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---------. TUR IS Ti 
~si ve Af r in Ne tı i r 1 er ı Taştı r 5- .. -nl___ -d- "'\I 
1\ • • •• b 11. ı on gu er e l' 
,3 .. ~öy sular altında - insanca zayıat henu~ e ~ Bulgaristana 

Bulgar hava meydan- ITALYANJtUVVETI.EBJ BABEŞlsTANDA alCAT mIYoB 

~l - Ege mm takasında sular . daha çekıl~~dı l Girebilmiştir !:J 
lngiliz - Rumen 
ltıünasebetleri 
lleden kesildi ? 1

, larının kontrolünü ~:::::::::::-~! Rodosa .------

t'iinlrü artık Roman7t1, 
Alntanyaya tabi bir bey
lilı menz.iluine inırıiftir; 
Balııar-iatan Ja böyle bir 
Vaziyete ııirmek üz.ere bu
lt.nayor; I nııiltere de, ica
bında Balkanlarda fili bir 
luırekete ııeçmek üz.ere 
Pek haklı ue tabü olaralı 
hazırlanıyor, 

ellerine almışlar İtalya sulh Roman ya ikinci yapmıya B k ! harbe kay-Sofya ve Berlin 
1 razı olmuş as ın mışbulunuyor 

r -
-Franko Hitler ve 
1 Musolini ile ta-
r vassut işini gö-
. rüşmek için 
" ltalyaya gitti 

J 
Vişi, U (A.A.) - ispanya 

devlet reisi General l'ranko, 
İtalyaya gidip Musolini ile 
görüşmek üıere bugün I'ran. 
ı;.u topraklarına girmiştir. 

Londra, 11 ( A.A.) - İspan. 
yadan alınan haberlere göre, 
General Franko ile Suner ya. 
kında Bitler ve Ribbentrop 
ile görüşe~elderdir . 

Nevyork, 11 (A.A.) - Beu. 
ter: 

Hava meydanına ton
larca bomba atıldı 

General Vilson Lib-
ya valisi oldu , 

r "'\ 
Rumen İngiliz -

münasebahnın 

kesilmesi harbe 
giden sonuncu 
merhaledir 

Ankara radyo gazetesi 
İngilterenin Romanya ile dip. 
lomasi münasebetlerini kes. 
rn-ai üzerinde şu mütalealar. 
J.a bulunmu~ 'ur: 

lı.,ıili:a • R•ıme• diplomatik 
.nünasebatının kesilmesinin 
sebebi Romanyada Alman as.. 
keri taiılidatı olduiuna fÜP. 
be yoktur. Romanya bu su. 
retle biç farkında olmadan 
in:;ilte.• ,,.c sebepsiz bir har. 
bin içiae kaymış bulunuyor. 
Filvaki ~plomatik münue. 
!tellerin kesilmesi harp hali 
değildir. Fakat bu, lıorp nzi. 
:retine doğru giden yolda ao. 
-,,. •ncusu merhaledir. 

l' 
Vaşington, 11 (A.A.) -

ı ı General VUaon "fikreıoteki Amerika Elçisi 

1 
.. ~. Roman)·adaki İnıtili• 

Kahire ,11 (A.A. )- İngiliz bava n lll ... tl •inin korunmaıııu 
•kuvvetleri tebliği: kabul etmiftir. 

Afrlkanın •imalinde büküm ırii.. , ___________ .,, 

(Sonu 4 tindi sayfada) 1 • 
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SULTAN AZİZİN İNTİHAR 
ETMEDİGİ ANLAŞILIYOR 

- ... ~~~--~~~~ 
M ·· him Bir Vesika 
------·~---~---·-- ---~ -~- ~--

Sultan Azizin Kupianı deryası mqhar Kayaerili Ahmet 
pa§Qftın oğlu Galip Bo:uıtlıdan «Sultan Am naaıl öldü
rüldü?» Adlı tefrikamız. münasebetile mühim vesaiki ih
tiva eden bir mektup aldık. Bugün aynen nefl'e bQflıyoru 

1Kanemo1Tanı41 
··- -~Kö~e~ - - Dönüm noktası 

Yeni diktatör 

.. :::·:ı:.::,."";, ... _ .._ Almanya ya 2 00 bin 1 Nisan başında 1 . Prof • .!7.ha "": 
ne -;~:~~:um;na dedik. Musoliniyi liralık tı•ftı•k satacagw iZ. 2 milyon liralık id~i~~i:~v~::.is~:~iye~ 

N M ıı d" ki } } duğu gibi gö.steren, günün d;;Ş~ 
- ~:u ;.ı:n ~.; • .,.ı:ıarı" 1 m a g e i y e r ve endışclerine tam bir ayna etil 
Bundaki nükteyi anlam.ıyanlıır A ) d h'l d' dd J Al d nutuklarından birini daha irat iri 

istifhamkir bakıştılar. n aşmaya a ı ığer ma e er manya an T d b l k Flander feliketindenberi sırf 
Muhterem efendim, harrirlcr marifetile muhtelif vesi • N M il b .. .. d-'"' hik k l k l ld'k d .. d ·ı k una a UZ ar ın• acı feryat gibi yükselen sesi aı'J 
3 b teber lelerle yekdiğerinden az cok aykırı ane o a u sorun """ - arşı ı ma ge ı çe pey erpey gon erı ece ... ti şu at 94l ~rıhli mu ga - meli şo""yle izah etti: ~arak naklı'yata 1 yavaş yavaş, zaferler birbırnu -'" 
t -•-~ Abd"'o-:- ı öl" du"·ru· ı- <ekilerde tasvir edildigı-· halde bun.. - aladık tin ··t hakk'-"' 

ze eu.u.ue • W4'-'L nası • - Canım dedi. Rahmetli Nllllrad.. 25 Terımıuz 940 tarihinde lmza-,lhraca birliği memur edilmiştir. v ça, çe ve mu e · ~· 
düo başlı.ltlı tarihi makalenizle hür- !ardan hir biri şimdiye kadar de- . · d Martta başlanacak mağa başlamıştır 

b bil 1 dine a1>rmuşlar: •Eski ayı ne ya.. lanmış olan Türk - Yunan ticari Bu 200 bin liralık partin.in er- · '"' · 
metirınız imzalı bir zatın bu b.ı.- ğil ahse, hatta tefek.küre · e ü. -ıebald Çörçil Libyada ve Trablusta :~ 
hıs. le al'"adar mektubunu di.kkatle zum go··rınem;olerdir ki, o meşhur paramız?. O da «kesip kesip yıL mukavelelerine mütedair _hususi hal ihracına ba.şlanacak, mu Tunayı kaplamış olan buz taba.. anılan ff . l ·1 "le>"" 

""" ..., dız yaparız.• dememi• ml? Bu iti. anlaşmaya merbut A., C. lisetele. partıler Almanyadan karşılıklı mal ... _, ____ 1 Marta kadar tamamen z muza enyet er sı sı . .:~ 
<ıkudı.m. Vak'anın en yüce tarihi kanlı vak ada sekiz kMvi yaralıvan ' ldik:t d ke.. ........-uwı hatırlatırken, bu vadide Biı1_'1. 
shna.sı gerek Kayserli Ahmet pa;a ve beş kişinin de canına kıyan çer- barla İtalyada da eski ay'ı yıldızı rinde Almanynya ihraç_ edilmek ü- ge ~ sonra pey erpey sev kırılarak nakliyatın temin edilebi- Pi" 

Yapacaklar. Diy<>rum. .ze. re 1,-000,000 liralık tiftik, 5-0,000 dılecektir. . . . . lecegı'" -hrun· izdeki -al »--darlara Britanyaııın istilam tehlikesine -
'le ve aerek mektupta .isimleri ge kez, elinde dem! hiçbir silah, hatta ı 11ann 1 ta l .- """ men bı"rçok hu-cum tanklarının • " ,.. lıralık keçi kılı, ve 30,000 liralıJı. Bu ma fiat an ıçm cır e.. bildirilrn;otir Bu ı"t>bar'- şehrı"mız· _ . -M 
Çen ~-·atın nisbet ve kara.beti ol-~ bir çakı bile iıulunmaksızın üzerine O münf "d .., · "' malzemerun· Afrikaya go··-~erıl!P" 

-· ~· kitre bulunmaktadır. rin Alman firmalarile .. en en deki ithalat ve ihracatçı firmalar '"' .--1ıl 
halen berhayat benden başka kim- hücum cür'eti gö.stcren Kayserliyi 17 B" . ile' 9 0 .. d ohnasının büyük tesirini teheyr> 
ı,., kalmaıiığından bu tarihi vakıa"l uzun veya !usa bir boğusmadan Kapalı kutu lk· h . kı.rınct anunnd4 tarti~hıned~l i- pazarlık yapmaları muvafık görüL hazırlığa başlamışlardır. Yalnız Tu ile zikretmiş ve zımn n üzerin!-'• 

b . k ı ak b"l b kt - · 1 u ·ume. arası a te_a .. ı en medı"aı"nden bu ışı· · Bır· lik der'uhte na tarikile Nisan bidayetinde şeh.. tenvir için ır aç eümlei malumat sonra yara ıvar ı ao ıra '"' 1 " dığı bu muazzam mes'uJiye 
arzetmeme müsaadenizi niyaz ede- halde nasıl olup da elinde kanları Kapalı kutularda satılan gıda !nota ~a 1:5ti?.ad<!n ..t;!elı ~u:;- ~ etmiştir. Bu itibarla Birlik ılzaları rirnize 2 milyon liralık ithalat malı muvaffakiyetle kurtulmuş 0ıınaıı' 
cei!im akan ka.masile veya dumanı tü • maddelerinin bozukluğundan bak. md an kerı:ııı ının esa ın laranako- arasında bir komite t-"'-ül ede.. gelecektir. Bunlar meyanında İz- zevkini millet huzurunda tatT!lı.i 

,., ı· . ··ıd· eıınıe uzere mun;ıa:m o c~ mit" k' - t f b "k mil Menkul vak'a ile gerek filen w ten rovelverile Kayser ıyı o tire_ kallar değil fabrikalar mes'ul tu _ 2 . . . cek ve bu komite ibra fiatlannı agı a rı asının yarım - tır. 

ek ilm l"--~-- ta miyerek elinden k,.,.ırrnıştı. t l k F b "k b k al 00,000 lıralık tiftık satışı daha ka.. ç ·yon lira kıymetinde sellüloz'u da Bu ·-ı·le ı·ıe tebart'iz ettı·rile~b 
ger en a ~ zeva yu - -· u 31~

3 mış_. . 8 lnırı ak~n. oz'.1 elmbir yit ve bu ihracata tiftik ve yapağı tespit edecektir. \bulunmaktadır •= · 
karıda bahseylediğim nisbetimi ta- Çerkez Ha.san va.k'asında o za - ına ınc manı o a ıçın guz 

1 

· iti İtalya diktatörü hakkında :'_,; 
yin için kendimi apaçık hir sima rnandanberi üzerinde hiç işlenmeğe tedbir. - çilin dili eski istihza edasını şnı:: 
ile gösterevim. lüzum :ıissed.ilmenıi& ve belki ed.iL Nane Molla diyor ki: Sinemada 500 J l"kl • ı· Sömestr tatili bugün merhametsiz bir tez;,ıfe çevi!-ıııi' 

Ben, kaptanı deryı Kayserli Ah- se de halline imkan bulunamamış - Açtırma kutuyu, söyletme kö.. p } er gız ıce batlıyor tır Bu hasmından şu ifade ile bı)' 
rnet paşanın son ve tek oğluvum. en münhenı ve merak verici nokta tüyü. Senelerce bak.kal rafında aç.ı_ k" • b" k • f } ? 1 Üniversitede ve Üniversiteye setmiştir: ~ 
yum. Mezkur mektupt3 isimleri burasıdır ki bu heyecanlı ve esra- madan kapalı kalıp satılamıyan ışı ye ır apı mı Sa ı mış • bağlı Enstitü, mektep ve klinilder- •Aralıkta, teşrin ayında hariç~ 
ger en ve muhacirin komisyonu de. rengiz cıheti. vak"anın asıl kahra- kutular ne olacak? de bugün öğleden sonra sömestr harikulade hadiseler zuhur etti. eli 
ğil, intihapı memurini mülkiye l:xı.. manı Kayseriinin lisanından - bit- Tabii bizde cevap yok. ve birer sıhhi imdat Binlerce liralık suiis- tatiline başlanılacaktır. diktatörden biri olan kurnaz. ııı~ ~n 5 
misyonu reisi Kıbrıslı Hüseyin Ha- tabi enistem Hüseyin Hamit Bey Tamiri lüzumlu görülen yerler bametsiz İtalyan diktatörü düşıı_',,. 4r 
mit Beyle bahriye mirlivası Lan- marifetiİe - nakletmiş bulunaca - O çantası bulunacak timal tetkik ediliyor tatil esnasında tamir olunacaktır. olan Fransayı arkadan hançerlir ~tin 
galı Ali Rıza paşalar da eniştele - ğım. Akıl muelui Belediyece yeni Zalııtai Belediye Dokumacılık kooperatifi idare ş ı• ı e p 1 e r rek bedava bir imparatorluk .l<!. ";!~~ 
rimdir. Hal' vak'ası ile Abdüla7.i - . ,. zanmak sevdasına düştü. ıtı<r ... J:ın 

Bu üç meseleden birincısi erkez Talirna~namesine sinema ve tiyat- heyeti hakkında bazı azaların • ııJ '"il•• 
tin ölümü hakkındaki hususi .kana- . d -'-'' tahrik olmaksızın sırf hayvanı ı\ '" 
atini bildiren bahriye mühirnme Ha.>an vak'asında, e_nteres3n mek, - Nızamettin Nazif ÜDAÜ ya.zı • rolar hakkında yeni hükümler 1<0- Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne ih- açgözlülük ve iştiha ve namüteJI ~içi 
müdürii ve (bahriyeliler arasında tupta yanli•lık dePil, f~k.at vak a sd':"da •Alınanyanın aklı varsa... nulınııştur. Dün Şehir Meclisinde ıh.ar ve şikayetlerde bulunduğuma- iç ve dış hatlarda tek nüfuz ve kudret hissi ile müteb~,r 
Ar.f .. b 1 . ka ~·" d ) cereyanı tarzının tasvırınde hay. ıyor. lfundur ld 'd d.l k "k 1 t ı unvanı a ırıye pı .,.~a arı 1. k ,_,_ ka şık""la kabul olunan bu hükümlere göre . e en ı are e ı ece rı o arak Musolini YunaniS . 

