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( GÜNÜN MESELELERi ) 1Kanemoffanı1 
-4(;· ' 

I• fi g 1• 1 tere Ve anlanlın ve Balk- Antantı siya.si r ncır 1111" 0~8~J 
teşekküllerini clıığıtmak, iıozmak 

A · o k gayretleriae dahi Londn ve Paris D E R T 
ffi e r 1 a fi Jfl hükiıınetlerine tesirli mukabele- Sütçüler kongre4erinde ileri 

!erde bulunulmadı, faydalı miu.ia- yandılar. 

M_ uza ff e riy et !ar husule getirUemedi. Harp o - Nane lloüe diyor ki: 
nelerde İngiltere, Fransa ve Bir- - '.l'erkos muslııklannın akma-

1 h t ı• m a 1 1 e r ı• !eşik Ameribca zaruri idi. Müsaa- dığından mı ş.ikayet etmişler -
deler harbi menedemezdi. Bilil:is ı.a?. 

k 1 
..,1ı;a maaraflı TC çetin hale getirir-

U VVeİ eniyor ıli. Halalar, Alman1a ... İtalya, Ev L' 
Japoaya siliihlaıurlarken, İlıgilte. 

• 

iKDAM 

iaşe müsteşarlığının 
bugün faaliyete baş
laması muhtemel 

Yazanı ren Framııda münahplarla va- - Yeni evleaeceklen f1V tetria M ka • ••d•• - Ji 
H" 't N . Irmak kit geçirilmesinde, Aıattibda na- edil-li, tl.i7or.lar. ınta ticaret mU uru ge yor 
amı un zariyelere, miaıklara itimat edil- Nane Holla: . _ . • . . - -

mesincle oldu. Ciimhurreisi Jılister - Evsiz evli olur mu hiç? Bn Ticaret Vekaletıne baglı olarak be Koın.ısyonu ı.qe miillteşıır~ 
_ı93t E,-141tirule b~lıyaa harp, ay-ı Beosevelfin kat'i karamla aıyı mmeleaia. hılledileceğiae eminim. ~an .iqe müsteşadığuıın. bu. m~but iaşe um.um müdürlüğüne 

ıu yılın daloa evvelki aylannda ha- . . d . - ünd Amerika Evbark kurmak isti7enlen bir ı.- günden ıtibaren faaliyete başlı- bağlı olarak faaliyete devam ede-
•-----• .ı •• H ı..·ı.. h-u ıızan ·re ıra esı on e, ğ .. 1 ekted ' V k. kt. t... ;;.tP•••lı" faali-zır.......,..--r-·~d ·~ .... e 1919 ıi,uet adamlarının fikir ayrılık- raka da mı k.ıınııau.r canını. yaca ı soy erun ır. ..e a- ce ır. "'t" .mw:~ gının 

mlh m."~edel~ .ımzalaama- lan, müaııhplan hilio devam et- Diy9' l~tle tem~Iarda bulunmak uzere yete geçme;ıile ~tikira karşı da 
sından ıtibaren şomdıki harbin to- elrted' İn .11 iındik.i luup hır kaç gun evvel Ankaraya gıt. daha sıkı hır mucadele açılacağın: 
humları ahlmıştı. 19%3 senesinde ~- d ~-,,u,_g~_".1'• ş b _, .__ • miş olan Mıntaka Ticaret müdürü dan Ticaret Vekaleti teftiş heyetı 
......_ __ ıçın e ™a.J.AO.Duya •ıram•ıLU. I 1 · · -•-ı ·-•-·A nalyadaki. tebe<Wülün 1933 te da· A . mi ketlerde ihmal 1 NE D M Sait Rauf Sarper teşkilfıtın Istan- kadrolan f..,.,.. aşt~ .......... :ır. 
hi Al-nyada yapılan inkılabın fi~ .::U~ . luup 

0
. ~ İs . . bul vazüeleri hakkında alii.kadarlar Bu teşkilfıta lüzumlu müfettişler 

llalk.a, kütleye yaydığı içtimai, ik· 
1 

il anngulymel:un ıçın e . tanb~Iu_ Sevealer c.;mıye~ ıdan direktifler alarak yarın şehri- diğer Vekalet kadrolarından nai<· 
tısadi ve siyasi ruh telkin.at ara- yaAnpı ~as Sae ksomeş 0kın uyor'. . ?il' Ne4.imin meurı.nı tamir etti- mize dönecektir. İstanhul Müraka- len temin edilmiştir. 

ı ...-o n ır ın seeıyesı- riyorm.UJ. 
•ında silıih, top, tayyare, bomba, nin ı:afer temininde İngiltere ve Nane Molla biraz mütefekkir. 
tank gibi harp iiletleı:inin de ha- Amerikaya muvaffakıyet kazan- Şnnları söyle4i. 
arla-•ı.na çalıtılm.ıştL Uzak ' d.ımıası ihtimalleri az ve ehe.mmi- _ Her ihya hareketine lırp 
i.,.kta lapoByııda 4la.h.i mttkiir yetsiz sayılamaz. m 'iteşekkiriz. Şüphesiz. Fakııt is-
memleketleNlekine beıuiyen ıaa· tıınbulu Seve.nler Cemi;reti •bir 

te fasılaaz tarzda devam e«ilmİJ- ı t e aza 88• diye düşündüm. Hesell Neci.i-
ti. 1139 an evvelki yıllarda, &'eçen mia ölümiiııü temsil edea mezarı.. 

Limandaki in
filakin sebebi 
anlaşıldı 

Balo hasılatile 
; pavyon, dispan
ser yapılacak 

Fiat Mürakabe 
komisyonu bu 
gün toplanıyor 
Son ihtikar hadise
leri hakkında karar 

Fi,at liiirakabe K. •• -
~ bqiin öğledaı ~ 
Mıntalıa Ticaret Miitliiilii • 
iiinde ~alı Lüt.ilr ,__ 
:z.iatına mı ihti~ IUtelm • 
ni göz.tkn geçirecdı oe lııo· 
mİ670fJtl omlmif o1an iJıti,. 
kar oallaları lıaliındalıi 
talılıi.katı intaç edecektir. 
KonıU,,_n bugün iki peJl
nir oe iki. kömiirciiyii adli • 
yeye wnnui muhtemeldir. 
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ııı,ıg;~ 
Şimşek harbi 

Yazan: 
Prof. H. Şükrü BabaJI 

A lman devJetiııiıı 1 
huptea evnl SÖY~1 

.ıutuklarda birçok dıfı 
.tüımanlanaa karşı •geee kit" 
lığmda fİınleğia parlayiŞJ• gı~ 
~ ifade etmişu. tı•'' 
4eıe INşlaymca bu söı;ü hııkik'ıd' 
lıii6ia rıeplıelene teenüt etli· 
Lelıistaam, otwx aül7oalıık ~ 

f • Ye malaarip bir m.iJJe! 
maaımı raC>-a, lıir haftada "'"'° 
dele Jıarici ltırakılm•u şimşek Jıl 

' ltiniD. ilk parlak neticesidir. II' 
.... _ .. tlArt gün.de a.ilihraı t~ 
- m e ·- oluşu, BelçikaJIJI'; 
hafta itile a)'allllmaınası, V 
l"rallA••• on mayısta ba§!ıf9P 
ıırrm ıliirt hafta içm -le bJ11 il 
feslimi7et ile boyun eğUf!k ~ 
gelmesi ),vımlınp gö; aÇJP f' 
P'llll""7JI kadar, Jemhai ~ 
bqa bayrak çdımeleri ~ 
idW-.. tekzip eti.cek .ı.wıer , 
jildi. 

aeri ve maddi lı.areketlue, faaJi1e- ç ., k mezarla beraber lıir de hayat 711p-

ıtH - 1918 harbinin g•liplerini teş
nm yanında hayatını tanzir eden 

kil eclen biiyü.lı. devletlerdea İngil
bir de Siodabat vüeude getirebil

lenı ve Franııadan Birleşik Aıneri- Ankarada iki kişinin 

. Tramvay ücretleri Kara Anu,.....~m Un ~ 
lstanbu.l tr.ımvaylan için hazır- olıhıldaa _... flml"k tı.,11 il 

!anan tek: ücret tarifesi. hakbpda-· • .,,,; .ın.1en._ .teni geçinoıit• , 
ki proje Nafıa Vekiletince tetkik !adı. Filkakib l'nnsaya w"'.' 
edilmektedir. Projerun mıjteh•ssiıı ~ ~el "" lıiitüoı. lıir kıt yedi f 

Fazla buharı çıka- Veremle mücadele bir ~misyona da tetkik ettirilmesi hiçb,.. ~lMiste 1ııı1ıuuııma4•· r1 
b.rarl.aştuı.I.ıruştır. Nafıa Veületi ha.ide ki lt~k Fransız ve bi~ 

ran kapak tıkanmış tahsisatı arbnldı bu komisyonda bulımınak üzere •keıi miinellitler Alm .. J " lıa siyasi, iktısffl giiriiş k•usla
nnda ayrılmıştı, Cenflffede kuru
ta. Mınetı..r Cemiyetine i tirak et
mem.işti, sabık lıariciye nazırının 

ismine gönı imzıılaaaa Kelloğ mi· 
sakının, Almanya " İtalya ile 
peylderiai teşkil eden gayriınem
aım ve muhalif devletlerin hazır-

seler.-
ÖIÜmÜ ile neticelenen -....---------

feci bir kaza oldu İşçi sigortası Evvelki gün saat 15 te, Haliçte Verem Mücadele cemiyetinin İstanbul nafıa şirket ve müesse&ee b~ iciz kaldJğı ~e ~·~ 
kazanı patlıyan cBaş Ağa• isimli tertip ettiği büyük senelik balo ev. leri b~komiseri Mustafa Arif ile nın Lehıstan olmodığı. fikrı":' er' 
romorkördeki feci kaza hakkında- velki akşanı Taksim Belediye bah- Elektrik ve Tramvay İdaresi U- ~- edttıek cıesaretı kendıl ,/: 

H 
"d• • •• J T kil A k ki tahkikat, bugün neticelenmiştir. çesinde verilmiştir. Balo bir hayır mum Müdürü Hulkiyi ~ de lmldular. Fakat hareket b ~ a ısenın tuy er 4:ş .at anunu pro- Dün neticelenen tahkikatta, faz- menfaatine olduğundan büyük: bir davet etmiştir. y.ınaı )'ille lıir yddıruııı inişi "" 

h 1 d ve tavnnı aldı. Bazı Alnıaa ~ 
•• • 0 f .1" J e S l a Z l r a D 1 la istim olduğu zaman kendi ken. ralibet kazanmış ve cemiyet 11 bin modı•rrirler laattıi erüıı.ı..rf>'l 
urperticı ta Si atı İşçi sigortas' !kanununa göre ~:. açılan ve .kazanın_ tazyıkini liralık hasılat temin e __ tmiştir. Tı"caret vekili reisi bu misali hatırlatarak ~., 

llHlıldan, bir gün fiil sahasına koy- d tom tik k - t k B il E k to . . kurulaca k lan . . . ta61 teşki· uşuren o a apal'.ın . ı ana- u para · e ren oy sana ryo- yıl 11.ajiıto önüadeki atalet ,, 
• k illıere huırlattıklan teenüz An.kara, 16 (Ikdam) - Evvelki 0 ~- sıgor rak açılmadığı ve fazla ıstımle ar- muna bir paviyon ilave edilecek bi r 
hıuiriae mimi olacağını zan ve tah- gece şehrimizde iki vatand<l§m ö- !it kanunu proJesl tamamen ha- tan tazyikin i.ııfilaka sebep old"'"'' aynca Kas•~p•~•da da bir dispan- Son kararlar hakkında r cevvaliycte bağlanmış P' I 

ı ı f · b · ı lar al nmak ~ u~ ....,.. de& da ayni vaziyetin )falll r 
mia eylemişti. Yine geç!n Cihan ümile netice enen ecı ır otobüs zırlanmış ve mü ta ea ı ı anlaşılmıştır. ser inşa edilecektir. beyanatta brıılıuula bilinde tekerrür edeceğini ifaO'.., 
Barbinia galiplerinden, Ingiltere, ve kanıyon kazaıa olmuştur. Hadi- üzere aliı.kalı Vekaletlere gönderil- b•'" 
Fransa, Bi.rl~ik Amerikanın müt- oC ~yle cereyan etmiştir: miştir. Projeye göre işçi sigortası, Diğer taraftan Vilayet ve Beledi- Un ve bugw day stoku diyor, bıı söı hakikatin ve ıl 

K •• ""k H b 1 ye bu senekı' bu·+~eye Verem Mu·· goııeralin bizzat kendi dücüP1 J 
lefiklerinden bulunan Japonya- Evvelki akşam 20,30 sıılaruıda bir umum müdürlük halinde idare UÇU 8 er er "" - • Jll" 

da cadele Cemiyeti için mühim mik- nasıl yapılacak nin tam bir ifadesi sayılnı• 
ma, Demokrasi blokun n, !nillet- Ulus meydanından Keçiörene gi- edil ek, b ' "d'' · k -=-•~ 
hır Cemi7etinden dahi ayrılmakla en 66 numaralı otobüs hariCi . ec .. ır u'."'um mu ~ mua~- tarda tahsisat ayırmıstır. Verem Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, co -Wn...andür. ~ 
tuttuğu yolun taarruz harbinde nokta denilen dörtyol aizıpa da- nı ve m~teaddit ~ müdür~~ın. * ~ğ~ç ~e m~vsimi geldiğin Mücadele Cemiye ti beş sene için son alınan kararlar hakkında An- Bötiiıı. Alman milletini11 111u ,J 
Almanya ve İtalya ile beraberlik ha varmadan karşLWıa bir şah .den ve lüzumlu burolardan murek- den butun vilayet fidanlıklarından de şehrimizin fakir semtlerinde 15 karadaki g&.Zete muhabirlerine şu deratun elinde toplallll'i bt•

