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Japonya da har- Türkiyeyi' 
hekarışacakmı? T E B C 1 L 

iaponyanm ihtirasları faz 
la olduğu için, düımanla
rı da o nisbette fazladır, 
japonya, bu kadar düı • 
nıanla bqa çıkamı7acaiı 
İçin, ıimdilik harbe gir • 
nıekten ziyade, Uzal::tu • 
ka lnn-vet çekerek A 'IJ'U • 

padaki müttefiklerine yar 
dım mak .. dını ptmek • 
tedir. 

-TAYMİSE GÔRE 

Sof ya ile mü
zakeredeyiz -Alman iddialan 

hilafına -Yo:ıanı Abidin DAVER 

G esen .Eylfildenııe.,; Av· Görüşmelere son da
rupada, Abikacla, BııJ. kikada bir şey kurta-

ltıısuada, !:!=-.,~el::;; nlabileceği ümidile )Jalkımlerd•ki Alnıua lnıva kuvvetlerlıula ••h• ,.., ..... cbh hvvetli oldukl81'J 

tereyan ed lı u k k T o R Kıy E başlamıc ___ -T' __ b_IWir_' u_· en :tn,uı.ı Ortaşark hava bnetleria• .,emap liO• sistem bir ru. 
8

.. en arp za §Al a ve ,, 

.~Yugoslav 

nazırları 
1 

Dün Belgrada dön
düler ve Naibe 

izahat verdiler 

Almanların 
talepleri: 

J - Alman uk•lerinin S. 
lôniğe 6.-lerinc ına. 
eaade.. 

ı - Bal,an.tand- .~a. 
.. Ycqroslaoyo ne~ 
calt1 

1- Vçlf Milıoer paitına il • 
ıihalı. • 

-------------------lıı~yijk Okyuusa da ıün7et etmek Rfr.J"A H --r ORTA ŞARK kt ti.tac1ıııı göetermı,.. baiıanuttır. Londra, 15 <A.A.> - AF JA ARB Arnavutlu a 
Gerçi dört ııeneclenberi dc,am e- Tbnes'in diplomatik :ıno!ııırriri J"NGJ.LJ.ZHAVA Bir habere göre 
i
den bir japon - Çlıı harbi Ye geseıı- neşrettiği bir makalede, Yııplav· s o m a 1 ı· de bı·r . Yunanlılar 2 o o .. ---<l>---
ercfe Bindlflnide baılayıp bir ya ve Bulgarlstanla görüşmelerine A 
~Üddetdevamettiktenaonraıim-dev~su~e•ııe yap~akta_ 01~u~ ı·talyan lı"manı KUVVETLERlesı·rdaha aldılar MU L K. AT.1 Berline büyük dilik bir mütarekeye bqlaD1lllf sessu faahyet dolayıeıle !fr"kiy~yı 
01aıı Franslll • Si1am harbi, Uzak· tebciletmelı:tedir.Mullııobir,bu.~ Yugoslavya ıstemıs h farkı da kua boyamışsa da bizim lomasinin çekinge.nllkten geldiğini i ş g a ı e d i ı d i Balkanlardaki Alman Çetin muharebeler- Belgrad 15 (A.A.) - D. N. B. ava ta ar. ruz u 
ka•tetti&imiz, japon1arun a~ması ".6Yli~en Alınan iddialarını ener- t eJ • d d h b k J 0.tımali olu büyük harptir, Jik bır surette reddeylem~ v~ ayyar erın en a a den S On r a Başvekil B. Tııvetko~ ve harici· e en IY 0 r 

Pilvaki Asyada cihangirlik sev· şu ciheti tebarüz ettınnektedll' ki, T R A B L u s T A fazla ve kuvvetlidir ye nazın Cincar Markoviç, bugün 
iasıııa k~pılmış olan Japonya U- halen yapılıııakta olan Türk • ~J. M .. h im bir köy öğle üzeı:i J'eiakatleriıı.de Alman el 
~§Ukta, bİJ' harp sıJiarmak is- gar gö~e~erine Alman!~ >m:" İngilizler 103 sahra, ~ . çisi B. Von Heeren olduğu halde, 
ter gibi §Üpbeli birtakım hareket- ettiklerı gıbı, Alınan taledbı ıne;- Bulgaristanda 12 ışgal edlldl hususi tttnle Belgrada muvasalat 
fere ıriritmiıtlr. Falıat, japonyanlll ne Bulgarlar taraiın?an eğil, a- 22 hava topu aldılar ha Va Ü 5 5 Ü V 8 r Manastll', 16 (A.A.) - Renı..r aj...,._ etmişlerdir. B. Tsve!'Jı.oviç ve Cin • 

Vm..lm•Aalen'de Hcuaratın 
rok ehemmiyetli olduğu 

anlaıddı 

lıalıiJd m•ksadı nedir? Acaba İn· kat hattl son dakikada bir şey Londra 15 (A.A.) _ Royterin sının Arnavutluk bududWldakl lnıııu.ı icar Markoviç derhal Beyaz saraya 
lilterenin Almuy• ~e italy~ ile kuıtarabileceği üınidi ile Türkler R OD O S ADA S 1 havacılık muhabiri bildiriyor: İngil muhabiri bildiri7or: giderek kral naibi Prena Paul'a U.a Berlinde gece gündüz 
tıı ... ~. tarafından b~•lanmı•tır Arnavutluk cephesinin fimal ucun<la hat ·ş1 ·"-

·n;ul olmasından istifade ede- ..., " · t k b b I . tereye ve İnglltcrenin deniz müna· Yunan ıuıaıan Poaradee'ia garbında verml eru.u, " k 1 
tele İngilideri ve Bolandalılan U- :.r;;~.:.u!A~ı,.a ~;~::llandell, 8 rer Om 8 anQI kalatına hücuma tahsis edilen Al· şk,ın.bi nehrinin ~•.aeı yalünınde Belgrad 15 (A.A.) - Royter: sıgına yapı ıyor 
~lıtarktan •tmak ve onıdaki İngi· ıdün aklam Bulgar Harici;!'• Nazın p 0. maı;ı tayyareleri miktarının, Bal • Maliııa köytinü ZBJ>letmlşlenlir. Sev- Belııraddaki diplomatik mahfil • Berlin, 15 (A.A.) - Bir husus! 
Ilı ve Bolancla mUstemlekelerini pof ne yaptığı ıörüşme emıasmda, Bul- Bin gaziye Al m an kanlarda bir .yıldırım harbi· için kulceyı;i ehemmiyeti bai.z olan ltÖJ, lid· lere göre, Berchtesgaden'de Yu • muhabir bildiriyor: 
tle ıı:eçirmek midir? Yoba, sadece garlstanda halen mevcut vaziyet hak- l l , h •• • azaltılmış bulunduğu teeyytid et- deW bir mubıud:>edeıı ve Yunan top. goslavya başvekili ve hariciye na • Berlinde yakın bir zaman,;a ş.id-
~a b 'kında hı T hük1lmetinin noktai naza ayyare erı uc tt çusunun şiddetli bon>bardunanından il ünak' edil k'·'-· İ 

t edecekmiş gibi görüııerek bir. . gı ız • um e 1 memiştir. Salfıhiyeltar müşahidlu ooma zaptedilJruıiili. zırı e nı aşa en no ......,, ıietli ngilli hava taarruzları bek· 
lııs•- İn .

1
. L ti . . U . ,_ rını teyid etmlştlr. Bu ıörtışme, bir 811· ..,,nl---'ır· 1 ekt d' y kı d - gı ız auvve erJlll z..... 

1 
.. ilştür Kahire, 15 (A.A) - İngili:ı. umu- Alman hava kuvvetlerinin garptaki Simal cephesinde Trebosln'deıı Jı(°"" •- '"" • enm e rr. a n a kış mevsimi 

krka çekmek sureüle Avmpadakl a ırunn • mi kararkfillının ıebliği: faaliyet.inin bu tan-ia izahını red kopolis'e kadar Yunan topc;uounun çok 1 - Merkez! Avrupa Ue Ege de- geçerek havalar tayya..e akınları-
lııiittefiklerine bilvasıta yardım et- d ı ekt d Şiddetli bom~ lt&11aı lopları· nlzi arasındaki esas yolu te~ e- na müsaade edeceği için herkes ö-
lııelı: ınidir? K.ısac• japonya blöf Llbyada: Bingazinin cenubun- ey em . e ır. . nı •usturınwıtur. . den ve Selanik'e giden Mouva neh nfunbzdelı:i akınların •ok giddetli 
lııli daki muharebede, 103 sahra topu, Balkaruara gelince, bu nuntak.ı Aüna u (A.A.) _ ajansı bil· . ~ .1 Alın k 1 . . y • • 
be Yapıyor? Yoksa h•kikateıı har·• ıki hava ağ.r dafi topu, 20 hafif ha· da eld.e .bulunan Alman hava .ıruv:· diriyor:' / n yo u 

1 
e an 

89 
er erının u • olacağ>ııda miıtteiiktir. Bütün şa-

llli huırlanıyor? va dati topu müsadere edilmi§tir. vetlerınm Jre~mıyet ve. lreyfıye~, Ywıan ordulan -kumaııdanlıtınlD gosüıvyadan geçmeleri .bakırında birde paail korunma lerUbatı ya· 
1 leüçiik japonlann bilyii]a hulya- ' Esirlerin ve iğtinam olunan harp bu kuvvetlerın or~a müspet bil' 14 şubat tarihli ıı nlllll&J'ah .-ıl Wılı· ~n;ıanya tarafıııdan bir 4'<'.k defa pılmakta, bilyük ınl!'y(lanl..nla ge-

la
al'l ınal6mdur. O, ,&5vadan beyaz· , malzemesın· ın· sayılmaama ~-vam rol oynıyacak m.abiyette olmadığı· lljl: gızlice yapılan eski taleplenn tek· ce gündüz çalışılarak muauam sı-, ..., (Devamı 3 üncü Nyfada) ran. ğınaklar yapılmaktadll'. 

d ·~ atıp bir san heıemonya, daha • olunmaktad&r. nı göstermektedır. Almanlar, sanı!· 2 - Alman ln1'alarınııı Bnlgaris· 
o&'l'usu bir japon tahakkümü kur- . dığına göre, Romanyad• 800 den A k lllalı Erıtrede: Keren mıntakası.na f la t 1 h "' ,_. .,_ .., merı• an Or• tan tariki ile geçmesi talı:dil'inde 

a, ihtirasına lcapılınıştu. O da, doğr · ld " li k az ayyare a ş... e ..... u§"" · .,u y 1 .,.. u şıma eıı .. er yen oll.arı· tayyarelerin eıı büyfilt k:ıamı avcı ugos av hattı hareketinin aydın • 
ddi;;:n!:ı::u!~'==u~:~:ıö~=~ mızaktarklla!ındkan d§aedyalrnnı meınnunB. ıyett tayyaresidir. Çünkü, petrol mınta. dUSU arttırıldı !atılması. Bu hu_sustaki karar'. Al • 

8 
.., ter · er ay ı ~tır. . ızza l«alannın İngiliz hava lruvvetları' manlann tutmaga nıyetlendikleri 

• 
Roma Halkı 

topraklarıma sı"-•yorum, diye K t k d d ~ ı · t'k t b ğl alab .. ~ er~n ~ı.n ~ asun a, iışman laraiından muhtemel bir borı bar • ıs 1 arne e a ı bulunmaktadır. 
lııb.ildiğine yayılmaJı yolunu tul· takv.ıy.e ed. ılmış olmakla berabe•, dıınanına k•,.., himay,,... Almany• Şimdiki miktar icabın" ~at'! mrette şu kanaat mevcuttur Almanlardan korka-

t 
-.tur. Bu ıınretle evvela, İ.n-' 1te- ik t ak'-d.ır - •· ,., kı AJ.m l S ı• ,.. · ali ıı~ tazy ımız ar m "' . için ~ok buyü ,, bir ehemmiyeti b'1· j an arın ,, .. nı,.ı ~g • Yu.. lı~tılıı ittifakını temin ederek Çar· ı Habeşistanda: Yeşil Nil böl, e-- iz bulunmaktadır. · da 3 milyona çıkacak . goslavyanın artık mfıstakil bir mu· rak nefret ediyor 

llii 1tus1•yı vınmuş; onclıo• sonra, sinde, Kcisan, SCıdan müdafaa k ıv 1 B. Çörçile eiJı"c, bin lı:adar Alnu o Vaşington, 15 (A.A.) - (Havaa) kav~~ arzedemiyecegı ~meldlJ'. Loııdra, 15 (A.A.) - Müstakil 
li1/iik Harpte İnıillcreniıı lider· vetlerine mensup ciiz\itamlar tara- tayyare meydanı müstahdemi B<ıl Amerikan ordusu, H.Wanda, 1 IBu du.şuııce, muhııklıak ki Yugo• - Jllrıuınz ajanaıııdan: 
t~)( ettiği itilaf zümrcsile birleşe- Japon Baririyc Nazın tından işgal ,edilmiştir. Diğer ta· gar tayyare me_vdanıar111ı işgal et 1 milyon 418 bin_ kişiye çıkacaktır ene.ama 1 

- ""'71 ... l Fll§ist rejimine cıempatiıı1 olan 
oı. .ı\lnıan1ııyı Çinden ve Büyük Jl.la~uoka aftan .AJ;ora mn cenubu garl:ıl4ill- mektedir. Eunla:rın, Bulgar tayy•· Bu devaınlı miktar, lü%wxıu ta&- R d ki J genç bir İtalyan, ibir Londra gue-
ııo Yaııustan sürüp çılı:umış, daba J a p o y a .ıe bir ltalyan mü!rez6i, ba>.kına re meydanlarında, batta bir ka~ za dirinde \ıemen derhal iki misline OManya a • tesi muhabirine İtalyadalı:i haya\ 
~ llra lıüçülı: ııövdeaine balunaclau h k nd ~~. ç· . uğratılarak geri pö9kilrtülın~ ve man evvel Romanyada bulunu iblağ olunabilecektir. İN • t a kı a fU beyanat\a bulunmur 
llib ını. yutmı1a başl3mı!f .. ~ eu büyük zayiata uğrat Jmıştır. tayyarelerin adedine mu.dil ta7 • Diğer taraftan bir~İ o~du lı:u- GIL zı FD tur: 
~ ~Yet §ımdi de Almanya n Ital- 1 } J İtalyan somalisinde: Salı günü vare miktarını alabilecek mahiyet· mandanı, Amerika Birlepk Dev- oA İtalyan -...11... Alınan,,a ile blr-
h~lııle akdettlği tecavüz ve i•tila Sovyet er e yı . t .. ki nd iti ._.,.,, , •• tııı • Aimadu nun ııap ı uzeı-ine, cenubi te hazırlı ar yapabileceği ~ilphell !etlerinin cenuıbu a . manevra. leştlğiııden dolayı Duçe'niıı bilyülı: 
!a.bı aB~:::~a~~!;.':s~!:'~~s:ıı~:. 1 Afrika birliği kıtaları, mühim Kis- telaklıi olunmaktadır. Bulgaristan· lara 350 bin kişinin iftirak edece· lzmir vapurile Kös- bir hata işlediğini bilmekle bera-
'""'•r'k dırJID an aşma- mapu İtalyan limanını işgal etmiş- da yalnız 12 kadar hava üssü mev· ğini bildirmiştir. Amorilı.an tari- ber Muaolini aleyhinde derin duy. 
Ilı,- 1 an, Fransız, Bolandalı, hu· !erdir. Bu böll~e. toplar, tanklar cuttur ve bu !derdeki §"rait birin· hinde ilk defa olarak bu derece tenceden aynldılar gulan yolı:tur. İtalyanlar, Alman· 
leıı beyaz ırktan olu blitüa mil- y a p a c a k . i!!tinam edllrnış ve bir miktar esiı oi derece olmaktan çok u'aktır. fazla miktarda asker iştirak et- Bülı:r-. 15 ,.. A .) (D.N.B.) - !ardan nefret etmekte ve kork-
lh:.'~i silip slipürmiye karar ver· S ) - b ... ~ '"'ilır, al.nmıştır. Ki.•mapu limanında tay- Almayanın ~n.u u şarki Avnı . mektedir. Türk .tzmir• vapuru ile bugün maktadırlar. Şimali İtalyan:n ma· 

ia fası taraf>.rıdan ~alırlmış bir vapur .,asına gönderdığı tayya~eler:n h,.._ J • • • • saat 16 da Köstenceden, Bilire§te- neviyatı, cenubi İtalyanınkinden 
dıı·Poııyanın lhtiraslan fazla ol· ilk mübalagalı haber• bulumn~tıır Dığe~ üç vapur ha -nen hepsı muhakkak lu 1940 mo·ııt }yaya ındın-•ki İngiliz Elçisi, Romanyaraki İn· daha iyidir. 
le~ için, düşmanları da o nisbet- J • (Dna111ı 3 ilııdl sayfada) (Devamı 3 üneu IQfoda) a •• •• il gifu. ·. Konsoloaluğu ve İngilis Kolo- Roma hallı:ınm Almanlar• lı:Rrq 
~ k:ıladır. Bir ~arbe karar verir· ler t e ey y Üt etme L 1 1 J il N H -• 
\',,-11 ında lııgıltere, Avustralya, Nevyork 15 (A.A.) - Havas: D .. L. d F . len paraşutçu er :ıv:"ıırı:ı~ik:" di;lom

0

:;:·mı::: ~:ı:fre~~ii;~e:: baı::ı~~i.!i'~~ 
l~~dı •landa, Hindistan, Çin, Ho- Amerikan radyosunun Şanghay· un ma n a ecı ıril:h~i ve kolonisi azası hareket et· bombardıman etmiyecekleriııe ka. 

