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~ ealltin ötelıi H ,.., mii I~ Barteb• Vektll ile .... ur - u gar 
....... ceplaaini lıonımaJı tla ıaril&an e AHan .... ........... t• beyannameye Al 
;::-:..=.~..ı:ı:: .. .::!::.~;~ !>eyannamesi büyük ehemmi- • manya Bulgaristanla yeni 
Plalantlan •-fiP Yımani.- rumd& ... e._..mh"'l ...... .._ 1 D g 1• 1 f C r e d e yet Ver 1 y O r 1 •ı• 1 • h 
fana tCICDTllz ettilılm td-·...u• . ..,.. ... ıu.aı eiJ.....- 1e- ngı iZ enn ava ıt • t 
flirJ L_ • .. illi bir ~dır. • • k 1 d Sol 11 (.. .. -t..- "'ll 1 c a re ve, Vll Vaıyete 60l'ftı Ba yeslka ne eı*t akKlerl tadU et • ) y ) a r ŞJ a n ) 1'& nJL) - Batsar - u - h •• k ,..,.i teJ6irla almalı,_,. 20- .... ae .~ .... 1eal bir Jaiiköm öi)'or: ucum una arşı 

.. __ .. iLi L _..,. Balcar 'ft Tiİrtl Jaüldmetleri tara • 
ftaan ·· Jrii ıı·· Ui.ve e4aekWlr. .......,_, - a

0
-- ••---

mum nur. :::-~w.:a~v:-:..Z Türkiye her türlü ~ı:;~M=;:.,::: tedbir alıyor ' Müzakerelerin pek yakında 
>'Cban: Abidin DAVER aehllkeebıi Ja,lıılleWnceim balaralllıu'ula. bu•!:-- tu be:ranaUa batumnutı!°': " •• • •• 

'T 
raiJDe11 nlbil koramak ve teoaritıde yeni taarruza kar• Tlirldye ctbnhlll'IJet hüiınetl ile ı b a Ş ı) y a C a g) Um} t edılıyor 

iirkiye ile Bulıaristanın •iç bJr '.,.ıaat 1"1l=e•aJr prensipleri- ~pr hiikiae&bı.ln dos~ ve samı- H abe şistand aki ta 1-
l'l Şubat lNl de imzala· jae sadık Jı:aldıklannı ~K etmeyi fay- Ş 1 k a 1 e 0 J arak mı ~..r nokta! naaar ~~nelen sonra • • 

~ ~an ıte~a~IWlle, : .. -:;-;ı.=1~1n bir ı.roı - kalmaktadır : ~1::u!:ı:U:~"~n~: yanlann vazıyeti fena Bugünlerde lngiltere ile de yeni 
....... - e fU uç esası .ihtiva etm • ,- nıdlr: Malimdar ıı iılde,r111 tarilJ malanndan dol&Jı ıencUml bllllMla U:>ndra, 18 (AA.) - b • 1 • d • ı 
-..ar: ıerhlde _;.. Ttirklyenhı muılJet • - • behıiyar .cıd~onım. Müstakil Fransız ajansının Al- 1 r 8 ft a Ş m a 1 m Z 8 e 1 e C 8 k 
~ ller iki devlet, harici f/İı~a- hamla lntl'lı:al et&lfl saman WanlMıltlJ":. L ON D A A N 1 N Devamı 4 üncü sayfada man hududundaki rnuhabirinın öğ- Bulgarlarla bugünün ihtiyaçları- Siyasi hadiselerin ıkanşıklığı yü-
tba. de, her türlü ıaarruzdan ıç· ı~=~~ ı:.= :;:na!' sör- f • k • d i r ? rendiğine göre Almanlar? il~har- na uygun yeni bir ticaret anlaşma- zünden mühim işlere girişmekten 

2 » tıclecekler; . •Bttft. Ba inleme Ye müdafaa *' - 1 r 1 n e YUN ANLILAR da beklenen muazzam lngılız ha- sı yapılacağına dair dün ibazı haber- çekinen tacirler faaliyetle~ ini art-telab ~alarmda~ dost~uju, mii· jWrlerinl ütüye tefsir ederek, Bqa - Londra, 18 (A.A.) - (Reuter): 

1 

va taarruzuna br§l mudafaa ted- ler yapmakta olan ticaret heyetimiz tımı.ışlardır. 
'- il ı~dı v.e ticareti muhafa .. ristanda hamrsmluk uyandıranlar ol - Londranın salihiY€ttar mahfil .. • birleri hazırlamaktadır. Halkı ya- hala Budapeştede ticari müzakere- i tı.J · 

a"• inkipf ettirecekler, -=ta~uk:: btse1:;~1 1:ı': terinde Tül'k - Bul8ar itiliıfı hak· it ) k km <bir istikbalde yapılacağ1 tah- leryapmakta olan ticaret .heyetimiz NG ~~Y~ILAN 
'Bu anl•f"'•, bqb ~emle-~ n m°uuumın~yet :.ı:~uer1nı'ilı _ kında a§ağıdaki mütalaa yürütül· a yan mU aVC- min edilen kütlevi bombardHnan- avdetinde Sofyaya uğrayacak ve Ş 
~ le .me~ taahhiltlen halel- (Devamı 4 ÜMii sa\'fada) mektedir: h k lara hazırlamak için bütün AJman- Bulgar~arla müzakereleri intaç e- Diğer taraftan İngilizlerle de bu. 
... ~ecektır. . . . \ Türk • Bulgar beyannarnt'Sinj met at t} fil l• yada toplantılar yapılmaktadır. deeektır. Bulgarlarla yapılacak ye- günlerde yeniden 10 milyon liralık 
~ ._q çerç~v~lı 'bır ademi te- a- hakiki ~e aörmek ~in Türk· k • J J • Ka.ltire, 18 (A A.) _İngiliz 'llIDU· jni bir anlaşma ile ıkı memleket a- yeni bir ticaret anlaşması imuıla-
lıw.'79 _ Paktı4Jr. İki ....... )'.... M 0 H 1 M !erin bidayette Balkan birliği w- rara ı er ıyor mibJ'arctiumııt.lııltil ........ w tiaut •·" _, ..... ne ... - öireniJ.miltir. iQ8ihzler 
~e delil; dipr 41ev~etıeı:9 •~ cude getirmek ü.midile müzakere• Habe§i9tanda: Habet vatanper- badeleJ~rin fazlala§ecaJ:ı ümft edil- her ttırlil ihracat maddelerimize ta-
'- etmemeyi taahhüt edıy~ 1 ta girifmif olduklarını t&hattür et• J h .. verlerinin faaliyetleri ne-tıcesinde mektedir. lip olduklanndan bu anl~ma ile 
~ 'lli1ıeee, Bullarittan, Yunan~ b ,. r k a r a r tirmek icap eder. talyanlar Yunan u- İtalyanlar Gojjam bö]Ce&inde Dan- Bulgarlarla Ankarada imzalanan İngilizlere muhtelif mallar verile-
t.e. \'e ~ugoslaV7aya karp da mt1· Bulgaristan müstakil bir yol ta- C Um J arı kar §I Si D da gela'yı ve diğer mühim karakolları deklarasyon İstanbul ticari mahafi- cek ve bunlar Basra ve Silveyş )O· 

~ bır vui.yet almıyacak de- ..-- kip etmedikçe ise beyanatın Tür.ki- • • tahliye etmişlerdir. linde çok iyi bir tesir 'bırakml§tır. lile ihraç edilecektir. 

4-ı." . . Sular, elektrik ve ye için pratik manası ~~· . ağır z ayı at venyor 
........... ~·~ ilk fay~ liirb~le- t u·· ne 1 servi sin de Müzaker~t ~ev~. e.~ıığı ~et , Macarinan •• Yusoal•TY•daki a 11 Uzak Şarkta 
ııı...._ -ı• hı~bir fena aqeüeri ol-

1 
zarfında Tilrkıye Buyük. Bntanya-- 1 ·u f • ı · ll.A.t(i t t k' 1 1 

~ ... laatti aralanada •• uui t f ı ya karşı tam bir dürüsti ile hare-- ... z ae ,ır en • ., • ..., a ur un h ~ .. :mevmt IMahmmayaa iki 

1 

ÜÇ saa az a me- ket etmiş ve Büyük Britanya hü- Londra, 18 (A.A.) - SaWtlyet- Japonya arp 
~ ılnlet araunda 10D DlllUl• sai ya pl la bile C ek k\iınetini müzakeratın terakıki saf• ltar kaynaktan öğrenildiğine göre, 

~ ~ olan itimadı takviY4' Ankara 18 (İkdam muhabl balarından haberdar etmiştir. Macaristandaki İngiliz Sefiri Mal- a 1 k b • İS temi Y 01 MUŞ 
"- dir. Bu itimatsalık, İtalya· rinden) .:_ Yol, lcıöprü vesaiı Protokol muclbiııce, Türkiye mef ley, Yugoslavyadaki İngiliz Sefiri n 1 a r 1 
'- ı.~vutluja pip Yunanistan· ! inşaat için tesis edilen iş m~keL (Devamı 4 tlndl sayfada) ile g&iişmek için Belgrada yaptığı f 
......_-rwae tutnpnau, Almanyama ü ı lefiyetinin müddeti Hey'etı Ve- 1 ziyaretten dönmüştür. elemenk Hindistanı 
~· yerlefip Bulgariataıaa kilece iki ay olarak kararlaştı_. t ı: A L y A v e 1 ~ karannda mu si r 
' huarlanmau yüsündeq rılrnıştır. Bununla beraher mu· A m e r ,. k a B k A 1 t B. Tokyo, 18 (A.A.) -
~. ,._11ftu. Böylece M.ilav•, Tiirki· kellef eırzu ederse, bu müd?-:ti , Mac a n·s tan da a 've a e •, L ate Bn•--.!-•--· L' b. · .1 da '-tedıfri Japon hükfuneti namına beya-~'lla ................. ır ırmuea .... i1trna1 ettikten sonra IJI &· M üs aba k a a ç t ı 
~ ..._..,. llihayet 'bir ıün aralarm· kadar çalışabilecektir. • ı . it nı·n yı natta bulunmıya memur olan Ko-
"" ... kadar piecek pbi ıörii· İstanbul viliyetinde sular, e m em 0 U D ) y et 0 g ) ere - Ankara, 18 (A.A.) - Blııv• mi§i bu sabah gazete muhabirleri-
~lı itbnatuzbk havasa yarat. lektrik ve tramvay işlerindt - kiletten tebliğ olunmuıtur: ni bbul ederek hükmnetin Uzak 
1at.; iki devlet, ita itimatsabiJ müstahdeminm üç saat fazla ça- • kılmasına MU• 1 - Ebedi Şef Atatürk için ya- Şarkta gerginlik mevwt olduğuna 
-..~~~- •ermiflenlir. lıştırtlabileceli hakkındaki ka- A vrupanın c e D u b i pılnıası mukarrer Amt - Kabir dair endife ve te1't verici muhte-

....... ~ Ttirldyeye taarnQ rarname Hey'eü Vekileden çık- k• . d b• saade etmiyecek projesinin mtisaltabaı lanıklwa- lif şayiaları teessür ve teeariifle kar 
~L kabul ettiii pbi Balkan- mıştır. Keza Devlet Demir ~ şar ısın e ır fla bugüne kadar >'8PWmt .. fllıyan beyanatını okumll§tur. 
~_,.. Jai~bir devlete taama 1 Denizyollan, Sümeıt>ank fabn • ferah) 1 k b a § 1 ad J lan tetkikat -.e tefebhüsat ne- japonyanm Avrupa harbinde 
'h,~eyib- kabul ettijiae göre, kalan, Darphane Damga mat Roma 18 (A.A.) - D. N. B: 1tal. Bir mebus dedi ki: ~~.·nde lvti.~Y_eti ~d L-dola-1 mutavassıt olarak bir teşebbüse gi-
~e, u 'beyanname ile mütte- baası, her nevi iplik. d~• resmi mahfilleri Türic: - Bul • ~·"" e usu uaıreaın e -yne - rifip giri§miyeceği hakkmdaki su., 
~ ~ Yuıwaiataa -.e Balkan müesseselerindeki işçil~ gun • ~:ı anlaşması hakkında henüz va- M 1 C 8 p 8 d 8 r S 8 milel bir mtlsabakanm yapd- ale, mezk\ir zat şu cevabı vermiftirl 
'-tt,11 haih b~duiu ~ugos- de üç saat fazla çalı.,.ubılecek ~iyet alınamıPardır. Anaa'911Üak üM--.ıı- h d C 8 .,..1 Z,, ması imkan dahilinde eöröl- •japonya yalnız Doğu Asyasında 
"-ıaya ... hatti iatenenız Bo- lerdir. J Bununla beraber Roma siyasi Wr y ~MU- arp e e il Devamı 4 üncü savfada değil, dünyanın her tarafında mw 
~11 da BuJcaıistaam bir taar· \ mahfillerinde Ttirkiye ile Bulgaris anan opu Vqington 18 (A.A.) - ~ - (Devamı 4 bdl sayfada) 
>tt. tıtra...ktaa brtanmt olu- Al 8 J tan arasındaki müsalemetperver Londra, 18 (A.A.) - Atina rad. rastıere yardım hakkındaki ~un -
~ m 3 D ya 8 • münasebetlerin idamesı imlinlan- yosu matbuat nezaretinin şu beya- projesinin Ayanda mü~kere&i sıra ( C:i il O il ~ t Ç 1 ...... el e n ) 

'-tiıt.uı lhndi, Abnaayaalll Bul- J • • nınsempati ile karşılandığı bildi- natını n~tmiştir: ıımda projen.in barareW taraıfta~ • - _ 
~- ıeçerek Ymumistana kan m ese e Si nı rilınektedir. Yunan kıtalan İtalyanlaruı fid- larından Pepper fUnları söylemıı- " B . k Ab millet, neden, ne çin, De maksatla 
~ lllellesi kalıyor. Bulp· Devamı 4 ü.neü sayfada Deva.mı 4 incii ıayfada. tir: lf Q US 11 ltarp olundaiuau ıa..ts flıwamile 
~ 4hna.1a ile möttefikan Yu. ha ı ı ede MC zse • • cBizi harbe ~yecek. olsa ~i- y Wlll H. JW.W11 Wbaiyor. 
"~ ..... ~etmemeyi Anka· Yar 1 D 1 K DA M s Üt un 1ar1 n da 1e Amerikan milleti ~~ ••• A ........ ~ .... .,.._ 
'it. () ~ ile taalalıiW etınif. • • • l . yıkılmasına müsaade etmıyecektir. llektepieNe 7irminei una • ,.tar? Ba Wr ..nır. Kea4l i4Wia-
~hla e .~an.taa içia, .&1- A 1 k e r ı er 1D1 1 e n lngiltereyi ne yapıp yapıp mutla- parlak mdealyet W'I olacaiı :ala- lenna ~ ~ toprakta IU bir 

.:""'11. lll.böyıebirmndahaıeaiJM •• kte tereddüt Mevlevflı·k Nedı·r ?. takurtaracağız.Am~e~u- ailerileyetifealnllbb. ..... ., •ıeu.~:r&:r..w~çdiif 't- •a.kavenıeı. veya •muta- surnıe • 1 mumiyesinin bunu ilteyıp isteme- yenh pael rilyalaruua pfalı .,_ .... tanwkluı İnciltere tm -
~ ~- birini kabul et· ı et mi ye c ek m l f cE· a ·EoDINI ROMI KiMDiR? diğini göreceksiniz.• ...... , 1tlr4eabire Mflarma 78lu torlaiwna itile yümak emelin:::. 
"-'· ~ Yapacak bir JCY yok· .A ) _ ın.;ıtere eleisl. LA&. j Vermont hükUaıetini ~ e. • bomltalama alevli Te pmlu ui· :mHıklannı 41a ilin etme4il mi? 
ht ~·taaıa, biyle ltir va:ıi· s ya ;!

1 
<!, ~ ~ptıll _... • , ,, .., den Cümburiyetçi Austbı dığer bir naklan altıada blneNller. 0 :h ld h . . ., er 

~ .. ti da kalınca ne yapacajı- Ren 1
1 
üı.e~ Re>yter a)llMI muba - • Aza ile harareW bir münakaşadan ..... lla rtlya çocwklm ce- a ~ arp nıçın. 

