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Mukavemeti 
.......__---~~~~--~---
11 ar e fQ l Petain, Alman 
tıu:yiklerine Jayarulığı 
IGkclircle 1916 Ja Ver· 
fi.,. ela olduğu gibi, bir 
dela Jaha F ran•ayı kar· 
'-cu:akhr. 
~- ~ 
ctzcın: Abülin DAVER 

A kdenizin şarkında BuL 
~ garistan, garbinde Fnln 

Başvekil/ 
Donavanı 
Kabul Etti 
Ruzveltin mümessili 
Hariciye vekilimizle 
de bir mülakat yaptı 

MAKİNfiYE 
~ 

VERİRKEfJ 
··=~ 

Almanlar İta). 
yan Esirlerini 
Ö 1 d ürüyorlar 

---o---
Esir dolu bir va-
pur bombalandı Amerika Sefiri 

iki mülakatta da 
hazır bulundu 

Londra. 3 (A.A. ı- Ba.hrl1e nen· 
reti bu;ftn qııiıdaki tebllii ~· 
mittir : 

Akileııirilen blldirildiiille ıo~ 
Ankara, 3 (A.A.) - Basvekil Almaul;ınn veva İlal7anlann ieve.ıt-

D kt Refik S d b .: siil ettiği bit· hareı,.,, netieeslnclı: pek 
o or ay am ugnn SL ook İtalyan harp esiri iihnüşitlr. 

~ •. sa, harbin bundan son. 
~ hadiseleri bakımından mü. [ 
'-ttttoı oynanuya namzet iki dev 1 
,. Alman politikası ve dip.. 
~sisi, bu iki devlet üzeı·inde, 
litaı .. Yapmıya çalışmaktadır. 
~k en büyük gayret Vi§İ 
~ etini yola getirmek için 
~ediliyor. Alınanya.nın Fran. 
~ karp kullandığı muhtelif 
~lar arasında, haris bir po. 
'eı olan Lava! de Yardır. La. 
!'t. he~pnları da, Pariste ga. 
!-t~ı ~e§rıyatı ve yeni bir parti 
~ 11 gibi tedbirlerle ihtiyu 

at 11 de Başvelilette Amerika 31 Sonkan1Ul r;unu. öf.leden ~n1' 
Albay Danovaıı hnkara prıntl811. çıkıyor biiyük el isi ile birlikte Alha Trablus ~hllkrlnrle Jt.alvan ~rle.ti-

------------------------ ç Y ııl alan bır ..,apur Alman old11111 :ıan· 

PARTi REiSiNiN BEYANATI . ,,_..~-.....-

Talebenin Pansiyonlarda ba
rınmalarına nihayet verilecek 

~ e~li Almanya hesabına taz.. b 

'et~ektedirle:-· Verdun kah. Süleymaniye, Fatih ve Beyazıt medre· 
~tııı ıse, 1916 c a Alman askeri • d b .. ..k İ . · d*} k 
~unu silaııta defederek seler1n e uyu yurt ar tesıs e ı ece 

Dona'\'"anı kabul ~..unışterdir. memen bir düşman tayyaresinin hii-
~ cumuna. oicamJ.'!, v.ı:pora fN.bot ol• 

Donava.n Saraçoglunu 1nuır ,-e hıızı hasarlara -.ira11Utbr. 
ziyaret etti İtalyan harp e:Wlcri &ra6tncla bir 

rok ~a..'i la' vardır. 
Ankara, 3 ( A.A.) - Albay Do. 

neınn Amerika bii3"ük elçisi ile 
birlikto bııgün Hariciye Vekili 

A frikada 

Ş~ikr~ Saracoğhı ile Un~unıi ~·· i İn g i ı i z ı er her 
tıp Numan i'lenemenı:aoghı nu '-' 

riya ret etmiştir. -- - taraf ta ilerliyor 
4-Aı_Yı kurtardığı gibi timdi Vilayet Parti İdare heyeti re.iti olarak nihayet -verilecektir . 
... ~~politika tazyikini siya.~ Reşat Mimaroğlu düu bİT muhar. Siileymaniye. Fotih ve Be~·ar.ıt Macar Yugos- K&blre, 3 (A.A. )- fJll'illır -1111' 
-:"'le der ı kararglhmın 11-hlij-i: 
' e ça ı§Uak Fransayı biı rırimize ünivenitelilere yurt le. medreseleri bu maksatla tetkik Lıöyada Dom .. t1ıe neri lt&nılletiınt-

t.~ ~tarmak yolundadır. mini hakkındaki çalışmaların fa. olunmuştur. SUJeym.aniye med. Jav d O S t J U gv U r.in devamı ıoın hazııiıklar den.111 et-
,~. altında bulunan Parist aliyetle devam ettiğini söylemi§ res inde :--alında bir )"11!'• açıla.. 1 mıektl>_,dlr. Erltrtır"' hıı."-Utvnuı neti: 
~~l eden yeni Fransız par. ve: C8k ,.e burada 800 kişilik bir de Bada~te. s cA.A.) ....,. Macar Tel- c~dc cifi:.cman Barenbl ıebrhn 
bı..: lııutareke yıllarında işgal al. «- Talebelerin hiç de ivi vemekhane yllpılacaktır. Ayrıca ı ıraf ajıı.nsı bildirb'or: · tahlı7c ebnıştir. 8~ ~hlr _ 1tP1 ed~-
·""'lti İsta buld lı . Ho ·· · . . • ' ;· • . bin l b l akt 1 Başvt'Jdl B. Teltkf mebtı.'laD mel'li- ~tlr. Ru esnada "ımal <bölsede mo· 
)... D a ça şan urrı. olmıyan ıu>Paıt altında pansıyon. m.ınıı.sıp a ar u unac ır.D ini h . '" e inde bc"'anat törlli kıt'a.larımız Kereme doiTa çe-
lı~ \'e 1 · ~ . ~- ı s n ll.J'tc..,, c eucwn n ., - . 
~ . tıli.f fırkasıııa benzıyen larda barınmalarına bu yıl kat'i ı dcmi~tir. ta bııhınarak müteveffa Kont C..'salcy- kDruekte oh.n ıtalyaıı U'nwerlai 
~ bll' teşekküldür. Onun için, nin hasta.lıiı dolayısile aktedlldlii reri itmektedir. 

~ )tui Fransa partisinin habis Peten Hı· tlere Tıpkı Alman encümene baber verilmiyen M.acaa- Habe,i5tanda, lbndra. cloi'N ı-eri 
... ~'U pek iyi anlıyoruz Bu Yur;oslav dMthık mnahed~lnin el· oekllmelde olan diqm.a.ıı. k11TTeUerinl 
~Yi k · babı muclbest bak.kında. izahat ftl'- ia.lı:t~ «tenııı t'i"soruz. Bun11n neti. 
~la, oranların ~adı, B E"' • li"" • •b• mit ve Macanısta.nla YUJ"osla,..,.a •· oeaincle ftatyanlar nJlif mlldania 
~ P Fransayı Almanyaya a. aş gmıyor genç gı gı 1 ra.sındak.i dostluğun !.'Ok cskr o14a. naa.bemc .e lır · türlü lhttr.at mıul-
~ ~erek kendi mevki ve ikbal twıa ~ tetıoJııtir. clelerlnl ~ıoo ınecbDJ' edllmlfUr, . 

