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Adliye Vekili 
ist.if a etti 

Sıhhi sebeplerle Vekaletten ayrllan 

Fe hi Okyarm yerine Mardin mebusu Hasan 
Mensmencioğlu getirildi 

dtec aflşam: 
'- ._.- ................. 

Romanyanın 
Bekled tği 
Zafer 
Romanya için zafer artık rncv· 
tuu ba.hsolamoz. Başkaları nas
\ onal sosynlizrni rzerlC'r ve Ro
manyayı onun elinden kurtnnr
al'sa Rotıl('n propaganda nazın 
anC'ak böyh bir bahşiş netice
li ndC' hürriyl-tin~ kavu~acuk \·e 

ki o zamnn makul lakırdılar 

l Amerikadan 
tngiltereye 

ilk partide 

ıoo kadar tayyare 
ile klçl" ııarp ge. 
mııerl gönderilecek 

~~Ruıveıt beyanatta 
Yazan: 1 

' t ceyin CalıH Yalçın bulundu 
1 onı "'a ,m,tatorii ~eııc.rnl •• n· ll'a§i1ıgto1&, 1J (A.A.) - Hei. 

"'111 
•• o ~ııtıınrnm ,\ iman _bt ılit 1 sicumhur Ruzvelt dün demokra· 

r t ııu.ı. kmin (•ttii'.,-i Jht ısııdı. mr.n- silere yardım layihasını İlll7,3 et-
ı,.,.<lı·• JcC]" ,urmııun. J,ODlf'O tikten sonra gazetecilere ~ be

~I ''lhıe i uuıd rn•:ı.k 1 it'di&-inc· ~Ö· ):anatia hulımmııhiur· 
L \t111 ..._ , , ıurf Uoman a.- n....:ı ., 
" • " "- vnıU ve donanınamn me· 
ı.. rın lı " rı 't I• ilW l~in g~· lınl<:- sul şahsiyetleri Birle. lk Amer i· 
ı.. l'llır. Hom '""') ' .. 1>mhnn~k ş.ı~· kn ordu ve donanmasına ait olup 

tlıırı.un h lstd.;; nıf'mlrlif'tm ıı.tı- dcnız aşır:ı gönderlleı.~k olan 
ı d. lıılJ ' Cm.& !ıirım·t 'tnwkte<llr- harp rnalzeme.cıinin bir li::t~sıni 
ı . "· ';"ne ı :\nton(•-.kodmı ba~ka tall.7.im ve tasvifı etmişlcroir. Bu-
~rı d 1 1 at klt•nrMlirdl, fa· . _ 
~ ıı ı m.ı • nun bir kısmı ngiltereyc, dıger 
aı b ınıl ıı ba-ıkıı tiırlu <i~ lPnt{'!,l bir kısmı da Yunaniatana malı-

lı '<-111 nu uli. a a.lmı., acııha mutlıı:- sustur. Bu listenin muhteviyatı 
d hunları 5' lm1ı·j;ı- mC'cbu r nıu3 · hakkında askeri sebeplerle size 
il? ~ uııkb .\im nlarrn ha\ ır bl~ l - k 

~c < irin flonının nH İ"~ul (•tm cl\ İf§a!ltla bulunmRn!ak !gnn. P': 
• lırtırtıni .. ~7:l' ııJmıs olduklanııa tabıidir. Bu işte tıcarı hıç bır 
dıınhda hlm rnln lııaıımı:sııca~ıııı mülahaza ba.llis mevzuu olmıya.· 
llıtıhtl'rt.•ın Gr•nt'l'nl siipht'slz ki f.ıık· 1 cakllr. k ' t k 
~ı Bu silılhların sev ıya ı en rsa 
'll~ l'drr. ~u hnld" kcndbln~. 3 ~'.t bir zaman zarfında yapılacaktır. 

