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Maraşın kurtuluş 1~;:
0

;;;: 
YILDÖNÜMÜ d~~ son~a 

üyük sevinç te
zahüratı ile kutlandı 

AI .. Fransanın 
nıanya karşısın·ı 
daki vaziyeti 

llatiyar Marqal, Alman-
1anın tmıyikleri lıarpaın
da rnalıa11emel• de11am •, 
diyor, kabinesinde yapt~ 
iı değiıiklikler, lladece, 
Almanları oyalıyaralı. oa
lıil kazanmak içindir. 

1 Vışıye mı? 
Hitler ilkbaharda 

Çanakkaleye mi 

hücum edecek ? 
Berlln, 12 (A.A.) - Il.ir bumoi 

muhabir bildiriyor · 
Aldığımız malümata gött, Gene

ral Franko, bugün San-Remo şeb· 
rinde Musolinl ile b:.ıluşacak ve ya· 
rm tekrar hareket edecektir. 

Alman mahfilleri bu haberler 
bakında kafi hiç blı malümat ver 
memektedir. 

General Franl.onun Vlchy'ye git 
mesi ve Mareşal Petain ile de bu. 
Juşması muhtemeldir . 

İspan~I devlet ve hilldhnet rei 
sinin Musolini ile görüşmesinde 
Afrikadakl vaziyeti bahis mevzuu 
edeceği sanılmaktadır, General 
Frankonun Fransa ile İtalya arasın 

HALK GAZETESi 

SAYI 565 - SENE 2 

UDutAT TAKViM 
f' ·-·ıqe Yıl: lHI - Ay: 1 - Giln: ~I, 

Son.derilen ıs - Şubat l'ERSEMBE ~ • ! <Vl'ak pri 
•Crilmez. Rwrıl; 1351 - 2 nci kinU!l. ~ 

Hkrl: 138il - l4uhanem ıt -

Son Telgraf MatluumnJa Banlar 

F 1 A Ti 

-. 

Ycuan: Abülin DAVER K.ahnıman onlumnZWl motörlii 'da bir uzlaşma zemini bulmağa ça· 
k:ıtaatma mensup bir aı.rhh Jışrnası kuvvetle mümkündür. Almanya GENE METALİBAT BULGARISTANDA _Türkiyeyi A hnıuıyaııın FraMa ilzerin - Mulıarelıe arabası Londra, 12 (A.A.) - Müstakil 

~ -telti tazyiki, Fra.ıısu kabi- Maraş, 12 (İkdam muhabirin • Fransız &jansı bildiriyor: . . . J a p 0 n yay) da 
~ ueainde bu deiiJikliltle ae- .. M ku 1 Ju· Daily Telegraph gautesının Lız· 
ı.ı.ı. eotd.i._ Hariciye nazın Flan~cn .den) - .. B~~n, - a:.aşın r ~ bondaki muhabirinin kaydettiği bir Harbe sokmak 
Da etü; Bahriye N~ .Amual 1şu yıl donumu bu~ merasimle §'lytaya göre Suner Berlıne gıtme_k 
lı. •lan, bu naarete ilive olaralı. kutlanmıştır. Bu. munasebetle ya- tedir. General Fr_anko ıse Mussolı· ı · • 

tıc.iye •azulı&uu ve Başvekil pııan geçıd resmınden sonra. ay - ni ile görüşecektır. ı s t ı y_ -~ r 
lı_ıu•viıaliğiıı.i de w.tüne aldı; bari- nen Maraşıo kurtuluşunda olduğu Daily Ekspress gazetesinin kay· 
"l'• llazu-1, 1938 senesi aanbaha- gibi, gençler, büyük bir heyecan i- dettiği bir şayıaya göre de Hitler vaziyet endişe 

BULGAR 
siyaseti 
anlaşıldı 

---·-----

Almanlar 
tahşidat 
yapıyor! 

1 ---

r 
Tazyika kalk .. 
manın cevab! 
hazırdır 

~a? Bitler, Münih'de ln&iliz Baş· ,çınde, kaleye Türk bayrağıru çek· Cebelüttanka hi:cum ıçin Franko-
• Is:~ Çcmbeı-layn ile Fran.su 88§· miştir. Bu münasebetle söyleni!n nun müzahen!tini temıne çalışmak verici mahiyette 
.: ıU Dııladyeyi ııiyui bir hC2-1· nutuklarda Maraş kurtuluşu can - lıadır. Mareşal Petain Almanların Londra, 12 (A.A.) - Reuter 

1 Eski haksızlığın Tun a yolu ile 
Alman:ar Balkan

larda ne yapacak 

Londra, 12 (A.A ) - Müsta. 
kil Fransız aıansı bıldirıyor· 

Times gazetesınin dıploma· 
ti.k muharriri diyor ki; 

1 li~le ııtrattı&ı zaman, ona bir leb- Jandırılmış, Halkevinde de bir top 1 oanyaya işgal altında bulunmıyan ajansının diplomatik muhar-
~•igr_ıüı çekecek kadar, Alman Jantı yapılmıştır. IFransa kısmı üzerinden geçırılıne- nri dıyor ki: 
"'-ıı ıd.i, Daha ~vvel 1~36 da Al· Maraş, biivük bir bayram lli!şesi ıini kabule davet edılmıştır. Almar.larm ilkbahar taarru· 

1 tamiri isteniyor tank gönderildi 
ı.ı.. ordıuu gayn asken .Ren mın- içinde çalkanmaktadır. (Devcımı 4 ilncii scıyfada) ıuyle mülerafik olarak Japon· 
il._ sın. i~gal ettiii ıaman Flanden h 
~ ı. yanın bır tecavuz are · ctıne 
•ı Ve ıldi ve o zaman zayıf olaıı B 

1 
d • H A l ı 

"ti,:~~-Ya ıız_ er_ ine yürümekten;..._ e e ıye ve ususı geçmesiiçınAmanyanıneın· ......, den geldiğı kadar Japonyayı 
ııı·- etmışı.. Mareşal Peteo, bır teşvik ettiği hakkında Uzak 
•. uddet evvel Laval'i azledip ka • •d 1 • eda r l dır T h 
::eden attığı .. kendi halefliğin - 1 ar e er 1 n ve z n - ~~~.itra :.;a~e.~~y;:r al;,,~~ 

IBulgar matbuatı takip Alı-;ıan kıtaab Bulgar 
redilen siyasetin Ver- hududunu geçince in
i say haksızlıklannı ta-

1 

giliz tayyareleri bom

' .,,ir edeceğini yazıyor bardımana başlıyacak 

Almanyanın Yunanistanı 

tazyik etmek için Balkanlarda 
tiddetli hır askeri numayış 
yapacagına daır bir çok alA· 
meller vardır. Bazılarına göre 
Alm~nya Sofya dahi! ol!l"'a& 
üzere Yunan hududuna kadar 
BulgaristanL"I bir kısmını iş· 

gal edecek ve Yunanistanda!I 
İtalya bazı t:.vizlerd0 bult·"I· 
masını ve bilahare aynı şek!!· 

lıo 11 ıskat elliii uman, Aloıanlann .., • • • • olmakla beraber vatiyette en-

~·~~=i:eci~:~~ ü;:::~~t~Ja~::: l ı k iş 1 e r i de g 1 ş t 1 r ı I d 1 ~~~~uv;~·~~ybl:~e~ı~:r~rlar bu· 
~Vlll Cibi bir beıinci kol kuman· Almanynnın cenuba doğru 
4 ... dururken Almanlar Flaııden· • B k z· t genişlemek hu...'11Sllndaki Ja· 
..;o. lıoşlan.madılar. Flanden de Al· Bu işi iş an ası veya ıraa pon ihtiraslarını leşv•k etli· 
tic°"1~a :>-aranamaığını cörünce i5- ğ•nde hiç şiıphe yoktur. Al· 

~ •tti. Bu mnlr.ie Laval'in cele. Banka Si şube 1 eri yapacak manvanın bu hareketten malı· 
litj laıulı..rken o, her nedense Da- sadının Japonya ile lngıltere 
ı._ :l'e Nazırlıtuu U.temedi. Marepl ._ 

12 
(İkdam Muhabirinden) _ Dahiliy. Vekiletince ha- ve Amerika arasında münaka· 

't••"e · ~ 0 -'-al D lan' Anaanı, 'd ı ı b led" 1 · · kapılan armak olduğu ••i· 4L ....... yı •• -'UIUı" >t ar a yer- sırlanan bir kararname)e cör•, lıwıusl ı are ere e ıye erın .ez- şa ' -. 
lııtiıı I . d rlık itleri iş Bankası olan yerlerde muhak~k surette 1 Banka- ı kMidir. Jannnva bu siyaset ne. 
lıtı z ttın, Fraua tlonanmHına ne 8 olmıyan yerlerde de ZirHlBank•m~a; Ziraat Banka•ı da hır ı ı ticesinde kendini Alman vay-a 

•uın ed k amca riil klir feda ettiği takdirde Almanya •ıı..ı ere baaı zırhlıları batır· 1 ' Jerlerde Maliyece p.. ece · 
•rıza ~- . . "•-m:IJ:•:::•~:_--"----------.:::-----::-;-:~;--;;;-=-;- Japonyaya yardım t>tmek içın ı..ıı d• ırıan ... nben Amıral Dar- __ k 

t11ı lna-ıtiaıui sevmez; faluıt bot t 1 U k ta General dö Gol hiç bir sey yapmıyaca tır. 
·~ ';:ıa Amiralinin, her vaıanper- A r na v u \..--------·---"' 
11ı.d. tıııısız rilıi, Almanlan ıla ıev- y d Vişinin takip SON DAKiKA 
~~dı_tı_ lllulıalkaktır. Onun en ~ok Unan Or USU 
.. .,.11ii_ elbette, kendi milletidir. 11 t• .., • • t• K t • 
.... ::_:•tecrübeııiitibarile•deni- Avlonyaya et ıgı sıyase ı a a n ı a, 
~!:"·.ın:..':,. ... ~·:.:!~~~:; Km mesafede ta 1( b i h etti! ve kom ~zoı 
oı.,11 "i' 111 lıu barbi deniıe hakim • 
lıı,11 "lilterellİD kauııacağıoa da ---ö--- -- --- • -- ıansından: 
t...~ bulunduğuna şüphe yoktur Atı.nada ala~rm verildi Golün gayesi nedir? lnrriliı tayyareleri Hiikiımet organı olan Dnes gaze-
lı ....., Ftau.d L tesi Bulgar:stanın dış sıyaset.i hak· 
•liç..... • Laval'in riyaset et Londra, 12 lA.A.j - Reul<!r: tarahr.dan şiddet e kl!'da s•ınları yazmaktadır: 
~ita 11 .•• k lizere, bütün ıeOer, Vichy hüküırıetın<le yapılan de· ı • d . b 
ll't111 ~~millet Alman ıaferinin ~ 0Tİ~ll.M lJ. jğişikl.ği dun akı;am radyod" t~ >ı!ıl b o ffi bala d ı ! Bu siy·ı et. m~z~de ker sıne !-
-i11 ~ ıçın -.ret. İngı"Jiz; zeferi- , F ı - Ge J 1 ı yük bir haksız ı yapı an ve u 

..., k eden hür ransız ar reısı neıa Kanıre, _12 (A.A.) - ı·g · Jiz :uva 'ı·ksızlıgı" n telafisi ve adaletin tek. 
111 ... ,_1 •. lırtuluı• oldugwı· a iman üınle" 1 ·- 1 k •h ' 

ı . 

Bulgar Kralı Boriıı 

Sofya, 12 (A.A.J - D. N. B a 

Belgrat, 12 (A.A.) - Reuter : 
Sureti umumiyede emniyet edi· 

lır telakki edilen membalara göre, 
Pazartesi günü, bindeil 'azla Alman 
tayyaresi B.ulgaristana g~lmiş bı;· \ 
lunuyordu. Ekser Bulgar tayyare ı 
meydanlan. yerde hizmet gören 
Alman müstahdemler tarafından iş 
ı;al edilmiştir_ R<ımanyadan sivil 
gıyınmiş binlerce Alman askerlerı· 
nln, bir çok noktadan Tunayı ge· 
çerek Şubatın ilk haftası içinde 
Bulgaristana girmiş olduğu söylen 
nektedir. Tuna yolu ile tanklann 

de bir tazviki Türkiye üzerine 
yapmak ümıdile Yunanlstanın 
harbe nlh3yet vermeşini isti· 
yecektir Bu kab:ı bir hare!<~. 
te intizaren İngilterenin Biılr
resteki elçısıni geri çektiğine 
şüphe etmemelidir. Romanva
daki İngiFz el~·iliğınin <ırada 
bırakılmasın2 imkan yoktu. 
Çünkü Romanya hükloneti, 

~a getirildiği ve Bulgaristana çıka.! 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

·ıldığı sanılmakta_dır... l. 
(Devamı 4 •,ncu sayfada) ""---------~=-·-' 

TRAKYAMIZDA -
Ziraat işleri bu yıl çok müsa:t 

hava şartla!'ı içinde yapıldı 
Edirne, 12 (İkdam Muhabirin· tir. Havalarm müsaadesinden hak· 

len) - :Bu yıl mevsimin bilhassa !k:'.e ıstifade eden çiftçi kışlık ı.o
•kin_ noktasından müsait . g_ıtm~si 1 humlarını son baharda hatırla .,ğı 
;ıftçının _ tarlasında feılığı gıbi ınadaslaıa atmıştır. Kışlık 2 .. rıyat 
,alışıp ugraşma.>ına imkan vermış· [Devamı 4 üncü sayfada] -

1 
... t<etdır de Gaulle eze şun arı soy e- kuvvetıerı __ .ararg,,_ ı bcı aı şam a rar tc~''rü&ii için he• zaman ısrar 
lıtiy · mışt:r. ,a~ıdaki wutemmım tebl:gı ııeşret. ect·n ve her zamaıı hJyati menfa-

~tihe:: :ueyaff lin biltUn cayrdeti, Bert!nden ıtlare edilen Vichy mıştır. atierini müdafaaya haz;r bulunan l 0 (.l rl (.} ~ t r-. 1 rl d e rl ] 
ll1111 _uza er oluncıya ka ar, (Sonu 4 üncU sayfada) (Sonu 4 lincü sayfada) [Devamı 4 üııcil sayfada] _ .._... _ 

41"1a11
11
"' 111•1 edilmemiş kısmını "'!~ 

':' çıı,1:11 sıtoetmemekıir. o, bu- ;; - iN G ı L ı z L ER Devletin kesecegı" · parmak acısın ! 
liYor. t'ııy~~ Ve vakit kaunmak is- p EK y A K 1 N O A 1 K D A M' D A -
'-ııı1ı Cılı&ler, zafere dotru yak· = - Yuan: O. Dal.kılıç Muhakkaktır ki mesele ltir ko-

~t ~::.ı::::.ı~h~;'n~:;~~·e ç!': 1 M E. v L EV ·ı L ,. K N E D ı· ? B r e m e n e bi!1:,t!~=~~~ T%e:~ekb~ ~~::: :::""! :::~~~=- mııcize&nden çok daha 
t,ı v tadır, Diier taraftan Gene· • 1 h •• tt • maıılarmda çıkıu-, ve yine tıplı.ı o- Tlirkiyede en ufak mesele daima :· F',:~:ııd üda fİmaU Afri.kada .... Kı"mdı·r ? ~ u c u_m e_ 1 ltln gib korkunç bir salg-m halinde teklndik vd~ ihtbisa;bduhile ele alıa-
•tlutu nı ··temlek• impara • Ce la"" / e dd , .... n ,· Ru"' m 1 bütün bir memleketi .. canını, ına- ma ı .r •ye ar ar bağın•• dur-
•tttıt..,:da Fransı;ı kuvvetlerin• ı lıru, maneviyatını tahrip eder. •un. Bu feryat i.l:tikiır kurbanlan-
t.ı1ı114ll E• çalışmaktadır. Yenıden ------------- Rotterdamda p et r o 1 Bunlar malum. nın feryatlarına da karışmaktan 
•rtııııı.s, ~n~ırıJan bu kuvvetlerın de ==- Tarihi tefrika (l\lcvl-:vi) tarikin«" na• d l bom bal d Malöm!lll, bu cinayet, vebadaa başka bir şeye yaramıyor gibi gô-
ııı.k JA.~çın de, yine vak.it kann· _:-__ -..:_ __- ııl girılirch? (Mıı.tbahi 1"" epo arı an I daha az amansı& bir kordon altına rünu··yor. 

