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BusUııünn en mühim hadiseleri na göre italyanla.r bu meydandan la· 
birdenbire Bulgarlsta.nda cereyan et- tlfade edemezler. Slrerıeden &ou.ra i
meye bqlamışhr. Bir :Mi gün evvel talyanlar .6!nga7.1yt: doğru ricat eı. 
15 Bulıa.r meb'usunun meclise bir mektedir. İngiliz tayyareleri çekUen 
ıstihn.b Ul.krlri verecekleri bildiril- kuvvet1eri mütemadiyen bombardı

ROMANYA 
Hariciye Nazırlığına Buda
peşte elçisi Badossy tayin 

edildi 

Japonya'ya 
karşı İngiliz
lerin hazırlığı mJftl. Bu bidiBeden sonra. hllc bir man etmektl'A1r. Budapeşte, 5 (A.A.) - Maca.. 

ha.ber ve mütalea çıkmadı Ancak bu İtalyanların ııekilirken yollara sı- rlstanın Bükreş elçisi Vladislav 
tztibza.h takririnln Bulga.ristanda va- ra sıra. kara mayni ıömd\ikleri ha- B d h . . ti ta. 
ıiyet.lıı pek aydınlık olmad.ıtmı gös- ber verilmcktedb". a ossy arıcıye nezare ne Uzak ıarkta japonyanın 
termiştL Bir kag gün evvelk1· ya21- Eritrede yin edilmiştir. Hukuk do~toru 1 Buhran çıkarmasına mey-
mıroa Bulgartsıanm taldıı eı:mekte olan Bardossy 1890 da dogınıtş, d .1 . k 

l k -•· ı 2 d h · · ını· tmi an verı mıyece olan siyaseti başka cephe ere oe mc.a İngmı kıtaatı Aı-ordatın U kUo- 9 1 e arıcıycye ısap e ş. 
istiyen iki partinin mevcudiyet gös- metre doğusunda Keren şehrine var- tir. 10 senedenberi Bilkreşte sefir Londra, 5 (A.A.) - İngllterenin 
tennek·- oldug· UlLU bel1rten ~-nı eına- Uz•'- '"ark ile s•--apurdak~ müd:daa ""' • .,..~ mışlardır. Bunun etrafında. harbedll- bulunmakta idi. ... .. .,... ....... 
relerden ba.hsetm1JÜI'. meden, işgali gÜn meselesidir. Çü:n- te,kilatı tamamen ha.va mareşalı 

Dün Bulgaristandakl va~yet hak- kü burada mühim İtalyan &ahkima.tı Robert Brooke Popham'ın emrine ve-
kınd• Loııclra radyosu çok mühim S t} M • t rthr.!~Ur. Bu teŞkilatı bu vephUe e-
baberler ..-ererek A1manya.nın bu yo~~~ndan Habeşistana SO kilomet- OVye er aCaflS a• linde toplamı, olan mareşal, umumi 
devleti de ele geylnnek için tazyik re girmişlerdir. Da pamuk • kararg-ihmı Singa.purda vücude ge-
polltika.sım tekrar artt,rdıi'uıı bJl- Harekat Gundar şehr~ istikametin- verıyOr tirm~tir. İngiliz Malezya.sı ile ~ir-
tUrmlştir. Ayrıca Bulgaristan içinde de inkişaf etmektedir. Buradan da ---o manya ve Bonırkong'dakt bütün In-
blr kaynaşma vuku bulmakta oldıı- İtalyanlar rlcat etmektedir. Budape§tede yağ 'Ve un gillz ka.rıı. ve hava kuvvetleri, bu 
ta d:ı ha.ber veriliyor. İtalyan Somalisi ve Cenubi Ha.be- . suretle ilk defa olarak. tek bir ku-

Bu ba.berler ıöstcrlyor 1d 15 Bul- ıistanda harekat şimale do(nı inJı;l- vesika ile verilecek l manda altında cemedilmiş bulnnu-
rar meb'usunun duyduiu end1'f bir • ııafta 30 kilometre girmiş bulunuyor- Buda.peşte, 5 (A.A.) - Stefanl a-ıyor. 
,üpheye istinat etn ,.. 'e ve bu IJUpbe lar. Somalide fse 100 ktlometre ka- Jansmdan: Brooke Popha.m'm muvasaletinden 
glttlqe aydınlanmaktadır. dar gtrmfolerdir. Alınan haberlere göre, Mac~lstan pek az müddet sonra. inı;Ulz Ma!ez. 
Bulıartstamn vaziyeti, AJma~anm Burada Cenubi Habeşistan hareki- Me Bovyet Rusya arasında mün'a.klt 1 yasına müh~ m1ktarda takviye kı-

ta.klp ettiği ga;re ba1u.mından Vişi tı daha <:erl inkişaf ediyor. son itlJfr.fla.r m'.':cibbıce Sovyet Rusya I ~aat1 ve bu suretle Uzak Şarktaki 
hükumetinin vaziyetine müşabih Ur. Arnavutluk harbi Macarisl.a.na. muhim miktarda pamuk 

1 
IngUh: müdafaa tertibatı ta.kviye 0 • 

Çünkü Almanyanm sessiz sadasız , . 1 gönderecektir. Daha şimdiden l.\'laca.- ı ıwımuştur •. 
bıilllehııek. istedlii dava birdir: Vımanhl:ır her :ın repe~elene g-ır- ı l'istana dört bin ton Rus pamuğu 

_ Alldenlze inmek!.. melerlne mtlzar cdllınekt.e-dlr. . ıönderllmiştir. Bu suretle Macar sa- Bu hıdblrlerln japonya.nm İngllte-
Bu gayenin istihdaf cttii1 maksat Yunanlıl.'lr s~hildc ga~ et ebemmı· ' nayic~~eri~ takıiben iki ay müddet- renin dii.şma.ıılan ile üçüzlü misaka 

ise Bambaşkadır. Çok kuvvem bir yetil bir mevkı zaptetmLŞler blr ço- le iş tedariki edilmiş demektir, lştfrakfnin ta.bli bir neticesi olduğ-u 
mukavemete çarpıp he:ıılmete uf,ra- ğu subay 8?() _rslr ve pek ~ol' harp Di~er taraftan öğrenildiğine göre zanncdlJmektefür. Şa;yet ba.zdarmw 

tlı •-ıı• mah:cmes~ ı,thnam ettlklerı bMlldirKi- ha.tt:ı. Bl•daw.eştt> villi.vetinde bile ya.ıı. iddia ettikleri dbi ~lkbaharda Al-maktansa büyük kuvve muh..., • il - ,.. J ı> .,_ _ ı:. i 
cephelere ayırıp Britanya adalarının yor. · · ve un ı:;a.tış1 ve..,ika usuJılne tibf tutu- manyanın Avrupa ...... yapac..,.ı yen 
mukavemetini zayınatmak ememe ı -·-- lacaldır. bir teşebüs ile milterafik olarak U-

1 j o zak Şarkta bir buhran çı.kacak olur-
calışan Hltler, ri2U planını her ne pa Hoıo-;'~M r.....1ARP sa Sinıra.pllr, her ihtimale karşı ha-
ha.sına olursa olswı tatbik ıahasma i ın.. ~ ını S } B • ı·"" • ,. 
koymak istiyor. j - --- ovyet er ır ıgı zır bulunacaktır. 

