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Ti yanı başımızda cereyan eden karıfıklıklar, zuhur 
e tmek istidadmı ıösteren ihtilatlar her halde bizi 
çok uyanık, tetikte ve hazır buluadaracak amiller 
o labilir. Dahili zorlukları ölçerken bu ihtimaller 
gözümüzden kaçmamalı ve dikkatimiz daha ziyade 
hudutlanmızın ötesine mün'atıf bulunmalıdır. 

Yazan: HÜSEYiN CAHİD YALÇIN 
IC5} alkanla.rda şu sırada bil-ı-

lg) hassa göze çarpan btr G 1 F ' 
gün, 1&1::ı~1~~~~a A~:~p~ a:~~~ enera ranco nun 
Blllda telefon muhaberesı kabıl 
<ıLmadı. Çünkü Sofyada bütün •• h• be k 
telef onlar kesilmişti. Mühim bir mu ım ır nut u 
vakanııı ceı cyan etmekte olduğu 
mU1 akkaktı. Bwıwı komünist
ler'i temizlemek üzere ~ apılmı~ 
bir p;abıla hareketinden ibarP.t 
old~ığunu söyled'ıler. Fakat beş 
yilz kişının tevkif edildiği habe
ri temi?Jıgin epeyce büyük bir 
nisbetie vukua geld'ığini anlat· 
tı. Eğer gelen haberlerin haki
kati tamami •le ortaya koymadı
ğı ve kayamıyacağı düşi.inüJili
se Sofyada çok daha ciddi biı 
durumun mevcudıyetine hük
molunabilir. 

Şchıimizde faaliyet sarfcd('n 
ve Transkontinent Pre~-s adını 
taşıyan bu- Alınan propaganda 
mak'i.nesi gecen gün ga?..etelere 
bir havadis tebliğ etti. Bu ha
vadise göre, Hırvat hükmneti
nin resmi bir tebliği J{anunuev
vclin yed.is.inden Kfı.nunusaninın 
altlsına kadar Hırvat şimenıJı

.ferlerinde S('vrü seferin tahdit 
edilece~ini bildırmiştir. Bu müd
det zarfında bılcümle sevabat 
karneleri hükümlerini kaybede· 
cekm~. Yalnız ağır hastalar ~t.'
h:ırlerdeki d<>ktorlara. gidebilmek 
jçiJı .seyahat edebileceklermtş. 
Beynelmilel transit trenforfoin 

~~----~-----· .. ----------------
General Franco, Liberal ve /(apitalist 

sistemlere şiddetle hücum etti j 
Madrit 9 (A . .A.} - Falanj'a kilde halli kabil olacağını söy -

hitap eden general Franko, ka- lemiştir. 

pitalist ve liberal dünyanın mu- General, 1spanyamn Avrupa 
vaffakiyetsizliğe mahkum ol - dünyasına bağlı bulunduğuna i
duğunu ve s:wa~ın sonunda. bü- şaret ederek İspanyol milleti -
tün büyük meı;elelcrin kat'i şe- (Sonu: Sa. 3, Sü, 1 de) 

Çimento tevziatı 
intizama giriyor -Böylelikle çimentonun bundan 

böyle hakiki ihtiyaç sahiplerine 
tevziine imkan hasıl olacak 

bu k rardan ıstisna edilmiş ol- Ankara l'tsı.dyo GaretcSinin 1 
duğu d·t ılave ediliyor.-hı. verdiği bir habere göre memle-

Bu Tl anskontinent Press de- kette L<ttih~~ 1 edilen çimentonun 
nllen propaganda mak:nesi ma- ihtjyaca göre tevzi ve sat.Jşı için 
lum D.N.B. Alma.n telgraf a- -----------

Ticaret Vekiı.l J;i.ne salahiyet v~ 
rilnli.ştir. 

Bundan böyle hakiki ihtiyaç 
sahipleri çimento almak için bi
rer beyamıame verecekler ve is
tedikleri çimento miktarını, kul 

(Sonu Sa. 1 Sü. 5 te) 
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BUKREŞ 
Radyosunun 
yalan haberi 

• 
Tlrklye Çiçek 
aşısı ıeroma 

için ldçblr mem 
lt;kete mıracaat 
etmiş değildir 
Ankara Radyo Gazetesi

nin bildir<lıg;ne göre, Bük
reş radyosu 7 İlkkanun ta
rihli nesriyatı sırasında, 
Türkiyenin Suriyeden gelen 
çiçek hastalığı salgını altın- ı 
da bulunduğt.u:ıu, bununla 
mücadele etmek için Türk1-
yenin İngiliz makamlann
dan serom ve aşı ist~iğini, 
fakat bunları vermemesi ü
zerine Alınanyaya müra
caat ettiğini ve Almanyanın 
Türkiyeıı.,1 muhtaG olduğu, 
seromlarla. aşı malzeıne.'3Jnİ 
derhal gönderdiğini yay
mıştır. 

Ankara Radyosu. yaptığı 
tahkikat. sonunda bu h~wa
disin tamamile yalan ve uy
durma olduğ·unu anlamıs
tır. Türkiye hiç bir mem
leketten serom ve a.şı mal
zemesi istememiştir. E. ..... a
sen her nevi sernrolar mem
leket ihtiyacını fa:zlaı:ı.iylc 
ka.rşılıyaca:k nisbetle Anka 
Relık Saydam !:>lhhat mü-

1 
es.".le....:.esinde ihzar edilmek
tedir. Türkiyecıin ne sero
ma, ne de, ~ı malzemesi~ 
iı'htivacı yoktur. 

\ J 

i~VİÇRE ile 
yeni ticari 

anlaşmamız 
Ankara 9 (A.A.) - İsvicre

li1erle Anknra<la cereyan etme'k 
te olan ticari ve mali anlaşma 
müzakereleri bugün sona ermi.§
tir. İki memleket arasında 60 

(Sonu Sa. 3 SU 6 da) 

ltalyaya hava akını 
Torino şelırine 3,600er kilo
luk talır_ip bombalarile on bin

lerce yangın bombası atıldt 
Şehirde çok büyük zararlar olduğunu İtalyanlar 
da kabul ediyorlar. Bir İngiliz tayyaresi düşürüldü 

Londra 9 (A.A.) -- Hava na
zırlığı tarafından neşredilen teb 
liğ: 

Dün gece Torino şehri açık 
bir havada şiddetle bombardı -

man edilmiştir. Tenvir fişekleri 
nin yardımile Lancaster, Ster -
ling, Halifa."C ve Wellington ti • 
pinde uçaklardan mürekkep bir 
teşkil, kesif bir taarruzda bu · 

Tunusta müttefikler 
harekete geçti 
---------------.. ~~~~~~~-

Mukabil taarruzlar yapan lngiliz ler 
biraz ilerledilılebini bildiriyorlar 
~dra 9 __ (A.~.) --: Nev~o~k n memnuniyet veı-ici karşı ta

radyosu, ~~tefı~ . pıy;ıdesının arruzla.rından sonra ağır batar
ve zırhlı bırlıklerının raburha yalar tarafından bombardıman 
çevresinde iki .. ta~:uzda bulun- edilmiştir. 
d~ık~arı~ı .bugun ogled~~ so.nra Fa.s r~dyO.iiunun ~pikeri !fUll _ 
bıldırmıştır. Radyo; muttefık - bırı ila\•e etmiştir. 
}erin biraz i_J~r~emeğ~ ~uvaffak Mütt:fik baı:;k.u.maııdanlığı, 
olduklarını ıht\e etmq~tır. cephenın bu kesimine mühim 
FAS RADYOSUNUN VERD1G1 miktardı.ı. karn ve hava kuvvet-

MALÜMA'lJ (Sonu: Sa. S SU. 4 de) 

lunmuştuı. Bu bomba uçakla. 
nndan .bir kayıptır. 

MÜTHİS BOMBALAR 
Londra 9. (A.A. > - Resmi: 

Dün gece Torinoclaki hedeflere 
3600 kiloluk ve 1800 kiloluk biı 
(,ok bombalar atılmıı-tıı. Bu aı> 
da on binle;ı ce yangın bombala, 
rı da aynı hedeflerin uzerine a· 
tılmı!?t.ır. 
İTALYADAK1 ID<;RC[ ME~Ç 

'Vaşington 9 (A.A.) - Harp 
haberleı i ofiı.•i miidürıı M. El -
ner Dans m tbuat mi:messiJ -
lerinc beyanatta bulun, rak Bir
leşik Amerıka Hiiküı11t Li tnrn -
fır.dan alınan haberlo ' göre, 
ltalyada hen iimercin <lrtmakta 
olduğunu fak1t btı mun1ekettA 
yakmda bıı ihtılal <:• kacağını 
beklememek d.dta doğru olac...., · 
ğını ~öylemiştir. Muma.leyh, A·• 
merikau radyo neşriyatının ital 
yan milletim.· silahsız mukavc • 
met tavı-iyeı,ıinde kullanmakta, 
ancak ihtilale teşt ik etmemek . 
t& olduğunu il.he etmı -tir. 

.M. Elnl"\r Davis, söz1erine n} 
(Sonu· Sa. 3 Su. 6 da) 

Londra 9 (A.A.) - Fas rad· 
yosu, bugün öğleden sonraki )ra 
yımında şimali Afrikadaki nıüt 
tefik umumi karargahı tarafın
dan neşredildiği söylenen teb -
liği, okumuı;ıtur. Bu te.bliğde söy 
le denilmektedir· 

(Londra radyosu bildiriyor ) 

Amerikalı pilotlar, kura ha -
rekeUerine faal bir tarzda i.'}ti -
rak etmektedirler. 

Tunus cephesinin Taburba 
kesiminde buhman Mihver kuv
:retleri, müttefiklerin yaptıkla-

Dar/anın yıldızı sönüyor aıu ~) 

1 C • 1 Amiral Da.ı lanla Şimali Afnkad:ıkı A .ıc: kan 
ezaır kuvvetlcı J baş komut arılıg;mn ~ rası :.H lmı:-:tır. 

. ,. .. B~!l;<'\ sebep Al .r~! Dn:ıan'ır wnıımi vali s.fatiylt 
Roosc>elt ın so.yledıgı son nutkun Şımali F'raıMız Afrika.<;ı;ıda ya 
Y~lma~!!la marıı_ ~lmasıdır. Malımı olduğu üzeıe bu nutukt Ame
rık~ Cu~uıTeısı, Amiral Daı laıı'la yapılan anla.5malatın sırf as
k~rı .oldugunu ve başkfl hıc bir kıymeti bulıınma<lı~nı söyle-

janınnın gayri re ni filizlerin
den b:ridir. D.N.B. ajans1 bizim 
Anadoltı ajansına bir mukavele 
ile bağlı olduğu .i.ç;n hava<lisle
rini ancak o taI'ık ile bıı mem
lekete yay ... bilir. Anadolu ajans1 
nııı süzgecinden gecerek matıbua
ta tebl ğ olunacak haberler Ber
li111 kiif ı de.recede memnun etmı
yor.Onunicin doğrudan doğruy::ı. 
bu memlekci c b.Jdıklcrı ve iste
dikleri tarzda batı.erler yayabil
mek ca.res'ını bulmak için, giıya 
D.N.B. ile hiç aliikası yoknıu~ 
gibi, böyle bir takını. ajansları 
memleketimiroe faalıyete ge
çtrmışlerdir. Bu ajanslar D.N. 
B. den ayrı olduklarını iddia c
debihnek üzere onunla bir biına
da oturmıyarak başka b'ir ida
rehane açabilmeleri de kaıbil
dir. Fakat bu zevahirin hiç bir 
~eyı kurtar:unıyacağı tabiidir. 

caklaıdır? Şüphesiz ki hu tren
ler Alman ti.lme.nleri taJ?ıyaca.k
lar. Bunlar k·rne kar~ı kullaııı
lacaktır? 1taıyanın avuç icin<le 
tutulmasıııı kat'i surette temin 
gayesinı mi takip ediyorlar"> 
Yurroslavyadaki isyan hareketi 
büvük nisbette asker sevkine mi 
ihtıyaç gfü;termiştir? Müttefik
lerin ileride yapmalan melhuz 
bir cıkar-ma har·eket'ıne karşı 
şimdiden tedbir mi altmyor '! 
Yok!-ıa Bulgaristam bir hareh
te sevk için tehdıt kuv,·etlerin~ 
mi ihtiyac; vardır'? Y a.hut Bul
garistanı himayeye m'1 lüzum 
hissedilmiştir? Nihayet, Hırva
tistandan bir ay mücl<lctlc ge~-i
rilecek ecnebi askerlerin Yuna
nislana la...'1ınması da ıni.imkün 

Suikast Davası 
~~. ~ 

• ita/yada sivil se/erberlih 

1 it 1 l 
ltalyada Mu::;solini larafınd n ilan ediJcıı sıvil a ya seferberli~e 1ııgilteı·enin cevabı, Torino şehmıc 

değil midir ? 
Yunan çetelerinın cenubi Yu

nanistan ile Avrupa arasında 
biricik ittisal va;,;ıtası olan mü

Suçlulardan Sül~gman, şimdiy~ kadar verdiği bütün 
ifadelerin hepsini inkara kalkıştı. Milddel umuıni mü

talaas:nı •erdederek suçluların tecziyesini istedi 
Ankara 9 (Yeni Sabah Mu -

ha.birinden} - Suikastçıla.rııı. 

muhakemesine bugün saat 10.30 
da devam edildi. Şahit olarak 
dinlenilmesine karar verilen İ · 
talyan sefareti kapıcısı Kosta.n
tin Liberalidis çağırıldı. Ter • 
ciimm olarak Hariciye V ekl -

leti italyanca tercümanı Abdüs 
selam bulunuyordu. 