İs . ı no sanw. ve rı "" Nane Molla serlevhayı olaır o - . . . . Mıntaka Ticaret Müdürü tahld. .. ş.11 
hacı Hafız mail Hakla efendi de - h . t .. - .. or Vak' her sınemanın gınş ve hance çıku; hücum etti ve bu meınleketın ".u 
kain pederimdirler mup _emıye gorunuy · an_ın kurnaz haykırdı; katını genişletıneğe karar vermış raman ordusu tarafından nefre"" 
Ş.mdi h . _1 . bak . t" suretı cereyanı tamaman şu şek.il- - Almanyanın aklı olsaydı har. kapılan ayrı ayrı OOıca.k.tır. 2000 d.. b h t ki .. ak. Navlunlarda ten- edd 1 ı epsı a emı aya mı · de lmuştu. Cünk"" Kavserlinin 1r. ve un u ıısus a mur ıp rapo- r o undu.• 

kal etmiş bütün bu zevatın nakli - ; d bul· udamadı ve mü°: be girmeı.di kişiden fazla seyirci alanlar la 'runu tetkik ederek aliik.adarlardan zilit yapıhyor Elde edilen iyi neticeler, harP ~ 
yat ve harekatını en oümullii ve ~~ ~n a . unan H"" . Ilim. 8 her 500 kiı;iye 1 kapı isabet etmek izahat almıştır. lihinin lngiltereye göre mes'u:!, 
hakiki tafs;ıatne anedeb"leceğime ur arı enıştem useyın 11 suretile kapı sayısı tespit oluna- ŞikJiyet ve ihbarların esasını Türk şilep seferlerinin iç ve <iıf seyir takip etmiş olması gibi yw-

• .. ·be 1 ·. .. tasdi
1
.k b ' Bev bizzat Kayseriinin lisanından Z•hır' ..,,, ııu nı.o t erıme gore uyu - dinledik! .. t l"f' 1 K 

1
. ~ caktır. şu noktalar teşkil etme.ktedir: Ko- hatlarda tek elden idare edilmesi maziye ait meseleler ili.erinde..,.. 

k t . d . erını e ı ım o an ayser ı if V k' la la k C bo b d &fi 

O d . lil _..... ık.ı t ast atıratının Çerkez asan snıu,.,.. A- k im Sül~·"; ed h Her .sinem ecza ve ....... l 1 S 1 1 d ~l _,_ 1 
rur.;unuz anaa ın eyun_ ıh H kı ·--'- ada tıbbi m .. opera! e alet.in tespit ettiği bat için Münakalat Vekfiletinde top - şara_ enova m ar ımanı arı' 

evır rıca e i"'A s em a d . . ~ a ış ~, -Y e ava - ar a ümerbanktan aldığı iplikler- nan komisyonun mesaisini ikmal. er nın a,. arı aşar .... Fransız. -;.,..ı 
bulunan ve çok muktedir m~ ~ana avnen su yolda .k:a·· ettırmış- gazinden bir zehirlenme vak'aııı da.. ]yardmı malzemesini muhtevi bir den bir kısmını azalarına tevzı et.. etti_. Ankaradan elen haberler _ kulağına ulamıasını arzu eyıedı~::;. ~e 
!erden tanınan enistem Hüseyin ır. . _ ha <>laca.kmış.. oSn günlerde bu imdadı sıhhi çantası bulundurulma miverek daha yüksek fi.atlarla ve gı g ve bunun manası olan deniz hv- ~ 
Hamit Bey taarfından Kayserlive cMithat paşa konagmda kurulan ha olacakmış._ Son günlerde bu sı medıuridir. gizli bir surette baskalarına satmış den öğrenilmi§tir. rıiyetinin İngihzlerde bulundu~ ~tııda 
ait tertip edilen büyük hatıra kita_ gece meclisi meşveretine Kavserlı Nane Moll~ d'.yor _ki_= . 1 Arka arkaya 1 den fazla sesli film ~e. bu yüzden binl':'ce liralık sui- Komisyonun tespit ettiği esaslara keyfi.yetinin ~u. ~ostları:a b:Jln!!'e liııı b 
bı Kayser linin Süleymaniyedeki Alunet oa<a da iştirak etmi• bulu.. - Bavagazı şırketinın vasıf~ j gösteren sinemalar de her film ni. istunal yapıldığı gıbi aynca iplik göre, şilep seferleri İstanbul Mın- sını istedığiru ilAve ettikten ııo~ 1'rııe 
konağile bera-ber yanmış ve ortada nuyordu. Müzakeratın hayli ilerle- nedir? Gazi havalandınııak ını. 

5 
dakika fasıla verile.. buhranına ı:a _sebebiyet ~~rilıni~ir· ıtaka Liman Reisliği tarafından tan astl davanın düğüm no_ktasın~ ~ % ç 

buna dair hiçbir maliımat eseri diği bir zamanda oda kapısını ann Havayı gazlcmck mi? Bence bnrL hayetinde Kooperatif idare heyetı ıse bu id- . edilecek il . .d lı:.. mış ve burada her şeyı açıkç ~ 
1 ldıkt d hal ektir ~'-'--- zım ve gem erın gı ece lat ışt M"" ariınile' h d' )ti" bile kalmamış olduğundan; en bur- içeri dalan çerkez Hasanın kapvıı sı iyice an aşı an sonra er c . u.uuarın tamamen yersiz olduğunu . .. . . m ır. u.ş y ıyor . • tııı 

1 tahkikata ııeçilınelidir. Sinema salon. baH<on, loca ve lı:o- ve hesaplarını her vakit tetkike ar- len yerlerden boş donmeınelerı ı- •En mühim öavı.yı sona bı.raJı: ""ı . da bir rnalfmıatı bile ihmal etme • kapa varak (davranmayın!) nida - ... .ıf. • ..., rıı 
mt"k sartile uzun seneler kütüpha _ 'sım müteakm birbiri ardına attııtı • • ridorlarında satıcılık yasaktır. A- zetmeğe amade bulunduğunu bil- çin Denizyollan vapurlarını bekli- tım. Hitler Avrupada.ki mt~ ~~ 

. . kurşunlarla Serasker Hüsevi.n Av_ çık yerlerde sinema te&is ve işle- dirmiştir. yen eşyaları da yüklemeleri temin siyasi ve askeri gerginlik dola~ '><ıno 
nelen ara~tınnak V'I! bır yandan dı- . d . d"ğ" . - 1 . . . . belediyeci -·'--~ _ Dig' er taraftan bazı fabri.katö"rle- edilecektir. Bu suretle navlun tari- adalanmızı istiliya kendisini _., ~lti•· 

J . • nı n•••vı yere evır ı ıru goren tilmesi ıçın en ~"""""'' a fi "nd üh" • ikt b b"lir ş·· -'"'--'"- __ ...,,,. 51 
btrha~at bu unuo Kayserliye_ aıt Kavserli bir korsan çcviklil'ile ye- !arı esnasında idi ki heyeti vüke!A . . rin de Sürnerbank:tan aldıkları ip- en e m ım m arda ucuzluk ur saya ı . u..,.~ ... her~ ~la 
vekayider. malfunatta.r olabden rinden hemen fırlıvarak Qerke'lin canlarını kurtarmak kaydile hepsi llızw:ıası mcbu:'dır. işletilmesi i,.;~ tikleri işlemiyerek ikinci ellere sat- temin edil.,bilecektir. dan daha ziyade haz~ 1' ~~ 
mutemet zevatla temas_ ?areıeru;ıe üzerine atılio arkasına yapışnış bir birer tarafa ka~abiliyorlardı. Al- Tiyatro tesıs ve ,...... tıklan ve bu yüzden fiat yüksel- Komisyon bu esaslara mütenazır temmu zv~ a~ aylarile k'.f 
ba• vurarak toolıyabıldı/!ım vesailı vaziyetb kavradı. Geıw ve rok dinr dı.;ı bu a'"r varalarla zayi evlediı7i de behemehal ruhsat alınacaktır. mesine sebep oldukları anlaşılmış- olrak bir de yeni navlun tarifesi kabul l!tmiyecek bır kuvvet ge1/"l,Jı' 
ve ma!ümatı ha:n_biri (K_ayserh.nin atık rerkez ,Kayseriinin ihtivar fa_ kandan, gittikce kollarının gevşe - tır. hazırlamıştır. Bu kararlara aykın sine mali~z. Donanmamız ~ 
hayatı resrnıvesını) diğen de (Kay- kat l"k lru tinde kolların lmeg;e ve Cerkezin de yavaş yavaş Ticaret Müdürlüğü bu noktadan . . .. . kuvvetlıdır. Adalarımızın hav .., 

l . . h h · . ·ı b"Jd" çe 1 vve ın 1 M k k hil-reket etmek ıstıyen armatorlerın d nb h ta tarde"'' 
ser ıru~ av~ıı us~ıyesın~ ı ı.. kendini ezen tazyikinden kurtulma sıvnlma1!a ba•ladığını ve hir bir a vna ve ayı da tahkikat yapmaktadır. . a ~ ::- ar arruzunu tııl 
ren ıki cıltlik henuz gayrı matbtı _ b""t"" lru t .. 1 b la.d . d t ft d b" dun lmadı" vapurları normal fiatlarla Vek!!et ğimız gunlerden daha sağlam ..ı . . . . ga u un vve ı e ça a ı ıse e ara an a ır yar o 6ını . vr 
bır hatırat eserı tertip eylemiş ):ru. bir türlü muvaffak ~~ıyord.ı. 1ııören Kavserli biliv?.'."du ki; tutu- E~ ve. ayakkabı İ§inde Ve- tarafından satın alınacaktır. :aıdeyız. Ordumuz hem daha~ 
lun~ yorum. kuvvet ve gayretirun bır ıse vara- lup zap tve menedildı"1nden tehev. Rize ve Bolu tezgahla- kaletin kararı bekleniyor hem daha allseyyemdal. veBd~~~~ -pı( 
Şımdı l:urada mevzuu bahsede - ğırıı anla ··liı · t ·· ·· ·· l ık d · d Yeni bütçenin müzakere- ez ve mu ır. wıuuw _,,, 

c~ğim hal', Çerkez Hasan ve Ab _ ız:ıvaca . . v~ca; mu yıme .- vurunu "' gın ı erecesme_ var ır- nna siparişler yapıldı Fia'. Mürakabe Bür~ _Şefi sinden fazla elinde silahı olan "'~· . 
dülaz.zin ölümü vak'alarında Ka _ kar bır lisan hiles.ıle ·benı bırak dı- mış olan Çerkes kuı:twdııgu aı_ı_da . _ Muhsın Baç Ankaraya gıtmıştir sine dün batlanamadı ölüm vey .. zafer ihtirasile yafll' ~ııı 

. . . . . . Y yorum sana Kavserli, benim sana elındeki kanlı kamasıle doner don- Harbm dogu.rduğu zaruretler ne- Mumaileyh et meselesi ile ayakkabı Şehır" Meclisı" dün" de top••n~·- d""rt mil 1 .1. . _,,,_. __ t!ı ıl ~t 
serlınm ,azıvetlerını bu eserimden mili b b 'rn k · . d H- ·e in Avn" -.........., o yon ngı mn ....... uue ...ı. L 

l . ed 1 .1 kasdim vok, sen et a asısın, , ez ennısını e us Y ı pa- ticesinde deniz nakliye vasıtalarına maliyet ve satışları hakkında ha- tır. İstanbul 
4 

ü~u·· ilko'--"- ilhak mın· e ı"tun· at ediyoruz Bu""yük· pt• "'t<iit 
rn ··,ar erını sen a ıru, ve ravı e · / . . . • ·b· ~ l - t B k kun .. .. .. .. u• '"UUI • - ·"" 
tini sahıslarile zikrederek bu tarihi lben buradaki haınlerı tenelemeiie 1 ~a gı. 1 arca ayacaıı:_ ı. u Ol" <; fazla ihtiyaç hasıl olduğundan da.. .zırlanan raporları da goturmuştur. . _ . . • tanyayı ıstill kolay bir ıunew" ~ J\.it 
hakikatleri tebarüz hizmetinde bu. .~ldim• teminat ve iğfa!Atında bu-;akıbet __ kaı~ısında.' bırcok. baro ve hildeki tahta mavna, yük kayığı IBu raporlar Ticaret VekAletine ~ek uzere ıstımlak ol~~ değildir. Geçen "°"baharda bu 'IJf ı. . ."." 
lunmak ısterim. • ıundu. Kayserlinin ise bırakmad~k- 1 d:rrıı gormuş Zeki K~vserlı nek ser~ . tı fevkalade artmıştır. arzedecek, i~att_a. bulunacaktır. gayrımenk~ere ıkı~et takdiri ı- ıa Hitler tarafından belki sünıeıl". '<! 