"'ıı 1 9 Al • ı:nli nııım- d d "'-'ı en. nınıı • ı: · tık sevkiynt n yalnız ordu ve o-
l~ l fon1anm3 ıı. hu ndan onra ı:o- nanmıya ait malreme dahil ol~
lt "k lktı· adı hıı.yı rlnr nı<-ı;:hulılur. cağı için S('Vkiyat arasında ti· 
~ı~ı;ün Un tmkikntl i~ Hoınany~;i~ caret va~unı mevcut olmıyaca· 
~" h:ıkrmdıın al'ı klı ,~7.f~_ct 

11
: -mı zannetmek doğru olur.', 

l!~tnl:'n nıllloti nıuhaklia l.'. ", bubi j ~ Cumhurreisi daha evvel kon
tııuı:;;k dııha I~ i ' " pı~<s<'~11 t~ grenin muht elif parHlerine men· 
~ıı, drrata. Iİi) Jkh. Uoıncn m crlı (Dm·amı 4 üneüd.-,) 
,. 1 :ırki U \'nnık , ~ müne" t>rJe 
'!l){ h' ' • • • Jd • • \ ır tnlll•tin bugünJ,ü ışf!,ıı e n • • • 
~ ~al'Tn d:ıhn ağır H' tnh ıu.~mill ı MüeHif hır 1rtılıal 

Hcn,.z hlr ""''ıdl a lacak tn bıı.} et- 1 
lt;ı d l 1 u:1fa· şaı k f.iCkrrlcın vf' çıkolata fabrika.. 
"' o a'.\ ı >nıuwn nf' im< nr nı H r .... u .. uı'ITt:'" " P oldu- kdlr cd <' hi- ' ııı .sah.plennden { a ız) .... , n •• 

li1>, n h-Unu hflrkP~ t a • indrki BA<:Atı bıoırtalı~mdan kurt.ulamıya. 
h' 'HC' l <'Is ' <' t•lrm ıç " 

•r lllllı • • • 1• • ıı.t ı-.:ı ruk ı:: 5.041 d• rahmeti rahm8l'IB ka-
•lı "'" eenrbı rsgn ının 
' fıt) dalnrnıdan h·ıhs<•t ınek. an•İ· VU"ınu~ltır. 
"aıte tabı . · .:;mıı tıı:ı er.ıazcsl 14.8.llU cumıı gllnn öğl~ 

"'·- rtll• onım ynra • ı . kı 
"Ol[' 1< h: ' • ifnılc t·t- nam~ :n: anlıcıı. s.Krle canulnde lrn.. 

llltı l'l,. 11ı _'!1 aşkkn "blıkrtn111 dıı~ı fın·da ta· •ıktan ı:onra Kanlıcadakl allıı kabrls. 
ıtkıc ~usus ı '"" ı . ' lr 

\ 1 U)( ·~l oot k 0 1..,8 lıih"' bu ynJnıı · anma acfncdllocckt • 

Yeni Adliye \'ckill 
Ha5an Mcnemcndoğln 

(Yazrsı 4 üncüde) 

Arnavutluk cephelerinde 

Yunanlı· 
lar 200 

esir daha 
aldılar 

Bir italyan tayyaresi bir 
ha.stane gemisini 

bombaladı 
A~na, 18 ( A . ) - Yunan ordulan 

bask:ınuındanlığının 12 m3.rt akcamı 
tarihli \ 'c 137 numaralı rcsnlt tcbll. 
ği: 

DUn ı;eco ve bugün dU5Jllan, Ularnı
zunun dordüncfl @nüne girmiş bulu.. 

(Dı•\-amı 4 iinr.fülo ) 

Orta Şarkta 

İngiliz ordu!arı 
takvı ye edildi 

fngiltereden gönderilen 
kıtalar orta şarka 

vardılar 
J..omlra, 12 (A •• \. ) - İngıltcre· 

den başka bir hurp sahnesıne git
mek tizere aynlan A ,·ustrnlyo.lı ve 
Yeni Zclandalı kıtalarm, yolda bir 
hAdiseye uğramadan bir knç glln 
evvel orta şarka vardikları Lon· 
dracla bildirilmiştir. J~{}l°llaıılar lı·hlnc \Ukı:o ~rfo('(•J.1tr. Tanrı rabmC'te garkcylcye. 

l'tı ,.nı C"n ın illPti bugii n kii J;ihi, :lll· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~:. 
ht' Pt ' o ihth~· tı:indr kıılıu·aJr, !! 
("'~t Alrnıul\a;, 'do.\,ınııağa ~ lı':'P.· 
'" ' ır • " • 

