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SAYFA -Z 1 K O A M ___________________________ 2_4_- ~UBAT -=-!!~ 

Üç ayllklar 1 Mevl~vilik Nedir? 
f CelAleddini Rô.mi Kimdir? E_mla~. Bankası tev-
'- . . J zıata uç Marttan 

Yazan: ZIYA ŞAKIR itibar e n başlıyacak 
-5-

kendinize bendettiğinizdeıı dolayı, ı laıı SultanülUlema, bu teklifi r.,.ı 
bu anahtarları da size gönderiyor- etti. 
lar. Hükümdarlıjiını.ıı, hangi gün - Biz, verdiğimiz karan boza. 
ilan edeceğııizi sual bu~·uruyurlar.• cak kadar zarıi iradeli insanlardaa 
Desin ... Bu sual, vaziyetin ehem· değiliz. 
miyetini, (Babai Veled)e izah et· Diye, ıruinalı bir cevap ile mu· 
nıiye killi gelecektir. kabele gösterdi. 

Emlak ve Eytam bankasından 
Mart - Haziran üç aylıklarının tev· 
ziatına üç Martta başlanacaktır. 
Askeri malüllere tevziatın diğer 
maaş eshabına tercihan bir Mart· 
ta başlanması tekarrıir etmıştır. 

Bu hususta hazırlanan listeye 

Tuna yolu Martın ilk 
haftasında açılacak __________ , __ _ 

Bu yolun açılmasını müteakip ithalat 
ve ihracatımız genişliyecektir 

göre 1 Mart tarihinde saat 8 iliı 9 
Diye cevap verdi. * · Bah arasında Eminönü ve Beşı ktaş, sa- lkincıkılnun ayında donmuş olan Tu- ki ithalAt mallan 'I11ı1C17eYe sevt<edilı&-
Fabreddin Razi'nin bu bulnşunu, ai Veled, ailesi ~fradını top· t 9 ·ı· 10 d F t 'h t 10 · ı na nehrinin bu yıl ticari nakliyata daha oek ve piyasalarunızda mObim milı: -

Cel"leddı'n ~"ebnıet Şah, pek be- !adı. Üç yüz mürit ve talebesinı' de a ı a arasın a a ı ,;aa ı e • '" il arasınad Üsküdar ve Kadıköy, çabuk açılacağı hakkında ~hrirnizdeki yasta ferahlık ba§lıyacaktır. 
ğendi. Anahtarları saray naurına maiyyetine aldı. (Belb)i terkede- t 11 .1 12 d B . 1 E al!kadarlanı mıılüm~ı gelmiştir. Daha Tuna tariltile getirilecek mallar me-

. . 1 tal' ek ( . . . saa ı e arasın a eyog u, - . did hrin b. k 1 ri deki . teslım edıp lazım ge en ımatı r Nışabur) şebrıne gelip yer- . d '. 
1 

.d .. l"kl . d şım en ne ırço yere n yanında Izmit kağıd fabriltasına alt 
' (Bab • V led) leşi' B' da ikam '".lP ve ıger ma mu ur u, erın e buzlar çözülmüş. ve bazl kLStmlar tayya- 500 bın' liralılt sellu"lo··z bulunınakta~·-. 

da verdikten sonra, aı e • ı. ır müddet ora etten k ti k • ı·ıı ted. t = • . , ay1 ı as erı ma u ere ıya ya- re bombalart ııe parçalannuştır. 
gönderdı. sonra (Bağdat) istikametıne doğru: 1 kt B 'ld . . 1 .. tt Bu itibarı.. Martın ilk haftasında nak: Bundan başka evvelce Macaristana sev-

. V 
1 

d .. 
1 

• k . . pı aca. ır. ı ırı en gun ve saa en '·edil ile d · 1 uk b'l d nl Babaı e e , saray nazırının soy· yo una devam etti. Yükse ılım ve ,,_. 1 ak .. tl eli liyata başlanacaktır. ~ en P cmır ere m a 1 ma e 1 
d ki .. b" "k b' d'kk 1 ,,_ f 1 af sonra v .... ı o ac muracaa ar • B . le eş bı' lı'ğ! namına Macans· tandan yola le i erını uyu ır ı ate uı.a· azi et şöhreti her tar a yayılınış ... h . 

1 
, .b. 

1 
u hat ile ihracat yapacak tacir r ya r 

ledi. Sonra, ç<>k manalı bir ifade olduğn için her uğradığı şehirde 1 gert·~ata\ s~ ıpk~rı ~'· 'ı mu·~~e ~- daha şimdiden hazorlanmı , J a rdır . Neh- çıkarılmı,ı olan madeni eşya ve çiviler 
·ı .. 1.. 

5 
d' · . d ihf .. t ·r V'. ye a ı U u aca ır. ıvı mu e aı , rin nakliyata açılmasile ik i ayda.nberi ııe bu mallar n1eyanında bulunmak.ta-

l e gu um e 1· . . ~n erece ıram gos. ~rı ıyor. e eytam ve eram ilin maaşları ise 3 beklıyen 2-3 mi.l,yon lira kıymetınde - dJr. 
- Şah ~1 azrenltlerının maksat~1 - 1bırçok yerlerde, keudı.s1ınekkonak- Martta başlıyacaktır. 1 ı 

w tamamı e a adım... Taınamı e ar, medreseler gösterı ere orada 

müs.terih olsunlar. Dünya saltana· ikameti ihtiyar etmesi rica edili· Kasapların yap- MÜ r aka be Bü-
tında, zerre kadar göziım yoktur. yordu. Fakat Bahai Veled, bu rica- p O L 1 S 
Cuma günüoe kadar müsaade bu- lan nazikane bir surette reddedi- - . - -------- f_ıg"' ı ş ı" k a"" y et rOSU memurları 
yuraunlar. Bunu, kendilerine ishal yor, zihninde tasarladığı programı 
ederim. tatbik etmek için, yoluna devam Arkadaşını yara'fadı 

Diye, mukabele etti. eyliyordu. Şehremininde İbrahi.m Çavuş MÜ r aka be komisyo- Kontrol memurları 
Saray nazırı bu cevabı Celnled- Böylece, (Bağdat) şehrine geldi. mahallesinde oturan Mehmetle Sa-

din Mehmet Şah'a getirdi. Gerek Şehrin bütün hükümet erkiinı ule- im Saray meydanında 101 numa- nunda tetkik edilecek 20 ye çıkarılacak 
Şahın ve gerek Şahı (Bahai Vcled) ması ve halkın münevverleri ta. ralı kahvede iskambil kağidile o- Fiat Mürakabe komisyonu ya- İstanbul Mürakabe Bürosu teşki· 
aleyhine tahrikte bulunanların iç- rafından istikbal edildi. Şerefi ile yun oynarlarker aralarında kavga rın Mıntaka Ticaret Müdürlüğün- !atında çalışmakta olan memur-
lerine bir merak girdi. Acaba (Sul· mütenasip b:r yere yerleştirildi, km S . M hmedi ak 11 "ğ k 
tanülülema), Hanem tahtında gö- Bır ay kadar burada kalan (Snlta- çı. dış, aım t e d ç ıl e gotır· de toplanarak asaplann toptancı· .!arın adedi fazlalaşmaktadır. Büro· [ 

sun en ve sır ın an yara amış lar hak. ındaki yaptıkları şikayetle- ya bu hafta ı'çın' de yeniden u" ç me· 

Çiftç~lere 
tenzilat 
Münakalat Veka
leti i ş s iz zira a t 
amelesi için ucuz 
tarife yapacak 

Münakalit Vekaleti işsiz çift 
ve ekim amelesinin istihsal ve 
ekim zamanlarında toplu bir 
surette bir mıntakadan diğer 

mıntakaya ucuz ve kolaylıkla 
seyahat edebilmeleri için De
miryollnrıınızda bazı teozilat
lar yapml\_Vt düşünmektedir. 
Ziraat Vekaleti de iş arayan 
bu vatandaşlar için mühim ted· 
birler clmaktadır. Her taraft.a 
işsiz ve boşta bulunan ameleler 
Ziraat müdürlüklerince tesbit 
alunacak ve bunlar gruplar 
halinde ve görülecek ihtiyaca 
göre muhtelif ekim mıntaka· 
!arma, bilet ücretleri Ziraat 
Vekaletince verilmek suretlle 
sevkedileceklerdir. Devlet De
miryolları İdaresinin sanayi 
mıntakalarına amele sevklerin 
de de mühim kolaylıklar temin 
edet"eii haru...r •h11mıshr. zü olmadığını nasıl isbat edecekti? uültilema), şehrin en büyük cami- y 1 G b H t h · k 1. 

Y k b "tün' tal b .. ·tı ... d (B 1 . Ş 'f ) . f . . ara ı ura a as a· anesıne a • rı tetkik edecek ve noksan fatura mur gelmış· tir. Bu aybaşına kadar 
1 o sa u e e ve murı crını ın e, esme eı erı e nın te sırı . · k · kas l '--------------

! ıtınd il · ı 1 d ak .. ·ı k ' . d' D' 1 1 . b dırılmşı, Saım yakalanarak ta.hki- tanzım etme suretıle apara Büroda çalı•an kontrol memurları 1 . e a an s a ı an ırar o guıı ı e va ıt geçır L ın eycn erı., ay- 1 .. lO , h deli b akını 'f -

b . d b' b' kı . ti k . kata baş arulm.ı.ştır. ,YUzde kar a ır yan nın adedi 20 ye çıkarılacak bu su- M d 
ır en ıre ır )'am ve ısyaa mı re ere gar ettL to t J !" um1 ibtirJ d bu· ' U anya 

vücude getirecekti?... Bu kalabalık dinleyen kütlesi a· Yangın ba§langıçları 1 p ~tara uz u ar a ıretk piyasada satışlar daha sıkı bir 
sefer-

Bu endifelerle bir iki gün geçti. rbında, (Konya)daki Selçuki suı. Tophnede Bostanbaşında Ceza· unaca ır. surette kontrol edilecektir. 

Nihayet cuma günü geldi. (Bahai tanı (Alaeddin)in saray erkanın· yir sokağında Joros apartımarurun Okula devam et- Fiyat Mürakabe burosu 
Veled) cuma namazından sonra dan birkaç zat da bulunuyordu. ikinci katında soba kurumundan kadrosu 
mutadı veçhile kürsüye çıkarak o Sultan tarafından hnsu.i bir vazife yangın çıkmış, derhal söndürül- ar, iyen talebe 

leri yeni vapur
larla yapılıyor 

ll'Ünkü vaizini de verdikten sonra; ile Bağdada gelmiş olan bu zatlar, mıış" tür. İstanbul Fiyat Mürakabe Bürosuna 
_Ey mürit ve talebelerim! .• Ya· Konyaya avdet ettikleri zaman Lise pıtirme ve devlet orta okul yeniden dört memur gönedrilmtştir. Bu Denizyolları İdaresi eldeki va-

rın, bu memleketi terkedip uzak (Sultanülülema)nın bu vaizlerin· * Pangaltıda Şair Nigar sokağın· imtlhanlarında ·bütünlemiye kalan günlerde yeniden başka memurlar da pur mevcudü vaziyetine göre Mu
bir dirara hareketim mukarrerdir. den Selçuk Sultanına bahs~ttiler da Rukiyeye alt ve Anadolu Sigor- ve imtihan talimatnamesinin verdi- gönderileceği öğrenilmektedir. Ay sonu-,d~nya .vapur ~efe_rlerini haftada 
Her kim benimle gelmek isterse, Onun kalbinde de,. bu büyük alim~ ta kŞi':ketine 500 liraya sigortalı ~ç ği müsaadeden istüade ederek oku- na kadar kadro tamamlanacak, piya - dort gune ındırmış, yalnız pazar 
hazır olsun. karşı, derin bir hürmet ve tekrim du kandan 97 numaralısında 4 lı· la devam etmeden er~si yıl o ders· sanın daha sıkı surette kontrolü mum • postasına yeni bir vapur koymuıı, 

Dedi. husule getirdiler. 1 raya kiracı olarak oturan seyyar !erden imtihana giren talebenin bu kün olııcaktır. sair günlerde eski vapurlarla sefer 
Sultanaülülema'nın bu scizler~ Bahai Veled, Bağdatta bir ay ka- fısltkçı Cafer .. oğlu Habibin yaktığı yıl içinde talebe sayılıp sayılmıya- ----o---. yapıldığı için İstanbul · Mudariya 

ld b 1 1 t t t ki b kul 'd l · · tered İ b l l seferleri dört saatten yedi sekiz sa· herkese derin bir hayret verdi ... Bu dar kaldıktan sonra, maiyyetinki· manga an. 0 me er u uşmuş, e - ca arı azı 0 1 are erını - stan U tramvay arın 
rada bir refah ve saaret içinde ya· !erle beraber (Hicaz)a gitti. Ora- rafa sırayetıne meydan verılmeden dilde düşürmüştür. Maarü Vekille- ate çıkmıştı. Bursalıların birbirine 
ııyan, bütiin balkın kalblerine ha· da da kısa bir· müddet kaldıktan söndürülmüştür. t~ imtihan talimatnamesinin mü· da tek tarife usulü bu kadar yakın İstanbul ve Bursa 
kim olan bu gönüller padişahı, bir- sonra, evvelii (Şam)a, sonra da * Galatada Arapcamiinde Mek- saadesinden istüade ederek okula tatbik edilecek gibi iki şehir arasında münakalıi.tın 
oleııbire memleketi terkederek, ni- (Erzinean)a geldi. tep sokağında 33 numaralı apartı- devama mecbur olmadan imtihana bu kadar çok zamana tevakkufu· 
çin ıurbet diyarını ihtirar edecek· Erzlncana geldiği zaman, Vali manın 4 numaralı Bohor oğlu Ne· girebilecek bulunan bu talebelerin İstanbul Tramvayları İşletme U-ınun doğru olmadığını, bunun ge· 
tı.?... (Melik Sait Fahreddin)in zevcesi simin oturduğu dairede soba baca- 0 ku1:a1'iyle aıa~larırun keai~emiş mum Müdürü Hulki Erem Anka- rek turizm, ger ek ekonomi bakımın 

