
Lpı.,,. 
. . ABiDiN Cumartesi ''"'' 

15 
TELEFON: D3el 

ADRES: C.,..oilıı 
N..,.,_;,,_ CoılJ-' 

ŞUBAT No.U 

DAVER 

~-
"Nl* ... 
• qlılr 000 

lqhk• 

SA.YI H7 - SENE 2 

Dilmu TAltVIM 
ft: ~l - /q: • - Gtla: u 

ıı - ~ cmıun'UI 
lluml: UN - euı-t 1 

JUat: J.110 - )111be ım 11 

FIATI 

..._ 18 41 
1 Tel,ralı iKDAM ı.,-w GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Son T.lpıl ll'•otte!-ıaaJ,lda Baıılrr 

~ 

! Toprak mahsulleri Ofisi 
Un Stokları Yapacak 

lngiltere -
Bulgaristana 
nota verdi -

Almanlar Bulgaristanı 
üs haline ifrag ederse 
İngiltere tedbir alacak 

ıBuğday, Çavdar ve Arpa 
Mevcudu Tesbit Ediliyor 

ITa~~is diy~r ki : 
'l ern"lik ve tohumluklar haricinde olanlara hükumetçe el kondu T U R K J y E 
. .ı\nkara, 14 (İkdam Muhabl- yanname ile hükUıınete bildire- de kalan bugday, arpa ve çavda

l'lııden) - Yeni bir kararname- ceklerdir. Ankara, Afyon, Amas. ra hüki'ın:ıet.çe el konmuştur. Bu K o r k a c a g~ a 
Ye göre Toprak Mahsulleri Ofisi ya, Burdur, Ç-Orum, Denizli, D1- mallar evvelce tespit olunan fi· 1 j "°'~~"1 
rııenıleket ihtiyatı olarak un yan bakır, Eskişehir, Isparta, atlarla Toprak Ofisı tarafından BENZ EM İ Y QR ı L\:W•im! 
:O~arı yaparak bunları fcv- Kayseri, Kırşehir, Kühhya, M:ır Mübayaa olunacaktır. AC<.!le sat· j 
k~il<je hallerin icap ettir.fiği .;e- din, Niğde, Sivas, Urfa, Yozgat mak !stiyen heıJK>n Ofis te~ilat- Londra, 14 (A.A.) _ İngiliz rad 
ed ve mahallerde muha!Jza vilayetleri ile Bilecik, Çankırı, !arına l(ötürüp satabilir. Toprak ı yosu bu akşam Sofya mahrecili! §U 

eoeklir, Tokat Konya vilayetlerinin baZJ Ofisince mübayaa olunan ve o- telgrafı vermiştir. 
\'elli kararnameye göre bil'ü- kazaU:rı bu hükme dahildir. lunacalı: olan hububatın naklmde İngilterenin Bulgaristan elçisi B. 

~uın rirai müstahsıller mahal- Verilecek beyannameleri mül- Milli Korunma Kanununun 38 1 Rendeli, aşağıdaki deklarasyorı,ı.ın 
bende ılanı tarihinden itıbarcn kiye memurları en kısa zaman~a ncı maddesi tatbik olunacaktır. neşrine mezunıyet vermiştir: 

ş gı.in zarfında malik oldukları Toprak Ofisine vereceklcrdır. .
1 

k b 
1 1 

Eğer Almanlar Bulgaristanı işl(al 
hu>'<:J le · tespit o- Vcrı ece eyanname er pu a ve 1 .. . b' 
.. 6 ay, çavdar, arpanın miktar Beyanname. veren rın . . b' t•b· d • ·ıdi ey er ve muttefiklerımıze karşı ır 

\
•e n ed ı k t h l k harıcin herhangı ır resme " ı egı r. - aline . İ 1 er e bulunduğunu bır be- lunan yem 1 u um u - -rl us h ifrağ ederlerse,. ngı tere 
""'- - ~-w· .. -· ~ .. - •· ---- -- - · • · ·-· derhal Bulgaristanla dıplornatık 

.:::--- münasebetlerini kesmek ve lüzum-

AJ- Y · H p malzemesı· ı·mal ~a:!'.~=~~e~~~U: kı:;:;:~~:. al-
~ ın a n y a u • ar m~D=.l.~j~~;J.r!,yo;;iınes'in diplo· ı İnaiJiz Kralı tayyarelere Urp kuJJanıJan projektörleri fetkİk edJJOl' 

goslavyayı da d .. esse s e 1 er I.ti!Aetmektasavvurundabulunduğu,H•ıtler du·· n G· k ı 
taıyika başladı e en mu ;:~:;.:~~i~!ın~~:;~;; ıyece eşyası ya nız 

kont r o 1 e d i 1 e c ek~-:::::]~~~1:~:;~~:: Yugoslav 3tipüzerineyapılacak -
l'agoalavya orduaanun 
lıahramanca döuüımelı 
taraftarı olmaaına rağ
rııe,. hülıUmetin bu ta~ 
)'İk lrarıı•ında, mulraue
llıet veya mutavaat ııkJa. 
Fıtıdan hangi.ini tercih e
deceği bilinemez. 

Vekiller Heyeti bu nevi hususi 
müesseseleri tesbit etti 

mlştir. Bu komitelerin başlan, Alınan- B Ve k ı· ı ı· ı e . 
yada veya Almanyanm !~gali altında 

bulunan memleketi.erde olup Kral Bo- • B •• 
1 

• k 
rise düım.andırlar ve Hillerin elinde A- 3 Saat go·· ru .. ştu·· oy ece fanıle çorap ve umaş-let olabilirler. Almanlar, BulgarlStanı t 
istilA etsinler, etmesinler, Balkanlarda ---=----------''------';;;,_ _______ _ 
~:n:a~~'"::'r !"~~:':~t~~!~U: k:: ların her tarafta aynı fiatla 

Ankara, 14 (İkdam muhabirinden) - Türkiyede kontrole tabi kutmaktır. Alınanlar, bu noktada bir y u g o s lav nazırları 
ve harp malzemesi yapan hususi sanayi müesseseleri listesi Heyeti psikna' oılloyji Hhea~sınald'JD ddüşı'pOloıyo~:~~· -··hablri Almanyadan ayrıldı satılma s 1 tem •• n e d •. ı ece k 
Vekllece tesbit edildi. Listeye göre tayyare, top, zehirli gaz, kasatura .• ·- -

l'n•--ı Ab'.ıı·n DAVER ve mühimmatı harbiye vapDJl hususi müe61ieffler devlet .koJJtrolüne YO«yor: 
-• uı • Almanlar, Balkanlarda dohşet ve boaj 

lmanyanm Balkanlarda tibi olacaktır. gunculuk tevlit etmlye uğraııyorlar, zira 
b • Balkanları elde etmek huRusundakl ar~ 

ir ıeyler yapmak iste- u k k 1 ·ı· 1 s· ·ı zıılan ne olu= olsun, bunun için har-
lliy diği mnhakka.ktır. Şim· za şa f ngı iZ er ICI • betm•k niyetinde d•t•ıdır1er. Almanlar, 
1., :.~dar Ito.ınanyaya tümenler~ •• 

1 
Balkanları evve!A blöfle kazanmak ıau-

11\ :er Yıiılmasından, Bulgasita- t • et yaya paraşut e yorlaı·. 
lit)' a vazay ALMANYA AVUSTURYADA .

1 
llıtıiııd ıee tayyueciler gönderil· 1 . k d • d • TAHŞiDAT l'APIYO!l 

~e~iU .•ıı sonra, Yug~lavya Ba§" k a r 
1 
ş 

1 
k a S er İ ll } r 1 Londra, 14 (A.A.) - MUstakU Fraıı· 

ltıı l1e ıl~ Hariciye Nazırının ansı- sız ajansına Alman hududundan ııeı.. 
~il) dine çağırılmaları da, Al· B bir telgrafta şöyle denilmektedir: 
ıııı,,,ıuııı Balkanlarda rahat dur· --o-- Habeşı"standa iş g a 1 Viyanadan l!"len haberler bütün A· 

" tak} h • b vusturyada mütemadiyen Alman kıta4 
liipb arı aklwıdakl tahmin ye J n g j } t e T e t e a a S 1 • ı • atı tahaşşüt eımekte ve Alınan piyado-

\'ııeleri teyit etmektedir. 1 sahası gen 1 ş ı yor sinin İtalyaya geçmekle oldutunu ~yil 
••t1,:.

081
•v ricalinin Berllne da- Japonyayı terk ediyor R 14 (AA) İt , tebl'ği· ediyor. 50 yosın~ kadar olan ihtiyatlar 

~.L, ı, R.ııınanya ve Bulgaristan- oma, , · · , . a yan ı · 
1 
onümüzdekl cumartesi günü askeri ma-_, .\) i Hl/ il Şubat gece:ıı duşman, Ka· , kamlara müracaat için emir alınıflardır . 

._. ·• llıaıı faaliyetlerile yakın· J h gı" k 1 
~ "'Akad pon azır } labrıya ve Lucanıe mınta asına 

1 
Kıtaat ve bilhassa ı>araşütçUJer her ta ~ ardır; buna tüpbe yok. a [Devanu 4 ilncü sayfada] [Devanu 4 üncü sayfada) 

!~·{\11~~=1ancı:;:.ı::ıc:ea~/ Bir Blöfmüş • • -. G •• K 1 d y >~u . ~roalavların tutacak.lan sı- . _ Reuter: y e u n a 1 
'-, lı <lirenınek ve mümkün olur- Vaşıngton, 14 (AA .. > iller • 
t, 1ı::alkan devletini de Mihve-1 Bir kısım dıplomatık ~a~and; 
tcıgı,. 811\ak istiyor. Çünkü Yu· Japonyanın Sıngapur ve 0 

" " •• • J • k 
'Y•ıun, böyle bir hııreketjHindistanına kaTşı taarruza hazır· Kuçuk sanat ve muessese sahıp erı ame al-
• ıı1c1a, nı _,. . 1 akta olması i.ıt!malı karşısın- 1 } • • tA b" J ki 
it ••1tı e...,, ve muaruı 'bır ta- anrn . h lemek\e. maz arsa muame e vergısıne a ı o aca ar 

devı IUııaııı mümkündür. Bu da bazı endllielcr ız ar ey 
tıı.11 et, İtalyanın kendisine düş- tlır. Yeni muamele vergisı kenunu 
11:,c ~!doğunu, Bulgaristanlfl ve Japon filosunun .. H_ındıç!nlde ıbır kısım sınai müessese ve imaliıt-
ltıı/''stıının da her tıirlıi dostluk 1 (Devamı 4 u11cu .<mıjııda) 'haneleri muamele vergısınden mu-
l'u:"atıııa rağmen ltalya gibi ---İaf tutmuştur. Fakat bunların mud-
d 

0
•1av t ' ' y • f •• •} ı• · t ed k M Uğuıı opraklarında gozlerı o!-J enı pro esoı e ,detı zarfında r.ıura.caa ere • ıı.. 

0
td1180u, gayet iyi bilir. Yugoslav • J d • 'nfı)et karnesi• a,maları lazımdır. 
:'<la~~l~l4 • 18 harbinde, azim t e b fi k e d} } ,Karne almıyanlar, muafıyet şera· 

1~Q k lar Yaparak kaıu baha· ıtını haız olmalarına rağmen ver-

·r Ticaret Odasında fabrikatörlerin iştil r akile mühim bir toplantı yaptl~h 
4 lsıtanbul Ticaret Odası giyecek ;etmek gayesi istihdaf edilrnekte
tşya.ınııda ueuzluk temin etmek ve ,dir. Bu maksatla dün Ticaret Oda· 

• •h\ikıira meydan vermemek için 1 sında bir toplantı yapılmış ve ço
pühim bir mesele üzerinde etüd- rap, fanila fabrikatörleri ile imalat 
!ere başlamıştır. Bu etüdlerle ço- jhane oahipleri bu toplantıya işti
rap, fanila, ayakkabı, elbiselik kıı.. rak etmişlerdir. İçtimada muayyen 
maş ve sapka gibi giyecek eşyasını Jevsafta üç tip çorap ve fanilA nü. 
standart tiplere ayırarak her ta- ımunesl hazırlanarak bunlann ma-
rafta aynı fiatla satılmasını temin (Devamı 4 üncü sayfada) 

Yugoslav BareldH Tavetkoviç Musolini general A m eri k a 11 1 ar 
Salzburg, 14 (A.A.) - F k d • d • • • 
Yugoslavya Başvekili. Tsvetlm· j ran 0 an yar y a r } m } Ş } fi } 

viç ve Hariciye NBLI'ı Cıncar Mar- d b k J • b kJ 
kovlç, bugün öğleye doğru hususi f 1 m e 1 y o r ç a u aştır 1 yor 
trenle Salz:burga gelmışler ve is· 1 
tasyonda Von Ribbentrop tarafın-ı 1 
dan karşılanmışlardır. .. I Franko dün span• Yardım kanunu 1 O 
TsvetkoviçveMarkovlçoğleye- yaya avdet etti günde kabul edilecek 

meğinl Von Ribbentrop'un Fuchl- . . 
deki köşkünde yemişler ve ınmJ§ Madrıd, H (A.A.) - General Nevyork. 14 (A.A.) - Ingiltereye 

s 4 - cü sayfada) Franco dün akşam saat 20 de hu- Y«rdun kanununun d!ln iyon harlctye 
( onu un d d k ! ·-•·tir encümeni tarafından kabul etli!m.,.ı U-

u u geçere spanyaya gı ... ~ · urine Ayan meclisinden de Bilr'olle 
ARNAVUTLUKTA Mı=olini Franco lle Ne Gö~ii.? ıecme.ı için !hım gelen bütün ted

Londra, 14 (A.A.) - Londra ga- birlorın alındığını ııösıe,..,n delilk-r 

k t zetelerl Franco - Mussolinl müli- •udır. Umumlyelle uınnedlldiğine gö-yunan uvve • 'katı hakkında muhtelif kaynaklar- re, proje, Ayan meclisino J>Q7.ört.esl gü-
. . . . nü tevdi edilecekken flmdi ~yan mecll-• 400 • Jd dan gelen haberlen ihtıyat kaydı. •inin taııdiki üzerine derhal heyeti umu 

lerı esır a } le karşılamakla beraber bunlardan ınixYe tevdi edilınl~tir. Bütün forma-
(Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı 4 üncü sayfada) ~i, ııı.;:ı:ı•udığı zaferin scnıerdcri- gıı e tabi tutulacaklardır. 

d •tıııuı u ve zelil bir muı.n·aa lla Yeni profeıörlerim;zden u~ müddetın bıtmek iız~re ol- İtalyanlar müstahkem 
dıt. lı,::n~ kaptırnııya muarız- Muzaffer Şevkinin elliye lnıa>ın~ ra::men 1stanb~lda _mıkla- k ld Coo.-,f.i., tcı..-..aera) 

Mektep gençliğinde disip
lin ruhunu öldürmeyiniz! 

tvrjl}d bır esaret ve nllt<ddd~ yakın eseri vardır rı büyıik bır rakama balıg olan mevzilerden ÇI an J 

~ııı J\v~~ &onra, cenup Shi\ lıırı· bu kabı! müessese imılathane ve Atina ,14 (A..A. )- Yunan tebll· 
~hnc1.;ı 11 ury, • Macar boyundu- ı••n'a: !~hµılerının heniız miıracaat !'ti: 
"ltı•lt 1 kurtuluşu ve ıttihadı ~ımedL~lerı an.a~ılınıştır. ı Mevz·ı·ı taarruz har'ketleri neti-l'ı~ o aıı y 

b· 1lın8 ., ugoslavya devlelıniu · 21 Şubatı.n sonra bu kabil va· ,cesinde düşman müotahkcm mev-
~·r lı.ısın~~ Ve ıııemlcketiıı büyük ıtandaşlu n ~l<larını kavbt'dnd;. lzllermden çıkarılıp atılmıştır. 400 
~e llulga 1

