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lllswııat ı. o 11t1&fnl !Asin _..- ...... ...,,., .... ~ .. • _..._,. _........ ı•W. _. • mailer ciddi ıbir tarzda tetlı.iJt edil· 
11* lelta - 01 "K *l>lar ı•· ,,_ ...,..UO; ıabctH'• ı.- ııe:r====o-'a _,,_ mektedir. Yııeosiav ordusu ve mil- 1 •r·nya .... __._._ da luııalasa wwmt ... lu" ;'I 

.... ........, aır ..,.,,.,,...., elde eubelıriD ,.....,, ıml 1ılr Nılr - ..,..ıı eden ....Uıdl ..e ..- leti doğnıduı doğruya yapılacak ı' -ıı,. ----------
~.=-~n :.~~rl m~e ~n:~;_r-::.::;:E ::ı:.":::m-.ı-ım..... :,=~:.=;7~ı, 1·ase tesk·ııaAtının esasları Romanyad~] 
.,;;-iye Cbolaarl7ell De BulKa • '" ı.lllı- AUar-. U 1.W lHI larilailMle dir ..... Ye-.:.:.= d<'~.; ~~~;~eler !be- ~:ı~ ~~T~ ~ ~~~~:::~:ir~irH~~z~:: 1 3 o A 1 ma 
~ teoptt - doelluk nılRlı:· ı _ Törtiye -.e Bul&"ariolan ı.n j •,. _.. ll&rio'1• veıı:ııı !illi< tün kuvvetleri ve bilhassa tayya-, -.., -ı löirlii ,.. ..... ııan l!dnal>• .ııarı.ı si· ril Banııil• 11>llbelamu AJwıolo,... releri halen İngiltere karş161ndaı F k 
Yeı.~ -ı,.,e ve masun! • ,..Uerinla d•ıt.- lllr - ..,._ ıo-a .. oöııhrle laWiaa elmltler • bulnn.m"l•tadır ·r· t t ı f e e 1 r a s 1 

'-lae•n'dot•nrta1etn•li-1n· n1ıte1Wd-· .... , .. ~- ı.anıır~: 17 CA.A.) - Mütıtalı.il ıcare ve pe ro o ısı . cı • 
te"" •lltfı:ll _..,ıanıa salla ve ı - Üı.I hill<- bbı.!ııbıe .kari• (Detı4fllı 4 ıcu ıayfado) ı-'·' ransız ajansı bildiriyor: G t 

\\. _ ...... _ -.. rıramış olaıı bU 111· ... ılGolaııe._';~---. milt•b- o - ... e 1 r 1 1 
\l~-~~~~~~=---=-;=-=--~=~~~::~==~ SalahiyeUiİngilizmahfillerilbu· ı •ı •k• e f• ....:::..:: Ai? --.;;;;;--- gün Balkan vaziyetini M!tkik eder. nam arı e ) ) yenı o ıs ""' . y u n a n j S tan ken çok çekingen davranmaktacıır- Sovyet - Rumen 
ı· Ürk-Bu ı gar 1 lar. Belgraddan gelen ve Hitlerin z af e re kadar Yugoslavyaya yaptığı teklifleri bil- k 1 k ı t --- ----
an I aşma S J bir harbedecek ıdirenan~~:~~!!ı:i:~a:a:ıı:..:~a uru ması arar aş 1 hududunda 

harış im ilidir I B ,.ç· l · · b ·ı Alman kıtaa i.ı 
Sulh müzaker6si şçilerin sag>Jlık u 0ı ıs er ıçın eşer mı yon k 1 1 l · -· -· - . . . . ı · t h · l d ış a ara yer eştı 

Bıından 90nra Bo:lı<'"la- şayiası &SliSIZ Ve iŞ emnıyetl l ıra Sermaye Q SlS 0 Un U 
ruı aallıi, yalnız A!maıı· l 
)'a taralıntlan "°2alG '.ıi - • • Ankara, 17 (İikdam muha\ıirin· fuere bulumnalı.ta<ID'. Bu oıie- ngiliz matbuahnın 
lir, Ballıanlıların, h· ııaı Arnavutlukta Yunan nızamnamesı den)-116k6mettarııbndan kurul- ıem.. biri t1earet. ciijeri ae .,.. d".ıc.: k üh . 
.ıl'- ilerle~•İ devamediyor ımosına karar ..nı.. ~ tefkillt.o rol oftıüdtr. Tlcuet ofial, ıap maı1. •er 1

•• ço m un ve 
unanlaTuı da iyiliii na-1 ~.., D" k.. ,.. aazete- haı.ınndaıki ı.aranıamenın yakında 1 1 . ,_ . tın _, __ • haye ı h b rl 

ınuaa t-nni edelim lı.i; . Atina, 17 (A.A.) - Ywıan ordu- UD U • r-:smı o • meriyete gireceği anlaşılmaktadır. 'e erı ve ma!M:Zlles_ınl aa ..,..,..,.., can J a e er 
Rornan-·-..laJri Alnacın or-ı ıları başkımıandanlığuıın tebliği: de ıntişar etti Bu teşkilit, Ticaret Vekileti emrin. ~1ımt ak,~~~ edenuhıthte~t veballihra- Sofya n (A.A.) - Röyt.er ajan-
.ı ,,_ tal ·ı aff·'-- bir -"ata-· ca ı yapııuu. ve m ..., ma er- bildir" 
vvaa, oldaia ~· Jıd. Kı arımız, mevzı mıw ....,. Ankara, 17 (İkdam muhabirin- de bir müsteşar ve _...._, . . 11 ıyor: 
atn ve BalL ı~· · "• · ,retli taarruz hareketleriyle düşma. den) _ İ""ilerln sağlık ve ı. emni- muavinile iaşe işbirliği heyeti, iaşe de stoklar yapmak iflerile meşgul Bir taraftan BulgarMıtandaıl<i Al-

.. an 111 """'' ı . ,.,,._ . k ,_,_, _ _, ·ı rind "" .., .. "" f" t .. ak be olacaktır b . ~ i d - .
1
• lıora --"• nı bir\'() noa....,.,..ua mevzı e ~ yeti llizaınnarneİ Sıhhiye ve iktı- umum müdurlil,.u, ıya mur a • man azırlıkları ikmal edilirken, 

ltıu" ·~· etıı İ.· · •çıkarıp alımlf, 250 esir alnu4 ve mu- sat Vekflletlerinee müştereken ha~ müdtırlüğü, muhteltf lfler ve vi!A- Petrol ofisi de, halık ve milli mü· diğer taraftan da yekün mevcudu 

-~:. ım ır -ı ı n g ., , t e re :1amm:::ı:~ ~esi ı~- ::~ti~~!ıe:be.:eırı:t=; ~~~t~tlarından ~kkep ~8!:~y:!::e :~ b::ı:ı:. :ıb::::y~ !:~%ı~:ıı~ 
)' -·- Bomba tayyarelenrnız bugün etmiştir. Nizamnamenin birinci _ Bundan başka !.eni 1~ ofıs Jru. ıınalt, satmak, stoltlar vftcude getir. da 'bulundumıaktadır. 
~nı Abidin DAV ER u ş k ta lbarp ı:a11ıısında hedeflere muvaffa- kısmında, it yerlerinin ve işçilere rulması da tekarrur etmışttr. Bu mele, taafiyenaneler tesis eımetı:, Ro'."any~a son zamanlara kadar 

11

0 
nıilis p:ıeteleriılin laı- • a r kıyetlı ta~uzlarda bulunmuşı~- ait ikametgahların haiz olması IA- ofısler ~~1ckındalrl ~ararnarneler 'petrol ve müştaklarına ıcap eden c .as ıti'barile avcılardan mürckkeb 
lacı bizimkilerden daha dır. Devnye geze~ av ~Y?'areforı· ı z:m gelen sıhhi şartlar, ikinci kıs- aon şeklmı almış ve mtısar etmek Jijter maddeleri .ıı.anştınnak ~1- v~an bava kuvvetleri son günlerde 
d ha Z 1 r 1and1 imiz dilfm~ın ilti ~torlu 1><:>mba mında iş yerlerinde sarı ve mesle- H. h b. j'e uğra"'caktır. agır ooırlbardıman tayyarel~ri ve 

>a\. 'l';· elik olduiuu fiiphc I tayyarelerinden murekkep bır le. ld hastalıklara karşı alınacak ted· J t ı er Ü r J B i:ki of" . k im . . b kıta~t >Çın. n~lıy~ tayyarelerile 
~~rlı.iyaıia Balkan ııulbünii lşekküle rastlamş ve !bu tayyareler- 4 • .. u . ıs;n uru ası ıçın e- takvıye edılm191crdir. Hiılcn Ro • 
lt~er I at için ııeasis udalU mö- d ,den birini düşürmüştür. Deva.mı uncu sa')Jfııdıı k a Zan) r Sa • • şer mılyon üra seımaye tahsis o- manyada 450 Alman ta)yaresi mev 
ltr "'~ ezde lıalundutu ve gayret- J a p 0 0 y a a 1 1TALYANLAR PR!WEZEYİ lun~uştııı:. İcabı halinde, hükümet cut olduğu tahmin edilmektedir 
ltt;.. ettifi lıakkındo bu pzete- h BOMBALADI J d b •• emrındeki 50 m'lyo':1 lir~an da Bu tayyareler Romanyanın her ta~ 
~ ;;;dikleri haberler teeyyüt Pasifikte ta - 1 Emniyet Nezaretinin tebliği: spanya a u- t t 1 b" Alman btın~rın ııermayelerıne llıive olu· rafına dağt1mış bulunmakla brra· 
bir 1ıe kiye Ue Bulıaristan, dfüı, 1 Düşman tayyareleri Preveze'yi •• k b • , a Ya ır 1 nac tır. her sıon günlerde şark ve cemı-ı tıu 
lııg11JııYllnname Detl'eltiler, Gerçi şidat yapıyor bambardmıan etrn~tir. Bir k~i ya· yu ır yangın müstemlekesi olacak Bu ofisler, inhisar manasını ta. dutlarına doğru hareketler ~ukıı 
,1-ı, laatbuatı.ıun, harbin Bal· .ralannuştır. Zeytin ağaçlarına ha- ı 7 (A.A) _İki bin t zammun etmemektedirler. (Deva"'· 4 iiııcü saı;.ad ı) 
~ 'l'tı Ypyılnıasına nıiul olmal; Si.ngMpur ve Rongkonı(ua JDeT· fif basarlar olmuştur. fk" " de f 1 b • Nevyork ~. · sb t" d · -
1-v

111 
•kiye, Yunanistan, Yugos-ı lı.iini gösterir harita YUNANİSTAN ZAFERE l yuz n ~z. a J• talya~ ve yuzde ~;';; n~ "uı~ ~ ( Ü fi il \ el "' 

'i bir~ Bulgaristan araunda ye- Londra 17 (A.A.) - Tass: KADAR HARBEDF.CEK na alevler IÇIDde !Arne~k~~d te~as. i ve~ooper ce- - O ~ Ç l ~ - e ... .J 
~'tt~·~aı.:::.nıa Y~!'.ınıya I Taymis gazetesi yazıy~ ted· . A!i~a, ~7 (A.A.) - Atina ajansı Madrid 17 (A.A.) - Bu sabah -11 :;etttara~ınd:z:'~ertip edilen bü- ( Yalancı Peygam- yani ıeleeek hadiselerin geçen ha. 
ı...;, leey .. . ver~l'1 .11.a· İngiliz Malezyasında • bildiriyor, .. ISantander'de büyük b!r yangın , iik ,bir anti • faşiat mitinge iştirak b l"k) J dlselerin mutlak ve §ll§maz ne-lite-
;:ııı ile:~t etıuedıse de, kimb1lır, birler aJınmıştU:. ~lngapurda bu • (Sonu 4 undl nyfada) çıkmıştır. İki yüzü mütecaviz bina l!t.mişlerdir. Profesör Salvemini, er 1 sa gını. • Jeri olduğuna inanmış ol.n..ısı li-
-... _. e, bu da tahakkuk soba· kUınet daireler mı bom-baya karşı 1 1 ·çindedir YaM' n hakk d li> ,..,_. Di ı "k b •-ti . 1 ,_ __ , yan d • a ev er ı . o' ın. Y~: H. Duhdıs r.ım ır. 
ti ... ha~ p omalı are .. ., er himaye. için t.edbır er a'":'''."'~ • 1 B r e n 1 z .• daki ilk t,aberi Santander belediye - Halbuki canlı eemiyet vııkayiin-
~ t.driee!elerde hep birdea de· 1gına karşı mücadele _ve acil imdat J jreisi tarafından imdat istemek ü _ !tlütefekkir, mnharrir, mıinener de, cansız tabiatteki kadar mutlak 

•lıır, ve kısım kısım mm-~f- ekiplerı teşkil edılmıştır. •• zere Madride yollanılan mol-Osik • ve ba!Jmnıadan birçoklarrnaa ole- ve donmuş kanunlu yoktur. Hadi-
'tiitıcı 1 Malacca'da Pennang a.da•ın?~ ": hava u ss o 1 Jetli bir memur getirmiştir. Bütün cak dlinyo bidiselerini önceden Deva.mı 4 iin.cü sayfada 

~lııırıı 3'e ile Bulgaristanın c1iin diğer Malezya devletlen dahıl.ınd. • Madrid, Valans, Vanadoiid, ~ur - bilmek, veya ıörebilmek gibi bir seler, mekin ve zaman ıçınde, fi· 
~•ıı .ı_ lıııza ve ilan ettikleri dafi bataryaları muharebe vazıye J "}" J • . h •• gos, Salnt • Sebastien ve Bilba-0 it. zaafa kapıldıkları 1örillüyor. Bat- Elktekl billurlaşma gibi mutfak ve 
tıraı.h~ ... ıııeye ıelince, iki devlet tine konul.muştur. üıstaltil Dgl iZ erlD ll• faiye servisl~ri derhal Santander e ti, bazılarımızda bu uzağı ıörebil· mahdut gekillerde tebellür ede-
~, ~ bozulmaz ıulb umimi Şanghay 17 (A.A.) - M_ . . v d sevkedilmiştır. Yangınla mücadele mek açlığı, birçok açlıklar ıibi, lıir mezler, 
"''lltır, ..:-tluk temini iç,in anlaş· Fransız ajansı muhabiri bıldırı • CUmUDa ugra ) etmek için bir ço~. ask.eri müfreze- hezeyan derecesine kader ilerliye- Bir bidiseler manzumesini ta· 
4-kı lıa lkanların bu noktosın- yor: . !erle polıs teşekkullerı Bourgoa • biliyor. Bu acaba bir (Evliyaul- kip edecek diler hidi•eler manzu-
"rıııı1ı:::~ llluhafoaa azmini gös· (Denmı 4 "ıncü uyfaıla) Hanaarlarda büyük Devamı 4 üncü sayfada lalı) lık iddiası değil midir? Dünya mesl rlyulyedeld minuile nimtı-
~"'••ı •r. Balkon barıtının ko· 6 vukuatı, yani Tarihin ııeyri ö11co- tenahi, u7wa şekiller alabilir. Bu 
it 84., .. ,Yolunda atılmış olan bu Mısır - Sudan ve yangınlar çıkarıldı H k. R den bilinebilir ml? barkulide oynalı. değişiklilıleri ya 

~ 1'.ını ın~mnaniyetle karşıla· h• b" Atına, 17 (A.A) - Yunani!.~an- Op lnS UZ• Geleceii ve olacatı Roma lıu- ntan imillerln dimletıini akil.il 
llıı, 'ttı ~elır. Kenyada iÇ ır dakl tn ılız hava kuvwtleri karar· J "} •• •• •• lannm baiırmasından ketfetmdı· birden kavramasma imki11 yoktm. 