10 ıi1 
-ıar,_ d•yandığı k~ ve tah- çilanışt:r. Atıf ismini taşıyan v: 

1

1

kep olacaktır_.. .. .•. __ halka ve köylüye fidan tevziine dispans. e_r daha tesis etımell-P karar beyanatta bulunm~ştu:: . ._ Föhrer (Spor Palas, da irat~~ 
.U. edilem.emiJti. Böylece Japon- mutadı olduğu üzere o gece de Umum mudurluğiin İstanbul, başl~tır. . .. vennı.ştir. •-Ha.Ik ve Milli Mudaiu ihti son hüyük hitabede 1941 JI f * Hububatın evsaf ve kalitesını yaçlarmın zaruri kıldığı tedbirler- •milletler arasında bir ani~'~ 
ya tievletiaiJa 1935 yılın4aa evvel sarhoş okluğu anlaşılan bu •alus, :ZOnguldak, İzmir, Mersin, Ankara "kselt k . . Ank ,,. mını· • ,.-~-- tarihi b ' --e 

b •. 1 .,ı... ~- · · .. ~ f" ·· •-- çalmak ~ . le yu me ıçın ara, n..onya, den olmak üzere memlekette bil - ~ ır ~-
ft so...., a;.......,ı ..... açurı ıstı .... şo orun ..urna suretıy gibi amelesi bol şehirlerim.izde bi- Es"'-h' sı· ~· ı da ıo.. Miiteferrik: .... ın.. •• söyt .. m;«; 

• lh ikazlara b ""'<>~ lr ve V8" ouO arın yük mikyasta hububat Ve UD ~Jc.. --..- --r-• •.1 
ale Çin işgal harbi, lagilttte, Fran- yaptı,.. ir türlü kulalı. as- rer mu·· dur .. lu" Tn; bulunacaktır h t . 1 '"çla- Fak t b t' h . yolV 

iri ' k Am rik .. ae asfaltın rtalı.k . .,~ · um eınız eme, ayırma ve ua !arı vücude getirmeğe ve bu mak- a u ne ıceye angı ',I 
.. , B "11 e aca musa e: maın.ış ve 0 yerın- ma tesisatı vüc:ude getirilmiştir. Halkevi balosu hazırlıklan saıila müstalısil elinde bulunan ve varılacaktır. Acaba yU.e lıir J, 
!er, kabullerle bq.ılaamıştı. ~~ den yürümekte ısrar etnıiştir. Şo- raya dikilmiş bulunan bekçi önee * Kör sağır ve dilsizler tesa- C. H. P. İstanlıul Vilrveti idare ihtiyaçtan fazla c-lan buğday, ar _ sek h:ırbi mi bahis ıne~.r 
Jlllarda Venııy . ~uahedesınm för, otobüsü sağa kır.ırak yoldan düdük çalarak. sonra el kaldırarak nüt cemi~etinin yedi kişilik körler ..., vdar laf 1 ko yoksa bir ablııka ve yıpratııııı Y 

lıarp borçları.na. .. sda~la~k bu- geçmek ıst~".':lş, f~at bu ~efer A~ıf · amyonıın öteki yoldan geçmesini orkestrası şehirlerimiz arasında bir heyeti reisliği ~u sene yapılacak :kıf'ın<!t.; :ı,!;' v:~lir~~ bi mi'! ıı' 
IDSları:aııı. men ıne aıt bırlaktm yıne otobusun onune duşmuştıır. i şaret etmiljtir. Fakat fOiör Necip turneye çıkacaktır. olan Halkevlen balosunun fevka- rarname, icap eden vilii.yetiere teb- Nutlaın birçok fıkraları bil' 
maddele.rinia Berlindeki Nasi Al- Bu vaziyet~ de kazanın önünü a· bu işaretlere rağmen durmamış ve * Belediye yük ve binek ara· iade bir şekilde olması için büyük liğ edilm~. Miliıtahsile kolaylık ya getirilirse dahJı. &i7ade ~& 
ma07a llökfuneti tarafından ilga larnıyan şofor, mesafenın çok kısa }'Oluna devam etm iştir. İkinci ka· balarının plfıkalannı deği~tirmeğe hazıdıklar yapmaktadır. Bu mak· gösterilmesi ıçin tedbirler de alın- şıkın terazinin gözün~ daha .. ~ 
e41ilmesi dahi tevali eyliyen kabul- olması yüzünden durmak imkanı- za da işte bu emir hi.IBfına geçiıj karar vermiştir. Ma_rt. başınd~ Ni. satla Parti erkfuıı, ticaret ve sana- mıştır. bastığı hissi h&s.ıl oluyor. Ç• 
lerle karşılanmıştL 1935 seDesİll- nı da ~uJamamıştır. Boylece Atıl <"'nası.n6a olmuş ve kendisine ve- san sonuna kadar iki ay degıştır- yi eıbabt ve şehrimizin ileri gelen- . Kararname iki esaslı pl'eBSihi ih.. müşarü.aileyh dcyor iri: ıİ 
tlcki Habeşistan istil.aı;ındıı dahi o~ob""..un altına yuvarlanmış ve rilen vazifeyi yapınıya Çalışan za. me müddeti konmuştur. 

1 
. d .. ı..ı..- b' kmnite tiva etmektedir: ..Avrupa kılesmda bulwıY" .ıı 

İagiltered.ek.i devlet adamlarmda bır muddct tekerleklerın arasında ali bek . H kkı f . b ' kil * Tramvay İdaresine IAzun olan ~~ ~ mure"."'9' ır .. . se- ı _Buğdaya Ofis Merkezinde u· ve itiz! old.uiumuz yerlerde':' ~.ğ 
o zamanlarda mevcut fikir ayrılık- süründükten sorır'a karşiki elek- : ~ . çı : .. ı:;ın. ecı "; şe · tramvay malzemesinin İngiltere- çihniştır. Komıte bugün ilk defa tasronlarda peşin para ile 8 - 8,5 cek hiçhlr kwi.ret yoldur. ~~ 
ları, mezkur işgalin men'i aleylıi· t r ik direğine çarparak derhal öl- e. ç1ı.gnener 0 esıyle netıcelen- den getirtilmesi için bir İngiliz fir- Vilayet İdare Heyeti Reisi Reşat kuruş fiyat konmuştur. Geren Jıe - Jııır bizi aoluka ile açiıi;a m.Jı~ 
ne, Cemiyeti Akvam me<:liııinee mtiştür. rnış ır. masile anlaşmıya varılmıştır . Mimaroğlunun riyaseti altında ineler buğday için himaye fiyatı etmek utemi§lerdi. Bu ikı!ıeU 
tatbikine karar verilen ı:eeri ted- Kaza arasında kan Biraz ileride diğer kazanın tah· * Ticaret Vekaletince şehrimiz_ toplanacaktır. .olarak tesbit edilmiş olan !i - 5,5 lcu ha ziyade İngiliz m.ılletı J 
birlerin bir müddet dnam ettiril· Bu had'. .. ddeiıımwniliğe h • kikatile meşgul bulunan adliye ve deki otomobil sahiplerine tevziine nış müstahsilleri.ıniz.i tatmin eden 
ınesindea daha tesirli bir hareket b erilm.iştirL>:" ~uÖn e nöbe· tçı ·buJa_ zab>la memurları derhal bu kaza- muvafalcat edilen 5000 otomobil b' rı· attı Bugun·· bu fiyat hem de olacaktır~ ,,.., lf 

er v c u ır Y • A•lııtılcyo.r ki Mösyö Jlj..- ; 
hu;ule getiremedi. 1938 ile 1939 an nan müddeium~ muavini B. Fu- ya da el koymuşlardır. Fuat Bö- Iasti ,ı'.!inin Ticaret Odasınca otoıno- Yeni sene tütün rekoltesi peşin para ile 8 - 8,5 kuruş olarak giliz mail.iilti,.etiai llir ~ 
Eyliılilııden evvelki aylarda Al- at Börekçi derhal kaza yerine gıt- ı rckçi evvelki gece ve dün had ise bil sabipll'Tine da!!ı!tl.masına bu· Yeni sene tütün mahsulünün teSbit edildiğine göre müstahsil hu keri zafmıuka .ı.q;ı, daha ,;,I 
~ya7a ~erilen y~~i .müsaadeler, miştir. Müddeiumumiye intizaren yerinde keşif yapmış Anafartalar günden :tibaren başlanacaktır. 65 434 069 kilo olduğu hesaplan. kuku, fiyat .,akımından azami de- Nlabma e:Uci teo;i.rleriallen ~ 
nihayet Sndet arazıstnın sabık Çe- polis, tahkikata yarıyacak izlerin polis karakolunda tahkikatla meş- . ' ' . !recede emniyet altına alın.mtş olu. Je . ı..-ı · d•' 

d 
mıştır. Bunun 16,790,624 kilosu İz. n;· h bub t . . ... fi at :y ....,. -roamqtu. Ilkbahar ·• .1 

koslovıılcya hiikıim. etin. en ayr.ıla-. kaY'bolmaması ı'çın· yolun iki tara, gul olm~tur. Deniz. . . . yor. ger u • ıçın = J a d · it ta !ar cl'-
mırde, 10,790,624 kılosu Manısada, ni mikyas ile tesbit -~;'-'·tir. va ve enıza ı arruz ı •' 

rak Nazi ordusu ışgaline terkını_n_ fmda emniyet tedbirleri alın.ış w Bekçiyi çiğniyen ...,för Necibin ~ ııu W'e karsan ceaıileriain wcıı' .J 
d •- 7 829 760 kilosu Sarnswıda, 5 mil 2 - Kararname, müstahsile, ken- _., me~hur Münih konferansın a mu- karşıdan gelecek nakil vas,talarını tedbirsizlik yüzünden hadiseye se- Yeni navlun tarifesi ' ' . · • . - !eri Büyük Brilanya adaların•·,, 

tevefia Başvekil Mister Cbanıber- kazanın oldug"u yola--'-·-·•- u"- bobiyet verdig"i görülerek dun" ken y . 1 iI . .. 1 yon 708,992 kilosu Muglada, 3 mı!- disine 13zım olan tobwnlulı:tan baş ._ effl.nn• y•-•a 81_..._ı.rııı"' ekil' ""'""™'-. enı nav un tar esme mutea - ka hasat mevsimine kadar her yaş- _,, -..- -.--
lain il_e sabık FrallSllnıa ~. · 1 zere iki tarafa birer de bekçi koy- disi Meşhut Suçlar Kanununa tev- ' ık kararruı.me projesi Müna.kaLit ~n 730•741 kilosu Traıbzonda, 3 ta çocuklar da dahil olmak üzere ..ıı,,_ edeeektir. .~ 
Daladıer tarafından kabulu, Ital- tur r·1can · m.ahk · il Ve'-, •etı'nce Yü.ks' e'· tasdı' ka a-~ mil"on 246,659 kilosu Bursada, •- •-·-'"·'·rında ~...r - . . muş . l agırceza emesıne ver - ..,,, " • -- J er nüfus için ayda 30 kilo ek e -- • .,. 

Janıa Araavutluga l§P-1 ile Bal-_ Müddeiumumi, tahkık.atia m-.. miştır. ŞcfOr mahkum olarak geç illmek üzere Başvekalete veril- 2.587.326 kilosu Kocaelide, 2211661 --L'"- ---L".... b Jmıüta ..-,. .bqı ırat eıtiği lııt JI 
daki -.. . '~ ve J'~ ıra :. - lukta Aimaıı donanma kuJO•...-, 

kanlara J'crleşınek huasun gul olurken Keçiören yolundan vakit tevkü edilmiştir. -ıı~tir. Kararname şilep nakliyatı kilosu Balı.kesirde, 2,012,134 kilosıı dır. Bu sebeple kararname mu.s - Amini BöOler • tilı:ba.ld ftlJI"'" 

emrivakii yaPffl»'- sebep oWtı. bir müteahhide ait bir kamyon gel İlk kazayı yapan otobüs şoförü ·· şileplerin çal.ışına şekilleri hak- Malatyada, l,970,478 kilosu Boluda, tahsil hulı:ulı:unıı iaşe balnmınd= aı ıs e ~ 
BUJJlardaa enıel Almanya ve İtal· ı:n.iş, yoldan geçmek istem~tır. Bu hakkındaki tahkikat henüz ikmal · nda da hiiküınleri ihtiva etmek- 1,084,308 kilosu Aydında istihsal e- da genış· öl--....... teminat altına 1 ••ıısınw " lıılhassa d""-..ıll' 

en "~ lerıaa ar-""'• ec1etı uiın """' 
Ya diplomıısisinia, salnk lı:ii-"'" semtin bekçıs' i olan ve vazife ile<>- edil.memô•tir, ted.ic. dilmiştir' . .ı-.. oluyor.o · ---r al'~,. 