~~b: ;~;=er~~~şıtır!:!a:~~~: ~: ;;~~:~~~~e ı:::;u:~~nd:,a;!~ 1 B 
1 

f 
1 

k o 
1 
d L on d r a ve R Oma damı __ ş_t_ll'-L, ___________ nidi_·_·r_ıe_r_. -------- _ 

'ak ;ansası da mücadeleye işti- yakında Sovvetler Bırliği ile Ja • ı• r n ·) a"' u yeni malumat veriliyor ( J 
lıertı \ ecektir. Sovyet Rusya da, ponya arasın.da bir cyardım anlaş· Ü il ~ Ü ., t Ç t ~ el e ~ 
teı.e: de iaponya ne beraber ha-! ması• vukua geıeceğı ~ayıa1au de Bunların it ensl ~Ot.ya ed~c~lı. değildir. ÇUnkü ja- veran etmiştir. ,. Tecavüz ltalyası harp 

~rı.a' trı••ştlğı harpten salip çı- 1 HARtciYE NAZUUNIN Bir tayfa parçalanarak havaya Yaka 18 nm 1 ' o"lu"lerı· arasında •• 
•11 ,: SovyetJeri de Uzakşarkın BEY A:\ATl is ~ta>. Londra, 15 (A.A.) - tihbarat 
&iı,;, gındalıi eyaletlerinden ve Tokyo 15 (A.A.).- Ro:vter: 1. •• k • • "' J d Yazan: H. Dalkdı" 'toı../adaıı atmıya kalkışacaktır. Mebusan mecli>i bütçe komisyo· UÇ l U, UÇ ) Ş} agır yara an J Nezareti aşağıdaki tebliği neşret- ~ 
h onun bu · · · Mo k · ~ tl bulunan mıştır: Bazı Alman gueteleri İtalya jı'.'~•slen 

1 
. b'l':"mırını .. d'ovka: lnu huzurunda ~3·arıa .8 f d ) Dün at oıı lıe•1e Haliçte Kürk· rak sudan çıkarılmıştır. İnf,Jak es· Son zamanlarda cenubi İtalyaya, ı;onun ka~-- .. d 1 ed _n~ 

"' 1 . yı ' ır· onun ıçın ır ı (Devamı uncu say a a j b - B • d . k 1 d b 1 d ask ri .. f 1 a ...,.. muca e e ecegını 
1 

Yı önce 
1 

' d T b çukapı lskt:iesıw '' aglı · ~~ga nas'n d 1> e n ~ u ıın;.nlar an paraşıitle, tanınmış e unı or- ileri .. .. 1 hal d .ı 
t.l bir bar~ ara 9~ 1~ 8 ı aru arp· 1 'ro korıinde bır inftl ik olmuş, Jı ve Mahmul •dında iki kişı de mayı Labıs askerler indırilmiştir. na lı: •;ruyo~. ard 1 ya ; a ıo_n~· 

t 
laııoııyA bc .. ~mı~tı. M .. h 1 t 1ş1 ar romorkodc bır mavnanın bat.mas., -,,ı.chtellf ) erıerınJen yaralanmış-. Bu askerlere bu mıntakada limanla 1 nLmaa _arı muca te elyde. eva~ ıç,ın 

•lı.d· ... ır harbe tutu.tuğu u 1 m sa . .. . . - . 1 •f • h t 1 t yış er yap ırı ıguu •ıans ar llıi . ıtde, bUtıin bır dü•nıa~ ate- .iç kışının yaral;mmıı.sı ve bır Ju<ı· ,.ın!.r \ nral lıırn ııc:u de ~erahl ra aıt bazı hed< lerı t~ rıp a. ıma ~ I bildirmektedir. Şüphesiz ıı;erelı Al· 
ka •le Ç.ırpı nı:ık ' .. ti nm puçıılanı'lasıle net celeıımış· ııst.ıneye kaldu-ı.larak tedavı altı· verılıNşti. _Bu harek~t..~ nctıcelerı 1 manlar, gerek faşist Uderleri ltal· 
I.,1l•cağııu b'Jd'"' . ~ccburı)e ııdo . k . t . tır. Hadıse ş<iyl olnıuş:ur: na al lil'1~1. ru r, 1\ı .. kını>l Abdul- hakkında şımdı hıç bır deklarasyon , yan maneviyatını ayakt• tutııbil· 

'•ın •. ı ı ıçın, kolay kolay l\lülk sahibı olnı• · 1• •r enız . . . • , , . • a ılamaz fakat bu nskerlerin ba- . . . 
1111 İl'~ Ç•hnıye cesaret edemiyor E J,. k E t Dıın saat on t...1 Kopru ıle YaA- lah ag r ~aralı 'e ,fudeJC gdyrl Y P .. 1 ' d ·r emişti• nıtk ıçın ellerınden geleni yapa· 
tııgilt~,•rl~ japımya, hiç olına'5~1 m a ve am kapanı arasıı d.ı brıglı Başağa ro-ırnuktı. ir oldugu' ıçırı lnfı!Akın sc-IZ!Sl us erı~e(AOA 'll) - 5tefanl· caklardır. 
liııe lı cnın, Avrupada yenilece· morkoründc bır ınfılak SES• d.ı-ı ·ebı henuw aııla~.lamamı.ştır. RDo"mk

8 
.. 

1
1.t 1 · ·t blı 

1 
d K. 1 b Eııasen hiç kimse İtalyanm ta. 

b • li>e · BANKASI CA d un u a an g n e a a • . e Cit n eının olmadıkça bar- ·wln uş IJlotorun kazanı pa•Jamıs Başaga mo!-Oru tavfasın an . , . d'klerl k dedi!e 1 mamıle nakavt olduğu iddiasında 
a1ııı•!tanez, diye düsünmek yanhş 

1 
. ~omorl:~r p r~al3n.p b tnııştı. Hamd d~. infılak csnas ndn molo-j~ıya ya 

1 ~ 1 a~ kk ~ ngı- henıU bulunmuyor Fakat, tama· 
"4. ola rerelıtir, Fıtraten ihtiybt- Pazarte,;i ve P~rşemıbe edgunl nı Rorrorkôrüıı yanında bağu Juran ·ün pek y k:nın<!a old lçın par· ızdpka_raşutıç·u grut pu .1a kınteda aşa· ı mile yer serilmek. Ü•ere, ayakta 
b n. f:.p 1 . . . Ü.makta olan .,.. :ıay t ere 1 k f 1 ığı a ı ma uma verı me ır: • . ~lırıa on arın şıın<iılık harbe yap 4-07 numaıah mavna da bu ınl Jit· ~ parça o muş, a atası parça a- C b' 1t 1 . 'd h t salandığı bır uvund önündeyız. 
I~ ı..:nıalı ıure ile bir lıısım İn· tırak edıntz. Sızı: M;ın tan parçalannıış, ba\nuşı.r. tle b.ızı vucut aksamı cı~ ardaki 

1 
. enu 

1 
h a ~ a ~~m: · ızm~ • ı Biızat 'Alman cörü~ilne nazaran 

~lı A~llerit i Uzak şarka çeke- kaçm.lmıyac.. mavnalarda bulunr:ıııştur, erdınle mad ~ul s esısa -~·ta lrıp ~ • \faşlım bir dda natariye bakı· 
t11r~ --upndakl mııttefiklerine B" f tt Rıımorkönln makiııısti Abdul- ısa ı e ın ın en paraşu çu er es.re. • • . • . 

etnıe)( · 
1 

,
1

.k . .. ır ırsa lf lı:h, bu ınfılak netıcesınde mulıte- Zabıta ve AJliye, tahhkata e· dilmışkroır. mından dtvrını lkmnl etmış ve ye· 
( 

ı~ ı lcrıne buk· j 'ol L d' · · t •-~- ··ıü 'd l Devamı 3 11.nçü ııaşlKa) ı lif yerlerındeo at.ır yaralanın~ ola· hemınıycUe devam etmelı.ledir. {Dev ... ı llld ı•> rı .en ısını e ...... ııu ve ı ea • 

}eşmesi sayılan N asyonal Sos ya· 
lizme terketmiye mahk6m değil 
111i? 

Mihver politikuoı ve hupt<"ld 
rolü bakımından ise yardım ede
cek bir müttdik olmaktan çıkmıı, 
yardım ediletek bir müttefik ol· 
muş değil midir? 

Alman gazetelerinin realit~lere 
devekuşıı bakışile bakmalarına 
hayret olnııın. 

Nihayet şu hakikat, sanıyonız, 
inkar olunamaz: 

Evet, İtalya kalbe sıkılan hüil 
kaınfre şırıngaları ve ciğerlerine 
dayatılan hava tulumbaları saye
sinde kendisir.i müdafaa ediyor ve 
belki bir müddet daha da ed~rek· 
tir. Fakat bu müdafaa ital)'asıdır. 

Tecavüz İtalyası, o, Yunan , .• 
İngiliz hup meydanlarında mak· 
tul düpniiştür. 

B. Dlllkılıe 



(.__._G_o_· N_ü_N_M_E_s_E_L_E_L_E_R_ı_) 
MAKEDONYA donya komitalarının elebaşılarını 

Berlın<ie toplamışlar, bunlar vası. 

1
( ADLiYE ve POLİS J 
Rüşvet alan 
belediye katibi 

tasile Kral Borise tehdit ediyorlar
mış. Komitacıları 

Makedonya Komitacıları vasıta-
sile bir hükümdarın nasıl ve ne ile -•ı---VE 
tehdit edilegeldiği meçhulümuz de- Almamış, 15 lirayı 
ğildir. Yugoslavların meşhur ve • 

Ete Narh Kondu 
Bu sabahtan itibaren karaman 70, dağlıç 
75 ve kıvırcık 80 kuruşa satılacaktır BULGAR 

SARAYI 
büyük hükümdarı Aleksandr Ka. elıne sıkıştırmışlar 1 
ra Jorıeviç, bir zamanlar, eenubi Asli it hk · 
Strbıstanı bu komitacılardan te- d ~eta ~.cı c:z:ımn:: demesın.. Narh on beş günde bir değiştirilecek 
nüzlemek için kaç defa canını teh be ylaeru ır ruşve .. avasına F' t M" ak b v · b -ı... h •t·ı...-- fiat'--

y lik k ı..- il< tl aş nmışlır. Iddıaya gore, Beyoğ- ıa ur a e n.omısyonunun u s .... a tan L ı""""n et '''""' ar-

r azan: l ere voyıı_ıhuş, ....,, su. ast al at- lu belediye şubesi katiplerinden koyduğu perakende et fiatlarma i- tacak ve yeni narha göre :karaman 
• ~ mış ı. e nı ayet yıne bun arın N ,,,_ Galat d K .. 00 .. . tir ~o d ·1 75 •- ık 80 o....~ .... 

~
Nizamettin Nazif yaniunı ile gizli Hırvat krunıtası .~w.uı, a a apuçı e tu~un ;ız ederek kasaplann Ziraat Ve- ' •. ag ıç ' ouvırc ~~yq u-

. 1 U t ., . lru la h def cu ve buzcu Alımetten, kendısıne fkaletine müracaat eylediklerini zerınden satılacaktır. 
----=-=-=-=-======-- o: s aşının 7 rşun rına e ruhsatiye çıkarmak üzere 20 lira 1 y tı.k Bu narh 15 gün için mu\eber ol.a-
Bulgarıstan, yıllardanberi, bazı- 0 a~ mıydı. . . .. . rüşvet istemiş, Ahmet te Galata ı azmış · caktır. 

. Marsilya cınayetının uzerınden Nahi M"d" 1.. ... .. t Netıcede Vekalet kasapların iti. Fiat Mürakabe Komisyonu her 
ları için bir Balkan muamması gı- geçen bir iki ytl gizli Balkan ko.. ye "'. ur ugune muracaa e- raz haki .. .. t" B .. 
bi özü:kürdü. cNe yapacak? Ne . ' . derek keyfıyeti haber vermış, ter- ını ' gormuş ur. u muna- 15 günde bir canlı hayvan fiatları-

edecgek•. Pakte gır· ecek mi? Gırm' i- mıtalarğının uknetledirer'. neld kaklnlı ışhl~r tip edilen cürmü meşhutla, Nedim, sebetle dün Belediye İktısat mü-
yapma a m o u arını u- Tün lin .. blı da Mandır "th d" .. •.. ru ve hayvan 'borsasında!ki satışları 

yecek mi?• diye soranlar olurdu. k" d !ar tt ak k d _ e us aşın a su a- urıugune tebliğat yapılarak key- tetkik ederek ona göre narh tespit 
ınn ar a unu urac a ar u . .. ·· d Alım t alan 

Bir Yugoslav Başvekili Sofyaya zak bir mazi değildir. Kaldı ki son nes.'.,....ont~ et be teliralın n~ar fiyet bildirilmiştir. Binaenaleyh olunacaktır. 
gı·tse yahut bir Bulgar Hariciye llard !ek ., _ _._ .. t'ğl lma .. uu uç ane eş gı alıp ce-' yı a ıınem e ..... ,,,., gırış ı ıs- b' k 
nazırt Bel.gratta üç beş gün misafir , ,,_ t da h d el ıne oyduktan sonra yakalanmış 

. . . .. ldJ.la esnasın ' er şey en evv bu alardan iki tane >-~ liralık 
kalsa, Sofya gazetelerının baş su. Makedonya Komitalarına karşı cep . par . . . . ~~ . 
tunlarında derhal tekrarlanan İs- he alm~ olan bir Bulgar Kralt Bo- ile Ahmed.in ışıne aıt evrı:rk cebın-
lav dostluğu İslllv birliği, kan ve · de bulunmuştur. 

İhtikarı toptan
cılar yapıyor kültür birliğl konserini işitenler a- rı~İı29 dan 1937 ye kadar bİilbirile Mevk_uf bulunan Nedim, mahk~

rasında merak edenler bulunurdu: çarpışarak, bir.birlerine öldürerek med~ ruşv1~t almkadtığını,di~~ •- Acaba Yugoslavya ile Bul- azal M ked. 11 niha para arı e ıne sı ış ırıver gıru soy 
garya Yunanistana karşı bir ittifak an . al . 01nyaMı :·.!of' Türy~t lenı4tir. Bazı şahitlerin dinlenmesi. Şimdi de gresyağı 

• en son reıs en o an aı un · · h k talik ed''-;"t' 
mı ~ktediyorlar!• . . kiyeye ilticası ile azgınlıklartna ni. ıçın mu a eme ı~~ ır. ihtikan başladı 
. Nıhayet he: şeyi ol~ca h~~tı hayet ver~ gıbi gözükmüşler ve • Fiat Mürakabe kamısyo· nu İstan-
de ve herkesı en hakikı çehresı ıle sinmış' lerdi p·ı iht"kA d 

d h idi ttı · ı ı an avası bul Bürosu teşkilatı tarafından ya-
mSoefyy andaatvur~h edarp ~ b'tçaaf. ~erlin, R~nın Hırvat Ustaşi- Tesbit edllıniJ olan fiyattan fazla nılan tetkikler neticesinde şehri-

a e~e§§u en ""r 1 .ar - lenne gösterdiği dikkati, eğer §llll· fiyatla elektrik feneri pili satan pil "' . · · • , 
irk rıvayetını Bulgaryarun mihve- di b Makedo lıl .. t . ta · ı.er· d Baruh Yalın ile mızdeki ihtıkar vak alarmın daha 
re bir kat daha bag-lanması suretin- Lou -·-'- dan nyal ara ghos beerıyor- ke':.e :u e:,.tıeısı s~on Eskeı:,;;· ziyade toptancılar tarafından ya-

sa uuıa ge en son a re e- - ıld - tes · ol t 
de tefsir etmek icap ettiği anlaşıl- hemlyet vermek doğru olur. Ve nin meı:kuf. olıı.rak muhakemelerine P lgL pıt wımuş ur. 
dı. Rahmetli Atatürk'ün 1930 da hatta Kral Borise acımamak iıı.saf- dün asli7e ikiııct ceza mahkemesinde Bu sebeple Mürakabe Bürosu 
serbest fU:ka güür~'.~leri .esnasın.. sızlık olur. 