Fakat herkesin ona karşı o dere. ve kouyadaki Selçuki Sultanı Ala- şından yaralanmış, tedavi altına a- oldugunu, bu ıtıbarla t~l~belik s~- radan Kara büke geçerek bandaj ve 

1 

dan mahzurlu ve zararlı olduğunu 
ce büyük bir iman ve itikadı var- eddin'in birader zadesi (Tac Melik hal yetişilerek etrafa sirayetine :~tı.n~;u7~faz\~ı:ele_r~.ıeap ettı- sair bazı tramvay levazımının te- tebarüz ettirerek Münakal8.t Ve· 
dı ki, biç kimse bnnun sebeplerini Hatun) [l] lfahai Vd.od"e çok bil- meydan verilmeden söndürülmüş- gını a a ı ara ı rmış ır. . . . . /kaletine müracaat etmişler Müna-
arafbnnara lüznm görmedi. yük ihtiram gösterdi. Kendisinin tür. Ekmek fiyatı ucuzluyor daDrı~ı ıçıtn tafemt as!İarta bbaşlulatmıştır. kalat Vekilimiz Cevdet K~rim İn· 

İ . ,,. . h ıger ar an s an ramvay· .. . . . 
- Onun her hareketinde olduğu bına ettirdıği (İsmetiyyc medres.,.. Dü" •. b d I d Ankara ve zınır v.,..yetile şe - 1 . . t k t 'f . tem' . t t 1 cedayı bu muracaatı bızzat tetkik §UP &§ın an yara an ı . . . k . 1. arı ıçın e arı e sıs ının a -

gibi, biç şüphesiz ki bunda da bir si) ni Sultanülulemanın ikametine rımızde tek tıp ekme ım~ ıne baş- biki esas itibarile Münakalat Vekil- etmiş, Bursalıların bu dileğini çok 
hikmet vardır. tahsis etmekle beraber, uzunca bir Beşiktaşta Dereboyu sokağında l~ndıktan sonra ekmek fıatlarının iletince kabul edilmiştir. Tek tarife !haklı ve yerinde görerek Mudanya 

Denildi. .. Ve ertesi gün, Sulte- zaman orada ikametini rica eyledi. 18 numaralı evde oturan Mehme- bır kuruş kadar ucuzlaması ve 13,5 ul" . . b' . h 1 kta !seferlerinin hergün ve tamamen 
d ' ki 4 d G"l · 3 . ' k 1 ıus uıçın ırproıe azıranma - 1 

nlilulemaya refakat etmek üzere, Fakat Bahai Veled, hazırladığı ın zı yaşın a u er evin önı.in- veyhat 1 •75
1 
k~1:~şa ~d~sı uvvet e dır. Söylendiğine göre, birinci mev- !yeni vapurlarla yapılmasını Deniz· 

olerbal üç yüz kişi seçildi. programı bozmadı. Erıincanda. bir de oynarlcen düşüp başından ya· m; ~~ g':u "'.,1e .eb .ır. .. . J<i tramvaylarda ücret 7, ikinci mev 'yolları İdaresine bildirmiştir. Bu 
(Babai veled)in bn kararı, çar. geceden fazln kolm~~ "' ••·lik ralaıım.ış, hastahaneye kaldırılmış· . enıb 

1
1P e ~egınho .ur ~n mıka· kilerde beş kurıış olacaktır. emir üzerine, Mudanya seferleri 

çabuk Celileddin Mehmet Şah ile Hatunun göstermiş olduğu fevlı.a- tır. lıne aş anacagı ta mın ° uruna - T k • t hd · d b yeni vapurlarla, hergün; gidiş ve 
Fahreddin Raziye ve diğer haset- iade ilr.ıaıu ve .ııurama ıe~Ckt<ur l Tramvaydan dut •. tu'· tadır. a Si a ı a { halind im 

akse Ş ·ı ·ı· · • k ld ·d • k ld l dönüş se eri e yapı asına 
karlara tti. Hepsinin k; lblerin· ettikten sonra, yoluna devama baş- ı epçı ıgın te e en ı aresı a ırı ıyor b lanm tır. 

Kasımo. a,,ada oturan 17 yaşında aş ış 
ole büyük bir sevinç husule ıı;etirdi. !adı ... Erzincanın ( Akıjehir)ine gel- Şilepçiligin tek elden idareoi husu - ---<t~--

k, S 
A vram kızı Fart una Beşiktaş ta snuda hazırlanan kararnamenin Vekil- Dahiliye Vekaletince, bütün tak· 

Anca u.ltanülfilemanın bu ali· di. Kışı orada geçirmek istedi. Bun-
oenabane kararı hakkında uzun u- dan haberdar olan Tac Melik Ha· tramvaydan inerken düşmüş, ba- !er Hcy'etinden çıktığı bildirilmekte, 1si!erin hergün işlemelerini temin 

şından yaralanmış, tedavi altına a· bu~im veya yarın şehrimizd.eki alaka- için bir proje hazırlandığı bildiril-
11ttn düşünen Celaleddin Mehmet tun, büyük bir memnuniyet du)·a· lınmıştır. darlara tebliği beklenmekted.ır. . mektedir. Yine bildirildiğine aöre 
Şahın kalbinden yavaş yavaş o se· rak, orada yaptırmış olduğu büyük Tek elden ıdare edılecek olan $ılep- . . . . . ' 
vinç silindi. Onun yerine bir ne. bir binayı, Sultanülülema ile onun Ayağı kırıldı !erin istiab hadlerile miktarlarını ve ka husus ı otomıbıller de dahıl oldugu 
damet belirdi. Hemen saray nazı- ""'iyyetindekilere tahsis etti. Ve 0 _ • ramamede gösterilen hususları tesbit et· halde benzin satışları için vesika 

Kuzguncukta iskele cadesınde o- h · · d M tak L. rını çağırarak: rada ikamet ettikleri müddet zar. mek üzere şe ~ımız e ın a ıman usulü ihdası muhtemeldir. Taksi-

hal h 
. V 

1
_, turan 70 yaı;ında Mığırdıç kızı Mak l\<'islığı emrmde bir hey'et kurulacak - !erin bir gu"n tek bir gün çift nu _ 

- Der Ba aı e =Hazretle. fında da bütün ihtiyaçlarının, ken- ruhi , e\'inde merdivenden düşmüş, tı r. Hey'etin faaliyet şekli hakkında da l l •
1 1 rine gı.'t. Maksat, aıalasılmıştır. Bu- di tarafından tesviye edileceğim' MünakaUit Veikletinden emir ve tali - mara ı arının ça ışına arı hakkın· • sol ayağı bıleğinden kırılmış, Hay-

radan azinıetlerine lüzum kalma- bildirdi. mat beklenınekledir. daki tahdidin kaldmlmasına ait 
daryaşa Nümune hastahanesine 

111ıştu. Rahat ve lıwıur içinde otur (Dahıı vıır) kaldırılmıştır. 39 tramvay durağı kaldırıldı 
ııunlaı:. Denlerine ılevam buyur· 
Aınlar. 

Dedi. 
Saray nazın, Bahai Veled'in b

aağuuı koşarak Şahın sözlerini bil· 
ılirdi. Fakat artık kalbi lı.ırılmı§ o-

cı> Bazı eserlerde ct.meıı hatun\ cıı- Kazaen ayağını kecti 

(2) ~':.ı.':.:ı~.::ı~ıann istiUisı altın- Galatada Sarnıçlıhanda kundu· 
da bulunduju lçln, prklılar Ana- racı Ahmet Nalbandoğlu kundura· 
doluya (Dıyarı Rilm), (Bilidı 

1
. cı .bıçağile kazaen sağ ayağını kes

Rtlm), (iklimi Rllm) derlerdi. mış, tedavi altına alınmıştır. 

Tramvaylardaki izd.ihaınl hafifletmek 
maksadile bazı durakların kaldırılınası 
muvafık görülmüş, dünden itibaren, 39 
ihtiyart durak kaldınlınıştır. Bu sut"et
le seferlerde zaman kazanılacak, daha 
tazla seter yapılması temın edilecek • 
lir. 

kararın hemen bir hafta ıçerisinde 
alakadarlara tebliğ edileceği mıı· 

hakkak addedilmektedir. 

Boğaziçinin tafsilat planı 

Sehircililt mütehassısı Proet Boğıızi

'lnio iki sahiline ait tafBi!M pl4o.lannı 
tıımamlamıştır. 

Fatih Halkevinin 
kşusu 

Dün, Fatih Halkevinde 30 atletin 

iştirak ettiği 3 kilometrelik bir so· 
kak koşusu yapılmıştır. Çok kala-
balık bir seyirci kütlesinin hazır 

bulunduğu bu koşuda birinciliği 

11.45,3 ile İbrahim Coşkun, 11,46,6 
ile ikinciliği Aleko Hirisopolos, 

11,49,6 ile üçüncülüğü Cevat Soy-

bakır kazanmışlardır. Derece alan 
!ara hediyeler verilmiştir. Gelecek 
hafta da 4 kilometrelik bir sokak 
koşu.su yapılacaktır. 

ııı~ıı:~aA-J 
lngilterenin 

dilekleri 
Yazan: 

Prof. H. Şükrü Babai> 
~ okuz Şubat meşhur 0.
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~ kunu bitirirken İng'~ 
Başvekili Churchill ' 

yordu ki: •Bizim ne bu ylı, ne gel<" 
cek yıl ve ne de tahmin edebildiğı· 
me göre daha ileri yıllarda Anı•~ 
kalılaruı fiilen gelip bize askeri• 
çe yardım etmesine ibtiyacınuı 0 .

1:ü 
caktır. Fakat buna mukabil kP 
harp mühimmatına, mücadele aiti• 
!erine ve her neviden teknik irıı•· 
!at ve edevata gayet acil ve dev~ 
lı ihtiyacımız vardır. 1942 için ~~ 
ticaret gcınisine Jüzuınumuz ,.,,t· 
dır. Bu ticaret gemilerini bizl'ln ~j~: 
zat yapabilınekliğimiz kabil deg 
dir. Çünkü muharebe şarkta ' 1 

garpte tevessü etmektedir. 
Roosevelt'e son hitap olarak d<' 

rim ki: Bize itimat ediniz, inanıJI: 
u ve takdisinizi bize bağı layı.P :. 
böylelikle herşey yolunda gide<' 
tir.Ne sanat ~eri göstereceğiz ııe ~ 
reddüde düşeceğiz, ne muharebe"~ 
ani darbe ve savleti, ne uzun nıP 
det uyanık durmanın istilzam eıır 
ği gerginlik bizi yıpratoııyacakur· 
Siz, bize liizım olan aletleri verin'~ 
biz işimizi göreceğiz.• ~ 

Bu sözlerden anlaşılıyordu. ~ 
Büyilk Britanya bu harpte nıb 
zafere ulaşmak üzere Birleşik D•1

' 
jl• 

!etlerden en çok tayyare, top. 111 

ralyöz, mühimmat istemektedir •; 
bu vasıtalar bol ve daimi ol•'' 
teslim edilirse İngiliz mukaveııı•P' 
nin kırılması ihtimali yoktur. Jı 

Mister Roosevelt'in muteJ11 " 
Mister Hopkins'in avdetinden 
Willkie'nin Vaşingtona dönıne5i: 
den sonra İngilterenin diğer b• g 

dilekleri de olduğu anlaşılıyor. ~ 
istekler filhakika harbin uııı 11 

sevk ve idaresine aittir ve bilh•~ 
Büyük Britanyauın daima b•l ~ı 
bir ehemmiyet atfetmek itiyadı\ 
olduğu ablukaya da mütealli~11 

'· " Londra kabinesi Alman abJu.-• 
nın tam ve kamil bir surette Y8~ 
lamadığı zannındadır. Bunu te.tl 
edecek deliller de çoktur, • Sp"Y,,. 
Rusya, bütün genişliğinde A)ın~,,. 

