,_,_,, A~- ____ ... ,____ Al • omuzuna lıoydu: safeııl.edir. <.okm!lları nazariye 
' --..._.. ~ ~·- ~--.... dqaciı: - 111 ay! Onun bataklıja yarı liydin! Dünyada sebepsiz katil o - (Dallll nr) (Devamı 4 ünciİ 
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t GÜNÜ t'ıl [DÜN DEN, 1 SiY ASI•• AS E _ 

' i c M AL i -4 Umumi harpte bende ihtikar 
1 BUGÜNDE 

. h' öre ı· t"d A adde Almanların büyük lık F k t b Macar H. Nazırı Daılytelegrap a g p ı aı ~ bahar taarruzu t;aŞ!adı yap t 1 m . • . a a u, 
B 1. ·d· ı· d Nazi yoksuzlugundan Çörçilin nutku dünya efkiırı u - zoraki ve hilmiyerek olmuştu ... er ıne gı ıyor spanya a mumıyeoini Atlantik üzeruıe çek-

•• f fi d .. .. .. ıruş bulunuyor. ıngilız mcmbala - yazan : H 1 K M E T N l S A N 
N . R.b nu UZU zayı a ı Macar sanayıı buyuk rından verilen bir habere gure, Al- -------------azır Berlınde ı - . k . manlar İngiliz münakale yollarını İskender Fahrettin Sertelli'nın etti: 
hentropla görüşecek 1 Almanya ile hır S 1 kın t ı Ç e 1 Y.0 ~ kesmek kin havad~, ?eni~ üstünd~ 1 (Son Telgrafta. neşre~ckle ol - - Mademki ticarete intisab et -

.. Spany~ Budapeşte 19 , \ A.)_ - :a~_s. İp ., -. '"rrla buyuk bir taarru iduğu (Büyük Harpte donen dolaP- tiniz, artık sık sık sizi göreceğimizi 
Budapeşte, _ 19 (A.A.) - Stefanı. işbirliğı yapmanın za• jtidai madde yoksuzlugu yuzund~~ za geçmışlerdir. Bu gayeye varmak ıar) başlıkla enteresan tefrikası ümid ediyorum ... 
Macııı: harıcıye nazın Bardossy 1 .., } mı muhtelif Macar sanayı şubelerı bu- .• , - ··· uc. ı • lw • • : ve korsan 0 keşmekeşli devre ait, benim de, Vesikaları bizim ahbaba, yine 

~:rın ogled.en sonra Berline hare- rarJı oldugunu an a Ş 1 yük bir sıkıntı çekmekte devam e- gerrulerini hep birden kullanmak- bir çok hatıraları anmama sebep Lebon'da ertesi gün için kararlaş -
t edecektir.. . Londra 19 (A.A.) - Daily Tele. diyorlar. . . . tadırlar. oldu. Bunlar meyanında, mahud tırılan randevumuzda verdim. Min-

v N~ır, Berlın'de V~n Rıbbent_ro_p graph gaze11esinin Lizbon muha~- ı Gazeteler her gün ar_tan ışsızli - M_alUın olduğu üzere ko_rsan ge- .Men'i İhlik'1r• Cemiyetine temas nettarlığını, bir çay ikrarnile öde -
e dıg~r Alman şahsiyetlerıle goru- ri Alman nüfuzunun İspan~ada za- ilin tchlikelerınden rnutemad_ıy~n mısı ve deniz altı Umurnı Harpte eden bir tanesi vardır ki, istemlye-

Şecektır. Beblın· 'de iki üç gun·· fa uğradığını bildirmektedir. Halk bahsetmektedirler. Vazı~et buyu~ , te kullanılmış silah l ardır. Bu de - rek, bilrniyerek, nasıl gafil avlanıp Bir kar gün sonra, vak'ayı, tica-
~ Bardossy, Alın 1 1 ık bir iş birliği yapil- müesseselerin kapandıgı şımali ; fakı teşebbüsün hususıyctı tayya.. · Zoraki ihtikar• yap ı:!ınıı canlan - retle iştigal eden bir dosta an'at -
alacaktır. • an ar_ as 

1 
bedil ek şeyin Transilvanyada pek ciddidir. Men- 're, denizaltı ve korsan gemilerinin dırdığından, 0 vakitki toyluğuma tun. 

Küçük haberler 
dıgı takdırde kaJ f ele olduğu _ .ıucat sanayii bilhassa müşkül şart- beraber kullanılmasıdır... mi•nl olan bu hatırayı nakletmek- - Sandık başına ne aldın? dedi. 
kazanilacak olan an az ~fkarı u _ ıar içinde bulunmaktadır. Ayak - Hitler bundan evvelki nutkun - te~· kendimi alamıyorum. - Ne gibi ne aldın? ... 
nu anlamış bulunuyor. ._ kabı fabrikaları işlerini bırakmış- .da Mart ve Nisan aylarında İngil - - Böyle iş bedava görülür mü? 

· d '"' b '-";•af kısmen ın- · · 1 h""k. "tt"k İh k 
• munuye eıu u u.,.._, . . _ !ardır. Çünkü deri ıhtıyat arı u _u 

1 

tereye deniz hücumunun gı ı çe Bir gün Lebon'ad otururk<'n an- Men'i ti kar Cemiyetinden opa-
l> Paria_ -::. Başvekil muavmı Amiral! giltere ile yapılan yeru tıcar~t an _ met makamları tarafından tesbıt artacağını ve büyük bir ttı.arruz ya- asıl Halebli olan ve harb dolayısıle rılan her vesikanın azami, vasati, 
.::.._~<ilin oı;leden eonn. VlchT'J'e dön- ]aşmasından ileri gelmektedır. An edilmiş ve kundura imalatı durdu- pılacağını bildirmişti. Fakat bek - İstanbulda ikameti muvafık görü- asgari fiatları vardır. Bu fiat, ma -
__,,.,.... tbikil meşgul olan 1 ' ld" L.k dı 1 · · "d • · h · h • ~ _Başvekile vekiUel eı- !aşmanın ta e rulmuştur. enen büyük ilkbahar taarruzunun len bir Fransız tanış ge ı . a ır ın cınsıne ve gı ec!'gı şe rın e em 
ll>ekıle olan Fadden. diin &k4am beya.nal İngiliz memurları İspanyolların bu deniz altı ve üstü harbi olduğu arasında, cMen'I ihtikar• Cemiye - miyetine göre tebeddril eder. Me -
::. bw1111&r>1< mam.vra J'&pm&kla oıaıı milli grupunu cerihadar etmem.ek Hitler Romanyanın ye- bilinmiyordu. Şimdi anlaşılıyor ki tinde bir işi olduğunu ve ~ktor ısla Halebe, sandık __ başın_a beş lira
s ~>kan filosunun pe':'icmbe cunu l l · • takdir bir derecede ih- • f• • • k b 1 ettı• Almanyanın büyük ilkbahar taar - Nazımı tanımaklığım dolayısıle bu dır ... Bu hesaba gore hıssene tam Ydııey e reJcceflni bildirmiştir çın şayanı 1 nı Se lrJOl a U şimdi" · - l" k . d .. ·· - f 

• "·~-........ Burada M • rlstanla . k. h eket etmektedirler. . ruzu budur. Bu taarruzun ye işe tavassutta bulunmamı rıca et - yuz ıra omısyon uşunuyor.. e-,.._ --.a.,...,- - :ıca tiyat arane ar B ı- 19 (A.A) - Hıtler bu - k d . d . b.. değ"lt 
-.......,.ya arasn<la cerey11.U eden lkilsadi 

1 
bir memlekette 

1 
.. er_ ın .. . · ' · ı a. ar aldığı netıce şu ur: . . . ti. Bu adam Halcbde doğmuş, u - ına ı ... 

