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Alman siyasi ı 
taarruzlarına 
mukavemet 
Akdenwn ftUkında Ya-
2odavya gibi Balgan... · 
,tan, garbında da Fransa, 

Alman yanın 
T-azyiki 
Karşısında 

Bulgaristanın ala
cağı vaziyet merak 
la bekleniyor 

Milli Şefimiz D ğ ! 
Seyahatinden D "n ı 
Ankaraya dOnd·· r ı ~0~~50 H:~~ 

1 BOMBALANDI 
Reisicümhur, Doğu vilayetle- Kahire, e <A.A.) - tngitiz ha. 

• 
· ba .iyasi taarruzlara 
ltat'i bir nıukavemet gös; 
tetirlerae aakeri taarruz .. 
lan da önlemiı olurlM. 

Londra., 6 (A. d k 1!...J d b \'a tebliği: rin e tet İK er e ulundular 1ngili~ bo.mba~dı.man .tayy~. 
• • .. 1 • • • rl•lcri Bıngaıı yakınındeki Bent. 

A.) - Ttmes ra
zetesJ.ntıı Sofy .. 

mllh&blrlno dıre. 

&lma.ıı7amn J'&l)U-

Ankara, 6 (A.A.) - Reısıcum I Malatya vıİayetlerıne uğrıyarnl,, ne tayyare meydanı ile Berka 

h~ İsmet İnönü 29/2/1J41 tari. tetkiklerde bulunduktan s.oma1
1 

hava meydanını bombardımaa 
Y4Zan: Abidin DAVER hinde başladıkları dogu seya. .. · etmi ·lerdir. 

hatlerinde Sivas, Erzıı.nı.m, Er. bugun saat 16 da Ani· ara~ a a\'. ~ . 
JA.. iman başkumandanlı. fı cllplomatflr. tu
~ ğı. kara ve daha ziya. Tik karşısm4& Bal 

· ı Rodosta l\farıca hava meyda. zincan. Dıyarbakır, Elazığ ,.e det buyurmm:lnrdır. 
1 

b d · d'l · h 
· nı >om ar ıman e ı mış, an. 

de hava ve deniz kuv. l'U'btaD eon de
lttıeıiıü, ilkbaharda yeni bir ta. reoe rii9Iök tek
~ hazırlarken Alman dip. me'lı:ted.Jr. _Bfl tas
lolbasisl de Akdenizin şarkında yik RomanJ'a hu

lt rarbın.b, yeni müttefikler dudunclald u1ı:eı1 
btttnuya çalışıyor. Harp siyase. hamiıkl&rla al&

------------------------- garlıır ' 'e b inalar iizerine bom. 
A M E R 1 K A E R 1 T R E O E halar diişnıiistiir. Garajlar ve 

atölyeler yıık·n;nde hüyük biT 

İstila teşebbü- \ 1·ngı·lı·z kı"'aafı yangın c; • kmıstır. Diğer iki yan. 
l " gm da ha nktığı ve yerde bulu. 

sün den ev ve 1 Kere n i sardı :~~~t~~:. .rur t>lcrin yandığı a-örül. 
~ başka vasıtalarla kanlı bir kadardır

o de"anu olduğuna göre, Almanya İıı&'lli~ •llJıl-İstlfa eden Bulgar 
~ klasik usule uyarak askeri yettar mahfllJerln- Ziraat Naz.ın lngiltereye m Ü h im Musolini de Afrika 
~dan evvel siyasi taarruza de de BalkwarlS Bagnyanof • k d d • } " h 
r:İ§ıniştir. Akdenizin garbında dak~ ~ziyei hakkında aynJ miltalea m l 8 r a S l a 
llatı.ya ile Fransa şarkında da yüril.tulınelde yalnız Bulgaristan ta- •• d b J d 

lllll . • raf:ı.n<lan memleketin tamamlyetlnJ gon ermeye aş a l 

imparatorl~2'undan 
ümidini kesti! 

- -o--~ rarıstanla Yugoslavya var. ,ve tst.~kllllnt mubafasa etmek h1l- -o--
• ~unda yapılan be1a.nahn ıaıntmtye. 1 • • • d · · 

ç,.. te · dilik ıs· nyadan tinden ıcllı>b,. etmek tçln hi<' bir se- Ruzve tin nyasetin e gızh I Habesistanda.ki 200000 
\ ...... p flDl pa b' · · ld 1 ~ k k 'hseu. lm kt d" Bitler , .8 bep olmadıtı hatırlıı.tılmakiadır. ır ıçtıma yapı ı talyanın akıbeti ·or uı~ç la 1 e .. e e ır. 1 ,, Bolg&rl~tan vaktUe Romanyanm ı 

llanyadan ümıdini kesmiştir; maruz kaldılı tehlike ne tehdit ed9- Vaşinı'ton, 6 (A.A.) - Rcisietlm- Kahire. 6 CA.A.) - Rr ın.i tebll :: 
~llt onu ıarta ve zamana mu.. ktedl bur Roosevelt, harp mabemesinln Bin&'azi ı~tikaınetinde ilerı hare-
~ lar, d . tir ş· me r . kiralanm:ısı hakkındaki kanun llLy~- ı keıimiz memnuniyet 'er~i bır.tarzcla 
1'iı· ? ~ el e etmış • un. • blLSUlda l'Mterllen :vardımm İnı;iUe-1 inl.4 .. ıı.f etmektt"dir • . . 
t.' ılı: üzerınde en çok çalışılan J Vinan Amerıkanın re:re siiratıe yapılması için dlİn trd. Erltrede kunretıerımız Keren etra 
l·tansadır. Mağhlp Fran~ mağ. • • • birler ahn.J!Jhr. Yardımın ;reni ~rha - fmrlıı kuıvvrtle m i•da raa edlJmckte n 
lltı Olntamış deniz aşırı müstem. Londra sefırı oldu !il, lıarlclye nazın, harblye na~ın. gf' - olan nıevzlleri . Sl!rIJ?llkt:ıdır. B:ırrntu 
~e t ~. . . . nelkurmay rei"i ' ' e denr~ hnf'k:'\tı dan .arın çek~leıı Italyaıı kun·r.tic
~lt\I llti,>ara~rlugıle ~üh~ bul Waşington ;6 (A.A.) - John şeflnJn ı,tiTak ettiği ve Rl'lliic iln;hıı- ri Tole mıntakı>,smda çok yakır.darı 
• \rettir. İkı muJıarıp zumrc ··~r t L d n biiyilk elçiliğine nuı riya.set eyl~lğl w,uıı w g!?ll tıık~p edilmektedir. ışimdlvc kadar 
U ~~ birine hatta pasif suretl ,' 

1
?an d .

1
°n. ~ K nr bu sa toplantıdıı müzakere cdllmi,tır. ekserisi it.ah·au olmak iiıerc 1.500 e-

~ tUıakJ. ile zafer üzerinde büyül .ayın e 1 mış r. 
8

. . ' • Roosevelt, mebusan rueelish1dc iki !iİr aldık. De rcin.'lten harp mah:emesf 
it tol bilir hah Senatonun tasvıbıne arzo. l'ünden beri müzakere edilmelttı> olan iğtinam ettik . 
4kd oynıya · 1 ·t Winant evvelce Ce. kanun liylh'uuun Cuma akşamı kat - tıabeı; i standa ileri ııarcketimlzdl' 

~ .. ~~enizin şarkında ise, Bal unmuş ~· l 
1 

.
1 1 

. b.. iyen reye konıtlması Jtnımsunda m:ar j miıhim ter:ı.lı:k11er lta:vded11ml~t:T . 
~da Yugoslavya ve Bulg<.. ~evredek~ . ~e~ e mı e ış uro. [Devamı 4 üncii sayfada] [Devamı 4 iincü sayfada] 

lltıın, yine pasif olarak bir ta ,unun reısı ıdı. 
~, ntiimaşat etmeleri .dalı. -----n---- Anadol da Sey 

---o---.. 
İngiltere harp mas· 
raflarına 1 milyar 
600 milyonluk yeni 
tahsisat koydu 
Londı·a, 6 (A.A.) - Bugiin 

A \'am l{aınarasında :Maliye na. . 
zın Sir King~Iey \Vood, ceman 
bir mil:r a r 600 milyon sterlini{. 
Hk yen i tahsisat talebinde bu. 
lnnmu tur. 

N nzır. bu münasebetle milli 
nı asrafların halen biitün servis. 
Jcr içiıı takriben günde 12.5 mil 
y(ln s terJinge baliğ olduğunu 

s(i~•lcmiştir. 

A ,·anı !<anıarası, nazırın i. 
zahatmı dinledikten sonra bv 
tahsisatı reye koymadan kabul 
etmiştir. 

Ak eti 't ki Akdenizde ehemmıyeH Kral Zogo yunan or
'l"ltuıceyşi değişikliklere seheı • d• 
ı_:'· llulgaristanın veya Yugos ~usuna girmek iste 1 
1'i l'anuı Alman ordusunun ken. Bern, 6 (A.A.) - Gtlzette ele E k d p k 
~ltg topraklarından geçmelerim Lausanne muhabirinin Yup.an g e ffi } ll t a a S ) ll a D S ll f a 0 r S Ü 
~· l&.de etmeai. yalnız bir ko" mahfillerinden aldığı bir hebere .. _____ _ 

ta 
1

1 Yanmakta olan bütün BaL s d t f )• S t }• 1 a"' y b 1 d ~it~ lll'ı tutuşturabilir. Bu tak. göre,-eski Arnavutluk Kralı Zo. V e a V S ll ~ e r a l a a Ş a J 
lçil\~e, Avrupanm son otuz :nh go Yunan ordusuna yazılm8k a 
>ilıı: e e~ _çok J;la.rbeden ve hı; arzusunu göstermiştir.F ______ A_}__ EQı:! SE\'LABINCN T AFSILATI 
\ld.~e~ nıedeniyet tarihinin en ransız- man F.eldşehfl', 6 (A.A.) - Porsn1ı: çayı beti Ege rruntaka~ınm muhtelif yerle· 
\ııı tli nıuvahazelerine 18y1k L ON O R ADA ı s v., San<;u ksrlarnı t"rlmesi tizcrtne r in t! ve h iJha .m Manlı>a mınta.Jca!JM 
ı.:··1tttan İtalya ile dünyaya lıi. • Pazar ıgı~ on tıı.şmış ~eh.rin millıhn bir ~ısmıııı le;- uğan ı{dletli yağmur ve· seUerderı 
~ olınak -------- Ulıi. etmiştir. Bir !'Ok evlerm bodrum ba~ı tahr1bat olnıı::" \ 'e t ren ""Yriİ· 
,., hırsına kapılmış bu Romanyalılar bir teıkilat s fh G • d • katları ile hazı dükkanlara sn drrn· • r:ı efrrleri ctunnu,,.h<'. 
~lbat Alına.uya, Avrupanın bu a aya } r } tir. I\:erıı!c bir " yikıtıuışiır. Nüfus- Fmiral rm - 1\luradiy e a.rasında hal 
C4t akasuu çiğnemekte tered. kurdu 1 ar Çıt Ye malca 7'ayfat ycıktur. ho~ıındaki snlann YÜk'leld~ bir ta -