'<4JJUd = ı muharririmiz ( A ) H " ır. -·- =- rı"f) ı'n •h•rr:mı"yetı". (D- Londra, 12 A. · ava neza. ını alınmalıdır?, ~-q•r llu b = ' ' ~- bl" .-; F h Ticaret, kıskıvrak bil' devlet ko,.. 
"'""'·k . •kıından da vakit ı.a . . ah lan Z 1r8 Ş 8 k İ r de) lik. Ve tarikath mcr- retinın te ı.,. : ena avaya rağ • 1htik8rla, maalesef, yalnız dev-
ı.. -... 1&t uh b !ere s ne o b 1 "il B 'd trolü altına nasıl girer? ;:"'Jıu 11 •1 •

1 
'Y. •n ihtiyar Mare .. J, ı,;ı.ıd .. •U m ore e ban' tası tebcleri, kıyafet, [tarihi men ir ayyare " osu rem n e- let mücadele edebilir. Balk bu İfle 

• • ç n .- tak ııın Tarairndan • en alakadar '· ' • hoo fl hu d k 1 h" · 1 İşte evvela lıu hallolunmıılıd:r. 
1 lqiııe,a;11 ' 1••bedcrse l.aval'i dahi mın a _ U lted kıymet ve ehemmiyeti] ...ı s:ı aı e ere cum e ere ıç bır surete muessir olamaz. 
ı'tl• oıı11n •lınağa razı idi; Alman• Nevyork 12 (A.A-l t n f, zevalin ) ardı anlc • buır· lelllahi c ve sem ' ırıuka- yangmlnr cıkııM111$ ve in.filiklere ŞUpbesb ki devlet le, tkaretin M:esrle o kadar büyüktür. 

lı,
1 ho •-·1 ••sılası olan Lava! ga • press ajansına ge.en bll' elgı ad lanan ve ""11 dere.:ede tar.hi . • f M l i sebebıyet vemuştır, bu cinayete doğru hamleııi.nden so• Zi.ra. lh_ tikir. bir memleket için 

L "1 ..... (.ak8Sl0 8 k t' h • Olan bD bııviiJı. bele • BflOI feri 1 ev CV h k '·' b b 
L •ııı•te ~""f olacaklar ki Lava! Arnavutlukta & .1 mın . • ıynıe ı aız ~ Haoovre'ude hücum edi1mi4 ve dertte mııztaripth-. • "" ır eşınci kol denilPmcse 
""' t~ıgırıncıni~tır; dışarıda da- ilerleyen Yunan kuvvetlcrını Av 

1 
eser Tiırk IRlrıkocılığınm em· tekkeleri, (iyini ccm) na• bir gece evvel çıkarılmış olan yan- Fakat tatbik kıymeti olan ameli, bile, her halde bir milletin vicıkn 

lillı4iı;_ı,,fe çalışmak likrindedır. lonyaya 11 k ı m lre meı:afede 0 
• sıılsi1 bir pbCl'eri olacaktır. ııl yapılırdı? ,gınlar ıckrar tu'1ı turıılmuştur müsbet fikirle>, çareler nedir? st>rvetlerini ~alan ve wcalayaa 

• ~•ziyet §udur: Mareşal duklarıw b:l ırm!'!<tcdır ı-;iiiiiii iiiiiiiiiiiiiii:iii:iiiiiiiiiiiiiii:ii;;iiiiiiiimm;;İİİİİİİmİİİİİİİİİİİİi;' (Dewıııııı 4 :mcu ıalJ1adıı) Ber halde bil kcımisyon değil. lıeşiııci panu.ktır, 
CDevcıııı.ı 4 İUICı6 Kl/Jada) (Senu 4 üadl P)'falia) il 



SU TAN AZİZİN İNTİHAR 
ETMEDİGİ ANLAŞILIYOR 

--------- ----------

-~uı~ 
Tavassut ma? 

ü h im Bi Vesika 
Fa.saluo 

1

,. ____________________ , 

F!:~i:nküya-... bqhtı Ey·Üp Otobüslerine Basra yolu ile ~::!~n~;:~~r s.:;a:ya 

;:~:nA:~: ~;f;!"';;o~:r.'J:.. 7t:Z:.. K;::;:!:';;:. ~·;.:!~'~~üy:;uı zaten yeni yol tesbit edildi nakliyatta gÖ- !;;~~~: h~ı:;:ı n:,~~~:: 
rüldii?» adlı telirkamız. m iinasebetile mühim vesaiki ih- hagüa fasafiso. Dedi., - ru·· len mu·· şku·· la" t DO Saner) olduğu halde İto 1y?Y• 

tiva eden bir mektup aldık. Bugün aynen ney.diyoruz, • geçmek üzere Fransız topraklarıııl' 
Seferler Eminönünden başlıyacak ve Bayazıt girdiğini bildiriyordu. 

- 2 -- General Franko f "h Ç b Bal 1· ( l k T İspanya diktatörü Sinyor M..-. Kapalı odaya saklanan paşalar ı<ez .. efelerin gördükleri dariıe -.oe atı - arşan a- at fO ıy e yapı aca acirlerİn mÜraca• lini ile görüşecektir, Bir .Amerikl 

hayf ve dehşetten titrerken Kayset Yanyada Arnavutların isyanlarul General "'-nko ~-eye_...... Beledi. ·ye otob .. üs kom._isyonu Ke- rinden sonra yine ayni YQlU, yani atlerİ Ticaret Ve- rivayetine cöre Alınan Devlet re· 
linin odaya tekarrubunu ve sesini tetikini daha bu gibi daha çok taf3l- italyaya, or:;:n da ~=nyay":i- restecıler - Eyup otobus hattında Balat - Çarşamba - Fatih hattını ka" letı•ne bı"ldı·n·ldı" isi Bitler de bu mülakatta ham- bit' 
ifitmeleri üzerine kapıyı açarak o- Iatı çoktuc. Bahriye askerlerinin dcrek devlet reislerile görüşecek. y~ni tadilat yapmıştır: Bu ~ara takip ederek Eminönümı gelecek- lunaeaktır. İki muharip bir har• 
au içeri yanlarına al<lU.ar ve hemen tayinatların yedirdiği baklava ve Fran.ko'nua bu seyahati ba'Q acayip gore badema se~er.le~ Keresteciler- !erdir. Harpten sonra Basra yolu fev- harici diktatörün allSIZlll buluş • 
yine sıkı sıkı kapad•larsa da arka- çılek ve daha çok şeylM yedirdik· tefsirlere yol veriyormuş. den değil, Em~n~n~en başlı~a- Eminönü • Balat arasında otobüs kalade ehemmiyet kesbettiği için malan tabiatile birçok tefsirle ... 
ıian yetişen Çerkezin sert ve yıkıcı !erini askerlerin teşekkürlerini her Netice şöyle hulasa edilebilir., eaktır .. Anr.ak Emınonunde? gıdiş- işlemiyecek ve 10 otobüs bu hattan bu hat üzerinde münakalat artmış yol açacak mahiyette ise de (Vişi) 
dariıeleri altında çatırdayan kapt- ne hal ise yattığı yer nur ol.sun .. • Ya mihverciler ile beraber harp: te: .Eınınonu - Beyazıt - Fatıh. Çar alınarak Ta.ksiıın - Yenimahalle ve mevcut vasıtaları ve tesisat ile de ileri sürülen bir tahmine gör• 
ıım nihayet .hr •lacağı vehmile taşı- Çerkez henüz kanları akan bu salına girmek, yahut bir sulh te • ~amba - Balat y<Jlu takıp olunacak hattına ilave olunacaktır. Buna ihtiyacın tamamen karşılamn- (Kodillo) bir mutava'5tttır ve iıı-
yll'biklikleri eşyayı kapı arkasına 

1 
kama ile kapıya dayanarak <açın şebbüsünde bulunmak. Balattan sonra sahil yolile Eyübe mukabil Haliç vapurları idaresi de imkansız hale gelmiştir . giltere ile İtalya arasında anlaşnı• 

yığdJ.lar. Jkapıyı diyorum si:oe! Kayserli beni Nane Molla: gıdilecektir. Köprü - Balat arasında vapur se- İstanbul ve Ankaradan gönderil- görüşmelerine meyanecilik yapa • 
Çok şişman ve ağlr olan Halet tutmak istedi, verin bana onu par- f 1 . lt kt kt ı il uhtelif aktar eaktır. 

al - t hd'd 'I k ·'- b ' _ Bir ba·"a ihtimal daha yok O"müslerin F.yüpten hareketle- er erim çoğa aca ır. me e 0 an ma ar m - Fı'JL-'-"-- bı'r mu"ddet evvel d• 
~=yı da bu eşya üzerine oturta - ç ıyacagım· e ı 1 e arıs... ır ... . ~ n l yuzu" .. nden •UUUA& 
.....-- ,__ mu?. diye sordu. • ma vesaır orma ı e er b' da t 
rak kapın;n açılabılmesini men'e çok küfürler savurarak ""nıyı zor_ .ancak 40 _ 45 gün sonra Basraya ır yazını bu sulh davasına e-
plıştı!ar. Kayserlinln yüzü gözü !adıysa da açtırmağa muvaffak o- Biz birbirimizin yüzüne bak - Baz11 Profeso·· r B u l garı· s tana lgid~bilmekte ve bu müddet zarfın. mas etmiş idim. Billıa.sa yılb•f 
kanlar içinde odaya girmesinden lamayınca tekrar salona yıldırım mağa ba~la~ ınca suıtllıı.e gene keıı- il da ihracat malları zarara uğramak- münasebetile Amerika devlet r~ifl 
tevahuş eden paşalar koıkudan gibidöndü.Herkesinbirtarafakaç- di cevap verdi: D J P"k d • tt k tadır, Diğer taraftan Basrada depo Mister Ruzvelt İtal)a inıparatol 
bü1l'bütün mütcdehluş ve bıtkin bir masile bomboş bir salııında deh - - Öteki ihtimal YllSİJ'eti yine ve oçent er I 1 emır sa 1 zlığı yüzünden gerek ithalat ve g1!- v.e Kralı Vikwr ı-.m.nuelc bir. ter 
RaJ.e gelmişlerdi şetten tahaccür etmiş mefluç bir mhsadı ibretten temaşa etmektir rek ihracat mallar= hava tesiı-- rık telgrafı çel<e.rek hıı me•aıındt 

Bu vak'ayınakledenbazımuhar- vazıyetle ancak hariciye nazın ki Mihver ile harbetmekten fark - Memleketin muhtelif B -----0--1. l . h l" !erine açık olarak beklemektedir. (1941) yılında ital)anın sulhe k~ • 
ıı:irler, Çerkezin kapıyı açtırmak Raşit paşayı gördü. Ve hemen onu sızdır, dedi. asra yo ıy e ıt a at Şehlrirni.zreki bu yol ile İ§ ya)l'ln 1 vuşmasını temenni eylemiş idi. Bı~ 
için R~tii paşaya esen millet ba- da k~rşunlıyarak yere serdi. ~e ya- • yerlerinde konfe• eşyası geldi tacirler Mm taka Ticaret Müdürlü- leşik devletler gibi en muazzam bit 
basısm sana kasdim yok. dediğini paca. gını şaşırmış bır halde ~e l ki M 1 k t' 'zd B 1 . t ğüne yeniden müracaatta buluna- kütlenin şefi bulunan zatın böy~ 

beri aldırın ğ erdele t c rans ar verece er eme e ımı en u garıs ana k b . t' 1 t l ber bir dileği sırf vahi .·c gelişi .n;ı• ~ışlarsa da bu varit değildir. ye s a a ve P.. .. ". ~ enoııa yanıyor 80 b' liralık ik d . ihr _ ra u vazıve ı an a mış ar ve - &' 

Zira Çer kezin bu sözü, evvelce ken- ru.şturmağ~ çab~ar~en oklürduğü- Üniversite doçent ve profesörle- d'lm ~· K tuk ~~ l·tç de zurları bildirerek tedbirler alınına.. kullanılmış bir tabir olamazdL JJI 
'inı zapta çalışwı Kayserliden kur- nu zannettı~ Huse;;rı .. Avni paşa- Cenova' il • ri tarafından 15 Şubattan itibaren ı ışır. ara ı ı ~ a ın an taraf edilmesi icap eden bazı malı- temenniyi daha zi)ude Amerika • 
kılıııbilmek vesilesile söylediğini yu nın yerde sürüne surune kapıya la obüs.~ ytis lııia iondaJl '- memleketim.izin muhtelif yerlerin- 0 '.S: ~ <lernı:ıere {;ukabıl ;3ul:~ sını istemişlerdir. Ticaret Müdür- nın Büyük Britanyayıı yarc!ıın ~ 
!<arıda z.ikretmiştik. ~ülürse, ~ğ':° kaçmakta olduğu bir ~ de konferanslar verilmesi kararlaş- rısl an.~ ç~lve ktazı sınaı m lüğü vaziyeti bir rapcrla Ticaret litikasının yeni bir faali~ct tal'LI ııı· 
Rü•tü =<a<lan ziyade Kayserliye .g?zune ılışınce hem~ ten-&: uze- Nane Molla diyor ki: tırılmıştdr. Bu hususta dün hazrrla- de

