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ETMEDIGI ANLAŞILIYOR ~-#q~e~ı~ 

Her taraftan .• • ~~~~~~~~ı ... ~~~~~~~~ 

50 milyon sermayeli 
Ofis projeleri hazır 

'r 1 Mühim Bir Vesika Ömer Rıza Doğrul •Avrupanm 
harpten evYelJd manrar- ya-

Depo buhranı Yazan: 
Prof. H. Şükrü BabaJI 

-3 
zqcır, 

Nane Molla diyor ki: 

aldı, yürüdü! İlkbahara yakl~ıyoruz. ıuı' 
her tarafta harekat imkiınlan lif' 
liriyor. Maalesef önümüzdeki dl" 
re bir çiçek ve neşe mevsimi dejllı 
ka.cı ve yas günleri olaccı.ı:tu. 

İkinci eeaı; bahis mevzuu, Ah -
dö.laziz nasıl öldürüldü meselesine 
ıelmce; mektup sahibi hürmetU • 
wınız Hacı Hafız efendiye atfen be· 
]J&natta bulunuyor. Kain pederim 
eılıı.ıı bu muhterem zatla mezltür 
MeV2U hakkındaki mahremane mü
ııahabelerimizde eğer aynen bu şe
lı:ilıde olmasaydı, hiç bir vesikaya 
istinat etmiyen bil nakilin beya -
utını itiıruıtsal.ılda kaqılamada 
tıel< haklı olacak.tlDl. 

Abdöl?zizjn ölümü mettelesinde, 
katil ve intihar şekillerin.iıı ayn 
_,-rı taraftarları ötedenberi bu me. 
eele~ c münakaşa edegeldikleri ve 
her iki tarafın da iddialarını teyit 
~- hükmi, akit deliile illtina -
den bil kıdiayı tarihiyi senelerce 
16rütledi.ırleri herkesçe mal&ın bir 
lııeyriyettir. 

Şimcli ba ente.esan mMtııpta, 
lollfbı bizzat ııia de olduğunu ul
ıle efkin &mme, o müzmin ve me
pın davayı kökünden kesip atahi
lftel< hiçbir kıymeti ilmi19 'ff ak
liye bulanmadığını tasdikte hatalı 
elamaz zannındayım. 

llleddlr mektubun bu •ahse ta
antik eden cihetinde sadece Kay
ııerlinin cebinde bir zehir şişesi ta
fl-ndan ibaret beyaııatuı, Ab
tlüliziz.in intihar veya katli ile ruı 
cihetten mün;,sebeti olacağı ve pek 
mühim bir tarihi sır tevdi olundu
ğu zannedilen bu ifşaat huzmesile 
bu karanlık meselenin naSJl tenvir 
edilebilmiş olacağı, hayretiıver bir 
iııtifham şeklile herkesin dimağın
da pjphesiz iri teressüm etmiştir. 

Bundan başka, hakiki eski Türk 
ırl<ma has çok yüksek fazilet ve 
meziyetlerinin, benimle beraber 
bikiiınle kendini tanıyanların da 
hayranı olduğu H~cı Ilafız elendi 
ilmi, tarihi, fenni ihatalı bir leteb
IMıata değil, hattiı iptidai tahsil de
recesini bile pek aşamanıı~ nıahdut 
bir bilgi kudretile bu gibi dakik ve 
ınuğl!k tarihi mebalıi,;i ne derece-
7e kadar kavrıyabileceği de izah
lan n.restedir. Kayserli zehir şi§e
sinia bu iş hakkındaki tenviri ma-
16mat kudretin~n daha fazla ol· 
nuyan onun sırf zati kanaati ve 
mücerret kavli bu cihetle çok çü
rük bir malümat hiluiyesinden 
lııa!jka bir şey olamaz. Can feda 
eder bir evlatlık B§lı.ile ve ölçüle
mez bir saygı kuvvctile merbutu 
olduğum bizzat Kayseriinin de bu 
mudim mesele hakkındaki indi 
mütaliııaı yine aynen ve tamamen 
böyledir. Bal'ın tekarrür ve tertibi 
cihetine değil, ancak fiili ve tatbi
ki hususuna - ıztn:ari bir §"kilde -
iştir:ık eden Kayserli hal' tasavvu
ratını ve bunun icaplarını ne ka· 
ılar bilemiyor idise, katil veya ia
tibarını da bittabi o kadar bile
mezdi. 

Bu hnswıta tarihi i..şhat ederek 
bal' vakasuıda Kayseriinin vuiye
tini tcbariia ettirmek için hatıra
tından kısa olmaauıa gayret ede
ceğim bazı vesaik anedeyim: 

Şö:rle ki: Kayseriinin bn ialalibı 
ıaltanat meselesindeki vaziyet ve 
tesirah tetkik edildiği zaman, ilk 
BBzarda kendisi bal'in en mübim 
amili bulunmak MUetile fiilen 
sinMAal ğörünöne de, tablilib
llll&I •erinleştirin"t!, Kayserlİ1lİ.D 
bu işte ılaJıa ziyade vaziyetin ica
bına ve mnkadderat111 sevk ve ik
fuasma tebaiyetle ini emrivakii 

ıztırari ve siyasi 
clüşiinceler tesi

rile bbal e:rle

mif bulunduğu-

na ulıuu. Çüıı
kti, (Musavver 

Mede1lİ7et) P· 
setesindeki hal 

tereiimesioe na
zaran on, on iki 

7aşlannda bad
riye neferliğin
ılen Kaptan eler-

Galip 8-tlı yalık gibi ea son 

rütbeye irtika ediociye kadar bü
tiia vatani biclemat ve vazaifiıü ifa 
euıasında ne dahili veya si7a.t eıı
babı teemmül eylemiş ve ae de 
Saltanat m•hmına şah..'li bir gap 

- Ne yap11ıa kar4eı! Harplm 

&Olll'1l Avrupoıda muzara kaldı mı 
k.if. • 

-~-~~~~~ .... -~~--~~~~ 
Stoklar vücude getirerek piyasada nazım 
olacak Ofisin merkezi şehrimizde kurulacak 

50 milyon !ıra seııma~ ile lcu.ru· ettiği takdirde piyasaya dökerek 
lacak olan büyük Tiearet Ofisinin nazım bfr rol oynıyacaktır. Bundan 

Buı kapalı sahlan çayların , tcşkiiat pcojel.eri ~ekilete ve- başka dahilde de istihsal mıntaka
çayla münasebeti olmıyan birta- rilın.iştir. !arından yapılacak :mübayaat. iStih
kım otlardan ibaret olduğu haber Yeni teşkilatın faaliyete başla- lik mıntakalarında normal fıatlar-

ahkik ia b şl masile ithalat ve ihracat işlerinde la satılacak ve bu suretle muhte. 

Ot 

alııınuş va t • a &n1Dlf yeni bir devre açılacak ve gıda kirlerin faaliyetin<! meytlan veril-
Nane Mollr. maddeleri üzerinde yapılacak ıhti- miyecektir. 

- Şimdi auladun, dedi. Hayvaa- kAr ortadan kalkacu kt•r Ofisin merkezi lstanbulda <>lacak 
ca bir ihtikirın miusını. Müşt&- Çünkü Ofis Hariçten mühim tır. Ayrıca İzmir. Samsun, Mersin 
riye ııalarkea 7anlışlıkla kendi ıl.e mik•arda mal get irerek büyük gibi büyük şehirlerde şubeleri bu-
bu otlu ça:ydım içm.if olacak. sl<>klar vücude getirecek ve ıcap lunacaktır. 

G 

ve infial 1-lelll.İ§ değildi. Puiste tııt- ocaklar Hiks tellk-

Lüks mağaza 
işi halledildi 

Beyker yüzde ?O 
kazanıyormuş 

Çiinkii tetebbiiatı tarilaiye ve llİ- ki edili;rormaş. Mabnıkat fikdanı 
yasiye ile iftigal edehl1:~k mel- lıuebile. Nane Molla diyor ki: 
IWrevi bir meslek s.ahibı obıu:ra 

- Parisia ocağına ineir dikildi
ğini işittikti. Şimdi de ocakların 

lstanbulda yalnız iki 
mağaza lüks olacak 

Bu daha kendi itiraf 
edebildiği miktar gayrimuktedir bir ünuni oldap 

ötedenberi maldındu.r. Keııdiai fil 
veya bu siyasi ziimrellİn efkir ve 
tasa vvurabna biziçe olam.ıyaea)ı 
derecede ırkına bas geniş bir saf
fet ve celidetle daima hıırekit ve 

sönmiye başladığını haber alı10- Lüks mağazalar işini tahkik et- Ayakkabı ihtikarından dolayı 

nn. tiren Ticaret Vekaleti ayrıca bu Beyker mağazası !.akında yapılan 
şekilde sa~ yerlerinin ihdasını tahkikatın genişletilmesine lüzum 
doğru görmemiştir. Ancak İstan- görülmüştür, 

• bulda 1 iliı iki mağazaya lüks ma- Be~ müessesessı mürakabe teş 
içtihadında serbesti.sini muhafaza T a r n • ğaza salahiyeti verilecek ve bunla- kiliitının tahkikatına karşı yaptığı 
edegelmiş ve ..adece askeri vazaif rın kontrolü Fiat ~fürakabe teşlri- 1 müdafaada harpten evvel de ayak-
ve vatani hidematile meşgul ol- • . . lalı haricinde bırakılacakttr. Bura- kabı satıf!arından yüzde 65-70 
maktan başka bir meslek de lanı- - Yahu! dedı. Sız bana dün ~ daki mallar istenildiği fiatla satıla- kar yaptığını ileri sürmüş ve bu-
mamıştı. Hele makduh entrikalar- neral Franko turneye çıktı demİf"' jcak ve lüks mağazalar herkesçe günkü fiatlarda i1ıtikiı.r yapılmadı-
la makam 'l/O nüfuzunun tahakkü- tiniz galibe? maltlm olduğundan buradan müba- ğını bildirmiştir. 
mile alakadar olmıya lüzum gör- - Evet, dedik. Ne olacak? yaalta bulunacak kimseler aynı Bunun üzerine Fiat Mürakabe 
müş olduğunu ı:-österebilecek tari- _ Hayır bir şey olııuyacak. Yal- mala üstelik lüks farkı da ödemek Bürosu Beyker müessesesinin rna-
hi hiçbir hadiseye tesadüf edeme- nız General Franko belki bn tur- mecburiyetinde kalacaklardır. !iyeye gösterdiği kazanç hesapları. 
yiz. Zira, Kaptanıderyalığa kadar nın dn tetkik C'dilmC'sini lüzumlu 

k . nede turnayı gözünden vuracağa Mek l d f"l" irtika etmiş - bilb&ssa ço mute- tep er e ı ama görmüş ve alakadarlara bu hususta 
1 l beMiyor ela enu söylemek isti,,.... •·ı:·1u · l rd ki 1 · fennin ve münevver o nn eınsa i ... ı :ınera9ım e e me ep erın tezkereler ya·lllm~tır. 

arasında • böyle bir zal için daha rom, dedi, bayraktan. başka ~ir d~ filfuna ta- Maliye şubelerinde yapılacak 
refi bir derece olamazdı ki, inkıla- • şmıaları bıldırı~ıştı. Bır Ç<>k mek: tahkikat neticesinde Beyker mües-
bı Saltanat neta~icindcn daha ca-ı G 0 •• ,. teplerın buna rıayet etmedıklcrı . . 1 b akk b 1 <J Y _ .. •• • ,.. • ısesesının evve ce u ay a ı ar-
zip bir şekilde intifa emelini bes- gorulm~ş ve fılamaların bır an ev- ·dan kazancını noksan gösterdiği 
lem;• oldugu" fa~olunabilsin. Bu t 'it Bü~-t 1 . . . . vel tamın olwunru;ı mekteplere teb- t b .. ed .. hakkın -., ·~ ngt ere ~~. en e cısını gen li 

1 
t e eyyun erse mucsscse -

led k ta 'k t hd't , ğ <> unmus ur. da · k k 1 • ·ıı t· mese e o, anca , zyı 'l/e e ' çekti. Şimdi Dolanda ile Belçı'lu. •. . . ayrıca vergı aça çı ıgı cı e ın-
edici şekillerle kendisine yüklenen da 1 .1 . . ğı y . ta Murakabe komuıyonunun den de tahkikat açılacaktır. 
vazaiİin iktizasını binarur kabaJ- e çı erını ça rıyor. nnanıs n dünkü çalıtmaları 
d b ka b' "''"""'!- da çoluğunu çocuğunn orada oturt 
~ aş ır şey yapmış .._, mak . temi Yahftiler de hic- Fiat Mürakabe Komisy<>nu dün 

Nane Molla SOl'du: 

Adalardan basta nakli 

---O-

Bir gün için bir ay
lık kira isteniyor 

İhraca&.su;Jık yüzünden MrıD. l"ÜD 

leni• İstanbuldaki depo btttıranı 
svıı de-rece arhnıştır. ı•arloien 
üç, dOrt W'&purla ,.eıen mallar de-"'* 1üzündeu g-Ue
çıkanlamaınaldadır 

Yaparlar Jİlklü buluıMlllklan 

mallaNJ kı0ni!'111Cnl.ola.ruu lac.lr"' 
lere lbras etmişler ve bu malla.
na. bir kasım j.arlan da Ödenmf.t
t.lr. Banka depalarında. da boş yer 
kabaad.Jfından mU~küli.t daha 
ziya.de triml!fkr, 

Di&er taraftan bu vaziy(tl:i tır
s.al bilen bam hususi depo sa.bip
leri ardiye ücretlerini mlihim 
mlldanla arllum•fll başlamı~lar
dır. Depolara bir C'ÜD mal ko7-
nıalt ı~ttyen tacirlerden bir ayltk 
ardiye parası istenmektedir. Bu
nu.n net.lcesl olarak bir çok itha
li& malJan h&rlci iesirlere kaqı 
~ bir vuiyelte kalmakladır

lar. Tacirler~ bazıları şehri

mizdeki al:ikadar makamlara 
müracaat ederek boş duran bul 
cüm:rük det>Otannın tacirlere ~ 
çılm.asını is&emklerdir. Bu depo
lar deniı:e yakın olduia ipin aak
Uya.t i'lierlnde de a.zami dereoede 
ıa.~arruf e lıie edilehUecektir. 