Bahse Pirmeden evvel her ne se· itan başka bir kat daha tazyikini bır manevra hamlesı vaıı_~rak kol ~ . . • Tıcaret Vekaletının et ve ayak.. çın bir komısyon teşkili, ttsküdar darik .. epılmış bir ameliye 0ı.bl ı.tı 
beple olursa olsun kendini tanıt . 'arttırmada oldu~nu anlayınca lları arasın_da çemberledıgı_ ~~rkezl Rıze ve Boludaki ınşaat tezgah- ka-bı işi ha kında bu hafta içinde tramvaylarının alacaklilan ile yapı lirdi Halbuki şimdi Naziler biiıif' l!ıoııa 

' şiddetle ıtip arkasından butun ba- l b · akli tal · karar gı-· ·· ·t edilm kt d" --~ f1 mak istiyen bu enıeresan mektup dirseklerinin alt kısmı k-0llarının . . . . arına U nevı n ye vası arı ı- verece unu e e ır. Iacak anlaşmalar hakkındaki tek.liL kış hazırlanan aıat ve meV11U • 

best . . d b"l" t"fad k d" . kiyeı kuvvetile hır de tekine yer. . .. h. . . 1 rilm"şt· ---'-' . M _, ;'I sahibi zata karsı, gerek pederim ve •er ı.ın e ı ı ıs ı e en ın• 1 t" k d . d" Ç k . çın mu ım sıparış er ve ı ır. ler alakadar eneümeulere havale taarruza geç"'"-c.ıuerdir. etane• , 
h h 1 rak K ı· d kası d eş ırere yere evır ı. er ezın ak" 140 bin pil geldi '-• il - ·· .. !"'- •· -·"" gerek .kain nederim akkındaki u. zor ıya ayser ı e ar n a d""stüıtü rd to- lanı t kr Bolu ve Rize yanınd ı onnanlar- olunmuştur ze.... e ve uzagı gorur .... ı:ı-::ı 

ICıskar ve hürmetperver lisanı do- yapışık halde eğilebildi ve cizme- ~ld ve kedn "eare b~ e f~ dan temin edilen kerestelerle inşa İngiltere ve İsveçten dün 140000 B""tç En. - ninin ..._, ... ,._,......, sına malik olduğumuz halde ~bel"' 
. . . . d b" k k . k sa ınncıya a ar , r n ır an ır il 1 . . lif . u e cume ..,~, . ı.... ihtim 1 k h 1 layısile arzı şükranı bır kadırşınas· sın en ır __ ama sıyıra~a snn<e sattan bilistifade Rü<tü paşa Ha- edilen mavnalardan başka saç mav- p ge miştir. Muhte · cıns ve eb- .. . . . . . .. _ mız vu a e arşı azır , 

Jık vecibesi addeylerim. çakışları gıbı ar.kasına korlemesıne let "f lan .k' . • . d tetkikler Y ıL atta olan bu pillerin satış fiatlan henuz bitırilemediğinden yenJ büt lıyız Bu taarruz gazlerle, parıı.şiJI 
. . . - . d bel pasa ve Şeri oasa n aap na ınşası ıçın e ap • . . · ·· ak · b··' 1 Evvel söz olarak arzedeyim ki; savura savura ındırdıPl ar erle!• ki <l•ld r oda ~-~ be1l ,__ _ d 

1 
. 

1
,. __ , ~maliyelerıne giıre Mürakabe Ko- çenın muz eresıne "9'am ama- lerle, byıcılarla yapılacaktır" 

.. K 1. . •-•'- - ,_,,_ .a an a ı ya .. ...,. .... pa makta ır. Bunun çın u..uuuu saç• . t f d .. - .. . ~·""'· .•• lf 
mevzuu bahsedecPlliro bu uc vakı- ayser ının "4.lı yanagını ve ~ ğı tabildi .. · . mısyonu ara ın an onumuzdeki ......... ~. İngilterenin mukadderatını ıor. 
adan birincisi r.erkez Hasan mese- ikulal7ını doiirama~a başladı. ' ! a · aksam Karabük fabnkası tarafın- 1Perşembe günü tespit edilecek ve ---o -~ 'ul adam b"' 1 bU~ 

b - (D . "lecek . ....en mes oy ece : ..J 
lesi. şimdiye kadar müteaddit mu- o.~arın bu mezbuhane o~a - aha var) dan tem.in edi tır. piller derhal satışa çıkarılacaktır. Otları çay diye aabvorlar ğuJmarun canlı hedefine gelJll'"" 

--------------------- ------·-------------------------- Son zamanlarda piya&ada bazı oluyor. Almanya hangi taraftan; 
ALI RESULDEN SONRA: sebeplerden dolayıdır ki bütün ta (Munis) e bir de ahitname ver. !etlerden ve vila--etlerden para te- . . 1rekete geçerse geçsın her hS,,,ı. 

Bağdat halkı mızrak demiri üze- mişti. minine çalışırken, diğer taraftan kutu~ ıçınd~ satılan çayların çay. JLondraya uğramağa mecbu~ 
B a g" da d 1 n son GÜ n 1 eri rinde bir tarafa eğilmiş ola.n sabık Kahir Halife olur olmaz, (Yala- da başka vasıtalara müracaat.i dü. la munasebetı olmıyan otlardan ı- IT,ir Fransız meseli cher yol Rortl 

Halifenin kesik başını görmeğe buk) isminde bir Türkü kendisine şünüyordu. baret olduğu hakkında bl!lediyeye gider> der. Şimdi Almanya içlJ1 

Yazan: ZIYA ŞAK;. koşmuştu. (ha§ Mcip) nesbettiği gibi, bu za- Halife Kahir, bu düşüncede iken şikiyetler yapılmıştır. yol Londradan geçer. Kat'i zafcf 
Sakalından s;yah kan pıhtılan tın oğlu ı Ali Yalabuk) u da, sarav- birdenbire aklına sabık Halifenin Bunun üzerine dün kontrollere Almanya arasında hail olan bU 

Tefrika No: 48 sarkan ve keskin Bağdat güneşi - da mühim bir memuriyete tavin 
1
validesi - vani, kendisinin üvey geqi.lmiştir 'Asmaaltında Hıristo le devrilmedikçe son söz söyle~ 

- Bırakın beni, ben Halifeyim. ıadam anasını malıkemelerin bası- nin altında kararmıya başlıyan bu etti. Ve İ•an Türklerinden (lbni !'validesi - geldi. Bu kadın, haksız . · . · · ·· • olmaz. Realist bir devlet ada.il' 
b ll tın. t d hl ısmınde bırının dük.kanında bu sah- f n Ç"" ·ı .. - - k maJtS 

Di;e, feryat etti. Fakat onun u namusa at e ış i. Bu ka ın, Ç kesik ba,, tarihin bir ibret levha. Makle) '.\'! de (vezaret) mevkilne yere birço.k tüccarların mallarını te çaylardan bulunmuş ve hepsi a 1 a ıke__,_,,_0r_hçıt· gozlulen~ d- 1:,t' _ or 
feryadını kimse dinlemedi. İki bir sıfat ve salahi•·eti olmadığı ha.- sım teşkil etmekte idi. Abbasi tah- geçırdi. müsadere etmekle .. Ve, mahkeme lıruırak: tahlile gönderilmiştir. en kO.•u ı ıma n uşunuy 
vüzlü halife silleler tokatlar tekme j1de mahkemelerin işlerin<> müda - tına namzet olanlar, bu korkunç Yalabuk, az zaman zarfında bil. işlerine müdahale ederek aldığı yor ı: 
lerle yere dverild.i. 'nerhal bası ke- haleyi iş güç edinmı:;ti, hiçbir Hali- levhadan büyük bir ibret dersi ala.. yük muvaffakiyetler gösterdi. Sa- rüşvetlerle mühim bir servet ele Verem pavyonu için 8 bin cHitler Balkan memleketler,, 
sildi. Otuz yedi sene Abbasi tacını fenin devrinde görülmemiş olan bilirlerdi. Fakat neyazık ki, (Muk- bık Halifenin zamanında pek bo - geçirmişti... Bunları hatırlıyan tahrip ateşı· yağdırabilir, RUS) :ıl". 
t - · 1 ek k l1°ralık bı"let sabldı .ı• aşırııış -•an bu hilekar baş bir mız. bir cür'et gösterer , endi cariye- tedir) in varislerinden hiç biri, bu- zuk giden işleri düzeltti. Düzele - (Kahir), kadını derhal huzuruna büyuk ev aletler kopara.bilir. "'a 
rak demırine ııeçırild.ı. B ıt rar- !erinden birini (divanı mezalim) nu aklından bıle geçirmedi. mıyen bir j varsa 0 da, para me. celbetti. Biriktirdiği paraları istedi. Verem Mücadele Cemiycthıin bu Hindistarun kapılarına kadar ı 
sısı~ın en kalabalık bir caddesine denilen en büyük hukuk mahke _ Maamafih, onlar da mazur gö- selesi idi. Çünkü sabık Halife, de- Kadın, bu talebi şiddetle red - ayın on besinde vereceği büyük rüyehilir, fola'ltet ve ameti 
dll<_ıdı. lmesine yerlestirmişti. Bu cariye, rülmclidir. Cünkü saraylarda alı- licesinc ısraf ve sefahette bulwı - d~tti. Hatta: balo irin Ticaret ve Sanavi erbabı tün Avrupa ve Asyaya \S\ 

Sakalııı<'an kararmts kan _pıhtı - 0 mahkeıxıenin heyetini teşkil e _ nan tek bir ders. varsa o da, (ihti- mus. Gerek sarayın hususi hazine- - Ben mahkemelerde, hiikımle.. tarafmı'an 8 bin liralık bilet satın Fakat bunlara rağ:: n .ınw 
lar .sarkan bu k~i.k b~ gorenle- den ulema ve fukaha ile dizdize ras) dan ıbarettır. sinde ve gerek devletin umumi ha.. ,ıin içinde, cariyemi oturtarak şer'i alınmıştır · tının elinden kurtulamaz. 
rın ıe<nde, c? zıya~e ~agd_a'. ule .- otururdu. Ve Halıfenin valdesi he- ÇOK ACI_ FAKAT HAKLI zinesindek.i naraları kiımilen tü - ıumura müdahale ettim ise, bunu Bu mıktarın on bin lirayı a<aca~ geçtikçe kuvvPt veva hile ı 
ması sev.nmıştı. "iinkü, dinı, fa,,_ sah .. . . BiR CEZA ketrni•ti. ancak adaletin halka siyanen tat· talmıln edl~kted.ir rttiği memkkct!erde azi 
!eti riyakarlıklar ve dessasJ.ı,klarla me 

1
;:!y:=t vahnak_ -~ük~ah!;- Halife (Kahir).. İşte, bu zat da Halbuki yeni Halife C:c debdebe ,bik edilip edilmediğini anlamnt Balonun son hazırlıklannı görüş- meti artacaktır. Denizlere Jıiil< 

daı.rna haleldar etmiş olan ~.Ha- müdahalede bu~:::.u B um.. e Türklerin omuzlarına basarak hi- ve ihtişam içinde saltanat sürmek .. IHn ihtiyar eyledim. Hiç kimseden rnek üzere dıin Ticaret Odasında lan İngiliz alemi (ı-!U adını ' 
lif".'1en, enzıyade Ba~adın _alım - de . t" _kı:ek · . u yuz .. - lii.fet ve taltanat Takamına yüksel- O da selefi gibi zev~' edip eğlen - 'rüşvet istemedim. Yalnız, cariyem bir toplantı yapılmıştır. Cemiyet takip cdeceldir.• 
lcrı nefret etmi•lerdi... Bilhassa _n şez:a ~ yu. ."" achlane bu- mişti. Ve yükselirken de, Türkler-,rnek istiyordu. Fakat bunları yapa- 1arafından adilane hükümler verdi- balo hasıl/itile Erenl::öy sanatN"- Bu hazin t h1o hakıkat 
kadılar ve hakimler ise, _bu ~~e kümler:_ bır ~ye_nın ırya~ları al- le_ pek hoş geçinecej!ini ve onların bilmek irin, lazım ola narayı teda.. ,rilen hak sahiplerinin takdim et - yomuna bir pavyon daha i.IAve ede- Çörçilin yine aynı r:.,tuk a o 
ye karşı kalblerinde derin hır itin tında çıgnenmış, birçok JWnsele - hıç bir talenlerini reddetmiyece - rik edemi.,.,rdu. Bir taraftan vezi- 'tikleri hediyeleri kabul ,.yledim. cek ve Kaınmpaşa sıınatoryomımun Jii b. ·· ·· d · 
ve gayu beslem'**elerdi. Cfm!N, riıı haldan zayi olmuştu. 1-ıe bu Aini vadeylemiş.. Hatta bu husus- rini ve hacibini sıkıştırarak eya - 1 ıpevamı var) infaatma başlıyacaktır. ır ~~:.:;;a~~:ı~ü ~~~) 
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• : 1 c M A L 1 Büyük Devletler - ,,,,_ Mribdo. oı.y. • 1 
Radyodan iste! 

,., A 1 ... T 1:.- ,.- Pas •. fi k te Bulgarlar ne yapmak • nus adalannda, kısmen Uzak -a. - R U Z VE L T Niyetinde a r a s ı n d a k ı :::'::".':::::.:;: tı:;:".:!:.!: len şaı'1ular 
lfl a h r u k at 

0 
k d • i ş b i r 1 i gv i İncilk d l rin mücadelelerini devam etti - DihıJdi Son Telgrafta iki ut rad.. 

b 
yenı re 1 lüu -~~m=~=:: çetin müca e e recekleri .kuvvetlerini deneye. yodan p.kiyet ediyordu. Şikıiyet. 