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ ......... ~~~~~~~~~~~'lo!rıiaıılıdısetmiştir. Amir~ 
------------------------- . • . . . . . . nyeÜlııe aszaran ~diy~ . fi 

ALI RESULDEN SONRA: !tatlı geldi ki, kendisine halisane araya gırdiler. İbni Mukallenin in· fuzu ıle Abbası tacını gıymeyı bır mab.inne maı:ıevralula hehfrnnı batırılan düşman gemılerını• ıı' - · - G } • 'ihtarlarda bulunan Tiırklere, düş· tikamını almak içın kaynaşanlara, türlü gururuna yediremedi. Birgiin Turan ile ~esine müm•neat i.kisiai ..,;zaıtılar ve doaaoıı1 ~ B a g" da d 1 n son Ün er 1 man kesildi. Ve hatla günün bı- sık sık halıfe ve hükümdar değiş- onu sarayında ber.abet'Ce yemek ettiler. Hatta, Türkten başka un- m p ~l!llliler i.mha etJll f 
rınde ve bir işlet meclısınde, sa, tirınenın zararlarını anlatarak, yemeğe davet etti. Yemek esnasın- surlara mensup olan tilrerleri Tiir.k Bqka suretlerle yaai tayyır" ~ı 

Yazan: Z I YA Ş A KIR ray dalkavuklarının tezvirat ve (Razi) nın hayatını tehdıt eden bü- da, kendisine söylediği bir sözü !er aleyhine berekete gıetittrek .,,_ ,,.,,_ ma7 ia ile harap ol• 
tahrik.atına o kadar kapıldı ki; ylik bır felaketın öniıne geçlıler. bahane ederek: • başlarına halüeyi geçirdiler. Bağ- ancak sülıiis ll.İslıetindedir. ,ı 

Tefrika No: 53 kendisini zindan köşelerinden, (Razi), o kadar işret ve sefahate 1 - Vay!. .. Ben, Emirülmüminim dat önlerinde, Türklerle bir mey- ~ FUlıreriıı, 'ettk doıı•;., 
Bu nefret ve istilı:ra.h dolayısile muş lar .. bu zalim halifenin, sene- !dünyanın en n:uhte~em tahtına çı· dalmıştı k:; buna altı. seneden ı okluğ~ halde ,sen __ bana 1'.'hakk:üm daD. mıılıanıbesine giriştiler. _ k:umandallllllla lıu tanr ü..ıei;, 

Türklerden bir kısmı, çekilıp mem !erden beri hapsettıği • halife karan zavallı Ibni Mukalleyi der. fazla da~·anamadı. Otuz ikı yaş~": etmek ıstıyocsun, oyle mı?.. .. Turan, Halifenin ordusunu meg- ti.en şn cihet açık olarak _.,ı f 

leketlerine gitm~lerdi. Bır kısmı (Mu ktedir) in oğlu _ (Muham- hıı ~ lı uı l ı runa getirteı .. k, bağırta da oldugu halde, hayata gozlerını Dıye yerınden fırladı. Ve kolele- lilp etti. K~uun e~ as-- yor iri, ilkbahar ıçin Aiıt•;" f' 
da, artık ıslah lı:ahul etnUyen Bağ- med) i oradan kurtararak Abbasi bagırta <>nun ellennı kestırdL Buna kapadı. riue: lrerierle çevirtti. Arlık, esareti ka· ıııamdarlanD.111 ltekl~dikltr ,? 
dat sarayının işlerine karışmama- tahtına çıkamıışlardı. sebep ıse, saray dalkavuklarının * -. Öldür~n şu küstah_ı!:. - bW ~ başık:a hlçilır ?~ İıı~lt~re •mttbhil ablnı.•• .~~ 
ya karar venni.<;lerdi. Fakat üçün. (Razı _ i • billfıh) ünvanını alan hıma.ye ettık'.erı Basra valısının Orta.,-a atılan bir veraset mese: Dıye, b~gırdı. _Kendısını, ~Yll-~ halifeyı derlı.ı Oldürebı. fevk:aliule 1'ddetlenmesi, tı~ 
cü bir zümre vardı ki, onlar daha yeni halife, -dığer bazı ha lifelerin -halka yaplıgı zulumle~den do la= lesı, az hlsın ortaya bU:: saltanat .mn en yüksek ile~ mevkine __ ~ lirdi. hir ve .ı. .. nanma cllziitatP .,ıııl' 
hala (Ebaınüslım) in büyük gaye- yaptıkbrı gibi- 1<endlsini feliket.. yı- muhakeme edılmek uzere Bağ davası çıkaraca ~. Abbası tahtmı ıkamı_.ş olan Emiriilu:merayı, kole. Fakat Turu., boHln yııpmıılı:: iste- adalan nakliyat T1l ... k ,l 
sini gütmekte.. onun ihanetıne ten halas eden 'l'Urklere, hararet.. da~a gclınes~ ıçın yazılmış olan sım;acaktı. Bereket ve!s~n kı Türlo lıerının kılıçlan altında parçalattL mildi. Bilakis halifenin brargihı- gemilere_ gerelı: erzak, gdel't,ı( 
kurban olduğu sarayı, mukaddes le teşekktir etti. Ve haliiskıirları. emırnameyı mıza etmesı ıdi. lenn reısı olan (E)mırulumera) Ol'- * na, atından inip yayan ginnek •u- bimmat nakletsiıı • hücuıt' ~I ~ 
bir türbe gibi muhafaza etmek fik nın başın<ia olan (İ'bni Mukalle) Bu haı·eket, tabiıdir ki Türkleri taya atıldı. Büyük bır meşveret Türlı: askerleri, Emirüliimet'ahk retile OOyiik: bir tevazu ve nezaket meleridir. Bu gemiJeTjn ıaşıd•, 
rin dclcrdi. yi de, derhal vezaret makamına son derecede gazıMıa getırd1. Bağ- meclisi . yaptı. Müteve~a halifen~ ~akamına derhal (Turan) ı geç~ ııösterdi. Anca'k şu var ki, halife, bayttklar da hiç ~rı di>-;'t 

Ha lbuki halife, Türklerin bu geçirdi ... fakat aradan kısa bır za, dadın Tur ki.erle meskun olan ı bıraderı (lbrafıun) hılıi.fet mevki- diler. Ve saraya hucum etmek ı&- , bir Emirii.liiimerayı bile, des;se ile hn111ıyacakhr. Hitlerın el~~ 
mukaddes maksatlarına zerre ka· man geçer~çmez, -yine dığer bar (Kerh) semtınden ve S~mra kış- ine liyakatini dehllerle ısbat ede- tediler. Halife, ancak o zaman yap- ·öldür tmek, ve haksız yere Türk ruı- &ıaerik:a bayrağuıı binı11 ııJ' f 
dar ehemmiyet vermiyorlar .. onla- zı halifelenn yaptıltları gıbi· Türk l~ınd~, kork~nç tebdıt seslen rek büvü-k bir mücadelenın önünü 1 tığı <:1'1ayetin ehemimyetini idrak tı:erlerin.e hüeum <>tırıek cürümle- •He Alman torpil hı:.~uııar r-t~' 
rın hem Abbasi saltanatına ve !erin ve onların himı.etlerini UD\le yu~seldı. Hatt~, Bağdat 5'.'rayını aldı. etti. ikbal ve hatta hayatını kay- tinden dolayı da cez&Slnı görecek.. ttc:ek ker geaiye hunıD' 

1 
hem de şahıslarına ettikleri biz- tuverdi Etrafını alan dalkavul<la. altüst ~tmelı: ıstı.dadın~ g~eren tbrahun, (Mütteki-ı-biıı.ah) ün batmemek için derhal (Turan) ile ti ... BuBıı binaeoo, derhal kalif<>nin c:ııkbr. . J;J~ 
metlerı, çarçabuk unutuyorlardı. rın cereyanlanna kapılarak, sefa- bazı had.iaeler . de _başgosterdi. F~- vanile hıliifet ve saltanat ma:kamı- sulh yapm~ ve Türklerle barış. gözlerine mil çek:ilııh. Mevkiindeıı, 811 harlıia böylece bır "' ~ 

(Kahir) i pek haklı olarak kah- hat ve zulüm iJemine dalıp gitti. kat ~ta (Emır~lumera) o~ak u. na !eldı. Fakat bu z.at, o kadar .. mak istedi. F~t ~ya yine saray l*at e4ildi ablalı tarikile ve yıpra~ 
reden T urklcr derhal zindana kot- Bu il.em ~ alıleye o kadar zere agırbaşlı Türk beylerı derhal magrru idi ki, Eaıifriiluınecaruo ıw e.ntrıhcıları .ızirdileı'. Bir takım fDcJı.& _.) (Deı:amı 4 UJ>CI' 

• 
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ŞARK'ta 

Fransa hava 
nazırı üsleri 
teftişe başladı 

B e ş i k t ~ .ş d Ün F e- 1 HAF 1:. A N ~ N -ı Haydi avek Pernya • ı O • SUR'PRIZI Hizim İ:.ıa: ~a: ~r!ı ar..,,ına n e r b a ç ey ı • 1 1 t b ı , ı•ll. Dalkılıç• diye um daha g.ıdi ' s an u spor, •e girer girmez de ılk )~•dıı;ı ya;u. 

yenerek birinci oldu Galatasaray~, ~.~~e"~i kelimelerden korlunı~a-
Mevcut vaziyeti tetkik Dün lik maçlarının tehir edilmiş çok gayretli. Nefes aldırmıyor. . 3-0 mag" lfıp ettı 1 Er lesi gün d~ Peyami Safa ona 

lsv· f l Bergeret Pau hava olan oyunlarına her iki. statta de- B<><inci dakikada Hakkı top ıle şu cevabı verdı: ıçre - ta ya posta · · V · tonda bir -. E t b 1 ı ı 1 da ıçın aşıng _ u""ssu""nü gezdi vam edildi. beraber kaleye girerken Lebip Milli kümeye getıneleri tahakkuk et- ve, un arın uzun1 u arın • 
ltlÜnakalaA tı kesı"ldı' ınii olan bu iki takımın yapacağı maç Jrorkmıyalun anıma, lüzw:ı.ı.uzlan· 

ı t ldı Şeref sahasındaki. günün ve hat- kurtardı. eh ı1a ı - . t O p an l yapı Londra, 16 (A.A.) _ Hava na· la.ş k hakim l emmiyet itibarile hiç de aşagı say - na karşı da dilimizin kaı>~:nı tı 
~a, 16 (A.A.) _ (B.B.C.) ta senenin en mühim karşı . ması Beşıkt~ oyuna te rar o • mazdı. Genç Istanbulsporluların Gala - ardına kadar açık hll'akını)·alun, 
g~""'Uan gelen ajans haberlerine t ' h zın General Bergeret Fransanın Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları mağa başladı. Fen"r takımında dü- ta..aray karşısında da muvaffak olacak-
~,· e Cenubi r'talyada hl!'' çok de- Tem ps gaze esı l rp Cenl.l'bu Garbisinde bir teftiş seya- arasında oynanmıştır. zelme al.iimi yok. !arı umulUJ'Ordtı. çünkü o zaman lüzumlu, lüıunı,w; 
"' l 12 Şu teklifli, teklıfsız ıa"ıı:el.on içeriye 
L •• {ollarında yük trenleri müna- bati yapmaktadır. General • Dünkü nüshamızda bu mühim Onuncu dakikada Küçük Fikre- Oyun Galatasarayın hilcumile başla- dalar. Dün de Son Tcl:!rafta R. Sa-
"'l!•tı '--ıc1ı 'hfı'malı' go"rmUyOr batta tay.-aresne Pau hava üssüne h . . 1 tm ttk h" d B ikta ··da. dı. 0ernaı bu akını durduran Sarı-.ı _ _ ti .,, "" rılmıştır .. Brendizi, Ba- 1 , maçın ususıyetıni an a ış · tin bir ucumun a eş ş mu bit şo .. vle divordu: 

, •ıtranto F L . b' b' . ın· erek oradak·ı te··ısa· tı gezmi•tir. ş· d. d t geçı·yo- f l t Fakat hakem bu yahlı!ar mukabil taa..,-,17 ı geçtıler. Ve • , 
be h . • oçya, eceyı · ll' ırı- " • ı.uı ı e arzı cereyanına faası av yap ı. Galatasaray kalesi tehlıkeler ııeçirmeğe Ecncbı kd:ıne kullanmıyaca-
~t agJıyan demiryollarında sefer. Vaşi~on 16 (A.A.) - Hull, Ertesi günü hava nazırı tayyare ruz: bariz penaltıyı vermedi. başladı. ğız diye gelin de radyonun, ante-
~~t durdurulmuştur. Resmi beya- Lord Halif;ks ve Avustralyanın )ne Toulouse civarında bulunan Takımlar sahaya çıkmadan evvel Oyunun umumi vaziyetinde bir Sekizinci dakikada Galatasaray ka - nin, parazitin, türkçe!iinı bulun ba· 
hep ~na nakliyattaki güçlü~ü se- Va•ington elçisi, dün hariciye ne- Francazel'e gitmış ve orada gene. etrafa bakıyorum. Duhuliye ve atalet var. Fenerliler bir şeyler lesi karıştı. Müdafiler topu uzaklaştı. - kalım! 
i .gosteriyor. zaretinde görüşmelerde bulurı::nıış· ral Dastier tarafından karşılanmış- tribün tarafları tamamen dolu. Bu !yapmak istiyorlar. Fakat neticesiz. ramadılar. Bu fırsatı kaçmnıyan İstan- Rayo, anten, parazit gibi kelinıe-
~~Çl"e • !ta!ya Posta M~lnakalatı !ardır. Sanıldığına göre, bu go~uş. tır. yetmiyormuş gibi duvarların üze- Yirminci dakikada Küçük Fik- bulsporlular sağ içlerinin çok sıkı bi ai.I !ere şimdilik söz yok, çunku bun-

" ~e 16 (AA) I · ile ki · t muza- k tile ilk golü attılar. ''al • · · - svıçre melerde, Pasifikte vazıye rine sıralanmış meraklılar da var .. retin güzel bir ortasını Ya~ar a- !arın dilimizde hazır karşılıkları 
ı. Ya arasında posta münakalatı · t' D h"}• (1-0) mağlüp va«yete du; .. Gala -
"tıı~ kere edilmış ır. t F sa a ı ıye Derece üzerine tesiri olmamak. çırdı. . .. .. ta..arayhlar Ş<ll'lrmH gibi oldular. Yap· yok... Fakat, bizim bal gibi •ı:e-

kesilm~tir. TA YMİSIN MAKALES ran la beraber bu maç kat'iyyen ehem- Yirmi ikinci dakıkada Kuçük mak isted;kıeri birkoç akın çok ateşli cikme- sözü tlururken H. Dalkılı-
h Lyon, 16 (A.~) - H~=~.;,.inde ı N • t" f tt" miyetini kaybetmiş değil.. Acaba Fikretin güzel bir şütti direğe çar- ·bir oyun oynıyan İ. Spor müdafaasın- cm müdafaa eltiğı •rötar• kelim<>-
l Ortek• k " .Temp. gazetesı başın l azırı ıs ı a e ı Beşiktaş son oyununda yeni bir pıyor. Fener böylece tıir golden da kınldı. . . . . sine ne diyelim? 

