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Emniyetimiz ihlal edildiği gün yakınşark harp sahası olacaktır 
Milli Şefimizin kardeş ve dost 
Yunan milletine mesajları 

Yugoslavg< 
üçlü pakla 

iltihak ettı 
"Asil ve şanlı Yunan milletinin bu bayram gününde, milli vazi- 1 
f elerinin ifasında çocuklannm gösterdiği cesaret ve se bah M ih ver Y u g o s 1 a vj 
hayranlıkla selamlamak için bilhassa zevk duyuyorum,, topraklarının 

.... • . "" ........ .-.. • tamamlığını tanıyor 

Yeniden Başvekil, Mareşal ve Hari- ~ir çok yerlerde 

kuvvetlenen cige Vekilimizin mesajları IÜçl·· kt ı y 
dostluk Ankara 25 <A- ~- ... u pa a e -

A.) - Yunan ınil· 'i"" hinde büyük nü-
Sovyetler Birilii Tiirk Ji b~= ~! : · • 1 ld 
da.tluğunun kıymet - e- ~~=hurumll2 ve ı mayış er yapı 1 
hemmiyetini anlıyarak Türkiye Climhu • ! 
Türkiyenin dürüst aiyau· riyeti erkanı w. ' Yuons'.avyadan n ~ k-
tini takviye ihtiyacım deş ve dost Yunaıı u zı 
duymuıtur. Böylece Tiirk· milletine bütün ı · k 
Sovyet müncıaebetlerinin Türk millet~ ' 1 y a 1 yapı I m J y a C a 
aun'i aurette aoğutulan ha- duygusuna tercu • 
vaaı tekrar ısınm11tır. Bu man _olan m_esaj • 

. Ank M k !ar gondermışler • 
netıce aranın os o- eli 

Sovyetler Y u g o s 1 av n"ONKtl' KONFERANSTA BULUNAN BİNLERCE fsTANBULLUDAN BtR KJSIM 

hükumetine istiklal ve Vatan lç·ın ~ı1Türk - Sovyet vaya karıı gösterdiği ve rReisicümhur İs· 
muhalauı ettiği aomimi met İnönü Yunan 
dostluğun tabii neticesi ve milletine fl)yle di. 
•emereaidir. Bu dostluk, yor: 
Üeride çok daha kuvvet· Asil ve şanlı Yu 
lenecektir. nan milletinin bu 

bayram gününde, 

bir mesaj verdi 

1 I Son ferdim ize ka- müşterek tebliği 
J· dar Ç8 rpışma ktan Londrada memnuni-

Ycuan: Abidin DAVER milli vazifelerinin 

S 
on hôdiseler, Türkiye ile ifasınd~. ÇOC~~~a • 
Sovyet Rusyayı yeııi bir rının gosterdıgı ce 
tebliğ neşrine mecbur saret ve seb~tı hay 

etti. ıki devlet bir tecavüze uğra- ranlıkla selamla • 
:Vıp da toprakİarını müdafaa için mak için bilhassa 
harbctınek mecburiyetinde kaldık- zevk duymakta • ı·. 
lal'l zaman, bitaraf k lncaklarım yım. 
~. birbirine taarruz etmiyecekle· Türkiye Reisicüm. 
titı; yeniden ve tekrar taahhüt edi- hllI'll İsmet inönü. Relsiciimharumas ve Mllb Şefiınlz İsmet İnll•il 
YorJar. Bu taahhüt, Tüı:kiye ile BAŞVEKİLİN MESA.JI 
Sovyetler Bir !iği arasında eskiden- Diğer taraftan Başvekil Doktor 
beri mevcut adeıni tecavüz misa- Refik Saydam da hayranlığını §il 

lı.ının, §U karışık zamanda pek kıy· satırlarla ifade etmektedir: 
llıctlJ bir teyididir. Böyle bir teyide Kahraman Yunan milletinin mil· 
:~den lüzum görülmüştür? Çünkii, li bayramını kutladığı bu günde, 

Yunan isti klill 

Hararetle 
kutlandı '.~takım hadiseler, bnna ihtiyaç davaların en haklı ve en asili olan 

1"8ternıiıtir de ondan. Bu hadise• istiklali uğrunda yaptığı mücadele. 
lerin bir tanesi, beyaruwımenin baş de gösterdiği cesaret ve sebat için 
tarafında, izah edilmektedir. Fil- derin hayranlığıılllı ifade etmekle Kral, Başvekil ve baş-
"•.ki, tebliğde <Türkiye harbe gir- bahtiyarım. • 
lııiye mecbur olduğu takdirde Sov- Başvekil: REFİK SAYDAM kumandanın maSaJları 
:.>etıerın· Tür" ki . "~"-"'t ... ""'" • • ... MESAJI d , yenın m...,..u ... ın- ıvuu""'""'"-•'--" . . 
.,,~11 iııtifade ederek, kendisine hü· Genellrurmay Başkanı Mareşal . tAikltı~l~ ~5 (A12.A1 ·? -:-- Yunld

3
.? !:Dil!f 

-~ın ed ki · d · . · dak' · ıs a ının ıncı yı onumu, 
bıı ece erıne aır ~ne~ı mat· Fevzi Çakmak da aşağı ı meeaJı memleketin her tarabnda ve a i 

b atta çıkan haberler uzerıne ve .. d işti'r- · yn 
Unlarla alak d IJ' . tif d g'?n erm . · . d t müttefik zamanda Arnavutluk cephesınde 

laııısiJe So atlar :~ s7 .o- Türk ın:ııetı. ~b ve yü· hararetle kutlanmıştır. Kutlama 
'l'iirkiy hUvyk.e et~ · ~e ı.nın, mf'.mleketin milh akayratmmınk~ r merasimi, bilhassa cephede çok he-
"' k e ume ıne teınınat ver· rek birlig" i ile iştir e e e, 0 

• 1 lm b ·· b ti ... e lüz hi t .•. ık ·n ti yecan ı o uş ve u n:unase e e 
'İiyleni)~ıı;.~:;. :/'gi aç i- dularının kahraman:ığı~ v~ ~ra: hususi surette et, şeker ve pasta da. 
bu gib· e ır... . aşı 1Y0 ': 1 nin manevi kıymet erını a - ğltılmıştır. Yunan askerleri, bir çok 
ı; . ı haberler uzerıne hükUme- !ıkla takip ey ]emekte ve ona kah· d İt 1 anlar kulak! d 'bin· 
.. ?t•z Sovyetler Birliğinin ne dü- (Devanu 4 üucü •ayfada) yer eill!a Y ilın' tikl.ları 1

1 vlludii... . de, m marş e ıs a marş arı· 

lı .. k gunü sormuş ve Moskova da, ö ı · 1 dir lıünı · · nısyemışer. 
6 etıınıze bu şayiaların asıl-
lı~ ~lduğunu bildirmiş ve neticede G • 1• Bu sabah, parlak bir güneşli ha-
lılı;tun. dünyaya karşı böyle karşı- r a z 1 a n vada, kral, bayraklarla .. donanmış 

.. u_ bır beyanname neşri muvafık (Devamı 4 lineu sayfada) 

Paktı imza eden BAŞ\lekil 
Svetkoviç 

Viyana, Z5 (A.A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Bugün Yugoslavya, beşinci 
devlet olarak, tl'çlü Pakta illi· 
hak etmiştir. 
İmza, Macaristan _ve Bulga· 

ristan için olduğu gibi, yine 

Devamı 4 üncü sayfada 

Amerika 
Bütün Yugos
lav alacaklarını 
bloke etti 

(Yazısı 3 üneli sayfada) 

Bitlis ve Çemişgezek 
lutuiınü t" • t•f ett •. llı~iirk : ;:~yet ademi tecavüz 1 s 1 a 
lı~~akının teyidi için, bu asılsız 
d erıeden başka sebepler de var- Ş i ı t A t r i k a ' 
lı~ .ki bunlar d,a, harbin başından- m a 
di tı •ereyan eden bazı malum biı· d 1 ğ 1 
loı_Selerdir. Türkiye Cümhuriyeti k U m 8 n 8 n 1 ç k •ıeri k "")tür umra -h 
~·~k~vıının da haberi ve hatta teş: 1 . G . o ı u ve n are-
111. ıle 1939 ilkbahar ve yazında GI Italo an- 1 k ti · k d t · b J İltıı;Itere ve Fransa ile bir tedafiü • • • • • e e rı ay e mış U unu yor 
... ~ak muahedesi imzaladıktan b J d l ır ıJdı 
2o ra, Sovyetler Birliğine karşı a J g e ~ ~- -. t •. --
~ıt•ldır takip ettiği doslça siya- Roma 25 (A.A.) - Stefani .;,,.:_· ;,~ 
.... •n ayrılmamıt olmasına rağ- · 
""·ıı, Al ajansından: . Llb ltıü manyanın araya girmesi, Ordu erk8nıharbiye ;eısl, 
de nasebetlerimizi eski hararetin- 1. 1

- ve şimali Atrıoka ·kuv • 
ıı tııah . ya va ıs İ 1 'l'iitl<" ~um etmış gibi Almanya, ti . başkumandanı ta ya 

1'cnd~~eyı müttefiklerinden ayırıp ve er~i Rodolfo Graziani ta • 
So\> •sıne çekmek için, bizi, daima ~~~eJzerine bu vazifelerinden 
:Voı Yeller Birliği ile korkutmak ı affedilmiştir. 
lıı1ı; ";u tutmuştu. Ankaradaki sa- G eral italo Garibaldl Llb· 
lıuı,, •ansız Büyük Elçisiııin, kendd ya ::ıiliğine ve şimali Afrika -
tle Utııetine gönderdiği vesikaların da İtalyan orduları_ ba~k~man • 
ltıas~~Çtnesi üzerine, Alınan diplo- danlığına tayin edilmıştır. 
ı.lifa~ Ve Propagandası, bunlardan Ordu erkfınıharbiye ikinci re-_ 
llııı. e ederk Ankara ile Moskova. M 

I 

1 bir an çekinmeyiz! yetle karşılandı 

1 
Dünyanın bugünkü hali karşısın. 1 iki devlet arası oda 

:~!!:;~ii~e~~;ee~:::~::i1!!: anlayıs tesis edildi 
' tandaşlara bir kere daha izah et· 
mck maksadile Cümhuriyet Halk 
Partisi ta.rafından tertip ediJeu 
konferanslardan İstanbuJdaki ilk 
konferans, İstanbul tlııiversitesi 
konferan• salonunda, Büyük Mil
let Meclisi reis vekillerinden Sıvaı 
Meb'usu Şemsettin Günaltay tara
fından dün akşaııı saat on yedide 
verilmiştir. 

Londra, 2S (A.A.) - Afi: 

Ademi tecavüz dekJA.ras;yonu hakkın
dald Türk - Rus tebliği,. Londrada nıem ... 
nuniyetle karşılanmıştır. Gece, selfilıiyet 
tar mahfillerin mütaleaları alınan1a."'Ilır,. ... 
tır. Fakat, siyasi mah!illerin fikrine gö ... 
~ bu tebliğ, iki memleket arasındaki 
dostane bir tarzda yekdiğeriııi anlay!f 
zihniyetini yeniden tamamiy!e tesis et· 
miŞtlr ve eiter Tiirklye barbe girerse !\ua 
yanın Türkiyeyi arkadan pwaklışacağı 
fikrini yayan Alamn propaganda~.ı.,... a ... 
tır bir darbe teşkil etmektedir. Balkan 
buhranının hdd mahiyeti sebebjyle, bu 
tebliğin neşri için seçilen z.aman, mani ... 
dar telakki olunmaktadır. 

Bütün konferans salonunu, met. 
hal-- ve bahçeyi dolduran binleue 
halk, bu konferansı derin bir ali· 

1 ka ile ve yer yer alkışla.ta ke•e· 
rek dinlemiş, hatip, uzun müddet 
lkı la t Ş • G" 1 Bu sabahki gazetelerden yalnız Ti· 

a ş nmış ır. emsettın una· · 1mes aazetesi, tebliğ hakkında sarih mü· 
tay konferansına şöyle başlamıştır: J taıealar ileri slirmektedir. Times di)'ot 

Muhterem vatandaşlar: B. M. Medisl reis vekili Şemsettin ki: 

Teknik medeıı.i)'e\ln heybeill tabrib ı Günaltay dünkü konferansı Şimdi Moskovanın'da İngiJte 
(D 3 .... fad) reve 

evamı uncu say a esnasında Türkiye iibi, Balkan sulbımun Alman-

ARNAVUTLUKTA 

Yeni bir İtalyan 
taarruzu da ge- 1 

ri püskürtüldü 
Yunanlılar s Ün g Ü 
hücunıu ile muka .. 
bele ediyor 

Arnavutluktaki 
ltalyan Baskuman
d anı deOistı 

Atlna, 25 (A.A.) - Yunan resmi teb
ıııı: 

Cephenin muhtelif noktalarında lop· 
çu ve havan toplan faaliyette bulu.u
mU§lardır. 

Apso ve Aoos nehirleri arasındaki 
mmtakada dilı;mıının gece yaptıilı mev
zii bir taarruz ağır zayiatıa geri püskür
tülmüştür. Aynı mmtakada dilı;man tara 
tından yapılan diğer bir mevzii taarrıu 
neticesinde düşman geri püskürtülmüş 
ve uğradığı zayiattan ba:;ka ikisi zabit 
olmak üzere lıua:!ı.ıntZdan 50 esir aJın. 
mıştır. 

sVNGlt ırtlcUMU İLE MUKABELE 
Atina,25 A.A.) - İtacyanlar pazar 

- - :rarun bir kenarda tutulmasına bağlı buM a t • u 0 k lunduğunu anlamış olması manidardır. a Bidayette, SovyeUer Birliği, Ba.kan dev 

B l 
• d leUeriııin muharip devletlerden müstakil e r ı n e kalmaları !Azım geldi ği fikrinde idl. 

Moskova, Bulgarislan.ın Alınanlar tara
fından işgalini tasvib etmediğini, ancak1 ---<>~--

Japonya Har i c iye •ındv•kid•n sonra bildirmişti. Şimdl, 

N 
. beliti de Alnıan:ra boğazların pek yakı· 

azırı evvefkı gece mnda bulunduğu için, Moskova, bir Al· 

Moskovadan ayrıldı I::' v~~c ~:'!'::!"1ı!':ı"!~.~~:.~ :,~: 
:Moşkova, 25 (A.A..) _ Mrıtsuoka, dün da1aasının icab.larına en iyi bir tarzda 

akp.m saat 23 de Berlin'e hareket etmi§ ... tevafuk eden bır tarzda hreket etmesi 
tiı·. için Türkiyeye tam serbesU veren ı.e-

(Den 4 .. .. f d ınJnatıru neıreyliyecek kadar çekmgenll 
mı uncn say a a) ğin! atabilmiş• benzetmektedir. 

..... • 

GÜNÜN T E NKİDLERİ 

YA TUTARSA! .. 
Yazan: Selimi izzet Sedea 

Bugünkü harp her ne kadar 
mantı&ı sıfıra indirdiyse de, yine 
yarın Türkiyeye vukubulacak 
bir taarruzun sade İstanl>ulu iş
pi etmiye matuf bir hareket o
lacağına inanılabilir mi? Edfrne 
üstlerinden başlıyacak bir akın 
Marmarayı aşmak isteyecek, 
başka bir koldan Karadenize ge
çilınlye kalkışılacak, Anadolu 
baştanbaşa çiğnenıniye yelteni· 
lecek, Mezopotamyadan ver eli· 
ni Musul, Bağdat, Suriye, Mısır 
denecek. 

senedenberi karada kaçau ordu. 
!arla teslim olan milletlerden 
başka bir şey ~rmiyen istıliı 
kuvvetleri kolay kazanılmış za· 
ferlerin baş dönmesile her ümit 
serabına doğru yürümekte te
reddüt göstermiyebilirler . 

