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1 T.l.,-ol: 1KDAM ,.,_,,., - GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi -

Türk Milleti Milli Şefinin 
etrafında toplu ve uyanık 
hadiseleri takip ediyor 
Bulgaristan j 
ateşle oynama- ı 
ğa başladı j 

BOfuekil Filol, Alman iı • j 
ıalini lıabul etmelıle Bal • 
lıanla7da .ullıa en iyi bir 
farzda hizmet eUiği müta· 
lea.ındadır: lalıat ha mü
falea,·«ımlmi olaa dahi la
halılıalı etmiyecelıtir; fiin· ı 
lrii artılr Bulgariatan, Al • • 
nıanya taralıntlan iatediği 
~nıan, iatediii yere iate - ı ' 
diği ıribi aiirüklenmeie ' 
nıahlıumJur. 
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Alman 
Ordusu 

Yunan hududunda 

Menlik, T rigrad, 
Mustafa paşayı 
da işgal etti 

Londraya göre 

BoQazlar mayo dö
külerek kapatıldı 

ALMAN IOTAATI TARAFINDAN iŞGAL mil.EN BULGAR ŞElll1lLERDnıf:N JrlLlnıs 

-' . . 

.. 

B~.lgar-lngili~ 1 Atrlkada lı' Almanların 
mun ase be ti erı · hedefi nedir ? 

Somali 

lngiliz tayyareleri 
kışla ve depolan 
bombardıman etti 

Atina, 3 (A.A.) - Yunaıılstan
daki ngiliz hava kuvvetleri tebliği: 

! İngiliz. bomba Mıyyareleri, avcıla· 
rın refakatmde ~!arak Avlonyaya 

iıcum etmiş1erdır. KJ§lalara, bır 

1 
mühimmat deposuna ve bir askeri 

1 levazım deposuna tam lsll'betler 
kaydedilmiştir. 
Bombardıman tayyarelerlmizden 

mürekkep bir filo Buzi civarında 
Paraboan'da dliıman mevzilerine 
hücum etmiştir. 
Diğer bir hava filomuz da Be

rat'a muvaffakıyetle hücum etmiş 
,. ve şehirde bmalar üzerme tam isa

betler kaydedilmiştir. Büyük bir 
yangın çıkm!§tır. 

YUNAN TEBı.tct 

Atina, 3 (A.A.) - Yunan tebliği: 
Topçumuz, bazı bölgelerde düş

man topçusunu sükuta icbar etmiş
tir. Topçumuzun mükemmel ateşi, 
bir düşman mühimmat deposunun 
infilakına aebebiyeı vermiştir. 

--o-o---

ı s t i ı a 
ediliyor 

Alman Subaylan Sü-
veyş üzerine yürü

mekten bahsediyor 

!Alman tekzipierinin 
mıhiyeti öğre n i l di 

Fililıetle Türk mahallesinden 
lıir toku . - ---.: -- ~ 

( __ G_Ü_N_Ü_N_I Ç 1 N D E N 1 
I 

Harbin 
tesiri 

garip bir 
daha ... 

Y~: H. Dallrdıs 

Avrupa harbi bıı~lıyalıberi a
zalan ve çogalan ıeylcri müşa
hedeye · çal1J811 blı ut, çoialan 
listeye eıı başta evlenmeleri• 
&irdiğine clikbt etmi1- Bunca 
propagandalarla llnilne ceçile
miyen evlenme buhrallllla harp 
sürprizli bir ÇBl'e oldu. 

Hakikat: Harp içindeki mem
leketlerin sokaklarında hergiln 
bombalardan kömür ke&ilmiş ce
setlerin &örülmesine mukabil 
bizim memleketimi~ hergün, 
hemen her köşede yeni bir ge
linin beyu rüyal8l'ile yelpaze
leniyor. 

Evlenmelerin, ihtikar derece
&inde değilse de, pek çok arttıjıı 
muhakkaktır. 

Bu, şüphesit, lıarlıin ıarlp te
sirlerinde• biridir, Harp lıavuı, 

muhakkak ki, insanları yaşamak 
ve muratlarma ermek bw.usun. 
da hızlandınyor. Nitekim, her 
satırda kalemimize dolanan şu 
ihtikar da ayni hızın en alçakça 
ve en menfi tezahürü deiil mi
dir? 

Ne olursa olswı, harbin bu lıi
rlcilr. hayırlı neticesiııi yücel• 
meli. 

Zira, iıısankırm daha ziyade 
medenileşıoeleri ve tekem
mül etmelerinde en büyük ,;. 
millerden birisi evlenmektir, 
Kadının, erkek üzerinde hir 
mürebbi tesiri yaptığı inkar o

luııa.uaz. Bunu bir bakıştu an
lamak için bekiır bir erkci(in 
hayatı ve ya ayıı uvk ve k~n
forundaki kabalık ve bayağılı k
la evlend ikten sonrc kadın ın 
getirdiii medeniyeti ın uk:I\ e> e 
etmek yeter. 

Ne olursa olsun, harp ,.111 .. 11• 

larının ınl'deniy ete şu faı thuğı 
var. Galiba ela biricik faydauK• 
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h·-!~ .~ ~_yi~Jk_N~_-dir?l Bir mesele ~ç.:g,,,, 
n"'I ı~ı dd• • R"' ,. K•mdir ?) Fınnlara hep aynı un r _ Yugosl,,. v 
ı.,e ille 101 umı _ı - verildiği halde ihtikar yok diyenlerin kulağı çınlasın ı rı " 

Yazan: ziYA ŞAKIR o-- Terkos suyunu Siyaset; 
- 13 - Bazı yerlerde yeni 495 kuruşa sag"' lam Taşdelen diye Yazan: 

hal ırmağın sularına daldılar. A·ı (Hazreti Şems) ıse, (Kıılenderi) ekmekler Prol. H. Şükrü Baban 
k111tıya .y:ılmrı ~rlizınc~~ başladılar. tarikine mensuptu. Bu .ta~ik, d~- kundura teklıcf edıeldı• Satıyorlarmış! yugoslavyanın durumu ve 
Su~a gırmıye mukleı1tr olamıyan rudaıı dogrnya (Aşkı ilalıı)yc 1stı- n •den ÇOk esmer? takip etmekte oldağtı 
tavuk şaşırdı. Irmağın kenarında. nat ediyordu. Ve, hiçbir hudut din· . . . . • . politika, bütün dünya 
aşağı yakarı koşarak çırpınmıya !emiyordu. Bwıun için (Hımetı Vali_ ve Belediye&~:. Lutfi K!r~ • Belediye mühürleri nazarlarının Bal.kanlara çevriJd.gi 
başıaı1ı. .• 0 tarihte henüz sekiz on ı;;em•> de hazan deryaların derin- d_ar, dun tırmcııarıa g>'.lruş~r~ yem 8 . . M. K . deg" iştirecek bir su:ada, yeniden ehemm•; ~ı 
yaşlarında bulunan (Hazreti tiklerine beııziyen (vecd) ve (is- tip ekme_k h_ akkında kendilerile te- Ir IDUeSSeSe \İrakabe OIDISyOnUna Ver- kesbetmektedir. Devletler ve ı.d· 

tın t d k k Memba suları damacana ve Şems), neş'eli gülüşlerle bu nıan· tiğrak)lara dalar. ak mest. ve mü· mas e 1§ ır. dig" j bu tipten gu .. n e 250 çift Çl araca letler umumiyetle günün haıl.scw 
d 1 k d d 

şişelerine vnrnlmak:ta olan mil· · 
zarayı seyretti. Sonra pederine dö- am o np ·en ın en geçıyor •. ha- fuınlara hep ayni un verildiği ri üzerine harici siyasetlerine bıJ 

za da k lkanl .b. hürlerin gizlice sökülüp tekrar . !ikam 1 1 1 :l!ıı 
nerek: . . .. .. n ' ~oş .. ~ _ vo ar gı ı a- halde yeni tip ekmeğin bazı yerler- Sümer bank ve Kunduracılar Cem iye- bağlanarak içlerine Terkos SU· ıs e ve ro a vermez er. . . 

_ Baba!.. şu vazıyetı gordun leşler puskıll'uyor.. .ruhwıda kay· de fazla esmer olduğu görüldüğii.n· / yu doldurularak 'İ'aşdelen ve ayyen bir vaziyet karş•sıuiia o~çe· 
mü? .. işte; seninle benim aramda· nıyan o büyük aşkın cereyanları- den b b b" t ilinakt tinin teklifleri merakla bekleniyor cekleri şık evvelce pek güzel tab· 
ki ·· b t k b ·ı n rab· 1 ak ışık t afında d.. unun se e ı araş ır a- diğer memba suları diye halka ının· ve tasavvur edı'ı"ebı"lı·r . 

· munase e ' şu ara eyvanı ı e a ı 0 ar ' er onen · led" 2'5 Ayakkabı ihtikar;na mani olmak !bundan oonra hergün İstanbul. pi· satıldığı hakkında yapılan şiki-
su hayvnnların:n kuluçkadan çı· pervaneler gibi, uptolunmaz bir dır. Diğer taraftan Be. ıye kçu,- kk b rlt Yugoslavya (11114 · lıl) haı biı.d• 
kıncaya kadar olan muvakkat mü- şevk ve heyecan ile (sema') edi· va! unla bugun yenı tıp ekme u- için stand~,-t ay"1.<kabı tipl_eri vü- y'.'8as~a _250_ çüt _ay_a a· ı ç, ara· yetler üzerine Belediye bu mil· dört küsur sene fedakarca çıur-<'tı. 
nasebetinden ibaretli:r ... Bu müna· yor .. başını kalbinin üzerine yatı- zerinde kendisi bir tecrübe yapa- cude. getırmek uze~e Murak.'.".b~' bilecegını soylemıştır. Bu ayakka· hüı-leri değiştirerek daha sağ. ' Halta bi~ aralık orıiu Sır,> m • ı
sebet hitam bulunca, meslekler ve rarak ve ellerini semaya kaldıra· rak beher çuvaldan kaç ekmek çık- Komısyonunun faaliyete geçtıgını bılar karile beraber 495 kuruşa sa· lam bir şekil bulmayı kararlruı· lekeli ile al&kasını ke5crek _,. 
meşrepler de külliyen ayrılır. rıık, dakikalarca ve hatta saatlerce tığını teshil edecektir. yazmıştık. Şehıimizin tanınmış tılacaktır. tumıştır. bütün yabancı bir mc .. ,ı, ı .,o 

Dedi. dönmek snretile, aşk ve şevkin bil- ----o--- kundura müesseselerinden biri Müraka·be Komisyonu bu tip a- Korfu adasında tcccmmü ı·t. .. elı 
Bu rivayet şunu ifade ediyor ki, tün zevk ve lezzetini hisseyliyor- Ço•• p fırını halk için hazırladğı ucuz ve sağ- yakkabıyı muvafık görmekle be- o•• "" ı !ıztırarında kaldı. An~\alaıı "'·ş· 

(Hazreti Şems), daha o yaşta bir dn. lam bir aya~3'bı tip~ dün Komis- r3'ber Sümer Bank ve Kunduracı· gretmen er tanbaşa Alman ve Avllli!ı..tya a;· 
çocuk iken vasıl olacağı dereceyi İşte böylece, birbirinden büsbil- yona arzetmıştir. Müessese, 450 ku- !ar Cemiyetinin tıazırlıyacağı tip- keri kuvvetleri tarnfınc~• . .,a ı al· 
büyük bir IUyasctle hissetmiş .• bil· tün ayrı ruh ve hissiy~ta malik o-J Daimi Encümen tek- ruşa malettiği bu ayakkabıyı yüz· leri de tetkik ettikten sonra kat'i B l t f d "'kl tına alınmıştı. iht!yar Kr~ı .ı 
yiik bir fikir ve düşünce hürriyeti lan bu ilU zat; daha ilk karşılaş- de 10 karla satışa koyacağını ve kararını verecektir. \ • U 'Y_1 e~ I e ec'" e- yad ellerde lıazırlıki"' .a _u.,ta~ .,.. 
içinde, yiikselmeyi, kendisine mes- mada, yekdiğerile nasıl imtizaç et· lifi şimdilik reddetti • rın lıstesı hazırlanıyor 1 ya ve vatan ha>reti çckt.mye ,.,.;lı· 
lek ittihaz eylemişti. mişlerdi. Ve bu imtizaç, onlanhan- Çöplerin imhası için bir asri fı- G.. •• kt k• v ı· J • • • İlk kul ..• t 1 . d bu yılı kum olmuştu. ~·akat li.i;yü"" J;i.o~· 

işte, bu zihniyetle gözü a··•·-, gi cereyana sürükley.ecekti_?.. rın yapılması hakkındaki Belediye U m r U e 1 a 1, f0 tşını 1 terf' 
0 

d okgrl e _melis~ terın .en Maarif bin zuluiruna da bir Sırp ıı"'ncü. ,ın 
,,........ nlamak ilmıeıli ı e ece erın esının ı ti • lru 1 b im tıı-

ilim ve irfan alında hiçbir hu- Bwıu a gec ~ (Ce- Temizlik İşleri Müdürlüğünün tek· K h J • h d• Müdürlüğünce hazırlanmasına baş a ıgı rşun ar .sc ep. 0 ıı~ 1, 
dut tanımıyan bu büyük zat, ken· nllbı Mevlilna), muhterem misafi- lifi" d·;~. encümence reddolun- a V e e f JZa e ıyor l •~··t D"ğ ta ~•t b yıl Versay muahcdesı Sıı:bıstanı yo 

·nı 1 b' . te - anı~ • ...,. ır. ı er rw. an u ki ki d "h tı el" 
di tahsil progı-aınını da bi:nat ken- rı a ıp • ır rıvaye nazaran muştur. t f" .. dd ti . d 1 d tef nız es topra arın a ı ya e n 