)'fltt ls.larını tatmin etmektir. 0 0 ı·ğ• d 
,.ıt .. esnafı c1a tıpkı ticaret Darlan Lavali Rumen genç ı ı e 
~ltkirıeri gibidir. Onlar da, Vişiye götürdü teşkilatlandırılacak 
' kendilerini ve kendi b. 
~~~ı dü§ünürler; milletin 
~ ıttenfaatlerini bir tarafa Donanma kim.eye teılim 
~l'far eclilmiyecek ! ._>, eJaİ Petaln ralip Alman. Anbra. Radyo 

-._~.~ı, &'•Yet dtirilat davran. 1 Ouetesinden: Al-
b..~ .. lbr. Fakat bu dürüstlük. ~. bekle-
~"t A} 1U1D taarnuuna VL 
"'t, ~ Dıaııya için kiti dejil. ti hiiktmeUne kar 
~ llıauı donanmasının baki. 11 aotttı aıy..ı ta· 
~ •e bilhassa Şimali A.frl., arnıala batlamıt 
~~ r-~~l% üslerini ele p. oı.tulu -1aşılma.k 

Bükreıte tevkif edilenler 
2257 kifiyi buldu 

Bükreş, 3 (A.A.) - Havas: 
Bomen ıençliği yakında Nazi 

ıençliğine yakın bir esas üzerin.. 
den yeniden teşkilitlandınla. 
caktır. 

t._ ~'"-.el ~Uz donaıımasım Ak.. tadır. ParWe k11-
~cle h ralan Fn.nsıa fa- 1 K D A M A:11llt •paetmek, İnciltereyi. tlst parU.slnfn Al- :::::.=e=-"' ~ 
~ı .. ~ritanya adalannda ve man tesiri ıı.Umda 
~ ~ ayrı ayn matldp et. hareket ettliine 
~ lıttyor. Şarktaki İnsilis 1 ıüpbe yoktur. 
l~, .... 11~1ertlli maX.Jt\p etmek ve Bl&lertn cnabı 
~ııq 5 lberbı.e Harflf&J 
~;"' ~Paratorlnğunu yıkmak Peten Am1ral Da.r-
\..~ hııın biiyük blr 1ev. lam Parfııe 1olla· 
~ ~ li

1 
e~ttımiyeti vardır. ttaL mqtı. A • l r a ı 

~ ı. li he Pet.en Darlanm ~~mda qit eerenılyerek çok ki. Lam De lM!ra'ber 
~· ~llZiyete düıUnce, Alman. Vlşbe l'elcllfj hı.iter nrllmektt'.dlr. 
~tl Jc.,.., ıeçerek keadiai bu Amiral Darl&n Llml •Ml70R11•• 
~ batarın.ak il.mldine b. hlr ıuıtuk ııö:yle11d1 Ye emtmıe: 
~ lf:n.. Pakat ihti ar Mar 1, •- Fransız dounması :ralnıa 
' • hçe11 it y eşe Fransız fmparatorJutunun mlidata&-
t... ~l'di •zirandald bezime. · mıda lmlla.nılacaktir.• 
~. ~\a il Zaaftan kurtulmuş. 1 Demişti rk:f. ehem.ın1yetle tberta
~t d~ reneral Weygand, ide durulıaai.t. dejv • 
'-'-..ı~ tt doğrudan d im .. 1 Londra.. 3 (A.A.) - Müııialdl '-'r ıu için ttıa . 0 ya gor. Fran.su ajamı bildiriyor. 
C t Olan ş· nevıyatı kırılma. ı Alma&yanın donanma ve tbnall 
'l ~ t'.a1tla 1tnali Afrikayı yeni Afrika. da. dııh ı (lJı:nü üzere her sa-
~ lta~ ndırnuş, mtidafan hali.

1 
hada Fransa<l:m 1ngilterl5 aleyblnn 

~ i\tatt lıştur. i1Jbirl.iif yapın.asını istt:dlil bir an-
~&t ŞaJ l>etain 1 ı da., uvaı. Alman~a De tam bir iş 

• ~rn mu •a\'emet e. ortaldıifı partisi teşkil edi1or. Bu 
[be, anya ~elki Fransanın parU, Fraıısamn eski müUetlkt aley· 

anıı 4 Uııcü sayfada] l ( ...rka.51 2 cJ l.a,J'fada) 

YARINSSAYFA 
Gazetem.iz üç gii:ıı. ilsttiste 

8 sayfa çıkmış bulUDuyor. 
Bugün 4 sayfadır. Haki. 
katte 100 para fiatle İk. 
41am'ııı her rfln 4 aa.yfo 
çıkması lizımdn. 

İkdam'm maliyet hesap. 
Jarı tamamile ona cCSre ya. 
pılmıf, 8 sayfas1 5 kuruşa 
aatılan hir guetenin bü. 
tün miindericah 'bu küçük 
dört sayfa içınde hilJha ve 
tebaniz ettirılmek iitere 
tanzim olunmuştur. 

Bana rağmen ga.ıetemiz 
okuyuculaı·ınm:ın gösterdi. 
ği biiyük rağbet kar§ll'm. 
da ~arın da 8 savfa olarak 
intişar edetektir 

6 sene ev~el işlenen cinayetle 
alakadar iki kişi tevkif edildi 
Bakkal Zeki ağabeysinin teşvikile met· 
resini öldürüp evin bahçesine gömmüş 
ıta.ııım~da BaJniye 4'Mtdeıdnde lıti~J?in karclqi İbralıtm T&..na1 

bakkal Zekinin alh l!ellt'! evvel mei- dnıı birJııcl aol'l'll hAlthnllğine Tf!rtl
~l Nadldl"yl ip! .. ~Tak oldürdlt· mt,ı"'r .f'!H'-gulan .,aınldıktaıı ntmı 
tttnti. bahl)eJ'fl cömdiiiiblil, bir miid- tevkif cıtllmtışlf'lroir. 
Oet ııonn, Zckln!ııı de. Nadi.deden 'fıtyyr.rla. İhsan Mrru tıatrbalfti
soııra. beraber yaşa.dıfl Te Nad.ldeJ1 ne verflm~en r.vnlkl tfadelerlndf 
61dürürken JumdislıtP :r&l'dım f'.dflb Zekin~ Sa.difl.<-y i öldilr<1öfünden 
lUlhıJrenln ie verf'mdtın oldııklerbıt tüıahelt"ndllderi için o saman n'tııU
yaanıştık. ~& 'ltı~hrr Vt'rdikff'rfnl, fabt, 1MLJ\Ç' 

Nadidf'd öldiinnl"le Zekiyi teşvik kazılaraJ( yaın.lnıı anmada btr trY 
crtmelden m~Jv ~ldn.in afab~ylsl bulunmadıktnı seyJ.-mi 14'rdir. lla&· 
İhsanla cinayeti blldlif haldi' haber mafib, oldürduğilndf'n haberleri ol

! nr.mb'cıı Zekinlıı sonr.ı.ki karısı Mil- mad~ını da iliıw. etm~lerdir . 
ı 

'[ 00.:nO:n 

lstanbulda ço
cuk yakıclları. 

Yazan s A. Şekip 
Hani eskiden brnmda a.iet yanaıı 

bir MolGh Mabudu vanlt ):1 Jı:urbaıı 
edilecek ~la.r almıa. a&lhp J'alu· 
lırdı. Bbile de heT' manıal ola.ıı ev 
Uet& bir Molmı m.r.becll ktSlcU. 

Gün l"tı~or ki bir ~ ın&bpJ. 
ı da 7& b•ı•anmamn, 7• Ya.nnıasuı. 
Ariık DJaiJJ&b! 

Herhalde bilinse ,.erekUr ki ço
cakl&rda bu flıl4eW h&f)Ntma ve 
Y'llJU)l&Jıı.r ri2ıch 4leU84 Mimle 
t.w. 

tçlrıden) 
Y<lksulluk, daı"Iık öıtir A'ÖfıWı.rillne 

yalandır. O takdird' bÖ.hi.n kalori · 
ferı;h: atle1r.rln, yani m.11yonlal't'.ll a
ileııin bütün ÇO('uldumın yanınaaı 

l:izını ~elirdi • 

DcğlJ! Ru a.na.laı·ımı:ıım ihmaliııd'n 
bqka bio bir 11ey dotildir. Analan
.mınn bir tek vatım ı;uifMİ var: 
Cocuk bakımı. Orııı da bÖvl~ wıi 7•
naaklar! 

'Mudclelunıu.!ll.tlik xenıfn , ta.kir bn 
rib! UımaJcl analar bakkuıda taklbai 
7apmalıdır. Qocukıuıun Jumdlııine Mr 
mlllet e.maııeH oldufuno bOmlYMt a 
mJ.arm aklı batula ~. 



• 

SAYFA-2 iKDAM 4-ŞUB 
--~~~~~~~ 

ASKERi VE e 
ti§§ ffe-E§ sJy ASI lcMAL [ EN SON DAKillADA ALINAN HABER 

ı\lmanyanın bu yakınlarda her
bam:ı bir taarrnı:a vri~eccğ~ muhak
k~lı addedilmekte ve bu yenJ taar
ru:nm rıerçden ve nasıl başlayı,p ne 
suretle inkişaf edeeeii merakla bek
lenmt•ktedir. Öyle anlaşılı.;ror ki, 
Almany :ı. lııe Viışl billı:funet.lne karıtJ 
a9hiı sl~·a~i taa.rnızJa başl~akta
dır. Paristeki bazı Fransızlaruı Alman 
lesbi altında hareket ettlkJerine hi9 
tüphe edllemez. 

Almanya Fransayla mütareke ya
parken İn.c-Utereye bir taarruz yapa
bUec·etini ve muvaffak olacatmı 
&anmıştı. Bunun için, Fransanın bir 
kısmuıı işgal etmedlfi ribi Fnıısız 
donanmasına da dokunmadı. Geçen 
Ai'uskı~ ve EyJUlde ya.pılan taarruz
lar muvaffak neticeler vermedi 

Şimd; ise, İtalyanın mağlübiyetj 
Akdenizde büyük bir boşluk husule 
cetirını>kledir. Vaziyet esa.51ı şekiJde 
dei'işınlşUr. Mihver s1ratejisi esaslı 
8urette deii§miştlr. 

kahve, ~eker. baharat yetlşmekted.l.r. 
Petrol müştakları baıta ıelen mMlen 
i.c;tlhsaJJerindendlr. 

Ak denizde 

Alma.11 lıa:..a kavvetJerlnln AJtde
ni2de faaliyet sahası gittikçe genişle
mektedir. Malta, İskenderiye, Süven 
vr. fsmalliyeye kadar ıe~mil edildi 