Deniz kenarında suyu kaşıklı. 
yan birine ne yaptığını sormllf" 
Jar: •Denize yoğurt mayası çalı
yorwn. cevabını verince: •Ayol 
demişler hiç deniz maya tuta; 
mı?• Adam gözlerinin içi par. 
lıyarak: •Ya tutarsa! ..• demiş. 

bu'-·,""asını açmıya çalışmıştı. Hal- isi kolordu kumandanı . . ~~ıo " ° F Roatta erkanıharbiye reıslıgme 
Sovy ransız vesaiki, Türkiyenin 

M ....- gilnü öğleden sonra merkez cephesinde 
t~,. "i-" 'I Aos ırmağının ıiamlinde topçu "" ha· 

Birliğini, blitlinliiğünü, istik· 
!Alini, her karış toprağını koru
mak için kat'i kararını vermiş 
olan bir milletin sınırlarını yar
mak ne kadar kolay değilse, 
Türkiyeyi geçit yapıp Süveyş 
yolunu bulmak da o kadar ham 
lıir kuruntudur. Fakat lılı buçuk 

Ok Mihver yayından çıkml§ 
buluııuyor. Yayı germiş olanlar 
muhakkak ki, okun aşabileceği 
me;afelcrle delebileceği hedef. 
leri hesaplamış değillerdir; bu· 
nuu için her olmıyacak duaya 
«amin!. diye feryat etmeleri 
mev'uttur. Tlirkiyeden tam ve 
sıkı bir işbirliği istemek; Türki. 
~eye taarruz etmek denize yo
gurt mayası çalmak ohırmur. 
Ya tutarsa!.. ' 

duy e~Iere karşı beslediği dostluk tayin edilmiştir. . 
tıınf.:-arını? samimiyetini isbat General Francesco Rossı er • 
'd.!ı,,'. ı. Vesıkalar, bir hayli tahrif kanıharbiye ikinci reisliğine tr 

ış oldukları halde dahi, Tlirki- yin ediJmiştr. 

(Dev•nıı 3 üncü ı;ayfada) l \~----------_, 

~ - - · "" · · ' .~, j van topu ateşile izhar edilen şiddeUI bir 

l
hücuın yapIJlJilarsa da alır :ııayiat vere

Bitlİlill kurtalat ııJılii11imibaıle yapılan ıııera•imılen bir lntılıa rek ilk mPvzllerlne tardediJmislerdir, 
YAZJSI tl'ÇUNCO SAYFADA (Devamı 3 ücü lllffada) 
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r=~ ey•~-~ili~. ~~_d_ir_? l1~~il~~~j: ~~;~'.J 
1 Celaleddini Rômi Kimdir ? 1 Tü~k. sovyet - , K k •• d T h 1 r "'\ dostluğu L=-==.: . Dostluğu ara oy en op a - M Ü n a kale Yazan: yazan : ZIYA ŞAKIR Türk ve Sovyet hükfunetleri Prol. H. Şu ... rü Baban 

- a5 - müşterek bir tebliğ neşret1iler. Na- e be dd v k"l" 0 ı:::;F ürkiye ile Sovyet Rusy~ 
newollanuı fikrini sorduk. Üstad: neye yenı ır ca e e 1 ının u dün gazetelerde metnı 

Rubainin meali, şöyledir: ren evladının, artık ayakta dura- B .. k " d.. . t' k } intişar eden müşterek 
d .. .. b"t bir - ugun u · unya V11zıye ı ar- f t k • k • hl -[Gönül, sana karşı suizanda bu· mıyacak ka aı' uzgun ve ı ap 1 d 'k ' d I ı· k''kl" - e } e r } bir te ig neşrettiler. .. .. f şısın a ı ı ev c ın o u ve sag· --------•ı--------

lu ıı ulıi lir. Fakat başa.. o suizan, halde buluudui;u uu gorunce, şe - - • .. _ Bu deklarasyon Avrupa matbu• 
k h . ı · b .. ·bütün galevan ede- ıam do•tıugunun manasını ogreten Otomobı"l, kanıyon ve araba gı"bı" vasıtalar -ır--scud..n çok u:ıaktır. Ancak, o gönü- at ıs erı "" , b t bl'" h • b' kı ti h . İ atında son zamanlarda uçurulouya 

!ün zôfındandır.] rek: u e ıg USI!Sı ır yıne aız- ı ~ h ı b dd d cek Cevdet Kerim nce başhyan ördeklerin kanatlarını da· 
- Bahaeddin'... Ben, hoşçayun. dfr. dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: p ant azır anan U Ca e en geçe d k 

[ (Safrai) mizaçlı olanlann ağız- k Dayı du""n Beyog~ lu ha başlan:;-.cın a esmiye yarıya-
b Gı't ynt. Bı"· par•a dı'nlcn . - Türk - Sovyet dostluğu büyü - K k'' d .. t h des ı·ne muvazı· ~ıara·k Tnonhaneye fka d h "d 1 Iaruıda, bir acılık vardır. l ' akat u • ' ara oy mey anının mun e ası v - ,.. caktır. Ka sya a ta şı at yapı -

k d. Dedi .•. S·-'tan Veled, (baş k~ı"p) bir basiret, hüsnüniyet ve sulbçü ı Y "ks-"" !dır b 'd t · k d · b. dd ı1 _,, _ ve postanesı"nde tet- b •-- • h Iıkl Al öyle bir acılıktır ki, ancak en 1- "' ~ o an u """'a ırnın . ı aye ın- a ar yeru · ır ca e aç &c"" dığı ve u asıu:rı azır arın • 
• d kapıdan "'"ar rıkınaz, a"deta sa- zihniyetin eseridir. Her şey değişe- d b 1 Tn~h d Kıl li otomo"-il, kamyon ve ara•balar b u ika ı kalb ·ıı siııe aitfu. Halbuki, seni sena e en- ,,..,. , en aş ay>p "t"''ane e ıca - •u k • k } t manların Ba n arın ga ına 

Je.-in ağızlarına öyle bir tad yayı- yıklar gibi, bir beyit söyledi. İhti· bileceğini fakat Türk - Sovyet dost.. paşa meydanına giden yolun ge- yeni yoldan gidip geleceklerdir. l e r Y a p l doğru nüfuzlarını takip etmesinin 
lır k "'I h t d r] zar haluı' ı'n ı'htı' la·çları arasında, du- luğunun baki olduğu bir defa daha · 1 tilin · · · B ı d' · Bu caddenın· sonu, Taksime gi- M' s R b t · t ki, şc ·er uı e ona ase e e · nış e esı ıçın e e ıyece yenı Şehrimizde bulunan una- ovyet U>yaca azı avıza ara• 
Cenabı Mevlana, sazların niiyla- daklarında sönen bu beyit de, o teyit edilmiştir. bir plan hazırlanmıştır. den viyadoklu yol ile birleşecek- kaiat Vekili Cevdet Kerim İll- nılacağına bir delil olduğu ve bu 

rın, kudümlerin ahengine karışan j anda >:ih.Wnin, yine o büyük sevgi- Eyüblü Halit Bu plan muci<bince tramvay cad- tir. cedayı Vekalete bağlı müesse- takas sahasının Basra körfezi, İran 
bu Rubaiyi melül bir !cbessüınle li ile meşgul olduğunu göstermek- ve Refik Halici selerdeki tetkiklerine devam olabileceği mütaleaları uzun ı;~n-
diııledi. Ondaki derin hikmet kar- te idi. etmektedir. Vekil, diin öğleden dıya izah olunuyordu. 
ıısında büyuk bir memnuniyet !Us- Bıı beyii, ıu sözlerden mürek- Refik Halid'in meşhur kadın av- ithalat birlikle- Umumi çama. sonra bir müddet Devlet De- Moskova bütün bu neşriyat ve 
setti ... Elini tekrar l cğcnd~ki suya kepti: cısı Eyüplü Halitle olan müşabe- nizyolları Umum Müdürlüğün- iddialar karşısında bir he) kel sü-
daldırıp aluına siirerken, bir beyit [Git.. başuıı onun (arani, Haz- betleri günün dedikodusu oldu. rinin faaliyeti ş} r h a fi e le T de meşgul olmuş, bilahare Be-

1 

kutu muhafaza etmekte devam e-
söyledi. O da, şu mealde idi: reti Şems)in ayağına koy. Ben.i, Nanemolla yazıları okumuş: yoğlu postanesine giderek bıı- diyordı:. 

[Eğer iman :;ahibi ve tatlı bir yalnız bırak. .. Geceleri, onun fira- - Eyüplü Halitle Refik Halid radaki faaliyeti yakından takip Yalnız Romanyaya ve Bulgaris· 
kimse isen, (mıimin) oıarak öle- kile dolaşan, uyku yüzüne hasret her şeye rağmen birbirıe~ine ben- Bir senelik masai için Belediye yeni bazı etmiş ve lüzumlu direktifler 1 tana Alınan kıtaatı girdiği vakit 
ceksin.] kalmaktan harap olan beni, ter- zemezler. dedi ve ilave ettı: vermiştir. bu hareketlere Sovyetlerm de mu• 

[Eğer kfıfir ve acı bir kimse isen, ket. .. ] - Refik Halid dünyada bile ben- broşür hazırlanacak esaslar hazırladı Cevdet Kerim İncedayı bu- <,fa.kati olduğu hakkındaki riva· 
(küfr) içinde can vereceksin.] Çelebi Hiioamedılin, onun baş zeri olmıyan taklidine, benzerliğine gün de şehrimizde ba:r:ı tetkik· yetleri ihtirassız bir şekilde tekzip 
Cenabı Mcvlana'nın bu beyti, ö- ucunda oturuyor .. büyük üstat ve cesaret edilmiyen Halidlerdendir. Ticaret Vekaleti kararile teşkil Umumi çamaııırhaneler için be- e tmekle iktifa etmi•ti. Filbakika 

lerde bulunacaktır. • lümün bütün esrar ve hikmetini mürşidinin hayatı sönerken söyle- Eyüplü Halit öyle mi ya?.. Daha edilerek bir senedenberi faaliye tte lediyece yeni bazı esaslar tesbit d ikkat edilecek olursa Bnlgaristaıı 
ifşaya kafi idi. Demek ki insanlar, diği bu en Son beyti de, kanh göz- geçen gün bir taklidi çıktığını öğ- >bulunan ithalat birliklerinin faa- olunmuştur. hadiseleri karşısında Moskovanııı 
senelerce sürükledikleri hayatın yaşlarile kaydediyordu. rendik. liyetinden elde edilen neticeler Buna göre çamaşır yıkama, ku- H AY YANLA aksülamelei daha şiddetli olmuş ve 
hesabım ancak bir anda verecek- !Daha var) M. K. ha:k!kı.nda hir broşür hazırlanacak-! rutma, ütüleme yerleri ile !kirli • Sofya hükômetini bu teşebbüs il• 
!er .. ya 0 anda, huzur ve sükôn ;:======;;::;:;;;;;::;:;;;;;::;;::=;;::===========;;; tır. Bu maksatla şehrimizdeki it-' veya temiz çamaşır depolan mu- RJN HI" MAYESI" sulbü takviye ettiği yolundaki id· 
içinde hiçbir manevi ıztırap çekme- l halitt :birlikleri namına bir müınes- hakkak, mesken ve diğer müesse- diasından dolar tahtie edeıek 
den ruhlıırını teslim edecekler; ve l MAHKEMELERDE ve POLiSTE ~ sil ile kahve ve çay birliğinden Ce- selerle alakası bulunmı~an kagir bilakis bu hareketle Balkanlara 
yahut da amelle~inin cezasını çe- ,., lıi.l ve lzmir ithalat birliklerinden binalarda olacaktır. ? b harbin biraz daha ııoku.ldnğunU 
kere.k. azap ve hfu;ran içinde kıvn· bir müınessil birkaç güne kadar Duvarlar da mermer, fayans, mo- Bir ayda 9 ara acı temin eylemiştir. Bu tebligat ve te-
na kıvrınıı hayata veda eyliyecek- Kasayı soyduktan sonra ken- Ankaraya giderek Vekfiletle te- zayikveyakarosimeniledöşelibll- cezalandırıldı essür de Bulgar zim.a.ındarlarına 
!erdi. maslarda bulunacaklardıx. Broşür lunacak, entani hastaların çama- tevcih edilmiştir. 

d ı• S ı" 0 }• b a g" l a y a fi b e k ç ı" ! 15 gün içinde ıhazırlanacaktıa:. şırlan muhakkak dezenfeksiyon Slavların tarihi ve an'anevi hii-Nitekim, Cenabı Mevlana'nın hu- K d" t 1 nlara 
yapılıp öyle kabul olunacaktıır. e 1 a Cl aya misi olan bu merkezin yaramaz kii· zurunda bulunarak son demlerin- 'T 

de söylediği bu beyti işitenler, bü- - 'C:" l da ceza var çük kardeşini tekdir eden bir ağa· 
yük üstat ve yüksek mürşitıerinin Zabıta kasa soyan, sonra da bir akrobat ma- r ırıncı ar !Beyanname vermeyen manifa- bey edasile bu kadarcık bir serze-
maksadını derhal anladılar. llıçkı- k d• k k } d tura mağazaları Hianayei Hayvanat Cemiyeti faz. nişi de hem mübalı, hem tabü gö· 
ra lııA"•·a ag" lamıya b••ladılar. haretile en ısini bağlayan be çiyi ya a a 1 Du""n senelı"k toplan- la yük yükliyen arabacılara karşı rülmek icap ederdi • 

._. -. 614 lira, Hus" eyın' ın' <tii.mdu··gu-·· ar- Şehrimizdeki toptan ve pera • t - .. d 1 · 'dd t1 dir k Tur" k - Souyet mu" •terek tebli~ Bu ağlayışla diğer bir mana da- Zabıta, dün Amerikanvari bir .,-. kende maniiaturaların satışlarını aç ıgı muca e eyı şı e en ere • -r ,.. 

lıa vardı ki 0 da, artık (Hazreti tarzda işlenen garip bir hırsızlık sadan ıbulunup çıkar~ ve hır- blarını yaptılar k t 1 k . · 'f t .. azasından 30 kişiyi bu hususta mü- Sovyet Rusyanın bu muharebe 
on ro etme ıçın manı a ura mu- fettı'ş olarak ayırmıştır. Müfetti• - karşısındaki gayelerın· ı· go·'>termelı M.evliına)nın filw cihandan ebedi- vak'asının esrarını kEa bir zaman- sız, geç va'k.it adliyeye verilmiştir. F cıl c , ı· lik e 1 · d h başı beyan "" 

ırın ar eınıye ı sene · U • ess se erın en er ay - !er son ayda 97 arabayı durdura - cihetinden en mühim bir vesik&• 
yet alemine geçmiye tamamiyle da çözın~, çok kurnaz bir h.ıırsızı Silivri Faciasının muhakemesi mumi hey'et toplantısını dün sa - name istenmişti. Yapılan tetkik - ak '' ki . . b altt 1 dır ve şüphe yoktur ki bıı siyasi. 
hazırlaJ11D1Ş olduğuna .kanaat ge- yalrnlamıya muvaffak olmuştur: h d !er netic~sinde bazı müesseselerin r yu erını oş ırmış ar ve 

Birkaç ay evvel, Silivri önlerin- hah Galatadaki Havyar anın a numaralarını alarak belediyeye bil hakimiyet Sovyet politi.kasındal>l 
tirilm. es. i id.i .... <Cenabı Mcv. l fıı. ıa· ),/ Karaköyde, Kara.köy palasın kar- de vukubularak hireok Romanyalı yapılmıştır bu beyannameleri vermediği an - ı· 

h d kil b ka h • · dirmişlerdir. bu temadi ve istikrarın bir deli ı· mu •tin e erın u naatını ıs- şısında J azef adında birinin mağa- Musevi yolcunun ölümüne sebep Toplantıda ilk olarak geçen sene- laşılmıştır. ft k k k dil dir. 
setti. Onlara manevi bir teselli ver- zasında gece bekçiligı- · yapan İbra- · h · 1 k Alakadarlar bu husustaki kon - Diğer tara an öpe ve e e - Tur·· kiye harbe gır· m.ı'ye mecb"' olan Uruguay yelkenlisi kazasının nın esap ve mesaı rapor arı o un - re taş atan, suimuamele yapan 5 .... 
uıek için; hiın oğlu Hüseyin dün sahaıh, ma- muhakemesine dün de İldnci Ağır- muş bunu müteakip yeni idare hey- trollerin daha sıkı bir şekilde tat • kişi hakkında da cezıı zaptı tutul- olduğu takdirde Sovyetlerin TUr· 