0
er_ ıt alt aftece dU:: h I" Vekaletine bildirmiştir. bi saymak kabilıH. İtalyaya sull. f~ 

._, ,.._, t l ak kamasile doğra - Bir ebiia yağmuru derem liste .. Prof .. D Fah ıger ar an un mu le u ri telkin etmek, onu bu badirede' bu suretle hitabı da kıyas itibarile' rıne a ı ar yıp nan ye gore esor r. - l k 1 300 b' l' lık 'h 
ak! dalı lir Ç" k:ü bü parçaladı Bu kital sahne.sinin fil- • rettin Kerim Gökay Mersinde, Mu- mern e et ere · ın .ıra. ı ra. G • ' çıkarmak ve naziznıi İngiltere ıl• 
ahı 3 mill:t~:~:l:r . ~ezin cı.: hakika .~~ f~ kur~anı da bu su • bittin Erel Edimede Sadi Inna:k cat muamelesi .kaydedilmı.ş ve bu ar 1 p şey karşı karşıya bırakmak. Bu •m·etlf 
ğinden itibar en hali< ve efradı 119- r~tle ~useyın A.vru paşa . ~ Tiyatroda kar Kütahyada, Ragıp Öclem Mersin. meyanda AJmanyaya tütün , İsveçe • vaziyet, h~rbin temmuz ayı.:ıdi!ll • 
ke . . d f . ta . Çünkü, cenazesı makberme def - de, Sadrettin Cel:.ıl A'ı-ıtel Bursada, barsak, dırı, Macarıstan, Yugosla~- --11-- beri Almanya lehine olan manzar' 
~~::ıi~e~i~ ~'7'5Kay~~~~ nolunduğunun ertesi günü konağın Şehir ti7atrosu artistleri Dtm .... Mustafa Reşıt Belgesay İzm.irde, y~yıı. ~n~! Romanyaya zeytın Kunduraları modaya ve hususiyeti, İngiltere Ichjııl 
ı,;."e iztırari i§tirak ettiği kadar ha- salonunda yapılan .tat~ıra~ esna - böyle hasılatın bir Inunına da if - Doçentlerden d<ı B. Orhan Arsal gon~erilmiştır · . . . • , ç"vrilmiş olacaktı. Çünkü Praıısl' 
k:ikate illet b b .. sında ele geçen uzvıyetın brr parça- liralı; edeceklermiş. Bursada, Sabri Esat Yavişgil Ma- Dun ~asra. yolile yenıd.en. bır ta b İ Ol d U ğ U 1Ç1 n nın yıkılmasından sonra iki ınilı' 

n cm, a ası.ed unvef.anınali sını da defin için kabrinin tekrar Nane Molla diJor kr. nisa, Arif İsmet Çetingel Edirne, miktar ıthalat eşyası gelmıştır. ver de• leti hatta aralarına ınane' 
lilyık olabi ecek derec e n er - çılm • 

1 
;.,.;~ df 

keriye içinde yet~mış tam manas.i- a ası !iizım gem~·~· _Bal tutan parmağını yalar. Ba Fahrettin Muzafferiyet Eskişehir, B k v japonyayı da almış oldukları h;1I 
le bir halkc; idi Kayserli on alt.ı. Kayserli ağır yaralı bir halde a- artistler için bunu çek ~önınleır j Mazh.ar Şevket Kırkl:ırelinde, Zi- Muhtekirler ey er magozosı yalnız baş'.na miittefiksiı kalan ili' 
dan yetmış bu k dar yaşına kııdaı' rabasil~. konağa ~etirildi. Sıhhi .hu.. varsa gözü çıksın derim. Zira bu yaettin Fahrı li'ınd>koglu Bursada İ giltereye hücum ediyorlardı. R;ıı • 
neferlikten yetişip bunca harplerde su.sata otedenberi ~ elıcınmiyet güne kadar zararına çalıştılar. Kir /Muhterem Kızılırmak. Borsada kon K . d .. d b s t e d i ğ i fiyata veltia planı tohakkuk ed~r de ı~;~ 
"araları ıle " 1 <l""ik olmn4 imi ver. en Kayserli, kona~d.a daima daha . b lı d kt' feranslar vereceklerdir. Bunlar bu omısyon Un e azı satabilmeJi imiş f ya sulhe tal;p olursa bu defa "' 

g, ahben bulunarak ~cudü ~ hır doktor buluruiurmalt ihtlyatma yem aş yor eme ır. gün hareket edeceklerdir. h dl• d• manya, Amerikadan yar<!.ım gor • 
t ed rdi. O ~ d "b t,.; eş ası a ıyeye Ver 1 Fiat Mürakabe Komisyonu geçen . mell:e başlanıış olan inmlter<ııll 

yaraları ile cıelık. deşık olmuş özü naye e g~~ . e no e..,.. ~ ,,. ııl 
-'-ktor Sili' """"an Bey ıdi Dok'-r Kayserli unuttugu- -'-- tekrar ay Beyoglundaki Beyker bagazası kar,ısında, "nlnız kalacakt:r. -Ya 

pek iiizü tok halisuddem bir Türk'"" -,·- · . "' "'Udll Almanyaya ihraç edilecek Fiat Mürakabe Bürosu memur- • ' 
.... 1ı; parçalanan .. ~·vları ~"---L emnun oldum gayretinden o" l hakkınd:ı ihtıkiır sııçile tahkikat temmuz •·azı',·etı'nı'n tamamen ıı4' 

..r.ıu Türktür. r ~u F""'-'11
""' •m " - yag-lı tohum ve hububat lan şehirde yaptıkları kontro ler ' 

...., · · ' ğn 1 lik istedi ftkat te- ı · b. d t fi tt ' dim açml§ ve magazadan alınan ayak- d•. Zaten bu harbe stırpriz mücad' 
Öted nber' ill te bilh ef jıçın 1 e ve P · um, senı ır erece er e ır ~ iki neticesinde yeniden bazı ihtikar 

d ba:hr
e . ı m e. veb biirmassa - essür ve heyecanla birbirine giren demesi üzerine, Süleyman Bey ge- Almanyaya vmlecek ol8'? . . . . . kabılar ehli vukufa muayene etti- lesi deniyordu. Fransanın mütııfC' 

l"ll ı . ıyeye derın ir · . ~t ve 'koca konak halkı şaşkın şruıkın ö- ce ile sabah arasında iki defa te • tohum ve h~bubat ~acı içın ay. 1b~lerı tespıt etntişlerdir. Bu rilerek fiatları yüksek görmüştü. kesi nekadar hayret verici bir ııt 
~ır ilka etmiş olan bu paşa, ""P- teye beriye koşarak aramakta ol.. kerrür etmiş olan •bu iradei aliy- nlan. lrontenJan 1zmır, :lst~bul ve ımıhtekirler dün tahkikat evrakla- Mürakabe komisyonu o tarihten dise olmuş ise şimdi de İtaJyaıııf 
tanı derya olarak kona_ğuıda refah duklan iğne ipliği bir türlü bula- yenin, iki rütbe birden terfi ola - Mersın Hububat BırliJtlen arasın- rile birlikte Müddiıımumiliğe tes- beri bu ihtikar hadisesi hakkında böylo bir hareketi o derece şaşırO:: 
saltanatı lçınde yaşadıgı zaman - mıyorlardı. İçlerinden birinin aık - cağını ima ve bunu bir lisanı şük- da taksim edilmiştir. İhracat için liın edilmişlerdir. bir türlü harar veremem~ ve niha- olacaktır. Esasen Mister Ruz_~:', 
!ar~ .bile, n~fer karavanasınd~ lına niha~ karşı komşu fe!Od Os- ranla paşaya arzeyledikte ev. et oğ- haru:lıklar Y~~~adır. Bunlardan Üski.ldıırda Mkimi......, yet tahkikat evrakı Vekiilet tara- Romadaki sefiri ha.ta ve 1l1tı1~ 
-diğı yemeklerın zevk ve maneVl - 1 T t d Ank J~- tından tetkik edilmtk üzere An- • -"' ,_ . . . man Beyin hanesine muracaat ge - lıı.m sözü Kayserli söyledi. lradem ıcare mu uru araya il" d 1 8 ada Mister Filipi istirahat için Vnş•"" 
le-zzetmı yıne unuta'."amıştı. .. Hatta di w oradan tedarik edilen iğne ip- geri alınmaz. İki rütbe birden ter- gidiyor ml ıye ca desinde 1 nuroar karaya gönderilmiştir. tonda bulunmasına rağmen nıiiS' 
ramazanlarda konagmm mükellef likle parçalanan yerleri dikildi. Bu fi ettin. Sen de sayü gayretini iki İ.stanbul Mıntaka Ticaret Müdii- Nurettin oğlu Hüseyin 47.20 kuruşa Bey-ker kendi ayakkabılannın !acelen Tiber nehri k•nıırına gii~ 
ııoirasıını ve buradaki b<rçok ncal ameliye esnasında, ~mutat me- misli arttır• mukabelei teşvikiye - rü Sait Rauf Serper yarın akşam satması icap eden sabunları 50 Jı:u.. güya modaya tabi olduğunu, ve fa.. dermiş idi. O zamanlar bu zat" 
ve mul:ıiılıbanın.ı seve seve feda e- tanet ve füturunu asla kaybet • sinde bulundu.• Ankaraya gidecektir. Ticaret mü- ru..,tao satarak ihtikar yaptığından, ıraza bugün 30 liraya satılan bir a- Krala Ruzveltin hususi bir ".'e~ 
deıek if.tar vakti eski . arkadaşları mediğinden yııralarını böyle sür'at Hüseyin Hamit Beyin buvak'a- dürü bir kaç gün Ankarada kala- Pangaltı Halaskar gazi caddesi 161 ıyakkalıının fıatı mcv~~. _ .~e~tık- jını tevdi cd<'Ceği rivayet edılJIV' 
Abınet.ci.kler, Mehroetdkler araıwıa ve meharetle dikenin kim olduğu- ya ait menlrulatına il8ve edilen bu rak Vekaletle muhtelif meseleler numarada Sava Vasi! yanlış fatura ~n sonr.a 7-8 liraya .duştiigunu ıd- idiyse de biLZat sefir bu 5a~i•~ 
filiJı:esine binip koşar.ak. orucun~ nu sordu. Nöbetçi doktoru Süley - kı9tll.l, Süleyman Beyin hatıratında üzerinde temaslarda bulunacak ve tanzim etmekten suçludurlar. dıa Ptmış ve bu miktar bır para tekzi:,. etmiş ve Kraldan hususı b, 
onların saffet. ve samınııyet muıh.i- man Bey olduğu söylendi. Bu zat da aynen bu şekilde mukayyet ol-

1
1üzumlu dfoktillerı alarak İstanbula farkı Riske etmek için mevsimlik k b ı · k · · b' b' b p'" 

f d bo d nl t [ayakkabıların fiatlarına dilediği 8 
" ıstenıe ıçın ıç ır se c. tı' 

ın e za r " .. .. e 0 ar~ ~v: bilatıare bahriye na21n Bozcaadalı duğu oğlu tarafından bana teyit e- avdet edecektir. madığını söylemiş idi. ~laamafılı, 
•ı edılen gıdanın olçu ve nevilerıru Hasan paşa zamanında uzun müd- dilm4;tir. Lokman Hekimı·n Küçük Haberler kadar zam yapmak zaruretinde ol- d " 
t tk"· tm - - if h l'·-·'·'· ıduğunu ı'lerı' sürmü tür. Bu garip avdet ehemmiyetli bir hiı ise -" 
e ,.., e egı vaz e ve a"""""" det bahriye merkez hastanesi mü- Çerkez Hasan vak'asma burada t l"kk' ı kt h"J' k JınıY"' 

konferanıı iddia Vekaletee tetkik edilerek ka. e a ı o unma an a ı a " 
borcu tıilirdı. dürlüğünde ve nazır paşanın samı. şimdi nihayet verirken bu mese • ' d H h · d Am · k Ror1111"' 

K 1 · L .. h Ik hk h · Türkiye Sanat Mektepleri Mezun * Üniversite tarı'h ve coğrafya lrara bag-lanacak:tır . u. er aı e erı ·anın lf 
. ayser ının_ 'UU a . er a!'e - mi nedimliğind<ı bulunmuştur. !leye taallii.k eden ve yine öteden - d h f ı d h lı b' · aset 

k tı h t b d...ı. te- !arı Cemiyetinin tertip ettiği kon- b . A k 1 .. .. tal b l a a aa ' a a can ır sıy . "' a ve ısstya ını ıraz "'"a Ameliyat bittikten sonra Kay- beri münakaşa edilegelen bir cihet şu esı r co OJl zınnresi e e e- kibine başladığına şüphe yok ı• 
barüz ettirmek için, mevhumun ak· serli Süleyman Beye tevcihi iltifat daha vardır ıki bu da, biri bu vak'a- feranslardan birincisi yarın saat rinden bir grup öbür gün Hataya Necibenin bileziğini · 

b 1 d K 'd Ka lız 18,30 da Eminönü H:tlkevinde Lok- h k d kle Birkaç glia evvel de rejiınıll I 
ra a arın an aysen e rs ade la •seni bir derece terfi ettirdim. nın· şahsi bir garaz neticesi yalnız manhekim tarafından verilecektir. are et e erek tetlü r yapacak- alan Hasan mümtaz simalarından ve nazıtli 
Haeı Mustafa efendiden aldığım, dedi. K~-,tanı deryalık salahiyeti H~evin Avni paşanın itl8fını ls - !ardır. 1 da b J ı s· (1 

c Mevzuu (1.-•• mevsiminde hastalık- Hasan isminde birisi, tanıdığı ve ar u unmuş o an ınyor 
dosyamda mevcut mektubundan mahsusasındadır ki fermanlı iline- tihdaf eden bir suikast oldu""' ve ·~ ++ · ') • '- ad 

""" !ar niçin çoğalıyor? Bu hastalıklara * unıversite Rektörü dün vila- evine gidip geldiği Necibenin evine pı nın Fransa ve '-'Pany a 
batta usliip ve imlasını dahi de,,iiiş- raya yani binbaşı rütbesine kadar di~geri de bu kasdın bütün heyeti 

ah karşı yapılacak sıhhi tedbirler) dir. yte müracaat derk talebe biriliği gitmiş, fakat, Necibe bu sefer Ha- sulh yolu aramak için dolav11• 
tirmiyerek aynen şu parçayı - olan zabitanı, iradei seniye istih - \'Ükel.aya ~ilmulü olduğunu iddia 

Gö d riJ - h So"meıtr tati'lı· du"'n baKladı teşkili hakkındaki müracaatın ev- sanı eve almamıştır. Hasan da, ma- olduğn şayi olmnştu. Papanın 
yorum: • · n e en tercumei a- sal etmeksizin kaptanı deryalık eden iki fikir muhalefeti cereya - ~ lb d ııı 