:'.? 9e .::•Yenin Belkanların hu· k 
1 

d gahı taraf.ndan neşredilen tebJi. ve t } e goruştu ı., bazı yalanca bidiııelere bakarak Bütüa yorq atlorı oyni ihtimal 
.... illt lannu temin için, yap- ltalyan a ma J ğin tam metni: -o- kendi vebimlerlmW mutlok baki- kat'iyetlerile yarıf8 sokulur. Fa-
~~lılar Cayret d.,ğildir; biz, Eal· tngıliz bombardıman tay ».rele•I 4 Nazırın bulundug" U k&tler siloi ıörmeJı. arasında bir kat, inceden hangisinin hangi 1-
~cle "'•~asında bın bir birlik • 15/16 Şubat gecesı tayyare dafi ~ far k var mıdır? ValuA, insan, mut- milden dolayı kazonacatı bilin• 
•• 1ıer;,;.~•er~k. Balkanlora harp· Kismayada mühım 'ııarının . şiddetlı ateşine ra~n bir konferansa lak olarak, yalnız aklından mem- m•. 
il "heri k •çın, uzun zaman- h Breııdizı hava meydanını buyuk d . . . ııtındur. Bu da, ştlpheals, bu kabl- Bu meçhul payını, lıııon okh d .. 
~·~•riata~•lışmakt~yız. Tli~kiye, mi k t a r d ~ arp bir muvaffakıyetle lıombard~a~ a ıştıra ettı . liyetin kendinde bütün mahluklar- iil, dehalara dahi hiçbir r.am,. 

1, 1 .1 uıı ftop da dabıl olmak uzere, a J zem e S ı alındı etmişlerdır. Hangarlar ve resmı bı 1 Vaşington, 17 (A.A.) - RuzvPı'!n dan farklı harikuliide bir kudret dolduramamıştır. 
._;Ilı 

91 
n devletlerile hiçbir m 

0 
t Şark nalar üzerinde bombaların patla- ıbususi mUmesslll olarak son za • oldulunu seziıımesinclen ıellyor. Onun içindir ki buhran zaman-

ı.. lltııı L alsıu bulm. nıyan vı Kahire, 17 (A.A.) - r at bli dığı görülmüş ve bazı yangınlar manlarda lngıltereye bır seyahat Fakat, akıl, hadiselerin giditina larında akıllarımıza musallat ola• 
:'Pı ""flıiıle .L. t 1 j -li umwn.i ı..a.rargaJıının e • •- ad b k --'- k d '-- b k"h" 1 k lla •ıılh 

1 
• vv• o on, Balkan· ng1 z çıkar.lmıştır. Lazerrtw asınm yapmış bulunan Hopkins, bugun a •.-.... yarının aronlıjuı on _. u a ın i soru, daha 1:iyade biı 

141\: llta; ı.ı,t~de Y•~otnıak için bir ~i: . zl et de. karşuırndaki sahada çok şıddeUi !Beyaz S:ırayda harbı e nazırı B. şalen zincirin ilbilr halkalarw da •inlrliliklen, aırrllile siddP-tli bit 
''ıı, •nı 

1 
kurınıya çalışan ıo r Llbyada ve Erıtreoe va Y K bir infılak olmuştur. lStımson bahriye nazın nox ha· görebilir mi! temayül veren bir nevi ""''rast& 

lir. 8~ .3 et ve barış amili ı '· ğişmemıştır. Habeşıstan. d_~ M ur· ı Günün en muvaffakıyetli hare. ı.iııe na;ırı B. Morgent.il. zlraat Bunu zannetmek için insanın nik tezahü•den baflta bir l"Y oı. 
(~nı Balkanltırtla, ta!.ip muk'un 14 Şu1>atta düşmes.ı e :, • (De,,81111 ' iiacli uyfada) Devamı 4 üncü sayfada e,,veli madak INr determi-.ir.ıııe, lDIM ıerektir. 

"- 4 liııcii u:rf.U) {Devama 4 1111cu liRY 

Ruzvclt hai<'kmda ihtirııımkarane 

bir lisan kullandııktan &cınra demiş· 
tir ki: 

(Sonu 4 tindi sayfada) 

Mevlevilik r --
1 NE O 1 R? ' 

Celaleddini 
Rumi kimdir? 

•• Yazan: Ziya Şakir 
Esrarla dolu olan 

1 bu tarikatın 1çyü~ 
zünü i f ş a e d e n 

büyük tefrika -20 !Şubat Per .. mba 1 

gUnU n•tr• betlıJoruz 
1 



ı A -.( E R L i K B AH 1 s LE R i 1 !Arane mo1lanıj 
An:eri.kadan gelen bir haberde, 1ngi1 terenin .... ,hW::'ar~ K!~ e~i ~ 

Abıanlaruı •bır uçw;ıa ıJti yuz elli ..,. 

bırı asker taşıy aca.k on sekız bm h d • ı• Dün iki peynirci ve iki kömüreü 
tay yare ile İngıtterenin işgaline ha- a Va an ışga 1 ihtikar cürmile Adliyeye verilmiş. 
robndıkları ·bildırılmektedır. 

1
• m k a"' D S J Z d I r Dzaelmıyeokr. ihtikir vakalan gittikçe a-fogilterede ve İngiltereye dost 

IIl<'mleketlerde kötl1 .tıır hava ya- Nane Molla diyor ki: 
ratnııya sebep olan bu haber, B. Yazan: - Bu haber ilıtikarın azaldığı-
Hitlerin nutkundan sunra günün Şakir Hazun ErBökmen na değil, gizlendiğine delB.let eder. 
mevzuu olarak ~tleniyoc. Zulüm ve ihtikar Ademle beraber 
İlk olarak §unu söylemeliyiz ki minde ve onu takip edecek yağışlı doğmuştur. Beraber ölecektir. 

A.l:manya, bu maksatla kullanmıya ilkbahar gıinlerinde istifade etme- Şimdi ihtikar yapanların tecrübe
moobur olacağı, heroın i4<i, üç ı:no. !erine de ıhtimal yoktur. leri arttı. Gizliyebilmek ilmini de 