~ t:e tahnıine imkiıı olma-ıbe7= duju r;uaUere cevaben incU- Yaıaa: Tarihi tefrika muJ.arri.rimis Ziya Şakir sonra cesaret altına düpnüş bir setlai ellku )'ljm]an altuMla u,.. Şu :hakikat ortatladır ki hiçbir t.. 

bı.~ •her, Türk. Balıar an• :~ln :ıcamtaoa kail takip ~ • li ,. CeWedcli . lt6- ~evlevıltk, altı ura yakJP Mr dünya haıpten de, ölümden de be- yor •• ' raf~ da .. sarih ol~rak niçin har-
~~ Olllı •ıı IOnra, Türkiye4eo. e.- I siyaseti anlatarak demifdr ki: 1 (Mev 

118 111 
mudd t zarfında nuıl olup da ter bir teYdir• dedığı zaman bü .. Ne ohtu! Harp oWu. NIPıı?.. ı.ettiiini soylememıı, illa etme-

___... ... .:ulgari talllll Almanyayı İnglltereoin siy~ :euııan.taa ıw:: mi) ,=::!i·) tarikati, ae sibi t.ün meclilı büyük bı.r heyecan kap TeWit, öliim tehlikeleri ve •- mlftir. 
~ •l11ı faz.la bir cesaret kaaan· raflığııiı ve latiJdAllnı. ida':e ~ol milyoalarca insam culbMi ar- lamJ,fhr . trika JibPrlan aruuula bir an ba- Sebepler söylenemiyecek, ilin o-
~~ .... ası latırn gelır. n.u_ .1 ... 

80
··y- Bulgar. topraklannlltedsıralrye. sebep ve .-Jar üzerine teessüs kasında silrlklediğine dair, zi. Austin söderme • 1nlan Urve 11.1-~ kaldırıp da·. lunamıyacak kadar al .. ak veyı 

......._ •• ... ıa lib h nd .1.1ua ..... mayı isöbdaf etmek e&m.ittir? . . ,.- -s--• müth. .., , 
~ 1 u an sonra, Bal-ı adaki lnıiliz elçi1itinin a-.. tıO, bir peyıam'lter deiihlir. hialenle m raklı Wr sual uyan- letmıştir: - Pak.at ne oluyor? Niçia Ul'p iŞ mı. 

~ ~let ~Yecine tehdit edebile- Sof~ımıenl ~ ~ Fakat, bir (kitap) sahibidir• ii- dırauştır Yeai tefribms, hem cEter harp etmek zaruretı Msıl olayor? Diye llaykJnbimm samaa Bunu da hiç kimse tam.mile bil· ''4._ lonr nıaııyadır. Almanya, :=:dır. 
7

e, kime deaılm~tiı- ven~ de- bu suale cevap verecek_ ı.e.. tle olursa harp edeceğiz.> cleria tep Mllerinin hültileria._ aiyor. 
~~Y t tekrar Bulgaristan. Londra ıı (AA.) Hafla tatili • • pil•itfu! her balasi ve her satın, .m 'eye- ı Bu sözler hayretten doğan bir bafb cevap alamıyora. Yalnız, bomba, ölüm ve kin sal• 
~ •e a.:ı._-~ Balkan su~· nasında BaJbnlardalti vazıyet, inaWs Mıve.U ş.rif, •el•i• W· laükUtla kU'fllanmıt fakat dinleyici Malaakbktir ki kıyamet kopana naklan devam ediyor. Giiael rüya-
~ ~ karp. 1air ••- ı.tibbarablun llGiDd pllnmda .,_ al - eMer1 caa-Jan :heyecaaa mqilreeektir. lıOcalanndan kopan alk111ar Du li- propapada 1avqlan ortahlı •· larla yi:rmind ısra ~ imenhk 

~lını i =· saJfada llUIW 0-- , iMi ..,wa> *'1 ilaW etmil'ir· ....ntu UWe ~ kimM, Wçlair bir köu Y&f11•· 

anlaşması 
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'içtimai bir müessese 
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Yanııın 
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Nan,cmolla di ·or ki: 

1 

Biz mahlut ve 
Serin rüzgar 

Yazan: 
Prof. H. Şükrü Babd 
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sıhhateı Şilepler 
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T ~ekkül tarihinden itibaren geçirdiği safha
lar Sarayın parmağı-bugünkü vaziyeti 

yazan: Hilrmet Niaın 

- Fransanın yanmadık neresi 
kaldı ki, dedikten sonra ilave edi
yor. Alevler gökyüzfü,.. kodar çık
mış. İngiltere ışık iı:" n kalmış. 
Londrada clektrikwn tasarruf var
llUŞ, diyorlar. 

• 
muzıı yag sa mıyoruz ı meselesi 

Belediye kooperatifi 

9Fürkiye ile Bulgarista•' 

U rasında Ankarada 'f/111' 
!anan işbirligi .. beY~ 

n1cs:n1 nancıyenuzın "uksek 

Reisi ileri sürülen N.akliyatın tek elden memuru ba~ı.k oıarak koydııi" 
muz tabir ile tavsif ediv . 

"dd" b" J veriyor Ve diyor ki: idaresi hakkında - Filhakika Balkanlarda oıı ,., 
1 ıaya oy e cevap !erde vazi)ct birdcı.bıre ge~ 

Rusçukta vali bulunduğu sırada yandrrıyor... F cnılane k 
1 

• ki karar b U g Ü D leşmişti. Bulgar topraklr.rın~,.ır 
<Emniyet Sandığı. unvanile tesi& Bununla beraber, Oımıanh Ban- Na Dne"ıno~~au :!::·:.~~: "Eg" er perakendeciler tene e en t e b 1 i gw e d i 1 ece k ınaa tayyareci ve hucum ıuıa;;, ettiği müeeeesenin az zaman zar- kasına vade ile mevdu buhınan 80 nın mevcudiyetini Ajans 11· I 
fında halk için büyük faydalar bin liranın .. iadesi h0.SW:unda yapı: - Necip Fazılın Namık ICema- açıp yag" ları bozuyorsa bunun Türk şilep nakliyatının tan- ve en salahiyetli İngiliz , .cali ljlll 
tıemin ettiğini gören Milıhat Paşa, lan teşebbüsler, bır suınıyet eserı !inden mi bahsediyOl'6unuz?. zimi ve tek elden idare edil- rar ediyorladı. Romaıı)·ada da\, 
Devlet Şiira& riyasetine gelir gel- , olarak akamete uğramış olmasa • } • J • t t • 1 mesi hakkındaki Koordinas- ayni Juıyııaklara göre hareket~ r 
mez böyle bir müessesenin İstan- idi, belki vaziyet bu vahameti bul- m e s u i y e t ı o n a r a a ı ı r" . 1 yon kararının bugün İstanbul zır •609,000. den aşağı talı~., 
buıda da vüeude getirilmESine te- mazdı. Fakat bir taraftan hükı'.ıme- lii•tik Liman Reisliğine tebliğ edil- dilmiycn Alman kıtaatı nıcvcııl 
~ etmiş ve bu işi kuvveden tin 18.kaydisi, diğer taı:aftan Os- 3500 lastik gelmiş. Hepsi hususi Belediye memurin kooperatifi imal edilen miktarların formüle mesi muhtemeldir. Junuyor. 
fiile çıkarmıştır. O tarihte çıkan ınanlı Bankasının fena nıyetı, San- ihtiyaçlara tahsis olunmuş. tarafından piyasaya ç:!rnrılan sa- muvafık olup olmadığını tahlil e- Haber aldığımıza göre şilep Bütün bu hadiselere 
•Meemuai Maarif• gazetesinin 29 dığı tediyeye devamdan mahrum Nanemolla diyor ki: deyagların mahlut ve sıiı'ıate mu- den kimyegeri vardır. Bu kimya- nakli)·atıııı tanzim etmek için devlet adaıııi" .. nın Hcrlin c 
Haziran 1284 tarihli nüshasında, etm~ - Bugünlerde hep lastikli hava- zır oldug"u hakkında son günlerde ger mamul yağların tahlili netice- Mıntaka Liman Reisliğinde bir 

1
'1 

disler oku•·oruz. Allah encamını d ,__ .. l" ld • u tak leri iliı\'e ed;Jccck oluısa yaruı UI 
merhum P~, gösterdiği esbabı İşte, Sandığın Ziraat Bankası ' bazı gazetelerde yap:lan neşriyat sin e .ı.urmu une uygun ° ug konıisyoıı tcşekkiil edecektir. da bombanııı patlamak üzere oır, 
m\.ICİbeve A<• satırlarla başlıyor: miirakabesın' e tevdii tarihi olan hayreylesin. mu"nasebctı'le mezkur kooperatif dirde satışa arzına müsaade eder. Münakalllt Vekaleti tarafın- h d . d' 
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• T- t' ğu ta <'>in c ilebilır ı. Ba ıu• ,,
1 Sanat ve ticarette münferiden 1323 senesine kadar devam edecek • reisi ve Belediye heyeti teflişiye İmalathanede . "Y'..ıca koopera ı- dau tayin edil~cck komisyon Sofya hüküıneti uzun scncleP-

kullanılması mümkün olnuyan kü- olan buhran bu şekilde ••·>c·l•m••- mu"dürıi Samih Türkdog" an dıin ga- fin mesul bır mudur. u vardır. Bu _da azalarının bugün şehrimize , . N d h•._,, 
"""' ----. · Hitl~r kazanırsa . 1 d t uerı oyyi muahe esinm _. 

çt.ik sermayelerin birleştirilmesi, tır. zelecılerc izahat vermiş ve ezelim- umumı .kontro ve ı .. areyı kanazıamlı gelmesi beklenmektedir. Şilcı 

1 

Iıklarını ilerı sürerek Balkan f'Y 
Bir antifasist mitingde denilmjc d r Bulun bu murakabe p fı d ·- ~'I lıerkesin faydalanacağı işlerde sı- Bu müddet zarfında Sandık, me- • • le demistır ki· e c · nakliyatı koınisvon tara n an t · t' k tm di"' 'b' koııır. 

ki •Hitler harbi kazanll'5a İtalya > • • .. .. S hh" ·ı tenekelerin formüle uygunluğunu t . t rt'. d'J Pkt' ınıı ış ıra e e gıgı ı d ~ Jantı çekilmemesi için, aile reisleri- murlarırun tenzili ta uğrıyan aylık- bir Alman müstemlekesi olacak.• _ cBu yagların form ulu ' ıve . . . 
1 

kt d , anzıın ve e ıp e • •r. ır. rındaıı istediği noktalarda ,._ .. 
rinin münasip vakitlerinde ·biraz !arını bile tediyeden iıciz kalmı•, . V •-•ı t' k b l t d'k edıl tcl"'ın ıçın yapıma a ır. ) 1 - - f d k" 

1 
k d 'ld' fi"': 

• Nanemolla diyor ki: e"" e mce a u ve as ~ - e a ·arı yapmış cğı ı. - .., para biriktirmelerine çalışmak iyi 'buhran sırasında Sandıg· ın ismi et- · t ' K · t eke! r ustunde Eg'er perakendeciler tarafından B J d" • 941 cenub"ı Dobrucayı Roman)"-
- Tuhaf •ey. O halde İtalya şim- mıı ır, apa 1 en e - e e ıyenın "..J bir iş olduğu aşikar bulunması ve rafında bir takım entrikalar çev- 1 hh t açılıp karışt rılmış yaglar varsa bu- sulh yolile istirdada bile muv.ıı": 

ruf lm M F 'ki d d b' dikimin müstemlekesi imiş acaba? o formıil mevcuttur ve sı a. e mu- nun mesulıvetı labıatıle karıştıran- f b •• • 1 tu. 8 b t Mih e-'" bu müessesenin halkı tasar a sev- ri iş, ve aryo rı a ın a ır 1 d • da bu Vekaletın tas- . . , • , U t Ç e S } 11 muş u ap a v rw -' 
ketmesL... ilah. ecnebi, Sandığın imtiyazını almak ** zır o ma gl .ıara _racıdir. En katı netıce gerek masra hassa R-rlinin bÜ"Ük bir ~ 

Em k t ıı:ıı .. 1 d _ -- ı dıkile sabıttir. ,,,,_ k t d ı ~ , --~ Bu şerait dairesinde kurulan - maksadile bir ço eşe us.er e _ . , . . . ıma .... uuane ve gere sa ış epo a- ve yardımı olmıı tu Kral )IOJ", 
nı·yet Sandıg"ı, Mithat Paşanın an.. bulunmuştur. ş h • ı· • Imalat daıma Sıhnıye Vekaletı- r;ndan alınacak nümunelerle te- D. h" J" • b lih fş .' d" -·" tJ .. - e ır mec ısı . sd'k tt'"' f "( g u"n şe ır mec ısıne u mus ane 28 en unya.....-gill!: riı~i veç ı e, sermayesını a ın 1293 senesine kadar muessesenın' . . h'l · · h Ik .. nın ta ı e ıgı onnu e uy un- ıbcyyu''n etmektedir. t f d alkı 
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11 ,- d B h us .. teaddit tahlil ra- • "ld" • b "'t ara ın a şan ı. a a . '·"' emniyet ettiği paraya medyun ola- inkişaf seyri yukarıda arzedilen ur. .u us ".m Yukarda beş maddede hulasa- verı ı, yenı U çe re, Dobruca vaziyetinin duıeıı;, 
rak faaliyete koyulmuştur. o ta- şekilde devam edip dururken, o ta_ Dünkü içtima 1 n da podarı~e de sı>bıttır. . ' ' . landırdığımız bu izahatım;zla Bele- 57 4 790 ı i r a faz 1 a mcsini çok iyi tclıikki ederelı ... 
rihte Lövanlenler elinde bulunan rihte zuhur eden Osmanlı - Rus Imalathanenın temnliğıne ve ış- diye kooperatifi yağları hakkında yeni ilhak keyfiyetini şimdidell P" 
İ b ld Os 1 B nk d hesapları tetkik etti · ıhh' d ı t Belediyenin 1941 Mali yılı mas. .--~ stan u a .man ı a asın an harbi dolayısile, erbabı mevduatın çi!erın s ı urum arma nezare yapılan yanlış neşriyatın istinat et- rıd bütçesi de dün Şehir Meclisine dik etti. Halhl'ki Londra, B~ 
başka kredi müessesesi yoktu. tehacümü karşısında kalan Sandık, Şehir Meclisi dün saat 14,5 ta eden ~ do~.'u olduğu gi.bi. bir tırilmek ~stenilen esasları aydınlat. verilmi:;tir. Meclis bütçeyi tetkik yanın Sovyet B~ya tarafı rff 

Gayeleri memleketi her şekilde bir takım müskülata uğramış ve toplanmış ve nıznamesine dahil de yagların ıptıdat mad<lelerını ve nuş oldugumuz kanaatındeyız.• için Encümene havale etmiştir. ve bir kısmı 'l'ransılvanyaya 111_ .ıı 
istismardan ibaret olan bu mües- dört sene süren bu buhran, ancak, mıthtelif maddeleri ait oldukları • Belediye işleri fevkalade masraf ristan tarafından el konması ~ 
seseler, küçük tasarruf erbabını hi- müdür Mıgırdıç efendi namında encümenlere havale ettikten sonra 1 h t ı· k aA r ı n Gu·· ru·· ltu·· ıu·· yekunu 1,816,349 lira 53 kuruş, Vi- kında ayni kanaati izhar et111•:; 
maye etmekten ve ihtiyacı olanları tedbirli ve dürüst bir iş adamının Karaağaç mezbahasının ve Darül- \ayet ve Belediye fevkalade mas- bütür bu emrivakileri nihai o 6' 
kıorumak gibi yüksek ve milli mak- % 12 faizle Sandığa ikraz ettiği acezenin 1939 mali yılı hesabı rafı da 842,644 lira 61 kuruş olarak şimdiki mücadeleye nihayet " 
satlar beslemekten uzak idiler. Her para sayesinde atlatılmıştır. kat'ileri görüşülerek muhasipler d k 

1 
' hesaplanmıştır. cek sullı masası etrafında hali 

ne kadar ayni tarihte •Eytam İda- Meşrutiyetin iliı.ııından sonra, ibra olunmuştur. a nı·s a Si o n g r e . Vilayet ve Belediye mü terek nacağı fikrini dermeyan elti. ıi-' 
ne. sandığı namile bir müessese 1326 da, halk arasında yine deve- Bilahare de, yabani av domuzla- adi ve fevkalade mas.raf bütçeleri Uzağı gören ve sullıçü pol'-,...ı 
daha varsa da, bu teşekkül, para- ran etmeğe başlıyan dedikodular, rından mezbahada kilo başına a. muhassesatı umumi yekunu ise es- sının meyvalaroııı toplıyan Boll'.ı 
!arını, birtakım nefsini gözetenle- Sandığın devam eden inkışa' fına Berber ' er ı'n es k ı" ' isinden 574,790 lira fazlasile ve milleti ve hükumeti istikb•1 . . . 1 d ıınmakta olan s kuruş mezbaha Ohannes yagw Iı mu··ş ı rın zimmetine yeçırmış 0 masın an yeni bir sekte vermiştir. - aridat bütçesile mütevazin olarak istck\,rıuiıı de bu hayırlı >0 dolayı mukayyet olacak bir vazi- Fransız iıyfın azasından bir zat, resminin ve hayvan başına da 100 teriyi oya 1 arken reisi idare heye- 12,642,088 lira üzerinden tespit o- geçerek tesviye edileceği kaııa•'"' 
yette değildi. Bu bakımdan, cEm- kuruş nakliye ücretinin fazla oldu- lunmu<. tur. vardı. Başvekil Filof'un .nı.~ hüı.tunete müracaatla;, Sandığın d} • • b 1 d t • • • t h t t • ' 11' 
niyet Sandığı. nı Türkiyede kurul- borcu ile alacağı arasındaki farkı ğu, bu suretle ya'bani domuz fiat- a 1yey1 O y a 1 1 n 1 1 a ID e 1 Ruscuk nutkunda dediği gıbı J 

muş milli mahiyet gösteren ilk hükumete tediye kaydile, kendisi- !arının artıp, yabani domuz öldür- Fiat Mü:rakabe Bürosu memur. Şehrimiz berberler cemiyetinin lt\.alat mallarında ibtikin aen Bulgar! tan bu devler ~ 
kredi müeoıeesesi li'Byabiliriz... ne devrini ve 10 milyon lira ser- me mücadelesinin azalacağı hak- la.rı dün enteresan 'bir ihtikar cür- ıllık kongresi dün çok münaka- önlemek için tedbir masına karışmakla müdahal~ ,il. 