""'-ereıer nlhayetlenmiştlr. AJmaııya J Bunlar aç kalmış . ktedir _ gun oğle .u~~m. Rorı:anvanın ye.ru Ingiliz bahriye nezaretli bırıncı yümüş, eratla büyük bir ttuhafiye - Sen çıldırdın mı? .. On para 
~ mü~en:lert dolı:lor Clodius çalıştıklarını hissettırmeme ıBerlin elçısı .Bossy'~ı. kabul etan.ış~ hafta sonunda 140 bin, ikinci hafta maı;azasının sahibi bulunuyordu. almadığım gibi, ahnağı da tıasarla -

11 . •lmlşhr. jler. tir. Bossy, Hıtlere ıtirnadnarnesını zarfında da 90 bin tonluk gemi za. _ Malüm ya dedi benim mem- mamıştırn ... 
tı..aı":::.. <~:~::~en-b~·=~~0111';!ı:! \ takdim .. -:_ylemiştir. Von Ribbent - yiatı olduğunu bildirmiştir. Filvaki lekette bir tuhafiye ' pazarım var. - A evlad, dedi, bilrnedi!tin işe 
tıg Ortodoks papas reııen lklncllı:i.nun- r, A k a haberleri 1 rop, mulakatta hazır bulunmuştu;. bunlar ehemmiyetli rakamlardır. Fakat vaziyet icabı, başka işlerle ne karışırsın .. Senin gibi üç beş ki-
~ isyan lıarekethwı iı;llra.k el1.ilılerin- ~ n ar J • . A • • Fakat geçen harbe nazaran daha de mcsgulüm. Halepl~ kibrit yok - şi daha çıksa, piyasa bozulur, çığı. 
~':.'askeri mahlı:emeien> indi • A • Gandının.katı~ı ~ene azdır. Bund?~ b~şka il<inci haf:a muş, hlbrit istiyo~lar, tücc:ı-:dan .bu rı.~~.?n çıkar. Bugün ~er _e~i sür-

c.,,,._,ır - Uııııııııl vall Uo Oe.aylr, Hükumet bır }ayıba- tevkıf edıldı zayıat~.~n ~ır.~ncı haftadan 50 ?10 maddeyi almak içın cMen'ı i_hUikar. dugun şe~~en m.addi b_ır ıstifade 
l'ıı.ıu.""' Fas mllmesslllert General • • Jdı . . ton duşukluğu de taarruzun gıt - 'Cemiyetinin vesika vermesı ıazun. !beklemelidir... Öyle bir devırde :•1rııcıd'm rtnııeıt altında topiıı.n.mış- yı Mechsten gerı a Londra 19 (A::':·> - Hındis~.an tikçe arttığını ifade etmiyor. Bu - Herkese vermiyorlar, ben Fransı - yaşıyoruz; ar yılı değil kar yılı! ..• 

"'°· Ank 19 (İkdam muhabirin -1 ra_dy~sunun v~rdıgı habere. gore nunla beraber yalnız iki haftanın zım, ban-:ı Wç vermezler, bu itibar- Bizim Fransız, hem beni kandır-
d ) ~~evlet Sanayi ve Maadin Hındıstanın rnudafaasına. aıt nl : neticesine bakarak bir hüküm ver- la Cemiyete görünmek istemiyo - rnış, hem de sayemde elde ettiği 
t::kkülleri ve sermayesinin ta - zamlara '!'.uhalif. ha:eke~ınden :;o mek doğru değildir. Ancak Ame_ - rurn. Bu işi siz başarabilirseniz, tan başka, bana verilmesi l~ l<iel-Roterdam 

(Baı tarafı l inci sayfada) 
~'daki petrol edpoları da şiddet
e bombalanmıştır. 

bo Ağı:r bombalarla bir çok yangın 
iıı ın?&sl dılmış ve Kicl'de bir çok 
la fılii.kJ.ar olmuş ve büyük yangın-

t ~ıkarılmıştır. 
Wı!heirnshaven'de de infilaklar 

01ınuş ve yangınlar çıkmıştır. Bu 
~angınıarın bir çoğu pek büyüktü. 

1 °tterdam limanında petrol d~po
atında bir çoğu pek büyük ınık -
~asta olmak üzere yangınlar çık -
lıııştır. 

Londra 19 (A.A.) - Hava ve 
~üt emniyet nezaretlerinin teb
~gı: 

ta 12/13 Mart gecesi Mersey mm -
d kasına ve 13/14 Mart gecesi Cly
h • ııııntakasına yapılan hücumlar 
b~k~ında mufassal raporlara göre, 
k ık; gece zarfında Clyde mınta
y asında takriben 500 ölü, 500 ağır 
ı:ı:;ıı ve Mersey mınlıalı:asınad 
~a >ben 500 ölü, 800 ağır yaralı 

tdır. 

ş devlet tarafından verilmek layı _Ganaının ~atib~ . dun te . ar rikanın da yardımile İngilterenın minnettar kalırım.. gelen komisyonu da iç etmiştı! 
ıııa~le kurulan 1ıeşekküllerin mü- tevkif __ edilmıştır. Ka1!ip daha bır - çok tekemmül ettirdiği denızaltı Ben, 

0 
ana kadar ticaret denilen Bu hasis ve para canlısı l\iiam -

su~:besine dair kanunun bazı mad kaç gun evvel hapısten çıkmıştı. mücadelesinde de muvaffak olaca- şeyin et• sini bilmediğim gibi Men'i dan intikam ıl!rnağa karar verdim, 

draclerı·nı'n tadili hakkındaki lay. iha - · ı;ı.- daima söyle_nebilir. Almanya ve ihtikar Cemiyetinin başlıca ne gibi ve_ bir fırsa .. t bulup, bu k_ara_ .. rı tat-Maadin Nizamnaıreıi tadil dl ları hükıimet Meclisten gen al - . Italyanın denızaltı mevcu arına işlere baktığından da bihaber bu - bık mevk.üne koymağı düşünm.eğe 
tır. edılecek ve denizaltılarının kullanılmalan lunuyordum. Bir yanlışlığa mahal başladım. 

mpl§ l f • • k d 0 Ankara 19 (İkdam muhabirin.• için zaruri bazı şerait göz ~~üne a.. kalmamak üzere, muhatabımdan 
etro O ısı a r SU den) - İktisad Vekl!eti Maadin llınırsa Almanyanın bu mucadele- sordum: 

tasdik edildi nizarn~~~~sinin yeni icaplara gö - de ~ü_yü~ rn~vaffaldyet temin et - _ Orada ne diyeceğim, l<lmin i-
Ankara, 19 (İkdam muhabirin- re tadıli ıçın te11kikler yapmakta - mesı ihtımali çok zayıf olduğu an- çin alacağım? .. Doktor Nazun be _ 

dır. !aşılır. nim tüccar olmadığımı, hele kibrit 
den) - Petrol Ofisi kadrosu Heye- AFRiKA HARBİ işlerile hiç de alakam bulunmadı -
ti Vekilece tasdik edildi Kadroda 7 "} } k İtalyan Somalisinden Habeşista- - b"lir d di 
bir umum müdür, bir muavin, 4-00 mı yar ı na girmiş olan ve Harar'a doğru i- gı~ c~vab;nı ~azı:lırmıştı! 
liralık iki müdür, 300 liralık bir h • t lerleyen İngiliz kuvvetleri Daga • _ Doktoru tanıyorsunuz, söy -

""d"" b" k b.. r k trol .. 1 ta s ısa bur'dan sonra bunun 150 kilomet- !ersiniz, size on, on beş sandık klb· 
mu ur, ır aç . uro şe ı. on or, B tarafı 1 inci sa fada) re şimalindeki Ciclga şehrini zap- rit vesikası versin. Başka bir şeye 
1.8 memur daktılo ve saıre, vardır. ~ aş . . . Y .. _ tetmi !erdir. Ciciga, Berberadan ve 
Ayr.ı:.a ofis depoları kadroları da re, meb us~n meclisi. rnaliye __ encu Mo aşd·ı sudan Harara giden yolla- karışmayınız ... 
kat'•il tir menınde ızahat veren mudafaa g ş h Ertesi gün Men'i ihtikar Cemi -1 eşmı.ş · t tb"k· ·1 ük" elle! rın te15ki noktasındadır. Harar şe - yetinin bulunduğu Cağaloğlunda -programının a l l 1 e m c·b t• d . 