00:i,,a;::ş1::'Ar nisbet! az olduğu anla- bundan sonra faaliyeti daha ziya.. 
da •Ben bıtaraf degilım, bır taraf- * 1ııan perakende satıcı Salamon Eske _ de toptan satJ!ilar üzerinde temel" 
lıyım• dediği zaman ne anlaşılmış· naz.inin 50-0 lira kefaletle tahliyesine, küz ettirecek ve perakende sahş -
sa. yani nasıl onun C. H. F. yı be- Talihin ne _arip bir tecellisidir diğerlerinin mevkıU'.en muhakemeleri- ların kontrolünü de ikinci plana a-
nimsediği tezahür etmişse Bulgar- ki 1895 te Makedonyayı Osmanlı ne devam edilınesıne ve fiyat mura- l kt B ti to t t . ' . kabe komisyonundan bazı cihetlerin aca ır. u sure e p an sa ış-
ların da onun . aksıne olarak bız imparatorluğuna bir cehennem ma.. sorulmasına karar verilmiştir. !arın normal fiatlerle yaptlması 
•Bıtarafız. dedikleri zaman bir ta- kinesi haline sokmak için Bulgar halind perakendeciler kendilerine 
raflı olduklarını yani mihverin ta- sarayı tarafından ihtıra ve teşkil e- K a t 

1
•1 da m ad bırakıl:n muayyen kar miktarile 

rafında bulunduklarını kabul et. dilmiş olan bu komite, tam kınk satış yapmak imkanını bulacak, 
mek doğru olacağı tezahür etti, ve beş yıl sonra, bir yabancı devlet Büro memurları da mürakabe işini 

Pamuk ipliği 
kararnamesi 
Bugünden itibaren 
meriye te girdi 

Pamuk iplikleri hakkında neşro
lunan kararname bugün meriyete 
geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple 
bu hafta zarfında ellerinde bu kabil 
iplik bulunanalardan hükümetçe 
mübayaata başlanacaktır. 
Edindiğimiz malı'.ımata göre pa

muk ipliği tevziatı Uµızim ve şa
hıslar elinde buluna nipliklerin sa-. 
tın alınması için bir ıınilyon lira
lık tahsisat aynlmıştır. 

Kararname ahkii:ınına göre iplik 
tevziatı tek .elden yapılacak ve bu 
sahada sebepsiz kriz meydana geti
ren mütavassıtlar da ortadan kal
dırılmış clacaktır . 

Ekonomi: sanıldı ki Bulgaristan baştan başa tarafından Bulgar sarayına karşı K S b" daha kolaylıkla temin etmiş olacak-
hep mihverlidir . kullanılıyor. aynanasını .ın 

Bulgaristandeyincehatıragelen- Bunların efendisi sabık Bulgar lirayı almak için tır. Gresya.ğı ihtikarı Beyaz peynir 60 kuruta 
!er nelerdir? Kralı Ferdinad idi. Acaba şu an- Şehrimizde istihsal olunmakta 1 

da Alman yada bulunan Saka Ka- Ö J d Ü r m ÜŞ ! satı ıyor 
Bizce şunlar : b Go Pr F rdin d, _,_ bulunan Gres yağları satışında e· S "nl d Fiat M" k be B" 
1 - Bulgar sarayı. urg ta ensi ~ a =-.i e- Birkaç gün evvel, Kasımpaşada hemmiyetli ihtikar yapıldığı. anla- on gu er e . ~a 3: u-

mektarlannın oğluna karşı :bir teh- oturan Halil Yalçıner, kaynanası şılmıştır. rosu memurları şehrımızdekı beyaz 
2 - Bulgar ordusu Genelkur· ıdit vasıtası gibi kulla.mldılıılarıru Esmayı bıçakla karnından tıel:ılike- M. ml k timizd' ist'hsal 1 Jpeynır s.atı;;larını sıkı bır kontrole 

mayı. gördükçe ne düşünmektedir? · • e e e e · ı 0 uuan ta.bi bulundurmaktadır. 
3 - Bulgar siyasi partileri • Bunlara para ve silAh vererek, Ü\ surh · ette Y:U-aianıJşk 1~.'....~8 Be!og- Gres yağı Romanya ve A:merikadan ı Şehrin muhtı>li:f semtlerinde ko-

u astanesıne a = .............. akli va- . h 1 edile ,~ dalı · ... t kil 4 _ Bulgarlar. 18 uzun yıl Makedonya dağlarını . ..., "pd 1. .. .. 1 H !il y 1 ıt a nu,,uen yarı yarıya a mısyonca wp an osuna 45 ve pe-
zıye,. şu e ı goru en a a -

Talebe Birliği 
İkinci sömestrin ilk 
haftasından itibaren 
faaliyete geçecek 
Üniversite Talebe Birliği 
Fakülteler T alehe Cemi 1 

etleri ikinci aömutrin iJ 
altcuında faaliyete geçe • 
klerdir. Bu münaaebetle 

ir açılıı merasimi proğra .1 
ı hazırlanmaktadır. O gün 

'talebelere, baırtırılmt§ olan 
I· l d "l ~ı.zanıname er e tevzı o u • 
,rıacakttf'. 

Koska. yolu 
Tesviye işi bir ayda 
ikmal edilecek 
Beyazıt • Koska yolu inşaatının 

tacil olunması hususunda dün Vali 
ve belediye Reisi Liitfi Kırdar ta
rafından müteahhide yeni tebliğat 
yapılmıştır. Yolun tesviyesine baş
lanılmıştır. 

Tesviye işi bir ayda tamamlana
caktır. 2 Ay sonra da umumi yolun 
inşaatı bitmiş olaca·k:tır. 

Dün iki tramvay 
çarpışh 

Dün sabah Aksarayd.an Ortaköye 
hareket eden 75 numaralı tramvay 
arabası Lalelide bozulmuş, vatnıan 
bir ikazaya sebebiyet vermemek i
çin tramvayı geriye doğru yürüt
miiş, bu sırada, romork, arkadan 
gelen 68 numaralı Topkapı • Sirke
ci tramvayına çarpmış, tramvaylar· 
da bulunan yolcular kendilerini ye
re atmışlar, iki tramvayın çarpJ!i -
mast neticesinde kırılan camlardan 
da bazı yolcular hafif surette yara
lanmşılardır. 

Bu müsademede Ortaköy - Ak
saray tramvayının romorku ile 
Topkapı - Sirkeci tramvayının mot 
ris.i ehemmiyetli surette hasara 
uğramıştır. 
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Geniş manevra 
Yazan: 

Prof. H. Şükrü BabaO 
~ iinkü yazımda Mihverin 

lb::=U iki yarımadada birde' 
giriştiği teşebbüsleri bU" 

lasa etmiştim. İberik şibitıcezir .. 
sindeki alaka Fransayı da içiıı1 

çekebilirse bütün garp cephesini 
şamil vasi bir şebeke halini al•· 
bilir. 

Avrupa ve Akdenizdeki bu lı" 
zırlıklar Alman - İtalyan miişler~ 
siyasetinin bütün im.kanlarını ın: 
ketmiş de sayılmalıdır. çün~~ 
Bahrimuhitin ötesinde Birleşik f>' 

merika ciddi bir yardım prograJll~ 
ru tahakkuk ettirecek kanunu sı· 
!ahlarla teçhiz etmek üzeredir. fil· 
hak.ika kongre müzakeratı )ıen~1 

bitmemiştir; layiha ayan lıuzurU~ 
dadır. Mümessiller meclisiııd•~ 
vaziyete kıyasen kat'i olarak deni· 
lebilir ki ufaktefek tadilat ile f

1 

belki de büyücek bir muhalefet er 
reyanına raenu•n Roosevelt'e ingil· 

ve denuıkrasilere yardım i<~ 
istediği salahiyetler verilecektir· 
Maamafih projenin kanuniyet k•'. 
betınesinl beklemeden Büyük lir' 
tanyaya yardım İıızlanmı~tır. J• 
merika büyük sanayi erbabı fabrt' 
kalarını yeni istihsal şekil ve şor1' 
'arına uydurmıya şimdiden b•~f 
mışlardır bile. Binaenaleyh ı,Jr 
minlere göre önümüzdeki Teıır 
muzdan itibaren Birleşik Devl•1' 

·•rin sikleti hissedilmiye başlı1" 
cak ve 1942 senesinde ise bu ağır 
uk kemal haddini bulacaktır. l 

Alman şefi bu büyük tehlil<•l 
<.>;örerek önliyebilmek tedbirleriı" 
' lıruya çalışmıştır. Berlinin elioıll 
Mister Roosevelt'i nuhlıyacak, fi 

hareketsiz bırakmıya mahkil.ııt r 
decek yegane kuvvet japonyad•~ 
'!:ylUI.dc Mihver mukavelesi üçii•1. 
pakta tabavçiil etnıcklc Bolıl'' 
.,uhitin öte tarafındaki büyük de' 

mokrasiye bir ihtar yapılmıstır. 
Fakat Mister Roo~evelt bu ;~· 

-

lorrı 
göre 
ııon 

4. i 
&et; 
~l 
lcey 

ıı 
ıı 

itle 
litı 
ı\.l 
liı-. 

Acaba bütün bu unsurlar hep kana boyanmış olınıısına ııi.lıayet ne çıner de müşahede altına ammalı: ucuza maledilmektedir. Bu sebep- rakende 55 kın:1ş fiat takdir olu-
mihvere mi bağlı? damet eder mi! üzere Tııbbı.adliye gönd rilmişt· le bazı açıkgözlerin yerli Gresi A- nan beyaz peynırın 60 - 65 kuruşa 

Ofis piyasaya fazla 
Buğday çıkaracak Rivayet muhtelif. Deniliv"r L: Bun. q s.anmaınalıyız.. Fe.rdin. · and ,,,_ ted · edilm e ı. . Rom G . satılması ikontrolü şiddetlendiril-,v """ k =><.ua, avı ekte ;ılduğu merika ve anya resile karış- , . b tM"'l tme.ktedir 

'!lulgaristanda milet daha çok Sov- '.'1bs.iz .bır. ad~mdı. Kim bılır, ~- 6eyoğlu Belediye hastanesinde tırarak çok yüksek fiatla sattıkları mesıne se ep "'>"' e • HükUınetimizin istihsal mıntaka. 
Yet d t d D nil. 'k' fsuh ki de şımdi oglunun tahtına goo d" bah ··1m .. tür' o" ı ed p rt s "d ı·ı 1 1 d k 1 os u ur.. e ı~~r .. ı me . ko un saı o uş . m en ev- hakkında Petrol Limited Şirketi o • aı yo ı e ge en arın a öy ünün kendi yiyeceği 
olmalarına rag;ınen gızıli açık faali- ymuştur... . vel, ayılıp aklı başına geldiği za- M- k be B.. . t' kahveler ve.tohumluktan maada elinde bulu 
vetlı!ri devam eden Bulgar siyasi Nizcmettin N AZ1F manlarda şunları anlatmıştır: ve ~ a urosu "'.yase ıne y~- Port • Said yolile memleketimize ge 

1 

naı:ı tekmil hububata .:Vaz'ıyet etme 
oartileri kısmen mihver aleyhtarı _ Emniyet Sandığında benim pılan ıhbarlar ehemnuyetle tetkik tirilecek kahvelerin tevziatı yapılmış sı uzerıne şehrırnıze tuccar tarafın· 
ve klsmen de harbe iııtirak veya M Ş beş bin lira param vardır. Halil olun.maktadır. bulunmaktadır. Tesbit olunan. şekle gö dan getirilen hububatın azalacağı 
rardım düşmanıdır. Deniliyor ıki 9VIİdi erif boyuna parayı benden isterdi .. Ben • ,. • • • • re. kahveıe~. yüzde. otuzu Izmire ':'e. 1 tahmin olunmaktadır . 

tar ve tehdidi mühimsemek istc' 
memiş ve yolunda ısrar etmişti!· 
Büyük ve belki de nihai buhraııf, 
y•klaştığı şu sırada Tokyonun 1" 
ınan ve İtalyan dost ve müttefi~' 
!erine muavenet e1ini uzatıtl~ 
vakti gelmiştir ve hakikaten l'ıı51; 
fik denizinde sızıltı ve ıeşenııiı 
başlnınıştır. 

japonyanın gerek Amerik2, g~ ~.' 
rek İngiltere ile mesele çıkar-U' <.. 
için elinde birçok sebep ve..mı!ıDP ıı..: 
·vardır. •Asya Asyalılarmdır• for ... 
mtilü ileri sürülmüş oldui:;una ~-: 
zaran bütiiıı Uzaksark havali;IP q 
de İngiliz ve Am;rikan menf•al' ~ 
!erine • ki bunlar orada her adı•~ 
da mebzulen vardır - dokuıun lıı 

Bulg~r 0-nelk~ayı'. subayların 1 llaşmaharrlmb, &ta.nbol Meb'USll A- de vermezdim. Beni, yine bu para Mıllı Şefımızın vahde ~: ;;::,~ı:.brımız ihtıyacı !çın ~u rr_ıünaseb~tı: T~prak Mahsul-
ekserıyetınde hissedilen Alman bidin Davet"in annesi Fatma Ravan Da- mesel<!sinden, parayı. almak için ... il A k len Ofısı şehırın ihtıyacıru karşıla· 

kabildir .• Çin işi, Felemenk lJiP: 
distanı meselesi Avustralya mcJI~ 
bii davası hep ihtilaf anya1'lar iç!P 
tükenmez zengin birer cevherdi!' 

1empatisine rağmen orduyu bir ver'in ruhuna ltba! edilmek irn!re bugün yaraladı. ve ogu an n araya «Üniversite» iamini mak üzere piyasada noksan kalan 
harbe tahrik etmekten çekinmek- öğle namazından sonra, Beyoğlunda A- Ölmeden evvel de müteaddit d Ün g j t t j le r istismar edenler hububat miktarını telafi edecek ka-
ted. V d ·ı· ki Alın ğacamlslnde Mevlidi nebevi okuttum - d f la ' Ü dar fazla bug"day ık aktı ır. e enı ıyor anyanın la kt Al'- dostı e a r, R · · "-'- M'll! Şef İs t 1 c niversite. ismini istismar e- ç arac r. . .. . .. ,.. ca ır. ~ arının ve arzu e - .. .. . . eısıcu.:.uuıur ı me n-

!er. Amerika, Holandanın iznıiJı' ııı, 
liil ve istilasından sonra müsl•~r ~ en samımı dostu Sofyadaki hükU. denlerln bulunmaları rica edilmekte - Ben olursem, beş bın liramı .. ·· .. -"d 1 · birade . d" den bazı müesseselere bu İlimi tt' 1 - hiç . . • onunun v .... e en ve rı un ı 

me ır. . .. • . . dlr. · kims~ye ver':"e!ın.. Hila.liah- saat 15,30 da Haydarpaşadan ha _ kaldırmaları için verilecek mühlet 
Sofyadaki hükU:ınetın ,yenı Bul- mere verın, denııştır. lreket eden trene bağlanan hususi bitmiştir. Fakat bazıları el'an bu 

gar rejim~d~ Bulgar saaryının bir Tetekkür Dün :&:manın cesedini "?uayene !bir vagonla Ankaraya gitmişlerdir. adlarını değiştirmedikl\ll'inden hak 
kale;n daıresınden farkı olmadığı- Pederimiz ve böyük bat>anw: mlliga eden Adlıye doktoru Nurı Beller, 1 Kayak sporu yapmak üzere şeh- larında kanuni takibat icrası için 
nı bılenler bundan şu netıceye va- dahill;ye nezareti sicili abval memurin Morga ~aldınlmasına lüzum gös· rimize gelerek Bursaya giden ve Üniversite Direktörlüğünce aliik.a.. 
nyorlardı: kom.isyonu azalığından müteka.td :rfey- termiştır. Uludağa çıkan Milli Şefimizin o- darlara müracaat olunmuştur. 