1 • • lr yaya açıktır. Gıda madde erını. .~ 
1.idai maddelerini, petrolilnü, ~ 

bir ölçüde vermektedir. Fakat b; 
kadarla da iktifa etmiyerek Mo'k,,. 
va Amerikadan kendi namın• fll ~ 
bayaa ettiği külli iptidai maddcl:r 
bilahare Almanyaya devretmek f 
dir, Gümrük istatistikleri bu ~'< 
ta sarih fikirler vermektedir. S" 
yet Rıısyaııın Uzak Şarktaki ı\~ 
rika ithalfıtı eski senelere P~ 11 

kabul etmiyecek derecede artfll~I 
rıı•' tır. Bilhassa petrol, bakır, p• , 

mübayaası her türlü tahminin f•ıı' 
kindedir. Birleşik Amerikad•11 

1. 
b

. j 
toplu alış yapılırken Cenu ı 

merika devletlerile de yine. -~ 
Sovyet Rusya büyük ticari ış~•., 
girişmiş bulunmaktadır. Bir rı~ll' 
yete göre, çok mübalağalı gor i!' 
mekle beraber, iki yüz ticaret 
misi bu ıilübayaa edilen e~r';ı 
nakle meınur edilnıiştir. Bö~ 1 1~ 
Sovyet Rusya bizatihi harp ıısr, 
ve bitaraf kalarak fiilen Ce~ıı•~ 
!iğe yardım ettiği gibi traıı••ı. ·~ 
lünü oynıyarak da nıÜavenctillt 1 

kat kıymetlendirıuektedir. 
1
, 

ALI RESULDEN SONRA: 

Londra kabinesinin yeni ~'uıı' 
kerat için Moskovaya vak•. 0 ı' 
miikerrer müracaatleri de bır ti' 
vap ihı k_a~şıla111;nan~ıştı.r. sııı;,ıf 
aleyh lngılız kabınesı, Bırle~il< eır 
!etleri Sovyet Rusyaya sulh sd'~ı' 
riDin normal seviyesini aşan .~ "' 
catta bulunınaıruya ikna etnııJ ·a' 

Kerh) deki Alevi mahallelerine ihtırasa kurban gitmesine vicdanı ti. Hemen Kerh mahallesine gide- Hiçbir baskın ve kıtal, bu kadar lı§maktadır. Amerika bitaraf ~· 
hücum başlar başlamaz, derhal o· rıza göstermedi ... Evvela, son de- rek tevküata başlamak istedi. kanlı ve bu derece zalimane olma· yet Rusyaya karşı mevcut k•"ıı" 
raya kafi derecede asker yolladı. recede uyanık bulunmaları için, A- Fakat; Aleviler tamamile uya- mıştı. Damlarda, sokaklarda, bina- lar dairesinde mal satmamalı ,.ıı' 
Yapılan hücum, kanlı bir felaket levilere gizlice haberler gönderdi. nık bit halde bulundukları için !arın çatıları altında, vahşiyane bir sebep bulmakta ınüşküliit• l 
şekline inkılap etmeden, bu facia· Sonra da, başta (Ebamüslim) ol· derhal silaha sarıldılar. Sokak baş. boğuşma cereyan ediyordu. Ma- yabilir. Bahusus ki bütün .\•;/ 

--- _, - --
Bağdadın Son Günleri 

Ya~.n: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika No. 59 

Bağdatta bulunan büti:in Alevileri, de karabeti haitdi. Fakat mensup 
bunlara katlim ettirmek .. bu su· olduğu aile, uzun zamandanberi 

retie cie al'~:'!( ~~ ReŞJ'.ı!) muhab. j..Ba$datta ikamet ettıği ıçın , bu za
betini ortadan kaldırar&k ~kes.e J tın ne {Tilric) Olduju ve nll ele ~
cebren Abbuılerı sevdırınek ıstı- lıce (Alevi) fırkasına mensup bu

yorlardı. lunduğu halıfe tarafından nazarı 
Sarayın bu tahrikatı, uzun •iir· dikkate alınmamış .. zekasından, lr

medi. Bir gece, bınleree serseri, bir fanından ve bilhassa dirayetmden 
d.enbire AlevUenrı ikamet ettikleri ıstlfa<le edilmek için evve!A ket)(h
<ıtorh) dhetindelci mertıallelere sine •arayda bir memurıyet veril. 
hucum ettı. mış, sonra da (Vezaret) mevkiine 

_Aleviler böyle bir baskına uğır· geçirlhnişti. 
yacaklannı tahıni nettikleri için, İbni Alkatıı!, halifenin ve sara
pe ko kadar gafil avlanmadılar. yın bütün niyet ve tasavvtfI'larma 
Derhal silaha sarıldılar Kend1leri- vfuftı. Buna binaen, hissiyatını 
n •iddetle müdafaaya başladılar. hiç kimseye ifşa etmeden. mensup 

(V~zar t) makamında, (Mtiey· bulunduğu Alevi fırkasının maruz 
yedd·n, ıbnl Alkami) isminde biri kaldığı tehlikenin önüne geçmek 
bulunuvordu. Bu vezir. aslen Ho- için, gizliden gizliye tertibat alırui
r=h ı<l •. Hatta, (Ebamtislım) ile tı... Nitekim, sarayın tahrikile, 

nın O"nu"nu" aldı. k .. 'btır' as a feda l Lm •. l - k k d kl piya"8ları Aıuerika mah,ol d' ma uzere, sarayın ı ın arına aşı az manıa ar yıgara sum a ın ve çocu arın yürekler " 
· alın kapalı oldu tuna göre Sov ~el ,,• 

Halife ve saray dalkavukları, olanların intıkamını ıya yemin Kerh mahallesini tamamile müda- parçalıyan feryatları, semalara ka· rı• 

ak t i 1 1 b .. d etti. faa haline koydular. Halife askerle- dar yükseliyordu. !iği mahrecini de elden kaçı b'I r 
m sa arına enge o an . u mu a- müstahsiller pek arzu etıııb'" ıı:' 
haleden son derecede hıddetlendi.. . * rinin üzerine, yağmur gibi ok yağ- · Akviler, artık son günlerinin !er.Ayrıca Vaşingtoııda 'ıö_• ıc .. 
ter. Derhal, İbni Alkami'den şüp- BA(;DADIN, SON GfrNLERt dırmağa başladılar. geldiğini anlamışlardı. Mensup I• •· 
helendiler. Hemen saraya çağıra- Saray dalkavuklarının telkina.. Ebu Bekirin maiyyetindeki as- oldukları kütlenin, asırlardan beri kanaat hakimdir. Japonya 

1 ıV' 
rıık. halifenin hıizurlıııJ" ~-~.;. üıtından kurtulaml,Yan halıfe, bütün ker, cebri bir hücumla müdafaa maruz kaldıkları zulümleri düşü· nasebat her dakika çok ,al'.iı'1

1 

•
1 

t>• j bil '"ki bT Bu.!''~ 
bir isticvaptan geçirdiler. ıAlevi ve 9ıy'iler n tft'\h!ISl i~.q e ,... . etini iskat edecı:tc kadar nı:.rek hayat~rını1 pahalıya satmak .:t. ere1dsurıJı ene 1 ır. ·aliııJ'':~ 
İbni Alkami metanetıni muha- kadar kııt'i bir karar vermişti k~ kuvvetli değildi. Buna 'tıınaen ha.. isUyorTardı. ııaH kadınlar bile si-1' ıma e, apon euıpcry. fi'' 

faza etti. Hissivatından kat'iyyen lbni Alkami saraydan avdel ede!" menin oğlu, derhal avam malıalle· !Ahlara sarılmı;lardı. En sefil ta.ha- tabii dütwanl Dlması ıc•P ttl 
renk vermedi: · ' etmez, Kerh mahallesindeki Ale- !erindeki o süfli teşekküllerin reis- kaya mensup ınsanların el(ne efil§.. Bolşevik Rusya, Amerik~1111~J; ,~ 

B b' h"k' t . f vi reislerinın tevkifi, ve diğer Ale. !erine haber gönderdi. Alevi ina- memek, ırz ve namuslarını onlara diliğindeıı. gelen bir muti•~ Jf 
t~ enf. ır u ~e . re~sı sı ~- vilerın de kamilen kılıçtan geçiril· hallelerinin kı\milen yağma edil- paylmal ettirmek için, bütün kuv- yardımcısı olabilir. Esa•c~ t ~,r 
,._';azı .;rru. y~pma h ıste t:"1" . · mesı içın saraydaki (Ha•sa) asker- mesini emretti. vetlerile kendilerini müdafaa edi- kikada milli Çin hüküınetıııj,ı/. 
""" mır~ mumının azre . erının !erini derhal seferber etti. Bunla- O zaman her taraftan korkunç rlardı. 1fl tatbik ettikleri yardım ,.e 1,ı I' 
arzuları h.ıl&fına hareket ettım ıse, rın başlarına, Öğlu (Ebu Bekır) i birer zulüm ve ihanet dalgası ka.. Vahşi kurt sürüleri gibi hücum al~yhta~ı .siya~~tte bu iki ~ i'1~ 
cidden muteessıı:ım. .. geçırdi. Gurub mahallesine gön· barmıya başladı. Bu dalgalar, bü· edenlerin çokluğuna rağmen, Ale- ınuttehıttır. Butün bu ar ·tır''' 

Dıye, af dıledi ... Boylece, sara. derdi. tün şiddetile Kerh mahallesine viler mücadeleden yılmadılar. Bü- de Londra, Vaşingtoııu 1 ~ 
yın cellAtlarının ellerınden haya- O tarihte, yirmi yedi yaşlannda çarptı. Kılıçlar, baltalar, sopalar, tün bir gün, kendilerini sidtletle tahdide iknaa çalı~ır~"": ~,r;I 
tını zor kurtarabilerek kıonağına bulunan Ebu Bekir de, müth~ bir orak ve tırpanlarla silahlanmış o- müdafaa ettikten sonra, akşama hariciyesi de biliiki• ıııgılı:>. 1 tıl 
a.....det etti. Alevi düşmanı idi. lan o müthiş baldırıçıplak seller!, doğru, o baldınçıplak güruhunu ye&ini aloluka bııhaiude So~;,,.. ı 

Fakat; k:ll'k elli bin k:işıden mü- ·Bu. menfur ve caniyane vazifeyi, damlardan aşarak bütün şiddetile taroetmeye muvaffak oldular ra:ra lı.ar91 ıayet mü-al>..ı.6-' 
rekkep bir zumrenın, haksız yere buyuk bır memnuruyetle kabul et- Alevilerin evlerini bastı. (Dııh4 va~) (Devamı 3 iiDdl -"-

•• 
ın 
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B •• •• • ı Amerika Reisi 
Ursa tutun pıyasaSl Cumhur Muavini 

Evvelki gün açılan Piyasada " H i 'f. ~ E ~ İ N 

iKDAM 

= iŞARETLER = 
Türk - Bulgar 
Beyannamesi 
Ankara beyannam~.i Mih
verle Demokrcui arcuında 
değil~ Türkiye ile Balga • 
ristan ar•ında imzalanın~ 
tır. 

Fener bahçe 1. Sporu 
dün 4 -1 mağliip etti 

• 
G. Saray B. Sporu 2 - O yendi fiatlar 29 - 70 kuruş arasında MAGLUBIYE .. • ,. R Yazan: N i:ıamettin Nazil f 

:Bursa 23 ( tu··n rekoltesi geçen_yıla nazaran i- TJ LAZIMDI ---- Lik maçlarının son haftasmı teı- (4 - 1) Fenerbahçeni:n galibiyetile 
tur '. A.A.) - Şehrimizde ' " Ankarada imzalanan son beyan- kil eden müsabakalar dün Fener. sona erdi. 
,.. un Ptyasası dün açılmış ve ilk ki milyon kilo fazladır. Buna na- d d ld 
.. ,Uatrı ı name etrafmda müuakaşalar hala bahçe sta ın a yapı ı. ,..,;ı. 

e eyi İnhisarlar İdaresi vap- uh'tinde bu seneki .k 0 .. ·· ·ık üh' k G. SARAY : BEYV\.rLUSPOR 
rtıtşt • rnran Bursa m 1 o·ıyor ve Amerı a. devanı ediyor. Mih,·erin ve deınok- unun 1 ve en ~ ım arşı-

ır. Fiatlar 29 ile 70 kuruş ara- tütün miktarının. bes milyon ki- .... lrasinin bütün raC:yolar.ı, gündüzün laşrnası Fenerbahçe ıle İstanbul- 2 
O 

:~dır. Zürra vaziyetten çok loyu bula<:ağı anlaşılmaktadır. Tü· lstİhS&l&tlftlft art• ve gecenin her saati:ıde Türkiye ile spor arasında idi. Ge~e~ hafta Ga- Oyuna Galatasaray başladı. Fa-
nundur. . t lm&&lnl İS t İ y Of Bulgaristanı birinci plan mevzu- latasa~ayı (3 - 2) maglup eden Sa- kat bu akını kesen Peralılar daha 

~r~ rnıntakasının bu seneki tü- tünlerimizin kalitesi yük.sektır. lfl . farı arasında tekrarlayıp durmak- rı - Sıyahlıların Fenerle yapa:ak- birinci dakikada bulunmaz bir gol 
~ • Desmoines 23 (A.A.) -. Milli tadır. llalbuki Ankara beyanna- lan maçın büyük bir ehemmıyeti pozisyonuna girdiler. Fakat top 

Onümüzde ki Geçen sene çütçiler enstitüsünde Amerıka Re- mesi Mihverle demokrasi arasın- vardı.. kurtuldu. 
isiciimhur muavini sıfatile _bir nu- da değil, Türkiye ile Bulgaristan San - Lacivertliler maça n<>kaan Bu tehlikeyi atlatan Sarı • Kır. 

6 • d tuk söyleyen V. Wallace, şoyle de- arasında imzalamru hr ve altını bir kadro ile çıktılar. mızılılar hemen mukabil hücuma 
- &y i Ç i n d 9 i Ç 1 n e mi.ştir; .. . . . . . imzalayanlar llitlerl: Çörçil değil- Oyuna Fener başl~dı. Sağdan ~ geçtiler. Sağdan yapılan bir bü-

1 532 Yegane barış umıdırnız İngil.te- dir, Bulgar Se.firi ile Türk Harici- tanhulspor kalesine ınen Fener hu cwnda Pera kalesı karıştı. Fakat 1\ ı ın an y a gıda Amerika 3 renin Naziler tarafınd~ tahr~ıne ye Vekilidir. Birisi İnönü Törki- cumu müdafaada k~l.di. Oyun~ onlarda netıce alamadılar. 