h ız a S er ı diyor kı: d . l'b' .t d h k a]{' ld B da sonra sarfedilen bü- On ikıncı dakikada çekilen bır 1to ... / Hele 0 salt gösl~riş, yahut da 
İngilterenin Şimali Malezya a b' ı ıye a a mı azan~ . .. o u. un n ner esnasında G. Saray kalesi kanşlL .. tik . . b .. cyeti Londrada ühim kuvvetler tahşit ettiği hak Dakiliye nezaretini Yoksa Fener hasmını bu yıl tün gayretler neticeyi değişttir- ıFakat i. Spor mühacimleri topu kaleye suppe ıç•: ı°yu~a soz ve ~tzı 

:::nda gelen haberler yeniden na- d A . l D l görmediği bir mağlubiyete mi uğ- medi. Ve maç ta böylece {1-0) S· sokamadılar. ~asına 50 
;; uru ~n r g~çe en 

() d'kkat· Pasifik ve cenup de- e mıra ar an ratrnak niyetinde• tanbul şampiyonunun galebesile Vaziyeti umumiye itıbarıle oyuna uzumsuz ya ancı e ıme ere no 
Oll h İ "} • zarı 1 ~ 1 

. · · ·· d k · ·· l . Sarı .ı;:y.:ıhlılar hfıkim.. G. Saray be - buyurulur? ey et ngı terenın nizlerindeki vaziyetın ınkı.ş~ı İe- idare e ece Bütün meraklıların ağzında bu sona erılı. nüz dm-gnn. Vaktiyle bir Karamanlı bakkal 
harp gayretlerini rine çekmiştir. Bazılarına. gor:r n- Lo dr 16 (AA) _ (B. B. C.) iki sual.. yer yer heyecanlı konuş· NASIL OYNADILAR: On dokuzuncu dakikada i. Sporun Yakomi vardı. Galib" benimle 

giltere, mihver devletlerı tar ın.. 'chn'd a gelen haberlere göre malar.. bahse girişmeler .. vesaıre.. F tak·~ı bastan sona kadar bir hücwnunda K>dir Osmanı aldata - birlikte fransızca dersi almak için tetk"k d k d 'lkb harda yapılması tasavvur Vı Y en .h t .. .. .. ener ~.. , k .iti . 1 .. d tt ş· di et • 
l e ece a~ ı ~ .. rruzla .birlikte ja- Dahiliye Nazırı Peyruton istifa et- Nı aye gozuktüler: adeta bir sıfır halinde ornadı. Hü· '".' ' ncı go u e a ı. un vızıy birkaç gue bir klübc devam et· 

t !..oll<lra, 16 (A.A.) - Bugün edıleıı buysu·k taa karşı yapmast miştir. Kendisinin evvelce sefir o • Beşiktaşta evv'elce futbolü hıra- • <20> oldu. Fakat G, ı.arayda bir ı;;;ay- mişti. Bir geee ders döııüşü bi.r 
«ınaı-a ponyanın ıngapura 1 " AI. t' h"kıl k H" .. d cum hattı ne yap:ıcagını ~~<ırmış ret yok. ed . k b K 
'4.n .. nın salahiyetli kaynakların Ilı taarruzuna karşı tedafüi !arak bulundugu ıan ın u - an usnu e oynıyor . bir halde idi. Yalnız Lebip ıle bıl- İ. Sponın tehlikeli •kınları devam ed.I kahv e çay ıçer en u araman-
lurıı~fr~nildiğın~ ~öre! İngiliz hü- =bi~l:r almak kaygusile.harelret meti ~ezdine tekrar gönderileceği Mutat merasim yapıldı. hassa Cihat güzel bir oyun .çıka:- Yor. Otuz üçüncü dakikada i!'inci dev~ lı ba~~ ~~omi ağa biz~ n.e.deM 
~Y<lan lllitı .. davetı uzerıne yedı su- etmektedir. Diğer bazı kımsel~~e lbılctirilmektedır. Oyuna Beşıktaş başlıyor. İleri dılar. Fenerliler muhakkak kı mag-,rede G: .Sarayın. 'azıyetı teıarı ede<eili bcğenırsın':". Demesın mı kı. ' 
~eli tııürekkep bır Portekız ~ öre de Şimali Malezyadaki !ngılız B. Peyruton ~imanla: tarafın - doğru atılan top taca gitti. liıbiyeti hakettiler. >annPdilıyordu. ı. Spor on kış! kaJ.nuıı- --:- H~ydı avek, Peraya gedek. 
llu hheyetı İngıltereye gelrnıştll'. gt h ·d t Hind;"ini ile ihtilaf ha- ıdan en zıyade hucuma ugrayan na- Fener alo d Nac· gerilerden .kt t b .k t k bir borç· tı. G. Saray •ağlı sollu akınlarla hasun Bız bırkaç arkadaş, buna o ka-

ey t . . a şı a ı "< .di n a.. ı Beşı aşt e rı e me k 1 . . k t • ~- 1 d ı Fakat d ··ı .. k d ··ı .. t""· ~ti . e , lngılterenin harp gay- . d b 1 an Siyamı tazyik için zırlardan biri ı . ld - t "t t h .1 etti Avt . k 
1 1.. . a esını sı ·ıs ı~m•~a ~ş a ı ar. ar gu mıış, o a ar gu muş ..... 

la €tıni ve İngilterede ve bilhas- im e ıut~~ Vichy 16 (A.A.) - Dahi~ye Na - a ıgı ~pu. ş~ e. a vı .. r 'i. tur. Yegane usur arı uzumsuz r. S~r mu1_3' ası canlı oynuyor ve tır- ki, nihayet herifin adını da: •Hay-
~<!' l..olttlrada hava hücumlarına ya~zşyacla yapıldığı lı.aberveri- zın Peyruton, salahiyetl1>rıni baş - Fenerın ikincı akını ~orne 0 sertlikler yapmalarıdır. Tam kad. sat >ermıyv• . . di avek, Pc•aya gedek!• koymuş· 
ı...'1 hava ··d f J · 1 . . · b ·· .. _ kil · ·amiral Darlana dev. du. Cekılen korneri Nacı ikı met. ro ile oyruyan Sıyah - Beyazlıların Onuncu daxikadan sonra San - Si-, t '· "'ili.. . mu a aasının nası l!i- len tahşıdat dogru ıse unu onu ve muavıru - .. tahlılar tekrar hücuma ı:"ı;liler. On i - u,<. 
tir. gın, Yakından tetkik eylıyecek- müt.deki aylar içinde Japonya ta- retmiştir. reden. kaçırdı. . bu oyuna gor_e Fener daha fazla kinci dakikada Fahrinin çok sıkı bir Yabancı kelimeler, böyle raslg&-

J>.-~ afından yapılması muhtemel ha. Bcşıktaş sert oynıyor. Fenerli- gol atmaları lazımdı. şütünü O.man uçarak tuttu. San - Kır. le ve her aklına ese:ıin arzusile 
b~)~kiz heyeti azası İngilterede ı~eketi karşılamak için İn.gilizlerin J"t } t } b' ler ise gayretli ve soğukkanlı. Faruk ERER mızılılar bir türlü açılamıyor. dilimize doldukça korkarım. ki gii-
~ll<luk!an müddetçe İngiliz hü- imkan dahilinde aldığı bir tedbir a yan a e J Altnıcı dakikada Cihat üstüste On sekizinci dakik·~ r.. S>rnym bir nün birinde bizim Karamanlı bak· 

ettni.n misafiri olacaklardır. olarak izah etmek yerinde olur. Amerikanın Napoli ve Poler • iki kurtarış yaptı. Fener mudafaası Dün Kadıköyündeki hbücukumrtaunda İ. Spork ı i fcvklka!Me kal, Yakomi ağanın ~a~d~ avck,k 
}(• Pasifik denizinde Anglosakson d k. k l l ki 1 bılhassa Cemal aksıyor. ır nş yapara ıuu.1 ı.ızun a •• - Peraya gedek!• demesı gıbı, pe 

1Stnayu zaptedildi tesanüt siyasetine Japonyanın La- maka 
1 

l onso ~st u. arın n Oyun çok zevkli ve süratli. Her yapılan lig maçları lanDdı.aJtlk 
1 

.
1 

·ıed·k acaip ve meseli, şöyle sözler kar-
~ · ·· ı d'kt apatı mnaı ıs enıyor . . a ar ı cı ı çe oyun yavaş ya 

llrobi: 16 (A.A.) _ · kayd kalmıyacağını soy e ı en . .A H . . iki kale de tehlike geçırıyor. Fakat İlk maç Topkapı ile Beyog·ıuspor vaş hızım kayh<"lm• e ba,ıaı1ı. İki ta- şmnda kalmıyalım: ile. t · u k ş kt Vaşıngton 16 (A ) - arıcı- M l f "t tr ııı.. lllen bildirildiğine göre Kis- sonra Temps gaze esı, za ar a . •. . .hl'"'. .. Beşiktaş ıbekleri adam yemek ni- arasında idi. Birinci devrede 2..() raf da adeta veresiye bir oyun tuttur- - onşer, ı e ro er am; ona 
Yu zaptedilmiştir. ' her iki tarafça alınan ihtiyati ted- JIC nezare~ın'.n hı~ . te ;gbı~e .. gor~~ yetindeler.. li gelen Beyoğlusporlular ikin- \dular. Bundan sonra \'liZiyette bir de- ııebep, seni ön pö beklettim, mil 
J"ı.u . .. birlerin muhasamatın Uzak Şarka İtalyan hükumetırun ta e ı uzerı . . . . . ga P ğişildik olmadı ve maç ta (3-0) I. Sı;ıo- pardon! 

~~tı 1lehri boyunca duşman bul~ası ihtimaline karşı vaziyet ne Napoli ve Palermodaki Amerı· On ıkıı:cı dakikada Fener, Fik- ci devrede 3 gol daha atarak maç- run galelıesile netieelendi. Bu iş, rastgele ve aklma esenin 
l\ı~h:llkııvemet göstermekte ~e ! alınmasından ibaret olduğunu yaz- k'.'n .. ko.nsolosluklarımn kapatılmast relin ayağile az .. ka~ın hır gol atı· tan 5 - O galip çıktılar. VEFA: 2. SÜLEYMANİ'IE: 2 dilimize lüzumlu, lii.zumsuz, tck-
.\ıııı •heler devam etmektedir. maktadır. duşunulmektedır. Harıc1ye nezare- yordu. Fakat Husnu kornere attL İkinci maç Bcykozla Altıntuğ a- Şeref stadında güoün ilk karşılaşma lifli, teklifsiz yabancı kelimeler 
'dil au esirlerin adedi ve iğtinam ti erkanının kanaatince, bu talebe Bir Beşiktaş hücumunda Esadın rasında idi. Birind devre golsüz sını Vefa ile Silleymaniye takımlan solruşturmasile olmaz. Bu İ•i •alıi-
••n:: harp malz~m~nin miktarı M h"}" d sebep •. ı_nezkıl.r yerlerin askeri mm- çıkışını hakem favl verdi. Bu favl bitti. İkinci devrede Bey~dul"': ra~~~ı":ıar eksik kadrolarile Süleyma- hiyet sahibi kimselere bırakmalı; 
-._ tnalfıın değıldir. an Ş Sa ı ın e- taka ilan edi1mış olmasıdır. yapılırken Hakkının Esada kasden Sabahattin ve Şahabın ayagıle ıki niyelilerden zayıf bir halde idiler. bize yabancı dillerden hangi siiz· '--:::::::: • Al } h h •• tekme atması çok fena bir tesir gol attılar. Böylece 2 - O galip gel- Oyunun ilk dakikaları Vefanın akın· !er, tabirler, ıstılahlar lıizım>a 'ıı.n-
l{iİ,.ük Haberler kı man top arı En fena ava u- bırakmıştı. . diler. Beykoz takımında Kelle J:.b_ larile geçiyor. y ıl - Bryaz!ılar sık sık lan, onlar tayin edip onlar almnlı .. 
~ cumlarına intizar On yedinci dakıkada Beşiktaş rahim de oynuyordu. gol pozisyonuna giriyorlar. Faknt Hay- Osman Cemal Kaygılı 

~ dar ile Zihninin mütemadiyen çalım 
• !\o . Dün Douvrer mınta- Londra, 16 (A.A.) - Havas: "3ğdan yaptığı bir hücumda Sah- yapmalan bir nelı«> vermıyor. 

oı; J\tı ltıa - E>tti Ispanyr, Kralı 13 ün t Dahiliye nazırı Herbert Morri- rinin ayağile ilk golü attı. Eyüp halkevİnİn Yimıi altıncı dakıkada Gazı ııetııı bır Maltaya yenı" hu••. 
l<tııı..ı';~ bu gece tekrar bir anJın ge· kasına a teŞ aç I son Prestonda bir nutuk söyliye- Bu golden sonra Fenerliler hü. ı;uUe ilk golu yaptı. Bu gol Ve!alılan' 

• · Hastanın vazıyetı valumdi.. ' b b d anları tehdi- k k canlandı d '' gibi Sule~an ı le de/ } d ... lona . . Londra 16 (A.A.) - Fransız sa. lrek, gece om ar ım . . •.. cum etmeğe başladılar. Fakat Be- ır O ŞUSU r ıı. •··· ıye' re ı 
... ,,, ra - Amırallık daıresırun bır . . . 1 . . h .. .. gcçılmedigını . . • - hız vcrdı. c um ar y a p ı ı 
11;~•"1<:s., mudaıaa nı.umnamclel'i bitlerine yerleştırılmış bu unan u- dınm enuz onunef h.. 