U h 1 b 1 
vıp ecWmiflir l'alnı& n-n.~ı~ n cekle -ı, üstünlüklerini temin ey- lcri de şu idi: İki ay önce radyo _ r a n 1 ı i s t i y o r a ş 1 y o r bil•aSt· ~ bakk;n; ~ liyeceltleri sahalardır. İngiltere dall ilı:.i tarkı iatem.işleT, radyo ba ı;ö7lediklerl umumi bir cl<dilwdUJ'D - Balkanlarda adalarile garbi Avrupanın M811f ~~an .. ~ çalmamış! Şimdi bu 

"-

1 

ıı (A.A.) R l el» olmutıur. Şimal denizi. sahilleri, arazisi '"' şili7et useruıe umarım ki radyo 

~'illan Çıkaran baca• se:e~~ ".!:~saıı. mecl:nd: 1 J a p 0 D g e DİŞ eme ~";,;p B~~=~ hinterlindı, Malta, Cebelütta - bıı iki fUkıyı çalar da o z.atlan 

14lt Pariste lüks olmuş! SS0.118.0lt dolarlık bir kredi- 1 hareketinin tehlikesi (m.&117& üb71 lllr llallla .... ~ Bitiril em ez I nk, Süveyş. Atlintik, Okyıım.ıs. memıuıa edıer. Gelelim timdi raıl. 
lleru nin müstacelen verilmesini Is. 1 f d"l k baldkale 117Pll .ımadıillll ille· !ar, Hint Çiıı. denizleri müca - ,...ı... ben.im istuı.Jderime, ı.ea de 

bildi . il, 11 (A.A.) - Taıııı ajansı 11 be r ta r a e ı ece yan ell.I. Fakal ...ı haklkM ..,...ı- N • l - -L del ede zafer temin edecek harp radyodan şun.lan rica eıiiyenmı: rıyor· temiştir. Bu para cari ma ..,_ madı. Bal&'ar hül<imelı CöreWn iddia· Hamit arı r....... 
1 Çıksam "'-"'lar ........ Deıttsch ne için harbiye ıı.enretinin Nevyork, 11 (A.A. )- Nevyork 1 ıaruu lehlp etmekle bera- lllllbn mıntakalandır. Balkanlar ve va- - ......, ~ne. baş.. C~lesi . e Allagemeine Zeitung . emrine verilmiş olan meblağa Taymis gazetesine göre Birleşik A- bu kısmını netrelllrmemlşl'.>r. Bilhassa büyük ve kuvvetli lan Asya sahalarındaki bitaraf mı bJMlll taşına.. Bu ne •iqkül YiQırı nın Paris muhabiri şunları lliveten talebedilmektedir. merika devletleri ile Yeni Zclanda Bazı İncllbı kaynaklan Bolp~ devletlerin siyaset, sanayi, il< - devletlerin, milletlerin. büvük İf imiş, plmeslıı düpnaa bqma ... I>.::tadır: .. k arasında diplomatik müme""illeri Alınan kıtaatı bulandai• haberinin ib- tısat, fikir adamlarının, gazete- devletlerin kııvvoetlerinin harp 2 - Şad ol cönül ki artık. erdin 

lf,~-"'"' mahrukat fıkdanı hüküm MezkılT tahsisatın en büyu ·bulundurulması hakında verilen ka tlT&l.I•. kartılamnasmı blldlrl1or. ellerinin geniş ufuklara. milyon. ve mücadele, çatışma aabnesı' demi 'risile. 
li lJ.t.- ""ır. Şimdi Paris köprüle- ....,.. ırar Pasifik denizinde daha sıkı bir 'he~ .. u.·· a":doınlar Bul&'aris~ .. ~".- larca kilometre mesafeleri ihti- aline getirilmemesine itina 

0 
_ Gam ailaverin şaşırdı, C"lıii ,._ ·-ııı~Jct ...... · kısmı möstarel in••ah bitir- r"-ül ki --'--" h ...._~da hıç bir eh. . . mek için sarfedilecektir. • • , nmamışur. ~ı-ar b~u- 1. _ _,,_,_ il - lunacagı· 00· l -·-' 1IUUll lile.. • "':""!ltt n ır gem1&1 geç- işbirliği yapılacagına delalet etmek met! bllaraflılı: siyasetini devam elUr- va ey ıyen, vuLna .. e m von nu- na, y ece .:r~~umuz -

1\1: '.'ciir. Parisliler buna baka- ,:,. ____ , ________ tedır. Vellingtondan gelen haber- mek kararında oldui'nnu ııon defa lerit fusun istismarını tasarlıyan dü. da dahi sükO.netin bu sebenler- 3 - Şevkinle, hayalinle elup 
~~ bir felaket karşısında ol- y ı !er Avustralya ile Yeni Zelandanın ı•Wkten sonra B~arısı&nda bau ~7ut şünrcıcrini, planlarını, gayele - den dolayı yakın büyük taarruz ne(• lııedidar~ ~tna . hükmetmektedirler. Ü g 0 S a V y a Birleşik Amerika devletleri ile Pa. hidi.seler Tllkabulmutlur. Bu hidwı... rini crkiinıharbiye heyetlerini, hareketlerinde dahi devam etti-

4 
- Sende mi hiliı esiri sülfiyar 

lııtea Dehır yolu ile kömür ve pa- • • d •ifik denizinin cenubunda çıkabi- 0 ~ bu memleketin lek fikir ""' başkumandanlık gibi mes'ul rileceğiııe kanaat eylemekteyiz. olmaktn..._ ~"- &evkı t b .. ük' •• "ti uz" erın e meç . . . lpolll.ikayı takibe karar vemıl.f otdutu.na · D. 5 ~b bet · ;"'glıı. ya ma · uy umı er • !ecek hadıseler hak. kı.nda bır an. !aş- ıröslermh;tir. Bu•ün Bu'-&r hültüm~ mevkileri idarelerinde, emırle - ınlomatlarla fikir &damları - - or- a gıtü de elden, ba • 
L. !\'\akta '~·.!0r. Bı"r ook Parıs· U.. b ld kted • .. tl nı h" J d --'a~ .;1:mı'7or se d ""!' ısıllahil ruk ~ .

1 

ma yantıklarını ı ırme ır. j"~ sarih bir haUı baretı.eıı bklp etti· rinde bulunduran şahsiye er n ıs Pre ayanan taşkınlık - ....- .,. v a .. lel~rd me ıçın saat erce kah· hu} tayyareler Bu anlaşma cenupta AVllStralya iin• da1r bir .ıeı.u mevcu• elmad•iına hareketlerinde benimseyemez - Hırına, ihtiraslanna, muhariu ' - Atfetme sakıa hançeri mlij. ~lae ve lokantalarda oturmak- ,.e Yeni Zelandaya d-Oğrıı bir japon ıröre lıül<fimetın harelı:lt ııu sar.it bir Ier. Çünkü harp, ne bir ııezinti- bü. ·ük devletlerin askeri erkA • giıı.ını ey mah ... 
~ r Duman çıkaran bacalar "Cnişleme hareketinin ihdas edebi- •::-ilde layin edlnce7e kadar bu mille· dir, ne de bir el!lence ve şaka nının hakiki ve ciddi hesaplara 

7 
- Bugiia dili divanede tükendi 

çln bir •u-ks olmuştur. S"t I h • d ~ .. . lik . d · ..__,_ ~ ne 7apma1< lllyellnde .ıcıueu ıu.ı·ı- ld d iha ,. .... 1 0 şe rın e lecegı ten eyı erepış e•m=te- Telle lafın edllt.mes. alayıdır ve hakikati ha C uzun avanan kararfarile, hareketli'· ım._ B· 1 d" dir seneler veya asırlar için büyük rile gem takacaklarına inamruak- 8 - Mavi de r:ötlük takarım, gü.. 

ili-... il' ngili:z ,ilebi battı ali r m veril 1 Müzakere edilen meseleler arL Frank.onun Roma ve Berlin milletlerin ve devletlerin üstün· t zellere INıkanm_ ~k ha ~ ~ r • 11 (A.A.) D. N. B.: Belgrad, ıı (A.A.) _Tasa ajansı 6ında Singapur üssünün Amerika- aeya tleri lükleriıU temin edebilecek çok Hiimit Nuri IRMAK 
9 

- Suzinaki iah aşla söyliye . ~ d~ bildirildiğine göre, in- bildiriyor: lılar tarafından kullanılması ile, A· Fnalıouua tıaricıye .-. s- De n,ühim ve büyük mücadeleden yim, dinle Y"ter .. ~ Yl! demir cevheri getirmekte Politika "azetesinin yazdığına gö vustralya ve Yeni Zelandada iaşe beraber bll&'İİll İta1ra7a lıard<el el&lil ibarettir. Bu kaziyvevi ikücük Eğer radyo, bngünlenle teker ı. · .5'791 tonila"tolu'- Ramon de . h. t L-'- nda k 1 u.ı ve oradan da Alma.n,ya7a ırı.ı-ll ha· d ı ti ·11 ... tatb"lt Putkinin öliimun·· un- teker bunları ~al '· ı b d 
:"'fi' .. re dokuz Şubat rfuıü Sitol şehrınde v: tec. ıza ."""'ımı . ': o a:t'u" ar ihale geldllı.len IOJıl'& HILler .,.. MU50llni. eve ere ve mı e .. ere r Y , aca.; o ursa en eu ~ı. ınaga ismindeki İngiliz şilebi alarm işareti verilm~tir. Ufukta •gosterilmesı ve her ikı domınyon- nın Frankodaıı lı.er h&lde harbe ırlr- edinc<>,onlan nyapacaklan harp, yıldönümü ziyade, bunlan bana not ettiren 
~"•re eyaleti sahilinin üç m.il cok yükseklerde uçan beş yabancı daki ta_YY"': m_e~danlanndan isti- rüşeeelı:l!r. cbıçak boı;aza dayandı• tabirine Moskova, 11 (A.A.) _ Dün bü.. bir sak musiki meraklılarını çok ~,_:ıaa devrilerek batmıştır. Mü- tay·varenin oehir istikametinde iler- fade edılmesı gıbı noktalar da bu. Bu serab&I 'bir lalam lefslrlere 7el göre •stiklallerinin, hudutlanna -k memmııı. etmiş olacaktır. Ben ken.. 
.\._"""llttan 17 iriş· kurt Imışır , • l aktadır .._.. baımuna1r.-.. a- &Jaal b bl nı Rus şa;ri Pu kimn ölümu··nun·· eli b b da ..,..,.1 ı an · ledikl · "-rüliir görülmez tehlike unm · · _, ın "" • tecavüz suretile fiilen tehlikeye ..sa ıma ancak unu isterimı 

»
1 

erden biri kayıptır. en ~0 . malıim ct'm•-atl• beraber ilal.Ta ba 104 üncü yıldönfrmu- ı·dı'. Bu mu·· na- Kab işareti verilmiştir. Tayyare dafi l'•ldllı.len sonra Bitler ve M...,llıılııln ıffi"me>i zamanlannda istisnasız ak da pişti tuı ister, 

S
• toplan derhal ateş açarak tayyare- HOLANDA General Fnnlıodan ber halde harbe ~ir. bütün halkın müracaat edecek- sebetle İvan'lv bölgesindeki Mihai- Anne benim canım muz ister! 
ıngapurda teri uzakla:;mai?a icbar e~lerdır. meslni islemıJ'eceklerı lrJıDl!n edllebt· !eri caredir, müdafaa rr.aksadile lovskoe köyünde bulunan Puskin Muz olmasa bu" olmn, 

9 
Aliirm işareti verilince bütün aha. Hı" nd ı" st anı lir. mütecaviz kuvvetleri öldü!'<'Ct"k, müzesinde büyük bir suvare tertip istene karpm olmn! 

O b
• k _,_,__ Bir lıahere c6t'e. Fr&lılı:oınuı bol oeya- ıedil~tir . O Cem 1 K ın as er li evlere ,bodrumlara ve sığın<UU<U.. haö salh ._bb ... a lle alibdaMJr ... imha edecek ilk ve son vasıta • aman a aygıb 

tah "t d"}d• iltica etmiştir. ihracata sıkı bir :,u~a=~ roliinJI INıl'iW ea 171 Fnn- ~arihi milletlerin, yüksek ırk· ( ~OL 1 S 
Şl e I I H I Ma.liim oıaaee üzere nveıce de rna- ların nütusıarının yekunu s _ ıo _ 

ı 
Küçük aber er kontrol kov11vor konun böyle bir leşebbö•le bulunaca- veya 15 - 20 milyon arasında bu-

VE MAHKEMELER ) 

Biri evini yakan, diğeri oğlunu 
kıtır kıtır kesen iki deli 

... "l l J -:; fından bah....ı!im(fti. Falı:al bll&'1lnkö ··gı terenin sevkul- . . Tokyo, 11 (A.A.) - Havas : şarllar altında bUH Jl<•n bir lbllmal lunrn, müdafaa vasıtaları . tek.. 
Ce IA • * Vaşıngton: Mebu.san mecl.isı Domei ajansının bildirdiğine gö· oıara.ı. kabul ebnek kolar detUdlr. nik siliihları, techizatları müte-

11 Yş p anı nedır ? federal borçların 65 mılyar dolara re Batavia hükılmeti Hollanda Bır ba.,ka rıva1ele &i)re, Alman ve t- caviz, müstevli büvük devletin-
A:.\'york 11 (AA) T . kadar çıkarılabilece~ini kabul et- ff• d. tan d Fi 1 d; 1sv _ lalyanlar, :'frlkada bulunan General !<;,,de~ az olsn dahi müracaat et.. 
-ne· d' . . - as. . . M li b d b k ·ı . ın ıs ın an nan yaya e VoPJJdm lnvı~"' ile ifblrlii\ ra11ma- tiklerı bu vasıtada, müdafaa har-

l>lırda 
9 
ıa ~t Press. ajansı.. Singa- mıştır. ec : un an aş a 1 erı: çe, İrlandaya,. Portekize, İsp~yaya IS1Ddan torkm..ı.ladırlar ve ,.alnı• bu lJııi bil o. bın askerın tahsı.l edildı- de federal huk?'."et tarafından çı işgal altındakı Fransaya, İsvıçreye, lıpırtlar allında bunu 7akın bir lbll.W Lin<le muvaffak oldukları, mü

~le. dırı~or. Hava ve deniz üs- k_ar;laca!< tahvılatın fed:ral harbe İlalyaya, Almanyaya, Yunanistana maba~ "• ba lalıdlrde Franlı:o,.. bir daiaalarını yapabildi.kleri, gali -
~i ıstıhkdmların inşasında ıo bin tabı tutulmasını rnecburı Jnlan di- Yugoslavyava Macaristana Ro- işblrııtl lekllf e<ltt~tıerı.ır. bıyet kazandıkları çok mi.sal -
~Çalı- k d K "kt - b' k , .. d kabul . ' Generul Frankouan ba seyahati, ,.... !erile go··ru"lmu.'<tu··r 20 vıl b·ı ~'-ııao,, ..., ... a ta ır. eza nu an ı:er. ': anun proJesını e manyaya, Türkiyeye, Suriyeye, İ- lece H!tlerbı bir lı.~ ay enet P!rnıe · 