Havagazı 
·Belediyenin, Şirket 
hakkındaki şikayeti 
Belediye Reisliği Nafia şirketi

nin başkomiserligine müracaat e
derek son günlerde şehrimizde ha
vagazi kazalarının çoğaldığını bil
dirmi.ş ve şirket nezdinde bu hu
susta te;ebüsler icrasını isteınif

tir. 
Diğer taraftan şirket, belediye 

makine şubesi müdürlüğünün ıs

raı;ı üzerine fazla kalorili kömür 
kullanmağa başlamış ve bu suret. 
le gazların tazyiki artmıştır. 

Bergama yolunda feci 
bir kaza oldu dir. ~ yor. Mıntaka Ticaret Müdürlügun" ·· de 

.. ret eclıyorlar için sür'atli bir motör 
Otedeoberi gösterdiği yararlık- . .' .. . toplanarak bazı ihtikar hadiselerini İzmir, 13 (A.A.) -

lar dolayısile Abdülazizin her ne - Yahu, şoyle böyl~ ~ Bük- intaç etm~ ve suçluları adliyeye yapılacak Kınıktan Bergamaya gitmekte 
kadar pıemduhu ve hatla lıitufla- reş boşalıyor denıektır. dedik Na- teslim et.miştir. Acil vak'alarda .Adalardan. İstan- olan ve içinde beş yolcu bulunan 
nnı görenlenlen idiyse de, bu, Pa-ı ne Mol~ hemen yapıştırdı: . Bunlardan Üsküdar HB.kimiyeti bula basta. ?,aklı ıçın bır .ımdadı bir araha Faka boğazuıdaki köp
diııahın herhangi bir müstebidane - Bır taraftan boşalıyor. Bır Milliye caddesi 41 numarada sütçü sıhhi motoru yapılması temınen %5 lrüden geçerken bayvanlaruı tirk
reyine körükörüne itaat eder satıl- taraftan da Alman ~kerle~ile do- Dimitri 220 kuruşa tereyağ satarak bin _lira t~sisat kon~~ştur ~u meııi üzerine suyun içine )'lffar-

mış bir vaziyetle bulunmak dere- luyor merak etmeyın, dedı. ihtikar yapmaktan, Taksimde Cüm motor aynı zamanda ıtfaıye emrın- lannnşlard.ı.r. 
cesi demek degildi. Bu iddiayı !ev- ** huriyet cad<!sinde 17 numarada ıaı.. 1

de ?_e kullanilabi\ec~kt'.r. . Kaza neticesinde iki yolcu ile 
sik edeceğim misallerin pek ço- tik taciri Davit Kanıhi H\stik ıhti. Dıger taraftan Hahç ıç!n de bir h•yvanlar boğulmuş ve bir :relc:u-
ğunılan birini zikredeyim. Tek bi/ef ı"şı• karından suçludurlar. m<>tör alınacaktır . TD da sular alıp götürmüştür. 

Abdüliizizin en ileri gelen mu- .l 1 Pillere azami kir Üç et nakliye motörii 
temel ve nedimlerinden ve rütbei teıbit edildi ı yapıldi 
hali ricalinden Muhasebeci Süru- ProJ·e henu·· Z Ankara 1 ·ıt 1 t hr' . F:t nakliyatında sürat temini için · · · .. k " hak ngı ere ve sveç en şe unıze . . . . . .. 
rı Elendinın Kuttabı As erı - 1 140 000 .1 • k. haddi beledive yenıden Halıçtekı bır Turk 
k d • b' h ,., l k b'l"h d t tk•k d·1· ge en • pı e azamı ar ın a yapt'.gı lr a""ız '. .~.a a- a e ı e ı ıyor koııulmu;ıtur. ıu:ııı:a~ tezgahında 3 nakliye mo-
re Kayserlıye haberS~erıl.diEfgı zadi: Tramvay bilet ücretlerine zam Bu pnlerin maliyet fiatları daha töru ınşa ettırılmiştir. 
man çok kn.ınış ve ururı en ld , nd · d daha 
bu gazep kar .. ,ında günler ve yapılması ve tek bilet hakkındaki ucuz o ugu an pı.ya;a t: u-

' teklifin dahiliye Vekaletince 'ka- cuza satılacak v-e pıl ıa arı ucuz-
haftalarca yanına uğrıyamanıış~ır. . , .. . lıvacakhr. Yeni kar had!erine göre 
Bu baksızhit anlıl'.a1:' Paşa •elım bul olun<Jugu hakk~nda dun. baz, toptancılara yii7.de 15, perakende
Ue yazdığım mucıbı karalayım• gazetelerde haber gorulmüştur. cilere vü,de 25 kar btrakılmakta-
ıl.iyerek mucibi geri almıştır. Yap- Fakat, elektrik ve tramvay u- dır. · 

tığı hu babızlıktan dolayı gün- mum müdürü Mustafa Hulki bu- Otelcilerin kongresi 
lette ,.....,.. uğrayamıyan Süruri d ı d • h " Otelcı·ıer ve hancılar cemiyeti.. 

d
. ··n~ . . t• nun ogru o ma ı.gını ve enuz 

Çöp arabaama yılan 
atan bakkal 

Bir kaç ay evvel Kadırgada Tıp 
Talebe Yurdu önünden çöp araba
sile geçen çöpçü Sadık'ın arabasına 
bir paket içerisinde bir yılan atan, 

Rütvet alan memur 
mabkôm oldu 

Şişhane yokuşundan yük araba

sile geçen Yaşarın arabasına fazla 

karpuz yüklediği için ceza lreııeee
ğini söyliyerek üç lira rüşvet a1m ıık 
tan maznun zabıtai belediye me. 
mınıı Talat Batmazın asMye ııeki-

zinci ceza m•"""meslnde yapıl

makta olan muhakemesi diln neti-

Mister Churchill son nutkuıı4' 
Bulgaristan tehlikesine vüıııJıll 
dokundu. Romanyadaki İngili2 rfl' 
fareti oradan ayrıldı. Belçika fi 
Holanda sefirleri de bu izi takif 
edeceklerdir. Filhakika Bükreşl" 
ki sefir hayli zamandaaberi ~ 
man nüfuz ve rultasına tabi, ~ 
kısmen işgal altında bir me..,11' 
kette bulunuyordu. General Ad' 
ncscu hük~eti reni Romaıd' 
(Kondükatörü) mukaddcra 
Mihverin talibine kati suredl: 
bağlamıştır. Şark, cenup ve ga 
len gelebilecek inhilal ve ta~ 
tehditlerini yeni nizanıa tan1a~ 
uymıya amade olmakla ve Alın~ 
ya ile ittifaka dahil bulunm....
önlediği kanaatindedir .• 'isbi vr' 
lığı nekadar meşkuk ve miip..,
olursa olsun bunu Alman vardı_, 
na borçlu olduğuna iman ~tmi~ 
Esasen Besarabya buhran1ndaalıl' 
ri Büyük Britanya Bükreşte o- .ı 
zunu çok kaybetmişti, O zaınıill"' 
Hükümdar Karol, Sovyet isti! 
karşısında Londraya, garanti ' ' 
rniş olmasına rağmen, gözlerini~ 
defa olsun tevcih edemedi. AIJll"" 
Sefirinin eteklerine yapıştı ve 6' 
dan Sovyet ültimatomuna molf' 
vaat emri aldı, sonra Maearl-:; 
taarruzuna da boyun eğmek t~ 
yesi Beri inden geldi, hatta vr · 
ruca isteklerinde Bulgarları ~ 
nun etmeyi de Nazi hükfımelll"" 
Şefi muvafık gördü. Bütün bu "
çalanınalardan sonra bile Mih~ 
yapışık kalmadan başka bir ~. 
bulunamadı. Denlza<ırı m .. mı~ 
ler Romanyadan çok uzak !d~ 
Nitekim Yugoslavlar da iktıP"' 
sahada merkezi devletlere çok.;. 
lavaatkiır olmuşlarsa bunun ı 

muhabbet, sevgi, baglıiık d ... 
mallarını satacak başka bir ,,..,.._ 
reç bulamamak keyfiyeti idi. J1 
tarafta sıkıştırılmış bir ne• i .'"J 
haline ifrağ edilmiş Belgrat ~.., 
nefes alabilecek bir delik bnP"" 
yorlardı. ,J 

Almanlar bu duru:ndan ~ 
istifade etmişler ve Romanyayı ı 
ni harekit ve sıçramalar için iif ı 
tihu etmişlerdir. Birkaç ayd~ 
ri orada mühimmat ve asker ~ 
maktadır. Şimdi bu ~ephe V 
rivayetlerine göre, genişletilt 
Bulgaristana da sirayet el 
Bulgar matbuatı Versa1 ve l'JÖ 
haksızlıklarının tam.iri icap 

- --kanaatini izhar ediyor. 
8-fvekilin geçen ay söylecl;ji 
•çok mütevazi. tabirile tavsif._.-•• , 
ğiın nutku ı.u ruhi hal.: çi 
örterek ifade etmekten hali ~ 
yordu. 

Bulpri8tanm harbin m 
ratlllı p veya bn istikamete t-11 
ed""ek lıadar kuvveti 
noktası üzerinde ısrar ediY 
Siyaset ~ntje ba ifade ...... "'" .. 
miinWll çok mupbem değildilr 
tekim bugün Zora ğazete&i 
ki: 

•Churclıill'ia aasilıatıeriue 

hueket etmek Balkanlarda Efen ı, Papam o ... esı geçmış ır . . . . nin yıllık kongresi dün yapılmıştır. 
dı'ye Nezaret odasıııa geldi"' za- pro_1enın te. Lkık edilm .. ek_te bu .. lun. 

"' İdare heyeti ve hesap raporlarının 
man yaverleri.ai çaiırtarak hemen du.ııunu bır muharrırımıze ııoyle- kabulünden sonra yeni idare he· 

bu suretle, çöpçü Sathk'ın kapağı celenmi.ş, suç sabit görüldüğünden 
açtığı vakit yılanın hücumuna uı. iki sene hapis, memuriyetten mah-

al cephe tflf"kkülü ve me 
rayarak ısırılma ve yar anmasına rumiyet ve üç lira ağır para ceza- -··••• ... 

kolun4aa tnttunıp kapı ılı.şan at- mi~tır. Esasen umum müdür Pazar yeti seçimi yapı~tır. Bu intihap
tırmıştır, Bundan başka 1000 kn- günü akşamı Ankaraya giderek Ve- ta yeni idare heyetine Şevket, Nus-
1'11f D1Uf werilmesi için iradei kalete bu proje hakkında izahat ret, Ömer Lfıtfi, Abdullah, LQtfi 

(Dahiı var) verecektir , ve İsmail seçilmişlerdir. 

harap olması demektir, 
sebep <>lan bakkal A1ımedi.n muha- sına mahklım edilmşitlr. taa ı.e bitaraftu.,. 
kemesi dün asliye altıncı ceza malı- A ba d li . ., ._~ . · · da 
kemes!nde bltirilmi.ş, Ahmet, üç ca e mı. U1&11is 8-fv.~ ~vrupa 
gün hapse ve bq lira t•znıinat ver- Evvelki gün Kasımpaşada kay· dnlederi İn&iliz nıhai 
meğe mahlı:Uın edihnift!r. nanası Esma ı karnından blçaltla kandırmakta müşkülita 

1 Halil~ y 1 . akli nı söylüyordu. Bulgarlar bıJ 
----------------~-------·------------------------ ---------------------- yaralıyan a çınerın va- letler arasında olsa gerektİl'• 

ı·ardtr. Hemen, müdafaa vaziyeti a- tün Türkleri imhaya kalkışmasın- Saraydaki sefahat ve rezalet sah- ziyeti şüpheli görilldüğünden dü". kü 1915 misali • ki ChurcJıill 
lınız. ktşlalarıntzııı civarına, hiç dan itiraz etti. Yapılan cinayetlere, neleri, her saat geçtikçe artıyordu. adliye doktoru Enver Karana mu- fından tekrarlaıımıttu -

Ul RESULDEN SONRA: --- -------· -
Bağdadın Son Günleri 

Y-: ZIYA ŞAKİR 

Tefrika No. SO 
O gün; tam öğle ezanı okunurken, tarafından derhal Bağdat halkma 

fi<; hançer parladı ve yükseldı. Mu- ilan edildı. 
nıs, Yalabuk ve oğlıı Alı, balifenın Bundan maksat ta herke.an kal
fodailenrun zehırlı hançerleri al- bine korku ve dehşet veı:mek.. 
tmda yerlere serıldi ... İbnı Mukal· Türklerin de manevıyaıım kırarak 
le, bu cür'etkarıme suikasttan, an- onları felce mahklım etmekti.. 
cak bir mucıze ile kurtuiabildi. I Bu program, muvaffaltiyetle tat
Çünkü o gün vücudünde fazlaca hır biJc edildi Hakıkaten, o koca Bağ
lurgınlıılı:. <;>'duğu içm yatağıOOan Ye dat şehrınin üzerine, korkunç bir 
harem daıresi.nden çıkmak ısteme- ıükfıt, S<yah kanatlarını germifti.. 
mışti. Buna binaen, onu öldürmeye Tabiidir ki {İbni Mukalle) de btı 
memur olan fedai, Öğle vaktıne ·ka· ı kara haberi almakta gecikmedi. 
dar selamlık. daın-sinde beyhu~e Aynı ofeliiketin kendisine de mu

ycre beklemı.ş .. suikast vakti gelip kadder olacağını nazarı clikkate ala. 

te vezir selamlık dairesine çıJama- rak hemen konağını terketti. Emin 
yırıca, daha fazla beklemeye l:üzum bir yerde gizlendi. Sa.ınra bplala
gormı erek halifenin sargyına av. nndak:i 'l'üı*lenı de dernal "1 meı.--

drt etmişti. tubu gönderdi: 

Bır anda yapılan bıı iiç mühim (Dikat ediniz, Yııptlan ~ 
. . Mi" _. 

kimseyı sokmayınız . Ve biı:d•n ha- basirl't ve sükiınetle mukabeleye Arhk kontro~ ve .baskısız kalan ıayene ettirilmiş, d<>ktor, Halllin görünmemektedir. Bal 
bersiz, hiç bir şey yapmayınız.) karar verdi. hah!~, çılgın bır şehır hovardasına · Tıbbı Adlide müşahede altına alın- Cemıenliğiıı tasavvurları 'il•~ 

Türk reıslennın ölctiirülmesinden İbn i Mukalle, şehirde bulunan benzıyordu. masına lüzum göstermşitir. ları karşısında S. Rusyanııı 
haberdar olan Türk askerleri, son bellibaşlı Türklere, el altından ha Kahir, (Harunürreşit) in oğlu, d 

80 
d Be- kati bir men bareketi ol9 

derecede heyecan içındelerdi. Der- berler gönderdi. Hepsinı, uyanık halife (Emin) i taklit etmek iste.. . * ~asıı:rıpdaşba. a "ddY8§lllt a 
1 

ld· beklemek, Stalinin takip eY 
i.şti. V d k' . 1 . hiceoın evın e ır mu e evve Lı . t f"l yl 

hal silfıhlarırıa sarılarak, Bağdada bulunınalarını tavsıye etti. Olduk.. mk" . e sarday
1
ba 1ı ~anye erkekın ~ racı olarak oturan Saliıın Demirel esas sıyase len t~g~ u .