* Birkaç gün sonra, Bonmarşenin 
içinden -şimdiki Karlman Pasa -
jı- Tepebaşına geçerken, onunla 
karşı karşıya geldik. 

- Aman, dedi, çok iyi tesadüf ..• 
cins kibriler Haleptıe makbul de -
cins kibritler Halebde makbul de-
ğil. Bunları değiştirip .Süeduaz• 
ııandıklanndan almak kabil m1 a -
caba? ... 

Go .. ztaşı ve potas · · m! üd"" ·· Kn d ıri ise Adis - Ababa - 1 u 1 emır- ki merkezine gittim. Kapıda ve i -teşkilatın umu m uru u - . d"l bil ,.. 
k sen Amerikada harp malzemesi ı- !yolunun ~iıdafa1a e 1 ktae deceı;Eı eltn çeride bekliyenler, merdivenleri 1- vesikasını uzattı. Ertesi günü, ta -

idhal edilece ' .._ k ·· ·sı•L :son mevkıde bu unma ır. r - nı·p çıkanlar, bu kü_çük binanın her yin ettiğim saatte, beni İran sefa-mal eden veya e1ı .. ıue uzere ı J.tUı , , • • 

- Veriniz, değiştirelim .. 
Cüzdanının içinden titrn!t elleri

le, gayet mühim, mahrem bir ve -
sika verıyormuş gibi, mahud kib•ıt 

Ankara, 19 (İkdam muhabirin- edilmekte bulunan 784 fabrikadan re'deki Keren de ~lduğu ~100. Ha_- tarafını doldurmuşlardı. Güç hal lrethanesi önünde beklemesini ten
den) _ Satışı doğrudan doğruya /61 ine İngilizler tarafından serma. rarda da !ta~~n arı~ .b~ bır ile riyaset odasına girmeğe muvaf.. bih ederek yanından ayrıldım. 

.. tahsile yapılmak şartile ithal, ve konulduğunu söylernistir. m11:1<aöveı::e }doske~~nlende Hene - fak oldum. Kapının karşısındaki Ertesi gün, buluştuğumuzda: 
rnus . . · kuru tan DEMOKRASİLERE GÖNDERİ - bı ır. numuz. e. ı gu . ~r arara masanın önünde, reis Hüseyin Ca- - Azizim, dedim. Sandıkların 
edilmek ve kilosu yırmı .. ş · LECEK YİYECEK karşı kuvvetlı bır İngılız taarru - hid bey oturmuş, yanındaki koltu- değiştirilmesi ihtimali var. Vesi.ka-

Amerı• ka satılmak şartile harıçten goztaşı ve Ruzvelt gaze~ciler toplantısında zuna intizar etmek yerınde olur. ğa da ikinci reis Doktor Nazım gö- yı geri aldı!ar, fakat.bir ta~~ -
~ potas ithali için İzrnır Incır_Tar~ beyanatta bulunarak İngiltere ile mülmüş, hararetü bir şekilde ko - ubetler dogd~ .. Vazı.yet .. mühim. 

b•~liıı 19 (A.A.) - Yan rcsrnt mem- Şirketine 650 bin. lira tahsıs ed - sair demokrasilerin vitaminler de s U f İ y e d e nuşuyorlar, girip çıkanlara vesika Sandıkların sıze aıdıyetını haber 
>..ıı,,!,lldiriliyor: . . . mesi Heyeti Vekilece kararlaştı- dahil olmak üzere yiyecek madde- ;:anziın ve temhir ediyorlardı.. almışlar. Bir miktar para rnukabi-

h~ bir Ya Monreo kaıdesı hakkında ıldı 1 . ihti a !arı için bir liste hazır- Muhite yab.1ncı olanlara has bir linde işi !ehimizde halletmemiz IA-

'SAYFA - :J 

Beyazıtta b 0 ndi, 
Şehzadede indi! 

- Kim bu? 
Diyeceksiniz. Kim olacak, açık 

havada bile bir, iki yüz metrelik 
yolu yürümiye üşenen tembelin bi
ri... Eğer bu zat ihtiyar, tirit, has
la, sakat bir insan olsaydı, bu hare
keünde belki mazurdu. Fakat ben
den çok genç, benden çok sağlam 
biri idL Bari, akşam, geç vakit Be
yazıttan binip Şehzadede indıği 
ram vay tenhaca olsaydı, yine ne iso 
diyelim. Fakat üstelik beş kuruı 
vererek bir, iki yüz metrelik bir 
yer için o nkıntıya katlanmanın 

ne minası vardı :;anki? 

Genç, dinç, sağlam adamların h.,. 
le hava açıkken, yakın mesafeler 
için tramvay ve otobüı.lere binme
leri, bence fuzuli bir tembellikten, 
yahut da kibar kuıntılığından baş
ka bir şey değildir. 

Benim, ki işime gidip gelme yo
lum hayli uzundur. Fakat öyle iken 
açık havalarda ne tramvaya, ne 
otobüse yanaşır; hele işiın acele de
ğilse tıpış tıpış ve ferah ferah yü
rüyerek ifime gidu, gelirim ve bu 
yürümelerin de vücutça daima 
faydasını görürüm. 

Eğer tramvay dolu olduğu baldo 
hava açıksa benim için mesele yok
tıır. Dolu tramvaya tıkılıp da sıkı
lacağıma açık havada kollarımı sal
lıya sallıya, rahat rahat, yola ro
van olurum. 

Yürüme öyle tabii bir spordur, 
ki onun sıhhi faydasını, ancak yü
rümeyi sevenler bilir. 

Ocman Cemal Kaygılı 

Besim ÖmerihtL 
fali dün yapıldı 

Merhumun hatırası 
taziz edildi 

Dün ttnıverslte Tıp Tarihi Entltüsün
de, merhum profesör doklor Besim Ö
mer Akalın'ın birinci ölüm yıldönüm.ü 
mü.nasebetlle bir ihtifal yapılmıştır. 

BUtün tanınmış doktorlarımııuı ve 
merhumun akrabası ile yakın dostlan
uın ve brçok tıp talebesinin hazır bulun
duğu bu ih\ilalde söz alan Üniversite 
Rektörü Cemli Bilse! bir hitabede bu
lunmuştur. 

cAzU: arbdaşlarıın• di7e .aze baflIJ'llll 
Rektör ham- bu.lu.nanlan, iki dakikalık 
bir sWdlta davet et.miştir. 