Şahit Libera.lidis.e yemin et .. 
tirildi ve anlatmağa başladı: 

- Hadisenin vukubulduğu 
gün ben İtalyan sefarethanesi 
karşısında Çan.kaya istikameti
ne doğru bakıyordum. Otobüs 

bf>.Jdiyordum. Gelmedi. Bir tak-
si ile gitmeği dü.~ünüyordum. 
Ta.m bu sırada önümden biri 
taksi geçti ve arkasından bir 
infili.kın vukubulduğunu duy -
dum. Taksi ile infilikın vuku • 
bulduğu yer arasında takriben 

(Sonu Sa. 2 Sll. l'i t<ıı) 

.. yapılan akın olmuştur. İngiliz ta:; yan·le:rfoin 
d~rder tonluk büm~alar at.tığı bu akın, aynı şclır.e yapılan ~·edinci 
hucumdur: ~e.şnxlılen emırnanıeden a0r boml>an.iım:.ın altına~. 
bulunsa bıle ışini terl<ede!1 ameleye harp sıra::;ında cepheden k:ı.
ça.ı:. as_kcr~ yapılan. muamelenin aynı yapılncağı, yani idnnı edile
cegı 'bıld'ırılmcktedır. Bu sıvil seferberlik J ·1 yasından 70 yaşrna 
kadar bütün crkckleı·e ve 14 yayaşrndan 60 va..~ina kadar bütün 
kadınlara ~a.nııldfr. -

Cibuti boşalıyor 

lşte bizleri atla'imak için ku
rulmuş .olan bu T.P. propaganda 
makineı::ı dalgınlıkla yukarıki 
havadisi tebliğ etmekle kendis; 
atlamış oluyor. Çünkü Hırva
tistanda bütün mahalli trenlerin 
tatil edilmesı için çok miihim ha
diseler cereyan etmesi lazım ge-
1'ir. Havadis Londradan yahut 
ib~ taraftan neşredilse bu
ram kasten Müttcfıkler muhi
tinde icat olwıduğu söylenebi
lir. F'akat halis bır Alman kay
nağı, Hırvatistan şimendiferle
rinde bir ay için seyrüsef erm 
tahdit edildiğıni kabul ederse 
artık bunun doğruluğunda şiip
ne kalmaz. 

1 C•b t• ı Fransız Sonialisi Cibuti'de bulunan Fransız ı:t'J 
1 U l kerlerin<l~~ 4~ subn.~·l~ 1500 ı~r da.ha hududu g~ 

'--- ---.....: ccrek Muttetıklerc ıltıhak etıruştir. Halen ı:;chir
de Vtchy Fra.n.sa.sına sadık ancak 4.000 kadar Fr,1m~ız a.sk("ri kal
mıştı!'. 

him bir köprüyü havaya U(]Ur- ============= = ===== ======== - =-=========== 
duldarı havadisi diin geldi. Sof- Almanya Fransa.dan ya.rdrm umuyor . • • ------------- ------------

i~t:~~~ ~i?.;.~:E 1 loEYMaOzaKnR:AB!sİeLJ0RCa~~dYYAaRlçl 1N0 D __ A_ ... ı 
gittikçe aıtan •bir mukavemet L il :ıt• IU 1 
kaynağı. Arnavutluk çetelP.l'i 
kendılerinden bahsettirmek ve- - 2 -

Şu halde, Hırvatistnnda, Yu
goslavyııda, ve umumi surette, 
Balkanlarda. neler oluyor ki lııç 
kimsenın şınıendlfcrle se) :ılıat 
etmes'ınc miı.;aade olunmıı~·or,, ı 
'l'renleı ne taşıyacaklardn ·• 
Hırvafü,+-an Şİ:filend~e.rleri han-1 
gi mal.s da hızmet ıç~n c:.alı..<sa- \ 

silcler'l buluyorlar. İşte Bat- 1 
kanlarda MihYeI in karşılaştığı 
daha. doğrusu sebep olduğu ha
diseler. Ta yaın.ı başımızda ce· 
reyan eden bu karışıklıklar, zu
hur etmek istidadını gösteren 
ihtilatlar h~r halde bizi çok u
yanık, tetikte ve h~ı~ bulıı~ı: 
duracak amiller olabılir. Dahıli 
zorlukları ölçerken bu ihtiroal~er 1 1 

gözümüzden kaçmamalı ve dtk
katimiz daha ziyade hudutlan
mı7.ıı1 ötesine münatıf bulun
malıdır. 

lliif;eyin Cahid YA:I~IN 

' Yunanistanın So n 
) 

), Ciünler l vı 
r T. Vasilyadis'in okUlUCUlanmız tn.ra.fında.n merak 

,.e al3.l<n ile okurum hatırahı.n ) akında. bitiyor. Bunun ye
ruııe 1 ıman lıarbind(! sonuna kadaı· bulruıan bir İngiliz 
sukwının aynı mevzu etrafında yuzdığı fevkalade ıııe
raldı 've hcyOOonlı lıatmıla.nnı neşretmeğc ba§lıyaeağız. 

L . j 

YAKI DA BAŞLIYORUZ 
-

- Haydi halk bahalun. Benim 11u"lP"da Mütt.l•kkre kmıı horp edeceksin 1 

Amerikalılar, iyi hu ulu ve lıeıncinsler .. -
ne yardıın etm ek istiyen k imselerdir 

il . A~erik2:. ~~nilince, herkesini im!{anı yoktu. Amenkada fazla 
:-ı~n~nde .butun okudukl.arınd~n, raklf.mın, hatta rl.itanlığın 
ışıttıklcrınden ve tahmın ettık- lı'ıle biiyük bir me\ okluğu 
lerinderı ha~ıl olma bi~ ?.ıefhu~ı ı ı::t.iphesizclı. Jt,akat bütün bıı za-
vardır. Bcnını •zanııeltıgıme go- "lf noktalara ı.ı- A k 
re. Aınerikada teşkilat, tertip b'r hı:n·;ı.a.lnr' u··ık~'lll~nb,. mfcrkı -a 

. t. d . ·ı . ' '·"" esı, lI (•\ a-vc ın ızaın .aon ercceae ı erı iade hayat k:ı) - · 1 gitı.ııişti. Yalnız maddiyata, tGk· . . ua~1 ı.~ ı. 
11iğe ve paraya merbut olan A- . J~mcrılr:ıJa yc~ı _!:hı_nya cemı-
merikalıların boş lafa hissiyata :i ctı ~a~.u ıi'l be.kı b ı bayran
ve eğlenceye ayrıl:ıea'k c;ok va- Iı~. hıss~ ile gı Uy?rdu.n. lc..,aka~ 
kitlcıi y0ktu. Orası sadece o~.anın msanları ılc hı~ım eski 
menfaate ehemmiyet verir. in - ~trny:uun msanları arasında bu· 
s:ınlan hayattaki muvaffak i _ ) .. kınlı~. pek bek lem •. ·ordum. 
yc•.Jel'itıir. deı-~esi!e ölçer, nef- Onun 1~1 •1•• bu ha:>'r'.·mlıktıı bir 
sinct.:n İ)a!"ka blı şey; dü;iinr.1t z. s~mpatı, b~~ ~nlasma .... e kııy
müt<"ı:t.·bbis, atıll,nn. m.ın:r .• - n,ısma ekbı~tı. ır l mkı An ı· -
prest kim""cleı dıyarı irfi. Aıııe· ka la kısa bır miişalıede aı·udıı
rfaalılar btı hıısusta. o kadar ;_ k' bu uzhklık, bu yabancılık \'e 
leri gitı:ıi;;;~crdı. k inf"~nlıl\:tıı.n ~:-ı a~r:ılık hı~ u i s'ıldı. _T lcı:ıTanlık 
karak adcLa b! mık.ine lıalm .

1 
bn az h:uıfl d \ e ,\ ermı anlaırıa 

gelmişler, fbi.ıiı l gibi f;miJcı il VC' S vme tutt Amcr k lıhırdn. 
üstüne yükselın.sh:rdi. Onl:->r ı V\' A'inctıka .h~yat1nrJa kııc:ıur 
daha Zl.yadc> b.ı er makine, bır..,ı g91 dükçe onlr rı sevdim. Çünkü 
RoD l ıdııer: l'.aptıl~l, nua hu· - ~-zden oJdul. n a 1)zim gıbi 
ran olınaiııak1 onları b r:ız U-·· .sanlar r,ı u l na klınaal ge-
'".fuı b~r adam gibi duşünm1;n t • (Don : s 3 s, <1 ) 
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h. l.'l/de bir elini tabancasına alıyordu çocuklara Mli"Lem/cketimücle 3 sene• l l Şehrimizde mühim miktar- münakaşaları 
Bdir Ben ..- ınlar var · her ea.baiı ya p ı a n y a r ı m a r L On ay hapse 800 lira para f" ,_ clü 

- Evet. Fakat ..,.,k iyi kail>- d da bize I d I ı R ihtiyacı ltarfıhyacak da •tok bulunmaaından 
• her g<.-ce burada y~- zeytın ve ekmek getiriyorlar. lııtanbul Yıl.ayeti Çocuk Esır- tuz sto1<u var ıat..,r • 'üyor 

nm. Yıne iyi ki burada bir de ç~e geme Kuru u ıdare heyeti dun -Son gü. !erde şehrimı:zın bazı cezasına mahküm edildi Son günlerde belli başlı bütıin 
Kapı yine açıldı ve Kalyopi bulunuyor s tl ' ·' t b ı k G • saat 15 d Ca"'aloğlundakı mer- em erın ... e uz u un mama • alatada Bankalar caddesin· 17ıda maddeleri ve bilhassa Ü· 

~~zan: Nasuhi.Baydar 
LJ ç bıı<,'uic senedenlıt"ıi cJe\'919 tel rar ";er gınii. Anlattıgım" z il tan h 1 tadır Ha b k • d' - ö d - ava ı va ımıı ne a e kez mnası da Eınnıuet Sandıg"ı · u ı ogren ıgımıze g · esıııdeki ma a.zasında on bin züm f yatları sür'atle düşmek-

ma.;alı on da söyledim. Fakat el · r ' 1 c I k t' '-' 2 3 lik li g mııt. Müdürü Reşit Ça.vdar'ın rei.slı-, re m m c e unuue - sene raya yakın bir meblağ muka- tedir. Geçenlerde şeker fiyatla- edelı, daha ne kadar sıirr 
ooği biliıwmiyen •e zaferle ne
~ liçiJl her fertree 
tükc:ııtlt"L gayret, ve f'l'ra;.:al iıı
teyen bu harbin-unda nP ola· 
cağız, diişüııc;; i biitiin d:"n\ıı
da - \e dünya litemll'kl'tlerİ ı/ 
l'aMllda lngii~ ht>r )erdd 
fazla - zihinleri lşg ı ;..ıi) or. 
.hıg11~ bet' yerdt·ıı fazla; 
çiinkii bıt baJıl~t.., baska rnraf· 
la.ı<lınh, sii2 eraı 'ılda ı • ıı l:ıll 
kru·ırHnıt,. Sttnıltt .1 ~, k ıııUi>" 
heıu \ d \'t• nıuı:ite.tlaı ı.ı sılik 
yaıd ıları gl'ldiği Jıal:Jı• l ıgilteıe 
ııarlıınK;ct- ıle lıı\.'<t11n ı'8 bil 
kunu a1wıçıl• konu•ıılup ·'asılı
yor. 