1
er _.ı 

hücıtm edip etmemeyı müzakereye ra muhım bir kuvvetle muhafaza orpe Ve en ı er erıoo, er cı- _,_ 'nd 
100 1. pa- tır. Moskova, hattiı lngı tePJ. 

' b' ı · · d · · b 11 · al ' kadının ç"""''ecesı e ıra __ •• aP"' girısım<lerdi. edilen sarayı bir anda basabilmclı: ıs erı gıy ırmış.. e enne tın .. .. de kt •ktan Bonra Rwıya ile Bulgaristan ..,._,..~ 
i~te, bu miizak< re esnasında, tb- için ıcrtıbota girısti Bir kaç defa kuşaklar taktırmış .. bazılarının b~ ra gomıu.ş, e~ 

1 
n J.' 1

• Sun 1 kış aktedil.,.,ek bir ittilaka _ ... .,.,.,., 
ni Mukallenin mektubu yetış1ii. Ve agma dıie~cı ve kÖyhl kadını kıya- lanna ipek sarıklar sardırmış .. ba- ~~aş.ı slabı . a Nı . ıyazıbır· gu·ır::r:a~ makla itham etııtlye baŞl-_d 

1 ğl !ar 'b· k st'••"''' uuıaı soy emı.ş, ıyaz.ı · IaıP"::. kendilerıne talimat yerme geçti. fetlerıne ~irerek Samra kışlalarına zı arının o an gı ı e ı.......,... dm . gid ;. içeri girmiş, Rcuter'lll haklı olarak an 
Bunun üzenne Türkler derhal ıgitıi Oradaki zabıtlerle temasa !!3Çlannı elmaslı taçlarla süslemışt.i. m evıben~I _er kapayıp .,...~ tediği mustakbei bir h 

' · · · 1 Sar . h ı la d<>l bi namaz zı e agzını .-- • ı.. 1 --"·-··-kışlalarının geçıt yerlerıne Slperler geldı ... Artık, halıfenın mııkadde- . ay, sar oş ar u r PllDA- deyle ayaklarını bağ\~ parala- Sliıv Bu..,ar arın Y""'"";" 
kazdılar Kuvvetlı bır müdafaa ratı hakında son karar VE'rilmişti. yır halını alınış .. Edep, ahlak w fakat paralar kadının nuu11anın esbap ve ille~~.r 

· hava mefhumlar tarnımıil kalk ~ı aramış, ' d'd h ı kı.....-' tertibatı aldılar. Hadisata ve İbni Halıfe Kahir, aleyhinde yapılan \ · .. '.. . e • da olduğu için bulamamış tim ı en 1>11r anma .ı-
Mukalleden gelecek )"!ni talimata bu tertibattan kat'iyyen haberdar mış .. Her ·kosede ıgrenç bır re?.a.let k tır Bilahare Niyazı ya Balkan hazLrhkları yanın r . . . , · ve açmış . - -

1 
. . s Jl ti• 

muntazır kaldılar. dcğıld ı. Uç mühim Türk Reısınin ı sahnesi kurulmaya başl.amı,,tı. kalanmıı;tır. Niyaziniıı mevkuf, Sa- ko - Musso mı, • uner • . 
İbnı Mukalle, Türk askerlerini ortadan kalkması ve birinin de 1 Kahır, sahneden sahneye ko.şu. limUı gayrlmevkuf olarak muhake.. liı.katları olaca.k ve .. ~) 111 ~a ı1f 

derhal Bar.dada hücwn ettırip, ha.. mevdandan kaybolması. halifeye jyor .. şehvati Ievuslerin en igrenç nıesine dün birim! ağır ceza mah- Fraııko • r~ıaııı. g~ru~m:: 
1

11 
lıfeye laytl< olduğu cnayı verebi- büyük bır cür'et verm.işti.d 'nlikl . , __ .. _ ... 1 kem8lnde başlanmıştır. Yukarıda ki yapılacaktır. Bıııacıı •~ .. ,. .. " 

on erıne """"r ,,... ıy<>r.. ve 1 d Ralkan \'arı 
lirdi, Fakat, arkadaşlarına karşı. Kahir. şehrin zengin tüc. ca.rlarına · rtık. 1 00 oi<lukt _ yazdığımız şekildeki iddiayı Niya- ueıın a tıı : ' bılı 
biiyii:k bır maharetle yapılan sui- ,haberler gönderiyor. Malik 'olduk- a çt gınca sar ~ .. an ııoıı zi ile Saltın reddetmişler, bu iştM garp uc~ııda erık şı b ı 
'--~ı · -'-''-'--t 1 k h _ ·ııarı servet 'n üct.e ikisinı. tsl:ivor .. ;ra. han<;ıerını çekerek onun~ ge1- hir haberdar obnad.ık:larını söv le · •İnde ~·~asi fıuthret ve 

1 .._, en nazarı ~ e a ara , a , . , , : . . · . lldııind • d uk ri f•• 
lifenin başka tertibat ta almış ol- w~nuy~nleri, ölunıle tekdır ediyw·- isaldıny<>rdu. k';!lerdı r. Muhakeme, şahıt celbi her • e e.. -' 
--'an w ııehir dabilindelti Oıi.- du. (Daba v~ bql<a &üne plmıp. (Ona- 4 uncilo 
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'EGÜNÜN~I [ GÜNÜN MESELELERi ] 
1 SiYASi ve ASKERi 1 -----------..J 

_._.._...ı._ıııııııı 1cMAL1 ~=~~~ Harbin neticesi 
v .. p f -- ı . . Japon sefirinin Franko'nun seyahati rıaveyaU:ı:akşaı:kimparatorluğuna Demokratlar 1 enı ro esor erımız Diin. Fraak.e hteaJe bir öilo 7etnefl g_den yol, lS69 eenesine lr.adar AJ:-

H ııt 
0 

• t • 7oınlşUr. V1'l lr-..ı erkiaı da Fran- rücamn cenubunda buhırıan Ümid L h d 
1 U U zıyare 1 ı.o ile sii~ • ...,.._ fa liri burnundan g~ Bu yolun u - e i fi e d i r 

Maarif Vekili 22 Doçentin 3 dakika sürdü 00:~s==::a.•t•- .. ~e't~=k=m~1~ 
P _._, ra :meseia Mancister'd<?n kalkan bir 

tofesörlüg"' ünü tasdik etti - Z - - iıJMrtk lh-11. vapur Cebelüttarık, Süveyş, Kızıl 
~ Bukadar kısa bir ziya- ll&lb'*l v~ pre - 11r1 -- denizgeçitıeriyolileııooltilometre 
lıt .a. L'I (A.A.) - 1 Dr. Besim Turhan, rady<>loji d": • A • maı_ de sa7ıt . cvnuıarklM!r. Alm&llP ml!6afe;ri katederek Hindistanm 

'-ı ~••ı. f Vekili •-ra'--..._n ; .. tan- -nti ....... Tevfik Berkman, de_rı ret tik defa vakı oldu ve lb!Ja ile Inclltere aramuı. ~pli& bir !im ab"lirdi Bii l llkle •u Ü ,. un- .,, .- ur bahlıı m""11B elamac. Bana. M lncll- anına var ı . . y ~ 
ltlt . nıvesitesinill muhtelif fakül- ve frengi doçenti Dr. Cevat Kenm Vu;ngton: 13 (A.A.) (O. N. B.) '°''" ,... de .ıtierlerl ruı olurlar. tı..t:ra tJ.rud burnu~u ~ ile İııgilteı:9 

Mihverin neticeyi 
kazanmaları için bu
günkünden çok daha 
müsait şartlar içinde 
bulunmaları lazımdır l(j 1'.'"" ınel'6up 22 doçentin profe- \ lncedayı ikinci iç hastalıkları do- ...,- 1 . 1 . B"yülı" ile Fransa ar--A- m.wı· ferll bir ııalll j •ularındaıı Hiııdistana giden denı:ı 

r Uk 1• . ' .___ . · ı iki Buraya ge mış o an Japon u .. . - .. 
dilet· sa ahıyetleri tasdik ve ken- çenti Dr. Arif .......,t Çetıııgı • n- El isi Amiral Nomunı, Hariciye la aümlum detıktlr. o _... İlal7a yulunun uzaklığı yan~ ıı:nnişti. yazan: 
, 1 ıa~ Profesör iiJJvaru tevtilı ' ci iç hastalıklan doçenti Dr. Ek· ç ,.. . Alınan7&d&ıı 1.7nlır. eiilila ba _.... Masraf, vapur miktarı ıtibarile da- H- . • 
'&~llJ~r. Bu doçentler meVl!uat • rem Şerif Egeli, adli. t.ıp .doçe_nti Nazırı Cor~ell H~l .. u zıy~et ~t- hal suna ~l>Wıü ile aı;t•d"' - hi bu netice İngiltereye istifadeler amtt Nan Irmak 
• lilııl~ıne göre docentlik imti. 1 Dr. Hikmet Yalgın, birıncı şırur· miş ve bu zıyaretı dort dakika uır- cerektır. . l eli dan Hic .. . .. .... _ - .. t" Am'-1 Hariciye Nazırı- " temın ey e . az, Filistm; Basra korfezln-

-...ı ver · 1 D F h • Arel rocuk muş ur. ~a • • Harbe lftlrıl& ı.. daha ualr bir .,_ · t-.nı•- .,__ d Ba-d · . ~ Ce . . nuş~ ~oçentlikte ~şarı . ji doçenti r. a n ' '. nııı yanından ayr ıldıktan sonra zi- matdlr Bir an.tık Bö1te bir lhllmal Denızlerde .......,,.....,..,, uunanma - en g at, Musul, Sunye ısUka -
llıii~~ınesı ıcap eden hı%JJ1et , hastahltlan ve bakımı doçeati Dr. yaret maksadııun yalnız Hull'ü se- vardı. Faul bu. ~ çolr anıkad& tal- sına üstün bahri kuvvete malık o- ~.etlerine doğr~ İngilt:renin bü -
ltilt tin, doldurmuş ve profesör- 1 Şevket Sosyal, kulak ve burun la 

1 
kta .ba et lduğunu söy- nw;lır. İsı>an7t. el& bir - ...ıKar. lamıyan Nanolyon Bona~art, geçen yüık kara ordusile seferı kuvvetleri 

llıtl lı•deıneterinin ilkine geçebil- ' hastalıkları doçenti Dr. Ekrem m.a~a n ı r 
0 

ve ablolran .....-.... 19 uneu asnn ilk 15 yılı ıçınde Mı- harekete getirdiği görülmüştü. E.. 
d,,:;~e. ınüsait bir memuriyet Behçet Tezel, çocuk ccr~ahisi ve lemışhr. Fraııko bellrl de baU•aMın .ııt1r ıatı sır seferini yaptı. Maksadı Hindi&- ritre, Somali, Habeşistandan başka 
111( tsiılı de ihraz eylemiş bulu- ortopedi doçenti Dr. Mlınır ~met Vaşingto11 nıahafilinde Ameri- eimel< loiA bu ııe;rabali ya_.ıdadır "." tan yollarını karadan fetih ile İn- garzi Afrikada Bingaziyi dahi zapt 
tlı~ott.rdı. Bunların ilmi mesai ve Sarpyener, radyoloji ıioçentı ~· !.aya tayin edilmiş olnn ecnebi bir belkl de g:eçen-lı.I llu.'IOlinl - ınııer mu- giltere adaları halkının servet, kuv- ile neücelenen İngiltere taarruz -
ı.;. . •ileri ınrasile hususi fakülte Muhterem Gökmen, farmakodı- sefirin bu kadar kısa bir ~iyarette lüaluıda verilen brarluılaıı haber- vet şevket hazjnesini ele geçir - ları, yalnız İtalyayı müstemleke -
'-~!..<>nları, Pakülte Profesörler nami ve tedni kliniği doçenti Dr. bulunduğunun ilk defa vaki oldu- olmak _ve mibverlıı .-enit ıe.te~.1:~ mekti Filhakika o zamanlarda Sü- !erinden mahrum eylemeg-i isti:h -
"" --...... 1 k . a.rifesnıde Musoli.DJ Ue ft&i7eU. .,_.... · . 
• 

1 
're Üniversite heyetince Nabi Kasarlak, ikinci iç hasta 1 - ğu söyleıımekte<lır. etmesi mıı1ı•--u~. vey< kanalı açılmamıştı. Fakat Na.. da:f etmıyor, M. Musolini ile Her 

... e()('L • Ş k' - • SO.ı 1"' olunduktan sonra Profe- ları doçenti Or. Mnz~ff~r ev '. Dli<ır ıanı:ıuı l'ranlrona p.-e bö polyonun ana vatanı Fransa ile Hitleri:ı Hindistanın kısa deniz, 
l.,,,,/ ~lihiyetlerinin tuclil<i ve Yener, hijiy- doçenti Dr. Ze~ Çine gönderilen Sov- :rük bir hllrmel ı....tedltl matiunclw. Mısır arasındaki Akdenizin garp ve Akdenizin cenup sahillerinden şar-
.. • 1 l•rıne Profesör ünvanının Yalnn dı• hastalıkları ve ameli- Blaerlelıln Almıııı üaü oımuuıa Pet.o- merkez havzasında muvasala te - ka doğru uzanan kara, hava yol -
.... ılı· • • ismail ali •IQltıııı illaarif Vekilliğine teklif yeleri doçenti Dr. Suat yet m an nln muvatıu.~ almalı 1ı11-..ı cı.o min olunamadığından, mezklir te- ~na hakimivet plü.nlarını dahi a-
l'ı-ot ~ştu. Maarif Vekili yeni Gürkıu:ı. h 

13 
(A.A.) _ mümkund~r. Bö7l- mihverin ı-n- şebbüs ve sefer tam muvaffak! - kim bırakmak gayesıle de yapılı.. 