Merhumun hatırasına hOrnıeten derin 
bir sessizlilı: içinde iki daluka a7akta du
ı-ılduktan sonra, Rektör sözlenne &öyle 
ıı.vam etıni~tir: 

- Profesör doktor Besim Ömer, için
de bulunduğumuz büyük ilim müesse
sesinin intihaplA basma ıeıen ilk profe
sordür. Dersini ve kliniğini tesis eden 
bizzat kendisidir. Besim Ömer, bp ilml
ııin memlekette en büyfilı: hAdlmidir. 
Bi~tiln meselelerde kendisini daima çok 
dikkatli ve çOk :ıek:Alı gördüm. Nihayet; 
Besim Ömer tam mlnaaile bir insandı.> 

Rektörden sonra pro.tcsör Akil Muh
tar Özdem, Pro!esör doktor Nihat Reşat 
ve onu müteakip, Scrvetitünün sahibi 
meb'us Ahmet İhsan Bi..'Sım Ömer hak\.a.v1 uıınan cnıcmasyonaı mabıyette r · erı Y ç . . . K - er yen· hu·· ·ı z s· b ·· uh ·b b' t b 

'•b he.Yanaııa bulunmaınjŞ olmakla be- lanmas•nı sıhhıye nezaretınden ıs- om ıs 1 - yadırganlıkla doktorun yanına gı - ım. lZ ugun m arı ır e aa 

..,.,:;· Füıırer ve hariciye nazın Al - Londrada feci bir tediğini hildir~iş'.:iı-. kOmeti kurmıya tim. Ezberlediğim cümleleri ezile olarak bulunuyorsunuz. Bunun ne ba~~t =i~.:::~::ıı~!~.l~::~ ııı~,-~ııı bu prensibe aslA itiraz et - d RUZVELTIN .,,,. .. ~SSİLİ bu .. züle tekrarladım... demek olduğunu anlarsınız.. 
'" «Uı 1 ıvıuıvı.ı:. alıcr.ıyor bir halde merhumun kabri ziyaret e-ıı. ~ detaatıe işaret etmişlerdir. tren kazası O U BEYANATTA BULUNDU Ç T _Peki, dedi, kaç sandık? - Ne kadar lazun? Vesikayı mu dilmiı;tir. 

kında SÖ• söylemişlerdir. 

~!iııd:"~~~aze~U:. ıa~::::!Y~ L dr 19 (A.A.) - Bu sabah Londra 19 (A.A.) - Ruzveltin Beyrut 19 (A.A.) - Fransa yük- - On, on beş sandık kadar lıit- hakkak verecekler mi? RADYODA 
,,,,_ "°rulu. on a ı Lo dranın ik daki ·· sili H · sek komiseri general Deniz Şama federseniz... - Evet. Elli lira kadar l!zım., Dün gece radyoda Selim Sırrı Tarcaıı ..,tır suallere cevaben yapıl - saat 6 dan biraz evve n . Amer a mumes arrırnan b. k Alınız tarafından Besim Ömer ,,. •• haltk:ın"-<1.ı..'. k 'banli .. sünde Leyton'da bir gazetecilere beyanatta bulunarak gitmiştir. Orada ır aç gün kala - - Yirmi yazıyorum... - ··· • ..... -
~ ~;"" hariciye nezaretinde au cihet şar yo 60 kişi yara- emri altında çalışacak olan bir kaç caktır. Cahid !;eyin önünde duran Blok- Bu sefer, daha fazla titreyen par bir konuşma yapılmıştır. 
"'id~d"':fil:mektedir ki, Almanya bu tren kazası olmus ve 30 h _ urun yakında İngiltereye ge- General Dentz, yeni Suriye hü • not'tan bır yaprak kopardı, bir şey rnak!arile, yeleğinin içindeki gizli ---;;------
dıt; "' iki taraflı olması !Azım gel - lanmıştır Yaralılardan u as mem 1 d h kıimetinin kurulması için, eski ler yazarak bana uzattıı. ... Ve bir, cebinden bir elllilik çıkardı, ihti - Nazariye deg" il ~)ııııı Amerika için de Avrupa ili- k. ldırılmıştır. Ölen olma • leceğini ve bu. mem.ur :" an er bey E • c-"· olarak: mamlar!;ı. verdi. 
~ katışınaınak emcburiyetini ta - taneye a b" sür'atle birinin deniz tıcaretı, yıyecek mad 'laşvekil Ata yubı ile müza - = k' 

""' .... •ltığl telAkldslndedir. mıştır. Tren mahdud r ır bufunan deleri, tıayyare, top, cephane ve '<erelere devam etmektedir. - Artık görünmez oldunuz .. de- - Şimdi, benimle beraber geli - va a 
~liıı. ~ bu neticeyi çıkarmaktan Londraya gıderken ga _da . b' - uhtelif harp malzemesi mesele • Suriyede çarşilar kapalı duru - ü, ve gözlerini kırparak bıyık ~ - ~ dedim ve a:kaı:ıa takaı:ak, Hl- (Baş tarafı Z nci sayfada) 
''% •ttıtı takdirde Alman.yanın mu · vagonu uzerıne ın m ld ,. ·· d h" b" hadise kmam tından cSeni gidi seni!• dernek ıs - l!liahmenn Cagaloglundaki ınnu - . . . ~'lJıı~ırıer almağa mecbur olaca~ ~";ın ~~iryolunda husule ge- !erinde mütehassıs o u6unu soy - ı iorsa a ıç ır çı ış - ··en hafif bir tebessümle, ilave mi merkezine girdik. Nerede oldu- Bınaenaleyh nazar~y.at devrı çok-
,~ı....- ~ mabtillerde bild.iril- ış ır. . ts dir lemiştır. ır. ğumuzu bildıği için afalladı. cMen'i l tan kapanmış ve iılıyat başlamış-..__::--. len hasar ~hemmıve ız • 1 ah 

...___ İhtikar• Cemiyeti ile •Hiliiliah - tır.:. D. a ilkbaharm yaklaş~~sı 
tılar. Orduda iken bize kavga etı - Şimdi Sultan Mahmud kendi En ıtırdı. Ve, kırdırdı. tl'stelik: de, Ra • rner. arasında bir münasebet göre- muıdesı bu kadar hareket getırır-

,......_8üyük tarihi roman: 52 myein diye emirler verdiler. derun ricalile beraber kalmıştL A- miz paşalara Sultan Mustafayı boğ miyordu .. Yukarıya çıktık. Vezne- se bizzat vürudü daha müthiş ha-
Sı.J Az. N 1 o·· ld .. .. ld Ü 7 J Diye bağırarak korkanları da lerndar ve maiyyelinin bir kısmı durttırarak nefsini kurtıardı. ye yaklaş tun ve elin'ıdeki elli lira- rekelleri davet edcce,<ine artık 
'l tan ız ası UrU • başlarına topladılar. Ramiz paşa i.. katlolunrnuştu. Ve bir kısmı da kaç Ortada Sultan Mahmud, Ende - lığı uzatarak: kimse şüphe etmemektedir. Ameri---------------Y ·M Sarni Karayel- le Kadı paşa ve Moralı Ali efendi mıştı. run ricalile tek kalmış bulunuyor - _ Hilaliahrnere ufak bir mua. kada (yardım ve iare) kanununun 

<;ilıııc· azan. · ı... le eşkiya da - · şin baska bir şekilde, ve, kendi as- Sultan Mahmud, yeniçeri üzeri - du. Alemdar ve maiyyeti belasın- venette bulunmak istiyoruz, dedim, kabulü de söz mahiyetini aşan ve 1'ıı tı: u, nıesele kalmamıştı. Sul .- l~üşrnüştıü. Bu se ep kerleri~in de gemilerle beraber ye- ne Alemdar rnaiyyetinin sekban - dan kurtulmuştu, Yeniçerilerin bir h'.itfen şunu kabul ediniz!. bir hareket mahiyetini alan mü· 
!~ ta1ı~htnuddan başka ortada varı- gıldı. . •, Mahrnuda u- ni erilerin eline geçtiğini gördü - larını saldırmıştı. Sultan Mustafa- ~ğu kırılmıştı. Ahpap, bu sefer daha fazla afal- hinı ve kat'i hiıdiseler meyanına 
'lah,.. Yoktu. Binaenaleyh, Sultan Ağaları ıse, Suhan . . kesil _ 