- ttıneıler Ankara Ratl.vo Gazetesinden: EGE 'JINTAKASU\-Vı\Kİ raftR. fü'i ve dlğ'r ta; afia Sö 1'antim· 
~~bh~ıı lçu;_ zemini hazırlama Londrada. buhmsn Romanyalılann Darlan dün Petenİn SEYLABIN TAFSİLATI dlr. Dn ' ıir.den niın İ,mire ~ .. ımw 

... K ~ııl- ÜSierine Bulgaristanm ne bir teşkilit yaptıkları ve bir beyan- b h A • 1 tımlr, 6 (A.A.) _Bir kaç riınd,.n [Dcvanu 4 iincii ı;ayfada] 

.,.. ~, ~ hl.uk d w. • nanuı neşrett~lert haber verllmekte- ceva ını a m 1 • 
. q~Ütd avenıet e ecegını, ŞU dlr LondradakJ Romanyalılar bu be- p • • • ___ .;;.;;;; _________ a~--.,--oa•""-------.llllı 

, ~l.!t~ •• eki bir kaç ay içinde r~amelerlnde taleplerlni CD dört olarak a T 1 S e gıttJ ( Ü-il J1 (.i 0 ~ Ç j n.cı e ~. J 
''ııı' ~il gız. maddede toplamışlardır: ~- . 

et ~t~ IOSla\'yaya gelince, bu dev. 1- Romanya Xrab . Mlfel'in Kab·ıne deg"' .• ,·ıyor Mu .. thı"ş mı·saller Cebirle birleşmi~ hır millet 
lhL. · e&ınay1 uz·· • ~-- memleketinde tradc,.1'lne hilı:lml:reti-
t~ l . erıne sıçrat.4J..1A. i. kendiliğinden hirle~mirş bir nul. 
ıııq. çın, ntihv ka ) nln temin • Vli:hy, 6 (A.A.) - D. N n.: Y H M d M' 1 
~ '13-'aset ta•..! ere r~ı uy~ 2 _ RomanY•7& U.bit h11dutlarınm Amiral Darlan reıJa1 Petainin azan: • • lcti asla mağli:p e eınrı:. ı.:.a 
t.,.ttlı ke . • 1P etmesme rag. temhıL tekllflerln' hJiıJ'lntn . bu .sabah_ saat Ahnnnya ile İngiltere. 
\~ll•a lldı fopraklarına ayak 3 _ Romanya istiklilinln ka'."'Ilsu ıı.so as- tekrar Parısc gıtm~ hr. ,.ı. Bir millet memleketini boğazı 
it tc ~aJkışacak her hangi ve artsız temini. chy'nln salihlyetll mahflllerı Amiral na kadar silah fabrikalarile de e 

tıı_ nebı ord . A ş • Darlanm CUma akşamı veya Cumar- i d T b la ı 
~ htağ usunu sı1fıhla kar.. 4 - Mllletlerm istfkliltnl ta~ıyan tesl s:ıbahı di)nmes..'ni beklfyorlıır. doldursa kendis n e sı a l -

~ ltlerde t anlaşılıyor. Dünkü ga. bir Avrupa nlıaını ~inde ~bırllği Yine bn mahfillerde, Lavıl'ın ' c- lanacak ~-ürck kalmamışsa tek 
~l ·~ı.ıgo:ıkan bir Londra hnbe yapmak. recetı cevaba g~rc nl.BreıµIın bııfta kurşun atamaz. Misal; Ç~koslo. 
~ tt\aıı. it ... lav-, a topraklarından • sonuna tadar bu kl\fa r ıtttıuır. ede- vn1.ya . 

lllııı ıt'ataı nı ge irmek i in iKDAM ceğlne ve bu karan radyoda oyrvr· 
t~11 llhiıtn 8 ... ç . ç ' ~ il eeği bir nutukla Frnnı; n: mlıletıno 
•İlıı V~a hiil ~ ph~ı. talebı Y~. j blld !receğlne işaret r.tmektedlr. 
't \'~ k '~nıet ının rcddcttı. Londra, 6 (A.A.) - f,oııclraya c . 

l\~hi 1>" cı dı toıırnğıno karşı' 8 · len h" brrlcrc gtıre, Am'r 1 n r1 n 
t:n •r de\ifot tarafuıdan şa. Yarın Sayfa Peteniıı mukabil . !dıliflcrtn• l•ami' 

ev llnıı 4 ün cU fiıd ] ' l J 1 bulunmaktadır. Og~~nı! ~! nr ıro~ 
ay 1t ı _ ~· [Dc" Rl!t . ., un"u soyfııda ı 

• Birlik halinde bir millet için. 
den ikh e holiimnü" bir ınıllc i. 
J,endınclen hcrcıhetçc :,:ı.i.ksek tı 
Q! , bir h mlodc yere erer. Mi .. 
s 1: Alman~·a i~c l"r;msa. 

Haklı küçük bir milletin nü. 
fusu, haksız bil;)'iik b ir milletit 
nüfusundan fazladır. l\li a l. Yu. 
nanist nnla I l n. 

Hem :rnüttchit. hem cesur 
hem el haklı h"r mıllct korkuc 
tur. Misal: Ttirkiye. 

H. M. 

ı loiiı: c: ı:ı mu:tıl'. 
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SK R1 V 
( EN SON DABIKiiA ALINAN BABERLIB 

JAPONYA Roma~yada 1 MÜMESSİL 
AMERİKA Tethiş sistemi DONAVAN 
Harbi yakın J7atbik ediliyor KUDUSTE 

• SiY ASI iCMAL • 
~ ............ 9931 .......................... =-..................... . 

Bir müddett.enbf'rl a.skeri sa.hada 
hiQ bir mtihlm faaliyet ıöstermlyen 
Almanyanm s:yasi faallyPt ı.aha.sını 

reııillettJii ve Amerikanın demokrasi 
lere yardmu ile italyanuı llğradığı 
bezlm.etlerıe Fıkılnıak tehlikeslnJ ön· 
lemefe ~hiı artık açıkça anl!l4ıl· 
IDJfUr. 

Bitler, İıa.lyaya lndir9en t'larbelel'· 
ilen evvel (hali. lltmal edemedift) 
ı»ll.ıu t.tblk mevlı:llne koymak üzere 
Peıen, Franlw Ue görüşmüş Te in. 
dltereye lu.rtı renil b!or 11.ıı · nızda 
bul'11Jmak ~hı Fransa ve İspanyanın 
Akden.bı Ye Atrlkad.ati üslerinden 
isW'ade eUıııık 1olun11 anştırmıştı. 

O umandan bert devam eden Aj
aaan atyui fa&J!Jeil ,.nn tehdit, yarı 
kandınn# yolunu tuhnllf fakat bir 
Del küçük muvattalı:Jyetten başka bir 
teY elde edeınem~tt. 
Baıün. UDl.&IUJUD ve :rerinin ook 11i 

*ıı:rm eclllmif oldaiu anl&fılan M
rikadaki İn&'llhı taarrusu Alman 
pllbunı eldi bir •ek.ilde sarsnu,, Bit
lerin ispanya, Fransa, hatta Bulra
rls&aaı kendJ anulanna rim edeme
meebıl temin emıif ve Amerikanın 
demokrMller cephealncle açııkoa yer 
a.lmatı ıribl mühlın bir tesir oora oı
odıHr. 

lllUer, bortbı İspa.n,-ım kasana· 
•a.mıttır .. :rr~,. blit.tin anularuu 
kabul etUrememektedlr. Balka11 dev. 
tellerinden (Romanya hariç) biç bir 
devJ•t Alman metallblne .oıurıt ce• 
vabı vennemr:k&edlr •• 

Görülü1Ôr ili Atrlkdakl in&-flb: 
muzafferiyetleri, AmavutJuktakJ YU· 
ıaan llerıe11fl ktiçük, büyük bir çok 
devletlerin demokrasiler cephesinde 
1•r almak arzuıu.nu "" IJferln de
mokrastler tarafından lı:hanllacatmı 
daha ıenıt nlsbe&w atılauı1tt.Jr. 

Bugünün IİJ'aal ve ukeri hidlse
lerlne ıöre vazb'et 111 sureııe hüla
\alandırılabDlr: 

nbı cevabuıt bllcUrmü İ1Eere teknr 
rarlae rttmlttlr .. 

Ru lı:ıfta sonuna kadar Fransa -
Almanya münasebetlerinin ka.t'i blr 
netit-eye bağlanması kuvvetle muh
tf'mel ıse de Pettmm Alman talepleri
ni aynen kabul etmest beklenme. 
mektedlr. 

Romanyada 
. 

Bir japon gazetesi Amerika
yı açıkça tehdit ediyor 

Yeni nizama giren Roma.n)·a ha.- Tok •n, 6 <A.A.) - D. ~. B.: 
ldkaten yeni bit ni:ıam ir,lnde ırörü- Nlako Şimbun gazetesi diyor k~: 
lüyoı·, Fakat bu nizam müıne~sllle- .fapon milletini bugün en ı:lyade 
rlnln iddia ve Uan E'~ılklerl şeraitin alakadar eden me ele ja.ponp ile A
tarnamile aksini ırostl'riyor. Her ye- mcrıka arasında harp çıkıp ç1kmıya
dlğint hazmede~eylp ~eldiği yere 1 cafadır. nu hususta hsrp ı;-ıksa btıe 
iadt eden bir oı:ıde ırlbı yeni nizama be<lbln olmağa sebep yoktur. Ameri
uyaca.j1nı Uan etttt_ı ründ~n bert Ro- 1 kan mtnı-t~ .ııcu?~ hll.melldlr ki, Ja
manya kan,ıklık ıçindedır. Bu ka- , ponya Amerıka lle bır harp lhtlma
n,ıklık nihayet yeni uiu.mı cla.vet 1 ıını ciddi bir tarzda ve bunu sökü.
edenler arasında bir dah~H muharebe 1 netle, kiyasetle ve korkusu:ı: olaralt 
Hılyet.hıl de doturmut ve nihayet derpi, etmektedir. icabı halinde ja. 
ıethlş rejlmlıd memlekete bakim ponya bl'r türlü tedb!'rt almaca kıı.
Jnhnıştır. rar ,·erm!ştlr. ta ki Japon millrti i· 
Atıtoneskonon dün ilin edip meri- terde hiç bJr suretle nildlm olmıı.!lın. 