Bu suretle işe başlıyan Sandık, maye koymak suretile bir (Kredi kındaki mazbata okunulmWitıır. mü meşhudu yapmışlardır. Katır- şalı bir şekilde yapılmıştır. İtihalat mallan üzerinde yapılan taraf lehine bir netice tenıın ;..t 
lı:iiçük ve ilk bir sıkıntı devresin- Fonsiye. tesisi imtiyazını istemiş- Neticede bu resmic. kilo başında cıoğlu hanında manifaturacılık Evvela okuna~ fa~liyet v7 hesa~ ihtikara mani olmak için Fiat Mü- ceğine kani değildir. Binaen:;, 
den scnra, 1870 Fransız - Alman tir. 3 kuruşa ve nakliye ücretinin de yapan Ohannese Anadoludan ge- ;~po~ların~ ce~.ıye.t~n eskı . reısı rakabe Bürosu hariçten ithalat bir- yangının dışıııJa kalmak, ka ı/I 
harbile, 93 Osmanlı - Rus harbi es- Bu fikri iltizam eden bazı mu. ,hayvan ba_"1na 75 kuruşa indiril- len Abdülvehap isminde bir tüccar Ismail Ha, kı Sue ıtıraz etmış ve likleri vasıtasile gelen malların !ursa, en iyi bir hareket battı ~ 
nasında kuvvetli buhranlar geçiri- h fil "·-~ • 'd t müracaatla basma satın almak is- esn. afta. n fa. zla .para al. ındıgırıı, ce. ımaliyetlerile satıs. fiallarını tespit caktır. Bahusus ki Türkiyed~ a , esasen "'".uuıgın varı a ve mesi muvafık görülmüştür. Şehir 'JT~. 
yor, ve en büyült buhranı 1311 de masarifi arasında teva7.Ün bulun-,Meclisi Cuma günü toplanacaktır. tımı' tir. Fakat elinde 30 - 40 top mıye~ın bıç. hır faal.ıyettc bulun· ettirmeğc başlam~tır. mes gaıete :nin dediği gibi~ 
yaşıyor: madığını söylemeğe bıışlamışlar ve basma olan Ohannes müşteriyi gü.. madıgını ıddıa etmıştır. Mumaıleyh Bunun için birlikler umumi kA- yada bir ınil)·oıı asker tahşit ;,I 

1290 tarihinden itibaren Fatma bu şayia!Jr halk arasında heyecan E."1..onomi: zellikle karşılıyarak: bcııberler mektebının aç;lamama- tipliğine bir müracaat yapılmıştır. hadiseleri yakından takip e 
ve Refia Sultanlara ikraz edilen pa- uyandırmağa sef>ep olmuştur. •- Bunlar baharlıktır. Hele İlk- sından da h ·yeti idareyi ıınes'ul tedir. ~ 
ra, faizile beraber 2300 küsur lira- Bunun üzerine <Müvazenei Ma- "h bahar gelsin mağazaya teşrif edin. tutmwı ve bu mektebin açılması Belediye: iki de\'let arasındaki bu s~ 
Y,a . ~ ~y~r: u rın ve !iye• encümeni azasından Sandık Is e ı ınız a ar vere ım, m r u • " ~ • !aşmayı matbuata i a,..., 

baliğ 1 S !tanla fatı 

ı Alıtıanyaya yapılacak ı racat · t d'ğ' . k d ı· alla )o:;zumu-da ısrar etmı·~tı'r lk •---~ 
uzerıne varısı bulunan Sultan Ha- hesabını tetkike memur edilen he- Almanyaya yapılacak 2 milyon bizim değil sizindir• demiştir. Bir araltk söz şahsiyata intikal Tramvay, elektrik ve tünel lngiliz gazeteleri olmuştur. 
mit, merhun tniıcevherlerin iadesi- yet, tetkikatı neticesini bir raporla liralık barsak, deri, balık, konser. Bunun üzerine baharlık, yazlık etmiş ve Ticaret Odası Mürakıbı Müatahdeuılerinin ücretleri Bulgar, gerek Türk matbuatı fi~ 
sini istiyor. Sandığın cesur müdürü teıqıit etmiş ve Sandığın tediyeye ve, peynir ve bal mumunun tevzi- her nasıl olursa olsun basma almak müdahale etm~tt B~!':ı~e İs~a- Elektrik ve tramvay, tünel ida- yasi mahfilleri sıl.ı bir ket.-u;, 
Ömer Bey, rehinlerin ancak borcun devamı karşısında efkarı umumiye atı için dün İstanbul Ticaret Oda- istiyen Abdülvehap ısrar edince il Hakdkının te idi re_ d i mBı.;; ır. releriııdt! çalı.an memur ve müs- muhafaza ederek hiçbir w 
ed•

0

• m"'-..... ilinde ı'ade olunacagın· ı "k·' t b lm t Ohannes· Bun an sonra a aza an ayan meydan vermedı'Ier. Sı'y••ı - ,,,._, su une u UŞ ur. sında bir toplantı yapılmıştır. · Ş k' d"l k' 1 . . b 
1 

tahdemler için yeni bir vazife ta- -
F90"ykaliyteertesirek !>'1 .. te.~IBifitl:edVdedl.1li.rğio,'... İşte, kuruluş tarihinden beri Toplantıda Mıntaka Ticaret Mü- c- Ha bak, demek sen şimdiden c ure on ll e ma ıdı~el erındı'nği ede- limatnamesi hazırlanmıştır. kerelerin böyle sakin ve iç ~ a gunu ı ıs a ı ne b h 1 b harı k al almak l'stiyorsun d'yecc mua.vene e ı eme ı n en efkar' ı unıumı'yesı'nı'n tahrı''- fi _ . muhtelif defalar u ran ar geçi- dürü, Ticaret Odası ve Birlikler a 1 m M · şikayet etmiştir. Diğer taraftan bu idaredeki üc- .. ~ tayın edılerek Sandıktan uzaklaştı- ren s~ndık Cilmhuriyetin teessü- lu , K"t' 1 .. 1 al'k d t Amma bunlar pahalıdır. etresi . il lıeyyüçlerindcn uzak bir dl 

1 1 y . 1 H M . u • mumı a ıp erı ı e a a ar a- .L t' • 1 Hesap encümeni de a kuruşluk retli mamurlara peşın maaş ver -cı •yor. erıne ge en acı uhıp sünden sonra muntazam bir şekil. ) . 1 h b 1 1 d 75 kuruştan vir san un aşagı o - mesi hakkında da dün Şehir Mec.. cereyan etmesi ancak meııut Remzi Bey iradei seniyeyi yerın' e 1 . .. . cır er azır u unmus ar ır. az bir pul meselesi üzerinde uzun celer verır' . Nı'tekim a•·Jar'·~ 
• de banka muame csı goren emın · m ·• dd t .. k ttikt !isine bir teklif yapılmış ve Encü- , _.-

getirerek, prenseslerin borcuna bu'. teşekkül olmuş, bu suretle hal- "" Abdülvehahın 'bu fahiş fiata da mü e muna aşa e en sonra mene havale olunmuştur. devam ettiği anlaşlan eör;qııte 
mukabil Sandığa hazine vergisi ka büyük hizmetlerde bulunmuş- Ilı! tb t b I boyun eğdiğini gören Ohannes bu raporlar kabul olunmuştur. itim beyanname ile tetevviİÇ 
tevdi olunuyor ... Bu havadis, öte- tur. ll!a Ua 8 OSU defa da: Bilahare yapılan yeni idare he- Ü Müzakerat kapısını Times'i• 
deı>lıeri Sandıg"ın imtiyazını almak Basın Birlig-inin tertip etti - •-Bu mallar sanlık değildir. E- yeti intihabmda da Adil Vardarh, ç kaçakçı yakalandı •. 'b' 

1
- T" ki -•• 

RaL·mı' Tanrı"-•er, Mehmet Sevigil, Muhafaza tP<kiliıtı memurları gı gı 1 evve a ur ye a,~ maksadile faaliyet sarfe'.len ve ba- g" i yıllık balo önüTJ1üzdeki Cu saıı sahtbi ben değilim.• diyerek " v • ..., hu.t M'h b ı ın 
M b b "d t Şükrü Erer, Mustafa Turan, A- Tahtakalede Kebapçı hanında, Sey- ya ı ver mem • arın ıında Fondez namında bir ecnebi ez a a varı a ı martesl akşamı Taksimde Şehir basmalan satmaktan imtina etmiş- dii;i "bl Be li Sof e 

bulunan bazı menfaatperestler ta- Mezbaha varidatının her yıl art- gazinosunda verilecektir. tir. dem Gök, Mes'ut Çakır, İbrahim fettin, ::_~kal ve M::fa a~~ç baht '.:ıacak r b: for.::f~11ıı; rafından: •Emniyet Sandığının pa- tığı görülmektedir. Bu suretle 1941 Balo akşamı, camlı salonla Bu vaziyet üzerine Abdülvehap Safa ve Reşat Biricik intihap olun- eroin ~ ... ı,tısı Y m~~· sere Bnlgaristanı ileri sü~ 
.. 1 d Bunların üzerindeki eroinler mü-ralarına hazinece el kıonulduğu.> yılında belediycve mezbahanın 1 har kısmı da gazinonun mutad Mürakabe Bürosuna muracaat et- ·ııuş ar ır. sun, herhalde durumda bird 

suretinde kasten ışa' a olı.ınuyor ve milyon 156 bin 7 hl lira temin ede- mü,sterileri için serbest buluna mi• ve yapılan bir cürmü meşhut sadere edilmiş ve suçlular beşinci t bir f-L· f h•-ı1 -•-Uf 
• t kt k' ht ki asliye ceza mah:kamesine verilmıt' - mesu .... ışa .., .,.... ~yia mevduat eshabı arasında bü- ceği hesaplanınış ve bu miktar büt- caktır. neticesinde pahalı fiatlarla mal sa.. tışa arze me en çe ınen mu e r labillr. Çünkü hiç klnıae ıçi' 

yük bir heyecan ve itimatsıılık u- çeye varıciat olarak konmuştur. l .J tan ve elinde bulunan basmavı sa- adliyeye teslim edilmiştir, lerd'ir. 11r delildir ki, Sofya pzetel.,ı 

ALI RESULDEN SONRA: - ---- -- -

Bağdadın Son Günleri 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika No. 54 

1 Halife, salonun şeref mevkline 

konulmuş olan büyük bir taht ü-
zerinde oturuyordu. Tahtın sol ta-

raünda da Muizzüddevle için ya
pılmış olan küçük taht, boş d;,ıru
yordu. 

icra etmek için geldi:klerini zan- re de liyıık oldukları cezayı veri
netti. Yerinden bıraz daha kımıL niz. 

ABBASİ SALTANATI BUYUK 
BİR TEHLİKE GEÇİRIDt. 

dandı. Elıni, Türk beylerine doğru Muizzüddevle, ıbu korkunç emri (Elmütii billih) ünvanile A:bba
uzaltı ... En önde ·bulunan bir bey, verir vermez, derhal geri dönerek si tahtına oturan zat te, saray en. 
halıfenın elini yakaladı. Şiddetle trfkalarının belli başlı kurbanla-

salonu terketti. Fakat o anda, Kah-çekerek, halıfeyi yere Yllvarladı. rından idi. Hayatının uzun senele-

Kahraınane, derhal hazırlıklara 1 Fakat koca Türk, fettan Kahra- ' Muizzüddevle salona girdiği za.. 
ba '>adı. Sarayını, bayrellere şa) an 'ı maneden daha kurnaz davrandı. man, halifenin maiyyet erkanı, 
bır sllrette d-On~.ttı. Biri halıfeye, Vaziyeti hiç bozmadı. Derhal gizli.. yerlere kadar eğildi. Halıfe de, 
diğeri de Muızzuddevleye mahsus d 'zliye tertibat ald Bü .. k tahtın üzerinde hafifçe kımıldana-

Sürat\i bir hareketle yere eğilerek, ramanenin sarayının kapılan, ar- rini, zindanlarda geçirmişti. Bun• 
halıfenin sarığını boynuna doladı. kalarına kadar devrildi. İçeriye ya- binaen, Hiç ümit etmediği bir za-

Bu hareket, o kadar ani olmuş- lın kılıçlı bir kaç yüz Tilrk girdi. manda, hilafet ve saltanat ınevkii
tu ki, orada bulunan saray erkanı Saray, altüst edildi. Suikasti tertip ne geçmesi onu son derecede se
ile, (Kahramane) ve onun bütün edenlerin derhal kafaları kesildi. vindirmiş .. ye Muizzüddevlenin el. 
adamları, korku ve hayret içinde 'Bilhassa Kahramane, saçlarından !erine sarılarak: 

ııl:rui aduılan Tralcyııdııki 
vetli tahşidatımızdan kocun,"' ,t 
bili kalmıyorlardı. CümhıırıY 
kfunetiain harici politikada~ 
ve temkin kayguau bütün d~ 
malum olmasına rağmen~· -· ,, 
namede iki taraf da •Her tllP"" 
arruzdan içtinabı harici tiY -" 
rinin deı;iflllez bir esası ol.,..
lakki ederler•. 