- Ey benim ylirinım! .. Haklısı- ğazanın adasında elleri ayakları cezada devam olunmuş, şahit din- eti intihabı yapılmıştır. bik edilmesi için emir almışlardır. muştur. kiyıınin müşkülatından istifade 
ru.z. Fakat, artık iş işten geçmiştir ... iple •bağlı olarak ıbulunmuştur. lenilmişlerdir. Faali~et raporunda toplu serma- Poraaitteki kahveler geliyor ederek kendisine hücwn edecelde· 
Siz, heni burada alıkoymak istiyor- Müstahdemler' he.men bekçinin el- s 1 So t te'b lı --· ~- J M u·· d d e- . da' 

u<,; u vye aa s~ ·-p- ye ile yapılan işlerde muvaffakiyet İstanbul gümrüklerinde bulunan Manı·sa rıne ır ecnebi matbuatında ÇI" sıınuz. Fakııt Mevlana Şems ise, !erini çözmüşler ve Hüseyine ki- ı Vikto Al ks dr k rus· · 
anı r e an ' en ııu temin edildig- ini ve muhtelif semt. 1030 çuval Hindıy· a kahvesi bugün- kan haberler Sovyet hükfuncti v•· o tarafa çağırıyor. min tarafından böyle •bağlandığını "' <laf te Kıl k t H .. • • l • ~ • 

m u aa n • avuz ap an us- !erdeki şirketlerin birleştirilerek ilerde çi'karılarak tevzi edilecektir. 1 U m U m J 1 g 1 ziyetine kat'iyyen tevafuk cınıc· 
Dedi ... Görülüyor ki (Hazreti sormuşlardır. Hüseyın, gece ilci ·· d · t ·· Jetli, d · k dir y · M k · ti· 

nu emır a maınızı wy emır hükUınetin de yardnnile bir ekmek ı Diğer taraıftan Port _ Said'de Bir On rki sene- me te . anı os ova, sıyase 
Mevlana) erv8h aleminde sevgili'si- hrrsızın kepenkleri açarak içeri att·" f k t ka !ık JdnlM•~dan · · b' kz' ·1 kis 1 dit· 

""" a a ya 0 
...,_ fabrikasının tesis edileceği bildi - ''i(e aid bulunan 10 bin çuval kah- den4:ıeri İstan nı yıne ır te ıp • e ve en ne kavuşabilmek için, dünya liba- g irdiklerini, kendis. · ine tabanca ve parçalandık.. demi""L. kl ·· b şl ktad F k•t 

..,, rilmektedir. venin buraya getirilmek üzere va- >bu.lda Müddeiu-- me - e soze 3 ama ır. a sındau soyunmayı, memnuniyetle ·bıçaklarla tehdıt edere'k paraların Dün şahit olarak dinlenilen kıla- bilahare şimdiye kadar yapmadığı 
kabul etmekte idi. yerini zorla söylettiklerıni, kaıiada Cemiyetin. yenı.· id·ar·e hey'eti şu ura yükletildiği öğrenilmiştir. 1 mum.! muavinli- ,;J 

vuz kaptan Hüsnü ise, böyle bir bir yenilik yaparak müsbet bir "' 
Şn vak'a da, çok hazindir ... (Sul- ıb~lunan 614 .lira.yı aldıklarını ve şey söylemediğini, kaptanın da de- suretle teşkil edılmıştır: Ahmed 1 Dünkü ihracabmız ğinde, Ağıreeza de kullanacaktır: 

tan Veled), pederinin hastalığı baş.. nihayet ken.disının, ~kalarından mir at değil, demir hazırla emrini Rıza, Şevki, Emin, H~san Mehmed, Dün muhtelif memleketlere 408 mahkemesi iiza- •Şayet Türkiye hakikaten düç•· 
!ad.ığı gündenberi, soır derecede 1 ko~aması ıçın ellennı ~ııarı:ru verdiğini, fakat tayfanın yanlış an- yedek azalıklara da Ismail, Yaşar, bin liralık ihracat muamelesi kay- lığında ve Ka- n tecavüz olur ve topraklarını ıııii· 
nıelôl ve muztaripti. Karnı doya- ~aglıyarak kaçtıklarını soyleıniş- Izyarak demir attığını söylemiş: Kasrm, Mustafa ve Sabit seçilmiş- dedilmiştir. Bu meyanda Alman - dı1<.öy sulh ha- dafaa için harbe girmiye mecbııı' 
oıya yemek yememiş ve rahat bir tır. K b b . lerdir. yaya tütün, fındık, Finlfındiyaya kirnlı'ğın' de m·-.'- ] kalırsa o zaman Türkiye Sovyctl•1 

• azaya se ep u ve gemıye w.ı 
uyku uyuyabilmek için, yatağına Vak'a zabıtaya haber verilmlş, QOk yolcu doldurmaktır .• demiştir. tütün, İsviçreye afyon, Amerikaya telif vazifeler , Birliğinin tam anlayışına ve bil•; 
girmemişti. Bilhassa son günlerde yapılan tahkikat sonunda, mağaza- Diğer şahit, vak'a mahallinde tet.- Koskadaki hamam yıkılacak tavşan derisi, Almanyaya pamuk gören kıymetli raflığına güvenebilir• Bu taabhii 
ise, bir an bile istirahat etmemişti. 1 ya hariçten herhangi birinin gir- itikat yapmış olan Liman Reis mu- Kaska _ Aksaray caddesinin or. _ çekirdeği, zeytin yağı, Romanyaya adliyecilerimiz _ ·. "' çok kat'I ve sarihtir. Sovyet RJlS~ 
Rengi, sararıp solmuştu. Ayakta, mediği tesbit olunmuştur. Bunun avini Hayri Karaaslandır. Kazanın tasında bulunan eski cBeyazıd ha- susam, fındık, gönderilmiştir. den Muhlis Tü- I yanın anlayışına ve bitarafiığıı> 

1 
sallanmadan duramıyordu. Pcderi· ı üzerine Hüseyin srkııştırılmıış ve sebeplerinin ıbu oldug- unu, ancak Zeynepkamil hastanesinde may terfian Manisa Müd.deiumu· dayanabilmek için yegane ş~t 
nin huzurunda, sükunetini muha- uzun süren bir istacvaptan sonra mam1> run tarihi kıymeti bulunup iliğ·- · . edilin' M . «Türkiyeni.n hakikaten düçarı ıe-

gemi sahile baştankara etseydi da- çocuklar tedavi edilecek m ıne tayın · ıştir. uhlıs d 
faza etmek için bütün kuvvetini nihayet parayı çalanın ıbizzat ıbek- ha az telefat verileceğini söylemiş, bulunmadığı Belediyece Müzeler L Ü Tümay flıugünlerde yeni vazifesi cavüz• olmasıdır Bu keyfiyet b: 
sarfediyor... Fakatditenha köşelere çi olduğu ve ·kendisinden ştiphelen.. kaptanın da suçlu olmadığını ilave daresinden sorulmuştu. Yapılan Belediye Reisliği sküdardaki başına hareket edecektir. Kıymetli t~praklarını müc!afaa için har 
çeki lerek, mütema ·yen gözyaşla- me meleri için de ellerini kollarını tetkiklerde burasının yıkılabilece- Zeyneb Kamil hastanesinde hasta adliyecimize yeni vazifesinde de gırmekle tahakkuk eder. k 

• ~ ·~' d ·'- - ı d - anı ılın t etmiştir . Muhakeme diğer şahitle- g-· J !mı t çocuklara da bakılmasını kararlaş- ' ' K' ü.k' alk ak~ 
n _,. .. yor u. v ag a ıgı aş ış ır. rin celbi için kalmıştır. ı an aşı ş ır . şimdiye kadar olduğu gibi muvaf- ... ~ç . antant, . B ·an P il• 

Hazreti Mevlana, oğlunun mene- Ancak, Hüseyinin ei!erini ve kol- tırmış ve bu maksadla kadroya i - fakıyetler temenni ederiz. gıbı uzerlenne vaktıle bazı matıf 
vi ız!ırabını ve maddi yorgunluğu- !arını yalnız baııına bağlıyamıya- 4 yaşında çocuğa tecavüz etmiş Şehir Tiyatrosu binası yaz cap eden tahsisatı koymuştur. !erde pek çok hayaller kurulııı~~ 
nu anlıyor, mütemadiyen ona isti- cağı düşünülerek arkadaııının kim Fatihte oturan 17 yaşında İsmet mevsiminde kiralanacak Mühim miktarda makara geldi Vapur iskelelerindeki vesikalar her türlü kıymet ve kıl~ 
rahat etmesini söyliiyordu. Sultan olduğu sorulmuş, Hüseyin arkada- a'<lında •bir genç, evinin önünde c;y- Belediye Reisliği c Şehir Tiyatro- Son zamanlarda hariçten mühim hamallar retini kaybettikten sonra arll 
Veled, pederinin bu emrine tama- şı olmadığını ve kendisini bağlıya- nıyan 4 yaşında Hakkı adında hir su• binasının yaz mevsiminde boş miktarda ma:kara gelmiştir. Terzi- Belediye Reisliği sevahili müte- Türkiye yalnız kendi arazisi v•~ 
miylc riayet eder gibi görünüyor. ' nın yine kendisi olduğunu söyle- çocuğu şeker vereceğini söyliyerek ·almaması ve kirasından istifade !er Cemiyeti elinde bulunan stok- cavire vapurları iskele ve istasyon- istiklali tecavüze düçar olursa ıı(t 
Fa l.at onun muhitinden bir an bile ı miştir. Hırsız ıbekçi bundan sonra evine çağırmak ve zorla tecavüzde edilin . . b d h 1 b l d bul k h il h sini müdafaaya karar vernıi~ '.~ 

esi ıçın a ema er yı u - 1 arı ihtiyaca göre ve piyasadaki fi- ! arın a unaca ama arın ep. Hatta Bu.lgaristanla imza edil'"; 
uzak yaşanııya tahammül edemi- · polislerden ip istemiş ve büyük bir bulunmak suçile yakalanmış ve Bi- ·"sını Nisan başından Teşriniev - attan, düzünede 100 kuruş tenzi - sinin yeknasak elbise giymelerini • -"a.t' 
Yordu. akrobat maharetile ev·~" ayakla- · ·Sulh c hk · d · beyanname bu bakımdan ,..,.,. • ·~"' rıncı · ezama emesın e gız- \'el baııına kadar operet veya tiyat- [atla vermektedir. Bu itibarla bü. kararlaştınmıştır. 9y• 
Cenabı Mevlana, kendisine bu rını, ı;onra da d4lerile ellerini bag· - Ji yapılan muhakemesi oonunda . al - İth •• il B l . nın ruhi halini bütün dünY ~· 

ro hey'etlerine kir amaga karar tün terzile~ ihtiyaçlarını cemiyet 1 ~ıat ma arımız u garıatan ık .. ter k b" d lildir Jl 
deruede alaka ve ihtimam göste- lamı~tır. tevkif olunmuştu,r. aç ça gos ece ır e · ~o 

vermiştir. vasıtasile temin etmektedirler. ı dan getiriliyor tün Bulgaristarıın Alman or~ll JıJ' 
--------------------------------------------------- ı~ıın~~~·s~·~~i~W~ 

E D E_B_ l _R __ O_M_ A_N_ : 128 ağlıyordu. Ben de gayri ihtiyari se- ı re bilmesi ihtimali mevcudmuş ... ecnebi memleketlerine, hayır, bir tanda .~".1<ley~n ithalat ıınallaı:=- reket illet ve sebebi olmalJ)JŞ 0• 

Ç O B A N Y 1 L D 1 Z 1 bebini bilmeden ağladım. Mektebin Bu şerait altında benim, ayni mek- yere gitmiyeceğim. Nasıl, hara be- zın ~u.hım hır bs~m kara tarikile Belgratta cereyan eden siyasi ıııb, 

Yazıuı: Mahmut YESAR/ 

Müdire hanımdan bazı şeyler işit- nuşuyorlardı. Ben yanlarına git -
tim. Filhakika bunda bir kabaha - tim mı, nerde Yar, neı d<' yok, bir 
t in, sun'11 taksirin yok. Yalnız, eve mual!ımc hanım peyda oluyor. 
gittiğin zaman söyle, hiı-metçileri-, Sadiye, onun bu: tavırla dinlenir 
n i,. biraz dikkat etsinler! • Müdır jgibi susmnsından fu:sat bularak: 
bevin ne demek istediği pek aşi - - Bütün sebep bu mu? dedi. 
kardı. Bana edilen muamele h iç Nigar, başını salladı: 

kapısından çıkarken, artık bir da- tepte tahsilım her iki taraf için de ni döğe döğe mektebe göndermek lşehrunıze ge~.ırılmış~ır. Bu mallar cadele ve müsaraada da şu ve~• ıı»' 
ha oraya dönmiyeceğime bir kana- pek hoş olmıyacakmış. Mektep ida- fıkrinde misin?., Bana, mektebe · meyanında kulliy~tlı mlkt_:ırda ma- istikamette bir rol oynadıgı .~ 
at gelanişti ... Yolda arkadAşlarım resi de pek müşkül bir vaziyette gelme! demiyorlar. Eğer herkese deni eşya ve sınaı mamulat bulun- meşhut değildir. Hissiyat ve. t.•~.~ 
<;ül üyor, eğleniyorlardı. Benim du- kalmış. Ben vaziyette bir kız, ec - yüzsüzlüğümü tasdik ettirmek is _ maktadır. niyat ile fili politikayı birbır•il ıi1 
.laklarım kısılmış , hep ag-lamak is- nebi mekteplerinde de okuyabilir, Diğer partilerin de kara tarikile ayırmak hususunda gösterdiğıP ~· 

tiyorsan, söyle, şimdi hazırlanıp b ·· ı d ı · b ki ekt '" tiyordum. İçimde burgu gibi bir hem lisan hususunda istifade eder- ' ugun er e ııe mesı e enm P - ba•iret ve dirayet şüphesiz bcr 
mektebe gideyim. dir. d şey vardı. Tramvayda müdir beyin mişim. Bunu, resmen değil, sırf be. bitte tak ir edilecektir. . tiP' 

verdiğ i mektup hatırıma geldi. Bu nim, izzeti nefsimi, haysiyetimi Kapıyı açmıştı. Dişlerini sıkarak Türkiye İngiltere ile olan ıl qıl• 
hiddetle ı· ıa·ve etti·. Sarho~ ikı' kadın 3 gu··ne k hlı"tl · adı~ :nektupta, herhalde benden bahse.. muhtemel bir taarruzdan vı.kaye i- 7 ına ve taa u erme 5 "ı vıı· 

diyordu. Düşündüm, nihayet zarfı çin yazıyorlarmış ... Ben vaziyette - Ben vaziyette bir kızın yeri, mahkum odu kendi topraklaruıa bir tecavtı 00aı-
bır kız• ... Onun ben de rf•~kında ı· _ mektep değildir, annesinin evidir. Evvelki gece, Kadıköy iskelesin- kuunda müdafaa silahını tere açtım.... Tahmınimde yanılmamı - -

şım... dlm, fakat itiraf etmek istemiyor _ Şimdiden sonra gece gündüz, her - de bir had ise olmuş, Üsküdarlı süz patlatmıya hazırdır. ··d ı9• 
Başını annesine doğru eğmişti: 

- Mektubu okurken bütün vü
cudüm buz kesildi. Bazı talebe ve. 
!ileri, ben vaziyette bır kızın, ken
di masum kızları ile birlrkte oku-

dum. Mektep idaresinin ihtarına gün beraberiz. Mademki benden Zehra ile Cağaloğlunda oturan E- Moskova ile ili milli ?'~i r~iği' 
hacet kalmadan, ben kendiliğim _ de şüphe ediyorlar! 0 halde gü _ mine adında iki kadın bir hayli ra- tarihindcnberi başhyan t '~k ıeb• 
den mektebi terketmeliydim!.. O nahlarunızı paylaşacağız anne!. .. kı içtikten sonra sokağa çııkmış ve mizin dün yapılan müş e~ aJ<ıb.-
zaman, bu kadar küçülmezdim .. 

b ir çocuğa edilmiyordu. Ben mek
t epde, sat>ki karantine altında ya -
şıyordmn. O güne gelinceye kader 
bu , kalbimde müphem bir histı. 