11 İtalyanlar, Macarlar ıDeunıı 4 uncu ııa)1ada) De(terdanınız B. Şevket ı\dalar ze yakın esıc aldık ve bir çok oto- Yazan: H. Dallrılı~ 
t1ıııdan ~~r~ ~atta Alınanlar ta- , ~nr'!!~~~~~~~!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ •!!!!!!~ malik silah, havan topları, cepha- i Milli bir öğünme değil tarihi bir .?1 '•·1 d• •. 1"."'•ne ordu ~ibi millet 'i ;;, • 

1 

e""ıre ı' ~tınam ettık 1 h k' 
., • , • ne v ~ ., · akikat olarak bilinir i Türkler :., ·~·11 s~:p~~~ GHerçi Krallığı tı·~- iTAM BiR HAFTA SONRA Tayyare erı iZ harp sahasında: lecdatlarındanberi d.isiplinlerile ta-
' ' <ıo ·ııakl ' ırvallar, Sloven- •• ki hedeflere karşı muvaffakıyetli 
,'nda, hat a.~ ve Kıradaglılar ara- ~ 1 bo!"':>ard manlar vıını:'.'ıştır Bır n!nmış bir mi.ll~ttir. Cet.lerimizi~ 
~ nlaşaına~ huyiik küçük ihtılaflar M 

1 1 
k d • ? C:.ışm 'l tayı: ıresı d.- ~rulmiıştür. ta kabı le le kıl atı tamamıle askerı 

... :•ıırlat, Y~glıksl.lar olmuşsa da, bu e v e v ı• ı• • n e ) r Bı..ı.;n tayyarc!erımiz üslcrınc don· disiplind~ bir. ~e~il~t olduğu gibi, 
~ •n1 v k 0 avyanın parçalan- • müşlerd;r . )·ine pekala bılınır ki, Avnıpada da 
ı a .d•vı0 ~ ~ndilerinin tekrar baş- __ ___ Jtalyım Tayycırelıırimn ilk disiplinli ve daimi teşkilatlı or-
ı~''ni hi •;•n esareti altına girme· f .. • ı H ılronıu ~uyu biz kur~ırk'. T.ürk bunun içiıı 
h •• danhç ~ taman istemezler. 1 c e 1 a 1 e d d in 1 R Ü mi i m d i r ? DahıU e.l",Jll\ t nezaretinin teb- ıyl asker olabılmıştır. 

Ilı! •11.tıı er 
11111 

la kil olarak ya- . -1 li 7ri; Onun için, Türk mektep genç-l" ~\kj . 1 - ı; 
lt "' hüt· nı a mı~lardır. h l k" d ". Dt: man hava ku\'Vetleri bugün liğinin disiplin ruh ve ananesini 
~.ıı.J\lınaıı:: ~ mu:iıhazalarladır Yeni Profesör! izden kı)nıetli Baştan sona ·adar eyecan a ta ıp e ecegı- Arııoslo!ô'yı bombard !Tlan elmıssc mukadd tanınıaları, askeri lı.abi-
ıç; 1•tuı,' ugos avyanın Bal· d.ab !iye mUt~ha ,, ı tuzıılfcr • b t frika I 20 Şubatta neşre başlıyoruz c!e ınsanca za~iat olı:at!'"5tır Kor- lhetinıizin te~ell.erine .da~~nacak ıı, l.enuı o" un." muhafaza etmek Şc•kl nız u e y ı'u ada_!nın J:>•r nııııtuı.s.na d bom der rede milli bil' BeCIJ'•ınız m~ 

(D •kıt varken s.ilaha sa- - balar atılın~lır. 1 elesidir. 
etıamı 4 ocu ıayja.da) (Yaz.ısı uçüncil '"yiaı!a) 

Biz yeni yeti~tirdii'iıniz ınrktep 
gençliiinde, cetlerimizin d:siplın 
nıh ve ananes:nin her ~yden ev
vel yaşadığını ve kuvı:etiııi kay

betmediğini görmek isti)·oruz. Ba
sı mektepli gençlerimizin son ıa· 
nıanlarda harlara gitmeleri, cğu 

r"f Vr.kale"ı-in ınekıep dı ın· 
daki disiplir.i tesı• hareketlerine 
karş; bir protesto mahl)cti.nde de
ğilse, mutlaka, bir secive zaaf.dır. 

Bunun her ikisi d~ şüphesiz, ta
lim ve tcrbi)e tcşkilatım.zın ,jd. 
drtli bir reaksiyonuna çarpacaktır. 

Çünkü, mektep gençliğiııde b:• 
disiplin ruhu yaratmak bilhnssa 
bizi var etmiş ve hükümran kıl-

(Devamı • üncü sayfada) 



SAYFA-2 
-~--~~~----~~--~~~~----~~-

SULTA~ ~N İNTİHAR lKanemdUanı~ 
ETMEDIGI ANLAŞILIYOR ------~ K"ö~e.s.i .. - - iki Yarımadada 

MUhi~_ 111I! Vesika ~·~.; .. ~k:~::·:..!~~: KIT AP l!:tTiKARI !1 Darüşşafaka Mih:::3~~i~ 
4 - şua isminde bir satıcı tevkif edil- • A tiııi as.al ana cephe .sayılmak ...,.. 

miştir. Frank kıymeti malum olmadığından vrupa- Kızlar k ı 8 m 1 açıl- ri olan Büyük Britaııya ~ 
aeniye olan bir efendiye .Şim- Nihayet, hal' mttrettipleri bütün N M 11 d d I taarruz hariç, iki yarımada .. 
dilik paramız yoktur. Evveli fa- bu k~ç mil~b .eheoımiyet- _·:aıu.:ı = dedi. LUks eşya lll- an getirilen kitaplar a ihtikar yapı ıyormuş ması için Belediyede ne teaif etmiş görünüyor: 

kirleri sonra da zea.gialeri· diye- ıe tee-:m~~ e~ı:"1er~~d~ı çarü- tan mağazaların kendilerini mu t a h s i s a t a y ı r d ı ve ~rlk fibibenire&eri. a.:;Jillll 
rek iradei seniyeye ehemmiyet .... ç_~ ey :~~.ı- ~ser .,/e L-.r -~ addetmeleri moda oldu. Bu zavalh Türk parasile franga kıymet konacak mev . de ayni pyeyi istihdaf .. 
verınemit, 1abuz Z pr yüz kurut ?T-.. te~ o_ma_I~ -_r.- Yeşua da matamını lüks eşya-

1 

Darüşşafaka ·Türk Okut- Akdeniz İngiliz kuvvet vem 
aam ile bir seaede lM kurUf nr· ıkn~kir ve ııyuetli bır lisula dan madut olan kravat sattllı l~iıl Fransanın mağlıibiytinden sonra dan getirttikleri kitapların maliyet ma Kurumu• belediyece 1941 lerini meflliç llll'•kmak. ~ 
miştir. !8lii. eder_et tuiik ve kabulünü •Lilb• telikld etmit olacak. Dedi. dünya piyasalarında Frankın kıy- fiatlarını frank esası üzerine he- maU yılında 5000 lira yardım İtalyaa kuVTetleri Libya 

Tarih aayfalana ... vesaik &iS- •t•mıılerd.ir. meti düşmüş ve borsalarda bu pa- saplamakta ve ucuz bir surette te. yapılması için dün Şehir Mec- •lad• hareket ederek MiSii' 
termek mere Mwnla ..... (Va- Biitün tertibata iJ'ice düpnüle- • raya muayyen bir kıymet tayin e- (mi nettikleri kitaplara istedikleri 1 lisinden salahiyet istemiştir. rakların.da birkaç yüz kilo 
(Vabi Sultan AIMlülkla) aanwı- rek yapılDUf ltu ~k mühim ve na- I c at dilemediğinden fiatı malU.m olma- gibi fiat biçmektedirler. ı Darıüşşafakada bu tahsisat. iledeJinee Ye bu suretle Sü 
41aki Alamet Saip Beyin tarihinin zik vaziyet brşasmda Kayserli mıştır. Komisyon bu ihbarla. alakadar . tan da istifade edilmek üzere ve bütün Firavunlar me-lllllllll'lll 
ztl inci -~dan ba hasasa te- için ancak iiç 101 vardı ki bunlar- Kad.ır d Ah . . d b' . Bu itibarla şehrimizde kitap ü- olarak tetkiklere başlamıştır. Ha- ı birer ·Kızlar kısmh açılacak- tehdit altına pince ve bu bal 
-as _ ... en luamı •••&.da aynen alı- dua biri talebi vakii t•m•men ka- s...1-L ~~-!-L. ~et liıs~~n e bın, zerine iş yapan bazı •kütüphanele. her aldıgım~ ıza göre Türk parasına 1 t 

- ..,.... .na u.uHuuL t ır. vam ettiği müddetçe Akdeniz 
yena.m: bul ile iktizaauıı icra, diğeri de a 1 çopç nnun ara a- rin ihtikar yaptığı hakkında profe- göre Fransız frankına bir kıymet 1 Başvekalet te bu maksatla selesi İtalyalllll omuzuna .nıııı:•~ 

•Hal'e lftirak ettirilenİer laak· müstenkif vaziyet takınarak isti- una bir yd~~ ~~U§ ve b~yvaıı sör İbrahim Ali tarafından müra- biçilecektir. Bunun için Merkez 1 85 bi nlira göndermiş bulun- mit tili bir it mabi)etini 
lwlüki ltenttea: ' . fuım derhal ita, üçüncüsü ve en ;:~rarak çopçuy"., zeh~lemış. Ne kabe komisyonuna bir ihbar yapıl- Bankasile de temaslara geçilecek- maktadır. yordu. Maamafih öyle tali bir 

·Bara7a kadar İIİ.mleri sikrolu· vahlın olanı da fiilea muhalefet ersm N~e M~l.la. Ded.ik.d . 1 mıştır. Bazı kütüphaneler Avrupa- tir. L 
1 

be ki oradaki bir muvdfa 
· · ve miimaneat. - Ne dıyecegım, edı. Dev et- ._ 

- zevatla 1.U ettikleri mevki ler arasındaki husumetlerden 4o- ş h • M } • • mgilis İmparatorluğunu tem 
•e derece mühim olursa okun İfe Vakıi ikinci yol olan istifa ile lan kavgalarda zehirli ps gibi G . 1 B 1 d. . . . e 1 r e c 1s1 den anabilirdi. Eğer Büyük 
•Üı;n-eat. veya ikaı miişk.ülit e- ~n. içinden sıynlıvemıek .ilk gi- öldürücü maddelerin hercün yeni azıno ve o- e e ıyenın yenı .. 1 d ta:)'a adaluı bir bip ise Mısı1' 
•ebilmelen melhm ltuı uvatm ~UnÜfle en kolay ve en salim pbi bir tekli ketif ve icat olunuyor ela k a n ta 1 a r da •• d 1 dun t o p an 1 Siinyt ve umumiyetle Akd 
elaenuni)reti der.kir bulunmakla IR de; düFinidürse, bu pek hafi neden p)uslar arasındaki husu- y a r ) m a r ) de teneffüs cihazı saydabilirdi. 
kea4.ilerine müracaat zaruri idi. mukarrerata Kayserli bir defa metlerden çıkan bvplarda kul- ,. .. ! itibarladar ki Mister Chur 

Dualardan biriaciai Kaylel'li Ah- muttali luhndıktan sonra. karan !anılan vasıtalar yeni yeni icatla- - A Ayar paşa planı uze-ı aon nutkunda anlattığı v 
met Pap ... Bu zat, etvarı merda- ittihaz ve kendisine tebliğ eden ra mazhar olmHm 18 yaşından aşağı ço- Darulacezeye 82, kon- . d .. kaşa oldu batta ual adalaruı müdafauuı• 

la. üm 1..-L-' h t, Ka ı· . b _::L:- ak nn e muna l 'ki . IA d d a.eye ma--, .. erayı u~ıye .ara- eye yser anın U llUUllUI ·~· • cuklar çalışmıyac Servatuara 91 bin lira e 1 ncı p an a a dederek 
nada temeyyua etmit.. ubıtam ra vukufundaa sonra va.ki ne .,. La I Mısıra tank, top ve sair kuvve 
ltalıriye7e likayı nüfuz ve hürmet tink:üuıa ve batti ne de istifuına Şehrimizdeldi muhtelif gazino, Belediyenin masraf bütçesinin Plin tekrar tetkik edilmek göndermif ve bir dereceye 
eyleaaİf bir ferdi ümil ve mubte- zerrece itimat edemiyeceklerinden . . • birahane ve lokantalarda 18 yaşın- de hazırlatılması ikmal olunmuştur. üzere encümene iade olundu merkezin muhafazasını r.oeşkÜ 
Hm idi. O devrin aeyyiata aleyhin· meselenin kendi üze.rinde pek bat- Yugoslav Ba~vekllı ile Bancıye dan aşağı çocukların çalıştırıldık- Yakında Şehir Meclisine verilecek. Şeh' M li i dün toplanmıştır. wr bir hale sokmuştur ve unu 
ie·bulvunlardan olduia lçin Baa- kabir reak ve tekil alabilmtıli ta- ~·z:n da Berbne ~.~Da- lan görülmüştür. tir. Bu bütçenin yardım faslındaki Bu to;ıant:a 8bazı müzakereler gö- malıdır ki bu sevkıyat Ak 
,. Sefiri itnatief ve avenelin.İll bil idi. gün erde Avnıpada pl'Üfllleler ço- Halbuki Hıfz1.S81hha kanunu mu· tahsisatla 1941 mali yılında bele- .. ülm" Cihangir Ay .. crn•- yotile değil, o zamanlar i 

iaJdı 'b · bun lmad ğınd ruş uş ve • -.r-r-
ltupü araveü.ne lae4ef olmut- Çok ....... n seki olan Kayserli N · M Ua diy ld· cı ~ .a ce~ 0 . ı ~ diyece esnaf hastahanesine 5000 U- ve civarlarının imar plAnlarınm kuvvetleri Bahriaefitte sey 
._ llamiye~den batb ~içbir ku- fiiphesiz bu cihetleri ve ikıbetle- _ 8;~ vuo;:yet; göre ben ye~ ~ı;: be~~y::~ ra. Darü.licezeye 82 bin 121 lira, tastiki hakkındaki Şehir Meclisinin ri çok işgal ve iz'aç ettikleri 
IUl'a olmacbiı. ~e düşmaıılan- rini ~ittabi derin derin düşünmiif harbetmeainl bilen iki millet gö-~~= ır e vesı Topkapı Fukaraperver cemiyetine Nafia ve muhtelit Encümen maz- bütün Abikayı tlmitbumu 1 
am entriblarıle ild defa .btaa.bul- ve n.ilıayet verditf karar da fU ol- rü 

0 
m: İngilizlerle Yunanlılar. ır. 1000 lira, Yeşilay Kurumuna 300 hataları müzakere olunmuştur. 1- dolaprak yapılabilmiştir. 