-~-- diğ b" . er ı mu e en o up a son - 1 kaim A ~e 
disi yaph. Herkesçe malum ve mıı· m.,..,..,sesine.. er u: rıv.yete na· Encümen; teklifi yerinde bul· • A • • J !işlerini görmem.iş olan öğretmen- e . adı, ayrıca v"..stnrya eu· 
ayyen olan ilim ve fenleri şöylece •~a~ da - ikamet ettiği .haneye gö· muş fakat; aru:ak umumi vaziyet 1600 çuvallık bir parh rabalann geçtığı yo lerin de ilk tedrisat müfettişleri ta- Macarıstan Imparlitorlugunun 
sıralayıp geçtikten sonra, irfan der- türdükten sonra, vazıyet derhal di.k.k. taksı'm edı.ldı" lar mozayı'k olacak _, __ ,,__ f . 1 . . lm kazuıdan da parçalar verdi ve l{B-

k dini -~' düzeldik-ten sonra nazarı ate r.,,_,=uu, te tış erının yapı asına d • d · ı b" K il • d bura· 
yasınin meçhul derinliklerine dal· en . göstenu. b lruıılm t re ag enı en ır ra ıgı a . 
dı. 0 tarihte (ulfunıı garibe) ve ı Mevlevi (M~~p)namelerin- alabileceği mütaleasile istenilen Gümrüklerde bulunan 1600 çu- Vali ve Belediye Reisi Lı1tfi Kır- aş ış ır. ya ilhak etti ve Sırp devleti yerıll' 
(sanayii bedia) denilen ve her a· de • hemen aynı ifadelerle - maz. tahsisatı ayırmamıştır. val Kenya kahvesinin K<ılıve ve dar; asfalt yolların çabuk •bozuldu- -- ---<>- Hu:vat, Sırplın, SlovLnlerden ınil· 
Iinıce bilinmjyen birtakım ilim ve but olan bir rivayet ve an'aneye Diğer taraftan Davutpaşa çöp is- Çay Birliği tarafından eatın a1ın- g undan dolayı Belediyenin badema "Tuna,, açıldı rek.kep üçlizlü bir tc,okkül kai.Jll 
fenleri öğrenmek için onların ehil nazaran, (Hazreti Şems), (Cenabı kelesinin lodosa maroz

1 
~dn.md ~ı ması tekarrür etmiştir. Bu kahve- şehir dahilinde asfalt yol inşa et-ı oldu. Hırvatlar eski Avusturya ida· 

ve erbabını araştumı;a başladı. l\fevlil.na)uın odasına giriyor .. Raf- dolayısile buradan çöp erm enıze !er birkaç güne kadar gümrükler- miyeceği hakkında bazı gazeteler- resinde çok serbest alışmışlar f~ 
Yine bu rivay ile cüml . d )ardaki kitaplara göz gezdiriyor: dökülemediği görülm~ ve mezkı1.r den çekilecek ve 1200 çuval: İs- 5 Milyon liralık it- kültür ve seviye itibarile de haf, 

ı e r esın en- Bunl edir' iskelenin 10 metre denize uzaW- tanbula, 40-0 çuvalı da !zmire talı- de yayılan şayiaları tekzip ederek' h 1,. 1 ı· yükselmişlerdi. Bidayette p,..ıl 
dir ki, az zaman zarfında bu garip -: ar n ··• ması kararl•stırılınıştır. Bu mak- sıs· edilecektır· . bir muharririmize şu izahatı ver- a at ma l ge ıyor 1.11' 
llimlerin bütün hakayık ve deka· Dıyor. ...., ın.i.ştir: şiddetli bir merkezi hükô.met 
yıkma vasıl oldu. Hatt• (k tı çıl- (Cenabı Mevlana), o kıymettar satla B~lediye 10 bin lira tahsisat Diğer taraftan şehirde kahve Kanunusani ayında donmuş olan rarak bütün wısurları Sırpla,ştı.t" 
madık hünerlerde) b7ie ~=tlık kita~lar~ .• .'8~safiri tarafından ayırmış ır. darlığına meydan vermemek için <-Demir tekerlekli arabaların Tuna nehrinin buzları tamamen çö- mak ve onları mullak haklıniY"' 
mertebesini buldu. Artık yalnız in- t~.kdır_ edıldıgıru zannederek bü- Birlik, elinde bulunan 200 çuval çok •geçtiği yerlerde yolların çabuk zülm~ ve ibir kaç gündenberi ti- te tabi kılmal< polıtikasını takl• 
sanları de!'Hl cinleri bile teshir e- yük hır tevzôla: iKİ muhtekir m&h· kahveyi piyasaya çıkarmıştır. Bu bozulduklar.nc gördük. Bu sebep- cari nakliyata açılmıştır. etti ise de, bili\hare Kral Al~ 
decek ma:e-ri. bir nüfuz ve kudret -: Kilnkal. .. [2] - d kahvelerden 100 çuvalı İstanbul, 50 le, evvelce asfalt olarak inşasını Dün şehrimizdeki alAkadarlara sandr'ın da az çok temayül tiletüf' 
elde etmişti. Ve bu sayede gözle- Dıye, cevap veriyor. kum Ol U çuvalı Trakya ve 50 çuvalı da Ana- kararlaştır<lığunız yolları moznyik gelen malftınata göre Tuna mınta- bu siyaset birtakım siyasi ka . 
. . ku ı· .. 1 . . t .. d Hazreti Şems, derhal başını (C... Fazla fiatla sur·· ahi satarak ihti- jdolu vilayetlerine tevzi edilmi•tir. paı·ke olarak yapmayı faydalı ·bul· k d !ek t" . . . bekl" cinayetlere müncer olarak yüriiY4Y 
nnın vve ı, soz erının esırı e; • • • . .., duk. Bu hususlQ Emnı·yet Mu""dur·· -'\ asın a mem e ımız ıçın ı- uk dd"' 
h kalb' d . ktala ka nahı Mevlana)ya çevırlyor. ~ meıli. Elyevm Yugoslav m a . 

er ın en erın no nna - S . kil k 
1 

.
1 

. . kar yapan Malunutpaşada 18 nu- Diğer taraftan Port Saitten hare- lüg"ü 6 ncı şube müdürlüğli tetkik· yen 5 milyon liralık ithalat malla- tını iht' ti ll · d t 1 Nal' 
dar hikiın olacak derecede '-'"'yet -. enın u a.ı ene ış_•n.var!. mo•alı du""k'-•-da züccacı·yecı· !ditia h d b ra ıya ı e erın e ıı an -~ .ı ......., D (C b M 1 ) ~ Adil ket eden 10 bin çuval ka ve e · u !er icra etmekte ve hangi yollar- rından bir kısmının yola çıkarıldığı p p ul k tedil Dl"""' 
keshey!enıişti. ıyor ve . ~na ı ev ana nın nın muhakemesi dün asliye ikinci rens a ço mn ve 

• • cevap vermcsını beklemeden der- . lın hafta içinde şehrimize gelecektir. dan demir tekerlekli arabaların da- öğrenilmiştir. bir hareket tarzı ihtiyar edeıell 
(Cenfilıı M~vlanil), pederiııden h ı kita ı k aklı ~daki ceza mahkemesınde yapı ış, mu- ha çok geçtiklerini tesbit etmekte- Bir haftaya kadar şehrimize ge- Bu:vatlarla anlaştı ve şefleri (~il' 

intikal eden tedris hayatını takip ha Phr9;:_ uctı yor. ayyen kllr haddinden fazla karla Bahçel- Mu"'dur·· lu""gu~·· dir. Buraları mozayik parke yapı· h k)" kab" !ılı avuza ..... p a yor. ğ b" ·· ··ım·· 25 lir ~· lecek olan bu mallar arasında mü. tc e 1 ıneye a • 
ettiği için, bütün hayatını halk a- (Cenabı Mevliina)nın aklı başın- satış yaptı 1 sa ı~ru ı:· d~ lacaktır. Diğer esas y-0llar ise ev- Wm ikt d llül t b- Avrupada şimdiki mücadele 1'11' 
rasında geçiriyordn • dan gidjyor. Hemen (Hazreti p~a c~~dadsıntla md~kk.m o ~aş,pyateı.Lı kadroau ııeni,Ietiliyor velki kararımız mudbince asfalt o- m - ar a se oz, eczayı ı sırgası Yugoslavyayı dahilen Jı~ 

(H ti ş ) · gun mu e e u anının "" ' I k · edil k · biye, çivi ve madeni eşya bulun- r• azre ems ıse, uzan zaman- Şems)in ellerine sanlıyor. Büyük . . . Belediye reisliği şehrimızın muh· 1 ara ııışa ece tır.. yeni dıu:umda buldu. YngosJav 
lar · · b ı t "h edi . • • masma karar verılınıştır. maktadır. dııfl ~ıva ay~ mı ı:zcı yo~~ bır telaş ıle: telif semtlerinde yeni park ve bah· ı • • • . esasen daha muharebe patlama ,11 
halk ıle tamamıyla aliikasını kesı· _ Be hey derviş! .. Ne yaptın?.. * 25 kuruş azami fiat konan yas· ıçelerin çoğalması münasebetile Dahılıye Vekilı bu sabah evvel Almanya ve Macaristan ~ · 
yor .. hazan a~lare4 (hal~et)te ya- Onların ekserisi pederimin telif et- 61 elektrik pili11i 32,5 kuruştan sa- cBahçeler Müdürlüğü• kadrosunu geliyor Borsanın lıtanbula nakli bilhassa iktısadi münasebetlerııV 
§ıyarak, pe~hızler. ve nyazetl~~le tiği eserlerdi. .. Hele bir kitap var- tan Yeııi postahane karşısında 60 genişletmiye karar vermiştir. Bu . . . . . için hazırlıklar çok tanzim etmişti. İh:racatıD~ 
ruhuna tasfiye ettikten başka, gun- dı ki, benim için hazinelerden da- .. k. k , li 1 b .. t . . Dahılıye Vekılı Bay Faık Öztralı miilıim bir kısmını Tuna yolil• • 
den güne manevi nüfuz ve tesirine h kı ili "dl ' rA-kl k numaralı duk anda Keğor un mu· maksatla yenı ma yı u çesırun bu sabahki ekspresle Ankaradan Ankarad bulunan para ve tahvi· manyaya yaıımakta ı"dı·. iki. • nı_cı:ı,l~Y 

a yme ı . ,,,.,..u u zaına- . asi" ikin . ah 1 M .. d.. !"" ... k 3000 1 • 
kuvvet veriyordu. nımda Nişabıırda bulunurken, hakemesıne ıye cıceza m - Bahçe er u ur ugu ısmına şehrimize gelecektir. !at borsasının Istanbula nakli için ketin iktısadi bünyeleri de bırbıt11 (Cenabı Mev.liıni), mesleği iea- Şeyh Attar onu bana hediye et- kemesinde başlanmıştı. Keğork, lira fazla olarak 58 bin 480 lira tah· K'" .. h I 20 30 esaslı hazırlıklar yapı lmaktadır. ni pekiila tamamlayıcı mahı~,.ı 
bı olan, iiI.im ve cahil herkesle te· ınişti. [ 3] ' pillere fiat konduğu zaman akıl sisat konulmuştur. utüp ane er saat • a Borsa komiseri İhsan Rifat Ko- idL 
mas ediyor iıliınlerle, münaz kadar açık rol ve menkul kıymetler müdürü ~-ıır 

·· ara Diye, bağınyor. hastalığından hastahanede müşa- Lozan gun·· Ü Eski Sırbistan bir ziraat nıew,. 
ve münakaşalara girişiyor_ cahil- Ü Hakkı Kafadar şehrimize gelmiş· ık d cıl" 

(Hazreti Şenııı), (Cenabı l\1evla- bade altında bulunduğunu iddia niversite talebelerinin daimi su dı ketidir. Hayvancı! , ma en 
lerin suallerine cevaplar vererek 24 d l:m kt i !erdir. Haber al ğunıza göre borsa d dd . ihsaW Jllcf ni)nın bu t.elaşına güliiyor. Derhal etmış· ti. Mahkeme, bu ciheti varit Her yıl temmuz a yapı a a rette istifadelerini temin maksadile · · h · · d ·· ·t b b" ve ipti ai ına e ıst c 
ilim ve irfanın intişarına himmet d ıçın şe rınuz e musaı ir ına a.. guldür. İhtiyacı sınai maınuliııs; 
V g t .. 1 . d elini havuz_ a soku. yor. Suyun için· görmemiş , Keg· orkun .25 lira para olan cLozan günü»; aynı zaman a kütüphanelerin sabah saat B den ranmaktadır. Bu bina bulunur bu· . e• 

c ayre gos crıyor u. d 1 1 du:. 80 mil"'onluk Alman kiitlesı , 
en o kitabı çelUp alıyor. Sanki, il al d lın di •Hukukçular bayramı. o arak ta , akşam 20,30 a kadar açık bulundu- 1 b klin b lan ' , (Hazrc!i Şems) ise, herkesle te- 'b" 

1 
, cezas e cez an ırı asına ve ye unmaz orsanın na e aş a- yakın ve tabii müşterisi ola''c 

mastan çekiniyor an""ı.. kendi raftan alınış gı ı toz arını sı!IUyor: .. ..dd ti d""kk. k tı!. tes'it edilmektedir. l rulmaları kararırun tatbikine ba,,. caktır. <n~l' .. ......, l\f ak t K"t 1 gun mu e e u anının apa • mahiyette idi. Binaeualeyh .,.o e-
ıneşrep ve mesleğinden anlıyan bi;şeye:1ıw:.:~. ı ap arına hiç. basına karar vermiştir. Sıcak mevsimde saat 14 te yapıl. 'ı lanıl.nuştu:. Bulgariatandan çıkan tere ve Fransanın çok niınü ıııll,'.,, 
pek mahdut kimselerle ihtilat edi- • makta olan bu bayramın bu yıl sa- Diğer taraftan Üniversite merkez muaevı"ler d b · !> •" 
Yor. Hatta çarşılarda ve sokaklar- Diye, (Cenibı Mevl.ina)ya veri- * Tarakçılarda ınıan;ifatura ve tini görmüş, 0 

saye e üyiıce .ıt' at lB de kutlulanması kararl!l!jtı- !binası arkasında yeni yapılan bil· devlet hallı!.c gelnıiş iken Loll Jj' 
da gezerken, herkese görünmemek yor. (Daha var) saat komisyoncu taciri İsviçreli rılmıştır. yük anfinin de ders saatleri hari. Bulgaristan ve Romanyadan çı· ve Paristen ziyade Belgradın gır 
için, başındaki destarın ucu ile yü- Edvard Hennı manifatura toptan- Dünkü ihracat cinde talebelerin çalışmaları için kan Yahudilerden 200 kişilik bir !eri Berline m~te.vecc:b .. bul~1 
züne bir nikap çekiyordu. (1) Bu tarik ile, (OsmanWar) dev- eılarının ellerinde bulunan stokla- gece saat 22 ye kadar açık bulun· grup dün limanımıza gelmişlerdir. d B lk ttif k zıunre· 