Yete koıı:duiu kanun bunu göster!- Diğer taraftan Japon mtlletı, lk! 
yor. Doman1anm vaıiyeU ıösterlyor I oıcınleket arasında bir felakete ına.ni 
ki yeni nizam iddia edUdlfl gibi her olmak için japonyanuı her türlü cay
memleketi' sulh ve rafah get~recl'k 1 retı s:ırfede<'eii°lne d'llr barlclye nazı-
1erde huzursuzluk ret.irmektecllr n l\latsuokanın be:vanatun tamamlle 

Romanya buırtln ıı.Jdıiı maddeyi tasv!p etmektedir J<'akat Amerika, 
bamıedememlş bir mide gibidir ve l inıiltereye yardıma ve Almanya Ue 
bu nhataızhk nükııetmeye mahkum- 1 it:ı.ıvaya da taarruıJarda devam e-
dur. , derse jııponya ellerini kavuşturup 

Afrikada hareketsiz duramaz. 

Eritrede İnntlı lut'aların111 ilerle~ 
Y1'1 devam etmektedir. Buradaki 
Keren ı:ıehri inclllzlerln eltııo düş
mek üzeredir. Bu havaı;de bulunan 
itaban kıf•lannuı Eritrenln nıerkeııi 
olan Amıara De lrt~bat ve rlca.t hat
lan kesllmiftlr. Bunun lçln Keren 
havallslnde bulunan büyük İtalyan 
kuvvetlerinin ta.ınamen esir edilme
leri ~ok muhteıneJd~r. 

o·-----
RESMi HARP 

TEBLIGLERI 
İtalyan tebliği 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyan teb. 
liği: 

Bqtan sona kadar idam ceı 
zaıı veren bir kanun 

neıredildi 
Bükreş, 6 (A.A.) - D. N. B.: a.

jansının bu!'lusi muhabiri bildiriyor: 
Yeni neşredilen devletf koruma ka

nununa göre ,aşağıdaki !iUçları ~li
yenler ölüm eeıasına çarpılaea.klar
dl1': 

NMdinde iıinsiz silah, mühimmat 
ve lnfllilrlı maddeler bulunduranlar, 
.tnal'leme dep-01arım, emtia binalarını, 
mühimmat n sllilı depolarım ve 
yardım undıklarım ya~a edenler, 
orduya alt !ltoklardan veya tabr!·ka
lardan ıllih veya mühimmat çalan
lar, devletin siyasi veya içtimai niza
nnna karşı ııcö:ı:lc, yazı ile veya bilf~il 
~yana teşvik r.denler. Kabine lzal:ı
rına, devlet makamatmı temsll eden 
ııtvıı ve asken ııahslytlere ateş eden
ler, rayrtme,ru surette devlete ait bi
naları iuaı edf'nler ve bunları tah
rip e,denler, Kral ve Kral :ılT-esl aza
larına kar,ı yapılan süikadların la
lllert, isyan ve sü'kaııt mfü;evvlkleri 
ve bu müşevvlklcrt ihbar etmek va
ai!eslnde tekasül ~ö•terenler ve lctı
mai müesseseler karşa teea,•üz eden
ler. 

Yeni kanuna göre devletten müsa
ade almıyan §yaııi tqekküllerin 
he.psl Jafvedllmişttr. 

Kanun qaf:ıdakl cezalan ela thtı
n etmektedir: 

Emlakin tamamen mfüuuleresl, hel' 
türlü fikri ınesleklerd~ bulunmak ya 
621.tı. 

Mümessil dün lngilİ 
Komiserile görüş 

Kudüs, 6 (A.A.) - Anıt 
Cümhurrcisi Rusveltin h 
murahhası Donavan bugün ~ 
düse gclmi~tir. Donavan, iııgı 
fevkalade komiseri Mac ~i 
el ile görüşmüştür. 

:ıı Buıfapeşte: Bulrar Ba1tveııll1 

lofun daveti üzerine Macar ıtl 
na~ırı Honan 115 Şubatta Sof.,-1' 
derek Dnlgar - l\lacar kültilr 
masanı rmza.hya.caktır. 

* Budapeşte: 1\lagyal'ossag f' 
ıılne göre Almanya ile bit M.iJAI 
tedilmlştlr. Bu Uilaf muciblııo' 
many!l, Macarlstana yirmi bili 
kok kömürü verecekt~. 

il< Viclıy: Hindi - Çlni banksSI 
rahha~ı aza l Baudoin aynı ~ 
mn ıdale meclisi rel'lllltlne &a1 
lunmuştur. 

* Şang-hay: Avrupanm ,41111 
tarafından l1gal edilen ınuhtel!I 
terinde bulunan kıymetli tatıl 
satılmak üzere VladJvoııtolı: yolf 
Amerikaya gönderlldltl babe.C 
mı,tır. 

Bu eepbedeld harp harekatı hak,.. Yunan cephesinde devriyele .. 
kında bir ~üküm vermek icap eden;e ! rin ve ~ataryalarm faaliyeti fe_ 

Üülü pakta Rtlhak ve Alman ordu- 16 - 1 ~ &'tin sonn F.rltrenln inı:füz- na hava yüzünden sekteye uğra. 
ler tauafındAn tamamen lı,gaU IJı-

Bulgariıtanda Kanun, Yahudilerin, Romanyadakl 
muhtel~ ı.rklıtl'a mensup diter ı:-rup. 
'ardan dana ağır bir surette cezaya 
carpılacak!aruıı tasrih etmektedir. 

* Londra: Dün ::\llhver def'i' 
nlıı yine 41 tayyare kaybetmt~ 
lanna. dair bir hı,ıber altJI 
Bunlar Libyada, tnllltere ve 
üzerinde dü,ürıilmtiştür. 

ıonmı Buı.a.r toprı.Jdarından ıreome. ttmar harlrlnde de.r.lldlr. mıştır. 
•lrıe müsaade edilmesi halundakl ve 11 i o "' Londra.: Londr&n.1n No~ 

fillerlnde yüz kadar Norveçli 
mevkufun Almanyaya rö11de 
bildlrllmcktedlr. Bunların U• 
lr.sl T~ınhurg'a çıkanlm11 
maktadır. 

Yutroslavyaya da yapıllJ) red cevabı_ M. K. Şimali Afrikada tayarelerim z, 
alman teklUlerin kabul ed~esinl ------------ İngilizlerin motörlü vesaiti bom. Arnavutlukta 
tl'mln IQtn Almanya B\llgaristanı Pasifikte bardtman etmiştir. 
taz:rik rhrıektedlr. Bulgar - Rumen Şarki İtalyan Afrikasmda şi. Bir İtalyan taarruzu geri 
hududuna yıfılan Alman kıtaatının A m e r ,. k a t 11 o s k püşkürtüldü röııterdt;i baıırbk faaltyeti bu teh- U mal cephesinde Chcren mınta L * Tokyo: Celebes, CavJ 
dide bir yarduncı va.ziCesl rörnıelde- manevra yapıyor sanda dün bütün gün şiddetli m1 Atına, 6 (A.A..) - Yunan resmi matra Asyanm cenubi ~2rııts_, 
dlr. H 

1 1 6 
(AA) A , hare beler olmuş ve bu muhare ebDelli\ diler bar:ı muıtakalarda bulııt' ,Hj 

Bultrar hillc6metı ve Bul•ar miJ- ono u u, . ' - merı. b 1 b .k. t f t l vr yeterin ve bataryaların mah- pon mubaclrlerlnin taleb~ ü•ef"'ıııı 
.. k 'f"k f'l ' e ere er ı 1 ara m ayyare t. ıuı faııllyetı ıöriilmü,lür. Düsmanm d s letlnln yüıde Jet.mtı be,:- !Wlü pakta anın pası ı ı osu manevra yap , . f Ak t . f . . lıarlclye nezaretinin müsaa e 

tliih&ka ve Alınan kıta.atın• Yol ver- mak üzere bu,ıün denize açıl. rı ış ır e mış ır. ıücum tanktan ile yapmak i!;tedifi nlzaşırı kadmlar eeml:vetl uır 
~ ta-•ta ıir taarruz püskürtülnıü tür. mezkftr muhacirlerle evıerı~d 

mege , ... r dtflldlr. mıştır. Filo tam kadro ile ma_ Alman tebliii Umumi emniyet ncıaret!nin teb-
Almanşa Bulgafistana silahla ar- km k l üzere bu mıntakalarıı. Mr 

w:ulanm kabul ettirmek isterse sUilıla nevraya çı a ta o. up en aı on Berlln, 6 (A.A.) ~ ıteıım.I tebııt: iği şöyle dlyor: Jaı><>n kızları ıönderilmtştir. 
mukavemet ıöreeektlr. Cünltii Bul- zırhlıyı ihtiva etmektedir. Dün öğleden sonra düşman tara- Memleket dahilinde kayde ,ayarı "' Stokholm: Stokholnıda~i 

.. t ı l i hl ıiç bir şey yoktur. svls&an Romanyanıo vaıeyetlnJ deh- tın .. a.n a.voı ayyare er n n maye tik merke% e"'"titusü, İs"'eç&tl 
F S Al d 1 b b • Manastır, 8 (A.A.) - Reuterı ..... • 

ıet l9lnde takip etmekte ve harp ha- ran ız - man ıln e bu unan ve mu are e .ııyya. pal.alıJ·l!.ı nlsbeUnln 1935 s · ı · d · ·· kk fil l t f Pogra.det civanna. yf'rlcştiriJIU.ıcı 0 • -. •• 
rlcl kalmaya ehndl'n reldlif kadar [Ba t f U · f d ] re erın en mure ep 0 ar ara ın- .., fiyatlar lç~ 11Yilı» esas ııtıtı::; 
devam etmeie oal~makta.du. ' a.t'I 1 ncı say 8 a elan müteaddit dalgalar halinde l\Ian~ an ucun menzilli Yunan $opları Oh- . ö 19 •• ga- ıııaJ!P" 

Laval'ln yeniden Vkhy'ye dönmeslıı· ·~ ıölü sahllindl' kiin Lln köyiinün me.. .. ıne g re ....... ...,,unu .... ıll' 
Bıılradstan • Alman1a münaaebet- ııa.hll~de işgal altında bulıınan top- · çıkmıı oldufunu blldlrnı-"~ 

den evvoı m•u-~~aı·· sö"i'mel•rA da Ü 1 ··- te Ü 0 im11ll -rblslnde bir Ita.!yan müh'-- ~ lerinlll ~dınlıuım&a1 itıbı bb' tq ~ ,...,.... • ... .., u " • raklar ıer ne yap ...... asnu. şcbb s ., .. - "'' ııo 
beklemek Jbımdar. ha ihtiyaç vardır. edilen akın Alınan müdafaa vasıta- maı deı>0sunu berhava etınlşlerdi:r, • .Kopeıı]ıag: Danimarka 1 ~ 

- t fta Al k 1 • d · te re arasında Kopenlıar'da yeJI Franıada Diı:-er ara n, man aynakla lannın fevka a e hır surf't hareke1 1 rındaıı alıııarak İlpa.ııyol ıazeielerin· etmesi neticesinde aklnı kalmıştır. Amerika .. Meksika tı aylık t!card itUafnanıe! 