Kasaplar saltanatı l 
~~~~~~~~mı:aı~~~~~~~~ 

Bazı 
eti 

semtlerde halk 
90-95 kuruşa 

bir kilo 
alıyor 

törlü olmak icap eden nakliye tay- Görülüyor ki esasen bir ·ciddi öfrendiler. 
yarelerinden on ~ekiz bm tanesıne, olmaz• olan iniş meselesi gibi kal- O Şehrimizin bazı semtlerindeki tıklarım ve bunları p8ihalıya aldık.. 
harp devresile <,'et:çevelenen devre loş da _ hiç olmazsa ıslak ~ kasapların yeni et narhına da ri. !arını eöyleınelktedirler. 

Birçok kasapların ileri sürdüğü 
iddia manasız ve sebepsizdir 

içinde malik olabUecek mali ve dediğimiz yağışlı devrelerde _ ko- K~ve . . ayet etmedikleri ve 90 - 95 _kuruşa Belediye Reisliği kasapların da· 
teknik bir kudrette değil.dır. Af- la k-L .. • edil ek b" '-""' d Dün kapı çıı.lırıır, nezleli bır Y•Ş- satış yaptıkları hakkında dün bazı fmi surette kontrollerini ve narh-.. . ._,_ b' yca ...,... ec ır ......... n e- h kadın . 
ınan serveti ve endiliıtnsı .,.., ır ğildir. sesı: • • şikayetler yapılmıştır. Daha ziya- tan fazlaya satış yapan kasaplar 
buçuk senede ~ ,;ekiz ıbaoom tayya- Ortada tek bir ihtimal kalıyor; -d Amkahan ~v~adnnk ~çt k~pıyı. Bır de Maçka, Nişantaşı, Beyoğlu, Şiş- görülürse bunlar hakkında ceza 
re elli dort bın tane • 1000 . . , sa e venı ıçme "' erım. l zaptı tutulmasını dün bir tamimle 
b;ygirlik moror yapamwz, Almanların bu iki ytiz elli ıbm ki- E\•dekiler bu tanımadıklan na- li gt~i ye~lerdeki , b~zı kasap ar, , , . . 

Bununla beraber fan.edelim Jd şilik orduyu tamamen ha"'.adan p~ bemevsim misafirden §tiphelenir- ·kendılerının en ıyı cms etlen sat- kaymakaımlıklara l!Jıldirmıştir. 
•olmaz.!• kabul etmıyen ve baş- raşütleı:le İn,giltereye ındir~el~n. !erse de nezaketi elden bıralmuık • 

tan başa «olmazları taha.l!ıkuk etti- .. Bu <>rdunun. bu tarz~~ ~~ ~ istemedikleri için 1 f h ' B • J ' 
rerek• yapılan bu harpte bu İnlr ıçm ıhtıyaç hasıl edecegı "! - Buyurunuz büyük hanım, di- nsa ya u ır ya an 
kansrzlığı Almanya yemniş, on se- paraşü~ ~eğil __ Alın~~~rıI'."'a aAv- yerek kadıncağızı içeri alırlar. • • 
kiz bin naklıye tayyaresi inşası r~pa, butün _dunya e gı Y psoı Nane Molla diyor ki: 
gibi bir plılnı da tahakkuk ettirmiş bırkaç sene ıçınde ~eydana getır- - Eskiden yani zabıtaca dilen
bulunsun. Ve bu on sekiz bin tay- mek kudretınde deği~ır. ~aba bu cilik men'edilmeden evvel •bir 
yare ile ıbunun içinde yer alacalç ord~un ne kadll:"lık '. ır mı pa- lokma ekınelu diye kapımızı ça
~O bin hava piyadesi el altında raşutlerle ındır~ırse,. ;g~ g:~:- lanlar eksilt değildi. Şimdi kalıve 
olsun rş· ._·-unla biter mı·• ni tahakkuk ettırebılir · ız .....___e dilenciliğ-i başladı demek. 

· .,..._. ' bir h l • anın man.,,...... 
Bu işgalde bava piyadesi kulla- esap a ugraşm 

• ·· bö le b' •-~"""''"'' lığına kaniiz· çünkü çoluk QOCU-nacagı.ı:ı.a gore y ır ~~ • . _ ' k"" k"· harbe- .• 
başarmak için on sekiz 'bin büyük guyla ~ahlamnış, oy oy . Ru§vet 
tayyareye İngilterede meydan- derek olmeyı .. goze aldırmış ~ Rüşvet alan bir memur, nuına
l.&r arızasız düzlükler bulmalı: IA· halkı bol motörlu vasıtaya malik 1 raları tesbit olwunuş beşlikler ce

Bir bakkal bir kilo 
şekeri halka 43 ku
ruşa satıyormuş 

İki muhtekir 
adliyeye verildi 

Tacirlerimiz taa
hhütlerini ya p -
mı yor muş •• 

Bu iddia, habe
rin aslı yok! ı:ın: ıgelir. Hal'buki İngilizler düş- dört milyonluk ·bir md~ s:;teııl".'" binden çıkınca: 

man tayyarelerinin mıı:lıtemel ıbu etmiş, denizlerle ç~ilmt• ustehk _ Ben almadım, elline sıkıştır- Fiat Mürakabe Komisyonu dün Hariçten yapılan talepler karşı-
gibi hareketlerine karşı, tayyare denizlere de lı!kim ·bır memlekete mışlar, demiş. akşam İstanbul Vali ve Belediye smda tiftik tacirlerinin taahhütle.. 
meytlanları ve muayyen araziyi, taarruz. ~le~ileeeğini bizim a!k- Nane Molla diyor ki: Reisi Doktor Li'ıtfi Kırdarın Reis- rini yerine getiremediği hakkında 
tarlaları tayyareler için inilmez bir lımız ıbır türlu ~ama~. Ve - Hani rahmetli Hoca Nasret- liği altında toplanarak lastik tev· dün bazı gazetelerde bir haber in· 
hale çoktan koymuş bulunmakta, bundan do~yıdır ki Am_~a~an tin bir tarlaya girmiş, lahanaları ziatı ile lbazı ihtikar hadiseleri üze- t' ar etmiştir. Alakadarlardan yap-
drrlar. gelen haıberı ve bunun g'bi dıger 

1 

koparıp koparıp çuvala doldur- . ~ . 
Fakat bir an için bu meydanla- taarruz haberlerini ciddi sayma- muş. Bahçıvan Hocayı suç üstün. rınde meşgul ~lm~tu~. • . tıgımız tah_ldıkatta bu halberln ~oğ-

3500 
Lastik 

Yeni gelen bu las
tiklerin hepsi hu
susi ihtiyaçlara 
tahsis edildi 

Resmf dairelere 
5 hin lastik ayrlldı 

btaııbula gelmiş olan 3500 
adet otomobil lastiğinin hep. 
si hususi ihtiyaçlar için tah
sis edilmiştir. Bu lastikler için 
İstanbul Mıataka Ticaret MU-
dürlüğii tarafından bir ihti
yaç listesi hazırlanacaktır. 

Evvelce verilen karara gö
re bunlardan kamyon !Astik
lerinin yüzde 30 u İstanbul, 
binek otomobillerinin de yüz
de 70 şi İstanbula tahsis edi
lecek, mütebaki';i Anadolu
daki ihtiyaçlar içiu ayrılacak
tır. 

Ankarada buJwıan 5000 13s-
tik resmt müesseselere veri
lecektir. Bunun için bütün 
Vekaletler ihtiyaçlarını Da· 
biliye Vek&letine hlldirecek
lerdir. 

İktisat Vekili 

rın ve düzlüklerin de inilebilecek makta devam ediyoruz. BöyH! bir de yakalayıp sorunca, Ubanalarm Dun ıntaç edilen ihtikar hadise- ru olmadıgı anlaşılımıştır. İııgılız
bir halde olduğunu kabul edelim. hareket mutlak surette bir cinayet bir gece evvelki fırtınada koptu- !erinden sonra lalelide Bakkal Ah. lere yapılan teahhüdiin yarısından 
Acaba bu on sekiz bin tayyarenin ve baltklarla Azraile iş Çıkarımak- ğunu söylemiş. Bahçıvan •Ya bun- bas bir kilo şekeri 43 kuruşa sat.- fazlası muayeneden geçerek tesJ.l. Birkaç gündenlberi şehrimizde 
ayni mıntakada, ayni harekat sa- tan ibaret olan neticesiyle de bir !arı çuvala kim koydu?• deyin.,. maktan ve İstiklal caddesinde Mo- me mehya bir haldedir. Geriye ka. bulunan İktısat Vekili Hüsnü Ça. 
hasında gafletle .~~ bl!I'akılmış cinayet olacaktır. Hoca: •İşle ben de §imdi onu d~· tula 20 ikuruşlU'k jilet bıçağını 40 lan lkısım da tamamen hazır bulun kır dün Sümerbankta meşgul ol-

Dün Sümer Bank 
ta meşgul oldu 

bu kadar çok düzlugu bulabılme- şünüyordum• cevabını vermış. . . • maktadır. . , . 
sine ilitimal ve imkan var mıdır? B 1 Hikaye malum. Bu rüşvet alan me- kurşua :88tarak ihtıkar. ya~tıkların Almanlara verilecek tiftikler İn- mu~ur. Pamuk ~pliltler.ı hakkın-

Onse'kiz bin tayyareyikulla;ıacak Atatürk U • mura sormalı bu paralan -cebine dan adliyeye tesli medilmişlerdir. .
1
. 

1 
il ""·ti 

1 
d b 

0
,,.

0
_ daki kararnamerun merıyet mev-

, h " . gı ız ere ver ec.... p er en a,_ ,. . .. , 
5 

.. 
on sekiz bin tayyarecınin, ıç bir kim koydu? d T . 

1 
. . . lind b te- kıme gırıınesi U2erıne umer. 

lı 1 ğ k aşalı • ~-' •• İ} 8 B 1 1 k . t 1 r ır. acır eruruzm e e u . lan ""' 
yan Ş ı a ve arg ga, ır:.::i"e Var J s U fa e a mumu a ma IS eyen e ahhütleri yerine getirdikten başka bankın bu .~le, meş~ul o.. te~--
Vke hdi~lv~a ka;_a~-~ sedilebep odüzl' "~ Dostluk çoğaldı geriye ihracata mehya mühlm mik 18.tmm genişletilmesme !uzum ha-

en erıne ""'"'ıs en ..,.. a Ç I 1 a C a k İtalya halkı AlmBJllardan kor- . , . tarda tiftik kalacaktır. F.sasen sıl olmuştur. Kararname hüıkiimle 
leri eliyle koymuş gibi bulm88'1 ve kuyor ve nefret ediyorlarmış. Bu- İngıliz Balkan ve Yakın Şark ıT· t V ,_,, ı· · ;.;ı teahhu""t- rinin şehrimizdeki tatıbikatına ıbaş-. . . . . . .•. 1_._ .,_.zd ıcare e""'e ı gır~en 
muayyen vakıtte oraya lIU§ yapa- 113 mukabil Ingilizler tarahndan Ticaret Bırligı ml!lll ..,.eumı en !erin yerine getirilmesinden evvel Jarulmıştır. 
bılmesı kabil _mıdir? . .. istimlak işleri hak- no_~n bo"':1'ardon .. edilmiye- külliye:u "'..iktarda balmumu al- diğer mamlektlre Uıracat için li- ~~~~~~~~~~~~~ 

On sekız bın tayyıırenın böyle· • cegıne de kanı bulunuyorlarmış. mak içm muracaatta bulunm~tur. saru; vermemekte olduğundan endi 
bir inişi harpsiz, gürültüsüz, pa- k 1 n da Be 1ed1 ye Nane Molla diyor ki: Birlikler umumi >katipliği bu tekli- şeyi mucip bir vaziyet mevcud de-
tırdısn yani im.kfuısız bir şart a~- Reisi igv in in em r i - ·Güvenme d~tun~, ~~ fi brimizdeki alakadarlara bil- ğildir. 

Küçük Haberler 
tında yapacakları kabul edılıSe •bı- doldurur postuna. dıye bır ata sozu . şe_ . , . , 
le mahdut bir mıntakada yer ha- Atatürk bulvarının süratle açı!· vardır. İtalyanlar eski darbune- dwınış ve ellerindeki stok miktarı. K kt l • * Beykozda Mahmut Şevket 

Paşa nahiyesinde Ali Bahadır yolu 
üzerinde'Jı:i köprünün esaslı bir şe

kilde tamir olunması Belediye Re
isliğince kararlaştırılmıştu-. 

' · · unk ih tınd ki an · 1 · h kı ~- alıi ız me ep en ara-zırlığı olnuyan, tanınmamış btr a- ması ıçın apanı c e e sellere inanmış görünüyorlar. le m arın cıns en a n.,.. m -
raziye bu kadar çok tayyarenin istimlaklerin tesrii hususunda dün • mat istemi,'jtir. sında voleybol 
seliirnetle inebileceği kat'iyyen dü- Belediye Reisliğince aliı'k.adarlııra Mıntaka Ticaret Müdürü maçlan 
şünülemezl yemden emir verilmiştir. . ihtikar 

En mükemmel tedbirlerin alın- Diğer taraftan bu hafta içinde Pamuk ipliği işi halledildi. dün geldi Kız mektepleri arasında voleybol * Kadıköyündeki Kurbağalıde-
m ış okluğu s~fü_d~~r~ind~ b~rkaç yeniden 8 'bina istiırıla•k olunmuş Nen~ ~I~lla diyor .ki:. • Bir kaç gündenberi An.karada maçlarına dü~ ~m'.nönü Halkevin- renin 6000 lira sarfolunarak te. 
Yüz tayyarenın ınışı bıle cıddı ka- Şımdıye kadar ihtikar pamuk de devam edilmıştir 

1 b lm k · tı<lad ·· ve yıkılarak ankazlarırun satılına- . ,.,,. b , 1 'd' B d bulunan İstanbul Mıntaka Ticaret ! · mizlettirilmesi belediyece ikarar-
za ara se ep o a ıs ıru gos- ıp..,.ıne. ag ı '. ': ~ an sonra Müdürü Sait Rauf Saıyer dün şelı- Günün ilk maçı nönü ile Boğaz- ı • .tt~ı~ .. 
teriyor. Bunun ı;bi harp tazyiki sı işi münırkasaya çıkarılmıştır. muhtekırler bu ışı ne ıle yapacak- . . .. .. .. . 'içi arasında iıdi. Neticede İnönü ll- -..·~~~tır. 
altında kendi meydanlarına iniş Bulvarın bu kısmı açılırken lar bakalım. rınuze donmuştur, Mıntalka Tıca- . . * Beşiktaş 11 inci ilıko'kuJ. binası 
dahi, kısa zamanda yapılmak mec- •Gazi köprüsü• nün başlangıcı da ** ret mü.dür·ü yakında faaliyete ge- sesı IllllÇı 15.8 ve l5-lO ıle kazan- esaslı bir şekilde tamir olunacak· 
buriyetile t:ıyyarecilik içm hava tanzim olunacak ve burada geı'>i§' çecek olan iaşe teşkilB.tının İstan. mıştır. tır. 
harplerinden daha büyük bir teh- bır meydan a~ılaoaktır. Belediye: bula ait vezaif hakkında Vekalet- Günün ikinci maçı Çamlıca ile 
like olmaktan geri kalmeyor. ten direktifler almıştır. Şişli Terakki arasında idi. Ça.mlıca- * Hakkı Nezihinin AJlkanistana 

gi tımesi üzerine inhilfil etmiş olan 
ihracat başkontrolörlüğüne Hıırşit 
Koro! tayin edilmiştir. 

Bu ıslak mevsimde, Fransa, Ho- T kk"" lılar'lıu maçı da 15-0 ve 15-7 ile ka. 
landa ve Belçikada on sem bin eşe ur Kartal - Yakacık yolu Ayakkabı ibtik&rına mini zanmışlardır. 
tayyareye havalanmak imkanını Cerrahpaşa hastanesinin ikinci Kart~! - Yakacık .>:'ıu_nu.'1 asfal- olmak için yapılan tetkikler ---<>---
verecek müsait meydan ve arazi dahiliye kısmında yıtlan Beya:ı.ıt ta tah~l 0_bınması .. ışı dun Beleli~ Samsun tütün piya• 
bulunması ihtimali de ayrıca dik- Belediye Tahsil Şubesi memurla- ye Reısligmce munakasaya çrkal Fiat Mürakabe Bürosunun ayak-