41aa teb'it edilmq ve o günlerde muştu: Abdüliuiz padişahlığı ve o:.ar:' bomba atarken ötekiler de lira yardım olunacaktır. mar pl8nlanndan Ayazpaşa ve c~- Fakat General Wavell'in 
Mahmut Nedim Paşa ile beyinle- halüeliji. itibarile ne kadar mu- lif atacaklar demek. Allah bot da- Jlaaril: Diğer taraftan Şehir Ti atrosu- varına alt bul~nan bazı azalan? itı- zaferleri İtalyanlan birbiri ardı 
rinde mtinaferetten llolayı üçüncü kad4es bır zatiyet de olsa buna ter.- derle ı Y razlannı ve munakaşaları mucıp ol. ra gelen hezimetler silsilesiDe 
tlefa olarak teb'it edilmek üzere ki saltanat ettirmekle hasıl olacak ran ku1Wl11 sevmez, r. Himaye heyetlerine talebe nun.varidatı artmakla beraber 1942 muştur: Azalar; Parkotel-Mühen- rükleyince artık Almanya içiD 
lndu111111qha. Müprünileyh vaka· netice, yine ne derece musip veya ** l'"I • d w ld malı yılında da masrafını koruya- dis mektebi arasındaki yolun da ti gibi aayılaıı bu sahaya da 
•a ilk i11tirak edenlerdendir.• ve 1 erı .. e .. çag.ırı.. 1 

. mıyacağı tahmin olunmaktadır. Bu Taksimden Parkotele kadar uza- mak, oralarda da bir şeyler 
J ., gayrimusip olsun bu işe fiilen mu- İlk mektep müdül'lerı dun Emın. k tla b led' · · f · · 

Müverrih Ahmet Saip Beyin bu balefet netcesi kuvayi bahriye V. ,ç • f .. .. . . . 1 ma sa e ıyenın yenı masra nan cadde kadar genış olmasını ıs- mak lizım gelmiş idi. Bihueut 
lteyaaabnda •Bu ite mevani veya ve berriye arasında muhasamat ft. Um Q Ş J lQ 1 onu Hal:kevinde um.wnı bır top an- bütçesinin muavenetler faslına Şe- temişler ve 25 metre genişliğinde Kral Viktor Emanuel'in ord 

"•""I· 'k ed b'lm 1 rl lh 'hd · tı yapmışlardır. h' T' t d - i 38 b' b ı · ed b add m· ı Afrikad d ~u B lk mas-u at ı a e ı e e me m ı as etmiş olmak felaketinden el- B to 1 t dı hi heyetleri- ır ıya rosuna yar un ıç n ın u unması ıcap en u c en fa nız a e~ , a 
1evatın ilk başuıda Kayserli bu- bette daha ehvendi Bir an hattA Jkt• t k "'1 t• f b • . ufaal~ 8~1

1 ~ t ~y: ...... 1 100 lira konulmuştur. Aynı fasılda niçin 20 metre olduğunu sormuş- da Yunanistan ve Arnavll 
hmduir11a bydini görmü...:tük. Dü- tah üJ' ii . d ısa ve a e 1 a n• nın ıye er e r ın a goruşu - k t d rd ' . 91 lan:l cephesinde de mütemadi rica 

a- ~ ayy . bile insana eh§et ve k - } • d • ~tür. Mekteplerdeki himaye he- b?ns364erva .uvara la yab ılm ıçmak ılr:ed. . . "d" .. H.. .. ·ıe 
tünüline mütaliatı mezkfıre pek nefret verir ki; Abdülaziz gibi ga- ator eri avet et t 1 etleri i timalanna badema talebe ın lıra ayrı mış u unm ta. Be . ıye ~mar ~u .. ~:U us?~ ı temayüz ediyor ve haftada 
variddir. zup b' di h h l' k r· · Y ç dtr heyetı fennıye muduru Nuri ıtiraz- başkumandan tebeddillüne 

ır pa f8 ın 8 ey ıyetın- Şehrimizdeki kumaş fabrikatör- velilerinin de çağınlması ve hima- · ı rek mez'LJ'·- sahada 
ZU.a ba it için kara cihetinden den haberdar edilmesi veya işl . . h ekt t knasak ara cevap vere Mu olunuyordu. Akdenizde 

alı lizım len te tib t h To ka . ?nu !erinden mürekep bir heyet İktısat ye erının er m ep e ye beheri 130 bln lira değerinde olan tekrar tanzim ve lehe imale b1r 
nmau ıe r a er P pı Sarayına .nakJ~en fılıka- Vekaletinin daveti üzerine dün ak- olarak yapılması da kararlaştırlL KUçu··k Haberler -ıeaddit partamanlar bulundu.. -"-- Ballran•-rda bir h 

ukadar tamamea temlıa e4ilmiı IWl dihnea yekesıni ehnde tutan Ankara a 1+-1..H. mqtır mu a . A , • uu.... -- ----
de ola, donanmayı laümaywı o•· donanma komodoru Ar'f p şanı Y g ~--... · lğunu bunların istımlik edilıp vı- diğer taraftan Cebclüttank 
ra1_L ··-y p'ışg~L--.ıa lengeren- ld 'd k f'l'k d" ı ~am Vekllet kumaş fiatlannın ucuz- lkılcrrak yolun genişletilmesinin '-p•nva F----...1- General 

ua -- llD..lllU yo a gı er en ı ı a umenını an- lat 1 temin' · · 'b' * v ı· M vi · Ahın t Kınık ı u - mtUSU& 
d L J d k k . b h . . . ı rnasının ı ıçın ne gı ı Mat' _ı __ ~._, a ı ua nı e masraflı oldu~unu söyleyip bahat yu bır' t-bbu"se :1 ___ ile ı·L: 
az .• u un u ça uvveı a rıye sızın 1'fesudıye zırhlısına kıvırı- tedbirler alınması hakkında bu he- ~srrı11 dün Şileye gitmiştir. Orada bazı işi rd' 6 •apılabn~: Ha"-:-'Ge---~ 

cihea.ia de bu hareketi bilkabul · f · b · · kan verm e ır · ., aunu. .... _. .. 
iftirakiıai temin elbette ki zaruri ~e:e:~v.:.t ":vı:~ ::;e~~ ne • yelten izahat istiyecektir. SGtçGler konsrede tetkik ve teftişlerde bulunacaktır. Neticede daha bazı münakaşalar- koya kabil olsa da Fransm h 
Wi. Ni dert Jandılar * 1 Nisanda ı. .... 11yacırk olan 6 dan sonra Ayazpaşa ve civarı kıs- metl de t,...rik edilse Tunusta 

ıtekim Abdülaziz, donanma ö- E._ nomi .......,. d te.ı.:k· · · -r· 
De....; •-=-=-·an -:L tl · .. d 110 I Sü't m•;.,tahsillen' ve sütçüler ce- ·--ı dEvre Eğitmen kurslarına ye- mı planının yeni en ı:l\.ı 1 ıçın elde edilse veyahut daha ..... ~ 1UDa)'e erille nun en a-irilirken kendiaiııin ....... ....... d ol k ı 

~- ·~ 'd •• nA tlmlz k" 1 · d 40 Encümene ia e unması arar aş- Fransız donanması temin ol '"'&ru olan bahri kuvvetimizin M•udiyeye bu cayı halasa alın- miyetinin yıllık kongresi dün ya.. nı en vu.aye oy erın en .. 
eti · •-1-..1:_ · · d" .. ı· · · __ Dünldl ihracat pılmıştır. İdare L-yeti ve hesap ra- kicıinin alınması kararl!:ıcıtınlmış- tınlmıştır. Şehir Meclisi Salı günu .... vaziyet Mihver için aza• nı ™ ıçın UfUne UD masmı nıyazimiz bir lisanın bütün _ m:: -.,-- -ı kt .., 

ki, O..manh donanması satvet yük.sek vaatlerile Arif Paşaya tek- Dun Al~anyaya 110 bin liralık porlannın okunup ve kabulünden ~ır. toplanaca ır · de tliizelmif sayılabilirdi. 
ve miibmmeliyetçe büyük ve kii· lif eylediği halde Kayserliden al- hurda incır ihraç edilmiştir. Bun- sonra dileklere geçilmiftir. * Maarif Müdürü Tevfik Kut p OL IS bu işlere birden tefebbüs 
..iik virml .._ kadar zırhlı ve biı dığı kati . 1 . , b t1-L dan başka muhtelif memleketlere km' ıı.--1 -ı t d" nda Maarif Mimarı Şem tir. .Kodiyo, bizzat M 
s-

1 ~ b' 'taa • ~er~ ıca .an• ~u ...... 263 bin liralık ihracat muamelesi Hemen te il Kl4 ar; ~ye e unttinyanolıd ğu h ld ş·ıe ·ı · • ~--™ italya topraklarında ziyaret 
çok u nakliye sefainile umum Av· ar ı tı --.erlik va.ııfesl ıkt1Za- k ded'lınişti B anda R kayıtlı olmadan şehrimmde 300 den se u a e ı ye gı mış- i 
rupa devletleri arasında üçiindi sı tanıyan Arif Paşa bu gönül al- ay 1 y r. . utameBy l 'stan,o. fazla sütçünün çalışmasından dert tir. Şiledeki Yeniköy mekteplerinin zı•ncJ•rıı•kuyuda rek umumi Avrupa vaziyetiD 
tlerecede bulunmakta idi. dabcı teJWfler karfısmda ula aar- mttalny.aya,b ~ıknan~ dnerilm,. u .g~ı yanmışlardır. Bundan sonra da ba- resmi k~dı 23 Nisanda yapıla- nupnuştur. Dönüşte FratiJS 

Ba mükemmeliyet derecesinde- sılmaksızm ret cevabı vermek ki- ayaya a ' gon ışır. zı süthanelerin köylerden süt ge- caktır.. ceset bulundu let Reisi Mar•l Pefain de 
L~ d · ralin misafirJiibıi kabul e 
iLi onanma üzerinde, Ahmet Saip yaset ve hami;Yet~ göstermiştir. Abdülhizi Dolmababçe Sarayın- tirtip yağını ve ıkaymağını aldık- * Fatihte 40 ıncı ilkmektep bi Massollni ile JÖriİfDle iki 1 
Beyin kayıt ve işaret eylediği veç- Koca bir mıUetın mukadderatı- dan nakleden beş çifte tarihi fili- tan sonra halka kalörislz v-e sulu nası yanındaki gayrimenkuller is- fasılasile ayrılmak teki.iade 
itile merdane tavırh ve ötedenberi nı tayin edecek ba an o kadar na- ka Meşrutiyete kadar İnnirde ka- süt satttklarını acı acı söylemişler 'timlik olunarak mektebin bahçesi Ôlüm sebebinin tan ak.fama kadar mii&te · 
a..hriye lmerası arasmda temey· zik idi ki; eğer Arif Paşa, Kayser- rakol gemisi olan (Tairi Bahri) va-ıve belediyeye bu hususta yaptrk- genişletilecektir. Bu maksatla bir tayini için ceset devam etmiştiı. Franaız 
yüz ederek bilcümle sa•itanı bah- liden aldığı tidd~tli ve kati emir- puruna ıiirgün gibi gönderilmiş lan müracaatlann maalesef netice istimlak ve takdiri kıynıet komisyo k ld ld Reisi ile mi1klleme daha kJ91ı 
riyeye nifm Ye hiinaet lika eyle- lere ratmen ba phane teklifi ka- olup İzmir Valisi Kamil Papnm vermediğini beyan etmifleıdir ve nu ~kil olunması m..:la§tırılmJ.f- morga a in 1 tar 
miş bir kaptanı derya olan Kayser- bul zaafını cöster:miş olsaydı, Me- zamanında senevi 1000 lnmqluk fiatlara zam istemişlerdir. tır Dün saat on buçukta Zincirliku- m~u. U:ruıemelerde hiçbir 
lhtia elde edilmesi bittabi elzemdi. ıudiye mürettebatının diğer asker da tamirat tahsisatı vardı. ' yuda Gültepe gazinosu arkasında 

arkad bulunmaması Almaııyama 
· Bu it için yapılaa müzakere ve aştan gibJ Abdlilizi.ıe hür- Mevzuummun derkir olan e- Belediyeı U.tik fabrikatörlerinin içerisinde su bulunan bir çukurda ba kombiııezonlarda huır 
wrilea kararlara • ana kadar işti- metleri netieesl vui1etin ne gay. hemmiyetl taribiyesi teslrile; mu- yüzükoyun bir insan cesedi görüle- • wna hiç ıle bir ensel 
rak ettirilmemit olduju görüleıa ribbili tamir •e önüne geçilmez teber gazetenizi fazla ... etme- bir mUracaati rek jandarmaya haber verilmif, ce- • :.. mtı r maneviyatuua 
H ...t "anut bptaaı deryaJ11- bir fecaat alacaiı fiipbesizdir. mek için arzeylediğim ma16matı Francala fiab Kauçuk imalitında 'kullanılmak sedin o ci~arda bir yerde kahveci· ba cir....:elenio görünmes.., 
-riftkil ••tiane kahal Mivere- Kayserli l..ı' ke)ıfiyetiade ver-· kısaltmaya çok gayret eylediiim- Fırancala fiatlannın 18 kuruştan !üzere Vülkosit vesair kimyevi mad- llk eden birisine ait olduğu anlaşıl- rette ve leJYal bir halde 
memeır.ia•• ., utti belki ü ie- diii &öd tam elarak tuttu. Da den emin olmanıs ricMlle aomm tespit edilmesi belediye narh ko- delere ihtiyaç oıduğundan lastik mış, fakat ismi tespit edilememiş· aa iunmakta hiçbir mah-
rası ltn••Nla • ....,. bir ma· 1AUetle umaswau kurtardı ve do- sayrılarımı S1111Uım. misyonunca kararlaştınhnıftır. !fabrikatörleri lüzumlu akreditifin ltir .Cesedi muayene eden Adliye tar. ispaD.)'a yarımadua ve 
Ulif YU'ı taımu.....i.._ nanma komodoru Arif Paşaya ver- Kayserli Ahmet Pap oflu Bu yeni narh bu sabahtan itiba· açılması için Ticaret Vekaletine doktoru ~~r ~ mo~ga kaldı- için ltöyle biı kumat doı1aı• 
ae kam wblsa ~mi •• nrd.L diii emir de h-· ika!cn ifa edildi. Ahmet Galip Beutb ren tatbik olunacaktır. müracaatta bulunmuşlardır. nlmasına luzum gostermi§ttr. Balkan teqalu da bot d11r11Ull'I 

tadır. Battl denilebilir ki 
Rivayet ederlerken, biT gece, yi· Diye, korkunç bir tehditten son- ( - Yi Emirülmüminin! .. So~- yüzden de bir çok kani~ hidiaelerin faal11et aha hızlıdır ve ölı' 

ne bır ışret alemı başlamştı. Çalgı. ra: ~n suale, doğru ~ vere:cıeğım. vukuu~ · maydan ve~. diaulir. Macarlataa ve 
lar çalıyor .. eı•kck kıyafetine gir- - Haydi bakalım . .bende nevvel Ancak fU var ki. soyliyeceğim ba· Kahir, bunu da dinlemek iste- esasen Balkanlara ntlfus ıcı
mış olan rakkaseler oynıyor.. ka- gelen Abbasi halifelerinin ihlik zı şeylerden müteessir olarak, ha- medi. Diğer halifelere geçtl Onlar taa hazırlanmıı emin me 

y...,., Z I y A ŞAK.. I R dehler, yakut renkh şaraplarla do· ve evsafını bana naklet. yatıma kastetmiyeceğine dair 1ıe- hakkında da sözlerden bazılarını hareket üsleri4ir. Cç ay.,, 
• lup boş:ılıyordu ... Kahır, yıne sor- Dedi minat vermeni rica ederim • dinledi: Bazılarını dinl~edi ... Sı· 1 1N•I~ Boma117a yeni 

Tefrika No. 61 hoş olmuştu. Ve yine, deliliklerme 1 • Dedi ra, halıfe (Em.ln) e geldi. Muham tt1n ıcaplarına intıbak 
. 1 h Di kurban edecek adam arıyordu. Muhammed, fena hald~ şaşırdı:. O . . . _ med onun hakkındaki :fikir ve md· General Antonesea meml 