(ce 'h M ı · ~) ed · . rinde ihdas edllmiş olan (HalveH~·e) . . . . . • . . yor u. a an ı a n er 
ddi °:a ıillikev anldukl" • P (ehrının1 .ve tarikini.n arasında hiç bir manı:;'bel rı bıldırmelerı ıçın beyanname ver· Dün muhtelif memleketlere 260 . durulmasına dönden itibaren baş- Musevıler •buradan Fılistine gide- dahil olmıJda beraber giıtil<ç• ~ 

ce nın s o arı a vetiy· ktur. meleri liiz.ım gelen müddet zarfın- bin liralık ihracat muamelesi kay· ı' lanılmıştır. ceklerdir. 
1 
radaki rolü de gayet gevşe1' ~ 

ye) [1] tarikini takip ediyordu. Bu 
70c2ı (KUU kal), (eddikodu) demek _ da beyanname vermediğinden ad- S 1 allar Al -"''---td• Hukuk Fakül' t~ın· de manzara ·•-··tL Yugoslav del:,,·• 

tarik; . dedilmiştir. atı an m meya.. tın y......, ı ~· ........._ ..., ' 
· şerıatiıı malı'lm ve muayyen tir. Bundan nıaksad, (dünya i.Um ve !iyeye verilınişti. Edvard Hennlnin doktora imtihanlan !eri hiçbir Balkan davasında b~ 

hudutları içinde, sabnr, tahammül, fenleri) demek olacak. . muhakemesi dün neticelendirilmiş, nında Almanyaya işlemel~ terlik, İki gün evvel 23 lira 40 kuruş o· bir tavır takınmıyorlardı. BU ~iY 
!"v.a.zu, ~e. bilhassa ruh~ sükdneti ka~S) ı!~:ıap ~ra.:;:=.'e/~iıı!! : 0 zaman hasta bulunduğu raporla Finlandiyaya tütün, İngiltereye lan altın fiatı yükselm.lş ve dün biı Üniversite Hukuk 'Falrültes!ntn direnin başlaması Yugoslavıarı J•V 

~tısa.p gıbı ~!etlerle vıcdam tas- bıyr) adlı bir kllap olduğu rtvaıet • • sabit olduğundan beraatine karar tiftik, Yugoslavyaya kepek g6nde· altın 23 lira 80 k~tan muamele doktora imtihanlarına ayın 6 ncı tün denizlerden ve mabreçler'1o· 
fiyeyı emrediyordu. di.lmektedir. verilıniştir. rilm.lştir. görmüştür. perşemge günü b~a,..a.ktır. mahrum ederek ister istenıe~ f' 

- - .na yolile iktilaya mahkôm etil· ,ı 

-6 - nü de yatar, kaıfalannı dinlerler. ırindeki pislik temizlen..e, o. çiçek· nı feda etmeliydi!.. Düşünüyordu: kat hayli zamandanberi bu 
1{:d 

Numan kaptan, ayaklannı uzat- Sadiye, potinlerin bag· ıanru bağ· !er hemen solarlar. p k bo k ku E gidişe kendisini alıştırmış c ıı"' 
• e şuna or yorum. ve ge- için Garp devletlcrile alakı·~··. -ıl 

mış, Sadiyeye potinlerinin •bağlan- lamıştı, Numan kaptan, onu, tek- Sadiye, Nigar için üzülüyordu. lecek misafirlerin Nigfıra ne zarar- '' ' 
nı bağlatırken sord u: meler gibi iterek kalktı: Numan kaptanın arkadaşlarının ne lan dokunacak... Odasından çık. men ~amamen ~esMınek kfi~;·,;ıi~; 

Y fr ku S .. b" All h b' Kül" •'-' k"ld daml ı · '-'- ' . çok agır gelmedı. aama . , - aı·ın gece so ayı sursuzca - oz ıt, a ır... muarı şe ı e a ar o acagını evve..,.,u maz, oturur ... Daha olımazsa Macıde 
1
., t . t' bab ·sıer'~ , 

ed k · H d baka d · · ı · hm" k la İk' k . • ıu ve amanuye ı ı ,. 

E D E B l R O M AN : 106 - -- . .,.._. ___ --

ÇOBAN YILDIZI 
======= Yazan: Mahmut YESARi tanzim ece sın ya... ay i - eğışmıye ım... ta ın etmek pek o ydı. ı a- hanımla bırllkte komşulara gonde- " f d ,_._ b' ·ııoti• • ,, 

hem de dah~ mübalagalı, yanlış bir sacaayağının üzerine şiddetle bı.. hm, göster kendini... Sadiye, fazla ısrarın faydasız ol· deh içki içtikten sonra yill<sek ses- ririm. Orada akranlarile güler, eğ- ' mt 
8
"rur. ve e. ~"""d ır ~ hiıb ·" 

Sadiye, yalvarır gı"bi baktı: dug· unu anlamıştı. Numan kaotaıı le konuşacaklar, açık hikayeler an· lenır' .• Bu fikrı" buldug"una ·~""- ereceğı azını ırae en ue . şekilde anlatılacak ve kPndi hak· raktı: ~·~ 
kında söylenecek her söze yalan _Evet kızım. - Yarın gece olmaz, Numan. .. sigarasını parmakları arasında gev- latmıya başlıyacaklar ve bu rezilS.. i mişti, Numan kaptandan öğrendiği ma~ . . . . , Jııbll' 
dahi olsa, Nigar inanacakt,. Sa<li- Nigı1rın masum hali, ona cesaret Pazara kalsın, ne olur? şetiyordu, bir şey söyliyecck oldu, ne hikayeleri Nigar da işitecekti. bir şarkıyı söyleıniye basladı. Hır İsvıçre gazetesının ıuu d•';:ı 
ye, bu vaziyete, üç beş g iirı i\inde vermişti: - Sabah sabah günaha sokm• .sonra vaz geçmiş glbi oda kapısını Kendisi için adeta bir hayati ih· Perşembe akşamı, m~ler gel· son günlerde Balk:ınl:ırda . 0,J~ 

beni ... Yarın gece dedim, başka iM ., hiddetle açarak çıktı. tiyaç haline giren bu kokmuş ha.
1
mezden evvel Macide hamını ça- ınış, ihtis.&sların, hikiıye edi~ v'.1 

o kadar alışmış, ona o kada« tabii _ Kızını, sen de görmüyor mu- 1, ul · 1'•· ~ 
1 a . N . yok... Sadiye, Numan kaptana karşı vayı, kızının da teneffüs etmesini lğırdı: .• omanya, B garıstan ve · .,,;• · 

ge iyor _u ki,_ken.disi. gıbi_ ıgc.•_ın_ ·.sun, Şevketin hastalığı işlerimizi h d d · • ~ ı:" ı 
d t b t 1 kl l . - Yarın gece, Nigar mektepten hislerini tahlilden acizdi. Bu adama istemiyordu. Fakat bu,. çaresizdi. _ NigA,"rı al, bı"rlı"kte Nemikaya u u.!.,rın a ve ıçıe,r•n-0 .,·,·.·,• .. , 

a geyrı a ıı e a " e mıyecegını 'altüst etti. Bir evi idare eden er- " 1 
d . d 1 ·t · f gelecek. olan zaafı ne idi? .. O zamana kadar D, ne kadar istemese, ısyan etse, gı"diniz Gece de orada kalırsınız manzaralarla Yugos,av~a ' ,,d•" 

zanne ıy.?or u. Ya __ ın __ ız ... nası ı ıra_ 'kektu" .. """vketi, dadımın yanına ·· ··· , 1 ·a" ~~ 

1 
v·0 

- Hoş geldi, sefa geldi .. Ne ya- aşk diye tanıdığı şey, kendi vahi- yine buna mani olmak elinde de- M" af' 1 . .. .. akit dahilıntic !;iaı!u.,:i ila "'rd v 
edecektı. Onu duşunduren, mese go""nderd'- ona orada ı·yı· b· '·-- ıs ır erın cuma gunu IH' v · d" U· " ~.. """"'. al ? · de ·· t b lın b" h al, g"ildi Eg" er kendi kuvvetine sahip, gı"d eki . alfun değı"ldi N" , tezadı hayrclle l<ayde ıyo -"~c·· 
lenin esasından ziyade, itirafının ·lar. Adam~ız ~!sa burada da ba- p Sımdi: . . ı·ır· d mesın ~cu • ut _uşb. ı~--'·aly . k ·. . . "d bil . ec erı m ' ıgarın .. l k t I d t' rın 'a ,.~, ,.ı 
ekli "di : .Evlendim Numan kap- ı lı • a yenın sesı ı ıyor u: can verınıye ugraş ıgı ır """"' a ı· endi kendını ı are ede ecek bır onlarla karşılaşmasını da muvafık uç meme e_ m ":n. r~•' 1, ş 1 

• k · 
1 

• kı rdı amma, ne çare! .. Allah razı - Senin arkadasların gelecek, ;_ miş? .. Numan kaptandan, bir gün halde olsaydı belki bu seli durdu- .. . d hazırlıklar şıdıle!ie <>.ev~111 
tan artık. bcnım o~am • dıyemez- olsun, Numan bey geldi de ben ri- k . i B" , k O 1 1 f l b" ilt"f ah" • b" h"" bil" d" L.'k. k b" ,_,_ gormıyor u: b··t· " 1 ' ,.-:a ~ ,ı d i Dostum'• dese Nigiira b keli- . . . . ' çece sın z. ır genç ız... narın \o sun aza ır ı at, z ırı ır ur- ra ır ı. a ın coş un ır neu.u: u ı..ıı .. ug<'" a;,yaı.a, " , ... ı 

· . . ' 
1 

t u ca ettııın, ışlerımıze bakıyor ... Yok.. arasında ... Hiç münasebet almaz. met, şiddetli bir alaka görınmeişti. gibi etrafını yıkarak, köpüren, ta- - C~a günü, Nigar doğruca ka yarımac!ns ncia ~J " ~ı.~' ' 
menın manalarını da an 8 mak la· sa halimiz pek haraptı. - Aldırma be... Onların hepsi O, daima Sadiyenin yüzüne haykı· şan selin ortasında, bir saman çö.. mekte~ıne gider. Ben hafta ortası h!r kürde im\, gıb• b. r ",. oı~ 
zım gelmiyecek mi idi? Sadiye, yutkunarak durdu. Nigl· can adamlardır, halden bilirler. nyor, hazan kü;für ediyor, hatta şa- pil gibi hiç çırpınmadan, çu:pırunı· onu, izinle mektepten aldırtırım. rP<f. et :.: ;ın olnı 1 ı~ı ·,Ji1,J 
• N_igar, annesinin cevap vermedi- .. 

1 
inde bir parıltı yanmıştı. .Hem kızınıza ne bundan? .. Yanla- kaya getirerek tokatlıyordu. O ha.. ya vakit bulmadan, kendini teslim Annesinin teklifine, Nigil.rın canı binde İtalyan ordı· '" 

111 rd~ 
gmı, sualinin onu düşündürdüğünü rı~ ~oz er .. . . · ırma çıkmasın, odasında otursun. karet ettikçe Sadiyenin muhabbeti, etmiş, yuvarlanıp gidiyordu. sıkıldı. Peyman, ona, ziyafet hak. müttelı"t A:ı,,en "~ r.fn . ıı1"1 ~ 
görmüştü. Tekrar sormadı. Bu sü· Nıgar, onun sozlerıne ınanmıyor, - Pazara tehir edemez misin? alil.kası artıyordu. ı Sakin, gürültüsüz bir bayat, onun kında meraklı tafsi!At vermi"ti: [•arı, şarkm<:,ı yine B~deşil\ \•11111 

kiıt, Sadiyeyi daha fazla czıyor, lhatta için için gülüyordu, Sözüne - Olmaz ... Hepsinin işi gUcü var. Sadiyenin aşkı: Çirkeflerde çiçek nazarında ölümle müsavi idi. Ni· - Anne, evde otursam ne olur? Bulgar ve R n1en ord_ul• vJı) 
a edı ord li · ütü ·· devam edemedi. Per§embe akşamı içerler, cuma gü· açan nebatlara benziyordu, kökle· garı kurtarmak için Numan ka.pta- (Daha varJ (De• auu 4 üncu sa) 
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\ iCMALi 'I r1"t k d n . ıltaiyan Amerika da . Japonyanın oynadığı '4U are e e ıarıste Baharda yoğurt 
kalpazanlığı Amerika da 

İngiltereye yardım 
günden güne 
artmaktadır 

ı
. ~-.- 1 siyasi minnet allına ır 
Tayyareleri 22 Milyar200·mil- alma rolü dÖnen entrikalar .. 

l
iZelzele felaket- yon dolar kıyme- Uzak Şark vaziyeti gittikçe ae-

Uünkü gazet..ler yazıyordu: 
Bozuk stiller cibi bo~uk Y"ğıu~ 

lar da tetkik cdılecekmiş.. fakat 
ben sanıyorum, ki bunun mevsimi, 
zamanı henüz gelmedi. Ucuza s3tı
lan bazı yoğurtlar müstesna ol.ma.k 
ü_zer~ teneke yoğurtlarının çoğu, 
tımıli tam kıvamında; sütü, Y"in. 
leszeti tam yeılindL'ilir; üzerine bi
ra toz şeker ekerseniz dcgme süt
liçların pabucunu doma atlınr ve 
kaymakla perv8SU!ca a~ık atar. ~ 
sulandırılmış koyııca ayranı bir 
ibıhayattır. Lekman Uekıruin: 

tinde albn var zakct kesbetıncktedir. Vişi hükO.-

z ede J er ı• ne hu••• meli Hindi Çini hakkındJ,ki Japon 
tekliflerini prensip olorn1' kabule 

Ahmet Rıza Bey - Şerif Paşa -
Sadaret düellosu ..• ~in rika tarihte e t t ı" l\,OtÖrlÜ bİf fırka karar vermi§tir. Bu Fransız hükı'.ı.. .. c u m 1 k it metinin Japon tazyikine boyun eğ-

9 rülmemiŞ de. 14 mefyar 1 .~ ın imiş oldu~=u. göstermektedir. Ja- .... :...~:ı.d~= ::-ı'ma:ıııS::: : Yazanı 
recede müttehit y 11 b h muhaf Z8 eCiıyor pon teklifLerının mahiyetı sarahatle .mi imzalımı.o.~ üure Pa.rl.e ıriindıer - • k • 
l..o . Unan ı ar U are• . m:ı.ıum dcıtilse de bunların kabulü dil lkin<i aulh beydi, Sadrazam T.,... 1 met f<' 1 8 ft 

n; r:dra, 3 (AA.) Amerıkanın ye- k ti f etle karşıladı Nevy~rk, 3 (A.A;) -:: Tass. .. Hındi Çmı topraklarından bir kıs- tik JT•,.aru:ı ~Mdlnde klL 
. ndra biı,,-i.ık elçisi Wınant A- e ne r A.ssocıeted Presse gore, son gun.. mırun Siama terkı demek olaca;.- Bu l'ıey et opern.lör Cemil, Pnltre- ">llunlannın rtvayetlne eöre. is~ 