kate alınacak bir vaziyettir. İngi- rınılan amcam Hasan Kuyaş'ın te- rılmıştır. Bu yol yaza kadar ikım kabı fiatlarında ihtikara mani ol- sası açıldı 

----------·---
Dün 75 bin liralık 

ihracat yapıldı !izlerin tanl'Ciığı, her havada uçul- davisinde gösterdikleri alak•dao edilmış olacalktır. ma'k' içın yapılmakta olduğu tet.-
mıya müsait meydanlar, iM! bu ka- dolayı Doçent Afifeye, asistanı Valinin dünkü tetkikleri kHtler neticelenmek üzere~ır. Ş_im-

Samsun, 17 (A.A.) -

dar tayyareyi alabilir, ne de bu ka- Cevdete ve koğuş hemşiresi en· Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi !diye kadar her taraftan ~en 
dar tayyareyi buralarda topla:ıruya jeksiyoa mütehassısı Fethiyeye Kırdar dün Sirkeci, Eminönü, Sa- raporlar .gelıru.ştır. Derı ve kesele 
Ye barındırınıya imkAn vardır. Al- alenen teşekkür ederim. rayburnu nazım planları üzerinde birliğinden beklenen rapor ~ gel. 

Samsun tütün piyasası bugün a- Dün muhtelif memleketlere 75 
çıldı. İnhisar İdaresi 'rork Tütün bi nliralık ihracat muamelesi kay
Limited ve Polizio firırrıalan mal- dedilmiştir. Bu meyanda isveçe 
!arı 130 - 143 kuruştan aldılar. barsak ,deri, Romanyaya zeytin, manların amrlıkJan dokuz tnı to- tetkikler ya.pmış ve mahallerinde dikten sonra hazır ayak1kabılara 

.. - İkdam gazetesinde · ·t d·ıeıı·ı ,.. nu geçen bu tayyareler için birta- imar müdürü ile alıl'kadarlardan bir satış yüzdesı tespı e ı ı eceı;, 
lan düzlüklerden bu kış mewi- Ahmet Necati ızahat almıştır. ümit edilmektedir. 

Muameleler devanı ediynr. Bir · Bulgaristan ve Yunanistana balık, 

ALI RESULDEN SONRA: - - - -
Bağdadın Son Günleri 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika No. 54 

zin en yakın karabetini haiz olmak 
~erefı dolayısile, bütün hanedan 
eri<anı pak ve nezih olarak dün
\faya gelını.şlerdır. Ancak, ikbal 
mevkine geçtilkten sonra, bir taıkım 
harıs ve menfaatperest insanlar 
tarafından ıdlil edilerek Ieliiket-

'"'""" · T B "d d h vı·ı ettı'rdi. Ba·b--ının, yenı· bır" sa- tere ve fena akibetlere süruklen-Emirü..ümera uran, ag a a a- ~ 

bGr göndererek, sakıt hallienin oğ- ray yaptırmak için halkt~n ce~rı;n mi.şl~rdir. Böyle adamla:.cian haze~ 
ıu (Abdullah) ı derhal karargaha aldığı tarlaları geri verdı. Butün edınız, Dalkavuklara yuz verune 
getirtti. Evvela kendıai ona biat mezheplerin reisi ve iılimlerinı sa- 1 yiniz. 
ettı. Ve (Beni Haşim )e mensup ı raya davet ederek hepsine 'büyük Diyordu. 
olan ze~atı, davet ederek, onlara ' bir ziyafet çekti. Ve bu ziyafetin Turanın bu hakimane nasihatla
da, yeni halifeye biat edilınesmi sonunda, parlak bir nutuk söyli- rı, tabudir ki saray entrikacıları.. 
teklif eyledı. Turanın bu teklifi, :;erek, İslam kitlesini tefrikalara nın işlerıne gelınıyordu, Turanı or
lıemen kabul edildı, Böylece vazi- uğratan lüzumsuz taassuplara ve ; lıaıdan kaldırmak ıçın ,aralarında 
yet, sükün kesbettı. mücadelelere nilhayet verilmesini sık s>k müzakereler ceeryan edi-
(Mırkteü billah) Unvanını alan tavsiye etti. yordu. 

yeni halife, kıtık bir yaşında ve a- . Artık 41er, ~oluna gir~işti. H~ Halifenin takip ettiği meslelk ve 
daletperverdı. kikaten bır müddet, -daıırna Bag- vaz;yet, ·bir cinayetin icrasına mü-

Nıtckıın, hilafet ve saltanat :aıı- dat §l!hrini kasıp kavuran- meııhep sait değildi. Buna binaen, Turan 
kna oturur oturmaz, ped:rının kavgalaruia fasıla verilımişti. .. Fa- ha.kında ölüm kararı verilemedi. 
yapt>ğı hareketten dolayı Turkle- kat Emiryliimera Turan ,bu sükü- Fakat uzun uzun düşünüldükten 
re tarziye verdı'kten oonra, der- na bir türlü emniyet edemiyordu. &enra, şuna karar verildi: - Hali
hal zindanlardaki ma:lıpusların tah- Sık sık halıfeyi ziyaret ederek: fe (Müttaki) zam~nında, (Evasıt) 
li e ediOnıesmi emretti. Ve bütün _ Ya Emiıiilmümının!., Aıbbast ta teşekkül eden (Ali Buye) ismin-

heyet Bafraya gitını.iştir. Almanyaya tütün satılmıştır. 

dan (Muizzüıddevle) ye bir mek- (Muizzüddevle), bir kaç bin ·atlı ne) isminde bir kadına başvurma-
tup gönderilecek.. bu mektupta ile, ansızın hareket etti. Ve tenha ya mecbur .oldular. 
Ba~ın asayişsizliğinden TüI\lt· yollardan gelerek, cebren (Bağ- Kahraıınane, sabık Lalüenin göz
lerin seııkC'jliğinden balısedilecek.. dat) a girdi. Turanı iskat etti. O- delerinden idi. Zekası, kurnazlığı 
(Bütün bunlara sebep, Emirülüme- nun yerine geçti. ve billhassa cür'etkarlığı sayesinde 
ra Turanın ldaresizliğıdir. Hemen, Fı!kat, saray erkanının hayalleri büyUk bir servet e1de etmişti. Ve 
bir kuvvet ile geliniz. Bağdad.a gi- tahakkuk etımedi. Muizzüddevle, daha sabık helifenin zamanında, 
riniz. Turanı Emirülümeralıktan vaziyete hakim olur olmaz, Turan- büyük bir saray yaptırarak oraya 
iskat ederek, Türklenn başına ge- dan daha büyük bir şiddetle hali- çekilmişti. .. Tabüdir ki o da şid-
çınız.) denilecekti. feye ve saray halkına taha'k.kü:m detle, saray taraftarı idi. 

Bunu uüşünenler, kolayca Eınl- etmek istiıdadı gösterdi. Bütün nü- Kahramane, kendisine vuku 'bu
rülümeralık ml'Vkıne geçecek <>lan ifuz ve lrudretL eline almak istedi. lan m'iiracaatı, redldetımedi. Hatta, 
Muizzüddevlenin kendilerine mın.. Bu sert ve haşin (Dilim) Türkü.. hem sarayı ve hem de Bağdadı 
nettar kalacağım tahmin ediyorlar, nü tumturaklı maktu.plarla davete- Türklerin taha'kkümünden kurtar-
onu ellerinde istedikleri gıbı kul- denler, şaşırdılar. Turandan !kurtul- . . • . , 
lanabileceklerine hiiılomeyliyorlar .. mak isterken ondan daha beterine mak ıçm her fedak"':lığı ihbyara 
Turanın halıfe üzerindelki nüfuz çattıkları için, ne yapacaklarını, hazır olduğunu söyledı~te-n so~ra:_ 
ve kudretıni kırabilmek için de, dllşiiıuneye başladılar. 1 - Ben, saı-aywnda ·buyiik bır zı. 
bundan brujka çare göremiyorlar- Halife de a~ni e~diıı.~ i~.inde i.<!1. yaf~t _tertip eder~: ~u ziyafette'. 
dı. İnsanın 'kalbıne urkuntu veren · MulZzüd.ck!vleyı , butun maıyyetı 

Saray dalkavukları, ni!hayet dii- heybetli k:ryafetlerile sarayın etra- erkAntle zehirleriım. 
şüı:ıdii'klerini tatbik ettiler. Bağda- fında dolaşan Türklerden, onuıı Dedi, 

dm kenar mahallelerinde, emniyet kalbine de bir korku ginmişti. B teklif gerek halife ve gerek 
ve asayişi haleldar eden 'bir kaç ,Artık sarayda gizli içtimalar ve u .. .. 
hô:dise çıkardıktan sonra, (ıMuiz. bu iıçtimalar<la da, Muizzüddevle- ~ay adam!~ tarafında :rrl>~yu'k 
zü.ddevle) ye derhal bir mektup den kurtulmak için çareler aramı- ıbır meınnwuyetle kabul edildi. 

"'nderdiler 3'a başladılar. Niha.vet CKahraına. (Daha ııaır) 

rn~~~f:·,_ L~ 
Balkan oyuna 

Yazan: 
Prof • H. Şükriiı Babaıı 

IE'S) alkan olimpiyatl-"~ 
19> İngifu Başvekili Mistel' 

Churchill, son nutkııJl" 
la hulgaristanda alarm i§81'eti """ 
rerek ansızın açnuş oldu. 
Yarımada havası o güne kadAt 

nisbi bir slikllıı anediyordu. Fakırl 
birdenbire Bulı:ar hava üslerin.İP 
Almanlar elinde bulunduğu, birçok 
Alman askeriııiıı bilhassa hücuııı 
kıtalannın sivil kıyafetle Kral IJO" 
risin memleketinde tahaşşüt ~· 
mekte oldutu dünyaya ilan edi!d1• 

Bu kadarcık bir ima artık fırtınaY 1 

koparmış idi. Berlinden, SofyadaP 
tekzipler, tavzihler, Londrad•P 
mukabil teyit ve tefsirler yağnıı1~ 
başladı. Aralıkta ve buna muvoı• 
olar~ resmt teşebbüsler de o!d11: 

Evvel3 İngiltere Romanya dak~ 
sefaret heyetini geri çekerek siy•" 
münasebetlerini kesti, halbuki Jto· 
ınanyada Alınan işgalinin vücudii· 
ne rağmen bugüne kadar Bii,·İİ~ 
Britanya Bükreş ile aıaı.asıııl 
katetmemişti. Diğer taraftan sof· 
yada İngiltere teşebbüslerde bU" 
!unmuş ve Alman ordularının sul· 
gar topraklarından geçmesine nıii· 
saade edilirse Büyük Eı·itanya uır· 
yare kuvvetlerinin lüzum gördiil<· 
!eri yollan, hatları, kopriileri bo~· 
bardrman edecekleri Y"ni açık nı•· 
nasile elyevm Beldka, Holanda , .• 
Fransadaki Alm;n kuvvctlcriP• 
karşı tatbik edilen taarruz sisteııı~· 
nln Bulgarlara da tatbik edilcreğt' 
ni bildirmiştir. Bu halin İng' tc'.0 

tarafından Bulgaristaııa harp il•· 
nına lüzum hissettirip ettirııılYe
ceği bilahare düşünülecek bir ıı1c· 

sele olarak kalabilir. Bn abv•11~ muvazi olarak Yugoslav Beşvel>İ 1 

ve Hariciye Nazın Berı:horf'da ~I· 
man Devlet Reisile ve huiciyesi!I 
temasa davet edildi. Bu ziyarc:iP 
hareket noktası pek açık dcğild~· 
Bir rillayete göre bu seyahate taHP 
Yugoslav ricali olmuş, diğer bır 
taJÜı ise seferi1'. Berlinden vaki d•" 
vet üzerine vukuunu teyit eılct 
mahiyettedir. Kımıldayış nered•: 
gelirse gelsin. Yngoslavlara yalıı 
tamamiyet ve masuniyet teınin ~ 
dilmekle kalmamış - çünkü bu ~; 
het zaten elde idi - ayrıca caı,1 

birtakım gayeler gösteri!ıni§tı~ 
Umuınt Harpten evvel Bulgari•' 

0 ait olup onlara iadesi istenil• 
w Makedonya aksamına mukabil ç 

viz olarak Sellinikte bir malırt'i· 
verilmek düşünülmektedir. }ldt i 
yetik sahilinde de bir kısım ~r~, 
Sırplara vaadedilmektedir. şuv. 

·ıı· 
yoktur ki Ege ve Adriyaük den• f· 
ne bir hamlede çıkarak her tor~ 
tan muvasalası kesilen bir ıner.l ~ 
kete iki pencere birden açmak ,ço. 
iç çekici bir istikbaldir. Mal~. 
dur ki İtalyanlar Adriyatik sn ~ 
tinden Yngoslavları uzaklaştırıu•. 
için hatta sulh konferansında ~ ~ 
manın meşhnr dörtler meclı~1. 
Vilson Loyd Corc Kle.ınanso, ı;, 

' 1 t"' lando murabba1J11 terketntlş .~ ~ 
Bulgaristana da bu vadide bU,fw, 
vaatlerde bulunulduğu ken ol' 
ğinden anlaşılıyor. Hatta 'full pi 
lavlara yapılım teklif doğrtl ii' 
kısmen Bulgarların Maked~~y~ p· 

'•erindeki cme11eri1ı.iıı tatmiııiııl ııJ 
tihdaf ebnektedir. Anl~ıyor dl' 
Berlin. keçi ile lihaııayı telif •et' 
cek genlf tasavvur ve proi•1 

maliktir. 

>ı 
l 

Bu mllnuebetle •e yine ~~ 
kaynak ve kanalile öğrenınl§~ 
duk ki Türk hlildDııeti de B• ~ 
sulbünü korumak üzere sof:Y,,( 
ve belki de Belgratta teşebbiifr" 
de bulunmaktailır. ~ 

Berlin ve Londramn verdi~ 
izahata göre, bu hareketin ııı # 
miitehaliftir. Berlin, Türk Jll #, 
keratmuı. Alınanyarun Bulg~ 

ı 

na muhtemel bir Türk hı ll(ıl' 
hakkında verdiği teminat ile f 
mış olduğu tezini müd.J'aa eder / 
bi görünüyor. Times gazeteSı,,il 
müzakere teşebbüs ve harel«•1' 9r 
Türk hariciyesinden geldiği ~~ ır 
atini besliyor ve Balkan .•ul'::f"' 
hiııdeki faaliyetini tehcıl e ;.ıl 
İngiliz matbuatı şu ııoktayı e•; ~ 
rüz ettiriyor ki Trakynda •'.{ of ı 
tıir milyon Türk süngüsü çe!J- ıı' 
duvar gibi gerilınişlir. Irak V:eJı' 
lü veya Mısır ve Süveyş ~oı~,y'ı 
mile cereyanlar bö~ le b<J' sJ' ~I 
tahakkuk ettirmiye çalışırls~ 1p 
set\& kafalarını çarap~ak ~ ıl" 
hatta Daily l\iail gazetesi da~•t ,r 
ri giderek bir Türk şabsiye.1~;,.; 
fen diyor ki: ·Türkiye yıı ~! 

için belki taarruzun vukuun'\,.ı' 
lemiyecektir. Gizli Bulgar .. /. .ııı1 

(Devamı 4 üncü sa)f• 
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İherik ranmada
sında korkunç 

1 
Narnı .. ~ K.emal 

.ı/1 ı l etler1 akıl ve ananlıklardan 
1 ve ıiyade. ha} al~C!l:le ıdare etmek da- Faşist inkılabı 1 

İtalyayı mantıki 
Esaslarla tanzim 
Etmemiştiı bir fırtına! .. 

Japon 
tehdidi 

D 1 J • 1 } k 1 Necip Fazıl ha üstün bir usuı, muvarı:akiyem 
Ü 0 ) ll !) a J . yoldur. Yalnız akıl ve muhakeme 

1 Bugün Tür.c edebıyab.nın m~an it - ile idare kütlenin irade ve azınıne, 

Şe ll r ı· tal ;ye tUuırı. teliıkkl edılı.:bılecek bu- eserle . es' .. f oksanlık geti i ~. lUl · karşı karşıyayız. n orp ve sıya:ıet du - s~cıy 'me za ve n . . -
manlürı film ve san'at ıi.biüclerlııi ne rır. Hayaller akll ve ıradelerı kam-

ll·ıazırlıgv41 ya·pıvor kadar kar:mlıf.ı bogarsa bot ı.111, genç çılarlar. İmanlar ve itikatlar lj{{ltle-