Zavallı köleler ve carıye er, er ye, sormuşlardı. k" d halifelerın içınde en yüksek hur- Kahır, Muhammedm istediği te tal - ledikte nra· tek üm't L...~.ı tala 
g be arkad 1 0 deli 8 -1 kı Bır aralık saray er anın an ' . tı rd' B " eri e Mu easını soy n so • ı ve •~u.aUf 
.ece ş on~ş aruu u - u e~man, taplarına ve yıldız. (Muhamed b;n Alı .... -.1'misri) ile met ve tekrırnlerle yadedilecek fa- mına \'e ı ... unun ~ ~ ' ·. - - Emin (Güli.m) lara çok manya politikasına aanl 

liklere kurban verıyorlar, her ışret lara muracaat ederek, (Kahır) in y,w.A. lı ziletli zatıer olduğu gibi s\lret ve hammed de, şoyiece soze girişti. . ' - v ~- So t Luh--· .... r · . k ld ğ k n<f . . k karşılaştı. Hemen duvarda ası o- ' İlk . kan meyil ve muhabbet gösterdi. a- mUf•u.a-. vye u a....-. _.. 
me~ ~ının uru u u g~e, e _ ı- zabıçesını tet ık ettı. Sonra, sabır- 1 · ıAhl . d b' har sıretl<~rini tasvir ederken insanın halıfe (Ebıllabbas), lldesi Zübe d oğl n bu hissi- dranın müsmir bir laareket ~ 
lerının de ay~ı .~anlı akı-~~ ugr~- sızlıkla beklıyen saray erkanına: ban s; a ~ın ar~ın ~uh ır ~ nefret ve istıkrahını gizlemesine dökmeye haris bir zat idi. O de- tına vak~ eİ u u:.rayındaki dımda balunam•mau B 
Y.acaldarını duşunerek, tını tıril - Halıfe, pek yakında buyiik bir ı:ta~:çe- ıp a ı. amm imkan olmıyan şahsıyctler de ~~- recede ki, giınde ~i~ a~.amm katlini ~~tün dilber:.=~. (Gulman) duğu pbi Cermen •e Mib~ 
titrıyorla~ı. . fellkete uğrıyacak .. Tasavvur edi- . dı ... Bunların hepsi de, Kahırın emretse, bunu kafı gormezdi. elbiseleri . dinli. Onların başla. c a Ull.. 

Art.ık bütün saray h~lkı, ~alife- lemiyecek derecede zarurete düçar - Karşıma otur, suallerıme ce. cetleri ve akrabaları olduğu için, Kahir, bunu dinlemek istemedi. · gı:.ıu. sardırdı İncecik ağma ~ ~ 
den şıddetle nefret etuuşlerdi. olacak .. bır müddet o hakle yaşa- vap ver. (Muhammed) müşkül bir mevkide 

0 
(Mans ) d bih- rına ıpek sa ı iakdırdı Bulprıs ~ son um 

- Yarab! .. Sen, bu zalim adamı, dıktan sonra ,hayatı sefalet ve pe- Diye pağırdı. kalmşı .. artık ölilmün, kendisine se-; nu, geç... ur an bellerine altın :::er ~t vicda~ ver~ yardımıle. DobruC: 
başımızdan kaldır. rişanhk içınde hıtam bulacak. Muhammed, titredi. Hemen hali- pek fazla yaklaşmış olduğunu anla- M Arbt .ıııS::yın tecviz :emi~ği bir lehande hal~etmi~ :;u cJ': 
Dıye, yana yana, ağlıya ağlıya Demiştı... fenın karşısına diz çökerek: mıştı. · . . . ~., aldı n dH. Bu yiiz ~n kk~ ne 

dua etmektelerdi a Em " lm .. . . . edin dn.. Muhammed, ikıncı halife Man-~ · nettar ve müteşe ır 
. .. Müneccenıi Süleymanın bu söz- - Emret, y ıru umının. Fakat Kahır, Muhamm ""'- 'ti Sözlerin §Öylece devam ])erdemez, (Kahir) parlak bJr H tti ecliste cenubi --~··,, 

O tarıhte Bağdatta (Suleyman) leri, dinliyenleren kalplerine biraz Dedı. tüğü müşkül vaziyetin farkında de- sutt~~ geJ · e '-au.ana attı· . t~ dadım ti sebetile 
. d M ğr' l' b' .. . h be . lak d e ı. .. &m. • ıs ar m na 
ısının e ı ıp ı ır muneccım var- ferahlık verm.Iftı. Kahır gözlerini Muhammedin lğildi. Elın<iekı ar nın par e. . (Düa nr) ltal ı h' d ıPnk 

" ' · · ed · m.>i.. do w - Mansur zeki ve dirayette em.. ve ya e m e s-
d.ı. Sar~y erkanından bazıları giz- Halife Kahir ,başının \berinde gözlerine diı!rtı: mırım, Muhamm. ~n goır;~·e . g- sa1sU b' ıutlife idi F kat (Ali nhfirlerl yapılmıştı. ~ 
lice bu müneccime müracaat etmiş. dolaşan felaketten kat'iyyen haber· - Ya Muhammed! .. Eğer sualle- ru uzatarak, sual.ını tekrar etti. ır . a ' - (1) Ucund4, k4m4 gibi keıkin, nesi delta ilhakı memnuol 
ler: dar deıırnıdi O daha hala derin bir rime doğru cevç vermezsen şu - Hadı. sem dinlıyorum. Resfil) ile (Evlfıdı Abbad) arum ı•LLI wa.ını tebı:~ ;dil' 

5" • . ' . ...ıwıe- . samimi h*ild uhabbetl bir clemit' bulun4n Gft k""f ~ ..- e & • 
- Halife, daha ne kadar yapya· gaflet içinde, çılgınJı.klarına devam harbeyi, bir t.Ane gibı senın vücu- Muhammed, artık bakikatı .,.,3 daki ve m . . . [De 3 Badi sa 

m ve meftiiDdıe kalacak!- edip~ idi dnden geçıririm. miye karar verdi: ilk defa o1ank o lalAl .W. Ve w ~bit- rUah. vanu · 

ALI RESULDEN SONRA: - -- -

Bağdadın Son Günleri 
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1

. es~ı m uhrıbı in- ltalyan hücumlarına sahnesinin ön planındadır. Japon - k . oonanmasının Hindi • Çini sulann-
Lo tedbirler a 1d1 ıgilizlere verece ehemmiyet vermıyor da toplandığı hal>er wrilmektedir. 

ına .... ~dra, 14 (A.A.) _Avam Ka- Atina,· 14 (A.A.) - Müstakil Japon tayyareleri Haynan ada-
bir ·-ı_n~a bir mebus, hükumetin, ki• Fransız ajansı: sında toplanıyor. 

ISlıla ihti l' h' b' "h' Bu muhriplerin na ı- Yugoslavyadan gelen bir yolcu Amerika Uzak Şarktaki tebaası-
inC! . • . ma ı, ıç ır mu mı • . . . mı ı t dö d t rn VZıın Ingiliz faşistler birliğine ye gemisi halıne ge- harpte bulun.a~ Yu_n~n mı~~e~ının m me e.;.e e "nmeğe avet e mı.ş 

ensu.p -bir ;; .. a t l nd . al e- hakiki çehresını Sclanıktc goruyor. tir. 
<hl"'~ ...... ara l an ışg t• •ı • htemel .. kd' d . İngi dı:·~rnesi için tedbirler alıp alma- ~: ımesı m U Bir yolcu istedığı ta ır e, ona son Sıngapurda 'Uz askerleri top-
gını sorm t 

0
.. ak İtalyan bombalarının düştüğü baş- lamnaktadır. 

liük uş ur.. Nev-York, 14 (A.A.) - un - · ı t ·ı ı-
'bahil~unıet namına cevap veren şam Reisicümhurun harbiye nazırı lıca yerler memnunıyet e gös erı - Andeniz ve Atlantikte bulunan 

ki: ıye nıösteşarı Pcake demiştir Frank Knoks ile göruşmesinden mektedir. Avustralya har.p gem.ileri Avustral-
1 40 Bu küçük Makedonya limanında yaya dönmüşlerdir . 

. Bu du·· .. . . . sonra yakında ngiltercye ve h t k d Bütu"n bunl"'~ Uzak Şa~·ta ya.. t ŞUncele h l ed ı · faaliyet ınsana ayrc verece • e.. ..... r.ı\ 
ır. Bu tehlike ~ 1 

.. ~~ 1 memk~- hatta daha fazla torpito muhribi recede normaldir. Boyacılar yine kın bir harbin mevzubahs olabile--
çın ]ı'i~ nın onune geçme ı- gönderilmesi çok muhtemel adde- ğ. 
ltıı~tır~ Ulnlu bütün tedbirler alın. dı"lmekte idi. sokak koşelerine sıralanmış, cadde· ce ıne delalet eden emareler gibi 

"' lerdeki hareket yine eskisi kadar görünmekte ise de, Almanyanın 
- Bu haber, Nev-York Herald Tri- faaldir. Limanda limon ve portakal tazyiki ile Japonyanın bu nümayişi 

Franı-..ı k"--oA bune gazetesine Va§ington<ian tel- sand.l'lclan gemilerden sulh zama- yapma{Ja karar vermi" olması da cı.ua ı merikalılar · "'.I 

ltıernleketl . d'. .. grafla verilmiştır. nının sükunu ile çıkarılmaktadır. pek muhtemeldir. Fuat acaba ha-
l>a • erme onuyor ft Kn ks' gN'Ç> ler ki.kat .J k cek <lir .rıs, 14 (A.A. )- D. N. B.: Bil- Bu. tel~ra a .o un. -~-n : Şehrin harpte olduğunu gösteren en aponya hare ete geçe 
Yıor: de Bırleşık Amerıkanın ıhtıyacın altı.metler pencereleri bezler ve ka~ midir? Yoksa uzak Şarka kuvvet 

ttı ll~riste uturmakta 1 MO A- dan fazla torpito muhribi olmadı- ğıtlarla r:ıaskelenm~ evlerle bod- çekmek suretile müttefiklerine 
le ~alı Lizbon yol -~ a~emlc..ket ğını ileri sürmüş olınasına rağmen rum pencerelerınin önüne istif e- yardım ve hizmette bulunmak mı 
ttı::: ·lönnı.ışlerdir~ ~~m,arır. y'>l tamir ve tanzim edilmckt<? olan ı_46 di~iş kum torbalan ve sokaklar- ~::gyt=: Bunlar şimdililc ma
?ııi . fını /\rnerika hükfımeti ver- eski muhribin fngiltereve tcslım dak1 asker .bolluğudur. Bunlar da 
te Ştır: 250 Amerikalıda"! mürek- edileceği tasrih edilmektedir. olmasa Selnnik'in harpte olduğuna Fakat Japonyanın, Amerika ile 
,,. p dığer li d k d • . kl' ·ı . inanma biraz güçtür. Hava akın- herbi gö?.e alabilmesi müşküldür. 
"t.ne l i b r grup ana ya ın a Bu muharıplerın na ıye gemı en 1 nd h·ı ı..:-..ı b. J aponyanın bir berekete g"""'esine 
d.. ··Z on vol u A erikaya ld arı esnası a ı e şeıuıue ır asa.. -)'~ 
l onecektir B:' u e !.ll . haline ifrağının mutasavver o u- biyet görmek mümkün değildir mani olan vaziyetler şunlardır: 
aylSi.yle Par~~aeııaleyh ışlerı do- ğu ve artık muhrip olarak tescil e- . 1 - Çin muharebesi ile meşgul-
~erikaıı kıll e ancak 300 kadar dilmemiş oldukları söylenmekte. y • f •• J dür. çok yıpranmıştır. 

- acaktır. dir. enı pro esor er 2 - Almanya SoV)etlerle anla. 

Bulgar M .. .. b • k d .1 d • şarak Şark cephesini emniyete al--
-.ııa • acar kultür H k h. ite r 1 e 1 1 mıştır. Fakat Jap0nya anJaşama-

f~aıı 18 Şubatta arp ço va ım mıştır. 
:ali lllızalamyor • fh • d• ~~rif Vek~let!11 ta~afından pro- 3-:- ~aponya, İngiltere ve Ameri-

aıa dapeşte ,14 (A.A.) _ Macar bır Sa aya gır J fesorluğe tıerfilerı tastık olunan 22 ka gıbı deniz devletlerinin taarru-
:aııs{ bildiriyor: güzide doçentimizden şehrimizde zu~a. karşı hassas olan .bir ada dev. 

li.ıer~ gar Maarif nazırının daveti B . k d bulunanların ıkendilerine terfileri lctıdır. 
'ıa ıne Macar Maarif nazırı ho- U vazıyet arşısın a dün tebliğ olunmuştur. Üniversite Japonyanın tecavüzkar bir vazi-
l.ıa tı ıs Şubatta Sofyaya giderek Avustralya hazırlıkla- Rektörü Cemil Bilse} de kendileri- yet alması, dolayısile, İngiltcreyc 
İ?l) car - Bulgar kültür anlaşmasınJ • ni tebrik etmiştir. de ~ir hizmettir. Zira, İngiliz - A-
~alıracaktır. rını ıkmal e d ece k Profesör olan kıymetli doçentle- merıka~ tesanüdünü lnıvvetle~dir-

haı· acar Maarif nazırına bu seya-ı Sidney, 14 (A.A. )- Avustralya rimizden biri de dahiliyeci Muza!- mcktedır. Zaten ~e~c~t. tcsruıut te 
dece tnde nezaret erkanı refakat e- harp istişare konseyinin içtimaın- fer Şevkidir. Mumaıleyh şeker ve Alman - Ja.pon. ~şbırlı~mden doğ
ııırıc1 k \re Sofyadnki ikameti esna.. dan sonra Başvekile vekalet eden kalb hastalıklarındaki mesaisile muştur, denılebılır. 
Qya: 13

1 
Ulgar kültür müesseselerini Fadden ile mesai partisi reisi Cur- kendini tanıtmış kıymetli dahiliye 'kJap.on.yanhın .a~dığı va~iy:t Ame-

C! edec kt' . -ı h l d d M k b' rı n ayan arıcıye encurnt'nı uze-c ır. tin dün şu rni.ısterek .beyannameyı mu e assıs arımıl an ır. e w ı- . d d .. . • 
A t ·şı d. ~ ni bitirdikten sonra memleketimiz- n.n e e muess1r olmuş, yardım la-
4"\llıe •k y neşre mı er ır · d d h'li h 1 .. . . vıhac:ı kabul edilmiştir. Layihanın 

ti asın Unan• Konsey beynelmilel vaziyetin e a ı asta ıklar uzcrıntle ih· p . t · .. .. .. 
• c. . • " . tisasını yapıp Avru a a itmi ve azar esı !Tunu rnuzakereye .kon-lSfana yardımı yenı ınkışaflarına mutcallık tel- . . P Y .g ş . ması mukarrerken, bugünden u-

lo grafları tetkik etmiştir. Genelkur- b.~ sene 01 ada ilıtısası~ı ılerle~~u:r mumi hey€tre 15.yihamn müzake.. 