ııunw.n di odadan naaı.l P• • • 'Ltı·y.ı.cı "·-ıı acak t t k bili ka b cektık? ... - Bulg,a.rlar celince dıııha ber gınde top! ı.mıştır. .ı..u ~. Y uz s o u nde sattığı jilet bıçaklarında nna bir ııtikta.r zam meselesi 
bat olacak. Bu toplantıda üç gUne kadar mevcuttur. Diğer t&raftaıı ge- ihtikar yaptı,,'ı etrafında vaki şayi olması üzerıne bir""k ta-

B , bunu düşünürken fransıi. ı J s ..._ · •'-- ,~ 
Bulga ı el ki · Veznccılerde Hasanpaşa m--'rc- çen yı apoıııya. ve ııui.staaa .. ,bar üzer e cilrmü m-"ut cirler •-·~-n külli' ·yetı•ı mı·ı..--ca h mıyen Alman ay.,.;.. kalk· - r arın g ece enne ""' h 1 ...,., umırae """ 

tı KalyopİJlin yanın;:':..ı..-ı. inazııyor musun? sesınde açılan gündüz bakımevı tuz raç 0 unm.adığından mev- halinde yakalanarak Milli Ko- da üzüm alıp stok etmişlerdir. 
e~- lk ile 10 gün sonra Kasmıpaşada cut st klar artmıştır. Ve bugün nınnıa ma.lıltemeel tarafmıdan Bu [*''-·-'- ""hrı-=-~e ~"'·ıın·· 

teleri h d d açılına törem ya~•·cak olan Ço· ama 1 mem c ası in tevkii edib:n•" olan Andon K"· ->ı.+ • ...,,_ u".nı- atoku me·-ut-o kucaklamak ve opmelı iat&-

1 

- Tabii ide bir Bulpr çe- ç it 1 h nda 110 b ....,...,.. ...., uwo.ı '""'' 
d .. Ben derhal a.ralanna. gı'rerek u u u aşarak köylerimi- .- •··· •·'- bul k .,. •~A""""" ~~ ~ ·~ ouk Dispanseri, Süt Damla.sı ve vagon ._.... s ...... u unma tadır. saboğlunun ınuhakeınesi dün tur. 
onlan ayırmak isteyın· ce yum . zi ya.kıp yıkıp gıdiyorlar. Ve .. Mun" ak l•t v k~'-" ı k gundüz bakımevinin ıon =kli, a a e ...., .. menı e etı.."\ oeticeleııerek on ay h•,,...-, 8 A ruğıle 'be§Jmı vurdu. Biraıı - oradakılere de "yakında bizim .,.., t lht k·-• .....-v rzın fazla! ğı, bu yıl üzilın çocuk k rosu vesaire etrafın- uz yacını ~ .,..amıık üzere yuz" lira para cezasına \'e ı'kı' •y alı deledım. Fakat düşmedim. üte- olacaksınız,, diyorlar. · tL ~ m sulünün bol ve bereketli ol-d gorilsm 1 r yapmışlardır. He mer ve 1.t<bal vapurlarını tuz mtiddetıe m·"'azasın n k "'n. 
ki zabit te aramıza girerek va-ı Bu söalcr üzerine hı !erim u· k t L · tml t B 1 "" •~ ması doltı.yı iyle fiyatlar glin-yetı ıd:ıre J:ıunda.ıı sonra geııcl T" 

1 
n '" c ş r. un ar masına karar veı'ılmiştir. Ayrı. deıı güne d. roe.ktediı. on~ ll 

ziyeti düzeltmek istedi. Fa.kat yandı. Böyle harekctrer görme- merkc>ze arzeaılmek Uzere h.u- :ı yukl mektedır. Yükle. ca. cUrmü m hut sırası!'da ele -· 
ötekisı bana ma. halde kııllfua. mek için ulmeg· e razı idim. lşte 1 b l b' k d h numaralı sl:tındard tizünılct top-

t .,. rumurı ır }ıllık mesai pi 'lını nc'.:I' .pw- rın ın ya ın a fC • geç·,,len jiletler de müsadere e- 7 tı .. k~?e bir elini t bancasına. bunun i~ın bir çare bulup gene,! hazırlamı tır. Buna n:ızar:ırı rı , ge.'e..: k, diğerı de Kara- dılecelıtir. tan 6 kuruşa tılmı!rtır. 
goturuyordu fakat nedense son son defa olarak, ve vakit var ·. t 7 rd b · d z mınt·•·as 'h" Alakadarların söylediklerine 

k mevcu u panse e ir yıl zar ""' mm ı .. yacını Vazı·felerı"nı" ı·hmal ra c;e iyOrtiu. keıı, kaçmalıydım. Fakat nasıl? f a. 16 o !ıra sarfiyle 18220 k ·ılaınak üzere Samsuna gön· nazaran bu Lyat düşmesi devam 
Kalyopi ise varkuvvetile öte- Bu ııefer vazıyet çok sıkı idi. çocuğa bakılmış, 5 stit damla- derılecektir, eden memurlar edecektir.:___,, __ 

lıileriıı ısimlerini çağırıyordu., Meyda.nlıgın bır köşesıne çe- sında 17.900 Jıra aarfiyle 290 Çil· 
Nıhayet odanuz doldu. Fakat kilip, oturup dı.i.şllnmeğ'e başla- cuğa her gun şeker ve ıüt tevzi 
ne yazık ki onlarla beraber i.ln dım. Karnım da acık"?llıştı. Çan ed.ld;ğı, 3 gundüz bakımevinde 
tane t.le Alman inzibatı gelmiş-· tamda kalan biraz ekmekle bir 10.UOO lıra saıi 105 çocuırı 
ti Ufak ır sorgudan sonra be- kaç kunı inciri hemen y yıver- vardım yapı "' ., yıkama yurt

. ni tevkif ettiler. dim. Yavaş yavaş etrafı dolaş- larında 66v lira sarfıyle hafta-

Harp o;onrasıııa .kaNt !!'Mte
nı... l>u ıknn ~g!Rill ~ :Pteri• 
lllİ ılk iin<'l' herl>in ı ·"""" i· 
kinci ' e..,.<'t'de lıarıı HOnnı ... mn Vall Ankaraya gitti Cezalandınlan 

Fırınlar 
Be "!dfetk-r nr:ı"ı man7.ıı.ra.."fndıı. "' 

İki inzibat beni ıı.ralanna ala- tını. (Devamı vu) da 85 er çocuk yıkarunc~ oldu-
rak iimirlerine gciturdüler. Bu,.------------- ğu, diş dispaıı.;erinde 1600 liıa 
bir yüzbaşıydı. Başında g,ayet' Yağ m8ıtahllil· sarrıyıe 4600 ~ocnğun dişleri te-

Vail ve Belediye Reisi Doktor 
Lütfı Kırdar, vckiletlerlP. muh
telif işler etrafında. temaalarda 
bulunmak ilzere dün akşam An· 
kara.ya gitmiştir. 

Milli Korunma mablremesi ta. 
rafından 17 gıln evvel tevkif e
d'lmiş olan Cün.huriyet Haloe 
Partisfi Feııeı nah:ye~:rin Ka
ı;p Muslıh ddın matıa.lle.ıl lhti· 
var heyetiuden Hıı.ş1nı ve Mu
zafferin halka dağıtmak üzere 
aldıkları karneler iızerınde sah
tekarlık yaparak 37 adet kar
neyı zımmctlcrine geçirdıkleri 

lediye teftiş heyeti dlh ııılr.t) ..t. lu,l(ilız , urutd•.tsmııı "' .. 
şehr n muhtel f semtlerindeki letd; !lV · .ık>nDi · t .. min Mılm•ıt 
fırınları umumi bır kontrole ta- gorıneı, a.rrus.ındtt ıırnmıık ı 
bi tutmuştur. :<tn• ır, r kr .ule~ ız. nııaa ı· 

kısa saç, yanakları kırmı..ı, dol daV'i edilml!J okluğu, Bakırköy 
gun vücutlu orta boylu birisiy-1 terinin nazarı doğu.mevinde 4000 lira sarfiylc 

Yapılan kontrol neticesıncte lan da lia•e Pttııf'lı\ ·~ ki tıı 1 
'-· le.,., l'nbfü• S.·iıcJOl 0a it wtoıt .. 

noAsaıı vezuıli ekmek ~at<ı.ıı ~ 
di. Biraz bıldiği fransızca ile i· 184 doğum ya.pılmlf, mevcut iki-
fademl aldı. Sonra ba.şka. iki dik/ıalint! aşevinde 5GOO Ura sarfiyle 9:; 

labiaarJ r idaresi t;ton, Harrmv, Kugh), Mal· 
Mevkufen mahkemeye çıka- fırın )~!dırım c~zMına ~arptırıl- hut•Hrıı;h w ı .... nwrlcri ııwkteı•· 

iddıa edilmekte idi. 

.tlngfilü nefere teslim etti. çocug· a ha.kılını$ oldug· u, "'~. 
On be 

• l•tanbul VıUıyetinden tebliO olun· - .ı.:.uıçu 
ş dakikalık bır yoldan köyünde dikiş örme evinde vU- Mütedavil serma1esini 

artırdı 

nlmış olan her ikisinın de dün mllj, 2 fırın da 1'\.lll Korunma w.r,ı., Fi ısı~rilıııiR, halkın hilyıik 
muhakemeleri sona ermiş ve mahkemesine '~rllmı~tir. ("0~1111hıı1uR<·a INrl.i.ıw· 1t«ınla11hf'-

ııııııra eski bir kışlaya vasıl ol· muttur. cuda getirilen çamaşır vesaire 
duk. İçeri girdık; biraz sonra 1 - l\lolll 'orunm• Kanununun ile 800 çocuk giydirllnıi• oldu· 
birka.~ subayın bulundukları bir muaddel ı• uncü mlddes!nın 3 No. ğu, Divanvolu çocuk kütüplu;.
odava giroik; orada üstümü ba· ıu !ıkro<ına musıenid•n gerek ken· lltl8 nde ~ lira 118.l"fiyle giin
şımı çantamı iyice aradılar ıı~ dllerıı:ıe " gerekse bJ '"" aıt de 120 çocuğun okuma ibtivacı 
ismimi aldıktan sonra beni bir nebaıı m•h •Ilerı tAsır •<!:Ya t.»liye ile ikindi kahvaltısının karşılan· 

kendilerinın bu işte bir su'ıni· -~- ı-i daınıa lfl'l( ... nilın;.; w bir ne•i 
yetıeri olmadıgı a.nlaşılmı~. yal- Altın fı"atları uııım.ıı ""Hl;l)a ft.).ık ı:ori\lnıi"' 
nız vazifelerinde ihmalleıi <:1;Ö· olmaiarıtwl.in ıiolıt\ ı Ar ..toı.ra* 
rlildüğlinden ellışer lira para' Dnü b r altın a1 liradan ,.c <kmılı'ıı i<ıarecıwrc·;. icr" ..ı11ıı.•1" 

meydanlığa götürdüler. e1ınek lll Y e Y•i ı•t hsal eden dığı ve bunlardan başka Diroa-
Orada. belki iki yüzden fazla 1 yatı m 1 •Yl•yen, nye ve Sarıyer çocuk babçelc-

Öğrendiğ'imize göre İnhisar
lar Idare"1 iptidai madde, mal
zeme fivatları ve işçi ücretlerin· 
deki yükselme dolayıslyle 44,5 
milyon liralık mütedavil aetına
yeslni 63 milyon tıraya çıka.mı~ 
tır. 