1 
şiktaş yavaş yavaş temposuna gir!- Bu sabah Eyuple Siliüıtaraga a· o•.,, bırmd dakıkada ZOhtü avuta 

l1oı4,,IJ>ce, ba;,,ı ısu.nalarla 1600 toru· zun menzilli bir Alman topu bu sa- ve her şehrı~ ı;n ena ld ~~u'.'1 ~a yor. rasında 
4000 

metrelik Eyüp Halke- gıtmek üzere olan topu guzeı bır çeV1-
~. İıı!a?ia buyükluklc bulun gerru - hah ateş açmu;tır. intiza~ etınesı lazım ge ıgını soy. BU' Fener hücumunda Rebiive . im t kl 'b" r.,le ağlara go,deıdl. °"' > 'IOn\arınaı M a 1 ta h a 1k1 gaz 
bor;. ,,,., radyo.unun ingıı:z~e ba- İ tr 1 anlarile uzun menzilli lemiştır. d 1 R b . t il. 1 vı kxışusu yapı iŞ ır. 10 u un d.o. ğru. Süleyınanjyedcn lbnıh;min aya-ı maskesı" taşıyacak 
lııiı,, f\olslerinJ alabılecek bırer radyo Al s 

1 
a ~"; n bulunduğu mev-1 Şehirler ve köyler halkını gece kasten vur u a;· e il k~pa ıya iştirak ettiği bu koşuda fert itıba· gıle bır gol kazandılar ve devre (2·l) 

~tıı~'" .. ' bulunma.smı mecburi . m~n. p ~ıı~mbardıman eden bombardımanlarına kar,;ı müte- 1 topallıya çıktı. ener on ·ışı oynı· ı rile birinci Atletik Yıldı7.dan Eş- Vefa lehine kapandı. Malta 16 (A.A.) - Son 48 saat 
• lıiık '· zıle~? şıddet e . Boulo ııe'cien ay yakkız bulunmağa davet eden na- )'Or. . . • ref 20.43

0
3 dakikada bırincı yine İkinci kl'ımda Vera tazyiki devam e- içinde düşman tayyareleri bir has-

ı:_ il> r.,. - Stet.ni' Hükt1'Tiet, \esi- İngılız tayyarelerı g 1 t 1 r gece bombardımanlarına karşı Beşıktaş vazıyete bakım. Fener . ıs· -'- 216 10 ia ederken onuncu dakikada ani hücuma taneye hasa yapmışlar bir mekteb 
• uırı. ld kt dır kı bu A man o- zı . F'k k f • Atletık Yıldızdan ..., · • s·ıey · ı·ı • ki r • ~tın ,;:uıun tatbıkı takdırinde meml. e- rı ı an sonra . elden gelen gayretle tedbU' aranı!- !ıafları bılbassa ı ret ço ena .. f . . . .. .. ··. gC\-en u manıye ı er sa. acı arının il h l . . 1 d 
•" "'tı~ B b d man E k lleflennden Hu ayag" ile beraberlilt golünü attılar. e orta a lı ınsan arın otur ugu 'tıı~ ._~.acını tenun edebılmek ıçm pu ateşe başlamıştır. om ar ı dfı"ını siı.vlemistir. Müdafaada yalnız Lebıp iyi oynı· • ıkıncı. yup mu e .. . . . 
"" •toıt!"lldura f>bııko ve magazaları- tek bir top tarafından yapılmış ve · , seyın 22 dakikada uçuncu gelmış- Hu golden sonra Süleymaniyenin da- bazı evleri yıkmışlardır. 
~, aruı.ı bildırmelerınl ernretmiı; - fasılalı bı'r surette iki saat kadar ngiliz donanmas.ına yor. . ak h r d b' . c Atletik ha guzeı oynadığını goruyoruz. Hatu Önümüzdeki hafta zehirli gazla -

d ı Otuz sekizinci dakikada Rebıi tır. T un a ın e ırın ı .. .. öyle ki kalelerinin önü kanştığı zaman ra karşı ihtiyatı: tecrübeler yapıla-
ı.~ f'ıoran . devam etmiştir. iltihak e en ge~nl er muhakkak .,1r golü kaçırdı. Bunu Yıld1Z, ikinci Feneryılm.az, .. uç~- ı:ok guzel yer. tutarak sayı yaptırm~ - cam haber verilm~tir. Herkesin 1 

,.. sa - Stefanı· Tta'"an more- f 1 'j o ) ( il fl dö d dıla M f 1 V r 1·• ~· >lıı ""1 glı,,lııo P . G' rd'.'82 1 Douvre mıntakasma ası a ı e • ı Va<ingt.on, 16 (A.A. - B. B. başka kim olsa atardı. cü Yenikapı müke e en,. ~ un- r. a:ıma ı' e •nın şanssız..,.mılgaz maskesi taşıması bu maşkeyi 
odu... neon ıra ı, yaşın· d h . ukua • l ah fil' .. Eyü' '"--lleflen,' beşıncı ve da hesaba katmalı: IAzım. ı emredil . 

• S •u halde wrat etmiştir. büsler düşmüşse e a.ar. v C.): Vaşington ı;ıahr ~ a ıne Devre böylece (1--0) Fener aley. cu p m....., . . Nihayet ma~ bu ~e (2-2) """- - 'la:ıllamnağa • ıpast mış • 
lı;,.Uıt lokıı,,ı.,, - Ste!anı: wetlandet ccı- geldiğine veya ınsanca zayıat oldu.. ı gelen haberlere gere son uç ay zar- hine bitti. altıncı Feneryılmaz gelrniştll'. Bu berllltle bitti. tir. 
,_ç~•U .K•rbfsi ahalisi, !ate ihti -!ğuna dair bir haber alınmamıştır., fında İngil~ donanmasıruL 20 gemi İkinci devreye Fener başladı. knşuya en çok atletle iştirak eden 
.... lıııu 1.emin eden vapuran buzlarla iltihak etmıştll'. Bunların arasında Feneryılmaz klübüdür. Koşudan 
"'-_·r kalmı,ı olmasından dolayı on l>uro Koarousbou, Berlinden ayrılmış - 2 zırhlı, 2 tayyare gemisi, 5 kru- Beşiktaş kalesine dayanan hücum- oonra derece alanlara madalya Vl!

""1 ~ Yi}'eccksız '<almış oldukla - tır. Kendisini istasyonda hancıye. neza vazör 11 torpıdo muhribi bulun.. lar o kadar müessir olamıyor. Çün 
• ıı.,~r. reti ve japon ııe!aretı erkanı leiyı el - makt~dır. kü şampiyon takımın müdafaası rilrniştir . 

............_ lio. - &efanı: )ap>n oetlri Sa- mislerdir. (a.a.) -----------·------

-... ~ -- H t rafta nizamı cedidin kal· ı Tarihi Cevdet bakınız ne diyor: )h.irn ve başkatibi Ahmet efendiler. 
D·-• .:!I. ih" . " 1 er a - • 'd' le bevnımizde muahede var. AnJa. s uu,, .... tar ı roman: 24 ~ .

1 
d ıldığına dair tellallar bagırıyor- sı ı: • · edil 

1 hlta A . N ı o·· ld.. ··ıd·· ? ır BPktaşiler tamamile ayak- .şeyhülisllim efendi, sadaret ve rın idamfanndan sarfın.".'zar.. = 

l POLiS ve MAHKEMELERDE) 

ÜSKÜDAR KIYILARINDA 
BİR CESET BULUNDU '°' 0 ZlZ ası \ ~ l°U U. • 1 ıaıxU. d B ·· .. Bek istanbul kadısı ile birlikte Atmey- sun. Bakısının tahlısı mumkün ol 

• 1.a.n1nışlar ı. unun uzerınc - . . • kd d k ti rı görUle ·· -- y ·M Sami Karayel,._., Etmeyctanından kalkarak danına gelıp meydan tekkesınde madığı ta ır e ayı a · f k 
C::aı-· · - azan. • taşyan ct gitnııye kalkıştılac. ikame olundukları esnada yamak- Diye emir eyledi. içlerinden yal- anınmıyan ceset morga alc!ırıldı 

~l~~~t·z~~eı;:ttt~~ ::u;;~~ t~eenr~:~~ ::;::d~e, B~~edıaşild:: ı ~ted!:1~:,, a~:;~dışe mani olmak is- ~:~~~a::~: delikanlı müşarüniley- ~:~e~u~~:ı~~:ız~!le~:~~:c~~: .,saY:c~~d:~asınd~~7~erk::~~ ~ yaralı tedavi altına alınmış· 
~i ı hu" t<><et>bu$ en er ı er. s · t d " .. 1 d bo b 1 O d Y b 1 ~. ort rnayun ile Nızarnı cedi- cağını yıkrolya ._., ı· F k t k ihtıliıllPrin daima bir - ız şerıa ı o,.,ru soy emeyıp Şakır. yeni sarayı J>ümayun a - u uıımuı;tur. rta yaşlı bira ama angın &§angıcı 
le~ııı-'·1adan kaldırıldıg"ını ış' itince vardı. .. al a a 'esi ık kullanılan: te hızım gibi baldırıçıplaklara söz g"ularak başları yeniçerilere gön- ait olan cesedin elbise cepl"rinde Dün akşam, Galatada Tünel cad. 

" "ı er . .. Sel. mas<•n tesın - vasıta>! o :ıra . . Ed. k' h h'"" 
"ak · Uçıiııeu ımın . , 1 "rül k da- düşuruyorsunuz. ırne va asın· derildi. üviyetini tespite yarıya~ak ı,':'.ir desinde Azaros Nişanyana ait ma-

. '1tııı<l at, M.tu;a Paşa Kabakçıya el t;nda oldugunu yazılarım .araı;ında BLZI şer .. ı e .go k;ıe sker- da fetva veren sen değil misin? S itan Selimin aramızda mua- şey buluna.mamıştır. Sekız on gun ğazadan yangın çıkmu;, itfaıve ta· 
lia 0 11.ıı. bir defter 'verdi kı, bun· yazmı.şt ın Hakıkaten Üçuntn ~ vam z v.ır. Şeyhulıslaın a Devnice, Ataullah efendı müf- u kadar suda kaldığı anlaşılan ceset rafından tevessüüne meydan veril· 

il 
11 

bir kişinın · lı ·d lim masoııluk tesırı altında ıdL kr bı;raya gelsunlıır. .. sedi· · hede va rdediği adamlar .. ~ason teşhisi için morga kaldırılmıştll'. meden 9Öndürülmüş, yapılan tai;ki 
ıı il, oıı h. ısmı yazı ı 1

· ' ı kimin D' rek defteri ağakapısına gon ıdıler ... Ve, bu muahede sozu doğ- M al ko-mu··ru··nden 'llıı-ıy ır kı.ji, İbrahun kethüda, Üçiincu Selıme mason ugu ıye 
1 

e Şc hülıs· Ben olvakıt Şeyhülislam de. lilı: .d. ang katta mağazanın on bin liraya sı-
1>, h" e }{azın Hacı Ibrahım, rika· telkın cttıği malumumuz olma- derdiler. Bunun uwr n y ğ« ıın Ben:!en evv 'kı Mendi fet· rudan doğruya bırııder ı ı. zehirlendi gortalı olduğu, yangının talaşların 
11\i§, ':~Yun ketılıüdası Hacı M.;. makla beraber .kendı:;ının Bektaş< lam Sultan Selıme bıı· arLZa yaz• va vermı.ş, ben bilmem. Fakat, Musa Paşa padŞihın aö.- Suadıyede İskele caddesinde 25 tutwımasından ileri geldiği anlaşıl.. 
illet · lıiu..ıotap vekili Hakkı Ah- ocağına karşı nefret duydugu aşı.- ıdı . . Dtye yakasını kurtardı. !erine: numarada oturan 40 yaşlarında İs- mıstır. 
shUadı Ccuit defterdarı Alımel, kardı. . ı Şeyhülislam on b'.' kı ııun ı~rm- tıf usa paşa. i.şınd€n geri durma· - Evet. mail Gezer mangal kömüründen Çan kulesinden dii§en c;oc11k 
~etıı .an., erniııı Bbubek.ir valide Musa Paşa, masonJ.u.k tesın al- 'lcnni ar""'8ı.nın billasına g~~ yıp sımle•i yazılı on hır kışının ı- Demekle yine bildi~ yapıyordu, ze'ıirlcnm~ .. baygın bir halde Hay. Haliç Fenerinde oturan 12 yaş.n· 
deıı "~ası YUSUf, E d ' . 1ın tında ıx ıunanları ortadan yok: et.- re>k bunların cezasını tertıp • damlarını istıyordu ekle . e bildiği 'bl 

8 
darpaşa llll'une hastahanesıne ela Kozma oturduğu evin yanında· 

erSıt ita hı ~e~o~ı:~nc; mek istıyordu. Bu sebeple Kat.ak· cliğı takdırde herkesın yerli yerme Üçuncu S<'lınl, başkatı.bl Ahmet Dem ym gı y ~ ka!dırılaraıı: tedavi altına alınmış· ki kilisenin çan kulesine çıkmış, 
b ~le~ı "')lııet, bostanc'ııb~ı şa.ıor 9'Ya bir katil 1.isteai vemuşti. Jııo.. gıdeceğını bı~·~ tahtını el· cfenru mabeyıncı Ahmet beye yordu. İbrahım kethüda firar et- tı.r. orada oynarken ıt:işüp ırt ı.~.'i! 
l. tı , e ulernadan kabak naııbi Kabakçı bu eo;anuyı ortaya Üçi.tncü Sc m, aı~e ed d ,izi de ıstıyıırlar, şayet elimden a· tiy'e de Yenikapı Laııgasında bir Otomobil çarptı yerlerinden ehemmiyetli ni.'lle 

.,:u, e!encıı ıdL yup: d~ ngıt.mesın diye il ~:ı b~r ~a~ lır ar, var n başınızın çare-ıın• gö· h cı nın mahzeninde tutulp kema- Şoför Ali Tulli:anın idaresindeki yaı-alanmıştll'. Çocuk .ifade nre-
b 1lar ~~ ıç •ıle bılfıil mason o- . - Memleketi, harkif:!::~er blıB: ~:~~:t;3~=:ı~.e, bu on obır ki. rur> dıye rwhsat verdiği g bı Musa l ıak.ıret;e Atmeydanına getirdi- 2223 numaralı oıomobıl Kasımpa- miyecek bir halde Balat lıastal-ıa-

n Ilı ardı. Fakat Musa Paşa· bll' kişidir. Bun .ar . k ti de hıç düşimmcden r,asa 3 da. Ier. :ıa,da Kışla caddesinde 13 numara- nesine l<aldırılarak tedavi alt-.ııa 
· () , nluıctan filin haberi yok- !arı dll'i olarak PadışabWı ısterıs. şının ardııne _ lbı •um kütehda, Hacı hıra. (Daha var) oturan Emine ,.arp:ı.rak yara·· alınını tır. 