~~rikanın İngillereye yaptığı yar- Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı !erde ve Nevyorklan Knoks kalesi- tır. Uzak Şarkta Siam sevkulceyş Bıaobe~otlıı, •• flmdAI Sotya. "."'1rl · ıa ı;itmflk uz<:"' hanrlıklarda btıluna: 
""lltn .. bildi . k" '- k ·ı d 1 ı k al , mlz Şe.1<1 beylerle, bır ook hlııı, ae- yor ve kendL·Jr. .Jltils 
. · gunden giine artmakta oldu- rıyor: ne se ız oUUÇU mı yar 0 ar.ı - bakımından çok ehemmiyetli bir lı.rr, telı:rus!yen ve hukultçtılıu-.lan mil· ' ·• ıaueı SMlra - - Ye Mehmet, ye! 
gunu be ·~"ılın a)tled"I · ı· B d t"' ı- ' nnı> dedırtımkı.n .... 11: a1an11; hitl Gaz yun etm~~tir., . Larisa şehrinin ~- asına se- tı_n n ı mış ır. :ra a_ mo or u 

1 
n?.ktadadır.Bu netice SiamdaJapon te.ekkU, yinnl bef oulıl klşlllk bir ita- ,.aı-..rınm l>lrcr haldbl ..._..: ı>Mı : Dediği cennet taamlarmın en ,... 

kan etecıler Wınantdan, Amen- ,bep olan dunlm muthış zelzeleden bırfırkayeraltımah.~enle'_'ındesak- nüfuzunun genişlemesi ve artmaSl fh lııillndo lclL flYOT'Clu! •• Bir k~ vakii önc:e, iıt.bıwl -":81 oynatmı>ıınlanml..n bııi ue bi-
k Yardın.mm geç kalacağı hak.. 24 saat sonra ttalyan hava kuvvet- !anmakta olan on dort mılyar kıy- demektir. Bu lıe:r'etln "".•=lllee'a vtlnıdun • ve T•raklı.i tui<&sına ol&ıı ııw.unıaııı- zun bu teneke yogıu:lları ols~ .,,.,. 
,.,~ıua Almanların ileri sürdüğu fik- ı leri bu sabah bu yarah şehirde ça- melinde altını muhafaza etmekte-1 J U d bduı bir kaı> vaıuı cvv'.:·~· .~ed ~- den dolayı: rcktir. Fakat. .. ·~• lı'd . , . .. . h .. . 1 ap<>nyanın zak Şarkla oyna ı. ey de Pa.rlse celmit, ..,.... ...,..ıan .,yan . 
dil· a ıselcr taraıınd~n tekzıp c- dtrlarda barı~3n halk uzerıne u- dır. gı· rol Al B 1.. Iard -ve meb' ..... n ...ııın .., ıii.Jtlk ba.<J na· - Benım ıı.rtık Turlı:lye ve Tiırkleı Fakat ınauzara ve duuıw bu-

'I' ft" 1 . "" h t h fb" . h l A "k h 1 . . 'k· ·ı ' manyanın a ,.an a ' ile b;r l'k •·-h . ' 

4
a '"' mıyeccğıni sormııştur. n ı- cum ederek şa rın a r ını, a - merı a 3 en yıt'IDı ı ı mı yar tatbik etti"i i e ekte- whrla ıa:rrl reo"'i surette, lıımısi ı..- a. ram ~ na.nwıtll' ... diyen bol gün, yıırm, öbirrgün, bu ba(tu, ge-6 şu cevabı vermıştir: kının da katliamını kolayca ta- iki yiız milyon dolar kıymetinde aL dir M 1• ~ 1~ stem~ b n~{;, ma.stsnna başla.nuşU. :"":~ı P~nm, ııfmdl ne ırlbl ... ..,.- lecek hafta, obur lı ı:ı , n·hayel 

.\, Yle olacatiı"-' zannediyorum. mamlamak iııtemiştlr. tına maliktir. R~e: ım;ır: uğu uzBeulre 
1
.hs::r: . ~;t<çııd tlyct.ln ılk tMediBI Mebı 'us:MJ :;.:,.~,;;:;:.!0:.S'::ı:.";......ya:ması •Nisan ortalarına kadar \ 0

; :cd.r 
er'ka

1
ak Lli . d 

1 
ti·• Am .. • - ar ve gar - ae: , evrt bllbda la uzun ııeııe er o- dis\n en • I Faka • . • · tıkan .' '"' eve .r. e- Bu hareketi dunya efkarı umu- ., • fında hakem olmuş Transilvanyavı tvrdulu ve 0 vaı.ıı~L<rl lalı.il ı.ııca- • knınllı. bir mar..a h&llnde bu _ ı t Nısanın yansı gcç:p de lıa-

tııı, ı'n lııgıltereye yardım sıyase- miyc,sınin takdirıne bırakıyoruz. Ameruı:adakı yabancı de... • Macaristana Dobrİcayı da Bulg~- rmda bulundnrdutu k'l~1il< lli>A•lunaıuı ıu_n:uıiı, dcı·l~Un en yiıkscl< mevtdın. valar bıraz ı.sınruıya ve .ırtaya 
l'ııı •-~~vip ediyorlar. Amerikalıla.. Herkesin vereceği hiı1<üm, İtalyan !etlere ait mevduat lr'<tana verd' k b 'k. 1 1 et· yerı...,,,ışu. İkl köouk o<ladan ibaret ::..::ı =..t. P~ı Tiirk ko1<.nlsl o.- dondurma, soi;, krema krema· ...,-ıhte .· d" k d . ·· ım rere u • ı meme' ı ol:uı bu daire vaklile ondalı.I huııad a ~ lııu\lılarımalıtaıı ııaıı lı • dığ, derec ş.m :ye ~ ar ~oru e- tayy_~recilerın.i ve_.genelkunnayını Vaş_i~gton, 3 (A.A.) - H_ava.!: minnet altına almıştır. Bilahara ve '.l'enıkkl» t,,.,..ı-in merk:.ı ol . luüııuyordu.. vo buzlu p"."!alu _iıl~ı çtlun~· 
lata,, za e bugun muttehit olduk- şını<lıye kadar gorülmenuş bır bar- .. !ngilız mevduatı da da~ıl olm~ \Romanyayı ve bugllıı de Bulgarıs- dutu gibi. uim TiiıtieniD na.ırt ~ • Gen?llimde yaa.~~tklı bir "'1<ek 01 _ Y~ başladı mıyuı, bı.ıın bugu.u,ü 

lJ 
nnediyorum.• bar lığı meydana koyan bu unutul- uzere yabancı devletlre aıt Amen- , t~nı bu siya,; mınnetten islıfade e- kin olan «M..-veret> ı·az<etıolnln uıa. dntıı ı-.!n. Fra.ıazlarm cBea• Cheril _ caıuın. yo:ı;urUıır da lıcmen wr,tzaksark vazi • maz zulüm ağır bir itham altında kadaki mevduatın bloke edileceği. derek işgal elmiş bulunmaktadır. rehaı.,..I ve a7nl ~ Aluoı .. ıı. . Glbel l,lerlfa Jil:abmı -nnllklerl n Sil- mıya, ımaosızlaşmıya, ~ökelek ol• 

'J: jbulunduracaktır. Ordumuz bu İtal- nin hariciye nezareti tarafından Japonya da Si H nd" ç· 'de u. beyin de ikamel.cihı ldi.. ~. Nazif ••rlı1DD.un lsabeut bir mıya ba~lar. Hele llfa)ı.la a.ı ı. • k k 1 amı, ı ı ını n 1 AlımOd 11..ıı: b b kiiçiilo m n ""'"• «Boş lıcnb şeklinde .... ı1aııı o" ti d • .. l 

Yetı arışı yan hareketinin intikaıııını a a- resmen ilan edilmesi anbean bel<- I bir kısmı arazi verdirerek bu şe· a ey, u aııa • Şerit p~a d II bl Umumi Y ı;nr ar a yag, oz, ezzel IUllll»ill 

Lo caktır. Fakat kalb taşıyan insar.la- lenmektedir. Bulgaristanın işgali kilde siyasi bir minnet ~ltına al- maıun kir:ı:;ın~ se;:!cr!eo~rdl"';": · sn.ıa, tımı: :; ~ i'f• m"a:"'b~ bir şeycikler kolnıaz. SiıUerin k.ıe· 
kay ndra, 3 .. (A.A.) - En emin rın bu hareket hakknda bir bü-1 hakkında iyi haber alan mahfiller- ı mış olacak ve Hindi Çiniyi de YJl- =~~·:ot!~;_:; 01,,::ı, :..~. 0"° :: k"9 Tiirlı: ne blrlücl• ~..ada •ame- ınaları alındıl:lan sonra bir nevi 
ş.,,~aklara gore, Japonya, Uzak ! küm vermesi için bu hareketi ya- de beyan edildiğine ~öre, Ru~elt dırdığı için, bu minnetten bilistlfa- ım... lahl• ısucıumda bitlmıdunırdu.. "'_ıe l'ıı:",8 lıükllmct!ntt miiııude edU - ç'..Y ~~~~ al~ılan yapılan ve 
ba b akı __ buhranın muilak surette • pan ve yapılmasını em.reden ve Bulgar mevduatına aıt ayrı bır e. de Siamı İngntere kar ı miica- l'at-<s'n .,.ı. hikra bir 1'ÖljNl.nd• olu ~U. ~ •OfM'li7el.leııberl ııok -\ sondurulmuş kireçten farkı olını· r/ e tnuncer olacağına hükmede-/ maatteessüi ı;ubay ve er apületi ta- mir vermiyecektir. Ruzveltin bir delesinde kullanmai\tiy~ktir. lbu binada: ll>'o.n '.:"isinin lı.ımse1• ka- :.m.;:.:. sa.!""'10

1 :et>rııı .. dlclndell yan bu yoğurl taslaklarını yemi-

<lt:~ost bır _Asya de~letinin Lon-
1 
şıyan bu fena a~amları şimdiden kaç güne kadar umu.mi bir emir L' .. ı ~~ ıı"!:~ı":k:.:'.tr":ı'.;.~" !~1:: clilmodf:;ru1•n e:;~~~ =::.~~:U: 1 yenlerin, arlık ne mutlu canlar .. 

red. ki el~Uıgı nezdınde Ingilte-,bütün kuvvetimızle cihana tanrt- vermesi beklenmektedir. ıbyada bur Fransızlann n1n bir ""'""unu hal*"<la mua.neıı bh had...., Tf'r.>lı'ld rli"""""1a lrarşı - _ na! ~ır.,' Japon meufaatlerinın hımayc- mak ve onlan tarihin teşhirine bı- zaf • )rtın için klrahyan& mlıldlrlermt ora • meı.. 0 
bdar Uerl ııı.nı.ıı ki. alm.U - ı Ben, ı.u mesele,i evvelki ıl da, 

b deru!ı le etmesi için istimzaç ta rakmak istiyoruz. Bükreşte iki Yunanlı en da kabul• bıı.slaılı. Akli Emrtıllab kea- le 11UV•r<I• olduiıı Omıauh dev!N ..,. y delllunnıu.5lur Ancak, şu ciheti kay-1 tevkif edildi _İki koldan Trabulus topraklarına dlsine ti1ip1ik odl)'or, .,.b;ı.k l'arltı ııe- :ıııcttn• llaışı ~arbl ı::<M alarak, Fr:uı geçen yıl da kaç deia yazdım; f .. 
. tn ek lôzımdır ki Ja ; a bu te- ' • .. .. gıren ve cenuptan şimale llerliyen f.ri Naum paşanın oilu Said Naum da " onlnsunda bmn-1 laJeblnde bulun- ı kat bahar ortalarında başhynn ha 

~~b; su yoptıuı ~ak~ iransanın ı Metaksas VaveJı B~kreş. 3 (AI.AB·~. kr Stetefanık. kta hür Fransız kuvvetlerinden sağ kol 'Ahm•.d ıtıu l><7ln ma1n.ı1nı1e ooıu- maş(' "' r..ı ...... bil. 11:,.....ıa~,ııı. yoğurt kalpazanlığının bir türlil •aı- " Bır ay evve u eş so a eni d .. . ıuıyordL makbl•Y• ilk taıırnın muleaklı>, ·· ·· ·· ldıra d 8 •• b 
' ıl"lunli bir hattı hareket itti- / •ı d hl b l d b" geç er e Kutra onune varmıştı. ' -~. n üt·~·- d onunu a ma un. arı u y 1 ol-•ı d •• d ..,. man er usu n aşı arın an ı- Kufr ·· h . Son dereee asaınetll ve tevazudan ........ a.ı, e m ~~r al"'lı&m- a mun-1 'ki katlı k' d' · • Ilı~· dcccğı oan lıyordu. Halbuki yar lffi gon er- rini katledc·n Yunanlı Demotrios a uç . aitalık bır mu_hasaradan uak bulunan Ahmed nısa bey, k•n • ferld •ıılh faylal>.n cin~ rttıtı bir ~ ı ar en ışesıle, cauım 
1 Ole!if yerlerdl'n alınan haber- S d l· '·k d R . _ dd sonra teslım olmuş ve hur Fransız di.tinl Tevfik p:ı.şa iya.rın.ıls ~öruyor " zamanda ve Cavld be>ln ısvlçred<: bu· yogurtlarımıza karşı yapılan hu 
er F'r k aran os .a' ın a umen mu e- kuvvetle · . 1. . t• B hındu•ıı -·A- d c 'k t• ·· ·· ·ı d • dl ~ ansızların evvelce sanıJd,ğı • • • • . T.. f d 

1 
t h rının e ıne geçmış ır. u ıulhlln ancak kendi şah ;i r ~ MOticrl ve • -~~. o ' en0"\tt7e &•I - snı as ın onune gcçı se e, şı.n 

~ t!cede azimlı hareket etmemek- ffieSJ IÇID 1 na ı~mumı 'i(t t~ra ın . ~n ~apı an a - akibet Kufra için Mukadder gibiy- 'Fr:>nsada v"lı.llle ecl ırlş otdutu dost- mlş, merhum m•
11

Y• nazın ile mti!Ud nefis yoğurt yemi ye alı~an nğ,,la· 
Olduğun bild" kt dir kıkat netıccsınde dıger ık! Yunanlı idi. Çiinkü Kufradan •imale Sirte l hikla..-ı sıy•obtde, tamam it bh:im le . tlıırak onmıle lısnşrntf. ""dolayısll• runızın baharda tadı kaçınlma·al 
L,,ı u ırme e . . e d e m e m . ile eski bir Rumen gazetecisi tev- körfezine ' . . ' hhnt..e olarak lımaianaC3kını - Whad ve Tenıltld Ue cııiyaııi bir mö -\>İ<!h cfr~nı~, sa .ıyetli mahfiller_ı, 1 Ş. kif f'dilmiştir. Bunlar 8000 ley mu- gıden ~ı yol var.dı: F_a- kend!al alamıyor, bn fovltal. de hlnne- lardıe> ıılu'letm'şll. Osman Cemal Kaygıli 

~ıı Y hukUmeti tarafmdan verı- k b"li d k tT "k t t k .. 