~ına ma:hkiı.m edilın k sure- bir gram kiilr-~ altın ıia 120 kıı- l~ir hülmnn'1. lar-Lmın, milli ııh· 
tiyle tahliye olunmu~larclır. ruştaıı mıı;ırr:ı le ıtiirmU~tiir. ı l11kta ,.,. 11tilli filelıı)11t1a ,.ilin· _______________ :._ __ ..:.._:..:.....:...:.:.:=.:.:.:.:.: __ ' ını·z ı .. .ır1ec r111- oia11 -

nıt ıti '" miiMbl't '"""" i)lfo -
ıırnı..,.tanltıl;l.ıı, ikl<.....tt hayatı genç erkek bulunuyordu. Çoğu- ıne t.ıbı h k k• "" rınde de 7750 lira sarflyle gün-

nun sırtında. hala Yunan askeri 1 393 ••Yılı kJrarın de 100 çocu~n oyı.m ihtiyacının Suikast Davası lt'r h ıııt.ııı k-nı: "'"ıtaıa"nnı 
daıııı.ı ) t·ııı""ıMt-••rt'k )1trtdılt(lla• ünıfonnası vardı. 1 ııazel<'de nl!Şri olan giclerlldiı!ı \'e bu suretle 942 yı- Fakir lslebegtJ 

sıcah gemell 
ra ltf't till'lii .. ,ı;ıcıüı. ttnki\11 ve Onlann arasından geçerken lı zarfında bu mesai ıçın 81.114 

birisi sordu: 181 vey• lira sarl'edıldi~ te9bıt edilınış g11rııtu11U wn. ııwrka ııiU-'iıl 
ini" mı siırdtl:.ı..rı tılr nıemlfolı:..t• 
tır, lkı •-flllrı 11tı)~ dh11· 
Dtn t'n hiıyiil< lıııj111tıık>tlllkla· 
ne.,.), birı" kttrnım, ..ıı.... ltlj{il· 
••·t. .. ı:;il11ır n ll&l'tıtt'tlt-ri .... olııı • 
"" ohun, ~alBtın., 1<11111 ıı~· 
ılıırnıak lii1:ımıu lııdind.- dahi ı~ 
"' dı politikll.SI .... hakim oltnali: ....... 

- Nerelisin arkadaş• ları her ay mı a ye tır. 
- İstanbullu; gönüllü gelmış mute3"ıp y;n Ilk on be gunü zar- Orta okul ve liselerde oku

van fakir talebeye Kızılay tara
fından her gün sıcalı yemek tev
zi edılece~rri yazıruııtık. 

Müddei umumi lddia•ını serdederek 

ti rında mahal n en bUyUk mUt:kiye m. 
_ İstanbullu mu? m uru mai<b\" rnuk•b<l<nde ve· 
_ Evet.. re<:ekler U r twyanname le b ldir -

- Peki, .. ereye gitmek i1ıtl • meııe m r tutulmuşlardır. 
,..,.-dun? ı - ıkı t: ha olarak verilecek 

- İstanbula~ beyannamelere dercı m~cburi huswt-o 

- Buna imkln yok. ıar eunLard 
- Neden? (a) i':'ebati yag ısııtı..-.al veya pır;-

- Çüakü Türkiye Rusya ta· n:t y:ı~ı mal eden >eya edenlerin 
nfından istilaya. uğradı. tic-ori un ""' eya öz 'e uy dı ıka· 

- Ne znman ve bunu ai:r.e kim metdh •d 
8Öyledi? (b) 1s ıhsal ve ln1al vasıtalarının 

_ Geçen hafta. Bunu herkes bulunduıu nıahal vera maluıllerin 
biliyor. imanlar söylüyorlar. sarih oow I~ri , .• bun! ın tfi rha· 
Onlar bize hücum ettikleri sıra- ne, fabrıka gıbı vasıtları. 
da, öte taraftan da Rusya Tür· (c) !sııh l olunan ya~Iaı ın , .• ya 
kiyeye .bir llltimatoııı vermiş ""! ptlan pirına >Oıilorırun cın "• nevi· 
bunu müteakip memleketi işgal lorın• ı:6r• ayrı •:Yfi mlktarl•rı ve 

bunl.liilrın "i9 15 lerl. 
etmiş. k (ç) Bu ya ıarın kim• \eya jm-

- İnanmıyorum. lere oıt bulunduğu, 
- Neden"! 3 - Bırtnci madde mucibin e be-
- Cünkü Türkiye böyle bir 

vaziyet karşısında. muhakkak 
ha.rbeder. Ben onları iyi bilirim. 

Bu SÖElerim Uzerine ka f31111 • 
daki sustu. Sonra ııözilme de • 
vamla: 

- Ka.; günrlenberi buradaaı
nız? 

- Dört giindenberi. 
- Ne yiyorsunuz? Size ne ve-

riyorlar ~ 
- Hiç bir şey vermiyorlar. 

Bere!ret vers'>n bazı ihtiyar ka· 

yana tiıbi tutulmuş olan zeytmyR'"'
larla pırina 'e pamuk yağlarının 

9ı'a 15 Ierıne 393 sayılı kaırard.a yaz.ılı 

değer fty:1Uarırun tedıye;I mukabi -
linde hU ümM.<,:e satın alınmak ü1..e-
re el konulmt tur. 

4 - 393 ~yılı kararın n~ri t.aı;

hinden ş diye kad<lr yuliandaki ta 
rlfat dairesinde cinsleri ~ö terilen 
yağl rm bc?'annamelenn henüz ve-r 
mamı olımlarııı bt1 ayın 15 ınoı ıil· 

nil akşam n;ı kadar mahallin m bil· 
.Y\lK mülk ve 1D<11NJrW'la te•dı eyle • 
meler! lüzumu tebliit olunu . 

.._,.lanll tamiri 
E.aki Eııerleri Konuna Elıcll· 

meni iir88ı dün Arkeoloji M'üre· 
!eri Umum Mlldtirü Aziz Oza. 
nın reiabğııırle htihin yaptJrd! .. 
ğı Rumelihisarı ve kaleleriA tet
kiki i~in Rumelihisanııa gitm1ş. 
!erdir. 

lsta.nbtılun 500 üncü yıl döııU· 
mü münasebetiyle Fatllfın bu 
k.ıymetiı eserinin ta.miri içir. 
tetkikler ve keşif yapHn hey~t 
bu sa:hadaki ra.porun·ı birka~ 1 

güne kauar Maarif \'~killlı!'ıne 
1 

arzetmi~ olacaktır. ı 

Tamıra.tııı betmnetıal birk•ç ~ 
yıl içinde ıkınal edillllffl idn i· 
cabeden tedbirler alınacaktır. 

Çiçek Aşısı 

Bu münasebetle dün Vilayet
te alikııdarlal"111 işeirakiyle bir 
toplıı.ntı yapılmıştır. Toplantıda 
ıı:aal'tf Müdürll Mllhstn Biıwl ve 
lıse m\ıdür\erl hasır buhımnuş
tur. 

A.ıı ocakları reiai 1ııtanbu.ı 
M:atıusu Sadettin Urıuı'ın rtya. 
setı altında yapılau bu toplanb 
geç vak~ kadar devam etımıı
tır. Topl8.ntıda. okulların erzak 
ihti:va"ı ıle fakir talebe adedi 
tesb.t olunmuştur. 

Yağ /iatlan 
düşüyor 

Çiçelı: a.ş1S1na büyük bir elıea- Şehnm:ızde sadeyağ fiyatları 
miyetle devam olunmaktadır. düşmektedir. Trabzon yağı 3llCJ. 
Sıhhat Müdürlüğü merkes tdıf· 390 kuruşa kadar dütmliftllr. 
kilatı ile bir hafta zarfında 311 Diğer taraftan son gönlerde , 
bin vatandaşa. 8f1 tatbi ketm-· 19lvımize mühim miktarda. Urt.. j 
tir. Şube teşkilatla.riyle yapılan yağı gelmiştir. Bunlar toptruı ! 
aşı miktarı lee dünkü güae ka- 460 kurwıa ııatıknaktadır. ı 
dar yoo bın olduju tesblt edil- : 

1 
ır1ıFştir.. _,,_ Parti Vilrtyet ltotı,rui ayın 1 

aaliyete daha 15 " ... , müd· . l ' 
detle devam edlleceıfi alakadar- 22 sınde yapı acalr 
!arca bildirilmektedir. Bu on lıeıı Cünrlıuriyet Halle Partisi Vi-
~ :ıııırtındıı. aşılaıımanıı• tok !ayet kongresi 26 Birinc'ıla\nun 
bir 't&taada.ıı blrakılmıyacak· salı günü saat 10 da Flıniııönü 
tır. Halkevi •alonımda yapılacaktır. 

•uçlulllrın tec:ıigesinl /atedi ı 
ı Ba,..rafı blrinoldo) bunların kadın olduklarını söy-

15 metre kadar meııaie vardı. lemıştı. 
Koştum,. Alman sefareti ~ltibe· - Kadın W}a erkek olsun, 
sını_ ~ırı , .• kansını l!'ördum. acaba bu kac;lln adamlar, bır 
Sefırıa Uııttı !)aşı tol i~ındeydı. RltC iıtlem<!kle'\ mUtevelilt mi ka 
İtalyanca yaralanıp yaral:ını;ıa· çıyorlardı. yok a korkınuı;lar 
d.ııtını .l!!Ordum. Yaralanmadıgını ınıydı? ı 
soyledı. Bombanın patladığı ye- - Kanaatime goı·e, bu kacaıı i 
re baktım. Bır takım et parça · 4ahı hır ltorktukları ınn ı...ıt'l· 
lan ve bir de ayakkabt bulanu- yorlardı 

yordu. Bll 81 rada polıa ve ııeltıta . Bund~n sonra teı·ı·iınıa ıı F:. -
kuvvetleri de vak'a mahalline ref vasıta~ıle ~ahidın ıfa<lc:ıl 
geldiler. Başka bir malfımatıın SO\ yet ma1Jıt1nlara aniatı:dı. 
yoktur. v 

Reis Sabri Yoldaıı sordu: 

1 

e sahıde Ur diyerı•kleri olup 
olmadı~ "l>rulılu. 

- Taksi hangi tarafa doğru Pavlof: 
İldlyordu? T · - ~ahide karşı bir •uaiim 

- akıi Ça.nkayadan şehre; yok, ba•ka bir <llyecpgım var. 
doıifru gehyordu. i R · 

eı•: 
- Rengini hatırlıyor mu.,qun? _ SÖyle bakalım. 
- Hayır. İçinde <ı<>förden baş - Bu hıı>U•ıın naı.arı dikka· 

ka ki.mııe de yok1u. te alıamMını bilhasaa rica <>de-
- İnfilaktan evvel elinde kır ı·P,ğim, hooiııede ne Fon Papen 

mızı bir paket taşıyan kıınseyi ile kaı-ı~ı. ne katıbesi ve nP de 
gördün m11' ııntıit Rıfatile dınlenen ikı kız • 

- Ha.yır gönnedım. cağlz, Vekalet motorcüsü elın-
- İnfillktan sonra kaçan, de kırmızı bir pa«etle giden 

koııaıı kimsl'yi gördün mil? kimseyi görmediklerini söyle . 
- tki kişinin Fransız ııefa · di, Bunu ıoöylıyen yalnız şof.irj 

rethanesine doğru k04tuklarını Falı,rı Uçardır. Bu şahit böyle, 
gördüm. Fakat bıuıl11nn kadın, bir adamı gördüğiinii, ve biri 
veye. eri<ek olduklarım tayin e- talt8tnin ıı ~tiğini ve ıc;indP Kor• 
df'lllem. Harıcıye Vekll.letı mo · nilofun bulunduğunu ııöylerli.ı 
törcüsll ile kal'Şlla.ştım, O bana Bu ~a.hidııı ifad.,..iyle diğer bii . 

tün ~ahit! in ifadf'Si ara&1nda

lnıı;llQ htı~I< f'lkiınntn hlorp 
M>llrıto .............. IPl'İ\ ... feıılı. ilı:,ı• 
lt·nmo-.iıııe """'P ;., R İtlftillf'!1! 
hu "'1reıt• bir ""'- ._._ ... ,. 
tikh il soııra hltrlıe \'C! mıııı.ıriıı· 
,....,. wMıııı: Mıh' l'r nrklklıırı· 
11111 it<\• bit .... tt..ı.ı;ı. tanımu ııa 
~ı ,\ 11 hÜ<İlllİ) O"t i P1>1mk- ' ır · 
t111"!<tnıl" hıırhi 1ıtt1.ııı l'lmitı ,,. 
len '"ıtill<'l'I', Amı•nka 8irı,...· k 
"'" 1Ptll>n)1'- :-!m )'f't Rmn-..İın 
miıll«tllQ Olarak IMtıı;ün k~~ 
htt'tllıll ktl\ \'Pıilll' Rimıt'f)r l'tt ıı.I 
t t ılnnım.t ı .. lır fıLkat ,., nıa 
kıUıir llllhl"tW..' lııp oİn.·•" 
\t" lı-.-mlıanıu \fJIWıc'l'"ÜT. 