• , ai.ıı.ı.z n.Lt ~ .. .ı.ı-- karar ve 
~ 1 r~ ~-



-=IA~J7:.:..:A.:_-_4.:_ __ ~~--------~--------..... --~~~~----~--~-D~A~M~--~----~--~~----~----------~------------.:':.:.7-ŞUBAT-~ 
Türk-Bulgar Adolf Hitler TÜRKİYE Balkanlardaki BÜKREŞIBKI TASll'irJJHALiNDE TASFİYEHALİ1Wı 

BAL y A • KARA YDJN BAL YA - KARA voıl'I 
müzakeresi cevap bekliyor ~~=~~.7~'.~ı·::~e siyasi meydan ELÇİLER MADENLERi MADENLERi KIRAL,._. 

[Baş tarafı ı iııci aayhcla] [Blııı tnlıfıl inciayt.da] rik oı....ı. hube gittitiM pc.; a.. muharebesi tayyarelerinin gelmesbxi bekkmek l"lirk Anonim Şirketi VE iŞLETME T. A. şitlı,i 
~ araanda btr Balkan antantı yap fiipbo nJ<iu. Bulgar kıtalarının tedirler. HUSll<IS elarak ~ ~üy - zş Mart 1941 •-~LJ! ,.~,· 26 Marı 1941 torihindc ~ 
mak ııuretile harbin Balluınlara ya- olunm~. İktisadi sahada ba Türkiye hududuna doğru ilerlediii [Baı makaleden deva1."~ liyebilirim ki, İngilizlerin yalnnda ... nnıı ... rJIP!"' 
yılmasına mAni olmak için Ankara münasebetler ticaret mübadıe1esin- söylenUmüteclir Bllnun hedefi Balkan barışının mabafazaaı ıçın oraya gelmeleri fikri, hatta, zararı /teyeli amami,,.yc dava ADİ Heyeti u.,,...miyeye 
hu 

.. kümeti tarahndan durmadan. de müsaid bir i:nki§a.f aQ<;termi§ - hiç tiipbesiı Alman kıtalar• Sta- Almany~~ da, Bulgarıstamn da, dokunacağını bile bildikleri halde . • Ticaret Kanununun ıdı ,e Şiı•tl 
t' maıı vidicino ve Selinik istiluıme- hızım gıbı h reket t t Ticaret J<anomımım 381 ve Şirket ni • amnameıımin 47 ve oonrald ,.,ıı4 

aariedilen gayretler hususi bir a. ır. tmd l' hud d . . . . ' a ve ı:ayre e - kendilerine boş gorünmektedlı.. amn•me•m!n :U ve sonraki maddeleri mucibi""" TABriYE H • İNi ,.-; l" 
llJr.a ve hakiki bir memnuni ..... u· Geçen baıp>euberi Almanya He e unan u una ırışın<:ı~·e •ueleri şarttır. ALMAN Kl'l'AATI BULGAR nuıd>ınce HALI TASFiYEDE BALYA -• .u N' t 

Yandırm"'tır. er-• Yugoslavya azasında siyasi güçlük kadar Türk ileri hareketini tehir Bu noktayı böylece bydettik- HUDUDUNDA KARAYDIN KADENLERi Türk AJıo.. YA-K/'RAYD!N !llADT,: LER1 'rtı1 
-,. etmektir •- y --•- · · nim Şirl<eıinin hiaedarlan, -~daı.i RALAMA VE İŞl.C' ~lE T. /\. şı . . . . .. Jer çıkmamlljlır. Almanya, Yugos. · o.en sonra, uıuauovyanın vazıye- Ingiln beyeti meyanında gelmiş .. 

Başmakalesinde v~ı muta • lavyanın devlet birliği için sarfet.- Bulgari•lao, AlmAn kıtalarımn tine gelelim. Bitrerle Yugosln na- olan İngilterenin Köstence k<>nSO- ıııaddeleri iôrüşmdı: üzere, 28 lıılarl tinin bn :darlan, aşa~ıdıııcı 
lıea eden Stara gazetesi Türkıyenin B ı t ki d · · · la d ki 1941 tarihli Çarpmb9 ""'-ü saat OD ıörüşmelı: ll.Rtt, ~~ rı ·- 1941 ıo. • . . tiği gayretleri teveccühle karşıla- u gar opra arın an geçışınıo zır n arasın a miiliıkattan son- loom da gazetecilere "" sözleri sCiy. ..~ ~ • ıe alck t rd ""~ 1 1 Tilrk" af d ...- birde tirkeUn Galaıa<ta, eııkl Şarap ,. ÇarşamM .,;;nü sa.ıt ı~.ıJ v:'< ~-Y uzunu ar ı ıııu.ı ve ngı • m~ ve Yugoslavya dahi Alınan ırlı: ıye tar ın an Bulgaristana ra, Yugoslavyanın ne yapacağı he- !emiştir: ~-•-- •- .u.ı 
ıer k d"" - t d ti··'- t ah k ou=oi -•ğında kAin Murad.işe hanı • BUÇUK'~a. şlrketio G•l•ta<ıa .,.;;,..«'.. 

eye arşı urus os "" a • birliğine karşı itirazda bulunma - ~ı bir harp sebebi teliıkki edil- nüz aydınlanmamıştır. Yugoslav· •Son dört gu· n zarbnda Alman h ·ilerini tekra ı d ğı akta- nın 5 cı_ katındaki ıneri<ezinde yapıla • rap ı.ıreıeeı s<>l<ağmda kAiD Jıl 1 
u r a 1 nı yazın nııştır. Almanya, Yugoı;lavyanm ıniyeceğioe dair teminat almak ya için, ya mukavemet veya muta- kıtaatından bir çoğu Bulgar budu- ca1t ADI biı'8edar1'Jr heyeti umumi _ banırun beşinci katındaki ll~ 

dır. komşu devletlerle, mesel.8 Bulgarb için Anlı:arad• ümitsi:o gayretler vaat mewuııbahistir; Yugoslavya- duna sevkedilmiştir. Hareketimiz- yESioe davet ohmurlar. yapılacak ADİ heyetı ıınumU1" 
Evening Standard diyor ki: tan, Macaristan ve İtalya ile iyi bir sarfetmektedir. nın bitaraf kalmrun da mutavaat den bir gün evvel Köstence ~ehri 1- Tnsfiye memurlımnın ve milnı • davet 1 1 
Alman o:rduları, Atlantikten Ka- anJa<omaya varması için bu anlaş _ ALMANY Aı"ll~ Y\JNANİSTANA demektir. Çiinkü, Alma olar, Bul· ahalisı arasında kuvvetli bir panik kip rap<ırlannm dinl~mesi. maw 

0 
unur 'il"· 

radenize, Baltıktan Akdenize ka - maya götüren yolu da pürüzlerden TEKLİF ETTİGI SULH garistandan geçip Yunaoistana ta- zuhur etmiştir. Bunun sebebi, bi - 2 - 31 İlkkAnun I!J.40 tarihinde Jı:~t- 1 
- Tası;ye menıurlan '" 

dar talim görmekte ve hazırlan - ŞARTLARI ed 1 y k l"h R ld ki 1 1 edilen tasfiye lıeııııp ve biJAııcosunun •aııorlannın dinlenmesi. ., 
dır Ş . dilik b Alman temizlem;.,tir. arruz er er ve un an mu ave- a are umen o u arı an aşı an, , .. ,_.., ~ 

-'-ta d -., "- tasvibi. 2 - 31 İlltk•nuıı 1940 tarıniı>--mıu. • ım u or u. Mih d . b' Da..., Expreııs gazetKine göre, metini k·--'·-· YugOf.lav>. a için, iki tayvarenin şehir üzeYinde uç - ~ -- ..J .. ver aım.a ır nrzarrı Ul'\8unı .................. .,., J zim edil ~ 
.., 225 fırka_ dan m~ekke_btir. Da - olmuştur. Mihverin Avrupa hak • AhollDyanın Atina Elçisi Yunaniıı- artık mukavemet imkanı kalmaz. muş olmalan<lır _ 3 - ~irketlıı ıasııyeye glrif larihi en tasfiye billnço ..., 
... _ _._L lletl bö J b ta • d ki lh ti k unl b olan 25 Nisan 1940 tarihınden 31 İlk - nnm taadlki . 
..., WAA mı er y e ır kuvvete kındaki zihniyeti, bir nizam zihni- na aşagı a su şu arını ot- Bun a bera er, Yugo<;lavyanın, Ben Almanlann bir aya vanna-

,___ .. y · ~- tlukta Al rd d kl kanun 1940 tarihıne kadar olan devre 3 _ '"·-"- ~•~ tarihi JaD 1 
:ımr ..... vc=d edebilirler mi? Evet yetidir. mu~ • .ır: unanıstan .BIDavıı • man o usunun Selilniğe inmek an Bulgaristana girece eri ka - hesaplanm tedvirlerinden dolayı !asil- __,,-eye ,..... 0 ;;.'. 

mukavemet edebilirler, Çünkü, a • HİTLER YUGOSLA VY ANIN elde ettiği bütün kazan~lan, ita!- üzere, kendi topralı:lumdao geç- naatindeyim. Geçen gün makineli Te memurlarının tebıiyosi. san 1940 tanhınden 13-12-1940 i;i 
ddeet..:.ı~. ern harbde yegAııe amil CEVABINI BEKLİYOR yanların itlradanoa rağmen mu- mesine müsaade ed«eği tahmin Alman kltaatı Bulgaristana doğru • _ Bır müraıap tayin! ile llcl't'tinin :~devre Jolennlannm· 1 led::lerindeJI 

.. ~ hafnza edecek, askerlerini terhis, edile~ Çilokil, bu talı:clirde, Al- Köstenceden geçerken askeri ma - ye memur ~rV'ftl-
1 A) R in tespiti. • _ b~ -'"-~p ._....._, n. ~ 

Londra 16 (A.A- )- Daily Ek&- Be grad 16 (A- · - euter: bitaraflığını ilin eyleyecek, ve - ınanlarla fıRlvanlar bü«ln Yugos- kamlar beni eınme çekllmeJte mec = u~- ....,._ ..., 

.........,ıın· '"a""'akalesine göre, Hit _ İyi malfunat alan Bely,rad mah • gitte:reden Girit de dahil olmak ü- avyayı it.ıııl. ederek bu meınleke· bur etmişlerdi. İzmir vapuru Kös- Ticaretbl.n Kanb ummlçt!ınun ll?tıraıcl nci lmıı<ldk eeıı nbı teııpltl. 
r·- " or--- l h . . . . . .. mucı Ce u oa i'5 eme s- )M 
!er müştereken Nazilikten ııe&et fillerine göre, Hit er ususi tek - zere Yunanlstıuıdakı bütün kuv- ti eli ayagı bağlı bir kıubanlıJı: ke>- tenceden hareket ede:rken yüzlerce ' teyen hissedarlar hamili bulunduklan Bu :içtimada bulunmak _,_ / 
eden ve 1ı:.arşı5ına dikilecek olan liflerde bulunmll§ V'? şimdi Yugoıı- vetlerini ıerl almasını istiyeeek- yun haline ptireceklerdlr. Yu- Alınan neferi rıhtımda toplanarak hisse senetlerini toplantı gününden en eedarlarm, aııcarl YiRMi ııı:,ş JılOl",I 
Balkaıılann 70 milyon nillusunu, lavyadan kat'l cevaplar beklemek- tir. Almanya, İtalyan tecavüzleri- goslavya, Alman ordusu Bulgaris- scsslz sessız vapuru temaşaya ko- az bir hafta evvel şirketin Galatadaki Dedin! a.ın.n veya ~ld ıl_ 
telı:er teker tuzağa d'üşürerek ta • tedir. ne karşı Yıuumistaıu garanti ede- tandan geçtiii takdirde bitaraf )!Jlmu.şlardır. Hareket eıınasında Merkezine yatırmaları J5zımdır. bulımmalan w bunları Tıe:ıı-' I 
hakküm altına almak istemekte _ B. Hitler YugOBlavyaya şiınaD cektir. kalmayı belki kabul edebilir; fa- vapurda bulunan İngilizler bu ne- Her hissedar, içtlmaa giren diier bir nımun 371 Del maddesi mutibiı>C' f 
dir. Arnavutlukta Drirn vadisile Kara- Bu prtlar bııkianda fUD" söyle- kat, Mihver ordularının kendi top- ferlere: •Yakında Berlinde bulu - hlesederı tevkil edebilir. ma ailnllnden en az bır batla _...ı..ıl 