~.~•!eri tebrik etnıiş ve ınem- Edebiyat FakültMİ d~entl~- Şang k~Y~d bil<i ' 'idi"' ö- 7...ıaa ceç.ı lıılem'* taz71k1Dden kv- yetsizlikle neticelendi. yor. O t.alde bu mücadelenin ne -
~~"".kendilerinden daha verim- den tarih doçent"ı .. ın·'kriınin Dahi Çuııg ç'~ cnS ınt iktlP"_! g tulJnU4 olur. Fnako Almanya ve ııaıaı- Geçen cihan harbinde sabık Kay- ticesi nereve varacak? 940 eylü -

... ..,. " re, sen ın - ovye ısauı an- 1aya karşı eül JU'dımtannd&D do 71 . . .. . 1 tün' • • - - . 
~L· .... ~ •e daha büyük hizmetler y· Tü'rk tefekkür tarihi do- "b' S ti ta bir mbmel -.,.. a.ümU bcı1-•ıa- ser Vilhelm dahı muttefiki 09man ı de rmzalanan uçlu pakt ile U -

"'""'""ıı· 1 hl'" t . t' mauç, Ü t•nler !aşması mucı ın"e ovye er ra- 1 - h"'kı'.lm t k' zak kta J B ı · Ro "- f '" .. ı on ara te ıg e m•• ır. ti Hilm"ı z·ıya 'lken, me ı fı d ked'I ll "L dır. imparator ugunun u e er a - Şfil' aponya, er ı n ve -" .., en R an sev ı en ma arıll u.o. K l f ·· ·' . . . .. ;ı 0 esör •·ı · h' t .. ç ·h t T •-- ,.. ............. "'A nından Cemal paşanın ana se e- m .. a hük.um.etlerının dahı _menaf.ııne 
"''ıııı . - a ıye ve unvanını şerhi doçeııti Ali Nı a arıaa. partisi Şimali Çine gelmiştir. nr---.nu • eı~:. ol .. tl ı rini, Enver ~asanın Turanı fethey- gore Hındistanı da tehdıt vazıfe -
•q.. -~ an .. oçeu er şun ar- . F kült · doçentlerinden · Jktısat n esı Çal miiaıemıeı....ıncı~ ı.tır I'.- _!emek hareketini Hindistana ma- sini yapmağı kabul etmişti. Ancak 

'l'ıp F•'-''lt 
1 

d sosyoloji ve sosyal •iyaset doç~n- · Ku"-çu""k Haberler lrnvveUerinden bir kot Tnl>nlDSCVP likiyet "ayesile teşvik eyledi. Ak - Hint ve Çin denizlerile Ok'-"anus 
llıı.ı ""u es doçentlerin e• t' F.ahr' Fındıkoğlu, ik- 1 ı.tlkamellnde ıooe .ııu !re !radar 8 " ' ~ 01lıi doçenti Dr Zeki zer.,n, ti Ziyaet ID 1 0 - m denlzde İngiltere donanmasına üs.. adalarında Jaoonvanın karşısına 
" •i filiirı"i dru-enti. Dr Şinasi tısat tarihi 'fe iktısadi coğrafya -b=l~~-!lr ~ ~~111-~~ .... !~cıa" tünlük temin edilemediği cihetle, Amerika bahriyesi cıkmaktadır. 
"'•I -• ' ö "tfi B '--- . s· "t u ~·en .,..er - u - - - dahi --"-'- Akd . • l>•talojik anatomi doçenti doçenti mer Lu arıuw. * To.kıo; Frans~z - ıam mu.~- ıs...ıaaa ve caı huduU&n.ııdaa flma.le bu ikinci teşebbüste muv..,,.... enızde, anavatan sularında 
l# • . 

1 
rekesınin o nbeş gun uzatıldığı dün doiTil hareket e~. ı 7etıuı blrı..- olun~adı, . . .. meşgul olan İngiltere don.anması -lVtA.R K o VI ç 1 MevkufFransız ar akşam Japon ıstıhbarat bı:r"'."u ta- ,ili! ll[ofro bölceaiı>do biT eok vabelori Entre, Somali, Habeşi~tan mı.ıs - nın _uzakşark havza.sında Japonya 
rafından resmen bıldırılmıştir. ı.ıa.ı eımı.tır. Bunlar claSN ı.uomeını temlekelerine giden denızyolunun, denız kuvvetlerine kar.şı yapacağı 

Ş . . d h" * Londra: Kent düşesi, İngiliz 101 almı•lardır. Bin bir mlişk!il& ane- Süveyş kanalından geçmesi hase - mukabele ve müdafaa da Birleşik 
ll bat sonunda Bır kısmı hına a ı- go'"nu"' llüler heyeti adına dün Yunan den bıı yolu almt.ları .... ~ lr'llY- bile emniyeti ve Akdenizde üstün- Amerika bahriyesine terkolun -

h veUerlnln bn umı takdire dccer. 1 .. - - h k t b tis' · t · tur re t • k r d best kalacak hükılmetine 18 seyyar hastane ver- ı B lakada İlal t prelert ugu, are e ser es mı emm m~ . 

.C:Avr: A __ ,. 

Helva, Şeker 
mecmuası 

Dün, oldukça okuma yazma bi
len ve hergüıı kahvelerde, şurada 
borada bir hayli gazeteye göz gez
diren hir ır.eoaat aahihi bana ...,,,,. 
du: 

- Afedenin un.ma dedi, gazet&
ler aruua sanat, ıanatkar diye loi.r 
teYdeD. bah•edip durur Ye ıma 
~a buuım tarifini ;rurerlar. 
F•kat ben de bir ııaııat:Ur olda
ğum halde hu yuılardaa ltir ı....ina 
çıkaramam. Gazeteler hu yazılarb 
ne deoıe.k ve his ııanatkirla.ra ne 
ıınlatmak •ter1v. 

Bu sefer ben aordlllll! 
- Seni.n sanatın nedir? 
- Ben, efendime aö~ 

lıel VaCl mıtası)"llll! 

- Öyle ise mesele çatBl.laflll 
- No gibi çatallaştı? 
- Gazetleriıı ikide bir ortaya 

attıkları •sanat. ııözü güzel sanat
lara dairdir! 

- Gilıel 68Jt'.\tlara dair mi! Ne 
demek sanki, helvacılık çirkin sa
nat aıı? Eğer öyle olsa idi, bü •ÜJI 

ahali altı ay kış haim yaptığım.ıs 
o cirum helvalan kaplŞll kaıwı
yenııiydi? 

- Bayır, ıı.k!ıat o d"ğH! Yani 
güzel sıınat elemek, senayii nefise! 

- Haydi be aen de, nefise imi~ .. 
Eğer şu koca İstanbulda benim 
yaptığım. hel'f&dan nefisi •anuı 
domina! 

- Öylesi tleğil can.-::n, dem~ 
istediğim musiki, resim, tiyatn. 
edebiyat gibi sanatlar! 

- İyi ya işte, hiEde ılltiilı:i ela • 
var. 

- N-1 musiki de var? 
- Nasıl olacak, gtte ve gündm 

lıud Ş e Ye gıdece . ın eser miştir. Yunan ordusu için verilen , oom°ı...::::...... edllmLı. ':;ır .:: ...... ui- gayes~le 1940 haziranınd~ İn~ltere Tarihin çok ~iı~k ga~elere gö. 
~ 'iıın al>eşto: 13 (A.A.) _ Stdııai Vichy, .13 (A;A-) • ~~· N .. B.~ :- bu hastaneler İngiltere ve İskoçya-ıt.ımuııır. . aley~ıne ~arbe ~ıren faşıst .. ltalya, re ~apıl.an en büyuk bır harbın 

\" 111dan: .~eşr~len hır t~b~ıgde bıldırıl- nın hayır seven teşekkülleri tara.. Erllnde pıııaldes u..n.7en IQc"illsler ~arbı. ~frikadakı. Libya mustem - seyırc.ıs: ~ulwımııX_tayız. _Tayyare-
~ tıı:<>ı>Iavya Hariciye Nazırı dıgıne gore Pellevoısın kampında lfınd hediye edilmiştir. 4nn de Eıırena mevklinl ~pi ve cenm- lekesınm sahıllerile de muvasala - !erin muh>m rollennc ragmen, de
ıı:~9"ikJı, Şubat ayı soııuııda mevkuf iken son zamanlarda Val- an . . .... _ b& dotnı llerlemlye clevaııı .. mıı.ıenıtr. sıru korkusuz hale getirmek isti - niz kuvvetlerindeki üstünlüğün !n. 
'-~~i>eıjte1i r<ııımeıı ziyaret ed&- se - Les - Baiaes kampıııa nakle- * Toki.o: Fransız Hindiçırusın ıı:e.- ııe::.., mah•=-.. ~· :::::. vordu. Almanya ile ittifakına ral{- giltere ve Amerikada olması hesa -
'ı;ı •r. Yugoslu Başvekilinin dil.m.İf olanlar pmdiye kadar tilıi den gelen haberlere gore, J aı:ı;:ın =·~:...., kı= .::ıe ':ı"otnı ileri men, Akdeni7.clc İngilterenin bahri bile Almanya, İtalya ve Japonya
ıı,..,,~ "°nundn Budapeşteye ırel- olduklan rejime bundan böyle ta- donanmasına. ~ns":p tayyare er ı.areı.etıerinl clevam ,.tı.ırtyor. Şimdiye kuvvetlerine üstün donamnaya sa- nın bu mücadelede muvaffak ol -

çeıpıiliııi var. Dükkindaki koskoca 
radyo ne göne dnruyt ··? Resim 
dersee. duvarlarda renk renk. boy 
boy •. deniz resmi var, gemi resmi 
var, orman resmi var, haUi eski 
&am.alldan kalma Beyuıt Kulesi
nin resmi bile var. Tiyatoraya g&

liııce ben olayını, bizim uşakln 
olsun, arasıra Dümbüllü İ&maile, 
aruıra Küçük Şc"kiye araı;uı 
da llİııemaya gideri%! 

1 lıekJenilmektedir. bi tutulmıyacaklardır. Bunlar hu- Me~ong nehn .. W:~~.e bulunan \kadar İngilizler Erlt.-.de 80 toıı ıtıt- hip olamadığından, İtalya bu te eh- mak için fazlaca müsait şartlara ve 

l' 
.. bd ihtTtt edilm' eski Kunkov kopnısunıı bombardı- 1ııaın ...,,a tahrip etmlşıenllr. Somallde hüsünde m uvaffakiyetler elde ede- şanslara malik ohnadıklan söyle-

llra .... • t' • gıme ar 1 a an men 't" man etmişlerdir. Bu köprü Bimıin- clei~ yolı:tar. Atrib harekilmd& medl 1914 cihan harbinde Mısır - nebilir 
n "emıye ının lerdi. Şimdi ıiyasi mevkuf sıfatile ya yolu üzerindedir. flııulb'e !radar İtab-lllliM ıeee ta,.,... . . 

il ... Senelik içtimaı ikamet ettikleri hina~ki bir ot~- Mo.olwva: D. N. B.: ,.. nylıdnoJolerdir. J 
l' ~n... dir serbestçe gezeltileceklerdir. * yUTLUITA [ 15 y E M A H ER tlgı.a{~te. 13 (A.A.) - Macar da Re ud M Pravda gazetesinin ya2dığuıa gö- ARNA PO L K E M E L 'tur ll)aııst bildiriyor: Bunlar arasın yua ' aıı- re, Odessa lezga!ılarında 19 bin Salıü :ı.o,.......ıa.ıı ,w.... Yunan !rH- .., ________________________ _ 

let;l\d arı. <:eıniyetinin seneli1ı: ziya- del, Heriot, Dormoy ve Grumltach tonluk vapUTlar yapılmaktadır. Bu vetıerl olnyaya il ktlom..tr• mesafede 
~ti~ Cetniyetin hamisi sıfatile vardır. vapurlar Sovyetler Birliğinin şim- ıı.a.ıunma!rWhrlu. Daha 7ulı:arıda ile- K at f 1 f. tl 
~ve11/t Jaseph Francols Seçgin Riom mahkemesince başlıca diye kadar ~ahk. olduğu en büyük rll•,-••ter d• 24 " 1!"metre mosatede- ra v l az a ıa e 
~Ye J letın ve bu meyanda Tür- ·· · telakki edilenler hili ticaret gemılerıdır. cıırter. Bu haber .ıoırnı ıse. Ynnımhtor 
ti . , aııon . . mucrım . . tMtaryalarla Avlon1a7ı ateş allına alaıı t t h f • • 
l~l~tile ta~~ Bulgar, Finlandiya Bourrasol'da bıılunuyorlar. Buıı * :okyo: __ Nişi N_işi gazetesin~~ 

17
• m•..atraı. olabilece.kter demeltıtr. s a a n U a ı y e c ı 

t Ilı \'e 'lür ;nış l.facar şahsiyet- !ar Daladier, General Gameliıı, yazdıgına gore. hu.kfunet pada Diğer tarafl&n Yuaaa kuvvellerl Be-
11\ı tlaınlanı kıye elçılik memurla-

1 
Ch b 'dır 

1

. r'cntoya bir kanun layihası vennış- ıralı da lelıdtı eder vul7etledirler. ftal-
' 'l'ııl'!t; ıştır. Blum ve Guy - a - nm re · tir. Bu kanun Pasifi.ki bir harp çl!k '78Jtl•r DraA:l&n ve dlier yerlerdes 
t~ııı t/" elçıs; Ruşen F.şref Ün- , tığı taldirde Japon ticaret vapur- takvi;re kıl'alan -be.ıılııı .,.. lrumına 
~~içi ır nutul< söyliyerek son se- Almanlar s an at eser- 1..arının harp g=ileri tarafından 1 ..,vı.eıme1rieclirıer. 