Vlşl hükumeti Akdenfzln Avrupa I· r E BL 1 GLERI japon s:Yasetinin halihazırda Mat. 
ve Afrika sahillerindeki üslerini Mlh 1 ~ Yüksek Sovyet Divanı suoka'nın prensiplerini takip et.me-
vere terk.etmesi için ıukıştırıh~;or., • 

1 
ğc hıışJamlŞ ve an'anev'l ihtlyatkarlı 

Bu talep kabul edilmmse bütün l Italyan tebliği içtimaa çağrıldı 'ından vazgeçmiş olduğu zannolun-
Fransamn işgalinl' teşebbiis edilmesi B,oma, 5 CA A. >- İfa!yan tebliği: f Moskova, 5 (A.A.) - Tass ajansı maktadır. 
muhtemel. Fakat Peten mukavemet Yunan cephesintle diişmanm bir ta.- J bildiriyor: Siyas.i vaziyete ıelince İtalyanın 
kararındadır. ıı.rruzıınu defettik. "e dilıımanı ağır Sovyetler Birliği yüksek Sovyet teşkil etmekte olduğu misalden ja-

Bulgaristana gelince, Almanya bu zayiata uğratarak esir aldık ve esllha divanı 25 Şubıı.tta ictirnaa davet e- pon ricalinin istifade etmeleri icap 
memleketi l"eçlt yl'rl olarak kullan- •ğtinam ettik. dllr""istir. eder. Maamafih japoııya., bütün bun-
mak ~tlyor. Fa.kat Bulgaristan ru! İngiliz tayyareleri, Bbıgaziyi bom- İcalya korporatif ıardan icap eden neta.:ııloi ı.st!hraç et· 
defil. Yalnız Almatı ve it.alyan taraf- bıırtlıman etm~lerdir. mlyeeek olursa zararı kendisıııedir. 
'-arı bazı Bulgarlar hükumeti üçlü Şarki Afrlkada şimal eepheslnd.IJ rejiminde yenilik Ve Alman milleti ile bir olmanın ken 
pakta ıılrmek sul'etlle mihverin ar- yeni hattımııa ynklıı.şmakta ola.n düş Roma, 5 (A.A.) _ Stetarıi ajansın · lisine neye mal olacağını öğrenecel(-
ıula.rı.nı kabul etmeğe tel,·\k ediyor. man kuvvetlerine karşı nıukabil ta.- dan: trr. 
Bali Rulgartar da bugünkü v.ı~iyetın arı·uza geı;eıı kıiaatımız, düşmanı Resmi ceride. kralın bir kararna-
devamını temine Jahşılmasını \'C 1- yö.ksck zay;ata uğratmışlardır. mesini neı;,retmiştlr. Bu kararname 

o 

Kübada isyan 
bastırıldı 

cap edene Alma11 tehdidine hatta Ege mıntakasında 3/4 Şubat g~e- korpo:ı;atlf rejimde mülkiyetin hu
h:-tıavli.Ailne karşı Bulgar1slanı konuı- <;inde düşman tayyareleri, ta.yya.re kuk ve vezaiflnl tayin eden kanun
mak lçln Sovyetlerle bir anl~llUl ya- meydanlarımızdan birine bombahı.r namenin üçüncü kitabını ta.svlb et-
pılmasmı istemektedirler. atarak lıarp malzemeleı lnl hafit ha- mektedir. Havana, 5 ( A.A.) _ Reuter: 

hte bu iki cereya.n Bulg-ar politi- suata uğratmllJlardır. • H • • N Küba Reisiciimhurıt Batista 
Alman bava heyeti seferiyeslnin Japon arıclye azırının 

kasına bakim olmak m.aksad.ile halen b siddetli ve seı·i kararlar vererek 
nıücadele Jtallııdedlr. Hükümet ıse tayyareleri, Maltada kli.in Mlcabba ve eyanatı s 

herkesle dost olarak bltaraflti;a de- Ha.Ifar ta:vs-are meydanlarııu bom- Tokyo, 5 (A.A.) Stefani ajan. kendisini devirmek için pazar. 
vaın kararında-dır. ba.rdıman etmişlerdir. smdan: . tesi sabahı yapılan teşebbüsU 

Alma.n hükümettnın Fransa. ve Alman teblig""i Hariciye nazırı Matsuoka, me. boğmuştur. 
Bulgaristan üzerinde şiddetli bir ta.z. 
yik icra etmesi Mfüverbı uzun bir Berlin. 5 CA.A.) _ Alman te1ıllil: busan meclisi hariciye encUme. Kara ve deniz kuvvetleri ge. 
harbe dayana.mıya.calım bunun için Bir harp remisl, deniza.şınnda 1a.- ninde beyanatta bulunarak A. nel kurmay başkanları tevkif e. 
bütün 14Jeri süra.tle bitirıneğe oahş- kınlarda cem'an 40 bin tontıato hac- merikan milletinin Japonyanın dilmiştir. 
tığını ihsas ediyor. minde düşman Uca.ret gem.lsl batır· hakiki maksatlarını, maddi kuv. Riyaseti cümhur sarayı muha 

Halen Bulı:ar hükftmetlnln aldığı mıştır. vetini ve azmini anlıyabilecek fızlatı arttırılmıc ve sarayın met 
vaııl;ret ve BaşvekM Fllofun sözlel'i Bir uzun me..~fe bombarıdıma.n "' 
bn dırvJetin (kendi bıı.ynna olan )bi- tayyares3, Irlandanuı 440 kilometre halde olmamasına teessüf et. halinde kum torbalarından ya. 
tarafhk 11l1a.setbıe devam ed.eceğini garbında, takriben 4500 tonll&to hac· miştir. pılma bir barikadın arkasına 

tösterlyer • ınlnde silahh bir şilebi batırınıştır. Sovyet Rusyaya gelince Mat. mitralyözler konulmuştur. 
L'b d Dlter bir vapur ela iskoçya.nın ııark 

l ya a sabUJ açıklann<ta blr bombardmıan suoka, üçüzlil misakın bütün Kabine isyan tehlikesinin ve 
neticesinde batırılmıştır. dünyaya devamlı bir sulh temi. dahili harbin nihai surette her. 