Ar;stıokrut, ı~ı'"' ,,. M.,r. 
laıfttil k1ıtıllt'rt-ı n erta ıı..ııü 
) 11rt.lıt1'1 bu k..,.hı Ilı ı .ıııtıl k.ı r· 
~•1l<t.ı k .. ndt kı :ıdi~lıl<' s;,, w ıoır 
sııat s .. nnu.k ııel• tehiıdlr :' 

- Bir A Httt>a ım-mk-1«-tı ol.•· 
r.ık harln hu lııdiildt> S<ttllt ı•ttlır· 
ntrk \ r bit ıızla'411ta\" " ı ın.-lı - . . . ,.. 
m...ıfaatlet nılt" tha.h:ı u .c.ıın ıl • 
ğil midir? · 
~t" hıı -ıi """uılu lreh&h,. 

M.ra o!d.ıı:tı iı:lıttltt ı.ı ıııı:ilh'rr. 

1
. - Payıtahtımın sokaklarma 
kadar sokulmak cesaretini goıı
tereıı ı..ı sihirbaz bozuntU111ma 
yüksek kudretimı anlat! Oırıı 

1 
kahııxl'· yerden yere vurduk· 
tan, biltün sibırlerini bozduktan 
sonra ıaadece benim çi>ıneaim o'. 
duğunu ve asıl bende daha pek 
mUth ş kuvvetler olduğunu lı:en 
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1 EBU ALI. SI ... N. A /Nakil .. iktibas 
hakkı mahfuzdur 

ll'ıhırl yapmıştı. 1 
~'akat hbu Ali Sioo, buna 

zerre k .:.ılar ehemmıvet verımı
mı~tı. Hemen o da bir efsun O· 1 
kudu. 1'::trafı, ı saran ateşler sa
nıyesınde gül ağaçlarına dön
dü. Abdülmultalip bu duruıtı 
ka.ı.,,ısında müthi~ bır hayrete 
dü..<nniiştü. Eb'ı Alı Sina unun lıu 
hayretim gıılcrek geyre<liı·vrd•ı. 

ki bu fark liıtfen zapta gl"t"iril·) 
Sıl'I. 

Bunu mUteakıp Kornilofıııı ne 
cliyecegi soruldu. 

Korhilof: 
- Evvela şunu söylemek ıs· 

ı..rim kı infilaktan sonra ber .. 
hav;ı olan şahsın kemik \'t? et 
p.ır~a~ı ve elb;se ve mendilıni'l 
ııarçaları bulunmu.•ttır. Fakat 
Fahrı U-;aı·ın söyledi i glbı kır· 
mızı bır örtüye ait ortada bir 
em re Y"kl ur. Halbuki eksper· 
lerin raporu hep bu beyana l ti· 
P.crir.(' ı tinat ctmektediı·. Onun 
için y,ıııılaıı tahkikat kum bır) 
t mel llıet ine kurulm uııtur. 1 

<h llsrp .mırıı...t ll:ıı.l,11'11ıı ıııtt 
nak••• yapıldı~ı Jtilri ti'flloır' 
kır ,.., llllftnlllkl.ı•tır: lk .'lllth , e 
~ttın_aa !llllıad.& Bto\Mtığı' plll' 
m, "1yUi ,...hınl.ı 11\tıl. hk!Nill 
hıı.rp NOD~l\d:ı.ki l~ hol ~1 11J,,. 
111 gibi ... ( ~ ır.r ııroı:,l".ı ııııı 
1-ıiT Il:trça"1 olan Ilı \t'rl ı:,r ıııa· 
nınııı <lrl"lı: 1 tatıııkin • 1 ıt~bı ııl· 
nw<ı ll'klit"I hııgilnl.li , .- 1-.11.ıkİ 
~tiınaı kn~ı. :ılıı.ıı sllırtlı:ı...n 011· 

lml!'k ic;i ıd.r. JI. t.-lildrı:.ııı 
~ sonra ... :.daki ı iıfr ..,i plıı -

1 
dislne sö emeyi unutma! 

- U ıtznanı efend m. 
Haydi bakalım. Giister 

kendini! 
Sihlrbnz hükümdann stbiriıaz 

ı;önıeZ'ı doğruca dağ'daki mıağıı.
rayı boyladı. İşte hir mıHıafı
zının elinden kaçmaga. muvaf
fak olan şu sılıirbaz bozuırtuııu 
•ouraya ıgı.r.nuş bulunuyordu. 

Hemen bildiği efswılardan bf· 
nni okudu, sonra: 

- Ey silıiriıaz bozuntusu mey 
dana c;ık bakalım! dtye haykır· 
dı. 

Ebu Ali Sina bu &eıil duymuş 
ve dışarı çılamttı. yerinin naSJI 
meydana t;ıkanlıhinu dlivünli· 
yordu. Her ha.ide bunu sihir 
kuvvetiyle bulmuş olacaldanl:ı. 
Kar1j16Ulda çöyle gençten biriııi 
gtıriıDce şaştı : 

- Beni çağırdıaıs? diye s 
du. 

- Evet, seni! 
- Ne istiyorsun lwı•W-? 
- Sen ICimsİD? Kimin ---

sin? Buraya seni kim gfüıdınll? 

Maksadı ne idi? Ne yapmak 
fikrinde idin? BUtiin bunları 
doğruca söylemelisin. Yalaııın, 
do lamın benim karşımda para. 
etmiyeeeğlıı'.i de bilineni ısterim. 
Onun için her şeyi apaçık ve 
doğru olarak aöyle ! 

- Mademki bana bu sualleri 
soruyorsun, benim de aeııin kim 
olduğunu bilmem Iii.ı:rmdır. Sen 
kimsin? Ve bQna bu sualleri han 
gi bak ve salilı'iyetle oruyor· 
Mm? 

- Ben bu felıir hükiim.dan· 
nın hususi miişa.virlerindenim. 
Nüfumm bir vali nüfuzundan 
yüksektir. Herkes bana itaat e
der. 

- Faluıt ben ne bu ıoehir hal· 
lı:ındaııım, ne de hUktiındannın 
t:ebeasmdan. 

- Fa.kat büyük hUkümdan· 
mızın topra.klarıııd hl nuyor
sun. Onun için hak l. J:.ü ün 
çıpla lrlığı ile söylem 
na mecbursun. 

- O halde söytiyeyim · Apım 
Dıu Ali Si»ıfır. Yaşadı=n 
....,,eket~. 

- Fabt Mısır buradan çok 
uzaktır. Nasıl oldu da buralarda. 
btı luiueywııwı? 

- Ben Allahtan, beni dün
yanın en aptal ve sersem insan
larının yanına götürnıesini yal
vararak diledim. Bunlan görüp 
kendileriyle alay etmek istiyor· 
dum. Tuttu, lıenı but":'ya getir
eli... 

- Vay, vay! Demek Dizimle 
alay da etmekten çekınmıyor
sun öylemi? 
-Hayır! 

- Fa.kat bu sözlerle kendi i· 
dam hükmünü ınızaladığının 
farkında mısın? 

- Ben hiç bir şeyin farkında 
detllim. 

- Belli zateıa ! Şimdi sama e· 
mir veriyorum. Benımle beraber 
ııehre geleceksin! 

- Niçin? 
- Sen adi bir falcıya bir ta-

kım sihiriıazlık numaraları göe.. 
termişsin. Hükiiındarımız sihir
bazlann piri olduğundan bunları 
görmek istiyor. 

- Ya. gelmek istemezsem• 
- Gelmek isteyip istememek 

elinde değildir. Salla en halisa
ne tavsiyem derhal it at et.Mk
tir. Çünk!i hükümdarımız itaat· 
eizll!rlel'den katiyen hMlanmaz. 

- Hükümdarınızın sihirbaz
lıkta ne derece ileri olduğunu 
ögrenmek isterim. Meseli sen
den deha nu iruvvetlidır • 

- Elbette! Ben yanında sıfır 
kalırım. Onda ben:m bılmediğım 
ve yapamadığım pek biiyük ma
r!fetltt vardır. Esasen beni ve
tJ><t:ren de Aendiııidlr. Dünyanın 
her ke den birçok sihirbaz. 
la.r gelirler, ondan denı alırlar. 
Anladı.n mı İIDdı ? 

Ani dım. Ve yine gehlıiye
ceı{ım. 

- Gelmezsen kendim ölml•ş 
bil: 

- Beni kim oldürect'k? 
Ben .. 

- Nasıl" 

- Onu, camıu vermeğe baş-
ladığın zaman a.nlanıın, Şimdi 
sana son defa 90ruyorum. İta
at edecek misin? 

- Hayır! 
- Pek ala öyle iı;e ! Cayır ca-

yır yaıı da, aklın başına gelsin ı 
- Yak bakalım! .. 
Abdülmutta.lip bir efsun oku· 

du. Brı.lenb:re Ebu Ali Sinanın 
her tar rı te!I ıçlnde Iraklı. 
Hüklimd rın talebesi en ziya· 
de güvend•i! ef~un•ı ltumllll ve 

Bu m ınzarn k·uı:;ı·;ın·dU Ab 
di.ıi.ıı1uttalıp ~ı~umı~ kalnııŞtı. 
O, c·ıiııku lıav tında bu kadar 
biıj uk b r ma:lıaret görıı.cmı .. 
f, ıabıını ı adam, etrafıııı ,··ı~-
n bıılu I' alevlen uu_,ı. 
ra . bır kuvvetle dı ı l ıJ 
~w; ... ına v l ctnu.-

b!.ıu .\ lı 
u7.tıo mu , " 
ra 9<11 du. 

Ntu;ı.. t "ıl ı t h i' ;:nıd~· 
rın yanına goturmage ,lı· ıc~k 
mısuı.? 

AbdUlm.uttrılip &Pnı :ıcam'
yol'du. Bu tııırareııgiz a<la~·,hn 
tımienbinı pek Urkmüştti. ~·a
kat ausınak ta olmazdı. Bir şey. 
lı!r söylemek. bir ııeyler yat1malt 
f krlnde lıli. Aklına liirdenbire 
h ıkümdar ''eldi. Böyle vanıa ~ 
hir . ihirbazla. ancak oııdJ.ıı da· 
ha yaman bir sihirbaz b:ı..;;a çı
kardı. En iyisi onları hükümdar 
la karşı kar~ya. bırak ;., 
bir ıı_..... ~ek'ljp ınücadd 
ııi seyretmP.k olaA:'aktı. Ebu 
8iJI& tellra.rladl; (Dev•mı "°') 

f .. ; burudıt Kornilofa hit:ın' 
(" ' . 

nı r.;.•, bı'I" utta nı '·•u ant ak hır 
nıuıa.'t'ke ola.-,.ı:;ınd u ı! ı . ı. 
harı., liı l<C">llK'Ji fikı :ıı. • 1 .ı 
lnı.ı.;ına m• yd:ııı hınıı.ıı •. 

""' ı-.ulhun ı:a..~ıl tt:S ,d~ıt u1 
<~-ı:mı lngAlz J nrtıl· la '· .. 
r(}lnlt'k mıı.lı•.tdıııo 
1.ulır. llu t~ıtl .. ın 
mült' r ı. rebıl ,., 

ıfadesine bir r n ı. ıı rl) Lf• u• ııı • 
~ nız \·ar n11 ~· lal. ın.ı udilın \t· , 

li<vır yoktur. "" ı .;.•n :l."<l.ı d• ı 
A' l•ı . tırnan ve :;ıı v:ııaıı ~'' lnr" :kırı ı, ı, '". , 

da '"'ı; tc knrRı bir diyet·. klerı: ılt •ı ve ı, LI :ı eh e ~ ıı ' 
ut. tıkıaı. ı söylcdU.rr. B,. :aılct' ı nuN:·:wkJt• ııe ,~ t,,ı:ıı 
dan sonı a vukat akir • lıiHHr. 
nın kaydının barodan silinmesi lıı:.,:11 «Mı• h'1t'jl ı;ı,; ıı •·ı" ı· 
hakkında mahkeme tarafındlın mı it; ı, ııf.:, ~ aı.ı • .ı.;ı ı .ııı..ı.~.ı"'" 
Ankara barosuna yazılan t~ ke- lan lın hti~k .ı.uiı~··u t L 

re~e gelen cevap okundu. Bu ce ·-Ast ııı_ı •. 
v la Şakir Ziyanııı adııı•n i . !""!!~'!"-~~'!'!'!"!!'!~~~ ... -~ 
lil\me i sebebile Adliyıı \ · k !e
tinden yazılan tezker e ba • 
dilmclcte ve Şakir Ziyanın gös· 
tc nıiıı olduğu biiro mahall'!1de 
bı ·az.ıha.ne bulunm::ıdı• ı, ıki•ı· 
cı ıl~fa olarak gösterctia bllro . 
nun <la bıtt ıkır buluııo:n dı~ı 
~ n o un ktı ve ıc· bıı ·ı ·i' -

re muamele yapılma ı istenmek 
teydi. 