6 
mani olmaktadır. Haııbın netıcc - ycsini temsil ederek, diğeri· Boris ilk anlannda Sarı - Llıcı\•crl. taz?Jti B~~ci dakikada yem bir Gala-

llıadde}erı• fıkda- tayyare, 4.98 Ierindm korkanlar bu noktayı ha- Bulgaristanının mümessili olarak hissediliyor. Topun on sekiz cıva- tasaray hücumunda Salahattın çok 
tırdan çıkarmasınlar. . . . imza atan bu diplomat ile bu dev- rından ayrıldığı yok. " yakından birinci golü yaptı. n •ı k •• S a t t ) Alm~ny~ın tamA ~1:k zaferhı~kın let adamı Ankara beyannamesinin Bu hakimiyete r~ğmen fent er hbulr- Bu golden sonra Sarı - Kıı:nuzı.. 

l e arşılaşacak m o t o r ilk netıcesı cenup 71 asır; 1 u ·~ w.etıtloi hazrlarlarken ne Londra • cum hattında barız ve mu at . lıların daha güzel oynadıklarını 
ı. lievy. ork, 23 (A.A.) - Amerika- Nevyork, 23 (A.A.) -:- Ticaret metmek olacak ve unu ır eşı dan ne Berlind~n ne de diğer bir cansızlık v~r. görüyoruz. Oyun daha ziyade Pe-
ıı littıs nezaretı· tarafından verılen malıl- Amerıkaya hükmetmek için gayret metropolden t ··k 'ka ve direk- Beşinci dakikada çok müsait bir ranın nısıf sahasında cereyan ecll-
i"i .. .ı atçılar önümüzdeki altı ay ·k ki ed kt· eş\:ı ' 1 z · tte to k l Naci üç F k t 'B ğl 1 ı d ~ .. a,dl.le Almanyanın baslıca gıda mata göre, geçen sene. Am .. er.ı a. ler ta p ece ır. tif aramış veya almış değillerdir. vazıye pu ya a ıyan yor. a a eyo uspor u ar a a-
.. , 'S 1 u Bu tün Avrupa ve Amerika kıoor- Bu beyan nam d ·ıki komşu metreden sayıyı atamadı. Fakat ra sıra hücum etmekten geri kal-
ı._ delerı· fıkdaru ı'le karşılaşacag~ı dan cem'an 78 milyon Ingı ız rası N ·1 · e sa ece .ı.· k 
"4l il 4 986 oone edilecek ve azı erın cenup milletin initiati , .. 1 kaleme alın- yarım dakika sonra on se...,.ız ya ı- mıyorlar. Hatta bir defasında Os-
ıı_tııaatindedırler. zır· aat nezaretı· kıymetinde 3.532 tayyare . e . · . ki ı.. 11 · k dil ve 1 1 e · f ı·· B "k F.k.. <.ıı: dilm tır Amerikasmda · uaya e.rı . en e- mu: ve yine ltu ı"ki ... ıııetin yalnız nında yap .. ılan bır av u uyu ~ manın sıc .. a.dığı halde yetişemediği 
t .. ~at rnütehassıslarından Frede- tayyare ınotöril ihraç e ~ · d d h l ilet d l --, &UA 1 h l t k ilk to k b lsel li 

'-ti. St '.Bunların en mühim kısmı ingılte- rini orada a er. a ı arı e e kendi arzularının bir çocuğu olarak ret çok guze ve esap ı a ara pu apa ı erdi beraber ğe ka-
hııı 'laz~;:::s·~~~~~:ny:::.:lia~ağ~ reye veya müttefiklerıne verilmi§- almak için g~y.ı:et. sarfına. s~ke : doğmuştur. golü yaptı. .. vuşacaklardı. 
ta decektir. Naziler tıcaretlerını mahı B k ., istanbu1sporlular derhal hucuma Bu tehlikeden biraz sonra Gala-
lh~rla Amerika hüklımetine gelen tir. ' . . rane sevk ve idare suretile dünya- . t u çocl ud ~aşa~ ~· ~~Ölm~ geçtiler. Sekizinci dakikada kazan- tasaray kalesi bir golden daha kor-
.""<\lll'ern nıalumat arasında muta. İngiliz hesabına ımal edı~en ve nın bı.ittin memleketlerinin iktisa- ıs. ehyenherld enBız. 10lu~ mu· nfaesı- dı.kları bir frikik çok yüksekten gi- kuyor. Top dircgy e çarparak bir ne-
bakat go··ru··lm k~cd· Uzakşarktftı.: İngiliz tıava filoları- nı er a e u ganstanın aıe • 

h e ~ ır. ~ .. . d. yol- di münyelerini tayine çalışa<:aklar- ti . b Fakat derek avt oldu. tice vermiyor. 
Qll rapo bilhas be ı ru takviye etmek uzere şım ı dır. a erme uygu~ ~mayız. yta- Bu tehlikeyi atlatan Fenerliler Galatasaray hakımiyeti durmuş 

ıtı.ııu .. r 5~ yaz sa.raya 'da bulunan bombardıman tayyare- . . lar şamasını ve bır ışe yaramas.mı e- y htl n K'" "k b' . 
ltı.ek . ~udafaa erkanını tenvır et- . . . .. otörlü Consali- Harpten evvelki pıyuhasaaf ırn~z~n menni edecek derecede insai duy- ~gdat~ kc

1
uma k gdeç ı .erd .. d' ~çtou ı rvazıy:tte.~. Pera d~ha canlı oy· 

~ tçın yazılmış olup Almanyada len ıçınde dort m . bir kısmını olsun ;m aza ıçın l b wl I · b b Fıkre ın ·a eye a ar ın ır ıe;• - nıyor. Sagaçıgın bır hucumunu ha· 
,._ lcında yokl ğ h · d ·ı k ad dated ve Koine tiplerindekı tayya- yegane ümit Hitlerin mağlUbiye - gu ara a~ 1 0 duğum~ w 

0 eyan- pu sol acık Cemil yetişerek kafa kem ofsayt dıye durdurunca Pera 
~ler· t! u ısse 1 ece m - uğu te · edil- name manasız bir .. gıt parçası . 1 k 1 · kt t 
~d· ın bir listesini ihtiva etmek· relerin de bulund mın tidir. dded"l b"ld"W• .. . . ldat 1 ıle stanbulspor a esme so u. araftarları protesto ederek bağın-

tr. mektedir. Ritlerin hezimet tarihini de, A- a 1 e 1 
• ıgı .~~.11 •• bn••; a b. 

1 ~~ V ·yet (2-0) olunca Fener ha. yorlar. Otuz beşincı dakikada Hı-
baltık • k •• • merikan istihsaliıtındaki sür'at ta- ve;.- pu~~ya kduşurulm~ş k~~ va~ kimiyeti daha bariz bir şekil aldı. ristonun bır şütti.mi Osman güç. 
d memleketlerin- Cebeliıttan uzerın- yin edecektir. ye e B"gor~ asla m~.ı: ·~ d~y.- Buna rnu1rnbıl istanbulsporda. Ga- h.iklc kurtardı. 
tn dönen Almanlar de meçhul tayyare m~z ... •z, (l ulh ve sa a ıs e ı~- latasaray maçındaki canlılık yok. Devre bundan sonraki kısmını 
l<Q UT k •• •• G 1·b 1 m~z ı~ın her an harbe hazır• hır On beşinci dakikada Yaşar Na- değıştirmeden (1 - 0) Galatasaray 
h llisberg, 23 (A.A.) - Stefani: Madrid, 23 (A.A.) - Stefani: ZUD Opru- e 1 O U mılletız 1 k ku tli b" Qaı • elden aldığı pası ço vvc ır lehine bitti. 

~ın tık nıe.mleketlerinde bulunan Haber alındığına göre hüviyeti asfalh Türkiye hiikO.meti bu beyao-r ·ütle ağlara taktı .. bu golden sonra İkinci devre Peralıların vazıyeti 
tıe a.:nların anavatana naklilleri- meçhul bir tayyare, hava müdafaa . nameyi imzaladığını Tiirk milleti- Fenerin daha rahat oynadığını gö- telafi edecekleri ümıt edıliyordu. 
l'a .-varn olunmaktad."11". Almanya- bataryalarının ateşine rağmen ilti- Uzu~.kö~rü, (Ikdam) -.Havsa - ne bildiroiği anda biliyordu ki ka- rüyoruz. Nıtekim bu ümit tnhakkuk edecek-

A-3 

fi!ri~ 
~u:ı~ 

Hayvanların 
konuşması 

Dünkü Akşaıu'da h.ı~ anlnnn, 
gerek kcndı aralarında, g ıck in
sanlarla :konuşup kouuşmadıklnrı
na dair bir ::ı: azı vardı. Hay' anlar, 
bir kere kendi aralarında bal gıbi 
konu~tuktau başka şaı·kılar, türkü
ler, gueller, koşmalar, maniler bile 
söylüyor, hatta karşılıklı serenat
lar bile yapıyor, hatti koro halin
de konser bile veriyorlar. Bülbül
ler, kanaryalar, sakalar, ispino~ 
lar, Ouryeler, kumrular, güvercin
ler, kediler, köpekler, horozlar, kur
bağalar, ağustosböcekleri bence 
tabiat konservatu\·arının yetişt.r
diği, hüdai nibit birer musikişinas
tırlar. Bunların içinde ses \'e nai
me güzelliği bakımından birincili
ği, eline yukarıda adları-geçen k\lf'" 
lar alır. Fakat en tiz perdeden me
yan basmak hususunda horozlara 
hiç.biri yetişemez. 1 

Kediler ise bunların hepsinde. 
bol ahenktirler ve onun için. bazaa 
bunlarm beşi, altıs•, hatta Yedisi. 
sekizi bir araya gelince bize, gayet 
bol ahenkli değil, ve hayli uzunca 
operetler do dinletirler. Eşek iM 
gayet yeknesak medet çeker am
ma,, mübuefiıı seai fula ve ko79 
davudidir. 

Bu, böyle olunca acaba llayvano. 
lar kendi aralarında, yahut bWnıle 
konuşurlar mı, konuşmazlar maf 
Diye sormak fuzuli bir SOlp cJe.. 
~•-· d" ., 5&.1..1.ul ır. 

Süleyman Peygamber içia., ~ 
rıncaya kadar bütün hayvanlana 
dilinden anlar ve onlarla saatlere. 
konuşur derlerdi. Ayni şeyi, ~ann• 
derim, bizim Naşit de yapar. İnan
mayan gider, tecrübe eder; N aşit, 
değil kedi, köpek filan gibi in all 

dilinden en iyi anlıyanları, isterse 
bir ta\'uğu, bir hindiyi, bir ka7.1, 
hatta bir leyleği karşısına alıp on
larıo ses ve dillerini tak1it edt•rck 
hayvıınlan, kar ısında istedigi gibi 
dile getirir. 

O•man Cemal Kaygılı 

Küçük Haberler 
7!\tu.dönece.k: olan 50.000 Almandan k Cebeluttarık üzerinden uç- Uzunkopru - Keşan - Gelıbolu as- za ve kaderine el koymuş bulun- Yirminci dakikada ani hücuma 
L_"ll\J ii l l b" l kt K.. eret falt -=osesinin içinden geçen kısmı· d y ·ıı t b" k t f mıs gıbi bir tarzda hucuma geçti- * S cin A t l uer ' eşya arı i e ır ı e onıgs- muş ur. ... 1 . . B 1 a· 1 ugu mı e,. ır. o?1şu .. u ar~ ın: geçen İstanbulsporlular Fen r sağ ler. SağJı sollu akınlar Galatasaray y ey: vus ra )anın ınsan 

iden geçmişlerdir. •• ..k f 1 nın açı ması ıçın c e ıyece yapı - dan kabul edıln;ıış hır dostluk Jestı hatasından istifade ederek Cıhadm kalesini sarıyor ve her an beraber- ~e diğer kayna.klru:_ını tetkik etmek 
~~lrnanyaya <1tsnen Alman çiftçi. Buyu ırtınanın S• makta olan istimlak işlerinin te- karşısınd~. ~evınç d~~ac~ktı~. Fa- ayağı ile ilk gollerini kazandılar. lik sayısının kaleye girmesi bekle. uzeıe bu.tun sıy~ partilere 1?en-
ı.:_ ıtıe ait 16.000 at, 8000 öküz, 16 panyada yaptıgııw kemınülüne başlanmıştır. kat kendısı ıdare cttıgı ınıll~t~n ~~- Bu golü. yiyen Fenerliler tekrar nivordu. Fakat hiç ümıt edılmıyen :.up p~rlame~to azasından murek.. 
"'lll ·L 1 İstimlak muamelesi biter bitmez d tıJ ıc. d b l J kep bır hır.kwnet komısyonu teş-~- -.urnu.z ve 23.000 koyunun A. h .b • amıyaca5IDI ne erece ıyı 1 •· hücuma g-tiJer Fikretin bir aiL b d d"--' ciak k da u 
,"ll'J. • ta rJ at şose güzergahı açılmaya başlana- • "li -...- . .,- ır an a ve <HUUncu l a 
l~ 

1 
flrnendiıferleri tarafından nak )orsa, ~ıJle.t de 0 derece 1~ hı - tünü kaleci çok gilzel kurtar~. SalAhattın soldan aldığı bır pası kil edilmlf~ir. 