Slreııe'hı İnı11b1er tarafmtl&ıı fş
ralbıden sıonra bu şehrin şimalintle 
.sahilde Apoli>nya kasa.bam Jm,atıl

m'Ştır. Bara.da modem bir tayyare 
meydanı mevcnı., Fa.kat k:114atııaca,tı-

Muharebe tayyarelert, dün, İnırU- nini istihdaf etmekte olduğunu taraf edildiğini resmen bildirmiş 
terenln cenubi şarki sahill a,çıklann- ve Japon • Sovyet münasebetle. ve 15 gün sonra meşruti safların 
da k11vvetll himaye altında seyreden . • • 
iki kafileye müesalr hücumlar yap- ritıi islfıh jçin faydalı bJr unsur j iade edildiğini temın etmıştır. 
mıştır. olduğunu söylemiştir. miştir. 
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mevkine gelir gelmez korkunç birer la omuz omuza yaşamayı, milli ve 
zalim kesiliyorlar .. Munis ve sakin şahsi asaletlerine uygun göremjyor
kalanlar da, saray entirikalarının ve lardı. 

dalkavuklarınm tesiri altına giri~ Bir aralık bütün Türkler gizli bir 
yorlaı-dı. içtima ak:detmişler .. Bağdadı terke-

'i1aradfüşları itibar.ile ağır başlı. derek, çıkıp memleketlerine gitmek 
mert ve dürüst tabiatlı olan Türkler, istemişlerdi ... Fa.kat bu, okadar ko
bı.itün bu hallerden tiksiniyorlar.. lay bir iş değildi. Çünkü, Abbası 
Artık, bu rengi belirsiz halifelerin e- saltanatını. kuran Türkler, ayni ıa
mirleri altında bir köle gibi y~a- manda bu Islam saltanatını yaşatma
maktan nefret ediyorlardı . yı da ahdeylemişl<ır .. bunun için ar-

Onlara en ziyade (Tahakküm) güı;: ı tık Bağdada yerleşmişler .. büyük bi
ıellyordu. Sarayın salonlarını doldu- nalar ill§a ettirmişler .. her türlü te
ran ve ek&erisi, kôk ve cariyelerden sisat vücude getirm~lerdi. Tabiidir 
doğmuş olan o renk renk dalkavuk-ı ki, bunlan omuzlarına vurup Turan 
ların, kendilerine yüksekten bakma- ve Horasana gidemezlerdi. Ve, hPt 
larına tahammül edemiyorla.ı'.. oni.ar. biri yüz binlerce dlnar kıymetinde 

Qlan müesseselerini de budalacasına. danlarmın nüfuı ve kudretleri altına 
feda edemeilerdi. girmişti. 

İşte bu hakikat ve mecburiyet kar- Her tan.fl:all, korkunç bir dehşet 
ıısında kalan Türkler uzun uzadıya siyaseti hüküm sürmekte idi. Vakl.a 
düşündükten sonra, nihayet şu kara_ bu arada, bazı haksızlıklar da olmu
n verdiler: yor değildi. Fakat bunlar, bu gibi 

- Bizim için yapılacak, tek bir iş fevkalAd~ zru:tıanlarda (olagan i~ler) 
var ... Yabancı unsurların nutuzlarını dendL 
kıralım .Vaziyete hAkim olalım ... Ha- Halifeler, mağlO.biyeti kabul et
life, yine nıevkiinde kalsın. Fakat, m.işlerdi. Artık o renk renk ve çeşit 
saraynıdaki işlerden başka bir eeye çeşit saray dalkavuklan dağıhp git
kan§masın... tiklw için, Türklerle ho~ geçinmek 

Bu karar, milhiındi. Çünkü bu sa- ve hatt Alonarın tahakkümleı.i altına 
yede hem sarayın zulüm ve istibdadı, girmek mecburiyetine bile kanaat ge
israf ve seyyiatı tahdit olunacak, tirmişlerdi. 

hem de saray entrikalarının dayandı- ı Halifeler Türk kumandanlarına 
ğı (fırkacılık) a nihayet verilecekti. (Emirül - Ümera) Unvanını veriyor-

Fakat bunu yapabilmek için istib- lar .. ve böylece, onların fevkinde hiç 
dadı, istibdat ile boğmak .. ve devle- 1 bir kudretli şahsiyet olmad.ığını ilAn 
tin bütün nüfuzunu ele almak kap ediyorlardı. 
ediyordu. Bu da, oldu. Türkler, o kadar büyük bir nü-

Artık Türk kumandanlap, bfrer fuz sahibi olmu~lardı ki, Halifelerin 
diktatöre benziyorladı. Ve Türk as- mukadderatı ile dahi oynuyorlar
kerleri, hiç kimseye göz aı;:tırmıyor- dı. Kendi prensıplerine uygıın gel
lardı. miyen blr halifeyi derhal iskat vı:?ya 
Bağdat, tamaınile Türk kuman- idam ediyorlardı. (DaJıa. var) 

ISVEÇ~ 
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derUecek gıı.zete tclgrafla~rtUS'.:d' ~ 
re tAbf tutulmasına katar " oıtr"..ı '-~ 

* Stokhol.m: Şimali ~tın ~tıııı )' 
sunda iki Isveç vapuru Jllt~ . ~ 
:\!i•rettebatlarmın akihctl (ft.> \ 
dur. 