3 1 

e ~ı ~ngıu:!!zon hududunu tec~- etınl§tır. . ı·taıya nmüstemlekeleri ile İtalyan iadesi de olal>lllr. Ya,..ıan bir rlyattlin vannı~an Türk istiklal mücad<>-
~111\iştir rnuh'.m ku"."etler _tahşit ~ Çunkıng:, Central Nevs gaz<-- isııalindeki memleketlere, Tunusa, l.ad..t dr alabilir. Yaınlna bir dyaretln ! lesinin tarihi bu esasların tam 
~. s· . İngılterenın sevkul:e!ş ltesı .Roosev~lt in hususi ~ümessi_li ıCezayire, Fransız Fası ile İspanyol !adesl dlplomatlllı D .. atel lcabldır. Al· I bir hakikat olduğuna en yeni 
~ ıngapıır hava kuvvetlerının Curıe'nın halen Çınde rnunakala· ıFasına ve Tancaya yapılacak ibra- manyaam bmıa t.,...ya bllUm - .., canlı misal le•kil evler. 
~ğ;. ~ ".' Rangona naklini derp~ ta ait meselelerle mali ve iktısadi eatın sıkı bir kontrole tabi tutul- -~ oım- .mU:"":'~· İngJtere, A4nanva, İtalyanın 
ta ta ııtbı Avustralyadan Singapu- vaziyeti tetkik etmeke olduğunu masıru kararlaştırmıştır. Sıyam - Hmdıçmt sulh fiilen muhar'- bulundukiannı, 