Pe~n. bul ._dUler olmatf.ıtca Al
man ta.leblni kabul etınemelttecllr. 
Gelen haberlerden anlaşılıyor iri 
Pf'ien donanma Te üsleri Ahnanya:ra 
nrmemek karvoıda.dır. Pari&te Al· 
111an mümesıdlleri ve Laval Ue ıöriit
hikırn onra vt,be relen Pe~ıdn 
tnümt>ı. ili Amiral Darlaıı kabbıenfn 
fevk:>.lad" iotlınaını müteaklll Pete-

de intttu eden telpaflara ıön, Düşman 17 tanare kaybetmiştir. - dilmi!jUr • ~ 
Fransa hariciye nazın Flandhl"ln .\·t' Alm$n muharebe tanarelerl, 111.r· anlaımaıı * l\foskova (Stefa.nf) : TJt 
dalıtlf7e naıun Pe1ro11~n•ım yakında vlcb'ın ee>mbu ıarblslnde 11a.bra tab- Nevyork, 6 (A.A. )- As$ochıted· kom~er: muavini CluprlD• 
istifa etmeleri ve Maretal Petaln'ln km.atım ve Times baUclndl' vapur- pre.ss'e Vaştngtondan verilen bir ha- metin kararlaruu tatbik lı 
d•hlllJ'e nazın olant Lanl<'en, ha· ları muvatfakfyeUe bombarclıınan et- bere g-öre Amerika ile Mekslkanuı mes'uliyet kaıdeslnc ria1"' 

1 

rlciye naıın olarak Baudouin'den, rnı,ıerdir. yakında iki memleket arasınd4 mu. olduğundau dolayı» Sovyeı 
tıarbi1e ve bahrfye nasın olarak ta DU,man. Alman ve Alman ltrali allakta bulunan blUlln meseleler~ bal- Halk Komiserleri meellsl 
General Luntztıer ve A.ınln.1 Dar- altında bulunan arazi il.zerine akın leden bir iyi konışuluk anlaşması im- azltdllmlJt..'r. 
landan mürekkep bir dlrektuar kor- yapmı1tır. Ü9 Alman, tayyaresi it!mil- ! H edecekleri salıiblyeıtar bir mem- "' Budape,te: Yenı harft'1~ 
maııı muhtemeldir , ne dönanem!ştir. hadan öğrenilmiştir. Laszlo Bardoııısy yemin e1tlk,_ı 

"""""!!!!!!':'!':o---=O"'lm:!!!!!!!!!!l!!~!!!!!!!~~!9!1!!:'=!!!!!!!:~!!!!!!!:=::ı'=-ı!-==:ı=ı-.--ımm~ııı=ı~~===~=~~==~=~======~~~=~e::=-=!!!!!!!!!=:-::'!!!!~ ra kral naibi taratuıdan •• 

ALI RESULDEN SONRA: 
_,,,,,,___ -----·-------
B A Iİ DA Dl N SON GCNLBBI 

Yazan: Z I YA Ş A K l R 

Tefrika numaruı: 44 , 
Halıfe lRAıiı billAh) ın adamları gelir ki, Bağdadın 'Ve Abbast fmpaıoa~ 

bir ;un merak ettiler. İstinat ettik- torluS\Jnun mukadderatına böylece 
IPri h:ıliferıin, nı:! k adar ya~ıyacaAını h~kıın olan Türkler, Adi (caka ve 
rigreıınıek merakına di.ı;ittilcr. Gizli- tahakküm) lerle vakit geçirmiyor
cc munecrimleri topladılar. lardı. :Bilakis, .İslamiyetin nüfuz ve 

Bu ınc~eıeyi onlardan sorclul.11· .. intişarına son derecede gayret gös
Münecrın ı lercien biri, gtllcrek l)U dog tcriyorJardı. 

ru C<'\'r.Lı vcrdl: Müslüman TQrk pr<>pa,iandacıları, 
- lialitcİıin ne kl'.ldar ya.şıyabile- Türk diyarlaruu dola.qıyorlar~ İsUlmJ

cP.ğini ve hıliitet makamında ne ka- yetin feyiz ve fazileti hakkında va
dar ~aman kalacğmı bizden ne so- izler ver~orla.r .. ba~ka başka dinle· 
ruyor,,uıım:'!. lmıı, anc<ık Türkler re salik olan Türkleri, Müslüman 
bilir. Bu mesele, onların arzularına olmıya ~vik ediyorlardı. 
tabidir. 1 Bu pıopagandalar, '1erhll tesirini 

Bu -.özler, hiç şUphesiz ki o devrin gl:isteriyordu. İlk Arap istilasından i
mziyetini ifade eden biı· vecize idi. tibaren tedrlcen Mü:.>lilman olan şe
Şunu da deı-hal Ulve etmek azım b.i.rli Tü.rtlvdttı Nika. &öçebe Türk-

. b 1 m.lştlr. !er arasında da IalAmiyet arttıkça merbut u unuyorlardı. Her kışln, 
artıyordu. ı\deU bir m•bet halini almııtı. Tür- * Londn: 1915 senesınde 1 

Orta Türkiıtanı.n yaylAlannda ya- ltistandan gelen aenç ve cahillere, Reuterl tstlhla.f etmtı olıı.l' 'I 
ljıyıın bu göçebelerden, blr defa da. her şeyden evvel dbl dersleri veri- derlck jones lleoter aJaJll!lll'

1 
~ 

tam (ilti yüz bin) çadır balkı (yani, vorlar., (Ham sofu) lukt.ıuı iıri olan ret asır tela.re ve bu aJaD•~, 
beher çadırda be§er kiti farzedfürse, (saf dindarl1k) ın, ukerlerirı ruh ve ııeı.e hlunet. ettikten ltdf 
biı;1nı.ilyon kişi) Müslüman olınu~tu. ııhlA.kı üzerinde, ne büyük tesirler tir. 

1 Aynı zamanda (KAşi!ar) havalinsin.

1 

husule ntir~elini takdir ediyorlar- * Londra: No~ ~--
de de (on bin) cadır halkı İtlAmlyeti dı. Cekoslovalı:y:ı. llelslcömJl,......ıf 
kabul etmi~tl ve bunlar. bir ıünde Samra kışlalarından en çok ebem- Keçen lıafta kenıllıı~ tW' 
(yirmi bin koyun) kurban ederek, miyet. verilen §eylerden bıri de, (as- Ilı rl~aretı iade ehn)fttr• '- ~ 
sevinçlerini lzhar etmişlerdi. ker talimleri) idi. Zaten ata binmeyi * Nevyork: Bir pa.rnok ili' ·.;1 

Bütün bu tezahüratın merk~i, ve sıliıh kullanmayı çok iyj bilen bir yaıın çıkmış ,ve bli1 .,,.....ı 
(Bağdat) idi. Ve, Bağdatdaki Türk- Türk gençleri, burada ınütettassıs :ıtle yayılmı~tır. ~tmdl~:-
leı·di. muallimler tarafındnn, pek kısa bir nan haberlere röre, il 1 

Türk diktat.örleri, B~datta da boŞ r:amands, mükemmel bir aslcer olarak YPmq, Ü~ ınenıul' da 
durmuyorlar .. medreselere niu.m ve yetiştlrilmek:telerı;tl... (Thlirn mey- hr. ~ 
intizatfı veriyorlardı. (Alov1) lik ve danları), çok sıkı bir nizam ve in- * Tokyo: Kant.cın•aaıı arı• 
(6ünn0 lik gibi ( fırkacılık) lar yü- tııama t.ibldi. Bir k:t'a, talim mey- ına gelen bir te~t• I~ 
zünden &elen me~'um çarpı&mnları dıuıına çıktığı z:ıman, 0 lot'aya men- nü Bnngkonr ctvannb ıJ' 
ortadan kaldırmak icln lllm ve lrt•· SUl' olmıyM, hlı: bir rablt, hitı bir laı>0n kıt'&Jan, HontrJı:0~~ 
run her tarata va-1masına "a1·····or· yıran hodut tbertııdc.e~ ' 

J .,.. " ~ kumandan, o meydana giremez .. ora- ıp~ 
lardı . hl vuyonr noktalarını 

Sonrı;... (Samra) kıı;lalannda bu· dıı bulunan ı; bir nefer veyahut ~a- dtr. a 
lu ıııı Türk askerleıi, İsllı , ıyc• i· bite hltap edemezdi. ııı Kaltire: AVllstra1f1şııc 
tik.at ve ihiid•t.lerine llOA deı·acQde (Daha V&l') ::\lenzi , Kabl.reye ıeırıı 



lı1AHKEMELERDE 

vukat, mahkemeyi ihkakı
tan istinkafa teşvikten suçlul 

• 

Un Fiatlarına 
Zam yapıldı ııı~~ı 

Vilki ve lrlanda Oduna kömüre zam! 
KömflrcUlerle oduncular da Ekmek narh 1 da Yuaaı 

uıkmıııar kömürle oc1wıa um 10-20Para artacak Prof. H. Şlkrl 8üaa 
iatemlfler. Mübarek adamlar Flaı Miirüabe ıtomls7ona ffn Amerika Ctlllıhml7eU farba. 
aam iıtemenln tam ela sırasını detirmenc!lerln an nau.n tberlnıte ma devlet tefi eluak ._ 
buJmuflar hani! Şunun Fasın. 1aptılllan &eklJll &e&klk etmlt Ye u intihapta (11) kÖl1lr mllı• ı-. 
da bahara kırk gün kadar bir ıey tlaUanna bir mlk&ar sam 1apllllf&u'. almlf olan Mtat. Vllkl, Jliats 
kaldı. Eter önilmüa bahar ve yaz otla eneıce detlrmenJere ı.11 Bmveltia ı..ı. w .. **' tani. 
olmayıp ta kıt olsaydı, eh, ne paradf~tlanuıdabatbwıacla1 r1"r~-~~ ~~'~e .. •- veaiJe tqiltende val7eU ., .. b!r aalı&e Mile& dava- la4ılını: ArUD, kana ot-ananın ;a ....., uı """""' .. .., " 

dllu uıı,e al&uuıa oe- Slirplte ceste .,.. nrdfl! HM Ura yapauılar :aavallılar demi.r tavın idi. otls son 1&1D&Dlarda Yerdlfl kından ıörmek •• ltl*llii ... 
''""....._--_ ... ~ batlaNll. ~a makabD -..eı &M•luu. ot- da ıerek fehvasınca bu zammı bufda)ın kalitelerini 1ükseHer6 rı- killerbd tetkik eıl-* tlaen 
~P Kuraldır. Otsanna latemekte belki biraz baklıdır.f aUan 9,30 ııara;ra 1ükaeltmlf&lr. B1I Büyük Brituıa.. ~-· 
"'!"' kacluaıa emllk &ellllı l&llM da, vertill iit bin Ura7a llUI• 1 d rdlk. F k t b h yaza itibarla un flaUanna da b~ mlk&ar -Ln -'-MI -'-• ıı.. .._... 

kadıaıö1 ErmeaJ llJJlle- bbO ba .....U aldlluu n teaecUa ar! e • a a a ara, • um 1apılmaaı ururi rirühııü.t&tlr. Betv1ı&&& ff .Y .--~ •--.. 