~:nıdl de Libya cephr:>ıı;,. teşmil e~ 
dildiğini ötreniyoruı Bu ~eklldekt 

Garbi Akde
nizde müthiş 
bir harp olacak 
Almanya Amerikan yar
dımından enel kat'i neti

ceyi almıya çalı,acak 
taarruzla Almanların bilfiil İngiliz. Cenevre, 3 (A.A.) Havas: 
harekatına müdahalr etmek istedik- cjournal de Geneve:ıt Bitlerin nut-
~eri, Sollum ve Ba.rdlyayı sonra da ku hakkında •n satırları yazıyor: 
ılerl mev2ilert hedef yapn.alan b•no Butün alametler Almanyanın Ak-ı 
g'Ö$feriyor . denizde ve İspanya sahlllerinl pe-
Bun~ ııebeıı . sarsılmı~ >Jlan ltalyan viren Atlas böl~esinde de harekette [ 

maneVJyatıdır Almanları buna mec- bulunmak lstedl.i'.'lli göstermektedir. 
bur eden de budur Almanlar Akde-1 Batı Akdeniz! CebeliittarJt'ta~ 1 
nlz sahasını gelliıo;leLmeğl at7u etmez- 1 Tunusa kadar yeni muharebeler sah
i.er Buraya g-elen tayyare kadar az nesi haline gclecekttr. 
Jnglltere.Te taarruz edecek demektir. Hitler 1941 de zaferi ka.za..nacaimı 

M. K. blldlrml,tır. Kendislnbı Amerikan 

Japon ordusu
nun harp kabiliyeti 
arttırılacak 

Erkanıharbiye top· 
lantıları başladı 

Tokyo, 1 (A.A.) - D. N. B.: 
Barbiye nazın General Tol•
DUD rtyasethtde bu&'iln bir kur
may toplantısı başlamqtır. 
Toplantı iki &'iiıı siirecekfü. 

Toplantıda ordunun daha 
müessir bir bale sokulması 
eareleri ı:-örüşülecektlr. 

Celsenin açılışında beyanatta 
bulunan General Tojo dünya
nın g-eçirmekte olduğu vaziyet 
dolayısile t>rdunun harp kıı.blli
yetinlıı ;, .. -!t.ırılmas1 lüzumun
dan bahsetmiştir. 

--- yardmıı terazi kefeni efmeden ba-

H • • • H relıete ~eçmek istediği ıışJkirdır. Hit. Al h 
angısının so- ~:ın~~e;i~~'tüan1~1~;:d~~ıu;:::~t11;:: man avacı-

Japon. 
Hollar. 
Bozuş 

-o-: 
japonlar zorla 

devam etmı 

1 
Tokyo, 3 (A.A.) 

nı11 ö(rendtr1De cö1 
ye naıın muavini 
Hindistanının as?Ml 
devletin idaresi altı: 

j herha.nıi bir &ıı.nd 
Rollandanm Tokyo. 
Palcst'in :ecen Cu 
r.rotesto mahiyetli 
detmiştir. 

Obaşi. Japonya ~h 
distanı ax-asındaki 
melerin dı:va.m edı 

Pal'ilı.t'e bildirml!ıt! 

Bitlerle Ma.rep.l Petr.in lşb!rlij 
iiud.en kastettikJeri ve anladıkları 
miııalann başka başka oldui'u anıa-
11tıyor. Mar'~al Petainin son AJman 
taıyiki kartısında alıı..eatl vaziyet şu 
lkl noktada. toplanabilir: 

zu .. ne ı· nanalım?. da istifade edcbileeeğl ümfdmdedir. lıg\J 1 z ay 1f11 yor Ac;k~ri planları haZlrdır İki devJ~t 1 Bangkok, 3 (A. 
k~·t'ı mubarl'be vermek ü~ercdirl cr. o--- kumandanlığının b 

1 - AJmanyanın istediği t!Ckilde 
hareketle fransn donanma ve üslı rın ; 
Almanyanın f·lde etmesine muvafa
kat, yani .İJıg!Jtcreye karşı harbe 11)

---oı----

Alrnnn hava umumi müfet
titinin mühim sözleri 

D °'"nya bu mc.harabeyi böy\ik hir en- ı . . . .. . . dun Sisfon mıntak:ı 
dişe ile t:ıldp edecektlr. ngıltere ııtılaaı ıçın ancak 1 mazlıkla.r çıktıim 

6000 tayyare kalıyor 1 Bu tebliğe ~öre. F 

1 
burada yenıden 

tirak; Londra, 3 (A.A.) - Salihlyetıı I RESR~j HARP Lo d 3 (AA) Askerı' tecavüz etmiştir. 
m.ıı.hfillerde beyan edlldi-ğine göre, l'fil n ra, · · 

2 - Tazyik karşJ~ında kaçıp Afrl- Bitlerin yakın mesai arkadaşlan mütehassıslar, Alman bava kuv. 
kayıı. ger,,rnek. kcndlsiniıı ~on nutkundaki şiddeti T E BL i GLERI vetlerinin Libya muharebe mey. 

Petf"nln birinci şekilde harekete tahfif için ~a.yret sarfetmekted!rler. danlarına gönderilmesi haberi 
karar wrmf"sl pek mümkün olmasa 1 1 . R · d t gtrekt!r. Zira, doı:ıanmayı teslluı et-1 .'!- man hava Jnıvvetlerı umuml oma, 3 (A.A. )- Italyan tebliği: ile ün ngiliz tayyareleri tara. 
memek üıere Amerika.ya ~a.t'i söz mülcttlş~. General l\Ulch radyod!I. bir Yunan cephesinde devrlyelerhni- f1ndan tşgal altındaki Fransız ve 

Yunan iler 
iyi neticel 

vermt.,tı·r. ı·kinci ;ıekıı· de ihtiyar A. ı nu_ tuk soyliyerek Almanla. rı fazla zin ve her iki tarafın topçu kuvvet-., ~ "" lertnbı f ıı ıı ··ru1 tü Belçika arazisi üzerinde ya'l)ıl. 
deo.ıne:ı: .• Zira, F'rarsız mlllt>ti{ıe, Fran- nık~lnllf.'e kapılmamağa davet etmiş aa ye go müş r. Tay- ı· 
6ayı asla. lHkctmiyeceflne dair ııöz ve Jnglltereye _ ka~ıp ınucıı:delenl!ı yareJerJmlz, düşman kıta.atının te- mı~ olan mühim bir harekete Atina, 3 (A.A. 
vermf-şllr. Zaten, bu vaı.ivette, Al- lrnlay olmı.vacagını ılavc etmıştir. nıerküz mıı.hallerlnl boml>Pdıman dair olan haberle meşgul olmak. Jiği; 

" etmişlerdir. d , . 
manya da Frans.:ntn işral edilmi:f'en General , İngiliz bava kuvvetleri- Şlma.li Afrikada ha üf. 1 . ta ır. Mesut netice] 
.. - nin Al . . - h 1 va m reze en- J h k. t vıger taraflanr.ı da işgal edecek, La- ıı:ıa.ııya~a ag-ır • asar ar yap- f mlı, İngllizlerln motOrlü kıta.atını Daily News'in bava bahisleri ~re a. ceı·eyan 
''311 de meşru !ıükümet rei5i tanıya- masına ı.ıtızar etmek la.zım ı:-eldiğinl 1 muvatfakiyetle bombardıman etmlt. muharriri Noel Monks, diyor ki: esır aldık. 
caktır. '.\bam af ı h , Almany:ı.nın bunu ka:vdeılerek ta.yyarelPre karşı mü da- l lerdlr. 
fa.pmaz:J '.ıazır ol:!Pg·u da s.üphelidlr. faa tertibatından muc~:ıeler bekleme- Şarki Afrika .. - d'. ,._ «Alman bava kuvvetleri, bü. ----; k 1 tt·ı;· . d .. .... un '"'fiordat ve f d d .. 
llerhahlr, öner. ta• ıı·•p, Pcteni ken- me ca1ı e 161nı e soylemlştlr. Barentu mıntakalannda şlddetU mu- tün Romen hududu boyunca bir spanya a 

0 

d• noktai nazarını li.aoule icbar et- General Mllch'ln sizleri Bitlerin barebeler olmuştur. çok bava filoları bulundurmak ted 
mck i:.liyetcktir. c.özle.ri ile teıat teşktl etmekte Te Garpten relen d_üşman ta.7yareleri, mecburiyetinde olmasından do.

1 
l\Iadrkl, 3 (A.A . 

Og-renlldıgıne göre, istişare ettiği - Tlrso bendine bombalar ve iki torpll l ayı da ı:aa a ugramıştır, geçen. mun himaye_sıne m 
.. _ .. . 

1 

clüşmnnı takdir eyll'melı:tedlr Sardenya adası uzerinde uçmUflar I A f v • • 

Vimselcr. Mart>şal Petenc, Alman- Umumi müfPttlş inı:-illz tayyareci- atmı.,larsa da bir rtına tesiri olma.- lerde Avurturyaya tayyarE: filo. n~şr~dllmi~.tır ... Bu 
yayla. i~blrPği yapılmadığı takcllrde [erinden hahst>derken şu ııözleri JIÖ,. t 1 l .. d .1 . d b Aai dıışurme curmu 12 lımal alhnda olm1yan Fransız ınem- lemı,tır: mış ı.r. arı gon erı mesı e u za 

1 
pis cezası ile tec 

leketlerinln iktısaden fena vaziyete «- Daha 1918 seııeslnde in~lb O arttırmıştır. Şu hale nazaran bü. ~akat ana., ı;ıoeuk d 
duşr<'efinf ıoylemişlerdir. Halbuki, tayyarecileri Almanla.rdan eonra Tıpkı Alman yük Britanya'nm istilası için ya. iHecek olursa mes' 