• ' J neslin mümtaz şiıir ve edJÖi Necl~ Fa- nin s~i, taıhrıki, idaresi husus...m-

Am e rikaDID Atlantık -o--- zıl KLsakürek'in (Namık K~mal) ısım- da istikrar bulmuş şeıkilleı-in hu. 

8 --o-- H."k"' t hr d; l!.i ~w büyük sahifelik esen, yılunu.ın.ı uı·· a.rıdııiı ı" 1 K"' t1 . 
iiy::L b" f 'k t filosu geri çekilınek}e U um et a ıye e •• belJı:.i de celecek yılların hakiki san'at sha unlle ~ b . ey er ~r: . u k!~n~: 
~ 1r e :l e e ki • k - ' 1 • ve fikir Mdisesidir. ya en enı.msemesı ıçın a 

•ebe b · t d.. ldostluk kabil olur mu? lece erı ayo.eaıyor Bir türlü kıymet hü.kumıerini. ölçü- ~~ıktan. ziy:de hislerin üst.ünlü-
~ l ye ver l Dublin, 17 (A.A.) - Dublin şeh- ıerini ve dünya göruşünü tespit ede - gunu temın lazımdır. 
~ ı:!!_ (A.A.~ - ~ gü- v hl b. va2iyet ri ile Kingston limanı halkının ya- n~edigi sanıla~ yenı neslin, evvelk~ .hiç inkılapçılann hareketlerinde, 
tıa.a .....:.....-:u lilnüne kadar lberik ya- a m ır b . ' t bas 1 olduğu tak- bır nesle nasıp olmamıa sure~ ~~ mensup olduklan milletin geçmiş-
~~IQQA 1 aenedenberi miatl IÖ - • ed"'I b·ı· mi? rısı mec' urıJe l . 

1
ölçü cser'..ni \'"en'l1lŞ olan Necib_ i' . k h lıkl d ist'l d 

fırt~ Olan~ derece Jiddetli bir ihdas 1 8 1 ır dirde memleket dahiline çekilmek !Kısakürek, ne hazin tecellidir ki, .. daba tckı a raıman darın ya~ . ~ ~-~ 
t-. ~ Olılıu:ıtur. Bazı muıtakalarda fır- ef _ .. . k d Cum r- eserinin !uzla okunabileceği müddet şartların başlıcası ır. ıne ın ı a 
~ •üt.hli llGr'ati ...ue ao mile Tokyo, 17 (A.A.) - St aru a uzere hazırlaıu:ıa t~ ır. a dolmadan, hakkında yükseltilen t~ş - bın şekillerinin, kütlenin ihtiyaç-
~~- l'u1manm m. Jfddetli jansından: tesi akşamı tahlıye buroları kapan. !vik, tebrik ve 1Akdir ı;eslerile birlikte larma muvafık bulunması da icap t, denizden bet mil uzunlu - Kokumin gazetesi, aoosevelti.n dığı zaman kaydedilmiş olanların bazı tar~z ve ~~delilere de hedef tu - ey1er. M. Mussolini ve ftrkada~ları, 
0ldu.tı.ı. ~c;::;ıannm ilerlemekte Japon sefiri Nomuray~ söylem~ş yekiinu 250.000 kişiyi tecavüz edi- tulmak ~lir. . . . 1923 ten evvel İtalyanın dahıli ve 
P~:g• llehr.inc1e ıh·ttsch Empire ti - olduğu OOstane sözlerın &nen- d Mustakil İrlanda hükirme- , (Namık K~mal) eserıni~ bil>lıyog - harici işleri, siyaseti ile gazete, 
b e ~de ı J .. asebatındaki va- yor u. rafya cel.vtlı.nden, kaç kitaba baivur- . t ..ffh" sahalarda uğraşmış. 
ır dire~ deniz ~·~· kendisini kan - a!'.on. m~ . . akta tinin tahliye pHJ.nı evvela mektep ıdıığunu gl'lrclUğümüz Necib Fazıl Kısa- neşrıya . ~.,.,ı . . 
batın~tı~ balla;van zıncın ko~arak ziyeti degı.ştırmıyeceğinı y~ - . . ilelerinin seneUk jıkiirek, N:ımık Kemalin refika:>ı hak - lar, dahıh .meselelerde kapıtalızm 
batııııştu-' ~dan başka 8 eemı daha ve iki memleket arasındaki ~er tale'besını ve a. . . _ kında (Tamamile methul ve silık, is - hiki."Tıiyeti ile proletarya tas~ll(ı. 
~ilde Vf;. izbonda. hasara uğranuyan ginliğin aneak Birleşik Amenka: kazancı 300 sterlını gcçmıyen ku- mini bile olsun bilmcyoruz.!) demiş ~ tu yel'ine, <İtalyan vatanı ve ıtal-
~ga~ıar~~~::-~~ ve telgraf di- nın samimi ve halisane bir hareketı çiiıkleri şehirden uza:ldaştırmağı ve .. g~ya Namık Kı;m~in ıefikası . (~~ yan milleti vatanperverliği... pren-
Ve t:~ı Yerleı'inden sökülmüş, telgraf, ve mesela Büyüık Okyanusta bulu- derpiş etmektedir. mK.ö~~u~. ~~-. N·esı ımeb hawm) ıkiıro: sipini ha.kim hale getirmek yoluna 
r ~on teıı alarm ki ik ıfil geri ceknıe- u nıye ı k.Uızcı er unu, saı l . ..ı B" 1 . D~mun 
eııııUeri u erı kop1?Uf. bm - nan Atlant osun~ t! HükUmet tahliye pıanı ile ali- •malOma istin~t ediyormuş gibi, kulak- tut.muş aroı. o~ ece, ~aır -
bu~k b çmu,ş, f~brıkalann bacalan, si sayesinde azalacagını ve .bat f k t kendi zula. itan aşılanma ve cebe kaydırılma sahte çio'nun açtığı Fıumc nın alınması: 
lat~elli b~a~ ugr~~ışlanbr. zail olacağını ilAve etmektedir. Bu kadar olmıyan a a . . ar . bil" ilim tavrile iddia etmele kalla70l'- Dalmaçya'nın ilhakı mücadelesını 
t lltıaıı Ya :U- ~er~li~ceye ~ pz gazete Amerikan - Japon münase- rı ile şehri terketme.k ıstıyen kım- ıar_ iltizam ederek kütlede yeni hisler, 
onları s erlılmıştır. Rad7o ıatas- , b"t" büyük 1 . d yazılınalanru ilan etmiş- ' 1 . l 

~ııı lt\ıı kapatılmıştır. Çünkü emisyon i- batmdaki vaziyetin u un. se erın e Halbuki Necib Fazıl bu nokta il~ - hayaller tevlidini arzu ey emış er, 
li<! ile ~ılan direkler yıkılmlfhr. Mad devletler üzerinde t~sir ~cra et- tir. rinde bile yerden göğe kadar bakh - 1923 yılında iktidar mevkimi elle-
~iWı-.1Zbon ıu:asın.d~ m~akallt ke mekte olduğunu ve 1bınnetice Roo- dır. Z-ıra Namık Kemalin karısının (Ne rine aldıktan sonra da 1919 Versay 
"'il ~~ -vılqetlerınden ıe - seveltin Nomura'nm muhtemel Yeni tip bir tank sime) adını taşıdığını, bizzat Türk dil muahedesini, Londra ve R~pellıo 
::ı ~~ ~nm orala~da 

1
:;- tekliflerini reddetmesinin beyneL 1Kunrmu genel selueteri İbrahim Nec - mukavelelerini imzahyan,. ltalya 

~~irı!~1~~şh~: milel pek vahim bir vaziyet ihdas yapddı imi Dilmen, tA eskl zaman maaş_k~tük~ siyasetini İngilterenin~ ~uv~ 
~ bir ÇOğu J:elce uğramıştır. İs - edeceğini yazmaetadır. ı Stokholm 17 (A.A.) _ Stefani lerinl ka~tırarak tespit etouştir ki, olarak idare eden Mıttı, Cıolcttı, 
~o araauı ~· S~in':'ebastien ile Bil- . an:' 1bu cilıet hakikatte mevzuubabs barum- Sunino gibi devlet ad.amlarının 
~bi.rtre da bır_koprnden geçmekte 0 - •• ı • "d" aıansınd . !efendinin ne büyük bir .meçhul üado siyasetlerine hücum etmışler, İtaL 
~lllllotür~ devırrn.lş ve 3 vagon nehre Vılkı-:1 Çıne ıı ıyor - Son zamanl~d~ !sveçte ınşa. e. lettığini ispata kAfidir. Bugiu:e ~ad~ ya hal'kmm akıl ve mantığını, ha-
-:llller hlll Nevyork., 17 (A.A:) - . dilmiş olan yem tıp tankın arazıde Nmık Kemal hakkında neşrcdılmış hiç allerini dahilde olduğu gıbi ha-
.....:~ı~r. F~=:v;;ı :!: Associate~. v Pres~·~ m~~uk ~: yapılan tecrübeleri muvafiakiyetli bir t~tk~ bu ~evzuda hiç bir isim sar :icen de yeni esaslara göre ~-
~~ boiuımuı ve ıoo ka.daruıın ;ya- membadan ogr~n~gıne goıe W neticeler vermiştir. fetmiş, hiç biı; ıza~at vermiş değildir. me başlamışlardı. Bunların italya 

ı. llliıeı · · bulunan hayatta en kın akrabalık rabıtasına urJm azısını 

Yatmı 

Himit Nuri Irmak 

luk işgal hareketi ile ayni usulü 
kendileri tatbik& başladılar. Ak.de
nize -.Bizim deniz> diyerek, eski 
Roma imparatorluğunu diriltmeğe 
kalk~tılar. Yakın Asyaya, Boğazla
ra işgal ve istila n:ızarlarmı tevcih 
eylediler. 

Cemiyeti Akvamı, İngiltere ve 
Fransa menafüne işletilen bir mü
essese sayarak ona boykot ve mü
cadelesini ilan ederken, harp ve 
istila sergüzeştlerine hazırlanma:k 
için ifrat derecede silahlanmak 
masraflarına ayırdıkları paralar 
yüzünden !taJya millet.ini fakirli
ğe düşürdüler. 

Fasist partisi şeflerile ordunun 
güzide erkanı, muhtelif rütbedeki 
kumandanlan arasındaki ihtiliflar, 
Miline> vesairede vukuu bildirilen 

halk nümayişleri, bir takım nazır. 
lann subay rütbesile cephelere 
gönderilmesi t~ ebbüsleri meı.k:Ur 
hatalardan doğan ihtilaçlann bir 
neticesidir veya neticelerinden ba
zılarıdır. 

1923 Faşist lııkılabından sonra 
İtalya milletinin akla, mantığa da
yanacak hayallerinin, psikolojik 
mahiyette .ihtiyaçlarına uygun şe
kilde tanzim edilmemiş olduğu mi
sallerile görülmektedir. 

Hamit N•ri Irmak 

Böreklerden şikayet! 
Dün, biri de tutmuş Son Telgrni~ 

ta böreklerden şikayet ediyor ve 
soruyordu: 

İstaıibulda satılan böreklerin fi
yatı ll.İçin birbirine uymuyor; ai
çin bu börekler filan yerde eiliye, 
filin yerde alt.1111J8, filan yerd 
doksana, filin yerde yüze, m 
yerde yüz yirmiye satıiıyor? Di 
ye soruyordu. Bu da ş.ika~ et v 
bu da aual mi 5anki? Çünkü börek 
var, böreqik var; börek var, bö 
rek beunast var, börek azıuaıı 
var, ltörek taslağı var, IMirek ka
rikatürü var! 

Börek var: hembeya7, birinci uıı. 
balia Trabzon, yahut Uraa yağı. E
dime peyniri ile yapıiır. Börek 
var: Unu kaitü, yağı don, kırpuıtı 
yqı, peyniri çökclektir. Tabiıdir, 

ki bunların fiyatları da birbiı'iı.e 
uymıyacaktır. Vakıiı, böreğin be 
nWı lüksünü, allı, pulJ:.ısunu, mak 
yajlısmı ,manikürlüsüııü, üzeri el 
maslar, incilerle siislüsün.ü &örme 
dikse de elbet, bunun me,·ki, dü!i: 
kim kirası, müşteri farkı gibi hu 
susiyetleri de vardU'. Onun iç' 
börek, filan yerde niçin elliye de 
filin yerde liize! demek, Terkos 
çeşmelerde niçin tenekelerle b 
dava da Taşdelenin bardağı ku ... 
naş? demek gibi bir şey! 
Şimdi hazır börek lalurdısı eder

ken canım ne böreği istedi bilij or 
musunuz? Tepsi böreği! diyecek
siniz. Bayır!.. Su böreği! Hnyır! .. 
Cıgara böreği! Hayır! .. Puf böreği! 
Hayır! •• Fincan böreği! Hayır! .. 

- Yan~ bör~ği? 
Diyeceksiniz. Yoğurtlu, ve az 

sarmısaldı Tatar böreği! Bu mü 
barck. hele yazın, ne güzel :ı.; eni
Jir _.in serin! 

Osman Cemal Kaygılı 
~ Olmasından korkulmak.tadır. 1 deli Willkie Çının Japonlar tara- ·ı N&mık Kemalin oglu Ali Ekrem bile, B . ' ... İtalya vatanının i-

.;, "cnı une'da binalar yıkılmış, dam- fmdan işgal e~lmemış k Fransadaki Milli Halk sahip old~aduı hakkında tek keli- mar, tanzimi i.şleı·inden uz.aklaş-
11hıi ~ştur. Cordoue ve Algeslras'da m.mtakalarındaki vaziyeti tetki me l'öyleıneroijtir. İşte Necip Fazıl da tınması, avni milletin Proletarya. "------------~-ms': _______ ,._ __ _ 
~ellJr.etıer olmuıtur. -~ır~adiyle bir seyahat yapmak Partisinin Lideri ııı " ı l J ~ ~ w· . , . P bu garabeti belirtmek istemiş; ve Y 0 sını tutmalarına bir vesile te.şki p O L 1 S M A H K E M E LE .... D ~ 
a,, tasavvurundadır. ıllil:e nın a- Londra: 17 (A.A.) _ Mustakil kendi vesUesile meydana çıkan bir is- etmedi .... V8 il I'~ .::, 
f\İ:r••k H b 1 ifi.k denizini tayyare ıle geçmek . ~ Alın nl m ımin, ait olduğu şahıs hakkında hiç bir · .. yU a er er s. . v • ve edilmekte- Fransız ajansına gore, a ar malümat teşkil edemiyeceğini göster • Çünkü sınıf ve fırka fikri yerine 
~ ~~yetınde oldugu na ilhamı ile işgal altmda .bulunan ro4tir. vatanperverliğin. milli tesanüdün 295 k ı 1 • " A. t~ . 
~~hy.- Nazırlar nıecli.si Mareşal ır. F~~~'Z:f:aklar~~a_tE~fgı·~~~u~ İnsana, haklı oldutu mevzuda bilgi- ikamesi lüzumu ortaya atılmıştı., uruş u=:r Jela ını 
ltıaı ll). rıyaseıinde toplanarak içli - • • « 1 

. a • par ısını . u s.izlik isnat eden Peşi.n fena niyetlere Yepyeni :bir idare, o zamana ka- • 
llı:ıete ~~lerıe işsiz.lige, iptidat mad- Hollandada kı Japon loncle ıdare etmefktedir. .. mtis:erıit _hareketler, sadece içyli.zler.ini dar görülmemiş, tecrti'be olunma- 7 5 o k 
l'ıı~el "~ istihsal işlerine müteallik ,, l k tlerı"ne Deloncle ,1937 de faşist t~ekkii- belli etmış olmakla kalırlar. . mış bir hükfunet şekli ..• Öyle bir u r u ş a s atmış 

.... erı l'l\Uzakerc etmiştir. lar mem e e ı·· - . l . d 'b·r· ol..... ... ve Davanın en zor tarafı, Necib Fazılın • A h . .n. ·ı . 'k' it oud unun reıs enn_ e n ı .ı .anu~ . bu büyük eserile baprdıtı işin ruhwıu şekil kı, cEsası W\.\ı.k ı mı» ıtap--'fi aı>eşte - Maarif ve Mezahip do- Üyor halk cephesi hükUnıetıne dtar§l ıs. kav-""bihnekt.e, '-~ı... ve tahW edebil- larına 1923 ten sonra ilave edilen ~ ~ · l>ll)an ile maiyeti Macar - Bul D · -J - u.cuı 
te ll u.ı.~ anlaşmasını i~amak ilze- N B) _ ı·ran hazırlamak üzere Alınan. v_e mektcdir. B~~ bun.u da ba.şarabil- veni bir idare sistemi şeklinde ge-
' ~r &ünü. gece yansı So!yaya ha- Tokyo, 17 (A.A.) - (D · · . . Italyan silahları toplamak.la ıttı- rnek kıymeti klıne nasıp olacak? lçirilmis. kaydolunmuştur. 