1

kat bu yolların muntehası yanı Sır- ııne mul<&bU de, ...ın W.!ldn ınfü.a _ no Jt'o!xub. bi~ nkll oemiyN .,_ -kararın fevkalade miihim biI •• •• •• •• a 1 n e a 1• ın ı am_e ez er_esını le körfezi ha valisi İngilizlerin elin- ı.ıe kendisinin sadr.re!e ıeUrileedl lohıruleh1 ueşriyatına n!ha1rl v•nnlt p O L l ;:t 
;:ıa a~lıği mutaleasındadır. Çün- Ve olumunun se- uzatmakla ıttıham edıhnektedirler. de olduğundan bu taraftan ric'ate hakkında .Lottb ~ulılllnde . dol .. n mnv:o~.k•t bir mtıdA•I için sl,.......U. -=-- -
. Japonya bir noktada taviz. ko- b b" b ! imkan yoktu. Şimali garbiye yani \'ı•ylalon telı.lbe ~rnm ronrnyo!'C!n... mtşl"UI o~. Miilal"!kffl mnle .- 14 d b' ~<ri!lca . e 1 uymu..: H Tr b l d • . Bu hber, Ve"'8•1lee'dıı bulunan '.l'e. aklp lel<rar clılal NbO&na ahlan Şerif yaşın a ır 
~k . yeru taleplerde buluna- . . 1i' K•• ""k H b I a u usa ogru çekilmek te yol ,. ıı ıta kulağına ~~ ola.cU - d'ier bir yamnda 1ı1ı1ı....ı-tıa 
ı,.'l r, Öyle ki, ergeç sılahlı bır ıh- , Atiııa 3 (A.A.) - Yunanutanın hay- UÇU 8 er er olmamasından dolayı hemen i.m- jkl b;:-::: lakırdı ara&mda mü.• ·· • cibl, Ağs lliıı n Hind Mils'ilınanlan k 
"<.!on"' ••Y~tin• kırmak ıçtn bahane bulmak hu • •-• ' ,..ru ız ya k ••ıd•• ~ı.t une geçilmez bir hal ala- susunda kaç gündenbcri wrluk ek kinsız gibiyt!i. nlle:rbln' ııeı..ı kbamıned Al! lle blrleııiı>. h'li.- nara o u 

1\ tr, j' . . C ~ 1 .. .. . _ . . - Aila.b vıl!'rsln de, obnın.. benim fctlu f't'taı::ıb11la.d lı:a.Jma&.ı iC'fn l'aalfyt>&e 

İıı...· . . . . Italyan prop~gaııdao1 bugün ı:>ki bll' Bukreş - Bukreş Geodınamll: Şimdi Kufrayı. _zap~tmlş hür oadareıte :6rllm yok. P.-m -ıe, Jr1'ÇD1'ı!; f:ı.k t o -nd<ll re'-iırda bvlu-

~,,}•Y bu silahlı ihliliıiuı ancak raı.:-:etaksasdunın genk eraı 
1
W

1
•veu 1 Yuruı~ 1 üstü takriben 800 kilometrelik bir !hareketlerine devam ederek Sirte lealdir- dodltme, blnM bu ııMuıan da ris bulıımachiından, """"'" ı.a - ıye O toru 

<lı,n ~Utere ve Amerika ıçın ıcap e-lleraneyl tekıar d•llne dolıyara~ ııeoe - rasat merkezi evvelki gün merkez Fransız kuvvetlerınıo şımale doğru oadıu'el ~ı...ı delil, memleket - nan «Btırrtyeı n İtllih "'*- Adi• d k ce~c-

o4ıJe . . . . . . rus~·a yar uvvet er görulermesı kö f . . İ T ıp.lıld ımuştu k~aten n .....,_., Türlı;l il a.1&11.a- d• d { • • • ~ rı ıçın mıisait gördıiklerı za- lüzumuna ikna ed•mediğinden dolayı J mesafede bulunan 8 .zelzele kaydet- r ezındeki ngı ız kuvvetlerile J'U&D o .. .... 
1

•. • ın e nıne ızın lııanda Patlamasıdır. Bu müsait za-iöld(l#Onü k..lia etmelt!edir. m.iştir. ·irtibata gelmeleri beklenebilir. dlsGa.rlbi '~!" !'1· aynJKiinlma.!'~ ken- :ı'.':.!:m-r•'~:_·.
11

!u.<l.ol<U"~lrö': 
11

""..ı.:~ 
verGi 

Pertevpaşa yokuşunda 47 numa
ralı evde oturan l 4 yaşında Esma
nın mangaldan etekleri tutuşar&lı: 
muhtelif yerlerinden yaralandığını 
ve Gülhane hastahanesine kaldırıl
dığını dün yazmıştık. Esma dün 
hastahanede aldığı yaral:ırın tesi
rile ifade ver~eden ölmüştür. Ad
liye doktoru EnH·r Karan cesedin 
defnine ruhsat vernuşlır. 

k,. ın · · l ' :nl namzır:u evren 9eı:u pa. - -u.cın .. raye~uc ~ye ucı-J.J'• 

ı:.. t't bir ne oltabtıl<'C1 . eğ~ husw;k.urdnda Biz, bu vesile ile, Yunanistanın mulı 1 Lizbon - İspanyanın Londra bü- M. K. p ııa, el aıtmd&n entrll<abr çevlrmclı.-~ koyulm,..llı. .. 
"llg[j sır u u a~a6ı aşı ~ . 17• taç olup istediği h.er yardunı Ingiltcre- yük elçisi D'albe Londrada~ tayyıı.. - bili ltalmıyerdn. HİKMET NİSAN 
lı.i, n ŞU'.a"n hoylemek kafıdir ,nin büyük bı_r m_usaraııUa temın ettitt- re ile Lizbona gelmiştir. Büyük el-

MAHKEMELERDE) dr Unı.unıı vaziyet hakkında Lon· 'ni belki yilzuncu defa olarak tekrar çi Madride gitmektedir. ; 
1 c. .tle V · epneyi vazife bıhriz. . ... . ı hokt . aşıngton ar~sında devam- Metaksa•'• gelince, eğer İtalyan pro- I BelgrRd --:: Daımı Yugoslav iktı- r!!:!~~!!:!~~~E! 
dır. aı na7.ar teatılerı olmakta· pagandası onun L•tir·ohati ruhu için bir sat heyeti azacı Romaya hareket ~ 

!.,, d Ayin yapmak arzusunda iw, kendileri- etmi~lerdir. Heyet eşya mübadele-
~e~,': ra ve Vaşinktonun müştc- ne böyle bır zaıuneıe kall•.nnıağa .m .: s;ne ve klidnge ait meseleler hak
~kt hareket edecekleri muhak- zum olınad.ğını ıhlar ederoz. . ç~u kında müzakereler yapacaktır. 

:r Ve j ·ı . .. .. gcerual Metaksas ıam bir sillumeı, . ~er,;.. ngı terenın guçlük çekc- 1 .. . f hl. vu:d•n ralıath"' ; _ Mcskova (Stefanı) - Sovyetler 
.., b~ nnetmek bır hata olmak- çlnde ölmüştür. Filh•1'c:ka, o, evveli Birliği ile Macarıstan arasında de. ı_ a'lll za . lgonill ern ıçı ve ·· &• • 

berh~b.er her iki memleket de sulha, daha solll'.a mütecavize ve en miryolu münakalatına dair bır mu
~lld.U g'. beyanatta bulunmıya !sonra da, terteı:-•z bır ııcref ve zafe~ ahede ile posta, telgraf ve telefon 

'l' '-' erı.nı mıx:bur görmüyorlar. yclunda bıraktıgı YunanısLDna karşı b işlerine dair diğer bir muahede i:ın-
'l <>l\.10 3 (A . Jtün vazifelerini yapmış oJ01n bir ada - ı il ....... ic-t· 
llı~kt; .A.) -:- Iyi malı1mat mm huzuru ]<albi,ylc hoyato. veda et -ıza ed~..., ır. 

l'ıı~s olan mahafıl Sıam ile F- -•·tır (A. A.) 
1 . 1~ Hind ' ' ......, · ~·------------
"niıı "k· ıçinM arasındaki mese
~ ltaı:ı ı gün içinde halledileceği-

'l'~lı;i buhıınnaktadırlar. 
llıtiJ.aı o, 3 (A.A.) - Fransız - Siam 
lıııcta;nın halli için Japonya ta.rıı:
\tjbal'\ l'apılan tekliflerin prensip 
~İldi:le Vichy hükumetince kabul 
lıcıt, bı lıaklunda Hanoi'de beya-

1 ~~di~unu~uş olmasına rağmen 
~ltı d. deki Fransız askeri hazır. ! 

KARNAVAL GE.Olmm=-• 
ŞARK Sinemasının 

Sizin için Hazırlamakt c!duğu 

A p . 
de bulmağa hazırlanınız. 

' - MuC - lH1 - BALI 
S.D. 
8.00: Proıram, 

8.03: Ajan.s haberleri. 
8.18: Müzilc. 
8.45 - ~.00: Ev lı:adııu. 

12.30: Program. 
12.;ıJ: Müzik. 
12.50: Ajans haberleri. 
13.05: Milzilt. 
13.20 _ 14.00: Mllzilt. 
18.00: Program. 
18.03: Müzik. 
18.80: Konuşma 

18.45: Müzik. 
19.00: Müzik. 
19.30: Kemlelcel 
19.~: Milzlk. 
20.15: Radyo Gaet.tıoi. 
20.45: Mü:W<. 
21.30: Kon~ 
21.45: Müzik. 
22.45: Milzik. 
:13.25 - :13.30: Yarınki procram, 

~· ı••:·--
)!··yük 19 indird:ler. İmam Hafız Ahmet e.. var? Bu cinayeti if!eyenler malılnı-

1 ~lllt~n A~lıN==s~l Öldü_rüldü !J ~~:~iö~~~tu~~=~ı:~::ı!~~~ ~;; !:~:!"tı.r':~~ ::dg':.:~ 
- . de geldiler. ' Dedi. 

' · ~-- --~ -· Yazan:M. Samı Karayel Alemdar, vahşi sadasile: İmam Ahmet efendinin Aleında-
~~e it, atın Üçüncü Selimin üze- ınandır. Sahıbi tahlı bulup icllis et: - Bu ~dir?. ra verdiği cevap mühimdi Bu ser· 
"'llı lt:ıa.nııralı: ağlaması ve inti- meliyiz. Aman ona da bır zarar e Diye Jııtap ettı. keş paşaya, Padişah huzurunda bu 
::•Yetın:;ne~ıni ağzından fırlatışı, rişmesin ... Yoksa, tac ve taht kal· ı Gözler Sultan '.'1ahmudun geldi· gibi şeylerin kODUfulamıyacağını 
~ Jı;ı~tı eki vahşi ArnavutV<ı Boş. maz.. ği tarafa çevrıldı. Fakat, her kes bildiriyordu. 
~i Ve gaı~yana getirmişti. Bu , Diye İkaz etti. AJeındar, derhal sessiz kaldı Bunun üzerine Sultan Mahmn-
~~ içinne •düğü belirs' r. adamlar, aklını başına alarak: 1ınam Ahmet efendi ilerledi: dun ilk emri işitildi: 
~ 1~ın1 ·b~~ağLlarak bütün Endron _Aman, Sultan Mahmut Efen· .-:- ~ul~an Mahn:ut. ~f~dimiz. - -~aşa,_b_en onları buldurup sa. 

<i~ceı.: ,_ a tefrık katliama sev- d' . b k damlara çıkın, §ura· Nobeti Hılafet kcndilerınındır. Ben, ına gondı:rırım. Sen askerini da><..+ 
il na!e ı~ ımıze a ın, • 1 d' B k · · · h" '"hını k Hır"·-' "'"' \i• U '-'ah.· ı:ıe ·~ikleri görüldü. s b ını yıkın!.. bıat ey e ım. a ısı sızın ımme- s..... çı ar, ,...; saadet daire-

"ll ''il -d 1 mı uras . . . k l t . "d 1. lılı ili nıu a. anı ar Alemdarın in- . rd tınıze a ınış ır. sıne gı e mı. 
'tı k a.., uzerın b 'l' lef ık Dıye bağı ı. Dedi Dedi 11 <!ı;i • • e ı a r or- . ak• Endron balkınm · · 

boeurl!cekıı bıçerek, Jlkıp yakarak Kını bakac 
0 

:·· 

61
• malı. Alemdar, bu sözleri müteakip: Daha yeni Padişah olan Sultan 

ı. Y!e b· takımdan oldukları için her bırı bır c.ldığe ğUınUk;;""J~re bu- -Ah dendim, ben amcanızı tah- Mahmudun Alemdara ilk emri ol-
"'hJ·ı. ır h• 

1 
zenlere serdaplara, .,.,- ' t ık k · 1 ·şı· K" •- 1 ><eı· .. "~<ele kıyam etmeleri ' . . . . a ç arma ıçın ge mı un. or o- dukça baridane idi. Hukuku salta· 

..., 1 ıd, B caklara &ınmıştileı. jla ·· l · b h ld ·· d"" ı. tın " erPkct versin Alem- . . h üz Rn- sı goz er·'° onu u 3 e gor u. nata tecavüz istemediğini söylemek 
wıa a"ıl •· A'emdarın askerı ıse en B · · · p ·ı ··t ıı· ı • '"ını "ah~ası .. "di : "kl . den sarayın an seru ıc ~s ı e mu ese L o ayım. istiyordu. Kesilecek birilecek var-
'~t· arın ve murşı ve melınden geldi erın ı O kıyan! End ballnd ' ..-ı~relc elebaşısı Ramu efendi k b asını bilmiyorlar, ya· · na ar . erun . ır. sa bunları ancak kendi bilebilir ve 

..._ ş· · apısını, ac ,._~,•• ilerinde do- Onları da kimılen kılıçtan geçıre. yine kendisi emir ve irade ederek 
~e 11lld; n • lın kılıç, yata5~ e yiın. . . . Q~ de 4'.llka_ e olmüşe ağlanacak, taşıp duruyorlardı. paşaya tevdi pttırirdi. 
lı,:eı dar v ın alınacak zamandir. İşte, bu azim kargaşalık içinde Hltabın'.18 b~Iundu. l Alemdar, derhal askerine döne-

~Urta,. e letık, devleti tehlike- Sultan Mahmutlu tahlise uğraşan· Bunun uzerıne Ahmet efendi: rek: 
«Cak pek nazik bir :ı:a. ıar ıniişariliı,ni ııüç halle damdan - Enderun balkının ne kabahat.! (Daha v•) 

'------• • 
ır ı-11.4 

Temyiz 
cezas nı 

nakzetti 
Baskıncıların muhakemesine dün 
Ağır cezada yeniden başlandı 

• * Abanozda umum! kadınlardan 
Fatma Saniyenin dostu Fatihte otu
ran ve Tophauede seyyar koltuk
çuluk yapan Mustafa oğlu Ömer, 
Saniyeyi evvelki gece bıçakla yara
lıy arak kaçmış, dün sabah yaka
lanmıştır. 