r• tenkide kalkıpcak değilim. Zira d 
birçok siyasi muharrirlerimb:in teme igv ini söy-
gözden kaçmamak endişesi ile tes- Dün bu sütundaki (Hclvu seker 

bit ve tahlil etmekten kendilerini IiyenBulgaristan ınecın~ası~ .. isimli ;) azımı okuınuı 
alamadıkları bu tavrm, ben, yeni elan hır koşcba§.1 manavı, akşam 
bir hadise olmadığına kani bulu- J nuna dedi ki: 
nanlardanım. Dünya buhranı had Yazan: Niza.mellin Nail - Bugün helva şekeri yazmış-
devresine girdiii gün, takındıklan tuı, yarın da şu benim portakallar-
tavrı ve kullanmıya baJladıklan dütJü Bulgaristan olmasaydı mu- la mandalinaları yaz bari! 
dili Bulgaryanın pzeteleri bugü. hakkak ki Balkanlar son haftanın - Nasıl yazayım? 
ne kadar kemali sadakatle muha- böyle bir birinci plin haberi hali- - Yaz işte, (elife göstermiye 
Caza etmişlerdir. Blı: bu hali bir a.i almazdı. başlıyarak) ıunlar Dörtyol.. şunlar 
buçuk yıl önce sezmiş ve teharWı Binaenaleyh, bir Alman tecarii- Finike.. şunlll1' Mersin Yafası .. şun 
ettirmeyi günle~<' iş e~i~mi§ olan- . zü karşısında tek başına cephe al- lar da .. 
lardan bulundugumu.z ıç.ın ve hele mak mevkiine düşmesine ihtimal Sözlinü kesip sordum: 
bu matbuatın ıslahı hal etmesine ve imkan tasavvur edilenıiy~cği - Çaya, çorbaya hangisi? 
{mkin ve ihtimal kalmamış oldu- içiıı Bulgarya, kabul edeceği bir - Onu sen afcdcrsin, bun1ana 
ğuna akıl erdirenlerdcn sayıldığı- Alman - BulJi..ar harbini bir inti- hepsi şurup, hepsi reçel! 
mız için tekrar bu meV%Uu ele al- har suretinde tefsir edebilmek Seçtiği ıbir portakaldan bir dilim 
mayı lüzumsuz görmekteyiz. Eğer hakkından mahrumdur. Haydi bu- kesip uzatarak: 
Hn Bulgar neşriyatı üzerinde mut rasını geçelim de bir bnşka esas - At ağzına bakalım! 
laka bir fikir söylemek icap edi- üzerinden mütaliia yürütelim: Dillmi ağzıma attıktan sonra: 
yorsa ben hu fikri Zora gazetesi- Acaba Bulgaristan Almıın arzu- - Fena değil, tatlıca! 
nin şu cliınlesi kadar hiçbir şey larmı kabul ederse hayatta kala- - :Yirmi tane yeter mi? 
ilham edemez kanaatindeyim. cağına mı emindir? - Götüremem, on tane kafi! 

Zora' Alman'- anın emirlerine Bir kere Al b , · • Seçmelerden on taneyi bir kCS4 "' ... mnn O) ası ıçıne kiğıd d 
boyun eğmemeyi Bulgarya için bir girdiği gün, Bulgarya, yalnız hu- 1 ; oldurup uzattı: 
&intihar. gibi göstermektedir. •Ne dutları ile değil, yalnız ekoJJOmisi - uy.~run! . . . 
yapalım? Almanyaııın i():ıleri dışı- ile değil, yalnız siyasi istiklali ba- d Tam kigıdı elıme alırken, dıbuı
c.a çıkalım da intihar ıw edelim?. kumndan değil milliyet bakımın- en patlayıp da portakallar ye.re 

' yayılmasın m.ı~ 
denıeldecli.r. dan da a)·nltta ve hayatta kalmak Be • • 
Eğer bu sözlerin tam bir saffet imlmnlnrııu kaybedecektir. n. 

- Bu olmadı işte! 
ve temhlildo sö"ylendiğine inana- Aslan Turanlı ve diğer Turanlı- o, yerdeki portakallan 
bilseydik Zora'ya şöyle bir cevap lardnn çok bizim akrabamız ve kan rak: tophya-
verirdik; kardeşimiz olan Bulgarlar orto- t · 

- yı aD11n2 kabahat yine sizde! 
doks dini yiizündcn kilh;o elinde, _ Niçin? •Almanyanın karşısında Bulga

ristarun tek başına bir harbi göze 
elması bugünkü miitcrcddit Bul
garistana bir Finlfınd:ı ihti,.<;amı 

bahşetmiş olurdu. Fakat Alman
yanın tehditleri karşısmdn kaldığ\ 
doğra ise bu tehditlere kafa tut
mak arzusunu gösterebilmesi ih
timali '•arsa böyle bir Bulgaristan, 
tek başına kalmıyacağındnn, yani 
FinUında gibi muazzam bir knhra
manlık imtihanı gcçirmiye mec
bur edilcmiycccğindcıı emin ola-

lir. 

Bulgaristan ~ ıllnrdır birbirine 
zincirlcııerck siiriip giden tered
di.illeri ile Çclao ... Ioval.~ amn par
çnlanmasma, Lch:stanın inhidmnı
na, Romr.nyanın esaretine sebep 
olmuştur. Diin, böyle tcreddütlii 
bir Bulgaristan olmasaydı hi.itün 
bunlar olmazdı. Bugün bir tered-

on dört asırda biitün ırki meziyet- N' • 
lerini, ananelerini hatta dillerlni - ıçıni var mı ya? Kiğıtlan-

nuı çUrük! 
kaybetmişler ve karşımıza en ko- _ Anlamadım! 
yu Slôvdaıı daha mutaassıp bir _ CaLllll Bayım, bu kese kağıt. 
Slav nasyonalisti olarak çıkmış lan aiün gazetelerden yapılmıyor 
değiller midir? mu 

Temin ederim Bulgarları ki Al- - Evet! 
nıan boyunduruğuna girmlerini - Bunlann yerine daha sağlaın-
takip edecek otuzuncu yılda da calarmı kullansanız olmaz nu? 
bugünkii lınllcrini tamamile kay- - Sen de eski gazetelerden ke
bedeceklcr ve sürntli bir istihale se kağıdı alacağına, daha sağla:. 
ile diipedüz Cerrnenleşeceklcrdi.r. kağıtlardan yapılmışını alsan ol-
Haydi bunu da geçelim: maz mı! 

Acaba Bulgarlar ne sanıyorlar? - Olmaz! 
Bali.anlarda Almanyanın emri al- - Neden o!maz? 
tına girmemek bir intihardır da - Çiinkii ben eski gautclerl 
ayni Balkanlarda demokrasiye ol:.ka ile alır, onlardaki roman ve 
kundak sokmak bir intiha.r değil hikaye gibi şeyleri, meraklı yazı
nıidir? ları evdekiler doya doya okuduk-

Ah... Şu Bulgarlar, pek safdil tan sonra kese kağıdı şekline koy-
dağlılardır vesselam. dururum. 

~ lld.~a, l'! (A.~ >:- :.l\..ltı araba- may Reisi ile Uzak Şark kuvveL tı:. A~padan avd~tınd~ nıusta- resine başlanmıştır. Japon tehdidi 
hasta~ekekp hır Ingılız seyyar ıleri Başkumandanı Brooke Pop- kilen hastahane ş~f?.ık~erın:ıe ça- yavaş yürüyen Amerikan teşrii 
<fec L ~ı. Yakında Yunanıstana gi.. h • · · " k .. lıştıktan sonra yenı Unıversıte kad- mekanizmasına hız vermiştir 

e~ \te . . an vazıyetı muza ·ere etmek uze- 1 · 
~ı-: orada sıhhıye nezaretının re bugünkü içtlmaa davet edilmic- J'OSuna a ınmış ve bugün de profe-
ll ., altın· f 1. t kt" ...,,.. sörlüğe terfi etmiştir. Yugoslav Başvekilinin Seyahati 

lt :ı..._ oa aa ıy.c e ge~ece ır. jlerdir. Harp konseyinin tetkik ve 
J.._ • ... cthalar Am k mıll"'·ını"' Muzaffer Şevkinin elllye yakın YugosJavva B~c:vekili ile Harlci-

( MAHKEMELERDE J '---------.-
ikimiz de gülüşürken baktım, a

damcağı7.ın küçük kızı koltuğun· 
da, yeni yapıl:-ıış bir kilo kadar ke
•e kiğıdı ile sokuldu: 

~i" . . • erı an "" •· teemmül neticesinde elde ettiği ka- - · 
"esidi . tıbbi tetkikat eserleri vardır. Bu ye nazırının Alınan hükumetinin 

!}ılıst h r. Bu seyyar hastanenııı naata göre, harbin çok vahim ye- mesaisi Amerikan ve Fransız kla- davetile Almanyaya gittıklcri ve 
1eli.f a d~Icri fngilterenin muh- ni bir safhaya girdiğini millete bil. . . 
«ij· Inıntak l lis'nd 1. . . İ . sık k:tapJ"rında yer almıştır Avru- Salzburgta Alman harıciyc nazırı 
ır ı~ ltad a arı ıaha ı en n- dirmeyi vazıfc addedıy-0ruı. stık- d "t dd"t k 1 · . . Rıbbcntronla görüşecekleri bildi-
~\lllv<>k ınları ile Bayan Morma balin neler hazırladığı sara hatla paka tve · mul ea 

1 
f ~.n~re .:re ıadştı- rilmektcdir 

1.1a Oressi d d b' y 1 ra e mı.ş o an pro esorumuz or a · t 
tı ll'ıur ... ı-k a m a ır unan ı- bilinmez. Fakat Avustralyanın em- 1 . . k t . t' Bu haberi evvela talyan gazc-

...._ ~ eptir . eser Prını ongreye arze mış ır. • . . . 

Cibali fa brik ası vez-
nedarı tevkif edildi 

~ - Baba dedi, al bunları da, da
h.ı yeni yaptık, dikkat et, altında
ki hamurlar yaşçadır, biraz kuru
sun! Oıman Cemal Kaygılı 

iki Yarımadada 
~ · niyeti için ve hazırlıklarımızı ık- M 1 t l'f t . ti . . • tesi Popolo dı Roma vcrmış, zıya-
~ l k b" '"k b' u ı f ı~ ccr:ııy ?rının azas~ retir İtalyada memnuniyetle kar- (Baş tarafı 2 inci sayfada) 

~.... mal etmek gayesı e ço uyu ır olan mumaıleyhı tebrık <Xler, yem 1 d ~ t B 1 . v d h kk d 5000 ı· Britanyanın bu ınuhaleseti övle e-W\Uri;,k H b . . d ı . . d d aff ki l d' şı an ıP"ını yazmış ır. u garıstan ezne arın a ın a ıra . ~u aberler gayret sarfetmek mec urıyetın e va~ıfesın e e muv a yet er ı.. hakkındaki haberler de İtalyada hemmiyetle kaydolunmuş değildi 
~ olduğumuza şüphe yoktur.• lerız. sevinç uyandırmıştır. •h ·ı"' d k•b Jd Fakat Mister Churchill'in son hi~ 

l!a UdaPC§te· ) ti as suçun an ta ) ata geçi i tabesindeki kati ihtarları Bulgar 
1 carıstan · - cSte!ani> MfJskovada Yunan Harekatı gazetleri tarafından acı bir lisanla 
e~ıı:as:ı'Vyl ~s~u:,cuıa mrcutminessin ıllemriümarcsa~ , •• B u· K Aff'llDS~IenNln mı nerıs filmi • İnhisarlar idaresi Cibali fabrika- tür. HüSt::) ın Aksoy mahkemede: de.rhal tebarüz ettirilmiştir. Bariz-,, .. ~,, B E N ı· M D ı· R Yağmurların harekat sahasmda sı veznedarı Hüseyin oğlu Ahmet -:- Bana Malmüdür.ünün ş.ah. i a. dir ki Sİ;) asi havanın istikameti 
~al>eşte ~n miluıkereler neticesındc I :... ı bulunan köprü ve yollardaki tahrı- Günçer'in defterler ve evrak üze- razı vardır ?nun ıçı nbu ıftıra ~- şimale do~nıdur. Esaslı bir bulıı'8n 
a1:ıeratı ~ Lcpoı arasında telgraf Bat Rollerde: batı dolayısile Yunan ileri hareketi rınde tahrifat yapmak surctile 1000 tılmıştır. Bu ımz.a para sahıplcrımn 1ıuhiınmda Sofya ricalinin nasıl bir 

~"a ara ı ine ve Budapeşte ile 1 LAM A R R nisbi bir durgunluk geçirmiştır. lira kadar para ihtilas ettiği anla- dimzalarıdır. ~h~ ~ukuf raporunda ı tavır tabnacakları takriben anla-
e gcu,.;ı_sın.da bir teıcron hattı ''u- HE D D Y Bozulan yol ve 'köprüleri yapan ı:ılarak hakkında takibata geçilmiş- a zat-en kat'ı bır ifade yoktur d"'-- 1 

1 l . -..,ne.suıe k ril · lı "' .. '"- şı ıyor Esasen Bulg r B kil' 
"'lo.dra· arar ve mışL •. 1 V8 Yunanlılar tekrar ileri harekete tir. Ahmet Günçerin evinde yapı- miştir. . . . a aşvc 1 

ett~ sı;-A&bık hariciye nazın. mü- s p E •• c ER TR A c y 1 başlıımışlardır. lan aramada bu paranın bir kısmı Müddeiumumi ,bu iki davaya a- ~ılof bu- aky evvel söy~ed.iği mcş-
Ccıaı ı ...... nusten "'~be ı d ı .,. y k l' lar t A 1 .ı. nd' . d 'ht·ı· k 't d al b' l . ur nutu ta Bulgarıstanııı bu ~ Cem """""' r aynın u unan ı a ı cenup an v on- bulunmuş, 1\.e ısı e, ı ı ası ıs. ı . osy arın ır eştırilmesi iste- harpte bir tarafa iltihak etmekle 

ltol>ı!,.ı. . berlayn vcüıt ebniştir. TUrkçe aözlU Orijinal dlld• ya körfezine 6 - 7 kilometı·eye yak- men itiraf etmiştir. mı.ş, dos\•aların tevhidine ve şahit- mu\'8zene k f . . d Y• t' . 
~o,::~'<ll. - cS•-• l t Burada hare•-~t · k. f D" lan Ahmet leri ~ ı k d" 1 · e esını egış ırmıy~ la ·veç oaaııD Danimarka nüshası nüshası aşmış ır. ~ ın ışa un sorgusu yapı n çagırı ara ın enılmelerine ~· • b" "k b' h . 
~ış 1re ~Slnda &e;yyah mübadelesi halindedir. Günçer hakkında :tevkif kararı ve- karar verilmiştir. cegıulnı . ~yafu ır. °?a vlıyet ve le· 

lıtı.1-;. u ıneya.nda bir iUlifname 1. p E K M E L E K c h · erk k da . il . k'f ed'lmi"tir Fat S b . vaz a ıtir elmı§tı.An aşılan siya 
l( '111"4, ep enın m ez ısmın ıse r m. ~.ve t.e'~ l 1 

1i' • mayı vuran a rı- set oyununun kiğıtlflZI esasen el-
~orıc. tedrici bir surette sahil ıstikame- B ht 1 ~ d daha 

i.l.i • - a d ır ı ı as avası nin muhakemesı· terdeclir. ' ' liol>kins uz~ltin husus! mü- .-..aıannc1a miitbif Mr -nlbkıye-tle C'idcrilnM*1edlr. tınde ilerleme evam etmektedir. 
0

.. 
1 ~elan bir c Portekiz K.inesinde lıin Ayrıca: FOKS, •b7• baVMÜıleri Şimal cephesinde Yunanlılar 2020 Fatih Malmüdürlüğünde zat ma- Bir müddet evvel Kasımpaşada un ge en bir telp-af Yugoslav 