F akat o günden sonra mektep ba
na bir cehennem oldu. Ne tenef -
füste, ne yatakhanede arkadaşla -

r - la haşhaşa verip konuşamıyor
du m. Ya bir muallime, yahud bü. 
yük kızlardan b iri, gözcü gibi y a -
nımda d olaşıyor, beni bir arkada -
ş unla ya lnız b ı rakmıyorlardı . Ara
lannda ben olmadığım zamanlar, 
arkadaşlarım serbestçe gezıp, ko -

- Havır. Bu kadarı da kil.fi am. 
ma, hepsi bu değil... Perşembe gü
n ü öğle teneffüsünde yatakhanede 
topland ı \.: tan sonra a .<ağı ınmiştı.k. 
.ililidir bey yine benı çağırttı. Git
tim, bana bir mektup verdi: cBu -
nu valdenize verirsiniz!. dedi. se .. 
siııde o güne kadar duymadığım 
acr bir lıüzün vardı. Ben kapıdan masını, velev mecburen arkadaş -
cıkarken: cNigfu-ı , dedi. Döndüm: lık etmesini muvafık görmüyorlar, 
•İy ilik de fenalık da insanların ken şikayet ediyorlarmış ... Hakikat ol
di elindedir. İyi olmak ta, fena oı- ı olmadığına zerre kadar şüp -
makta senin elinde çocuğum!. de- he edilırniyen bazı şayiaların, mek
di. Gözlerinde yaş vardı, sesi bile ltep dahilinde müessif neticeler ve-

Durmuştu; Sadiye, omuzları dü
şük, gözleri nemli idi. Nigar, kapı. 
ya doğru gitnı4ti: 

- Şimdi öğrendin ya? .. Artık 
bir daha bana, mektebe git diye 
tekrar etme ... Ne eski mektebime, 

ne de ailesinin iç yüzünü bilmiyen 

Kadıköy iskelesine gelmişlerdir. liğden daha başka türlü bır . 01ııl 
Seıı de fazla bir yükten kurtula - Evli ve üçer çocuk sahiıbi olan bu te uğraması da esasen .n~ n~:.ı·•j 
caksın!.. iki kadın burada coş.ın~ ve karşı- ve ne de mutasavver ıdı . . . eıJl' 
Kapıyı şiddetle vuraran odadan lı.klı geçer ek etrafa söz atınıya baş- Rusya ve Türkiye kcudilcrın~otıl' 

ç,kıı. lamışlardıır , peryali.st hücumlara kar~ jı;Jll' 
Sadiye, Nigarın arkasından ba • Nihayet polisler taraf.undan ya- nıak hususunda anlaşmışlar ~ir W 

kakalmıştı. Kızına, verecek bir ce- 'kalannuş ve Birinci Sulh Ceza mah peryalist taarruzlar i:lı•;,yali1~ 
vabı, söyliyecek bir sözü yoktıı. kemesine verilerek dün yapılan !ikametten gelmez. n hl" 

muhakemeleri sonunda üçer gün hc,·eslcri zaman zaman .:'~a) 
hapse ınııh1<ılm edilmi§lerdir. (Devamı 3 üncü sa3•• · (Devamı vıır) 
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Bitlis ve Çe
m iş keze k 

Emn·yef izihlile .. ı 
Eyüb ün nesi 

Stoyadinoviç 
Yunanistan -
dan ayrıldı 

1 PARTi GURUPU 

l DÜ TOPLANDI 

iği g··n a n ark 
Yugoslavya- Çok ileri kültür ve h h J k meşhurdur? 

Y 
a v er.-- e n um r an hareketleri arp sa ası o a ca tır 1 olan ~::.:~~7 çıkacok 

____ kaydetmiş bulunuyor (Baş ıaı-afı 1 inci sıtyfadaJ rici siyasetinde tak.ip eUiii 7olu ve a- - Bayır, oııdan daha meşhura • • i • İki ay kadar evvel gazeemizde, b. bar lınan tedbirleri anlattıktan sonra sözü- var! 

1 n g 1 1 Z 
vastalan insanlığı utandıran ır - .. . 

H 
• • VIersinde bir sinemada bir kaç ıken b lıkla tı'*' b . etin kar.ınlık ne şoyle devam etmlıjtir: - Kaymağı.! 

arı C ı:ni bilmezlerin çirkin hareketle - ve meçhul bir akibeLe dogru sürük - - Emnıye ımız a e 
1 

e ıs - - Ondan da meşhuru var! ı Y e ar çarpı;i c.• eşerıy · t' · ihI"I d 'lm k • te 

n O
ıı as 1 n rinden bahsedilirken dolayısile Bit lendigi ljU zamanlarda bfüUn dü.ııyada nildiği gün yakınşark bir hıarp sahası o- - Kebabı! 

b k• y l ha . olduğu gibi bizde de bir buzursuzlugun lacaktır. Türle milleti için gidilecek yol _ Daha daha meşhuru? 
l:.S l U gos a V Ş... v k • ı • • !is ve Çemişkezek adlan geç.rruş ve tıüküm sürmesi pek tabiidir. Sinırleri mua"endir. Bu yol, son ferdim ize ka-
\' k•ı• s ) "' • k 1 e ı ıırnız t u ..>unW1 da Bitlislileri çok müteessir gevşeten, wnum1 hayatı sıkan bu hu -ıaar ana yurdu atalarımıza 11\yık bir - Eski oyuncakları! 
e 1 1 e a D l fan Ji.&A a m m e n 1 ~tmiş olduğunu öğrenmiş, mesele- zursuzluk zamanında, son umumt cihan kahramanlıkla müdafaa yoludur. - Bele hele! 

l/ a p U r a b j D d i ti tavzih ederek teessürümüzü bil- buhranı karşısında memleketin duru : Hatip müteakiben Türkün Canakka _ - Testiler~ sakadan, çömlek! .. 

b A. ta Landra. '"'' ( • "') - i-~;1terenin Bel- lirmiştik. Dün aldıgıy mız bir mek - mundan vatandaş.lan haberdar etmeyı lede yarattığı bi>..n;ır --ı · dafa ri, küpleı:i! 
Ati < (A ) Atina . 1 eyana il 1# n.s>.. ~ • faydalı göııen Büyük Parti Ankara ve ""Jw.n. ve _.. ... ı mu -OlJ<iit~ 25 .A. - ll.JailSl · • gad elçisinin Yugoslavya hariciye nazı= tuptan anlıyoruz ki şehrimızde bu~ İstanbulda bu emvzua dair söz söyle _ aya ~ .sa~a tem.as ederek Çanak - - Ha gayret! 

ryor: nna Viya.naya hareketinden evvel ver unan Bitlisli okuyucularımız da mek şerefini de bana bahşetti. ,kalede, ıstiltlil harbınde kat kat faik - Güvercinleri, kumruları! 
ı, ~~lı günü çıkan ve Stoyadino - b u 1 u n d u miş oldugu not.anın metni ~udur: o u yanlışlıktan müteessir olmuş - ı Söze başlarken mümtaz clinleyicile -ıharp vasıtalarile mı.ice~ez kuvvetler - Ha yaklaşıyersuıı! 
tııç 1n seyahatine dair Avala ajan- - Bk5e1ans,. lardır. Bunlardan manifatura taci- rimi s.ayg ve sevgi~ ~lfı'?11arı~. Hepı- k~r;iısnd~ k~man Turk or~~unun _ Leylekleri! 

tıın bir t l f eşred gaze- ı _ İngiltere bükı1meil, Yugoslav . d l , .. d n.iz billy()rsunuz ki, Türldye Cümhu - bır an bıle endışeye dEişmcdığme ve 8 . dah t 
teı.,. ~ gra mı n en bükılmetinin siyasetine karşı büyük biı rı. y~b u ıah Doda~lı nın gon er - lriyeü kurulduğu gunden iUbaren ha - düşmanı denize döktüğüne işaret ve or- - ıraz a gayre ·· 
lav r, bu relgrabn altına şu notu i. 25 (AA) - C. H. P. Mec- anlaşyış göı;termiştır. Çünku ıngıltere dıgı mektubu aşagıya koyark. en r ici siyaestinde degi~mez bir esas ka - dumuzun bugünkü kudret ,.e kabil......_ - l\IC4tarl.ıkları, servileri! 

e etmektedirler·. Ankara · · , · b cmn b ı d gu bll k ·J~ Say say da' 
1 

A. 1is G. Umumi Hey eti tı0- bük(ınıeti Yugoslavyanın u un u . - -iunu da tekrar ve ilave E:fımC ıs - bul etmiştir. Bu esas, yurdu sulhtcn a- tini tebariiz. ettirerek demiştir ki: - • ' na say• 
" Vah ajansının yukarıdaki teb- ~~~~ S lı günü saat 15 de susi coğrail vu:z.iyeti taI.cilr. etı.ncktedir. teriz: M~sele maksadı sarih ve iyi yrmamak, dünya sulhünlin muhafaza - - Devlet her türlü h:ırp hazırlığını - Tepedeki Piye.rloti kahvesi! 
, h aıkkında aldığımız malUınata c2~/3V ı ."li Ta b n Meb'usu Ha - Bu anlaylş. ğeı,:ed·en hadr~::,ukik~ın~~~; ıfade edemiyen bir muhabir mek- s için de elinden .gelen gayreti samiınl \laktinde ve istenilen şekilde tamnmla- - Saaay! 
"" rn·· h l d'Jd·-· h"l ilri. Reıs e.n ra zo snda teessus en ...,..... bund k. .. . .. 1 . (olarak asrfetınektir. mak ... ~- ı· ı· l b' 1 Şfa havuzu' 8· ' , U§a ec e c ı ıgı veç ı e 1 anın Reisliğinde toplan - ~ak bugüne kadar imade ettırilm.ış- tu a ı luzumsuz bır cum cnın Hatib bundan sonra hiç bir milletin . ıçın sıs..,m ı ve P an ı ır ça ı.şma - • • 

' 
' 1n rcfakatı'11de otomobı·ne se - 1 san Saık la b lkının b" - d k · nızamı kurmu!'.tur O ~kidendi o' J tir. B.ınaenaleyh Yugos v a .. u.- goz en açarak gazeteye gırme • toprağında gözü olmıyan, hiç bir mcm- , . . ~ . ·. . . . .. - • 

~ at eden Stiyadinoviç, filhaki - dıC 
1 

. l.masını müteakip yük Br.itanya halkuıa karşı ıııemp~t.is~ı, sinden ileri gelmiş ve böylece bir lekete karşı ihıtiras ve itin besle~en Hatib, mılll b ırlığımızm, Turk v~lı- - Kazıklı bağı! 
18 Martta Yunanslandan gı:>I:'- .. e .. s~nm 

1 
açılı ı·cı·ye Vekili' Şük- ve bükiunet sısıemler ve b~e~ilel .ış- _ · ıef hh.. h A 1 lm t Şüp _ tTürkiyenin faziletine temas etm.ış ve ğmm kuvvet ve satvet kaynağı oldugu- - Onun da henüz mevsimi de-

-3' k ~ ge en ar · .. .. b ı bılcn ln ::.ın e wn ası o uş ur· r 1 ·· ı · k b ve S IA 'kt d - d d ~ ursu)'e . • ler meseleşinde goruş ır ıgıw .. .- . . . d dem.iştir k.l: nu soy ıyere unu herke-,1cn iyi tak- ğil' ! 
b· e anı e ogru an ogruya ... o ~ıu· son 1 5günlük sıyası giltere hüküıneti, Yu_ g_oslav_ hükümetı- he_ yo_k ki .ne b_rr_ gazetenm :ıe e 1 - Aziz vatandaşlar! dir buyuran l\l!Jlıt Şef'mizin htltrın mil-
h. t'cnebi vapuruna binerek Yu - 1 u ~laç g ' da bız' 

1
· aı:.ı.ndar e- B tan ı h ki B tl ke ı - Eskide.o gayet meşhur bir deli " 

11 
t . hadise er arasın i::IAD nın bitaraflık v~iyctını, .. rı Y~ mpa- ıç msenın ı ıs veya çem~ . - l Görüyorsunuz kı bizim bu kadar sa- !f't·rı mm ve kat'! sö-. blrll~le Cümhur-

tı~. opraklarını derhal terketm.iş. denleri izah ettikten ve ·bu me?Z'll- ratorluğu iki milletın muşter~k ıdeall~- zek hakkında suitefehhüm netıce- mim1 sullıpervcrliğimize rağmen dün tei!\'liğine intihım edifdik'k-rini hatırlat- Hidayeti vardı. 
'---- lara müteallik olarak söz alan ha - rini ba idealleri mahvetmek 19tey~ bır si husule gelen manada bir düşün- ,sesini uzaklardan duyduğumuz harici mış ve t;ıkin edilen yilksı'>k !-i~t sa _ - Allah rahmet eyle.>iıi, o çoh-

t'bl . beyanatına ve sordukları feJse!ey~ ~1"$1 müdafaa ederken bile, ka ce ve kanaat taşımadığı ve taşımı- tehlike bugün . h~udlanmıu kadarl'Vl'!dnde burrun vatanımızda hic bir men tan k~bı dinl.eııdirdi. . 

Y 
•d 1 enn bA izahatta bt1:1 etmiştir. . . yacagı~ muhakkakt Çünkü gerek dayanmışur .. ~. ~ hafta evvel yur - ll'kette ı:ıöriilP'Tliw•n tam btr huznr ve 1 - 'ı(ıne eskiden pek meşhur bır 

e 1 en suallere icap eden ceva 1 .. ıngiltere. b('t!rOmeti, Yugoslav bökQ- ır. dunu ve istikWin.i yabancı kuvvetJ.ere , . .. Ar H "d' dı 

bulunduktan SOnra 
ruznamede mu . . .

18 
alı.~. ubte.lif """killer- Bitlis ve gerek Çemişkezek Cüm • t liın ed B 1 . •~" k _ \'71tand~lar ara!tmda kat t lnr ~henk hu ap urşı ı var • 

k 
metinin bubi r ._. m ,,... .. es en u garıs ...... .., omşuınuz ki. .. ld v ·c d ~ . O d · l .. .. 1 

ı k edilecek başka madde kal - dl! düşmanlarına mı.isait bir tarzda tefsir huriyetin feyi.ı.lerinden yurdun bu 1dıır. Dört buçuk aydanberf maizemece ı ttı'.m ı:umıeltte 0 
ugunu 

1 8 
e -=•mtŞ - - E b~ s~ ere:~~: uvvet enen :a;egvmdan saat 16,30 da celseye etmesine müsamaha ile bakmıştır. Çün- tün parçaları gibi ımüstefid olmuş, ve adetce kendinden çok wıtiln bir . . .. . .. - ıra er, . yu un meşhur 

kü İngiltere hilldllnetf, ~ h~ te~ bilhassa Bitlis kült" ve u.mran düşmanla Elenizınln esatir! devirlerini Şemset~ Gunallay sözune devam~: olan başka nesi kaldı ki? 

d O S tluk 
nihayet verildi. min ediliyor ve şuna guvenıyordu ki . . UI v _ hatırlatan bir kahramanlıkla çarpışan - Sevgili vatandaşlarım! dem ıştır. _ Refik Halid kadar meşhur 

mevzuu bahis pr~pler .. arasında bu:_ hamlel~rı kay~etmı.ş, saglam ka )Yunanistan Iese, hem komşumuz, hem Büyük Milli Şefimizin etrafında, sarsıl-

M ll~ ş f• • • karar vermek vakti geldiği zaman Yu- rakterli ve munevver vatandaşlar- dostumuzdur. maz bir kale, imanlı ve şuurlu bir ordu yahu! 
(Bil§ tarafı 1 inei sayfaia) İ 1 e lIDlzıD gosıavyanın menıa~t ve k~aa~ıa?• ve la meskun yurd köşeleridir. Görüyorsunuz kJ bütün bu samimi h:alindeki topluluğumuzu bir kat daha - Tuu, Allah müstahakkını ver-

~tneyı.· kat'iyetlo redtlettiğini yine l deneıımiş ananelerı ,-oınız bir mti.haba Okuyucumuz Abdullah Dodanlı sulhperverllğimize rağmen · hıarlcf teh- t6lklaştıralım, tarsin edelim. Milll kudn- sin! Bunu önce söyleseydin ya! 
9-._ k Yunan mı· - uın.saade ~~ I.ngil~re bükumetı, da bunu anlatan mektubunda şöy- ,'like bugün emnıyet liahamıza girmif. timize, Milll Şe!.imi.zin reviyyet ve u - * 
~~ 11 at•iyeJe reddettiğini yine Yugoslav milleünin kendi davası olarak. . az.iz va.rl.ığımı.z için tehditkar bir ma - ak .. ·· ·· .. ı b . d b . b Refik Halid.in Tan gazetesindeki 
~,. ç. gösteriyorlardı. Fakat bmıa • telakki ettiği kendilerine temin edilen le diyor: hiyet alı:ruştır. Devletler ve milletle!' zgöst goruşunk e ~uvuen ek ır C'D ~~ aş 1-
'r lnnen, Almanya iki dost devlet ı t. m e sa J 1 bir dava için mücadele eden milletle- «5 Şubai 941 tarihli ~e ~ arası münasebetleı·de söziln, tcmına - ı erece _vaz1ye er arşısın~ ~rs.ı - yazısını okumıyanları meraktan 
)ı.._aSlnda, soiukça bir hava yarat- e ) ne re zarı- verecek ve ciddl zorl~ar ~- ~Hllslileri_ ft Bitlis etki~ mn~ı tın, hatta yazılı taahhüdlerin hiç bir ma~sızın dımdik duralım:. Yenı Tilr:ki - kurtarmak için haber verelim ki 
""-lh (u...., tarafı 