BARONUN TEZK!i";RE "l 
'l'e"1:.rc mündericatı P vlofla 

Komilofa anlntıldt. 1 urıııl : 
- H :ıoor aldıgııırn göre a u· 

kat Şakir Ziyanıı bıiro'.<ıu 
(Sonu S.:.. 4, Su. l del 



DE~~z~~~~~J~C~J,AJ\~~DA ı ı ( so~=:~mrn·~~·.~:E~:l.~:EI ıJ) 1BEB8#:8&8 J 
· 11 · •o e• ı. F ı.aı ıaıa aıar'-"'ier ~ 

-2 - Ankara H • s ll yu~ taarruzu ran_sanın l t1t1ata,airee1ı 
Aıı alılar, iyi ha11ıu 11e hemciıısleri- elde kalan -· -
lfe gardım etm~Jı ldlgeıı kimselerdir J.llllii\r1il ~::llar-". hı"'1/lfll kaybettı• don anmaSl- Ycuan: A. C. Scl-afollfi 

(Bqtarafı birincide) Ve ihtiyar profesör kolunu o- 18Ü88 V81 itecek ~ 
t'rdim. Amerikayı bana A:med- muztarın <lan dolayarak taLU ve B T l kalılarm kusurları se\l' gWel' yuzuyie bana ferahlık ve tallsllat I..cmdr 9 (AA.) ,....... Rus ~p- ş tl tli muharet>eierden sonra. oraza:n e\ıfik. merhum an ... 

Gördi.ım kı Amen a da lakayd d · v ordu. hes i;ı biitun ke:l1mierınde Al- ku"'etlerimız tarafından geri Banlarm listesi latırdı: r.. 
trenler rötar ıle geliyor; gör- Amer kan halkı akkında ger. m rnu e i glamla~- atı'mı~tır. Kuvvetlerimiz, bir - Bir valdtler Galatadaki At.ı · 
düru kı Amer k .... trenlerin ıı- çekten br mu bbet h le _ m k a r. Buna ağmen Rus1~r m·ır.tar esir, ganaim almışlar ve D81Jredllll merika tiyatrosunda kantoctt-
Ban hazan munt:ızaın yemek yı- ıner kad n a rı nı. H St Iıngrad bolı;esınde terakJd- 4 d1;ı::man tankını da tahrip ~t- v~.ı ~ luk eden Ame1ya mı, Despina 

l d ~ d ~mgton, 9 (A.A.) _ G""'- "' Yenı yor; gör tim ki Amer"ka k ve t ıyeli eı Kay etmege evam etmekte- mifilerdir. ~ ...- mı, :»·mdi ısmini bile iy'ce ha-
tre ılerinde hl m t pek yavaştır ted r. K dirler. 72 saabttenOOI'ı mukabil Bııyük Don kıvrımında zırhlı r, T()uloındaki fllonan dı- tırlaınadığım, bir şantöze deli e 

1 -3- ı Al 1 ~a k lan serbest Fr., .. ~ıı ..... al uşt 'El"-.3 ve fenadır. Gördüm ki Amerıka ti pek zıy de. s0 .. arruz arua u unan man ar tcı:,;killere mensup el bombacıla· ı.- .... .., ı.u.L m um . .nöUln, işin farJcı, 
rebe d .. . ı rl w uo.rp ~!erinin isTttıl..W."'- bu- '-'- . 

tr ı lerinde su b&rd ğının içıne r M.Rgı bır kit a ye uzme e e abır rı karşı hücumlarda. bulunmuş- 1 ~ ...... ,= na varmış, ttt:nı adaınakıllı :vo· 
k'r buz dolduruyorlar; gördi.im adres so a.k gi.'bi yahut buna ar sürmektedirl~r. la , d'ışmanı mevzilerinden çı • ı:~=~:Jrri ~ yaz- labılmek ıçın karşıma oldukç~ 
k Amerikada sokaklarda ve hat lbm:9er bafb. bit' şeı:,> cin bir •JeV'in garbinde iki taraf b'r- k !ar ve el bombalarile 6 İskender'yede Lorraine -a... paralı ve eli ayağı tutar bır ra· 
ta odalara tiıkürlıyorlar; 2:ör. w.ı.et iatA!ılıen:iz canla ba .. ıa l:ffl:ı · . ber içine a.lmağa ug- So\yet tankını tahrip etmişler- ı ;ı;ını k!p çıka~. Mesele zamanı 

., "P ,..... ': ı 1 Do m, Tourv1le, ~üeene, Sttf:f- k''"' diım ki A.menkada cok bos la- ylll'dıınm za getir ve bunu mem- rasmal\.'t. ır. v 0 ga ı e n arc.-· d'r. Bu kuv etler, hiç bir tank .&J""i on ı Iıçnnin reitfi A1>dullaha ak· 
k 

t nu umumi- d •-" k' Al ren, Düg-üay, Troll'in kruva?»r- tt' Ar be ırdı cdiyorl r; gördüm ki A- 11urnyetl y p ı gösterecek 1 "- " r gaı t--~e ı ma ybetmemi e ·r. leti. se ı. ap rmutad racon kes-
tne ikada za.maı ın buyu"k bir tebessı.i.mlcrl "c r. 1111 n tah- 1 ı ' ~ mm affak o Don cephesinde Alman, İtal· mek davayı ihva:ıca halletm k 

" · ka ı kl" \ · · I k b' ı Dakarda, R:c11elieu :zı ... 'Llısı. · d kıymeti unkmu."; gordüm ki A- A -n-:k-·'an do·nuşt"" a"'."k" ... •1 ıy r 1 1 ... - n - · l" • ' ~11 ı ö e- yan ve Macar hava kuvvetleri, l'lı ıc·ın yar akçılarından biı ini JU J~ ·; .n..ıuuıı ltU "" . ., ·~ , . I öd e · ' t · k A · Gcoıges Leygues, Montcalnıı::, ı t iner kada ra ıd •vuya vaktinde kl' t · ı h t 1 1• 1 - "1 t: c ımaıı gaınızonu yürüyüş halinde kollara ve diiş- G mc;:;c eyi alı.kike mem r e tı na ıve a ryar ny e seya a d 1• ok ·: ·. 1 • u ·r c ınns ( Jore krut•azörleri, Fantas - z h gelmenin biıyuk b ı eheınmiye- ettik. AskeT"ter arasrnti kansa- ı sırasın a- , rnan askerlerinin bulLı ıdukları M amaııının atırı sayılır fırtına· 
oktur; go'rdum ki Ameıika- rak onların hay tlanna ortak kadar hamiller ya onları tem uı • ., .. ı r. baıakalara taarruz etmişlerdir. ~ d t- a,,m n r'ı o an u ta k k kuı - ı O' ı que, adın, Terıble muhl'i~leı ı, ' ı ""'"da b ı b h 

d evkaıade hır hal zuhur e- olduk. Muhtelif merhalelerde sil eden hükumet teşekk' ller· • -" .. .. '-' \.J. .. - Meı kez cephesinde geniş mik memur! ' u davayı hal ve -
'"l AN AR SO AN MÜ 1 .vt:n er, Jules. Verne, ba~ ka J 2 " ' 

dın c, en muntazam teskılati r .. n d ı k ı 1 T SIR OLUYORLA MIŞ yasta dü~man harekatının tesi, .. 

1 

deni~Itısı 10 korvet, 3 mayn ledeceğ'ine, kendisi de kadıı'la 
L. ı.uyyare mey an 3.rlna, amp a- le anlaşmalar akdi iç·n Malı e Nevyork g (A.A.) _ ..... osko- gem sı ve baŞka kücük gem le;. b ak 
'IJ;le saşırıyor " kusuı lu ışleme- ra otoıl>üslerle g dıp gelmek ıca- .ın ri hafiflemiştir. Bu harekat es- Martinikt~. Bearn O"ak oemı- yı Y maz mı? Bız iki f:Sk 
ğe başlıyor; Gord.ıın kı Amen- bediyordu. Otobuslerde ne zs- Vekiline salalıiyet ve en b'r la - bul n 1 b'r r kan mu na&ında Alman kuvvetleri, bir - si, loanne D'arc, Em le Bert n k p yeni b lfilıyı ol'tadım ı a-
kada kırtasiyccılık büyük bır ınan yer bulamayıı:ı aya:kta kal- yiha Meclisin ömi üzdeki Ol> - h b' inın on e is o uğu bir c:ok meskun mahalli isgal ebniş krm aza Ier'i. , rabilmek ıcin, el ele ver p her fı 
kuvvetle salta at slrmekted;r .sam, herhangı b'ır nefer kalkar, lantısmda konuşula aktır. te grafa azaran A an kıt'a - ler. birkaç düşman mevziini ele Muharrp ~ransttlaı'l'n elın 1e de c nceye kad r ikrmiz n lıe 

lıl\'e ruhayet gordü dil Amerika ıbaııa yerini verir, teşekkür ve Trea Dllcll_..b De larkı,endR~syal .n~n .!~~ki krına kab~- geçirmisler ve düşman hatlan - Pnis ve Coumet zırldtl 11, be" gobegrmiz çatladı tdi ... 
ar da fani ve hata eder birer ·~·larunı dinlem1·yerek ben' ı- IJl 1 erım r= ıyı oruya ı- nın gerilerinde münakale yolla· h "' • • • ._"'" · lbtl ı--1• b' hald deği'ld ı A mu rıp ve dört denizaltı vardt -. llıahlüı.turlar. __.•-'-a ~ ,J.o.,rt-.ı..·. K'- al .. 91--ı.-a ~ ır e r eı·. 1 • rını kesmt....ı..rdir. Bu kesimde B d B" ·k -- J---- U1..., ~u ·~ ----- --~ _ .. ı.. 1 · · -ı.a "ı'"' un an bacşka Toulondan kacım uyu Bıitanya B ı."Vmli 
İlk m kalede 6le rpl'et e~ıwı ..ı..ı....n.-... ı..ar- biı.-. ..... ..31•• F!:. _ man a:ns:er erının saman dU1UU• düsman 16 uçak kaybetmiştir. M' 

,. ..,..,."'t§4'lDll' .. •-J....... n11~ •• .oı. ... ı.. ... - 9 (A ·• ) De ıet l b' 'ft · ı-..: ......... ile Ftarı.gırz den.zaltısı ş ma''i Af- ıst r Eden'in harp sonras.ı-g'Jb·, bu m· katı ve A.r.t_,...., . .n.. - v ru muş r eı- çızme"'n 9e ~· t men gölünün ceııubunda düş r 
-uhakkak - ta .. -..L. bt Y3'14 bir adam okluğmnu D . 