. Bir Alman Pr~nsi o~ Kral Bo- ly1r Gilrellrı VO!fatı dolayıslle gerelı: ce _ Miit" ef--'L.. ğulları ömer İn<inü ile kardeşi de Talebe .,.bri gezecek 
rıs Sofyayı Berline baglamaktadır. ınaze merasimlııe gelmek gerekse mek- erru< • Bilecikten ayni trene binmişlerdir. ~-

Bunun için değil midir ki dün, tup ve 1ıelgratla taziyette bulunmalı: .., ttniversiteliler tarafından hazır-
Londradan gelen bir haber bize retile büyük lrederintize iştirak eden F akİt" çocuklara elbise Adliye Vekili Valiyi lanan cŞebir gezisi. programının 
hayre~ vermiıı bulunuyor: . . akraba ve dostlarımıza 87n ayn teşelı:- Fakir v~ yoksul çocuklara ya.rdun ziyaret etti önümüzdeki Pazartesi gününden 
Me~r Kral Borıs te Berl.inın ar- küre teessürllm1lz mini oldu~aıı. ba birliği himayesi altında bulunan şe1ı - Adliye Vekili Feiıhl Okyar ıifuı vı- itibaren tatbikine başlanacaktır. 

2ularına istemiyerek göz yumuyor ıhususta gazetenlmı tavassutunu rica riıni1: ilk mekteplerindeki tak1r Ye Tok Uyete gelerek vali ve belediye reisi irk hafta müzeler tarihi ıbedi• 
veya boyun eğiyorınuş . l ec1erı.. su!, erkek ve kız talebelel' için elbise - LOlli Kırdan ziTaret etmi.'jtir. Adliye 1 1 f b ikalar' b' ,':e .ı 

• !ile altoluk k •• !mı tır Bunlarla "-~·~'- d hıı b' k .. -~ . . de eser er e a r ın ır ... ısını. ı-
Evet... Taymis gazetesinin sivasi ı Oihl Nail Qiire1. &at· ııı.ııe O-.. P . um_ a ş • •=.u.u.u.n a ır aç gun •-nmız kin · haft d f b ikalar ' 
harririn g" Alrnanl Mıtlt · 7apılacak elbıse ve paltolar 23 Niııan • kalacağı ve tetkiklerine devam edece- cı a a a r ın, !kalan 

mu e ore ar, e- .,.. - da taıe'belere tıevzi olunacaktır. l!I anlaşılmaktadır. kınmi.le civar köyler gezilecektir. 

Tam ehliyetlileri ıekeıerinde edna tıir tahavvüıu ~: ~ 
d t bul etmiyeceğini ileri sürdü. ;\l~ il ~~ 

a ve &adı Cava ve Soır 'ltra adalarııı ,,1l 

Eminönü Yerli As. Şubesinden: ı şu veya bu şekilde japon nüfuz.ııP;. ~ 
940 ve daha evevlki ders yılla· tabi bir mıntaka olmasına nıôn• ~ 

rınd~. askerliğine karar verilmiş ve mak i.di. Halbu~ elyev.?' japoıı!)· 
, bu gune kadar sevkedilmemiş olan ~~ muhstemlek; ıle ~.şagkıdakıh:ı;ır ~ 
kısa bızmetlı ve askeri tam ehliyet- a ar ususun a muza ere 
nameli erler 1 Mart 941 tarihinde dedirle~: 1, fıı 
Yedek Subay okuluna sevkedile- 1 - Japonyayı bu adalara raP 
ceklerdir. 19/2/941 Çarşamba gü - decek bir kablo tesisi. , lıı 
nüne kadar vaziyetlerini tespit 2 - İki memleket arasında ıJlııP 
ettirilmek üzere mezun olduk- lazam hava postaları tesisi. ti 
!art mektepleri gösterir vesi- 3 - japon mı.surunun bııralıı ,1 
ka ile şubeye müracaatları. muhaceret v.e yerleşmesine ç 
Gelmiyenler hakkında kanuni taki- müsait tedbirler ittihazı. 1, ' 
bat yanılacağı ilan olunur. 4 - Bu müstemleke mahs111 .r 

rinin meb:nılen elde edilebilıll"'ı1 
D. .__'" dı İb · Muk 11 ·'- · '-lıç d b ile ni temin edecek vasi imtiyazlııl ıye, ""6 .r . nı a e, uır "-' ar es açıyorum. Dileniyorum... Halime Bi rmünasebetle ,evvelce de ar-

Cellat, her an halifenin yeni emir Kahirin kellesini uçurabilirdi. Fa- merhamet ediniz. japonlara verilmesi. p 

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

Yaz.an: ZIYA ŞAKIR 
Tefrika No, 52 

l · · t' u·-· · · kt d kat o, bö·yle yapmadı. Kahirı·, yaka- zıetm~tik ki Türkler. tarih! bir va- 5 - Balık avlamak hususıı0 L erme ın ızar e ıgı ıçın, uza a e- Diye ıferyat ed ed .. .. ı• 
' e e, surunmeye zife ·r tt'kl · k t t' · ı'aponlara g-'• sal~'-ı'yet 11•1 b ğildi. Bütün işkence aletleri yanın. sından tutup saray kapısına ikadar başladı. Senelerce sefaletin bu de- ı a e > erıne · anaa ge =~ ~~. "" 

da olduğu halde, derhal k""UP gel- sürükledikten sonra, sokak orta- . . !erdi. (Ebamüslim) in kılıct saye- ınesi. ,.,. il 
-y rın gırdabı için tahammül edilmez · 6 · pı,... di. sına kadar attı sınde teessüs etm~ olan Abbasi sal - ~apon mamulatının bu 111 

İb ıztıraolar çekti. Nihayet günün bi- tanatının payı'dar olmasını temı·n temlekeye daha vasi bir sıır< _. l)ı 
O zaman ni Mu.kalle, (Kahir) i - Sen .. Allabın sana ihsan etti- l< .. 

- Ne aia ... Şu halde, ben de ona nında bir müfreze aslrer ol,ıiuğu gösterdi: ği nimet ve ikbalin kıymetini bil. rinde ecel erip yetişti ... Ölüm, o- etmek için, her fedakarlığı ihtiyar girmesini temin edecek pay ve ııı 
benzem~im. halde, sarayın kapısından girerken - Çabuk. şunun gözlerine mil medin. Bu acı cezayı hakkettin. Ar- nun içn en büyük saadetti. etmekle beraber, Bağdat sarayını tenjan ayrılması. o~ ~ 

Diye, mırıldandıktan sonra, ora- bir tek muhafız bile ona mani ol~ k tık, mükadderatına razı ol. Sokak- (KAHR • · iR sıkı bir kontrol altında bulundur- Görülüyor ki siyasi bir utıalı ·~· ~ 
d k · temedi çe · AMANE) ISMJNDE B maksızın ı·aponlar Fclcmen'· Jldıe' 

a duran erkek "". cuk kıyafetinde- ma LS '. Çünkü halife, zali- lard .. .. KADIN d k dil " ,. Diye, emretti. a surun... iN OYNADIGı ROL mayı a en · erine vazife edin - IJ.'8 
ki genç cariyeye: mane hare'ketlerile herkesi ken- d. b • dı . 1 di distam müstemlekesini ik . ıet 

dl.nde nnefret etti,.,,.,;.tı'. Cellat, bu müthiş emirden o ka- ıye agır · Türkler il h lif 1 ----'· mış er r. kendilerine bai!lıyacak tedb11 

Ya• Gu" l. Çab·-•- ı..... b. - •• ....., Ka e a e er ar••:m""" En b" "k 1 hatif l ~ - · am .. · """ ..... na ır Ib. . M k 11 h' dar korktu ki bir adım geri çekil<ii. hir, cidden bu acı cezayı çek- . uyu arzu arı, e eri bir · d d' ı · 
nı u a e, ıddetli bir sesle . . •bll§lıyan ibu ça_rpı.şma, daha vahım takım (Tufeyı·ı) lerı'n ellerın· de.ıı peşın e ır er. ·ıeöl o 

şarap ver. Gülamların şerefime i- Kısa bir tereddüt anı geçirdi Ji'akat tı. Hıç bir hükümdarın uğrama- A t ı .. d f koJJ11 
sordu: . .. şekiller almak istidadını gösteri- kurtarın k b ılı' .. vus ra ya mu a aa 10••' 

çeyım. _ Allabın kahir ve gaUJ'bına bu tereddüt, uzun sürmedi. Kahirin dığı hazin bir a!kibetle, sokak orta- a tı. Fakat una, · ır türlü de ciddi tchlıke kar~ısında k• el' 
Diye, bağırdı.CE!indeki harbeyi müstahak olan (Kahlr), nerede? .. üzerine atılarak bir hamlede yere larında senelerce inim inim inledi. = .. Buna da, ibalife saraylarından muvaffak olamıyorlardı .•. Her hali- ve ona göre hazır oluıak ic•P ,, 

bir tarafa attı. ariyenin getirdiği yuvarladı. Göğsünün üzerine otu- Halk, bu adamdan o kadar nefret . türlü eksilmiyen binbir çeşit fe değişmesinde sarayı bu · tiği kanaatini resmi bir be~ aP" 
=rabı bı'r yudumda içt'·kten sonra, Hiç kimse, cevap vermedi. Fakat rarak onun gözkapaklarını açtı. E- t · t k h' saray dalkavukları sebebiyet veri- '. . muzır ,- • k k il tit . ki e mış i ,i ıç kimse ona sehabet uruıurlartlan temızledikle'"' halde nıe ile ilan etmiş bulunuyor· l'~ı 

or u e rıyen parma ar, hali- ı· d k' d · ilin' · • ·b· · · d " ' dB 
yere yuvarlandı. .. Muhammed; ö- fenı·n bulunduğu '"'onu gos" terdi. ın e ı emır m ıgne gı ı stvrı etmedi. Himaye göstermedi. Başı- yor u. kısa bir zaman zarfında aynı un Bir Londra telgtafı da sııı~ .. ,.,,. 

"'" ucunu, Kahır· ı'n g"~bebeklerine ba- H lifel k dil · d · f • - ' 1 
lüıi ü en esinden yakasını kur v~ nı sokacak bir yer vermedi. a er, en ermi aıma elıı- bahri üssüne bir japon tera ~· 

1 n P Ç ' - Ibni Mukalle ,elinde yalın bir t d Ti.i' 1 .. t b' "lık k t 
1 

surların yeniden türediğini gorü- .. k d 1 . k' ,e ılı ' 
tarmıştı. . kılıç olduğu halde o salona atıldı. ır ı... yer urper en ır çıg Kabir günlerce aç kaldı Artık e uçurum arına sürükliyen bu 1 b d . . nun uza a o sa ıın an 
Cenabı Hakkın, (Kahir) e takdir !sarhoşluktan bitkin bir halde bu- yükseldi. Her gece, bir çok maz- cami k;pılarında oturarak; sefil ve muhteris zümrenin ne za- y~r ar; una ~rın. denn hayrete- malini derpiş etmiıı buluııu)~r~JI' 

ettigi ceza, gecikmedi. O, o derin Junan Kahiri yakasından tutup lılmların feryatlarına makes o-- - Ey insanlar! ... Bana bakın, lb- rarlı mahlllklar olduklarını anlıya- diyorlar .. bu hılekar ve dessas a· Diğer taraftan buna ınııvaı bel' 

gaflet ve sarhoşluk içinde iken bir· kaldırdı. ~n o muhteşem ve müzeyyen sa- al İk nuyorlardı. Ve Türklerin de İsla- damların entrikalarile mücadele et. rak yi·ıı· e R. euter'in verdiği b• ıııif 
nun altın yaldızlı kt>bbesinde, ret ın... halinize, mağrur olma.. . t d ... . mekten nefret ve ıstikrah duyuyor-,lere gore ıaponya Sovyetıcrle .,,J 

denbire Türkler tarafından saray _Çabuk.. sarqm celladını çağı- korkunç ve acıklı akisler husu.le yın ... Dün, (Halife )nizdim. Size, rnLye ene erece sawik bir unsur !ardı b tl · . d" it . çalı~ t.ird' · nase e e.rını uze ınıye 
ge ı, hükmedi ·ordum. Bugün de, size el olduklarım takdlr etmlyorlardı. Daha var) Devamı 4 üncü saYf 
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c:-_ GÜNÜN --:1 
1 SiY ASI,,. ASKERi 1 
\ iCMALi ' 

Y i 1. l · d• • İ f b h B Bir, Mayıs tz.sviri 1 
ugoslav ı· H.A.,.V.~HARIB ita yaya·~ ~.r.ı- Bur~~~t:~::nua~~~as!ve ener a çe u gün su?.ı~~y1~"::rhı;:ye~i~.~l~ir~n~!:: 

nazırları stı a ıman arı en paraşutçu erı•skerl.vaziyetln bir icrnalıni yapmak ve B .k b I dı: 
[ 

b b ı d 

. halta ıçind.e cet'eyan eden hadıselen bır eşı taşı yene ı· ı· r mı· Şımarık suratlı, yaygaracı ve 
'-v htıku Baş Larafı linci sayfada] om a afi l 10/11 şubat gecesi lngiliz paraşüt defa topluca gözden ııeç.irmek herhal - CI\ k k k I . k " · ah ~ı-· · de !a dalı la kt 'I 

0 U U çıçe ·]erile etin1:ı;j ,,uı-
4rı"· metinin ve ask. eri makam- çilleri S<)at 22.30 ile s:ıb ın "'ısı a- .. Y 

0 
ca · ır. cık! t "·n·~ıı hattı harekeUni tanzim e - rasında K.ala,b. riyad.a Lucano mın- ta~':nıı·ı·eanlıntanehl'~enıey.e habald ehraleberr Uıezakrw· aarkslı. ıyan u anmaz ve rüküş renkli 

"" esası d d.. ~ ~ Bazı oyuncularını oynatmıyacak olan mayısı •. 
~. 1 noktayı teşkil eylemiş - Malta a ası ort takasına ınmışlerdır. . . . olmadığını meydana çilcarmıştır. Sim- E" b 

J 
• •• ~ d Otomatik silahlar ve ınfilak mad di, bu havoyı yaratan ~mıllcr ve bu j t b 1 ger, unu bobstil şairlcrdea 

- y defa hucuma ugra 1 - hh b 1 b . h . h b 1 • ___ .... ,.. s an u şampiyonunun ilk magv ıu-bı"ye- biri yazsa idi zavallıyı, •ı'mdı· lıcr-
~ . ugoolavyanın üçlü pakta delerile muce ez u uııan u pa- mu eyyı.; a or en yayruı k._,.- , 
\o,,,."Sıt· hakkın. da Alman talebi, dip Malta 15 (AA) - Dun neşredı· raşütçülerin maksadı, indikleri mın ora,tmlmaktadır. ti tatma S 1 yakin bir ihtimal Saydır kes sarakaya alırdL Fakat, bunu 

..... Ot h len rn..:.. •-Lli.ğ•. ta·kadaki su tesisatını, demiryo!Ja. Zhatenalın, Japonyanın Amerilcaya ka~·d·ı )'11%an, galiba, hayli olgıın ve Pİ§· 
güre "" tna fıllerdeki düşüncelere ~·~ ..., . .. .. . cep e as• mantıkan da pek varı Lig maçlarının cereyanı esnasın- dar ikincilikten aşağıya d;;,me-
loıı' uoyle bir iltihak, Mihverin Düşman tayyareleri dün gece rını, kopru ve yoiları. t.ahrıb etme.k görülemezdi. Niıeıcim, dunku icmali • da tehir ~ olan oyunlara bu den g-elmiştir ki bu da büyükbir ~ı;,:e muhl arrdairlerden biri idi. Ma-
4 11~an.la.rda büyük bir reklam- Malta üzerinden dört defa uçarak idi. Ormanlarla çevrilı çukur hır lmızde de_ bu noktay• tebarüz etti;miş, hafta başlanıyor. ffak.i . a n ay arın n biridir. Hatta bu 

"'n tti d to • k b t kt bun Mih anı l··ı ~· muva yettır. yılın tatlı d'll' "l .. ı·· · ~tin ' gı •ebedi dostluk. siya- bomba atmışlardır. Devriye avcıla· saha a praga aya as 1 .~n .:ı"n~ ı. un v~. Y ımcı .blr_b 0
. ve vır Hiç şüphe yok ki bu mevsimin y 1 en 

1 
" gu eryuz u, Dll! 