Arım Ye Arpk ta abte olmadıluu 1171edl • karıı kömflre, oduna. 1~?' ıste. Blnaenale;rh evvelce 1040 kunq olan tutü ılbl Kral tanfmclaa .. U. 
VallH.., oldula 1,a., mahalleme- mek, karlı, fırtınalı, tıpılı hava. bir çuval an badema 1060 llunqa bal edllmlttir. Fakat l•••W-.• 

.... !.~I aorp lıllllm- abı devamı batlla sine bınllddı. da yelpaze, aiaeklik, pire ve tah. eatılacaktırM Un tlatlaruwı 1tlksel- tekrarllldlia nsJalle .... s1Ja.. 
-aıaat.ua &fllmuına ela- takurusu iliçlarına zam istemek meıı ekmek narbına da 1eslr ederek de halkın, Mkaktall:I adımm 

okunduk&ua aonra, - . • . w •• • kiloda 10 - !O para kadar bir 1ü-
!tkilıerlndea AIQDe& uur p O L 1 S 1 gıbı bır ıey oluyor. Eger komür. eklik doturacatı alUadarlarca 111• harp hakkındaki llilll7atma. mu 
..._in VııJdlclarda &"eo- cU ve oduncu d~tlarımız, ba:ıı lenmcktedir. kavemet bmt w bblllıetlal 

ve mamulann da ita. .w.' • l "yler üzerine yapılan zamlara Beledl1e 1en1 ekmek r!atıaruu bir ekil• alım• ...ıt ... lllr. a. 
~ tt.tbarile dan- Yanan bır adam pek imreniyor ve onlara karşı hıı ıüne kadar urşıl&ftıracak&ar. tabakMı• ve ı.. .. telrMı• ..._ ~~:a_~ı:= hastahanede öldü . atıslannm suları ~kıyo~sa, biraı bir eok tq111• ......._ 

te bakana DWuıeUe 1 •hırlı obunlar, hıç değilse, ge. Miralay Sadık sonra mnme*le1Ja tUıw ide ..__ 
~~ 811le4L .a!:.~=-oı:-1:*~ lecek kas•m• kadar biraz di,Je. 1111)'• pldJlba ...U. ....._ 
~ ıa:'mDlnln m1tta1eua wken oca1t ,......... enerblda.,. riahıkıınlar ve bu aamları o za. Ek" n·· . t ltil ... l l".ı . buldam, İDlllla .W.tbüa maae.. 

ı'!: == :: Jtbtbıden ,......... kalcbnldail lte7- man lateıiaJer! ' • ı ;ı:ıyJe oe . ~ ıuen vlyatı mttkemmeldlr. ı..um .U. 
lh idi· ollu BelecUıe butalıanelblde 1--*· VWa, milrakabe komisyon. un elneJildı Jetinin hiuiyatlm aa.---ı.ı.. 

a 
0 lar &esirlle ilmlt&lr. CeMCll 1D11&1ae E Jkl l'ÖD B. ..--

.. L rımba hepsinin un ede• Adl~e lldton Nul Beller, lan, iealteden buı şeylere zam '"V~ oman1adan memle- mflteheyyiclm.:t 
~ıeklrlık&alll allkalanıun k ....... ,_ ........ ltinm ıtner- •aptırdılu· fakat, ti ıe,.en ba. kete donen ve fazla lıe;recand.an bu- a-ea Vilki ita laarlrila itil' il. 
ı.a: .•irinin cilrümlerlD!n ıa- morp -- " ' , alanarak o ak.tam kaldınldıtı u.,.. &&J&A 
~ lbnndı. Bu J'&pdma- m~1!· • hardan, yaadan ve gfinen ucuza darpaşa Nllmune ıı-ut•Jaaneıılncle ö- tihsal ve teknik laarltl el•aiun• 
"°' lUbarıa. ba dan1a ba- J:Slr muhfekır tev• ıhnıp depo edilmlt olan yıfın len 1üsellllllı:lerden eski Blirrlnı ve aöyUlyor ve iatlh•IAt ppalablL 

"'- ena1wı mtiddeıam•- k•f d•td• 1ıtm kömflr ve odunlara ,ımdi tuıu rırkuı l!clerl Mlrala1 ·Sactılı:'ua dili takdirde hlni7etbl peyiclar 
IAmındJr, dedi. Mlita- 1 e 1 1 4111'11P dururken neden zam yap. ceııaaesl dün hastahaneden kaldın- olabil::J:!-' ilin -''-. 

•lddehmuual, laallu- j . . larall Erenk6y 8abi'a1ıoedJUetı aile .........., .....,,_, 
lllJledi· l!rlıeel elftftlNla pU vaalre tlca- tınınlar? Her ıeyın bır yakııık makbereıılne detnedllmltüı: fnıilisler ellednd.. pleni 

• re&t 1apan lalamoa l'Akeaul. dtlal- f d K.. U ili 1 • 
• Tirk eeu ltallana- neıl UI k...,.. olan eleklrlk pillerini alan tara ı var ır. om re ere yaptıklanaa lire Amerikamn 

-.cld811 deWtWe HS aza kUl'llf& •tmak ıaretDe lbt~ oclunculann istedikleri bu zam, Dünkü ithallt ft bu n4We ıaımmı ple'be için 
! ıön mabk--e J'•Ptalt ldlcıa.tle ~ adH- eter kabul edilmiş olsa idi, on. "h ea timit 'Hricl umur IWiJd alı. 
dır. ArUa bakkında. ,_. nrllmlftlr. D1ııa Bal....._., lana ukumdan da kim bilir. 1 racatımlz yor. Bu cihetin bö7leee muha • 

._ IUddenla ta&b9d de Dılnel 1111U. eea malııkeaelbNle _... j Diln ınuhtelll memlelı:eUere 300 
• Jllr avab&uı TUrk ce- psa J&pdan lalamoa ......... 1'11 kimler kalkıp sam isteyecekler. bin ~ lbraeat muamelesi -.e- lefet fukuı reial tanfuMlan 1e. 

~-:"" IC llDoti ..... lal bil- plDeıi dtblneat l'IS ......-. Galla 411? lu dtlnya buhranı kar,ısın. I dllmlt ve Alma.aJ'~• kflllb'e&ü mlk- rin.. tahkikat U. tuntln et. 
~ • ........._ ıöre, bu lıımlnlle birisinden •lıblun "n...ı 1 da blru kanaatUr olalım yahu, 1 &arda tiltün &"önderUmlftlr. Diler ta. meli ita satl, lli9ter a-..ıt1a 
Seıne,ı ihkakı haktan il- Ur mlktannı Uln ederek ftl h- bJlaat eski ve bayii modası raftan Bul&"arls&an tarllllle ktllll- tetebbUaleria .. m.u.ı.e mir 

'l' letvlk mabiJ'eCade &"i nıta satııtuu ıılJlemlftlr. Maltkeme. -ı·'bır mefhum dedi.be onu 1euı mlk&arda UJıaW .., .. ,.._.._ b'"'-·-a HvLed---ı...1-. 
' &lebln reddine Ye an.- Salamon Ealı:enulnln teyk!flne karar •~ Ur. ............,. • ~~ 

l.&ur bakkıada Baro İdare vermfttlr. büabiltün de afaroz edin eleme. Bil mallar ••~........... Mister Vllkinin 1nı v..Ue ile 
"-b&lıll kanunana 16- .... dik ya! demir fıtı. •emir levba, kllıt. oam, Serbest lrlanda11 sbuetl .,. Dö 

... ~ loln mliddeba- • ltadılliJ'tlnde Yeldeflrmalnde o.,,... Cemal K.ay.,Iı mnlı:anra. eJ&"ara Hlıdı. alet tatta- Valera De mft1Ab41 pk ....._ 
kere Judmuuaa u:. l'lllbe aP&l1unaıuada ı a1UUl'ala da. m. ees&JI tıbbiJe, demir n~ Jıalb-

.._ 1 la&erba. lrede ot111'&11 il 7qlannda Mellmet - lan, tandan llllal~e maıaem..ı b9- mlyedldir. 
- ...ıar clalnlbade ta- lUmU din evinden 9ılı:ıp ıta•ılll71- Ş hl H b 1 . • lanmalltadır. Dti Valen tqn._. ile Mrttiı 
..... malılı:emain iNi -- ne inerken AJ'ııalıtırın .......... lt!r- • • _!... • e !:..__er 1 Tıp talebesi bayramlarmı lil al&bıı ....... ..,. ....... 

~betm•lne de eebeJ9 •1- denblre clilfmtlf ve llmlttll'. Y&IN- M"lli Ş f flend" rea4a bitarafbluu Ula etmif 
da tahkikat aoı1ma-~ ran mua1eneslnde llallt IHleelnd• • Bütmet Anaerlkadan tramvaJ ı e m tere anne bul11D117or. ı.,tlla bltiaell bil. 

lt:.üddeı~anılla vwıa- öldttttl anlaplmlf, defJtlne nUat ft· nn cıelbl lo!a beled1'•ı• vadeUlJJ ıini iatediler .._1_ _... .. 