Bittabi bu hal her iki ._ 
de •başka memleketlerle ~ 
taahbuütlerini haleldar et1111 

tir• ~·ani Türkiyenin yun ,ti 

olınak üzere iki taht yaptırdı. (Ha- en gı . ı. yu rak, ona karşı gi.ı.Jıimsedi. Ve ken
lifenin şerefine verilecek bu zı~·a.. bır sü.kunetle, zıyafet gecesini bek-

kalm ı•lar .. ne yapacaklarını şaşır- tutularak sarayın avlusundaki ha- - Ben, sadece bir isim ve bir 

mışlardı. vuzun ba~ına sürüklendi. Onun da ünvan taşıyan tek bir ,ahsiyetim. 
!ete. maiyetindeki beylerle beraber lemeye başladı. 
teşrıf buyurması) içm, Muizzüd- Nıhayet o gece geldi. MııizWd-
de\'leye davelçıler yolladı. devl~, davet saatini biraz gec.ik-

1\fuizzüddevle, kaba saba bir a- tirdı .Halıfenin, Kahramanenın •
dam görünmekle beraber, son de- rayına kendınden evvel gelmesıni 
recede zeki ve bilhassa çok tedbır- {}ekledi. Halıfenın, saray erkanın.. 

dan bazılarile saraya gelip yerleş-li .ıareket eden bir kimse idi. Bu.. 
tiğını haber alır alma>. maiyetin

na binaen bu davetten derhal şüp- deki beylerle hareket etti. Büyük 
hefondı. Buna binaen, bu zıy11fetın bir sükfuı ve vekar ile -ıa K:ah
hakıki sebebıni büyük bır mefıa
retıe tahkık etti. Kendisine ve ma
iyyelinc!eki bevlere yapılacak olan 
suikasti iığreodi. 

ramanenin sarayına ve eonra, zi
yafet salonuna gırdi. Bu salon, a. 
kıllara hayret ve<"en bir thtıpm 
ile t.ezyiD ec!l,knifti. 

dısınin onüne gelerek elini cpme
sinı bekledi. 

Fa.kat Muizziıddevle, salonun ka- Mtıizzüddevle, daha hiıl!l. old•1ğu orada dili kesilerek, !Ayık olduğu Rükumetın yegane Amıri sensin. 

Yerde dimdik duruyordu. Hiddetle ceza verildi. Senin, hiç bir işine ve icraatına pısından ,ancak üç adLm ilerledi. 
Ve kılıcına dayanarak orada dur. parlayan gözlerini ağır ağır Kah- Şimdi sıra, halifenin cezalandı- müdahale etmiyeceğim. Ve sana, 
duktan sonra, maıyyetindeki bey- ramane ile saray erkanının üzerin- rılmasına gelmişti... Türk Beyleri, maiyyetiııdeki bir neıfer gitı! ıtaat 
1 • ·1 halif · halifeyi bir ata bindirdiler_ Muiz. .. t.ereceğım. ere, parmagının ucu ı e · eyı de gezdiriyordu ... Dilim Tür\..'ünüa gos 
gösterdı. züddevlenin kararg-. hına götürdü- Dem. tı·. gür ve knrkunç sesi, herkesi tit. 1 ış 

Beyler; ~-ert adımlarla, halifeye retti. Çünkü o, şu müthi:; emri ler. Derhal öldünnek ellerinde i. Yeni halife böyle söylemese de, 
doğru ilerledıler. Tahta, yaklaştı- lvel\IJlı"tı" ken, öldürmediler. Yalnız, gözleri- , t . t · k • .:ı 'di Çü' 
tılar... Halıfenın dudaklarında, 1 ş · ne mil çekerek hi!Afetten Iskat et- U: en ~az'.!e 0 mer e....,,e ı · n-
memnuniyetini göste•en bir te'bes- - Halifeyi, benim karargahılll1l mekle iktifa eylediler. Ve yerine, jkn Muızzuddevle, artı:k ta'.11 mAna-
süm belırdi. Önıine gelen Türk getiriniz. Davet ettikleri misafirle- -eski haUfelerden (Muktedır) Ilı aile bır (Diktatör) ltesılmıştt. 
beylerinin, el öpmeık merasimini irin hayatlarına kasteden kablıele- torunu- (Ebfılkasım) ı geçlııcliler. /Daha DCll'") 

V<' ·n İngiltere ile olan b•l!ı, 
~ üzden hiçhır suretle gev~ 
ğildir. Nitekim böyltte SU 
tanın da ital)·a ve AlmanY•f,ı 
şı ilgi ve rabıtasına hiçbir h• 4 
miyecektir. Anlaşma, her IJıı 
ti de ana politikalarında 5

1 bırakacak kadar yumuşak " 
yaldir. Ya..."Ii. fani bir ittifaklı 
sında değiliz. l:ki memleket f# 
ne karşı do.•tane hissiyatları 11 
rar etmektedir. İyi konışdtut 
nasebetleri mütekabil itint• 

{ Dwıımı 4 üncil 
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E!~~~:KER~ lzmit belediye reisine 

• • • ıcMALI niçin cevap vermedim ITTBii 
Edebi tahlil ve 

Akdenizde tah- H i t 1 e r i" n lrla~d~ v ılkının T ~::ıa:!;~:: r yazan: Nizamettin Nazif Kaçmak!:0~!!::... •akil 

rı•p d•ı ı• 1 1 A t e S ) r ) a 1 t) n da · .. tk kalmıyor li. dedikleri gibi ben de e 1 en ta - Ba c be a· s 1 Dunyanın he~ ta~afın~a ~a a?.- Bir müddet evv@l, bir yazı neşretmif tubu gönderen bir tabib değil 78 bir ı- niee zamandır yazmaktan okumaya Y -----<T-- lar ve Balkan sıyası vazıyetı en ~n ve sormuştum: cizmıtte bir belediye var ıaıı dahi olsaydı bu mevzuu ele almalr bir türlü ak't bul . d Yan vapur 1ar1 -0--- De Velaranın lngilte- pl~nda mütalea ve alaka~la takıp mı, yak mu"?> diye... l.stem~ .. y~ iki ~~si o.ldu: Dostlar Ye ~at;a tan=:~::ıa~: . 1 . l t edılmekte bulunduğu bır sırada Şimdi, günler aeçtikten sonra 0 7a _ ı - Iznut belea.ıye reısı bır cevap tarafından b bed' . . Amerıkada n gı ere reye karşı hath hare- Ankarada Türkiye Hariciye Vekili zıya bir daha göz gezdirirken ne at.eşli göndefd!. . ıes· 1 L!t lana kı~eh~l~lmış 0-8. f -o-- . •• ••t ·1 B l . t B .. "k El ı·s· ara serzeni.,lerde bulunm"" olduğumu ..,.ı,. - Izmıttelci Türkyolu gaze ı u - an ne ... apar var, ı a a uygun lr t 1 • •ı 1 ere mu • • • • 1 e U garıs an UYU Ç 1 - -.. ..,, ..,,._. • • • • a yan muavın ye verı meK UZ keti" nİ de g"" ı Ş t l r m e S l d . 1 ·kl" her iyi anlıyorum? zun bir makale neşretti. bil' vakit bulup da bunlara e-oz gez-h , I sın a ımza anan de :ırasyon Eh . etı· bı"r slyaıl __ ....._in ilk Türtyolu gazetesinin yalnaz bir mm- ~=- v • M ı· N · F tl a d h h• b" b b r<iıman h l .. ·· · . ka - eınmıy 1 
,..._...... I · u.u:ecegım. ese a ecıp az ın oa rp gemisi e a- 1 ış ır om a ç o k m u t e m e tarafta buyük bır alakayla rşı sahifesinde ve büyük harflerle ırFilAn lekdaşlık tesanüdü vcsikaı;ı o!Mak de- beş .. k d .. . ld ~ 

s • 1 ı yor . lanmıştır. Öğrenildiğine göre, bu iehi.rde belediye var mı, 70k muh §ek- ğil, gazeteciliğimizin münakaşa ve mü- gun • ar once veruıış o ugu 
ara Uğrat ı J d ı tayyaresi Yapı Londra, 18 (~-~· )""":- iDaily Te- husustaki müzakereler aylardan Jlinde bir sual neşredili~ce, 0 ~etırin ıö- ınazara terbiyesindeki. ~~iklikler ya- tam dört yüz sayfalık •Namık Ke-

tıı~.ndra .• 18 (A.A.) _İngiliz' Ami- Vaşington, 18 (A.A.) - legraph gazetesımn Liz.bon muha- beri devam etmekteydi. beğinde, ~ap~ı~da «Waı:ı şehır _beledi- nmd~. pe~ ~~arlı bır numune olarak mal• ki~abı da bunlar ara~ında .. 
·"'UJt da "k d apıl b" · azıyor· M 1 k t' . d alı Ö fi İda- !Ye dairesı> gıbılerden bı~ tabela as.ılı da gosterılmesı ~Azım ge~n m~al~si, Fakat yıne, bundan on beş gun ka-l.~- J:resinin tebliği: İngiltere için Amen a a y • ırı y . . em e e ımız e n~n r . . . lbiı: binada oturup cbeledıye umunı ile ! v~lnız ~sındakı. ~mımıyet d~gıl. ~- dar ö•--·e en kudretli edebiyatçıla-01_.,.lyarılar tarafından iaşe gemisi makta olan yeni tayyare tipleri a-

1 
Vilıki, Lı:zıbondan geçerken1~un- re, ışık karartma tecrubelerı gi.bı !teveğğul eylemek> vazifesini deruhde dialaruu ıspat cdicı esaslar zikretmif - • . .. 

<tU"~ k ll 9 · · erilen çok la sıkı temasta bulunmuş 0 ar- bazı ihtiyati. tedbirler Bulgaristan- f niş bulunmak iddiasında olanlardan b.uı. un~ası il.e de bizi masa başında ge- nmızd. an Ag~h Sırrı Levendın go_n-ı .. , . u anılan talq-rben 4000 ton rasında Dou.glas 1 ısmı v . la go··ru··ştü'm ve Vin.:-:n İrlandayı ı:ft - d ld - s ı ş h 
'lllt bır Al sı LAllll da rahatsızlık, şüphe ve endişe u- bir cevap almak tabil idi. Ve bu cevap 1 ~ı gu.zel bır cevap. ~az~lamak hata- ermış o .• ug.u • es er v .. e .. a sıy-. ta man ticaret vapuru Or. büyük bir •oombardı-man tayy. are. zı"yaretı· hakkında .:.u malum" atı al. ı; dü kten k d d ti ı h k k t\ltden· d · -s yandırmıştır. Böyle suitefehhü- ne derece dürüşt ve şidd~Ui olursa ol-ı ına .. _ şme çe ın ~r ı. . y~ er. ısım ı, acmcn uçu eserı 
ltra'·- ız e lngiliz harp gemileri bulunmaktadır ki buna Hıtlenn dım: .. "t . tl d k ko f ın elbette buna tahammül etmek ge - Durust olmak ve dogruyu yazmak şı- dun gece gayet dikkat ve lezzetle Ullcfan batını t me musaı vazıye er e açı ça - d b 

1 
k k d t .

1 1
· !< m~ ır. ı...,.,...a.,.,,.1~n d d 'Imektedir Bu ye- Vilki Kardinal Hinsleyin teş- ~ w r ..?kti. •nn 8 u unma ayı ve şar 1 1 e z- okuyup bitirdim. Agah Sırrı Le-

ie ~ 600o t?nlu.k bir İtalyan iaşe ~14l>l a enı . ' . . . . nuşmanın en dogru usul oldugunu 1 İt' af tmek doğru olur ki İzmite sa- !mitte devamlı surette çalışan bir gaze- end' b . ~ . . 
r&frnisı ... ıne de Ingiliz tayyareleri ta- ni tayyare en büyük İngiliz bom- viki ile Dublıne gı~ış v~ Amen- öteden beri şiar edinmiş olan Ha· ,., r~~~uz suale İzmit belediyesi ayni tccinin, elbette ki kendi muhitini biz - v .•n .0 eserı, edebı bır .~a~lıl ve 

..,dan l rinin iki misli kada 'bulunan ve uç ınılyondan riciyemiz bu tedbirlerin Bulgaris- ~ ı brede bir ce,·ap ile mukabeleye kal-tden datı.a iy. i_bil.ccek, muhitinin .. de .. rd ve tenk•!. kıtabıdır. B~şta. buyuk ro-
dit .... · · muvaffakıyetle taarruz e- bard.. ..ıma .. ~ .. tayy. are e .. anın as- fazla olan katolik ·ı· rlandalıların ı•- 1 b d d-'-- b ük bir man ustad z Hal t Z Ur ... 1rı. 

"
1
1itrr İ - tanı istihdaf eder herhangi bir '- namak nezaketini göstermiş. bulu - ....,menn. 1 erını ız en ""''"" uy . un.. ı ı. ıya. 'JG-.&a. "'·- . · ngiliz tayyareleri taar- buyuklugunde olup duny . bugun·· İrlanda hu·· kum" etın· m· ta.kı·p ıh 1 1 k H 1 d Ed S d 

'\l( >'er• .. ...ı kasde makrun olmadıgwını Bulgar nuyor. assaı:ıyetle izharda tereddüd elmi~e- gı. oma uzere. a ı e ıp, a • ı.. 
04

""en ayrılırken vapurun ar ker n ... klinde de kullanılab.ılece.k ettı·gı-· hattı hareketi kat'iyyen tas- 1 <'ek b ı kd la ak k b lü d - E N F ı M h t A "41Sı auy b d '" Hariciyesine anlatmıştır. Bundan Belediye reisinin kanuni bir hakka ır mes e aş 0 r a u ogru rı rtem, ecıp azı , e mc -bii~ ~ atmakta ve vapur an en muazzam tayyaresidir. Filhaki- vip etmediklerini ve Almanyaya sonra B slanan müzakerelerde an- dayanarak gön.dermiş ol~u~ cevap çık-,01~rd~. . . . kif, Reşat Nuri, ŞükUfe Nihal, Raif 
la idi. hır duman bulutu çıkmak- ka mezkur tayyare 129 askeri bil- !<arşı İngiltere ile işbirliğini iste- 1 . 1 klli; 1 ki .. .. b" l·-· . ftıktan sonra, Ikdamdakı sutunumu ta- lı nıt beledıye. reısinın cevabı da a9cl- Necdet Kestelli HalUk Nihat Pe-

41\n... aşı an arşı l ı goruş ır ıgının kib edenlerden h 1 rı bu mevzuu tek tı yukarı beni Izmit hakkında bir ya- . . ' . . . 
·\llJ\J ton1·..ı- d" ~ b' ı· t l a 'tün teçhizatı ile nakledebilecek ve mekte olduklarını Devalera'ya söy- metnini gazetelerin nec:retti'!'i dek-1 alaca..,.ınu .... m•• olacaklar k.ı u yazmazdan önce İ:ımiti görmüş ol - peı, Refik Ah.met Sevengıl gıbı .sa.-~ru . U.ı\. ıs"'r ır a yan v • . . l · ;..+·r "( .. ~- ı tki 1 1 

h....., ~e bir İtalyan muavin harp yeniden benzin almıya ı'htiyaç his- emV~J.k·~ · go··re Devalera 'bu beya. larasyonla formüle edilmesi, Bal- !işte dün, döru •• n ...... , • • .ı olarak, posta- mak li.lzumuna ikna eden bir mant~ na r anmızın, en son eser ennı, 
·:4lU&ı t l t" l'k b ' esafe ı ıye • kanlara yaklaşmakta olduğu tah- c nın getirdiği mektuplardan birinde va.zılınış .bulunuyordu. Bin:ıenaı;>:ıı Iz: tam bi~ edebi gö~ş ~e zevkle in-titıde h ayyar: taarruz arı ne ıce- setmek.sı.'zin 7.~ mil ı ır rn natın tesiri altında kalmıştır. Hat- . d"l h ·ht" 11 . şayi- şu sual ile karıiılaştım: mıtten bır mektup alır almaz, ıçındekı ceden ınceye tahlıl edıyor. Bu tah-

lSara ugra-·~1ardır k ted b l ektır mın e 1 en arp 1 ı. na en idd" ı -· d · h k"k t d 
_ 0u.~ • a e" 

1 
ec · . . ta Vilkinin intıbaı şudur ki, Deva- 1 · . • cİzmit belediye reisine neden muka- ıa ara yuz e yuz a 1 a amgası lil ve tenkitlerinden hayli istifade ~ · eydana getiril- İn k 1 h t a arını ıptal ~tmıştır. etmedinı"zh vurmakla, i§lemlş gibi gös~rıldlğim bir • w . . l\ Bu tayyarenın m .. 'cra'mn, giltereye arşı Q an a - Bu deklarasyonun imzasından bele ·~ . . hataya bu iki mukabeleye İzmite git- etllllJ oldugum kudretlı edebıyat-anada Başve- mesi için 500 kadar mühendis dört ı hareketini -~eğ~tim:ıesı.· ve İ~- sonra her iki tarafın Haricive er- Binaenaleyh :ster .ıst~mez,bbıır cevap lmeden