Al.nıan:vayla, AJmanya.nm kasteitfi'i ~ünyanm en iyi tanarecltert fdJ. pılacak bir hareket için Alınan. cıına çarpılacaktır. 
manada !~blrll~i yıı.pılacak oluna, Jnıillzler muharip bir kavhndlr.• (Ba~ tarafı 1 inci s.ıyfada] ya'nın elinde ancak 6000 tayya. '!:=:====::l 
Am.: ritmlan ümit edilen ve beklenen 0 Bükrcş 3 (A.A.) _ (D.N.B.) re bulunacaktır. 
yivecel; maddelednin Fransaya re- p Memleketin dahili vaziyetı' o----
IPmiyf'ceğl ,·e Fransanın Iktısadt eten Hitler 
\•a7.h·etinln dıizelemlyeceCi de ayrı- hakkında neşredilen resdi rapo. 
ca endişeyi mucip bir haldir. (Baş tarafı 1 inci sayfadal ta göre, Bükreş'te 21/23 ikinci. Lord Lloyd hastalandı 
Amerikanın V~i elçisinin ~farefal hine harbe ırlrmes1De de taraftardı:r. kanun hadiselerine iştirak et. I Londra, 3 (A.A.) - Bu sabah b!l 

Peteıı!r ılaimi temas halinde oldutu Fran!lız topraklannın kimilen işgali mekle mevkuf olanlar 2257 ki ı dirildiğine ıröre sıhhi vaziyeti endi-
da. bHdırllmektedir. ~idir • ,e uyandıran müstemlekeler nazır 

Uzak §arkta 

japonya Felemenk Dindfsta.nmııı 
~eni nizama girmek protestosunu 
reddetını,tır. Felemenk Dtndistanı 
japonyanın du dalın olclnju bir lk
tısa.di sahaya dahildir •• diyorlar. 

fi'l nıilyon nüfusu olan Felemenk 
Bindistanmın Cava, Sumatra vbt 

ve binnetice Vicbi hükftmetinin or- 'J: • • A Lord Lloyd, oldukça iyi gece geçir 
ta.dan 'kaflı:masiyle Parls'te teşkil e- Vılayetlerde tevkif edilenlerin nılştlt', Fakat kendisi Mraı daha za 

dilecek yeıane bükü.met itte böyle miktarı 2776 kişiye baliğ olmuş. yıftır. 
bir partiye lst!ııat edecektir. tur. 
Mareşal Petenın Lavali bblneye Bilkreşin yeni belediye reisi 

sokmaktan imtina etmesi y• .11
0

- .. n- Bükreş 3 (A.A.) - (D.NB) Bomba.y, 
3 

(A.A.) - Şimali ıarb 
"' u .... ' • • hududunda Vezlrtstan'm ıtm.a.lindc 

ma Ue müstemlelıı:e lmparatorluiunwı General Rodenque Mobreanu bir İnP!hı m.tı.tre:r.eslle basım Jı:a.bl-

Hindistanda bir çarpıtma 

Küçük 

tr Bökreş: Alm:ın 

efirl, itimatname 
:ıkdbn etmiştir. 

Parls: 17 Şubatt 
'J.is'de bir Alman 
ılaoaktır. 

* Jersey - Clty: 
:arrel, Fran.saya 
not lsm.Jndeld Am 
:ıa.reket etmiştir. 
panya -ve İnır;llter 
~otutım ır;ençler ü 
1lrJ tetkik edeceld 

büyük adaları vardır . 
Felemenk Hindistarunda. 

tamamlyett hakkında Am.erlkaya ıe- yeniden Bü~rreş belediye J'eisli. lelerden mürekkep blr ı.ıete arasında 
m!:nat ,·ermiş bulıınması, bunlara ğine tayin edilmiştir. General, buJaı bulan .. oa~14mıı:cıa. pek efradın· 
kaqı menfi bir cevap kfkU tmekte \ Kral Karol rejimi esnasında da.n 10 kişi oldt.i.rülmüştiir. Bir Hindli 

pirlnp, dir. e - Bükr-'' 1. "dü .. 'd' de 7ak.alalUDJ.ftar. Çetenin reisi ölü-
---s ın son po ıs mu ru ı ı. ıer arasındadır. 

AL. R~SULDEN SONRA: 

* Otta.va: Kana 
:un Hove, y&ptıj'ı 
nadanın 19U ıe 

Tarlıklarını, yeni dinlerinin uğruna lerin etrafına her cinsten, her mil- maddeleri lstlhsıı.11 
valdeylemı,lerdi. letten. her meşrep ve meslekten bin- bütün tmticbdmc 

Ot)NLERI EP.~ÖDADIN SON 
Yazan: Z I Y A Ş A K l R 

Tefrika numarası: 41 

Türkler, (Resulü Ekrem) Efendi- !erce insan toplamışlardı. Ve sara:;- miktara yakl&pca 
miJ: ile onun (al) ine ve (Ashab) ma !arını, her türlü ihtiras ve mWaat- * BudaPflt&e: P 
bırşı derin bir hürmet ve tA- lerin haşr olduğu menfur bir pazar toplantılanna batlı 
zim beslemektelerdi. Bunun eıı. bü- yeri haline koymuşlardı. tan.m Upüzlü mtsa.k 
yük delilini de, Emevileıi devirmek Muhtelif unsurlar, Türkleri çeke- le mün'aldt dostJ 
suretile ıöstermişlerdf. Ve bunda da mlyorlardı. Onların, Halifeler nezdin- löne möteallJk ol 

Bunlar, isl~~etin en yuksek düs. 1 da, (İhtiras ve menfaat) ti. Bunu en küçük bir menfaat düşüncesini a- deki nüfuz ve kudretlerini hazme - nımamede mevcul 
turu olı.ın (ıttibat ve tesanüd) ün j tatmin etmek için takip edilen tek kılla.rı.ndan geçirmemişlerdi. demJyorlardı. Bundan dolayıdır ki, nin hatırasına h 
tem inı ıçın şahsen büyük gayretler ~ir usul vardı ki 0 da, halüeleri da- Eğer Abbasi Halifeleri, Türklerin Türklerle Halifelerin aralarını aç - su: tasvip edilecek 
gôs tordıkleri halde, matlup olan ne- ıma menfi cereyanlara sürtiklemekti.. bu büyük hizmet ve maksatlannı mak için fırkacılıiı., keskin bir silAh • Ne':york: Mar 
ticeyi elde edememişlerdi. Bunun Bu menfi cereyanlann en başında takdir ederek, onlara l&yı.k oldukla- gibi kullanıyorlardı. kan mümesslller 
seb~bi i::e, (Saray l'ntrikaları) ndan (fırkacılık) geliyordu. Zulüm, seyyi~ n kıymet ve ehemmiyeti verselerdi, ~kle;fn. (Mi Resul) e karşı gös- velt projesini bu 
l ı k.ı bir şey d eğildi. at, haksızlık, fazilet düşmanlığı ise hiç şüphesiz ki, EmevUerin açtı.kla- terdıklerı hürmet ve muhabbet, daf- kıı.buJ eımest m 

(Resulii Ekrem) Efendimizin ilk birbirini takip ediyordu. ' n (Fırkacılık) uçurumuna düşmiye_ ma onla~~ ~.cliı~e~!erine. sebPp olu- ya!maktad~. 
halifelerinin kurdukları (Cilmhuri- Bu menfur cereyandan en fazla ceklerdi. Hem, aziz hayatlarını da- yordu. Çün.ku, bütun (Ali Resul) ü Berlin. Bitler, 
yel) si~ emi, (Saltanat) şekline inkı- zarar ıör~n (Türkler) eli ... Halbuki ha sakin ve dsude geçirecekler .. hem 1 sevenlerin ve hürmet edenlerin a- binasında, Berlln'l 
lap Ptt 'ı-tr.ıı ve (Saray hayatı) te- Türkler, Is!Am askerlerile ilk tem.as- de, islamiyetin terakki ve tealisine Iınlarına (Alev!)lik, (Şia) lı.k dam- ja~o~ büyü\ elçls 
eslıs eyledikten sonra vaziyet derhal lannda islAmiyetin ulviyet ve fazi- bir kat daha muvafiakıyet göstere - ga}an vurulmuştu. . 1 Mülakatta R.bben 
deiı~m iş .. Koca islAm kütlesinin id.a- Jetini candan takdir etmişler.. Ba-1 ceklerdJ. Işin daha garlbi şurasıdır ki; IslAm tur. 
resı. sarayları dolduran dalkavukla- balarının ve cetlerinin d.lik oldu.'tt-1 Fakat Halifeler, böyle yapma?ru§- ~lemlnln en büyük ~e ~ek Qlema- * ~o!kova: p 
rı~ r.J !.~ri.ne -~eçmişti. . !arı dinden dııha yüksek ve daha ardı ... Saraylarını nkapıla~ ı. rd - ~.uıdan olu? bihakkın (lmamı Azam) 1 verdfıı bir habere 

!abıı~.ır .. kı'.. bu ~ .• . ' ,., ' ın fınalı buldukları (Dini Muhamme- I na kadar çmışlrdı. Dinl ve hl ki fa- unvanı iftiharını kazanmıı olan zat, 1 Stokholm arasında 
&ane dUjUndüklerı bır ·- V"'-• ·) · d hal k buJ ed ek .. .. ı . . .• •• • 1 telsi'Z telgnf mnh -.. -- e ı yı er a er , butun zıletten hıçb ır iey duşunıruy"ıı Tı.irk- [Devamı var] lmiştJr. 



.!:::::_ŞUBAT-1941 SAYFA-3 

( ASKERLiK BAHISLERIJJ Havagazı Şir
keti deposunda 