.,, . 't fak"lt 1 . d .. raki muamelesinin tesriini is~- halledcki bakkal Kostiye giderek yı aşın a bilhasa Ruzvelt ile _M 
!in pek ~k noksan ıvardır. Zira iradei a!iyelerile daima terfi etti. nıdır. Bahsimizin hududu haricin- unıversı e ve u e erın e so. ı· B' !'"' .. .. .. deki . 'nde Necibenin kendisini çağırdığını terek bir t"şebbiiste bulnnaCl'I' 
bendeniz liyıltlle bildiğim ıböyle bir rebilirlerdi. de gördüğüm bu münakaşalı key - mestr tatiline dün öğleden sonra fıaalr. . ır ıgın obnilumu~. ani ayılınışıçı K ·ı ri ü ili ü 'd' 

...ı. t iki "tu ~-ı. dold al lüsul "-••lanılınış'"-. Bır· ~ı.. tal...__, __ ..... ıeye geçe ecegı aş tır. söylemiş, kendi de ootinin arka- ı e s r m ş ı ı. 
ve y;aıU · · su n waıi urur. Sabahı, yara e p•n•ıman fiyetin, Kayserli hatıratın<lan ala - ~ "' ...,... """""'..,. sından giderek Nedbe bakkala ka- Hıristiyanlıfın en büyük ınsıı' 
Zira S:vastopolda vukua gelen me- edilirken Süleyman Beyden gör - rak burada zikir ve tahlilinden; çoiı: münasebetle memleketlerine git- * Vilayet idare heyeti azalığına ıııyı açınca içeri girip yukarı ~·"' -~ k • il d-
haretleri ve yedi adada Rum mil- dü'"'~ ihtimam ve liyakat üzerine, uzun süreceği mülahazasile sarfı - mişlerdir. Sömestr tatili 3 Mart Aydın vilayeti idare heyeti azasın- ,~ vı uvvetı e unyanın co 

6~ mış, Necibenin k<J!undan, vaktile zam maddi kudretinı'n elele •et' 
!etinin büyük isyanlarının te.ıkini hastalıihn bir gün evyelki dalgın- nazar eyledim. Pazartesi sabahına kadar devam e- dan Necatinin tayin olundug· u dün 1z kendi aldığı on ~ lira.Wı: bir bile- rek Avrupa ve Afrikayı ve lı 
ve Ruscuk ve mir valiliklerinde lığı tesirile o geceki terfi iradesini (Daha var) dccektir. vilayete bildirilmiştir. ziği çekip almıştır. Necibenin şika- Asyayı kan vr ale§tea koruırıl 
---------------- ~------------------------------ yeti üzerine, Hasan, gasıp ve mes- ihtimali her tarafa hayli üpıil 

ALİ RESULDEN SONRA: müdahaleye mecbur oldular. ıkesıı hal:larına riayeti şarttır. Bu sur, en cüretkiir kölelerinden bir ken masuniyetini ihlil suçile mah- şevk uyandırmııtı. Fakat bütiit',I 
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1 
• Halife, bu müdahaleyi ~ııiaetle ... ~rllan ihlal etmekte devam eder- suikast şebekesi kurarak, başta keme:re verilmiştir. Hasanm muha- hayaller bilhassa Mister ıtaı~t' a g" a l n 0 0 U 0 e T } reddetti. Bol paralar ve ihsanlarla •en .biz de seni tanımayız. Münis olmak üzere Türk beylerini kemesi dün birinci ağır ceza mah- tin son ocakbaşı müsahabe•il• 

kendisınc sım ıkı bağladığı saray D~diler. öldürtmeye hazırlanıyordu. kemesİnde bitirilmiş, hlldisede ga.. ya düşmüş görünüyordu. Çüıılı• 
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halkı ile. muhtelif milletlere men- Kahir, bu tehdit karşısında sen- Bu hazırlık, uzun sfumedi. Sui- sıp mahiyeti görülmemiş, Hasanin zat artık sulh tavassutcu!ğunll' 
sup (Hassa) efradına güvenerek deledi. Türklerle, açıktan açı.ğa kast planı, büyük bir dikkatle ter- bir ay beş gün hapsine, bir buçuk mıyacağmı söylüyordu. Hatta 
(Munis) e, (İbni Mukalle) ye (Ya- çarpu,ınıayı, gozune yediremedi. tip edildi. Ciiniler, muayyen bir gün ay emniyet nezareti altında bulun- ve tavassut şöyle dursun fili b'f 

Dıyecek kadar cür'et gösterdi. halifenın oğullarıru da saraya ge.. labuk) ile oğlu (Ali) ye mukave- Derhal mülayemet göstererek: ve saatte harekete geçecekler .. durulmasına ve cezasının teciline, kilde taraflardan birine iJtiltalı 
Kahir, derhal kadıları ve hakitn- tirtti. Bunlardan da bu" tun" servetle- met ;0 tedi. - Şu ı.alde, bana lazım• olan pa• bil-'mnı'n Nec'"""•e ı'adesın' e karar • ~ " Türk reisleri, ayni zaman<ia öldüre- ~··&· ~J ediyordu. Şimdi de yeni düıl• 

leri getirtti. Kadınla yüzleştirdi. Ve rini istedi_ Hatta,· ikametgıilıların- Bu Türkler evvela· yumusak ha- rayı siz tedarik edin. Ben de mev. kl ve-•..+ir 1 • ce erdi. ....,,,,. • sönıneğe yüz tutan bu meoC 
onun yalan söyledğii tahakkuk e- daki eşya ve kıymettar elbiselerin reket ettiler: kiimle mütenasip bir ömür geçire- ıd 
di 1 W ak al " im Kahirın' du"şu"ncesın· e nazaran·, bu eski ve ihtiyar Avrupıuım ceıı M nce; derha sa ar par arının kendi- - Yii. Emiru üminin! .. Biz seni, yiın.. " 

3 k-" ·-- akl ınd ı.... ı l · · reisler bı'r anda ortadan kalkacak İbrahimin na•aaını alanlar cunda tekı.-ar canlanmağa b•· ' u itU1ll.l ay ar an ....., sine yapı an muame eye ses çikar. hak ve adalete riayetkar olacak d.i.. Dıye, mukabele etti. ,_ v 
aşağı asınız. di ... Tabidir ki, bu emirler de ıcra re bu makama getirttik. Halbuki Munis ile arkadaşları, haksızlık olurlarsa, Samra kışlalarında bulu- Bir gece İbrahlmln önüne çıb- d.ığı rivayeti ileri sürülüyor. ,ı 

Tü k k l · d b kal ral Frank.o eski manada bitar. Dıye, emir verdi, edildı. sen, haksızlığın tatbikine, en yakın !arın önüne geçmek için bu teklifi nan r as er erı e aşsız a- rak 95 kuruş para ile şapkasını al- d 
1 

. 
1 
değild' Dah , 1 

Sabı.k Halıfenin validesi. bu em- Tiirkl~r, sabık halifenin valide- akrabalarından başladın. Elimizde, kabule mecbur oldular. Ve, halüe- cakb. Ve diğer milletlerden mürek- maktan suçlu Kemal ve Ziyanın ev et reıs rr. a ,; 
h ·t B ahit dık L-' · · t d 'ği 1 bul k · · kep olan askerler tar-"·-~an, •- 1 . b · . ,.,_ kendi tabiri ile ve yeni icat ra adi bır tebd.ıt zannettı. Ehemmi- &ine yapıla nmuımıeleye &EB çıkar- a ı namen var. u te sa .uo.<- nın ıs e ı para arı ma ıçm, ""-"N ...... muhakeme eri diın ı:ruıe:ı a15u ce- bir fonniile gure harp haricidır 

Y<' v rmek istemedı. Fakat, köle- mamı.şlardı. Çünkü, mahkemede manı isteriz. eyalet ve vilayetlerle muharebele- !ayca dağıtılacaktı. za mahkemesind" bıtiri~ Kemal ·• 
ı..r tarafından yakalanarak, sara- hakimlere karşı cebir ve tehdit Dediler . re koyuldular. Suikast tertibatı biter bitme:;; 15, Ziya 25 gun hapGe mahkıim ve haleset ve muhabb tinbı IJl'j) 
yın avlusun.da bir nar ağ~ının i«ıllanarak halkın haklarını ayak.- Kahir, dikelmek istedi: Halbuk i Kahirin gösteroiği mü- Kahirin fedaileri harekete geçtiler. cezaları t«il edilmlştir. rilere daha ziyade müte~ec< 
ıi 'lla bas ••aliı asılır asılmaz.. ka- ıla.rı altında çiğneyen bu kadına tat. - Ben, halifeyim. İşlerime, hiç Jayemet, samimi değildi. O, Türk- Tayin olunan günde, birer bahane * Tahtakalede Bozkurt hanında duğu da hiç kimse için hir 
tlııı bu ~kencıeye tahammül ede - bik edilen cezayı, haklı bulmuşlar- kimsenin müdahale etmesini iste- !erin kendisini tehdit ettikleri anda ile (Munis) in, (Yala.buk) un, oğlu oturan Konyalı Hasan oğlu Ali ğildir. Maaınofih ne de ol lıt 
m"ll. Paralan derhal vermiye rıza 1 c1ı. Ha_tta, sabık halifonin. oğulları- mem. derhal kararını vermişti ... Bu ka- (Ali) (.,__, M--L ll ) · Kor..an Sirkecide bır arakadaşile re ile mlina e!Jetleri dosl~~. 

nın ve ı<>111 wı.a e nm beraber bı"r telgraf d'~'"' ta•--'-en Madritte Büvük llrilan"aıv-Co' lerdı. . nın elinde bulunan muhım servetin Diye, cevap verdi . rar, muthişti. k akl ~~,.. •""' ' 
K hi 1 1 ~- es ıka ,.,........ O 1 --·• * on arına girdiler Yava.t yavaş, ..._ek elinden kur'"·lup duşm" u" •, a- miimtaz devlet adamları.od~ a r, para arı aldı. Sefaha ba§>" a ınmasına Wl s Ç rmam,.._ ..... _ zaman Türk er .-=;.erini bir uu '" , ., 

!Mlı Fakat sarayın müsrifane mas- Fakat, bu müsaderelerin çirkin şe- perde daha yükselttiler: Hükılmet erklnının eyaletler ile kuııbanlarının yanlarına sokulmqa yıı.~ kırılmış, Cerrahpaşa hastalıa-ı alan Samuel llor sefirdır 
raflarına, kadınıo parası klti gel- killere döküldüğünü görür görmez 1 - Evet, halifesin ... Fakat halife- muharebeleri devam ederken ha.li1e gayret ettflet', ne ka!dınlaralı: t.edaW. al1ına a- meslekılen gelme )ıormal b~.1 
medi. Bunun üzerine haliN. ııab* art.k hakmılılrJ.ora dııyıuıamadılar; n n, şeriat :ıhkfuııına ttaatı ve h<ır- (Kahir ı de boş durmuyordu. Ence- (Daha var) lmmışta. [Devamı 3 ii•cu sat"' 
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SAYFA -

l[sıv:s~~~=KERt] Dobropolya nedir? 
1 C M A L 1 1918 EylQlünde itilif devletleri şark Kefal - llarya 

"an del Vilki ,. Romanya da -.. ltabin• 1'1'Ploiı ... wuau. d 8 1 
1
. s T ı· L A Fransnı - Alman münaoebellerinde ele- or usunun, u gar cephesini yerdığı Ne de bol çıkıyor bugiinlordo [) M t ki iişiltllk yapmaDl.Jlllır. Almanların koa- f f I d .Ilı mübarek! Hem öyle pek pnb.,lı ı!a 1\.Uzvelt ile 1 5 ;t. ısır s o arı lrolü allmda t*u Parlo ~!eri Po- ve muza er o u ~ u yerdir değil; iri kefallar otuz beşle klrk ' HAZIRLlul Bl k d"li lene ve ka.bineahıe hücuma •en• *" Dobropolya nedir? diye soran va zan : be • ilaryalar yirmi ile olu• arası .. Saat go•• ru"" ştu"" 0 e e } yor mektedlr. B1I. ı:ösierl:tor ld ı.. ... un bii- muhteremokuyucularunınmeralo- Kılçığı biraz çetince, çeşnisi de lü-

I
•LERLIY" QR 1ük saliltlyel.lerie kablııe:re aıınmam- nı tatmL'l etmek istiyorum. Bulga- ABiDiN DAVER 1 ferden, uskuıntudaıı h3yli hafif ol-

V·ı . --o-- Antonesko yeni bir devam e1tikııe vı.ı - &.- tu- ristı:ın, 1915 Birlnciteşrinlnde, AI- makla beraber, ne de olsa beyaz 
l kı Reisicumhurla --0-- :rıı<1 de...,. ed-ıtiri. manya ve müttefiklerinin safında etti balıklardan olduğu için mak-

U ıtı U " • • teşkiJab esasiye ka- Frankonun 1eyahati harbe girdikten sonra, 1918 yılına Bütün bu tahkimata ve Bulgar· buldBr, hazmı hafiftir; öyle pala-
.. mı vazıyet ı Almanlar Man, h l kadar vuı.:ubuıan muııteUıf muvat- ıann çok şiddetli mudaiaasına rağ- mut, torik tilin gibi. insanı tı.ka-

gvor. ÜştÜğÜnÜ söyledi sahilinde 9İ1 i h DUDU azır ıyor ha:•;:ı uı~:ı:-ıaı!::.. =:a fakiyetli muharebelerden . sonra, men Sırplarla Fransızlar Bulgar ~z,Pl~!~ba yedikçe yiyeceği go-
llfıngton 12 (AA) D N B ki" . . vna Bükreş, 12 (A.A.) - Stefani a- İlaly& ile İ.n&il~re anamda altdl ....;.. Tardımllürk ve A;mkan kuvveUennl,.:.~ cephesini yardılar. İntikam bıssile ır. L--~-5:. .. ,ıa,1 baıık)a~ası ortada, 