1 

bir cevap yazmağa 'kaUnşmakla çımız, ne olur, işi bu kadarla bı-k fazı çal TTUŞtıl' lt · t 1 d d denı vermek ;ı:aruretı belırmış u unuyor. ıb. . . . rakın da l d . k • 1 • • seneden aı~ • gi erenın emr.ıne r an. a. a . z kanı mütevazi İ:>ir eser oldugvunu be F k t b b ledı" ·e reisine değil. ır ikıncl hata katmayı doğru bulma - asa son yıl ar a yenı çı -1 t k sl lesın tetkik 8 a u cevap e ~ ld Ş" l ct·· ·· d .. J D J D 0 U U } il eri v.ermesı me~e 1 
yan et.mişlerse de, Ba~anlardan bana sual sormakta ısrar edenlere hl. - •m: ~ye . uşun um: mış olan diğer hikayeler, romanlar, 

Romanyada yapı an "Ylemesı muhtmeldir. harbi uzaklaştırmag~a matuf en tap edecektir. <tizmıte gıde.r, dokt?run ~ektubunda piyesler, şiirler hakkında da böyle 
.. .. . . . 1 . yazıh olan eksikliklerın hakikaten mev t hl'll k'tl Tah le') _ tevkı·fat kuçuk eserler bıle buyu··k bı.rer e. «Efendun; .... t 1 1 d kla ı' tk k ed a ı er ve ten ı er yana.. -<.af } · .... ı o up o ma ı rını e ı er, on - . . . er yo u uzun ve . K.. .. k H b ter ser o.lduğuna göre, bugünkü bey- . Ben, kendi tetkiklerime dayanarak ,~an sonra Tilrkyolu muharririne ve lıl ve. tcnkıdın çok zaman .. dostluk. lll6th• Bükrel 18 (A.A.) - S~e~anı: Resmi UÇU 8 er nelmilel şartlar içerisinde bu ese- bır .Ya:ı:1 yaznıış bulunmu~oı:um. <? ya- I~mit belediye reisine mukabele ede - ahbaplık hatırı, yahut duşmanbk 

C\k ış o ı a c aktır" ,. bir tebl liğdtevekifıeat şm~ıt!.r=~:22 :: . rin mütevazi olmadığı ve bu sözle- ı~ .. ~zmıtte bulu.?duğunu. bıl?ıren hır ta- rım.> kin ve gayzi ile yapıldığı edebi-
.""l<lV'• 18 (A.A.) yapı an . . btbın, bana gonderdigı bır mektupta 1 ı· t . . . da ol t aı . . . b" ı t . .ll tı- -. - . ld a-•--- mahkemenin bun- • Saint - .sebasti_e_n .. - Ispa .. nyanm lerın ıher iki taraf ricalinın teva.. b"ld' .1 .. 1 d k apt g· m ş e azız kanlenm bu ka rdıı· hi- ya emımızın oy e, gaye cıu· btr;·~nad A balığ o uğu _.,,,. ı d hük -•-t 1 ırı en esas ara ayanara y 1 ı k·· t B - 1 d ı· 'te 'd v• .... b" f hl'l k' a vam Kamarasında har- k' · · i _.........._t bıraktığı bil- bir kaç eya etın 6 um surm ....... e zuları eseri oldug1u muhakkaıktır. b'ır tenkı'di aksettiriyordu ki yazılıs tar-• .ıye ··· ~gun er e zmı gı ecegım. uı ve ıtara ta ı ve ten ıt-"'l;h · lardan 1133 ışıy ...,. u= lan .,_.....___ B"lb d takriben 50 e in • B.,k.,I k ı ki ? N~ .. ," un hadiselerini go""zden ge- . . tedir. Ayni tarlhe kadar eya - o .LUı.uuı, 1 a? a . . . v A . 1 . . . . - hakik t ... · ... ım ım l<l 1. 1 kad 'hf c s 

~en ~ftn kil M k . K" dırılmek 9 ki . te k.if edilmiş idi As- yıkılmasına sebebıyct vermıştır. Bır - vrupanın ıa§e mese eı_ı zının zah~ıi şdıddetıneb.ra:;ıen d a - Şikfıyetçi doktor mu? Şikayetlerin dere n!e ı·ar ı ıy.a ıı· vCar.l" loSnah~-
"~:.t.~ve ac enzıe ı.ng, !etlerde 450 şı v . ,_,, çok fabrikalar vahim basarata uğra - Alınan işgali altında bulunan te. tamamı e ostanc ır . usı var ı. manas ı - . . t ed b led' reisi a ra ımet ı ve sevım ı e a ı-

-·«ş ır ki· 1 hk me 15 kişiyi altışar sene..... Izmit beledi e reisin" şahsen taııımı 12 ıgını ışare en e ıye . . · . ~- · ke~ ma e ' . . mıştır. Birçok yaralı vardır. memleketlerde bir iaşe meselesi ı Y 1 
• bebe d - mi? nn, artıst Isrnaıl Galibin, hatip Me-~ne"ı- rege mahkılln etmiştir. Ge N" d . k"ta .. . . .. yorum. Drduk yerde ve bır se a- . . ı·h A . . , h l .. ttı~ -..u en mühim hadisesi, de- • Moskova - çen ısan 8 ın 1 a başgostermıştır. Bu mesele, gun- yanmadan herhangi bir vatandaşı ten- Evet ... Görelim, bakalım Izmıtte be- ı a vnının sanat ~e a tercume-

~Şı ~ rnemıe~~tlerin tecavüze Amiral Rider f talya ~=re~~~7n!'°:e~~~po:om!~~~ den güne de had bir hal almakta- kide kalkışmak itiyadında olanlardan Iediye var mı? Varsa eğer, ne yoktur lerinden bahseden ve onları, bize 
~a Ytrıaları ıçın on~ara faal y~r • • ğinde dün yeniden başlanmıştır. dır. Alman iş_gali altındaki memlc. da değilim. Eğer I<' adüfler, muhtelif za deı~cktc devam .ederiz, ne de olan ~ir daha yakından daha iyi tanıtmış 
ta erı.a?ulunulma. sı le. h.ınde .. Amer.~: bahrıy .. e.n. az .. ırıJe • Vichy - Fransanın Arjantin bil- ketlerde henüz umumi ve şamil bir manlarda uğradıgım bu sevimli şehri-ışeyı. yoktur dcmış olma~la bır ~at:ı ış- olan bu eserde muharririn kendi 

~~ rı d - k tl k . d w .1 mizde beni ayni beledi eksikliklerin de- lemış bulunduğumuzu itıraftan ıçtınapl Ed b' ta 'h. k . . t 'ett inlr~- u.mumıyesmın goster ıgı goruştu yük elçiliğine tayin edilen sabık dahi- ~ ı ":'e!a açlık halmde egı se vamı ile karşılaştırmamış ol.şalardı mek I~izamettin Nazif « _., e. ıyat rı I> ne arşı ıs~a ~ 
~~aftır . tiye nazırı Peyrouton, bir iki gi.lne ka- bıle, bır ıaşe buhranı tbac;lamış bu- dılmış olan yanhşhklara daır hır ~~~an~ mütemadiyen artan Londra, 18 (A.A.) - D. N · B. nın dar Buenos Airese hareket edecektir. lunmaktadır. Evvelce mütehassıs- - yaz
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da var, ki bu izahlarla yan-

'4l"~li dün ifşa ettiğine göre, Alman de- • Sofya - Macaı: ıı:raarif Nazın ~o- lar, muntazam istihsal kaide ve ( 1 "" iış denilen şeylerin, asıl yanlışken-~de df'rı.üteca.n_~ milletlerin.tep~: niz kuvvetleri kumandanı Amiral,man, Sofy~ya g~lmiştır. N~zır, bugun- sistemleri dairesinde Avrupa is- PO L s ve MAHKEMELERDE) dileri olduğu mevdana vuruluyor. 
titr ' ÜŞnıek uzere olan bır çıg n~..;ı hafta Mil· d İtal a !erde Mcarıstan ıle Bulganstan arasın- be • 

ı duru . .cı.JoUer geçen ano a Y d mevcut dostaııe münasebetleri inki- tihsalatının Avrupa kıt'asını s- Agah Sırrı Levendden son zamanın 
lüı>fte Y.or. Zaferden .. katıyen bahriye nazırı Amiral Rikardi ile ~ ettirrneğe matuf bir kültür muka - lemeğe kafi geleceğini beyan et- E k ı k diğer eserlerini de böyle tahlil ve 
~:Yo etınıy~ru~. Fakat ~~1-~ zan- görü.şrnelerde bulunmuştur . velesini imza ed~cektir. . mişler, Almanlar da aynı noktai s ı• nı• şan ıs n Om• tenkit etmesini beklerken edebiyat 
>'o~ ~ ıki bızı zafere goturecek D. N. B. göril§melerin çok ge- * Buenos - Alı·es - ~tef?m: Askeri nazarı ileri sürmüşlerdi. Halbuki., sevenlerden de günün bu olgun ve 
~t\ 9Qlt klarının tasavvur ettiğin- niş mevzulara istinat ettiğini ve d:°la~ b~ ya.nfn ı:;:tice:;:ı~ !:ır;8~ Almanlar, bugünkü iaşe gü~lüğüntl ld kıymetli kitabını okuyarak fayda. 
\'~~ıiin.~ha çetin, çok daha uzun İngiltereye karşı harıbin idaresine 1 :ıenı ~ dS:S::ıc 1:ıınu: oı:utu tah- İngiliz ablokasına ~tfet~ekte, ile. şusunu o•• 0••ren gemı•cı• Ianmalarını dileriz. 

- .... QŞ ola<:aktır. taalluk ettiğini bildirmiştir. mlıı edilmektedir. (.a a.) ride A vrupada şamıl bır açlık ve Osman Cemal Kayaılı 
4 J - 4> iaşe buhranı meydana çıkarsa bı~n- 0 

talya t • • -- j E N N y j U G Q dan lngillzlerin mes'ul olacakla-lll •• n nezare ını .. rını söylemektedirler ki, bu, ev-
Usteşarlar idare 1 G 1 vel:ki mütalealarla tearuz te.şk.il et-

~ edecek . N A NET T E (SOKAK Ç Ç E ) , m.;~e:~ta İngiliz noktai nazarı 
': ıa <A.A.) - Stefan.i a.;nsın - Filminde bu Cuma akşamından itibaren da tamamen bunun aksinedir. 

~anu müddetince vazife Ş A R K ( Eski Ekler ) !ı~:nf•:!;;~~eleri Maltaya ta. 
'ıtil.:_.>'~ d~hede. bul:~- D A arruzlarını sıkl~tırmışlar, Libya. 
~· \'enı m-~ar, şunıarJ; S J N E M A S f N da da faaliyete geçmişler, Binga-
~i>"eın~rı Ayandan: Pio ColeW. 1 t 4 "k Tarihçesini nakledecektir. 

1 
ziyi bombardıman etmişlerdir. 

~ ltltiateoarı.: Pietro Lissia, Şayanı ıayre '"".1 __ İngiliz hava ıkuvvetleri de Sicil-

~- ........ -'*""' Emlllo Bo - 1 ARABACININ KIZI DUNY AŞKA - yada üç tayya:e mey?anı ~ombar-~~ - · .. . ist"f d •· · dıman ve tahrıp etm:.şlerdır. Bun-' ~tti.: döv-iz nrOstepn: Sal - . Filminin son gunlerinden 1 a e eumız. - lardan biri, meşhur Katania hava 

~ meydanıdır. Alman hava kuvvetle-
• • rinin Malta ve Bingazi taarruzla-

Senen İn en nefis fılmı . 'rnd• Sicilyadan ve C.ilha8'a bom-

b U K AD 1 N BEN 1 M D İ R ~:2!~E?.·b~li~.~~~:u~~~ 
Q İngiliz bava kuvvetlerının 12 a

SPENCE'R TRACY - HEDDY LAMARR 

Orijinal dilde nüsha• 

MELEK'te 
Türkçe llizlü ltÜ&lulll 

I PEK.' te 
Gördüğü fevkalade rağbet üzerine . ---r DAHA BİB KAC GÜN GÖSTE&iı.ECEKTffi. 

daya taarruzlan da devam etmek
tedir. Buradaki İtalyan hava kuv. 
vetlerinin hiç bir faaliyet göster
memeleri bu bombardımanların is
tenilen neticeyi vermiş ve İtalyan 
hava kuvvetlerini felce uğrat:aruş •••••••11111111• olduğu anl~ılınaktadır. 

------------~--_;...-~~~~~~-

Dünkü celsede Müddeiumumi 
sarhoş gemicinin tecziyesini istedi 

POLiS 
~- -~ 

Bir hamal 
denize düştü 

Haylı su yutan hamal 
güçlükle kurtarıldı 

Bir müddet evvel, Hüseyin adın- mahkemesinde bakılmış, Müddeiu
da bir gemici, bir gece iyice sarhoş mwni iddiasını yaparak şoför Celi.
olduktan sonra Haliç Fenerinde o- lin kamyonun önünde giden tram
turan eski nişanlıs1 Ayşenin evine vayın vaziyetini hesaplıyarak dik
gitmiş, kapıyı çalmış, kapıyı açan katsizlik ve tedbirsizlikle. kazaya 
Ay.şenin annesini b:çakla yarala- sebebiyet verdiğini söylemiş, ceza
mış, kavgaya müdahale eden kom- landırılmasını istemiş~ir. Müdafaa 
şuları Nazili de öldürmüştü. Hüse- için muhakeme başka güne bırakıl- Salıpazannda rıhtımda çalışmak-
yinin muhakemesine İkinci Ağırce- mıştır. ta olan İnhi6arlar İdaresi hamal-
za mahkemesinde mevkuf olarak başLSi Mustafayı dalgalar gelip de-
dün bakılmış, Müddeiumumi iddia- 86 top keten ıaldamıt nize götürmüş, etraftan yet.işilerek, 
sını yaparak Hüseyinin Tü1:'~ C~za Yenipostane arkasında Aşirefen- bir hayli su yuttuktan sonra güç-
Kanununun 448 inci maddeb"l hük- di caddesinde 12 numarada kum~ lükle kurtarılmıştır. Mustafa bay
müne göre cczalandırı.Imas.ını iste- ticaı-eti yapan Annenak Şekcrciya- gın bir halde Amerikan hastanesi

nın yanında satış memuru Aram ne kaldırılmış, tedavi altına alın-miştir. H mıştır. 
-.nför amparsumyanın ayrıca ticaret-

IC.öylüyü çijneyen s- hanesi olmadığı halde kumaş iddi- * Erol vapuru Kuruçeşmede 
Şoför Celilin idaresindeki kam- har ettiği öğrenilmiş, evinde yapı- gömrük antreposu önünde kömür 

on bir müddet -evvel İbrahim a- lan aramada 86 top keten bulun- boşaltırken vinçten düşen büyük 
~ında bir köylüyü altına alarak u- muştur. Aram Hamparsu.myan, bir kömür parçası kömür amele
vallmın sekiz ay hasta yatmasına menfaat temini kasclile mal sakla- sinden Hakkı Karaokun b<Lşına isa
sebep olmuştu. Celilin muhakeme- mak suçundan hakkında taki>at ya bet etmiş, ehemmiyetli surette yara 
Bfne dün Asliye Sekizinci Ceza ~ılmak üzere Adliyeye verilmiştir. lamıştır. Yaralı Beyoğlu hastanesi-

Belecl. bo I I ne ık.aldırılmıştır. 
ıyeye rç u ar 

t Arif ağa ile beraber saraya gı'ttiler altından isyancılara fUD1arı ialim Belediyeye muhtelif teahhu··t ve d ~ dTaks
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imde Valdade çteşmesiMca1d.-min çağırış ı. ka 1 . esın e numara o uran e ı-
Şeyhülıslam: ise de kapılar pa ı idi. ediyordu · . ya resımlerden borçlu olanlar hak- ıh e1m .

1
._ 

1
. el , .. 