1 
inci sayfada) karacak bir harekete Yugoslav hükiıme cıdcleıı nwteessh eıcleıı bir J'lMll Uı-1.ışar kıymeti kalmadığı hukuku d. ı. h _ ı yenın miilt şian ancak boyle durum o- bahsetmek istediği....-ııiz Eyübün bu 

)' tnuvaffak olmuştu. Son be.- ~ tinin girişmi:yecegme tamaınıyle inanı- etmiştir. 118.di!ıe oud:u1'· ~ersinde ~ al- ı kuku milel ~~wın gülün~~ir ~- labilir. meşhur nesnesi, kadın avcısı E-
d~~ ille, iki komşu devlet arasın- ramanhğına ve fedak.5.rlıkl~rına yordu. nemaAa. t.erbuevı bır C.lJıllll fUllıerilirken rafe telakki edildiği bir zamanda ya _ Emsalsiz bir güvenimiz de, en tehll yüplü Halittir. 
~ tabii ve esaslı tlostluğlm eski :ıayık bir istikıbal dilemektedir. 2 _Binaenaleyh, Yugoslav bilkfuneti bazı terbi7esızce hareketler olmuş ıslk- şıyonız. keli, e.n ltorku.nç harp meydanlarında, 
- ~et" k t· · t kra bulda Gen_u ....... may o ...... ı.-am M~ . . d' b' n~ı~~a iınza et ıar ça1mmış gaııeee badbeyl 1aza.rken . . . k ık . . _ _. .. 1 0.ıman Cemal Kaygılı tltı e uvve ını c r - t:,[A&.LL ~ nın ~un ı . ans~ .. ır ........_...... . - bö le ııa.üeslerin Mersinde oımasma şaş Mihver dev~mm bugüne kadar en arış , en çetin :;1y .... L mucnde eler-
ı..,_l'?1 delilidir. Bu itibarla cidden Fevzi Ça.kmak ıneğı düşilndugınıu, ve bu anlaşma ile Y . . ~ tezahür eden ha.ı'f:keUeri goS'.eriyor ki, de kudret ve mebaretini "bütün cihana Fransada 1 aylık 

yiyecek ka dı 
~dire layık ve memnun olmıya yalnız bitaraf vazi1etini terk.etmekle; tık (Bitlis ve Çemiçk~.t.e olmq ~- harp harıcı k;..lnı.ak ı:;teyen bir mille - tanıtmış, Türkün maklis talüne evvelA 
'ti> SARACOOLUNUN MESAJI · and büyük B · ıan dı oe ise ~,:a bilirdik dbor. ~ . . • (ı 1>Ell" bir sulh v" sükWı vesikası- kalına!~ ayru b ~. te a dahil ~ ~ ba bu ya.zıyı yazan ve aiJlındıuı oık.aD tın yurau da gwıi.ın birinde haklı ve lnönünde, sonra da Lozanda parlak kur 

t. Ç'iinkü lh iJ-ı .. Pakt gibi Nihayet Hariciye Vekili Şükrü ~aya ~~ ır SlS uıe . 0 ~ söziinü knlail işitmeyen adamm cllnde ; meşru hiç bir sebep olmakswn teeavü- tuluş ufu.ltlan çmış olan Büyük Şef İn-
i~ .. m , ~u y. • d d gul şu :m.e- ıs.tedığuıi ogrenmekle hayret etüm. Böy- . . ' ze uğrayabilmekı.edır .. .. .. . hı a~ nıuahedelerile dcgıl, ~~ gı. Saracoğlu a uy arım le bir anlaşma aktedildiği takdirde son Bıt.rs •e Oemişke:ıdtn ba fibl Ceri>lye-ı . · . önunun boyle brr hengamede başımızda 
~ ~tekabil eınniyet ve ıtiınat sajla ifade etmektedir: zamanlardald Mdiselerin ışığında Yu- iSz Juııreketffnı k.a.rş& salme oıdai'una " Yeni Nızam maskesı altında gizle - bulunmasıdır. Bu, ebediyen hür ve mf.is-
1~ikaJar.ile teeıısüa eder. takviye Dost ve mütte .. fik memleketin .,roslav milletinin zamanla daha derin bir 0~ dair bir vesikamı n.ı'? Varaa,n_en si~tin. halnki mahiyet ve gaye- ta~il :~ş~ması mukadder olan Türk 
'"I --...a..~ il h 

5 
. ....... e bu sistemjn içine çekileceğİD.e a.çık_ı.ıa ıbra.z elsin k~nıdi bı41 kudreı.ine lil henüz sarih ı;urette .ifade ediline _ milleti ıçın en kutlu bir tal idir. 

llt. milli bayramı mun~t e, ara- "' • .,.... saJı.i olma)' b ıp.tı nasıl diler bir 
~. e wtecavmcuğrarsa. ~ retli tebriklerimi bildirir ve milli .şaret etmek mecburiyetmdeyim. .P e vuk:nbU:U. m~rit bir tıerbi- ~.Ur. ~ ·-~etin. Avrupada ve bhı - :Hatip, AtatUrkün gençleştirme ham-
"1·~ 3 - Hükfuneüm.i bu vaziyetten habe. rl~es•-•ı;r,ı Bt•"~ v·• ç~•~ır-ır ..... b'' '..._-\netice b.utün_ d. un.yada tam ve kat'i o - lesinden de bahsederek e:z.cUmle d~-
" t<\1' Avrupadaki topraklarından ! mirasını korumak için ecdadının " u.u,.. ......, "' ... .......,.~-.. - .......... ı k b ~tııL dar edyor ve meesle hakkında talimat lüğime ve omı.nuıa yülüemeie n iııim ~a ır hakiıruyet kurmak, Mihver - 1 tir ki: 
lirı-;'ndan gelebilir. Trakya .is.e menbbe1erln€A yeni ıbir şan ve şe- ıstiyorum. ta.:ih etmekle tam blr kasiUır. bnlunma.-\cilerden başka milletleri istiklallerin _ _ Btı hamJe, bütün bir neııli rubun -
~ ~'ıla:r mıntakasınm ta kendisi- ref sayfası ilave eden _.kahraman 4 _ Bu esnada, Yugoslav h~_me~ i• ccsa.ret e4mfıttl.r. N'IPD bu fena bal- deıı soym~ ~n Mihver b..,kimiyetl /dan ~n. 011u beyin t lemden, kan 
~t. 'tı-alcyadan Türkiyeye tecavü- ordusunu heyecanla selaınlarıım.. tarafından duşfmülen bu hattketin Ingi- Jeri BttLise Ja;r.k &'ördü ve bu lu.zuınu. altında. Mihverciler hc.sabına çalıştır- donmasından kurtaran, ona dcdelerinln 

b .. ~an bir devlet bilhassa Bo- Harici) e Vekili ~ !-~ü taratmdan müsamaha ile neden ~· cHJ:e SOl'1170rom.. Eter baımak_ o~uğu iddia . edilmektedir. Eğer hayat kuvvetlerini, canlılık hareketle -
•-~ ek aksad.le ha Ş-k .. S coğlu görülecegı hakkında bır kanaat yara - adam bu gıbi terbıyesh hare.k.cUere ka.c- Yenı Nızam bu tasvır edilen şekf1de a- , rini, <ıeref basamaklarını. ba53rnl8 haın-
~~ ele gcçina ID 1 - ~ tr ru ara tıl~ i~ teşebb~er~ bulunuld~- şı Bitlis ve ÇaWışkt.ıei'i bir d~JJO _oıa:,dk mansız bir tahakküm ve Cfiaret çemberi ıeıerlıu göster~rek bütün milleti aYni 
lııU.r le geçiyGrdcmektir. Boğazları nu ogrenıyorum. Böyle bır ie.rı baklı gos itt.Jıa.z ediyorsa kaMI! ierbcyes.i:ıJJğin! ise k.ilçiik milletler için artık .byat · · d · ı ·m · ük 1 

"afaa d ek 1 Türk ordmu, y • ı• ki~ J ! terecek hiçbir şeyin mevcut olmadığını ttirnf e~. Çöokii Btt.ı.b ve Wtöu · . . • . . ~e azım ve ~a e 
1 

e mı mırasm m. e. : 
>-ı~ e ec o an da unan }$ } a.ıJ. ve hiçbir şeyin bu kadar ba.kikatn aykı- Tüıit fileri bu gibi fıms ballerden ~- ~af ~~ kalmaı:n~ . dcmcldır. Çun Jc!Iyetlerıni yapmağa çağıran dırllticı 
~ keneli yurthmu ve caıı - n olmıyacağını eıaıeIAnsı.mıza. bildirmek dJ.r. Ona ha.ksız yere dil aza.tanın dille- k~, .~vır ed~en Yem Nızama göre yer ' 'e terbiye edici kud~f bir hamledir. O-

Yiyecek maddeleri
nin miktarı azaltılıyor 

Vichy, 25 (AA) - T~ 
İaşe Nazın Achard beyanatta 

bulunarak Fransada ancak bir ay 
yetecek kadar yiyecek bulunduğu
nu söylemiştir. Fransız tıükıimetJ 
1 Nisandan itibaren adam başına 
günde 180 gram ekmek verilmesi
ni 'kararlaştırmıştır. Sair yiyecek 
maddelerinin miktarının da azal,. 
tılamasma intizar edilmektedir~ 

~ lleğil; Sovyet :Busyanın bo- (Baş larafı 1 inci sayfada) le :;erefyabım. rini Türk kaınun.lan kcıser ~blr mem- yuz:u halkı, biri. metbu mille.:ıer, d_iğeri nun bu h8mleyi yaptı1'11n ~. E'fl fü:rud~ 
._.L. .. - ~ ~n damaı"ını d~ ~onaya- caddelerden geçerek büyük ıkilise- ---0-- lc*etla ". h.içbh .. .,ey~ biitüniö~ , ~b~. ve~ kv:m1er olm~ uzer~ ikiye :ı:amaniarda olduğu krıdıır, en korkunç Türk _ Sovy6t 
~ 8oiuıarm.. • .. ser. besüs __ ı ve bu.. re ı·tmı·c ve ruha·nı ayinde buıun- I ·ı· 1 H ve t;amamiıyvtme soz soyl'Cllemes gerek ooıunecektir. Dün ve bugün kendı yurd- anıarda da dalma ve daima çınlatmu11- d 1 "' ~~ ki ld ) g .,. ngı iZ er arrara Bülis ve g«dl Tiiı'll böiünlDCiiniıı bir lannda mes'ud ve müstakil hayat sü - dı.r. OSt UgU 
tlı 'ltı.~Juru, 'l'ar ye ıçın .0 u- tur Halk ve gençlik tieşkilatı ki ı:er~ı olaa Çlmıişke:rek bw. Pbi leua j ren milletıer bu gaye tahakkuk ettiği Türk genclııe ı;unu anlata~-ağı.z ki. bu (Baş tarafı 2 nci sayfada) 

~~"Yetıe: ~~~tik!:!~~ z~~~',:~~u;ları, Kralı şiddetle alkış • ya aşıyor halltte_ ~ ııahne ~ ve ~! takdirde, artık siya~i varlıklarına, fdarl vatan, her gençten, bedeni k"UvvetU. ah-
.. , ~ -,, Kahire, 25 (A.A.) - Resmi teb- ,._ BWis tıerbi1e, ~· ~a ~ Jiik- ve iktisadl istikhUlerine veda etmiş, ı~ k ve seciyesi kuvvetli bir Türk va - :memleketlenle kabarır, he:r defa-
ıı 1.ıd"••n g~•n iı.: •. _

1
• • .._; ... de lamıştır. . ...... ~._ --~ ı.-~'Blıidlr n IDinu eeda.- h- . t _,.,, h ü idl . 1 ebed' sında bu ihtirasla.rm u-cnnda ....._ 'ot ı:_ ..,..... -Y- AA.UU: ""'P.... .. .. · a1k lig~: - ~ ._ ... ~ '"""".:..- .... _ .. __ urrıye ve naa m erın ıyen tanperveri, Türk vatanperverliğinin, 6~ .... - .,.... 

li't~. Japtıgıy sevahat miinasebe- Ögvle üzeri. çok buyuk bır h elam az J'lll'dodlll' • .ı....- vu -..uu ~ 'f;~•~ 1 ak1 dır lanlar kendilerini diş ve tımakla-~ • .., et H b ıs· tanda· Marda ~azında Bl ...... ,_ _,.. ... ....:..~ VA ,;~.,__~ yı ......... o..u;r o ac ar . Türk kahramanlığının te~hOs etmiş ·1 üdaf. t ... . . 
tiL· .ıl~ bu sütuıılarda yud.ığımD kitlesi meçhul asker mezm:mın .- a eş • '"""5 ça. _.,. ........ ~-:-· ... ,_ . .. .. . . • • • rı em aa eme .. medmnyetın-

"t 'l'\U b kil Korı ıl h ekat da ve hare- onuruna lliicum eimişhr. Ma.t.bua.tm bu Şmsettin Günaltay böyle bır sıyase - bır tımsali olmayı bekler. dedirl Tiirli . . b da ~ kiye Ue Sovyet Busya, rafında toplanmış, aşve - yap an ar esnasın g'ibi çirkin ııarc.k.elle.re t.a.qı. sc:rlrcl n- tin F.ıravunlar devrinin hortlaması de- Bugiirı mwım ve ahlak! ~tlerin . e~.. yenm 
1~ ın v bu 

li.ıc<: lar iize.rine yürüye11 heJ' teh- zis: mezara bir çelenk koymuştu~-.. keti mütealup kuvvetlerimiz biı: 1.a.mıyacağmı göz önünde tut.arak mem- 1mek olacağını işaret etmiş ve. cböyle yerine hudgaın kıymetler, fıkir zclı:tısı v~xif~ ~~rvasu.ca 31apacagına 
(blt\lkaı-ş~da 'bir~iı:inin yalmz Atina 25 (A.~) .. -:-. Y~an :: :miktar esir almışlar ve harp mal- leketim elan BKlls namına ye 1wdımm- bir amnasız ~asetiıı yirminci asırda yerine kazan(' zeldsı, ırkm sıh!tati ye -ı hıç kımse şuphe edemez. Sovyet 
"ı~tleı~il; tabii yamiımcısı ve istik.lalinin yıldonwnu mı:zıumas:OOa- lzemesi iğtinam etmişlerdir. Kıtaa- zun bir parçasını teşkil eden. Çem.{jke- bütün beşeriyete tatbikini düşünebile - rine profesycmel ~kor sporu ka im olan Rusya bbe bunu büyük bir anla-

c..·-~• olmak utırarıııclaclırlaı. le,. başvekil ve ordu başk . 
1 

..J:- t şı'mdi H ...... ar•a yalrlasmakta- uk ~ ma~~a.1ıta 7ttw ~1.mayıua cek: dimağlar hulunacağına insanın ina- memleketlerde ne ktırlronç inhldamlara yış ile tabii bir hak olar-;k tan .. 
'1_ .. ı.._ t eru.u ımız .. u ------r-- bu adam.a. li:ı.ım '"""""' ceu.ıun yııuıe mai- - . d . t' H tlb b ~ahid oluyo ~~ ~Yanname. M-.kovaıwı bll m emri yevnıiler neşre m~ • bua.t ta.ratmdan verilmiş olduiu inil _ nacagı gelm~or.>rcilem.ış ~d a. b un- V +~~ ... - ruz. maktadır. Bittabi mütekabilen 
~~11 "t~ daha iyi kavramış oldu- Bu emı·i yevmilerde Yunanıst~ dır. • .... Jıa,tt:ııktJr. dno ~ _Mıhve en:tikala= : - a~ş~~: .. Türkiye de Sovyet Rusya için ayni 
ti, '-.. go.sterlyor. S&vyetlex Birli-__ · sonuna kadar harbe_ d. evam .edecea Moakovada nqredilen teblıg Bit.Jilli teDlsJJ edıen nıebu.tanmrzında ,zasma inh.is:ar ~en po .. . g ş- Bugun bil.tun dunya tarihinin en zor- durum ve esası kabul etmiştir. 
d ..:"lUl t d bilhaSS bu nokta.da a.lika.dar olmalanm bu su.ret iletmek maksadıle 1940 Eylilluni.ln 21 - Iu zama.ıılarmdan birini, büyük bir ha- ll kkm d w 1 w k b l 
Cif~ ı emniyet &abasını da mu- ~,i ve zafere olan 1 ~a 

1 

1 

Moslrova, 25 (A.A.) -Tass ajan- le blldlımek ı.sterlm. Ya:wnuı ayna. ve sinde Jaronyayla bir üçlü pakt imza e- ile devı·ini yaşıyor. Bu büyük ve ta _ l \ . b".'; b ~;:un tt u .• ve 
~- e~cek olan Türkiyen.ia, her. tebarüz ettirilmektedır. Gazet; er lb .. :Moskıovada Türk - Scıv- adresimle birlfüte neşrlnl. yüksek P7.e- derek bütün düı>yayı aralarında pay - hammu.r eden zamanın bu yeni bir dün des ~~ı 1 ~ u\un =il~ ıçın-
'~i ~ bil' siyase taz.yika veya a'i- hararetli neşriyat yapn:aktadır ~ sı, ugun ha.k!k d ki res-~ riea. ederim.. ıaştıklannı anlatmış ve bunun adalet ve ya doğumu sancıları i~iı'Uie kıvranan e u: :ırev ve .. 