',...._. Atrlka.lmda, italya.a ltn- t • l t • Ô k• k b 1 d ~rt bttı1lk S11.1Ja.t1.a Trabhıs ıç1e- ngı erenın kçeli Terlik! tet ı aş a ı ov ~e Yardımı 
"'· lllııraııt lsttkametiae dotru ıoü- y 
~~teıı lellJ'&, inırtJis ıtuvvel sefe- y k s k Dünkü ıuetelerden birinin ---o--- az~n: 
~- lota. iki Jeni lstDlcla.m pyesi a ı n ar mizah sütununda şöyle hir mu. Borular eski ise Prof. H. Şükrü Baban 
eı.t reı.ekteıilr. Bnnlardıt.D biria- havere vardı: Alman devlet reisınin son nut • 
.. .\kdenlı yelun11 keuıe.lı:ıe deva.na o d u 1 ar 1 n a l h 1 k l -:k lkttsa.t edilecek bir ta.Jı:ım mo- r - Kocacığım bana bir ökçeli esap SOrU aca k~ııd:ı israr ettiği cihet tahte. 
't ~ kayyeUerle ıo!J9u kıt'alannı 

1
. 

1 
terlik alsan a... Son ıilnlerde ,ehrlmizde lıavaıa.- bahir harbinin şicldetlendirilece. 

" fareyi Yunamsıana l'eolrlp Ar- D Üşen ş er - Ökçeli alamam, ökçesiz alı. zinden zehirlenme hadiscleriuin ço- ği ve böylece ablokı:mın kesafeti 
~~Uıık m~elesin.I az~ml süratle ialma.ın Vali ve Belediye eRlsl Uıtfi ile neticeyi elde etmiye çalışaca. 
~ ttı.ıektt.r, Ikl.ncisi ise Italyan kıs- rım! Kırdann nazarı dikkatını cclbctm ~ k · d ·d· B•tt bi Hitl 
... lı:.iiııts1.n•- rerü--'-e clo"'ru akm:ı.t y •an• N. . ., gı ıner czın e ı ı. ı a ~. 
Y, .... • .,.... ,. a,.. • - ıçın. ve dün makine şubesi nıüdilrliiğune d d · l ı· 
._ •U1ıa1 Afrlka.sı •-4-• kısa zama.n- rin nazarın a enıza tı m ısare. "' ~ S k • HA E "k _ Ökreli alırsam, seninle k~v- a~ele tahkikat icrası için emir veril-

... ~ııa erdirmektir. • a ır azım rgo men 3 f miştır. ası diğer teşebbüslerin bir cüz'ü, 
ı..~ı b b'-. ·ı ı i in O'a etti<Fimiz zaman onları ka a. 
'"41' ar wı bı en er, bu aıevs 111 • ,.. Bir tahkik ve fen heyeti gerek bir parçasıdtr. Mnamafih bu nok .. 
~ tıkita en mti ... alt olduğu ve Afri- lıüyiik bir mikyasta yerleşeblldiklerl ma indirirsin... vak'a m;ıhııllinde '\'e ıerek şirketin ta üzerinde inatla durduğuna 
~ ltıeselesinin yazdan evvel bitiril- takdirde. Bu da., evvelce Lş:ıret el- Sinek ufaktır amma mide bu. malzeme, demh· boru deposunda • 
~ı 1 iddiasındadırlar. Bu iddiada . .. . · göre umumi tedbirlerin esaslı bir 
•. IUıanıar, ·ı·maJ Alrı·kası harbini mi.ş olduğumuz üzere, üeneral Ve:r· landırır diye buna derler ıste!, dundeu ıtıbaren tetkikata başlamış- k d 
·~ ., vılın Afrlkada. nıühim hava kuv-.etJe- ' d l • 1 tır. ·ısım ve parçası ır. 
'-ı~Ua almak kanaatile ('alısınnk Jü- ri tasarruf edebilmesi p.rtma bal!'- Dersi bak.iki yuva a a mış, yaşı Borulann esklllği tahakkuk ederse Dik.kate şayandır ki Büyük Brt. 
•• lıtı.u beyanda idcti blrlc .. mi~ler- lıdır. başı 1·ıerl""mi" Hanyayı K~.nyay1 i • t k" adli il 1 
~ nı " ., " ~., .. lf ue er :ı.nı yeye ver ecekler- tanyn politikasının da bütün 
~;. Yorlar kl bu dava halledilirse GörüJüyor ki Akdenizdekl harbin anlamış karı kocalara boyle şey. dir. D;,ter taraftan şirketin belediye, h l d J" d k' bil .. k koz 
~•ka'daki bütün kuvvetler serbest istikbali, harp ne biçimde lnk!şa.f e- ı· 1 b k .. 1 .. C tar:ıfındaıı satın alınmas d t t . arp er c em e ı en yu 
tlıı" ~e bundan sonra, bu kuvvetle- derse etsin mutlaka, zifa. diişm.iiş o- ler vız ge ır; on ar, 1:- du ;s ur büs olunm~ktadır ına a C.'je -ı· bu :ıblok keyfiyetidir. 1914 • 18 
~ ~lr 1usmını Yunanistana ıeçirc- lan it:ılyayı bertara.f ederek netice- tuhaflığı okur. v.e be 1 he f'funu · harbi bir abloka harbi ınanza. 
'-~11'-11anları denize dökmek daima leneeektlr. yazanın hatırı ıçın, buna a ı ten ln t 

olur. F k b k G t k•t rası a uş ı. 
L.. "--,

1 
batlarl.,.le mük· emmel ol .. n .Takriben aörüııen odur ld yanm gülüp geçerler •. a ·a.t unu o u.. aze eve } ap 1 Bn<tiinkü mücadelede de iki 

"ll ,, • milyon kı...llik bir orduvu el a.ltında h ·· t · b sız genç ka t>• 
\"'- '

9 
" yan en uz ecru e • • t f · hl k f zl J~- :t ~ıaı . ..,, mukabil mülalıazııla.rla çil- bulunduran ıeneral Ve:rvtl bu itlerJ l k l t • • • • ara yıne n o aya a a u.ııu 

•• _1 t!cek bir tek tarafı vardır: Yu- dın Ve kızlar, kadın ann oca a. e V Z 1 ) 1 ş 1 b ~J , } 
-...ıı 11 başarabilir. . ~d 

1 
. d. b ag ıs or ar. 

h. -ı.~ı:uı çok teı:hizaUı ve deva. mb Çöl harbini, çül harbi gibi modem rmı dövmesı a e ınış ıye un. Al ı üb ı· ~ ·ı k 
."'l.~ ta ki 1.1.k man arın m a aga ı c :ı. 
' kviye e<lllmekte olan ltal- harbi de çok iyi bUdlğinJ ispa.t et- dan ilham alarak, yarın ev ı ı o- .ht" }" l ku tr 
~ea:?'duları önünde yıpranması teh- mı. ~lan General efer, bizim ~ilıt1ün- 1 hayatına karşı bu zihniyetle ha. Basın Kooperatifi bir rışma ı ı ını& ı ço ~ vve ı. ~-
' dfr. Ru küçilk fakat cesur ordu düğümüz ve isil'mekte oldugumu7. ., lan rnkkamlarını hıç nazan ıtı_ 
~)da kı. d"nen beli kaT!!ı"mda nl- ribi, çekingen davranmayıp enerjik 1 zırlanmazlar ~· y• • • y• fİrket kurmıya karar hare alınakszın sırf İngiliz kay. 
"ı;at bir takat haddi var.ur ve bu hareket ederse Akdeniz! bekledifl Hem bu, bır de.gıl, ~~ı de~.ıl, . V e r d i naklnrınııı verdikleri adetler göı; 
~. 11 ?lıuhafazasına çalışmak lazım- sulha kavuşturabU!r. Ve kııınaıa~~- ı beş değil, on değıl, yuz degıl; B:ısm lstilılfık Kooperatifinin yıl- önünde tutulursa vaziyet şöyle 
L t,le b mizce Akdeniz _sulhu, .:Avrupa sulhu- bunu sırası düşsün, düşmesin, hk kongr~:.i _dün :v-apılmıştır. Top- h'T 1 bT • 
" Sil. izi, Arnavutluktaki h:ı.reka- nün anası oldııı;ıına ıore, meselyl bu ' t . h .. t lanhda evvela faahyet ve hesap ra-ı u asa O una ı ır. 
'Ilı t"~tJe müdahale lüzumunu dü- ıözle ele a.lmak lazımdır. Hülli.sa: hemen her gaze e mıza su u. porları tetkik ve kab:ıl olwımıış ve Bu harbin Hanı anında İngi. 
•1ııı ~I! sevkeden tek sebep budur: 1) Yunanlstana yardım, nunda yapıyor. bilahare İdare Meclisi aıalarile mü- !izlerin mecmu (20) milyon to. 
'~~~tı orduıounu korumak. Fakat bu 2) Onlki adalan. küçük bir ime- Bana öyle geliyor, ki bu gibi ~akipler ~-eç;~ne ~eı;ilerek şimdiki nilatoluk gemileri mevcuttu. Bir 
tlııı~ 1 ~t tarzını e:r;ıniyeUe tatbik için, Jiyat halinde, bertaraf etmek, aza ve murakıpler ıpka. olunmuşlar- ıl h b t' . d • . 
~ il.dalardaki ıtalyan kunetlerlnl l) ve nihayet İtalyayı Afrlkadan tuhaflıklar, aile geçimsizlikleri~ dır. y m~ are e ne ı.cesın. e, .Ya~ı 
~t41~e~ berta.raf etmeie ihtiyaç temizlemek hareketlerine sıra.sile el de, karı koca kavgalarında hır Memlekete tenzilatlı gümrük res· 1940 agustosundakı zayıat lngı. 
L..~lkı .. atarak nihai zaferin temeli.Dl ha.zır- çeşit körüklük vazifesi görüyor mile ithal edilen fligyı:o..nlı kiı.fıtla.r- liz ve müttefikleri dahil (2,5) 