Timesin diplomatik muharriri, dağlıların senelerdenberi ~tedik • mek lifidir ki Yunanlılar İngil- ralı:lanna girmesine razı olmalı şacağız. diye bafıırdılı:ları vakit bu Hl!se ııenet1erlnln yatınldığına dair ketin Galatadakl Merkezine tp" 
Almanyanm Bulgariırtana nüfuzu leri İşkodra şehnnı, 30 kilometre tereye olan sadaı.atıeriude zayıf· lotil)ar etmt.k demek olacağı için, nef~ler ı;erbest ve yüksek bir se.. mali milesoeoat tanıfmdan verilen ve - olmalan lAı.ımdır. 
1ıakkmda bilh Bulgaristandan kadar genişlikte bir geçitle seıa - lanuyacakJard.ır. Alman garantisi- bunu kabul edemez, .kabul etme- le gülmeğe başlam~lıırdJr. sllı:alar hUse senedi libl t.elAklı:I ve Jı:a- Hisse scııeUerinin yatınlmıJ e;ı/ 

assa . . nilı:te Ege denizine bir mahreç ve nl, bütün akıbetlerile kabul etmiı mest Jizım gelir. Roınanyada kendi ~larile kal- bul olunurlar. au mllbenm mail mii-I ..,,, 
verilen haberlerde bazı_ mübal!ga- Ohri gölü etrafındalı:i araziyi tek- olan memleketlere karşı Yunanis- Slyul meydan muharebesi de· mış daha b~ çok İn~ vardır· İstanbul a Subat İMl dan verilen v.sikalaıt m- _..ıı 
lar bulundutwru tahmin e~ekte- lif etmiştir. Bu arazi Görice ile Yu tanın duyduiw nefret de itle bun- vam ediyor. Kat'! neticesini şim- Bunlardan bır tanesını Almanlar, TASFİYE lllBMU1ILARI lel4k.ki ""' kabul olunurlar. 
dlr. Bu haberltt ortalıkta bilhassa nanhların zaptetmiş olduklan di - dan ileri gelmektedir diden tayin etmek kabil değildir. vapurun hareketi esnasında tevkif F?7Zi Ta;r, G. Fotiadi, A. Hazan ,41 
Türlı:lye ile Yugoslavyada telaş u- ğer şehirleri ihtiva etmektedir Londra, 16 (A.A.) - Müstakil Abidin DAV ER etmişlerdir.• - iatanbul H Sul>at ı ,; 
:an~alı:. ve_ Yunanlılara İtalya Buna mukabil Yugoslavya, Ma - Fransı:ıı ajansı bildiriyor· Vapur yolcuları arasında bulu - TASFİYE HAı:.iNDE TASFiYE ~.1 
~ ~erıt ~ır.sulh ya~mayı dü - caristana ve Bulgaristana geçen Mutat olarak haftanın. hadisele- Arnavutlukta nan bir Amerikalı, R Blllarthur ILICA • iSKELE - PALA· 
ıündıı:mıek hülasa zemmi Alınan harpte kaybettikleri üç vilayeti la- rlni iemal eden pazar matbuatının gazetecilere gülerek şu sözleri söy-
&iyasetine daha çok hadim kılabile. de edecektir. Keza Yunanistanın kanaatine göre birkaç gündenberi (Baş tarafı ı in•i sayfada) lem~ştir:b. üh d' . vaktile MUTLUK DEMIRYOLU 
cek ya siyasi bir tahakküme veya akibetine aliıka gllstermenıes; ve bütün gazeteleri endişeye düşür- Tepedelen ile Klisura arasındaki M• .. en hırttınm en. ısım, d T. A. Şirketi 
askeri bir tecavüze hazırı.mak i - Alınan kıtaatı Bulgaristan yolu ile - 1 B lk 1 · bahs' ·ı · ytir"" ·· 1 . d y anlıl aJıno a ın ırıı;asına yar ım 
çiıı Abnanlar tarafından işaa edil- Yunanistana taarruz ettiği takdir. ;uş 0 :ın ıı: tan ~= esı Tü.rıki ın- ~~~ü bUY1Jfj er;:' e • ~ bar ettim. Almanlar zaptettiler. Kral 
mektedir d y l al " t e kilvazıytme ktedireı_ne ıra ye 0lm k ~~ ay yüzlv~ irçogu. a er a~ IKarol hattında çahştını, Macarların 

• e ugos avyanın acaı;ı vaziye - eş e e . o a uzere erce esır ve pe~ 1. ti E .h 

26 Mart 1941 tarihinde adi au1"ette 

toplanacak husedarlOT heyeti 

FETHiYE 
ŞIREKETI MADENIYf,51 

Türk Anonim Şirketi .J 
24 M ıwt 1941 ıanhli Adi .,.,,. 

Türk • Bulgar mtisakerelerl tin tavzihi istenilmiştir Obs ıes· . di lo tik ~ı. h __ ,_ .. ..,;TI tın" e ıne geç . n nı ayet Basarabya 
· erver gaze ınm p ma ,~ arp """"emesı ı.,~.am e ış- h d d tahk' t d b 1 d 1Ltnumiyesine davet DAVET , 

Ayni ga-zetenin Sofya muhabiri- Belgradın salahiyetli mahfille - muhabiri diyor ki: !erdir. u ud us ı.ıntl a mı a . ud.uln Bum, t4 • 
ni:n yaptığı tahminlere göre, Tür- rinde Hitlerin bu teklillerinln ka- - ·- . • ı Havalarda da büyük fa li ti. onu a ovye ere e geçır ı er en Ticaret Kanununun 361 ve Şlrkel ni- Ticaret Kanununun 381 ve şirl<:/ 
ki ulg bul edil g· edilıni Bugünku vazıyete ragmen har- İ . a ye er de bundan sonra bu inşaattan vaz- zamnamesinln 23 ve sonraki maddeleri ı """".""'eslıı.iıı 47 el maddelerı ".' ~- ı 

ye ile B aristan arasında ya • ece 1 ~ yar. !bin derhal Yakın Şarka yayılaca- '!.muştur. t•lyan tayyareleri bu- geçerek su sedleri yapmakla vakit mucibince, hali taotiyede Ilıca_ İskele- ce, hthıye Şi7keti Maderuy~ ~ 
pılmakta olan diplomatik görüşme STEFANIYE GÖRE ğını zannetmek için sebep olmadı-ıyük teşeıumııer halinde Yunan geçireceğim.• PalamuUuk Deınir;volu T. A. Slrketinln Sırketınuı.lıiaııecl~ları, apjpdıoi<l,.ıı 
le~ Balkanlar yolunu hazırlamak Belgrad 16 (AA.) - Stefanı a • ğı İngillerede malilmdur. Yegane mevzilerine ve lhtiyatlarma taar- hissedarları, aşağıdaki maddeleri gö _ d_elen görliomelı: ı:zere. 24 Mart 1_,.., 
:için Alınanlar tarafıOOan tatbik e- jansı ·bildiriyor: tehdit şudur: Abnanyanın Irak pet' ruz etmişler ve Berat, Şukus ve FJ- ş • k h b • rüşmek üzere, 2e Mart 1941 tarihli çar rihli Pa:au-teaı ıunu ""at ooda ~ 
dilen. man:vrarun bır kısmı ~dde- Başvekil B. Tsvetkoviç ile harici rollerini ele geçirmek ve Mıı>:ra ba<;an ve Tirandaki hedefleri 'bom- l m Ş e Q 7 l şamba günü saat onda ıirketiı:ı Galata- Un Gala tada eski Şarap i 0kcleol 
dilebılir. Bır Alman harel<etının ya ye nazırı Cincar Markoviç topçu - hücum etmek için Türkiye üzerin- balamışlardır. (Baş tardı 2 foci nyfada) da eski Şarap lskeıeoı aokağında ııaıo ğında Muradl:re Hanınm 5 nci )I.• u' 
pılınası imlı:anının Berlln ile Sofya lar garına gelir gelmez kral naibi. den geçmiye \ ebbüs etme<;i hali. Atina, Hl (A.A-) - Yunan ordu- tile neticeye ulaştırılması sekiz se· Muradiye hanının 5 el kalındaki Mer- ki Merkemıde yapılacak ADİ bet• 

arasında görüşüldüğü artık söyle - nin yanına giderek Almanyaya yap Buna binaen Türkiyenin rolü bi- !arı tebliği: uedeoberi tekrar edilen ve bugiloe kezinde yapılacalı: ADI hiaeedaran hey-1 "7"'3'icı'!!:~c:v~~ °.!,':,~· ti 
nebilir. Her ne pahasına olursa ol- tıkları seyahat hakkında izahat ver rinci derecede ehemm.iyeti haizdir. Movzil muvalfakiyetli çarp·ş- kadar muvaffakıyetle tatbik edi- eti mumiyes.ine davet olunurlar. 'por!anıwı dinlenmesi. 
sun hubin dışında kalmak isteyen ınişlerdir . Falutt ·bu ha valide mesafeler o ka- mal ardan oonra Yunanhlar düş- len yıldırım veya şimşek harbi u- 1 - Ta&fıye memurları ve mUralı:lp ı 2 _ 1940 oenesl hesapların)ll ~ 
Bulgar hilkiiıneti Tiirklyenin vazi- Yugoslavya bitaraflığını muha - dar muazzamdır ki, Türkiye, Bü- manı kuvvetli bir tarzda tahkim ve Jullerine veda etmek demektir. Bu ra!"'rlonnın dinlenmesi. . . 1 

diJti, bu devreye ail meelisl ıııoı< ~ 
yetini ileri sürerek endişelerini bil. faza etmek ve bu bitaraflık siya - ı ".ik Britanyan>n ve kendisinin da-!~ ö;'gülerl~. h_imaye edilmiş mev- sistem daha ziyade İngiliz s.iyaset 1 . - 31 Kfinunuevvel 1940 tarihinde linfl1nin lasvibı ve 1940 &e11esl il"'"· 
dirıniş Bertin de Türlriyenin, ken- setini Mihver devletlerile samimi vaı;ına ihanet etmedikçe böyle bir'. zılerınden. so~up atm•şlardır. ;u- ve askerliğinin programı idi. öte. kat «dılen bil:lı>ço ve bosepların tasvı- ı..ruu tedvirlerinden dolayı me<lil' 
disine hücum edilinediği" takdirde bır" ış· bır" li""-e do'"-" ·-~vke'-ek ,_ Alman teşebbüsüne intiznr edile- nanlılar b_ ırçogu s-ubay ol_ma_k uze- de be · B"" ük' B "t h bl. tlarenln ı.t>riyesi 11~ ,.. ~ ~ '<ll .,,,. o rı uy n aoya mu are- 3 - Şirketin bali tasfjyeye girdiği 13 . - · · ""' 
bir şey söylemiyeceği hakkmda teınektedir. me-.<. Ancak Türkiyenin azmi Ber- re. 300 esır almışlard.r. Elı_mıze ~k heleri uzun vadelerde bir~ok mil- Haziran ı940 tarihinden 31 Kfınunuev -ı 3 - lıleeJisi klarenlıı ,..weıı ,/ 
Bulgaristruıa teminat ve~ir. İtalya ile Yugoelavya arasınd linde, Londrada ve Moskovada 1 1; miktarda harp malzemesı geçmış- !etleri etrafına ioplıyarak kazan- :vcı 1910 tarihine kadar olan müddet 4 - Meclisı ıdaJ:"3'• verileceJı: 

HattA Türkiye ile müzakereye bir dostluk paktı mevcud oldu~ iyi bilinmektedir. . tır. . . _ mak itiyadındadır. Ablııka, bekle-ızarfında şırket .besaplanm tedv!rlerln- lerln tespiti. ~ 
başlaması için Almanya Bulgaris - ve önümüzdeki Martın 25 inde bu Bitlerin Mezopotamyada bır ser-! . Hav~ kuvvetle_rınıız harp sahne- me ve yıpratma usulleri Londra den dobyı tasf•Y• memurlarının teb - 5 - 1941 seııesi ~iıı bir "' 

lana tavsiyede bulunmuştur_ paktın dördüncü senesini idrak e- ]güzcşte atılacağı hiçbir tarafta 
1 sındekı h~eflerı ":1.u'.'.'affa.kıye~le markasını tasır. Alman şefleri ha- riyeoi. . .. . . tayini ile ücretinin tespiti. ıl_ 

Dail H ald t · bu deceği hatırlatılmaktadır ~annedilmiyor. j oombalamı~Jaıdır. Butün tayyaıe- &ınılarının ~etotlnrını taklit et- 4 
:---- B ... murakıp tayını ve üeretıoln 8 - Şirketin umum ı,-1 / 

akkınyd er d _gazeakesıl mevzu SİNİR HARBİ Mİ. ? lerimiz üslerine dönmüşlerdir. . h 1 ki " b fk" 1 . tespıtı. ile mtikeUet idare meclisi aza1ari1' 
O a yaz ıgı m a eye büyük . mıye aş ama a - eser u ı ır erı Bu toplantıda haz1r bulunmak isteJo<ızı . . . . ~" 
harflerle şu başlığı koymuştur: Londra 16 (A.A.) _ Müstakil s O m a ) i d C bir manevra ve uyuşturma tertibi ive en az on beş hisse senedin! asaleten düre verilecek ücretıerw ı.:oıııti -.,; 

•Mutavaat için Yugoslavyaya do Fransız ajansı bildiriyor: B U L O N Y değilse - işin bir sapını lı:aybetm•ı veya vek.<Ietcn hamil bulunan hisse - ı!UD~ mecliai idareye llAlahly•t 
lnız gün mühlet veriı-'-'ir.• U ı.. [Bas taraiı 1 inci sayfadaJ (Baş tarafı 1 inei sa•·fada) sayılabilirler çünkü bu mukabil darlar T1Caret Kanununun 371 ncl mad- meSJ-

~~· Balkanlar ve za...,ark hakkında ' bluk ' desi mucibince hamili bulunduklan 7 ..,,,ıs~ 

ı saliıhivetli İngiliz mahfillerinin son ki tafsilat tebliğ edilmiştir: Bu sabah, avcılar;mız cenup •a.. a a ve yıpratma meyvasını ve- ıı; ti . . . t· d bir - Gertlı: §Bh""'1 kendi n 
•ıt d • • Kıt 1 K" y 14 Ş rindve kıtdu - herhalde bu netice h ""ıta·e seoelerınık t'ıç ıGınalataand-'~.~~- li•rekse bafka tlrketlerln idare!:', ngı ereye yar ım ışı derece ihtirazli davranmalarının a arım:z . ısmaya ı u- h!lleri açıklarında bır diisman bom- . a evve Jll" em a ~ı -·~ azası vey;ı müdürü aılatile prı.ev 

d ki Balk 1 batta zaptetmışlerdır. Bu liman a- bardıman ta;•varesini denize dü _ dört ayda elde edilmiyereğioe gö- ıine yalırnlJf olmalan lluımdır. . ... d> 
[B•ı tarafı ı inci sayfadaJ sebebi şu ur , an arda ve 1 , T d . "b . . . . dl muamele edebilmeleri husu•""-..ı p "f""' b d 

1 
lınmakla talyan sornalisinin juba şürmüşlerdir. re· emmuz an ılı anın Amerıka H .... seneUerının yatınlm:ş olduğu- d meclı.ı uaJar aahlye\ .,,. 