.!..:::: ŞUBAT - 1941 IK DAM 

~UNYA Pt:ESELELERI Bir li~::ıdanfaz- [IJ~J 
B · haslan ıarafından .eom.JNepo or- la mubayaada Amerikanın sıkleti 
aşka bir hü- ID&Jlmdaki Y-.Scında iıns&l&&&liı anda Pahalı dedikçe fatura alınız Yazanı 

k&blı.Mırt blr lnhisam Ye uami p f H ş~ıı.- Baban 
ll • • bir matl6b1Yet veslkuı ılbl ektik- fırlıyor! 0 ro • • wu-u ennJZ Var mJ mttş olan mütarekena.nuı, baıiin, 7a- Mister Buzveltiıı toptancılar 

E f ili tmerlndeıı yedi ay ıeotlkıea IOD· Queteler beyuna yazıyorlar: Ticaret Vekaleti aleyhine açık bir vaziyet a~ 
e n d I• 1 e r? ra Abnan boyratlıtı ka"ısında an'a- Ba p&balı, t upahah, o palıalı! b t • d • d k l" terde 

e nrn Fran81s sekbanın bir muaffe· Dlkk&t ediyorum. ıazeteler bunun UDU a VSıye C ıyor yeni yar llD anunu mec ıs 
.............. .Veı.t ıtbl ıözükmeldedlr. fDllD ,onun pahalı ve aut llıı.tına Ticaret Vekiletinden alakadar münakap ediledursun, ukeri ·ve 
!4Zcın: Nizamettin Ncuil Petaln, Alman nlertnl badik et- ,oldatwıa yudıkça, pahalılık ta san- lara gelen yeni bir tamimde haL siyasi aafbada meyvelerini ver. 
~ memlş, bllt.kla Almanlan FnuısMla kl inadına ariıyor, ucuz ,eylere de miye bHl&m11tır• Askeri bakım. 
------------ da.ha çok ilerlemek bnUıunclan mah- ~et ed.'7or. Bana öyle rcllyor ki kın bir liradan fazla mubayatta _,,. • • . kllfi ka. 

'~J'anın banıi istikamette ta• rum ederek ne berbat bir ilü olduiu- ıaıe&eler, bol bol ha palıalılık ya satıcıdan muhakkak surette fa. dan, Cümhurreısının te 
'-s teııaenıek ı.tlyeceilnl dU.fiınmele.rl nu--cöstermlf olu ~· bir ıılannı koymualar daha iyi olacak! tura istemesi ve bu suretle hare. bul edllmit cibi faaliyet baılL 
~ bir ıtirperh karşısında bı· IUD'i teııeffüı usulü tatb!ıklne fırsat !\leden mi 41yecelulniı? Anlatayım: kete halkımızın teşvik edilmesi mıştır. Birlefik Devletlerin Bil.. 
-. t latedlf! anlaşılıyor. Almanya bulmuştur. itte Alm&DJa, İtalyayı Gazeteler, 1almı •imdi değil, bun- bildirilmektedir. yük Brltanyaya cephanelik VL 
'talnnın Fransa ile sulh akdet- da pqlnden siirüldüyerek bu hale lc1an ,yuı.J harp ve harp bubranlann- zifesl yapması artık ay ve IÜD 

) baıırlandıklan haber veriliyor. bir nihayet vermek. yani safertnl 1 elan ook evvr.l de sırası duıtültçe ba- Diğer taraftan halkın muhte. 
fit illi blr ta.tta uıı kut avlamak Is- Petaln'e tasdik ettirmek istiyor. 111 ,eylerin pahalılıiuıdan, fazla fi- kirlere karşı ya racaklan cür. işidir. 
~· ~tineil kuş ise bizzat mihver dev- aUa aatıldıtuıdan ı!itayd edip du- mümeşhtitlarda kitlerinin za. Siyasi aahadaki tesirler da~a 

~-: kuşlardan blrl Amerika etkin Jetleri etkin umumlyesidlr: , rarlanlı. yılmaması için yeni tedbirler ._ büyüktür. Amerika, büyük bır 
~Yes)dlr. Berlln ve Roma, ken- İtalyanın her tarafta patalı.lanclıtı 1 Ba, &abli böyle olacaktı. Çünkü es- l lkm 1 bl k u 
~en dalma harp b eklemek ıünlerde, Ahnaııyanuı lnmılclanama-\D&fın bir kısmı. müıterlyl, mümkün lınmış, bu meyanda cürmümet- mahare.~ e, . a 0 unun mu 
""V1ı olnnyacai'mı ihsas etmek ve: dıiı bU&"linlerde ıaze&elere mantet oldaia kadar yontmak, ve o mahut, hut yaptırmış olan kimselerin zam., kutlesınden parçalar ~~ 
~:- itıe, demokrat cephe, bizi uılı atmak imkinı,, nazı proJlllLl'andacı- bayalı t.Ablrfle kuıklamak laf.er ve ınuhtekire verdikleri Pl\l'alar mu 0parmıya çahımaktadır. Graıutm ~ "-lh düşmanı rlbl ıöstermeie lanna nutuk söylemek lmklıu n-ıonlaı 'b6yle yaptıkc;a da cazetl'ler a- hakeme neticesine kadar emane. zayıf noktauııa çatlak ve yarık 
\t rken bakmıs bla ne lnaa.Dl rllmek isteniyor. çarlar ııiızlannı ..• Fakat bir me;cıe ten alakonulmıyacak, derhal iL olan kısmı Userinde çahpnasını 

llılarıa mütebMlt.la...Jt Blwce bu hadisenin OD paralık klJ'· var, pzetelerln pahalılıktan şikayet İ 
'-. "-e1ı lııUyorlar. Ve umuyorlar ld metf yoktur Bu Fransa ue ta Alm&n· 'ı eden ,.azdan. bllmfyerek, farkında de edilecektir. teksif etmiıtlr. talyayı Cermen.. 
'ı. :"°P&ıanda tamamUe seferber ya ve bu ttal:ya barbeUller. Umıın· olmı1arü, ba kınttakl esnaf lç'n. likten ayırmıya gayret ediyor. 
lı.., 111.l almq olan Amerikada kendJ- muzda olmadı. t.deU bir nimet olur. İşte site bir y . b• l ·ı· . Bir çok allmetler Vaşingtonun 
~ 1 bir fk" . h Bu I0 talva ile ,a AJmanwa ve ba ml-·11

•• em ır ngı iZ tıcaret b ·· arar e an umwnıye a- , " ~ bu yoldaki ıayretlerini te aruz 
dotıırablllr. Frama mütareke yaptılar. Dünyanın , Bundan bir kaç yıl önce g-az~teler mümessili geldi 