1 , 
D S lt Selimı. :.d-mıyoruz, k d . • a :ı soyarACIJ. e ın en nu:->en - Buna ne yapa ım. Bunun üzerine arüssaade ağa- - u an ."'~. . . ın a açılan davaların bır an evvel . . . · _ 

Deyince, sergerdeler dahi: sına şu yolda haber yolladılar: Sultan Mustafa efendımızı ısterız .• neticelenmesini teminen dosyalar lsıvrı ve keskin b!çak ayagına sap 
ll, _ Siz ulema ile gider. Sultan _ Sultan Mustafanın cülusile Diye bağırışıyorlardı. Bunlardan üzerinde yeni bir tetkik yapılmış. lanmış, yaralanmıştır. Meliha has-

~l'tu~~ Üıerine ihtiyarlardan üç fasile meşgul. Devlete getir~ikJeri Mustafayı iclas edersiniz. biat tamam olmadıkça asker dağıl- b~·~r~~ ~~e M~::r::~a:ı:1~;~ tır. Bu tetkik neticesinde; borçlu- •taneye kaldırılmıştır. 
qhalii: se.rgerdelerin oldu:kları de kafirdirler. Böyle bir padışahın - Ben yalnız gidem~ asker m.ıyacaktır.. v, ı e a ıa ıye .. g~ • ·ıe sair ri- ların ikametgahları malum olma- *Altınbakkalda 26 numarada o-
~ ~-81.ttiler. hilafeti sahih midir? . . isteriım. Bu haberi, vezir kara kulağile başladılar. Ş~yhu:ıslam ı b oldu- dığın~an 7~ d.avanın terbini için turan ~ elini k82aen c~a ~arpıp 
;: ?ieı"" · Deyince Ataullah efendinın za- - Beş yüz asker yeter mi ? Soğukçeşme .kapısından Enderuna ~:; saraya gıtmege mec ur ~el~ı~e. Reıslığinden müsaade is. kestir.mış, yar~-rr:~i·ellı olan 
vedilererat-nıızla söyleşelim.. ten •beklediği de ·bu idi.. Derhal - Daha ~iyaa. ~~· . y~lladı. Ağa tezkereyi açm.~k~ız~ Bu, velvele arasında Mabeyinci enı mıştır. Ali hastaneve ı~wq ır. 

l~~t ?tıe~~ Sultan Selimin hal'ine fetva ver-' - Pek gu el ık~~ın a~ker: ~-ız sunnet od~sında ot~rarak Uçuncu Ahmet 'Muhtar bey ele geçirilerek - ---
~u ?tıaha1:nında Namazgih deni· ıdi . saraya varıncıya ar yırmı ın Sultan Selıme verdı. pare pare edildi. Asiler, Muhtar 
)' sa ~ e ıtıü.şavereye daldılar. Bunun üzerine Babıalide bulunan olur. Üçüncü Selim, tezkereyi ()kur o- beyi~ her bir uzvunu bin parça e. SARAY 
~t\ l4ıt~:· el altından mütemadi- ~lema Atmeydanında l?plandılar.. S~nn~ u_lem_anı~ müdahalesi ~ kurnaz: dip bedeninden ayırdılar. yarın Akşam sinem asın da 

~ liu ar (iu. Padişahı hal'etmenio- layıık olma- şa gıtmıştı. Çunku, vaktın Şeyhul- - Zalike taktırlilazizülalim. Nihayet, heyet babı hümayun-
~d~ ~ &.hk İstanbul kad M t- dıgwını söylediler .. Qunlar ehli ırz islamı istediğı gıbı asıler elınde Diyerek sükunetle ve, hiç bir dan gı"rdi. Babüssüadeye gelindik--ı:~. lırat ısı ura • 'di t d 

· ' Asilerin d · takımından Sünnı ulema 1 
• oyna ıyor u. mukavemet fikrine sapmadan ha. te yalnızca Şe·""ülislam ile Kayma o asına gıre. .. Sül , .. tqh ~ak Kabakçı takımından Kurt ey· Asiler, birdenbire ş~hzade Mus- remi hümayuna çekıklı. Bu, <;ekiliş kam Musa Paşa içeri girdiler. 

h~ eın~~~tun~1:1 sonra .bu padi- man ortaya atılarak: . trıfanın cülusuna fatiha. okumuş.. j Üçüncü Selimin terki saltanat citi- Nihayet, heyet Babıhiim~yundan 
h ~~ince edilır mi? _Şimdiden sonra ne o bıze pa- lardı. Bu, b.r emrıvakıdı. lğine dehi idı. girdi. Babüssaadeye -gelindıkte yal-
~ l'el\k ll"leselei kıyam ba ka dişahlık. eder ,ne de b~z ana kulluk 1 ~usa Paşa, neş'e içinde idL Bek- .Fakat snı ay dahi~~d~ bu halden nızca Şeyhü~isl~m . il.e kaymakam 

lattı aldı. l<:ıyam eııl>aib efe . edebilirız. Hemen bu ışe ra'bıta ve. taşıyan ocağı galebe ça.lımıştı. D~v- kımse haberdar degıldı. Sara~ dı- Musa Paşa ıçerı gır~ıler. 
t' Suıın Yanına hueum -~ . y relim.. let ricali elbiseı resmi)e tedarıkıle şarısı isyaneılar tarafından kap- Ataullah efendi Üçüncü Selime 

li y tan Selinıi lt 
1

t e. . Dedi. m~l idıler. laı ış ı.. keyfiyet hal'ı gayetle ri~ akarane 
t ~ e~ liükUnı~i ~~r ::ı::. Bunun üzerine Atmeydan.ında Üçüncü Selime haber ~al'ı ~er- Musa .P~şa, saray kapıl~:ının a- ~e, nazı~a~e arz~ince _üçüncü Se-

1 it lok.te \1erdi. Memlekete ki- Şehzade Mustafanın cülusuna fa- meği Anadolu Kadıaskerı Hafıt e. <;ılması ıcın el altından lagımcılar hm, teslımıyet gosterdı. 
ll. ~ ıev.k ve aa. tiha okwıdu. .uker bi.r a.Q;ızd.an a- fendi der'uıb.te ederek Sekbanbaşı arıyordu. Ve, Musa Paşa, yine el (Doka VQT) 

Sinemanın en güzel sesli artistleri 

MARİA CEBOTARİ - CLAUDİO GROLLO 

Roma Operası Orkestrası ve teganni heyetlerinin iştirakile: 
Dumas'ın LADAM O KAMEL YA'dan iktibas ve OPERA YA 

adapte edilen 

LA TRAVIATA 
FİLMİNDE EMSALSİZ BİR MUSİKİ ~VALl 
Musikısi ruhlara ean katan mükemmel bir şaheserdir. 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. 



S_A~Y~F_A~-~~~~~--~~~----~~----------~~~~~~·~~~-..:•:......:~:......:D:_:A:._..=M:_~--~~~--~~~~~~~~~----~~~~~19-ŞUBAT-:}_,, 
TÜRK BULGAR Balkan sulhunun Serin rüzgar T-ürk - Bulgar Yunanlılar 
BEYANNAMESİ bir cephesi 

[B&f tarafı 1 inci sayfada] emindir (Baş tuafı. 1 iıtci sayfada) (Batı 1 inci ..,.&ıda) 
-ı rimel< Türkiye için •iialUbı. de • cut bütün muahedeleri ve taahhüt- detli mukneınetini kırarak cephe-
lildl· Ba\un Balkan millo<lerilıln hı.y.- [il&§ malıaleden devam] lerini tamanile mahfuz tu1muş ve nin me!'kez bımında yeniden iler· 
li mmfaat!. Balkanı..,. bi< bü.vlil< ıln• Almuya, Tüdt. Bulgar itilafının Ahnanlar tarafından yapılaealı:: her lem.işlerdir. 1.600 metre yükseklik· 
~ün yeri _ _._ olchıitı lıaklnn - Türkiyeyi bitaraf bir vaziyete sok- han?i bir taarruz hareketini kabul te bulunan bir İtalyan kazamatı 
4al<I CCİl'llll n k..,....limlzl ınuilafU& .,._ "·"-· ~"-~- tm amade ..ı..,,.,ı,,_,_, ..,ı. . lli.Tonlı*. İlıi devlel.ln coinli vaziyet • .. .. K ve bu vaziyetten bilis<iuowo e. ıye -...._.... ffr,...esız iYunanlıJ.arın eline geçmiştir. ital-
lerilldeıı doian ııi.Yu.i lo&plu, bııfka. lNıf kendisi Balgıuistanda1t &eçip Yu· bır surette göstermiştir. yanlar rieatları esnasında ağır za-
it& il&llumeUe - lnk1'allan - • uanistanıı taarruz ederken Tiirki• .Almanlar bu paktı kendi siyaset- yiata uğramışlardır. 
-ııı oı... dahi, hiç tıen.ıcıüt ~- yenin seyirci kalacağını hesaplıyor. leci için bir muvaffakıyet eseri o- Daha şimalden hücumlanna de
ıa.un ... ıen nok1a •• obull3"b ki, ıı.ı · sa, ı... hesabın yanlı§ Çllı:ması ihti- lara.k göstermektedirler. vam eden Yunan ileri lntaları düş-
carl&r n Tıi~ler ..ıı. ww- ....ı- llUlli de yok d..lnl<Hr. Çünkü Türki- Halbuki,''" noktayı tebarüz et- manı bazı müstahkem mevzilerden 
midirler. İki mille( 6e ıı.,.., .ı,.. kalmak ._. r 
--dlrler. Be -- ı.ırtae ye ile lhllcıuistan anısında bir hu- tirelim ki, büyük rütbeli İngiliz tarddetmişdir. 

(Bel§ tarııh z inci 8IQ'fıwla) 
rine lltÜ?] f tir I tieari münasebet .. 
ı ... llctısoıdl böııyelerine uyııun ola
rak azami pilde inkişaf ettirile
celı:.tir. Matbuat hakkında da iki 
devlet temeoniler iz.har etmekte
dirler, 

SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden : 

i LAN 
lıllılafan harbin ~111<.o ve aararl&nn - dut olduiu &ibi Türlriye ile Yuna· genellı:urınay subay lan Türk ma· İtalyanların yaptığı çok şiddet
- dlierbUn ........,,, lı&~ llanl nl$tall &ra!lluda da bir hud.ut var• kanwıtile yapmış olduklan müzake• li iki muka'bil hücum akamete ug· -

Bugüne luıdar mevcut ahdi vazi. 
yedenle esaslı bir tebeddül yoktur, 
hM iki taraf da mevzilerindedir. 
Yalııız mütekabil lılr tecavüz endi
şesi kalmamıştır. Elyevm sahnede 
elafl l>üytik devletten başka Balkan 
harici bir büyük devletin vaziyeti 3480 numaralı M11ll .ltoıı.mma lltanunnun ven!itl •IAhiyete iııtmad"" P' 
bu beyanname serçevesinde zikre- asa Jçln ı..tlbsal edilen her nev'i pamuk ipbltlerinin ~ elden tevziiJJI! .ıetflıllrler, 0 aantaR Jnı ~ - df.oyJet -all..tne bir .ıeta daha clır. Türkiye de, Bulgaristan ile reler her iki taraf için de tam mem- ramış ve düşman büyük zayiat 

ı.aıı ..w.. Tıirklyonln môıılatu ha&lr • yaptığı son anlapna üzerine, belki nuniyeti mucip bir neticeye var- vermiştir. Yunan topçusunun isa. 
Joiı tedbirlerinin ille birinde. Balcaıie- daha rahat olarak Yunan müttefi- dılctan sonra Kahireye dönmüşler- betli endahtları düşman kıtaları a
luıa ıı..... ı.ır niyet n J<aot kcihilali kine yardım edebilir. Bu Müttefike dir. rasında ağır tahribat yapmıştır.Ha· 

dilmemiştir. it.mir' olanılı: Altlhsal olunan ve İcra Veltilleri Hey'etinin 2/15108 5" 

Bu vesika ile Bul&ar ve Türkler aramameıılle muoaddak 95 numaralı Koordinasyon Hey'etı karan 15/Jffl 

kendi köşelerinde ellerinden gel· ribinde mer'jyele girmiştir. Bu kanr mucibince bu nev'i pamuk pJlltıe<' 
diği kadar bir sulh havası yarat- fabrikalarından mübayaa ve tevzi.ine mü--ruz memur edil"'~ --n-u eimdıte ııttft kadar -.ıı: IMl yapılacak yardımın yolu, Ege de- Londra 18 (A.A.) - İncillıı 111&llMl • rakat esnasında Yunanlılar 333 esir 

twn•Mıtuu anlatWr. ve kenıd:llrrtne a- &tJ 
.........ıa ı.- .- alinzl bir )IOlltil<a ııiıi luyılanııı takip eder ve bu kı· ~ihver pro,,...anda servisleri Bul _ almışlardır. Büyük mikdarda harp 

mak istemişlerdir. Yangının dün- evziat ıılAkadarlara da aynca blldirildigi veclule muhtaç olduğu \plili 
yanın dört tarafını sarmak tehlike- riçt.en teclarllc eden bütün pamul<lu doiı:uma ve emsall fabrikalanna dol" ~ -·11; lmkinı old•iwnıı d& ilan yılarla o denize de diğer müttefiki l'••eleleri Türk _ Bulcar cı...ı.ıak "" malzemesi iğtinam edilmiştir. 

-· 1'te yeni 'boy......,..e, ı..-. ve İngiltere hak.imdir. imzast cJolayısile Tilrklyonin Almanya leri an:ettiği ve hatta Bahrimuhiti an doğruya mües.esemu İstanbul .llieTkMince dokumacı Koop..-ati!ierilt 
Kebirde bile alônn alametleri gö- tezgAhcılanna ela Vi.15.)'etlere göre ayrıca ıevziata memur edilen z.ırııat, )f; 
rüldüğü bir sırada Balkanlı bu iki ve Manisa Bağcılar Bankalarile mUesseoemlz majiazaları tarafından ~ Urtıl.::!:. bf~=.::ı..YMI lciıMle de- Tür.kiye ile Bulgaristan, Balkan- ile buı.ş Y•J1lDJ~ ve lsıllaya _ lıapılan 

.,... Barlel)'e vsııı.ı. ıı.ı oeerıdlr. le !arın sulbünü bozmıya alet olma. açın" oldotunu uaneıuı--,.. ,..ı.,ı • 
-tt, tmlD • k h ~- l I d lyorlar. Bu letsire borada inil.nan pdı: 

....ıı. afalm.I ffl111littir: Jkiyok hidiooe- ına ususun.... an •iffiJŞ ar ır. azdır. Umum;,.eı itfbe ·ı tb t palı 

Atatürk'ün 
anıt kabri amelenin sulh binas.na ufak da cağı ilAıı olunur . 

oısa iki taş ilave etmiş oımaıarı 1•-N-a•f•
1
.•a_V_e•k-a-•l•e•t•

1
.•n•d-e•n-.··-----•"' 

sulh ve slilain taraftarlarını ancak 
1ertn Rmr Ye trıjidah~ labl oblll· Şimdi, Romanyadaki askerlerini im makacldemeslndek~ ~ü::...ı::ı bU-
7- ln~l&mu defklırael< veya me- harekete O'etirip de Balkan millet. hasca byıl n •--t elmek'·"-netınet; balummclan belki " lecll F • -· ~. [Baş tarafı 1 inci sayfada] 
ut hıı mrada, bet' Ilı! ......:;~eU:· ..:.ı,: !erinin başını bel~.ya sokmamak, Mıılıaddlınede •Dlfer memleketlerle mediğinden yerli ve ecnebi sevindirmek lazım gelir. Balkanlı- 5/4/941 Cumarte.i günü saat il de Ankarada Nafia Vek:lletı bin"'1 

!ar iz'aç edilmezlerse asayişi boz- Malzeme Müdürlüğü odasında topla.'lan malzeme C'kslltme kom~ 
mamak azmindedirler. Balkan ha- •1620> lira muhammen bedelli 6 adet Simcru; marl<a telgraf makin.,.;nll' 

yel ve muatıedelem..Jen ani'-'!lllt h"- Almanyaya teveccub eden bir va· aa~:ı=, te&hhüdaf& u.nr vermemetı: • :ı.il ''"" •• ~ilmled ... ..,....ıtur ve Tiirfll _ mühendis, mimar ve heykel-
::"':!.='1~ :1'~~~ e ~!muştur. Aln;an~~nın .~e ya- 7enln İn&'illereye kaqı sadıkane dosl- traşlar ans.ında serbest bir mü- . eksiltme usulü ile nıüteahhit nam ve be'sa.bına eksiltmesi yapılacaktır. 

nci kuvvetlere hangi istikamette Ensiltme şartnanleii ve tefem.iatı bedelsiz olarak Malzeme M:üdürlU 
u 

' . ..• pacagını da zaman a gorecegız. Al· lııfun,dan ..,,.,.,, _,. inhiraf edeceğini •abaka yapılma••na •·-rar ve-
.,. alı: -· tıoe&Y1U ~ııedlnl ve all· manJ Bul • ta · d'kl · l&lunin • -----·- ..., •ini ıetıenD düren bö le bir . ar, garıs na gır ı erı e lmkia ıoereeeiı: !Uç bir s-p rilıniştir. olursa olsun, bu güzel bir ihtar ma- alına.bilir, 

bl'D iki .ııı..u.. ıı!....ı bir~ takdirde, bu yeni vaziyete göre, mevcvt d.eflldlr. . _ 
ml:J'dl oldllfu lnUr - yeni tedbirler almak, her zaman, . Da.lly Ebproell l'aa:elesmın 7abanaı 2 

- Yapılaealı. fıbide ve müt-
hayetindedir. Muvakkat 1""ninal 121 lira 50 kruo;lur. 