'Nt!tlde • . . - . . .: na 1 IÇlft ma jansından: -ner bir miila-e proJeolndea y e ~.a eıkı_nyaya yer "'Y"......- yanan Sırplar, müthiş bir gayret ÇGr...,,. ~a o ma.· ü~ere !IOfra. 
iılıçı.ı.ıı 11 Willki<?, Roosevelt'le bir techı"z ediyor İktısadi işleri tanzim nezareti mı hahsedll4lit ı:thl mihYer .ıe.ıeu-ın ti. 1915 ~ Seliinıge çıkmış, Make- ve şiddetle harbetmişlerdi. Cephe 1 Janta ~fir afrlıyabilır. 
llıut ı:aa1 gorıişmüştür. Mülakatı ;ır stoklarını yedlerinde bulunduğu Cebelüttanl<a ~ -Jeslnd,. donyada ilerledikte.n sonra Bulg~ yarlldıktan 90nra, İtilaf orduları, Tabii ıskaraaı olamu, belki bunu 
lııgi~ \ViJJkie, Reisiciiımhurla Londra, 12 (A.A.) _ Mllr .ümseler nezdinde Bloke etmeğe .ıe ı.ı.ı-1~. !ar tarafından 8"rl at~ak mıu- ıüratle ilerliyerek Negotin _ Kaw- da yapanlar oha anıma ıskarası 
•- e Ve İrlandadaki vazı'yet ile takil B-'An.a aı··- bl"'~.· tuf bı'r kanun l•yihası hazırla- n-~•- eoı , ~·~ tahkcm Bulgar cephesının Cenu- da h tt tutar ""Y~lın. ~ ~ ...... r- .na . " . - ombta nuı .. vı.ı mulıa""' . İ . • r a ını ak Bulgar ordusu- bir teYe benzemez; tavası ru. solda 
ela g' _ ıl~! ~umi vaziyet hakkın- nalı: üzeredir. Ordu, memleketın ıvaı._ı Pelenlıı ta.......ıııe bir müta- buna yerleşmış olan tilaf devlet- nu ikiye ayırmışlardır. 5Jfırdır S kk b lk' b' 
\V~uğünü söylemiştir. Belçika, Hollandadan yakın- iahill istihlaki ve ihracat için mat- reke ı- edil-tini " Marq&l ile !erinin Ş&rk ordusu, 14 Eylül 1918 Taarruz büyük b' .. ati inki nlrııe de ::~ den ek 

1 

• ır~z ·i·e-
lleyda ıe'. .~Yni zamanda ünsiyet larda gelmiş olan yolcular, Al- liıp olan mısırlar, ancak nezaretin Generalln İni&'illa n İlal7aa mıın.hhae- günü sabahleyin, mahut Fransız . ır sur .. e . - Ben evve . gu ~ ~~ ayı~ ~sı ır. 
Iİııin d ettıgı İngiliz istihsal usulle· • manların istil6. J.lmenlarında müsaadesile ve tespit edilecek fiat !arife Fran.sanm cenubunda ~rüşıalit Mareşali Franchet d'Esperey (Fran şaf etmiş ve 

21 Eyliıl gunu 11 mel bö ~ lısl gün ılnryadan sıgara 
~l e . konuşulmalarına mevzu toplar ve küçük tanklar nakli üzerinden teslim olunacaktır. lolduld ... ını iddia etmekledlr. şe Despere) nin kumandasında ola- Alınan ordusu adını taşıyan haki- f ~· Bya!'tırdun, taz~ t~ze pek en-
~ ettığını ilave etmiştir. için mavnalar techiz etmekte Sükun Devam Ediyor NeVTol'.lt Tim .. ıraacle8I ı... General rak taarruza geçmişti, 600 topun katte Bulgar kıt'alıınndan mürek- e~ 11 ay~tı da erte..ı sabah çayla 

'tıkanın ılahlanma prognunı olduğunu bildirmektedır. Bu Dahili vaziyet hakkında bir teb- IFranlto ııe. lllmollnlntn AYl'Qla harbine bazıları iki bin metreden yıiksek: kep olup yalnız kumandanı ve kur- pe . ena açın~şlı. . , 
"-,., Unda bir vazife kabul edip mavnalara topçu ve tank kıt'a- ı·"" son 24 saat zarfında memle- lavas&ul toın va-ıımı. oıaa prllar hak dağlan inleten ateşile başlamıştı. Etın pahalılıgındaıı şıkayet &o i::'" ,ece·· tte hmil' w ı6~e • .. mayı ve pek mahdut kıt'alan Al· d "" lıö gı sonılduğu zaman Will- larırun seri sure ta ı ket dahilinde sükiın hüküm sürmüş kında ~ 1ıa1>eır yermeı..ıe- Güriiltülerile başlıyan bu muha- ma . . enler ne duruyorlar? Yanaşsın· 
.ı....·~~le bır şeyin bahis mevzuu ihracı için bir nevi açılır kapa- olduğu bilidirilmektedir. dlr. rebe vukubulurken Bulgar ordusu n n o~n ord~ hiç bır yerde tut_u- lar kefala, ilhyaya! Eğer onun pi& 
~gın, söy1eıııiştir. nır iskele takılmaktadır. Bu Bükreşte 3.428 kişi tevki:f edilmiş ,.,,~ ~ı1me"' it~ teıptıfın9 450.000 kişiden fazla idi ve kısmen deamBıyol du_. tBır ta;rtafrektan 21! Eylul· kisinden, haşl::ma."1Ddan, bıktılana 

t.. 
1 

yru zamanda mo- . . ..... • .en ~. aı· il K u garıs an mu a e ısterken benim 'b· b' .. _ • ah rıJ mavna ara a ve bunlardan 827 k~ aerbest bı:ra.. •Sııllı ıaamın- ~ ı:lrifll- bir Alman Gener ı e urmayı- diğer t ft Ü k"b" . ııı ı ıru aa sıgara, y ut 
l idelfı"yanın ı•talyan törler de kxınulııurktadır.anlMa- kılmıştır .. Eyaletlerde 4.117 kişi m1şı1r ld, buadaa _ • .,.h .. ;mata• •·ının idaresinde bulunuyordu. Müt. 11 . . aArlma an ds u un cıkvennded a ~ böreiini. batta pilıivmı yap-
ı.. amafih yolcular bu mav a- . . . . ,_ . . k' . idi ıneı an or usunu teş il en 1 tmnnl . . 
::-ahalJesinde infı"Ja"k nn ancak fevkalade sakin bir tevkif edi~ır'. . .. .. mıımi oıaraı. tatııı..,,. yalı•I h~ detIIM tefıkler de takrıben 5~.000 .. ışı.. · 90,000 kişı tamamile ihata cdilmi _ .u. Rem buas da acele etsın-.,~ ~ Nazırlar _meclisi, dünkü ~lan- Altdenbde muhaaemalm bırakıım- Bulgarların 2060 makıne!ı t.ufegıne ti. Mütareke 29 E lfıl ünü imzal! ler, çünkti, havalar böyle giderM 
i'ı~0"1t, 12 (A.A. )- Havas: havada denize açılabil tısında ezcumk! gençlığın cezn su- neticesi çıkMıakllr'.» ve 1850 topuna mukabil muttefik- dı v 30 E lCıl Y. - g ... 1 . en,.., bet gll.n !IODn da kefalı da, 
~e lfiyanın İtalyan mahalle- rini ilave etmektedir. rette terbiyesini yeniden tensile et- Bıitön bu lahmlnlenka ııaıı~Islnla terin 2680 makineli tüfeği ve 2070 k . e . .. y gunu og eyın ateş iliry- da, uskumrusu da istav-
lıi; · gaz borularında vukubulan. meğe karar verm4tir. Gençler, doğnı olduiıma _....,.. heniiıı mllm- topları, Bulgarlı;rın, Almanların 80 t!q·Jd~. Mutareke şartları tam bir ridi de çinızlapr. Ondan so~n işi-
)lıı~Qk neticesinde büyük bir RESMi HARP mllli ve vatani bir sulha sahip ola- l<Uıı detııdlr. - .. -tayı kM'i- müttefiklerin ise 200 tayynresi var- limıyet ifade edıyordu. il.İs ba bekleyin h · kaJ.. 
._ i' n ZUhur etmiştir. Ankaz altın- ca.k surette yetiştirileceklerdir. 1•U• -- _._ ki i.oı>anJ'• mıı.- dı. Fakat Bulgarlar yülael< dağlu , İti!M ordusu, 14 Eyliılden 19 Ey- kanıro ueroti 
!tlı ~Ye kadar beş ölü ve 40 ya· T E BL 1 GLERI ~11~ Yeni TeşkiUitı EBQ.riye ::!:..yanında ı-ı.e ~ l<&rW ye- üzerinde, uzun zamandan beri mü- lule kadar geçen 15_ gün içınde Bul-

İİl 8rılınıştır. Bir çok cesetler Iyi malumat almakta olan ma- hlm talıkima\ yapmışlardı. Taar· ga;' ordusunu mağlup etmış, 100,000 
Ctıi,::"kaz altınd~dır. lTALYAN TEBIJC;l hafile. göre General .• Anton'.'5"11: ltalyada ikbaadi buhran ruzun yapıldığı Moglena mınta- es

1
r. 800 top, 30,000. hayvan, 1,300 

ıııt.s:n bır Şurült maddeleT 
12 

( • •) İta! tebll. devletin yeni teşkilatı esası~esı Lwdra.dan ...,..,. ltalıerlen P"' itaı- lı.ıı.sı.nda arazi çok sarptı. Dımdik ;ago~, 200 lok~ınotıf alınıştı. Çar 1 !. :. ua t balosu 
liç ıı.· ~ .. da infilak ~ul- . :tlcma, ,._,._ - yan hakkında bir kanun nşredecektir. yayı sulhe sevl<ad .. mtllılm lktnadi ı- yamaçlarla birbırlerınden ~ılan erdınand 3 Bırıncıteşrinde ta~ ve 
lftq,, lş.i. olerek sekiz kişi yara- ği : . . _ miller mevcullv. ııa bmasla mülelıM- yüksek tepeler, 2525 metre ırtifa- tahtını terketmek . me~~urıyetinde • ? yın 22 de 

'-- Ymıancephesindedevnye~ Jı a ly an la r ı n sıslar bır r&PW ....,.elm~lerdlr. Buna ındaki Kaymak Çalandan 1919 met. kaldı. Dobropolya ışte Itıl~ devlet- Bu - •I - - ... ...- • 

~ rebeleri o~ bataryaların faali- ~"'.:" asalm1' •lu m&dd.el~ b-bai. re irtifaındaki Mola Rupaya kadar lerı şark ord~s~nun müstahkem ııintle TaUlnı G..ı- l&lonlanııd& v.-
1\Urijk H b 1 Jyeti görülmüştür. Son günler zar· •kJ • d'" . ya .. h maddeler, odnn komiiril. kauovk muazzam bir duvar halınde uzanı- Bulgar cephesını yardığı ve arka- rOocektlr. 
~ a er er L_,,_ ... muh--'--lerde Arnavutluk 1 ı ısa ı vazı - de~ .... petroldilr. Bllnb.r. ıw,.aıwı u- yor buradan da Demirkapı Boğa- sından da iki hafta içinde Bulgaris- tlrllen arilotl- fnltalide bir yaqeı. 
~ıı.. taki ha ıra tleri dördüncü • d • • d ... "/ · zına kadar gidiyorou. Bu tabii du- mag up e ıgı me ur bır mey- llrO.,, aıtısııene lelıl<aliıde bir nqote - ,ı.u.....,... ıu-.:uc.o b&lii.t maddeler!ıdlr Ve Jlalya bıuılan ' tanı -ı · tt'" şh • 

;;:: İsviçre .ilk defa olarak hava ro':u. ::. m::arebelerine , g et l e l Yl e gz :::.ı:111~.~.:'.' ı!ı": = varın yüksek tepelerinden Floka :: muhareılesinin ve zaferin iımıi- ı~..-=::e:::::."'ı!..e &eDı:tn ı...-
•ı saaıtaz saatı kullanacaktır. iştirak etmek ve bu suretle muzaf· kom.yıılannda.ıı ve Almanyadan ledılrllt 12363, .Sokol 1825, Dcb~opolya 1830, ,.on ..., ~eler - edllmlt ı.uı--
edile~~. 4/5 Mayıs gecem tat- [ferane hareketlere ve devamlı ve kafi mıklarda hububat mrcbwiyetinde !taldı. Harbe ,ırm..ı ... Kravısta 1716, Veternık 1740, Ko- - Dobropolyada Bulgar milletının lmaltladır. 

~ l.iı ~ı zannedilmektedır. !müessir yardımlarda bulunmak su- evvel uıunc Uereddiil ıe bwıdan ileri zi~ak 1850, Kuçkof Kmncn 1800, uç s~nelik azi.m .r~~'«.arlıkları ta- 0 ı:eceJ'• _b..., .- u. -. -ı :M 
a,, bo.n. Portckı1.de kam Mou w· te .. tınişlerdir ve mahrukat yok gelm'llı. llrbltı ıu.a bir samanda bl· Gıurof Kam~n 1850, Blatcc 1612, mamıle hıçe ındıgı ıçındır ki bu- de mtlpr ed•eelı otan ııaıo a-ı..sı 

,ere ın bo b re e mayuz e · 6 tr ·d· B d ·ı ·· k'' ı . 
11 

ta en bir Alman m ar- . . . , . Londra 
12 

(A.A..) _ Salibi .- te.-ellne kaıı&M cellrdltı:lerinden ı:lr- Cena 20 5 .me e ı ı. u ag ar, gun ıı Bı;lgar zimamdarlanna matbua&muan .. •· llmlıı muharrirleri-
~ Yaresinin mürettebatından Şrmali Afri.kaad ış ara değer hır kaynal<ıa,;. İtalyada lkbsad.i vazi)':ı halı. mişlerdl. Harp -.ııea hükiimel lahdH Bulgarlar tarabndan birer kale ha- Dobropolya'yı unutmayınız, diyo- ınln -U, kQOmetll J'astlan •e mrşhur 
~t ay ve beş Moureye 20 kı- haber yoktur. kında yapılan bir lellıl.k nellceleri n .. - kararlan almıya mecbv kalDUflı. linP "ıku1mu•tu. ru2. k&rlbllirlsllerım.m tt.ımlerlle dolu o· 
ııı e tnesafode bulunan Fafara· Şarki Afrikada Cheren mıntaka- ıredllmiştir. Bil tel.kilr. İtalya hul<Uıııf'l.i Bıııüııkü UlıalU italyada normal bir !aralı daveUllere cı..:ıııı~ı.~.---

Tt ~~f tutulmaktadır. sında dün bütün gün iki taraf tay- tarafından lliı.n edilen ledblrlere lııll- l.ktısadi ,..;Wyella ldaaıı:ıılna Ufl ıet· (" \ \ r ) 
atı;."'Ulid: Efe ajansının bir tel- yarelerinin de iştirakile şiddetli naden mölebaw•l•r taratmdan ;rap&!- ıııea. OKUYUCU L p OL 1 S M A H KEME LE R Vltaı.~ l\azaran Fastaki İspanyol 'muharebeler olmuştur. ımtm. Amerikanm YaZİ~tİ V E 

- k .' u· t f d 1 . Bububal, J'ai madd•l•ri, odua it- MEKTUPLARI ile . omıser gi ara ın an 10 ve 11 Şubat tarıhk!rinde ııe- rii. ıoıenmenıtt panııak, kuaçıılr. derl ve -. u..ı. l&rlt ....ı,.-1 ,..... """------------------------

' bır ka:arnamede, Tanca- :ele~ düş:ın~ tayyareleri Ca~ pelrol ütt ml.kiarda _.. ... -.,..... kıından"" dlk1t..ıe lalt ... devam --1 Ba i.tülanın cevabı Tevkı·f edı·ıen baharat-
. '% ~bir gümrük ve para re- uzerıne bır mıktar bomba atm.ıı ı.se maddeler arasındadır. ...ı.ledlr Dit• ıaraf1aıı. demokrasltere ' 