İki sene kadar evvel bir gece E- tan kurtulmuş, Halil üç el ateş et. * Beşiktaşta oturan sobacı Yu
yüp civarında Pirinççi köyüne sekiz tilrten sonra tabanca ateş alm8Illlf, sufun oğlu 10 yıışında Bürhan iram 
kişi tarafından bir baskın yapılmış, Haydar da, arabadan aldığı kavun- vay basamağından düşerek basın
bu köyden Osman dövülerek yara- !arı <fırlatarak tekrar Halilin üze- dan yaralanmış, tedavi edilmek il
lamnış babasını kurlamuya giden rıne hücum etmiş, bu sefer, Halil, zere Beyoğlu Belediye hastahane

M ~da öldürülmüştü. Bu bu- 'tabancanın kabzasile Haydann ka- sine kaldırılmıştır. 
us . . fasına vurarak yaralamış, Halilin 

kıncılann bırincı ağıreeza mahke- kardeşi Hayri de bıçağını çekerek * Tepebaşında Aynalıçeşmede 
mesinde yapılan muhakemeleri ro- bıçağın kabzasile Haydara vur- Çatıkkaş sokağında 67 numaralı ev 
nunda, baskıncılardan Resfil Çat- muştuT. Halllin öld!imıiye teşebbils de oturan 14_ yaşında Niko Mf.'Vu
lar ölüm cezasına, diğerleri de dört suçundan mevkuf, kardeşi Hayri- ti!.e= caddesınde kazaen düşerek 

e ile edi sene arasında hapse nin de ona yardım suçile gayri mev yu~den yaral~ış, Beyoğlu Be. 
sen Y . kuf olarak muhakemelerine dün lediye hastahanesıne kaldırılmıştır. 
mahkô.m olmuşlardı. Temyız mah- b" . • . ırıncı ağırceza mahkemesinde bq -<>---
kemesi bu karan Resıll lelııne 00.- lanmıştır. Bazı şahitler dinlen ildik- Kaynanasını öldüren 

mıış, dün, aynı mahkemede, muha- ten sonra, diğer bazı şahitlerin din- dokumacı 
kemeye yeniden başlanmıştır· lenilmesi için muhakeme başka gü- Bir müddet evvel Aksarnyda Şe--
Müddeiumumı esJı:i talebinde ia- ne bırakılmıştır. kerci sokağında kıskançlık ;11üıiin-

rar etmiş, Resfil de karara uyulma- Nazmiyeyi yaralı.,... boy·- den kaynanası Asiyeyi hıra ~ } a-
sına karar verilmesini, evvelki ka- , - -
rara ait ilamın kendisine tebliğini Beyoğlunda y · hirde Kü iil<- ralıyarak öldüren ve karsllt • .. r.a-

.. "b ö· . enışe ç sebetı olduğundan süpl el d "' istemiş, ona göre yazılı mudafaa zı ada ıeni.ru.n umumi evinde h . . · 
1 

n ı,.. 
h lı • ·· 

1 
· t• Mahk İNazıniy · tab il .. 1d.. ek Fa rlY1 yaralıyan dokumacı '\! . azır yacaı;ını sny emış ır. e- eyı anca e o urm . , -

me, Resulün talebinin yerine geti- wtile yaralıyan boyacı Ali Sona- ".'~ğlunun muhaı<emtsuıe r.. '>i
rilınesi için muhakemeyi başka gü- dın muhakemesine d.. b" . . rıncı a~r~eza ~ahh.•n e ııd P-

,. km un ırıncı ağır vam edılmış Ali Em T..ıal k 
ne .,ıra ıştır. ceza mahkemesinde devam edilmiş, · · · '. b k .' ~ u, r• • ,,_ 

Bir kabzımalın Alinin şah.it o1ara1< gösterdiği ka- :':c~':eo~~ıug· a .h mık, yaınııı xa~ . .. u • ın, a} ın\· .:ıcsı 

muhakemesi ~~en km~um ve mevkuf. Beş~- e~e geldikten, yan;, evleı,d. nden 
MeyvaJıoo+a Belediye seb~A ha- iş a a vecı Abdurrahman şahıt bır sene sonra paranın yeti<rr..cdi·•i-

•· ~ o arak dınle~tir Abd ah- · ka · ' " linde kabzımal Halille Haydar a- _ . · uır nı, ymvaldesının e\·de talsıı.lılı: 
rasında bir rekabet meselesinden ~an, · ka~ının onıinden geçerken, çıkarıp aile arasına geciınsi1:lik !'Ok. 

azmıyeyı yaralanmış olarak gör- tuğunu bun c h"t ı k çıkan kavgada Halil tabancasını çe- dü"'~nü söyleml..+!r M ı. , • a ,a 
1 

o ara bazı kım-. .,w ._.. . u me seler bulundug-unu - J 
kerek ateıı etmıye başlamış, Haydar müddeiumuminin evrakı ·· t 1 ' k c soy em..s, mah-

d b 1 
· mu ~ <'a eme bu <ah•tler lb' k 

orıı a u unan bır kavun arabası- I ve iddiasını serdetmeııi için başk ' ' · · n cc : ne arar 
nın arkasına kacarak yaralanmak- güne bıralnlmlftu' 8 bvermış, muhakemevi başka güne 

· ırakınıştır. 



$AJ'FA-f ·-·-· ~-~--------~ -~__E_-~.------------------------ _4- MART - I~ 
fe1de~?~:J?, !T,~A!"!~ı.J Bulgaristan 

J 1 gillz radyosu bugün Atİllada İngi· ateşle oynama. 
Yugoslav 
Siyaseti 

Adalar Sulh 
mahkemesinden 

941 - 23 (Baş tarafı 1 inci sayfada) tiz hariciye nazırı Edenle Amerika .., b } d anlamak güç olduğundan Sofya ve g a a Ş a J (Baş tarafı 2 nci ı;ayfada) 
:Berlln Sovyetler Birliği lehindeki ve Türkiye elçileri arasında bir nan Yıı&oslavya yeni ve kuvvetli cereyanın ehemmiyetine ı,,aret et- ~~ vaki olduğunu bildirmek- (Ba, tarııfı 1 inci sayfada) kell1§Ularile iyi münasebetler ida· 0r1:'3't;!iada ...,,.1cıyomuıı..ıa ölen 
mek hususunda mutabık .kaimi§ • yen beyaruıameyJ -ten nauın iti • mesinden başka bir şey diişünmü· u şt>aıı mahallesi Vona caddesi 
lardır. Halbuki Sovyetler Birliği Londra 3 (A.A.) - Röyter ajan- bara .ımı.tu.> yor. İtalyanların Yunanistana te- Ahmed Köksal, Be;yollu Kumbaracı ye 
lehindeki cereyanın hükU:ıııet mab sının diplomatik muhabiri yazı • Jiu 1"1Wnattan dolayı &'erek Al- eavüıil sırasında, Almanlar henüz,~ 129 No. da Jı:ayıdlı Hamit ollu 
fillerinde nüfuzu az, askeri mah • yor: man hükfunetiııe, ıerek Bulgar Romanyada fevkalade kuvvetli Halıd Oskay, Çerkeıı kazasınm F.ııkJ -
fillerde ille daha azdır. Ve hu ce • İngiltere hariciye nazırının Jı:ı:. • Başvekili l'ilof'a teşekkür etme- değil ve Bulgaristan da Üçüzlü pazar ~iyesi Ozan 1r.il7ünden Hae> 
reyan Mosltovaya bile bakild bir karadan hareketinden sonra neş • mek kabil dcğildlı, Sayın dostu- Pakta jltihak etmemis iken, Bel· )!usa Oi\lllarından Nuri oitlu Y....- U
ttlmad telkin etmemiştir. Oyunun redilcn resmi tebliğdeki ifade is - muz Bulgıuistanın, Alman ordusu· gratta edna bir hareket görülmedi. ~ur, Bunıa Sellmoilu ınalıalleııi Çınar· 
hey'eti umuıniy<!Sinden şüphelen - üsnai bir ehemmiyeti haiz ohnuş- na bir sıçrama tahtası vazüesiııi Hatta .Manastıra İtalyan tayyare-lonü sokak 

18 

No. da ltayıdlı Ahmed 
0

1· 
mekle beraber İngiliz siyaseti Bul- tur. Zira tebnğ: •Balkan şartları - görmesini dahi, samimi bir bari§ !eri bombalar atarak zarar ika ey· lu Zeki Aluln, Samsun Kale mahal -ıan.tana Alman nüfuzundan kur· nm ve Türkiye ile İngilterenin .kar o~una atfederek ,unıan illivo !edikleri halde Belgrat eevap bile lesi İnönü eaddm G5 No. da lcayıdb 
tulmalt çare ve kolaylıklarını gös- filıklı menfaatlerinin• tetkik e • etmiştir: alınmıyan müphem ve sudon hir IMehmed kı2ı Nersın, Den, Pazar Ke
lt!rmiştir. İngiliz siyasetinin bu hu· dildiğini sarih SllJ'ette bildirmekte· •Bulıar hilldlmeU kendi besabına ıu· protesto ile iktifa etti ve batta da· rııer köyü Kıbar Osman evini llı:amet -
rusta sarfettiği son gayretin delili dir. nu bey:ın etıneii bir vazife bilir ki, hilde kabahati Harbiye Nazırına 1g!lh ıttiba~ etmiş olan Ahmed k.tzı. Ra-

Çörçilln alenen Bu!garistana hitap- Bo"azlara mayn do.'külmesı· Tur" k BuJııarJJUanda Alman lal'alarınm mev- yilkleycrek enu tebdil etti. hıme Erdinç, Üsküdar İhsaniye Orta . 6 cudiycU, BulgtınslaDın sulh sıyaııeı.ıni S ., ef . 1
ookak 55 sayıda kayıdlı Süleyman la· 

ta bulunması ve. Türk - Bulgar palı fil<>&unun Çanakkaleye muvasalatı lıi~ bir veı;hllc de·"·Urmemekted.ir on vavyera & erınde Yugoslav Ce .1 . tını tuvib tm ima dır Fak .,.. · B kil . . n mı e Tunç Tekin Eı;kişchlr Ta-
e ış O sı . af Türk.iye hükumeti taraiından her Bulgaristan ıu-iıJti#I tnalıbüdlere sadil<, a§ve ve Harıcıye Nazırı gözü- 1 lul ' ' Alınan~ Balk~nlar statükosunu türlü ihtimale karşı hazırlıkları kalm~ıadır ve ııuk.onki sulh. halb ha· ı müziin önilnde inkişaf etmekte o-• pazarında _Yaşar Zeyda yanında 

ve sulhunu değ:iştırmek istemediği, ~a.f ettirmek için alınan iki ted rckolinchın ııa~mamajıa ve blaneoaleyh lan ahval üzerinde şüphesiz görils· S-:vket oillu Mithat Zeyda, Ordu Seli
Alınan_ propagan.dası tarafından i • birdir. Türk.iye, bilhassa tehlike her türlun11aarıru•dan ?e hel'hngi. bi • ! müş olacaklardır. Bazı Londra teİ. ıruyc mahallesinden Ahmed Hamdi lu· ed lmesl 1 rının me aa ler ... ı tehdit edebilecek zı Fabriye Özcanlı, Tarsus Kızılmural 
~ ~ ~ıt erin niyetlerim daha yakın bir hal aldıktan soma, her tUrl!I ledblrden içtianp eyleme&• gra_flan Yug~lavy_ada .~ey~can. v_e; maballesl 20 No. da tiyıdlı Hamza la· 

f6st eğe kMi bir ihtardı. Lon - gafil avlanmıyacaktır. karar vennıı;t.ir. Bu kararı verirkeo telaştan hatta aekiz yoz hın kışı- . 
dra bu ihtal'm mahiyetini anlamır- Bulgar bükUıneli,. bununla BuJııa;ri3 - nin silib altına alındığından bah· rbsan:eıımçıe Metekak tl~il~ar 1 

br. B a 1 k a n ::.~u:n:uı: :ı':~':ı"ir v:a= :: sediyorlars_a da birkaç senedir Bel· 1 da ı.',.yıdlı e§m;.diy:
0 

Gelendoo~: 
Hll:lna olan fikre nazaran Al - met etbll millaleasmdadır. BuJaar hO. ıra~~n takip etmekte olduğu uysal İzmir büyük Kardiç&li han 31 

ınanlar, kendileri bile §imdi önle- kümeU ..ulyetınin bel' ıaraııa i,viee 1 politıkaya ay kın gelen bu rivayet· ! N'o. da kayıdlı Raıp oğlu Derv~ Be • 

rlııe çıkan Dk hedeflerden hangi· hadiseleri .ın!BJJ}acalını ve BuJııar milleti lara - !eri rayiç akçe gibi kabnl etmek tok, 0..bze Hacıhalil mahallesi 14 No 
dne dogru gidecekleri h•kkmda tından ~lb edlleceaini Umid eder.> 1 bir zaruret deijildir. da kayıdlı Fatma Sönmez, B!ıyilkado I 
aemfıldr değildirler. (Baş tarafı 1 inci sayfadt) l.Sıı sozlero .ıore; Alman ordula-j Hüseyin SÜkrü BABAN oanatoryomunda ölen İ•mir Yuk.an Si-
Bü.kreşten alman haberlere gö • garistana girmiş bulunuyorlar. nnıD, Bulıarıstana sadece, Sofya- nekli 148 No. da kayıdlı Mustafa An· 

il!!, Roınanyada bull'nan Alman sil· Bu husustaki resmi Alınan teb- ~4, uıumc~cm bır resnugeçit yap- Af • k d der, Devlet Demlr:yollan işletme 6 dan 
baylan açıktan açığa Boğazlar yo- liği, Alın.an kıt'alannın İngilizle. mak için ıinnlt olduklarına inan- fi a a 3858 soyıb Rasim HnlhsözOn terekesl-
lu ile Musul ve Süveyş üzerine rin cenubu şarki Avrupada ala· mak liizını geliyor, Bu ordulan, rıe vaz'iyet edilmiş olduğundan alacak· 
71lrllmekten bahsetmektedirler. caklan öğrenilen bazı tedbirleri «endi topraklıma alkışlarla kabul (Baı tarafı 1 inci sayfada) Warla borçhılarm bir veraset iddia . 