1 
ç uk • ··ıd.. . sokulabilir. Hatta Japon Harıciycı 

~di~Udu, yeniçerilerin tahttan !emayı yollayıp toı;:~eş~~: cemi - er. . d 1 vücude [~.da Rusç yaranına o urtmıiş- Yangın arayıcıları at.eşten iki l ladı; aptal, aptal yüzüme bakı - Naurının takriben emsali yok bir 
elerine imkan kalmamıştı. mesini rica ve ken ıkelrı .. bildir- Kanlı ırakıntın üh" . "di getirdiği gün kadar Babıaliye yanaşama - yor<iu. şekilde şahsan Avrupaya kadar ge-

* • 11· · · tefrik edece erını yenı are e rn ırn ı · Sultan Mahmud, rolünü mük!!ID.. mışlardı. Biraz müsaid olunca işe 1 - Elli lira da sizin vermeniz la- )erek Berlin, Roma ve l\loskovayı ı\! ye erını . ..nün- .. . . 
liı., ellıd•r ta f al be t diler Bunun üzerıne saray 

0 
Bunun uzerıne Ramız paşa, Ka- mel oynamış bul.unuyordu. Alem - başladılar. zun, bunu reddedemezsiniz, malt'.lm 

1
iyareti de bir nazariye deg-il, bir "l · ~ ra taranı g e e - ··· · · D ""kkiinlar · · ·· · 8uı er, sırad S • _ deki mukatele de bıttı. . u ~ dı paşa, Ali efendı bır kureklı kır- dara evvelce imdad yollamamıştı. ' Arama esnasında iki demir ka - ya, muharib devlet tebaası bulu - iiildir. 

da e:rtııan a~ _e1kbıu:lıockagıb abagası evler hanlar yeniçerılerın yaralı !angıç gemisine binerek Üsküdar Eğer Ramiz paşaları ve, Kadı pa- pı açarak bir mahzene girdiler. Bu.. nuyorsunuz... Kanlı ve lı:at'i mahiyette har~ Ilı •~ ga ı e yag çı nı şı ' k isted"l d k k ti ·ı I t bula ~-~a, a.,,,uı düşt .. V it ·· k _ larile dolmuştu. .. .. . .... tarafına geçme 1 erse e a. şaları uvve erı e san gece- rada Alemdar ile başkadın ve ha - O da elli lira çıkarıp veznedara ketler, teşebbüsler başlamıştı-r bi-
ti) ,~~a Sekban ~ele;• o~d~.~ni:e- Tarafı hükümet galib gorundugu raya çıkamadılar. Üsküdar da_ ihti- den geçirmiş ve Babıali üzerine yü- remağasının cenazeleri yatıyur, al- teslim elti. İkiıniz de makbuzları a- le ... 
İ'eııı e l'lıukatel.- mühim olmuştu. bir sırada Kandıralı Mehıned na~ ili içinde kalmıştı. Oradan yuz el- rütmüş olsaydı, Alemdarın kurtul- tın, cevahir keseleri sandukçalar - lıp çıkarken, muammayı çözmeğe 
leı o!~tılerden de beş bin itişi te mında biri Kasımpaşaını: getlek:. ti kadar Rumeli askerile bir çek - ması muhakkak olurdu. la duruyordu. Derhal yeniçeri ağa- çalışan ahbab: 

ı\t. u: • Tersane Galata, Boğaziçı ve s u- tirmeye aktarma ettiler ... Marma- Sultan Mahmud, bunu yapmadı, sına haber verdiler. - Monşer bey, di}'<lrdu, bir şey 
' · 'Ş ,;, ·· ' · f" Here cesa - dıkl te ll" d · · B. "'tıı ö ':'."~ne ateş olarak Unka - dar taraf!arındakı ırar d raya yol aldılar. Paşaların kaçtığı- Alemdarın maiyyetindcki kuvvet. Yeniçeri ağası katar ağalarını a- anlamadım. Vesika nerede? san arı se um e ersınız... ır 
~~•ka~lltı.de duran gemiler dahi ret verdi. Evvela Kası1rnp:d.: nı görenler arkalarından bir gemi !erle imha olunmasını bekledi. A - Vesikayı uzattım: daha da bana, böyle bir iş için gel-
~1'1 ba,ıa'"

1

d8101 1 nişan alıp gülle atma- başlıyarak Tersa.neT vhe ırne kı•lası- ile takibe koyuldular. lerndarın imha olduğunu haber a - !arak geldi. Bu ana kadar Alemdar _ İşte, dedim, değiştudiğim cSü mezsiniz ... 
• ..., ı ar n il · tetti op an • K dı firar etmiş biliniyordu. NaşL mah.. ed . l o he ·· k din" +h~~ıa ,'i ateş al. onanma da yeniçe- gem erı zap ~ üzerine topçu, Paşalar, arkalarından bir gemi lınca Ramiz paşa ve a paşa uaz• kibrıt erin vesikası. Bana, , nuz en ı ""t'""' yama • 

r, ~ aiı:at, h .tına almıştı. nı açtırdı. Bu; kazanlarını çıkar- gelmekte olduğunu görerek Ayas.. kuvveblerini saray içine ve etrafı - zende çıkınca yeniçerilerin kalbi buna mukabil yüz lira borcunuz mışdı ki, ben yanından aynlarak 
~ ~oı saıdıar~. genişledi. Her tara- ıırabacı ask:ır e~ . tafanosa (Yeşil.köy) baştan kara na topladı. Yeniçeri kuvvetile A - müsterih old1L varın~ Onu da yarı yanya HiWL tramvaya atlamış bulunuyordum ..• 

~Otdu. ~ ll.uzgar şiddetle d~vam dılar. ~~ka. ar a.ler. avurlara sat ettiler. Jemdar kuvvetlerini birbirine çarp- (DevlDll vır) alunere hediye ettik .. Depoya gidip HİKMET NİSAN 
<:ı.erkesın evi tehlikeye - V u kela, kale 1 g 

Hüıeyiıı Şükrü BABAN 



SAlFA-4 1 K D A M 

Deniz nakliyatını bir 
elden _i~aredeki gaye 

r . .... 
NEVROZIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 15 Mart 1941 Vaziyeti 

(Baş tuafı 1 ıneı a7fad ı) ettirerek hükı'.ıınetın tanzımini e-
hedefini tefkil etmektedir. 

Kararname ayrıca eşya maliyet 
.lıyatlan ilıerinde tesiri aşık.i.r olan 
nakliy., ücretlerinin yersiz tereffü
lerini de tamamen önlemek ıizere 
naklıyatı yapan her gemi iç.in o ge
m.iıı.iıı masra1ile mütenasip yevmi
yeler tayin etmek suretile müste
lı:ar, gere.lı: nak.Jettinmin ve gerek
it! geou .ahıbının menfaatlerini ko
ruyan bır tarıfe .alaıeminı ıh\iva eı
mektedır .o 

Komi.yonun toplant111 
Şilep nakliyııtın.ı tanzim için teş

kil edilen komısyon, Vekılın beya
natında da bıldırdığı gibı dün ıh
zari olarak ılk ıçtıma ı nı Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim ln•~Wıyırun 
huzurile yapmıştır. 

hemmyetle derpiş ettiği bu işte ~ 
misyon azalarına muvafiaıluyetler 

temenni etmiştir. 
Yarından itibaren faaliyete geçe

cek olan komisyon reisliğine Dev
let Denizyolları İşletmesi Umum 
Müdürü İbrahim Baybora tay.in e
dilmiştir. Komisyonun diğer aza
lan Genelkurmay adına deniz kur
mayı Albay Münci Ülhan, Ticaret 
Vekaleti adına Muhsin Seren, İktı
sat Vekaleti adına Zekeriya Sener, 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasın
dan Suat Karaosman ve Münaka
lat Ve-kaleti adına İ•tanbul Mmta
ka Llman Reisi Refik Ayantur'dur. 