"la-&k istedikleri Udncl kut amaranda olmadı. annat. kaym cfbl meyvelerin bt:ın- İnglliz Ynkın Şark ve Balkan.. ettiriyor. 
~ ır. O Fransa ki tam mahvol- Ştmdl bu Almanya ile italya adla bulda uek pahalı satıldıtmdan, he e lar ticaret birliği reisi Lord Gliıı. a - Ruzvelt yılbap dolayısile 
1..- Üaere iken istila ordulanm al- mümtaz eyaleti Fransayı alllla 111&1•· Beyoflunda bir kUo kayısının !lf:k· İtalya Kralına bir tebrik telgrafı 
~~lr manevrayı muvartııkiyet- sı ba,ma çafınyorlar: sene, doks:uur f.!kanldığından ,~ı.- conner bugünlerde Ankaradan gönderiyor ::te bu sene sulha ka. 
111ıı.:.=~111b'9 ve dinlenmek. biraz nefee Vıa ıellr dun:yaya._ yet ediyorlardı. işte o KÜnlcrdc, ben şehrimize gelezek Londraya ıi. . _.:ıı: 
~ •e kencl!al toplamak için ara- Batka bir hüneriniz nna efen- İstanbul tarafında blr manavdan en dccektir. Lorda vekatet etmek vuşmasını temennı cuıyor. 
11ııı..... fıı.aat ve !mkinı bulur ıibl ol- dller hodlrl me:vdaaaan! l lyl taze kayısıyı kırka almıştım. .. Lo d d Lo d B . b - Haaatalıtı dolayısile men: 
~~ Mar9'&l Petaln'ln marah- Nlzamettln NAZİF İki l"iln sonra aynı manav, aynı uzcre n ra ~n. r ermın. leketine dönmÜf olan ihtiyar ro. 
~ ı kayısı için bendtn altmış l'ltemcsln j gam memleketımızc gelerek An. ma sefirini tekrar Kral Emanoel 

S • B ıml? Sebebini ııordum, dedi k~ karaya gitmiştir. d d-..ı Çünkü · 

Tu .. tu·· n Pıyasası u - Gazetelerde okumuyor musun? İngilizlerle yeni yapılan anlaş. nez ine gön ıı:::.uyor. yenı amsun l\füba.retln kilosu Bcyojlunda sekse. ma dün şehrimize tebliğ edil. bir sefir izamına teşebbils etse 
A Q d• • d A } k ne imiş, his bunu altDUf& satmışız . . Ak d" 'f lil İ "it İtalya Kralını Habeşistan İmpa. 
~yın nye ısın e çı aca çok mu? mıştır. re ıtı usu c ngı e. ratoru olarak ta tanımak ve iti. 
~ Ayni hal ile. b"'ka ,eyler üzerin- reye miihim miktarda mal sipa. matnameyi 0 yolda kaleme al. 

ten teblif edllmşHir: nönde bulundurularak l!iamsaıı plya. • ee kaç defa karşılaşmışımdır. Falıı.n mak icaedecektir • 
~ara, 5 (A.A.) - Ticaret Ve-ı lerlnln ikmal edllmlt oldaiu göz 6- ele ile o aamanlar, yani hal"P&en ön- riş edilmektedir. 

.... ~ 111 • sasuıın 17 Şubat J9U tarlbbıe tesa- teY falan yerde şu flata Rfıl17or de- Halbuki Amerika Babeı il. 
~ ~:ntaka.'ı töttln piyasası mca- düf eden Pazartesi ıilnil açılması ka- dikçe, herlfııt oflu da mademltl bu Dünkü ihracat ve hak.mı taaımıı değildir. Bi. 
~ •-L~-rmedhınukıılyetbahı blrktüe- ra.rlaştırılmııtır. 1 mal orada tu ftata satıh:yormuı. ben ithalabmız 1 h h ta rah •- l 
lııı....""':'11 ..... e er .onuna erme - bt: ... nl l ta d 1 d naena ey u ve a~ız o • 
.::.~. Ber sene mutad olduiu ü- Evvelcıe Ere plyuaaı dolayL,lle r-ad ç nıucuz ııa yd~ eyGJ> eter- Dün lsviçre)C 120 bin liralık masına raemen eski sefiri ıön.. 
~ t,... . ttitünlerbnlzin müııait. satış tarUarına 

1 
hal o a ma ına zam e yor. aze • 

~t...e atqlann bli1ük bir inamı defııtıe ipret cd lmlt ve müstahall leme ba arlbl ,eyleri yazanlann :ye- arpa satılmıştır. Bundan hapa dermekte mar ecllyor. 
~ taıı ve va:dye~ tavazzuh ~t- teyakma davet edllmlftl . .ünı su- ı rinde ben olsam. mese.11 iskarpinler Almanyaya mühim miktarda tU. Amerika İtalyayı Berlinden L 

~it ~ Samsuıı pıyasasında dızi retle bol ve nefis bir rf'Jtolte yetıı- falan yerde otaıı otut be, liraya sa- tün, mısır, Roma.nayya iç fındık, yırmıya çalıprlum. Fruıaayı da 
.:... 1-_1asaaı aoılm:ıkta ve bu te- tlrmlıı olan Karndenlı müstabsUJer\ tıhvor, diye yazacafıma, bllildıı, en i "k Is d rl .. •---ıı.' ub t 
"- .._""!'l>lara apn bir an'ane tees- lçln l~li.rlar mevcuttur ve malını 1 kıı',1dayı bıkarpılnler falan y~rde zcyt n, torı ve veçe e gon., Alman MIA.J ... ne m veme e 

"9 
1 

" bulunmaktadır. elinden bir an evvel çıkarmak ipin I dokuz, on Urıı.ya düşmiı,, herkes .•l-m- derilmiştir. Dünkü ihracat 250 teıvi.k. ediyor. Oraya ela yeni bir 
tlbarıa alınan hazırlık tedbir- lstlc le biç sebep yoktur. dl ı&karpln almak için oral:..ra hucum bin liradır. sefir göndermittlr, Ud baftadll' 

~lltı'at aleminde ·RO:'.IEO 
t JULYET> gibi bir şa. 

heser yaratan 

ediyor! diye yazar, ba suretle lskar- Buna mukabil Irak yolile neft, Viıidedir. Marepl Petenin mu. 
plncllere tlat kırdırmaya phıınm. sellüloit, boru, demir, hçı veeai. kavemetl de bu satın ıelmesile 

LE8LIE HOWARD 
BETTE DAVIES 

Osman Cemal Kaygılı re gelmiştir. artmıfbr. 

'Ö .\l\tGALJ KADINLAR· 
d~hEN A~K" gibi na. 

8. lde inciler hazırlıynn 
..:ıtıerrıa tarihinin en. biiyilk 

eri olan •VAT\· KUR. 
'l'.\ftAN ARSLAN. ı 

canlandıran 
O.hvıa de Havıland 

bir tek filmde blrlestiler 
Bu ak§am L A LE de gi>receğiniz 

(Fransızca) 

O GECENiN ROYASI 
~· Senenin eşsiz bir stlper filmi 
l)t,,.~! _ llemine •BOMEO n'atin bir mucizesidir. 
~T: Yunan • İtalyan harbinin bütün tafsilatı ve 
ta son vak'alar «Türkçe PARAMUNT JlJRL"'lAL· da 
~ tfen yerlerinizi evvelden kapat nız. Tel: 43595 

Küçük Haberler 

• tl'nlverslte Rettörti Cemli B!Uel 
arafuıdan vel'ilmette olan talebe 
a1lanndan dördiiaclisil dün akfa,m 
ktısaı Fakül~ son auuf talebelerl
e vertımı.ı1r. 
• Blr 'tlnlven!te 111&1"1 yapılm:uıı 

çln Vnlverslte rektörllliilnce bir mıi-
3büa açılması kararllıtınlmııtır. 