Hilaeyin Şükrii BABAN İ.<teklilerin muvakkat teminat ve f8l'lna:ıneeinde yazılı ""6ailt ile 
17 ŞaW bqamıuneol, eneli TüttL- mümkün okluğunu unutmama'· ~ar tdl Charlea Jl'oky f6yle d.I • temilatlllln iıışut pr-0gnunı, 

a...ıe illielW •-~· " yor. müsabaka talinıatnamesi ve in-
•. eri ...,.bı:l..ın Balıtarlo- &erektir. .Anl•bn-ı• obnalı: lehllk ... ~·. ....,.. lı""' bir ta&rru -lıtuıda k- • &~~ pat yerinin haritası, sondaj 

lllDl1uklıırma dair, Balıtu e6kı iltt - Abidin DAVER Ymln endişe ed..,.tı Yetti.ne elbet idi, pliinlan ve sair evrakı fenni- Bulgaristanda 
ırtnde, _... ile .ı.n. eıleD •-••ın •e hkat İn&'ilteftdekl dostları karşısında ~ • bö le bl od' d_...'cll · ••- yesi ihzar edilmiş olun böyle 
6&hrikl«in intlae ._ıtlir. Blllıtarlar, 1 1 M • 7 r şey mev • -a~ • Tür....,.e r 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

... ~ ae bllYuıta Tntdye tarafuı.- ta ya acarıstan Bota.darın mohalm olmakla berdevam mühim inşaat vücnde getirmiş 
- hlf bir -oye -- olaoadılr. • [Baş tarah ı inci sayfada] ılır. B-andan ı.a.,1ıa diin akşam Tiirkl - olduklarını vesaikle isbat eden-

Mulılevası itibarile ne lıadar müte • 
nzJ oJana olsmı b11 'bıe1anname, bir 
eok be:rn•lmllel ınua.h<ıdeleria lllltılıa

ııa. tihl tulaldaj'a bu bnııılı -- • 
11.1'<!$ Törid1e Ue BaJcaristan arasında 
ki do!<tıiık maahedesinl takviye ederek 
iki memlekriln sulhperver b-adel~rilıe 
ve ~ılılıh mentaalJ•~ .,Unat eden 
dostluk mlinsebetlerlııe yeni bir dolil 
teşkil edecekllr. 

ı.rı JıalıkmdMI ıı-tıtttnı mııhııf- Yenin te&hhütlerine sadalıt.I h&klund& }ere mezki'ır evrak meccanen 
edeedılenllr. Boan.. Buı,.ariotanın kom- Roma, 18 (A.A.) • (D.N.B.): en yülısek bir bynakl.aıı alman müla-
llllan &nlıy-""'dır ki Giornale d'İtalia gazetesi ~ sa- lea ıud.ur: verilir. 
ı.ıc bir lbUlit lblimallnbı :.::.::=: tıları yazıyor: Türltiyeye dainı& ltimaduru• •lmwı :i: - Alakadarların vesikala-
lerlnl n lbtllUlannı mıiılellih bir mö- Türkiye ile Bulgaristan arasın- .,.~ olac&ktır. Zira Türkiye yaptıfı tea.ıı- mu bir arzuballe birlikte: 
daluıle De lıalletmtlt için bir hrsat ola.- d . d huUerin B117iık Brltanya ile akdetUil •Başvckiilette müteşekkil A-
_._ d·'-"-='-"e •-"'••1r, ~·,. ıt· - ak:i anlaşma Balkan evletleri si- .-mi le&lıhüUere aykırı olmasını lıa - K b' K . 
-· ... -- ...,._ ~~ u t' · İngiliz' ""-·- nıt - a ır omısyonu Reisli-
-1erde Bafvel<il M. Fllol- bir nut • yase ının nw.wo ve yazyi:kin- bul eimlyocektlr, 

d kıırtuld • t "t 1 ~" ~... •- ı ğinea göndermeleri kan eder. 1mıuJa. tam bir 'nAlı He llilB olonan bw en ugunu eyı ey emek ~~Y ·~ ca .. ~i Türk yonla ahdl r So!ya. 18 (A.A.) - Hans ajansı bil-
~. 11 hl>U tıeyıuımm b 1, ,.en1 tedir. Bu anlaşma iki 1™ınlleket a- ve<lbeleriııin 7alnı• ııotazıan f&allülı. Komisyon, ehliyetini kafi gör- dlr:.,or: 
bir teyll Jı:wyydl alm,.ı.r. rasındaki münasebatta 'bir salalı eltıibıl ve Sovyrl RllSJ'& Ue düğü kimselere en kısa bir :ıa- Salih.iyeUı mahfiller, Törk • Bulgar 

11 Şab&t boyuna...-ı, lıoıciiHil . a ıblr 0 '-•7& dı.yanchtım hatır - man zarfında müsabaka evra· hükiım•tleri taratından dün oğleden 
ııarflar lçlncle, •• veya. bu tanla oeke • ve \karşılıklı ~~rensıalp menfaatleri- !&im.alda, falıat dlter clh81<11 kını teşkil eden dosyanın bir sonra ayni zama.nda neş...,dllen anlaş -
tt1r

1 
türlü türlü td.str edenler olaaaktar. nin nazarı iı.Nara ınınasına pek Türkiyenin haya.ti mofu.ilerl &eh.. mayı '" sureUe tefsir etmelr.ıedlrler:. 

Palıat Ol11ID Töıitlye ile Blllcarislanm ziyade yardım etmektedir. Anlaş- cilt altına clu,tötü lakcllnle mnhan:be nüshasını gönderecektir. Ehli- Tii~iye Bn.l&'art.landa ...,...,y&n ede • 
lw1ılıı ııln;reU....-, ıeea..;. ve lhtl _ ma harbin bugünkü safh~ında edeoettnı l>llıllrmlt bulımd.ufunu lıay • yeti kafi görülmiyenlerin ve- bilecek ve kendi emn-'yetini doğrudan 
liflarda ne k•ndileri, ne do B&llı.anl&r b nd aki kişaf d deylem.elıı..dlr. niki iade olunur. doğruya tehdit etmiyee•k olan badlı.e-
~. hl<' bir meıılaat ~ elme - u an so".1' . in. . ın a hususi Dally Telecrapb pzeleoinln dl]>lo - 4 - Miisnbaka l/ll/19U ta- lerin zuhuru lakdlrbdo bitaraf kala -
inekte olöklanna delilet eden :miıJ&. bır ehemmıyetı haıznd. İtalya iki malik muhabiri, Türlı: • Bula'ar delı:Q. oalttı 

l k t 
· · dek rihinde hitam bulacağından r. 

omdan ••lı ...... a\, bOf yere dhin yor- meme e e vazıyetın i 'bu te- ra.uenundan, Alm&nlar Bulgaristan yo- Sofya 18 (A.A.) - D. N. B: S>.bah 
- olur. Dlnı ohlata ıtlbl btaıtiiıı de vaıızuhu memnuniyetle karşlar. IUe timali Ya.ıaa.nlllalıa doiru Uerlly&- müsabıkların teklif projelerini u.tec:llorl Türlr. • Bulav dosUok ve 
a.ı mıiııiütD memldıet, vaat..ei, men • MACARİSTANDA ttlı Dedeaiaç. ve ~11n.lk cibı aevkul • o tarihe kadar komisyona göp- &demi lecavü• deklirasyonunun yalnız 
- Ye tea.ıılıüllerlntn leapiarmı yulne .. ••Yf me=llennl işgal cttlkl•ri lalıdlr- dermiş olmaları meşruttur. f Bulgarlslan için detU bıitü Balk 
•~te oerbeııUirler ._ Balkanlar<la Bu.dapeşte 18 (A.A.) - ~urk • de Türlılerin ~hl kalaeafı minasınııa __ __ _ nıemlekeUcri lehı 0~ eıı:mmlyeli'::: 
nizam ve saUui, milli -ıaauorınm Bulgar deklarasyonunun ımzası cıkanla.nuyacag-ı ka.naal.lndccllr. . · !bilhassa kay•I ve O;arel elmektecllrlcr 
- &dcletmekle mtitldllrtlrler. Macaristanda çok büyük tesir yap- Difer !anttan DaUy Telograph C& - ::~ maddi fa<klan vardır. iki memle· Zora ca•d0$lne .. üre, Balkan yarı.,; 

Blrblrlm.ise ve ttıı&tblanna b-""' l:rl m1•\ır ut.est ı..ma.katesind~. Alma.n. lslllU. ' ba.!Jk.a m.emJı-ketl~rle daha evvelce , Ml.Mını.n rk Jusmınd b nı, R tn al)'ellerlmlıo lamdır tı,lerel<ür Bat -. · dirlnd Trak bir ı yap oıdul(lan laahlıütleri loasrihaıı . m • -
Ml&rmm ela bize k::.ı••v-• hulao. "- Bu sabah gazeteleri, bu anlaş • ' . e. Y~ yı dınm !""'- mu.halaza etmektedir Türk'· . . b - dilmlşllr_ ki bu da :\.lmanya.nın ve Sov-

_, -.,,w Mcıı • • •. ıbıne musaıi arazı ohnadılmı ve Bın w ~ • ...,.e ıçın u :retler BirUj;lııln anuauna &ev&fu.k et. • 
lıaıdı:tt ........ !erini ıannedellııı. ma hakkındaki aıans haber!erını ,.:ı..ı mıntakasının saptuulan.bert daha nun manacı ••dur: fnıt;ı1ere ile ol..n k'~'- u•- . b anı 

b
.. .. k b ' d dir 1 anla.....,, b tün lbel il r'i mo ~. • ~ 0• ca•et.e..ı u "4Dl& Konferana uyu ır yere e neşretmekle .. aerbest bir hale l'elmlt olan inıUu ha· . sı u vec er e me kal Ue iki memleket doslluiuaun kuvvel 

Muhabirlerin telgrafları, mütteii - jva kuvveUerinin Ynanlsf&Da kudretli lmbla.ldadır. Bul~aristanın, bu bükme ta- bulacağını yazmaktadır. Büyük bir 
Beyoğlu Halkeuinden k b . di l tik . bir ••kilde yardım ebn il. ıueno bu olacak abdı vecibeleri molnammrn 

2012/ın•ı .,__ an, u yenı p oma veıııkanın 1 • · bUin hl 0 ıl kl harple ııa.;ıamış olan bu d05iluk daha 
.... .n<eşembe gilnü saat cenuıbu şarki Avrupasında.ki siya • lundutunu kaydeylemek.tedlr. tıir :;'ürlt r n:J • ı ~ardan ııa.k~ yok !buyuk bi; harple le<odJ~ eclllmlt bulun-

18 de Evimizin Tepebaşındaki si havaya ciddi bir ferahlık getir _ ~uhanir Ya&ıoma liYle - edl- ı 7..tl,. lıen~ h r:;'; :.:='rı., ki : maldadır ve ~lit.balde daha iyi mey. 
merkez binasında Prof. Kemal E- . .. . . 17or. 1 ı.y • • tev valar vereccklır. 1stan mış olduğunu ve sulhun tarsınıne Toalıhüterine sadık o!&n Tiirlıl;re, c!lı olunac~ bir la&rruza krşı lı:oymak ., Zora ıazeı .. ı bu yeni de•ıara..yonun 
min 'Bara ı&rafından • bulda ınül!ssir gurette yardım edeceğini liıaqan laamu:una ~· Yunaatst:uıuı :=..ımdalı.~ ulm ve kararanı ne de • iki memlo•din dlit•r devlellcrıe ol..; 
=~-~~~.mühim bir lı:aydeyleımektedir. lmüdafu.sm& rırı.mtJ o!&n İn&'Utereye Ya&i et ~~'!1alır ~e bin,.~al1!7h münasebellorl İil!erlne tt.lr ebni.Yece • 

g·~ ..,,.,,~~ Diplomatik mahlillerdeki dü ollnde olaıı lıer y&l'dımı 71'-81ı:t& de • ı· J' erece e de.,.t1rıoes. !ini lu&yıleylemekledlr. 
, .. vam edecekUr Atma.nla.r herhalde bu an••şma11 MiJı Efk · · kşa. 

Nazan dikkate ııfincelere ıgöre, bu anl.8F8:1ın im- Türkiye ..ı7 ... etınln ıtenlş milı.yıu;ta Sov Yer tçtn blr muv•ffHlyel ırı.ı ıtösler - t 1 .·8;; ':1-~ye veda kl m gaze
Çemberiitao Vezlıhanı caddftlnde 18 2 ıuısı •Balkanlarda İngiliz diploma- /1.ı potilikasmm leslrine JWU"1la bulun- mote ralışacaklanlır. Çünkü Bulgarls- .e erı r ugar e arasyon'U 
numanllı B. Yusu1a alt bulm:ıaa w/.. ai.sinin bir gerileyişi• olarak tefsir 4atunu l'Öulen Uzalı: bdmam&Jr mun.- tand&n _Alman ltıl'alan Uerleyecek 0 • ile meşgul omakta devam eylemek-
kal dfikkAnım 18/2/1141 tarllılnden ·u _ edilmek IAzımdır. fıl< olur. Türk Botuıarmm oerbestlsl lnrsa Ttirklycnlu de melhuz bir hare • tedır. 
baren devren teslim almı:ı buluo~o - Sofya ile Ankara arasındaki mü- Sovyetıerl JJek ziyade alii.tı:a.ıar eden ketin, be_rl&nıl eder &ibl ,cizüküyor. Hükümetin organı olan, •Dnes• 
rum. DflJıldlnm ...ıı:ı aabihi Bay Yuauf- betl . dınlatılm b' bir prenslpUr, Ve on AJman-Sovyel u ,Fak&I Türkiye asla böyle b.T harekete hulasaten diyıor ki: 
tan herhaocl bir alacalı _...,.,"' olan nase e:ın ay ası? . il - la4mal&nnıla Boğazlan Almanyıuam lıon 'Ce<-~•~ hUSU-"1Utda taahhüde l'irmlt B k lı:lmeenlo bir hafta lıadar ~ bassa eger bunun netıcesınde 1 lrolü allına lao:ran "" Sovyetıer tara - dei'ildır. Ancalı: ban caulelor böyle u deklarasyon, fe'<'. alide ehem· 
- mllracaa~ Türk • Bulgar hududundaki kıt'a. fmda.n da kabul edilen hü~ümlcr mev- bir lhllmalden teemmülsüue bahset • miyeti olan bir diplomatik vesika-

- J[ap tar çekilirse, Budapeştede Balkan- eul oldufunu zannetUrebllec:ela en kü _ mlşlenlir. dır ve bunun mesut neticeleri ya-
__ T_A_M----~==..!:::!!...- tarda İngiliz siyasetinin ciddi bir eük bir em..-e dahi mevcul deflldlr. Hiç •üphe yok lıf Alm•nlar, mer.ldlr an kında kendisini göstermekten hali 