L.._~ttıı ada malüm olduğu uz~rc e- lamanın tam zamanıdır. . • b .. l tuhaflıkları gazetelerde dan kitapçılarla mecmuacıların. da milyon ton idi. Bu müddet zar. 
~ ltıiiY~ıı Girit 2dasmd:uı sonta ge- Mısır hududundaki hezımet, Ita1- ve oy e .. . ( istlfadelerlnin temini suretlle kıtap · .. 
._ lıo1t~ı.ın bir stratejik noktadır. Ve yanlan pek çok yıpratmıştır. Tekrar okuyan bazı tecrubesız, şımarık, ve mecmua flatl:ı.rında tenzilat im- 1 fında lngılızler ~or~eç, Bcl!;ıka 
~lııl\ a ay~k~a durdukça.' ş:ı.rl• Ak- toplanıp taa.rnız lı:udretine ulaµhtl- biraz da şirret huylu bayanlar, 1 ıı:anmm bulwıması da kongrede ıö· 1 ve Holanda gemılerınden (1,5) 
~tr de buyu kblı· emnıyetle !'ey- mek için _uzun za.m.:uıa ;btiyaçları o· incir çekirdeği doldurmıyan bir rü ü1milş ve bu hususta hilkümete 1 milyon tonilato elde etmişlerdir. 
lı btr e!~ek lm~ansızdır. Şu hal· lacaktır: işte bu hal •. .Yeyvıl'a istedi- b ten dolayı hemen kocalarL milrııcaa.t olwımasına. karar verilmiş- Bir halde ki bir yıllık zayiat u. 
"it ~ ıı;ı!mı Şımal .o\frlkasınıb., fi yere giderek lstedıgl darbeyi vur- se ep Ur. Dlier taraftan kitap, mecmua ve ~ • • . A 

--~tt 5llU YunanManda h:ırbcden duldan sonra tekrar eskl yerine Af-• le hır çıkarıyor ve bunlardan OD- ga1.ctelerln Trakya ve Anadoluda da- şagı yukarı hır ınılyon tonılato. 
''ıı~filt orduları arasmdı:ı mevcut rtkaya dönmek hnkılnını verebilir. da ikisi, bu hırda galip gelse bi. ha. sliratle tevz!inJ temin için koo- ya inmiştir. Fakat temmuz, ağus. 
~ ıtı~ak lizım ı-elen !lağl:ını, t'min Fakat o şartla ki ı\kdenlzde muvasa- le onda sekizi, ökçeliği terliği peratle bağlı olarak bir şirket ku- tos, eylfıl ayları zayiatı sıra ile 
-~t tlt ~kasaJ~yı b1: a.n e~~I <>le ge- la ~~ln bir vaziyette bul~un, yani kendi kafasına yiyor; böylelikle rulması müteşebbMer arasında konu- (321,000), (267,000), (320,000) 
l taı ada. t:ıbiı hiçbir ış olamaz. Onıkı ad:ılar berta.raf eclı!mlş of!;un, . .. şulup kararlıı.ştırılmışhr. . .. 
~tııı:aıııar Onlki adac1a:n atılırra l __ de evin içınde gunlerce, ha~t~. ___ 

0 
dır. Bu rakka.~lar en yuksck mk 

•tııı hı )(uvvctlerl hem ıtalyanl:ırn j larca süren bir tatsızlıktır gıdı- I . ... . . f kanılardır. Bılabarc bu h12. a;. L 
~I r darbe lndirccclt, hem ittifak . - - --- Onun için bu gibi kabak htıkar yapan ıkı esna ın mış ve geçen avın za· ·atı 
;:!>a.~:11a eıastık~yet temin ederek Küçük Haberler :0~ veren tuhaflıklara biraz dükkanı birer hafta (70 000) tonilatoya kadnr ·diis.. 
,~~~ 11 Arnavutlukt::ın ko~nluşunn a k t } k ·· ·· !> 

""Ilı~ le~ur"eektir. Fakat bunun lçln - j stop! desek! apa 1 aca muştur. , 
\ ... ~11\rnı B:ılk:ınlarda herJıangi Cemal Kayaılı Slrkrefde Hamldlye caddesinde 48 ı Mösyö Bitler önümüzdeki. n:·. "- .. ,Ud "' Liman Reisi Refik Ankaradan O•man 0 •--
.,ı L ahalede bulunmasr,.1:uı ev- numarada fotoğraf malzt'mesl saWJ.U )arda rok ınu··mı•ıı"ııdu··r kı·r1e"n., lıı <ılr k dönmüştür. Öğ'rendiğl.m1ze g-öre Türk 1 - :.- • ., " " ..... ·"' e ete ıeçmek şarttır: ve a- Salın Başaran röntgen Cllınl o duını y • 

\:'. ttllıe){ lazımdır. Kaldı ki nardla şllcplerlnln bazı kayıtlar a.ı.!mda ya- P ire nihayet zam halde sa.lı:layıp satmaktan ımt!!ıa et1J-ı t~n:muz, ~gustos, cylul net tM 

~~trıakta ve Trablus'ta yeni bir b ' sulara seferlerine mıısaade e- eyn ld ceği ve fatura vermediği için m:ıb- rını, belkı de daha fazla ını n • 
.... ,.., dilecektir. yapı ı 
"41', tttıet merkezi hazırlanmakta- kemeye verllm!şti. DUn, 50 Ura para mayı ümit etınektctlir. 
'ıı * Nafia Müsteşan Hiisnü Korteı Flat Mürakabe Komisyonu dün top cez::sı vermesine ve dükkanının yedi istikbaldeki Alman tııs.ayvur. 

~~I ltı.ubakkak ki ba !•l.i düşünüş dün tramvay idaresinde ban izahat lanarak peynir ışı eıra.fınd.a son ka- rün kapanmasına k:ırar verilmiştir. 
'~de de Trablus • İtalya yolu- aJ~~ak Anka.raya. dönmüştür. rannı vcfll\:.Şlli. lstib~ mın~ka.- Kapalıçarşısa. m:ınifııturacı Zariri larının muhakkak meydana gı:
\tı l '!Sik tutulması esas teşkil ede- ~. M!lli Sanayi BlrUtl senellk u- ! lannda fiatıar 5 kuru., yükselmı~ ol-ı t25 kuruşluk s3tenl 140 kuruşa sat- leccği, bedihi degildir. l\fnamn h 
~~.:i tıcenup Yunan?stan fiyorla. mum.t hayet toplantısı bugün saat ı• dufundan 'ehrtmlzdekl fiatlaıta da tığı için mahkemeye verilm!ıış, ~5 ~!- umumi tonilato ınikiarın:ı nn a • 
.. "'lıılaı Lı.ri.~iı deniz ve hava kuvvet- 15,30 da Ticaret Odası salonlarmda bir miltta.r zam yapılması ka.bul o-, ra para ı:eıası ödemesine ve yedı gun 

1 

ran telefat öldüı·ücü sayılame.z. 
~ı,l'ı ~iiYuk ölçüde istifadeye oalış_ yapıl:uaktır. lunmUŞtur. dükkfı.ııının kapanmasına karar verll- Alman •a dn 

11
- adıgı ablo a. 

ı ~can eder. Bu suretle inırlllz- * Ilırıuıat Birliklerinin faaliyetini . mlştir. , l' gr d :\1 
~ 1taııın yerine, )la.itadan daha :reni bir şekilde tanzim için Anka- * e.n1n ille ebrlmlze 600 kilo h. r . d .. 1 d :n nuyn çalışmakta ır. • a. 
°'1tı, bir sıra üsler ele geçirmiş o- raya ıtden Birlikler Umumi Kat!•bl M l.mtşt~o ç • stokları lhUyaca Şe ~r me~ ısı. ~n top an ~ 1fımdur ki bu sefer geçen defa. 
\ '1.-~"'tdtr. Salih Bankooğlu dün ,ehrlmhe dön- oa:r '~· . dd :"kıtaye~ edebilecek Şehır Mechsi dwı \ali ve Be'lcdl:te kinden daha farklı olarak Sov) et 

• ~ ha.tırıanaea.k cllfer bir nok mtştür. uzun tr mu e • Reis~ Dr. Lütfi Hırtların bir nutku l R ktır Bal 
~ı.;ıhtlk üzerindeki İtalyan mu· * Dün Romanyaya yeniden 300 bili derecededir. ile Şubat lotlmalanna ba~la~ıştır: 1 U:.;} a hıınnmen . açı . ' • 
~~tını mutlak surette bozulmıı.sı liralık pamuk ıönderUm~tir. Bun· • Ba.zı demir ve çelik malzemenlİı Vil:iyet ve .beledJycnfn yenı b~_t~e~ı ı l~anlar. Almımya ıle tıcaret ha. 
~ıı Uı teminidir. Bava kuvvetler~ da.o başka diler muhtel:i mem.lekc&- Romanyadan t.eml nolunablleceğl an- Meclise verılmlş ve Bütçe EnC'ume- hndedır. 

ltıa~e edebilir: fakat İnılllz ha- lere de 600 bin liralık ihracat mua- l&fllarak bJr Nafia Heyeti Bükreşe n~.n~. havale edilmiştir. l\leclls Cuma Garp tarafı Belçika, Hol·•1ı.. 

'":;~:::· H::.:·;:g =: ... 52Y

1 
sthn:... hallo lıgal• bund•n m :,:.

00

::.::::· N~"''·. n • .,. ~===~~~~~··r~F:~~~:;:: 
vesile olamaz. 'leayyuıilerı gaılesme r' entrılçası galebe !:aldı. Bektaşı ocagı el . k . b d. r Btı ·se lllt A · N ı o·· ıd·· ··ıd·· ? düşsünl de umuru devlete kar§- teverarı ettı. an geçınıne ıcn e ıyo . . an ZIZ ası uru u masmla~.. • Edırnedc, Yeniçeriler ayaklandı. namiitcnahi .değilıfü. Bızzat 