~~n _Rizeden bağlı olarak şehrimize ge
tırıldı ve Akıl hastahanesine gönderildi 

Dün_ Kizeden ş~hrimize bağlı o. Diğeri 4.e Rizeli Alidir. Ali. bir 

~~~ iki azgııı. dklel~ getirhas. ilm~ Ba:- buhran esnasında, beş yaşındaki 
oy emanı a ıye tahan..sı.. •1 B" .. b 

ne Mvkcdilm~lcrclir. Bunlardan og n useyını ıçakla kttır kıtır 
biri Kizeli !.maildir. J.maiı, &ize. kesmiı, parça parça etm.ipir. 

deki evini 7aktıjı cilıi, up çık. Her iki 4leli, Bakırü7.,......,., ak. 

ınııı. dağda da, elindeki bı~kla bir tiye hntahanesinde tedavi altına 

ç.ık danayı kesmiş, parçalamıştır. alınmışlardır. -- ---·-~ ~lrnare ile ~taat nakli de der- yazma.kadır. Alınan diğer bir karara göre de müzakenoleri Birleşik Amerika ile Janonya -
ektedır. * Stoklıolm: İsveç ·kronu kıyme.. Kalay, kaoçuk., kopra, yağ, Soya Ja-ya su...ı HIDdl9inl -nesfle /11 nın büyük davaları ~ıan büvült 

h tinin indirilmesine dair olup efkAn fasulyası, jüt, karabiber, çay, kah- rlllıada 7enı nıumı ....ne cabfmatladır. devletler sıfatile taraflardan bi-!.t~SMl HARP uınumiyeyi pek zivade heyecana ve ,şeker ve nikel maddelerinin ih- 1.tapobnıar mdunı.• .. ı-1raJablrer mahlar& 
1
- risi lehine. di"eri aleyhine har- P OL 1 S \ Bir çuval hırsızı 

--._ .. ~. .. . . . ,. , . .. ,. er teJ' en evvr pon7anın As•a-- b · h 1 h 1 d ki düşürmuıı olan şayıa, salahıyettar racı ıçın hususı bır lisans almak li- dallı! rtıehanh vaıı!Jelinl ~ e muoa a eve azır an 
1 arını \ h ! E BL 1 ALERI bir membadan tekzip edilmektedir. zımdır. bUdlrmlştlr. bilmekteyiz. Bul!Üne kadar bi- Bir sabıkalı eroin ma kum oldu 

..a - \3 * Berlin, (Stefanl) : 17/23 İkin- Japonya dlter büytik drnetıeTIJI AT- taraf kalmı.ş. gayri muhariplik yaparken öld Ü Sirkecide mavnadan rıbtuaa 
rr .\LMAN . • 'hl . d R 'd Kanadada 35 forvet nıpada _.,ıı.,.llnden lsllfMle rcf•rd vazivetini muhafazaya çalışmış M f b kalı . . de•klc ait olan ar~Ian •··ı~BA 

;:. .~ ~ TEBLİ,._I. cıkanun tarı erı arasın a oma a • ada üf. -~ L • k "k d ı 1 aru sa il rd Zi ~ ._ • üC""'. ı... - "' - · d • • d" ·ıd· ~,..,. n "" ......... aanır ftrmı,ıır. ürıı ev et erin, büvük kuv _ ı eroınc• e en -...-ı. tALn: 11 (AA.) - Alman ordu- r:ezaret musteşarlarından D'.. :ımm enıze ın trı ı - İlıtısadi vaz.,.el.I ıün reoııı... bozul- vetlerin ve milletlerin davala - ya kazdığı kuyuya nihayet ikendi ıumllardan lımail iti Jıittikteıa 
b

1

. ~\iği: ve Alınan murahhas heyetı ile fa.. Ottava, 11 (A.A. )- Kanada mu- ınak1&tbr. Bir taraftan Çin ııarbı maa- dü~rn;;• ve 0-ı~"·tur-. 'U-dise .nyıe 1 ~onnı ıki bot arpa çuvalını başına "1•<. · rile, gayelerile esaslı, hayati ' -.. u....., '"' ,,.. -rt --L 

t.,.. ""'111 keşif tayya el . İn ilt şist zira:ı.t teşkilatlan mümessilleri himmat nazırı Hove, Kanada bah- rafh oluyer. dltor taraftan A.nıertkaam olann•tur : o e._ atıp götürmüş, bir liraya .:"llı la k r erı g "- . k 
11 1 

ak - aldığı lk_..I Wblrlerte brfdqmall tarzda ve doj!nıdan alakalan ...., .. _ ~t r &ahllinde bir liman te- arasnıda A!manyaYa yeniden zira- rivesınd~ u anı m uzere vapur •-• ı ı •- L - ".oktu.•. ı· ~. ı'snasız olar-... muha- Muhafaza tA""ilatı -~ .. •lan Zi.. atmıııtJr. -•il yakala11111.., ad. 
L · 11'1. t ... -~ · k · il l · f k t tm • h -.uır. Yea tt saa .-.c::uw--. barrleki mt:m _T :'!\. cıA ~ w™ ""t<!iı, """ isabetler kaydetm4- at amelesi gönderilmesi hakkında 1 af e e'.ın~ r~ a a e el'e. ma - lelı:.u.ria ..ıı. Teille k'-en _.._ rip büyük devletlerin ~rkiinı _ vanın Bcyol!ıundaki evinde eroi:ı li:rq• verilmif, lııiriılci ağır ceza .\~.: müzakere!:?? yapılmıştır. sus yem bır tıpte 35 Korvetın Ka- 1 t!ır. harbh·elerile b~andanlık - imal ettiğini haber alarak tarassuda mqtır. Mahkeme, ı-ailia bn çu.. 

'-1~ sahasında Alnı ha * Stakholm· Butni körfezindeki ınadada denize indirilmiş olduğunu M. it. 1 · f -k...... ki baş] 1 b. ·· - Lk d ıı.;vetlefin· an va . b.,,.,. . 
1
. y· K d d . 

1 
annr:ı, tarih ve yu ,,.,. ır ar .= S: ve . ır curmu meşhut ·an emesin o ı ~akemeııi yapıl 

'-tı uı muvaffakiyetli taar- Soederham fenerinin bekçisi, için-' · ırınıs ır ... ıne ana a a mı~ srrasında bulunarak Balkanlar- tertıp ~:ınışl~'. Fakat ev taras- nllan çalaıgıııı ubit jiörmüıı. bir 
'-ıııı. 

11

l.'laJta adasının askeri tesi- de 50 balıkçı bulunan ve buzlarla · rck İngılız d-Onanmasın~ _ven· lngilterede bir teYlrif daki küçük devletlerin ve mil • sut edilirken ıçcnden bir patlama 117 hapsine ve derhal t-... '"'ne •. ._ l!ıaıı, ,_
11

e Tr. ablus sahilinde bir li. muhat oldukları halde şimale doğ- l~n lO Korvet bunların harıcınde- Londra, 11 (A.A.) - Dahiliye na !etlerin, kendi arazilerini ç .... • - duyulmuş b .. ~-~· "' .., cih d w•.., ve . unun uzerine daha rar vermiştir. İsmail bundan bat-

edilmiştir. ru sürüklenen 15 gemiden istimdat ır · zınnın emri ile Bayan Hovard milli ma sahası haline -tirmelerine fazla beltlenmıyerek eve ..;,.n~•- ' ... En gec Mayısta en ••a'"" daha 14 k .,- "-. ..-........., ka, Z lira rnval parasile 4 lira da """el'iııiu gündüzün av tayya- işaretleri almıştır. Fener bekçisinin · 
18 

M d-·.:Ü _ . korunma ararnamesi hükümleri- müsaade ve müsamaha ile ba - .u • l°.'"• ~~ru'''""'"'...., ..,,r bo bop~ki bey•••<•ru hob" ~re• K~".';. , ,;'" 0 ~ """' ~ """""" ""°' ol<ho;,><. H<>- ......,__,......,.. ...._ M~-. - ""U'Y~'"' ._ _,,._~hm ... ,~.-
""'~ anıı sahili üzerine teşeb- radyo, buzların tazyikinin gemileri denu.e m ır ece ır. , • • vard Effingtıam Budapesteli bir İl dır. tihaz edilen odava gİrdikleri vakit ı;._,_ ~fj be 1 akınlar ayoc·Jarımız:ın ve ezip parçalamasından korkulmak- Romanyanm Atına aefın adamının kızı olup evvela Polonya Büyük d<!vletler arasındaki Ziyayı. tüpler, eczalar ve bir talam •Balatta odun lskeleslndeotunn 
~-~ \aryaıarımızın ~iddetli mü· ta olduğunu yazma:ktadır. azledildi tabiiyetine girmiş ve bilahare iz. büyük mücadele Ba1I<anlarda. iletler arasında yerde ölü olarak Yako ,evine "'derken Ali adında bi.. 
ııı,.'_~:~~ kınlmıştır. Sivil halk a.. * Helsinkl, (Stefani) : Bir miL Bükreş, 11 (A.A.) - Stefani a- divaç tarikile İngiliz vatandaşlığı- yakın Asyada bttirilenez. On- bulmuşlardır. Tahkikat neticesinde ri ile kavgaya tutuşmuş, neticede 
Ilı·~ ır kaç ölüden başka ancak yar marklık milli imar istikrazı.na jansından: nı ilttisap ebniftir. 

1938 
senesinde 1ann büyük davaları bu ..tıalar- eroin imali için haı:ırladılı balon- Ali Yakoyu bıçakla yaralamıştır ~lııt llıahcııeıercıe az hasar oL kayıt muamelesine bu ayın 17 sinde Ruınanymuıt Atina .mı azledll- Kont Effinghaın'm varisi Lord H<r da halledilemez. Orta Ye ...tı !ardan birinini petlaın- neticesin Yaralı hast.ahaneye kaldınlm!J. AIİ 

~ başlanacaktır. (A.A.) m.iştir. vard Effüıgham ile ev1-ıiştir. ırldanıı. esasen müatemıelre ha. de Ziyanın öMiüğü ~- pıblammı:tır. 
~ ~~~~~~~~ ~·~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

8'i .. lı: ~- ~~, gilizler, İstanbuldan sonra, Mısır- ·ekildiler ft Mehmet Ali paşa 
Su}t;n A~lıN~;ı} Öldürüldü? l :nv~i::a~:;:~~:~~ daha fe- ::~t':;~~k=~~erı;eye girdi velıill"" ____ .. Bach -tiaelenlen itibaren: htanbuhm - b~ ı sn.-.. 

15 
. ~-fazan:M. Sami Karayel-~ 1~~~;::.ı~;_.ı;:~ı;;::.,~::'~~~ h~te;!~a~

1

:~~=!:= ~ 1 ç EM BE R L 1 TA ş ,._ _____ , Şehzade F "ıt ll&üizıl!r ~6- paya yayılmasına mani oldular. !adı. .. E R A H Ilı ~~ """Yıtte bir avuç Türlt kısmı da Reşit muharebesinde şehit · B ~~l'di. B fena halde day~k ye- düşmüştü. Mtsırdakl perışanlıklarıru işaaya Rusların Fransızlarla yaptığı aşı 
l!t beş Yii u muharebede Ingiliz- Mehmet Ali paşanın gönderdiği meydan vermemek için yolları b.. muahede Omıan4 hükıümetıle Tel: 22513 Tel•. 21359 

lr "'-- 2 ıtıaktul ·· . . kuvvetler tııgilızlere hücuro etti. kadıla.·. Fransızların arasını açılı. Çünkü, 
" ""'"ll'ıış· !er . ve, yuz yınru İs R ı ı F \ D 1 1 """000 liraya mal elıa 'tı,; "'~ ar di. Ve İngilizlerı perişan ve sıon derece İngilizler ~ alnız kenderiyede us ara, ransız ar evlet! Alıy- ,,,,,.,, U! mewııimiıı. ea lıtiyiik 'l'iirlqe ııöslti hirika1ar filmi: 

ıı,~rel'e alılt Mehmet Ali paşa Ce- de ezdL Birçok İngilı:z kumandan.. kuvvetlı ı aLmalan sayesınde ye aleyhınde bırleşmlş oluyordu. ! 1 - H A L 1 M E { B E Y A Z E S 1 A E ) 
ı.'1<>ti •L gelerek Köle~nıu-•-- !arı esir ve maktul dilijlüler. bır ı.kı ay luıdar daha kaldılar, fa.. Ruslar(. nıhayet Fransızlan kan-'' ~ .. n

1 

t ~ ~'ucu kat, b i.ş go-remı'yorlard dınnışlardır !Kemliürilerin Mısırda Saıtaaat -"-d"...,--' d ait H · · ~ Sahille .ş ı. Mehmet Ali Paşa İngilizler, fena halde bozulmuş - ır . . '·. • • Yüksek bir J\41<- Beyecaalı bir lN&r .....,.... evn . az.amet hır tarih vak'llSl. Canlı bir tarih ... llı~le do_:ını takip ederek süratle lardı. Ebukir'e kadar kaçtılar. ln -ı Mısır Valısı Mehmet Alı paşa bu İngılızlerle Fransızlar arasındaki ı.. .. ~- .. 11 . lı ba tı... . menu.~ Çıldır!aıl lıır luskBAçlık, Cehennemler gibi kaynıyan ~"lıııı gru Yürüdu ilizl sahile kaç,y<>rlard'- Ebu _ anda bır ordu tertıp ederek kendi harbı de İspanya meseles:ınden do- 1 -~ ço enıa e&rar ya Şımşekler ci~i ~lkeleT aşan oı:<.ularm kahnmanhk destaDL_ KıL 
it~~ t;ıhlı:~t AU Pasa, ~ahireye gele- fir'd;rdonanınaları varru. kumandasında olduğu bıılde :isken. layı başka bir renk almağa başla.. bir., açlık ve SllSuzluk!aıl iılliy en .insanların acı feryattan. .. 

ıçiıı ":~ler 111ın;a başladı. Ve, İngiliz Nihayet, lngilizler canlarını güç derı;e üzcrıne yurtidıi.. •mıştı. Afrika ve Akden.izdeki - harp, ~iıı ·~ { de rnı.ktarını hilmediği kurtardılar, bakiye kalahılen kuv- Bu sırada Fransızlarla Ruslar . Mehmet Ati Paşa ise Mısırda kes- 2 p ARAMUNT General Dö Gol'ün hür Frum ( T u·· R K ç E ) 
t ~ Y\iz . Dort bın piyade, ve vetlerini Ebukırde doııaı:ımaY• ata.. akdı ır.·:.aleha etmişlerdi. Tılsit bı kuvvc>t eyledı nden hükümran - l' Filosuna .hitabı ve Yunaıı. - İtalyaa • 

) ııl!ili , •uvari yolladı bildiler. Ve Jskenderiyeye naklet. müsale•ıa.. olmuştu. Mehııııet Ali o~mak da;~ı::sine dııştü. Bu işte en .ı. a r b i 
ı,·~ """~·~d Y<n bho heye~ seferi- tiler. . paşa kuvvetlerinin İsk~nderiye Ü.. zıvade tngılitlertn parmağı vardı. 3 - Bu muhteşem programa ilaveten aynca •• 
ıı ~ilci. erek uç bin piyad, alt. Mehmet Ali paşa kuvvetlen Re.. zerine ytirüdüğıinü haber alan ve Çiı,kı.i, İngllızler. Melunet Ali pa ~ • ku havan ile bır lngiliz Ge- pt muıharetıesinde ingilızlerden bir Ruslarla Fr~nn ala!'. musa - şa kuvvetlen kar ısında tıkanıp F E R A H sin e m ada ' ' ç E M B E R L 1 T A ş' ta 
.~ lle,aıtdasında Reşide gön- çok esır almıştı. ıwureye bet yüz leha ettı,.ını go~en lııg~ıııer .. der - kalınca, el ahından paşayı teşvik Ek HAYDUTLA ı 
1 

lre ~l~hrı ~ııhasara ettiler. Iİngiliz esiri geürtldi. . . hal Mehmet Ali paşa ile_ m~~~e..letmege. ve, Mısırı k.endinc ~:ıdet- ı•--· spres RI y Aş As 1 N T AT ı L 
Ilı~ l!sinı.dort yuz Tiirlı: ae- Bu hezimet, ı.tanbuJ hezimetin- reye geçtiler ve İskendcnye onun- meyı sıyaiet edıııdiler~ İııgılizler. 1 Gelecek i"ropam IMr Z llİlllıuıadaı DEA!OIA DClLBbria 1 L g: Aş K 1 .. __ _ ~onlu. BllDWl tııır den daha zb-ade mii-!r idi 1ıı. den ve içindeıı kuvvetlerini alaraıd 'DGlıa tıcır} • 



Bertin, 11 (A.A.) - Yarı rami o osa ikinci a~ Halayda şid- Bulgar - Rumen Dönüm noktası Çatak Maden Londra ısrar ·bütün telmlhler ~arılımfır. R d · · b 
detli gag"" mur [Baş makalede• tlevun] (Baı tarafız inci uyfııda) Türk Anonim e d ı· yor bir membadan bildiriliyor: [Baş tarafı 1 İıleİ sıırtİ 

lıırııam mini olamıyacaklanıua n yor. Diyor ~: .. . ş· k t" d Berlin siyasi mahfillerinin fikri - _,,,_.__et devresı· zarfında 
·--•· ı. · y1 ·-- B külAt -~-- b · ~- ır e ın en• """' ilin' dün' .. ""~'"' ._ ·~- ....,......, [Bat..,,~ ıncı"" a .... J büyük delill İM' bizzat Almaıı7a.. • ı:pm muş ımu..wu ırı ""' • [Baf tarafı 1 lııei sayfada] ....,.ç soy"""6 • nutkun .uı- liz hava kuvvetlerinin biiüiJI 

ıniııe çallşılmaktadır. nın ukeri hedefterile Alman işga. Avrupadaki b.ltara! devletlerden 1941 sene.ti Martının eekiziııci sas edilmektedir lıi pçil bu .kadar .Uterenin iç:inde bulwıduğu \11.k- h 1 rd .. f r t· d e!Jll 
E§e Mıntakasındaki Seylıip 1.indaki Norveç Dolanda Bel·'ka ve bazılarını har~ kazanacağımı:ıa il<- Cınnart'!si günü saat 11 de Şirket vahim vWalardan aldığı haberler- mazın bir delili olduğu merkezin- eAğıre e-0boaabıardımye ı evamt ""~ 
.__' ' ' Y na edememeltli,ğim.i:.d' M k . "•"" . . dedir m an a,, ız.nUr, 11 (A.A.) - Menemen- Frusız hava meydanlannua, denis.. . . . ır.. ar ezı ..........,ekapı _Ta~n .beşmcı den .emin ohıladan ve pe.k yakın bir . · . dün Rodos adasındaki J{ 

den alınan son haberlerde yata~ altı tisleriain ve istila timanlannın Bu. baıı:ıettığı. bıtaraf . devletler kat 65 numaralı Daırede adi suret- tehlikeye .kanaat getirmeden gelişi Şimali Afrika h"1iseleri hakkın- tekrar bombardıman edere~ 
dan iki metre :>O santim .. m. 0 elmi• her""'• bonıb••dnnan ed.i'--iclir hangilerı JSe ihtimal kı bızzat ken- te toplıınacak olan heyeti umumiye ın;,.ı bahse""'· de"""'· da şu cihet .kaydedilmektedir· Ma. danı f·"" J~ • o;w- ~ ....... • di · · t svtr ttiği t bl d" .. _ · · . . . ,.- ......., ıı~· · mey na ve meydan etra ıv-
olan gediz nehri Pazar günü saba- Böylece, Rumen ve Bulgar mil • sının a e. . ~. oyu uşu ıçtimaın:ı şırketın hissedarlan da- Nevyor.k Times gazetesinin Bel- 1deınki harbin neticesi Britanya a- ğınık bir halde er<l buJunıııı 
hı saat altıdan itibaren tedricen !etleri hi iııtemedikleri muhakkak nere.k ~ütereddıt aörumn~ktedrr - vel olunur .. İljbu içtimaa iştirak et- grattaki muhabiri, Sofyadaki dip- !dası üzerinde almacaktırö Londra .. . y e ııı 
!nmeğe başladıitı bildirilmiştir. Su- olaıa bir ıarbe 5urilltlenmiş olacak.~· er. Nihai zafı:" gelecektır. Buna me~ i~~ ~ere~ asaleten v~ ge~ek !om atik mahfillere göre, aon haf- ş;maıt Afrikadaki hadiselerin nis- =~~~enne tonlarca boıtl 
!arla mahsur kalan Tuzçullu ve !ardır. Bu harbin sonunda, İngilte. ıman .~seler ~ıle bu cenne~ va~. - ,~ ·k?Je,ın şırketin en az on hi.ssesıne 'talar zarfında Bulgaristana bir kaç ı ehernıniyetsizliğini kabul e~ ş • . . 
S .. ·'-·li köylerinde bir rol< ev ve ---" ı t hl' -•-- ma kiçın geçılecelt Sırat kopnısu- sahıp hissedarların mezkfu sene. bin Alman turist girm;• ve hemen bulunmaktadır. Bombalarımızın ınfılfıkl " ~J re m~er o una, a ı ce'""""ını - . li"' b 1 .. .. .. .., sonra b' ı t reJev 
damlara sular girmiştir. Seyrek kö- çe.keee.klerdir: ya Almanya muzaL nu~ mce 11ı un an çok d~undü - datı veya bunu müsbit vesaiüi yev- ıhava meydanlarının kontrolünü el Çörçil de hfila kendi kendislnl al- 1 1 i ıı_ıa ann ve_ a';:a "Jııl 
yünde ekseri .kısım 1111 altındadır. (er olursa.- 'o zaman da, bir asu ebıı,ır: .. .. mi içtimadan bir hafta evvel şirket !erine almışlardll'. datıyor gibidir. Esasen Çörçilin A- ev er v cınd~ oldugu "?~ . fi 
Menemende Emiriılem arasındaki evvel.ki vaziyetlerine dJ erek Al _ Bulun Avrupava. ~u.tun A.syaya, merhzine tevdi ile mukabilinde 1 Buna binaen Londr..da ba.kiın o merika Birleşik devletlerine yaptı.. 10 

tay arenın tahrıp edildı~ 
tosenin bir kısmı ile Bergama ~se- manyaya tibi birer beyh haline Hmdistahina ?dar hakım bır Al - duhulıye vara.kası almaları rica o- fıan intiba Hitlerin, ahvalin kendi- ğı acil talepler İııgiliz zatının ye- ğebr.ttayvl aretlerın hasara u~ 
· · ""' trel'k kısmı e Gedil manya ç şuphe yoktur .ki, eskiden lunur · · M 1. . 1 1 k . . . . ' sa ı o mu< ur. llnın =v me ı v geleceklerdir. Bu iki devleti idare . . . · . .. sı_nı usso ınıv Arnavut u ta tam , nı bır ıtırafıdır . . rı' Jı:öprüsil ile Baruncuk köyü arasın- ed nl taı"hd . li "rül . Rusya ıçln kullanılan hir tabıre ta. Ruznameı Muzakerat; bır hezimet utancından kurtarmak ı İ gil1e . .. 'tsi· . ti d Kahire, 11 (A.A.) - Gene . 

daki •osenin 100 metrelik bir .kısmı b' e eflr, ti ı e m".'
11 1

10 .. ?'emış mamile uyııun blr leoekkül olur. 1 - 1940 iş yılı muamelat ve he- için Sel inik istikametinde ani bir ·la n .1 çr~n1?1 . umBıalkz vazd ıvel 1 o- sonun S:renaikde askeri ,ot> 
• ır ga e e sonu mı et en ıçın mu. y . ,_ d . . . yısı e orçı ın an ev et en- b şk f . 

sular altında kalmıştır. hak.kak b' 'ı ı••· ,_ d anı aya"' çamur an muazzam bır sa hına aıt idare meclısi ve murakip hareket hazırlamaya mecbur ettigı" · . Al 1 h' tahr'k tm a umandan sı atıle kUll' ır e ..,.et ve eoare.... oğru h IA H ki d b' . · nı manya a ey ıne ı e e- d hl 'ğl blld. ·ı· Bayındırdan bildirildiğine göre . . eyu ... er ay aya arın an ırı raporlarının okunması ve tasvibi. kanaatinde bulunduğu merkezin<!~ · t bb ·· .. k d . eru e etti ırı ıvor. 
son ya....,urlardan Falaka köyu"nde yürüyorlar. inhidama mütemayildir Her halde 2 1940 · ~ bT k' ·dir sı ese usu ar= a, Berlınde İ al dil b'T' dii. aıı 

,.... Bulgar ajansının Çörçilin iddia - bu k d • :. takil .
1 

-h 
1 
ış Y .ı 1 anço, ar ve · . !ancak omuz silkilmektedir. Bu se.. . si! e • en u un_ .. cm 

25 evin dıvarlan yıkılmıştır. Nüfus-
1 

ekz' d 
1 

bl'"' . a ar magrur v-ı mus mı - zarar esap arının okunması kabul Bulgarı.!tanm Tekzibi fer daha ıhtiyatkar bir f ül kul- sıne taalluk eden bulun ııı 
ça zayiat yoktur. ~';';, t 1:ı: en e ıı,rıne ıae, ar. le,tler ezici bir hakimiyet .altında ve tasdiki ile idare meclisi azaları Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar ajansı Janılması tercih edilm4rm lmakl ile me<>ırul olmak ve bu araz1"1 
Şimdiye kadar Manlsaya lıadar •nma mazuruz. ılanihaye kalamazlar. :arlhı? :ıevri nın ve murakibin ibrası. bildiriyor: 1 ,raber, bunda, İngiliz polit~kasını~ re etmek üzere buradaki 

gelmekte olan Afyon ve Bandırma Abidin ADVER ve adaletm ıcabı hır gun yerım bu- 3 - 1941 iş yılı için murakip in.. İngı'liz Başvekilinin 9 Şooatta dah C b "'••ki d karargahta bir siyasi şube 1 I F .kat .. .. uful<ta ib lirir b · . . . . , . .. · a geçen sene enu u ..,.... ev- . . . 
postalan dtin akşamdan iUba.ren ur. a . o ~u e ır tı1ıap ve tayını ve ıdare meelisl a- radyo ile soylediği nutkunda Al- !Jetlerini kendi tarafına çekmt?ğe dılmıştır. ~ 
doğruca İzmire gelmeğe başlamır Not_ Dünkü yuımm sonunda, hald: görmek lazımdır. . . ~!arının üç seneyi ikmalleri hase- ımanlann Bulgaristana gtrdiği ve tese1büs ederken kullandı il':! ayni u.. 
br. Bulgar hükUmet adamları Dobro • Münferiden bır veya iki devletın bile esas mukavelenamenm 26 met Bulgaı tayyare meydanlarının Al· /su! gözükmektedir · ğını dAha önce itiraf etmiş ~ 
Aydın hattında iııe her gün saat polya'yı hatır!1UJ1alıdı.rlar, diye bir ya1>amadığını birçok .lı:üçii.k ınem- madesine tevfikan yerlerine yeni- !manlar tarafından işgal edilmiş ol- j B 1 il alfud 1 k bu maktadır. 

10 da hareket eden tren Germen.. , cümle varW. Bazı okuyucularım leketler birlesirlerse yapabilirler. den iza :ntihabı . 1duğu hakındaki iddialan ile altıka- .. u ;;ese e be . . ar 
0 

ar•,._.. ,J 
'"'" Erbe li ~-'-' k.. ··d ld B - k d b' -·--·"' .1 4 İd ı· . •--! hakkı ıd 1 k B 1 . b.. .. gun man arıcıye nezare~.,,e Anwrlkıı Hariciye N~ ""' - y arasın.....,., opru en Dobropolya'nın ne 0 upnu aonı.. ugune a ar ırer ,,.~ou ~ ı e - are mec ısı ..,... an · ar o ara , u f!ar aıansı, utun be edildi.. .. B 1 . t B 
aktarma 8\lretivle ancak Nazilliye yorlar Yana izah ederim. harp harici edilen memleketler Le_ .huzuru ile murakip tahsisatının tes lbu lddialann hakikata tetabuk et- d Y~l ~.e 1gore, ~ ~ar~ ıı:ı- Cl/

41141
' ti 

Jı:adar gidebilmektedir. • A. hlstan, Danimarka, Norveç, Holan.. biti. mediğinı bevana mezundur. h:k ;a~ ~::;'ı~. u unbi~i~ Vaşington, 11 (A.A.) -
1 

Türkiyeden geçecek 
ecnebi Museviler 

[Ba1 tarafı 1 inci sayfada l 
b - Türkiye hudutlarından öte

ye kadar nakil vasıtalan biletleri
ni, hamil bulunmaları şartile Tür. 
.kiye konsolosluklarınca istizansız 

transit vizası verilir. 
Bu suretle transit vizası alanla

nn Türkiyeden sonra ilk varacak
ları nıem.leketin vizası müddetinin 
hitamından en a.şağı 15 gün evvel 
Türkiye hudutlarından girm~ ol
maları meeburidir. 

2 - Türkiye konsoloslukları bu 
kararnameye müsteniden verecek.. 
!eri transit vizalannı alakadarların 
topraklarımızı geçtikten sonra ilk 
ayak basacakları memleketin viza
larının tarih sırasına göre ve tarihi 
ayni ola'1 vizalarda viza sıra numa
rasına göre sırayla viza verirler. 

3 - Fransa hükiımetinin haftada 
50 Rumen musevisinin, ellerinde 
Filistin duhul vizasile muhaceret 
vesikası ve Suriye transit vizası bu
lunmak şartile. Suriyeden geçmesi
ne müsaade etmiş olmasına mebni, 
haftada ayni miktarda Rwnen Mu. 
eevisinin Türkiye topraklarından 

gecmesine müsaade olunacaktır. 
Türlriyeden transit maksadile 

Romanyadan gayri memleketlercıen 
gelecek Museviler için nakil vası
talarının lmkiinlan nisbetinde ala· 
kadar her Türk el-iliğine veya kon
solosluğuna 15 ııfınlük viza konten
janları Hariciye Vekaletince tespit 
ve tebliit olunur. 

Arnavutlukta 

.Q, da, Belç.ka, Romanya, müttehit ha- 5 - İdare meclisi Azalannın aynı Bu!garistanda Tefsirlet- ı~t:ru;r ç ır ~ey \ye nazın Hull yaptığı ~~ 
ı,.,,,...,....""'_...,,,....._,,,,,,,,,._ ___ ..,_,,lreket etselerdi sünhesiz ki muaz- muamelatı ticariye ile meşgul di. So!ya, 11 (A.A.) -Reuter: meme · Cörcilin nutkunu büvük bir 

Şehir Tiyatr zam bir kütle teşkil ederler ve bu ğer bir şirkette şahsen mes'ul fıza Çörçilin nutkunda Bulgaristana Roma, 11 (A.A.) - (D. N. B.): ile dinlediğini söylemiş ve b~ 
oıu ıikıbte uğramazlardı. Bu11ün bile sıfatile dahil olmalarına izin veril- yapılan telmihler Bulgar gazetele- Çörçilin nutkundaki Afrika ha.. kun ehemrnıyetle dınlenmeğı 

Tepebqmda yalnız Balkanlardaki Yugoslavya. mesi. 
1
rinde neşredilmemiştir. Bulgar hal- rekatına .ait sözleri tahlil eden Gi- ?ı.k olduğunu ilave etmiştir .. 

Bulııaristan ve Türkiye askeri bir- jkı, bu nutukta memleketlerinin is- 0ornale d'Italia gazetesi, İngiliz Baş- ı Çörçilin: cB!ze vasıta verı 
Dram kıımmda li.k ya-,abilseler, Yunanfatanm da Ey~p Tapu &icil Muhafızlığından: minin g~çmiş olduğunu hala bilıne- !vekilinin halen devam etmekte o- ,biz de başladığımız işi bili 

12 
~ubal ç..,.,....ba &1iııil fili inzi.mamile, muazzam ~ en ee- Eyu_p..<ultanda AbdııJvedud ~a. mektedir . lıan muharebeleri kazanılmış bir za· tarzında.ki sözleri hakkında 

_..... -t 20,30 da sur mutecavizi iki defa düşündü. hallesınde İskele sokagmda .eski 5 Çörç~lin nutku, diplomatik ve si. fer gibi gösterdiğini yazmaktadır, !şunları söylemiştir ; 
EMILIAGOLOTTJ 

1
recek oir kuvvet te•kil edebilirler. yem 3 N. Iu mukaddema. bır b~p yasi mahfillerde büyük tesir icra Bugazete, Başvekilin İngiliz kıt'a.. •- Çörçil ile d!ğer şahsi. 

8 'Fakat "'örçilin ifşaatından anlası- !kayıkhane elye~ ba~çenın :2 hıs- etmiştir. Fakat bazı mahfiller İngi- !arının Trablusda kat'i muvaffaki- rek samimi olaraö. Birleşik}.( 

Komedi
• kısmında ll''Or ki Bulgar:stan ?i~ taraftan se ıtıbarıle beş hıssesı mez~ur ma- 1 ıız Baş.vekiline Bulgari~tanın kom- yetler kazandığını söylerken kendi ika Devletlerinin emnıyet si~ 

!
rahne ve ııedık vermıştır. Maa - h~de Çeşme sokağınıla e•k~ ve ye- şuları ile olan vazıyetı hakkında kendini tekzip ettiğini kaydet.mek- ınin de ica" ettirdiği azami S" 

KİRALIK ODALAR mafih salim düşüncenin ne Bal - ~ı 12• 14 N. lu ha~e bahçesı. olmak 'yanlış malı'.ımat verilmiş olduğu tedir. Çünkü Çörçi! harbin kat'i ne- a~ami seri malzeme islihsatıııd1 

11 
Şabal Çarpmba ırib>ll kanlurdın ne de dünvadan tama - uzere sen:den sayı mını:.lkadım ma- fikrini i7 har etmektedir. ticesinin denizlerle havalarda ve lıunınamızı ıslarla talep etnıeJ 

•m••m• -t 20•30 da mile kalkt.ğı zannedilmemliedir. hallen mustakı.ı olmak.uzere Yus~f Çörçilin 1915 deki vaziyetle yap- b:ll-ıassa İngiliz adalarında almaca- !er .• 
----· Bu harhi davanan ba•aracaktır. Kemal ve Em:ne Zahide ve Hali- tığı mukayese siyasi mahfillerde 

Devredilecek İhtira Berah Hüae İn Şükrü BABAN ce Sabiha Mehmet bin Şaşu tara bir ihtar olarak tefsi edilmekte- 1 
•Kaplama Ham Madde• hakkm. y fından tasarruf edıle gelmekte ol- dir. IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 

daki ihtıra için İktısat Vekaletin.! r• l duğundan 1515 N. lu kanunun hü. Yuğoslav•ıada Nutuk Eksik iıı•m•••••••••liiOll••••••••••••""ll"' 
den olırunış olan 10 Sonkanun 1 B Q R S A kümlerine göre müstekilen Tapu Ne."1'edildi 1 Keşif llk 
1939 tarih ve 2661 No. lu ihtira be. I <enedi itası talebinde bulundukla- Belıırat, 11 (A . .'\.) - Reuter: bedeli Teminatı 
rallllJl ihtiva ettiği hukuk bu ker. Ankara 

11 
~~~~n 22 ~u~at .. 94.'. tarih~e müsa- Çörçilin nutku Yugoslav ııazete. 997,58--75,00 Kadıköyünde İnhisarlar idaresinin tahtı ist!C8 