~ ~e~ Upper transatlantik tay- Buıun sut ı ve !.M da ıeıW.lith matine rakımlı müstahkem dağ silsilesini aşları mutemedi Ali oğlu Hüseyin İplikçifırın sokağında oturan Fat- Bafvekil ve Hariciye Nazırının da 
............... ort:a bareket etmiştir. 1.-•••••••••••• .. -~---••••••ıii süngü hücumık zaptetmi§lerdlr. Aksoy evvelce 110 liralık bir ihti- ma adında 10 yaşında bir kadını Berline davet edildiklerini ve bu ze 
.-.... ._________ (A.A.) - - -- Iastan dolayı tevkif edilm1ş ve 1nU- tabanca ile öldürmekten suçlu A- vatın da görüşmek üzere Alman. 

hakeme altına alınmıştır. Bu ihti- lemdar karakolu mürettebatından yaya müteveccihen yola çıktıkları-

s 8ii)'Gk tar"hi . 22 ! -~~.. Önlerinde tellallar: ~aşayaf hava~~ et~ek .. ~ibi ~ir da- ıas işi üzerinde yapılan tetkiklere Polis Sabri Gültekinin muhakeme- :1 bildiriyordu. Mazideki misaller lllt Al roman. 1 o·· ld .. .. ld .. ? 'I - Ya ibadullah, meramımız ni- a zaa ve Cl ane gos erdı. deva mecilınesl neticesinde 8)Tlca sine dun birinci ağır ceza mahke- iç de takviyebahş değildir. Bed-
~ an ziz Nası uru u • 1 zamı cedit belasını kaldırmaktır. Sultan Selimi ikaz eden nızanu 957 lira daha ihtilas ettiği meyda- mesinde devam edilmiştir. Dünkü baht Avusturya Başvekili (Şuş-

- S . K I • Başka niyetimiz yoktur. Müslü- cedit laraftarlnrı Musa P:ışaıun na çıkmıştır. Bu paraların mühür celsede maktul Fatmanın muau•~- nig) in feci seyahati akıllardadır. tf ~~ Yazan:M. amı araye _,_., d ğ ld b"h ı. 1 d ·'"' Ç k 1 ~tar man olanlar. kendilerini ocaklı m- oyna ı ı ro en ı &ot:r ıdiler. ve imza taklidi suretile a ın ığı. nesine ait doktor ve silahın mua)•e- e os ovak Cünıhurreisi Haşa'nıa 
qttı . .\si~· ~enıiyetc Yeniköyde fitne basıldı zannettıler, Babıali- lenler bizunle beraber olsunlar... Musa Paşa, Pad~h vckıJi sıfa- iddia olunmakta<lır. nesine ait müteh~ıs raporu okun- da ieferi son bir gidiş olmuştu. 
llltrarı i .er nizamı ccditten kork- den konaklarına çekildiler.. Dıye :bağırdıkları halde bütün tile rolünü gayet örtülü olaıak ve Hüseyin Aksoyun muhakemesi rnuş, kullanılan polis tabancası da Macar Nazırlarının azimet ve av-
1.ıt e!.erı.r;d.it~ .lfalil Hasrki ile Malı- Fakat fitne basılmış değil, İs- gece yürüyerek ve, etrafı toplıya- sureti Haktan gozıikerek yapıvor- dün birinci ağır ceza mahkemesin- emanet dairesinden getirtilerek detlcri Macaristanın büyüyerek 

11 Yı ıd.aın ttikl tanbul içine çağırılmış ıdi. Hatta rak yavaş yavaş gece yarısına doğ- du. • de yapılm~ okunan ehli vukuf ~ah~er_nede açılmış ve muayene e. Oçüzlii pakta iltihakını temin et-
ğ~01d~ v: nıza' er:.e cepdişı't- Şehzade Mustafanın adamlarından ru Tophaneye eldiler... Yamnklar.ı. ve yenıçerileri b89- istiktap ra~run~_a, b~ .hnzalardaki dilm~~~· Bir kurşun atılmış olduğu mişti. General Antonescu'nun 2.i-

E:~. "<itaflar d ...... Abdurrahman ağa ıle bazı ulema u an topçu ef tırmak işten ibile .. değıldı. Çünkü, bazı h~1~ın :817'~yı·nı·n ~y~zıs~na Ve jarJorde yedi kurşun bulundu- yareti ise daha ziyade fiili duru~ 
l:ı.cı 11.etine em ~ a bulundukça taraflarından yollanan Hamaloğlu ere karşı vaziyet al- Levent çiftliğile Usküdaroa on beş benzediğının bıldirıldiğı gorulmuş- ğu görülmüştür. murr takririni istihdaf etmişti. 
1 

eıı onıar n:;ıyet gelemıyece- Mustafa dahı tobdili kıyafetle ya- ı cedit topçusu ola~ bu bine yakın muntazam ni:zamı ce- Bulgar Başvekilinin bir ay ev-
lr eı Yerı . :azdan çekılir, çe- nıaklara ders veriyordu efrat bir hamlede ıbu iısiJerı dağı- dit a .... kerı vardı. •• velki seyahati bu silsileler içinde 

h ilctırdı·eırıne avdet edecekle- Bu cih tlc Kabakçı Mustafanın tabilecek kudrette idi. Eğer, Sultan Selun derhal Musa Bu gün S U M E R Sinemasında . bir ne\•i istisna teşkil ediyor zan-
Q er H ı · nedllmişti. Çünkü avdetinde Rus-"t Utıurı. .. •. cemiyeti 'büyuyordu. e e nızamı Fakat Musa Pac:a: Pru~anın boynunu vurup Şeyıhis- k l d' 

" ı 'b \ize · ek i{ d 1 bu ask AL BE R T p R E J E AN, cu ta söy e ıği nutukta Bulgarla-lVl.Usa '"' rıne Mustafa, keyfi- cedit as.kerlerının çekılmesı ve ç _ Kal'.ı::.1 gelmesinler, bu k cum· • na 0 ayıp en kullanmış ol- ın N · K 
Ilı rnşa ki' r ""$ rın ne azı, ne omünizm rejim-

le! ı Cl'<Jıdj Ya anlattı. O da ni- tirilmesi büyuk bir hata . ı. le ittifakiledu·... na dolayıp bu askeri ıkullruımış il- GiNETTE LECJ,EllO ve ANDRE BR'ÜLE lerini benimsediklerini tekrarla-
~· n ÇekıLmesi iradesini Kurnaz Musa P~a, Mustafa .va- Haberini aldılar. Bunlar da der-! ~a idi, asilerı tedibe muvaffak o- ile 1>4'.raber nef"18 bir tarzcla yarattlkları mıştı. Fakat söz ile fiil arasındaki 

11\t ~a !la sıtasile Padişahı ikna ederek nıza- hal kazanlarını Tophruıe meydanı- urdu. M ET R o p o L ı• T E mesafe zannedildiği kadar yakın 
Çevıı-ı şa, tanı ınfuıastle dola- nu cedit ..ıeerlerini Bogazdan kal- na çıkarıp Kabakçı cemiyeüne da- Fakat, bu türlu bır azım, ıbu tür- N olmadığı iki üç haftalık vukuat ile 

el"i- .}'Ordu .N 1 b b 
- ... ıı Bo lZanu cedit as- d~tı. , bil oldular .. Musa Paşa, burada da u ır metanet, u tiirlıi bır basi- · (llaya.i GilıtldJr) sabit olmuştur. 
IJıe v 0aıı alarak Levent Nizamı cedit mevkilerinden çe- rolünü mükemmel oynamıştı. ret Uçuncu"S ımde )'Qktu. ı Her tarafta faaliyet had bir sn[-

llaJtı ttır ı. küdardaJci ık:ı.clala- kilince yamakların onl rı açıldı. Sultan Selun, bu cemiyetın baş- Ü' cu Sellinin masonluk tesi- liııre.K Ui, hakikatlı ve ihtiraslı büyük a k f1lının.t mutlaka fgidlp görü- Iha. ya. girmiştir. Büyük ve belki de 
-:r nüz Bu filmde sizl Parlstn rengu geoelerlııı ve h b h 

d v et İstanbula doğru daha rıbc5t yü- ka ellerle murettep olduğunu an- rınde .soknklanru d laituacaldardır. im aı u ranın arifesinde olduğu. 
bu. hareket tizeriııe rümiye befladılar, )adığı halde tcskinuıı yine Musa (Daha ·aT) • muz hissi \•ardır. 

BUi\ln saat ı de kmzılitlı matine Hüaeyin Şükrü BABAN 



Uzak şarkta MUSOLINI Yedi gün kaldı Giyecek eşyası NGI[ 
(B~ tarafı ı iM'i sayfada) (~ tuafı ı iDei A,&cla) (Bat toab ı bıd -.mıd•) 1 •• tİ [Baş taırab ı inci sa,rlauj 

Rayfong arı.lr.larında tecemmü etti- MusııolininiJı Libyadalti İtalyan or- leriD;. ve rnağdUl' ola<:ak.lar:ı na ya DiZ UÇ p ratt• lıarart!tii bb- - !alını &örmtt· 
' İ ledlrler. Garpte bizmlıW aynlmış olaıı 

gıne dair gelen haberlerle Avuı;- dusu, 1.aly;m ınUsleınlelıeııinin geri zan dikkate alan defterdarlık ali· lıyet ve satış fiatlarile ilk nümu· ~rler ed J'•nı model bir ıaz maııkesile 
tralya nazrrlannın beyanatı ve U- kalan kısmını da terke mecbur kal. kadarları keyfiyetten haberoar et- neleri b*kında fabrikat<irlerce tecbiz ed~ıı· . CoJ11lance ıölü ıu
..ak şarkta bulunan Amerikalılara dığı takdirde bu ordunun baltiyes:i- meğe çalışmaktadır. nümuneler ve lrir rapor hazırlan- yılıumda llınıç taıımıer; )'lllllld•llı )la-

memleketlerine dönmeleri için ya- ni kurtamıak için Franco'dan ve İstanbul defterdarı Şevket Ad- masına l<arar verilmiştir. ~r ve bcr '-erllmelrte<hr 
pılan yeni ihtar Uza-.i.; Şark mesele- hatta Franco vasıtas i lc Fransadan alan bu vazıyet hakkında şu i:ıuı- nümunelf'7' önümüzdeki Cuma gü- rtlllXİYE K~AGA 
sım yeniden gazetelerin ilk ııayfa- yar<lım teminine çalıştığı intılıaını bati vermektedir: nün<' kadar Tica:ret Odasına veri· _ BENZEMİYOR 
lanna ;,ıKseıtirmiştlr. hasıl etmektedirler. •- Yeni muamele vereısi kamı. lecektir Bu etüdlerden alınacak Londra, u (AA.) _ Tımes snz--

Japon) anın Siııgapura veyahut Bazı gazeteler bundan :i.stifade nu, bil'funum sın&! müetıseo;e ve neticeler Ticaret Vekaletine ane. nin askeri muhabirinin ioarel ~ veç-
Hollanda Hindistaruna kal'fl hare- ederek General Franco'nun kiya- imalathaneleri vergiye tAbi tut- dilecek ve muvahk görüldüğü tak- role harita?'• IÖJ'le bir bakmak, Bulga
kete geçmesi ihtimalinden bftAa setli politikası ile Mussolininin ba- muştur Ancak istihdam ettiği işçi dirde Fabrilıatörler muavyen tip nstanm ıçinden Almanyanın ,yapacağı 

....,.. • .. . .. . · . • bır !lc·ri hareketin Yunanistan lçlıı le§-
diğer bir ihti.'tıal de nazan dikka- &iret<ıiz sıva.seti arasında bir rnul<a- say lSI muesesse sahı bi dahil olınalt ve evsafta uç tıp çorap ve !anıla kil cdec<.'ği tehdidin mahiyetini onla· 
te alınmaktadır. Bu ihtimal, geçen yese yapmakta, Mussolini.nin bu u- üzere beşi ıecavüz etmeyen ve imalatım ba.,lıyacaklardır. mıya kMidir. Hatta Naziler, rahat du
ııenenin Ilkbahariyle Sonbaharın· zak görmez siyasetinin İtalyaya AJ muharrik kuvvet kullananlarda Bunlar her tarafta aynı ıtiatla sa- ran bır memleketin !ırtınadan kurtula
da da olduğu gibi, .Japonyanm Mih- manya karşısındaki istiklalini kay- muharik kuvveti de iki beygiri geç tılacak ve iplik fabrikaları da bu bilee<>Jt; ümiclinl tevut etmeklen ibart't 
"er arka~larma yardım etmek i· bettir<tiğini, buna mukabil İspan-

1
meyen küçük san'at müesseseleri tip imalat için iplik hazırlıyacak- olan prensipe ~an derhal Yugoolav

çin sinir harbine iştirak etmesin.. yanın şimdiye kadar istiklalinl mu- bazı kayıt ve şartlar altında vergi- ]ardır. ~~~rı;,.:c':ııe"f"~;;;:2:,::nrar s';,:;ı-: 
den ibarettir. hafaza edebilmiş olduğunu lı.ay· den muaf tutulmuştur. Tıcaret Odası bundan sonra ku- dowu bir yol bulabilirler. şayeı Yu-
Vaşingtonun resmi mahtllleri va- detnıektedirler . Küeült San'at müesseeslerirrin bu maş ve şapka isini ele alarak bun· guslavyaya bilcıım edecek olurlars:ı Yu-

ıiyeti ııüld'ııılıı karşılamakta ve U- Vichy, 14 (A.A.) - Fnntıo ile muafiyetten istifade edebilmeleri ları da standart tiplere ayıracaktır. nanistarun maruz ltalacağı tehdit daha 
sak Şarktaki Amerika tebaasına mülalı:attan dönen Mareşal Petain için İstanbulda Galatada Balıkpa· Bu suretle giyim eşyasında ihtikıi.. kat'! olur. Almanyarun Ballıanlarda a-

'apılan tavsiyelrin bir telA• se~ bütün gece seyahat ettikten eonra zarında Mııamele ve İstihlak. Ver· ra meydan verilmiyeeek ve iyi ev- lılacakı bır mace.raruıı Büyük Britanya
. . .. ya karşı yapılacak taarruzun teferrua

lıl olmaması lA.zım geldtğinl beyan bu sahalı Monpellierden Vichy'ye gileri Merkez Tahak.kuk Şefliğiı:>e safta gıyım eşyası bugune nazaran tından olarotı ötcdcnben meydanda o-
ıtmektedır. muvasalat e~tir • müracaat ederek bedava verilmek. daha ucuza temin edilebilecektir. lan bir keyfi:;yettlr. Bir noktayı nazara 

nama. a.ı- Ja- hıt.Wıta te olan bir (Muafiyet karnesi) al· ıörc Romanya, mtıkemmel bir hareket 