Dün Asliye ikinci ceza mahkemesinde 
muhakemesine başlandı ve tevkif edildi 

ı,} e1ı~e.Türkiyede yapılan ta- l . • Amerikaya -7:1. himayesi hakkı..ıdadır. llL ıı:. 
,'%,t -:"nııyeti haiz ıslahattan erını JJ1!Z - Kamil ve Rafael adında iki kişi- K8nıille Rafaelin şahit olarak celp-

~ ar:ış Ve .Türkiye ile Macaris- salıyorlar r 1-1 ııiaemacılıt-ciirilaomit bir w;,,., •!ye tanesi 50 kuruş olan kıravatla- !erine karar vermiştir. 
j ~t ,ı.:::<l~ki karabet bağlarına i- Loııdra 

013 
(A.A.) _ Reuter; 810 bir fllıae naa1p olmı7uı 1.;. bir munllakl,..& ' rın çiftini 175 kuruşa satan Kapalı.. 

'!ıor "'- ştır .Cemiyetin reisi Pro- ı da ·r t 1 111lıittl.~0lonky finaydına teşe.kkiir İktısadi harp nezareti erünm- eztNııice GEOB.GE vo HİLDA KB.AllL çarşıda 130 numara manı a urac.ı P O L S 
dan birinin söylediğine giire pahası u.ar...ıau lı.al'lk- ı.lır landa 7...aıt.ıa Yeşoa Behar hakkında zablt tutu- ==,,....,=== 

A.ttı ~ iki milyon Sterlinden fazla ~tan !arak adliyeye veri~- Yeşoa K •• •• k 
bi ~rıka senede 36 Alman sanat eserleri Amerika~~; A R A B A c 1 N 1 N K 1 z 1 Beharın muhakemesine dün asliye ar ag umr u te 

1, y ~tayyare k gitmek üzere yoldadır. Bu eserlerm 1 o ş K A ikinci ceza ma!ı:lremesinde baı;lan- B• • 1 
., tıı,ı~ıl\gton, 13 (A y~paca satılması suretile elde edilecek dıo- ı· D N y A lmış, Yeşoa, verdiği kıravatlann ır genç nışan ı-

l(ıı,,_ llıeıti İstih .A. . - H~ j1arlar Ameribda Alman propagan- çifti yüz yetmiş beş kuruşluk kıra-1 " aJ d 
: .t b.;:-oel'I. A-- sal koınıtesi reısı · istem" ' idamesine S' tin h t W°ak celp- sını agır yar a ) 
,,. "'\!ta .. ·o.uıerikanın bugün ayda :da ve :ıabotaJ s ının Şaheseri Ş A R K ınemasının Kimille Rırfae . ş aı o . 

.Yare arf d:ilecektir bunları cietı"ı.ş· tirdiklennı ve tezgah-
. J \ Yaptığını söylemiş ve 5 e · Her .-_._ .--~ - eUIJIM• 
"· il;~ r ki: Bu şahsiyet geçen harpte Alınan wın bilmiyerek 50 kunışl_ . uk. kıra- Delikanlı yakalandı, 

ı.. ~netı. 3 d- · · l fev- • h ft ı k - t n°lecekti ı _.. k ba ~~ ı:ı e s bin tayyare yapa- yanın, yabancı ovwne o an Beşincı a a o ara gos e . r. vattan wrdiğini, ke,,,.ısmın a - k h 
ay~il:r';:t~~i elde etmek içın kala.de ihtiyacına rağmen, h~ bir HamiJ: Kat'! olarak önümıımotı Cuma günü bil tllmlıı SO.lerilıne- bati olmadığını söylemiştir. Mah- ız hasta aneye 
'•. butun tedbiri alın- zaman sanat eserlerını feda elme- aıneııilı87et...ılecektlr· 'lırnııne, Yeşoa Bmann tevkifine ve kaldırıldı 
~ imiş olduğunu tı.tırlatmalctadır. Karagiimrülrte Sofalıçeşme cad-

~·· . ti t r ~hı ,ğfal eyli- Yamaklar, şu kararı vermişU. Bu Bu, Mıı&a Paşa .ki, _aslen ru:ııa~t desinde 69 numarada oturan doku-

s UYiik tarihi roman: 21 · · · - " leti a a ıyo ' kararname Etinıkı Etirya oom:iyeti- idı_ Bir devşirme idı. Etınıkı Etır- macı TabS'inin kızı 16 yaşında Ni-
\l}ta A . N ı o·· ld .. ·· ıd .. ? ,( yo~. .. M · ı İh - nin tesiri idi. Karar şu idı: yanın d3labı altında kalmıştı. Bek- met, Eyüpte amcasının yanında ka-

- Ya edebiyat? 
- Buyur! 
- Nereye !Mcyurayım, helvaya 

mı? 

- İster helvaya buyur, ister 
tahin, pekmeze! Ne vakit ana 
edenen diik.kjn aize açık! 

- Teşekkür ederim amma, fil 
edebiyat? 

- Anlamadım! 
- Yııni, güzel saııatlardan üçil 

var sizde amma, edebiyat yok! 
- O da ne demek? 
- Canım !ıikiye, romıın. şiir fi. 

Um falin demek! 
- O ela var bizde, hem de fazı.

silo! 
- Dem<ı! 
- İnaıımazsan gider, hakarsııı, 

dükkanın W.tünde, uşakların yat
tığı oda, Keremle Aslı, Jo'erhalla 
Şirin, Tahirle Zühre, Arzu ile 
Kanber, Aşık Gariple Şah Sanenı, 
Köroğlu, Kelojılan gibi kitaplarla 
dola! .• 

- Şu halde bir giızel sanatla 
merkezi de siriıı dükkan! 

- Ne sandın ya? 
- Öyle ise ne duruyorsu.nnıı 

be mübarek adanı? Usta, kalfa, Ç>

rak hep birleşip bu mecmua bol-
1.,._da •Helva şeker- isimli bir 
aanat meemUMı ela siz çıkarsaru-

za! •. 
- Kasıl çıkar o, nüfus kağıdı 

gibi mi çıkar? 
- Sh karar verin çıkarmıya, 

hen öğretirim ıize nasıl çıkacağını! 
- TC§ekkür ederim! 
- Estağfıınılleh! 

İşte hWnı kendi aramızdaki 
edebiyat münakaşalarının halk gö
rüşile mina ve manzarası~ n ZIZ aSl UTU U • ( Yıne o _gun usa ~ 1 euh :a _ Hınstıyan kımseniıı n-zına ve taşyan ocağını diriltmeğe çalışıyor- sap çıraklığı eden 327 doğumlu 

_. him kethuda Ve Boğaz m a.ızı lcim d k Rahnıi ıv--ı bir "dd · 
V =--- _ _ y azan:M. Sami Karayel- İ M bmet Paşa vesaır rical Çar- malına, canına o unursa idam du. v...,.a mu et evvel nı- Osman Cemal Kaygılı 
~ ilk'a, nı . ııce c _ an Sekban~ı ile ba- ıoıunur . . . . Yamaklar ,yürüyüşe başladılar. şanla~. Bir müddet sonra iki __ 
<t lıi;liiy alıaııı kavgalardan çıka- İstanbula ıı.ksedınce Kaymakam tak kol~al lbetııler Görülüyor kı. Etınikı Etırya, hı- Rastgeldıkleri serı;cri leri de roplu- ~nç arasında kıSkançlık ve geçim-
~ <rı, ~-e0~du .. Nİ.zamı cedit taraf- Musa PQi8ya: ıı yenıçerı a.ı: a~~ ce edit ku. 1 nstiyanlığı kurtarıyordu . Şaka de- yorlar, ve, yol aldıkça adetleri Ç<>- sızli.k baş göstermış, nihayet, dün Ziya :Elrola çarpmış. ayağının kırıl-

ı ~t nı~e-_rı Yamaklarına Ni- _ Bır kazadır olmuş. yenıçerl ya- Sekbanbaşı. ı.za11ı1ıı c ğil Bektaşyan ocağının byanı, yağ- ğalıyordu. ~bah, Rahmi N>meti Karagümrülı:- masına sebep olmuş, yaralı Ziya 
1>. ••• elbiaesi gıydinnelr. iste- maklar da itiaat etmek \ızere bu mandanı) fı; ma ve ça~la ka.lkış~al~rı mu- Fakat, nizamı cedit askerlerin- te postahaneye bir mekmp verdik. Gu:eba hastahanesıne kaldırılmış, 

l.ııı~ll1t lıa1>er- llunuyor - Yama larm tanb_uıa. gel ek hakkak hırıstıyanlık uzerınd., da- den korkuyorlardı Halbuki Nıza- ten sonra çıkarken giımıuş, yanına tofor yakalanmıştır. 
ı~ alan yamaklar ayak.! D ' ,:; örtbas edip bastırdı. Mu- bir fesat ~r~caklan ışıtilıyor.... ha müessir olurdu. Asıl para, ıınal mı Cedit askerleri de kay:Oakam gitmiş. biraz konuştuktan sonra bı- * Arapcamtinde Şarap isk:elesin-
b ıye ~ Demesi u:ı.erıne Ibrah.im k2thu- 1 d '"" 1 · d çagıru- ....ı. _,_ '---·--' -

1> "'~ lı' . l ı- .. mükemmel oynu- on ar a "'1 Musa 1l8Şanın eınrıle yer enn en ~~er.,.. 11.&u.1.u.ıuan agır "1ı- de Abbasın 33 numaralı kahvesin.. 
"\11111 nı a(ir lıbasuı giynıeyuz... 68 Paşa, ro un~ bunlara na- da: . . Yamaklar, kılıç atlıyaı-ak <ilidıç- kımılı:Uı.m.ıyorlardı • rette yaralamış, yaralı kız Gureba de kumar oynıyan istırati ve Çakır 
-... l>a . Uleakıp: yordu. Ertesi gun yine . . _Bunlar kargadernığıdir, ehem- •tiler .. Kılıç at k Bektaşılerin M p S lt Selimi etvan hastabanesıne kalıdmlml.'i, Rahmi k:.lanınışlardır 

t~' "ed i~h butün d"' N ' sihat vermek üzere yenıçerı ocağı- miyet vc•ı!ecek şeyler deği ldir. 1- 'bir nevı yemın t>tmesı id _ ::: aşa:1 ~a:ırarak, müfa yakalanarak tahldkata bıışlammr ya · 
~ ~ v~, ctnıek ıç n ~oyayı ıza- nın orta mutevelli ve ihtiyarlarile ı ıaat etmezlerse cebren inkıyat etti- ı Bu. m ,, erctteıı sonra, içi r inden n:ı;un1 ~ane:~ •c iffctınden 11!.: tır. tı: Arapcami.inde o buran Alı As-
ı. ~··ııa ~ i. o ı ~8~1!_' P~aya t 

1 
ve yazıcılarından mü- rilir. !kabakçı !\il sta!ayı reis tayın etti- tif~~~wedın k . m\ a..0,ınc. böl';""''- Nimetin lıay.tı tehlikededir. gar Mahmudiye caddesinde Aril'iıı 

" "u•J , •'1u.:n ·~ aşçı us a an , . • . . , . . . .. . . ._ Aliyi K ürt' .1 """ ere yırmı......, _ .... , 1ı dı.cr • aın~. J iyc k lkışt 
1 

k b ' h yet gönderıldıgı gıbı Zemınındc soz soyledi. Bu soz !er ... Arnavut Su eyma utevellisi Kazgancı Hacı Mustafa • kahvesmde otururken sandalyeden 
· ı he::ıı bö 1 Y :ı a:ıı ol:::~ ~~: seır b~yet veren Şam!~ Ragıp ,Musa Paşanın işıne yaradı. Çünku ~ Muhsın çavu.,<ıları Sergerde mtl- ağa gibi bM<ırcılıık ve kazancı] düşüp bacağı burkulmuş, Beyoğlıı 
t., 

1 
Ye nilSı.hat _., M P ~-- ~-•avcreı;ile mumaıleylıın ifesadın bastırılacağından korku- ap tt,Jer. •-ı .1 k_...., t tın• ..... * Anııdoluhiııarı.nd11 Halat fıııb-ıhastahane.oıme ka!d , rılmıştır 

1 =en a- aşau;c, wu - •-L , .. f t b "' ..,.~li 1 B"' -1- ede .,... . edip k ""ayısı e "'"" serve e 1ş ve vu rik-·-'- -ı.-l~ Z~bıtı (R :melik - vezaratı refolunaralı: ~hal Ku .... u .. lyordu. Paşa ıçın esa u7~~ ve uyı.; r ı,.ımıı ara:- tkarett !st anbulda e dısı mfuı... GOU<Ua , _.., .. ,,,Ahmet oğhı Mev- * Rumelihisan ca<lde;,indc ı:;a 
lt avagın _ ld - •trafı sarmalıydı lar veren yamaıdar ancak. beşvuz . . . l elini maki~ kaptımıış orta arada bah Asi .. °" ııı., 1 'Yl. ba<l hı.ı Büyük- yay~ 5'.1ru u . . p Bek- Musa Paşa, bır yandan da el al.. ~ idiler. Reıslennı ııcrgerdelcrıni hasir bilırıİJ brr Nrı:amı cedıt aleyh- parmağı ~- ' nuın çıvan an Gokd<>-

"'g~, ll'ı ca etmek üz.ere ka- Goruluy~r ki, Musa erı ~•nı te- tından yen.ı;crı yamaklarına haber tavin ettıkten sonra, sahil boyu İs-ıtan~ı zah iroe . nasıhat ve ba~ 1 * Şoför KAnırı id.are!'indeei ~:r b81'.çede çalıı;ırken duvardan 
ıı, u~'.~ı Mal-mut efen- tf::n:v:,: k~~- gondererek teşvik _cdi_~o:.cıu . Aı:.I taııbula da:trıı yürümelte ba l~ı- tahrik ve teşyıa h~:t etmek v 1167 aralı . ctomobil dün duşen brr taşla başından ağır su-
it ~er;ısUti tik n.ifanei kıyam ~ ,ınJ.an tamamile tstıfade ediyor· ıcemıyet ertesı gunu Buvukdt>re • \ıar Artık Musa Paş:ı.n.n dediği -rere Kabakçı oemıyetıne yolladı. Bevazı<la doğnı gid<Tken Çemberli r<>tte yaralanmış, Bevoğlu hastaha-

lı:atlettUer. Keyfiyet ld~. Nizamı cedide tahi rltinı dev- çayınnda wplanıp 11ddet c) led olmuştu. (DAiia VGI') •tRita Atlkali eamil linünde, Ahmet -. kaldırılmıştır. 