<.: ı:o0anl aıım ıı ropıı'!utıda nazın 
fk~ı~ iS(' il,fJsndı meıı fantlcrle 

tı.ra ('•·• • ...ıı-~ri lioı· u l'nıh (' l'C'k si3 ıuoı \ <' 3,.,,. 
itle re df' ~hi ... ii3 or. Onun lı<'3 ıı· 

(l)r, aıııı ı ilıwüdl' ) 
-. U t JI.: \ tr.; f' \lllT l AU.'l:'ıl 
·::z:::!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~ 

Vatandaş 
Uyanık ol! 
l\' eni harbin bütün 
casuslarını tanıtan 

'-kızıl 
Kitap •• 

~ c Pek Yakında 
liABER,, tarafından 

ne"red:' --~<'ktir 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla toplayınız ) 

PERAPALAS'T A 

Yarala
nanlardan 
biri daha 

öldO 

iNFiLAK 
Tahkikatı 

5 ÖIÜ, 20 
yaral· var 

lngilterenin Sofya ve 
lstanbul konsoloslan da 

yaralılar arasında 
Bu sabah htıı.nbul Cuınl:.urlyet 

MUddeiumwnlliği b:ı§"muavinllğindcn 

j verilen malQmata göre, Clı.g-nloğltı 
Sıhhat yurduna kaldınlan yaraWo.r. 
dan Armstroııg aUcslno mewıup ıs.. 

koçynlı 20 YB§lo.rmda Eline Scrcza da 
ııldJğı )'anılardan mUtcessıre.n ölmll§
tUr. lııfilAk neticesinde genç kızın 

bacaitlan parça!nn m'§. kol ve ellerin. 
den yanı.lanDıI§, her lk1 bacağı hıı.ııta. 

1 

nede ameli.yat ııonunda lreııllml{ıtL 

MQ:ldelumum! Hikmet Onat vcrdlğf 
izahat amsmda ölU vo )'tU'alılar hak 
kmda §UDlan söyleml§Ur ; 

' 

.. - HAclliıcde emniyet direk. 
törlüğü birinci ıubo memurin· 
nnd!l!J 661 künye s:ıyılı Rc§at 

Devam ediyor 
Zan altına alınmış 

kimse yok 
Pat:ıyan bomba ile patla ını· 
yan diğer bombanın Sofya
da heyetin eşyası arasına 
karıştırıldığı tahakkuk etti 

Mutluglın, ayol §Ubc memurınrmdıın 

109 .ııumaralı Mahmut Ardıc vazırc 

kurbnm olarak aldıklan ynradıuı mQ 
tccssl~ hastanede ölmUuıerdlr. Bun 
!ardan maada !!!: ynşında Csicr oğlu 
ŞUkrO. ata;Jcmllitcrllk kAUbl Ells 

(lk\•anlı 4 üncUdc ) 

Japon hariciye nazın 

Berıine hare
ket etti 

Berlin ve Romaya 
hediy, 1.e_r de götiirüyor 

Sovyet - -Ja-

EvveJ.ki gece saat lil u 85 dakikn G'C. 
çc Bl!yoğlundakl Pcnıpalaa otelinde 
vuk•...n gelen infüAk h!dls<'si tı..kkm. 
da reand makamlar tarafından ya. 
prlan tahkikata dair mUddcluınumı 

Hikmet Onattan dUn bir muharrlrloıi2 
§U izahatı almı§tır: 

.. _ YapUğımız tahkikat, bugürl 

radyo tt.ratından verilen malumata 
trundmıyle tevafuk etmektedir Bom
balar valiz içerisinde Sofyadan gel. 
ml§tir. 