Vaşington, 16 (AA.) - hası ~~ cenu ihu~ a yı8pı an geniş r.ehrin.~ kadar ol~n bütün cebnup Londra mıntakasmda iı~ mt hte- v•·dıon biitiln sikleti hissettire- na dair mali mü~ssetıat ta~afından ~· - .:::_ ına . _) 
Mebusan meclisi bahriye encü- bazkır h arınl,kl t~~mt a,,. gizlenen batı bolges• şımdı. kıtalarını:z ta· lif nokta ve şarki İn,,,,,iltere ile J..on- re'k•Jr. Yoksa Berlinin zannı önii- rllen vesikalar hısse senedi gıbı telfılı.kl Bu içtimada hazır buluomal< 'ıP'; 

meni, İngiltere tarafından Atlan- aş a azır_ ı ar~ or me~e matuf . .. d ki .. d A "k d ve Jı:abul olunurlar. · $11 
tikte Am ika •--·edil ·- 1 muazzam bır sınır harbı tezahürü raf·ndan katedılmış bulunmakta- dra civarındaki eyaletlerde bazı n:uz e uç ay a, merı a yar ı· İstar.bul l4 Şubat 1941 bissedarlar, Ticaret kanununun urı0"' 

er ya ..:ıo: en us er- lın ~ _ .. h dil kt d ~:r. Ha!"p ıı_em, _Berimiz bu har __ eka_-jyerlere bomba!ar atılırı"tır. Lon _ mı kat'! tos.in. 'n. i. Y. npmadan evvel, TASFİYE MEMURLARI maddesi mucibince, ba'Illli bul. 1 
de tesis t lın . . AJ\I\ il o asın,,..n şup e e me e ir .11 k 1 • d iIJ" a yapı ası ıçın ..,.,.., m - · t~ sahı 'e ı uu.1man tecemrn~ı erı- ıdra mıntaka<ınaa bir kaç ev hasa_ hu "ıpratma ışıoı ınta~ mı ır? Yııı· lan hisoe senetlerlnı ı~tıma gUJ1 , 
::~.~.!arlık ta:bsisat kabul edil- rnasına ve İngiltereye gidecek 'lı bombardıman etmek suretile ış- ra uğranıı•tır. Diğer yerlerde az ratma kelime mfinn<ile bile uzun m~arebede Almanya?"' timdi~~ "' u bir hafta evveı Jlrkelin G'jf 
-.~ harp malzemesi yüklü vapurlara birliği yapmaktadır. hasarat vu:kua getirildiği bild'ril _ \•ndcfori istilzam eden bir unsur- kabı! ablukadan zaierı bekler gıbı dakl Merkezine yatırnıaları JAı' 1 

haz:dıklar vardır. Müzakereler e.s- Amerikan harp geır.ilerinin refa. Mezkı1r harp sahnesindP 25 biJı mektedir. ~ur. Dört taraftan mahsur bir kal• görünmesi de yeni bir slirprlı ve, Her hisaedar, içtimaa clren dlltl 
nasında muhalifler son kozlarını kat etır,,sine mani olacak tadilatı -t:nı uvwtnp reqqBrnw a.ııaworpı Şarki İngilterenın bir şehrinde hilP biı·•z erzak varsa birkaç ayda açmazdır. Muhakkak ki hu muha- hissedan tevkil :del>iür. / 
oymyacaklaıdır. Ayan aza.s;ndan müdafaaya hazerlanıyorlar. zisini yani Gal memlAkdi mesa· ve Londra mıntakasının bir nokta- !e• ıme "cbar edilemez. rebcdeki havret verici hadiselerin ıııs.e ııenetlerlnın yıtırilciıl"" I 
bır grup, Aınerikm>: filosundan bir ı _Ayandan Lee: müzah rel~rin ıo hasından daha büyük bir arazi eli-ısında az miktarda ölü ve yaıalı Sürpriılcrfo doln ııldnğu hergilo OnllDda deiilb. mali mii-ler tarafından veni"' r 
kısmının yabancı bır c!evlete satıl· gunden fazla surmeıne.sını ıstemi~ ır ıze geçmiştir. vardır. bir defa da1ıa taayyün eden bu Hüseyin Şükrü BABAN &lkalar hin• senec'i lit, le!W• -;< 

bul olıınurın. gıl 

:latanbul l4 Su~ 
nı yakarak uzun =n anlattı. !beraber giderim. Yalnız bır ~uç gın dalgın başını sallıyor, arada bir - Henımefendl, merak etmesin, lDAl'..E __.,,.. 

'.'tuman kaptan, avurdunu şışire- ,gun evvehndcn dad• kalfaya haber pencereden bakıyordu. Bulutla:r, ben aiqama döner ,haber getiririm, Y E J L f, 1 
re'.<, parmaJl:ıle fıskeler vuruyoıdu: !vcrmeliy:z ... Bu ak~aıo, köye uken gCl'cyi vaktinden evvel getirmiş, d di ~ _ ESER , , 

EDEBi ROMAN:94 - -

YILDIZI Hah şeyle be! ... O bJclalaııın '~oııerim, siz ıki satır bir şıy yazı- ince, toz gibi bir yağmur yağmağa e ' J ı· . y·· k An iki pedif' 
• J kahrı çekilir mi? ... Rahat rahat iki nız. dilim dbııduiiü kaf.ar ben de jba;ılamıştı. Bu yağmur, sanki dam- - Kaptan beye de zahmet oldu. 

1 
&m . ur '. _

0 eıf'( 
Yazan. Mahmut YESAR kadeh rakı içemiyordum. Kapıdan anlatırım, olur biler ... diyorc:u. lla damla, zerre zerre onun kalbine Hava da ne fena... Sekiziı>cı forması ıntışar P 

ÇOBAN 

- Nihayet sözüme geldin ya, dersek, k'.minle? göründü miı, iru;anda ne kevif ka· Sadiy~, mütee:ısirdi: yağıyordu. Dadısının evi gözünün - Hayır, hayır. Ahbap arasın· tir. Bu uy.dakiler: 1. Ali. r~• 
hanımı.m!.. Allah saklasın, haberi· ı Macide, oııa sokulm~tu, kelime- \Iıyc.r, ne ncş'e ... Yonca tarlasına - Numan b~y, Vallahi utanıy<r lbnüııe geliyordu. Bu ufak ka~lı, top 1da z~hmet olur mu? O sevdikleri- !ap. 3. Afi~t .~: AJ.ıye: ~ i: 
miz obnadan bır kaza da rıkara- !erin üzerınde durarak, ağır ağır jı:ırmiş eşekler gibi her tarafa •aL nım. rak köy evinin, tek basık pence- ıne hizmet etmekten lezzet alır. 1 azamın teşkil ettıgı ı!k 1sl er 
cak ... Biz ağır uykuda iken, konak söylüyordu: dırıyor ... İyi sabır doğrusu ... Ben * celi, en kurak havalarda bile nere. 1 - Yağmur ziyadeleşti, ıslana- , rası hukukunun ilk mümtaz ıd 
çayır çayır yanıp kul olacak ta kıır- ı - Hanı bır maksat için falan de- 'olsam, şimdive kadar çoktan para- Eürhan Şevketin Soğan)• a gön-ıden hasıl olduğu anlaşılamıyan sı- 1cak. n.ndan. 5. Ata: Lisan, tarılı. 1 
taran bir kul olinıyacak ... Dedi. ğil ... Kaptan beyle konll§uyorduk portunu vermiştım. derileceği gün, Sadiye evıl~n kaç- zıntılardan küf küf kokan toprak - Bahriyeli inamı ,fırtınaya, latı kadimede. 6. Ağaç, J.iS&~).lo J 

Sadıye, utanarak sQrdu: .. ita, söz arasında: ·Bana söylesinler, j - Macide, onun !:olunda!'! çeke- mıştı. Ak,am, kaı;ının çıngıra~na zeminli dört köşe odacığı -:la, kırıt yağmura alı§gındu. hi edyan, Kur'an, tefsir, JıB ~I 
- Acaba, Soğanlığa mı gonder- iki Tersaneli getirir, gürültü, dırı)- relı:: dokunmağa korkuyordu. Kapıyı a- !şişesine sigara kôğıdı yapıştırılmış S d . ermedi .zam Jı:ıh, kanun, esatir tıakıJlllsf (J~1 

sek? ... Dadım ister mı bilmem? tı çıkarma<lan, tereyağından kıl 1 - Benim sövled'i(imi sakın ona çan l\!~cideye sordu: küçük bir el Jambası yanıyor, Bür- a ıy~! c~v;'t~ t : 
1
7. İslamın yüksek ve genij:tl,ı 

Macide, dudaklarını kıvırarak ı'çeker gibi, scsszice, Soğanlığa aşı- açma. e mi? .. Bahci dön~r. dola5· - N~ ddu? Gitmek istemedi de- han Şevketle, Servinaz kalia, bir- :'°~:ı.-~r 0 
de 

0 ~ruiı°r, _ır Yazanlar: Profesör tııınaıl eiSİ ~ 
güldü: rıveriririm.• dediydi. Allah için tır, -0r&)a getir. O kendiliğinden a- ığil mi? Bagırdı mı? Bir gürültü !birlerini hiç sevmemiş bu iki in- kalaçk ı 8 ge<;dm~ nalsu~:._.~ adıyaga İzmirli, Temyiz Hukıı1' Jı 'ti. 

p · ı t - ı · N k k . . • '" ık ? / ıyor per eyı ar ıy~._.. şan . . JUiılı ara ınsana, ne er yap ımıaz. ~soy erun, uman Bey, er e oo.. çar, o zaman •T'ekı. dersın. ,,,,! ç madı ya.... san, kar~ karşıya oturmuşlar, yl- b k ' kah f lı:ı d 1 Hımmet, Temyız Ceza • ıP 9 

Sonra, ".İldim bir vazıyet alarak lcuktur. Si_zın bir sözünüzü iki et- Berı iıyle bir beladan kurtarıvor-ı Burhan Şevket; bilakis sokağa ine birbirlerinin hissini, lisn•'"nı ya a ıyor'. llO aya çı ~ 0 a- rettin, Dıyanet Rıyaseti aı ,.~ 
devam ettı; . . .. mez. Bugun, haydi, dıyln, b_aş~stü- su~ ki. .. Ömrüm ol_dukça dua ede- ~ıkarıldıj;'lna . memnun olmuş~. anlamadan bakışıyorlar. !"!ordu. Burhan Şevketi So~anlığ~ Kamil Miras, Tahır oıgun, ş,ı 

- Yok, hanımını. Sız-~~ aoz- ne, der.:, Y~n~. akşam belkı ugrar, cegım ... O alık herifın elinden ne- j&vaplarını gıyerken, Mae>de ile I Yağmnr fazlalaşmış, gelecıek fır. gondermekle ne ~azanmıştı. Aca ıra Dil Kurumu azasındaJl eJ fi 
)erime bakmayın. Ben ıyiliğiniz l. j'istersenız hır soylerırn. !er <,ektiğimi bir Allah bilir... Numan kaptan ,onun koluna gire- tınavı hissederek, kar~ damlann ıha, onu da mı anyııeaktı?. Yalnız Ülkütanır, Necip Fazıl, Ötll 
çin söyledım. ~ğer so~unda pişman. N~man kaptan geldiği zaman, - ~n hallederim o işi .. : rek kaoıdan çıkmışl_a~dı: . ls~çaklarına tüneyen ser~ler bir- Nigarın ha~rl yo~tu. Nigiır m.u- za Doğrul, Eşref Edip:_~ 
olacaksanız, goıxier.mıyelun, bura· ·Macide: Sadıye, muvafakat et:ıniştL Nıı. - Kaptan bey, ıkı Tcrı,aneli de , bırlerıne sokuluyorlar, gagalarım 1 hakkak sevınecektı! Evlerine gır- ı - - nt'' 
rada kalam .. _. Burada da bakarız. - Oğlum biraz seninle k~nuşa- tnan kaptan : gelir'11'~ti amma .hiç hacet kalına- kanatlarının ıirasına almış, titreşi- ıdiğl günden beri, Bürban Şevkete 

1 
Sahibi: E. 1 Z Z E T, f'l l>'ı~' 

4ten kaça~ ınsanlar mıyız.? cağım .. Dedi, onu yukarı Sadıyenin - İki nefer getiririm, kollarına dı ... Kum gibi, tın tın yürüdü git- yorlardı. •nanuyanlardan birisi de Nigar- Direktörü: Cevdet ıtar:ı,r,ıı 
Sadıye, şıddet~e : .. yanıı_ıa çıkartm_adı .. ~isaf_ir .. odası~- giriı.ce. ufaktan bir kar~a tulum- ti... - Numan bey, Umbanuı fitllıni ı" 1 Basıldıp 7er: ·Sııo T 
- Hayır, dedi. F~t ııaaıl .a:on- da, ~ııı:aranın bırını sondurup, birı- ba, bJ.ydi uğurlar olsun ..• Den de Sadiye; Macideyi dinlerken dal- düzeltmekle meııauld6: {Dl!vaını nrl Hatbaaaı 