~ .,. ~ a 5 5i?i Yazan:M. Sami Karayel Diye ceva:P alırlardı. Bazılann.ın Nızamı Ct!dldin Kadı paşası EdinıerFransanın ''e ispanyanın tcşck. 
~.litı ~--- 5 

dahi: ıvaknsından ters yüz edip geri döndti. (.dil durumları yeni müvarednt 
~~e~rru Cedit, gAvur icadıdır... Saray hademelerinin, iç oğlanla- _Burası zengin yatağıdır. Buraya Bı.ı, dijnüş, Masonluğun, Bekt:ıliilere n k ın vehametini göster. 
~ :ı ~an ocaği ahaliyi bu su- 1 nnın kahvehanelerde, oyun yerlerin tukara ya.kışmaı. DevleUilerln arası- kareı kaybı idi 0 sa 1.n 
~l t keto letirmek istiyordu. de Met bilAfına vazı ve tavırlan, Q- na müflis güruhu sığmaz... ı Fransa sefiri ~neral Scbastianf mektedır. . 
~ 0:1:tanın . ına.ksadı, Bek- çüncü Selimin eğlenceye fazla meyli Db'• cevap ~arirlerdi.. Üçüncü Se- devleti Fransadan l.stimdadn mecb • Sov~ et Rusyn ıle son anfaşma 
ta..-.. l:tdJd.ilını ihti.lAle getirmek Nl- Kağıthane, Çamlıca ve Boğaziçi 111• llınin ricali nızarnı cedıt ve ıslahat etmek bahaneşıle adamlarına şu yol- ve ticaret muahedesi Sovyctl r. 
~ ~liın.t' ı.alahatı yıkmak, n- falan, ricali hUkfunetln Nizamı oe- vesilesile eskisinden daha beter bir da talimat veriyor. Yeniçeri bilyük- d f , 1 g de maddeleri ve ip. 
~~ rı. ?.tu tahttan indirip aptal didi vesile ittihaz ederek m~ cem'· tekil alm11lardı. jıerine ~unları söyletiyordu: .en, az 0 ı t ine 
~ 'Qteıt1 atatayıı tahta çıkarmak, ine, i.sra1ata, ihtişama ko)'Ulmalan. Bu, hareket ıayet tabı! idi. Her ha- - Nizamı CedJtten maksat oca{:'ln tidaı maddeler almayı em . 
~:it o~ devleti aliyye üzerinde meskO.katın mağşuşiyeti ve ıslahat reketten bu, müstevl er, bu devşir- j ilga sile ınG'-·ahib!_ vükclı'lnın kcndı matuf bulunuyordu .. Halb~~k~ 
' ' ~ istiyen Avrupayı şim- ve nizamı cedit dolayısile türlü türlü meler istifade ecıerek ceplerıni dol- ceplerıne ntmasıdır. Napolyon bunu Sovyetlcr yalnız kendı tfib•ını 
~~,Ulunan Napolyonun elin vergilerin ihda ından dolayı erzak 1 duruyorlardı. 1 duydu. S zin halinize tee üf cdl or. termcnliğe amade bulundur 
~~ ~bellt ~··· ve eşya pahasının artması basebile a- Üçüncü Selim, azimkh bir padi- Eski usulün bozulmaması tııraft.an- ki ikf f etmiyerek Arj. ntrn .. 
~ ~ l'tı ettrı~ lstanbuı e!kan Utlyc halinin maı~etinc anz olan sıkıntı her ph delildi Mizacı miıtelevvin idi. dır. Fakat, ııskeritn!Z hudJt üzer de- mn • a ı a . . 
' lıcırı1 C ~ti. Ü1emanın bir kısmJ kesl nizamı cedit aleyhine sürük.Uye- Yeniçer .. erln Nizamı C'ed t aleyhine dlr. Lfızım olursa Istanb '/ c u- den (200) gemı hnmu!es • ~ 
~~htarıedidı gfıvurluk addede- bilecek vesileler ihdas etmi~ti. İşte, kalkııslanna ve itirazlarına padl~ah nacaktır. mcvat satın almak nıyctınde ı .. 

bııstı. tt, hır ık ediyorlardı. bu vesileleraen u;titadc dn Rusya asla ses cıkarmn-nıştı. 1 Görulüyor ki, General Seba t n , miş. 
lıını_' ~l•t~~lJ.k, soygıuıculuk art- ve Etnik! Etrı .. 3 hııreketinde mu· Bekta~iyan ocağı. azdı. Masonlar, ! Yeniçerilerin isyanı üzerine polltık - n·· ] b. t .hti ] 
lıı~<ı. ıı-_ " ın hi b" .., • ~ ik . v ..: t · oy c r a 'vı,r ve ı mn ~ v "'lltar1 d ~ ır esran kalma- vaUak oldu. ocatın a.ııı.nJ.ı5.na karşı koyamadı - sını l yilzlü kılmıştı. a~ye acayıp 

~ Si:iyı%let ötede berid• sa- Bazı n~uslu rical, vükelaya mah· lar .. u:ıema ile Bek~lyan ocağı üze- I bir ~ekil nlmı~tı. bu mev ddın 8 ' YC~ ' '.\ dnn 
0luı.U§tu. remane arzı &ikfiyet ettikçe: rme yürümek ıstedıler •• Ona da mu- [Devamı var] fDeumı 4 uncü li )fada] 
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SAYFA-4 

Gayrimenkul Satış İlanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Tosun ve H<ışim in ':?~A4C hesap No. sile Sıındığımızdan aldığı (1000) 
liraya karş birınr.• ıjereccde ipotek edip vadesinde borcunu vermedi
ği.nelen hakıcında y.:ıpılan takip üzcnnc 3202 No. lu kanunun 46 cı rnad
desınln m~tufu 40 c ı maddesine güre satılması icaboocn Beyoğlunda 
Fenkoy kısım 1 mahallesinde Rum kilisesi arka sokağında eski 51 yeni 
43 kapı No. lu kayden 95 metre murabbaı miktarında mcsahası olan k~
gır evin tamamı bır buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
Satış tapu ~icil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste
yen (362) lira ~ey akçası verecektir. Milli bankal.:ırımızdan birinin te
mmat mektubu da kabul olunur. Bh"lknılı;ı bUtün vergilerle beled!ye re
simleri ve vakı.f icaresi ve taviz bedeli ve tcllallye rusumu borçluya 
aittir. Arttırma şartnamesi 31/1/941 tarih!nden itibaren tetkik etmek 
isteyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulundurulucaklır. Ta
pu sicil kaydı vesair lüzumlu malı'.lmatta Şdrtnamede ve takip dosya
E;ında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılı

ğ:ı c;ıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki 11lu
nıı r. Birinci arttırma 31/3/41 tarihine müsadif Pazartesi Ceğalofılunda 
k ain S:ındığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

1 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alnması icap eden gayrimenkul mükelleiiyetile Sandık alacağını tama
men geçmiş olm;ısı şarttır. Aksi takdirde son arttı.ranm taahhüdü baki 
k alma lc: «ıı rtile 15/411141 tarihfnp mn~~<U" s~t· günii aym mahalde ve 
aynı saatte son arttırması yapılacııktır. Bu arttırmada gayrlm~nkul en 
ı;ok arttıranın üstünde bıraltılııcalttır. Hakları tn:m slcillerile sabit ol
nı ıyan alakadarlar ve lrti!ak hakkı s<ıhiplerinin bu haklarm.ı ve husu
File faiz ve mıı~nfe dair iddlalannı ill>;1 tarihinden itiba:-en yirmi gün 
i çinde evrakı müsbltelı:!rlle beraber dairemize bildirmeleri llzı.mdlr. 
Bıı ı;urctle haklarını bildlrmemlş olanlarla haklan tapu siclllerlle sabit 
<'lmıyanlar satış bt>delinfn paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 39/84!'1 dosya No. sile Sandıltımız hukuk 
ft;ler servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

* Emnlyet Sandığı, Sand11dan alınan gayrimenkulu ipotek göstermek 
tst€'yenlere muhammlnlerlmiz!n koymuş olduğu kıyı:ıetin yüzde 40 nı 
tcca-:üz etmemek Ozere ih:ı.le bedeliııln yarısma kadar borç vermek su
rctile kolaylık göstermektedir. ("188) 

4 Şubat 941 Salı g'JnQ Karadeniz :!'Olu postası yapılmayacalttır. 8 Şu
bat 941 Perşembe gi.inil kıılkarak (Anknra) \'apuru programına UAv'!-
tcn ı;ldiş +<> Tircboluya, dönüş+e Pazara uğr-'yı:ıcaktır. (744) 

IST ANBUL BELEDiYESiNDEN -
Te ıbihi Beledi 

1 - Belediye zabLtası talimatnamesinin 377 nci maddesi 