Seiarct c.rktı.nı So!yadan hareket c.. 
aerkeıı l:epsinin e§YS]an toplu olarak 
almmt1', tst.asyonda herkes ken. 
di bavulıamu ayır~tır. AnCak or. 
tada uct b ruı ps1Z olar'&S kal. 
nn!J!lr it anı tr.i iki Vtlllzlıı 
tllt:eı' 6 

tt oııııau lb •ne b1n~ ıınmları 
muh· • ,za etme üzere gene ııcfare. 
Un t.ıu memurunu komparttmaııa aJ. 
mı,.'llardır. Bunlarm 63hlpler:l aranm!f 

(l)f'\'lUt'JI 4 Ünf'ftdf'!) Refat. J'luUugün 
pon anlaşma
sına zemın 

hazırlanmış 'Vazife şehidi iki 
Sovyet gazeteleri 

Japonyayı gücendirecel 
yazılar yazmıyorlar 
Tokyo, 12 ( A.A.) - Bancıye 

Nazırı Matsuoka. Bcrline hare· 
ket etmiştir. 

polisimizin ' 
ceııaze merasıiı ı 

HEDİYELER 
To7,yo, 1~ ( A.A.) - Matsuo· 

kanm Bcrline hareketinde teşyı 
için yi.izlerce kişi bulunmuştur 
Matsuoka, panzrtesi g{lnil Man· 
çuliyc \'arn";:ık ve orad<>n Sibin ·a 

(Dc,ıımı 4 iinr üde) 

Evvelki gece, Perapalnst.ıki 
•nfilak sonunda ölen emniyet bi· 
rinci kısmı sivil polislerinden 
~lahmut Ardıc ile Rf'Sat Mutlu· 
~Unniln ce'lazesi bu~n meraclm· 
e kaldırılacaktır. 

Müteaddit klupler l 
birleştirilerek yenil 
klııpler kuruluyor 
Galatasaray ve Fenerbahçe 

de tarihe karışacak 
klupler arasında 

Ankara, 12 (Husu i nmha11 .. , ligi birlcsmesi "Un:kap:ını Genç
rimrzdcn, telef mil) - J3c.ı-Jen ler Klübü", Kalcspor, y , nı Şişli 
t•"'rbiycs1 genıel dıı'X'kt.Oılüt,unün ve Gilnes "Taksim Gençlik h1U· 
teklifi iiZl'..rine s.ı>or klüplerı için bU". Karn.koy, ŞiE:li. Taksim, Ye· 
\eni bir nizamname yapılmıştır. n iyıldız klüplcı i .. Kurtuluş Genç; 
Buna göre, mevcut klüplcr bir- ler", Boğaziçispor, Arnavı tkby· 
leAtirilerek y~ııi klüplcr vüeuda spoı· "Boğaziçi Gençlik K IUbü',, 
getirilmiştir. Ortaköyspor. Amavutköysrıor 

Akınspor, Altıok, Gt'nçlcrbir- "Ortaköy Gençlnik" olmt~~· \ 'e-
fa İdman Y urdu, Karakoys1.ı0r 

a ................................................ " \ Tefa Genelik"'. Fcnery1lmaz. 

i 1 
Ueıi Bozkurt ''HaJ:ç ~nçlik". 

Cumaı·tesi günü \! A - Gnlata Grnçlik. Bo;.· tı:;por 
f KIT gazetesi almayq "Galata Gen-ılik", Galata por 
:. ihmal etmeyiniz. iı Gnlatasarayspor "Galatnsrır-

Gençlik" olmuş, Kadıköysnor f K uponlariyle ayrıca! A11Jnorduspor, Fenerbahçe ''Fe· 
f bir güzel roman edini· ncrbalıçe Gençlik'' klüp!eıı adını 

6 almışlardır. 
! yorsunuz. Her gün 1 Sarıyer Genclık. Hahcıor!Ju-1 sayfa oe sayısı 3kuruş.i 1 spor. :Aksaray Gençler klüplcri 
: ..................................................... : d ft"\~hediln1i~ir. 

Vazife kurbanı polislerin ce· 
aazeleri saat 13.15 de Beyoğlijn· 
daki belediye hastahanetjnden 
JI nacak ve nanuızı ac~az1 t• 
canııinde kılınJıktan sonra Edir
nekapıdaki şebitliğe gom1ileceı.. ... 
terdir. 

On ıstanbul 

gazetesi 
Orfi idare komutanlı· 
ğınca muvakkaten 

kapatıldı 
Ankara, J2 (.\ •. • ) - \1- maıt 

19-H a~ı tsta!ıbuldn Pernn:ıhs 
.:ıtclind<' vuku bulaı fnfillk hlidis 
~! hal:kmda zabıta tahkikatnıı ~km 

edor m'lhJyette neşriyatta bulun 
luklarmdan dolayı lst r.buldn 
münteşir Yeni Sabah, Vatan, 
Hnlk ga?.etcleri üçer gtın, Va 
·ft, Tıın, Son Posta, Tnsviri Efk • r. 
t\kşam, Demokı.:ı.t Politika iki er 
ı:Un mtıddctle örfi ldnro komutan 
1 ğmca. ko.patılmrşttl'. 