~ ne:~ağınen bütün Yugoslav hal nnuzdan bin projektörlerin ışığın- ra çiftlikleri işgal eder~khkolyluklerı ~. o~'t:a:u i::;~;as~~Y~";~.:.rm:~ en mühim ve heyecanlı maçı bu· a nız şunu da işaret edelim kil lwlı:ulu, en cana can ve kana kan 
kfı<oUınde hiç de sevilmıyen bir da bir d;;~nıan tayyaresini hasara hareket edemı}'{'C .. ek. bır a e .. 0 Y· yollarile temin eden' ve bu ı·.ı·bacla ab- .. ıJa ak F b b B "k Fcnerb~bçe .0~ b?'ind':.."?n hafta- katan aylardan biridir. Hatta bu ""'Y Yet -r· d p t 1 d b ~n yap c ener a çe - cşı • lard_ a his.sed. ılır .. bır degışildik var.1 ı'tı'barla ona, on bır' ayın hır' sultaw 

olacaktır . uğratmıştır. Sivil binalarla hükU- mı:_şlar ır. a_;a,<ru çu er en ırı.,a- lukaya karşı pek hassas olması !Azım ta d 
he] ll.F.smi TEBL1Cz mele aı·t bı"nalarda hafif hasar var- ,yagı kır. ı_ldıgından bu çıft.lık.. gelen. b.ır ~dala. r memleketidir .. K.uv - ş ınaçı ır. k şıl O ila • Fikret mustesna - elde mcv- demek de caizd' B"' l ld • " ak lm b Şimdiye kadar yaptığı ar aş· cut oyuncuları tam yerlerinde ha ır. oy e o ugu 
llellltad 15 (A.A.) - Havas: d Ü kiş' ··ı . ed ki{ yara- !erden bırınde hır ı ış ve ıraz velli bır denız devletile harbe gırışme- malarda bir tek fena puvanı bile oynatmaları. ide ve hem ortada gerçekten 

'·l·rıgtadda anca·k bu sabah gaze- l ır. ç ı o mulş, y 1 ı d· ı b .. sonra orada tevkif edilmiştir, •i ilttısaden boğulması ve mahvolma - d b . yaygara~• cıvık s tl "', anmıştır. Yara anan ar a. n ırı sı demektir. Japonya, bu vaziyeti, an- olmıyan Bcşiktnşın ken isini eş .. .. . • ..., ura ı, vara yo· 
!;.. e nesred'lı · ı · t b '--·! . . . • Bu tahavvulu Fenerlıler naıruna ga derimizi ı· · · ki "ille~ ' ı nış o an rcsmı e • bir sığınağa iltica etmemiş uu U· cak kendisini ka111ısındaki devlot veya pu\'an farkla ikınci vazıyettc takip ı b" 1 . . ' e •mızı gı.cı ıyaıı, 
'I v~k'l h · · Q İ k . ır ""Y er yapabılecek bır 1·-lkın- k 1 k. 
''"" ~ 1 ve arıcıye nazırının nuyordu. r a şar müttefiklerden kUV\'Ctlı hı',,_,>tlig'i za. • d F b h k nctı ·- ... nmçı ıyan anunlar d k ""irı • e eıı ener a çeye arşı ne - ı nıa hareketi olarak lrl:ikki edı· 0 • ·· · urur en, 0 

~ lleYayı ziyaretleri öğrenilmiş • İsti!' !" 1 bo balandı man yapabilirdi. Halbuki, bugiın -in- ce alacağı herhalde çok merak e· ı . y guzehm mayısa karşı yapılan bu 
•· . tghof mülakatı, resmi tebli· _a ıman arı m (Başı 1 inci sayfada) gılle.re, Avustralya ve Yeni Zelanda ruz.. 1 Ü ed ki' l\J "' gıı Lo 15 (A.A) H Neza 00 dilecek bir hadisedir. ! cum n en san . ıayısa şıma· 
cııt re, ikı millet arasında mev • . ~ara, ... - ava • d lidir. Müstahdemler arasında ise uz kuvveUerini. kale almasak bi - Yalnız son günlerd B ·kıa t ık ~ aıı·ane • . . . . . . retının tel>lıgı: e. .. . le- Yalnız, Amerilca denız kuvvet - Acaba Beşiktaş şimdi)'C kadar 1 k d .. . e e:,ı ~ a· r suratlı, yaygaracı, cıvık koku-

k vı dostluk zilınıyeti ıçın- Dün .. d .. t 
1 

. iz Calais buyük bır devlete karşı harb tec - !eri japon;ya deniz kuvvetlerinin fev- devam ede gelen galibiyet silsile-

1

. ım.ı~ a ~~zı ~iihiın oyuncuların lu, utanmaz ve rüküş kıyafetli di· 
~ ııı.'.__ lrı<"!nleketi aLlkadar eden ba gun uzd ayydarkle enm h" rübsei olan ancak pek az pilot var· kindedir. Yeni tayin edilen Japon . b" . . . . il. ed-ek' gere verı en arar ve gerekse bas yen zat mayısın arkasından ge 
, ._,lel ve Den He! er 0 arına ucum sıne ır yenısını mı ave L~ • talık 'b" eb 1 • • •ır .... er üzerinde cereyan eden . . . He!· dır. Y","m Va.şi.n~n cefiri Amiral Numu - Yoksa Fenerbah~e mağlubiyet a· lı:I gı • .. silk: lı:e~~".,. oyruB ya~ya- len hazirana, tenırnu~a, ağw;tosa 
~,~'_ti4ıne olarak ~österilmiştir. e~lerdır. Bombalar.n Den Ortaşarktaki İngiliz hava kuv - ra um. re.sıcumhur Ruzvelte ltımadna - b ca arı goz e o.euır. u vazıye- ne diyecek acaba., O ı d di 

ıı...':".°dilik elde edilebilen pekaz derde .. llın~da.ve benUerde patla· vetlerine gelince, bu kuvvetler Af. mesını .takdım ederke~. söylcdıgı soz- cısını tatmamş olan Siyah· eyazır 8 'k tak · nara a ye-ı:...""lııııata .. . dığı gorıilmuştür. Ayrıca lımanda . . 1"rle reısın buna verdıgı cevap da, ev· takıma karşı galip gelmek sureti· ın ".'' taş • unındaki um~·•- ceği muhakkak şudur: 
:"l'!bb- . gore, bu anlaşmanın ilk . . . . isinin kıçına rıka ve Arnavutluk cephelerınden velki gün yopılan sun'! ve gergin ha- 1 h" b" kl"b . 1 b' hcngı bozacagına ve Sarı • larıvert Arsız yüzsüz utanmaz kepaze 
~lgı.ausu, Berlinden . değil fakat demırı~_b_ır ıaşe ~~;ı . tr. başka yerde faaliyette bulunmak vayı hayli yumuşatmış bulwımakta • be b:.ç ırıı· u e n';"ıp 0 ;ıyan ır hesabına kazanma ihtimallerinin kart, b~ruşulı: ~uratlı se;leri kua'. 
halici ddan gehnclctedır. Yugoslav tam._bıı ~a.bet ka.r~rnış sahili ihtimaline karşı koyacak kudret • dır. 3