AVAR ıayıflaması olarak tefsir edilmek- Bununla. beraber Türkler, Balra~lar· )aşmayı kendi bakımlarından tefsir e • kalmıyacaktır. Bu, Balkan meınle-
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dir 
dan muhtemel mulearrulara Ulılıak derek Y111tanlstana karşı yaı>t&ı.Jan si- Jt ti · · b" tün tel h.hüml. • · 

te ' ,.anı Türklyeye ıtettkse Yunanlslana nlr harbinde bir propaıanda UeU ola- e erının u. e erı ıza-
Yabancı mÜ§ahidler arasındaki karşı Almanyay& J"ardını etmlyoceklerl rak kııllanacaJ<lanlır. Almanların isle-· le etmek, bütün engelleri ortadan 

kanaata göre, anlaşmanın manası lıal<lı:ında vald aiınmıt olmaamı cllplo - medlklerl mnlıa.lılıalt olan b!r ••• varsı. kaldırmak ve iyi komşuluk müna
gerek Berlinde gerek Moskovad~ mat!k. bir mn~a.ffakıyel oı~~k lelii.lı:kt o da bilh...,. lıaVl'alı bulnnmadıkıan sebetlerini idame eylemek azmini 
d . . telakki olunacaktır z· b edebUırlor. Türkiye ile Bayiik Brilan· ~~ısta.na 1ı...., bir ~il seferiye bir kere daha tebarüz ettirınekte-

a ıyı . .. · ıra, u y r.rasındalı.I ani- mahfudur. Tür condermek pbl tehllkcU bir leeşbbas- . 
anlaşma, bır Turk - Bulgar anlaş- kiye her türlü yeni taarnua kal'fl kale le Balkanlarda lbt'.iiflar çıkannk•ır. dir. 
mamazl.ığı takdirinde ortaya çıka. olarak lllıoakladır. Binaenaleyh Almany&nın, Ymıanlslam Slovo gazetesi diyor ki: 
bilecek bir Boğazlar meselesini ta- Londra 18 (A.A.) -"- Röyter aJansı - İtalya Ue mliıılerld hlr soDı yapmaJta' Türk - Bulgar deklarasyonu, gü-
namile bertaraıf etmekde ve nın diplomatik mu.harrtrı yazıyor: sevkelm•k ümldlle eln.IT harbini fevka.- nün en mühim hAdisesidir. Bu her 

1 d d Y 
Türk ve Bulgar hükiimeUerl laralm- ücle şJ.ddetlendın.-tnl beklemellyls. d 1 aklıs !imin b' zaf 

a71li gün saat 11 de mezkur komisyonda hazır bulunmalan IAwndır. 1" 
c909> ,tl 

IST ANBUL BELEDiYESİNDEN 

Tahmin İlk 
_bede __ u""· -~teminat 

1145,00 58,88 Temlıllk işleri için alınaeak Gepre, ta....,g., yem ıori>""' 

990,00 74,25 

1348,77 101.1e 

2600,00 195,00 

671,60 60,37 

2421,00 181,58 

3960,00 297.00 

IAf, süpıirge sapı ve 1_4!'81 sapı. 
Haseki hastanesi ameliyallıaneoine yaphnlaC'.ık ili 

ta'kim kazanı ve teferrüatı. 
Umumi bahçeler lhtiyacı 1çbı alınacak muhtelif c•ns 
ı.ım. 

Karaağaç rnüessıesa'tında çalışan memur \'C müst.ah<letf. 
ait muhtelif cins camaş.ır ve elb~erin bır sene Z3rr; 
yıkanıp ütülenmesi i~i 

Bakırköy kaymakam lığı ve Beledıye şubesi 1!ud<irlill" 
nasındaki su motörü ve tulumbasının değ.i!tlrilmesi. 
Hasekl, Cerrahpaşa Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar ~ 
nesinin yıllık ihtiyac için alınacak: 1345 kilo tereyall-,, 
Karağaç müeasCS"ntı et nakliye kamyonları için aıınac 
adet dış ve 22 adet iç rnstik. 

Tahm1n bedelleri ile ilk teminat mik.tarlan yukarıda yazıll işler uyrı 
atık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat 1'.tiidill' 
kalemiode görülecektir. İhale 26/2/941 Çarşmba günü saat cH> de P< 
Encümende yopılacnktır. 1.'alipleı-in ilk teminat makbuz veya mektuplafl 
raağaç möes...c;esatına ait çamaşır yıkama işi i~in &arlname mucib ·ı.cc 1 

l:izımgelen vesika ve- 940 yılına ait Tjcaret Odası vesikala:He lah1e g1ni1 
ayyen saatte Daiıı1i F.nciln1ende bulunmaları. (1032) ___./ 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
depoutoS" 

Et>as __ Yer.i_ ::::--------=Kıym=•=e:.:ti,_· _,N:.:e::.;'c."ı,_· __ A-1esahası ___ _ 
452 Beyoğlu, Kamerhatun mah. Tapu sene .. 

dine gore E.•. Topçular sokağı No. 
es. 18, Ye. 20 16796.- 463 M2 ya-

pılan m a
baya göre 
388.36 M2 

Adresi ve tat.uaı. yukarıda yazılı gayrimenkul, ııe1in para Ue ~· )' 
lı zarf usulile şubemiz sabş koırusyonu huzW'unda saWacaktıt. 
4/3/941 Salı giınil •aat on dörtt<>cllr. 
İşbu emlaki satın alacaklara sntış bedelinhı bir kısmı mevzuatımJZ dsl= 

de ikraz edilecektir. 

İsteklilerin §ubemiz emltüt servisine müracaat eder~ tafaiJilt aımalatl 
bir lira muknbilinde birer sarmame edinerek. ahk.lmı dairesinde ~ 
decekleri tekli! mektupl;ırını bildirilen gün ve sa.tle şubemiz sat.ıs kO 
nu veyahut Uıdcli taahhütlü olar;:ık mezkUr gün ve .saatte şubemizde bu): 
mak Ozere postıya vermeleri bildirilir, •858> c1055> 

inhisarlar Umum Müdürlüğünde., 

Cinsi Mlkt&n ı:ımıtme tekli su~ 

Gelincik üç bobin 250 bobin Pazarlık 16,30 
Saz üç bobin 281 bobin > 15 

1 - Nüml.Dle ve şartnameleri mucibince yukarıda cins ve ~ 
yazılı <2> kalem eşya müteahhidi nam ve h.,.alıma pazarlıkla satıJl alı 
nacaktır. 

il - Pazarlık 24/II/1141 Pazartesi günü lıizalarında 7azılı gaall<~ 
Kabataota levazun ve mülıa7aat şubesindeki alım komisyonunda ~ 
lııcaktır. 

III - ~r1name ve nUmuoe ıözü geçen ıubede göıiilebllir. ıJil 
rv - I.steklilerin pazarlık iç.in tayin olunan gUn ve saatlerde ~ 

ırdttek.leri fiyat üzerinden C1o 7,5 güvenme paralariyle birlikU! mc~ 
komisyona müracaatları. c919> 

ya nız evam e en. unan mesel.e- dan neşrohınan mühim beyanname bil· Almanlann hedef ve plllnlan mütema- §ey: en evve e ır e-
sini tamam.ile tecrıt eylemektedır. illi bir ad•mllecaviı• p&iılldır. Ane&k, .U:.en daha barls bir f<'kil almaldadır. rıdir. 

----------------------------- 1 - Mütrroat füte.i mucibince 66 Jqılem .ez.ay; bbbiye açık el<Silıııı' sulile asaiın alınacaktır. 

/mış, Macideye uzatıyordu : _ Bu kaıdar yaş, bezle silinir, Uzak şarkta 2 - Muhammaı bedeli 650 lira ı::uvak:kat teminatı 48.75 liradır. -<" EDEBi ROMAN:95 , 3 - Eksiltme 24.2.941 Pazartesi günü saat 10 da Kaba'·-'a LeVl"' 
- Macide hanını, şu ceketin ya- kurulanır gı'bi deg"il... Bunu [Baş tarafı 1 inci sayfadRl 111 ....,.. 

Ç O B A N Y 1 D 1 Z 1 
übayaat şubesindeki alım komisyonunda yapilacaktır ~ L şını bir kuru bezle alıver. mangala tutmalı, yahut, soba ke- tavassıt olarak harekete amade- 4 - Liste sözü geçen $ubeden parasız alınabilir. · 

Sadiyeye dÖlM!rek: narına asıp, öyle kurutmalı. dir.. 5 - J!leklilerin ekşiltme için tayin olıman gün ""' saatte % 7 5 
Ycn:an: Mahmut YESARi -Affedersiniz, huzurunwxl.a·ce Numan kaptan, ~eti alıp mua- japon gazetelesi ise İngiltere ve paralanle birlikle mezldlr komisyona müraeeatıan. d24t> 

... __.. h 
1

• d k. di 

1 
1 

ki . . . ket çıkarıyorum amma ,emretmiş- yene etti: Amerikaya hücuma başıam:ış1ar- tnaabw1 botın.t ı.... _,arhılım • Hayır sevenle' 
..,,nuıve.n ııa .~ ıgın a ı van. kurutalım ... Is ıı ık ıçınıze geçe- tiniz de... - O k&dar ıslanmış ıını? Vay dır. cı.a: 

hane saat~ yedıyı ça~ğa ~aş~- cek, hasta olursunuz .... Soğanlık- Oturarak anlatma. ba !adı: oanına, öyle ya ... Artık onu, otel· TİCLRET MtlZAXEltELEltİ Bir borçtan dola 1 memun 01 _ Cemiyeti . 
mıştı, Sadiyenın kalbıne garıp brr tan, Yakacığa gideydiniz, hem da- H' 

1 
ak' ~ ~ h de kurutturımah ... Hoş, otellerde BAŞLADI rıı · 

1 
. up po. İd H ' f defi· 

hüzün çöktü. Bürhan Şevket, ye- ha yakın,· hem d ğın t tul - ıç ne o ac ... ac e anım de eteş bulmak ayrı bir meseledir. I Batavla 18 (A.A.) - japonya ile ti- y~ çevrıbneslne karar v<!t'ilt!!l bak· are ey e ın 
e ya ura u - söylemedi mi? Buradan çıktık. Sadi ekin k. d . . carel milıı:.kerelerine yeniden başlan • kaliye eşyası Gala tada Kemanlrel Ka- Cemiyetimiz ldi surette uıntlııı' 

dide eve gelir, dokuza kadar otu- mazdınız. Tıpış t~rş yürüdüık. Ver elini So- ~el ç . e çe ıne :'°11 .u. tm.aktadır. ra Musta.fu pa~ Mumhane caddesinde •11 10/Marl/941 Pazaı1esl güı'O 
rur, sonra klübe giderdi. Hiç bir 1 Numan kaptan, mendille fesini ğanlı .•. Kartaldan arabaya binıııllş - O e .~ mı gıdec~ · Öğrenildltine gör•, Japonların makul 61 No. ıu düklılncla 22/2/941 CUnıar - 15 de cemiyet mertı:..ı, Bahçei<•P'..:J 
ölüm, Sadiyeye bu kadar tesir et- ·kuruluyordu: tik, Hilmi efendinin önünde in- - Tabu ... Bu vakıt:e, ne tre_n taleplerine muvafakat edilecek, fakat lesi ffuıü saat 18 da birinci arttırma han 6 ncl lıat 87 nu_marada .,.V; memişti. Bu öyle bir ölümdü ki, ı -Kartaldan trene atladım, hava dik ... Zaten dadı kalfa da bizi var'. ne vapur. Yalkacıga nasıl gı- gayri makul bülün talepleri kat'! su • surelile .. tılacaltbr. J,fezlulr ı:ilnde % ıyazıh rumamey:I müzakere e~,ı'] derım? Akııarayda tanrdılklarım 'rette reddolınuu>aktır ""'ra loplanacağ:ındilıl mukayyet ".ı'f 
mezarı, kitabesi ayakta, yaıııyordu. açıktı ... Köprüye çıktığım zaman bekliyccekti. Elimle teslim ettim. ·.. ld h be · 75 flnl bubnadığı takdirde 25/2/1141 rın rnezkür saatte lçtfma nı•~" 

M 
. . . Jb' D" d" 'diın f 1 ı· var amm.:ı, evve en a r verme- Sal .. .. . t :11t•--ı ha bul la ı n• ol"" acıde arasıra odaya gırr>0r, ya ır ela gözlti yalhnurdur aldı Fır- on um, ge, .. ne er ere uzum d>m . di k d ta'b t ı runu aynı saa le u" arttırma zır unma rı r ca ve ~n 1 

unutulmıış bir tepsiyi, fıncanı alıp 'tınayı hesap etmiştim ~·~ bu kalmadı bile .. kıpırdanacak hali lbir <l!ıı;:ak ~ay!vd: ;;ı.ıar an ~ Almanya ııe ııablacatı ııln olunur. ıuzNA.'4Eİ Mtiz~~~ 
çıkıyor, yahut yemek, sofra, ıç· in k d ' . mi vardı. Görmüyordunuz. Salata b ba lin' ... [Ba• tarah l lnd sayfada] 1 - 1~40 yılı muan1e1At •• il"ı a ar yakın tahmin edemeınış.. 'b' im şt a nın e ı... , ZAYİ _ Askerlik vazlyetimJJı kayıt.. aid idare hey'eUnlo 
bir şey soruyordu. tim ... Aldırmayın, biz vardiyada gı ı 0 u u. . . . . .. Yağmur, şiddetini arttııım••, iri SalAlıiyettar İngiliz mhaflll, Alınan- raporunun oku. nma11 ve -• Tr l b diki B h -. lı bulunan nütwı ~•remi za:yi •I • 2 940 ı lı ilAn ıill .,. 

Numan kaptan pa<;alarmdan su· e saihnakla g"rdiilc . dik ene nası ın erını, ur an 1ıanelerle camları dövüyor fosfor. yanın büyük tikiinin matlilp olan bU- . - ş Yl b çosun ;.s.ı" 
!ar akarak, sınlsıklam bir halde n S eli ~r1 ° .. ' geçır • Şevketin yollarda kalı haykırarak, lu kalem gezdiriliyomı ' 'b' /tün hedefleri sillha mürcaat etmekai- mlştlm. Bu k....., ırıem.leket1mden yenı ırwısı w idare heyeti 

a ye, goz erını indırerek: etrafına alık alık baktığını rde . . uş gı 1 per . ıın elde etmek oldul!una dair olan bu niltu.I iıMl<ercsinl çıkartmış olduilum • mürakıbın ibrası. # 
gelmişti. Sadiye ,ellerini ~turu _ Bugün ..• dedi. k d ka _ t ' peha delerın ukasından ışnşek parıltı· lhberlerl büyük bir ihtiyatla karJI}a- dan uluıri vaıiyrilmin .,eni n~ toıııı- 3 - 941 senesi bütçuinlD - / 
yor: • ar asın a · ragoz oyna an ya- ları aksediyıordu. Sadiye ani bir mak tvsiyeslnde bulımmullard&r. Bura- . . kabulü. ~.J 

_ .. .. .. Durdu, faz.la ~rınaga cesaret e- iller gibi elini ensesine, dizine vu· düşünceye dalmıştı Numan k da umumi temayül, ııu merlı.ezdedir: keremde luıydedilmrk üzere Beeıııtaıı ---. ::.: . .::;. =:::..1-----?Jefl' 
V.allahi pek uzüldum, Numan demiyor gibıydi: rarıılk anlatıyordu. tan bugün Sadiye .i ·n orulm ap- Almnya, tevebbilslerinı aadece bir ili· yabancı aak.erlik pıNeine müracaat .... Sahıbı •. ~· z z E T, rabll~ 

bey, dıyordu, Ne kadar ıslanmışsı.. _ Şey ... Nasıl oldu?... Macide; onun ceket.ini ı;ıetirııniş. ısla~ı. Şimdi çı '1:ı Y h vııı:· nır lı&rl>i hattldtına haoretmiye mu- de<'eiim. Dlrektorll: Cevdet K• l#'",I' 
1m!. Bari cek.etinW ~6~-·- da N k tan ceketini çıkar- ti· · ' on(uDahu a ' vaUalı:. olamadılı lakdlrde askerlerini 121 tloi:mnl• Malatyalı Baaıldıp yer: •Son 'fe 

..--... wnan ap • a var) 1llcrl oürmin tereddüt elmjye<eklir. öm.tt oflu Ali Artea Matbaası 