re başkasına devir ve yahut İcadı borası Şubat 1941 ı umar esı gunu saat te ma- !~rinde bazı tarafları hazfedilerek bulunan binanın tamiri. 

Türkiyede mevkii fiile koymak i.. ~~;n 13;~~ ~=~~: b~~h;~~~t ~C:~ ~~~~~:~:~ intişar etmiş, Balkanlar hak.kında 4899,95 367,50 Beykoz _ Mahmut Şevke~paşa - Alibaha<lır yoıu' 
çin salıi.hiyet daJıi verilebileceği Fre. bul d ğu a.kd rindeki ahşap köpriinun tamiri. İsviçre Ptt. 29.6875 un u t irde elindeki vesa- Sultanahmmette Tapu da'resinde 
teklif edilmekte ol!l'akla bu husus. Florin i ile birlikte yevmi mezkiır mahal· Eyüp si~il muhafızlığına müracaat Keşif booellerl ile ilk teminat miktarları yukarıda ya%1D 
ta fazla malümat edinmek isteyen_ Ray•şmark Jinde bulunacak memur veyahut etmeleri ilan olunur. (2715) ayrı avrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri 
lerin Galatada, Aslan Han 5 inci Belga ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebılir. ihale 19 - 2 ' 

Drahmi Çarşamba günün saat on dörtte Daimi Enmümende ) 
at 1 • 3 numaralara müracaat ey. 
~·.1elen iliuı olwıur. 

Devredilecek İhtira Berau 

•Bükme kuvveti nakleden mihanL 
k.i kaplinlerde i.>lahat. hakkındaki 
•h tira için İktısat V ckaletin.den is
tihsal ed1L'nış olan 15 sonteşrin 
1938 tarih ve 2680 No. lu ihtira be. 
rat:nın ihtiva ettiği hukuk bu ker. 
re başkasına devir ve yahut icadı 
Türkiyede mevkii fiile koymak i. 
çin salahiyet dahi verilebıleceğı 

Leva 1 ı caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve mektupları, ihale tarl~ı; 
~~e:;ronu nhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 8 gün evvel Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alacakla.J'1 

, Zloti .lll•••••••••••••••mm:::ınııı.:sıııiiım•:mmım•ıi ehliyet ve 9·!0 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale guııU 
Penı:ö cınııı M!ktan Eksiltme ••kil saati ayycn saatte Daimi Encümende bulunmalan. ./ 
Ley -~--~~--~-~~~~-~~~~~~---" 
o· Gelincik üç bobin 250 bobin Pazarlık 15,30 ı vı::r Saz üç bobin 28ı bobin • 16 stanbul beşinci icra memurluğundao: 
İsveç Kronu 1 - Nilmune ve şartnameleri mucibince yukanda ~ıns ve miktan Nauman dlkitJ makineleri şirk.etinin, Niltoli DimJtr:I ve Di.milri I 
Ruble 1azıh «2> kalem etya mUteahhid.i nam ve bl'Sabına paıarlıkla ~tın alı.. zimmetinde a1ac:ığı olan maamasarit 220 liradan dolayı haczf'dHip ıt 
Ergani nacaktır. na Uç yeminli ehli vukuf tarafından ve 2280 No. lu k.anL1:ıa tevfika:ı r: 
Sivas - 'Emmım 2 II - Paıarlılc 24/II/941 Pazartesi günü hizalarında yazıh ıaatıerde lira kıym<t takdir edilmiş olan Fenerde Abdi Subaşı maha:lesL"I• 1 
Sivas - Erzurum 7 K:ıbataşta leva;wn ve mübayaaı subeııindeki alım komisyonunda yapı- kapıo;1 radJP.Sfnde atik 27/29 cedit 15/17 No. lu fırının 120 hisse itibari 
Türk Unıuml Tiyatro 1"caktır. sil intikali 78 hı.ssesi acık arttırma ile satılıp çıkarılmış ve 5/9/39 I• 

111 - Şartname ve nümınıe sözü &e<'fll şubede görülebilir. tecile tfı.bi tut11lmuş olma~na rağmen 2280 No. lu k::anunun hükmü d
11 

Devredilecek İhtira Beratı lV - İstcklılerln pazarlık ıçın tayin olunan gun ve saatıl•nle teklif de borç taksitlerle ısdenmemil oldutı.mdan mezldir gayri menkul bO 

[Ba§ tarafı 1 inci sayfada] teklif edilmekte olmakla bu husus.. 
navutluktaki Yunan kuvvetlerinin 1 ta fazla malümat edinmek isteyen. 
başlıca hedefini teşkil etmektedir. ı ıerin Galatada, Aslan !fan 5 incı 
Açık havadan istifade eden Yu- kat 1 - 3 numaralara muracaat ey. 

yan kıt'aları cephenin şimal kısmın lemeleri ilan olunur. 