ıaa'ılmaauıa karar !mittir. dlYlıd dllu Tennı.ıtr. İdare hemen Tip 'baJl'&IDı ıc Maıtaa ~ldlaaa- balla tlal:r.alta ••-..,..et. 
* Betiktatta olP lalleleelne 1'W- ft71ana atıa aı.ıımuma ı~- callt&r. Tıp FakWlell Webeli 'Öal- leıu:neli Mlallk..ıae kaqa lrlh. 

i&D Alsancak nıo&irü t&Jfalamadan Ur. venlle Bcll&örliiiüne mtlrac&M ede· da sahlllerlnde Hm isler elde 
'?O 1atmda Salih Karabııdak ~ele19 • •-*- u troa 'atlEarta rek bu tarUıi &"ilnlerlne MUn tŞel ta. etmek lst••lı ile .. Leadnau 
kalas mahrlmı diltliP bqUıdall 1a- ıırnlr 1& • .... rmm IDe& t.intınlln teni vermelerin! te- b pi lr dada 
-:llanDUft Be1oll11 baa&ılıaaeslne llal- laftuuı birer seeeslnde KadıklJ Ye ınennt eüllderlnl blldtnaltler. bu u tale eri IAn dbaleye. 
, nlmqtar la&aab.ı eUaetlutnde temıı!iler ver- 1 1 h 1a4ı cek mUlalt kulak ltn•amamııtw. 1 

• ..ı BelecllJe ltelsliflnden latenll- =~eı:n= ==~ Amerlbda 7Wlepalf lr1Wah. 
O . • mltUr. ll81111et &e&lılk olunmaktadır. Rettir CemD Blleel, s...uttn ba lum bir tava1111ta ....... edil. 

aküdarda esnaf d11panMrl • Ekme• yaP1edar _!7e&lnln "1- aın1mı arsa1annı Mllll tefe l1allf mlı ise de ondu da "8Jlk ldr-. 
a 5 ı l·a C a k Iık konırcsl din ıapıbnlftır. edeeeitlıl VMle&mlfMr. aer laiaal olmam• ta. Amerika 

at'1:.::..a..ıı:=., T.:' ol.!: • Kahve " ıutnolanlakl rr.dJola- MGnakal&t Vekili tehrimize h.:t bitarafbk !i;uıtlal ta. 
-••• .. 'nn aat ıı dea MIU'& Jtlbek eeııle 1 L • •-

es .. ~ &e&kllllere l"fObi~. ~1 ,... " b• nretle omr bal-, s • • c • • silis lehclarbima ~wlıbsn ... 
35 bm pval kahve aelı1or ha drtlltU•6 ••nn"'1nMı bele-1 Mbabli& Veklllla" Cftde& ile- ıfltfte19 laemen bitiflk 4eaecek 
aı.llJ&P L_.. ecUbalt oı. il diJeee ali.kadarlar& blldlrtlmltt.lr. rlm fneeda1mm lnq1bıJerde teQdk. ba adama Bt171k ~ U. 

in çavaı kahvenin J"Ola t*anldllt • t} lvenltecl 11 sin 1 8önı..a lercle bwln••u isen teJarlmlM ... xırbah elmam .... blııal .... 
~nflmlfllr. Diler tanııan Jlae , n • 0 an ıecett halter aıumuttır. 

"lrnDJ&dan selmekte elu ıi bbı -.un ba 1d 18 stıne ladlrtlmlttlr. v..ı. barada butaLdafa •lddee istememeldtıdtr. a.1a- ld Jt., 
nvallk lalr ..nt kaltftDla ...._ .. _\ • Gbu1Wer Umum Mitdöril An· urtında, Vekllete Wb ml.....te- meribnm laplt..19 ... , .. 

'tten &"et.'Tl141i1 şehrlmbdelıl al&lla· ~ ..-ım!H ıehnltUr. Yum rln 1enl aeae faallJetl JlıtllJnn4a al&- ceii PIÜI U1'p .......... •· 
darlara blhllrlbalt&lr. .ı.kfua dinmesi malı&emeldlr. tadarlara dlrellllfler yereceJrt!r. yare, taak, .......... .-.. 

• mi ft mlli ...... t w.atlimlaari• 
·~k farihf /e&/i•: 14 ~!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!1!!9ıı. ı:ısuu cıbnnak ve, bu hezimetin mu- İngilizler, Mınrlılan w btlltuaı Baytlk BritanJQa 41e11 fabt 

itan Aziz Na.il Ölduruldu ? 
kabWni almak emetne Mısıra dön- tskendenye halkını el altında Meh- serbest İrllndap ._ ..... 
ına,lerdi Bu suretle Haremin Ue met Ali Paoa aleyhine hazulamlflar- blbe ........ L ılır ... 
deniz ve kanduı muhabere ve mQ-. dı. 'ft • •• • 

.............. ______ •'Ya•n:M. Sami Kara ua,.,,ızt kat'etmil olUJ'ordu. İnglltzler, fskend.Ve balkmı Fran kllmetbala eUae PP9 ...... 
~ CM• 1807 _ R. 122) Etrend Martın ıuzlar aleyhbıe de hazırl~mıştı. Fran- dilnl Wm...\d ~k .... mL 
~ roıa bllmedfkoe. rin• hücum eWkleri halde llll11Mfıa • ~ • J9d1 kıt'a tquıa ııız konsolc_mı pasaport iatedL Vazı- .ıt 1* danam b&dla olar. B• 

ııı... ~ lflrl7eti, ne. suııaa Gui Kuun P8fa ve Ptıblfvu Ala• harp~ ~ lfmeıu 6- yeti nhim ı&-rna,ta. ll'üat, Mıauo- kadar Amerlb 1au1e1,. 118& 
:... 'l'a..~ ,,. hal'blddd Mbep- nın müdatutı bbramaneı.t Al ıt- an~ losa müsaade edilmedi. Bunun özeri- ne 
~----ta Haırbe ve 001- cata mecbur olmuıtu. :e •=!.!ı::.:on oı\IP = ııe m~ Qll bet Franm ıemfc:Jat rı Miat. a.D wclllWd ltra. 
-~~::'~ m•numı Alemdar __,. Plla MI ..._ l'nnlıa ~ "' llebınet Ali aldı. lan eenp wwbba ........ 

"- ~ ~ fk!Ddiıtltan Hamit lölü mubUara tdeD BQI flma I· auımcm-. INrtamıak mat• fııcutere. K8k'menleri de elde et- Bablm cltvelba edd ...Wni 
-~et lllnuu ve d• zerine bQcwn ederek ld1lll telılfat =-&*llllDI 1IAlı eılb'ordu. Bu. mlfti. Kölemenler. Mebmt Ali Pata- ve ltltanftak teMkldJed 4hlltt1 
..._ D\'"1•m•r>ar... verdirmiltl· Fakat, ~fn tn mOtbJll l lnıtHallrla 9"IAlur --"8 kullan. ,. karwı kofUJ'Orlardı. Mehmet Ali cl1 te1rrul iM .._ ta.=-. •oaaana ~. lstanbulda ;yani J>87iıahUa vutua.. dıJdan ........... lliu.tıeri aulOrn· Pqa, Clli@ta demenlerle m8NUI- ye ~ ... 

"t --:t1111ı1 bilJ7ordum db-enler li70rdu. den lmrta111> bQntJN bVQfturmak d°Fr.n... ~ t.kenderf7eden • İtte Ilı.ter VUJd .. ti*t 
••. ~ec!lklerınJ itiraf ftnif BGtüD bu vukuat•.,-: ..... a dlfut&llk IMr ~ lb'mek iltbtn in ltahfr979 pleblldl. Mehmet Ali Pa. ~~.~~ ........ _._ 
.._--.ıı. t.etktb\mun *" IUlbn dtiar' tarattM !Dlfl..._ ele ~ au prwlplerbıden blıV- eaya tnıru&Jerin ~ lllal .... ~ 4IOlt ~· ~ 
~ ~M:ulenma an.dece- llllU'a ~·Uamn111ardı. İntlllll•, blı cQ ettikl.rtnı. Kalemenlerle m~ iDii olaeütlr ............. 

-.ı-. Uoeıncn Selim :;11:: =~Dil:'~ i..waıwm. ba. dOUD'CllMaa bqb bırakıp derhal avdet etm81hıi, pe1ı: olana B87'k ~ "11. 
bit~ .. --.: . adar barp ....... ~ o....ı l'rl8lr kumacdıancta betj 1akmda ku""tli bir Fraıım ordu- cet bir Jmmet ,.,... .a. w 
~ ~ mua- l'abt, hlo bir.., 3'9JllUia aulrtdr bla ,as ....,llk te 1rara Gl'Clmu ,.. 1UDun 19lecııifnl ve, fimdldeıı fnct. beDd 4le ••tan ~ -. 

'- bılt -=rdu. (R. 1U2). Rua oıam11arak d!nttp ptmlflerdl. tirmtflerdl Bu, enlu ır.tnetla•bek- 1la1eN mubveme& etme.hıı bildirdi. ıan 1na Jek IDUtuar .,..... 
ı....u ka1ui ~ lnıJUıler, bu, flaabıll iiiitllliD a• lbor4ll (Dalla TV) ......... ....,,....... 
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[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

et.mek~lr. 

iKDAM 

Anadoluda Seylap 
felaketi 

::=========~_,...,;,...~====~ 
# VEGANE 

Clld Unsur.u Olan, 
BiR 

BIOSEL 
Buruşuklukları 

Temamen giderir .. 

Londra, 6 CA.A.) - Nevyorktan 
f Evenbıg Standart g-aı:eteslne ıönder-
1 dili bir telgrafta B. F. G. A. Cook 
İnztltereye mahsus silihlarla dolu 
vapurların 12 nhhm boyunca !ili'&· 

lanmış olduklannı bildlnnekted!T. 
Büyük, küçiik bir çok vapurlar gece 
ve &iindür; Umanı t.erketmekte ve İn
&flterenln ı;ok muhtaç olduğu tayya-

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
beklenen Ankara ve Afyon postası 
Manisada ve İmılrden hareket eden 
Bandırma postası da Emlrilem - Mu
radiye f!tasyonlan arasında sular f. 
ı,ılnde beklemektediır. Manl"a. dağla-

iLKBAHAR 
nnd&ki karların havanın t.e~lrlle eri-
meğe başlaması yüzünden se;rl:iJJ teh· Beyaz saçlanna raimen, &iizelllli· 
likeslnden endl'!C edilmektedir. nl, mııhalaza eden, Sacide hilil baba· 

Yazan: Perihan 1 
ııi7et kıvılcımı yanıp, _.;, 

Eve ıellnoe, bilJ'Ö)l •,.. 
libı, lscUvacıma taUp ..,, 
ile, söz keslldJiittl. ha.bel' 
iJemln, elbirltll Ue v 
muvafakatim.in yerine 
çük sevırtıt kö7ü.mden.. 
den, !iade n temiz ruJJ• 
banndıfı, bu 7erlerde.1l 
için, kalbime bir btisÜJl • ..t 

- -- releri, tanklan. toplan ve mermlleri 
nakletmektedlrle.r. 