"' l! elrnişıerdir. Tokio Asahi Shim'bun gazetesının ham edilerek tevkif olunmuştu. A. Şcklp ~ 
~u:aı>eşıe _ Budapeşte'nin cenu- Batavia'dan istih'bar ettiğine göre, _ 1923 ten evvel devam eden 3 se-
;;- \'\üt lr '»k rnıntakalıırda tuğyan - siyasi vaziyetin inkişaflannı göz- ne!M neşriyat ve fikir hazırlığı za.. 
) \ ~bulduğu bildirilmektedir. B~ ··nüne alan Holanda HıruHst&nm- " manile ,idare ve iktidarı eller.ine 

442,5 liralık jelatini 1125 iiraya 
faturasız satarken yaka andı 

~' ~dil-:a~r ve küçük şehirler tahli- d
0

a:k. J ponlar aileler· . J ŞaÜ:tHrler tiaima büyük kudretlerin birlepnesi.-den yaratıbr. aldıktan sonraki bir kaç amede M. ~cancılarda Rızapaşa yokufmı-
"llP1;_-...dll1ft ır. Buzların bombardunar.ı 1 a .. mı aponya- 1 Mussolini ile Pietro Gora.nlini, ~"Jl e .. ·· dermek uzere ıbirta:kım ted- M-hur Rejisör • M ı c H A E L C O B T E Z • e- da :kimyevi mevat satan Raşit Se-

' "'ev-anı eım·ışttr. ya gon ' -J: Fran,..,.,ı..-o Moriano vesaire gibi ih' 295 k t lm ıA lt ı_ d · · d t . . al ....... ~ mı ın uruşa sa ı ası azım 
~lluı~:-ızı.· ki_ ıs· veç ve· Finlandiya a- birler almaktadır. Cenup enızın e Amerikada • deal sevgili ismi.Dl aa arkadaşları, F,,.,;.,.+ erk.anı hakikati 
~ ,."""<llt büt'" N N ı ~~ gelen jelatini 750 kuruştan sattığı 
ta ~ll(ıe ~v· nakliyatının reni bir I işliyen Japon :varurlarının un · E R O L L F L Y e halde sanayi, toor, ziraat, milli lhaber alınmış, 150 kilo jelatini 
b.~ h rni içiıı iki memleketin nıu mevkileri ta Nıson ortasına kadar 1 Kmt Arslan "b" filmler çevut.mişti. müdafaa sahalarında İtalya mille- 1125 liraya ve faturasız olarak sa-
~.ıillırnı:?.:.tıerı arasında mzüakerelere ı::imdid.en tutulmuş bulunmakt .. dır. Keşif Alayı ve Vatan aran gı 1 1 tının' • "-'·~-ülünü temine ,.. .. ı..,tı-

,_ " ı 0 N D E L L • ı,cıı.-u ... ~ tarken cörmü m~hut halinde ya-
ı..i l{.Udn ... _ . D,...,...eı' aJ'ansı J aponva ile Fele- 'ı Bmriin de güzel J O A N B L e lar. k la R "· l ... ..,,.,... -- a nnııŞtır. aşit Semih, hakkında 
~!\ d.ıtı 8lrada Birbasinemada ~- g6s- menk Hindistanı arasındaki i-ktısa- AA K ı• R A D A M ı Hükfunetteki beyhude, ve lüzum- hazırlanan ilk tahkikat evrakile 
l"'lııQ . lkondan Ingilız " .. .. 1, bucri.in tekrar başlan B 1 
~l~ tnlıU alA.metıeı-ini ve yasasın di goruşme ere t:>. suz kırtasiye muamelelerini, aSke- ad iyeye sevkedilmiştir. 
~r <ıtııırı i'l>atesini ihtiva eden kağıt - dığını bildirmekied:.r ri tahakküm veyahut cMilitarlsıme• Hapiaban-•- Umum M~~~.._ 
h lııtİltat Uitır. Sinema içinde derhal • barika&uıı hazırlattı. ~ uuur 
ıulı.ııarn Yapılınaaına ratmen failler p . "d" 1 , n.lıunu, fırkaları, sendikaları, a-
' ıt aırııetır. Darlan arıse gı ıyor. tiç kudreti bir araya ıepıa.Jan bu film 

1 
narşi.st, komünist tahrikatını kat. 

tı), U<Iiia - Suudi lrlUdunefl Su (AA) (D.N B > A-1 L A L E t de dır..ı· 1 --. Bir milletin terakkisini Hapishaneler umwn müdür mu--ıı~ ~ I.ub 1 e - Paris, 17 · · • · · - ' be ........ uı.u:u- avini Sakıp Güran İ.stanbul ve Üs-
~ ~i ın. nan arasındaki ticaret mu- miral Darlan'ın yann Parıse gelme-. Bu Perşem ...şamı istihdaf eyliyen .inkılabında elzem 
"'14! ı....._ ~rek bir anla,?ma ile bir . bekl ~~ı..tedir. küdar tevkifhanelerinde tetkikat 

muavini ıehrimize ıeldi 

zalığına tayin edilmiş, dünden iti., 
haren yeni vazifesine başlamıştır. 
Genç adliyecimize muvaffaki. etler 
temenni ederiz. 

POLiS 

Futbol yüzünde 
bi'r çocuk öld 0 

Tekmeyi vuran ar! ~ 
daşı yakalanarak 
takibata başlan ı ~ oçq;ıdJd sı cı~ olan yeni hayalleri, akıl ve mantı- 1 • t· edilm.iftir. ----<>-- yapmak üzere dün stanbula gel-

~~:~~ - Saatte 80 mil sür'atle ~: p EK y AK 1 N DA • ğı İtalya milletine aşı.~a ~ ıniştir. Sakıp Güran her iki tev- Nişantaşında Meşrutiyet mahal-
l'tıı'~n eiU kadernlik dalgalar vücude Karsta kayak gös- ııs lıştılar. Ancak psikolıoJi ıtibarile kifhanede tetkikler yap1p vaziyeti lesinde bir arsada çocuklar top oy. 
~ ~ 16 <letıi bir kasırga Tago neh- Ş A R K Sineması.ada (F.8ki Ekler) şu hususlarda. hatalı )"OÜarda yii- yakından görecek, kusurlan ve ıs- narlarken, Kevser sokağında 7 nu-
h ~ıı_;. -vapuı-un babwwna ııebep oı- lerileri yapıldı J E N N y J U G O rüdüler: Wıa muhtaç noktalan teepit ede- marada oturan 16 yaşmda Musta-
"u ... ~-, ) ı· cek, yapılacak ıslahata ait tedbir- fa ,aynı sokakta. 64 numarada otu-
~~,, - Stefani: İran ile Sovyet Kars, 17 (A.A. - Bır' ı. .... u.nıan.dır yoksu&luğunu üısettiiimb ele aT11Ca llliau Metemih mektebinden ye ışen l b'HL--- 13 .:ı ... lib. _ı.:_ 1 "I\ 

~~ ~~ ziraat tufeylileri hak- Dün burada halk, okul talebeleri ~ .ı..: dmlomatlarla, Makiavel'in usulle- er · 1~ alınacılktll'. ran yaşınwa r4'ilJIUı oğ u J.>h:lı 
''l)ı • .,_ 1 ndan a.vrılmış . pplma YıldlS'a Wı üstaıl .-ri . ..,.. ledil • mede kazaen bir tekme vurınll§. 
'I~ ......... ~ konferans sona ve jandarma kıt.ası rini ifrat derecede taklit ey er. Satie da"laal Mehmet, evca içerisinde Ş~li Ço 

' ~ mtihim neticeler 250 kayakçının kapk gösterileri N A N E T Harief siyasetin hame ve kuvvete S cuık hastahanesine kaldırılınıc:, bir 
~' ( · yapılmıştır. . d~dığırta inandılar. Emperya- atie davasınm nakzan b*ılma. "dd 1 -t 

~ı ~ 8'hbı &etnt~ - On iiçOnefl Al - Büyük bir alaka ıle takip edilen lizme ve her türlü Hegemonyaya sına dün birinci ağır ceza mahke- mu et sonra orada ö müştür. 
'~ n Yazi:retf hakkında aşap-1 bu gösterilerde Vali ile Müstahıkem fihnile bvUf117enız. muhalefetlerini illn ~erı, 1935 mesinde devam edilmittir. Evvelki Mustafa yakalanarak tahk&ata 
>tt~ ~'-at ~ittir~ vazi -{Mevki Koımutanı da hazır bulun. B• 1Mr paflik, ..k ve aet'e filaWir. Habeş istila harbi, 1939 Arnavut. celsede Müddeiumumi temyizin baflanmı.ştır. 
"-~ .,..__ -=-~ı-.---..c .. L L muştur. - nakz kararma uyu.hnasım istemiş- Bir randevu eTi kapatıldı 
~ --------=--- ti. Bu celsede de maznun milleri 

b • dığı hattı hümayunuıı tek kelime- - Şehzade Mustafa ile Şehmdıe - Sen Ismail paşa gibi bır vezi- na1u kararına uyulmasını istemiş- Beyoğlunda Alyon 90kağında 

S 0 ilJiik ta 'h" 25 ıssı ~~!!!!!'~ 1ik manası idi. Mahmudu muhafaza etmek istiyo- rin kadrini bilmedin... 1brahim ller ,bu yolda mahkemenin bir ka- Vi.ıkt.orya apartımanırun 4 numara-\lftan Azn l rız~N: asıI-o·· Idu·· rüld~ ~J Asiler, hAttı hümayuna - ruz.. Padlfaha emniyet edemeyiz.. k"'1lbda gibi tıir klfire itibar et- lnr vermesi için muhakeme 1J lı dairesinde oturan Marlkanm 'bu-
( vet"diler: Sultan Selim, bu ağır i1tıarna da: tin. Ü>rahmn ke1ıhüda cihanı harap Mart saat ona bırakılınJ.f1U'. rada randevu ka!bul ettiği öğrenil. 

~,,__ =-· -~ ~Yazan:M. Sami Karaye _ iradı cedit hazinesinin lağvı- - Pekala. adam gönıdersinler etti. m.iş. kapıyı çalarak açılınca ıçeri 
L.~İU\.. . ..... ·.,. muhafaza etsinler. 't!çüncü Selim, Ayga tma.ma bir Bir hınız bir buçuk aya gıren memurlar zabıtaca müsecce 
'1 "?\<lisb .. .. I.anını çız- nı n•en,,... . ln . 

~<l.clı}t aşı Ali ağa namında- Çünku, Musa paşa P ~ B üzerine Sultan Selim· Dedı. şey yapamamıştı, ya ız. mahkim oldu üç kadınla üç eıtcek bulmuşlar, ka 
~ "e ~bir. adaı:nue beraber han- mişti. Asıl Bekt~şyan oca~ın:;u- u~u~ cedMli f ve linet e~le- Ulema~an bfrile . fbir yeniçeri . - Efendiyi götü.rün, rıtbat et. Be vlu d Melek . " dınlar muayeneye se'\'kPdibniş da~ 

ı-. İb ~ parça parça edildi- sallat olan Padişahı devırm ve . - ra ı re sarayı hümayuna giderek Şehzade sm. nün yog n a . . ~ası o- ire mühürlenmiş, Marika hakkında: 
~ - tabını kethü _ yok etmek lazımdı. nın. .. . .. .. .. leri muhafazaya başlaıdalar ... Bun- Diye huzurundan atımıştı. Artık de duran Maızın c~inden pa.. tahkikata başlanm~tır. 
ı,~ g~tifiı.ı dayı Atmeyda büyük amali Sul- Diye haber gonderd'l. Görulu. lardan birının ısm1 Aygır iımam, Bektaşiyan ocağı galebe çalmıştı. ra ~tasını ve Karad~ vapurun 

* l.- ~l.ly -. er-lten zuhur eden hay Rusyan~ den-irmekti Selim Ni- yor kı padişah, ne .ist.erlerse ·hem diğeri de eski Seld>e®aşı Osman Masonlar fena halde hırpalenm~- da bır yolcunun ceketini çalan Ah-
~~uak. -n-.-..ı_ tan S0lım1 e\ · ' ' d ı~ ıet liyordu met asli SE!kiz. · ahke-
~oı- Çllar --~ ıyeni~iler. ile ~ . e ıslahat ile Avrupa- refeyliyo~ ?. aı e: · ağ~ idi. . _ laııdı. .. .. . . ye. ıncı ceza .. m * Fatihte oturan Seyfi ve Ga-
~tıslle <i NlZatnı cedıd geliyor zamı ~edıt ~ bu}umlyordu. Faka utün b~nlara ıagmen cıe- Üçüncü Sehm. bu anunasebetle Fakat, asıl masonlaruı kökü Etı- m~ b.ı.r. ay. ~ beş gwı hapse }atada .Abdullah eroin satarlarken 
~tlleye ~~lll'lağa ve yekdiğeri.ni ya muınaşa tamamile elde edil- 'mlyet yeı·ınden ayrılınııyor Babıaliye şu hattı hümayunu yaz- ni'ki Etriya olduğu için -Ortada hır- rnahkfım edilmıştır. birer miktar eroinle yakalanmışlar, 

~, tti.luYQr ~hnuşlal'dı. ~ ~:dan tiçüncu Sellinin ve, dagıl:rnıyoııdu. mıstı: . palanan ·bir masonluk yok~u. Yal: Gelinini yarahyaa kaJD&D& adliyeye veri.lmişlerdir. 
tı~ bQltt.aş·l ki, Bektaşiyan ocağı mUl ~dug _ t dan kalkmalıydı. Maksat, Sultan Mustafayı tahta - Benıru zumvetmı yokıtur. nız., masonların Osmanlı hükUımeti * Dolapdere caddesinde 24 nu-
) <tı. İl1.t ı er de zayıf ve ı~ıat- de vucu.?u .~r ~adan kalkmadtk- çıkarmaktı. O, Şehzade 'Mustefa ki Şehzadeler benliID evladan ve nu- içinde bulunan~ on adamlarnun Yqi..lköyde Yeşilbabçe .IWcağın- maralı evde oturan Oropsima ve.. 
;:<l.l\~ itu '-'azıyetten istifade eden On~ vucudu 

0
, ktı. Bektaşiyan ocağına meI"but ve ru aynımdlr. Maazallah ben anlara mağltlbiyet.i idi. Ve, bunların kel- da 3 numarada oturan 28 yaşında meık pişirmken tencere devril~ış. 

l'~ı~a&t """et Rusya kli. o, Etniki ça ;!cı~ur-;I;~~ıır. cedidin 1.ağvil~ münkat idi. Tmn bir b~ba ve dede suik~st ile silsilej pakizeı ıasn;ani~ l~~e~·.i ~itmişti.. .~ masonluğun BWli ile ~y~ ~~~eçyan ara. sağ kolıle ayağı yanmış, hastahane-
Y tı ist ~ıtasue ibu .. rük . . 'd ağını zannetmişti, idi Perişan ve meczup idi . yenın inlorazma :ve Devletı Ali köku yıne bakı idi. sında geçımsizlik yüzünden çıkan ye saldmlmıştır. 
1 1> 1 <!1.ı. ;ı1ği Yere ~kl· ~~- ısy~ .. UTa~ 1 ini vermekle Etiııiki Etirya da Sultan Musta- Osmanın .i.zmiıbliline sebep olmak Asiler, dağılmıyorlardı. Nihayet, bır kavgada Deveçyan gelinini bı- * Yedilrulede Kazlıçeşmede o-
r: herabeı-n de b;ı"ların..:ı ··ııy ı. - maı'?'etının ke te er ~ın tahta getirılanesi üzerinıde hiç haJ al ve hatıra gelur şey mi- Şeyhülislam. Ataullah efendi aii- çakla kolundan yaralamış, yakala- turan Mu&iafa oğlu Salih Kurtaran 

er ~ "4a u eması. de !böyle unmuş u. dir All-"" .. 1 .ansterm .. lerin ı....ıı. 1ann nar~"- +-ı...1-:n_ ta b.aa1,, ... -u.t l at ... . büSbütiln başka alışı}'Ol'<iu. Mustafa tahta gelırse • ı:uı ~ gun en ıc>- esun. e auaşı a: - ~a ~"'19 tr. sarhot olarak Fatihte tramvay 
.ı ~, t~atnıle o f-1 ğ Halbuki, maksal' tbilın"yerek bek- bsmanlı hü:kfınıeti ve ımillcti tam Cenabı Ban anların omrunu ru- - Varın bir kere lbaşbuğlara '" Adliyeci . b. ta • cadda;i.nden geçertken Ali Hi.kme-
~ ·~ıı::.-. rı.u ı 1 sarmış- idi Sultan Se ını, ı . f ı.......r.- rd ı al ..A:- ;ı...,,.,.ı.... 11..ı- e yeDI il' ynı . . . . 

h -·•ıı ced.id· ı·ğv ·. ..,ııı. nd soruyordu: bır herciımerç arzed.eo...ktı. ze zun ey ~ı. serge e ere SU ............... ~ 'UU" tin idaresinıdekı obomohil çarparak 
ır '"-' ın a ı ve ne ..,..,;yan oc916ı an b 1 · tt'ği t ı ıer· -·.:ı·-? ,:ır....;...ı..,~ , •. ~~-=-- · -ıinın k 1 . . . ~ aımiarı nedır? Asiler, 'bir teklifte daha u un- Aygır rmam, saraya .gı ı za.. a ep ı var IWJ,UMo ... ---s .-1--..-uUIJUSi Fethi yaralanmış, yaralı hastahaneye 