.IAWA-4 

Köylümüze yardımcı iş Sovyetler Alman -Bul- Her taraftan ... l•ş· k 1. H . 
[Ba.5 tarafı 1 inci 5't)'fada] Tralı.y-.ya 1'70, Antalya, Bttliıı, Ba• [Baf tarafı 1 bacl •yfada] gar plan"' 1 (R- taı:afı Z ' ' -hela) 1 r e 1 ay r 1 yed e n : 

tır. K<iylüyü bu vasıtalarla fennf tay, Isparta ve TrabZ<lll vilayetlıe- teyahatm esrarlı mahiyetini teba- .....,. ıneı sa.,. •• lıımmf bulunuyor. kpllll)'a eephesl F " J İ dokumacılığa hazttlamak. için mub- rine 100 er, Malatya ve Samsun& 60 rüz ettirmektedir Soboletin Kral ~B"l makaleden ~] 1 de gayet veldt ve önü Cebelü.ttarık E V K A LA D E Ç T M A 
ıelif vilayetlerde kurslar da &çll- ııer ohnak üzere dağıtıl~. Borise Sovyetler Blrliğinlıı Bulga· mmnı ediy-.ı ıD lngilt alı.tadır iAtam .. ta«il b' d let 

1 
ak . . uz, ye ere ve Afrikaya açık bk Hhadır. Bu Şirkei! Hayriye bissedararı Umum! Heyeti 1941 senesi Martınuı (il 

m . · . . • Bwılanlan bafka kDy eğitme!l r mus ' ı:r ev 0 ar wı miittefiklenne karşı harekete lıabeder wı hazırlıklara muvazi o- on sekizinci Salı günü saat on altı buçukta Şirketin Galatada Fenneı>" 
ilk eene ııçinde dftgıtılan bu mal- enstitülerine 55 takım çı:knk, tez- tanımakta devam edeceğini fakat geçmesi ihtimalini clir.önünde im- larıık Manş sahilindeki asıl adaJa.. cilerde ltAnl Merkezi t.dareslndAı dahili ııizmanamenln 9, 16, 17, 23 ~ 

zeme He 6 milyon metre murabbaı gaıı ve dip J:üzuml& mal:uıme ve- bunun için Bulgarlann bn sıfatı lunduruyoruz. ra taarruz b lıklar 'lerled".. otuz~cu maddelerinde tadllit icrası için !cvkalftde !çtimaa da~el ol• 
bez dokunabileceği u.mulo:rıalrtadır. rilmekte bu yılın pllhıına dahil bu- ~uhaf~za etmeleri lazım geküğinl Fakat, Bnlgaristanm 'l'lirlı:iye- hab 1 . ~ =t• dir ıgı nur. lllN içtimaa ticaret kanununun 385 inci maddesi mudbince bU 
Bir kaç sene içinde bu mi:ktar iki lunın•yan' v-•- de birer ;ı.-ı.o~ soylediği zannedilmektedir. Rus nin hemen müdabaıaı'ne meydan er en .ııe .e. · hisseye malilı: olan hissedarların dahi iştiril<e salahlyeUeri vardır. • ,-=" ~ d Jet adamının t' Şu halde Amenka Har~ye Na- İ mis1:!"~ ~acaıktır. Diimunelik ta.gAh çıla:ık ıtönderil· ev . ' ecıı:~~ kı ":ları vermemek limiıli!e bidayette bl- ır.ırııwa encümende ifade ettiği -.eç- R U Z N A M E M Ü Z A K E R A T 

Buyült bır .kısmı ziraat ve hay- ınektedir Bulgarıstandan geçtıgı takdirde taraflık mask~ınl ~!anmakta lıile buhran (altml§ veya doksan 
v~lda uğraşan köy'lümüzüıı, Bil~ yün ipınt tıökaııe randı· ~vye~?? ~lii!inin zaruri görece- devam etmek ıste111.e5ı daha çok gün zarfında) zuhilr edecektir. Ta-
:1.klim ve mevsmi şartları yüzünden, manından -"nltlann .köv"'._,._ 1·• ği. tedbirlerı almak hakkını muha· muhtemeldir. Bulgaristanın bıı bö' 1 .. h d ıl 

!
• ı.~~ bu asıl· · ,...,.. ,.....,..,,. f tt'" · il' led .• · d ah arruzun ye uç cep e en yap a· 

meııe " -~u' ışlerind<ın uzak çın· ~ı.. fazdalı olaeaklan mııh-'-- aza e tgı.nı .. ve ey ıoı e t • vaziyeti de, Ahnanlarla Yunanlı- k 'b' h 1 b iki b' bo§ irald ğı 1 · .,.,.. "" · ı akt d ca mış gı ı azır anması e ır 
ve ı zaman arda onu ~ ıkaktır· Bu vasıtaları yaptıran ve mın o _urun . a ır. !ar ve onların imdadına koşup ge- şaşırtma ameliye1'lidir. Basım kuv-
~ edecek bu çok favdalı mesaı bir yandan tevzi etmiye başlıyan . ~ynı mahfillerde, ~vy-~ler Blr-1 lecek olau İngilizler arasındaki vetleri hücumun ıauhtemel istika· 
koy hayatımızda yeni ve pek bü· İJı:tısat Vekaleti bunl kull • liğı Halk komıserlerı re1S1 Mola- ·muharebelerin alacağı şekle göre 
yük bir hamle yaratacaktır. ma şekillerini ' .. b ~ ! ~~ tov'un Berlini ziyareti esnasında bir miiddet devam edeeekfü Tür~ metlerinde dağıtmak gayesini gü-

Köylü hütün loş boyunca sigara bo .. .' Y'Wl ~ . ' p HiUere Balkanlarda sulhun muha- ki e daha evvel müdahale .etti""' debilir ve böylece hakiki hedef de 
duınanlarile dolu gaynsihlıi köy yama gibı ışlerle bırlikte doku. fazası !Azım eeldiğini söylediği de y . . . 6' bütün kuvvetlerle toplu karş.ılaş-
ka!ıvelerinde otuıımak.tan .kurtula. macılıJ!ı köylüye öğretme huııusun- bildirilmektedir . t~dırde ıı:e• Bulgarıstan taarruza mamak g.ibi bir netice elde edilir. 
ak burad "ld" d ..... --'-'t da büyük bir ehemmiyet vermek· M 1 to • b Balk !ar · ugranıış bır mazlU.ın tavrını takı- İngilterenin Vaşington nezdin-e , a o ur ugu vwu ve e- o o v un arp an a sı· k h b · k b · 

nerjisini çok faydalı bir şekilde tedir. Bu gaye ile, tevzi ınıntakala- rayet edecek olursa Sovyetler Bir· ~ara ar e gırme n:ıee urıye- deki yooi sefiri ve eski Hariciye 
kullanarak dokuma ihtfyacın.ın rında lröy kursları açılmaktadır. Bu )iöinin Almanvııya .kaı-ııı olan ve- ıuıde kalacaktır. Nazırı Lerd Halifax Almanyanın 
mühim bir .kısmını parasız temin kurslar için Vekalet 25 dokuma cibeleri mülga addedeceğini bildir- şte, Balkanları kana boy~yac:k geçen TemıntlZda İngiltereye hü-
edebilece.ktir. ustası ~ırmaktadır. diği de ilave olunmaktadır, olan .~~kn • bBlılgar teravüz pla- cum etmemekle bll harbi kaybet-

İktısat Vekfıletinin banrledığı bu Kurslar için lüzumlu iplik de Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar ajan· ~, şım 8~. 1 

1 
• b" u hmaı~~<ıı;a:ı a:rze- tiğini söylemişti. Vukuatın nasıl 

tezgAlı ve çıJurıklar vilayetlere §U Vekalet tarafından verilmektedir. ı bildiriyor: ıyor... ~Y e • ır are e • arşısnı- ve ne istikamette inkişaf edeceği 
ııekilde taksim edilmektedir : Şimdiye kadar bu şekilde 80.000 li· Bulgaristana bin Alman tayya- ~a, Turkıyenın .~c yapacagına ge- muhakkak bir surette ma16m de· 

Ankaraya 400, Afyon, Bolu, Çan- ralık iplik gönderilmlştir. resinin teldiği, Bulı<ar hava mey· liı;:~ yaı;ınola~an~ ~~ası ğildir. Askeri harekatta teşebbiis, 
trrı, Çorum, Erzurum, Kayseri, İktısat Vek&letl, bütün bu say· danlannın Alman bir kadro tar&- m eme . ~a en ç ıp~· merkezi durumu itibarile, daima 
Xırşehlr, Kocaeli, Konya, Kütah· dığımız işler iç.in ·bu yıl 300.000 lira fında nlşgal edildiği ve binlerce Al- ~~ ... vermdem~k ı~n, ls.aikide.cek şl~ bıl: Almanyıuun elindedir. İtalya bu 
.... sınop· s· ...,. t' 

200 
kad . 1 k tank Tu d ... ~ ve erm mana ı e uneyı L_ b" · h" b" ,., ıvas ve ~ ozga a er, ar bır masraf yapmaktadır man as er ve ının na an .. 1 ki iktif . dalı w.r ın seyrınce ıç ır zaman ge-

. geçtiği bakında yabancı bir ajans soy eme e 1 a etmeyı a niş bir hareket ve teşebbüs kabili-

T U N A D A 
tarafından yayılan haberlerin baş· doğru. bul';'y.oruz: yeti göslcrınedi. İngiltereyi esasb G 1. F T a n k o ta naşağıya kadar uydunna oldu- Vazife.mızı yap:~~ DA VER olarak Süveyş ve l\1ısırda tehdi1 

389 MU madde mucibince ilinı muktazi tadil metinleri: 
Madde 11 - Şirketi Hayriye bisoc-1 kanuni ve mansup miraSÇJlal11 ı•· 

Madde 16 
nunu medeni h.ükilmlerioo tev.fikan intikal eder. 
Şirket hisoedralanndan olup ta mede:ııl hakları istıınal .ıı; 
liyetinden tam am<aı veya kısmen mahrum bulunanlara ~ 
b.isBelerın devir ve teınlilti kanunu medeni hükümlerw· 
tılbidir. 

Madde 17 - Hisııeda.rlardan birinin ölümü ile hisseslnhı mlrası:ıJ.arıD• 1' 
tikalinde miras resmen tasfiye edilnıemiş ise UlLık0tl aı ı)Y 
melesi miı·asçılar arasındaki i§tirftk hallinin müşterek J11 
kiyete tahavvülü üzerine yapılır ve yüz para varaka ~ 
alınır. 

Madde 26 - Heyeti umumiye hazır olan hissedarlardan her birinin 111
11
' 

tasarrıf olduğu hisselerinin adedine göre beher elli ıı;ıl 
için bir rey itasına hakkı vardır. Bir §ahsm asaleten o#' 
dan ve vek~leten kendi hissesi de dahil olduğu halde_ 1~ 
mi beşten faı.J.a reyi olmaz. Mukawlede muayyen mik:UJ.I. 
hisse.re münieıiden sahip olmıyan hissedarların bili(ı±ıf" 
hisselerini bu miktara ibJAğ ve aralarında birinci .mü~ 
sil tayin ederek heyeti umumiye müzakerelerine !§""'" 
etmeleri mü.mkündü.r. 

'\ıfadde 30 - Mecbs; İdare. haftada bir_ kere içtima eder ve lüzum ta11,:!ı 
kttk eyledıgı halde Reıs:ın daveti ttzer.llıe Fevkalade ol 
toplanab!lir. . - il 
Medisi idare Reis ve 5zas.uıa ffrileoek Uceretin ıniktıırı 

• yeti umumiyeoe tay n olunur. 