ŞanchaJ', )4 (A.A.) - Mftst•kl] Fnılt· Amen" kalılar malan lazımdır. " s A z M A ş " üssü ıe;k;ı etmektedir. Çünkü orada 
m a)anaı bildiriyor: 22/1/941 tarihli i t l petrol vardır. Bu da mQblm bir fDJl'da 
Habıan ac1asmm cenuba doiru 111Pıla- • yevın gne e e- Sanayi Ye Ziraat MaJı.inelerl dır. Rumen kuvvell...-lnden bir kısmmm 

tak lapan ukerl aevlti;ratma bir üs ola- (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) rin hemen hepsinde ilb edildiği Alman kumanda& altmda kullanılmam 
lak lı:ullanılmaaına lı:arar verlldltl e- li~trin 14 gün ııürecell tahmin edil- veçhi1e. b~~ için b~ aylık mi!d- Türk Anoıüm Şlrketindea: gayri mümkün değildir. Almanların ha-
inin bir menbadan blldirllmekiedir. A- det ver;ı-;..+ır Bu müddet mezkfır . rekata gıri§meden evvel bu harelı:lıb 

milken timdi on ınncı, Dit.oeeii zamıe-. ~·'"'9 • · 1941 senesı Mart ayının G ıncı ı ihtimamlo •--·-lamak --tındoJti ı·tı-danm cenubunda bet fırka Jli1ade ı:e- d.llmelrtedlr. ilan tanhinden ·başlrum~ır. Ve 22 ~ ~ -· • 
t..ı ile 300 bombardıman la:IYaresi "" ş Perşembe günü saat 11 de Şirket yaUarı dolayl8ile yem bir Alman lnis-
blr filo labiil edilmlş bulımrnaktadır. Amerilı:ahlar, İnıiltereye 1•rdım ~ ubat 941 günü hitama erecektir. Merkezi Bahçekapı Taşhan ~inci yatıv'tnden evvel bir müddei beklenil-
Nakllye ıoırıilerl l•J>OllJ'adarı buraya mckle Ameril<a1a yardım elmeltle eJ.. Müesseseler bir kolaylık olmak a- katta adi eutttte toplanacak olan mesi ibtlmal dablllndedir. Alman nok
lıer ilin :Jft>l kıt'alar gel!:mıeJrtedir. Ke- duklarmı IÜ:D geçtikçe daha trl anh- zere muafiyet istidaları ta.boluna. heyet! umumiye içtimaına Şirketin tai nazarına gOre nıe;;elenin başlıca 
ıalik Dairen ile Kuvang Tunııtan mü- yarlar. . rak fllbece isteyenlere verildiğin· . İ meçhul unııurlan Ttırlnyenın hattı ba-
temadqen aııker taşmmakladır. DemoluaUarm tabın~• '6re, ta- den aynca istida yazdırmaya da ?issedarlııı:ı davet olun~lar. şbu reketı ile Ingilterenin mudalıalesi ım-

Ja-.,IMIKI İna1Jlaler nun projesi lehte 6ll, aleyhle 27 reyle h cet kal akt d ıçtımaa iŞtırak etmek !çın gerelt a· kanıchr. Tilrk.Q'e, hiç korl<acağa benze. 
sı.ıne,, H (A.A.) - AvusuaJya ha· Ayandan ceçecekt.ir. aB .,.-::;,ar; arfaındır. (M _., t saleten ve gerek vekaleten Şirketin miyor. İngiltere lse, Balkanlarda olsun 

ric!l'e nazın bucQıı •••"'dakl lelı"'" u muvu.e z a ua.ııye '-'- · ahi h" ed başka yerde olsun fendi kendilerine -· ..... Kam esi) alın nl ;....ı k:u1l j' en u on ,.,,,,sesıne s p ıss ar-
~ Almanya Yugoslavya masalar v ayta_ 

1
ar'. "Y'<bul• an- ların mezkfır senedatı veya bunu yaroım etmıyenlerin 1ar<1ımına koşaını-

lapon1•1' leı!telmelı: haklnnda 80D e mo or en unmasa .. b·t .k. . i . d b" yacat;ı bedihidir. Büyük Britanya, Yuna 
llfuılerde İngiUz tebaasına yapılan tavııl yı da tazyika başladı bile vergiye tabi tutulacaklardır. hmaftaus ı ves1aış_ı kyevınt Mı çktıma atevn dı~ nistana yardım etmek için bir çok ı;ey-
ye ~ zamanda Avustraıyawara da şa İsta buld fi tt . ti1ad evve ır e er ezme ı !er yapmıştır ve halen de yapmıya A-
mll olmakla berber, dojtnıdan doğruya [Baş makaleden devam] edece~· Kala mu~ yelr ~ D"'.~ e ile mukabilinde duhuliye varakası madedir. Fakat Yunanistan kendisW 1 
bir ihtarda bulunması için Tokiodakl nlmasmdan endişe edebilir. Al- Bakır · M aylcı,k emM_7ı, lliot mçı;cı, almaları rica olunur. müdafaa etmemiş olsaydı yaptıklarını 
Avuııtraı,.a elçw Lord Lalbama biç bir cı, us U çu, uce , ın· 1 R mei M - ıı.k yapamazdı. İngilterenin denizlere haklın 

, 

Ç A P A M A R K A ~o0M::.,:~t~/ı 
En iyi cins taze sebze ve hububatla tavuk suyundan rnaıJ>lll,;, 

ması ibbarile çok yüksek kalöri ve iştihaaver lezzeti camidir. Jll 
tecriibe iddiamızın doğruluğunu isbata kii.fi gelecektir. 

Büyük Bakkaliye mağazaları11da bulunur. 

talimat gönderilmemiştir. nuuı ordulan, Yuıı.an hududuna koğraf, Hakkak., Saatçi, Kuyumcu, 1 = . uz erat: • olma sı , ona türlü türlü hÔdefier temin 1 
HODkong, 14 (A.A.) - Amerika Bir- dayandıktan, Yunanistaııı İtalyan- Tenekeci, Çilingir, Tesviyeci, Tor- 1 - 1940 

1§ yılı muam~lat ve he- <'lmekte ve tasavvurlarını en son dalci-' Devlet Demiryollan İlanları 
lcşlk devleUer1 baş Jı:onaolosu, Hoıııı- lann ve Bulgarlarm yardımile İ!I- nacı; Marangoz, Doğramacı, Ku.. sabatına aıt İdare Meclisi ve Mura- kaya kadar gizlemek lmUnını bahşey- ;.•••• 
Jı:onııta bulunıuı iki bin Amerikan va- gal ettikten sonra, YugosJa....,8 tucu, San{!ıkçı, Parmak,.,, Kürekçi, kı_p raporlarının okunması ve tas- lemekledir. - o"1 
landaşma, burada bulunmaları muhak- ., > hl --• Muhammen nakliye ücreti 17750 (On yedi bin 1edl yüz elll) ımı . ..-
lı:ak ııurelt.e llmunlu deılilae ,.emlekete düşmanlarla muhasara edilmiş bir Ka:fes, Korniş, Oyıınca-k gibi ufalı: vı · &ULGJU<ISTANDA KUMAŞ V1! takriben 5000 ton maden komilrünün Ereğli kömür banasından iskendl"" 
döomeleri tavsiyesinde bulunmuı ve vaziyete düşeceğinden, o zaınan it tahta işi yapruılar, Dokumacı, Ço- 2 - 1940 iş yılı bilAnço, kAr ve KUNDURA SATIŞI lllENEDİLDİ limanına naklettirilmesl işi 3/3/1941 tarihli Pazartesi günü saat ıe dO >" 
bu tavsiyeyi, bllbaoA Uuit Şarkta de- işten ıreçmi.~ olur. nu bakımdan rapçıı, Kosıfek:siyon, Terzi, Çanta zarar hesaplarının okunması, kabul Sofya, H (A.A.) _ D.N.B: Bulgar il· karada İdare bina,..nda kapalı zarf u..ulile ek.siltmeye konulmuştıır. fi 
vamh surette mevcut alyaal emıtiyetsiz- Yugoslavya, eğer istik!ali..o..i nıuha- ve S~raciye ~illeri, Kunduracı ve ve tasdikleri!e İdare M~clisi aza. roret nezareU tarafından ncvedllen bir Bu eks!Jtmeye girmek lırteyenleriJ> 1331,:IŞ (Bin ilç yüz onız bir !.1J11.;,ıt 
lik dolayıainile 1apbğıııı. tave eylemlitir. fazaya ve memleketı· müdafaaya Kunoura, Mucevherat, Radyo, E- !arının ve m, urakıbın ıb_rası, te- emirname ile yün kumaş ve her nevi mi beş kuru>) bralık muvakkat lemi nat ile kanunun taym eli.iği ~JI' 

Çin Plkre7e 71U"lma ..ı-ıı kundura satışı menedilmlştı· r B··-'a n ve tekli!lerinl aynı _,_ saat 15 e kadar Ko-•-·on Reı·siı' ~ine vft-ele,. 
Çunkina, H (A.A.) - Reuıer: karar vermi§&t!, Almanlar Bulga- lektrik, Araba, Elbise tamircileri 1me3ttuatMhakkkınd~ t~harar ıtası. . . satm diğer bir kararname iıc ~ı:,, zımdır. .~ "~' • ~··· __, 
Pıw!ikte yeni inkip!lar thtimall kar- ri.:ıtana g;r· Yunanistan tize · ile bunlara mümasil bil'funum i- ı - ura ıp ın ı ap ve tayını, edilecekbr. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malume dairesinden, HaJ'(l~ı1'"' 

fllU!da Çin barekelsi>ı Jıalmıyacaktır. .. ıp rıne l" .. . . 1940 yılı İdare Meclisi azalarından d T cll Se k c ....... _d d "'W aktır ( 7) ./ 
yuriirken siliıha sarılmak mecbu- ma athane, Atolye ve tamırhane ~- k d il k ki 1 ---- a es um ve v ""' • ......, en a,.. ac . ili _,, 

Çünkü Çin, 1a İngilterenin emrine as- . 1 t 1 .b. k k k '" .. k , t ı em sıras e çı aca arın yere- J T L E 
lı:erler vermek ve 1ahut Çinde bir mu- nyetindedir. Almanya da böyle e :nb er ~1 peş· ~ ~ud san~ rine aza intihap ve tayini, 1940 se- H R . Bakırköy Sulh Hukuk Hdki.ml.i- J F O Ç A T E y f4 
lıabil taarruıa ceçmek suretile Singapu· bir harekete teşebbüs ettiği za- er a ı vd '.r .. ım . ye a ar mu- nesi İdare Meclisi azalarının hakkı ğinden ; D w • ki"~ 
run ve M~amn mCda1aasında İncil· maıı Yuıroslavyanm ailfilılı ınüda- racaat e, en.erın mıktarın_dan bu huzurlarile murakıp tahsisatının [Baş tarafı ı inci sayfadaj 938197 ı egırmen taşoca " 
~e müe.ıt bir ııurelle yardım ede- halesile karşılaşmamak için y _ llfak san at erbabının vergıden mıı. t . . oldu.k.ları Österteiclllscherhof ote- T A Ş • 

' u al olabilmeleri i~in muLlaka bir ayını. !inde bır· mu·· ddet JS. ıır· ahat ettik- Angeli ile Fofo, Niko, Evdoksiya, • • İrketindeJJ' 
·- lıük6metlnla miino-11 goslav Başvekili ile Hariciye Na-: ti t k '."" 1 1 . ed 4 - İdare Meclisi azalarının biz- I 

lmua ye arnesı ama arı ıcap ~ ten sonra Be~hofa .,.;-•erek saat Kirya·kiçe, Oraniya. Evseviya ve 'Uı-ed --'-'" 
«laJ• bir -. - ~- · Ü L d • • ~- t blJ t Ş' k t. • ) h •" b"" '~ aran heyeti Uffiumiy.,,...,_- f • ""' 7 • -•r ııruu m za .. ere1e avet ebru ·tır • · · h · bil.ın d"kl · 1 ı za veya vası a ır e •mız e er d Eleninin sayian ve miiştereken mu-

Tok10, 14 (A.A.) _ Yabancı gazete- 8 .. ak 1 d y 1 • ıcegını enuz e 1 en an aşı - ev· ele· r · 1 16,30 a Hitler tarafından kabul • !ık ale!Ade toplant;oı 17 mart ıs4l _,,. 
dkr toplantısında biil<Qmet namına be- u muz ere er e ugos avya ya maktadır. Bu yüzden bir çok va- n 1 m~am . ı ıcarı[a~ y_apıı:a a~- edilmişlerdir. tasarnf oldukları Yeşil.köyde Köy- zaretsi günü saat onda Sir1tetill ~ 

kandırılarak yahut da korkutula- tand ı il "d üşk"l b" · _ na, aynı nevı muame tıcarıye ıle içi mahallesinin İstasyon caddesin- kezi istanbulda Sirkecide Ne.mJI>':• 
7anatta bulunmJl'a memur ol.an :ı.al ' aş ar erı e m ı ır va.zı 1 diğ b" ş· k t ah B h f tr . d H"tl o" 
tunlan ııöylem!ştlr: rak; yani ikna ve tehditie yola ııe- yete dü~erek sır:! karne almamış meş~ulu • crf til:r dahır'. 1e cim şl sen misaferg

1
o _un -~ esın e ı . er de 87 numaralı bir sofa bir mutbak hanında il numarada ~ı.1aall'~ 

._Bir çok pyialar dolafıyor, faltatj tirilmek istenilecektir. olmalan dolauısile vergi ödemek ı~es ~za sı .8 e ı o a arına ı ır en _sanumı sur.ette_scl_am- ve bir bahçe ve müşterek kuyu ve lbkal 18 lıls&e sahibi olan his.•ed• I 
' e l ı '-- · b S z k t ht yevmi lçUmadan 10 gün evvel hıss' ' !llı:rlmce hiç bir P'Y olnuyacaktır.> Bir ihtimal de, Alman ve İtalyan mecburiyetinde kalabilirler. Buna ızın v rı mes . MUıLŞ ve_ ır . . s. ı ıısı ı ıram üst katında bir sofa ve bir helii ile netlerini Şirket veznesine ıesıı_ ~"' 

k ti · · y :.. h ı k 1 ak ·· ı·k d d" lh . resmını üa etmıştır. u··ç odadan ı·baret harap ahşap hane kb alın 

1 
uvve ennm uoan.,..ana taar- ma a a marn uzere a a a ar Devre ılecek tıra Beratı G'" .. 