'ti d~ e lesınJA veril- - Mer dul , man padışaıtıa şöyle söylemişti: Dedi. (D.ı.a var) Atıı1aıı ikinci ticar4K nwbken'Hi a- ılmJ.ita 
IUlnuymdu.. Bu,~adıpl»n :Musa paaaya. yu- ar. · 



.SAYf'A - 4 

Türk-Bulgar 
anlaşması bir 
barış amilidir 

Ba~~~~ 2~.!~!.~ Ro~!~!~~~"•> _:'~!;:;:.~=l-1 ( B O R S A) J 

ııareket bidiii Türk~ korkut- bulmuştur. .. mektedir. Ehemmiyet itibarile ııa. ! 
maz... Y~lavya hududunda halen ~ kim olan cihet Almanyanm A.ıwı Aıtkara Be=.:.! Şubat ı n 

l\lüs.deme ve hat"bin önüırii a~ brkası ınevcutıur. Fakat Roman.. ahaşşüdü.nün Balkan memleketleri Stwhn --...~ 
mak için en iyi usul ve çattnin ya - Sovyetler Birliği hudud-unda (ıuı.ıkavemet etımiyerek daha iyi ıbo

Dolar 
Frc. 

İsvic:re Fı-c. 

(Baş tarafı 1 jnci sayfadll) r,arpışrnadan kurkımunıtk ve he:r geçen bafta kışlalara .Alman kıta.atı yun eğıniye ikna için kati ,bir tesi
etti~~imiz l1'1;hir hususi dü~lincc- ilıt.imalc kar~l hazırlanmak old~- tarafından el konulmuştur. n olacağım ümit etmekte bulunma
roi:f~ at·ık ve gizli ihtirasımız ~ok- ,u tarih kadar eski bir hak.ikattır: Diğer .kıtalar Köstenceye tahşit sıdır .. Bununla beraber mezkUr 
tur." T~k emelimiz ve ımmiıni arzu- Göriilüyor ki B~anlar bır nevı ledilmişl&rdir. Nakliye vapurları mahfıllerde ila:ve edildiğine göre, 
muz, Balkanların kii~ük \'e biiyük biiyiik devletler musareasına ka- b ~.:ı h k t ..:._ d bulun bu hal, korkutma usulü beklenen 
·ı · ı ·1 ı k d tl k . 1-.. kt l Balkanı urj:(Uan arc e e w.;ııa e - t' . --..:ı·ğ· . ı ltırns ara a et o mıyara os u . palı sahnesı omu. at ır, a- e ıceyı \•erul<::'\Jl ı takdirde Alman. Leva 

Florin 
Rayi§mıtrk 

Belga 
Drahmi 

i.ı4 

m.20 

29.88'16 

0.9915 
1.11'.?25 

i~ınd•! ) a~aları ve bnbirlerine rm Balkanlılara ait olduğu hakkın ma-ktadırlar. Ke_za Bulgar b~u~u yanın kıtaatını ileri sürmekte te- Çek Kronu 
d;nanarak hariçten geleet>k eutri- c:laki siyasi edebiyat ve be1aiat boyunca Twıa lımanlarına büyük reddüt edeceği manasını asla tazam Pcçeta 

k.alar&, tehditleri ve tehlikeleri ö~- parçaları devrinin uful etmiş bu- miktarda harp malzemesi naıkledil- mun etmemektedir , ;:ö 
lemeleridir. Tiirkiyeniıı bu emeh- lunduğu bir zamana gelmiş bulu- miştir. Cuma günü Bükreşe yeni A- Belgrad, 17 (A.A.) _ (D.N.B.): Ley 

18.9375 

nin harpten evvel, tahakkukuna nuyontz. Maam~ih yine bir ~- wstnrya Jot'aları gelmekte .idi. Yugoslav Başvekili Tsvetıkoviç Dinar 

mimi olan Kral Karol'ün şa15km, dra ~eJgr~foıa gore. g?ı:ek Bahrı- Röyter ajansının hllilusi mulhalbir- dün tayyare ile Niş'e gitmiştir. Yen 
3.175 

31.1375 
31.005 dönek ve ukalaca siyaseti. daha nmhıttekı Japon - Ingılız - Ame- !erinden fbiri tayyareden cenuba Niş1 B. TsvetkoWç'in doğduğu şe- İsveç Kronu 

doğrusu siyasetsizliğidir ki kendi- rikan gerginliği, gerek Bal~ar- "do~u ilerlemekte olan '1CU tucağı birdir. :;g~:i 
•inin de Romanyanm da başını ~·e- da başladığı göıii1en sıkı sıyaset gehne~ n,aılfliye )rolluı gönniijtür. Başvekil muavini Maçek de Sivas - Erzurum ~ 
miştir. Yoksa, şimdiye kadu Rn1- oyunları asıl hiicunı ve t~a~rt~z M kt 1 . h tan 1 A,. kulla- Zagreb1e hareket etmiştir. Sivas - Erzmıuın 7 

20.
Ml.64 
19.66 
34-.25 • ta da bazı emellcn' tatmin h · · ·· t · h"t'"' vas'"' bı e ep enn as e 0 arcu. T" k T"'-·-• """- t garıs n cep esuu or mıye uıa ., - .. : nılmak üzere ik: akında \..,aal e- DEVLET NAZ1RIN1N NUTKU ur vmuw..ıı ... ,,a ro 

edilerek Balkan Antantı içine alın- rer ,1yalama ve aldatma hnr~eti- d·ıec ğ" .. 1 J>e' ~ir Rumen Belgrad 17 (A.A) (D.N B )• 
m.JŞ ve Romanya da bugiinkii feci dir. Teşebbüsü elinden kaçırmak 1 e 1 ":'! en~ • Devlet Nazın Kuİo;eık y · ~lııv-
vaziyete diişmemiş, Milıverin de, is1emiyen Alman'\·a taarruz istika- hastamµerı rıse esasen Alman sıhhi- rad·.ı..aı birli . . ugo 

TASHiH ILANI 
• . • k f t ve ka-Oroısunun işgali altındadır. ya ıx ğının Sloven şube- Gazetemiz.in 15 Şubat !Ml tarlh1l 

BaJkanlan brı~hrmak sıyaseti metıru saklamakta ço men aa - B' t ait V lim büyük linin tertip ettiği 'bir mitingde Slo- nüshasında neşredilen ve Hey'eti' Umu-
imkômız bir hale gelmiş olurdu. tardır. .. 

1~ ar an arna . aııma . venya'da tatbik edilen dahfii siya. Jniyeyl Jçtimaa daveti tuammun Men 
Filvaki, bütün Balkan devletle- Hüı;eyin Şükr ı BABAN mıktarda Rus benzini gelmekte, di 5ete dair l>ir nutuk irat etmiştir. 
rinden mü.rek.kep, mütesanit bir jer taraftan da borulu vasıtasile Yugoslav devlet adamlarının S A Z M A Ş 
kütleye taarruz etmek ~e6afftini, H 

1
• t ı er .•ııratle ve-karadan Tuna üzerindeki Almanyaya yaptıkları seyahatten 

laiçbir devlet gösteremezdi. Rumen limanı olan Yerk8ye sev. ba'hseden Kulovek, lbu seyahatine- Sanayi ve Ziraat Makineleri 
Bundan ~·, yeni bir Balkan [Bat tarafı ı inci sayfada] kedilmektedlı. hemmi,.etll olduğunu ve Yugoslav- Türk Ancmim Şirketinden: 

btntı yapmak kabı olur mu, ol- Hitler kazanacak olursa İtalya Romanya ile Türkiye anmnctaki yaya sullıü temin ettiğini söylemiş- Serl.evhalı uan:m 8 üneü maddesit 
mu mı, bilemeyiz. Fakat, son bir Alman müstemlekesi olacaktır. münasebetler bozulmaktadır. Al- tir. cMQrakip intihap ve 1a;rhıi, lHl 7ıh 
~ - Ba.llar anlaşması, hu he- İtalyan milleti mağl{ıp olınanuş - manların tefriki Werine BükıetW· !Belgrad, 17 (A.A.) • (D.N.B.): İdare Meclisi azalarından kıdem sırasi-
d• tloj:ra bir merhale t~il ede- tır. Mağlup olanlar kral, Mlli>90 • ti bütün Tü.rık gazetecileri geçen Yugoslavyadalti bütün siyasi iıe çıkacallların yerl~rlne aza intihap ve 
lallU. lini, son iki Papn. ve Kardinal'lel'. hafta tevkif edilmişler«iı'. mahfillerin al.Akası Hitlerin Yugos- ltayinJ, 1941 sıenes1 lda.re Meclisi azaJa-

J)ün, A.nkarada imza edLiı»iş o· <lir. İtalyanla• şeren;iz bir harpte K.östence ile İstanbul arasındaki lav devlet adamlariyle yaptığı mü-ınnm hakkı. buzurıa:ne rnüraldp ~ -
laa lteyennameai:a, Balkan sulhii çarpışmak istemiyorlar. le e:ferl . tatil edllm" tir Wrat üzerinde toplanmaktadır. satının tayini> eeklinde yazılmaı;ı lA -
balnmıNlen m~ut bir hareket ol- Cemiyet reisi Max Asc.:oli de şun ~ u 5 erı ış · Vreme gazetesi di.,,,....r iki: .zon gelirken (11Ml) rakamlan teı-tip 

1 Rumen ord\:JSUDda ve Rumen el- J~ • (1 ) .. •--·ım· tir T duğuna ile, güphe yoktur. Bu ga. ları söylemiştir: Yugoslavya ibir Balkan devleti eehvı olara)t 940 gos..:ı1 ~ • as-
rif;tan da. Türkiye gibi büsnüniye- İtalyanın kazanmış olduğu hür - kim ummniyesinde B'üyUk Britan.. olaraık va.zife~ini müdrik bulundu- bibi keyfiyet olunur. 

tini, harp istemediğini; sulh için riyet ve birlik İtalyan milletinden ya leh.inde 1bir değişiklik vukubul- ğundan hal"bin başındanberi ve hat 
çalıştığını göstermiştir. Komşumuz sökülüp alınmıştır. Bu mille1 fa • muş olmakla beJ'aber, petrol mın- ta daha evvelleri kendi etrafındaki ZA Y1 VARAKA 
da, Türkiye gibi, Balkanlarda, bir şizm tarafından aldatılmı~tır. ta:kasmın yakında bombardıman sahada sulhün muhafazasına .çalış. 532601/ 26313 ııay>h 20/10/938 tadhli 
taarruz ve tuavüz anıili obwıma.. • -<>- edilmesinden k.Qllkulmaktadır. mıştır. Binaenaleyh harbin ibidaye- gümrük makbuzu mukabilinde istan -
Yı kab_ul etınlıtlı'. J • J İ U . ·ı·baril R mil t~ndenberi, muhasamatın s::ırsıntıla- bııJ Kambiyo Müdürlüğünden almış ol-D g I e re mum.ıyet ı ı e, um.en - / 

Bu vaziyet karşısında, Balkan leti nihayet muzaffer olacağı ve bu nndan cenubu şarki Avrupasını ko- uğum 40 d~lar~k dtiv!z miisaade va -
ıulhü i•ia, yalnız bir tehlike kalı- [Bac:: tarafı 1 inci sayfada] af · t ı böl · · ~~-ı.. rumak kaygusu ile hareket eden rakasıru :ıayı ettim. Mezkür varaka -

ll 'lJ t: erm pe ro gesının UULu'l.Jar- bil .. k ko 
11 

. 
1 

k nm ikinci nüı:hasını istihsal etmiş ol-
yor ki o da, Almanların Roman- Çunkingde çıkan Central Daily dımanı ile hazırlanacağı ümidile . yu ı_n~unun eme erıy c en. duğumdan zayi ettijtim müsaade vara -
yadaki ordusudur. ~giltercnin News gazetesi, Pasifik denizinde \stik:bali sabırsızlık.la beklemeıkte. dı emellerının tetabuk etmesi tabii- kasının hiç bir hükmü kalmaıruştır. 
Biikreş Sefiri ta.rafından 350 bin toplanan Japon kuvvetleri hakkın- dir. dir. Berlin ile Roma arasındaki te- istanbulda Aşirefendi caddesi 26 
kişiden mürekkep olduğu söyleni- da şu tafsilatı vermektedir: L<indra, 17 (A.A.) İngiliz mat- maslar harbin 'bu son aylarında numarada manifaturacı 
len bu ordu, Alman kaynakları Kantonda on dördüncü, on seki- buatı: Balkanlardan karışııklıkları uzak- Leon Cılaıavor 
tarabndan iddia edildiği gibi, ora- zinci ve otuzuncu fırkalara men • t . . . laştırmak hususundaki karşılıklı 
da hakikaten tedafüi bir maksat- sun unsurlardan ırnüteşekkil iki ngiliz matbuatı, Bulgarıstanm arzudan mfilhE!m olmuştur Devredilecek ihtira Beratı 

·r gelecek o:a beş gün içinde istila e- ·. . 
la toplanıyor ve Bulgaristandan fırka, Formozda da dört fırka as - dilin . nıı· aı· . k 1ru tli Yugoslav<levlet adamlarıyle Hıt. 

bul esı ım mm Ç<> vve 1 dak" :•1~'- t t af d ge•lp Yu:nanistana 681"kmayı dü~ ker unma.ktadır. ld w kt "tt b'tt• er arasın ı mlili:l..ö.a e r ın a 
«Bükme kuvveti nakleden rnibanild 

k:aplinlerde islfilıat> hakkındaki ihtira 
için İktısat Vek.Ale-tinden istihsM edil
miş olan 15 Sonteşrln 1938 tarih ve 
2680 No. lu ihtira beratınm ihtiva ettiği 

,, o ugunu yazma a ımu e ı ır. 

§Ünmilyorsa, Balkan sulbü temin Diğer tar.aftan, bir Japon me:m - Hatta bazı gazeteler 'bu istilanın uydurma haberler ~ıkarıldı. Bu ya-
edilmiş demektir. Böylece, Türk- bamdan bildirildiğine g~re, Siyam on ıbeş günden evvel de yapılaca- lan 1'.ıalberlerin hedefi sulh eserini 
Bulgar anlaşmasından sonra, Bal- hududunda t~it edilen In.giliz ıkuv ğı mütal.aasındadı:r. ve Yu~avyanın da iştiraki i~a~ 
kan sulhünti bozmamak vazifesi )vetleri 2.0.000 askerle 150 tayyare~ D .1 Mail t . . Soty--"-'-" eden yenı nizamın kurulmasını ıh- hukuk bu lı.erre başkasına devir ~ 3'8-

bu\ icadı Türkiyedc mevkii fi1le koy
mak için salahiyet dahi verilebileceği 

ilb tt" aı y gaze esının -.uu!.l lAl etmektir 
Almanyaya teveecüh etmektedir. den are ır. muhabiri ise diğer gazetelerin ter- ' 
BalkanlıJarm, hatta Almanlınn Tdkyo .Asahi Ş.imbun gazetesi, sine olarak Balkan vaziyetinde bir ---D----
da iyiliği namına temenni edelim Singapur yakınlanna mayn dökül. sal.ah görmektedir. Zira bu gazete. Mısır Sudan 
ki Romanyadaki Alman ordusu mesi münasebet~e yazdığ1 bir Y~ • ye göre Almanya Bulgaristana gir-

teklif edilmekte olmakla bu hususa 
(azla malumat edimnek isteyenlerin 
Galatarla, Aslan Han il inci knt 1 - S 

1 
numarnlaı-a müracaat eylemeleri il~n o
lunur. 

olduğu yerde kalsın ve Balkan zıda bu maynlerın J apony3: ve di. - meden önce Yugoslavva ve Tür ki- [Baş tarafı 1 inci sayfada] 
sulhöntl bozmıya değil ko:nmuya ğer Uzakşark .memleketlerı, seyrı- il 1 - B lg h""k. 

• . • , faini . in cid.di 'bir tehlike te kil ye e an rşacagını u ar u ume- ,Sudan veya Kenya topraklarında 
ha.linı bır unsur oJ!lun. se k ıç ld _ J ş tine vaadetmişti. Zira Kralın etra- ıartıık. esirler müstesna olmak üzere 

Abidin DAVER etme tHie odiuf1nu Y:;;:· hapotl n- fın<ia toplanmış olan Bulgar vatan- hiÇbir İtalvan kalmamıştu. Gon-
yanın n ~ an ve a a arı perverleri bu iki memlekeün vazi- dar'a doğru hareketimiz tekrar b~- KURTULUŞ 

BiÇKi ve D!:(~Ş 
DERSHANESi 

Hopltins Ruz -
velt ile görüştü 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