11 
da .1_ ... ft .... ~ın ~ tek uzun kı<·r"'-wc. rıka sııHarına gelmisl r. Dördur.- dünyasında. barısı koruyabilm k 

.... .-. ;f,8tu. ,ıc-..,.. b:...ı. emıryo arıta n ıverın;ıı :ma • ULAuu un- ... ·~u:ı man kücük taarnızlarda bulun- ·· d · l.ı. • • • • fı: ı 
kabu1 etmek ı)llt ~k omr. fuır.n:ıc"-, u Aaç gun 9'm.ra mu- ltı.mata göre resmi miesBeselere mantosu vardır. muştur. ·Bataryalan.rtıız düşman cu eııızan.ı Barselone'da goz ~ 1 aç s 1 hı bekçiye havnle 
Şahidi oldug :wı ~lcı :ı.r mMı- haırebe meydanına g"Jdecek bu .ffarJ> esil'lerinin ekserjsini'ıı tank topluluklarmı tahnp' et - altı etl~ImiŞtir. j edilmesi yolundaki o alelacayip 

d 
. ,.., ~ nezaket ve 'msatli~ ait eQ"&ıl&rla :rat ~a, sıebr.e, ~ğa k- ....... ..;.dı''l....:...,-; ı..,...., _ I .. • 1 I . " n tln11 lil vr bu nutuk etı afında 

uttur ve y ımı yt1z ?Yn Enh.. ·r · · . ...,.,,n,, .~ ""5ü ... .,.,. ,l\.vu ~nu. ~uıu. mi~ir. 18'Jı~re lı'P ıLaarı 1 k b' ı · · d ... ,...1. b ' halk h f vazı esını yapmaga sev l\.C\.lel'uı. et, bahk, süt ve fidanlar müs- yaca!\. kalın kalın elbiselen· yok v ~ va g re. ız m g zcte enmız e, ge-
'lt"'A g~ il ın eye 1 u- .Bo l'esmi bir ikram, bir mecbu- a ı rek c diinya matbuatında yapı· 
tnum yesi hakkında doğru ol- ..._ __ 

1
• ~ı.:.,ı·. u-u.J.~ •-'- tesna olmak üzere evYelte bil- tur. y 1 d n B*mBD'llZ l t f u;r- """"""" """'f!t....,. noiV\A':l'I rı~ cllr.:lıeın ' ...... 1 ..... AA- A . .&..:.- .. ~- Y' n e $ 1 )erin, itil'<!Zların akj,..}e 

'lnaktan uzak bulun.ınak icabe- ı....:_ ~--ı...· · · .......ı· ~· ISMSy...,._._,ı per.a- -n.yai ımıhat:rrı·, .nıtl8taır1n taıhJ.C ugos avya a (Ba,tar.afı b rınc de) · kud ı. Bo 
..3-• ..,,_,, __ .. ..._ __ ......... ~.1 olaR te- ıne Ul'l' ~vıyenın RlŞ8.n=-ı JCll k d ........ .ı........ kuvveti Da.kımından Alıtın*l-la r .ıı Ul".<'a razamn vuka· 
...,. .... ~ uo6'1K" - ki bende tfa.1Qıri bir tıesek'kiift' ve M e sureti, .. " eşya k19UU.l e- i; ..,.. - milyon İsviçre franklık ınüba - rıd ki m <'erasını hatırladmt. 
Wt bmtrr. mu.ha.bbet hlSSİ hasıl etmiştir. •hftesi içtn taytrı -edilerı 'ldfid~ :m_ ~Vi v&Ziyette Gl<iı.HdarllU gös kargaşahklar deleyi derpiş eden anlllŞmalar Öyie ya., sulhu koı uyacak silah-

Am'«tk'ada la;Jrm!IYı gM'çek· Muhtelif memleketlerde bizi <Mttn 1:8/l~/9"2 tarill'ifte ke4a tC'reıı- bir takııa ali.metler ırrev- Türkiye hükumeti naı11ına Ha ~ h kuvvetleı '11h sanna sahı4'> o 
'en pek colt seviyorlar. En kii- dolaştıran Kız'ı1tıaç otomobille- azatrlırıaana :lüzwm göriMrıWş c.:ut olduğunu ilave etmektedir. Londra 9 {A.A.) - Londra- riciye Vekaleti Ticari \"e mali iic bek iden bir1n'n aklınıf e~er 
CÜk b'r ve ... le llıı il~· söz ile bi- rin'in şofotlcn hep goı.üllü ka- ÖlliiMii'zdeki ilkbaharda ftusla- ~ki Yugc>Etla11 mabffilie'tıne ge- anlaşmalar miizakere hey eti re- de bi-r kom u ii11{cye cullanır<-a 

ih Y 1 
A uıu aruı. ou genç z ar an a- "-'- n:. ~·ıı-.;,., ı... • k-ı liStftrı'fük +.......;,._ --e'l-ı' xcu .mı: • "''"' e~· u "" A-".': .,._ 111:' o a < • ı 7,a ug-raya ~ril\!Cck i~ uzmı nıuha\·c,relcı e 1 .:.--1 ,.. -wı. ki 1 d b 'Ve 10 12/942 tal'lrindeYı 1t';ba- Ttn bu baıkı'Mdan dü$malılarma ı.... ...... _.be,..l--- aın,..e, m•'•tt""'fı'l..1... • isi Dr. Burlıan Zihnı· Sanus \'e 1 ' ? T -

tiyaG ~osterır. anız oır - zıları vagona kadar bizi teşyi ren eV'Vea:e ı...ı.ö.n 1'1-l·•uı~ Oıal\ l'B- .... ':l "'""n oı;"m "'' rin şi'Mali Afribcia iret emeleri, ı.sviçre hüki'tmeti adına da t"' - ,,,a, allı devlf"t der r 1· k me anla 
ınc ikalının sükuta talı .• mmiil ediyor ve nezaketi, paketlerimi- tasyonla.r arasında, Pendik, Ga- ıntimal dahffindedir. Yugeslav \"8.taııseverlerıni fe'V· viçrc hey'eti reısi Dı. Ebrard talJ lec k? 
t:1cmiyerek size h~t1aı~ etmesi ve zi la.$mağ'a iştirak edecek ka- zi ve Kayaş istaayon ambarları ma ~~!ıcmıoa ::d~::~ımaı~t blau.~ kala.de t~ eöni'ştir. Çeteler, taloafından saat 17 dt· Baı cive 41 

• • 

-r konuşma vesı esı araması dar ·ı,,.rı· ... ,itu··ru·"ordu d 'thaf d'Im'..+' ...,an. da?i:l"'-A .. n ....--ıar• ı·n-~"ı.,,..&ı·-. Vekaletinde muala11mwtır. • B i "" - sak öt r. Hatta valmz ı"' ,., " · a ı e ı ı'S' .. ır. ti:in yüıılii battaniyeltıri müM _ ~, • ...-u.. vva. ... .m"j'n:.1:n.1 ·~ rış t min :tı, u um s ın 
g ne kadı ı1 r bile bu ihtiyaca d lıfuauanı hırktentayyaTe kamr,!.~·- Diı.rer taraftq yi.Ae ıe 12 ~re etm.ek1ıe B'ldıt~lamu 'bildir- Yugoslav vatanseverlel'i, Al - An!a~malar ı fk~ncıkiı.ııun 1943 ' stlku11 müeyyıdeleri \•e dan-

• k k a., gece yeme sonra ~C('WI.- 19 2 · mantarın Akdeniz ve Ad'tiyatik· ~ ıtı~aren mcı ıyete g recek - kü ismi var ci!{m, vok milletler 
~k-&v t edeınıyer& onu~- ~ ..,.akaya. 9'idctlten yoln- 4 tarihinden ~T'a yeni hiır mektedi.r. Daıtimark.a<iaki iWl teki btttUn limatı:lan sıkı sıkı tır. lsvaçre hey'et'i, bu akşam m 1 ~ nden büsbtlttin fark'•· 
1tıu, zevkLıe mağlup olurlar. ~11 ...._. '-ft'IJ: ... _..._,1·~~ 1·..... Karanw-k•a iş'ara lHk1a,r yalnız tek' rakamlı kuvveti kumandanı, Danimar - ekspresk!' meml k tl · h 

f d 1 
. t k 111 .o-.. ._Ju.;o..ıH :t" "' "' k h"kA t· d 100 000 "" k ellerinde tt:ıtrnak arzusunda ol· k . . . . e e erme are- emrı df.' silahlı kuv'\ etler b-ı-

01 ır taıa ın an Jır ak:.:: ınhK, ne t;araü 2'idec~ Mi bilemez- tarilılerde de bilumum -aken- la uühume m en . t1ı1.ı.e .ı..'k"armı anıa:-ış ..... "l"n'U~orı• .... ltal,aet etouşlerdır. -~ d-1\.. ha.ı..;cıne t•I -a ~ " "1"I I'""• ı· e m" 'm 'kta d 'be ' te UU l .Ul UU 1A. ..... lıındııracak yeni hiı m:ııetler a-
.. ...:;V U a _, ""' "f"' rn c~- «en r&fftgeki.rğim l>\r uı>fere mü- d k bu1 . . ı mı r a ygır 8- 1.- lr l \ 
l'e .eti dcg ldrr tab ıdn ve m.1- racaat ett m. Beıı'nde beııa~r e eıtYa a; edilmıyecıeıktir. lim edilmesini de istemektedir. General Mikailovi.tçh1~n. tna - ,. --.ft L IBI r!l~ı ıh bckcrlen tetıekkülü .. 
&uınclur. dola..~tı, yanm saatten ziyade B1'Man başka bayr.awı ve Danirııaı'ka httktmeti, 1940 i- nevrası, Alman proJc1enm aza- (Bırçtarnı ~lrıncıct-e) Biflön bu11lar ;yi, üzel ve ~e 

GörJtt.ıMW.riiı ~Tmt'k ,ç:n ug-ra"'tı "e nıh:ı,ıe"' "'"'-:i ye>nme resmi tatil günlerinde ~len eş- tilalı ahkamını ihlal etmekte ol mt derec~e. bozm:ık~a~ır .. Kar, hayct 'l!ıil'kel'l BiTleşı'k Ameri-1 rinlte tedbirle~d'ıır. Ha.ıe ıifetbinliı 
"...__ "'"h•·-;• ... • J •(. l,IÇll ~-- • Al'f!lanlar "n yenı bit }ktıhllmt y nı.z muhaı 'P eıe degı' iz' .......... m •öt na mt1- ~". e...,... :ı..... A'Mer «.:ılı yaların sehiplerine tesliıwu.ai te- '"'6ı.u•u. ıleri sür.erek bu talebi ı.,.ı . ka hükümeti tarafınrı.an İtalya-~ ,...__....... "°"'""' uu d...ı......- · m'*"~, bi-l' milııa t""s1ti1 ~"'tmek gibi k nd! vağiyle k vn.ılmı 

~ .. .........;..- * Moayene ar&- b_. ır • -,.ı.··l ı....: .. -..J..-..ı·~. İnin ic_in ist""'yon ve aınbarla.r- re uıcı..uııştir. ·u;-.u. ~ • nın iç durumu hakkında alınan ~ ... -..... .., ~~..-n.. il'• -~ .... , ...., ALMAN Mf - •f".,t ta1if azmetmiş banş dostu milletl H . 
...., ~ı kWl•wra-k: 'Fa'kat 'ben, yal'<llM4t 1111'~<. da iNıllede.ı.ı tertibat da a:&tmnııt .,,_fi 

9 
RAES ı.r..oı....ı,... · ,~ T.&r .,.....,.,.,.. """"t- malfunatın ta:ma.rrıiyle doğru ve b;lc yap~ zararların bir daha 

_ ~ M'N aMY n? @ 1 , ~. Gn•, bu ~'f!n~ı ~n- bulunmaktadır. .oel' n ( .A.) - Alman or- ARNAv u ,1ı.uun. ~ itimada şiyaıı olduğunu söyle- tekertür etmcnıes icin ba•· vu-
V{id\ ı. nııc ı'tt'fa. nunl. r ıe i.Mıya.ı· et~ sev- dulyı başkumandanlıfmnı teb- Lonfra 9 (.A.A.. ~ - lnıgı'lis a&· mi~i'r. nılac ı ~f':relefın ı...-.: '. · can v 
~ ~ .. rt"et.wifft' t .t kel4A\ S!ti. liğ!: ~ ııetMeri, Amavt1ttujnn ıstftt1)ali SlCILYADAKl İSYAN gt\n'hlden tartı!ftS:1'; .... Amma v 
~ ~ ~* ,. AM~ ı.ııtt:r mzıım 1y;i (!('>Clık· Biga icra memurlui lJftda.A DJgu Kafkaslar'da ve Volga i1~ çok rıı~ 'e'hn.ıktadırlar. Londra 9 (A.A.) - Fas rad-I ln'khl n?. m vzerimin <le, hem · 

~ mtr ll:t6rl. dedifİM ı ~ ll'6ıha o- ile non bölgelerinde yeni R.ıs 
1 

Bu gazeteler, pek yıttunde. Arne. yosu, Almmlann Sicilyadn !tal ben r ~ p·j efu'ülmi:'fl b'r hali! 
~me .ani ol- ~ ·:rı.t - W&:iycli, W&Zik, :8rgamn Bekitlı kc'tyilndeh Tevtı'k taam.ızlannrn dön ele akanıet-:! w'tluk balkı meınleketlerifti INr yan kuvvetlerinin de yardım etj ehrnin altındtı. bulunması ş 1 

Relh'C'\fts ile h ıınete \ıe -y'llırıtmı·ı oğlu Deı v ş \•ekili Hıdayet öiter ve uğ'ratrldığı ve di:işmıının a~ır ka tarmağa teşvik için 'bir çare bu- tikl~ri İtalyan asiler;ne aman ti'l le. 
lııazı riMtınwdıLT. Da:iMa r.reş~· 0 köyden Tev"t~k oğ'tn Tııh in al'a- yıphıra rnRrnz bıraklldı~ı bL - lmıması temennisini i?.tlaT et • dedirtttıe'lt için knvvetler gön _ Dül'lyanın hic: b:r tarafınQ • 
lidil'.Jer ve naziktirler . ..\MeY'iıta- sndıaki açılan iza'lei şUyu d:wası İl'- dirilmektedir. ınektediTler. .t. ,. ctermeğe meebur kaldıkıanm bil sdk&kta J!)0İiS var, bekçi var d 
yı ~P de Atnerı.kaıh:yı sevme- zerine bunl:ırın şayian muta'Sa'rr17f Volga ile Don arasında piy3· ,. dirmektedir. 
--"" :-...ı.~ ,....ı,k... buliwndll'kları bir ev ile bir tarkıinm de ve zıt!hh tmJ}t~r ta.ratım.la:l ı gili• 8 •• •• k ITAL y AN TEBLY"'n.~ GÖRE ye evin .'11 l!IOkak kapısını a:r<l 

1 ıı ""'19"" ı...._ • .r ..... t.ııu. n z uyu :vu"Y.~... 