1121?° . 1 
r. ~~ 

~ğ ~~ruza karşı, arkasm.Gan. ve İngiltere başvekili Çörçıl Elen ~1 yet deklaras)'(ln~ . t' m a ISTANBUL ÇAKMAKÇILAR, hak duygularına bağlı insanlarda ruh- asrın uyandırıcı sesine kulaklarımın anlaşma tlenebılır ki kimseye mu-
''-~ ~daıı emin olaxak bütün 

1 
tin Eden de başvekil Korızıse imi tebliği neşre mlıŞ ~. AGOPYAN HAN NO. 99/1 tan kopan bir isyan doğurmaması müm- açalun. Hergün, he!" saat büyük bJr. tevecc.ih değildir; çünkü hiçbiı' 

~i._,"~ ~ukavemet edebil~esii~esa~~ göndermişlerdir · ikdam: MO&k<>~ada neşre.~e~ ABDULLAH DODANLI kfin olmadığım söyliyerek e:ııcOınle- de- dünya zelzelesi, milletleri tehdit edip devlet Türkiyeye taama he'Tesini 
'11:t ~-. cıddi 'Ve e&aslı temınat - tebliğin metni, dun sabah bırm.cı miştir ki~ duruyor. Bunu sarsılmaz bir metanet ve beslediğini aöylemeınektedir • .E\a-
~k ih.,; ............ duymUtıt~··- .,,.;ı: __ 1... t..,~,.,.,· t bliy' A ti k _Tarihin derinlJkleriDe gömülen §U.urlu bir iradeyle lcarşılamak için bize sen Se>~yet Busya daha 7.i•ade Al-

b .. l ~ ~ -s-- . J!!.'&.!..dey~ ki. b~r, sayfamızda neşre '"6~ .. ız e gın -navu u a hi " ~ ~)ı~ Türk So t .. ler. Bil, ŞU. .1.-u haf k · devirlerdenberi hür ve müstakil Y~ - ç eksilmiyen, hiç tükenmiyen bir kuv 1 manya ve Mihvere muhip Türki-
~ltt\atill ~ 7:.;:::: bu dostluğu, Ueı"ide r" d~dir~ aynidir. (Baş tarafı 1 inci sayfada) mağa alışmış olan, daha dün mağhlp ı vet ı~n:dır. ~u ~vvet, büyük azmin ye de Mihver ile dostan~ ve iyi 
~·~t~11• olan havası, tek.ur nile.nclirecek ve uvve Cebelitankta faaliyet İtalyanlar bu taarruzlar e1;nasında idil ve bütün müdafaa vasıtaJanndan mah-

1 
kuvveüdir. 1ıl.illetin kendi bfitfmlüğün- münasebetlerini idame tm ld --·n~ -ı ek liyetli 11Sker kullanmakta iseler de Yu- rum olmasına rağmen hilrriyet ve istik- d~ doğan kudretini hissetmesinden beraber İn •ıt ·ı t d ~ f .. te b.• 

lıt~ lır. Bu aetiee, Aakaranıa c tı.:r. h f ya y.- Alıgesiras, 25 (A.A.) - Mühim l'!~ıarın. el. ~~bası v~ sünıı.i hücum- ıau için dünyanın en büyük galip dev- mut~ellid cenga.v~rlik: nıhudur. Bu akd . y gı ere 
1 ~ e .a u • ır 

'-·t~~:•1• karp her şeye rağmen I Sonunu ı.at:~l m;.r 8.;;'anııaıne ·bir gemi kafilesi, Cebelitarıktan ıar:ıyle piliıki.irtülmektP.<lırlt:r. . . . \etlerine tek başına karşı koyan ve se- ruh bıze ırk vergısı, atalar mirasırlır. ile ?.-g~ır: İngıltere ılc sıya-
~ttt.i 1cı ve muhafaza ettiği sa-

1 

nyacak olan böy e 1Jduk.latı için rekete .hazırlanmaktadır. Dün, K~ VELLERO DA DE?IŞTIRII,DI nelerce uğraşarak nihayet muvaftak o- Aziz din1eyicner! si ta~utlenm.n Sovyet Rusya ile 
•tı~ dos.tıuğwı tabii ve kıymetli neşrine muvaffak 0 . ht ha . At~, .~~ . (A.A.) - Dün,. yunan as- ıan bir millet böyle blaman bir naza - Herkes için, bütün ferdler için iman aktedılen ve ayni gayeyi istihdaf 
~e ~eıldir B .ı h ik· ı ·k· k,.,• ... cı.u ve dost de.,..Jetı.n mu e- bir' zırhlı, ı tayy re gemısi, 5 tor-it kerlandasozc_.9Su.GAmenearalvutUhıgktako Cı Ialtallyarı.baş rry· eye taraftar olamaz. olmak sıfatile müşterek ve muk"'ddes eden anlanna ile teteV'l"tiç etmiş 

"let • uııvaa SODJ'8, er ı ı ı ........ ,. . emek kabil . . . . ıım nı av ero.ı:ıun . b" " ,..-
IQl!tl_ , "•~i:yetin mahiyetini tama- l rem rkaliu.i tebrik et:Dı pido ve ıbırçok tıcarct gıemısı Ce- vcn>ine General Geloso'oun geçirilmiş Hatib Milli Şefimizin Kurultaydakı a- ır durum vardır: Mücadele! ve kemal noktasmı bulmuş demek-
hitillitaltd_U eden bir anlayışla bir- değildir. "d" DA VER belitank'a gelm~tir. olduğunu 'teyid etmMır. çıJı.ş nutuklarından bazı ~arı,-ala~ ala. -1 ~ yaşamak da mücadele etmek ti:r • 
............_ 'll. bıtaraflığına gilvenebilir- I Abı ın rak sarime denım etmı: ve Mıhverın değil mıdir? Böyle olduğuna göre ~u Kuvvetine, hakkına, dostluk ve 
.... ..____ bir rüknü olan Mussolini It.:ılyasmın va-,buhrnlı zamanlarda her Türle hayatn bitaraflıklarına fiivenerek Türki-

l;:~itzıı•m•m~~-~--~Jiiıi:mı:~w~•····~~~· ,.-gWoi&wm zjyteine ternasıa.den~tir ki: . soluğuna göğsünü açmalı, cil:erlerine ye coğrnfya ve tarihin emrettiği -w ~ _ Mu:;solini Italyasınm sevgıh yur- . metanet havası içirmelidir. sulhperver, medeniyet könrüsü va-
h E N B U A K Ş A M Büyük Rejisör Ern t Lubitsch'in irasla ~ı.. H ~ Qii}ii.k M A D L \'e dumuz hakklndaki iht ::ını a,,. .... ça ı atib sözlerini şöyle bitirmiştir: zifelerini ifa)'a devam cdecel.tir. 
t /\. . bir şehir. zengin bir Kanadalı olan koriru E n [c:=' nR ılan ve bu gayeye muteveccihen haksız - Bize mukaddı:ratm zorluğunu, ha- •• • •• •• 
\' 'T R. E N S 'in ortadan ka) bulmasmdan d<HaYl teh M 1.6 ~ "' Margaret SnU:n•an - .James Ste- ve sebep:.l:: A.'"lUl.vudluğu işgal etmesi yatın tehlikelerini ne:i'cyle karşılayan, Hu~eyın Şükru BABAN 
e deh..,et' d ~ b"! - . >... k lıg~a maruz kalmak - ,, .. art - Frank Mor~n tarafınd,m İngiltere ile iUifakımızı tesri eden se - boı'lllar, frtınalar, loyameUer karşısın- ~ --

y ın ogura ı eccgı \Jır arga.şa 1 si:NE1'-1ASINDA temı>il edilen . bebf pek giizeI izah edebilir. Btitün Ak- da sarsılmıyan bir :ruh ve onun yarata- AMER A 
likesindedir. Herkes bu denizi çeviren meırlekctieri zaptederek cağı kahramanı bir hayat lazımdır. Bu 

A
D r:ı z LERDD o 1 A. eski Roma İmpar11torhtğunu füyn et - ruh epi.1. birer zafer güneşi halinde Vaşington 25 (A.A.) _ Ruzvelt 

~ n g-.. 9 D 1 1 mek hırsırıa kııpıJan itaJy:ı, eski Roma- asırlarımızın güzarşi arasında tarihimi- Amerika Birleşik. devletlerindeki U hların istil!i yolunu takiben ve tıpkı on- zi parlatan ve parlatacak olan Çaldıra- bütün Yugoslav alacaklarının blo-

\ 

lar gibi Amavudhığa girince. biz.im için, nı, Mehacı ve nihayet Ana!artıı, İnönü, ke edilmesi emrini vermiştir. 

A r a m a k t a d 1 r • . Akdeniz ve yakmşarkta bayati menfa- Sakarya ve Dumlupınarı yaralan ruh- Bu emirle bloke edilen Yugoslav 
.\c nt' eri b izimle müşter~k _olan ve deniz- tur. Bu kahı·amant hayat. büyük tchli - alacaklarını kri . . 

~.A. kATL mi OLUNDU? YOKSA KACIJllLDI nu? Nefis komedisi takdi.m edilecektir. !ore M ldm bulunan Ingı1tereyle nnla:ı- keler Jon~ısmda millet için duyulan ul- l n ta y ben bı~ mıl~on 

1 
Filme ila•e olarak: EN SON FOX düıı.yn ve hıtrp havadisleri mnktan bn~:ı yol kalmamıştı. Bıı ııaye- Vf ve heybetli heyecandır Bir bey~n do ar kadar oldugu tahmın edil • 

Ş te K S'"ınemasında DiK. KAT: Bu ,,.ece için loca kalmamıştır. Koltuklar sabahtan \dedir ki, bugüne ktıdar yakınşarktn. 'ki, saf Türk seciyesini, &ağlarn ırk kuv- m~ktedir. Amerikan vatandas1arı 
• sulhün muhafazası temin edllebllmis - ı'V'!üni. eğilmez ve şuurlu Türk lradcsi-lelinde bulunan Yugoslav eshamı 

~ itibaren aldırılmalıdır. Tel: 40868 tir. &ıi ifade eder ve biç bir tebli&.e k.a1"1 - lakrıb~n 36 milyon dolar kıym • 
<\. ı\kşAMINDAN itil>aren aıı]ayacağıms' Sil' bu4im. \Lm1117iiUEl!illUIB&:~al~ı:m:m::mmc9Z::~::ill•••m~cs:ı~ Şemşettin Günalt.a.v ruwletlmizin ha- ıında sönmez. t indedir. e 



SAYFA - 4 

Yugoslavya 
üçtu pakta 

iltıııa etti 

nota ıle teyıt ctmc.ttJe -!ntıttehırun. 

Bu anla~a nıl.i.CJ.İ..ı:ncı..; , iı.fihvcr 

devletleri lıa:rp csnasm<la aşkcr 

kı~'alarınm ve; a asker kıt'a ları 

L<ı.kJ,yatuıın YugOblav tupıakların
dan geçmesine müsaade et.rocsiııi 
Y~lavyadan istemiyeceklerdir. 

{liaş tarafı 1 inci sayfada) Von Ribbentrop 
Bclvedere sarayın.fa vulrnbul· Hiin:neUerimin kabulünü rica e -
muştur. Hariciye Nazın Von derim. 
Rıbbentrop'un, Yugo•lavya Baş- YUGOSLA VYADA 
ve ili Tı.vetko\•iç ve Hariciye N OMA YŞLER 
Nazın Markoviç'in İtalya Ha· Belgrat, 25 (A.A.) - Reuter: 
riciye Nazırı Kont Ciano, ve Yugoslav halkı, lıAdiselerin inki-

K D A , 

Ba,, Oif, Nezle, Grip, Boma.tisma 
Nevralji, Kınkhk ve Bötfta Ağrılarınızı Derhal Keecr 

kıbt•ds f{kıdt 3 b'° ıtıoabllir. T .A5'LITL!RINOEN SAIUi'llNIZ. 
HF.R l EROF: PUU.U KUTl'l.ARI ISWARLA ISTf.Yl'<llZ 

'• 
r 

Japon Büyük Elçisi General şa!ından bihaber tutulmaktadır .. 
Oşima'nın yaınnda Slovakya J.'akat iıaberlerin tereş,'iih ettiği 
Elçisi Çermak, Macaristaıı El- her yerde halkın aksiilameli gayet 
çisi Sztojay, Romanya Elçisi şiddetli olmuştur. ye müteallik veya siyasi hiç bir r 1,. ış BANKASI 
Bossy ve Bulgar Elçisi Dragıi- Dün Krauyevats'da, 30 bin klşi menfaati olmadığını resmen beyan 
no! Üçlü Pakt devletlerini tem- Mihver aleyhine tezaJıürlerde bu- ediyorum. Almanyanın bugünkü (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) Küçük tasarurf 
sil etmişlerdir. luıunuştur. yegane gayesi, yabancı bir devle - Moskova, 25 (A.A.)- Matsuoka, Mo- h I 

Bl·T· "o DE VİYANADA İstifa eden zır· aat Na•'"ı Kubro- lin Avrupa harbine devam imkan- lotov tarafından kabul edildikten sonra 8 58p &rl 

Matsuoka 
Fatih ikinci hukuk 
memurluğundan : 

-

iıwrsiNı eiı11 İ5 aANKAs ıNo: 
jKRAMiYELİ HESAP A <;/' 

mahkemesi satış 

.....,.. ~ ula il k · · b ah biribirini müteakip İngiliz, Fransız, Al- f 
Viyana, 2$ (A.A.) - (D.N.B.) Joviç, BOGna'da seçim dairesi olan !arım b b. mc ıçın u s ayı man, İtalyan büyillt el\ileri ve Macari<;- 1941 kramiye planı 
Bitler refakatinde Dietrlch Banyaluka'da 10 bin kişi tarafın· ele geçirmesine marn olmaktan i - tan Slovakya, Bulgaristan ve Romnnya ı - Davutapşa ıııahalle•indc tarhana melttep 10kalmda 2,4 yeni 2 }<llP' ~ 

ve Bormann olduku halde Vi· dan hararetle karşılanmı•lı'I'. barettir. Almanyanın nihai hedefi, elçileri ile görüşmelerde bulunmuştur. KESIDELER : ol Subal, 2 Jılayıs, yılı bir tarafı Hamza ağa vereseıerinln menill ve bahçesi ve bir tarafı 1'•,. 
• b t k bed• lh k t A orı ildi · 1 •-·-too, s "-•-i•-ın Et. menzili balıçe<i ve bazan Şefika menzil ve ısamaıılık bahçesi ve bazan ZcJılr yanaya gelişinde Von Ribbtn- Dün Belgratta birçok beyanna- u mm a ayı e ı su a avuş u- Moskova, 25 (A. .) - . b nyor: ..,..., ~ ~.. H. bahçesi ve hazan Hüsnü Melek han=. menzil bah,..,.. ve 9azan Me]Ullıl,. 