mucibince müdevver şeklinde çıkarılacak ekmeklerin daha ha 
mur halinde fırına konurken yekdiğerine yapı.ştı.rılmayıp her 
tarafı ateşe maruz kalacak ve sıhhi bir şekilde pi~irilmesiı.ıi 
temin edecek surette tam toparlak 1bulunmalan icabeder. 

2 - Bu tembihi beledi hükmüne muhali! harekette bulu. 
nanlar umuru belediyeye müteallik ahkanl.ı cezaiye kanununa 
göre tecziye edilecekleri alaka darlarm malılmu olmak üzere 
ilan olwıur. (782) 

1 Devlet Demir Yolları ilanları 1 ____ __. 
Muhammen bedPli (9000) lira olan 1 metre eninde 4000 met.. 

re ve 1,5 metre eninde 4000 metre ki cem'an 8000 metreden iba. 
ret Sinek Teli taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve 
hesabna (3/3/941) Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Hay. 
darpaş.ada Gar binası dahilin deki Kornisyon tarafından a-;ık 
eksiltme usuJile satn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (675) liralık muvakkat temi. 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme gllnü sa. 
atine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağı. 
tı?maktadır. (779) 

:BEDI ROMAN:83 ------"' .......... --. 
ÇOBAN YILD 1 z 1 

Yazan: Mahmat YESARi 
Onlum ıösterdlklerl htirmete, ne· - Hnt"flt Be7, benhn uzak akra· 

zake,te pek pirkin blr mukabele ol- r bamd.ır amma, kenütnt çok 11ever-
ınaz mıydı? elim .bir mevl&.t okatmalr iaılyorum. 

İlıtlyar kadın, tekrar seslendi: Fakat İ5ianbulda ook duramıyacatım. 
- Remılye, kızım. Seni çatın;ro- Sevaptır. ma.ıırafım versem ala otuı-

ru:m. duy\JYor musunT turu.r mosunuzT 
S:ı.diyeye dönmiıştü: Güneş VUJ'DlWJ cfbt. lhtfyann &"ÖS· 

- Bir mevl6t okutan olmadı! Mev teri 1lamıı..şmıştı: 
.!ôttan va7geçtlm. hart kırkında bir 
Jokma döktüreydtler ... 

Rcmzl1e; «Acaba. gören oldu ınub 
ırilıi etrafına baltmuak, lska.rp!nle
ri yere bıraktı. Süra.tle toplanmıt&ı, 
sesi titrlyerck cevap verdi: 

- Geliyorum, babaenne ! 
Sadiye; onu se1rdtfğtnı rösterme. 

mek lçbı rert çekilmJştl, ihtiyar ka
duıa: 

·- Sh:den bir ricam var, dt.dJ. 
İhtlyann mütehayyir ııazarlan al

&ınd& IO.züne devam etti: 

- Ah, kadınım; Vallahi peık hanr 
tıtı ersiniz. 

Sadiye, çantasınctaıı bfr kaç lirayı 
yyma.daıı, utanarak lhtlyı.r kadına 
uzattı: 

- Slze de zahmet olacak .• 
O, avucunun içinde parlı;yan al

tınlara hürtnetıe bakıyordu: 
- Bu, ookl._ 8o kadar masraf rlt-

mez. •. 
ı-ladiye, bir mazeret bulmaia oalı

•ı:rordo : 
- Klm bW.r efenclJm. belki euıt 

ır 

l IC J) /\ 1\1 

f Şulıa.t S;ıh günü 
Bu akşam oyun yoktur. 

"'' TÜRl<İY.E 
l(IZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZINDEt-.J : 

3/21941 Pazartesi günü aaat 10 da açık ekıiltme ile 
ihale olunacağını ilan etmi, olduğumuz 

12,000 Adet Yün Kaza§a 
ltizumu olan Yünün. cemiyet tarafından temin edilmiş oL 
ma.sına mebni yalnız imaliyesinin 7 /2/941 Cuma günü saat 
on dörtte açık eksiltme ile ihalesine karar verilmiş oldu.. 
ğundan alakadal'ların nümunc ve şartname için İ"tanhuJda 
Mimar Veı!at caddesind~ (Kızılay) hanında Kızılay Deposu 
Direktörlüğiine müracaatları ve me-ıkıir gün ve saatte hu 
Direktörlük Dairesinde bulunmalarL 

4 - ŞUBAT - _!!!f, 
Fransanm 

Mukavemeti 

rihlnde \•efat eden ve ~,,I 
mahkememizce vaz'ıyet edill"• 
lunan Zelihadan, alacak ve 
d!asında buluna.nlaru:ı bir '1 

1 
raset iddiasında bulı.ırıanl 11 lnhisa rl.:ır Uanum Müclürlüg"' ünden ay icınde ve~ayetıerl ne bir~ 

• _ , kememize müracaatlan. 
. . . ~ . Mfiteve!fıyenin metnıkJ '* 

ı _ ~ıırtnam~i mucibınee «340> kılo toz halinde tm verılmedigı lıw birisi gebe olmak üzeri 
takdirde c720> k.ılo mayı halinde Sodyum glise_ro fosfat pazarlıkla SB ile iJcf dilvesf 7/2/941 CtJ~ 
tın alınacaktır. saat 10 da Üskildarda ~ 

ıı _ Pazarlık 12/II/941 Ç~r~mba günQ saat 15 te Kııbat.aşta levazım nnda açık arttırma ile gatıl 
ve milbayaat :;ubesindeki alım komisyonunda yap:lacaktır . bir mezktlr 14 No. lu b~.J 

m __ şart°:81"e sözü geç~ . şubed.en parasız alınabilir • mevcut ve mahkemece ~J 
IV _ Tst<"klılerln pazarlık tc;ın tayın olunan ııü nve saatte teklll ede- eşyalan da 11/2/941 Salı ~ 

cekleri fiat Uzerindrm % 7,5 güvenme paralarile bırlikte mezlcllr kom.1s- 13 de Çengelköy vapur ~' 
yona müracaatlarL <609> danında keza açık arttırın' 

&'ellr- Şayet artarsa küçüle şeker 
alırsınız... Benim hediyem olur. 

-ı-

)arak paraya çevrilecektir· 

fıatıyar kadının &'Öı;lertnde tutnşa.n 
ani ı»anltmm manasını anlama.k. cor 
mek istemedi, merdiven.lerden acele 
a.cele IDdL 

Talip olanların sa~ 
muayyen saatlerinde ?ti 

hazır bulunmaları lflzunıU: 
den olduğunu idrifa edeli ~ 

Sonbahar yaklaşıyordu. önüne tas· gt\hı meçhul bulunan dor;":..t 
reldlfl şeyi kıran, bırpa.lı.van, anot, Samiye de tebliğ makıırntıı• 

Arabacı; adımlannı aoa aoa dola- '>erkq rilZl'irla.r esmefe, kunmnaş 
tıJor4u: san J'&Draklar nemlJ topraklara birer 

- Bu ne konferans be- Diln1•· röznı tibl damlama.ta başJamMU. 
nın dalaveresine a.kt! ermez kLh !Jlf· Birbiri üzerine yıJula.n sarbot blllo&
llnin ~olan. böyle mahalle kan· lar rökyli:ı:ünü karartl}'or, bol 
larlle ne konu..,u.yorlar? BUlrlm ne kenarlannda kuru be.arlar rüsıirla 
ı';raset okunduğunu... Hokkabaz tak 1&vrulUJ'or, çıplak af~ dalları lnlln 
takl (ibl betendln vur, be&enmedJn inliye ouııuııyorlardı. 
YOr ••• Kahvesi yok ki tö1Ie otnr da, Sadiye, kollarile dizlerini k&VlUj
blr lnsa.n yüzü cör, iki cift gir g:ek, torarak cözleri duvara meçhul bir 
bir :rorcunluk al- Ha. babam yerin- ı:ıokiAya dalmış dil$ünliyordn, 
de say. Beklemekten fıma.nun revre· Yağmur da.mlala.n, pencere kena.r-
cll be.- lan11A, çfnüo oluklarına muttar~ 

Sadiyeyi ıiirü:rıce neş'ele.ndl: tıpırtılarla. diışüyor, riızrar, tıılak b!ır 
- Ak~aın oldu; hiç rıkmıyacaksı- yelpaze gibi camlan dokunuyor, ne-

nıs sandım. reden aksettiği belli olnuyan bir ara-
Sadiye: arabaya &inniştl .arabacı ba gürliltu u bir kapı çınıırafının u-

da yet1ne atladı, terbiyeleri dtlzeltlr· ı zun çınlayışlan arasınıU. uza.klqı • 
ken başım döndürer•k ·ordu: du. :ror 

- Bava. giizel. şöyle abideye dof-
ru çeke7bıı ml1 (Daha var) 

mak üzere illrı olunur. 

[Baş tarafı 3 tindi 
ziyade Alnıanyaya 
göstermektedir. lnıil~ 
tinde bu işle ya.kınd.all ~ 
mıştır. Ve böyle JJlııJ 
kafilenin seferine ve sop 
bitaraflık klsveAi aJtJJI 
bir yardıma tavassut e~ 
~er halde miisamaba e J 
tır. ~'-' 

Abloka iki tarafr d• 
1
,ttJ 

iki muharibin de p-1' 
bıçak gibi görünfl\'or~ g 

H. şülıri' 