A)"nea &omervatuarla da tema.sa 
reçllmltür. 

• işe elden fakir ve 1ı::lmses!IE lta-

1 
dmJann oocıaklannın ıilndtlılerl ba
nadınlm&lan lcln SWe1111.111tl1e med· 

1 

reeelerfnde bir bakımevl açılacaktır. 
• Manıa.I kömürü satanlar flatlara 

bl rmlktaı- sam yapılması için beledl-
1e lktısat mtldörlüftiııe müncaat et-
mlflerdlr. 

EBEDIŞEFATATtlRKÜN 
Hatay dönüıU §erefine 
Borsada verilen uıuazzam 

Balonun Hatırası 

SON BALO 
Bu harikulade enteresan 
KİTAP 11 Şubat 9ü Salı 

günü çıkıyor 

Yazan: 
Nizamettin TVazıf 
Taşra siparişleri için E. 
bussuut caddesi 55 numa. 
rada A. Gümüş adresine 

müracaat 

BGJiik tarihi hadise: 13 en: E = l rlpn olan Devleti Allyyeyi hiç ol- sebepledir kl, İngilizler, Osmanlılar-
ı •it •• J maua kendi ellerine seçirlnclye ka- ca hami ve millfik bir mevcudiyet o-
.. an Aziz Nasıl Oldu··rUldU ? c1ar ıslahat. nızamı cedit ıa1an ııbı ıark kabuı edilmiııL 

i~l teşkilaltia Osmanlı imparator- Görülüyor ki, bir tarafta himayesi 
~ Yazan:M. Sami Karaye tutunu bir h~l ıibi Ruslara kar1ı ,olanlar ıslahat ve nizamat taraftarı 

- -~~ ~ tutmak iatJ7ordu. olmuşlardır ... Ruslara da ihtilAl vUcu 
~ er, Rualarm her tür- bir surette tehlik97e ko~ Oııe- Ö7le bir heyülA ki~ Sl~v akını de- de getirerek bu ıslahatçı, olanlara 
'~· ~ ~ devleti alb'e.Ji rinde idi. vam edincl7e kadar lngilterenin can kar:ıı koymak istemişlerdir. 
~~ •tm.ftlerd.l. Bilhu- Bu sebeple fngnızıer, Osmanlı im- daman olan 7Cleri tutam... Ö7le ÜçüncQ Selim devrinde ba,lıyan 
S ~b~ aşıp F.dirnqt jparatorlutwıun. R~ eliıı• ~ bir h.,.oıt ki, hbna;re ve aahabeti bu politika o;runu ıslahatçı ve hıma
~·-' \ll ve, Bo&az].ar ilzerine meslne mü.maneatklr 1cU. İnailizler, nı dolayı.sile İngllt renin veı;aya- yoecilerle, Rı,ıslar araauıda meydan 
~. -~lertne derhal ve icabuıda ve hululü mUAllhane ile undan dıprı çıkma• ve, onun si- muha ebesi ıekllnde ve ıiz1i olarak 
~ ~ t et.m.iflerdl. İstanbul ve Botazlar• Akdeniz 11&• ;raset ibresinde dur un... Öyle bir çarpışıyordu. 
~ ~~il>: ve hazan da ona peyk hillerine kendileri h1ldm olmak lati- beyüJA ki, hürr y t ve mil8avat um.. Hımayeciler ve ıslahatç m on
~~ Devleti Aliyyeyi 70~lardı: • delerile içinde bulunan bin bir çe:ıit lamı rolU idi- İngılWer ve Fr n z 
~ ~llan b.iıııa7e ve ~betin lfte, InailizMri Devleti. All)'1'eyi ınllletleıi keşnıeket içinde yaşatsm . .. masonl tu müsavat ve hürriyet d _ 
~ 0, ne idi acaba? himaye . ısteminin içy\l.%0 bundan Ve müruru zamanla, hulal :ve musli- turlarll Osmanlı dev etlnl e cemi 
~ -.,~eı-kaf:i bir liyaaet de- ibaretti. Başkaama kaptırmayıp, hane polltlkaslle yavaı yavllf, Rus- yetini körük ilyorlardı' Ru rda d 
~ ~ ' atan bul ve, Bolu- kendi sahip olm.alt1... . lann himaye ve slyanet etmek iste- iki yüz olarak ktlh m onluğu dl t 

-. ~'clıl'or~ Pçirmq için ha· Ruslar( Balkanlara, BotuJara, Is- dıkleri Hıristiyanları eller ne alsın- ederek, klh softalıl dayanarak Dev 
la...~ ~ tanb la ve AnadolU7& hlkim olur- Ve Rusyamn oynadığı rolde, altın lcti Allyye ıda inde lh IAller 
>\' ~ ~ • llusıarın Akdenı- !arsa, İn&iltere lmparat.orluiu vahtm lruvveWe, ttıvket ve azameti mevcu- yanlar k mek er 
~ ~~~buı. ia~ortardı. Slav- bir vaziyete du$ebllırdi. Hındistan deslle kartı koysun.. ğe a y r rdı 
~ Olu» •,..!>lıwara, Anadolu- yolu tamamlle Slav kuvvetlerile u İıte: İngilizlerin ve peyklerlnın B k 1 Tür er bu a 

1~ertıı hı en.ize hükmetme- olunabilirdi. İngıı zler bunu ~'Ok ıyı Osmanlı imoaratorluğu uzerlnde tut- iy Un oynadıfı 
•vcudıyetinl qlkAr takdir etUkleri için mumıahil ve pe- tuklan 1; yaaet bundan ibare-.+ti. Bu (Daba nr) 

Balkanlarda Yugoslavya, BuL 
ıaristan ve Türkiyeyi ziyaret e. 
derek Filistine kadar uzanan 
ıahsi mümessilin de rolü aynı 
çerçive içinde sayılabilir • 

Mister Vilki de İngilterede 
balkın hissiyatını yakından tet. 
kik ederken serbest İrlanda reisi 
Rovalera ile de ıörüpnilftttr. İr. 
landayı inıiltereye yaklaıtırmı. 
ya çalıpcaiı muhakkaktır. Bu 
mesele bilhassa ayrıca tamik o.. 
lunmıya değer. Şkidetlenecek 
denizaltı harbinde ve Amerika 
yardımına mahreç olmak husu. 
sunda bu adanın ehemmlyeti 
azimdir. 
İspanyayı Tanca meselesi gibi 

davalarda çok ihtiyatlı olmıya 
sevkeden bat unsur Amerikanın 
ittihaz ettiji ıiyaıi tavırdır. 