M 1 K . 1 racak bir nizamın kurul.masını te- japon Hariciye Nazırı Matsuoka'nın tarihlerinde ;rapılır. ·-- e.ı 
trop, areşa eıte , Viyana me dağıtılmıştır. Bu beyanname- dün Sovyet komiserler heyeti reisi ve ğanın bnne ve bahçesi ve b112an milt. lbrahim Hakkı ef. meıızil ve babÇ rıJi>I' 
w..uml valisi Von Schirach ve !erde, hükümet azası, •13 milyon min etmektir. Avrupa için çok e " hariciye komiseri Molov'la yapbğı mü- 19'1 ikramiyeleri bazan Bahriye yüzbaşılarından Cafer B. ııane.ı; n ta•afeyni \ariki'am ile 

hemml·yetli olan Balkanlarda bu dud ha~ı •A•if' e- cibayeti --"s ve Ka=••~- -•~a• Mehmet a.., ve .ı\~ acağJ Tuna valisi Jury tarafın- halkın mukadderatı hakkında hlf. IAkalta Stalin'in de hazır bulunması u- ·---,·· ~ ,_ ~ ,-~ ~ • 0~ ~ 
.,.. · •-''l akul ı ı lipaşa ve elhaç Ali ağa veFabna Hatun Vjl Hasarı aia vakıfuından 2218 zir•~ 1 adet 2000 Llra11lt = :ıooa-. ı.ıra 

dan karşılanmıştır. fetle karar vermiş hainler. olmak nuam • .,. ve m prens p ere m'!"'I nazarı dikkati celbetmekted.lr. iS>"'. 
PROTOKOL'"'-• METNİ .. 'th -'"- ktedir istinaden kurulacaktır ve bu pren- Ik! nazırın bu mülilkabnı pek krsa tarında 1274 lira muhammen kıymelll etratı kuru duvarla muhat içer' ;ı 

3 
" 

1000 
"' =3000- • 

""' uzere ı am eu.uıue .. . . 
51

• ler iktisadi imkanları lnk;•af et- zir zamanda iktisadi ve belki de siyasi yirmi kadar meyve opcı ve Uç ufal< ltuyusu ve duvarla taşdan yapı}J!llf •' 
Viyana, %5 (A.A.) - D.N.B. Beyannami!de ayrıca şoyle deııil- tir' P k b -'--d . tif d .... "al ıblr anlaşmanın taldb etmesi müstebad oda ve bir hel5sı bulunan birde evi havi ve Hafız Mehmet ile Abmet Tevfi} 

2 H 750 • = 1500- a 

• H 600 u = 20ô0r- .. 
bildiriyor: mektedir: 1 ere Uuuu an ıs,. a eyı çog - :değildir. Habrlardadır ki, epey zaman- yecAne namlarına mukayyet mao arsa bir baJ> hane. . 

Almanya, italya ve Japonya • Üçlü Paktı istemiYQruz, esir al-, tacak ve ~rkesln n_ef ıne olarak re- 'danberi Sovyeot siyasi müşnhitıeri, iki 2 --A;rı;e, Cemile, Rukiye, Zeki namlarına mulsa17ed Daye halını rııeıP;; 
arasında 27 Eylfil 1940 da akte- mak 15. temiynr117 talimat istemi- fahı temın edecektır. . m_emlcket m_ttnasebetlerinln daha faal alnde Tarakçılar sokağında 23 kütük 258 ada 15 parsel eüi 117 yeni93 ı;o~J 

8 H 250 .. = 28IO,- • 
35 

" 
lot 

" ""3500- • 80 50 =4000-" .. • 
-- ...., y sl b fha esı ı in minin b 800 lira kıymetinde ahşap tamire mühlaç üzerinde bir odası bulunan ve e!el< 

dilen Üçlü Palı.ta Yuııoslnya- yoruz, Mihverle alakadar turistler . ugo avyanın yeni nız_am saye-~ .Jı:: ~ti,.o:ı:rdı. azır- tesisatı mevcut bulunan DUkkAn. ,,ı 
300 • 2• " 

= 6000,,-. " 
nın iltihakı hakkındaki proto- istemiyoruz. Hürriyet için her şe- ınııde refaha kavuşacak bır A vnı • 3 - Halıcılarda öksüzce hatlı> malıalles!nln Arla Çeşuıe sokaimda "' 
kolü Almnya Hariciye Nazırı ye hazırız. Düşmanlarımıza bir şey ııada :".e Bal~anıaı:ıa hakla olan etmiştir. Küçükpazarda Leblebici tıekağuıda 88 yeni 98 kapı No. lu Sinıkeı; baaı. lskeBder ağa valclından ve sırf mü.k bıt lJI I' 
Von Ribbenlrop, İtalyan Bari- vermiyeceğiz.• ~~kii alac~~na şliph~ yoktur. Bu, MOSKOVA SEFİRİ İSTİFA ETTİ 16 numaralı evi ikametgah ittihaz müt.eve!!a eı;rcl hane bahçesi bir tarafı ruswnat hademesinden Hüseyin • ~ 

J N 1 tr · v· .. ur]u pakta iltıhakı ııet.icesınde ken bane ve bahçesi, kısmen Yorgi bostanı ve ild tarafı tarilti'am ile malıdud 140 ~.-ciye Nazırı Kont Ciaııo ve •- azır arın enıni ıyanaya go- ' Moskova 25 (A.A.) - (Stefani); eden ve halen ikametaahı me•ı.uJ •' d"}'X.' d tahadd.. ed k b. • ya şın murabbaı bir bap hanenin nısıf hissesi ile bervethi mülkiyet muanen:,. 
ponya Büyük Elçisi General tıürmek için bir makinist bulmak- ı ı,.ın en us ece ır Yugoslavyanın Moskova ı;efiri is - kalan İnebolunun Blan köyü eha- ne mahalli ile vakı1 bahCe mahallinin ll1S1f biııselerınden bahçesi mahaJIİI',< 
Oşima Ue Yugoslav Başvekili ta güçlükler çekilmiştir. Birçok vakıadır. . tifa etmiştir. lislııden Süleyman oilu rubu hissesiyle muayyen hane mahallinin !ki •üdils hissesi Hafız Mehnı•1 " 
Tsvetkoviç ve Hariciye Nazın makinist bundan imtina etmiştir. RESMI KABUL SOVYETLERİN MESAJ! Ahmet Dalgıç bahçe mahallinin rubu hisseslyle muayyen hane mahallinin •üdCs JıjsSe<I 
Markoviç imzalamışlardır. Pro· İmtina edenler arasında, cesaretin- Viyana 25 (A.A.) - D. N. B: Yu- Madrid 25 (A.A.) _ Röyter: Al- İJ;tanbul 2 nci İcra Memurluğun- elektrik tesisatı mevcut olan 700 lira muhanunen Juymelli kargir ev. ,. 
tokol şudur: den dolayı kendisine en yüksek goslavyanm üçlü pakta iltihakı me kazar gazetesinin Berlin muhabiri, dan: 4 - Elhaç Süleyman e!. vak!ından bir tarafı Apbullah Teviık ııaıı;,.ıı 

Bir tara!tan Alman, İtalyan ve Yugoslav nlı;anı ver"~'· olan bi- rasimini müteakip, Hitler, Belve - bahçesi bir tarafı Sükrü vesaire bahçesi bir tarafı Mıınirc hanesi ve bir _.,. 
~..... ~azetesine verdig"i bir haberde Sov- Aıbdullah Hullısiden ·""""ınız larikı'am ile mahdud bulunan ve kadastroca 42 M2. ibaret olarak fll'i<I 42 '.,;'.. 

Japon hü.kfunetleri diğer taraftan risi de vardır. der sarayında bir kabul resmi ter· _......,. ,.... • . . yeller Birliği hükıiınetinin Belgrad motör bedelinden olan borcunuza aeı şimali 40 parsel prbi yol eenubu 38 panel ile tesbil edilorı ııotular m• 11>'1' 
da Ynaoslav hükfuneti, murahhas- SVETKOVIÇIN BEYANATI tib etmiştir. Bu kabul resminde, dak el . . y 1 h '-"· . ılnln oe caddesinde yeni 100 kapı sayılı sso !ıra kıymetinde 3 oda b« IJlll _.4 

..., v· •• (AA ı D .B i çısınin ugos a• ü .. umeti. mukabil mezkıir motörle birlikte ır Jannın imzalarile aşağıdaki husu- ıyana, ~ · · - ( .N .) üçler paktına dahil memleketlerin llti helfısı bulunan ve elektrik tesisatı mevcut bulunan ve evin hemen }<il 
.. . Yugoslavyanın üçlü pakta Utibakl mü v· dak' .. ili . h b -ıe bir mesaj tevdi ederek Sovyet- Beyoğlu üçüncü noterinin 12/11/ da um. uma maheus olmıık üzere bir de çeşme bulunan ·•·ap ev. . . ·" 

satı m_uşahede ederler. . nasebeWe Yugo•lav Ba•vek.ili Svetkoviç ıyana ı mumess erı azır u- 'er Birliğinin Balkanlardan alaka- 938 tarih ve 9821/471 '--L-1,.lim• ,.... ""' 
" d 1 y 1 Be lin • 1 t J.DeDU ~ - Izalel şuyuu zımnında açık artbrına suretiyle atideki şartlar daıreo. ıl 
-"1"" e: - ugos avya, r - Yugoslav hükümcti namına aı;ağıdald unmuş ur. 1ını kesmediğini bildirdiğini yaz - runa bağlı 4437 tasdikname ve 32 mahkeme baı;kiıtibinin odaıııı:ıda 29/4/941 tarihine müsadi! salı günü sa•6·,'ı' d, ""li;ylül 194-0 da Almanya, İtal- beyanatta bulunmuştur: BİTLER YUGOSLAV NAZIRLA - "'laktadrr. sicil numaralı Hüdaverdi mavna- den 16 ya kadar sablacaktır. O ilinti muhammen luymetin %75 şini bu~ 

ya ve "aponya' arasında aktedilen Yugoslavya Harici ııjyase\lnln başucu RİLE GÖRÜŞTÜ Muhabir, Alman hariciye neza - vrilm lil takdirde ihalesi ;raptlacakbr. Aksi takdirde "" son arttıranın taahhüdil ' 
pakta iltıhak eder. ve h~en. bem"'1 YeııAııe gayesi Yugos- . . .. nızın paraya çe esi yo e yap- kalmak üzere 9/~/941 tarihine müsadi! Cuma günü ayni saatle ve ayni rıı3,.ı:J 

M dd . 2 _ Ü !" Pakt 4 .. .. lav millelıne ~u muhafaza etmek ve Vıyana 25 (A.A.) - Tebhğ: Füh- retinde bu mesele hakkında müta- tığı takip üzerine tebliği muktazi halde arttırmaya devam edilerek en çok arttınma !bale edllecelı:tir. ve 
a _e. ç u . ın unc_u emrtiyetinl _1arsın eyle~elrtir. Bu siya- rer, bugün öğleden sonra Yugos - 'ea yürütülmek istenilmediğini i • ödeme emri ikametgalıı:nuın meç- tapu kaydına göre yapılmaktadır. . ~· 

maddesınde derpış edilen muhtelit ı•et zilınıyetile -gayretlenmiz hududlarda tav başvekili Tsvetkoviç ve hari ıave etmektedir. huliyeti hasebile teblig" edileme- · ifl ~ 
teknik koıııısy· onlar Yugoslavyanın sulhu ve devletin hürriyetini, istıkl~lini . c· M k' . ,. k - 1 - İşbu gayrimenkullerde müseccel ve gayr; müseccel lıak ashiplerlll ,p· 

cıye nazın ıncar ar ı a YUNANİSTANDA m · e · b. üdd. U il. rihl UAııdan itibaren 15 gün zarfında vesaikiyle beraber mUraeaatıarı ı• menfaatlerı·ne mu·· teallik mesele- ve birJiiini temin etmek üzere ltom•u- . . - ov ç_ ı - ış ve m rcıce ır ay m e e a- ,_, 
··~ bul t t K b ld V R bb t At' 2 ( bl·ğ· k n-<· · dır. Aksi taltdirde gayrimüesccel hak aahipleri paylaşmadan hariç kalır-· 

J 1 ul -'d ğ •-'-d'rd k !arımızla dostluk münasebetlerinin tar- e mış ır. a u e on ı en ına 5 A.A.) - Yugoslavya - nen te ı ıne arar ver~~tır. 
er e meşg vı u U ""' ı e o- _,_,_, ·~·~d-• 1 iş d h b 1 K İ 2 - Arttırmaya girecekler %7,5 nisbetinde pey vereceklerdir. 

• . . . ouıUu ~~· ~ ey em tir. rop a azır u uıunuştur. on - nın üçlü pakta iltihak edeceği ha • lan tarihinden iti'baren ıbir ay "'" mısyon muzakerelerıne ıştlrak et- y sla s - İhale beedli peşindir. Memur tarafından kanuni mehil verileb;,...'..-•I 
ek 

.. y 
1 

.. .
11 

. ugo vyanın sulhcu siyaesti, mille- feransta iki memleketi alakadar e- beri, Yunanistanda derı·n bır· ı·-•ı· - içinde borç miktan olu 19!50 lira- ııJ<•' m umess erı ti · . nI 1 ıu ol - Bedeli beli miadında verllmeo:es ihale feshedilerek gayrim•. ısı' 
uzere ugos av m ı mwn me aa ve du;ygularına tama- d ıne 1 1 .... ·· 1 .. Al ti k l t y 1 yı % 9 fai.z ve % 10 avukatlık ile- ilıal -'"'" V dal<i davet olunacaktır. mile uygundur. en ~e e er goruşu muş ve - a e arşı anmış ır. ugos avyanın yeniden arttırma;ra çıkanlar.ılı: en çok arttıran& e .,,.,...... e arıı 

M dd . 3 _ Ü 1- Pakt t . Bugün Yuıosl•VYa. llçlü pakta Utihalt manva ile Yngoslavya arasıunda karan, •arkadan vurulmuş bir han- reti ve masraflarile birli'kte ödeme- ve zarar müşteriden bUA hilldlm alınır. .~ 

Pro~k ~· tedli u. t• ın me nı ede~ken bunu, pakt devletlerHe, Alman- hüküm süren an'anevl dostane mü. çer darbesi> olarak tavsif edilmek.. niz ve bir itirıuınız varsa yine bu 5 - İbale tarilıine kadar ve~ler blseed.arlara 'Jlo 2.5 tellili:re de 20 "°" 
t-L 

0 a ~ 
1 

,:;;; ır. ·ıaı ya, ltalya ve Japonya ile lı;birlıtinde bu- nasPbetlcr havası icinde ceıeyan tedir. müddet zarfında bildirmeniz, aksi valc>f taviz bedeli mOşleriye altUr. ;J<ıf· 
~u pro O • anca, 

1 
yan- lunaralt ltendısine ııakin bir istikbal 1e- ::----------------··---------~ takdirde rehnin satıla<:ağı 94()/ 8 - Şarbıame bu l(ilnden itibaren herkesin cfu'ebileeell surette ıÇ .~ı ca, japonca ve yugoslavca yazıl- mln etmek düoWıceaiıe yapmaıttadır. l 

1 39:>9 numaralı rehnin paraya çev- nua mal!\ınat almak ~er ... ~ 111 No. ıu memuriyetlınize ınür"' 
mıştır, Her metin muteber olacak- RİRBENTROP'UN NUTKU ISTANBUL BELEDiYESiNDEN etmelidirler. (3897) ./ 

rilmesi yolile yapı.lan takiplerde -----------------------__.., 
tır. Viyana, 25 (A.A.) - D.N.B. ajan.. ii-"---------••••••••••• ••m••• tebliği muktazi ödeme emrinin teb- İ 

işbu protokol imzası g!inli ma- .sı bildiriyor; Tabın.in m: liği makamına uan olunur. (3896) Gayrimenkullerin Açık A rtbrma lanı : 
iyete girmektedir. Almanya Hariciye Nazırı Von 61 
Yuplavyanın Üçlü Pakta ilti- Ribbent.rop Yugoslavyanın Üçlü _ı..._ ..... _ıa_ı ZAYİ ŞEHADETNAME Artvin icra M em urlu§undan : D. No. 941 • ...ı 

bakı hakkındaki bu protokolun im· Pakta iltihakı münaı;ebetıle Boe- 3000,00 225,00 Köprüler tamiratında kullanılmak üzere alınaeak SOO metre _,...., T '"'- edil d gşf" 
milt!b1 Kwn ve 250 melre mütabı Çakıl. 1337 _ 1.338 senesinde Çapa Kız Aç!k arttırma ile paraya ~~··-e- 5 - a,~ ·en zaman a ·rı 

zası münasebetıle Mihver devlet- vedere =tosunda yapılan imza me- K_.• ld ğu k ı ·· def b "ırıldıkt ı;oP ... ._ ögr· etmen Okulundan aldığım -. cek gayri menkulün ne o u : 'l'len u uç a ag an ı1 
leri Yugoslav hii.kfunetine metinle- rasimini •••aıdaki nut"'·'- •·-pa- ~-,eli ..- da _ ,..... arttı ihal dil. •ne 