ı eceğt söylenmektedir. Madrid, 23 (A.A.) - Nakltyatı- caktır: • yordu kı ;ı'ürkiye hiikömetı alda- Bundan sonra maçın vazıyetı de- cok güzel sürerek kaleye kadarın- * Sofya. Bulgar ve Yugo Jav 
S K ·ı nın tekrar teessüsünden sonra Tre- lzmır Mektepleri adı- tılamaz. Bınaenalefh bizce Ankara /lişıneicn ilk kısım (3-1) Fener le- dirdi Ve sıkı bir şiltle ağlara tak- Tıcaret Odalarının ıçtı-maı yarın 

Uner urusu 1 e . . f t d ta beyannamesi, devamı, tek tarafın hine bitti. tı. Belgrat'ta açılaeaktır. 15 mümessil-

gÖrÜştÜ ~~:~e n::::;s~~~ad:;.
1

::1:;ılmış~ na. tayyare 3:~ınıyor iy~ .ni.yetine bağlı ola? bir ~ulh i- İkinci devreye yine F~ncr hücu- Pera (2 _O) mağlup vazıyete dü- d~n mürekkep olan Bulg~r .heyeti 
l.t l'tr. Bununla beraber hasarat mü- İzmır 23 (A.A.) - Turkkuşunun mılıdır ve bu. tara! ~ız ~eğıl, B~- mile başlanıyor. Daha birinci da. şünce canlanmak istedi. Gala tasa- dun Belgrada hareke~ etmiştır. He-

ttr1 ~d, 23 (A.A.) - Hariciye na- . birer şubesi halini alacak olan İz- garistandır. Zıra hızım cıhanıo hır 1<ikadakıkada Yaşar iki metreden lrayın da mukabil gayretı gôzukun- yet~ ticaret nazırı rıyaset etmek-
ttırı. ~kioya avdet eden Japonya- hımdır. t kada 50 000 yemiş ağacı jmir mektepleri tayyare dernekleri t~.rafında veya _her ::~.afında mev- bir sayı kaçırdı. · ce oyun bıraz sertleşir gibi oldu. ted.ir · 
la.l>o ~ 1 Berlin sefiri Kurusu ile Bu mm a · evvelce ordumuza İzmir mektep - zu v~~a umuma su u ne. de~ece Derhal hücuma geçen Sarı - Si- . Maçın bundan sonrakı kısmı * Roma: 13 üncü Alfonsun sihhl 
~~:~~anın Madrid elçisini kabul harap olmuş ve 200·000 çam ağacı Ieri tayyaresi adı ile bir tayyare sevgı ıle karşıladığımızı bılmıyen ahlılar bir korner kazandılar. Fa- Bcyoğlusporun daha fazla hucum vazıvetıni muhafaza etmekle bera.. 
-·~ ır. kökünden sökülmüştür. hediye etmişlerdi. Bu defa Maarif yoktur. kat bu karnen Cıhat fevkaıade bir etmesile geçmiş. lakin netice de- ber, sabık hükudar, henüz meleki.-AJ Viu:aya'da 500 ev harap olmuş- ard il b .. ··1 * tı aklıvesın h tir 

C"\ lllanyada tasarruf Müdürlüğünün Y ımı e uyu - şekilde kurtardı. ğişmeden (2 - O) Sarı - Kırmızılı- e sa l:P • 
~eru tur. tülcn ve takviye edilen te.şkilata Türk milletinin Bulgar milleti- Beşınci dakikada lstanbulsporlu- ların galibiyetile son~ ermıştır. Dun öğleden sonra yaptıkları zi-

ltı\ıhao~' 23 (A.A.) - Bir hususi T r ak y a'd a yavrularımız seve seve kaydolmak ne ve Türkiyede her hükUl\letin lar bir favl yaptılar. Küçük Fikret Bu 1!1açlaiberab.er bolgc şampıyo- yaret esnasında, hasta, İtalya Kra-
.?vıi ır bikiir.iyor : ta ve geniş yardı.mlarda bulun - Bulgaristana karşı olan duygusu ve bunu falsolu bir şütle kaleye soka. nası nıhayetlenmış oldu .. B.u sene 1s lı ve Kraliçesi ile göruşebilmiştır. 

•- _,}li ınüdaf- yüksek meclisi hayvancılık akt d ı · ta b l t k d ıı ık * Moskova: Komünist partısı ~~lllda ._ m a ır ar. politikası daima cıvanmerdane ol· rak dördüncü golı.i de yaptı. 1 n u mm a asın an ı:nı ı umeye merkez komitesinin yeni azaları a-
lkıeue 'Y n neşredilen bir karama- Eairne, (İkdam) - Trakya hay- Sinop umumi meclisi lllll§ ve daima ·karşılıklı iyi· yi a- Bu golden sonra Fener tazyikinin şu ta~ımlar gırmektedir: rasında Sovyetlerin Berlin büyiık 
~na eni bütçe Jçin büyük tasar· vancılıgının inkişaf ve. ıs.la~ı .~e . . . • ramıya matuf bulunmuştur. Türk daha fazlalaştığını görüyoruz. Naci Bc~ıktaş, Fenerbahçe, Galatasa- el . 0 k 
).f<lsrl'Inn tem.ini emredilmektedir. hayvan hastalıkları işle .. rını goruş- Sınop 23

1 
.. <12k0da~)lük. ~ı.~et milleti, ancak Bulgar milleti tara- ve Ynsar sıra ile muhakkak iki gol ray, Istanbluspor. çısı e ·anozof ile Fınlandiya Ka. 

a a T k umunıı mec ısı gun ça~ .. a- ~-..a • k ıkıld w .. -.: reli eyaleti Sovyet Cumhurıyeti 
~elltn rm arltınlması kat'iyyen rek programlaştırmak uzere ra - 1941 ılı bütç · · funaan bır urşun s ıgını go· gaçırdılar. NASIL OYNADILAR: Reisi Kusınen bulunmaktadır. Lit-
lh~- .anUdur. Yalnız milli müdafaa ya bölgesinde vazife go.·rmekte.olan sında~n ~nra.. . dy k bul ooedını rünce tabancasına sarılmıştır ve ,Bundan sonra oyun yavaş yavaş Pera takımı dalıa ha" kım ve can- . "'d b k . f l • 1 d 
-~, arı arttırılabilecektir. k da 395 7:>2 lıra uzerın en a e- .. .11 f · h hüku . . . V b"" 1 \'lnO\ an aş a uç aa aza i e ört ,,. ·ı veterinerlerin iştirakıle Te ır - k. . . nihayet vermic:tir Türk mı e mın er metı, an- zevksiz bir şekle gırdı. e oy ece lı oynamış, fakat çok CllflSSlZ olma- ihtiyat aza komiteden çıkarılmı.ş-

• 1()11 t ı t lmıc:tır re mesaısıne 'S • cak bir Bulgu hükümeti tarafın- ==ı .,.. 
~· erede tereyagıw l ğmda bir top an 1 yapı "ı/ • • • kd' t sı yüzünden sayı yapamıyarak ye- lardır. 

dan başlanması ıa.rt~ ile ~ir muha- Bunun için meziy~tle~~ı ta ır e • nilm. tir. ~---~!!!!!"!'l~~====""~..,,...""9 
l - tevzii y AK 1 N DA samayı kabul etmışlır. Bız Bulgar- tiğimiz Bulgar mılletını ne derece G 1f t . p lngilterenin 
~ PEK tarı herhalde Berlinden de Londra· hayırhah isek.Jıatalı hareketlerini •nıs· bea .: asdarahy ~:ıe .dgeçeı·çı" dazara 

~Sil.~dra, 23 (AA.) İA_eu> nazın • ş s· d . ta o l d d biriz ~n a a ıyı ı ı. cnn e en d ·ı k l . ~ u . - -,- ' EMBERLITA nemasın a dan da iyı nırı.z. n an asırlar- sezmekte e o erece ma . . . i k'" '"k s ı-11 tt• 'd. B ı • erı ~1kta e 'Verilmekte olan tereyağ Ç ' 1 ca idare etmişizdir. Meziyetlerini Berline tavsiyemiz, bu koDlfU ıy\S uçu G ~ ~ ın 1 
f ı.rvet~ ;- "°' 

hafta:ınıı:ı 15 Marttan itibaren N K 1 Z 1 de biliriz, ne zaman, ne şekilde, ne i.fini benimsememesi ve hulyalara rı~cunun. a ad ray 
0 ın e (Bat tarafı 2 inci sayfada) 

112 ~iki onstan dört onsa yani A R A B A C 1 N· 1 gibi tahriklerle hatalı hareketlere kapılmamawhr. . aıma yerı var ır. mıya teıvik etmektedir. İngiliz do-
: a Ç'1canlacağını söylmn.iş-1 D U N y A Ş K A kalkıştıkları da malumumuzdur. Nizamettiıı NAZIF Fanık ERER oanmasınıo kontrolu Sovyet ınah· 

--...., reçli emtiaya kariı gayet gevşek ol-
• malıdır ve böylelikle Moskovanıa 

miyerek Aleti halinde idiler. - Devlet elden gitmelı:t.edir ... Sultan Rusçuk yAranının işine yaramıştı. Mü.- Ankara - Istan- teveccühü hem Amerikaya hem de 
Büyqk tarihi r oman: ao ~ -------~~ Kabakçı Mustafa isyanile, Sultan Se- Selimi tekrar tahtına Çıkannak gerek - temadıyen pnşayı Sultan Mustafa ve, İngiltereye lefDlİI edilmiye ça•· .. ıl-

ı.Jt Az~ N ı ÖJd •• •• Jd •• ? liıni tahtından indiren ve, Nizanucedit, Ur ... Bu işleri yapacak, dln ve devleU maiyeti aleyhine teşvik ediyorlardı. b ) •• mabdır. ~ 
'l an iZ ası uru U • nil Tü k. kurtatacak tek adam vardır ... O da A- YArao, Alemdara şunlan söyl<.17or • U g Ureş maçı 
~ . l ~s~a!ut~ ~e: ~7:ı:ıy80-:c:~~= ıcındıır Mustafa paşadır ... A.lemdar pa- tardı: Amerikalıların ileri sürdükleri 

~ ~---- ii a5iiY' azan:M. Samı Karaye an ocağına mağllıp olunca iı.mıUerını ı~· Vczırıt\zam olmak gerektir... - Dm ve devlet elden gltınekted.tr... diğer bir delil de şimali Birleşik 
~u &ebe . in etti· ·~esmedi. Seyıd efendinin y!lrt-ğl oynuyordu. :r-Jüdahalcııız eız~r ... M~za~ dev Martın ilk haftasında Devletler İngiliz tavsiyesine tama-
~· 1 cıa.~ Osmanlı billtilmetinin ne a7rıca da anatıarı üzerine 7em J Ruslarl&s, Tilsit muahedesini yapan LAf değil, etendısı VezlriAzam olursa,, let elden giderse ltfil!ar elinde rır r,1- A men riayet etseler bile cenup dev-
~ Val'tlı e Ye ne de csran harici - ler... Ruqa Nap0lyon de1İ.al barekte geçtı. Devleti kcndısl dünyaya lıükmedecekUr. Vezi- mak muhakkaktır. Sonra nlot o ur u, O karada '/apılacak [etlerini de mnea buna muvazi bir 
~ ııı.ı Ulı.ırs· Vükel4 meclisınde her ne Fakat, 7irnıi dört saat aonı;a~kere;yi Aliyeyı Ruslarla mü'..arekcye ve müaa· ri'izam demek t>afüşah vekili demkti. ümmeU Muhammedin hali ... 
~ <ıına.ı at derhal ıefarethanelerce ve lnııltere &efaretl mühun m ~aya cebrettl. . Tuna boyundaki orduda kargaşalklar Nibayet Refik efendi İstanbula yol • . Ankara, 23 (İkdam) - Martın politika taki ıae icbar etmek Jıul\,a-

itn:ltA, de~dı. haber almııı buluntıY:;:;erı sızmıatı?.. Masonlar, Bek~ıyan ocağına mat - ,devam ediyordu Kellesinı kurtar~ak lmıdı Refık efendi yaman bir adamdL 1 ilk haftası zarfında .şehrimizde gti- nı yoktur. Binaenaleyh vaziyet bu 
ite~ rıtıı.n hc~ın mahremi esrar olan Bu, müzaker:ler Kunter taratındAD IUp olduktan 1<>nra, faaliyetlerini tek.111 isteyen rıcal soluğu Ru~ukta alıyordu. Sarayla munasebatı vardı. Daı ussaade ı reş meraklılarını memnun edeeek bakundan:.da pek naziktir. 
fat llıccııstnde e sızmamast için Vü • Kım soylemlJtı.... ettiler. Her taraftan harekete geçtiler... Rusçukuı, uıl Masonların eleb&1ıla- ağası .Nezir pğa ile münasebeti yolun~ !büyük bir spor· tezahünl olacaktır. Esasen Mister HooH!t ıibi kud-
ltlııı ı1aıı her konu~lanlar balar ta- nakledilmııU? .. . rarı kalma· nlar memlekete kuvvetli bır a· nndan dört be$ kışı vardı. Bunlar da: da kit. Bed k . l ~ tl" h . ti l 1 ık h t ' 
~r<iı. iter defasmda yemin ile kar- CH>ruluyor ki, de~e~ g:p mühim ~!a:ıyorİardı. Onu d~ buldular ..• Bu, Bclııç efendi, Ramız cfendı, Reısillkut- Refi.it e.fendi, istanbula gelir selmez, w .. ~. Terbıyesı Genel Dıre tör u- re ı şa sıye er a J ı arun a ta 

li ken, ay~ Vükel~ mecl.isınden mJJtı. lkı kı,,ı bir :ı.fu. da Alemdar Mustafa paaa idi. tap Gnlıb efendi, Refik etendı, Tahsın gızlic:e harekete geçti. Sureti haktan ~ gureş federasyonu ~c~ f~- işgal altmdaki Fransa ve Belcika 
>~ , Cletasınd a.yq Yeının ed.erlerdı. bır şey konuşamtı' barlcıyeslnde yer Al d M ta! paşanın malyyeU efendı ... Bunlar, Masonlnnn bnşı teli. görülerek Nezir ağayı tamamlle mahre- lıyet programına dahil muhım mu- gibi mentleketler için bile, hiç ol-
ltı ;1G)'İıhı.e ~ a VWceJA meclısinde Rus Fcnerlıler, d: eı;ıwn Ayantanntiıuı çok :m a;tli 1~~ ı:abında on beş yirıni Fransızların ıeşviki ve tesiri altında idJ mi kıldı. Ve, çok geçmeden sadaret sabakalardan birinı o gunlerde An- mazsa iaşe maddeleri bakımıııdan, 
~ ~11 ~C!rUı~laria btr ruıllljllla ıu~uttu. ~un ~ .... ~i idL Tet'CÜ.- .. .;;-eınmeı' aUvarl cUs.aı;:ablllyord\l, 