Daha uzaklarda Çine mukave. 
met kudreti atılıyan Beyu Sa. 
ray oldulu cibi Yeni Zelanda Vf 

Avustralya ile de yeni bir anlaş. 
ma imzalıyarak Japonya teca. 
vüzüne karşı cephe almıya sev. 
keden yine Vaıingtondur. 

Amerika siyeseti ıörülüyor ki 
dünyanın her tarafında faal bir 
rol oynamıya )aflamJttır. Adeta 
harbin başlnııcındaJd ataletini 
affettirmek tıtiyen bir hız ve 
canlılık var. Nerede, zayıf ta oL 
sa, diktatörleri iz'aç edebılecek 
bir şule, bir emare, bir temayül 
görürse hemen orayı takvi)se e. 
diyor. Otuz senedir dttnyuun 
duymıya alıştığı Amerika mü. 
şahitleri gözlerini dört açmış, 
her tarafta mekik dokuyorlar. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 - 2 - 941 Vaziyeti 
A k t 1 f 

Kaa: 

Altın: Safi kilogram '72.803. 018,-
Banknot. • • • • • 
U.falıtlık • • • • • • 

Dahfldekl llubldrl_, 
Türk Lirası • • • • • 

B.arloteki lılü&Mrlerı 

• • . . 
• • 

Altm: Safi kilogram 6.010.758,
Altına tahvili kabil Rrbesl döviz-
ler • • • • • • • • • 
Diter dövizler vtt borçlu ltl.irlq 
bak.iyeleri • • • • • .. • 

11.ulne T&ltvlllerb 
Deruhte edilen cvratı nalı:dJJe 
k~ılıtı • • • • • • • • 
Kanunun 8 - 8 maddelerine tevfL 
kan Hazine tarafından vW tıedi7ai 

Seneda& Ctbdam: 

Tlcarl Senetler • • • • • • • 
&bam Ye fa1ntllt ...... PC 

1 
Deruhte edilen evrakı nakdi

& • yenin kal'lllıtı esham ve taJa.. 
vilit (itibarl luymeUe) • • 

8 • Serl»Nt Edaam .,.. Tala.a&ll . 

Avamlan 
Altın ve doviz Dzerine anm • • 
Tahvil:at üzer!:ı~ avans • • • • 
Hazln~e kısa vadeU avam. • , 
Hazineye 38&0 No. lu kanuna •b 
açılan altın kartıhkh avam • • 
Hissedarlar • • • • • • • 
;Muhıelif ! • • • • • • • 

1 

Ura 

10.1!1.IM,Jl 
U70.181,H 
l.llUU,U 

359..852.21 

10.510.117,JI 

UL'148.IU.-

!58.711,Tl 

fl.lll.411.11 
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Bütün aS}rıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz! 
BiR TEK KAŞE 
NEVROZIN 
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Bu muannid BAŞ ve DİŞ af. 
rılannı sür'atle izaleye kilidir. 
Romatizma evcaı, sinir, mal. 

sal ve adele ıstıraplan 
NEVROZİ:"i'le tedavi edilir. 
Müessir ilaç: NEVROZİN'dir. 

NEVROZIN Tercih ediniz 
İCABINDA G~E •3» KAŞE ALINABtıJB.. 
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1 
latanbul ikinci icra' Memurluğundan: jY J 

Aziz Nizamettin vereseleri ö.I ran No . .su 1111 gayri safi ugos a vy a 
jeni ve evlatlarının Baker Lim- tonilitosu 278, rüsum ıonUAtasu ı · . . · 
ted Şirketinden borç aldığı pa.. 264 dür. Ruayada yap~tır. Bu ı mgılız koı;ısolosl 
raya mukabil ipotek gösterdiği,· 1111ve1112 No. lu Gaz nakline' na bir bomba a 
biri İstlııye havuzu ~rkasında mahsua dubalar~ gümrük resmi Bela'nd. 

5 
bulunan (Bcykıoz 4) No. lu ve' olarak 1390 lira meraldbi bahri. 1 •OllBOlosla.tmn~!~t b&uıda 
diğeri Beykozda Umur yerinde ye resminden, 193 lira ka.zanç tn.Wz okuma ııaloaunda 
karada olan (Bebek 4. tank 1) vergisinden 2286 lira borcu var. 11om11& patla11Uft1r. Bir lraddl 
No. lu Benzin ve Gaz nakline dır. Bu borcun İcra ve İf1is ka. reUe ~an•anm14tır. Bo~baJlll': 
mahsul filepler borcun ödenme. nununun 206 ncı maddesi bük. ::.Tte':r.blrlıaılea a&ü4Jl:I 
meainden dolayı açık arttırmaya' mdne göre mümtu olduğundan 
çıkarılmıştır. evvel emirde bedeli müzayede. 
Evsafı: Beykoz 4 No. lu tank den tenzil edilecek ve satış tu. . . 

biri karada ve biri denizde oL 1 tan bu imtiyazlı alacakları te. [Bat tarafı 1 ıncı 
ma:k üzere iki demir, müstamel 1 min etmediği takdirde satış icra -~~ ::.,. 
beş parça zincir, bir rota, müs.. kanunu hükümlerine göre geri ~Yı ~A.A.> _ s.,.ı 
tamel tel halat bir irğat, bir el b!rakılacaktır. blldlrl7er: 
vinci ve dönme irğat dümen ve Yukarıda evsaf ve kıymeti ya. Bafyek,11 FIW '&inat naifi 
yekeden ibaret parçaları vardır. zılı §ileplerin birinci açık arttır.,7aııof1Ul fstlfasa bakkıad• 
Halen muhtacı tamir olup mu. ması 28/2/941 tarihine milaadif be}'aa&Ua bahmarak 1Ji7le L.--- L. Ü iki" bin r dan c - .. . IWln hüHmetla 117uetl m:uıJ.UJen IUyme ıra uma gunu saat 10 dan 12 ye • 117 te istikbalde de 4_.-_ 
ibaret filepti.r ve deniz ticarette. J kadar İstanbul İkinci İcra dai. eek~. ztra bb bir ıalıJtlla' 
ki siciline nazaran 1112 No. lu 1 resinde icra kılınacak ve en çok detl1, prensip ııinseU taklP 

olup gayri ~ tonilAtosu (27~) f arttırana ihale edilecektir. An. Londar, s (A.A..) Be 
ve rüsum tonilitosu (264) duı· cak o gün muhammen kıymeti. Londraıım selih.iye 
ve Ruayada yapılmıştır. ı nin % 75 §ini bulmadığı takdir. filleri Bulgaristaıun 