Bulunan Eve Baş ve 
Diş Ağrısı, Grip, Nez-
le Gibi Hastalıklar 

girmez. 

Başınız ve dişiniz ağnmıya baş. L 
ladı mı hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
Alınız. Bir şeyiniz 

K a 1 m az. 
İcabında gilnde 3 kaşe alınabilir. 

A k t i f 
ar-: 

Altın : Satı Jı;ılcıcram 
8anlaıot . 

UWılık . 

71.t03.0l9 

Daltll.-ı 111ua1111ter. 
Tilriı Llnw . • • 

Jlariaıtıır.k1 ll·hab' ı.ı 
Altın: Sa! ikiloçam 5.887.68l> 
Al\uıa talıvllı kabil -- dö4-
ı..-

Oıılıor dl'vi.ıler •e borçlu JOlrtq 
Mltiyel"ri 

--ıno.tı Der.ınıe ..Wen ......ıu ulı:dl,Je 

lı:arfıllğı • • 
Kanunun 8-8 cl maddelerine tevil
~ Hazine tarafından vW led17at 

8enedal Oibıdaaı: 
Ticarı Senetler . • • • 

Es1aam ft lü•!üt risdaJuı 

1 
Derul)te edilen ewalt.ı nakdi· 

A • yenin lı:ar:ılılı eSham n \ah.. 
vnaı (itibari lı:ıymetle) • -

8 • llerbeal Esham •• Taı...ıu.t: 
A-. 

Alim ve dövlıı llurine aY&DI 
Tahvilli llzerlne ovam . • • 

Lira 
Ltn 

ııı~.121.g54,2 1 

8.240.126.50 
2.233.302.2.1 112. 59.~.382.H 

313.693.88 313.693.88 

1.281.500..29 
-.-

47.243.544.82 55.525.045.ll 

1 
UB.748.563~ 

1 20.149.137.- 133.599.429.-
- ·-

289.241. 757.57 ~89.241.757.57 

45.831.516.93 ' 
7.926.616.17 "-758.183.10 

8.943.74 
7.808.722-

~ 

122.084 .926.75 129.902.592.49 

Vekil, koınısyon Azalarına mez
kur kararnamenin ve komisyon va
%ifeleri.nln esasları hak!kında icap 
eden hususatı izah ile lüzumlu bım 
direktifler vermiş ve komisyonun 
TaziieıWıin ehemmiyetini ıelıarüz 

Komisyonun müteak:p içtrmala
rına MYli Müdafaa Vekaletinden 
de bir mümessil iştirak edecektir. 
Ayrıca, komisyonda Tücl<. Arına-, 
törler Birliğini temsil etmek ve ko
misyonla daimi temasta bulunmak, 
üzere mizklır birliğin reisi Rıza ı 
Sadıkoğlu da Armatörler Birliğin-

ce intihap edilmiştir. ~-•1U••••-.,.,--.,,; 

Hatlneye Ju.sa vadeli atva.na. • 
u .. ınqe asso No. ıu Jı:anwuı ıGre 
acılan aıtm Urıüıklı aYaı. • • 
Hlaedarlar 

4.500.000~ 

1.432.009.13 

Yunanlılar 165 Atlan tik mey
esir daha aldılar dan muharebesi 

(Baş tarafı 1 inci sayfnrla) (Baı tarafı 1 inci sayfada) 
,-an makamlarının kıtaata Yunan de mesele, tarihi, son merhalcıcle de 
askerlerini ancak içtikten sonra ayni yere eetirerek bir daha teker
döğüş kabiliyeti olan kimseler ola- rür ettirmektir. 
rak tanıttıklarından şikayet etmek- O zamanki Atlantik meydan mu
tedir: Hatıra sahibi İtalyanların harebe>i, altı ay kadar Almanya
maddetcn yorgun olduklarını ve ııın lehinde cereyan ettikten sonra 

' fena gıda aldıklarını, gıda madde - yavaş yavaş şef<!ini deği tirmiş ve 
!erinin ileri hatlara gelirken esra- allı ay sonra Ingilterenin Iebine 
rengiz bır tarzda kaybolduklarını dönmüş, bir altı ay kadar sonra ise, 
11e başkumandanlığın chayasızca lngilterenin zaferile bitmişti. Müca 
bir hodbinli~· içinde yasadığım dele, bu defa da çetin olacaktır. İn-
5ikayetli bir lisanla yazmaktadır. giliılerin Atlantik meydan muha-

İtalyan generalleri de Alman ı rt:besinde, bu defa çok daha tecrü
kıt'alarının müdahale ettiğinin Mus İ beli olmalarına mukabil, Almanlar 
eolini tarafından bildirildiğini be • da N orveçin şimal burnundan is-
yan etmişlerdir. panyaya kadar Atlas Okyanusunun 

ır- bütün kı.t'a kıyılarına hakimdirler 

Cicika İşgal ve bu defa, tayyareler de miilıim 

edildi 
(Baı tarafı 1 inci ııayfada) 

işgal etmiş ve birkaç saat içinde 
800 esr almıştır. İki noktada İtal
yanlar şiddetli bir mukabil taarruz 
yapmJŞlarsa da ağır zayiat verme

lerine rağmen kıt'alal".mw yerle
rinden sökememişlerdir. 
Alınan raporlar, bombardıman 

neticesinde İtalyanların ağır zayi
at verdiğini göstermektedir. 

Şimalden gelen Fransı;ı: ve İngi
liz kıt'alarından mürekkep olan bir 
müfreze müdafaaya çok müsait o
lan tepeler silsilesınden Keren yo
lu üzerinde ilerlemiştir. 

Bu kıt'alan halen düşnan.dan 

müteaddit tepeler ayırmaktadır. 

rol oynamaktadırlar. 

Atlantik meydan muharebesinin 
bütün ruhu, Alman silahlarının ab
lukasını yarmak ve zayiatı azalt
maktır, Amerikanın yardımı ile de

nizde yüzen ve havada uçan Nel
a.<uı torunlarının bu işi başaracak .. 

!arını ümit ettiren teknik sebepler 
çok ve kuvvetlidir. Alınan harp ge
milerinin Amerika sularına kad&J" 
eilmeleri, nihayet Amerikayı, de
niz ve hava kuvvetlerini de İngil· 
terenin yardımına göndermek su .. 
relile cr.phc miııtefiki haline &eli· 
rccelı bir psikoloji balandır, Al
manya, hfılıi, Amerikan milletinin 
haleti ruhiyesini ö{:renmemiş bulu

nuyor. Atlantik meydan muhare
besi, ilk al lardııki çetin milcadele
den sonra, ağlebi ihtimal Amerika
nın da tam müdahalesi neticesinde, 
demokrasilerin zaferile bitecektir, 

Abidin DA VER 

1 Askerlik tşlen 

Şubeye davet 
Sarıyer Askerlik Ş. den: 

1 

Piyade teğmen İsmail oğ. Mus
tafa Peksoy ( 46677) ve yedek sü- ı 
vari asteğmeni Mehmed Nail oğlu J 
316 doğumlu Mehıned Muzaffer j 
Polat (22950) nin 48 saat zarfında 
şubeye müracaat etmesi veya ye
rini telle bildirilmesL 

İstanbul 4 üncü icra 
memurluğundan : 

940 - 4600 
191 Un bonnmdan dolayı ma.lıçm 11e 

l&lılma& mukarrer AEG. Markalı bir 
motör %0/3/941 _.,.be tünü sa"* 10 
da satılaealtlır. Kıymdınbı %75 tini bul 
madıtı l&ktinle O.ine! arthrmaya çıkan
._ 22/S/941 eomarieal &'ilnü saal ız 
de sahlaealı ilin ohı.ııw. (37'8) 

1 
ZAYİ - Davutpa§ada 25 nci İlkokul-ı 

dan aldıiım mezuniyei Şahadetnarne

ınl zayi etlim. Yenisini çıkaracağımdan 
esk•sinin hükmü yoktur. 