LondradaJtl Türk mahfillerine önlemek için Bulgaristana girmiş eden Sobranya meeUsi de, Bulga- bulmuştur. ısıı;da bulunanların fiç ay zarfında 
göre, böyle vahim bir hareket, mo- olduklarını bildiriyor. Resmi Al· ristanın, Balkanlarda ·~ulbe iyi bir Bütün bu harekata iştirak eden müracaatları ilh olunur. (3287) 

törlü kıtaat için Wbeti tesadüfe man ajansı ise bu hareketin gaye- tarzda hizmet ettiği• mütaleasına tayyarelerimiz bir bombardıman bağlı bir harekettir. sini İngilterenin harbi Bal.kanlara iştirak etmiştir. Bu mütalea, sami· tayyaresi hariç <ılmak üzere iisleri- ~ İsfc:nbul dördün
cü icra memurlu
ğundan: 

Alınan Propaganda Nezareti, 26 /sirayet ettirmesine mAni olmak w mi olsa dahi, tahakkuk etmiyecek- ne dönmüşlerdir. 
Şubatta neşettiğ> yan resrru mo- Bulgar menfaatlerini müdafaa et- tir. Çünkü Almaıı ordusu, Bulga· İNGİLİZ TEBLİGİ 
hiyetli bir tebliğde, Alınanlann mek olarak izah ediyor. Fakat bii- ristana . .ad~e. l~avü" ve harp İngiliz tebliği: 
Bulg~ sızmakta olduğu hak· tün bu izahların Her tutar yeri ol· maluadile gırmıştır. Pek ya.kında İtalyan Somalisinde kuvvetleri -
tondaki haberlerin tamamiyle uy- madığı meydandadır. Çünkü mu· açığa vurulacak olan hakiki mak- miz ilerlemelerine devam ed k ' Kasımpaşada camilkeblr mahalle • 
durma olduğunu iddia et"'-'-- harebeyı· Balkanlara getiren İngil· >adı, muayyen planın inkişahna IMagadiscio'nun demiryol .. ere sinde Çaydanlık sokağında 20 sayılı ...,...,.. ı· . 

1 
• 1 u uzerın • d t . 

IOnra, vöyle demekte idi: tere değil, mihver dev !etleridir. ın ız~~n .~ ~ye matuf bul~an ı de 120 kilometre mesa.fes'.nde bu • ev 
0 0 

urmakta iken halen lkanıelgalıı 
•Alınan Hariciye Nezaretinde Mihver, İngiltereye yeni ,_''"a· bu gıbı sozlere ınanmak pfletine lun an Villaggio D c D ğl' Ab • meçhul bulunan Makbuleye: 
clb t teb """"' d.. . • . . • ık be u a e ı ruz ' fU e arilı ettirilmektedir kJ, metlerden darbeler indimıiye ça.. uşmıy~cegınıızı aç ça yan et: z.i'yi dün işgal etmi§lerdir. i İbrahim Etem Sezarm İstanbul (6)· 

Alman kıt'alarmın Bulgar arazisi- lışmakta ve bunun için de harbin mek, bır vatan borcudur. Evvela ncı noterliğinden \aSdikll 28/6/940 
ııe girmesi mev:ı:uubahis bile ola- hududunu genişletmekte, ma.. Yunanistana, sonra Yugoslavyaye, gü,olü ve 8055 sayılı senede müsteni • 
maz.a 8UJD milletleri harp ateşine at- 1aha sonra Türkiyeye karşı yapıl· \cıen sizde alacağı elan iki yüz altmıı 

Halbu1ı:1, dört giin 80Jll'a, yarı makta mahzur görmemektedir. ma&ı mukarrer tazyiklerde, Bulga- bir liranın takip taıebi olan 29/7/940 
resmi mahfeli yeni bir tebliğ Na- Bulgar başvekili Filof Viyana rislan Almanya ile işbirliğini şim- = ,;~ İ tarihinden itibaren yüzde bet faiz v• 

,_ ____ ..., 1941 ikramiyeleri 

T. iş Bankası 
1941 Küç.Jk 

Tasarruf hesaplan 

1 Adet A""1 1..ınu4&. .;_..C.U\fU, ..,J.rf 

3 > 1000 > =3000.- , 
2 > 750 > =1500.- , 
4 > 500 > ::2000.- , 
8 • 250 > =2000.- > 

35 , 100 > =3500~ • 
60 , 50 > =4000.- , 

300 > 20 , =600~ • 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 AğUJ 
ıos, 3 İk.inciteşrln tarihlerinde ya-

1 
ikramiye ~lanı 

pılır. 

~~~~-----------!:mlllm&Wl 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğündetl 

GüınrUklerdaki Sahipsiz Eşya Satıiıyor 
İhale günii: 

il kıt'alanııın ayni Bulgar ar'azisl· dönüşü söylediği nutukta Bulga- iiden kabul etmiştir, Bulgar Baş- ~ ~ f.n (I''~~· yU2de on avukaUık ncreti ve maoarıfl ııe girdiğini resmen bildirmiştir. ristanın sulh içinde yaşamak iste- ve.kilinin teınlnatına inanmış &'Ö- ~ ~ ... ~.~ 11craiye ile birlikte talı.sili hakkında ı. 
Gelecek nesillere bir batıra olmak diğini, Alınanların Bulgaristan.. ünmenin hiçbir miması ve faydası ~~' ~~.:_ ·~.~-:-.'.: i~ ... ·ırafınıza tebliii mul<teı.l icra emri ma• M. K. N. 
üzere bu tebliği ~en iktibas e· dan onun beynelmilel taahhütleri· roktur. O, diplomasi inceUlderi ve ~ = ~·'.:: .. 'w.'{/' halli ikametinizin meçhul bulunmOjlı 2837 

diyo"'2: ni ihUI edecek mahiyette bir şey iyaset oyunları yapmakta bilr ol· §: :<l ;.; ~ basebile ıcra h~kimliiıince bir ay müd-
•İngilterenln harbi Bal.kanlara i.ııtemediğinl söylemiştir. Bu. doğ- Juğu ıibi, biıt de, tehlikenin yak- ; 12 • . . ~"). ddle icra emrinin tebli{ıine karar ve- 2699 

sirayet ettirmek ~lyetleriııe maru ru olabilir. Fakat Bulgar toprakla- , a tığını örea bir Tllık gazetecisi - "°'"' rllmlş oldul\IDdan bu mOd<let içinde 

KR 

mı: 

Sıkleti Değeri 
Marka :No. Ki. Gr. Lira K. 

31840 3 840 80 80 

54022 11 000 403 12 
1-7 

11/3/9(1 
Peyi 
LI. K. Eşıın Cinsi 

8 00 Deri itfaiye eınnıyet 
kemeri 

3S 00 Valldol müı.tahzara .. 
tı tıbbi;re 

S<lııf 
l 

l 

olmak ve bunu onleme.k ve aynı nnın bir harp sahnesi olarak kul- ;uatile ııaminıi olarak hakikati söy-; ~ e' :- ~ . f.iüi] 1940/3332 dosya numarasile .nilracaatla 
samanda B ı 

1 
'emekle mükellef bulunuyoruıı. - - ..,... " 1 b" · · azd bul 2800 

h 

u g~ menfaatlerini anılmasına nasıl mfuıi olunabilir? 1 :z ,... .,...... ~ ';" .anwı ır ıtir a unmanu: ve ;ri• 
imaye etmek için, Alınan kuvvet. Çünkü İnglUzler Alman askerleri Bulgaristanın menfaati böyle ko- ~ ~ C .>'~ :ı:i r;:::ı ~ ne bu müddet içinde istenilen borcu 

leri, Bulgar hli.kfuneti ile mutabılı Bulgar arazisine girdikleri takdir. nuşmaktadır; Tiirkiyenin menfaati v.-}>' ;:IQ '?.., " O U ~ ödemeniz ve mal beyanı vermcdiğinlı 2583 

EG 9781) 220 006 101 98 10 50 Demirden makine ok· 
somı 

TF 2,7,8, 1793 000 241 00 18 70 Biçilmiş mermer ıev • l 
11 ba 

olarak, BııJcar h le söylenenlere inanmıyarak daha ;; e :-' z Z ~ tir ududunu geçmiş· de Bulgaristanı ve münakale yol· yi bazırlanınaktadır. ~~' ::;~-· ,.,. ~ j o r;;-;;ı :ı takdırde hapsen ıazyık edileceğiniz vo 
·> !arını bombardıman edeceklerini "' o - z M ~ "~ l UU U ~ borcu vermedığiniz lal<dirde cebri ic - 215()1 

Bul 
B 1 ''- Tilk. "l h b t 'i'<ıl. '-·• ~ •" m~; gar hükumetine bildirmişlerdi. u garıs .. n, r ıye ı e ar e - o>ıJ• ~· • ::_ ·~ ~ ~ ~.;·.. . ..,. ile tahSıli cihetine gıdllecegi ilan 

Şimdi Romanya petrol sahasını ınek istemez; fakat, hadiseler ve Vi' ' ; i:O F j m., . s olunur. (3J01) 24.85 

co GI8 2 300 72 GO 7 50 Saç yıkamıı~a mah .. 

KRB 2280 27 000 
sus n1ü~tatı.zar 

54 00 5 ?G (Transit) eşya tar ... 
tan teraı.l 

bombardmıan etmek için yol açıl· Almanlar, Bulgaristanı bir harp ·~~ " -~ ~· ~ ! 
(Bq tarafı 1 inci •ayfııdaJ IJUf oluyor. Anlaşılıyor ki Alman· ;ahnesi haline sokacaktır ve yalnız ~ ı<1' . rıı ~ c.i İstanbul Şehzadebaşı Bozdcğan 

2218 

l'nanni•••m lııtllAdım evvel YunaıWı - lar, Bulgaristanda başka hiç bir kendi menfaatini düşünen Alman- ,.. 7 • ı:ı, ;a ,___ Kemerı Kirazlı Mescıt maaalleo.n· 
tanda infloah luwl Bul . t 1 d... z ı;;· ~.. -© 2•12 eu-ıa Mtebbila = üzere lt~r - harekete kalkışmasalar bile Bulgar ya, garıs anı, ste ıgı uman, ::!. ~~.. Q de Kayserlı Ahmet Paşa soırngın· 2085 

Alman ordusu KP 7410/11 72 500 728 60 79 00 İpekli pamuklu men-

FV 017 • 800 120 70 12 
~cat (Kuruçeşme) 

75 ipekli , > > 
b!U 700 000 1399 99 105 00 Köhne demir ma -

mulAt (Saraybwnu) 
AııDl n-™l• Almaııy beltlenelıilir. topraklan harp sahnesi olmaktan istediği yere, istediği gibi sürü.kli- ;g ;;. ::~ da 6 No. da Evlı.aı Lcvaz'm Muaü-
Qzerincle de tu;yfltine :ı-,,..!"!ı~~ pek z<ır kurtulabilir. yecektiı. !!!. i'. ~~i rü sabıkı Hacı Said oğıu Naşıd 279ş 
~YJ• DUilı: bir TUi;feıte ve Harbin Bal.kanlara girmesi bir Büyilk Harpte, Türkiye, Alman· ~! gri" l:ı.tanbul Beşi.n()i İera Memurlu· 271• 
~""' elmJf bir halde bulunmakta _ felilkettir. Bu mihver teşebbüsün- 1anm müttefiki idi ve Göben ile ;;; .,, . • <hından: 

0 

Ti' 1481 ooe 121 H 11 80 Levha halinde ;yon • 

JJ 1270 2 500 123 
tuımuı mermer ( 

70 11 MI cam kesafet derece· 

"'· Bu ~ bMeti YucoslaV71111 de en çok mutazarrır olacak olan Breslav Türk bayrağını sekmiş, ~ !:< ESKiŞEHiR •-: ::"'1'..:.11~ etılftrelt .-- Balkan ınemle.ketleridir. Buna mu isimlerini •Yavm:. ila oMidilli• ye ı!1:<ii HASAN ALAH'l'A Türkıye Cümhuriycti Ziraat 
.ıan. varcıar •adlalni .ı::;.. t;'1tm':u.. yol kabil ateşin Balkanlara sirayeti ı çevirmiılerdi; Aıniral Suşon Pa§ll Bankas' \arafından Uslı.ıidar lcra 

Diler lantla.ıı Tllrlı:ler de Boıau. _ harbin umumi gidişi ve neticesi Ü· da, lıütiin Almaıı ınürettebatı gibi Memurluğundan mu'ta 23. 9. 940 
"" mUdataaaı için tedbirlerini ıılqor • zerinde müessir olamaz. Bu da ls-ı kırmızı bir fes giymitti. Türkiye, İstanbul Göztepede Vehbi cad· tarihli bir kıt'a rehnin yetmemesi 
larN Bo~1 ":""' clölı:.ııımıı,tılr. pat eder ki mihver doğrudan doğ- harbe sirmek istemiyordu; fakat d~sinde Foik Paşa köşkünde mıı· ı vesikasına müstenıden (300,95) 11-

'l:mıe;: ıaı-W ~.k-:-ı.!:e -:::,-1~ nı __ ya İngiltere üzerine büyük bir Al.. manya sı1uşınca kıııın başlamak .kım Haydar kızı ve balU'iye Bin- rarun 5. 8. &40 tarihinden itibaren 
- - r-J • lm ğm b b b başısı Tevfik e•i Şahende: % 8 faiz, % 10 ücreti vekalet ve 

r11ZJYor: hucuma cesaret edemiyor. Bunun!- uzere o asına ra .. e~, ~ " .. a· • Bıilpriltanm waıı Ud ıa,.e taltlp cabettirdiği fedakarlık göze al _ zır bulunmıyan Turkiyeyı, muca· iaıaabııl Betlncl ı.,... Hemarıuı- _ sair takip masraflarile ·birlikte tab· 
etmclt\edır: YUDUll8tanı korku-.: v. bilse dahi neticetle nemin ~: deleye sürükledi. Amiral Suşcın, ü.ıı: sili talep olunmuş ve dairemizin 

1271 si 

Yukanda evsafı yazılı etl'll 11/3/941 (l!nilnde saat 13 buçukta sır~~ 
Reşadıye caddesi hah antttpoou dahll!nde ıümrilk 1&bı müdürlüğü rııuıtr , 
salonunda 1&49 sayılı kanvn 'iıükmUne tevfikan ve 2490 ı-:QYllı k..-ınunds 1',r 
zıh 111rtıar dahilinde açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin beJll gil~;; 
de saat 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda yıız.ı.lı vesikalurı ibraz ey!Jl ,; 

% 7 buçuk Pe:Y akçelerinl veıneye ya lırıruf olmaları 15zımcbr. ihale sl':ıı" 
den evvel 3 gün sarfında sabah saat 9 dan 12 ;ye kadar eşyaları ıısuJO d .~ 
sinde ambarlarmad alıcıl&ra gösterillr. Bu eşyadan maada her gün n1ütrJCit · 
e:;ya oatışı yapılmakta olup listeleri sa on llAn tahtasında aı;ılıdır. 1' 
fon: 23219 (1'53) 