İstanbul beşinci icra 
memurluğundan 

TAM 

{B
.., tandı 

1 
iJJcl ---'adal ğunu b!Jdjrmeğe Bulgar ajansı etmek istedi. Bu teşebbüsün nasıl 

-. .......,. [Baş tarafı 1 inei sııyfadıı] mezundur. bir husran ile neticelendiği ise ına-,,.ad.ıı JıW. ~ uhal f İ ol · Ram uh B E R A 'T' 9.0/2492 dosya ile İstanbul Şehzade- . az m e et mev· . ~any aJansının a m a· Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B.: l, lılmdur. Somalideki muvaHaloye! oap lıa"'1llııtemJ mabaucıs.nde ~·aıma 
euttur. bınne ~an( -~~eral F:anoo Siyasi mahfillere göre Alınan de Aden ve Babülmenilep geçidini ml<metlı1 ısıanbulun Aksaray ı.ramva1 

Amattfl- Plam Nedit'? ve Mlli!Olini ask<ırı üniforma gıynıiş tayy~ilerinin Bulgaristana gir- [Baş tarafı 1 inci sayfadaj ele geçirmek gibi müessir bir rol cadde l'i6 No. da oturmakta ıken baı•n 
!Londra, 13 (A.A.) - Alınan kı· bulunuyorlardı ve karşılaştı.klan 'diklerine dair Londrada yapılan mıntakasında şiddetli muharebeler oynıyemadı, Bugüne kadar teşeb- uıü Ali IzzeU.el<i alacağından dolayı 

batının pek yakında Bulgaristana ıaman heyecana .. kap~lll'dır. """'paganda mahiyetindeki şayı·a· yaparak ilerliyen Yunanlılar şeh- b" B !' ded' M"' d 1 . .ıaczen paraya çevrilmesıne l<ara.r ve-1 h S .......... us er ın ır. u.c~ e _erun en 1·uen boı·çJ..unun İstanbul Maiunutp~a 
girdiğine ve hatta girmeğe be.şla· . spanya ,aı:ıcıye. nazır~ uııneı-, alar harpten ıınes'lu olan adamların rin 3 kilometre yakınlarına kadar buhranlı safhasına gırılmış bulu· c.ıvan Dayanatun mahallesi Taral<çuar· 
mış olduğuna dair Churehill'in nut. bır tek fasıla ile butün gun sabah- asabiyetine bir dellldir. Bundan gelmişlerdir. Tepedelenden Pogra- nuluyor. Bu aralık sulh lakırdıları da ve Taral<ı;ilar sok•ılınd• 256. Ada, 
kunda yapmış oldu~ telmih veç· tan ~~ .kadar .. d:vam eden başka Almanlar bu hususta salahi· dete kadar bütün cephe boyunca dünyanın asık suratında bir nevi 26. Pa.rı.cl ve 2, 4, 6 kapı sayılı 
hile bu krtaatın Bulgaristana du· Mussolını "Franco :nıilliıkatında ha- yettar Bulgar makamları tarafın· şiddetli bir topçu faaliyeti devam istihza tebessümli gibi dolastırılı- "" evsafı aııağıda yazılı eski 'larakçııaı: 
hulüne müteallik olan haber ile zır bulunmuştur. dan neşredilen tekzibi hatırlatmak· etmektedir. Bunula beraber Pogra· yor, ' nanı, yeni Ya.emin ban ve alundaki Bii.Jı:reşteki İngiliz aefirin.in geri Askeri vazifesi dolaJ'.'Sile mülA- tadırlar. !det civarı ile Skumbi ve Develi va· Hüseyin Şükrü BABAN uukltiınıarla açıl< arıtırmaya konul- blanbul D6rdüneil icra ]il•,.. 

cağırılması haberi, ayni zam.anda k~ta iştirak edemiye_n Italya hari- Bükreş, 13 (A.A.) - Havas: dilerinde ci<!di bir muharebe devam uıııı~ y · 1i ü bli k ! t tundan: o K t C S . Y ı: emtn ç e . vu u ara· Mülga Eytam sandıgına ipoıe1' ı: 
almınıştır. cıye n~zır.ı on ı_:ıno ~nnere Guirgiu, Plosti ve Köstence şe· etme.mlı;tir. tından tamamına (7740) lira deger ko- yeminli üç ebli vuku! tarafındaJl c 
Şimdi bilinmesi lazım olan clhet, iamlmı bir teııı;.a~. !:?.ndermıştir. blrlerindeki sivil halkın tahliyesi Yunan Tebliği ııulmuş bulunan bu han 86 me..ı·e mu- ıxuna (55.000) elli beş bin lir• J 

Bulgaristana girmenin Hitler tara- R Ne Gorüştul~,. ihtimali ciddi olarak derpiş edil- Mina, 13 (A.A.) - Yunan ordu· rabbaı saha 112.erındc l<argır olup zeml· takdir edilmi, olan y .~ılk<:"K,,,... 
tından Türkiyeye ve Bog"azlara oma,. 13 (A.A.) -:- D. N. B.: mektedir. Rınnanya her türlü ihti· !arı tebliili: uwcı• 2

. numarayı_ Wiiıyan Yer •6> lıra'Kalender mevkimde hatboyu 
152

. SalAhi tt hıfill d M ıU:ı.r_ geuren zeınuu _ıanı:a, onu cwııekan 'ıumurn 64' NoJu ve taralları patil'-:J 
karşı bir taarruz icrası. maksadile . . ye ar ~~. er e ıısso- male karşı koymak için siyasi ve 2000 metreden yüksek tepelerde ve ı:ıwr kepenkli duk.kandır. ve Florya çiftliği mutasarrı!ı .:ıs 
ittiba2 edilmiş taarruzi bir tedbir tını_· Franco mulaka~ hakkında iktısadi kat'i tedbirler almaktadır. mevzii muharebeler olmuş ve mu· 4 No. ıu lıawn m•uıa.ıuLI'.. a No. Ju eresesi ta 1 'le hd t etye•~' 
mi olduğu veyahut sadece hudu· şu uç ?ta kayıt ve ışaret edil- Bükreş, 13 (A. A.) - Roman- vaffakiyetimizle neticelenmiştir. yer zemini ahŞap dOşemeıı, önü came-ı;:,üşlemilM ri:::rıo ~=bri~ası 2:ıso 
dunda şimdi Alman kıtaatı buluna- mektedır : . yadaki hfldiselerin inkişafı Düşman, mevzilerinden çıkarılmış.. ı<an ve ısı.or k•ll""k

11 
ve altında bır. ıu- kanun hül<üınlerlne göre satış• ,. 

calı. olan Yunanıs· tanı tazyik 6tmek . 1 - Duç .. e ile General .Fr~oo gi- Balkanlardaki gerginliği gösterir. 1tır. Bir miktar esir aldık ve otoma· """ bodrumu olan ve <1
3

•· lira getiren tanıim edilen ilanlan mabaUin Ji ~ b k b t _ ıcarlı cıwUtand.ır. liao d.emır x.apı.lı alU t il . u · edilml.Ş ~ 
aure"''e Arnavutlukta İtalyanın ı sı 1.munase a _ve. s.ı.yası arka. Geceleri sokağa çıkmak yasağı şid. tik sil~hlar i"'inam ettik. Tayyare b w b ka •• u b "' e ze es e net:r ve an !>' "' d ş1 k id ed iki hüküm 1 ,;• v ·um, u·ıı:ıcı . t « 

0
. a ·

1
:. u_~ ~ mezkfır lliln.ın A - fJKrasuıdB 9 

yardımına koşınağı istihdaf eden .a . 1 • a~~ en . et ş':'" detle tatbik olunur. Devriyelerın dafi ·bataryaları.mız, 3 düşman tay- merwven sahaoııgında dıger kuçük bu sehvi olarak (Koyunnane v• 
tedafüi bir tedbirden mi ibaret bu· fmın b~ mfilA.katı daıma h.ususi b~ emrine itaat etmiyenlel"e derhal a· yaresi düşürmüştür. oda, ikmcı k~< ;ua,urka h•ıa ve ınwıJuk dairesi) olarak yazılmış ve es>~ 
Mıntlu"""'ur. ehe~ıyet ~"?er. Geçı_rdığımız teş edilecektir. Alman askeri ma· Atina, 13 (A.A.) - Yunanistanda "'şı ve oırınoı l<atı.a oJ.<lugu g.bı bırıbı- (Kazanhane ve Makine dair<'"l) 

au..-w. tarihı anın sıyası ve asken ,., .. w-+ı t d rme il.l..~er uç odıa dle:;er bu- kuçuk. oda 1~ l h. d t h-~ eD ıt: 
Bu ikinci tefsir sureti Biti riD . . ~~an kamatı her biri elli kişi olarak 5 ngiliz kuvvetler! karargahın an ••.rdu·. ıımada eıekt1'ık tesısatı mevcut 

1
m1 ası zımge ec>&ın en as 1

1 

Balkan! d . b' 'h eak da bu ehemmıyete lnzımam et- bin seyyar baraka sipariş etmişler- l 'dirilmiştir: tur. Kat doşenıeleri a~pta. Han eeın· I unur. ·---· 
ar a yenı ır cep e açm • mektedir 1 . . . . . oo · ta bir menfaati olmadığ ünk'" · dir , · Tenedelen şehn ile bu sehnn şı- an 4a !ıra l<iradadır. "" ilin daha temdit edileı·e~. • 

!h
•"••- b . 1• _ç • u 2 - General Franco'nun İtalya· mali garbisindeki askel"i depolar l:ıbu g"yri menkulün arttırma ,art- tarihine ıesadüf etl<.n p,,.erolı',,,... 
......ı..ı u sene bır hal suretıne ık ya ya tı" b iki. · t t İ ' " · '0/2/1941 taclbın· d ı"'~ - · bul ,,. liran etmek ruy· etinde bulunduıı..: p gı ~ zıyare ' mu an· R O D O S ngiliz bombardıman tayyarelerin· ' naınosı • . . en. ~w~. saat 14 • 16 ya kadar !•tan •" 
.. • .. • gw 1ta nbır mahıyet almış olmamakla . . den mürekep bir filo tarafından 1 40/ıi•O No. ile lstanbul • .Beşıncı> icra lcra memurluguna arttırma beO mülAhazası ile müdafaa edilmekte· beraber İtalvada iki milleti birbi- [Baş tarafı 1 ıncı sayfada] bo ba d d'l . ı· B b l • dairesinın muayyen _numansmda. her·ıi•""Y"u.ın aıacagına ruçııaıu oı"",ı 

dlr . . b ' · 
1 

l 'şti' K t vl d be . d m r tınan e ı mış lr. om a ar ··.":}' l<eom goretııımesı ıçın açıkı.ır. Ilfwda c•klılarm mecmuundan !az.o• ol>l' 
· 'tl . . l"lDe ağlıyan kardeşlik muhabbe- 8 ev ennıı r. a a a a nzın e- lbu depoların ve Tepedelen şehri ile .,. "' yazılı o.an.ardan batka faz.la malumat bundan baol:a. parnya çevirro• ', 

Hi er, katı bir hal suı-etmın ~-•tiyle kar.sılaıı.nuştır. Bardighera 1 poları ateşlenmiş ve asgari yedi ıa.ske • depola ırad l ' .,;teyenıer işbu ıarwameye ve 940/2492 !aşma masrafoırını teeavüz rtP' 

(?ak İngiltereye karşı yapılacak bır mu·P'-atının her şeyden evvel ı'kı· dıi=an tayyaresı· tahrip edilmi<tir. .. ~ıd : f'\'nkn tta~as .. _a1 ~a1~.
0 

N .. t J tel< d.A ",... -< uzerm e ın e F. ttor o .. sı.ıe memu.ı·ıyewnıze muracaat e ... 2280 No. ıu kanuna tevfıkan . e 
~z ıle elde edilebileceğini pek· memleketi müşterek bir surette a. Hava dafi bataryalarının şiddetli a· 

1 
a ı ı u '1'U' ur. ıoeli. . . . . uao bedel % 75 ni .tutmak şarg~ 

lUı bilmktedir. lakalandıran meselelerin tetkikine teş:ne rağmen tayyarelerimiz hli- "ELEKTRON 2 - Arttı.rmaya iş\irl>k ıçm .yu.oc.cıda !a.r~J.<ana ihale edilir. Boy•• ı .~ 
Radyo G<ııetesi-nin V-""' talıBis edilin' ld 1 k d de t . yazılı. k.ıymeun % . 7,5 nlsbeliOOe .pey ,beGelle alıcı çıkmıızsa inaı<o Y,~ 

~ • ...,., 1§ o uğunu beyana cum ara sonuna a ar vam e • " akçesı veya mılll bır bankanın temmat, ve mezkür kanuna ıevfıkan ''" 
Haberle" lı.acet yoktur. mişler ve biç bir hasara uğrama- T .. k A . mektubunu tevdı ede.;eJt,ir. (124! bır•kıJ&rak borı; tecil olunur . 