1 

kwRr a.çık bu"akmak kJmsenır 
il~. ıt't:..&4.a yııı.'1'19N taksiiınieri kıtbil olm-adıifHldan satı~ ~:a1ı l:.a1l Rıus kitle taıarr::ızl&•rı Roma 9 (A.A.) - ttaly- Ol'- T ~ .. t: ·~-~ ~ ,.... aıkmm gcln)lyfll' . ..Atın kusası w-

..... -----------------------~-- lar:ı.k şuyuunun izalesine daır Biga Elçi • L---.-1--da dulan umumi kaTB.Tgli:h'mın teb- ti'l:IT ki mevcut. nmtasa~er v» 

F 
Sul!ı Hu rnk M~mesinin ~t/J0/~2 Tnasta lllfteBler l Si onura lifi: müst.a?thel s'li:hh, ~il'Afttnz bt.'t 'n 

al ank larıh ve !!89 - 426 sayılı ılaınına ıs- l Tunuet. f .... .,. ha: .. ·a kara ha ... e 

~~i-~11M~r ~ ODllD . ... _..,.., .... _ •• ........ .v ·~ bfa' s koru'.Y~•eu te.,ltillerin heır-tintlden: w......... .. ,. Londra 9 (A.A.) - İagilte • ket1erine mani oima ·tur. sine ı amnm, iikin dediğim !!i-
l - Tapupnun kıınunu evvel 934 renin Ttirkiye büyük -elçisi Sir Dün •ece d~"'rna.n ucakla:rı ...::.-::.1- h 
'l 80/

4 
JO d k (l!laftll'l'afı 1tirmcrıtt) T7 be"--:lh ı· ""' b ~ . • bİ', fı86kl ri :oıÜıÜuuÜS, atta Mll-

bir tk 
tar 1 \ e - numarasın a a- Hugh •n.naıt& :- ugessen ınşu ı orin<>va kal"Cı Şl

0 

-3-,.etlı' bı'r h ..... a · t ı----d lmıs 

ühim
. • a.--: y~ı;a...:ı•- t-..:.u.. ~ J •-:>· UU' av mye JÜN.ra. 1 3Cl mavzeri 

U 
yıtlı Bekırli k~mtm Sup11lık ~ ..,n ___ .. ııu. - • .uwg•u~ • -e- anda Londırada ewundu"ihı bu • ak.mı yaprm.,şı".-.1'. 61a'·hnn' M•.'k 

IB Du 
rik h f l' ti t ,_._ ;:;ıı.o.lUl .M kUCıtğlmdll l'nU\ı f&za ":.lrtİVle. 

J,iinde dogusu .yol, batısı De' eci Ha- an ava aa ıye ar man.-- gün öğrenilmÜjtir. Büyük e~i tarda h~sar kaydedilmicıtrr. Bu ı Alt tarafı }iiu giizattan m-
san, poyrazı ~rnıen aıkı, kıblesi er. Her ~ yeni ıuqak teşkifte- bugiiıR &ckingha1' ~nda hasar bilhassa sehtin =ne?'kezin rett'r ve bence: 

dairi harpten bahis ve HitlNin 
Rusyadatki h:ırpten mwMffer 
çıkması temennisine mi\ııı,ıaS1r 
auUı~tınU belirtmU;ıtir. Hali
ha~rda Artrerika ile İspanya a
ııa.9mdaki tiıca~ l'lrii.nasebetleri, 
llHIDMlDiyetıe .,aya-a acidedlil~k 
temr. Biırl~k A:ıueı 'ka, tspeın
Y~ miihi1n miıkta.rda yi~, 
tasfiye edi~ yağ rnaektıe ve 
'buM. ımtk.abil 08zı lspıamyol m.a.h 
su.li.Cıı l aılmaktadı . Bu malları. 
mönhaınr n iıııı a.n~ ol aemHeri 
l:aşHMk r. 

~ ' ,. . 
- - -·-·. . .. ,.. 

lled6da ,eril 
'.Sır sene e e 

kaıt Mı Kltzı 
tsmaıl T göz '.m!f a • ıtıe humc 

Nazire Hantrnmndtnm 
ruhu için fınunue\ \elin 12 ııci Cu
martesi günu Te vikıye Camı1 şerifiMe. k'p Ha-

ÖLOM 
Şehit Hatip ömeı· Nacin'n r fika

sı, Hariciye Mcm~larmdan R kmet 
Jıl'aclnin An -ıes·, M tbu t . Umwn 

Mu::.tafn ne mahc:lot 9i9 ıneıl~ mı.ı- ri, f4Jal servise otılmaktadı!' - Kral tar-aflndan kaew edılmiş - dekı bi.nab.rda, universitcd" ve _ Lif ıifJ a~r. veı· bakalım 
rabb:ıı 'e 25 lıı a nıuhaınınen kıy- lar. tir. bir hastahanede fazla olmustnr. $U tttti.in tabakam! tekeriemes · 
metli bi<ı· tarla. Twıus ve Biaerte'e yenıiden ta Çimewt-. te-Yziatı Ölü ve yaralı miktarı henüz.bel- kadar bıle chemımyllti haiz de-

2 - Ta~ınun kanunu e\ \'el .934 arraz edilmiştir. "" li değildir. Uqa;Jtsava.- ~m- ğilctr. 
tarih ve 80/2 - 5 nuı ıarasında ka- BİR TEFSİR iııtizama g iriyor !arının ateşile isabet alan bir Fazla söze ~ .haoot; barış 
yıtıı Bekfrli köyıındc ve koy içinde Nevyork 9 (A.A.) - Nevyork uça'k, şehrin ~rkezinde GQrs0> vaadlarma. fa&a k~pıldığı için 
kıblesi dere, bahsı Alemdar oğlu Herald 'l'ribune muharrirlerin - (Btıftartıfı birıncitıe) Vinzaglio'da yere dilşmüetü . aırdusunu b'le lağveden Dani-
Hasar:ı evi ve Mğlı ve poyrazı y<>l den Fle1füng Elidt, 'l'tmıtStaki lanacakları yerleri itildit'tm res· llih'ettebıitı teşkil eden 7 kuıi markanın hali :upıe ortada duru. 
le ç~rilli ve IBOO 1 ınntıammen naWh&zır vmiyetine millıtefik - mi veaik&la.rı -- itli:ve eıdeaek· de ölmttştiir. yor. 

.k11Yn1eili bir e\. lerin »fak W.r incü kuw&tıi ile lerdir. Hususi şahntlaata verile -
:si.R\N C 1 AÇIK ARTTIRMA: Aılmauların seyya;ı: kuvvetleri a- cek çimeato-anca.k verilenler ta-
29/12/942 tariliıine rastııyan Salı rasında bir beraberlik nazaıile rafından ve beyannamede bildi

aunu t 14 den 15 e kadar Bıp l!Nl.olaSieceğ;in.i ~.Al rilen iş husasmrda kullanılabi • 
ıcrıı dairesinde yapılaC"ak olan bil'in-J manlar, müttefiklerin ileti ha - leaektir . .Alman çiçmentaBun 
oı lf<llk a ı.tnmadn gayri nesıkuller N!lketlerinri geri bır.ailGtınaağa 'lii Mfka'kı.nna devri ve başka ~ -
muh1'mmen kıy etın c 75 'ni bul- raşmaJctaG111·la.T.. lerciıe kmlanılması yasaktır. Bu 
dugu takdirde !hale ed lecek ve ak- A.bn.a:nlaır, bi:Ül&ıd8 haıvaaan emrin tdlifıııda hıaırek.et edenler 
si hıMde satı ilcınc 1-rmaya talı· ve &miClden taıkviye kıtaaıtıı ge- Aaı:kkmda 'Milli K«ıınma kanu-
kan on giln temdit olunacaktır. tıinneğ.e çallspneıktaa'brlaır. Bü - nuna göre mua.mele ya-pıle.c&k • 

&tNCt AÇTK AlR'TTIRMA. tin mmlaır, Ahnanta~ Turme· tı'l'. 
8/1/"3 tarihine rı.ıı1tlıyan cuma ta.ki, Jtm'\"'etlerini devamlı su •

1 
~mlekette mevcut cimento • 

günu yine .qımt 1-4 den 15 e kadar rette orada tutmakta ümitleri ı n'Un mikıtannı tayin etmek ibıe
Big, ;cro d .. iı esinde y:ıpıl;.cak olan Ye d~. bil~mum t:öcea.rlar ve JDU 

ohrıMığını, fakat sadece yakın
ikinci açık arttırma sonund.ı gayri- tea1tfıitler ellerinde met"CUt 'S8 • 
menkuller en az.l al'ttıııan 1l eı ine d&n "tıakip eC.itınekte olan ıt:om- trhk, yahut bfr işe tahffis edil-
, ... _, ed"-C''_..•i Aç k ..+4 ,~ • mel'in yükünü hafifletece. k bir ,.. ... e h<ı er.• r. 1 aa•I .. ya iŞ- miŞ Çİ~eJltO mikta?'lnt bildh'en 
tir.ak e4iecekler n ınuha men k y- g.eri bıra«ma. Jıa.ııeketi icnuırna birer beyannameyi de bir hafta 
metler'n % 7,5 nisbetiride PeıJ akçesi tetebbüs etmif3 "1dttkl&rmı gös - zart:ında hükümete tevdi etme-
ver·ndeı i \'eya Milli bir bankadan termektedi.r. ğe moohırdurla.r. 
teminat getinn~ler, ıcnbcdeı. 

Haklan taPU sicili ile sabit ol m
yaıı potekli alacRkl larla 'rti k: 
hakkı salt ple inin ve diler alAkM!a; 
ranın satış masraf \ e saireyc dair 
olan iddia ve itiraz.larını ilan tari
hinden itlba-t·t>n 15 giin \,Çİnde e\'rn
kı miisbrtelerHe biı likte icra me
mutluğUna bild rmeler' Jkımdır. 
Gayıntnenkm~e ait vergi boı·çla

rı sat~ bedelinden ödenecektir. Sa
tış hakıkında daha "tazla iwhat :ıl -
1W1ak · Uyenlerin 5/12/942 t ı 'hin -
den i ibaren da rede asılı bul ıdu
"rıılaC":lk açık arttırma sartn. 
ve 9421823 sıryıh dosy d 
t?\.Takı görüp at)lay. bil 
otunur. 3/!2/1142 

ı::~~: . i p E K ~BIMftNDA

ROMEO ve jÜLiET 

~~~~~~~~~~~~~-

Bu 8&111 SARAY Siaemaarllda 
KtLDAR'm Meı hur e ı 

A k \ e V fo rr.es el n 
lliınde ev\ t 

&rr il1Hn ~ıttdtın kıyıneıi ned.r? 
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VOKT911 t<İLDAll ~'ilphrie:ııi11ort •• 
emsalsiz !il · d taı d r mı arı YF decek nız. 
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'8u akşam 
bir zafer .• 
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UARY MABTll - =ıNtti BtlSWELL 
JM)lW A•BCBB tek bir filmde bir:letti 
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