~ <UJ4 A« ~~ hadetnameyi zayi ettim, Yenisini 20!5 metre murabbaın uç parça en ~u- rana e e ır. ,... r 
ri ayni olan notalar göndermişler- m'-"tır: 221•,oo 170 63 tua;•-e alt llç adet Ma-'rll b' adet Stöd"-L --L- kıYfll ~ • ' ~-, '" s ve ır ~J""'" ~ ...... çıkaracag"ımdan eskisinin hü.lunü bağ ve zeytinlik. arttırma bedeli muhammen . ıt' 
dir. Alman hükfımetinin notaları Ekselanslar baylar laenne yapbrılacak karoserller. %7 b hn +..c iS 

d ' ' 0 1-""·"' ilan olunur. Gayri menkulün bulunduğu mev tin 5 IDi u az veya sa•.., . .A fU ur: Alnıan htikfuıı.etinin salMıiyet- Keşif ve tahmin bedelleri Ue ilk teminat miktarları yukarda yazılı qler ay- ~,.. di~· 
Ba n~-'"''· n ayrı açık eksiltmeye konulmu .. ··•. K-if vo •• .... ameleri Zabıt ve Muam-"t Bebek :!ibriktar sokağı 29 No. da ki,· numarası soka"': Zeytinlik kö- yenin al:ıcağına rnçhanı oıan_1 AO 

Y .,.,,, ..... .u, tar murahhası sıfatile ve İtalya ile ·~ •• .,...w. ~ .,. ı kl b ı t bedel buw"' 
Al h"'..-·-·ti tarafınd ta Müdürlütü kalem.inde görülebilir. İbale 2/4/941 Çartamba günü ıaat 14 de dai- Hadiye Eralp yu··, 458/135/344/21,454/135 No. a aca ar u.unup a "':',..il 

man UAwııe an v. Japonya murahhasları ve pakta · _,_ 1 il t · e4W'~ _,,edil . 1 k Alın hü'k" . mi encümende yıı.ptlacaktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları Ka- Takdir olunan kıymet: 485 lira o gayn meuau e emın _.ı•~ . 
.u ınış 0 ara an umetı iltihak eden Macaristan, Roman- roserl lm~li işi için ihale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen İşleri MüdUrlü- 1 ki d fll"'• 
Damına ekselansınıza aşağıdaki bu- ya, Slovakya ve .Bulgaristan mu- tune müracaatla alacakları ıennt ehli;ret ve her iki 1ş için 94ı yılına ait ticaret w Şehir Tiyatroıu Arttırma yapılacağı yer gün saat, ~ arının ~~::;:. an tJıJı' 
ıusatı arzetmekle müftehirim: rahhasları namına dost YugOGlav odası. vesikalarlle ihale ııünü muayyen ısaatte dailml encllmende bulunmalarL 14/4/1941 pazartesi günü saat on da 'h''d''azsh :ıltkıenkço!m-'- _ mnınarttıfl"1 

• 1--- h«,.... t· y sJ (2100) Tepebqmda 1 - İ b gayn· menkulun·· ....... _ u u 8 a "' uzere ..;;p> 
.n.ı.ıwuı wı.ume ı, ugo avyanın Krallıg"ını Üçlü Paktın -ni azası ş u nr• .... - ..... ·· dah mdi 15 &~, 

bugün vuk.ıbulan Üçlü Pakta ilti- snatile selılmlarım. J~ ma şartnamesi 14/3/1941 tarihinden on~ gun ~ te •t ve ad8 il' 
ha.kıtıo akmuh·~~e~til~ Yugoslaamlıvyan_ın Bu hidisenin Yugoslavyamn is- Fiat •Mürakabe Komisyonundan : Dram kıımında ~tibadre~ ~l/d67hnumk ~a n_e Artvinbilm ~~ı :'i~t~i:i:ı:~~= ~~ 

pr ""ımıyetme ve tam gı. tilııbali ve Yugoslav milletinin re- 25/3/941 Salı ı!lnil ıcra aıreSlil e er esın gore e- . 1 diğ al akl il' 
.ııa heT an riayet edeceği kararın• [ahı bakımından bılhassa ehemmi- 59 No. Iu i!An: 1 - Yerli mamulatı olmıyan yünlü, pamuklu, Hşamı """A.0·

30 
da si için açıktır. İlanda yazılı olanlar- nı 0 :::ı il er . a~·1m".1"ı~;.~1.v1 

teyit eyler. yetli olacağına kani bulunduğu- !pekli, keten ve bilcümle mensucatla, yerli ipekli mensucatta, pera· ürriyet partımaaı dan fazla malıimat almak isteyen- men ~mle ı 1~alt ş',~· 
Hürmetlerimin kabulünü rica e- muzu beyana müsaraat ederim. kende yüzdeleri üç sınıfa göre tesbit edilmlı;tır. Bunlardan üçüncü • ter iş bu şartnameye ve 941/87 dos- ~u': artı az a~8,,f dilir· JlÔf; 

derim. Bugünden itibaren yani hari:ıin sınıf azami yüzde 25, ikinci sınıl yüzde 35, ve birinci sınıf yüzde Komedi kısmında ya. numarası ile memuriyetlmize 1: e::' bedel 1:~: ~zse ;~.V 
Von Ribiıentrop en civcivli zamanında göderimızın 50 dir. müracaat etmelidirler. ıl tı taleb' düşe'' 

B n-~·-'·" 25/3/941 Salı lllııll . . . yap aınaz ve sa ş ı ;ıl 
ay ~.oıW; .inünde Avrupa ve Uzak Şarkın 2 - Birinci ve ikinci sırufa dabil olmak iddiasında bulunanlar va- alı:pmJ ısaat 20,30 da 2 -Arttırmaya lştırak ıçın yuka- 6-Gayri menkul kendisine ~· 

Yugoslavyanın Üçlü Pakta ilti- ıeniden kurulmasına başlanmış ziyetlerini Fiyat Mürakabe Komısyoouna tasdik ettirmek mecbı.ıri- DADI nda yazılı ·kı~e.t~ %7,5 nisbetin. le olunan kimse derhal veya v:ıl 
hskı miinasebetile bugün yapılaı !.ıulun.mal<tad.ır. yPtindedırler. d~ pey veya millı brr_ ban~adan t~ len mWılet içinde parayı verJll;ıl" 
k.onuşmalara atfen, Mihver devlet Yabancı nüfuzu Balkanları çok 3 - Şimdiye kadar yüzde 50 kar ile satış yapma saWıiyetini al Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat mınat mektubu tevdi edilecektir. ihale kararı fesh olunarak keJld ~ıır 
leri hükümetlerile Yugoslav hükü 1cfa büyük Avrupa ihtılafları bır mış olan ticarethaneler de vazıyeUerini tekrar komisyona tetki> Direktörü: Cevdet Karabilgin (124) den evvel en yüksek teklifte_b...ıı' 
meti arasında hasıl olan anlaşmc areket noktası yapwışlardır. Al - ve tasdik ettireceklerdır. Basıldığı yer: •Son Telııraf• 3 - İpotek sahibi alacaklılarla nan kiır.se L-Z etmiş olduğU ?l"",;, 
!Vl Alman hükfuneti namına !şbc nanyanın bu mınlakalarda arazi • 4 - Bu ilan 34 No. lu ilıln yerıne kaimdir. 2344 Matbaua diğer alakadarlann irtifak hakkı sa le almağa razı olursa ona raıı •l 

fkd•mın Zabıta Romanı: 10 l k~ağa blle mukte_dir olduğunu yeşil otlar bil_miş.:·· Fakat sol taraf ıda bir müşteri g~lerek yirmi kadar 

1 
•• gordu ve kafasının ıçınden derhal karanhk ... Çunku orman oradan yumurta alıyor. Mihriban hanımın 

Y E Ş L G O Z L E R bir takım karanlık fikırler geçti. başlıyor. Si.vah ağaçlar o kadar sıl<, orada fazla durmasında milna yok .. 
- Kıskan<; bır adam her şeyı ya- o kadar yüksek ki ufuk görünmü - Fakat o müşteri gidinceye kadar 

• pabilır! yor. bekliyor ve sonra diyor ki: 
Naltl.J.- : M. F aıJan J - Dıye düşündü. j Köylerden b ugün buraya b ir çok - Geçen gün, o yağmurlu günde 

Diye cevap verdi. Necdet karan- !erindeki alevden bir aralık Refik .. B.u gece ~e acaba bunları _mı dü- kadınlar geldı. Yağ, yoğurt,__ süt Nimet size uğramış öyle ml? 
nı hürmetli fakat azimki.r birli. 1 bile kçrktu. Hıddeti bırden vaJ\t-ı şunuyordu ·_Yoksa k~ç gundur kur- :atıyorlar. Kulağına halkalı kupe- -Evet ... 
sanla halasına bildırdıği zarnuı ıır kah.kaha) a inkılab etti: .,. akta oldugu bır plan mı uykusu- ler takan esmer bır kız önüne bal - Size uğramadan evvel beHri 

Ö · nu kaçırm1ştı• t k 1 · diz ·· t · b Jtl' Y di h'dl 'tt• B d ı,;~ Mihriban hanrm hayretınden ke - , - mer ağanın nişanlı,.ı. ... Ömer .. .. · . . ene e erını mış muş erı e ı- e şe ı ere gı ı. un an • ..,, 
.leliyerek ancak bir kaç müphem ağanın ııışanlısı... Çunku hıç bır şeyı affetmıyor • ••or. Halk bunların arasında dola - bahsetmedi mi? 
cümle ile itiraz edebılmiştı. Fakat Dıye tekrar ediyordu. Necdeti du. Ne Nec<letın tatl_ı ba~şı ne de şıyor, pazadık edıyor, ahyor veya - Hayır. Fakat oraya gitmediği 
hiddetini asıl Refikle başbaşa kal - ~iırdüğu zaman da aynı imada bu- karısının masum _guzellıgı onun almadan gıdıyor... muhakkak ... Gitmiş olsaydı pen -
dıkları zaman izhar etti: tundu. Fakat Necdet: kalbını yumuşatabılmıştı. O tıpkı Mihriban hanım bir baykuş gibi cerelerde perde olduğunu gorur, 

- Bir bu eksil<ti... Bu oğlan de- - Affedersın hala, o artil< Ömer Refık gibı her ikisıne karşı da kın "ağ tenekelerinın etrafında gezi - Ömer ağanın avdet ettiğini anlar· 
li... Hem de timarhanelık deli... ağanın nişanlısı değil, benım nışan- besliyordu. Onlardan kurtulına_k ı- yor. Köy kadınları onu tanıyorlar dı. Fakat onun bir şeyden haberi 
.Buna kat'i:yyen miini olmalıyız... lımdır! çın her çareye baş vuracak, ıcab \'e onun pazarlık edlı;ıni, yoğurt yoktu. Bu haberi ona ben verdim. 

Diye köpürüyordu. Dedi. Necdetin sesi asabi ve tıt • ederse onları bırbırınden ayıracak, tenekelerinı muayene edişini be - Mıhriban hanım esrarengiz bir 
Refik, dudaklarında çirkin bir rekti. İlave ettı: icap ederse onlara işkence edec~k.. ğeıunıyorlar. Fakat o, Zehra hanı- tavır takınıyor: 

tebessümle halasile alay etti: ı - Bır daha ömer ağadan bahse- Baş ucun_d~ yana~. mum~ tıt • 'l'llD yanına yaklaşırken dudakla • _ Belli olmaz ki, diyor. Belki 
- Sen istemişsin, lsteme~ia dildiğini istemiyorum! rek ışığı buyüyen gozlerını, kıvrı- -,na tatlı bır tebessüm getirmeğe oraya gittiğini kimııenin bilmesini 

bundan ne çıkar? Delıkanlının gözleri ilk defa ola. 'an dudaklarını aydınlatıyor... çalışıyor... istemiyor. 
- Görürsün bak nasıl mini oı.. rak sert baktı. Mihriban hanım bu- * - Ne güzel yumurtalar getirmiş- Ve sür'atle uzaklaşıyor. Zehra 

cağım! nun farkına vardı. O ana kadar sev- Bugün Perşembe. Kasabada pa - siniz Zehra hanım ..• Taze olduk - hanım ukasından bakakalıyor. Bu 
- Hiç bir şey yapamazsın! mediğt bu çocuğun kalbini tetkik zar •kuruldu. Gökte güneş parlıyor. 'arı belli... Mihriban hanrm ne garip, ne anla. 
Mihriban hanını yumruldannı etmek aklına gelmemişti. Fa.kat bu Havada toprak ve kiraz kokuru Zehra hanım gülüyor. İki kadın şılmaz bir kadın ... Gözlerlle onu 

alııyor, dudaklarım l8ll'lYOldıı. C',& gün onun yalnız sevmeğe de~ Ir.w- var. Etraftaki an daiilarda yer yer bir müddet konuşuyorlar. O eıına· (Daha "°") 

hiplerinin gayrimenkul üzerindeki maz veya bulumnazsa heJ1l'~ıt 
haklarını hususile faiz ve masrafa gün müddetle arttırmaya çık9. jlıl 
dair plan ve iddialannı iş bu ilan en çok arttrrana ihale edilir· ~~ıı' 
tarihinden itibaren 20 gün içinde le arasındaki fark ve geçen ~jı 1' 
evraki müsbitelerile birlikte me- i~ %5 den hesap olun~cak f•b;; 
muriyetimize bildirmeleri icab e- dı~ zararlar aynca bu]<nl<! 8ııı' 
der. Aksi halde haklan tapu licill balmaksızın memuriyetimiZ~) 
ile tesblt olunmadıkça satış bedeli- dan 1alWl olunur. (Madde ,,ıt' 
nin paylaşmasından harM; kalırlar. Ciruı ve kıymeti yukarıda ~ııııJ 

4 - Gdsterilen günde arttırmaya ri!en. ga~nkullerin ı•l~~dl 
iştirak edenler arttrrma ııartnamesl tarihınde ıcra memurluğtı od .,(> 
ni okumuş ve lüzumlu malfunat al. işbu illnda glisterilen art°:"';~ lf 
mı.ş ve bunları tamamm kabul et- namesi dairesinde satılacağı 

miş ad ve itibar olunurlar. lunur. (38~ 

Sultanalımet Üçüncü Sulh Hu- ZA Yi - İstanbul İtııaliıt ~~ 
kuk Hakimliğinden: rüğünün 31895 No. lu beYııı;0 ı»J 

ye ait 1069 ntlmaralı ma!Gb11 csi:ff 
İbrahim Şevket vekili avukat ettiğimden yenisini çıJrar1_~, Rafi tarafından Hatip oğulların- dan eskisinin hükmü yok ıve· t I' 

dan Mustafa oğlu Hasan Teresesi T. ar 
aleyhine açılan izalei şüyu dava- Trakya Karadeniz ıc 

M. ~-seve~ ./ ...ı 
sının duruşmasına vereseden ve .1'J ___. .,,,. 

müddeialeyhlerden Emine ve Meh- za bırakılmış olduğundaJl Y:c•'1 

medin ikametgah adresleri malum mez.lrurda hazır bu1UJ1111a1atı ıcıııJ1 

olmadığından 20 gün müddetle ila- bir vekil göndermeleri hıı.k ııl> 'I 
nen tebligat icrasına 'karar veril- tebligat ~a kairn _ 0~J 
iniş ve durupna 21/4/9'1saat10/30 ttre IJ4ııen teiılili c:ı)..ırıtır 