. 'l'.hbaglı olacağı bildirilmekte- de mühim hasar yoktur. Batiıı.aı ca~~ ~delerlnhı_!~~-oı yardim ti,- u- ll&rlel.fea'nde ~ 1 ne zaman verilecek? 

h 
-ıcada p ahil ld or .arın- 7a.p ması eDU"..-............ an .. Ok c-•---.-.l:an a1.u Bayillt 

'{# ald .. eçeta da d o u- lesbltı iti ııı.ra için yeni bir yeııflta ... itik ediliyor. Vlllıl uaa eneumealnde DY• .....-- ~.. b ld 
t* davuı c butün paraiar serbestçe Gümüşanede zelzele auliine ..... lefkll et.mel< ....... karariaf- miilaleır.larmı 1ıiy!0111.1f, Blrietjlk "--1 ~~~...: J'~u=~-'= 1 çıla r ser est hı rakı 1 

• l\io-,ı edecektir, .. jtın~ Bundan malıa&I malıalli lsllh- rlkanm menfaall ıı.ıumunlan 117Uııuwı ~- ld: 
~Ilı; e·ıaııeiro: (Stefani) Dün Gümüşhane, 12 (A.A.) - Dun ,lal.in en I;rl bir l"kilde ı.a.1ıanı1muı " clerhal kalıal edllmeoinl 11s1emı.ıır. vıı. ! • 7/IZ/Ht larihlDde Kırtıtarc- 1 
""' 18 Y•oın 'kmal tm . lan b h t 1 .. _ burada orta oiddet- naldlyalm ascarlye indirilmesi ldL iti İnı:lltcre matI&p edilirse Amerllta- llnde asker olaa bir akrabama 
-..iı~.ı.ı::-:' ı ı e emış o sa a saa uc .,. . Keza bam pamukla ,.ıın ve derl -. 11111 bir kao u ı.lnde mlbverlo ıeı. ıı.-...__, .~ b lek ti ed bir Pans-altı post&haneslne tevdlea 
.. ,~ n ecne i mem e e- ite ve bir ı;aniye devam en r1ae 4e lalıdldal konolm1111<ur. ,ına harbe - olacaCuu a671emit- 134 miirslle n.........ııe ı baouk 
~ t etmelerine müsade eden 1 ize! ımuştur. Hasar yoktur. Yalnn ııl&ııdard Uplıo ltDJMiıın imaH- itir. ı.llohalı bir pake! pndenlim. 17 
~ Sto~e intişar etmiştir. ıze e 0 

• , • ne müııaade eclllmlfllr. oıomobll ı&.ıilı-1 aYrdıa Iiylh_,. 11t halla ~ ı:tlD lıJıdar evvel bu akrabam bu· 

Pahalı kereste satan Mihal de on 
beş gün hapse mahkum oldu 

· e "'IOlm: Bir askeri tayyare, ICra IF aruıun 21 ıncı teri •••cııclunun da tesblll emredilmiş yandaıı çılunau malı temeldir. raya phnee pak.eli alm.anwı ol· 
~ . U~u yaparken yere düş- doğum yılı ve vesilıalarda esaoen pek mahdut o· Dil 'r ıaratıuı Almanyanın gltla " duiunu ötrendim. Pe>tahan<Ye 
e ıcınde . ıaıı pelnl mlktan yu..te so lensi! oı ... - 1 a .. a.cak ııam mMd•l•re ı:un ceotlkoe b'.>r istida ııe bundan tam 17 Klla Kilosunu 220 kuruşa satrnalan ı Sıimrbanka sattığı keresteler i. 

,,.teıe(0lın Ytangın çıkmı~t.ır. Pi- Vicby, 12 (A.A. >--:Kral F~ • ...-. IMi.>acı ari<Yer'.. Banan ıeın iıaın Al· .,·veı yani !5 İkhıclltanan 1941 lazım gelen Yenibaharı 270 kuruşa çin fazla fiat istiyen ve bu suretle 
"'il oiaıı k~ .. ur. ~a51t'.ık yap- •21 inci doğum senesının tesıdi mu· vem .... mal- ı:öre. ~a ta- lllalll'•d'lll bilJ'iilı Y&l"duııt bekIIy-. J tarihinde müracaal euım. cBI& sattıkları için asliye ikinci ceu 14 metre mikabı kerestede 20 lira 
!atalıdq, Uçülı: zabıt, agır suret- befl Mısır elçisi Fahri paşa rafındall ııaı~aya halm .... miktarda Munferit sulb ri'l'~Yril datnı loe u- •l&e .ııdlceyi blldlrirlu d~Ier. mahkemesine verilen Mısırçarşısın- fazla para alan kereste taciri ML'oa-
"< 'l'ıııı · nası:. ı e. . . . 7apolaa asken yanbm mueııs!r bir su· keri oldllfu luıdar lltlnacll ndyetto de 17 giin ge9t1, hl<> ıes seda eıkıiıadL d 
etine ca, (Stefani): Bir İspanyol bır oğle zıyafetı vermışt.ır. . .. retle yapılmak tcabeU.Iii takdirde jıaı. aıiicaalr oklutu mô&ltl<aktn. Atrll<ada 1 Setıcenin ne oldniunu merak el· a Baharatçı Cemal ve Sıtkı ile lin mevkufen yapıl.makta olan mu-

,.,~ ~nsup olan ve Kanarya Davetliler arasında Türlti~ bıii· 1anm lhÖJ'""! ol&cak lkl.ı8MU .~nlunıa muzaffer dalı! oı.u• llılloadi vuiyell· ı mem la.l>litllr. Bu kabil ı.ıer kıla toptan baharat taciri Manoel Sa. hakemesi asli)'i! ikinci ceza mahke-
·~ıdan g 

1 
. Erkin, h · · e- e1ıemm1YeU It.&ll'a ile ..ıu .......-- ili ckillla m ..ıı. de m.tıracaaı ııaiılplerlııln ..,......,. portanın muhakemelerine dün de- mesinde "··'-""-''-'· M'hal 

1 l layy e. mekte bulunan bir yük elçisi Behiç arıcıye n . olaa Almaulan büyük bir lllllb& ..ı.ıa- / beklemesi mi ıa.mceıoceldlrT ne•><....-ııuuıw...,, ı ~n11 '111 aresı, fırtına yüzünden ızareti fevkallde saWıiyetli elçısı da bulıkJnal<tır. Li'!>yada bareki.t Bana bir an ...... ı oenP yerllmeel vam edilmiştir. Manoel 
500 

lira, 15 gün hapisle 50 Hnı para cezasına 
grı, geı~ll'arğa.k Fransız sahillerine Lagarde Irak, İran ve Arabistan •-~·~ ~r11, ıı .. ·-~ ,_ ı ~ alt.kadartann -" dikkati- fCaelemtlalletahSlıtkı :i:,erlyu.di·~ lirBa hke- mahkiım edi.lmif, 15 gün müddetle 

ı,, <me e b••' • . •-•·•· ....,... -- a•tte ™w nett=· ili ııelhetmenı.t rica ederim.• e ıye ış er r a a---· .. -. F'ralıs ....,amıştır. Bu ~ay- elçileri nazarı dikkatı celbewu•rır. Amerikanın yeni Londra de balmıdDklaıma dair yoıoJ bir haber Okn•ucumuun b• lllleilnl fa. ratçıların satış muameleleri~in def- de düldcAııının kapatıhnasma karar 
~'- ız avcı tayyaresı ta- lk" . f' · H 1 ·ı ·· ·· tü" ~· 1e1ı~- h ~ ıı .,_,....._. ll(ibal b be - -~ :-:-ı> edilm' - l tayın ae ın u 1 e COl'Uf . ,.oı.ı..r. Çal......,...... ·-et.. lanbul Posta 11111dllrlllfllnlbı ıııa- ı~ler üzerinde tet.kikine karar ve- verw ...... w. u on ş ~nu 

~ bir kaç d f lf ;e a':ı·taıı .Ankara, 
12 

(İkdam Muhabirin- Vaşington, 12 (A.A.) - Stefani: den hllr ,.._ n"';9"ert Flzaam - un cllldı:alin• ...-lb'-. - ·rilerek muhakeme bafka güne bl- mevkut olıınık doldıuduCıı ıçın 
i Yy~ bue a a eş e ış · •~- bul ticaret mahkeme· Amerikanın yeni Loodra seli- kesi Menuk'u ..,,., ek ---.. Wn l rakılmıştır tahliye olnı•TTıthrr. 
ilde......_ .' yüzden Fas sa den) - ı:; ... n . . da,.. üdde'- . J h Vinant Vaşingtona gelmiş l<Uometre ...,nı- war alfas edenılt der. Bil ...... u..ta • .. bir ,._ . 
. ~".:-e uımeğe mecbur ol- si azalığına eski Emir ıı• m ı 11 0 n ' . • . . bir velt ....-ıan ole ..,_ ı.ı-... 11a m· ..ıı- .._ 
··-..z memurları, bütün umumisi, Feth~ tapu ve kadastro ,.e Ingılter~e sıyası v~ife:'.ı .hak.. luıvvdl«ln Talla..__ 1000 ld- ..... ...ıa ı 7 E • K•• •• .. •• 
levlti.f etmişlerdir. müfettişliğine Kadıköy kadastro jkında Hull ile uzun ~ır gonışım.e il'uu:ıttye kadar'"' Trablıu Prhe 7 a1t- rillliJ'or. M. iL Srar Ve erO'.lll Omurcuyu vu• 

(A. A.) müdürü Sıtkı tayin e<lilmişl<!rdir. yapmıştır. ,_... eldııt.lanM ...__ ı.ııa. . kaçakçısıtutuldu ran a f a b a C l 

iiYiiJı: • • .. . ~" Jaluıt ve nizamı cedidi vıkmak, bu I - Yeniceriler nasıl olur da frerıic çeri ağasına y~ynn · . • S .. J tarı hı roman: 20 •• •• •• •• ? .
1 

suretıe heyuıa gibi tutuımak iste • kıyafetine g1rm1ş oıan askerıerıe Dedi. ııunun nzer1ne padişah. B l d b" . . . Dü . " tan A . N 1 Oldurüldu • 1 nilen devleti aliyveyi altüst ı;cHo :beraber olabilir .. Ve onların uaııı.. . -.Yok v=na, dursun.. Vazgeç- un :?-r. an . ırın~n evın n sorgusu yapıldık-
-=- - zız a:• M ., __ , .,. --awel J. Kargaşalığa vurmak, bul' dan ıstı. !na girip kon~!llr... timDemıstemt.emB··· k n şına derhal -- de kullıyetlı eroın çıkb tan sonra tevkif edildi 

h, --- - ·•azan: . .-.... .......- , - fade ederek Rus ordularına yol aç- .. . ış ı. u, 
0 

u . . . . ' - ı 
i:'..1':t .\ti mak ve Rumların, Bulgarların, Musa na..a, fUnlan da soyleti niçerileri ııkulağına erıştırıldı. Bu- Llleüde oturan Hasanla metresi Geçen hafta Vefac!a ~ " 
."'llı. Ve Paşaya Mısın terkedi- !maneatkar davranmaktan başka 

1 
tnahların istiklalini te- yordu: nun üzerine: Hatice esrar satarlarken yakalan- Almıet adında 1D kiti ıle bir arpa 

it kabui onu Mısır hükümdarı bir şey yapamadı. Sıqı arın, ektL _Biz Jruloıtlu ıwı.u ve eba an - Vay .. Bektaşy~n ?"a~a ııe- ~ sabıkalı Kazımdan aldıkla- satmak meselesinden ~a".:P .. ede: 
~R•Iııı . ediyorlardı. Rusya He Tuna boyunda muha- mın ~~lem . ced yeniçeriyiz, nizamı cedit elbl- diı;ah kasdetmek nıyetındedir. rını s<iylemişler, hepsi yakalanarak kem aralhına ~ kaınurcu Hu-
lııİıeı ~rtlin tnaksadı aşikar idi. rebe de\faın ediyordu. (H. 1222). İhtilal hasıl ol~u. tHben;d de ;!,~ıa~ sesini criyıneyiz. Diyerek hafi müzakerelere bq- haklarında takibata geçilmiştir. aeyını ı..banca ile ayağından ağır 
~I Paşa ef İsmail kalesi nam hesab na v cu u u. ladıl B .. · e münferit * 9Uiette yarahyan arııhacı Haydar 

an Osııı Yl, devlet metbu- Ruslar on yedi d a t oca zı ulema ve softa Artık. ateş başlamıştı. Üçüncü ar.. unun ~erın la tuttu- Aksarayda oturan Selime Krzıl yPk•lanarak dün adliyeye verilınlf, 
~r.Aıı,<.l~~ak v:~t~~D.m~t~e ~şı 1üzerine Jı.ücuın ettikl:r~:~:~ 11:;; ındı •.. Halkın bir .kısın: Sellin, bu isyanın başlamasına se- ~v~:a~~~a:İza::ed~t taraf _ ;:~ yakalantrut. adliyeye veril. Sultan.ahmet birinci sulh cez.a mah-

ra dı. Su ıaıını ılan ettır- hafız Gazı Kasım Paş • .
1 

'da berab rdi. Bunlar, şöyle bağı - bep olacak bir hatada da bulundu. !tarları ile Bektaı;yan ocağı babayi- ' .. .. kemesinde sorgusu yapıhnıı;tır. 
'l>~ay 1 suret hasıl olduktan Ağanın kahrınıane müd.ıfaası ı e la dı · Cuma seia.mlı~ üçüncü Selim, j!itleri arasında mahalle ikitali ~ * Kuçükıpazarda Ta~anlı Çet- Haydar, mahkemede: 
g\lçıtııı Yalnız olarak avuçla- . bur edilmiştir. n;or r · . . . . . cedi me sokağında oturan Nesrın bır pa- - Benıın yan.unda tabanca yok.. 