~~~-.tru ilerlemdt tıa.re bir Bulgaristanın bir harp sah~ Tür~ dona~masını alıp Karadenlz- TinJııe Cümhurlırell Ziraat Banka- l 40/4684 nunı~a.lı ödeme emri ~u-
I>emolı:ruiler ıılta olmuı muharebeyi bize b. d deki Rus lımanlarına hücum etti ~ı İstanbul 1Ubesi tnra1ından Kartal kardaki adreı.ınıze gonderılmlŞ ıse 

tlır, fakat 6n~el<I ~=h•.:=tah: dah akl ştırnuşt Fakır a _ ım ve Türkiyeyi böyle bir ihanetle Icr.ı n;'ireslnden muta 23'8.940 tarihli de bu adreste bulunamadığınızdan ıı::P>atın mOlhlf oJacatı •nlaphn•klachr. U: ! a. . . ır. at Türk harbe soktu. Almanyanm, Bulga· bır kıta rehnın yetmemesi veııikasına bilatebliğ iade olunması üzerine Is- Devlet Demiryolları ilanları 
NffW - York Herald Tribune -ı.e- m eti hldiseyı silk\ınet ve veku. ristanda da ayni şeyi yapmıyacağı· ı.tlnaden <137• 07 > Jıran_ın ~.8.940 tarı- tanbul İcra Hakimliğince bir ay llılll••••••••••••m.ı.mıliiiiiıı•;.;m;;.;;.İıll,,.~ .ı Irıın1rı-m B•llranlanla ulıa la karşılaml§!ır. Komşu memle- . hinden itibaren % 9 faız % 10 11ereu . • . . ./ ~•-•- ı ıa m bil ıed na dair Bnlgarlarm ve ko-•uları- v-">Jet ve sa! ı k' ... t 1 muaaetle ilanen tebl.ı,gat ifasına \ı:uhammen L~eıı 4400 lira olan 200,000 ndet K'""""·-e ·•-·• del'''" -~ " __ .,... ıı.tıur ec!Ddlltin' k ti d d h•d· --.. ~ r a ıp m-a ıarııc bır- . . ~ ••--· ~- •• _.ıı:tadıl'. yaa ~ er e cereyan ~ en a ı_seleri • nın elinde noterden munddak hl~ ilkte tahslll talebinde bulunulintııi ve karar verllınıştır. ıa aı;il< ek&llbne usulile satın almaealt ıır. ' 
Londra ı (A.A.) _ İns:illa matbu _ dıkkat . ve hassasıyeUe takıp et- bir senet yoktur. Kaldı ki İngilte- dairemizın 40/4644 numaralı ödeme İşbu ilirun neşri tarhinden iti- Münakasa 13.3.941 Perşembe clinü saat 11 de Sirkecide 9 lflel>D• l>',#' atı bütün dikkatin! J1a1kau V11Zi;peti " mekt':?ır. ~uah_edel~r;ne sadık o- renin, Almanların Bulcaristana "":'n yukandald adrtsinıze ıönderil -1 baren bir ay içinde borcun tama- ela A. E. Komisyonu tarafından yapılaealtıtr. ti 

Ank&nl --.. 11-nncı. topl•malı- lan Türk m.illetı, Mıllı Şefinin et- girmesine lakayt kalınası beldene- ınııı. ise de bulunaınndığınııdan bil~ mına veya bir kısmına yahut ala- İsteklilerin a,.nl ııtln ve saatte kanun! veuil< ve 8:.8 lira tem1Jıatl0 "° tadır. rafında toplu ve uyanık ke d' 2 M tt b . Al tebht iade olunması üzerıne icra b~ -ı :rona gelmeleri JAwndır. .J) DailT ~ p• . 

1 

in • asi __ .• . • n. ın. mn. ar an erı bir man üı- •ltlmliiince bir ay müddetle ilAnen teö- caklının takibat icrası hakkında Şartnameler ~ olarak koıııilYOJıdan verllmeldedl:. {JV 

..,uhan'iri de ~or iti: l:r teı: v~ kuv '" .,den. emın, hadise- sü olan Bulgar toprakları bombar· uıaı iliı•ıua karar vcriJıruiUr, dair bir itirazını& varsa yine bir * Sazı ~ leeaV(lz1lııün BuJıar bu _ enn inldşafına intizar vaziyetin- d.unan edillnce Bnlı:-ristan, müt. Borcun tanuıınına veya bir kwııınıı l ay içinde bildirmeniz ve bildirme- .~ 
lludunda dunnamaııı muhtemeldir. Fa- dedir. tefikimiı İncillere ile filen harp yahud alacakl~ıı.ın laltibnt lcras. ı hak _ diğiniz takdirde bu müddet için· :Muhammen bedeli !1112&} li:n. olan 17000 adet Normal ut ajplC tr~»• 
l<a't Almanlor IMmli Jatikamete - - hnline cirmiş olataktır. Bn da Al- lnna dair bir ıtirnzıru• varsa bir ay i . de 74 üncü madde mucibince mal İdarenin Derince Rıhtımından Sirlteci de 9 uncu tııetme iskel .. i.M ,11r .ıt 
eüh ederlerse etalnler Tilriti;Je ile İn - B • 

1 1 
• rim ' .. 'çinde blldlrmeniz bildirmedilınlz tak _ d I ul -tör slbl deniz vasılalarile nallleturilmesl iJi aÇJk elWllme.l'• ıwnrn••ı".'.J' ıiltere aruında hanrlanJilll plinlar ulga 1 •ı• ımı.nyarun em r e.rıne ve mun· cbrde bu müddei içinde 74 üncü madde i beyanın a bu unmanız ve b un· Açık el&ııillme (14.3.1941) Cuma ıönil saat (14) oo dörtte HllYOB"I"' bulıındutuna emin olmalıdır. r n gı iZ kad olan Bulgarıstana, ·•ulhe iyi mucibince mal beyanında bulunın mazsanız hapisle tazyik olunaca- Gar binası dııblllııdcld ııatıruılma ]<omilyonunda ;yapılacaktır. 1 ı' TUrklyeniıı bir ukeri mlldalıal..ml (B bir tarzda hizmet imkanı kalma- ve buluıımazsanu: hapis ile tazyik =- ğıruz ve haki.kate muhalif beyanda Bu ile girmek ıste:renlerin (288) Ura (87) 1turuııu1t mu-t ıerıJI"/ 

bp eWrecek bir ......ı;,etin çıkması lb- Af tarafı 1 t..ci uyfada) dığı• için •harbe en iyi tarzda İf- naeatı= ve halukate muhalif beyan _ bulunursanız hapisle cezalan.dırı- kanunun layin ettfö v~ikalarla blrlllı:te Wlltme awıtı -line 1<a.ıat 1' tımııline bJ"Jl 11ı:1 memleket ıeoeı ltıır- faBSal bir rapor gönderip cevabını tirak im.kçnını veren• bir bahane da bulunursanız hapis ile eezo. landın - Jaca"'nız borç ödenmez veya itiraz - -Uart ı•nı 'r. ,,

11 

80a)'lan tamamen mutabık olaralt bir . laca ... - bo •• iti '" Jlu al ( .lıareket JJ1'nı lıazırlaJnıllardu. beklemek mecburıyetinde olduğu- olarak .kabul ettirilecektir. Türk- ..,..ız rç ~enmez ve raz olun- olunmazsa cebri icraya devam o- ile t ııorıaameı• _, lıı ııu- olaralt cıatıtıJmaklad>l'• 

Yugoslavyanın lstan
bul Fahri Başkonso

losu gidiyor 
YucoalaY)'anın İatanbul fahrl baııkon
eoıosu 14. Vladmlr S\cherbina baika bir 
nzıfeye tııyln edilmek üzere, hill<Ome
ti taratmdan BeJgrada çatınlmıştır. 
M. StcherblD8 Ankara ve İ&tanbulda 
12 sene kalmış, tüzel dillnlizi keodl 
"°7ledllı ııtbi pek iyi öirenmlt olmak
la mWt.ehi.r bır Türk rloi>tu idl. Kendl
ıdne yenl vUilesinde de ınuvaıtaıtq.ı
ler dlleris. 

nu .nv1em••tir. çede bir atalar sözü vardır. •Ate§- maısa ~~r~;=ya devamı olunacaiı - lunaca"ıru natık ödeme emn· ına 
-.J ~ nw naw.a. uueme emr makamına ka- ts. -

Kral, İngiliz Elçisinden aonra AJ, le oynanmaz• oynamıya kalkaıı.lar ım olmak nzere lliD olunur. (3291) kamına kalın olmalı: üzere ilan o-

man Elçisi Von Richthafen'i kabul için yanmak mukadderdir. lunur. (3290) etmiştir, Abidin DAVEB Sahibi: E. t Z Z ET, Neşriyat ---.--'---------
Direktörü: Cevdet Kara bilgin ZA Yl - 3874 numaralı lıam1one11 -

Sofya, 3 (A.A) - (Stefani): ıld ,. ınln plAl<annı :ıaJi ettim. Yenisini aıa-kctmlşlerdir. Yunan Elçiliği erka- Bas ı"ı yer: •Son Te)&raf• · dan ııkWnın bülanil ki 
Her ne kadar resmi beyanat ya· nından bazılan da Sofyadan ayrıl- Matbaası ugım e ~o~ 

pılmamışsa da Sofyadaki İngiliz mışlardır. 
Elçiliği mahfilleri İngiltere ile Bul Belgrat, 3 (A.A. )- Stetanl: 
garistan aı:asın~aki diplomatik mü- Bulgari.>tanın Üçlü Pakta girme-
nasebetlerı kesilm~ addedzyorlar s· ·· · b. · k İngiliz. teb il , ı uzerıne ırço aası e 
Elçilik erkanından bazıları ve bu !Polonyalı ve Çekoslovakyalı .siya· 
arada ataşemiliter Albay Roos Tür·) si mülteciler, Yugwavyadaıı ay
k:i,nye &itmek üzere Sof.yayı ter- rılmı§lardır. 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden : 
:ıtulell Aakerl U-ine ıtrmete !.stekll obıp da la.,-alarda eubelere, İstan -

bulda da doğruca mektebe müracaat etın4 olanlaJ'dan ıwııflannda dönelı:llll 
olmıJ'an, bütün gtrme prt.lannı hah bulunan ve a7DJ umanda c1rll evrakı
m tekemmül ettlrmlı olan isteklllerin !mtilıanlan ;rapılnuık tızere 1/M8rl/ll41 
Cuma &ünü .aat 9 da Kuleli Lisesinde bulunmalan -.e w tullıle -1eple 
bıılUDJIU1anların lıaklıınıu lta7beclecekleri ilAıı oJunw. Ota) 

Il•/lt41 tarllılnden ıtnıaren AlıabM *lstaqonlarınıla Awupa h!lltı ~ 
70nlarma ve bilmukabele Avrupa hattı ı..tasyoolannda Anabal ı.tal1"" 
mesajen, 11e3'r!Mri ve aeyrlhaftt do.tru eva nakli,vatı kabul edJ)ectJ<tlt• f 

DojpıJ nalı:lll'at miln .. ebel.ile .Anahatta, Avrupa hattında demi"°!'~ 
Ba;ydarp- - Slriı:eci arasında deniz 70lu olmak nze.e kated~elı: ilÇ.,, "" 
için bir lek )>amule Nlledi tanzim edlleeel< ise de her ınesaled• ııı~ı.ı r; 
ayrı latblk edllmelt\e olan \arifeler ve diler ııhltm ve prtıar ~ 
:rme ayrı ayn latbllı: edlleeekılr. Hanaulenln Haydarpap _ Sirkocl lfll~ 
tAbi olaea&ı hfitiln ameli;relere ve deniz nakliyatına pmll G!mol< ~ 
~atta tatbllı: edilmek l1zer<ı bir bir maktu tıeret larifeol !}>da• ııııı"' 
Bu tarife 1/4/1941 tarihinde mft'lyetegirecelt ve bu tatlb'"' .J 
deniz nakllyatma malıııua tlmcllld tortre ıu-ııtecelttir, J'f 
Hanı! neyi ft malıl;yette ve mUctarlardakl er.ranm doilrU ~ .... 

edileceii ve maJmı Ocret tarifesi ahkim ve eartlan hakkında _..... 
Wıqonla,. ·-t .. Dmel!dlır. d'33> dl79> 