. ıyar kuga ~-•~-aşaca · .. 1 'k" artacağına bizi inandırır. lasıca mundar ayla~düs kokulu 
1-l'J, hsıyasetinin mes'ul zimamdar· Dıger bır tayya:e, Norveçt l tedir. İSPANYANIN BUGÜNKU.. işte o yucuıasınııza oy e ı ı U 1 .. .. .. .. ' ' 
%, arbın Balkanlara sirayeti tak açıklarında bır duşman pe ro gı:- Bir müşahid, Alman hava kuv - sual ki cevap verilmesi biraz güç. l mum_ olarak şoyle duşunuyo· ıs.~rg~ bakışlı, hınzır cadı suratli, 
~~~e Almanyanın Yugoslavya misini bo .. mbardıman etmıştıı:- Hu· vetlerinin, garptaki vaziyetini teh· VAZiYETİ Bu mühim maç hakkında bir ruz: Beşıktuş lig nıaçları başında· yuzlerıne baktıkça tüylerimiz di-
t.. "'lld k teak p trol geııusı ateş- 1 tahmin yürütmeden evvel evvela ki to~luluğunu meşru sebepler do· ken diken olan ... 
"'l\ı, 1 a i niyetlerini anlamak is-

1

,cumu mu •p, e . likeli bır surette zayıflatmadan İspanya devlet reisi Fraoko Muııso • layısıle ka t t D'" t f .., Cl'd' J · · d kalın•• ve denrze yayılan iki" takıının halihazır durumlarını pa ınış ır. ıger ara - T-bibte bata olmaz! derler aın· 
ı., \' ır. Belgraddaki intibaa gö er ıçın e -. ~arkta İngiliz ha,·a kuvwtlerinin !ini ve Peteu ile mülAkatlarda bulun- t d F ..., 

'

Ugo· 1 d trol yanrruya başlam••tır go'"zden geçirelim. an a ener biraz kendine gel· ma bu kadarı da fazla deg'il mi? 
0 av evlet adamları, Al - pe . . . ~ · kudretine müsavi bir hale gelmegı"' duktan sonra memleketın' e do··n· mu·•tur·· . · b Yad 

1 
h b hare • mı~e enziyor.Şu halde San • laci-ııt.._ an, Yu""slavyanın kendi Tayyare erıınız.ın. ~ps~ u • ümid edebilmesinin ço' k şu'·pheli ol- Bu z;yaret ve muJ•katlar hakkında, Be§iklaş güzel bir kadro tanzim t kım Osman Cemal Kaygılı ~'nd <>- Ilın dö tur Bu ha • ver ta bu avantajdan htifade 

'ıı .a .Patlamak tehlikesini gös. kattan sa en . ~uş. · - duğu fikrini bildirmiştir. hatta İopanyada bile verılcn hiç bir ederek lig maçlarına başlanı'*tır. t · 
''~ lı.ldiselcre seyirci olarak kal- rekat, evvelce bildırilmış olan av- ERLİNDE VAZİYET NASIL malumat yoktur. İspanyol gazeteleri i- Yavuz ve İbrahim gibi biri enerjik c mesıni bilirse maçı kazanır. 
flıııı bı lrıiitnkün kılacak teminat al- cı faaliyetlerinden .ayrı.dır:. B . talyacun Ispanyaya yaptığı. yardımlar- diğeri kafalı iki bek, sonra Hüse- Pazar günü Şeref stadındaki SÜ· 

ile ır vaziyette dönmektedir. Resmen bildırıldığıne ~re, Gel· GÖRÜLÜYOR dan bahseden yazılar yazmakla iktifa yin, Halil ve Rifattan müteşekkil leymaniye - Vefa ve Galata,aray • 
~ad 15 (A.A.) - D. N. B: senkirchen'deki petrol t~ısatı ~e Bertin 15 (A.A.) - Bir hususi etıniş1"rdir. Yalnız İtalyan gazeteleri haf hattı, Şükrü, Şeref, Şakir, Hak- İstanbulspor maçlarının derece Ü· 

Japonya da har
be karışacakmı? 'tı"l!e e]\jJ B. Tsvetkoviç, bugün Dui.;bergruhrort nehir lı~an.ı, dun muhabir bildiriyor: ve radyoları bu mülakattan fazlaca ,.., kı ve Sabriden terettüp eden hü· zerinde bir tesirleri olmadığı için 

l!ll'vat" .sonra başvekil muavini ve gece bombardıman harek.§tı esıı~- Balkanlardaki vaziyet bitaraf ehemmiyetle babselmekledirler. Bu a- cum kısmı.. 0 
kadar dikkati celbetmiyecekle-

i· ' hderi B. Maçek ile görüşme· sı.nda lngilız hava kuvvetlennın müşahidlere pek karışık gözükü - rada Bari radyosu da, İspanyayı İtal· Siyah • heyaz!ılar yukarda say- rini tahmin ediyoruz. 
buıı.uımuştur. hücumuna uğrıyan hedefler ara- yor. Gelen haberler birbirini nak· yanın müttefiki olarak harbe gırmek dığıınız elemanlarla güzel oyunlar Gerek Beşiktaş ve gerekse Fe-

(Baş makaleden devam] 
metmek lazımdır. Nitekim, Singa· 
pura 90,000 İngiliz askeri sevkedil· 
miş, Akdeniz sularında bulunan 
Avustralya harp gemileri Avu•· 
tralya sulanna dönmüş ve Avns
tralyada husule gelen endişe yü. 
zünden, Ortaşarka sevki mukarrer 
kuvvetlerin bir kısmı, biç şüphe· 
sfa, orada kalmışlardır. 

A sında 'bulunmaktaclır. zeder mahiyettedir. Hariciye neza- üze.re bulunduğunu söylemekte, İspan- çıkararak bugüne kadar geldiler. nerbalıçe takımlarının şöhretlerine 
il' t'\fna vutlukta reti bu hususta kat'i bir malumat :yanın muk<ıdderatını Mihvere bağla Bcşiktaşın en biiyük meziyeti layık bir oyun çık.armaları en bü· 
<' Afrika harbi vermek istemiyor. ~fyada Alman <lığını mevzuubaııs etmektedir. kararlı ve anlaşmış olmasıdır. Bu yük arzumuzdur. 
·ı •·"'"" [Baş tarafı 1 inci sayfada] ltayyarelerı bulunduguna daır ge Halbuki, diğer taraftan Kolombiya takımın miidafl\a kısmı haflarile o Faruk Erer 
" """--'

1
11%eUe neticelenen maballl (Baş tarafı 1 inci sayfada) len haberler hakkında sorulan su radyosu, Franko - Mu.ssolini ınülA-~;~terı katından bir neti.cc beklenemiyeceğini kadar iyi anlaşıyor ki bu yüzden 

I· ~~-•20~ü:r"":ıdt' o':::av~: sara uğratılm~tır. Falıat bu vapur- ale hariciye nezaretinin salilhiyet - Vişiden gelen haberlere göre, İspanya· kalelerine gelen hasım hücumları· 
......,, her türlü harp malzemesi iğ- lar hala batımamış vaziyettedir. t. tar memuru, sual askeri mahiyette tun harbe iştirak edip etmiyeceği hak- m çok defa büyük bir tehlike ha· Ber}inde büyük 
<\~ •ttıı.. aşe depolan ise ateş aJ.ını.ş bulun- telakki edildiği için cevap vermek. kında sual soran gazetecilere general line gelmeden geriye atabiliyorlar. 

cı, ~o~ 15 (A.A.) - Atina ajansı bil- maktadır. Muvaffakıyetle tetev· ten imtina eylemiştır. Frankonun <hayır!• demekle iktifa et· Sonra müdafaanın gayretile yük hava taarruzu 
ı;.., . B't f t ı lk ı liğıni bildımıektedir. 1ıı,.,;,"ll1J.rn.ı ı:>- vüç eden bu hareket, cenubi Afri- ı ara gazc ecı er Ba an arda Jeriui hafifletmiş olan muavinlerin 

"."'1.ı ~nnıyet nezaretinin ı• şubal ek k d üh · h"d l İ h•+-• ~ l'osıııı teb)4i· ka hava kt•vvetleri ve İngiliz de· P ya ın a rn · mı a ise er vu· YUGOSLAV R CALll,..., nyni zamanda hücum hattile gıp- (Baş tarafı l ind •aylada) 
~'< ~n tyyareıe~ı Gırıd adasının ' kuvvetleri ile çok sıkı işbirliği ku bulacağı fikrindern_rler. U~u~ ALMANYA SEYAHATİ ta edilecek kadar kıymetli bir ya· Birkaç hafta evvel Wilhelmsha-

. 1l lliııe neticesiz bombalar atın~- halinde yapılmıştır. kanaat Balkanlarda halen ınuhım kmlığı var. Hele forvette genç ve fen üzerine yapılan taarruz, bita· 
~'~~ d!lıiınan tayyaresi Anta mınta- k bo b 1 d bir askeri faaliyet mevcut olduğu Bu haftanın mühim siyasi hMisele-..,.0, • otlayan siıriılerle ameleyi bom- Rodos te rar m a an ı merkezindedir. rinden birı de Yugoslav başvekili ııe kabiliyetli arkadaşlarını çok güzel 

1 

r~f mahfillerin .. aldı.~ı maliımata 
r >ıııc,.ınan. etmış· 

1
. z . t h t Kahire 15 (A.A.) _ Orlaşark· harıcıye nazırının Almanya seyahatle- idare eden Hakkı gibi nef's bir mu gore çok uzun surmuş ve çok şid-

,. "\lt', ır. ayla ve asara . '. . C'idı.r. k d tl' lm tu H t d ı\tı taki Ingilız hava kuvvetlerı umu· hacimin bulunuşu birbirini ta ip. e ı o uş r. asara ın son e-
W ~,ı. na, 15 (A.A.) y . t . 'L t af da d" ak JAPONYA Yugoslav ricolinın Alnıan;yayı zıya - eden galibiyetlerin en büvük sırrı· rece ehemmiyetli olduğu bildiril-
,ı· ~l lııg;ııı; - una~ıs an- mı kararg .... ı ar ".' n un - ret ederek Hıtlerle uç saat süren bir " 
..,. ltğt: uımıml karargfilunm şam neşredilen teblıg: . . miılı!katta buluıvnalan hakkıııda, Bel- dır. mektedir. 
•·~ in . Rodos'a yenıden şıddetle hıicum [Baş tarafı 1 ıncı sayfada] d ady . ln b .ı... Hulasa şampiyon takım güzel Almanlar da topyekUn 

hava 

Bununla beraber japonyanın 

Sovyet Rusya ile anlaştığı, Çinle 
mevcut ihtilafını bal imkanını bn· 
Jabildiği takdirde, harbetmekten 
çekiruniyeceği de muhakkaktır . 

Abidin DAVER 

Kibrit fabrikasında 3 ıaat 
fazla çalıtılacak 

Ankara, 15 (İkdam muhabırin· 
den) - Kibrit fabrikasında günde 
üç saat fazla mesai yapJması Ve· 
killer Heyetince kabul edilmiştir. :v a.. gıhz h h . . '1 J gra r o.::.u, ya ız, a~ ~mleket- harbi h lanma.kt dı la ıJI' ""P hn ava kuvvetlerine men· edilmiş ve tayyare m<'ydanların- arıcıye nazırı B. ., at_s.uoka apo~ !er radyolarının verdıkleri malumatı çalışarak bugünü bulmuş ve birin· ne 82'r a ı: r. 

~~l lllbardıman tavvareleri Te- da buy' ük yangınlar ç kar•lmı~tır. \ya ile So\•yetler Bırlıgı arasındaki 1 ki tr kt""'' ~ıe d . ciliği halı: etmiştir. · --------------------------
,. ~en'· ,,,, .. b ti l"h k . ..J • na c ne p.olr. "";ı ra yosuna göre yuk d . ın şimal mıntakasındaki Benına'da 14 ve Beı .u'da 4-0 tay- munase e erın sa " e.'<OC>uecegı b ı•k İn 11 1 Ro ' Diğer taraftan ar a mezı· ' 

(
i' ı. an t.ı-_, . hakk d .. "d ld . .. l u mu• at, gı ere 'e manya a - 1 d B 'kt Her eserleri kudrete bır nümune ... Her filmleri şerefe 
;r 'lln &iln ~datı üzerine dun bü- yarenın işe yaramıvacak bır halde ın a umı var .o ugunu soy e. rasındakı munasebetın kesılrnesile alA· yellerini sıra a ıf:ımız eşı aşın 

ll<!1;., 
1 

buyük bir muvaffakıyetle ..nrüJdüklerı bıldırilm~kted r mıştır Nazır bu munasebetle şun - kad rdı Halbuki Kolo b hasmı Fenerbahçe ne yapacakhr? bir yükselış olan 
;Jr ı.. e eıı . .,- 1 . 1 t a r. ' m ıya radyosu ed O d t t 
_... j'.'ilard en şıddetli hücumlar yap- Evvelki gece Bın;:azı'ye duşman arı soy em•, r: . . . bu mülakatı bOsbutun başka bır şekil~ V.e bale~ ne bald ir? nu a e - 1 FERNAND GRAVEY - CAROLLE LOMBARD 
"' 'ti •r 'l'o ·ı · h . ım· l d. •-Son ·tler Japonya ıle bır ti- kik edelim· İlk defa l k b .. ilk b. f'lınd b. 1 li halin. P mevzı erıne, are- tayyareleri hucum e "i eı ır. . . . .. ele te!sır etmekt.edır. Kolomblya rad· · ı o ara uy ır ı e · ır eştiler. 

te ı. de bulunan motörlü nak B ı Alın tavvarlerı olduk- caret muahedesı akdı ı~ın muzake. H'U y · Fenerin müdafaası ötedenberi A lla f\.Olla - un arın an . el d b l h kk yoşuna gore, ı er, U&'ru>lavyadan, 1- B •• LALE J •• • • 
, lara rına, çadırlara, askeri bi- lan zannedilmektedır. Bazı evler'r erın venı ~n aş aması a ın- talyan - Yunan sulhu için tavassut ia- çok zayıftı. Yalnız Ta_c'.nin San-1 ugun Ue gorecenınız 
~l il.' Tluzı ilP Glav araS1ndaki 1 . . . t ,da bır teo;ebbustc bulunm~lardır. ,temışlır. lacivert saflarına geçışı bu uok- 6 

(Fransızca) ıl.ı•· ıeriııde b 
1 

il . h 
1 

ıasara ugıam"i ır. . 'Ba~langıçta Sovyet makamları Ja· ---------·---- sanlıgı· kısıncır tel"'•' etmiştir. Di· 
, 'l İtaJ u tınan crı at ar· Kahıre 15 (AA.) _ Iııgılız hava h . t' .. .... 

SKANDAL KORKUSU 1ıtt ltöy .~an lıazırlıklarıyle Kam- kuvveUerl umun;i kan1rgahıııın tebhııi: :~ya~ınd u;n~~~ •:ıen şuphe sının dıplomati.k muhabiri yazıyor: ğer taraftan da Ankara Demirı>po-
0~, '<r at Undeki hazırlıklara bomba· On ıkı adada, 13/14 .ub•t gecesı, In- ıyor_a~ ı. a a 0 ovadakı Ja İngılız. Japon münasebetlerinde lu bek Şevketin İstanbul& gelerek 
if 'lça~lnııştır. Top mevzileri çok giliz hava kuvvellerıne mensup bom- pon buyuk elçısıle B. Molotof ar_a. husule gelen mütezayit gerginlik Fenerbahçeye girişi bu klüp için 

ltılı§t~rll llıitralyöz ateşine tutul- bardınıan tayyarel"'ı, yenııdm mhuvaf· sındakı anlaşın~. derdınle~ektedır. hakkında salahiyetli Londra mah- bilhassa milli küıne arifesinden Mevzuunu meşhur bir YıJdıv.n lüks ve eGrar dolu hayatından 
l: . fakiyetle tayyare meydan arma . ucum Bu anlasma ve ıtıma zihnıyeti Sov fellerı· bu .. son zaman! rd k el"kki edil r 1 çılgın bir aşkın sarsılmaz cesaretinden alan Parisin barlarında 

il' it "vellti. .. etmişlerdır. Burada şıddetlı ınfilfilclar etlerde Japonyanın hüsnüni eti .. . gun . a açı an büyük bir kazanç t a me •·' başlıyan garip bir aşkın ronıaruclır. 
ı. aı'Yet•- gun Berat mıntakasında ,·ukua gelmiş ve yerde serpili birçok y kk d h 1 1 'tef hh .. y mubalagalı haberlerı teyıd edecek lir. ·ı DIKKA. T·. İki Harp J'urnalı ı.:-'en.· 
.. ,.,. .., but ta · ha ın a ası o an suı e um za şekild h h gı· . b ' . . klı:ül vuu 

.•' ~, 'lf l . unan bombardıman tayyareler arasında bir cr.42 yyaresı . . . e er an yenı ır ınkişaf Ömer Esat, Filı:reUea tqe .. 1 Tür' k Bri p 
•• :'illy•~e eruni:z 

200 
Machi t"'inde tahrip edilmiştir. ıl oldu'kça daha zıya<le kuvvet bu· görülmediği.ni söyleme. ktedirler. eden haf' hattına gelince: İtiraf .,. - çe ·tiş araınunt Jurnalda en son harp v&k'aları. 

1. · -• a '>' ı kt r 2- İngiltere harbe nasıl hazırlanıyor. (Türkçe). 
~lltı. v.cı tayyareleriyle ı...~ 1• Merkezi Akde:ıtzde. deniz tay7are- aca ' " İngiliz hükiimetı Uzakşark me- denm" ._, bu hattın vuifeal çok ti ı.., ·..,lard ~. ı k ı d ~ LONDRADA DÜNKÜ ., Bugun·· saat 11 de U!nzilitlı matine. 

• . '"<! .r Cere ed ..... !.,.imiz. iki destroyer re a a ın e ,,.,,_ seleleri hakkında Holanda hü ..... ,_ ""'ç -e bu"yu"L"'"· Ç"-'-'' ev.eta ~~------••••••••••••..iıİııı•••••.I ~ t net· . yan en muua- . b. etmiş e va- ·"=ıe. 6- • ... ~ unau 
ç llıii .ı ICesinde 'ki""'· t den dort vapura ucum v · MÜTALEALAR ti ile sıkı temaslar muhafaza et _ F-Ar Lor kıs-·--'• - Rebi müstes-"'elller ı .....,..man ayya- purlara lam isabeUec kaydolunm~-ı . ~ ,, ....,.... .--

,. 

,,_ içinde düşürülmüştür. tur. Londra 15 (A.A.J - Royter ajan- m<iktedır. ~:t~;ö:::~ s:;e!',~: ir;:;,;~~e;::! 1 Bu g8D S A R A Y SIDemaS1Dda 

S 
8iiYiik camiinde ,bir kısmı Süleymaniye bir oolü.!< asker ayrılarak: oyuncu yoktur. Bu yüzden hücum WİL 

1 hlt taAzrihi ~omanN: 23 ı o·· ld- •• - ••• -d= ?,I camiinde din namına ıcrayı ahkam - Dükkanlar açılsın, kımse ışın- battı daima muavinlerinFin üzbcrbine Ve köpe~!!~~~:E~ Min~:ABLOYYNİCK.İE Jr. 