~~1iluı ~k, ve ya~. yavaş Mı 
1 

rı~:1:: Mustafa Paşa dahi Yer. - Islahat ve nizamı cedıt kUir- nızamı cedıt aj!asına. (Scloban ba- !adı. ~enıee~ilerle ~ b!;- ket eroin satarken yakalanmış, ad- tu. Biz Kiıl1lil .. v.e A1'."'etle kavga 
"1 •sır 

0 
erek hululü muslihane .. ,.. en Rus fırkası Jiktir •.• Şer'e muhaliftir... şı) • . ker.enn!n. ıl~ g aç üyeye verilmiştir. ederken kom~ Huseyın de ara-

~ti . llt sına hakim 
1 

kt gok u m":hasara ed ek okülli telefat Etlniki Etirva emeline muvaffak - Ağa, ordu gıtti, 1stanbul hali, mahalde bırbırleri üzerine tasallut ya girdi .. Bu ualıit, bir tabanca 
~!er h 0 ma ı. uzerıne hucwn eder · laf koyluklarda yeniçen az kaldı A.. ederek kitaller \'e döğüşler v ude * Eroın satmaktan sabıkalı Kur· patladı Hüseyin ayağından ya a 

Y r~ si arp~ muvaffak ola.. verdimııştL . .. . tahtta ~:i;ı:tu. l~~~~~:s B:;" ~~ •caba nizamı cedit askerinden. her gctircıiler. tuluşta oturan Sava Gavrilidls bir landı. ~ wrdllğunu bilmi;;. 
~t l{t!h 1 r.ıe yaptılar... Fakat h bın tn\l.t.ıı:5i. payı . k d di. kulluğa uçer tıeı;er adam koysam Musa ı:ıa•a, veziri Azam vekili ol- P,:ı.ket eroın satarke.n yakalanmı., l"lml. ı:u.seyıni vuran ben det m, 
%ı ttt_ e Ali paşa, iatiklA- oluyordu. lsvan ve ihtilal em~le1'. Bekt<?şyan ocağı azanı evır münasıp olur mu? d • .. ti h tür!" ku t Un.. Ü2CT:I aranınca da, yedi paket daha demiştir . 

~u İı;tanbulda merhun o- belirmisü. Etin.iki Etirya oemı~ Sadaret kaymak ını Mu a paşa Dı . ce Sekban başı Arif ağa· ugu .cı,,e e er u vv~ ~ eroin bulunımıştur. Bunları nere- Hakim Reşlt, Hırydann teW.ifiı:ıe 
11'1 da defterdar olarak Mı- gayet faal bir hal~e idı. Dahilde ııı- \'e sair devlet ricalı <it Bektaş an _ ~ü ferman efendıınızındır. ~ idi. Bekta~an ocal'.1m körük - den aldığı sonılunca, sabı:kalı ero- karın vermiştir. 

!ı. Osıxı . yan tevlıt etmat ıçln butün hazır- a,.;le beraber idiler Hatta, . liyordıı. Ve Efuıiki Etirvaya lıb- . .. 
ar anlı hü.kümeti bu ""' '~-' tın L Bektaşyan oc 6' .. LAkin yenıÇf'.n ağası ocduyu huma- . -~ ine erden Hıranttan aldığını 90Y- yap:ılan aramada da kül!' tı· ... 

l.t ilSJ.ıı"- ı.ı.ıuarını HW11U e tl Ialtmdan a t bul - d d B '--· ada b' ekil'-- met ediy~»uU. · · ıye 1 mı,.-t~et .- kendi valisi o- ocağını ııılaha1 ve nızamı cedit a- 6 re e e a u yun a ır. en uur ır v ... ~ lenuş; Hırantuı Yeruşehirde Suyo.. ıtarda eroin bulunmu tur. Her ıJci. 
.\ti llllfaya karşı mü- leyhine ~ Maksada JB- .lwyorlanb' lunuzum. İrade buyurulur a yem· (Dılh4 WT) lu ııolaı~ l8 numaralı evinde si de adliyeye wrilmıştır. 



SATJl'A-4 

• 
(Baş tara& 2: inci sayfada) 

Bulgaristanda Tavassut mu? Türkiyeyi tazyik 
cııa. tarafı ı iaci eayfada ı 

[ilet tarafı l hıei sayfada] lomat değildi:r. BilMUs nüfuzlu si-
Be1grad, ıı (A.A.) - B. B. C.: Raınanyanın Almanlar tara· yuf ricalden biridir ki Madridln, 
Bulga:rlstana çok nUlttarda Al· iından harekat üssü olarak Cebelüttank ve §İmali Afrika ve 

nıan tayyareleri geldiği diplcımatik kullanıhnasıru kabul e+...;•tir. Akdeniz meselele:rinin kesbettikleri 
ınahfellerde teyit edilmektedir. ......,. n 'L d ı il Jı Diplomatik muharrir, Bul· az .... ı:namcıı:ra o ay;ıs e, ean ve 

f,...;ıı.z 1ıfotbwıtının Ne....ı.yııtı siyasi b'- d .. ,.., ktas lm 
g• • garistanlıı Sovyetler Birliği ~ u .. wm DO ı o ası 

Londra, 12 (A.A.) - Müstakil arasında bu kış aktedilecek üzerine müstacelen oraya göttderil-
l'ıansız ajansı bildiriyor: bir tedafüi pakt imzasından miştir. Vazifesi Falanj hükfuııetiııi 

İngiltere ile Romanya ıınısında İngilterenin Bulgaristanı .sar- ihtiyatsııı bir adım atmaktan me-
dipkunatik münasebetlerin kesil- fınazar ettirmiş olduğu hak- netmeğe çalıflllak ve ateşli hariciye 
mem ve Bulgaristanm yakında Al· kındaki Sovyet iddiasını tek- nazırı Suneri teskin eylemektedir. 
man1ar ta.rat:ından ~al edilmesi zip etmekte ve: •Sobolef'in Franko'nnn sağ eli sayılan Sııner 
Dıtimali matbuatın ele aldığı baıılı· 25 Teşrinisarude Sofyayı ziya.. malômdıa ki ço.k hararetli bir Al-
ca mevzulardır. Gazeteler Roman· reti esnasında bu pakt hak- man taraftarıdır. Gayet cevval olan 
yadaki İngiliz elçisinin geri çekil· kında sarih tekliflerde bulun· bu zat hariciye sandalyasma otur-
mesinin önüne geçilmez bi:r hareket duğu mu:hakkak değildir.• masuıın ilk hediyesini İspanyaya 
olduğunu işaret ed';·orlar. Zira Ro- demektedir. Sovyet diploma- vermiş ve Tancayı beynelmilel bir 
men hükUmetinin muvafa.katiledir sisinin aldığı vaziyet Alman- liman olmaktan çıkararak İspan -
iti Alman kurmayı Romanyayı ha. !ara .karşı gösterecekleri mu· yaya dolambaçlı bir yoldan ilhak 
l'U..At üssü ittihaz e~tir. Bina- eylemlştl:r. 

kavemette Bulgarlara yardım Bir balde ki General Franko İn· 
enaleyh Romanyayı d"~an ış· gali etmemek V.in mazeret aradıgı· ....,... .., gilterenin aamimi kanaatlerine bu 
altında bulunan bir memleket ad- §Üphes:ini uyandırmaktadır. fevkalide sefir vasıtasile muttali 
dederek lAznn gelen ask-' ted·bir· Geçen sonbah--~a R<mıanya 

c<ı "'" olabilir. İki ay evvel Franko Hit • lerin alınması İngiltere i,.;~ bir Z<ı- Ahn h ti sah ,._ anyanın aya asına leri harbe İspanyayı da sokup sok-
r:uret ohnuştu:r. girerken Bulgaristarun Yuna- ,mama.k için ziyaret ediyordu. Şimdi 

Teyit E~ H~ , nistan ve Türkiye ile sıkı bir Musoliniyi sulh konuşmalarına yol 
Dai1y Ebprees gazetesi büyük dostluk tesis etmekte menfaat açmak için görmeğe gi&;yoımuş. 

bir başlık altında neşrettiği bir ya· görmemesi havsalaya sığar bir Hatta bn mükalemeye Bitler bile 
11da binleree Alman askerinin sivil ı teY değildir. Bu sutttle Bul· "tirak edeeekmiş. Kelimelerin ma-
kıyafetie Romanyadaıı geçerek gariııtan askeri z8:fını da tev. nası var ve biitün bu telgraftar ve-
Bulgııriatıın.a girdiğini teyit edlyo:r. zin etmiş olacaktır. hlm mahsulü değilse snJ1ı bi:r mün-

Daily Ekspresin Alman hudu· 1 Ol "erit İtalya lııgiltere anlaşması de-
dunda buhman muhabiri İngiliz • f AJ ğil daha flimullii bir teY olacak 
Romen miinasebetle:rlnin kesilmesi ransanın .. demektir. 
tbıerlnden bir lı:aç saat geçtikten k Ba:rhin iki taraf için de muanam 
ııonnı dün gece binlerce sivil giymiş manya arşı- fedakarlıklar istilzam ettiği ve kat't 
Alman subay ve erini hamil bulu- bir safhaya gl:rmek üzere bulun • 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
A k t 1 f -Anm:Safl.~ 

llanlmot • 
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• • 
' 
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1 Temmuz 1938 tarihinden ltlbaıenı 

IWl zırhlı trenler Romanyadan Sof· sında vaziyetı• duğn bugünlerde ba:rp ve hücum 
yaya akm etmişlerdir. Bunlara bi:r lakırdılan arasın:!• bu sulh nağ • lstanbul Defterdarhğından: 
kaç gün evwl Berlindeki Bulgar . [Baş makaleden devam] mesi kulağa pelı: hoş geliyor. A· lleridl 
elçiliğinden kendilerini gümrük Peten, Almsn tıızvUderine moka • ma her boşa giden şeyin tahakkuk 
kontrolünden muaf tutan hususi emet içla bl:ru daha vakit lı:azan. edeceği ne zaruri ne de bedihicfu. Yenil<" Al1 Mh. Sk. 
pasaportla:r verildiği söylemnekıe- mıştır. OııJan, kısa bile olsa, bir Hitlerin teamiilü de esasen büyük Ba~ 114 J'o~u tarla 2 BiL e. u 
dir. Pasaportlarda dülger olduklan .. D 1 taarruzlardan evvel bi:r uzlaşma Süle;rıwmlye Mh. S6man-
1azıh İlle de bunlann garp cephe- müddet de Amira~ • ar an oyalı • teklifi yapmaktır. Sürprizler harbi viranı evvel Sk. Döğınecl
linde muharebelere işti:rak etmi,ş yacaktır. Sonrası ıçın, Allah ke • olan bu cidalde sulh görüşmesi için eller No. 3l I>ükl®ı (M:il-

tecriibeli bir hücum kıt'asına men- ıimcllr. yapıldığı zannedilen bir mülaka • ';.'::1~alo Mh. Çelebi oğlu 
Bllp olduklan anlaşılınaO<tadır. Hep· tın bilakis Uç diktatör arasında yeni Alaaddin. sa. Sabuncu ha-
a:i hilcum ct'alan erlerinin yaşın- k d 'ıir iş birliği mukaddemesi olması nı No. 44 Dükkiının 1/9 

da .,,.ni 23 ile 26 yaş arasındadır. T ra yamız a tehlikesi bile vardır. Soğuk duştan hissesi (Mübadil) 
Bundan başka Roınanyaya girrne"e sıcak duşa ve aksine alışmak la· Mercan Valde Hanı alt ka-

6 d tında 25 sayılı odanın 12/30 
hazır bi:r vaziyette Macar hudu· [Baş tara& 1 inci ııayfadRl mn ır. Jıisseo1 

dwıda 500 bin lrişilik bir A1man Şi.mdiki halde Trakyarun hemen Hüseyin Şükrü BABAN Burgazadasında $\<. Ca?'ll 
kuvvetinin de tahşit edildiği söy. sona ermek üzeredir. Havaların ya· * 3, 26 No. lu fırı.m mll§tem.ll 
leniyor. '"·'· 'd' . t ğ . te '"'-'· kagir evin 1/4 bissesi 

6~ gı ~ opra a ıs nen ve .,.,..... İtizar: Dünkü makalenin başlığı Beyoğlu Mh. İnönü Si<. 
İNGİLTERENİN İHTARI !enen tavı temin etmiştir. ·Düğüm noktası. olacak iken •Dö- Küçükbayır 41 No. ıu arsa 

Daily Mail dün "',...-da yayılaıı k k 1 k ·•-· Dü" Beyoğlu Mh. Şehit Mılhtar ""':1"' Şimdi ikhald Tra yanm hem"11 nüm no tası> o ara çuumştır. • Sk. Şakir No. 15 arsa 
bir habe:rden bahsetmektedir. Bu her tarafında mezruatın çık~ vari- zeltir, özür dileriz. Kadıköy. Mh. Osmana~a 
ha~ göre İngıltere, Alman as- yeti gayet mükemmeldir. Ziraat Sk. Karadut No. ıı arsa 
k~ı Bulgar hududunu geçtii!i tak- m.iJ<tarırun geçen yıllardan cok faz Arnavutlukta Beyoğlu Mh. Bülbül Sk. 
dirde Bulgar münakale yollarının . . Tenekeci No. 12, ı• an;a-

bomb·-"·--- ..,,., .. . . did la olduğu kuvvetle tabının edilmek [Baş tarab ı inci sayfada} nın nıill 
"'""'ww cu.uecegını §1Dl eu 1 tedir , Fatih Mh.İmrahor İlyas 
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Bulgar hükUmetine bildirmiştir. ilerleyen Yunan kuvvetlerinin Av· Sk. Hüseyin No. 103• 165 
Dailv Mail'de c;ıkan başmakalede lonya istikametinde ilerleyen Yu· sayılı arsa 133,29 180 oo J3 50 

denildiğine göre Roonanya Alman General dö Gol nan cüzütamları Avlonyaya 24 kilo Yukarıda evsa!ı yazılı gayri menkuller 24/2/941 saat 14 te Mmı Emliik 
!arın harekAt üssü olduktan sonra metre mesafededirler. Müdürlü.ründe muteşekkil Komlsyonda açık arttırma ile satılacaktır. S•t'lJ 

İngiltere lüzum göreceği her hare. {Baş taralı l inei sayfada] Ati na, 12 (A.A.) ·- B. B. C.: Ati- b«leli nakıen ve pesindlr. Ancak mubadU işaretli olanların bedeli ikinci ter-
d ·· y lıl İt 1 tip mt.lbadil tasfiye vesiks.si1e de ödene".>iLir. Fazla izahat ir;nl J\.tilJi Em1t.k MU-

Letı" yapmakta serbesttır' . koınbinezonlan bütün Fransayı .na ra yosuna gore unan ar a . (922) • f dürlüğü 4 üncü kalemine müracaat. 
Daily Telegraph guetesi Alınan- tiksindirmekte ve nefret uyandır· ·an mukabil hücumlarını muva · 

maktadır fakıyetle tardetmişlerdir. İtalyan • • • ı Devredilecek ihtira Beratı lar Balkanlara taarruz ettiği tak· 
dirde Orta Şarkta bulunan İngı'liz Balkanlarda düşman a.skerlerl hücumları evvelkilerden daha az N Ev R Q z iN 1 •Bir sond•ıda rastmoan tabakaların 

1 •Midetli ohnuştur . tayıni ıçio usul ve tert batta ısıaı .. ab 
lı:ara, deniz ve hava kuvvetlerinin yer eşmekte ve hücum tayyareleri • hakkındaki ihLra içi.o İktısat VekAletin 
b Al 1 1 Ş k 1 - h ı k Cephenin şimal kısmının bir ook· B l b • unu man ara paha ıya ödetecek ar yo unu açmaga azır anma • u unan eve aş ve den ıstihsal edı!miş olmı 13 Şubat 1939 
!erine işaret etmektedir • tadır. Düşman Fransız Suriyesi.. tasında ço~ ş.iddetli çarpışmalar tırih ve 2120 No. 1µ lhlıra beratının ih. 

nin oynıyabileceği esaslı rolü tak- vukua ~elmıştır .. Yunanlılar son diş ağrısı, grip nez- ı'tıva ettıiri hukuk bu kerre başkasına 
dir ediyor. Bu sebeple burasını is- derece şıddetli bır ateş açmL'ilardır. • • devir ve yahut "'-dı 'rlırkıyede mevkıi 

Gene metaıı•bat tilfı etmede nevvel sokma"a çal><ı- 1 Aralarında iki de zabit bulunan bir le gıbı hastalıklar ıuıe koymak için !iallhiyeı dahi verile-
,. -< 1 · 1 t B" ··k mil< bıleceg.ı tPklif edılmekte olmak.la bu bu-

yor. ~-ok esır a ınmış ır. uyu tar- girmez. 'ısusa fazla malümat edinmek isteyenle-
[Bq tarafı 1 inei sayfacla] Şiınalı Fransız Afrikasında da d~ h.arp malzemesi iğtinam edil. rln Galatada, Aslan Han 5 incı kat ı - 3 

düşman nüfuzunu arttırmak mak- mıştir. . numaralara müracaat eylemeleri ililn o-
Yunan Tebliği lunur. 