•.t"ıs alununyum ve yahut hali.. ede-cekleri fiyat üı.erind\ın % 7,5 ıuvennıe paralariyle birlikte mczktlr tekrar 200'4 No. lıı k.anuna tevfikan paraya çevrlbnaine karar veritrı'I~ 
komisyona müracaatlan. c91D> Gayri Dl<"r.kulün enafı: Cephesi yaprak k--nk ve camekAn, ~ı11 

talarından mamül saçların, band. .,.•••ı:m••••••••••••••••••••••ll! -~ ~ mento bir antre, ıılışop bir te%glh, !AO ekmek ılır fırın, tezglhın eJll u 
!arın, tel vesairesinin kimyevi la- 1 ı luk, fırının üstu ekm•k verecek oda. Birinicl kal bir aofa llz•rind• ~ 1 

arruzlara ve tesı .. atı havaiyeye Devlet Demiryolları IUinları man mahalli ne U<i oda, ikıncı kat: Yiil<lil bir 10fa üzerinde bir heij ~ 

daki İtalyan siperlerine muhtelil 
noktalardan hücum etmişlerdir. Bu ZAYİ - İstanbul İthalat Gilmrü
mıntakadaki muharebeler son gün- ğünden almış olduğum 29200 sayılı 
lerde şi.idetlenmiş ve bilhassa dün beyannameye ait 141899 No. Iu mak 
öğleden sonra çok şiddeili çarpış. 1

buzu zayi ettim. Yenisini çıkaraca-
malar olmuştur. "--d iri · · h"kınü kt 

3 t · D- -ri.il· d - """ an es sının u yo ur. talyan Ta,. .. aren uşu u 
Alina, 11 (A.A.) - Elen resmi O. ÇAKAR 

tebliği: 
Hava kuvvetlerimiz ür düşman 

tayyan'si düşürmü tür. Ta,~·arele· 
rimizin lıensi üslerine dönmiistür. 

E D E B t R O M A N : 91 
~---

Sahlbl: E. i Z Z E T NeşrlJ&I 
D~~fltjrli: Cf'vdet JtarallDcin 

Basıldlfı ,.er: •Son Tr.tua!• Matbaut 

ÇOBAN YILDIZI 
Yazan: Malımat YESARi 

' Sadiye, kollarını yanma sar • 
kıttruş, Macideye bakıyordu: 

- Biraz evvel yukarıda, oda
sında idi? .. Ne vakit indi, ne va. 
.kit burayı karıştırdı? Ben birşey 
duyma~ım. 

Macide, hırkasının yakasını ı. 
ısırarak anlatrnıya ·başlamıştı: 

- A! Bazan mahsus yapıyor, 
diyeceğim geliyor ... Merdiven -
]erden ne de se~sizce iniyor. A. 
yaklarının sesi duyulmuyor val

lalıi.. Kaşla gözün arasında, a -
lan taran ejiyor. 

Arada, bir, boş bardağı ağzına 
götürerek tortu damlaları uzun 
nefeslerle (ekiyordu: 

- Peymanla bi.rlil':te sof~=.yı 
lı.urdulr... Baktım, limon yok_ 

Peymanı, bakkala gönderdim. 
Ben de, odanın kapısını sıkıca 

kapadım. Mutfağa indim ... Fa.. 
sulyeyi bir taşım daha kaynasın 
wye ocağın üzerinde bırakmış -
tım. Ahrının işi, zaten başından 
aşkın; yemeğP mi bak~ın, meze
lere mi? Hangi bınne yetışe-

cek? .. Tencereyi ateşten indire
mez de unutursa, rezil, kepaze 
olur ... Kapağı açtım, tam kıva
truna gelmiş, suyunu da çekmiş! 
Sirkavi, Zeytini haz rlıyayım? 
dedim. Mutfaktaki sirke bozul -
muş ... Su dolaba bir küçük ~şe 
sirke saklam~t•m. Merdipenleri 
çıkarken birden b!re bir •angn
hdır koptu ... Baktım. yemek o

dasının kapısı açık~ Yüreğim ağ
wna geldi.. Öyle ya, kedi de.sem, 

karşı mukavemetlerinin teminine l.lımmmm•ı•••••mm•ııııiıııı••••••••••••• Üçüncü kat aralıkta bir <><ak, bir oda, lunnı2ı çini duvar korkululıW 
müteallik usuı. hakkında ihtira 71 havidir. 11 Muhammen bedeli (9000) lira olan 1 metre eninde 4000 met.. •9 dı" .-;in Iktısat Vekaletinden alınını~ Snhaın: • metre murabbaı olup bundan 8 met~ murabbaı ay 
olan 

10 
Sonkinun 

1939 
tarih ve· re ve 1,5 metre eninde 4000 metre ki cem'an 8000 metreden iba.. Badudu: Bir tarafı Osman ata arsası, bir tarafı kunduracı ~tr" 

2ti63 No. Iu ihtira beratının ihtıv~ ret Sinek Teli taahhüdünü ifa edeıniyen müteahhit nam ve ve b.lr taralı Sotirl anaıı ve bir taralı rabli tariki Am ııe mabduttur. 1~ 
hesabna (3/3/941) Pazartesi gül'ü saat (10,30) on buçukta Hay- Iı;bu gayri menkulün arttırma prtnanıeti 21/2/941 ı..ı·lhlndeP 

ettiği hukuk bu kerrebaşka:.,na de- · 37/4529 No. ne htanbul '--inci. icra dalrealnin mua~en numara5Jl'..,r_d' 
ah t · dı Tür' '·' ed kı darpaşada Gar bınası dahilindeki Komisyon tarafından ar.ık """ ,, vır, y u ıca &ı.Y e mev . kesin ıörebilmesl içm ıçılcllr. !!Anda yazılı olanlardan !azla ,,..~o 

f k · l'h eksiltme u.ııullie sat:n alınacakl!r, ille koyma içın sa a iyet verile- mak ıoteyenkr i,Vu prtnaaıeye ve 37/~29 dosya No. aile meaı 
.ıleceği teklif edilmekte olnıaklc Bu işe girmek isteycnleıin (67S) liralık muvakkat teml.. ze milracaal etme:idır. -~ 

bu hu•'USta fazla malumat edinmek nal ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günu sa. 2 - Arttırmaya lştil'Mc için )'Ulranıla ,azılı k17metin % 7,5 rıl"'J 
ısteyenlerin Galatada, hlan Har. atine kadar Komisyona mtiracaatları Hrzımdır. pey alı:Çftl veya mıııı bir bllnkanm teminat mektubwıu tevdi ,d 

5 inci kat l _ 3 numaralara rnüra. Bu işe ait şartnameler Kom.isyonda.ıı paras;..z olara.k da"'. (M•<><le 
124

> ~ııl' .. - 3 - ipotek llhl>I alaeaklılar diğer alikadarlann ve lrtlfalc ~· .n 
caat eylemeleri liızumu ilan clunw. tilmaktadır. (779) hipler!nin gayri menkul ilur!ndeltl lıaklan.u bususıle fai• ve maıı,... · 

kedi kapıyı nasıl açar?_ Peyman ımağım ağznnda kaldı, tabaklar ay- sızhğı, zararlı olmasaydı, Sadiye, 
geisc, aııahta!' yanında değil , m.ı.. nıı gibi parlıyordu ... Ögle yeme - belki b'.r dereeeye kadar mazur gö
hakkak zili çalacak, haberırn olur .. ğini de biliyorsunuz, çukur tabak- rebilirdi. Fakat ekseriya pek pa -
Belki ~izsmizdir, diye içimde kü- !ara dolduruyorum, maşallah, onu halıya mal oluyordu. 
çük bir ümit vardı .. Kapıyı şöyle da pimpak yedi. .. A, hanımım ne Macide, kollarını kavıqturarak 
bir ittim de ne göreyim?. Şevket .T~se doymuyor, yine han kesildı .. . Sadiyeden soruyordu: 
Bey, masanın üzerine abanmış, ~ lae,...n cuma, yemekten sonra, Nı-,- - Hanım, şimdi ne yapacağız? 
!ine ne rast gelirse avuçlayıp ağzı- g!ir hanımın püsküvit tene.kesinin Sadiye hiddetle: 
na atıyor ... Beni görünce de aldır- dıbi'le darı ektiği zaman da aç y ·ere hazırlıyacaksmız, 
madı .. A! kendimi tutamadım, mıydı? .. Onun aklı duralı. boğazı ld d' eru n 
•eyvah• diye feryat ettim. O, be- açıldı ... Bir fleY ortaya bırakmağa ı e ı. . . 
nim bir :l:ayımdan mı korktu aca. gelmiyor, yemezse, mıncıklayıp a- - Bu kadar masraf zıyan, sebil 
ba? Ekmek tabağını kaptı, arkası- lıyor ... Pek muzır oldu, ne yapa.. 0 _ldu. Bereket ben mezelerden i.h-
na bakmadan kös kös gitti... cağız, bilmem ki?. SaP: olsun söz - tıyal, bıraz arttır_mış.tım .. Haydi on-

Sadiye, sordu: iden anhyacak halde değil mi.. !arla yemden çeşıt d_uzeyım. Şu, .kı-
- Bugün, yemeğini vermedin.iz Şevketin hali, Sadiyeyi d@ dü- ~lan bar~ak, çanagın yerme ne 

mi? Karnı aç mıydı? l~ündünJleğe başlamışlı. Bürhan oyacağ~.' .. 
Mecide, bir elini ııöasüne bas - ' Şevket, evde, sessiz, sadasız etra - - Bugunluk komşulardan iste ... 

tırml§, öbür elile de tarif ediyor - fını tahrip eden bir ıifetti. Uyuma- Yarın öbür gün yenisini alırız. 
du: dığı, yahut oturmaktan sıkıldıjtı KapıYl vurarak dısan çıkmıştı. 

- Hangi aç? .. Ne yemeği, ne kah- zamanlar, boş nazarları. dudakları- Sofadaki bambo koltuklardan bi
valtı.>ı, birini unutmadım. Sabah • ıııın memnun Lebessümile, tavan a- ırine ~t~rar~k hırsından ağlama -
leyin, çayını, sütünü verdim. Tam rasından, bodruma kadar konağı 1mak ıçın dıslerıni sıktı. Acıtacak 
dört d:lim ekmek kestim. hem de bastan ba•• ııeziyordu. Bazan Sa· kadar şiddetle, yumruğunu dizleri
öyle üvey ana dilimlen değil, hep rliye, misafırlerle otururken IÇ<ıri. ne vuruyordu: 
kalın kalın ... Reçel, ~eyti.!1, pey - ye .v.iriyor, Macide ile Peyman, onu Yenisini almadı~. Her r,lln hiç a
nlr, kilerde ne varsa hepsind"n koy odadan zorla çıkanyorlardı. E~cr kılda olmıyan bir masraf kapısı a-
dwn ... Tep$iyl aldı~ •am•n, par- koca•ının bu ga,yrl ihtiyari ..aygı • çıhyordu. (Dev&mA yar] 

olan iddialanru işbu ll4n tarihinden itibaren 15 ıün içinde evral<l tı' 
lerile birlikte memurlyetimue bildirme'eri lcnbeder. Aksı halde ııııl' 
pu sıcilU ile sabit olmadıkça aatıı bedelin•n paylaşroasından hariç ~ 

4 - Gösterilen IJ(inde arttırmaya iştir.il< edenler arttırma prll', ı' 
okumu:ı ve lüzumlu maldmatı almış ve bunları tamamen kal:ul etJl" 
itibar olunurlar. , 

5 - Gayri menkul 7 /3/941 larlh'ncle Cuma ıünil saat 14 - I~ 'ı<*, 
İstanbul be§incl İcra memurluğunda Uç defa bağınldıklan oonra •" rl 
tırana ihale edilir. Şu kadar iti, uttırma bedeli ca7ri menkul i(i~.ı 
edilmiş olan 'ınymetin onu% 75 nl bulmak ve salış taleyenln aıoctı!". 
hanı olan diller alacaklılarla o gayri menkul ile temin edilmiı ise bO 
rüçhanı olan ılacakhlann mecmuundan fazla olmak ve bundan ııaPı# 
cevirme ve pay ıa,ıırma nıaara!larını l.eeavii.z etmek earttır. Şayet ..... 
bedel teııllf edilmezse en çok orttır.ının taahhlldU baki kalmak OJ'·~ 
tırma on clln d:ılıa temcilt edilerek 17 /3/941 tarlhklne tesadüf ""'"' f 
tal cünil uat 14 - 18 ya k2dar İıllınbw beşinci İcra memurluğuPıl' 
·ına bedeli oatıt lotq"'in alacaitlna rllçharu olan ala<aklılarııı rn-"fl'I'. 
futa olmak ve bundlılll bafka panıya. çevirme ve paylaştırma ınal" 
tecavlb etmek ııırtll<ı t'n çok arttırana ihale edilir Böyle ful• bit 
ab<:ı çıkmazsa ihale J"DPıhnaz ve 1&U, talebi dO,.,r. I 

1 - Gayri menlt ul lı<ı.cllsine lhah olunan kimse derhal .,.ya I 
mühlet içinde _p:ırıyı vermruc ihale karan f<tholunnr11k kcndl•iı'~• 
en yüluelı tekh!te b•.ılulnan kbn ile ıınetmil oldugu bede"• ,il" 
oluna ona, raZJ almaz veya bulunmaz-sa he-men 7 gün mücideCt ,rt f 
cıkarıhp en çok arıt.ırana lhale edilir.iki ihale aras1nda:<i fark ve g~~ 
için % 5 len -P olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hUktn• 
....UUın ınemuriyetlmizce alıcıdan tahsil olunur. CMaddo 133) rtf 

7 - Alın artllrma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fen>l ~· 
wneHk vakıt taviz bedelini ve ihalekarar pullan'1ı vernılye rne<b · 

"'1'altl vergiler, tenvirat. tanzifat ve tellaliye resntlPd•n ınill<'v•I 1 ~ 
aumu ve mOteraklm vakıf iC"&l"'Hi ah~ya ait o)mayıp ortt•nnl t. 
t.enzU olunur İtbu ınyri menkul his:: si :rukanda gllsterl'rn ıar 

. rt" bul ae,tncl ima Memurlutu odasında lşhu ilan ve &"Ös:tertıen 111 
........ı dalraiDılo ııatılacıılı ilin olımur. (2710 