JSJbtmı ve iskeleler clvannda polis 
menıurlan her zamandan z1yade mü
teyakkız b!r vaziyette nöbet Mkle
mektedlrlel". 

B&nrarlar in~Jtereye ırönderllecek 
muhtelif emtia yığınlarlle dopdolu
dur. Banlar arasında üstleri katranlı 
ve k&lın bezlerle örtülü dağlar gibi 
yükselen harp malzemesi vapurların 
anbarlanna yüklenme saatini bek

Gediz nehr~ yükselmiş ve bütün rın yadefüfi, hatırayı, etrafuıa top
çaylar ta~llllŞtır. Kulanın Seyita.11 lanan, ıı·en.9lere, anlatmata bqla.dı: 
mahallesi 24 saatten heri sular için- cl9 • .» de, insanın, daha ur.aktan, 
dedir. Bir ev çökmüş, bir çocuk ankaz :villıine ,-illr..n, tirin bir ka~b~ 
altinda kalarak ölmüştür. Ala ehir-ı tumyordok • 

o rece, Jilltim8, sBCP": 
mlldalyonuma, !tlna Ue ~ 
kuvveden, file pıkamı1 ~ 
ebedfyyen, veda edJ.for I 

' , temektedlr. l\fotörlerl çıkanlouş tay-
h·areler, tüfenkler, mfualyö.zler, mer 
mller, lntlllk ma.ddelerl ve kimyevi 
mi.eldeler baıthca malzeme rıfuılan
nı ieşkD etmektedir • 

Kula arasında muva~la kesUmlştlr. O sıı.baJL, rineş, tenbelllkteıı slild
Alaşehlrdcn tahr~k edilen blr imdat nerek, yeşllllkleri 7aldızlanuıi& ko· 
ekibi ovayı kaplıyan suların ild yulunca, komşumo.z, Ranife k&dınm, 

metreye yükselmiş olmasından ller- evinin önünde, çocufu mektebe bq
lemcfe muvaffak olamıyarak geri latma merasim!nin, hıızırhklan, bir 
dönmüştür.. Seylfip tehdidine mar'° bayra.m neş'eslle faaliyete l'eçmf!JtL 
bulunan Alaşehlrin Balcıltöy lulkı · Rahleyi, taşıyacak olanın, arliasın. 
jandarmalar vasıf.asile tahl~'Ye edil- da, kırmızı ka.dlte minderi, ba.,ına 
mlştir. • yerleştJrerek, muvazen~ bulmaia. ça-

Senelerden sonra, to ~ 
tesviyesine alt ,bir ~ s_ııl'~ 
almle, c.."ki :rlll'dom& dOll' 

Dliııkert'te bırakılan sllilılarm Ye· 
rlne konulmak üzere bir hamlede sa
tın alman Sprinrleld tilfenklerlnln 
ou binlerce sandık ~inde İngiltereye 
nakline ba.,luıdığı günden beri Nf'V• 
yort doklarında ıreoell, Pn.dilzlü 
bum.malı bir faaliyet eksik olma
mqtır. 

Sular Manisa • Alaşehir şosesini l 11,an çocuk, vaıılyet aldı. Cüz kesesi· 
müteaddit noktalarından tahrip et- ı ne, ucu plisküllil hllö.l yerlettlr!p, 
miştlr. Turgutlunun Akça.pınar ça- J kızca.ğum rötsiine takılarak, atlan 
yınm sulan !<edlert yıkarak ve 1enl b34ı boncuklar, fenerleri askJJarh 
mecra bularak Urganlı köyünü teb· j ~üslenen ,arabaya bindirildi. Arala
d..'lde başlamıştır. Sular şimdi Mani· ı rınd:ı. bulunduğum, aile ve komşular
sa ovasına gelmrkt'Cdir. Sazoba ve ı dan sonra, SJn ile, Hi.htclbaşı, Ulhl
Sclencl ovası tamamen sn altında eller, immcller, gelmek illere, ka-

ett!k. 
Vardığunıs ak,unm ~ 

nmca, 1'0kafa fırladıJn. if 
li hiç blr fey, deflşmeOI 
aynı harap evin yerfne• 
beton bh' mektep btna81 ~ 
Orıı.lan. eski bir rnyafl• il 
11%t1D uzun Ryrettim-dır. file hareket etti_ 

Yolun kenarında, ak 
mürde kıyafeut. bir a.d~ 
baııtonuna dıı.yamış, o ·'' 
daka vermek için, yaJdM". 

Yapt!ği tesirden cidden hay
rette kaldım. Yalnız !birkaç haf. 
ta zarfında adeta beni on yaş 
gençleştirdL Bir güzellik miite. 
hassısı diyor ki: Viyana Ünivcr. 
sitesi profesörlerinden biri lar.l.. 
fındran keşfedilen ve B!OSEL 
tabir edilen cilt cevheri, şimdı 

ALMAN 

Manisa. - Akhisar arasında 19. 20, 
21 lncJ kilometrelerde Kumı;>afmın 
sulan ll!O!!leyl 35/40 santim yüksekli· 
flnde aşmala başladılmdan bu yol 

[Baş m~~~ede~ devam] ::::ur.0~~:~~ ö:;:;;11;t~e~ 
pı1acak her turlu cebır hareke • . meğe teşebbüs eden blr otobüs sula
tine Yugoslavya ordusunun 'kar nn içinde kaldığından yorolarm 
§1 dmacağını bildirdiğini• tekit kurtanlması için imdat ekJbl ıönde-

d. Alm B 1 . rtımlştır. e ıyor ve anyanın u garıs 
Torbalıda 24 saatten beri durmadan 

tanı tazyika devam ettiğini bil. ,.afan aürekll yafmorlardan buı za-
diriyor. rarlar olmuş, Ertutruı maba11eslnde 

" nkt k' TuKALON kre pemoe re e ı Garpte l\fareşal Petain şarkta bir evin duvarJan yüı:ıbnı~ ve tçln-
mi terkibinde mevcuttur. Ak Kral Boris Almanyann. 'tazyik. dekiler diğer evlere isUn edilmfştlr. 
şamları yatmazdan evvel bu krc 

1 
)erine mukavemet ettikçe, m:h. Bayındırda Küçük Mendereıı; ~hr! 

ahı d :ı... ,_ • üzerindeki köprünün cenup kısmını 
mi ve sab arı a .,eyaz ren- · · Akd · d ki iki b t 1 . . kull 1 verın enız e aş ı s • sular yıkını.., ve yol bozulmuştur. Ba-
teki TOKALON kı·emını a. yul taarruzlan akamete uğra. 8mdır ovası tamamfyle sular altında-
nınız. Bu sayede az bir zfllllan yacaktır. Böyle olunca da siya. dır. Ttrr.il<' siddctu .. :va.ian yağnıur ve 

f 
d 1' w • • • temin de t' . . .. b l d w sellerden Subaşı koyii ile Torbalının 

zar ın a genç ıgınu:ı e • ı se m, zemınını azır ıyama ıgı 

1 

Arpacı köyü arao;ul(la bulunan lıöp-
cek ve esmer ve çirkin bir cilt askeri taarruzlara kolayca giri. ranün ayağı tP.hJ!kcU vazivete di.iştü-
yerine şeffaf, taze ve buruşuk.. şilemiyeceği muhakkaktır. iii~ıdcn -.eyrilsefer ınanedll:nlştir. 

b. 'lt 'kam edecektir Mesele bu mesalcce biri. Ödemlşte 24 saatten beri devam e-
suz ır cı 1 e • . . , . . den yağmurlardan Boztla~daki kar-

bırınden uzak fak3t ruh ıti. la~ erimiş Birrı nahiyesi ic.,nden ge
barile biribirine yakın olan cen Blrg-1 deresi taşmış ve bütün çar
bu iki mukavemetin deva. ~ıyı ııulıır kaplıı.mııı:tır. Ertulru! kö

' mında ve kat'ı bir şekil almasın. yünden Ova mahallesin~ de Küçük 

d dır t ·1t "tt f'kl · i\Jc-ndt'restl'11 ıa.,ım <ıular basmıştır. a • ngı ere \ e mu e ı erı 

Sırtı ,a.rabaya dBnllk olarak, ıe11 
ı:-erl yürüyen, Jlihicl başının, ellıule
kl ,küçük, defnefinin bir lşaret~e, 
Uihlc~er, hep blr a.iızdan, mhtukue 
bir ahenkle, taPnn.lye başladılar: 
cŞu cennetin, ırmakları, akar, 

Allah, diye, diye. 
Çıkmış İslAm bülbülleri, öter, 

Allah, dife• diye. 
C~nnette, huri kızlan, ıezer, Allah, 

diye, diye ..... ,, 

- Teşekkür ederlDl. 
Um .. 

Diye reddederek, de~ 
- Romatizmalı ol~ 

oocu1dan, seyretmek is O 
bu yoku..,!a.n, biz de UiJı 
dık.-

0 anda. ta:nıınıştuıı! .. 
- Siz, Yusuf efendi• Dun.klan, imincller, koro halinde 

ahyorl&r, coşkunluk gitgide artıyor •• nhf diyebildim. 
Sellerden çutrurlaşa.n, dereboyunu, - Evet_ 

Parmakla.nnı, mütenııı~ ·.ı 
takip edip, n!hayet, kasabanın, en tırdıfı ıör:lerine slrıer şJJI"' 
haklnı noktaııı olan, düzlüktekl, mek
tebe vardık. Boca, yeni talebesine, bana dotru kaldı.rdı! .,, rı 
Uk harfleri becelettlrdl, dualar o- - Siz mis~l.z yoksa•' 
k'l•ndu, amin! .. sadalan arıı.smda: eo- değlşmtı,sinlz.. 
cukla.ra, çll µaralar dailtıldı, merasim Beııelerln, ıılma mda, Jıl" 
SO'!la udi- dulu lr1er\ Jiiziime vurtılrA~ 
Dönüşte, yokuş fn111rken, kulakla- nıak aklmıdaıı bUP. geçfll d 

sonını7 bir merhametle. oJI 
nmı okşıyarak, r.ıhuma kadar yaırı- dum. Vaktile, o kadar y• 
hın, sıcak müessir, blr ses, -yülo-;elln- bu adam nasıl bir a.nk.1' 
ce, k:tfll•nln ilihiclba,ısı dikka.tlmi 
çekti?.. Ekserivett, tunç r"n~!ı., ıtir- ~~-;,omdaki, madaJYo . .e 
buz, ziraatçı, delikanlıların, te<:kll et- bonör) olarak ta,ıdı!d!i11" . 
iği, bu yerde, onu, bazı hususiyetle- rak, maf!l.'.lllan, lrileşell• 

ıi, rltğ'erlerinden ııyınyordu: Da.fırah döktüm: 
kumral saçlar, muntazam çlzcm, _ Bu Jijlü, bana, stı 
mat s~asınrı. derin bir ifade veren ı 

KURTULUŞ 
BiÇKi ve DiKiŞ 
DERSHANESİ de, bu mukavemetleri manen ve 

kahve reng-1 ıö:ı:ler, ve na:t.ik bir şe- İkimize de, llkb&h:ınırııJ .:ı: 
8 hl'·I E ı· Z z E T N ı • cak olan, sunlan. haydi Y' a u : • eşr ya. hlrllye, has olan, ince siluet... sıı 

Müdiresi: Bayan Papazyan lf 1a4c1 ... ,n takviye etmelidirler. 