Utro gazetesinde bir makale ya- sadile kuvvetlerimizi zarar vermi· Atina, 12 (A.A.) _ Yunan resmi ------

bir milletin siyasetidir. 

ıan eski nazırlardan Smil<>f diyca: yecek bir hale koymak için mesai tebli"i· Devredilecek ihtira Beratı 
ki : ısa.rfebnektedir. Burada da asıl ga· Deg ·. 

1 
. 

• · 1 'k b' . vnye erın ve Bataryaların 
- Bulgar milletinin sallnı dü yesı, yer eştı ten sonra ır galip bd f l' ti . .. "! .. t" · · il k kt ıma ut aa ıye erı goru muş ur. 

f!incelerı memlek<!tin atisini temin agzı _e onuş°'..3 ır. Tayyarelerimiz, b'r düşman tayya-
edecektir. Binaenaleyh Bulgaristan Denızde de duşmanın maksadı resini düşürmüştür. 
atiye endışesiz bakabilir. Fransız filosunu atıl bırakarak bu.. Atinacla Alarm 

Harp bitıri!mek istenildiği zaman gün bu filonun karmsına çıkkan ve Atina, 12 (A.A.) - Atinada saat 
harpten bahsetmek kafi değildir.' kazanacağı muhakkak olan büy'ılı: 19,2~ te verilmiş olan hava tehlike
Harn sebeplerini ve Versailles sis- deniz harbi imkanına mani olmak· 1 si işareti, saat 20,19 da sona ermiş
temini nihai surette ortadan kaldır· tır. Düşman filomuzu ve imparator- tir. 
mak lazımdır,. luğu bu öldürücü atalete Viclıy hU __ S_O_N __ D_A_K_l.-K-A--

Zora gazetesi yazıyw: kümeti vru;ıtasiyle sevketmekted!r, 
İnı;liz Başvekili, Haile SelAsie İşte bundan dolayıdır ki Vic~v-

eempatisini ifade için hararetli söz· ı nin mutiane hattı hareketi mem· 
ler bulmuştur. Fakat Bulgaristan leket için çok muzir olmakta.1ır. 
hakkında izahı imkansız bir Usan Çünkü Akdeniz muharebeler:nin 
kullanmıştır. Churchil! geçm~te en canlı safhasında Akdenizdeki 
yap:lan 2ararın tamirini vadede - Fransız siiahlarlJll kareketsiz bırak 
cek yerde, tehditler avurmalr.tdır. maktadır . 

[Baş tarafı 1 inci sayfoıl;•] 
Dün gece İngiliz hava kuvvetleri 

Comiso ve Catania tayyare meydan 
!arına muvaflakiyctli bir akın yap· 
mıştır. Hedef üzerine 20 şer daki
ka fasılalarla gelen tayyareler beş 
saat müddetle taarruzlarda bulun
muşlar ve bir çok yüksek infilak 
ve yangın bombaları atmışlardır. 

Eaşmız ve d~ln ı. 11.lTımıya bq
ladl mı hemen bir kaf'I 

NEVROZIN 
Alınız. Birş~yiniz 

kalnv·z. 
İcabında ıründe 3 kaşe alınabUlr. 

aae• tt' d.40.•wcm t lS -----· -
Frankonun seyahatı 
Berlindeki bitaarf muhabirlerin 

fikrini kaydeden ayni gazete şu 

cAlünıinyunı halita.larL11ın Kohesil 
irtibatlarının temlnine müt.Eallik usuJ» 
hakkındaki ihıira icin İkbsat Vek1le
tinden ahıımı.:;; olan 10 Sonk2nun 1939 
tar.ıh ve 2662 No. lu ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre başkasına 
devir ve yahut icadı Türkiyede mevkii 
!ulc koymak için salfilıi:_ \ t verilebile
ceği tekli! edHırıekle olrr.akla bu hu
susa :Cazla maJOmat edirımek l!=:tcyenJe
rln Galat.ada, A.~lan Han 5 inci kat 1 - 3 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olu-
nur. _______ ------· _ 

1 B ıkırköy sulh hukuk hiklmlltfnden.: 

1 
Zeytinburnu Keınalmaz sokağında 8 

numarada mukim Mustala Titizeriıı ka
ırısı FatJ.hle emir.u~r hanında 8 numara
da muk:lm Ferid aleyhine açtığı sulh 

teşebblısü davasında müddeiaJ·ytı Fe· 
rideye ıönderHen davetiyeye verilen 
meşruhatta. gbst.erilen adreste bulunma
dığı ve ikametl<llı.ı meçhul kaldığından 
iki nafta müddetle ll~nen teblıgat ic
rasına karar verilerek duruşına 

Churchlll'in nasihatlerine göre, ha· Hür Fransızlar bugün gayretleri
reket etmek Balkanlarda bir cephe . ni azami ha<ldine çıkarmıçlarclır. 
teşekkülü ve memleketin harap oı. I Bu gayretlerin gayesi Fransanın da 
masını tazammun edecektir. Bulga 'zafer kazanabilmesi için il-:i•acı 
ristan ise bitaraftır. Ve evvelce de olduğu şeyleri kendisine vermek· 

Holanda ve Belçika 
Bükreş elçisini 

satırları yazıyor : 
C b 1 

.. tta 28/2/941 saat 10 a talik edilmiııtir. 
e c u , Yevmi me2k.Urda mahkemede bulunma

rıka ve Çanakka!eye ayni zamanda ruz <ebliğ makamına kaim olmak tize. 

Hitlerin İlkbaharda 

• " hücum ve bu sırada İngiltereye de re ilan olı.mur. (2762) 
g e r 1 ç a g l r 1 y o r kitle halinde hava baskınlarına resmen bildirildiği veçhile toprak- tir. 

ları.nda yabancı kıt'alar y<>ktur. Londra, 12 (A.A.) - Hollanda tevessül tasavvurunda okluğu zan· Devredilecek ihtira Beratı 
D REME N hü.kümeti de Bükreşteki elçisini nedilmektedir. <Müoef cisırnlerin mücef kısımlarının 

Kendisinden Almanyaya karşı bir L.J A derhal ~eri ca~rmağa karar vermis lngiltereyc Göı·e: gen~lctme usulil> hakkındaki ihtira ı-
. d alın iste- " R.o 12 (A.A. R . !çın ııı.•ısat VekA!elindc.n istihsal edil-

cephe üzerın e yer asını . . ıtir. Reuter ajansının diplomatik ma • . .1 - ~uter aıan- mış olan 17 Şubat 1934 tarih ve 1774 
mek, memleketin intihar etmesini [Baş &arafı 1 ıncı sayfada] muhabirinin öğrendiğ'.ne göre, Bel· sın.n dıplomatik muhai:ıırı _yazıyor: nwnaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
islemek demektir. Rotterdam'da petrol depolan ,. çika hükU.."'!'leti Romanyadaki elçi- İngilterenin kendisiyle Italya a- hnku'< bu kerre bo şkasına devir ve ya-

Balka.n Buh?mıı · · · alın - k · ti rasmda bir tavassutu kabule ama- hct icadı Türklyede mevkii !ille ko7· 
bombalanmış ve şiddetli bir infi • l"'nı ııerı • aga. arar vermış r. . 

So .. -, 12 (A.A,) - Hııvor. B 1 la'k vukubulmn•tur. Grazıanı Romaya ieolduğu hakkındaki şayialar Lon- mak ilzere salahiyet verilebileceği 1•k· 
1 ~~ ..., ir lalı· ti' ahf"ll · d lif edilmekte olmakla bu bu.susa fazla 

A rik radyosuna nazaran, u • • . a?ın se ıye ı m ı erın e rnaıcımaı edinmek isteyenlerin Galata· 
me 

8 
b hranının mü· Gecenin ilk saatlerinde sahil ser g l t t l ahış surette uydu:-:rna olarak tav- ua, Aslan Han 5 inci kaı ı . 3 No. ıan •aristanda Balkan u . · 

<· • b' tte ı'stı'hale etmekte ol- vısıne mensup tayyareler Norveç"· Nevyork 12 (AA ) - cNevyorlı: . !'1f edilmektedir. İtalya ile harpta- müracaat eylemeleri iUın olunur. 
saıt ırsure . · b d bl · · ' · · ·ımektedir. Churchillin ın cenu un a u unan ~ıstıan • Post. gazetesine .Kahireden gelen vız ve bu memlekete karşı şiddetle 

· 'd emilere ve Jutlandda lbir habere göre, Mareşal Grazianı ve ihmaline imkan bulunmıyan Salılbl: E. j Z Z E T N"4rlyal 
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İstanbul 5 inci icra Memurluğundan 
Yak:ıp oğlu Mrat (Simakovik Soyakım), Hilıni oğlu '11 

Suphi Ölğezerden aldığı bin yüz elli lira mu-kabilinde bırlnci d 
de ve altı ay vace ile ipotek irae eylediği Beyoğlunda Çatıma 
mahallesinde pehlivan sokağında eski 8, yeni 14 numaralı bit 
hanenin rehin bedeli ödenmemesinden ötürü paraya çevriJıneSI 
ile yapılan icrayı takip sonunda 2004 numaralı kanun hükıniiD1 

!ikan paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

GAYRI MENKULÜN EVSAFI: 
Kapıdan girince bir miktar taşlık ve bunun solunda bir ıııll 

ileı • :nde bi roda ve bu taşlıktan taş merdivenle inifü bir yerrt 
dası ve buradan da yine taş merdivenle inilir bir mutbağı ve 
haktan geçilir on üç metre murabbaı bahçesi olup b~ 
etrafı kısa dıvarla çevrilidir, 

BİRİNCİ KAT: 

Sözü geçen taşlıktan yukarı tahta merdivenle çıkılır ol 
geniş bir sofa ilzerinde yüklük ve dolabı bul ıcıan bir odadan 1 

tir. 

UMUMİ DURUMU: -

B'na heyeti umumiyesile ahşap, kısmen muhtacı tamir, iiZ~ 
li kiremitle örtülü kabili iskan tavanlar, ıyı, elektrik ve ıerl·"' 
satını havi 47,5 metre murabbaıdır. 

HUDUDU: -

Sağ tarafı sütçü Kozma zevcesi, sol tarafı İzmirli Mus'afa efe,,J 
reseleri menzili, arkası hacı İbrahim efendi vereseleri tıosta1' 
hesi Pehlivan sokağı lle mahdut, Pehlivan Osman efendi vaıJ 

KIYMETİ: 

Gayrımenkulün hal ve hazır vaziyetine ve :rayıç nazara 
tıır.ıamına (800) lira kıymet takdir edilmiştir. 

l - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 18/2/C41 W~ 
itibaren 940/4241 No. ile İstanbul 5 inci icra dairesinin muaYr, 
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı ola~ 
fazla malümat almak isteyenlerin bu şartnameye ve dvsya ıı 
ile me.muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yil 
nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat meli 
tevdi edecektir. (Madde: 124) 

3 - İpote.k sahibi alacaklıla~~a d.iğer alakadarların ve irtif~ 
!arı sabıplerının gayrunenkul uzerındeki haklarım husı.sıle l 
masrafa dair olan iddialarını ~builan tarihinden itibaren 1 

içinde evrakı müsbitelerl ile bırlikte memuriyct'.nize bil~:,., 
icap eder. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit oJınadll" 
bedelinin paylaşmasında hanç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde B!'ttırmaya iştirak edenler arttırnı~ 
mesini okumuş ve lüzumlu malfımatı almış ve bunlan t 
bul etmiş ad ve iti.bar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 7/3/941 :a:ihinde Cuma günü saat 
dar İstanbul 5 inci icra mernurluğunıla 3 defa bağırıldıkt9!'1 
en çok arttırana ihale ejilir. Şu kadar ki arttırma bedeli 8 
kul için tahmin edilm~ olan kıymetin en az % de 75 ini b 

satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o g~ı 
kul ile temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacaklıl31 ' 
muundan fazla olıınak ve bundan başka paraya çevirme "' 
tırma masraflarını tecavüz etmek şarttır, Şayet böyle bir ~ 
lif edilmezse en çok arttıranın teahhüdü lıaki kalmak üzere 
10 gün daha temdit edilerek l 7 /3/941 tarihine tesadiif edeli 
günü saat ya kadar İstanbul 5 inci icra memurluğurıs 
bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alaca.kJıJarl~ 
undan fazla olmak ve bundan başka paraya çev'rme ve pa1 
masraflarını tecavüz etmek şartile en çok arttırana ib.al' 

Böyle bir bedel ile alıcı çıkmazsa ihale yapılmaz. Ve satıŞ 

~ ~ 
6 - Gayrımeııkul kendisine ihale olunan kimse derJıa1 J 

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı !esholunSS 
sinden evvel en yü.ksek leklifte bulunan kimse arzetmUı 

~ deUe almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulumna:ısll 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
ihale arasındaki fark ve g ıçen günler için % de 5 ten ııel' 

rak fa'z ve diğer zararlar 1yrıca hükme hacet kalmaJı.sı;l11 

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde: 133) 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapO 

cını 20 senelilt taviz bedelini ve ihale karar pullarını ve 
burdur. Mü:erakim vergiler tenv:rat ve tanzifat ve teU~l~ 
den mütevellit belediye rüsumu ve müterokim vakıf ;ca 
ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu 119 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 5 inci icra mcnıurıuğı'f 

~bu ilan ve gösterileD ıorttırma şartnamesi dairesı.nde 