1 
.. tt faz] .. ma uz alan ve yevmi ıc 

.ıgı"lizler Sicil yada ruz etmek üzere Yugo•lavyadan san'at erbabı ve ufak san'at mÜC'S- •Bükme kuvveU nakleden mibanikl .. ~r.uş~·er uç saa .. en l a fsur- ile yine aynı hanenin ittisalinde 89 haz.ır bulunmaları UAn olunur. 
geçmesine müsaade istenilmiş ol- sesclerir." n kanuni müddet zarfında lkaplinlcrde lslAbat> hakkındaki tbtira muş ur. ır ara gpruşme ere .. ası- nwnaralı harap ve ahşap dükkiın KIDDanıei Müzakerat: 

[Baş tuafı 1 inci sayfada) masıdır. Bu takdirde, Almanya yani 22 Şubat 1941 tarihine kadar i< l ıı İktısat VekAletinden istir.stil edil- la verilerek çay ıçılmışlır. Gönış- ve yine aynı mahallede 91 numa- ti 
mit7alyözler, el bombalan ve infi- . ' behemehal müracaatta bulnrarak mlş olan ı~ Sonlefrin 1938 tarih ve melerde Alman Devlet Rasının ralı harap ve ahşap diğer bir dük. 1 - 1940 senesi mecliııi idare .,e 
W. edici maddelerle müsellAh pa. hem Bı.lgar'.'tanı, hem. de Yugos-ıkarne almayı ıınutınamaları ıa.zım.. 26!!0 No. lu ihtira beratının tht!va ettiği tercemanı Orta Elçi Dr. Schmidt kanın izaley! şuyuu zımnında bil· rakıp raporlarının okunması, ~ 
r~tçüler iııdirrni~. Bunların va- lavyayı, aynı umanda ıııgal etmek d hulı:uk bu kerre başkasına devir ve ya- de bulunmuştur. müzayede satılmasına karar veril- ,,; b,.!~~=esı !;:~: v~:;~~ı; 
ıüesi münakalatı inkıtaa uğratmak istiyor, demektir. Yuııoslavyada,. ır. hnt iaı?-' Til~klyede mevkii ruıe_ koy- YugO!>lav devlet adamları Berg- ~ olduğundan bir sakal altında eclW ~ UT~· 

ordunUll hu hükfunet darbesi ile Bu hususta vatandaşlann arzu malt lçın saHılı.fyet dahi verılrbıleeeğl h f t 19 45 d te k t . 1 . m heyetinin vo m 
ve bu mıntakadaki su tesisatını .. • . ettikkri fazla izahat ve tafsilat mu- teklı! edilmekte olmakla bu hususa o u sa_~ ' e r e mış er ve bulunan işbu üç parça gayrimen- ibrası, ,.pi 
hasara uAratnıak idi Nöbette bıı- m~l~b. mb_üda~ahleliyke ~ar1 verk- amele ve İstihlak vergileri Miidiir- tazla malOmat edinmek isteyenlerin bBırel mduddhet eksonra 

1 
S~lerbudrgdan kullerin mecmuuna 1500 lira kıy- 3 - Yeni ııene için müraJuı> il> 

Junan servislerimizin süratle mü- mesı gı ı ır ..., eyı on eme 1 .. ğü. il ş .__ · ·ı kted. Galatada, Aslan Han 5 ınd kat ı - 3 gra a ar et ey emış ır. met takdir edilmiş olmakla tarihi "" ücretinin lelblll, _.. ıl. 
. . h"" 1 h" ih . tt dhl u e u..,.,sıncc ver• me ır.. ı ,._ t ı ı . ,,._ 4 - Yeni aene için idare ı.e1•g :J 

dahaleleri sayesinde düşmanın bü· ıçın, oy e ır tiya te re mü- numara ara m~-caa ey eme erı ~· o- RESMi TEBLİG ilandan itibaren birinci arttırması lannm lnWıal>ı ile hakkı hlllııt!Jll" 

tün paraşü~üleri esir edilmiştir. racaat edilnıesi çok muhtenıeldir. Gu·· nu·· n ı" çı· nde-n il-nur. Salzburg 14 (A.A) - Resmi 7 /3/941 Cuma günü saat H den ı~ taylnl. /. 
llunların istihdaf etmekte oldultlan Yugoslavya, bu gibi teklifler ~ a Devredilecek ihtira Beratı tehi" ğ· ' · ı ~·a kadar müzayedeye devam olu- jl 
hasarlan ika etmelerine meydan ka,..,ısında bırakılarak k:ıtt karan. (B~sı 1 incı· sa-'ada) ,,,,'.h· •.. .. B ""~:f'da Al- narak kıymetinin yüzde yetmiş be. Gebze Nüfua Memurlıı 
verilmemiştir ·• . . t" . t . d ..., r• .Pis alüminyum ve yahut alümlnyum r u rer, vugun, er,,_.- şini bulduğu takdirde kat'i satışın elan• • 

· nı vermıye ve sıyase ını ayıne a- mış olan bu ruha karşı nıiUi bil bııllt<ılarından mamı11 .. çıarın, bar.dla- man Hariciye Nazın Von Ribben- . • "· 
Kahire ,14 (A.A. )- İngiliz teb- vet edilirse ne yapacak~ Etrafını .. d . • d" n- tel ve saireiliıin kim. evi taarruzla- tr , h il y 1 B ıcra kilınacağı ve bulmadığı talı.- Gebze lı:UUJJUll Ta•-ft-' lı:~ ",J '"'"'·. • o evunız ır. · ~ · . op un uzuru e, ugos av aş- d" . • .,,.._ ~;ı 

...... , saran düşmanlarla dövüşnıeyl r;ö- 'l' tb"ki tedb' 1 h lı.kıııd I< t ra ve t 'Slrab havaıyeye karJı multave-1 kili Ts tko iç ve refakatindeki ırde son pey verenın teahhüdü ba- :hane 8/138 Nilfuo klllilkler!nde ...<111>'. 
l!:rtirede, Xerenln tsııallni lstih. . a ı ır er a 8 ı e- 1 ınetıeinin teminine müteıılliJo: usul> ve . ve v . . , iti kalmak üzere ikinci arttırması Kadri kw ~te Selime Ataıon •• ./ 

daf eden harekiıt devam etmekte, zo alac~k mı, yoksa barba çıkar yol reddiitler.;e, yalnız gülünçtür, ~üp hakkındaki ihtira için İktısaı Vel<Ale- Harlcıye Nazırı Cıncar Markovıçı 17/3/941 Pa2art . t 14 d lft ımıı AYlie Selime ıl<en Ga!ne aııll1'1, 
d 1 Arr addetmıyerek boyun eğmek ııoec- besi.ı Maarif hiderd~ akıl öı;re- tinden alınmı§ olan ıo SonkAnun 1939

1

1 kabul etmi,tir a kad d "::ı saak ~be· 'kulı: mahkemesinin UU/44 sayılI" 
lğer taraftan kıt'a arımız eza- buriyetinde mi kalaeak? Yugosln necek defi!. tarih ve 21!83 No. lu lhtıra beralınm m : mlc":ttl alakadar eden ba- dy 

1 
ar . ev~ . ereihalen ?°k t'" ille Ane Sulblye olarak taabib ~I 

ya doğru ııar> ·arazide mütemadi d d"" . . . Uıbvo et tiğı hukuk bU kene baokaama . .. .. e verenın uzenne eyı a ı· sine karıır wrl\.'lllş oldutu lJAn ° ~ı 
ilerlemektedir. or usnnun ka~raman_c• ovüşmek Zıra mekteplere tlddetli ceza dovir ve yahut icadı Tf!.rklyede mevkii zı meo,elelere tahslS olunan goruş- yesi icra kılınacağı ve muayyen (:ı!•) 
Ha~şistanda, vatanperver Ha- t..-af•arı oldugu malum bulııııına· teblifleri ve barları birer sivil fiile koymak için sa!Ahlyet vorilebile- meler, iki millet arasında mevcut müddetinde müşteri bedeli miiza- ~ 

beş kuvvetleri ,bizim faaliyetimiz- sma r~ğm.en, hiçbir tah_?tin ya~ polis memurunun kontrolü bile cetı tekli! edilmek!<; olmakla bu hususa mün_ase~e:l~rdeki ananevi d".-'t~uk 'vedeyi vermediği takdirde bir ev. "'--~-''! k İ . Bet'O 
le işbirli~ halinde, kontrolleri al- mıya ımkan yoktur. Hidı•~le•ın 0 kadar büyük eıı~~ji lst•n iyw Cazla malumat edınmek_ •ı;!eycnlcrın zilınıyetı ıçınde cereyan etınıştır. lk" talih" t kil! k b 1 t· ..,,. ... ~ı ece htira ~ 

inkişafını beklemek zarurid·r. • . . -· Galat.ı<la, Aslan Han 6 mel knt 1 - 3 j ve ı__ ın~ e • ve a u e «Kaplama ham madde> ııaJ<l<ııJI'.; 
tındaki mıntakalan mütemadi su- . • • basit, akat kafi Wbırler değil numarıılara n·ürocaal eylemeleri lüzu- - _ . . . • medıg:ı takdirde muzayede feshe- thtlra için lkbsat VekAletindeı> ,ı '",/_ 
rette geai•:etmektedir. Abidın DAVE!~ mic!ir lı..i? mu n•n olunur. 1 Beyog!u Bınncı Sulh H!fktik Ha. ,dilerek yeniden arttırmaya çıkarı- olan 10 SonkAnun 1939 tarib •' f 

EDEBi ROMAN: 92 - - -

ÇOBAN YILDIZI 
Y<Uan: Mahmut YESARi 

Salondaki antika vazolar, yu. istediği gibi ya~ amak mümkun de
karı sofadaki kristal :ıyna ~ildi. Yalı satılmıştı. Fakat o para 
büyük cam kılıklı, mine kadı·anlı ile han isti'Jfılden kurtarılmnınıştı. 
oturtma saot, en sı.kıntılı zamanla- Ufa.k tefek borçlar ver!lmedığı gi
rında bile, iyi hır !iat teklif edildiği bi ilste de borç edilmişti. 
halde satmaha kıyamadı"ı cSevr• Peyman, elinde küçük bir kese 
çay !akımı, kıymetleri olmadığı i- kağıdı ile vemek odasına girdi. 
çin çabuk unutulan, göze görün - Sadiye Hndeki ye'se, isyana rağ. 
miyen birrok şey, hep Bürhan Şev. men, Pc.vnıanın çığlığına gülme'.< -
iketin sakarlığına kurban gitmişti. ten kend:ni al amadı. Biraz sonra 

Yemek odasındaki Çin küpü, ha- sofaya çıkmıştı. Sadi)lenin oturC:u
la eşsiz duruyordu. Bugün bar - .ğu koltuğun yanına g iderek onun, 
<laklar, yarın ~ç be~ .. tabak, kase ıayakl~rını ndibine çömeldi: 
ya kırılıyor, yanut Burhan Şevket, 

1 

- A!.. Öyle kara k.1ra diisünme, 
içine tiikürdiiğil için atılı~ordu. Bu arslıınını, .. Ucunda ölüm yok ya'.. 
kırılan, atılan daima eksılen eşya- Ne yapalım? Koskoca d"" gibi 
nın yeri i> - kalıyor, yenisi alına. ~ençler c.:cvirilio gidiyor. Üç beş ta 
mıyord:ı. Bu fırtına devam etti.kce bak lcrılmış ne çıkar?.. Bununla 
bir şey almak da kabil ol.mıyacaktı sakit o!sun ..• 

Sadiye. nekadar ıdareli harca • - Nasıl kızmam, Macide hanım'. 
mak isterse, yine elinde.lı..l. pua ile Kaç aydır bııxa:iasın, blr ıtılsa!ir 

________ 1 kimliğindcn; lacağl ve bu müzayedede noksan No. lu ihtıra beratının ihtiva etil~') 
941/302 bedelle lbale edildiği takdirde ara· lruk bu kerre başlrnsına devır ve ıF, 

geldiği v~r mı? Ara sıra Numa'> 
Rey. bir iki ahta.., ~elivor. Bıra1 

eğlenelim deJil. .. Ne vakittır isti. 
vcrum! E ir ziya' et verecektir işte 
o <ta burnumdan g< idi. 

nnsebetslzlik mi olacak diye ç:ır- dalti farkı ilk ihale edilen müşteri· icadı Tilrkiyede mevltil fiile ı .; 
pıntıdan ölüyorum. Müddeiler Sultana Gomel ve a- nin tazmin edeceği ve taliplerin lçm ııaWııyet dahi verlleblleceJI ; 

Maride, yere bağdaş kurmuştu: vukat Ural Dilek'in müddeialeyh. edilmekle ı akla b b ıaz.l' ı muhammen kiymetinin yüzde yedi 0 m " ususa 11'. 
- Hanımım, """az dokuz boaum- ler Beyoğlunda Asmalımesçit ma- !Qmat ecı· k ı tey--• · G•1 

""5 . ., buçuk nisbetinde pey akçası veya. ınme • ~uenn ti 
dur, derler ya, onu bana sorun! Kaç hallesinin Me~rutiyet caddesinde •-•-- H 5 ınM kat 1 3 nuııı' . hut muteber milli bir bankanın te- .... ~. an c• • 

Macid~. -0nun dizinı o'<.suvordu: ddalar, ciilhnin ucuna geldi; Ken- 147 No. lu Pinto hanının üçüncü . t kt '-· "b tm . m<lra<:aat .,.ıemeıerı wın oıuı>ııt· / 
Y k B. :f d" · ·· t tı· H · ·· ·· ·· k t d k" K" Am. mına me uvunu ı raz e esı su· ~ - o , sen tasa etme... en so - ımı gu~ zan e ım. anı sozumu a ın a mu ıman .... ra ram ve til .. d . t· k edebile 

·· · · k .. · d 1 kT" alın ff b · · f ad t Est Am. . re e muzaye eye ış ıra • 
ranın ~zerim, üstiın orü ~zc t - , talı U_Ye . ayın .... _ıç • en8 _s:zınt e.

1

atynt ı b re
1
ds e

8 
er rahm vekyıne ceklerdir. Ve satış tarihine kadar 

tim. Şırndi Peyman, yerden kırık· n ıgınızı. ıster mıyım. .. ız aç ı - s an u a anasaryan anı arşı 

1
. 1 k - 1 b' e buh-

1 1 b . · ·· ·· · d ·· lü k s· b d 37 N 1 • d ük" • ış eyece çop, ener, ma v 
arı top ar ,,.P ır teınız supurur. ı ·nız a so ·ı yorum yo ~a... ız, u .. sın a o. u magaza a m ım . . . . 

Eskis'nden aıa nizamına koyarız. nun bir çaresine bakalun ... Yok !sak Amram ve yine Beyoğlunda ra~ verg'.lerı n_ıaJ sahi~~erile ve ~r-
Sad·ye içini çekerek: 'yere, yüreci~n üzülüyor. A! Hıç Asmahmesçit mahallesinde eski mı senelik tavız bede~ı ıle ~zde .ıki 
- Başka bir ııün olsavdı, hiç ca. farkında olma• ~ııyım? Ben helak Kabristan yeni Meşrutiyet cadde- b~ç~k ~u t~lllılıye muşterıye 

nım sıkılmazdı , Macıde hanım fa- ahıyorum , vallahı... sinde 175 No. lu Amram apartıma- ~it~ır. Bınaları go~ek ~e g~ek 
kat bu gece misafirlere karşı mah- - Bu, öyle bir dert ki kurtuluş nın (3) No. lu dairesinde mukiman ıstıyenlerın mahalline ~tmderı ve 
cup oh·ck istemem. dPdi. iTPkanı, ihtimali yok ... At. atamaz- Bohor Rober Hayım ve İsak Ha- fazla malOmat almak isteyenlenn 

- Bunda mahcup clacak ne var? 1 sın; kov, kovamAzsm! dedim ya, vım ve Yako Hayım ve Lea Misis.. mahkeme dıv~n~anesine asılmış o 
Ef1er da: vakıttP olsa .. dı, bal< o za- 'imkanı yek.. rano aleyhlerine açtıkları izalei lan ş_artnamesını her zaman t.etk!k 
.,,an ben de s•zinle beraberdiı~ Macide bir sigara sarıyordu: şuyu davasında müddeialeyhlerin edebılecekl~rı alak~darlann malu-
. - O ihtimali düşündükçe aklım - Öyle de bir imkanı var ki... ikametgahlarının meçhuliyeti ha- mu olmak ~ llan olunur. 

çıleden ı;ıkı;•or ya?. - Nasıl? Gebile mahkemece iki ay müddetle (2819) 
MaciC:eye eğilmişti, sesini ya • - Çook!.. Bir hastaneye kaldır - ilall<'n tebliğat icrasına lr.ırar ve-

vaşlattı: tırız ... Yahutta biraz para verir, rilmiş olduğundan muhakeme günü 'alanbula yakın bir ~e bir mil· 
- Bi11y01' musun Macide hanım, .haktım·ız. Geçen gün, siz sokakta olan 25/4/1941 saat 9 buçukta mah- ..-de Ç81ııımalıı ınere acele 1y1 hlr 

he.n hu hayata fa~la taham.mU.1 ı;rıe. 
1
ijini7, kap~a.n bey gelmişti. Onun- lkem~ye bi_zzat veya bilvek31e gel- )asçı aranQ'or. Taltplerln fstanbul dHr

mty<'Cefı'.:.' ı:~'d_ı~ıme! gul~uı;u;ıe ,h dA hep sızı konuştuk. O da \ıu fı- ı ~nv. teblığmakamınakaim olmak ıdCncil ıcradll Samih Blncöle müra-
hakma! uer dakika, yıne bır m..ı ,- kirde... U>"''amı var) lüzere ila:ı olunur. (2808) !allan. 
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