1 
ler. kethüdası tayin olundu. karada yaptıracak ve Ankara - İs- hafüJetilmesi kanaatini şiddette n 

~ k Ulan ııe: :~zak~~~lm~tu'n-lıdi•~~ •:;~~~ ;.;Heıerinl ıôrür- 0~asonıar, birer birer Rusçukta Alem- Bu, lslmlcnnl ya~dığım zeval idafi\.J Relik &tendi: Nezir ağarı kandınn11- tanbul gur~ ekiplerini kr~ılaştıra- hararetle müdafaa etmektedir. 
t t ~lllıManıarın ~icc ~set: - =i. ~a, Bu~dan ve E!lA~ be~llkle- dar paşa çiftliğine kaçıyorlardı. Bir dan kurtulmak üzere Rusçu~a, Alem -ııı. O, a~aya l()yle aö7lüyordu: r caktır. t"'ransada, lspanayda açlık terane-

şu l'alnız . . a idare ede-rlerdı. dan da Alemdan kıf]orU,,orlardı. dnr Mu t.aln paşaya tltıca etmışlerdl. - Devletıılm d1n elden gldl7or... f , A..ı tk l . d k L 

-.... •öıte11 ti l' mın ıle iktıfa etıoo- rinı devlet namın ı- ti esasen Runı- ran Ale darın adamı Seyld efendiyi mü - B rbaların vücudilnü ortadan kal - Güreş sporunu seven ve takip e- ı erı net 8 gar.ete enn ' 5l- ~· 
~ llC! 1 Ylcdl· Etınlld Etrtya cemve • Alemdar .Mwıtaıa paşa, okuma yazma m 1 u, zo bul kt dır H lb kJ hl k 
" &~ clın esran' harice sızruııkta- lar tarafından ıcuruhnlll bir Rum bafl bllnıiycn aieJ.Ade bır derebeyi ıdi. Ne kemmelen ele almışlardı. dırmak IAzımdır... Zorbalan sindirecek denlerin merakla bekliyecekleri mu yer ~a .a • a .u a n a 

harıc:zııııeylı, bugünku mi.iz.akere- cemtyed idi. . devletin hartcl sıyaseUne ve ne de dahlll Bu, zevatın İ tanbulda oynadıktan tek blr adnm vardır: O da Alemdar sabaka, serbest ve grekoromen ü- sUahı muessır olmak. lçın t?~ ol
n b ak tmemcsi lçln Azayi ki- Mabad ve gayesi Y~ ıstitrlA- idaresme aıt tek bir fikri olınıyan dağ- oı yerini bulmatn11tı. Alemdarı Vezi- Mustafa paşadır .. Padişahunııa kul .k6- zerıne olacak ve güre.ş sporunda mak şartbr. Yoksa ıındrlertnın a

tl t nıı~r e~lcpte bulunacagım ... Her linf vücude getirmekti· Us a- ıı bır adamdı' rlAzam ve, Serdar yaptıracaklardı. Fa- le olan bir ~bslyettir ... Onu V ıan~ • yekdiğerıne karşı çetın birer ra- rasından yüzlerce gemiyi kaçıran 
~ eıtını cıeı~:_ ~~~İı:~~~:~ ~~ da~~~deı:·ı.::r~~~ Rum Fakat, Al~~ ~ 1~a:ın:mo~ :~~a~u;:n~~~:,a:~;,:·0ıar1:1!: ~ .. ey~~~,!~~!~~~!~::~ .. ~~: ·ıp halinde bulunan bu iki bölge-ıbir abluka bu mabiyctini bile kay. 

1 ~ra d devşirme olan ve ilrnl müalilman Seyld efen ason ar e a 1' çuga çekilmışti. lamı hakkından ancak o, gell.r... nin teknik k 1 \ t en bu suretle heder. 
!'G lfe Vtırııu.ınm tal~blni yerine o=. devlet riı»Untn ener.isi de bu,b~ ~".!~:ı:; Seyıd efendıyı şöyle l Alcmd r Mustafa p~anın i!biran l (Devamı nr) bir defa daha tecelli edecektir. HUteyin Ştikrii BABAN 

ea feınlu ettikten. aonna. \ınlld Etri7a ~ bllerek. ..... .,, ' 



SAYFA -4 

Musolininin 
nutku 

Vil~~~~~~!~ in~!z .... ~~~~!~ı J;!~~!~~~~~~~? ~?n~~!~?.~~!~~.m. I 
tindeki müşahitler büyük bir İngi- yann Bulgar paıyıtahtmı ten.ede _ rilmif, İhsan Hınçerin •Münevv~ vakfetmiş bütün vatandaşlarımızı 
liz bomıt>.rd:ıman filosunwı hare- _,_'erdir. ve yeniden 4 Halkevi ile 57 Halk- kasdediyorum. Ha11u::,'!1erimizden 

(88fı 1 ad •1fada) ıı.--.ı ı ~- h ~ ı· · ketinaen evvel ~ •ali al- Telgrafta Sof yada büyük biı· ger odasını Ankara Halkevinde söyle- bazı arının bütçe ifinuc a a t.atmin 
J K3nunwl&nl 1936 tanhindenberi- ~da~ .ar~i ~tinde ço& finlik hükÜm ıııürdi\ğü ve civarla miş olduğu aşağıdaki nutku ile aç- edid bir intizama ka\•uşmadıldarı-
dır ki harpte bulunuyoruz. Bunu şiddetli infıl.ik seslen duylmılflar- mıünaaklatın kesilm~ old~ ilave mıştır : nı görmekle üzülmekteyim. Ha1k-
ıınüteakip, ıeneral Frankonun ce - dır. edilmektedir. Sayın yurtdaşlarım !evine ve Odasına yardım etmenin 
vap vermemezlik edemiyeceğimiz hcilizler Ahnaa 5..ıar-a Bugunğ ılk J 4 Halkcvini kurdu- '"ukarıda saydığım bilgili zümreler 
talebi geldi. General Frankonun Mayia 41öktü Londra 23 (A.A.) - (B. B C): gumuz günün 9 uncu yıldönümü- için başta gelen vazifelerden biri 
yardımına gitmek bizim için bir AlmkanBaskerinin Tuna d" 0.~rinı dür. Şimdiye kadar, 379 Halkevi olduğunu tekrar hatırlatınm. Bu 
vazifedir. Berlin, 23 

(A.A.) - Bir hususi geç~~ ulgarıstana. gır. ığı ~ - 141 Halkodası acmış idik. Bugün münasebetle de .Halkevleri ile Oda-
Faıtat hakikatte biz, Plntokrat, muhabir bildiriyor; · . berını teyid edecek hıç bır malu - yeniden 4 Halke~i ve 57 Halkodası larına, biitçe işlerinde hükumet 

Yan resmi Alman mahfillerın- mat yoktur. Maamafıh Alman as- B ıı 383 H Ik daireleri kadar titiz ve ter.biyeli ol-
Mason ve Kapita&t dünyaya kar de bildirildiğine göre İnıgiliz tay- kerın· in Bulgaristana gırmesinin açıylo9r8umH. lk ud surek ··cıı·· a evıl 

-ı.ı. d ğı 28 T--'-~1 ve a o ası u ur ve sosya malannı tavsi"·e ederim. 
ifı a_,--n ı mız ~.....-;· .. _. yareleri evvelki gece Kiel cvann- pek yakın olduğuna dair alamet -

1 1 
d T .. k t d 1 J 

1922 tarıhindenberi harpteyi:ı. d ~·~ı--ı İn r ta 1 . ça ışma arın a ur va an aş arı- Aziz arkadaşlarım, 
~ uç~ ... ır. g ~ .YYa:_e :rı- ler vardır. na kılavuzluk edecektir. Avni za- Milli Şefim izin ve Partimizin 1939 Eyhllünde, harbin arifesin- ın Alman sulnrma mayın döktük .ı 

n . r. . - .Associated. Press'in Sofya mu - manda Ankara Halkevi salonların- gösterdiği yolda. yılmadan ve yo-ie bulunuyorduk. Harbe tamamile lerı tahmin edılmektedır ıı d 
• ha biri Sofyada büyük ote er e, da, Halkcvlerimiz üyelerinin isti- rulmadan çalışan, millete ve vatana nazır olmayı bekliyeınezdik. Çün- i--=• " rd ~ ·· 

lrii tarih bizi boğazımızdan tutarak &115idueye alualar son zamanlarda Bükreşt.e go ügu datlanna ve hamlelerine hız veren karşı ifa edilecek borcun, yalnız 

l--TÜRKİYE 
ŞEKER FABRIKALARI 

ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Aşaga41a ya:ulı ifler mbsait iek.lifte ltulunacak isteklilere _. 

rilecektir: 
1 - Şirketimiz nanı.ana hir aene zarfında memlekete ithal~ 

lecek makine, alit ve edevat ve aair ipti4ai maddelerle ~ 
tekerlerin &iimriikleme muameleleri Ye MI lllY .... ayni_.,,.. 
da Fabrikalanmıza sevki işi. 

2 - İstanbulda Fabrik.alarunma eönderileeek muhtelif udi" 
eşyası aakli. 
Bu işlere talip olanlar şartnameleri Bahçeka)lı Taşha11 üç..-' 
kattaki Buromozdan alabilirler. 

Teklifler 5 Mart 1941 Çarşamba günü saat on bire kadar ,,. 
romuza verilmelidir. 

Devlet Demiryolları ilanları 
aorlaml§tı. İWya, muazzam düş _ U>ndra, 23 (A.A.) _ İngiliz ha- Alman erkanıharp r.abitlerine te- eserlerinden mürekkep cHalkevleri mutat günlük ve resmi çalışmalarla 

Jruvv tl ini •t 1 bırakmıştır. va ve dahili emniyet nezaretlerinin sadüf e~tır. amatör resim ve fotoğraf sergisi• ödenmiyeceğini fahri millet hiz- Muhammen bedeli 400.000 (Dört yüz bin) lira olan 2.000 _ıoo.,! 
;:ıı~ e er ~ı umaralı d- tebliği: Bulgar sol cenah frrkasına men- ni de açıyorum. Birincisini geçen metlerine yüksünmeden bir çok sa- zidü yağı 8/4/941 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile AP' . 

am blıan 80:-t, n ana ~ Bir düfman tayyaresi, İlbçya- sup 50 aza Bulgaristanda nezaret sene açtığı.mız bu sergi, güzel san- atler ayırmak lazım geldiğini tak- da İdare binasında satın alınacaktır. 4 
man kan~ la u ~ - _ run şimali prkisinde bir sahil §eh- altındadır. Diğer taraftan Bulgar atlan çalışmalarının başında tutan dir ile bu uğurda bütün ku~ ve Bu ışe girmek isteyenlerin 19. 750 (On dokuz bin yedi yus r 
'°!ieıe ~ rma mu rine bombalar atnuştır. Haaar az- milli bankası binasmda havı leh- Halkevlerinin resim ve fotoğraf kabiliyetini sarf eden Halkevlerini liralık muvakkat teminat ile kan unun tayin ettiği vesikalatl toİ 
ea · . . dır, telefat yoktur. likesinden korunma tedbir.lerl a - sahasındaki başarılarını gösteren, huzurunuzda sevgi ve şükran duy- tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar KA>misyon ReWiğine veJflJI' 

Balkanlarda 80!1 f~g~ k~i Gece, pek az düşman faaliyeti lmmıştır. Bu hal halita vaziyetin aynı zamanda genç ve kabiliyetli guları jJe selamlamayı vazife bili- lazımdır. 
YunaniStandı ve İng~ pranti - olmu§tur. Qece basUldan biraz ciddiyetini göstermektedir. Bulga- Haı.Js,evliler için maddi manevi teş- rim. Şartnameler 200 er kuruşa Ankara n Haydarpaşa veme._;,I 
Gnden vazgeçmeJc istemıyen Yuna- sonra prki İngilterede ~ nok- ristanda, pek yakında çok mühim viki de ihtiva eden, toplu ve kıy- satılmaktadır . (1327) 
n1staıı olmuttur. Buna karşı koy - talarab<mbelaratılmıştır.Buıha- Wiselerolması bekleniyor. metli bir eserdir. Arnavutlukta 
malı ldzumlu idi ft bu noktada bO sar va.rdı.r. •Aziz arkadaşlarım, ( af . . _.__._) * J. 

~ l •tt k 1 ld Da§ tar 1 1 ıncı u,,..._. Muhammen bedeli (1728) lira olan muhtelif tekil .,. eb'atta 2MI .,,,, 
tfin :mes\ıl uk~ı ansur ar mu e- Akd • d Yıldönümünti ut amakta 0 u- Atina, 23 (AA.) - Yunanistan- kuru pli (5. 3. 1941) Çarpmba günü uat (11) on birde Haydarpapdl ~ 
tıit bulunmuştur. Arnavutluktaki Türk politikası . enız e ğurnuz bugün, yalnız Halkevlerinin daki İngiliz.hava.kuvvetleri tebliği: binası dahilindeki Jıoırüsyon tarafından 8'1k ebiltme UIUl1le ııatm abll' 
İtalyan ukerleri muhtefem bir (Baf tarafı 1 iJaci say&ıla) ve Odalarının değil, bütün Türk İngiliz hava kuvvetleri ~af.n- tırBu ,_ ..;........w :..+-enlerin (lZ9) lira (46) kurUfluk muvakkat ~ 
tanda hareket etmişler ve efsane- tarafı in . yWa camiasını bağrında toplıyan Cüm- dan rnuvafakıyetle yapılan. oır aluıı. ve kan-:ı;;~-yın ";~iıı.: vesalkle birlikte elaılltme ..ı\..ü .. tine kadar~ 
Yi mahiyette ..... ve ..-...... ıayfala- <Bat 1 cı • ) dan biri takriben 8 bin tonilito di- hurlyet Halk: Partisinin de kültür d T d 1 d-t-: &-1 ..... 