DaYUt-..a K.aaa:p İl7 .. 

MllSlata Kılıç 

ZAYİ - İstanbul liman dairesinden al 
mış olduğum 5/307 numaralı aşçı liman 
cüzdanımı zayi ettim Yenisini alacağım

dan eskisinin bWunü yoktur. 
Faik Yıldıs 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

'

M_y..,e ııaalleri: %,$·&. Tel: %2398 ' 
. ..... 

• • 
Mubieliı. • • , • 1 , • 

YekOn 772.868.040.22 

ı Temmuz ıs::a ıarllıinden iliba.-

1 Emniyet Sandığı 
Taksitle Emlak Satışı 

nede yüzde 5 faizle 
semu 

Edirnek.apı Çakırağa mahallesi Hançer: 
likilise sokağında eski, yeni 22, 28 No. lu 
tlsküdar HayTettin çaVU§ Çeşme sokak 
eski G yeni 4 No. lu 

Cin!'öi 

Arsa 

Ana 

ilanları J 
Sekiz se. 
ödenir 

Muhammen 
kıymeti 

60 

ioo 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesi Tarlaba 

11 eski 38,35 )'eni Sl No. 1u 
Anadolukavağı İskclemeydanı eski 89 
No. lu dtlkkil.ıı, 9391 No. lu kayıkhane 95 
No. lu odayı müştemn diger diikJdln 

Kfı.rgir apartımanın :ra .. 7500 

tlsküdar Aşçıbaşı mahallesi Mektep so 
kak eski 9 ;veni 13 No. lu · 
tlskudar Tavaiihasanağa malıallesi Sc
llmposa aok.al:ında eski 28 yeni 36 No. lu 
Kasımpa a Hacıterbat. mahallesinde Pi-

rinç!, Karanlıkçe§me sokağında eski 2~ 
29 yeni 45.47 No. lu 

nm hissel 
Dükl<An ve Jı:ay.ıllhane 

Ev 

Ev 

İki .. 

soo 

100 

cıoo 

soo 

1 - Arltırnıa 2ı1Mart/941 tarilıine dQoen Cuma gllntl 7apılacak ve 13 ten 
15 ıe kadar devam edecektir. 

İhale arrtırma ııonunda en 7Üksek lıedd verene yapılır, 
2 - ArtUrınaya girmek için mulıammen kıymetin %15 el nlsbetlnde pey 

oltçesi yatırmak lAzımdır. 
3 _ Arttırma bedellnin dörlteblri peşin geri kalanı aeku senede seku mü-

savi taksitte ödenir. Taksitler %5 faize tabidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar ııay rimenkul Sandı la birinci derecede lpo-

teldi kalır. 
5 - Binalann fotoğraflan Sandtk dahilindeki BBtış salonunda teşlı.ir olun

malttadır. Fazla tafsi!At almak için salona müracaat edilir. 

Emlôk Almak ve Satmak isteyenlere 
İstanbulun her semtinde ber çeşit emlA.k almak ve salmak için en kısa yol 

satış salonumuzu ziyaretti. 

Kuvvetlerimi.ı bir aydanberi İtaL 

yanlar tarafından müdafaası ha
:zırlanan mevzilere hücum etmiş
lerdir. Buradaki düşman kuvvetle
ri adedden üstündür ve 30.000 rad
desinde tahmin edilmektedir. 1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğii ilan lan -ıl 

İstenildiği takdirde salılığa konan e mlalı: mukablllnde ne miktar borç veri
leceği tayin edilerek a!Akadarlara bildirilir. Bunun için iki lira ücret alınır. 

Teşhir ücreti: bir liradan aşaı}.ı olmamak üzere üç ay için bin lirada on iki 

Muhammen Muvakkat 
kıymelı 1.enunatı 

buçuk kunııtur. Ne satıcıdan nede alıcıdan başka bir ücret alırun.u. (1514) Buna binaen Keren muharebesi
nin birkaç gün sürmesi muhtemel

dir. 
Naırobi, 19 (A.A.) - Şarki Ha

beşistanda kain Clcika şehrin.in i§

gnl edildiği resmen bildiri.lmekte

dir. Cicikll, Harrar'm 80 kilometre 

şarkında olup İngiliz Samalisinde 
Hargeisha'ya çok modern madeni 

bir otom<ıbil yolu ile bağlı bulun
maktadır. 

L. K. L. K. Semti Mahallesi Sokatı Numarası Cinsi ıl inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
~-~~~~-~~-~ ~~-· 

a.53 18 2G 53 K.adıkoy O•ınan ata 7 118 metre murab
baı arsa ve üzerin 
d ek ı barakanın ıa 
mamı 

1 
ı _ Mevcut nümune mucibince idaremiz.in kutu !abrikasmda 941 gayesine ka 

dar birikeceği tahmin olunan c3000> kilo parça ambalaj lı:Ağıdı pazar
lıkla salılacaktır. 

32G8 25 245 12 Kadıköy Caferala Moda 96 227 melre mural>- ıı - Muhammen bedeli •600> lira % 15 muvakkat teminatı 90 liradır. 
uı - Pazarlık 31/3/941 pazarlesi günüsaat 15 de Kabataşta levazım ve mllba

yaat şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 
9tl ba a?"Sanın tamamı 

Yukarda CJnsi ~ mevku yaZ.1J1 yerlerin mülkiyetı satılmak üzere arttırma· 
lan on glln uzatı.lnuıtır lhalelerı 2713/9H !>"rşembe günu saat J4 dedir 

İst.ek.lılerın teırunatlarıle mudurluk akarat mumey7Wığıne mllrac~atlan. 
(2HUl 

IV - Nümune söZti geçen şubede görülebilir. 
V _ istekWerin pazarlık içbı tayin olunan gün ve saatte 'll>l~ teminat para-

larlle blrlıkte mezkur komisyona müracaaUarı. (2008) 

--- ikdamın Zabıta Romanı: 6 kaldırdı. Refik.le gözgöze geldiler_ Fakat yalan söylediği o kadar belli sun? 

J 
Tekrar &Oze · ba~adan boytece ıdı ki... Dedikten sonra omuzlarını silkti 

R bır .. iıç. beş sanıye geçtı. Fakat. bu - Belki yalan söylemem.iştir. ve ilave etti: 
stiküt konuşmaktan daha beliğ... Evvela emin olmak lazım... Ah, _ Meyus bir çocuğun sözleri .•• 

- Bıiyle ne guzel anlaştılar. Biıtün Necdet .kansının onu görmek iste- Yirmi yaşında bir kı.z çocuk sayı· 
--- gızh duşuncelerını bırbırmin göz • d:ğinı öğrense... ıı Hele · · Je · k olursa r__ s.ınu rı gev.şe ... 

YE İL· GÖZLE 
Nalrlden: M. Feridun 

- Ah Necdet, seni ne kadar - masa mağrur, istihfafkilr duran bu 
bırsızlıkla bekhyordum! 1 ı;ıftı mutevazı, nıiıtereddıd, ayak-

Dıyebilır. Necdet vechen bıraz ta bei<lıyen otekı çıftten ayırıyor~ 
kansına benziyor. Bunlar adeta iki Nımeı.J.! kocıısı yavaşça, sessızce 
kardeş gıbı ... Ilusinın de bakışları çıktılar, 
tatlı, ikisınin de genç yüzlerınde J#. 
müşfik ayni zamanda hazın bır ma· Refik ôöndü. Karı kocanın çıktı-
na var. ğı bu kapıya baktı. Sonra yerınden 

Refik, bir iimirın beceriksiz hır kalkarak ıyıce kapanıp kapanma -
ıııemura hitab edişını andırıı bır dığını muayene ettı ve daha emın 
tavırla sordu: olmak içın kon~mağa başlamadan 

- İşler bitti mı? evvel ayak seslerının ta.maınile u. 
Mihriban hanım bir an sustu. zaklaşmasını bekledı. 