" an iZ ası uru u • \ eyleıneğe başlamışlardı. Şeyhülıs- den kalmasın, kımseye zararımız vük olmaktadır. Sonra ener a çe .....,,_ 

1 
• ti . · h · de şu··t0··r olduk Bütün büyük ııabıta filimleri.nin en orı·J·ı·natı· olan 

.......... ~ ~ _ • • 
1 

J- lamla, kazaskerı ayaklarına çağı- yoktur. Bizım hurucunıllZ ancak i- forve erının epsı • 
hl(Jı.,. , ~ ~Yazan .M. Samı Karaye. " rıyorlardı. 1 badullahın rahatı, ve devletin ni- lan halde topu ayaklarında fazla 
l!~ -'O.ug 1 lJ ı nd. tutarlar ve hakiki kabiliyetlerinin 
l' •!esir u muhakkaktır, derler ... !ruhu varsa İstanbula geçtiler... Şeyhülis anı Atau ah efendi ile zamı ıçı ı~. fıı. Oldıı ın ne derecey., kadar doğ- ~unlar~ bır kaç yl1Z kalyoncu da laumeli kazaskerı . Ahmet Muhtar, . Dıye t~llallar bağırttılar. Fılvaki neticesini bir. türlü alamazlar. 

BİR ADAM KAYBOLDU 
ANOTHER TH N '.HEN ""<ın1 ğu ınaliını de- !dır Çıınk.. Uıb k ttı jAnadolu kazas!<erı Mehmet Hafıt, kimseye ao!<unulmuyor, herkes ser· Hemen her yazımızda söyledik. 

Ilı~~ lılt esrarı gı . · u • a e · . • 
8

.zde İstanbul Kazasken Mehmet Mu- ıhest geziyor, esnaf alış verişte bu- Fenerbahçenin hücum h ttına ev-, 
••ı. 1 . ser verır sır ver- Dı'-'·at ediliyor mu... ı . 1 d k h · · Şaheserinde bır" cm' ayetin t lit ttiği"" h b J • ,~ t,ı ·-~ •ııde 

1 
' ""' . • F k rat efendıl başlan şal ile ortülü unuyor u. vela idareci bir mer ez mu acımı ev e eyecaıı ve e eca- rag-

io ıtıı icar· o duğu için bu ciheti erbabı ihtilal kimlerdir·.. ar ına ld ğu hakie geldtler Yeniçerılerın Atmeydanınd to sonra çalım hastalığını giderecek men seyircileri kahkaha ile güldürüyorlar. 
tııı, tııe ile h. t . 1 lı • H çapulcu ve o u .. • " . a p İl " .. ısse mış bu unu· varı yor mu... ep . . Ce- Ko slar bo<ladı Kararlar ve Iandıgını haber alan uçıincü Selim bir doktor bulmak 18.zım. ivete•: FOKS .JURNAL son harp ve dünya haberleri. 1 
•·aL. ·d · · · her · serserılerdir ...., · H M d --·•·---'-101 'ilt, '- ıne ı ugu ırsız . rildi Sonra venırcri ağaları kışla- şaşırmıştı anı usa Paşa isyanı İşte F•ner tal<ımı a Y......,....,. Bugu"n .aat 10.30 da tenzilatlı matine. • 
'"" "'USa p ı h'"-- ttıgı· erler · . ' ' b · ka lll ... , ;•asoıııu a anın oynadığı tıil Ve taassubun UMU y larına gttmek nzere kalktılar bastı~ffilŞİJ. söyledi&imis nziyette ugline • cmı--------------------------.ııi 

oy~ olunu h ~a gali:?be çal.rnıştı. Pa· 'de kuvvet. daın1a avak takınunda SekbanbaŞl Arif ağa a 'aları t • Üçuncu Selım, derhal aray kapı-
1Yordu ~ b;r şey se1ld.ırmeden 1 bulunur... • . . . ' g eş tarını kapattı. Yıne bir ai <'serı ol-

llı~Usa p • Artık; Musa paşanın arzu ettiği vik ediyordu .. Nıhayet ağalar At. mak üzere Nızamı cedidın Jga edil· 
llı~ş gibi aşa, as~lerı teskin edecek. tam mfmasile olmwıtu Kabakçı ve meydanına gPlıp Kabakçı Mustafa dıfiını ~ir ha_ttı hümayun ile Babı
< Gıiter glece Vukelayı toplatıvor !cemiyeti Atmeydanına konmuşl81'- ve arkadaşlanle buluştular ... Bu· Alıye bıldırdı. 

ı e eı·de b ' ' · B kta · • Ü S l d.t.t. ulunuyor.. karar dı. nun uzerıne e şıyan ocagının çe ıi e ım. hlttı humayunuQ-
lllr.at, İs Diğer taraftan yeniçen ihtiyari • !kazanları meydana çıkarıldı. Ce- d~ ıi_km ar ıstnn~at eder ıb! ö-

~ it Yak tanbul alıp verıyord1L ile miitehayyizanından bırçoklan be 'lcagı ıle kaz ~ı da meydana runuyordu Oçuncıı Selim, bu hat· 
" ~VkkJ.ara hınerek takım ta· ~a Süleymaniye camiınden toplandı geldi. Artık ısy:uı t mAnas;le ı- tı hıimay ur ıle masonların lcu.r-

~ r "k Y ' Unkapanı iakelete.rine !ar. Şeyhülisliı:m, Sadrın efendilerin lan olunmuş oluvoroı Uif değ•!, mak ıstedikleri bınayı ır hamlede 
.;'Crı kışlalarına dağıl- ağakapısına gelmelerine karar ve- Bektaşıyan ocagınm kazanı At- yıkıvermıştL Bu, hattı htimayun i· 

• a1atlldan rı.p haber gönderdiler Artık, her meydanına çıkmıştı le Bekta.şıyan ocagı daha ıltt toplan. 
çı, h~Üsküdardan ne kadar şey devşirme Bektaş: n ocağınııı Tıpkı otzu b r Mart vak'asıooa ol- tısında mııuffer olmu•t 

~ be.kar, aerseri eü- elinde i4i. sır la.sml Su.llanalıınet duğu giiıı bektaşı ricalınin talimıle • (Daha 'ar) 

- TAKSIM Sinemasında -· 
v • 

Bı.'yü.k dehşet, korku ve esrar fil. · dmleneı... Fakat görünmiyen. .. CANAVARI görmek 
in1erce kişi eclıyor, .. 

ti7.ere 

~ ·- _, .. -,,~·~~ ·- -.r< 
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l Geniş manevra HALİ TASFİYEDE 

BALYA - KARAYDIN 
MADENLERİ 

Türk Anonim Şirketi 

-------··--....., 
ı 

(B'1Ş tardı 2 inci !>ayfa~J) 

Hiçbirinin Değil! 
tadır. Bu g~)retin bedeli 1 • de 
tltirarlı değildir. E>asen Çınt: , A· 
merika ve İngiltere ve Sov~·etler· 
den yardun cören milli C,:ang-Kay
Çck hiikümetile ü~ senedir ridal 
halinde ıken ve Amerika ve İn· 

18 Mart 1941 Tarilılı Fe>'k-alıide 
Surctıen Toplanacak H~sedar· 

Zar I1 ey eti Umwniyesi ııe Davet: 

Ticaret Kanunımun 861 ve 456 

Güzel 

Olmak 
iç i ~ 

- Haydi surat etme, kocam üç 
dyd.an evvel seyahatten dön.. 
miyecek. 

Sabahat böyle söyliyerek Fu
adın boynuna sarıldı; iki sene
den beri sevişiyorlardı. Sebahat 
büyük bir tiiccann kansı idi. 
Kocası çoğu zamanlarını, &ipariş 
ve mal getırme işleri için A vru
pada geçirirdi. Sebahat genç 
güzel ve zengin olmasına r8'" 
men, şimdiye kadar onun hak
kında hiç kimse dedikodu falan 
yapmamıştır. 

FuBde gelince, ö~leri neti. 
ceden emin olınıyarak ona kur 
yapmağa başlam~ ve kendine 
güwndiği için de peşini bırak
mamıştı. Maamafih gayreti de 
bop çılı:madı ve uzun süttn :ına. 
nevralardaıı ııonra kadını elde 
etm* muvaffak oldu. Haddi 
zatında uçan olan Fuıı.d:i, Seba. 
hatin tefkat.i ve muhabbeti onu 
adamakillı kendime bağlamıştı. 

llk zamanlaroa Sebaha tin ko-
eası Vedat, karısına kur yapaıı 
l'uatten kuşkul~ı. fakat bu 
mülahazanın üzerinde durmadı, 
:ı:ira ,kendisi de uzun boylu, atlet 
'Viicutlü y~klı bir adamdı. 

Bazan Fuat te kendi kendine 
düşünüyordu: Sebahat kocasım 
aevmiyor muydu? Bu nasıl olur? 
Vedat tam sevilmeğe layık bir 
adamdı! .• 

Bu hususta Sebahate bir çok 
feYler sorduysa da, heı· dtfasm. 
da müphem ve kapalı cevaplar 
aldı. 

Sabahatin kocasu seyahatten 
:iöndüğii zamanlarda, ne ziya
fetlere, ne çaylara ve ne de da
vetlere giderdl O yalnıız spor
la ve sporeularla meşguldü. 

Bir sabah Fuat evinde gazete.. 
Bini okurken birinci sahifedeki 
havadis gözüne il~: •Bir oto
mobil kazası daha.. maruf tüc.. 
carlanmızdan Vedat Koreli'nin 
refikası, dün yanında yalnız şo
förü olduğu halde Büyü.lulere. 
den gelirken bizzat kullandığı 
ot<>ınobili, Maslak civarında dev
rilmiş ve Sebahat anide ölmüş. 
tür.• 

Gözlerine !nanamıyan Fuat, 
havadisi üstüste beş defa okudu. 
Çıldıracak gibi olmuştu. Nereye 
gitmeli, w kimi görmeliydi. S..
Jriz gün evinden çıkamadl ve bir 
deli gibi odaların içinde dolaştı, 
durdu. Gözünün önünde müte. 
madiyen Sebahatin hayali var
dı. Dokuzuncu gün Bay Vedat 
Korelinin kendisini görmek i&. 
tediğini hizmetçi haber verdi 
Bay Vedat, onu selamladıkran 

&0ma hemen maksada girişti. 
Karwııın kağıtlarını ara<rtırır
ken, içlerinde vasiyetnameye 
benzer bi rı;ey bulmuştu. Seba. 
hatin öldüğü zaman kendilerine 
biJ'er hatıra verilmesini istediği 
dostlannın isimlerini yazmıştı. 
Bay Vedat bunlan söyledikten 
ııonra: 

- Böyle bir vasiyeti mulı:ad.. 
des saydığını için size de şu ba. 
ğa sigara kutusunu getirdim, de
di. Bu kutu kaza günü Sebaha. 
tin çantasında bulunu}"Ordu. Si
zi bunun için rahatsız ettim. 
Müsaadenizle; 

Böyle söylemesine rağmen ye. 
rinden kımılcla'"!lıyordu .Elinde 
tuttuğu bu küçük zarif tabakayı 
ıslak gözl~rini iikmiş, ihtimal 
senelerce onu kullanan narin ve 

Yıuan: Faik Bercmen 

güzel eli du~ünüyordu. Fuat te 
bu tabakaya bakıyordu. Sebaha
tin kocası bilmiyerek, hediye di
ye içi tertibatlı olan bu tabakayı 
ı;eçmi!;ti. Münascbetlerinın ilk 
günlerinde Sebahat, on<lan ince 
bir kağıda çekilnıiş küçük bir 
resmini istemişti. Tabakanın i
çmdeki bir yere basılırsa iç ka. 
pağın içinden bu resim çıkac:ak-
1ı! 

rlp çevirirken o yere baSJruU1a ... 
Böyle üzülüp du:turken Fua

din aklına başka bir ihtimal de 
geldl Beliti tabakasının içinde 
kocasının resmi varoı, bu ihti. 
mal de onu üzmekten başka bir 
işe yaramadı, bu takdirde Seba
hat ona yalan söy !emiş olacak.. 
tı. Bari adamcağız tabakayı evi.. 

Birdenbire, nasıl oldu, yayııı 
oynamasile tabakanın gizil tara 
b meydana çıkıyordu. Fuat, yum 
ruklan sıkılmış müdafaaya hazır 
bir halde, tabakaya bakan Veda
dın hareketlerini gözden kaçır. 
mamağa uğraşıyordu. 

La.kin tabakanın içindeki re
.slııı her ikisine de ait değildi. 
Bu fotoğraf ,'kibar bir ailenin şo. 
förü olduğu elbisesinden ve kas
ketinde nanlaşılan, yakışıklı ve 
genç bir adama aitti; fotoğrafın 
altında da şu cümle v8l'Cb: •Se. 
babate, bütün kaRılmle ... 

Faik BERCMEN 

ncı maddelerine teviikan, Hali tas 
gilterenın huı:umet •_e taarnızları· fiyt><lc Balya_ Karaydın Madenleri 
nı da\'et edebıl.,.,ek bırtaknn enıel· T. A. Şırketinin hisse-darları, aşa· 
!eri tatınio pe~iıı~-~ ~n~ark~n açık· ğıda kı maddelerı görüşmek üzere 
ç.a Sov.y<-tler ~ırlıı::ı ılr ıle. ~ıdal ha- 18 Mart l941 tarihli Salı günü saat 

ı 
ime gırmek ısternı~etı•ktır. Fılha- 14,30 da Şir, ktinaGlaatade 
~ka iıçüzlü pa~tın istilzam ettiği 14.30 dı; Şirketin Galatada eskı Ş2-
ıcaplard.andıı ki Alman) a Mosk': ı rap iskelesi sokağında kain Mura
va ıızerınıle dost ve ha~ ırha_h hır diye Hanının 5 inci katındaki mer· 
tazyik iera ederek Tokyoyu lngil- kezinde yapılacak fevkalade hisse- ı 

ten ve Amerikaya kar~ı •erbcst darın heyeti umumiyesı ıçtimaına 
bırakmak hususunda iknaa çalışa- davet olunUl'lar. 
caktır. Böylece dört ayda adım a- 1 _ 24 Nisan 1940 tarihli bilim· 
dıın takip ettiğimiz Amerika - ja- eonun tasvibi. 
pon lıuşıla§lllaSl dalına yükselen 2 - İdare meeli»inin teı>riyesl. 
bir tempo lle devam ediyor. Bide- 3 _ 25 NiBan 1940 tarihli tasfi· 
şik Devletlerin azimli şefi İngilte- yeye giriş bilfınÇOGWlun tasvibi. 
re lehinde beyaııatta bulwıdnkça 1 4 _ Kontrolö ler İkı'etler" in 
Tokyodan daiına ilıtiW ııesleri .tayini. r ve m 

yükseliyor. Son ocak baıp musaba- Bu ıçtinıada hazır bulunmak is-
besi ve kira ve iktilns Joanununan t h" -~--ıar Ti ... . . . . . . eyen ıss......, , caret ... anunu-
nıeeliııe nvki Mikado »)'&setini nun 371 nci maddesi muclbbıce ha-
büsblltilııı plılıındudı. mili bulundukları hisse senetlerini 

Muntazam, muttarit, devaınL "" toplantı günllnden en az bir hafla 
plB ıılı bir hareke& karııumda)'JL . . . 
Bugünkü eklal cihantümuldür. evvel §ll'ket.in G~tadaki merkezi-

" 
b

. b' il .__d ne yatırmalan lazımdır. er parça ur ur e ya.... an ve 

ıkı W<ad dır p· d "'arile Her hissedar içtimaa giren her 
ı • ar · ırene a,.. hissedarı tevkil edebilir 
Balkanlar birbWııe ue kadar ıaJan .. · 
ise Londra ile Vaşiugton ve Pekin Mali muesffsat tarafından veri-

' . . len ve hisse senetlerinin depo edil-

TEHLiKEYi 
BÜYÜMEDEN 

ÖNLEYINiZI 
BuyUk1 kuçuk birçok hastalık1ar 

soğuk algınhgile ba~laı. Nezle ve 
kırıklık başgöı;lenr. lilll'are! yıilı:
selir. Artık en korkulacak hasta
hklar lrin biJe zemln ha7.1 lan-
nu~ dMllf>ldir 

KENOİJl.'İZi UŞİJTI'ÜGÜNÜZtl 
llİ.<:~EOF.R ETMEZ Dl-:RHAL 

Btll KAŞJO 

GRiPiN 
ALiNiZ 

GRIPIN 
GRiPtN 

Si.ti gripe lr"'!>l korur. 
En ı\ddetıı b"§ ve dil 
airılanııı tı~bir. 
Ürütmelı:len mütevellit 

bel ve slnlr ağrılarını, 

biitUn mm ve sancıJan 

dindirü· 

GRiPi N 
o dertte birbuıane bağlıdur. Nereye . . . _ 
dokunsanız dokuz bin kilometre diğini mubey)'in vesikalar hisse s&- ı.-.- .,_. 1 - aıum. 
uzaktan set ~aktadır. Onun nedi gibi telakki ve kabul olunur- Taltlltlerınden sakınlllll ve her yerde 
için eihanşilmul bir :manevra ku- Lar. pullu kutulan :ısrarla ısteymu. 
ıısmdayıs. ina,.lıul 14 Şubat 1941 

j Hüseyin Şükrü BABAN TASF!YE MEMURLARI 

-fs_t_a_n_b_u_l-:-İk-ı-.n-c_i_İ_cr_a_M_e_m_u_rl_u_ğ_u_n_d_a_n_:_ TASFİYE HALlNDE 

BAL YA - KARAYDIN 
MADENLERi K1RALMA 

VE İŞLETME T. A. Şirketi 

TASFİYE HALİNDE 

ILICA - iSKELE - PALA
MUTLUK DEMIRYOLU 

Türk Anonim Şirketi 

19 Mart 1941 Tarihinde Fevkııldde 18 Mart 1941 Tarihinde Fevkal4de 
Surette Toplanacak Hwedar. 

Her :ıe:rd.,, 

s.ı.bh:ıtll Vt' ~ 
bir \<>.ne, lcJ«-sıl 

dll""1n bir d h1
• "' 

tik olmak ıazımdıl-

M K R E·M 
EV PERTEV 

..ızın de # 
-beD.,,um, ""' ienru ~,,, 
landırır. 

fO 6"Delik bir tecrübe mallsulll olan lDlEll J>ERTKV 1ertip 

ve .,apılJf tarzındaki incelik dolayıalle \enin tazla YDiilaD
masma mani olur. Yagııu olanılr. lıUGUSI Uip w YBZO!arda oataıır 

............................ .,,,. 
Devle t Demiryollan ilanları 

Muhammen bedeli (0000) li:ra olan 1 metre eninde -4000 -tD"
re ve 1,5 metre ellinde 4000 metre ki cem'an 8000 metreden ilıl' 
ret Sinek Teli taabhlidiiııü ifa edemi,yen müteahhit nanı 1' 

hesa·bna (3/3/941) Pazartesi günü ıaat (10,30) on buçukta JJr.1' 
darpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından rıt? 

ebiltme usulile satm alı.ı:ıacaktıır. 
Bu ~e girmek isteyenleı·in (675) !balık muvakkat ~ 

nat ve .kanunun tayin ettiği vesailtle birlikte eksilbne günii"' 
atine kadar Komisyona müracaatları lWzundır. 

Bu IJje ait şartruııneler Komisyondan parasız oluak dııt 
tılmaktadır. (779) 

Muhammen bedeli (1725) lira olan muhlelif ,.ıoı ve eb'atla ~ 
kuru pil (3. 3. 1941) Çarııamba gflnll ıeal (11) on birde Hayda,..,_,..ıı 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık elı:.lillme wnılilo oatm 