.Aııkara Radyo Gazetesi dün ak· 3 _ Resmt tebliğ kısa olmak! dan üs!;ırine dömnlişlerdir. Ur nOnlm ö - lPo'e" saJ\ibı alacaklılarla tiiger 6 - Gayri mtınkul k<o1riisil,e 

pmki ne~i~atı sıra:ıında Balkan-ıberaber vaz:htır ve görüşmelerd~ ~ritred? Keren mıntakası:nda ~:- Şirketinden: aııiı,adarlar.ın irtifak haklan sahipleri- olunan kimse derhal ~ya vcrilel'1 

Ja: "'.azlyeüni fU fl!kilde hu!Asa et- münakaşa edilen iki ncktayı tasrih m .. ır yolu. istasyonu, depolar_,, motor- nin gayri menkul üzerındel<i haklarını \et içinde parayı vermezse ınol• ~ı 
-i.t 1 ak1 t 1 d h...ı;,u ....... c ıaız 1ıc ınasıaıd da.ır olan ıdd.i ... 1tesholunarak keııdisiııden evt' 
__,,.ır: etmektedir. Bu noktalar bugünkü u n ıye vası a arı ve uştnanın 1941 yılı J\lart ayının 7 ncl Cuma gü- ı aıarını işbu ilan taı·iluı:ıden itıbaren on 1 yükselt tekli ile bulunan kim ıs< 

•İngilizler Romanyada Almanla· 1harple a!Akadar Avrupa meselele- top mevzileri biitün gün bombar· nü eaat 14 le Galata, Voyvoda caddeoi beş gün içinde evrakı müsi>itelerile bu m11 oldu;u bedelle almıy• r•ı'J 
rın askeri bazıırlıJtlar yaptıkların. iriyle Avrullanın yeniden tanzi lanmıştı.,.. Orti şehrinin şimali şar· 58· 60, 62 numaralı Şiı·ket merkezinde/ !ıkle ıuemuriyetimize bildirmeleri icap !o»a, razı olma• veya bulun•rrı"'' 
dan bahse devam etınekt<ıdirler. Tu .meselesidir. Bu meseleler şu tari::: kisinde askeri ihtiyat depoları üze- seneli!< ddi surette toplanncak olan He- eder. Aksi iakdırde hak.lan tapu sicılli lmen 7 ıün müddetle arttırfll8~ 
na nehri boyunda geniş hazırlıklar 'anda iki memleketi alakadar et~ ri.ne .mu_ .. teaddit tam isabet kay de- yeti Umumiye içtimaına Şirket hisse- ile sablt olmadıkça sat11 bedellnlıı PIQ'· rılıp en çok i'"ttırana lbalc eJ 1 .ı,ı,,., h tt• Tu I d bn t darları davet olımurlar. i~bu lçtimaa S.... M..,. •• ..... bı. ... Jaimasından hariç kalır. ihale arasındaki !•rk ve gel""!' 
yap.....,.,, a a na nehri boyıın· mektedir. Ve bu itibarla Akdeniz 1 ış ır. iştirak etmek için gerek uaı~ıen ve ge- * ,..kıo11 ••rd•• . 4 - Gösterilen günde arttırmaya ~ için % ~ ten hesap o.ıunacııl<8cl' 
da seyyar lı:öpriilerin kurulmağa ıve Afrika vaziyetleri dilşünülebi· Kahire, 13 (A.A.) - İtalya, ha- rek veklleten ş:rketin en az on hlsse- fuıd•t"" büıüe' pudralaıdaa tiril< edeı:ıle_r arttırma ~rtnames.ııil o- dığer zararlar ayrıca hükme b· ,,P 
hazır vazjyette belı:lediği bildiril- lir. lihazırd• muharebe esnasında veya •ine sahip blıısedarlann mezkur sene· * daha heht •• daha .... .ı.. kum~ ve lınumlu malumatı allJllf ve mbksızın memuriyetimlzce alı<"" 
ıııelı:tedir • Biri daha umumi di/teri ise dafa yerde tahrip edilmek suretile yal- datı veya bunu müs::ıit enrıkı yevmi .. H•k•kı ('«~ı.nn ne!;• kol<uo bunları tamamen kabul etmiş ad ve lU· j sil olunur. ~ 

Alman gazetelerinin neşriyatı hususi olan bu iki mesele hakkın- ruz Afrikada 1000 tayyare kaybet· içtım~dan bir hafta evvel Şirket ıner· ;'.~::;:~:~~,;'!~~~:, P.· ~ 01U::,:,ı:t"·menkııl 10131941 taribin-kı!!., U:ı~..!k7~~ı:, a:::.:-~~ .. ııl 
göstriyor ki, Almanlar artık Bulga· , da tam bir fikir mutabakatı ka~e- miştir • kezine tevdi ile mnkabilinde dulıuli;re • dü .. Bu'" yanı ·Kıaaı• W· de ~rtesi günü saat 14 ten 18 J'• ı.a- 'm, 20 senelik vakıf tavız l>""""' 
ri.staııı İtalya gibi bir müttefik ola- ;dilmiştir. Bu suretledir ki, istikbaL Kahire ,13 (A.A.) - İngiliz tebli.. varakası almaları rica olunur. pufu• hı~ b11 pudra<!• ,.ıııur dar lst.anbul Beı;inci icra memurlugwı- llh•le k...., pullarını vennir< 
rak benimsemektedirler.. de de İspanyanın mihverle tesanü ği: Ruznrunei Miizalterat: ••.,i• •• v•t~urda bııa .. .ı da üç dda batırıldıktan sonra en çok dur. • . • ti 

dü '-'·-e edilecektır' . Eritrede, Keren etrafındaki va· ı - 1940 •· yılı mıı>mclat ve ~--. * tN• ..... ,. •• 1•1•« ,.. arttırıına ihale olunur. Şu kadar iti art- Arltlrma -li hialeden ı? JAUUU ..., UCbd .... ıt m•hafua •der 

K 1 t kı•f• ziyet inkisıı-fd:ı devam eylemekte· ıblltına ait İdare Mecllsi ve mfu-alnp ra- !lun.ı.n daha''' pudra"'- tınn abedeli aayri menl<ul ıçln lahmln iÜll ieıııd• ödeneceklir. ı' 
asap ann zam e 1 1 l Alman a dir. Bir seri mahalli hücumlar neti- porlarınm ok. urunn•ı. ve taJıvlbı, • .. •• uı ., •• emıoiıa. edilmiş ruıı.n kıymetin enaz % 5 ni bul- Mütıerakim vcraıler, ıenvir•\; 

[

Ra. tarafı Y 2 1940 yılı B lfın k• malt ve satı.ş lsteyeoiıı alı.ıcağma rüç-ızüat, ıelıaliy. · e reominden mut• ,ı' 
- 1 iDei ııayfada] . . cesinde kıt'alarımız, şehir etrafın· 1 - ·~ ' ço, "' ve zarar hanı la dı- 1a--•-'-•-- Jft> [Baş tarafı 1 ıncı sayfadal d k' t 

1 
d .

1 
. . d . , hesaplarının okunması. kal:ıul ve tasdi-

0 
n ger • ~· gayri men- ledıye riıııunu ve müteral< ~ landığını tespit ett· '" b b k a ı epe er e mevzı crını a.ımı kil . kul ile temin edilmiıı ise bu sureUe rüç caresi alıcıya ait olmayıp ·~ 

~.., U se ~ mıı taıı imtina ederek İngilizler surette iyileştimıektd:r. Daha ce- . • idare Meclisi ~arının ve mUra- bam ol.an alacak.lılann mecmuuı>dan delinden ten:Lil olunur. İ:ıbU g tt 
ten kasapları nteJdifi :muvafık go. hes.abına çalıştığını söylemi t• t A d • il 1 kıbln •brası, temeltüat lıal<kında karar !azla olarak ve bundan ba~ka plll"aya 1 kul yukanda gösterilen ıarı~ ;,.ıı: 
rülmemiş ve et fiatlannın vine is- Salfilı · li ahf' ş it'. nup a, rreoya ogru er eme, şa- 1 ittihazı, çevrilme ve paylaı;tırma masrallarını 1 bul BeşiDcl İcra memurlu;.'ll f 
tihsal mıntakalarından tetkik etti· • _ıyet .. m ıller~~ beyan vanı memnuni:1et b.:r tarzda terak· ı 3 - İdare Meclis[ Azalarının tecdit tecavüz etmek şarttır. Şayet böyle hır işbu illin ve göı;lerılen arttıff1"'. .ı 
ilm 

. k ·ım· t' nhı.ııduguna gore, bu so:der, AJ, ki etmektedir ve intihabı, 1941 yılı için mıirakip inli- ".:.: r esme arar verı ıs ır d k"' d . · bedel teklıf edllm02Se en ı;ok artliranın ime.ti dııirealnde aatı.Lııca~ı il•"'ı1'' 
YNİ · manya a w..ı ereceoe kauçuk babı, 1491 scruısi İdare Meclisi h•kkı taahhüdü baki kalmak üzere artıınna 

~E R ~ELESİ 1 bulunmadığı meselesine yeniden K u·· R T J huzur~ile mürak;p tahsiı:atırun tayini, ./ 
Peynır nıeselesıne gelince Vek.ô.· naz~rı dikkati celbetmiştir. · A 4 - Idare Meclisi azalarının aynı ne 

kt lwınısyonun mukarreratını bu Tımes gazetesinin Alman budu- . . vi muamelatı ticariye ile meşgul diğer 1 ıarı 
kere kabul etmekle beraber bade- dundaki hususi muhabiri, Alman· [Baştarafılıneısayfadal bir şrlkete şahsen mes'ul Aza sıfatile Kadık'o'y Vııkıflar Dı'rekto"rl'u'nll 'ı'ıa"ın 
ma n~ynir fiatlanna zam yapıl?11a· yanın ~eniz~şırı meınJeketlerde Doktor Sai~ Ali de: . .. Jd;,:iı olmalarına izin verilmesi. ı.I ifil • 
yıp fiatların değışmemesini alaka. kaybetmiş ol~»ğu mahreçleri telii- -Bana: heı hasta gıbı bu da mu. -. :-~-;--
darlara bildinniştir. Bu meyanda fi için berri Avrupada ticar· ··. racaat eUı. Baktun, fazla kan zayı Sahıhı: E. 1 Z Z E T, Neşriyat ı - Kırklareli vilayetinin Demirköy kszaoma bağlı !pıead• ~ 
yeni rekoltede peynircilerin ihti- badelelerini arttırmak i i 1 ,'.;1~. ediyordtı. Kanı durdurmak için bir Direktörü: Cevdet Karabilgin civarında vaki Kerpıçe vakıf ormanlarının kat'l ijletme plin• P'.,I yaçları olan tenekeler de temin e- mi§ olduğu mesaiye r../n n sai e. ,iğne yaptım ve iki lira aldım. Fa- 0.Sıldıgı yer: •Soıı Telgraf> 941, 942, 943 seneleri mukataAlarından (214474) ve mahalli mezkılt ~l· 
dilecektir. liz ablukasııun tesirı· alt ıedan 'nkgıt . ıkat kan durmadı. Bir otomobille Matbaası vaki Longoz valuf ormanlarının mev·ut işletme pliını mucıblıı<' ~ m ı ı· ı 94J seneleri mukaiaı>Jarından (267088) lteııtal odun 87J"ı a;ırn ıı• 

Ayakkabı Satışı sadi mü§kiilfıt içinde bulundıığ , Giilhane hastahı.nesine göndı:rdim. u.ulile arttırmaya &onulmUIUU". ,JY 
Vekaletin en mühim noktai na· bildirmektedir ıınu !Çocuğunu &lınış ve ki.ırtaj yapmış Saraçlar Cemiyetınden: 2 - odwılann beher kentaıtne (12) llUruı kıymet takdir edilıı"'/ 

ıan ayak.kabı satışları için olmuş· İlkbahar m~hareb61erinden ev- ld»ğUim. Birinci toplantıda ~atıup ekseriyet te nın edilemediğinılen lk:in<i toplantı 3 - Arttırmalan 20/2/941 Pel'fl'mbe Silnd IO&l 15 le g.,.ıı~df 
tur. VekAJetin düsünce.sin.e göre vel Almanyada iktisadi menabl ve Dığcr _taraf~an, kadının muaye- 17/2/941 P••ıırtesl gunti saat 13 ten 16 e kadar Fatibt;;.ccmlyeı merkezin· müdlirl.Ogünde 7apılaca1<tır. ) r .<~rimizdeki ayakkab.ı satışları 1 ves.aitin adeta bir nıüfredat def- nt!St~e aıt mu~hassıs .. raporunda de yapılaca><tır. 4 - ArtUrmaya 11irecekler lt~e Jtıgmından çıkacak (214414°" 
Sumerbankta olduğu gıbi ,muayyen teri yapıl.makta old • dil çocugu almak uzere mudahale ve RUZNAME: 1 • 940ı.enesl hcsabatınm tetklk:I, 3 - :Mliddeti biten hanın odım için. ( 1930) lira (27 ı. kuruş ve Lonı:oı kısmından ~·ılr.acak <Z6~, 

Ugu zanne • k .. rt · y ld.ı" teı; 't edi1m kt yenilenmesi, 3 • Bütçen.Uı taıııliki. tal odun ı.çın de (2403) lira (80) kuruş muvakkat teminat verece 
tiplerde olacak ve bunların satış . mekte~ir. t' aı apı gı P1 e e- 5 - İstekliler bu arttınna;ra ait şartnameler; ıtadıkey va..,rı 
fiatlan ile kontrolleri gayet kolay: 1 . dır.' . . . . . Fiat Mürakabe Komisyonundan: ıoa;.ıe Kırklanli. v'11oflar memnrlugul'!ına müracaatla alırlar. t olacaktır. Terpit edllecek pahalı a· .. . T 1 Z A R H~ Reşıt, Dok~r Saıp Alının _ . 8 - Bu artı.rmıalara iştlrAlı: ede -ekler odun tıcaı't'We ;,ııııo.~ 
yakkabılar ancak bir iki mağazada Mün<lerıcatımızın çokluğundan 

1 
de, A_nıelin d~ ~evkı!len.rıe .karar 50 No .. lu ilan: WTıl markalı İsv~ malı cep feneri elektrik pillerinden dair ticaret odaeından alacakları vesikaları dış zarnara koyora~ 

satılacak ı-·ks . Çoban Yıldın romammızı koya- ıvermış, her ıkısı de tevkıf edı\erek "'""' pillerın perakende beherınln fıatı 24, yuvarlak kalın pillerin 18,~ ve 1 7 - Teklif melttupları Ciçüncü maddede 1azılı saotteıı ı •••
1 

akk , .;~ " . mahıyette olan bu mad:k. Okuyucuları.ıruzdan özür \tevkifhaneye gönderilmişlerdir .. Mu yuvarlak ince ol.anlarının 16.5 k:uruşa ve Bere marka lnglliz malı pnJerm kadar Kodıköy Vakıflar Mildürlüfl!lndelti arttırma komJ.&yonU , 
ay ao. arın fiatlan kontrol edil- d.l . hRkt!Tnelerine mevkuf olara..< a- pE:rakende beher•nm 18,5 ve kalın yuvarlıık olanın da 12.5 kuruftan atıl- makbuz. mukabilinde \/eril~kür. Po:;.ta fle ı:önderikcek n1eıcn;:ı,...ı 

ı enz. a Y j maııı ve bundan yukarı halita ııaUş yapanlaJ:m milli korunma kanonuna ıöre \ saaue komioyoı> :NioJ.iıııne !!<'im~ olm .. ı lhı.mdır. c......,ıcriD 
ınu'ul tutulacakları be ıın olWlur. (106:1) ec!ılnıeıı. (116) 

r 