1 

Dir,.'ktörü: Cevdet Karab1lgln tlt.baban, neş'e ne karşıluan, kuş damla. ~özyaııı düştü. ~~~ 

1 
Ab•a• DAVER Basıldıb yer: «Son Telgraf» Ma.tba.nsı cıvtltılan arasmd• yrmye~~ı yumu- şekkllr mak:ıromdakl, ....e 

H ttad d··rı .... "'- k dın.la gU 1 rn ' ' · ' Kura yapraklann \A#-a a o a...,,. a ra .n- '}:ık, ç1menlt yollılll'1an, bizim köşke to. • 
de üçer saat Fransız usulü ile bıç- 1 50ı00() Seyirci... giden, istikamete kıvnldıtun sırada _____ • ____ _ 
ki· ve dlldş dersi tedris edilir ve 4 '"-\ -on st-klzlncf yaşı.mın heyecanile- 1 E dl 
;ıyda Maarifçe musaddak diplome ı HEINRICH GEORCE ve HlLDA KRAHL'm muha~yUem, hep ona. alt düşüncelerle ritre 
verilir. Feriköy Tepell!tü ııo No. ' Harikulade bir san' at kudretile oynadıkları ren}:şlıyordu. [Baş tarafı 1 incİ fi 
Papazyan Apartmanı. ARA B c AnslZlD, arkamda ,bir ayak sesi ~ 

A 1N1 duyar:ı.t, b:ı..şunı çevirdim. Ve onun, Londra, 6 (A.A.) - >-1 
İı;tanbul Dördüncü icra Memurla- QeklnKeır bir tavırla beni takip etti- dulan 4 cepheden rfcat ~I 

mu.dan: K 1 z ı· Do N YAŞ K A ilnl g-ördtim!. .. Toprak lı)lertn:n, boz- Duçe, ş!mdl Habe,ıstarı t>. H0/4338 mağa, mutaffak olamadıfı, narin kolonunu Ha.beıt nt.anPt 
Paraya çevrilmesine karar verilen'. parmaklan arasında. yaptı.klan, se- telerlnin muhtemel ~tf) 

f'tf, !'!i'>lsnl veren beyaz bir pi, tu- kurtarmak için büTiil' 
gemi zincirinin birinci açık arttır-• mn sinemanın en büyük bir muvaffakiyeti U:ro.·du. müracaat etnıek tiıeredlr• ,ı. 
ması 13/2/941 Perşembe aaat 10 da ı . - Bunlıır, atıldı dem"'t'.. Da.Uy TelegTaph P3eteo-
İı;tanbulda Ayakapıda Şııklr Kopu- olduğunda tnilttefiktirlel'. - K.a.s:ıbanın, Uk •oncası, köaiik _ ... ~ 

ŞARK 
R T ~~~~~~~ 

ıı.m hurda deposunda yapılacak kıy-. sı·neması (Eski Ekler) hanım. :uii·a.ade ederseniz, takdime- l,~i müzakere etmek IİS"". 
metinin % 75 fini bulmadığı ~ttc 1 deybn?.. re nezdlnde eskl mallYt .,Al 
ikincl açık arttırmasının 18/2/941 B Ü f'lmi b' 4 Ü Ü S af dab Konuşurken, tı.,kırmııa ohr11111tu. Vol :>l'yt ı-öndermlş otdııl" 
Salı ıtınü ayni mahal ve saatte ya- l u m stesna ı ' ır ııc ve on H ta a ç~x..a a.Jıp, koklad·:r.ım zaman. mah-.. t kt" ı ·ı.--..5• 06 vermiştir. • .d 
pılaca~ ilAn olunur. (2595) · gos erece ır. ' :ıun görür.en g-özlerlnde, bir memnu- p-1 Bu teşebbüs, ltomBJlJll _, 

EDEBi ROMAN: 88 
tadaki va.dyctJn ne ~ild 

- Şevket bey de rahatsızmış... l dan bahsediyor, kah kasıklarını tuta- oldulıma anlamıt bulu-
~- - -- - Sadiye, içini çekti: rak gülilyor, kılh elini ağzına götü- alimetl41r 

Ç O ·BAN Y 1 L D 1 z 1 - Evet. Hem hiç .iyi olınıyacak rerek ıslık Sibi garip garip sesler t 
glbL • cıkanyordu. 1 R T 1 H fi, ~ 

Yazan: Mahmut YESARi Numan kaptan, fesini çıkararak ha· Numan kaptan, Dolayobadaki bir r 

vaya fırlattı, sonra iki elile yakala- sünn~t düğününe dair tafsilat veri- Muallim Mustafa N~ 
Nig!r, koyu lacivert gözlerini aça. 

rak dinliyordu: 
- Peki anne .•. 
- Yarın, mektebe giderken poı-

tayA atarsın! Mutlaka geliniz, bekli
yc•rııı. diye yaz. 

- htersen şımdl yazayım, oku
Gülüyordu: 
- Veli Bey, benim imla yanlışla

nmla alay eder ... 
Veli Beyi Cuma g;Jnü beklerlt:cn. 

h~ fta o:tasında Numan kapian geı 

: 1i~1i: 
- Veli Bey ,hasta! dedi. Mektu

h• rı ızu almış, Cumaya kııdar belki 
ıvt olur, kendim giderim, diyordu. 
Amma yine içi ra..1-ıat edeıncdi. Bu sa
hah beni çağırtmış. Severim .iht!yan, 
k;ımsclayı geçfrin<'e sırtıma, soluğu 
ltt,Okte aldım. Mcktubunu.ıu IÖstel'· 

dl: e:Kaptanım, benim hiç halim yok. dı: yordu: harrlr Kema.l Sallh'lıl tı1~ Sen git, bir kere ıör. Hasta olduğu- - İşte bu aynasız havadis ... O da - Düşünün beyahu! Hayalsiz sün.. mezunen İstanbulda b' 
mu da anlat. Ne emrediyorlar, anla. canlardandı. Kolay kolay yıkılmazdı net dfiğünil olur mu?.. Dolayobada nük Kaymakamı: 
bana da haber getiri.., Dedi. Hanl lamma dönek havada pupa yelken en. karagözcU bulmak ta bir meseledir, CEVDET s.AJ.I' 
ara sıra takılır, alay geçerim amma, gine açılınmaz. Haydi bir alabura .. öyle ya, ne arar Hacı A.hmette kav. ...ı 
'leli Bey sızıimış altın gjbi, Vallahi i artık uğurlar olsun, dibu ha! .. Yıldız çakmak ... Nihayet( baktım olmıya- dün sa.bab hayata "öıl~~ 
<::apına kadar adamdır. Hali olsa ya-ı [{arayel kanşık esti mi dümen tut- c;ocuklar inceden inceye sızlanıyor- tur. Hukuk FakfilteıılıliJI ~ ıııl 
t?.ktıın kalkıp gelecek ... «Bak Nigdr maz, sancak, iskele, alabanda! .. Pus- tar ... Kollan sıvadık, konudan kom. tarından olup l\teşrutt~,o~ 
ba:·a .mektup ~azmış. Nig~rm yazı~ layı al da o zam~ mat;ıforaya as!.. şudan, kutu kapağı, defter kabı, mu- da. merhum Te,·~lk JI'' 
sı!~ dıyor da bır daha Jemıyor. Eskı Şevketin hstalıgını sormağa lüzum kavva buldurduk. Başladım karagoz heretfle neşreltl.ği c..ışlf p I 
in.o;anlar haklkatll oluyorlar. ırörmeden, bir fırtınalı· havada kap- kemıeğe ... Bizde san'at mı yok' a~lle malbuııtıı da tntf5' tııı' 

S:ıaıye; mahzun mahzun gülüm.sn- tan köprtlsünde imiş gibi telaşlı ha- Oturdukları odanın kapısı, hafif- hilahare r.tt>mw~et hi-:.• 9'1" 
yordu: reketlcrle, bağıra bağıra wylilyordu. çe gıcırdıyarak aı;-ılınıştı. Numan l<'Rp- 'ifan CE\ DET SAL l' ceJJ 

- Çak lnsa.nfyetlidir, bilirim. 1 Sadiye; rma cevap veremiyor, bir ke- tan durdu, söziine dcı.-nm edl' eti. mı.habbet ve biirmetlıı ıı.ı-41":; 
Sonı-:ı, boynıınu .bü~erek ilave etti: Hmesıni arılama.dığı ho.1d<> ba~Jle tas. Bürhan Şevket, kirli tımaklarile ka- \:ıffak o~_muş kinın l>~ 1t 
- ~ ~a ha.>ta ınuş ... Hep. benim dik ederek mc~•>tıren dm ,~ordu. nşk wkalını kaşıyar!'k, b. ıııı k"'Pl· n:ızesl dun Bc'·oflU z1,.t ' 

tallsizlıltm... Numan kaptan; asıl bahsl bilsbiltüıı dan u·aıtnıı bakı,•ordu. Nıtnı:ın kap. nP.slnd~ ı hldırıtııra)( 
Numan kaptan, fcs1nJ sol k:ışının unutmuş, Yakacıkt..~'.ii ziyafetlerden, tan hemen yerinden kaU~tı. On11'J 

1 
k::ı.yla Fr.rlköy merar~r:ı el 1 

üzerine bastırdı, bir elile de enses.l.n.I Servinaz !fallanın düğünunde, unu- hastalık halile tıra:;ı uzar.nş zar.nPdl- mlştlr. !\Hal'~ rahınc l)J) ef 
u&uyordu: tulmuş ırınlerin ~ hatıral:ınn- ~~ı.ı: (Daha vo.r) sine tazlyeUeMnizl bc.Y 
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