nazırı Wickard ve bütçe direktö -
rünün ~irakile yapılan bir ıkonfe-
ransta hazır bulunmuştur. 

B. Ruzvelt'in sekreteri B. Early, 
ibu toplantı hakkınd.a §11 beyanatta 
bulunm~tUl': 

Bu toplantı, kiralaıma ve ödünç 
vc.:;mc kanunu projesi için iptidai 
tedbirlerin alınması ıma.ksaoile de
vam edecek bulunan bir seri kon
feranstan bir tanesidir. Kamın pro.. 
jesi tasvip edilinceye kadar ıbirço.k 
anlaşmalar tespit olunmuş ve tat • 
lbike hazır bir vaziyete gi.rmif' bu -
luna<:aktır. 

Aynca Beyaz Saraydan bildiri! -
diğine göre, Hopkins'in dün akşam 
B. Ruzvelt ile görüşme5i sabahın 
saat ikisine kadar devam etmiştir. 

Yeni nqriyot: 

Hukuk pzeteai 
Yedi !flenedenbeıi Cevat Hakkı öz -

beY ıarafından Türkçe Framız.ca nea
redilmekte olan Hukuk Gazeteslııin 
dördüncü cildinin 47/48 numaralı nüs
haları zengin mUndericatla intişar et -

nıişttr. iımı kütüphanemize değerli tı -
limleı'in ve profesörlerin yaulaı·ını ha
vi üç cildlik bir eser takdimine muvaf
fak olan Hukuk G8%elesiııin, bu ni.ı.sha· 
suıda da Rize Jııleb'usu Ord. Profesör 

Saim Ali Dilemre'n.in Adli Tıbba, eski 
Adliye Vekili Profesör Mahmud Esad 
Bozkurd'un s.erbest b~an."lla aleyhine, 

her şeyden zıyade tehlikeye maruz t· · ih lm d v bild' ek ··ı· ·· 
kalac kt +-gilt d.,. 00.1 1 ye ının sar o a ıgını mm - l~tır Rudolf go ünün garp ımm-

a ır. ın ere ı5er ge e- tedirl · 'al ··f 1 d d"kmeğe devam ttiği er. takasında ·Jo.t arımız nu uz arına 

treı...:ı7_dmaynJ 
0 

ka'r iL.1re b News Chl'onicle gaz.etesinin Sof- devam etmektedirler. 
aJ\.uı.ı e aponyaya şı u a - -..:ıaki uh b. . ·· y h 
luka hattı bahis mevuu olduğu '<.ıoU _m a ırıne gore~ unan . u- İtalyan s?malisinde düşman kuv-
.. 1 eb·ıı dudu cıvarında hararetlı Alman ha. vetleri şimdi Juba nehri hattına 

sov en 1 r. l kl d b ·h d k b .. ..n-.ı.. • ------~111!1111!"'.'·----- zır ı arın an a se ere u,, ........ kadar sürülmfü:lerdir. Bu arada, 
- T ·· kfye B;lgaris~ bir başlık al~ı!1da . C':ı:3ulgaristanın Kismaya'nın za"ptı sır_asırıda alınan 

ur bu hafta istilaya ıntızar etımekte top ve diğer her nevı harp malze. 
(Baş tarafı 1 inci sayfada] olduğunu, kaydediyor. mesi tasnif edilmekte ve sayılmak-

Müdiresi: Bayan Papazyan 
Hailada dört gün kadınlara gün

de üçer wat Fransız usulü ile biç-
• ki ve dıkiş dersi tedris edilir ve 4 

ayda Maarifçe ınusaddak dıploma 

verilir. Feriköy Tepeüstü 116 No. 
Papaz} an Apartmanı. 

•Ban ııamanbı' lr.tiçtik sebepler .. ( A ) R t tadır 
btiyllk işler ve bitikler J&raiDWjtar Bükreş, 17 A..n. - eu er: . l 
Blq'ÜD lmdJMlıpm•• mtitnazt ,..,; Karadenizde Köstence limanının Nairobi, 17 (A.A.) - Cenup Af- Devredilecek htira Berah 
le Balblılarda 7enl lla.r1'ıklıklara 25 kilometre şi:malinden 25 kilomet- rikası hava kuvvetleri tebliği: cPJs alüminyum ve yahut altiminyum 
tteıırı de naini o~~tır.11 1 re cenubuna kadar seyrisefain için Bir ~ün evvel, bom'bardıman tay- halltalarından mamul saçların, bandla
BULGAK ELÇIKlslNl,N BEYANAT! tehlikeli mıntaka ilan edildiği be-

1
yarelerimiz Juba nehrinin şarkın- rın, tel ve sairesinJn kimyevi taarruzla-

Bull'ar elçisi ro cenapJan cta ı , . . ra ve tesiratı havaiyeye k~ı mukave-
BOktal nazarlaruu 9a nreUe teıhı.ıY~ <>l~?.'aktadır. Fenerler_ gece- da taarruzı keşif hareketlen yap- metlerinin t.eminine müteallik usul• 
e~lenllr: leyın sonük kalacalktır. Deruz ma- lımışlardır. Düşmanın bir makineli hakkındaki Uıfüa içlıı İktıaat Vekale- ı 

cilükümetim namına Balnrisiaıa kamatının talimatına riayet etmek. ııakliye koluna tam isabetler kay _ tin~en alın'llış olan ıo SonkAnun 193~ ı 
Ye Türkiye arasındak~ mütekabil iti- 'sizin tehlikeli mıntakaya girecek d d'lm" tir t.arıh ve 2663 No. lu ihtıra beratuıın 
mat ve dostluiun bir delili olan ba 

1 olan emiler bunu kendi uırarları-l e 1 ış · •V • • ihtiva ettiği h~uk bu .~er_re başkasın~ 
be7annameyl ımsa ett\fimclen doJa11 g . . 15 Şubatta dıger 'bır cenup A!rı- devlr ve yahut ıcndı Türlciyedc mevkiı 
pilsen bahtiyarım.» na olarak yapa7aklar.dır. Tehlıkelı ıkası filosu Habeşistandaki Mega'- fille koymak için salAhiyet vcrilebtıe-

N. MENEMENCİOGLUNlJN mıntaka Tuzla ile Mıdia arasında- ı 30 k.l t kadar .,· 1: de ceği teklif edilmekte olmakla bu husu~ 
i k . 1 dır nm ı ome re ~una ın . 1• ed' ek ist 1 . 

SÖZLER ı su ar • l . · .. 1 Cazla ma umat ınm eyen cnn 

1 Wlha•e& Hariciye Umumi Katibi Bük. 17 (A ,.. ) _ R d . _ bulunan Elgod <:ıvarında duşmanın IGalatada, Aslan Han 5 inci kat l - 3 
" reş .n.. a or aJan ıı..· ı·· ı·· ki" '-ol bo ı .. t ı eı . l" liiyiik Elci Numan Menemenelofla bild. . . ouır mo or u na ıye A! unu m- numara ara muracaa ey em erı u.ıu-t 

beyannameyi «Y•kıeı blr ya~ın ha-ısı ırıyor· bardunan etmiştir. mu llftn olunur. 
vası arasında esen hafif ve serin bir Rumen devletinin bir rmilU lej - --------------
rül!rir» ketlmelerile tavsif et.ınitUr. yoner devlet haline girdiği ve lej-

1
. d Devredilecek: ihtira Beratı 

y<ıner hareketinin tanılan yegane spanya a cKaplama ham madde> hakkuıdakl 
D d• • hareket olduğu hakkındaki 15 Ey- ihtira için İktısat Vekaletinden ahnıruş oeren ızı lfıl 1940 tarihli kararname yen1 bir (Baş tarafı 1 inci sayfada) olan 10 Sonkanun 1939 tarih ve 2661 

. . _ kararname j}e iptal edilmiştir. Ye- dan yola çıkmışlardır. Yangının No. ıu ihtira beratının ihtiva ettiği hu-
[Baş tarafı 1 ıncı sayfadaı . . . . . • ·dd tli b. d s t d · h . . . . , nı bır nızamname neşre<lılınceye 1-şı e ır _zama?ın . a e.n_ an. ~~ l~uk bu -~eı:e başkasına _dev.1r ve ya ut 

keilennden hırı Klısura ile Berat k d h t .. 1.. . • h ekat 'ile münakaliıt kesılmış oldugu ıçın ıcadı Turkiyede mevkh fııle koymak 
arasındaki yol üzerinde ricat ha- ae ar .der ur u sıyası ar bu fela· ket hak.kında tafsilat almak ;

1

. iç. in salahiyet dahi verilebileceği teklif 
rnd 1 d.. k . jm mnu ur. 1 ~ bu unan ~şm8:11 ollan ıl6 ----o---- mümkün olama.mı~tır. cdilmcl\.te olmakla bu hususa fazla ma-
n_aklıy~ ~t~obıllerme yap:lan • Yangının limanda ateş alnn sar. 

1
10.mat edinmek isteyenlerin Galatada, 

şı~detlı bır ~~~umdur. AI.ı~an. f?- y UDallJStan nıçlı bir vapurdan sirayet ettiği·ı.Aslan Hım 5 inci kat 1 - 3 numaralara 
tograflar 1r...,,ılız tayyarecılerınm zannedilmektedir. müracaat eylemeleri illn olUDur. ı 
nişancılığını isbat etmekte<lir. [Ba~ taraiı ı inci sayfodRj 

• -<>-- Nevyork Timeg ga;:.rtesinin mev-

Işçı•Jen• n sag"' lık Sll~. bir membaa atfen neşrettiği 
ileri sürdüğü ve İtalya ile Yunanis. 

Maliye Vekaletinden 
Profe!'ör Mustafa Reşid Belgesay'ın (Baş tarafı 1 inci sayfada) tan arasında sulh akdini temin için 
Temyiz mahkemesi Tevhidi İçtihat ka- birler, tiçüncü kls.mında da iş yer- Alrnanyanın Yunanistanla müzake

lerinde alat ve edevatla makine ve- relerde bulunduğu hakkındaki ha
ya iptidai maddeler yüzünden vu- beri resmen ve kat'i olarak tekzip 
kuu melhuz kazalara karşı alına- ederiz. Yunanistan hiçbir devletle 
·ak ted.birler Ye bulundurulması I bu nevi bir müzakereye girişmiş 
mecburi olan tedavi levazımı sa- 1 deği1dir ve İtalyanın ·kendisine zor
yılmaktadır. la kabul ettirdiği bu harbe sonuna 

Dantelsız bir kuruşlukların tedavülden 
kaldınlması hakkında ilan 

rarJannn, profesör w. Peterıı'in Genç 

tnUcrimlere, Cevat Hakkı Özbey'in Bü
yük Mlllet Meclisi kararlarına dair ma
kalelerile Şürayi Dev.k?t azasından Cudi 

Öwl'ın, Konya Meb'usu Galip Gülte -
kinin ve sair kıymetli zevatın yıuıları 

etüdleti vardır. Tatbikat kısmında da, 
faydalı kararları kanun ,erlılerini ihti
va eden bu ll\m ırzeteııin.i okuyucuları _ 

------ıı~~~~v:.=ş;i,ye e7~ 

İşçi sigortası kanunu haz:Thkları kadar yani düşmanın kat'i mağlı'.i
nın da tamamlanmak üzere olduğu biyetinP kadar devam edecektir. 
ve yakında meriyete k-0naca.ğı an- Bu ·karara muhalif her haber tanıa.. 

lma.ktadlr- lmiyle yalan telakki ecMmelidir. 

Dant+:lsiz bir kuruşlııklaruı yerine dantelli bir kuruşluklar darp 
ve piya:;aya kafi miktarda <;>~arılnuş olduğundan dantelsiz bir kurur 
lukla.-ın 31 Mart 941 tarihinden sc,ıu·a tedavülden kaldırüması karar
laştırılmıstır. 
Dantelsiz. bır kurusluklar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık tedavül 

etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal 
saııdık.laril~ Clirııhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümhuriyet 
Merkez Bankası şubesi b lunmıyan yerlerde Ziraat Bankası ~ubele
rince kabul edılebllecektir. 

. Eliurie dıınteL',ız bir kuruşluk bulunanların bunları mal sandıkla
rile C:wnh ' t ·t Merkez ve 2.iraat Bank:ıları sııbelerine t.ebd.l..l e\tirme-
leı-i ilan olunur. (9035 - 12523) 

HANGi RENK sızı MES'UT EDER? 

PABASIZ 
"Ba llhrilml8 
yeni Padr• 
renkleri ,, tee-, 

. rlibe edilebilir. 

Fena renkte bir pudra, yüzünüze 
korkunç bir makyaj manzarasını verir 

ve sizi olduğunuz.dan daha fazla yaslı 

&(>sterir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegine çaresi, 
;rüzünüzUn bir tarafında bir renk ve 

dliter tara!ında başka renk pudra tec
rübe etmeli.tir. Bu tecrübeyi hemen bu

gün, size parasız olarak verilecek yeni 

ve cazi.p renklerdeki Tokalan pudrasi

le yapuuz. Bu yeni cCIU renkleri> 

{Kromoskop) übir edilen en ııon ve 
modern bir makine vasıtaslle Jtarıştırıl-

mıştır. Sihrimiz bir göz, tam VI! Jmsur• 
IU2 bir incelikle renkleri intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pudra sa
~inde arlık makiyaJlı bir ~ görttn
mzyecektir. Tolı.alon pudrası, imtiyazlı 
bir usul dairesinde cKrema köpüğfu 

10 KADINI'~ 
9 U F EN 
RENKTE ef 

P U O R~ 
KULLANfft 

ile karıştırılmıştır. Bu sa) rde ~ıı ;rJ 
aaatlerce sabit ~~ması~ ı leılliJl ~ 
gibi pudranın cıldın ynglı tabii 
tını massetmesine ve bu euıeUe ,1 
kururnaıma ve sertleşmesine ~ )ı 
tice buruşuklukların zuhu.rwıa dl 
ni olur. He1· vakit k .ı::ı JlÖ ~ 
karıştırılmış meşhur Tokalon P~ 
ııı Jrullaruna ve birkaç gtln 

1eniniz~ yapacağı cazip teııeıfl 
ıörünilz, daima kutuların n:ıer 
Tokalon ismine dikkat ediniz. TeJ't 

·t 
uyıuıı Mn.k intihabında tcreddi.I 

finizde lôtfen İstanbulda 622 ~0· 
kutusu adreshı~ (Tokalon pu~ 
visi İs.) vfık.i olacnk taıetıdl 
memnuniyetle muhtelit renJderd'ı;ıı 
munelilt altı ufak paket pud~ ' 
receğiz. 

Dişlerinin kıymetini bil~n her kattı 
ve her erkeğin diş mac~nu 

3 günlük tecrübenir. verdiği netiC' 
Çok daha beyaz, çok daha parı•"' 

çok daha sıhhatli dişler 
O Eşsiz form Ü l 
8 Fevkalade 

teksif edildiği 
için ik tı sad i 
kullanış kabi
liyeti 

C Güzel koku ve 
zevk veren bir 
köpürme 

e Otomatik ma· 
kinelerle el değ 
meden yapılış 

Siz de RADYOLİN kullanıfl1 

Devlet Demiryollan ilanları ........ .-----..... --------~~ 
Muhammen nakliye ücreti 17750 (Onyedi bin yedi,.Uz elli) lira oJ&Jl 

ben 5000 ton maden kömürünün Erellll Kömür havzasından İakcndt~ 
oına naklettırilınesi !şi 3/3/ 1941 tarihli Pazartesi günu saat 16 da 
idare binasında kapalı zarf usune eksiltmeye koııulınuştur. b1I 

Bu eksiltmeye glnnek isteyenlerin 331,25 (Bin üı;yuz otuz bır 1 ~ 
beş kunış) liralık muvakkat te linat ile kanumın tay.in ettiği v~ 
tekllflerlnl ayni gün saat 15 e kadarKomisyon Reisliğine verın 

~mdır. / 
Şartnaı:neler parasız o1anık lı. kamıh Malzeme dairesinden, :RaYd 

teaellUm ve Sevk Se!liiioden d.ı ~ı .ılacakt.ır. 

* t • 1"9"' J\ndık nakllyatma mahsus D. D/2·t:J numaralı tenzil i tanfe .... 
ne karlar olmak llıere bir aene daha t<mdit edilmlş~_883-U72 ~ 

Sahibi: E. i Z Z E T, Neşriyat Dircktorü: Cevdet J{at• 
Ba.sıldıj'l yer: .cSou Telgraf. Matbaası 