(Bebek 4 Tank 1) No. lu §ilep de arttırma on gün temdit edi. . 
üzerinde hJç bir parça yoktur.! !erek 10/3/941 tarihine müsadif : mücadelede bıtaraf ~ 
ve uzun müddet karada Benzin Pazarım günü aynı mahalde, 1 tinde olduğu kanaaüa 
ve Gaz gibi saçı yiyici ~iatla aynı saatte icra kılınacak ikinci j Bulprlar, BoDW1yaDJI' 
ku.llanılmesuıdan fevkalide ha. arttırmada en çok arttıranm üs. 1 lalini daima gözleri · 
rap bir hale gelmiş yedi yüz lira tünde buakıJacaktır. lundurmakta ve u-..-J• 

kıymet ~ ol~~tur. Ve Bu gayri menkullere ait prt:. başına gelen alribetia · 
Deniz Ticaretteki sicilıne naza. nameler 17121941 tarihinden iti. ni de tehdit etmekte 

m;;;;==:;;;;;;::;;::=ı;;;;=-=ı ___________________________ ıbaren herkesin görebilmesi için kani bulumnaktadırlaf• 

E D E B 1 R O M A N : 85 l ce bqlannı çevb'f.7or1ardı. İcra divanhanesinde açık ıbulım. rm büyük mikyasta 

Ç n B a ff w 1 L D 1 1 1 Yalım._ Veli Be7le Numan bptan durulacaktır. İpotek sahibi ala. na ntifm ettiklerine ., 
v n • bini' 1ati8na idiler. Numan kaptan/ -•·•·•--ı .ı;a. -'*'--dar'--.. bu larnua daha ~ 

biraz fazla llOball b1r adamdı. Yolu c~ a ""'6er iWLIUI ~.... aafatll teke 
Yasan: Mcılumıt Y ESARI dQfttlkçe ltonata utruYor, solraktea 1 gayri menk~er üzerindeki h~ larıu e .:~ k te tJl 

rast ı~ uzun uzun koautlqor-l lannı hususile faiz ve maarife uvve 
Nami Bey; llJ'f par:ı11 için. dart ~ tetn dans, ~tı bir meseledir... ctu. dair olan iddialarını evrakı mii&. emareler vardır. ~ 

eocuklu geçkin bir kadınla evlenmis. Liian bilmiyor detılaln. Halbuki ~- Veli BeJ', bflabOtOn başka yaratııı, bitelerile on beş ıün içinde dai. o 
Avrupaya seyahate çıkmıştı. Sadiye lemiye korkuyorsun! ..• • ta bir imandı. Onun; · munis, tatlı ' · bildirmel ~ aksi takd · · Fransade 
Leyllıyı ara sıra kah arabada kah Kalabalık etlentllerde insanların 1 eesı, bararetten yanmış bir adama, ' remıze e~.., ır. 
otomobillerde görüyor, uzaktan bq blrbirlerlnl a,yn a,yn dinleyip anlat- ' eertn bir pınar ıınltısı gibi ümit ve de hakları gahri menkul sicWe. [Bat tarafı 1 ioel 
lşarellerıle selc\mlaşıyorlardı. Esaseıı maları imkAmızdır. Mübahaseler. u- 1'1914\~ Sadiye, onun nasihat- lerile sabit olmadıkça satış bede. Kan...sa ma&lnıata 
Leyla gibi öz ana dilini çetrefil ko- mwnl zeminler üzerinde dolapr, biri terine muhtaçtı. İtlerine bakmasa linin paylaşmasından hariç ka.. le &aklp edlbae•tecttr. 
riuı;mayı şıklık, kibarlık addeden.! n.ln fıkrini. öbürü tamamlar. SadiJe, ı bile herhalde bir akıl ötretirdJ. Fa- 1 ıacakları ve taliplerin % yedi 1 taln'le uta lluelıetbd 
llzentı frecık mukallitlerinden Sad~ye . o Alemlerde uzaklaftıkça bu baki- kat bu yajmurlu, kısa günlerde Ya-

1 
buçuk pey akçesi veya Millt bir &edlrler. ~ 

boı;lanmcudı. Burhan Şe11 ket bıle, ' kati an.lı)'ordu. Doat zamıettiti bir ! kacıJa gidip ıeıpıek haylı mQşkili- ! B k teminat mek tuıbu ibraz Benat. 1 (A.A.) ~ ~ 
muhtelif vesilelerle yüzüne karıı söy 1 çoklıtrile aralannda ufak bir hiıı, e- dQ.. Bir mektup yazarak çalumak an 8 . · Yüksek komlıler a---~ 
}emekten çekinmemişti: cSadiye, e-1 mel 7akınlıtı yoktu. Öyleleri vardı : ~ordu. Keadlai yazmıyacaktı, Ni- etmelerı daha fazla malümat al. mliUr ki: 
j er sen yüksek, zengin bir ailenln la ki, ziyafetlerde, Sadiye ile saatlerce ' gArın batınnı kırmazdı. Mektubunu mak isteyenlerin ehr zaman llarbe " LI.._.... ~ 
zı olmasa imişsin, tam eli bayraklı hayatlarının en ıwı aırlannı açıp 

1 
nasıl yazacağını kızına anlattı: 937/1299 No. lu doyaya müraca.. JUmJ&I Petalne ttaatW· 

bir mahalle dılberi olunniışaun! •• Sen derUeımişlerdi. Şimdi, 10kakta onla-1 - Veli Beye sen yaz •. . Önümüz- t d bil kl ri ·ıaıı l ~al Petalnln .,..ır _. 
Adeta bayağılıktan hazzediyorsunl ... 

1
1 ra tesadüf etUtl zaman. 1a görme- deki cumaya muhakkak telsin ... De-

1 
8 e e ece e 1 0 unur. ka .. ıtaız ve ..,..._ ~ 

lWA caamı. ö~ Şık bir u- mezli&e ·~lar. ,alwi ........ . eli. ~- JJU'l. l.; ~ -:... .... 
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