lır. 

Hazinenin Aleko Atanasyadis 2İmmetindelri alacağından dolayı tah
tı hacze alınan Bakırköyünde Yeni Bosna köyünde mahalle Nifos 
köyünde yeni mevkiinde 55 - 56 No. lu etrafı yıkık taş duvarla mu· 
hat ve ıçinde bilezikli bir kuyu olan bir avlu zemin katı kağir birin
ci katı ahşap zemin ve birinci katlarında birer ambar '"'' sofadan 
ibaret pencerek!ri kısmen camsız ve muhtacı tamir hane ile yanında 
avluya 5 kapısı bulunan 5 göz ahırı havi ve tamamma 1500 lira kıy. 
met takdir edilen içinde muhtelif cins müsmir ve gayrimüsmir 300 
kadar ağacı bulunan 3490 metre murabbaı mahallini sekizde altı 

Surette toplanacak Hi6sedcırlar 
Heyeti Umumiyesioo 

Bu iıe Cinnelı: isteyenlerin (1211) Ura (45) lr.uruı;lulr. muvakkat 
lar Heyeti Umumiyuine ve kanunun tayin ettiıı; v""81kle blrlllıtte eltsilbne ıwıu saatine ır.acıat 

hisı;esile aynı köyde kayden kariye civarı mevkiinde mab:)llen Maslak 
mevkiinde tamamına 344 lira kıymet takdir edilen 34440 iki metre 
murabbaı tarlanın ve yine aynı köyde kayden Kariye civan mevki
inde ve tamamına 250 lira kıymet takdir edilen 19406 metre murabb8J 
tarla ile aynı köyde ve aynı mevkide tamamına 40 lira kıymet takdir 
edilen ve içinde bir ceviz ağacı bulunan 2800 metre murabbaı mu
kaddema bağ elyevın tarlanın ve aynı köyde yeni Bosna kariyesi el· 
vannda Kuleli ıne•.lkiinde tamamına 40 lira kıymet takdir edilen 
12924 metre .murabbaı tarlanın ve aynı l<öyde kariye civarında ta
mamına 300 lira kıymet takdir edilen ve içinde 11 sakız ağacı ve 25 

incir ağacı bulunan 14082 metre murabbaı tarlanın ve yine aynı 
köyde yeni Bosna kariyesi civarında tamamına 25 lira kıymet tak· 

dir edilen bir ceviz ağacını muhtevi 2385 metre murabbaı tarla ile 
yine Nikoli köyünde Kariye dvan mevkiinde tamamına M lira kıy· 
met takdir edilen ortasından yol geçmesi hasebile ikiye ayrılan için· 
de bir çitlenbik ağacı olan 8838 metre murabbaı tarla ve yine aynı 
köyde ve aynı mevkü tamamına yalnız zemini nazarı itibara alına. 

1 
rak içindeki Bağşagili tarafından ekildiğinden 60 lira kıymet ta~dlı 
olunan 4 incir iki meyva fidanı bulunan 4125 metre murabbaı un
la htılen bağın dokuzar hisse itibarile 8 zer hisselerinin tekrar 3 eı 
hisse itibarile birer hissesi borcun ödeıı.ınemeslnden dolayı açık art-
tırmaya konulmuştur. Yukarıda gösterilen gayrimenkullere ait şart
nameler 3/3/941 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için icra 
divanhanesinde açık bulundurulacak ve birinci arttırması 14/3/941 
tarihine müsadif Cuma günü İstanbul ikinci icra dairesinde saat 10 
dan 12 ye kadar icra kılınarak en çok arttırana ihale edilecektir. 
O gün verilen bedeli mubanrın en loymetin % 7~ nl bulmadlğı tak. 

dirde arttıranlann teahhüdü baki kıılmalt şarti'c arttırma 10 gün 
temdit edilerek 24/3/941 tarihine müsadif Pazartesi günü aynı ma
hal ve sııatte icra eluııacak ikinci arttırmada en çok arttırarun üstün
de bırakılacaktır • 

İpotek sahibi alacaklılar diğer alakadarlarının gayrimenkuller ü-
zerindeki haklannı bu.susile faiz ve masrafa dai rolan iddialarını ev. 

rakı müsbitelerile ilan tarihinden it ibaren 15 gün iç'.nde icra daire,;ine 
!bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu 6icillerile s-ıbit olmadıkça satış 
1 bedelini paylaşmasından hariç ka ııcakları ve talip olanların muha.nı
men kıymetleri hisseye isabet eden kısımlannın % 75 nisbet!nde 
pey akçası veya milli bir banka teminat mektubu ibraz etmeleri ve 
fazla izahat almak isteyenlerin her zaman 35/2890 No .lu ile dairemi-
ze müracaat edebilecel<leri ilan olunur. 935/2890 

Davet yona mllracaaUan lhımdır. 
Davet: Bu ~ ait ıı-rtnamek:r lr.oıııi17ond an ııaııwz olarak dağıtııma~ı 

Ticaret Kanununun 361 ve 456 Ticaret Kanununun 361 ve 456 cıı .. 

ncı maddelerine tevfikan tasfiye ıncı maddeleri mucibince tasfiye 1,_11:1•••••••••••••••••••••••" 
halinde Balya • Karaydın Maden- halinde bulunan Dıca - İskele - Pa- ı f 
lerini Kiralama ve İ§letme T. A. lamutluk Demiryolu T. A. Şirketi-liiıııııl•"-h•İ•S•8ı•r•l•a•r-U_m_u•m-•M-Ü•"d-u•·r.l•ü•"giv•u•·n-d.e1111_,, 
Şirketinin hissedarları, L<ıağıdaki nin hissedarlan, aşağıdaki madde-

leri görüşmek üzere, 18 Mart 1941 
maddeleri görüşmek üzere 19 Mart 
1941 t•rihli Çarşamba günü saat 10 ~hli Salı gün~ saat onda Ş~ke
da Şirketin Galatada eski Şarap i.8- tm Galatada eskı Şarap İskelesı so.. 
kelesi sokağında kam Muradiye kağında kıin Muradiye Hanının n ~ 

. . . nci katındaki merkezinde yapıla-
Hanının 5 ncı katınd:ı:ııı merke:'1°- cak Fevkalade hissedarlar he eti 
de yapılacak Fevkalade heyetı u· 1 1 

"'t" ol Y 
. . . umum yes ..., ımaına davet unur-

mumıye ıçtmıaına davet olumır- 1ar 

lar · i - 12 Haziran 1940 tarihli bi-
l - 8 Nisan 1940 tarihli bilanço- Jaııçonım tasvibi. 

nun tasvibi. 
2 _ İdare meellsinin ibrası. 2 - İdare meclisinintebriyesl. 

3 - 13 Ha:ıiraıı 19il tarihli ta. 
3 - Tasfiyeye giriş bilAneosu o 

tıye7e giriş biltınçosunım tasvibi. 
lan 9 Nisan 1940 tarihli bilADçonun 4 _ Konbolörler ve V.cretlerinin 
tasvibi. tayini. 

Cbıol MU.lan D&Utme tekli s .. y 
Gelindll Uç bobla 250 bobin Pazarlılr. J&)O 
Saz Qç bobin 281 boblıı > 14 

l - Nllmuııe ,,. prlnamelerl mucıbince yulranda dno ve ~ 
yanlı <2> kalem oa• mlllealılıldl Dlllll ... ıı..ııma pazarlılr.la .,!Jll i' 
naealclır. . .1 

n - Puarlık :lf/ll/941 Puarteıd ıtıLJ lıJ..a1arında 711mı -~ 
Kabalafta lnaaJm ve milbayaal tubeaiııclöl alım ltomta,oııund& 1w 
l;ı.caldır. 

m - ~ame ve nllmune oözü ~ JUbede silrillebillr. ~ 
rv - isteklilerin pazarlılı: için tayin olunan ıOJı ve aaatJerde ı 

edecekleri f\yal berlnden '!' 7,11 gj)v- panıla~le birlikte -;_; 
komisyona mtıncutları. " ell19> 

Devlet Deniz Yollan İşletnıe Umuııı 
Müdürlüğü ilanları 

4 - Yeni bir tasfiye memlll'UDun Bu içtimada hazır bulumnU: ı.-
tayin ve ücretinin tesbiti. t h'·--" 1 M d T eyen '""""ar arın ...ıeten veya u anya a rifesi Deg" iı.mi.ctir 

5 - Kontrolörler n üoetlerin!Jl vekAleten uıart 111 hisııe senedini ,, ,, _.., 
tay.ni. h il bul al 17 tlabat H l -- ıtmwıcıo ltibua ~ lrir .- "' 

d 'b l 
am. umn an ve buııları Tica- tımhuldan Mudanyııya ve mülekai>ilen Mu~adan iatanbula ı.atır" 

Bu içtima a hazır u umnak !.- ret Kanwıunun 371 ne! madclrul -ta yapıJacalrlır. / 
teyen hissedarların ııs_aJeten veya mucibince toplantı gü:nUJıden ell llZ Vapurlar istanbuldan P&mırtesi, Caıpmtıa ve Cuma ıfuıleıi _.,ı J 
vekaleten asgari 25 hisseyi hAmi! bir hafta evvel Şirketin Galatacla- Pa>ar ıono .... ı 9.50 de atııaeıılr. ve Mudım7adan iaıantn.ıa Salı, 
bulunmaları ve bunları Ticaret Ka. iti M k . t lar "--dır w Cumartesi ıı.oo de, Pazar ıe.oo de -tu ,. 

. . . . er eım>e ya ırma ı ......,., · Puarteli n Cvma poslalan Ama udkı1a utıvaraJr. Gemllje Jı""" 
nununun 371 neı maddtiı nıucıbm· · Hisse eenetlerlnin yatınldlğ:mı . ~erdir. 
ee tonlantı gününden en az bir hıd- mübeyyin mali mtiı!llleMt tarafın. Paıar .ılıa1 :ııoııtau (Sua) ~ ile dljer _..ıar .,.ı.ı ,...purıetll 
ta evnl şl:rketin Galatadaki mer- dan verilen vesllıalar hisse senedi lacaltı.r. (utNI) I 
kezine yatırımı olmalan lazım- gı'bi telakki ve kabul olunurlar. ' 

1 1 
Denedilecek İhtira s-1' I' 

~isse senetlerinin yatırıldığına !stanbul 14 Şulıcıt ııuı 1 Askerlik itleri •Bir aondajda rastlanan 1~ 
dair mali müessesat tarafından ve- TASFlYE MEMURLARI ' • ların tayini için usul ve tef 

rilen vesikalar hisse senedi gLbi ka- z A y 1 Tam ehliyetli olanları ıslahat. hakkındaki İhtira iÇ~ 
bul olunurlar. davet 1at Vekfiletınden istihsal , 

l •tıın"··ı 14 Ş•·bııt 1n•1 olan 13 Şu.bat 1939 tarıh ~t 
• "" ~ '" 1 Temmuz 1928 tarihinde limanı- " 

TASFlYE MEMURLARI . . Fcıtih A•kerlik Şubuinclen: No. lu ihtira beratının ihtı' ~ 
ıruza gelen Sımeramıs vapuru 25 1 _ 940 ve daha evvelki yıllarda ği hukuk bu kere başkasıJl~ 

EDE B T R O MAN: 9:1 
inci se!erile A E A marka ve 118 - lise ve muadili okullardan mezun veyahut lcadl Türkiyed~ 1 

a Mü.ılüman? ... Gençliğin elden gi- ıan onunla meşgul olmak lfızım ge- 167, 169 - 198, numaralı 82 balya !olan tam ebli~e'.nameli okurların tüle koymak için saliıhl. ''I 
diyor, sonra yanarsın amma, geç- Jiyordu. halıların ordinosu 28yi olduğun-! 1 Mart 941 tarihinde hazırlık kıt'a- verilebileceği teklif edilJ!le~ 
Miş ola ... Sevgi be, a biç akıllar Bu va\·a, Sadiyenln son tereddü- dan bulunduğunda hükmü olma- sına sevkleri emir iktizasındandır. makla bu hususta fazla~ 

- ----- ·-

ÇOB A N YILDIZI 
Yazan: Mahmut YESARi 

Macide; bağırmamak için eli 

1 

·erek cesaretlendi: 
ağzını kapamıştı: - Zaten kadıncağızın hali, vakti 

- İn,,;ır, Hne rıkarılacak halde ıe pek yerinde degi!miş ... İşte bu 
mi ayol? Muzırlığına, zıyankfırlı - da bır vesile olur. Ben de ayalımi 
ğına takatler gelecek gibi değil... severim amma bu hale gelseydi, 
Hem neden çirkin olacakm!'!. Sen kudretim yeti~L se, borç eder, harç 
alemi düşündüihin kadar, iılem seni eder, bulur, buluşturur, ellere pa. 
düşünüyor mu? Men.şurdur: ı;ı içın ra verir, gözümün öniındcn uzak -
yanma nare.. Ha burada durmuş, laştırırdım. Zavallıya ·bcl<mağa in
ha orada ... Ül"a, Ş•mdi çölde bir ça. sanın içi dayanmıyor... Ölıi değil 
putta ... Doğru, do·{r~. doodoğru... '<i ağla da, matemini tut. Dootlar 

Sadiye gözleri dalarak dinliyor • başından ırak hanım; bu hep.filı-
du: den zor. 

- Nereye, itime gönderirim? Sadiye, dü•üncelivdi: 
Macide, sözl~rinin tes:rini anla- Alem ne der ııoa"ra? Pek çirkin 

mak istiyormuş gıbi, onun yüzüne olmaz mı? 
dikkatle baktı: Tenvir eder gibi gözlerini Sadi-

- Sizin, soğanlıkta dadınız var- yenin gözlerine dikmişti: 
mış. Ona _r,5ndErseniz... I - Hanım, sen ki!rıdine acmııyor 
Sadıveıun, &esini çıkarmadlğ;nı san o başka ..• Günah dc~I ınl sana 

ah::ısz. Merhamet ise, oııd:ın zıyad~, dünü de kızmıştı: dl" u· l 2 - Bu .şartları haız kısa hız- edinmek isteyenlerin Gal• 
S(!D acınacak haldesin... gı an ° unur. metlilerden askerliklerine karar lan Han 5 nci kat 1 - 3 ıı • 

- Hakkın varmış, Macide Ha- 15/2/941 ıjl! 
Sadiye, ayağa ka"~- ı.t, ı·. N b verilmiş olanların muameleleri te· ra müracaat eyle.'l!eleri 1 

"'-'" nım.. e yapıp, yapıp unu bir ye-
- Sus, Macıde hanım ... Sö"yle- re go""ndermeli? E de zapt-~ . kemmül ettırllmek üzere şimdiden nur. ···· v ....,emı- lstanbul 5 nci lcra Memurluğun·. (her gün •aat 9 dan 12 ye kadar- ___________ .... v 

diklerinin lıcpsir.i düŞündüm ııım- yeceğiz .. Gittikçe acaipleşiyor... dan: • " ldır.) Şubeye müracaat etmeleri la· Devredilecek İhtira ııeı' ~ 
ma... Hayat, a•k, ne 11arip tecellileri, Taahıh ilanı zımdır. •Miıcef cisimlerin miicei ,Y 

Mac' de, cevap vermE<li. Fa?la ne umulmaz neticeleri olan şeyler- Gazetenızin 13121941 tarihli nu··s- 3 - İşbu ilan davetiye yerine ka- larının genış' letme usulu• ~~ 
ısrar etmek istemiyordu. O gün, · ı Evd k k · t di · l 1 d t• nış. en ovma ıs e ği adam h d . t• ed _ ım o up aynca nam anna ave ıye daki ihtira için Ik. tısat ve , 
hatta r.rtesi gün, küçü:C vesilrlcr - - "k . ıs· . .

1 

asın a ın ışar en gayrımenkul - d -1 - kt v lrt" d · J7 il ıçın, ı ı uç sene evve ı, annesını . . gon erı mıyece lr. a ın e ıca- den isUhsal edilıni oJ~n jl> 
zuhur ettiai halde, bi· bahsetmedi. d~rıltm_ış, _ d~tlarını, ahbaplarını satışın~ daır dand~ sa:~şın yapıla- •bet etmeyenlerin cezalı sayılacak·, 1934 tarih ve 1774 şnumat~lı 1 
O, Sadıyeyi gizlice takip ediyordu. gucendırmı~tı.. her tavrında_ bir in- ıcağı gun tasrıh edildıgı halde her lan ilan olu!_lur. beratının ihtiva ettiği !ı~1 
Sad!ye, konuşurken, yemek yerken, celık ayrı bır zerafet buldugu, söz- nasılsa saatı yazılmamış olduğun- * re ·başk.uın., .!evir vcyeııl' 
art><la bir durup, dalıyor, sanki !erindeki nüktelere, cinaslara hay- ldan .~ez~ ga-~rimenkulün evvel- MalUl. ruba!'. oe enıt i~ fehlt dı Türkiyetıe mev .. ii wı ~ 
varmak isterı;ı.i neticenin yolunu ran kaldıgı, muvakkat bile olsa, yi- ce gosterılen gunde saat 14 den 18 yetımlennı şubeye dcıt>et üzere salahiyet verilebilecti 
nrıyormuş g>bi mütemadiyen düşü- ne bir an kendini kollan arasına ya kadar açık arttırma ile satılaca- B~ıktaş Askerlık Şubesinde ka- lif edilmekte olmakla bil 
nüyordu. ferkettiği adam ş,midi sesini duy. ~ 1,85hihan gazetenize !!An ediline. ~ıtlı bi~umu1? malüJ subay ~e erat fazla malumat edinmek ıı;l~ 

Bir gece, Bürhan Şevket, odasın. mamak icin kaçtığı, bu kirli sakal- sı nca olunur. ile ~hıt yetımlenntn .~enelik yok. rin Galatada, Aslan Han 6 ıef 
daki mangalı devirmiş, kıvılcımlı lı adam mıydı?.. lamalarını yaptırmak uzere 1 Mart 1 _ 3 No. !ara müracaat 1 
küller, halıyı, tahtaları yakmıştı. Macide, sevincini göstermemelr Sahibi: E. t z z E T, N•şriyat 941 tarihinden 31 Mart 941 tarihine ri lüzumu~ 
Eğer oradan tesadüfen Macide geç- için ba•ını eğerek entarisinin ete- Direktörü: Cev<fet Kara bilgin kadar birer adet veı;ikalık !oUığraf D~. 
m°'.~P te. gu"'ru"ltu"yu·· du~asavdı ~ı·nı· du"zeltı" d M . b" 1 ., __ l~-"- ile nülus huviyet cüzdanı senedi l(linleri saat dokuzdan ssıt_..t _,... . .. yor u. unıs ır ses e: .... ı """' yer· S T 1 a( w· yao~n çıkacaktı. Çocuk gibi, her [D . •- on e P' • resmi ve ikramiye tevzi cüzdanları kadar subcye müracaat c 

evamı Yar] Matlıaan lile Pazartesi, Çar~ba ve Cuma ı&n olunur. 