Necdeti ötekine yaptığı gibi soba Mıhrıban hanım sordu: 
başına davet etmedı. Ona gündtiz - Ne var, ne yapıyorsun? 
üşıiyüp iişümedigini sormadı ve Refık halasının karşısına otur -
sonra, sankı odaya kimse girme • duktan sonra cevap verdı: 
mi.ş, sanki kimsenin muhaverele • - Biraz evvel kahvede ne işittim 
rine müdahaleye hakkı yokmuş gl- biliyor musun? .• Ömer ağa Yedı -
bi sükünetle, Refikle konuşmağa ışehıdlere dönmüş ... 
devam etııi. Ortadaki kalın, büyük Mıhrıban hanım şıddetle başını 

lennde okudular. Tekrar bakıştılar. Bu ilkindeıı Bu eözlere ehemmiyet vermek dol 
Mıhrıban hanım tıekrar . sordu: daha çok sürdu. ru değil .• 
- Ne dedın?- Yedışehıdlere rnl 1 - Necdet karısını neş'esız gör • "'ak b .. 1 . b' .. b" 
elmış' d' k "t ı y B lk d - r at u soz erın ır gun u• 

g . j' Nu çeı·mu. eesdi~ır ? u or ..• lde • ı e 1 yük bır eheınmıyeti olabilir! 
Bunu soran sesı dl'ğıştL Bu baber une ın şun pışman o ugunu . 

onu heyecana düşiırdu. Yıizıi büs- zannedıyor... - Ne gıbı? 
butün buruştu. Gozlerı her zaman- Refik: - Bundan daha iyisi var.. Sustular ve üçüncü defa olarak 
kınden daha sert bakıyor... Dedı. Ve dıi;lerınin arasından bır sessızce bırbırlerine baktılar. Ya -

- Yedışehıdlere buradan bir sa. şeyler mırıldandı. vaş yavaş her ilı:ısı de maskelerini 
atte gıdılır ... Şımdi anlıyorum... _ Nimet, Ömer ağanın kendisi- attılar ve karanlık, korkunç kalp-
Fakat olur §"Y değıl... le evlenmekten yazgeç1Jiğini işit _ lerının aynası olan hakiki yüzleri 
İskemlesini Refik'in yanına çek- tiği zaman biliyor musun ne de • meydana çıktı. Bu aralık bir ya • 

tı. Dızlen onun dızierıne dokunu - ınış? hancı bunların yüzlerıni görse .•• 

yor. Sesıni alçalt.arak Nimeıın bu - Pek müteessir olmuş değil mi? Oh! 
giın saatlerce ormanda dolaştığını _ Yalnız o kadar değil. .• Hid • - Bu sözleri bir Jı:adm lş!tml~ 
söyledi Refık hayretler ıçınde kal- detlenmış ve demış kı . .Onu öl • ve herkese söylemış ..• Şimdi Bu 
dı: dürmek istiyorum. İntikam alan tehd.idden he-rkesin haberi var ••• 

- Oraya gittiğini sana o mu an· kadınların ne hisle hareket et1ıik • Ömer ağa bile korkmuş ... 
lattı? lerını şimdi anlıyorum. Şu aralık Mihİ-iban hanım, şimdi mmteh· 

- Hayır. O kadar budala mı yanımda bir tabanca olsa.... zt, Iakayd, bakıyor ••• 
bu? .•. Her ~yı saklamak istedi. Mıhrıban hanım: - Ne diyor· (Dalwl -1 
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Deruhte edil 
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en evralu nakdi~ 

8 inci maddelerine 
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tediyat 

Deruhte edil 
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ıı:a~ılığı la 
u.r.veten teda 
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Reeskont muk abill illveteıı ~ 

vUle vazeclll., • 
Hazineye yap ılan altın Jı:arplıklı 

ili 3902 Nolı ltanwı 
eten tedavüle .,.._ 

avans mukal;> 
mucibince U!ıv 
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JIEVDUA T: 

'l'iirt. u.... 
Altın: Safi kil ognım t'IG.809,-

3850 No. lu ka ııuna ıöre Hazine,e 
multablll tevdi oı... açılan avans 

nan altınlar: 

am 85.S41 93' Satı klloır 

Dö•ls T uJılliılala: 
Allına talıv!li Jı:abil dövWer • 
Diğer dövizler ve alacalı:lı JaJ.rinl 
bakjyeleri • 
J.fuhlelil . • • • 

-----
Lir• 

L'ra l~ .000 ooo.-

1.1e• ısı.u 

1.000.000.---
lll.7U.5GS~ 

1 20.149.137 ~ 

17.800.000.-

45.500.000~ 

74.G95.G45.G8 
1.233.302.58 

T8.12U17.IO 

2tl.!M.ll7.78 

u. ı81168d.I! 

eı.oe9.Utl-

11.ı:ıue7 Jl I 

2U34.117·11 

1H.392.7lf·
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~--ı-------:: 
YekOn 

hlı:on1o !ıAddl .. 4 Altın -· .......... a 

Hava Gediklisi allnıyor 
Türk Hava Kurumu G<:dilı:ll J'UV3nDa Gediltli namzedi llhna'eaktn'. 1'~ 

şartlan ve müracaat usulleri hakkındaki mufaaaal talimat Türk Hava ı<ıf'F 
şube lerinde mevcuttur. ___, 

Yuvaya girmek isteyenlerin bnlunduklan mahpUjn Hava Kurumu 11Jl1"'" 

rine rrH..i.racaatlan. (2062) ,/ 
~~~~~~~~~~~~~~-----' 

Adalar Kazası Malmüdürlüğünderı: 
Semti Mevkii Cinsi Muhamm~ 
Miyandros Büyükada Voli mahalli 600 
Köyönü Burgazadası. • JOIJ 

Manastır • • 300 
&~ • • 21~ 
Partik - Petrls .. • 391 .~ 

Yukarda ad ve evsafı yazılı 5 aoet balık voli mahalli kir.ıya veriJec<I' /. 
talip olanların ihale tarihi olan 26/ 3/941 çar:amba gününe kadar ada!Bf 1,Ş müdürlüğünde müteşekkil salış komisyoııuna müracaalliln ilAn olunur. ~ 

lstanbul Defterdarhğından : -1. 
Bedestende mezat salonunda le1hir eclilmekde olan hazineye ait O-~ 

de 131 adet :ıilciymet eşya '1/4/941 paz art.esi gün.U saat 14 de mezkllr fi ,.J 
etiketlerinde )'azılı muhamm<iı bedel fer üzerinden açık artımna ile .,~ 
satılacaktır. 

Görmek l..'<liyenlerln mahalline m11racaallan. 

_____ _. 1941 ikramiyeleri ıl' 

T 1 B k ı adet 2000 LlralıJı: ::::ıOOo,.... ı 
. ş an ası : : 1: : -~~~:::: : 

1941 Küçük 

asarruf hesaplan 

ikramiye Planı 

• » 600 ::2o0°· ..... , 
• • 250 : ;2000...... , 

35 » 100 » ::::~~~ , 
80 • 50 • ::::40""'...... , 

100 > 20 • ::::6oo0·1 ~ 
Ke~idelor: 4 Şubat, 2 M.",!:!;,oı f 
loo, 3 .l.kincilefl'iıı _..... 
pıhr. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet 1' 
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