.,.-. "'"...... ğ . tak "be l..... bin •--:ıAto hac esnasın a lpe e en cıvann 4LI yona nıilrncaa~n J.Azımdır. 
rı vıa'nW'l• .. ı•rdır. Bu-tun·· dun-yayı hay - Türkiye politikasında de~a- en n n ~ "'4.UUM& - ve devrim bayramıdır. B . tak ..l- .rl.ö;............ ,_..ı ~ .r~-r- e;•y ugı mın asınUG .. ~ ....... ın mı>- Bu işe ait prlnameler kom ... .7 ...... an paramz oilenık clatıtıımakta~, 
ran bırakmlflardır. Yunan zayiatı miş bir ,ey yoktur. Türkiye ittifak minde idi. Bu kutlu dakikada, yalnız Halk· törlü nakil vasılan kollan ile as- • . (U ... 
..nk aa.....:a.... larına sadıktır. Türkiye bütün dev- Tover denizaltlSl, bir İtalyan pet- evlerimizde ve Odalarımızda top-..- &"..... :keri tecemınülerine, depolara ve 
Yakında mibahar ııelecektir. ve leUerle, bahusus kotn§Ularile iyi rol sarnıç gemisini batırmıştır. lanmış olan yurtdaşların değil, bü- ihtiyat malzeme ve erzak yığınla-

mevsimin istediji gibi güzel feYler geçinmek kararındadır. Tnrkiye Regent denizaltısı, 2472 tonilato- tün Türk milletinin aziz Milli Şe- rma mühim hasarlar yapılmı.ştır. 
tıelecektir • kendi enniyet sahasında yapıla- luk Citta di Messina olduğu mu- fimiz etra1ında §Uur ve imanla bir- Avcı tayyareler.inden mürekkep 

Tarantodanberi, harp tıac:meleri cak yabancı faaliyetlere ve hareket- hakkak addedilen bir İtalyan iaşe leşmiş olmasının göğüs kabartan bir keşif grupumu.z, üç düşman 
bizim aleyhimizde vukua gelmiş _ lere asla ıakayt kalamaz. Türkiye gemisini ba~tır. manzarasına dikkat gözile bakma· tayaresi düşürmüştür. 

lm toprak bütünlüğüne veya istiklali- Ut.most denizaltısı, himaye altın- nızı rica ederim. YUNAN TEBLİOİ 
ttr. Bu daima böyle o ~. fakat 1 k h t ...:u.ı.la :a ıb " 1 ·~ · t ~ ·ıı . . ne yapı aca er aarruza •:u~ da seyreden bir kafileye 'hücum et- u ır ıgı yara an amı er ara- Atina, 23 (A.A.) _ Resmi teb-
nibayetinde Roma, Kartacayı tah- mukabele edecektir. miş ve sekiz bin tonilat<ıluk bir sında Halkevlerinin ve Odalarının liğ: 
rip ederek dünya haritasından sil- Türld B 1 arist .... 1 ... _ ia- gemisini torpillemiştir. Bila- da bulunduğunu söylemekle, bir 
miştir. F.sas nüıa! muharebedir ve h:b. ~: uh.gb. taarruan ~uıasliı! r- d . . k b 1 Mahdut devriye ve tcıpçu :faali
·-• t'-'- _ _.te "'-----ı~ ıç ır .,~-- ıç ır z eme hare bu vapurun kıçından su alarak hakikat ifa e ettığime ani u u- yeti kaydedilmiştir. Birkaç esir 
~= ~aUA;tl m~. olmadığını söyliyen ve sulhlerini batmakta olduğu görülmüştür. nuyorwn.. aldık. 

p eınez konımak gayesini güden iki komşu Truant denizaltısı, bir düşman Sekiz yıllık tecrübelere dayana- İTALYAN TAYYARELERİNE 
Her ne olursa olsun, İtalya, so - devletin aamimiyetle el sıkışması kafilesine toplan ile hücum etmiş rak ve beliren yeni yeni ihtiyaçlar HÜCUM 
n~ kadar .Almanya ile beraber ve sözleşmesidir. Türkiye bu tarz· ve düşmanın iaşe gemilerinden bi- gözönüne alınarak 'hazırlanmış ve Emniyet Nezareti tebliği: 
yuruyecektir. da ve bu minada uzanacak her eli rine bir obüs isabet etürmiştir. geçen yıl Genel Başkanlık divanın- Düşman tayyareleri Prevezeyi 

Hayriye Lisesi MüdürlüAünden: 
3 üncü Taksit 1 Martta başlayacalmdan Martın 10 uncu 

kadar taksitlerini vezneye yatırmayan talebenin mekteple aübl' 
sileceği ilin elonur. 

Eskişehir şeker fabrikası müdürlüğünde.-ı 
Frezeci, tornacı, tesvi) eci ve dökümcü ustaları alma~ 

Fiili askerlik hizmetini yapmıı olan taliplerden istanbulda.,:., 
lunanlar vesaikleriyle birlikte Babçtıkapı Ta§ Banda Ü~ 
katta İstanbul büromuza ve taşradakile.r dojnıca Eski~ 
Şeker fabrikasına müracaat edebilirler. Yapılacak imtihan 1'' 
cesine göre 2,5 liradan 5 liraya kadar yevmiye verilecektir· 

Alman askerlerinin, Sicilyada w sı.kmıya daima lmadedir.> Truant, diğer bir hücum esnasın- ca tasvip edilmiş yeni teşkilat ve bombardıman et.mışlerdir. Nik<>po-
Ubyada hattı hareketleri, tama - Tus Ajammm tebibi da bir torpille kafilenin en büyük çalışma ta~at.nazr_ı~eri ile bu ku- lis arkeoloji müzesi yıkılm!§tı.r. Ke- lstanbul Dördüncü icra memurlugu" nd8' 
men mükemmeldir ve kuvveW bir · · · b tı t r rurnlar, faalıyetlerını, yalnız mah- M , ahilin" d bombalar· Mos1t 23 (A.A.} T . gemıaını a muş ı . . . za oranın s e e ~ 

orduya ve kuvvetli bir millete ıa- sı bild~: - ass aJan- ı~!1!~e!~=~~1!e;~:~~:~a, =~~~~ ,· düşm~: de ~e hasar, ne de insan- ~;~kta~~ ı;ı;~d~ir~ ve: v~~tarafa 
,Jıkbr. 1sv~ çıkan Basler Nacb- Japonya toplantılara nakledebilmek, yay- ca zayıa var ır. riye dukktuu bir tarafı Arakaiye arsası ve tarafı rabll tarildAm ile 

AJmanv.n'" :a. ..... kudreti cal - :-"-ten ~~· Türk" ·ı ul Yeni.:ehtr Tatavlada eski Der~· ve Akarca caddesinde eski 111, ııs, J J- ...-ı- rıgı gaze..a.ı, ıye ı e B - mak ve derinleştirmek imkanına • " ...,.,,,J .. 

main1', fakat 1azlalaş:rn11tır. Alman garistan arasındaki son anlaşma- (Bq tarafı 1 iııci sayfan' kavuşmuşlardır. Nizamlı bir hürri- IJstanbul halkevlerınde ~!;. ~.:,! ~~ =~eı: ~m= :!. !: 
yanm :insanca zayiatı ve maddi za- nm Sovyetler Birliğinin faal mü- yama terketmesi vardır. yet havasında çalışmak imkanını ' (Bat tarah ı bacl uyfada) nln nısıf hlseeslle ylııe tamamına 2187 lira takdir edilen Tatavlada Y 
yiatı Mgaridh. zaheretile aktedildiji baJdnnda Hutiin pek akında yeniden~ b?lan Türk milletm n-yaşama den sonra Halkevi orkestrası tara- de Dercboyu cadd&Binde bir tarafı simitçi Hasan :t.ınnı bir tarafı ~ 

1 - K.umanda, basit bir nefer - bir haber neşretm.i§tir. 113,acağı tahmin edili.}"Or. kı, bu Evlerden ve Oadalarda!.1 ta- fmdan bir konser verilmiştir. Jı:aw arkası Rızapaşa sokağı bir 1arafı bazan Anika varlaleri bilzan --

~n s.~h yarak !11~~:.meFühinrerınki· - Tass ~f:~.~~.h:~rin hakikate FRANSANIN PROTE.5'00SU şıp meydlanlarka,dtarla_ldaralak,t'·koyle: Gece saat 20,30 da da Ev Reisi ~:'1!:8;:1 be~~rafıı:;:ık:~W: ,;;-~u~ ~ 
~ ıutt ız vennış ™ uygun WUUIW6.t.W -=-Yan& mezun- ve sınır ara a ar gı eoe ır, ma Yavuz Abadan tarafından bir açı· arsanın nısıf hissesi borç verilmediğinden açık arttırmaya konulm~ 
kunıetli ellerindedir. ldur. Londra. 23 (A.A) - Müs~l 'hall! ve ı:'illi rakısl~~ ve türkül~r, lış söz üsöylenmiş, Halkevj azasın- Unlar ve ev 95 metre murabbaı aruı üzıerinde olup 10 metre m~ 

2-Alman silihlan, lngilterenin Fra~ız &Jansının Şanghaydaki mu yem ve guzel terennumler ve ın- dan Meliha Avni tarafından cHalk- lığı ve 128 metre murabbaı arsası vardır. Fırın :i8e 97 metre murabb" 
lilAhlarmdan fevkalaed yüksektir. güne 1azlal&fD18ktad.ır. habiri bildiriyor: şadlarla birleşerek Türk başlarını evleri. mevzulu bir konferans ve- Ozerinde 123 met.re murabbaı arsası vardır. Yeni 103 No. ıu 

Şarld A h tama 1 1 .. ..ll · · ·1 ı t y k nın zemini çimento kaplıdır. Her ild dWı:kAnın önleri camekAıı ve i8tor 3 - vrupa, emen - 9 - talya, ngiltere ile boy öl- Tokyo konferansındaki Fransız ve gonu erını ı ere mege, aynaş- seslen~· şiiri tekrar edildikten son- ildir. Arkalarında fınn taraıuıdan k\lllanılır tulwnbalı kuyuyu ban 
mile İngiltere aleyhindedir. çüşmeje eesaret ettiğinden dolayı heyeti, Japon filosunun Fransrz mağa ı?Ötürecektir. ra •Saadet Perdesi> isimli piyes mahalli ve aynca kapısı olan iki oda bir tqlık blr mutfak mevcut ol1'I. 

.f - 191.f/1918 dekinin aksine ~ gurur duymaktadır. Milletler, ce- Hindiçinisi sahilleri aç.klannda bu Arka?.a~arıı:n,. . . . Halkevi temsil kolu azalan tarafın- ların üzerinde birinci katta d6rt oda ve .ofa "ardıı . İkinci katta bir 
larak İngiliz abluka.si hiç bir kıy- saret edebilmekle büyürler. Iunmasmı, Japon hariciye nazırı . _Bu buyuk ~ırlık ~ dı:ılik.havası dan temsil edilmiştir. bir taraçadan ibarettir. Elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur ve 9 No. J.1J 

meti ha; .. dA7wildir" • Matsuoka nezdinde protesto etmiş- ıçınde, Partıden ıstedıklen yar-
1 

BEYo<'iLU HALKEVİNDE ıwı içinde kuyu vardır. Bina kAiir ve zembı kat pencereleri dernır 
u. "'6 10 - Mihveri mağlup etmek için 1 . ğ rf b' hdır. Fınnın zemin katı: Zemini tahta d6femeli bir antre ve metrak 

6 _ Mihver milletlerinin mane- İngiliz ordularının kıt'ayı istili et- ür. dımı gö~e erme ra ~e~ sı ır Beyoğlu Halkevinde de Başveki- de 1ınn kütüğü ile harap bir teqih maballl ve cephesi demir 1'aprak 
}eri lizımdır H lb ki b hi Fransız heyeti bu tehdit altında takım kuçuk engeller yuzunden bo- limizin nutku dinlenildikten sonra ildir. Asına katta: Zemini malta döşemeli bir çimento makine odası ve 

viyatı, İngilizlerin maneviyatından me · a u unu ç müzakerelere devam etmiyeceğini calayan Evler ve Odalar olduğunu bir nutuk söylenmiş Halkevi triyo- bir sofa vardır. Birinci katta bir 10fa aaıünde üç oda bir hamwı 
yüksektir. Mil)ver, zafer için mü - bir ~liz, hiç bir zaman düşün - bildirmiştir. çalı.şm~~a~sa isimlerile siz~ ha~er su tarafından bir konser verilmiş, arkasında bir mllı:tar bahçe'" arlt.a7a bir kapısı vardır. 
cadele e<liyor. İngiltere ise ölme - memiştır. GENERAL GOL'ÜN TEBı.Jôt v.erecegımı, geçen se1!.e .soyl~~ş- kapalı spor salonunda spor müsa- İşbu pyrimenkul arttırma f&J'tn&mesi ıs-3-Ml tarihin en itı'barell 
mek için mücadele ed.iym-. Münfe- ~erika Bir.leşik devl~tlerinin Londra 23 (A.A.) _ (B. B. C): tı~. Mmnunıyetle soylıyebil rım meresi verilmiştir. ~ce saat 20,30 numara ile İstanbul Dördüncü icra Dairesinin muayyen numarasında 
rid sulhtan bahsetmek aptallıktır. mudahalesi ,bır demokrası olmak H"" F ku tl . . . g ki, otuzdan fazla olan bu Ev ve (). da da Partı· binası temsil salonunda sin görebilmesi için açıktır. bAnda 7•zılı olanlardan fazla malümat a 
Şehır. 1- -pılan bütün bombardı hül" 0 d b ..... ı.... Mih ur ransız vve en reısı e- .. k d . . t• yenler işbu prtnrneye ve Hl/830 dosya nwnaras:lle memurlyetimlze 

....... J- - yasına ve un an ~ - .. .. .ı,· tebl" daların say1sı, uçe a ar ınmts ır. bir konıferans verilmiş •Tırtıllar - etmelidir. 
manlara ratnıen İtalyan milletinin verin Amerikaya karşı bir hücu -Jneraleddo <;>~.:: ~:~ ır ti ığ Bunların da küçük yt:rlerde ?ldu- Erkek kukla• temsil edilmiştir. 2 -Arttırmaya iftirak içbı yukarıda yazılı Juymetln yüzde yedi b;I 
maneviyatım zayıflatmak bnldn - muna dayanmaktadır. Ameri.kanın , ne?" e~e . 1 Y u uıne vey.a ğunu bilhassa işaret ederek isımle- KADIKÖY HALKEVİNDE betinde pey akçesi veya milli bir bankanın 1eminat mektubunu ~ 
ıızdır. istilası, gülünç bir fante2idir. mumessıllen tar~~ başka bır rini bana bağışlamanızı rica ede- Kadıko"y Halkevinde Başvekili- oektir. (Madde: 124) 

İngil l k te h h b Fransırz a ü ki b ı · 3 - İpotek sahibi alacaklılarla eliler alikadarların ve irtifak h~ 6 _ · tere yalnızdır ve Ame- s=-'-· tanı la b"" t·· İtal mem e e er angı ır • rim. mit ederim , u ça ışma . . tL d" 1 "ld"k .. -n sonra ... _ı. 
.u.K:ı;m vası z u un - . . ki hakkıınd ki taahhüdün ı mızın nu "'u m enı ı K' lerinin 1ayrlmenkul Ozerindekl haklarmı huausile faiz ve masrafa oa» 

rikadan müstacel yardımlar isti - yan milletine hitap etmek istedim. razısı ter . 8 . . . 1 senesinde onlar da diğer arkadaşla- Ev orkestrası tarafından bir konser cüalannı ifbu DAn tarihinden itibaren 15 liln içinde evrakı m t.f' 
yor fakat bu yardımların, Alman Faşist İtalyan milleti zafere layık- tan1?mı~acağı.nı . b~d~~tır. Bu 1 nnın hizal~r~na gelecek ve boş ka- verilmiş, resim sergisi açılmış, ge- birlikte memuriyetiınize bi!dlrınelerl icap eder, aksi halde haklan 
kudretini tecavüz edecek derecede tır ve zaferi elde edecektir. Çünkü tebliğ bilhassa Hindıçını ile allka- 1 ıan yerlerını. alacaklardır: ce de boks müsabakaları yapılmış, cllile sabit olmadıkça atıı bedelinin paylqmasından hariç kalırlar.~ 
ıelmesi lizrmdır. İtalyan milleti kendisinden Wep dardır. ı Sı~ı g~lmı~n tekra_r ışaret et- cKahraman> piyesi temsil edilmi§- m~ -;e c:ı::: ~:t-:!a ~= =~ar::~::;:• ıad .,. 

7 - İngiltere mağlflp edilince, edilen fedakarlıklara misal t,şkil mek ısterııı:ı kı, Halke~~nde veya tir. 
harp bitecektir. e~-.--1. bJr" v-'-arla tahammül" et _ Sahibi: E. t Z Z ET, Nefl'iyat Odasında bın.adan ve. b. u.tçeden ev- FATİH HALKEVİNDE olunurlar. i ,-

~ - ı b 5 - Gayrimenkul 21-3-941 tarihine teadQf eden Cuma ıünU _., ~ 
8 ıtal ı..:-: __ • ı· da b" · · ı.+-..J· Direktörü: Cevdet Kara bilgin 'el, asıl faalıyet amı ını u vasıta Fatih Halkevinde Bacvekilimizin 18 ya kadar İstanbul 4 cü İcra Memurlutunda Qç defa balırıldıktaDK"''1'~ - ya, uucun.:ı p an ır 1§1 meAı.euır. ·ı h Ik t• · d · Y · 

vardır. İtalyanın silahlan, işçileri- İtalyanın saferi, adil bir sulh o - Baaı.ldıiı yer: •Son Tel.vaf• ı e a ın ye ışmesı avasına tnan- nutku dinlenildikten sonra Halkevi çok arttırana ihale edilir. Su kadar k1 arttırma bedeli ıayrlmenkul 
uin fedakirlığı sayesinde günden lacaktır. Matbaası mb.ış ~~ bun~n 1h~yecl an1ını duteymku~ Reisi tarafından bir konferans ve- min edilmiş olan kıymetin en az 7fizde 7etmiş beşini bulmak ve 18~ 

ır zumrenın şı e e a ması ş ı. riLmiş, Halkevinin ralışmalan ra- , Din alacağına ruchanı olan diler alacaklılar o gayrimenkul ile t.em~-d 
d B ·· ·1 b"lh "d Y bu aure.tıe rüçhanı olan alacaklılann mecmuundan fazla ~-

e er. u zumre ı e, ı assa ı are kamlarla izah edilmiş, Halk:evi bağ- bundan baş'ka J)aı'Q'a cevtrme ve 'Jl87laftırma muraıtarını teea 
- Buyurunuz, diye yol gösterdi. amiri, muallimi, doktoru, mühendi· lama orkestrası tarafmdan ve ayn- 19rltır. Şayet böf'le bir bedel teklif edilme7.Se en çok arıtıranın 

1 

N~man kaptan, ön~en yü~y~~· si ve tt•knisyeni ile hayatlarını e· ca pivano ile iki konser verllmiftir. kalmak ibere arttırma on ıün daha temdit edilerek 31-3-4M1 tarUıJJ11 
Sa~ıye, ~~u hemen don~e~ıi u- m EŞİKTAŞ HALKEVİNDE eden Pazartesi gönü saat H den 18 1'a kadar İstanbul 4 cü İcra 
zenne hucum edecekmış gıbı, se- Hür Fransa B da arttırma bedii satıl ı.teyenJn aıacatma rticbanı olan alacaklıJ.anP 
bepsiz bir halecan içinde kalbi sı-, . • Beşiktaş Halkevinde de Başveld- dan :fnla olmak ve bundan balka paraya pev.inne v.e ~laftırma y_, Mal f YESARi lı. ... •yor.du. Elinde pirınç .,.mdanı (Ba, tarafı 1 mcı aylada) limizin nutku ndyo ile dinlenilmiş', teeavüz etnwek ..-rtlle e Cok artlnw lbale edlllr. 
'~ .- ·· t p · L 8 - Gayrimenkul kendisine !hale olunan kimse deıtal veya verUd' açılı-, gözlerine zeki bir parlak. ayak sesi odanın ıükutu içinde du- 'ı bır müdafaa silahı vehmile sıkıyor. len son haberlere gore, düşman stiklal marşından sonra arti .:\aza ~de parayı vermeae ihale karan feüıolunarak Jrencliabıden evvel-,,,,, 

lık gJeliyor, ytlzünün l'izgileri geri-1yulabilen yegane sesti. Yağmur d?. Fakat Numan kaptan, gayet sa- Soma mıntakasında cereyan eden reisi Zühtü. Çubu'kçuoğlu bir tuta- teklifte bulunan .kim ise arzetrnı, oldutu bedelle a1mala razı 01~ -~ 
ıı kın:ıne adım atıyordu Sofanın or şıddC'lli bir muharebede 50 ölü ver ı'be irat etmiş, Halkevi Reisi Hük- olmaz veya bulunma-a hem- --ıı •• n~ m .. 'd .. _ .. _ arttırma- ~~ 

lerek, biraz V""";, fakat tam bir !dışarıda bütun •iddetile yag" ıyor, ·, - ...,. ~· J...,,.. 6 "'' u ....,,.,.. ~-
-~ r tas d d arak sordu dikten sonra çekilmiştir. Bu muha- mü Arkök Halkevlerinin, bu me- çok arttırana ihale edilir, llti ihale arasındaki fark "seçen günler 

bir er.kek sertliği alıyordu. Bu hiç bir fasıla vermeden gök gürlü- ın a u~ , · , "'-ten hesap olunacak fan ve zararlar aynca hükme hacet kaim~ .. . . . •
1 

ordu - Hangı odn .. , Bu katta mı. r ebe İngılizler ve Habeş vatanper- 1yanda Beşiktaş Halkevinin mesai- ..,...., 
çehre, bu vucut, ilimle, terbıye ı e Y · Sadiye de durmuctu tıka- verlerinden mürekkep bir devriye isini izah etmiş, Halkevi gençleri riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) _ __,. 

· b••,.;;,.J,· Sof-~-'-· t t '--- t Y ' 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yabıız tapu feral ~ · ,ekli değişe değışe, ""ti~-ü me- - 1 saa ' eu". r saa narak, rnerdivcmın yanındaki mi- kolu Be bunlara hücum eden adet- milli ralüslar yapmış'ar, marşlar r--
11 b lı d S di Art k nelik vakıf taviz bedelini ve ihale kanr pullarını vermete mecbu 6 deni hale giren erkeğin, asır se e- aşını ça yor u, a ye, ı safir odasının kapısını gösterdi: çe çok üstün düşman askeri arasın- söylemisler, otuz beş kişilik. şehir rakim vergiler, tenvırat ve tanzifat "tıellAliye resminden mütevel~ 

ri üzerinden aşarak, hiç .bozulma. çınlamaları saymıyordu. Numan _ Evet, bu katta, dedi. İşte şu da cereyan etmiştir. İngiliz zayiatı armonisi bir konser vermiştır. Sa- rüsumu ve vakJ1 icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelindetı 
mış ,itk mayasını, aslını muhafaza kaptan, masaya tutunarak ağır ağır oda... hafiftir. tonun bil tün Beşiktaş halkını isti- nur. İfbu ıayrimenkul ~ ~ ~rbu1 dönttlncü fcra ~ 
etmiş bir nümunesi idi. doğruldu: Numan kaptan, kapıyı açarak gir ı 1NGİLİZ TAYYARELERİ ap etmiyeceği düşünülerek m~1;t.;a odasında isbn iiin&l ~rllenearttırma prtnames.l dal.re&inde .. 

Onun, kaba, haşin tavırlannda Artık çınlamalan • saymı~rdu di Sadiye, dışarıda kalmıştı: •Sam- Kahire 2a (A.A.) - Orta şark llf yerler.~ ~oparlörler .k~mnuş, bu _0_1_un_ur_. _<_307_ 1> ________________ _ 
dişisine tahakküm eden, kuvve- Numan kaptan, masaya tutunarak enmm a1mıyacak mısınız?• diye. İngiliz hava kuvvetleri tebliği: suretle butun halkın ıstıfadesi te- .. 
tinden emin bir erkek gururu, aza- ağır ağır doğruldu: cekti. Lakin Numan kaptan, ayağı 1 Cenubi Afrika birliği hava kuv- min edilmiştir. Devlet limanlan İşletme U. müdürlüğiill 
meti vardı. Artık, hiç konupnıyor- - Odamı gösterir misiniz? bir sigara iskemlesine takılarak 'vetlerine mensup bombardıman Şehrimizdeki di~ bütün Bal- Jüoırk11 Jteflf bedeli ııuv~~ 
du. Sadiye, onunla gözgö:ae gelmek- Bu seste, kırbacını pklatarak, sendelemişti. Dizini uğuşturarak, tayyareleri, Brava'nın cenubu gar- kevlerinde ve Halkodalarmda da Lira ıtur. V:: ıJ 
ten çekiniyor, fakat o, ayni dik, kölesine emreden: cGöster, yürü!> topal topal yürüdü : 1 bisındeki mıntakada, alçaktan u - merasim yapılmıştır. Ayancık 1711 .Ol :.,o ,ı 
hatt& biraz da istihfaf eden serbest der gibi, itiraza tahammül etmiyen - Aza kaldı düşüyordum, dedi ıçarak, düşman askerl taha.şşütleri- Dün, memleketimizin muhtelif ~ya . 2271 .U 1Uılı A;tancı)"' 
küstah bir ~a, Sadiyeyi aüzü- korkunç bir lm.lriyet vardı, Sadi- Sadiye, kapının önünde elinde ni şiddetli surette bombardıman !yerlerinde 61 Halkevi ve Halkoduı, ~'bedeDerl~ ~~~ İhaleleri ssı2ft'!.. 
yordu. yeyi gizli bir isyan sarsmala bq- pmdanla duruyordu. Mumun a- € 'miş ve mitralyöz ateşine tutmuş- bu meyanda da, şehrimizde Heyb&-ı • ~ a.. lld _. 11 de a.ıata nhbmındakl umUJD ., 

Büfenin kapağım kokbyvat do- hyordu. Bir ,ey 16ylemedi, Pe7- !evinde sbah bnncalar uçuşuyor . tur. Mega - Moyale "mıntıkasında ~ Çatalca, Silivri ve Bq-... wmc1a , ,, ....., ırt 1ee ...,,.,....UIMla 78~. ~ 
1pn kedinbt, tüylü balı tberindaki ~ fttirdili samdam aklı: {DM. var) 'bir kamp da bombalanm.,tır 0 M Halkodaaı 8"lwt1'*1r. ata ...................... ~. cı.-
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