Tophane. 
hadisesr 

Sab1kalı Kemal de düı. 
gece öldü 

Son (bK.tknda lığttndigm z~ r r 
CVVCİJ(j gün Tophanede Alinlo k t \h 

sinde vukubufoo ktl\'gaaa ocakt 
Mehmet ve kah\ cı AJ )l öldüren 
bıkalı Krmaı <2e dUn ak§am Be:yo~I• 
Zuklır hMt.uı:(' .nıl ölmUştUr. l.A.dlsr. 
~c aıt ditcr t&faıllH. ikl.nci say.:.amu.. 
darl•r . 



H A B g R - Aksam t>OStasl 

')CJc:;ürıdO""Jüm Gıbi • 

··-=· 
Fıyaf n1urakabe komisyanu 

kontra.ünün mUsbet nettcaleri 
lllnDJ;abe komf ... yonu ta.rafından 
apıL..,n sıla kontroller neticesi, 

wn z:ımrınlarda Dıtiltür ,-akalan 
nıWıim mtktıırdıı a7..tı.lmı, ohluj;"UJln 
t,"nZctrlerde cf.romaj;'ıl b:ı~hulık. Yal 
ruz gnzetclerdckf hıı,·adl!Jlc kal. 
m"yq> d:ı LlikJrlin cnrne!•!nlanna 
baktığımız 7.nmnn d:ı fi) nt nıura

lmbc kom" yonıı hontrollerinln 
U brt netlcelc.uıl gözle.rhnfzle 

,önnt"lrte~1ı:.. 
Blr kaç hafta ev e1 '1tfln1erl 

Us1eyen o p:ıl:'.th ımma<ılnmt y,.,_ 
rinde şlmdi uro:ı flvntta ba.kn ku
ma.o;l., rm f~hlr cdllmc?rte oldub
nn, la '"< Umlı.k lslmrpJnle-rln ye • 
'l'fnıle. h ttfi c;lrtJ yctll limya kadar 
olnn f<;karpinll!rln y<"r ıılmrs bu 
londu~mı r.örü) c nız. 

Fa.kat heplmh da pek lyt bW
yonu ve ba son harbin &G11 tec. 
rilbclerf de bt:r.e btr kere daha da 
ö'Tettf td, mobteldr bUtun t.al<ay
yüdata, hUtttn takibata ve bUtlln 
cezai tcdhlrl~re rağmen dalma men 
bus faali ·ctlr.e ~~ f;e çabnlıyıı.n 
mnzlr btr '\arM·trr. Onun son takJ · 
lıattaıı ımnra ),lmrs olduğunu 7.an
~errk mamka!Jt; 'e kontrolü 
gfl\"Şetmek onqn ycnldPJt dlrtlme
!'lfne '\e yentden e\"\'CJldnden d:ıha 
bUyllk bir şiddette ftıaU ·eti'! l;"Çntf"! 
<.ine ~eheı> olabntr. 

BunUJt için lhtiklr \'akalan a -
.:a1r1'ltt nlsbette murakabe ,.e kon
tm!lcrin şi<ld'"tlendirl'mesi Vf' bir 
<lnldknlık sanet gösff'rllmrnıef>i 

lhnnilır. 

ffil·b ·er: 
• w • ... •• ... -

1 
ıÇucu1<1arı kurtarma 

yuraunda 
Yeni çalışma atelyeleri 

kurulacak 
Çocuklıın kurtarma yurdu lstJ • 

şare beyetı dUn Yeşllköydeld yurt 
binas nda bir toplanu yaparak yur 
dun vaz yetinJ tetkik etmiştir. Yur. 
dun son senelerde teşkilatın ge -
nbr!emcsi dolayıslie faaliyeti art • 
mı'j ve 1Yi neticeler alınmı§tır. 

Binanın arka tarafmda bulunan 
arazi üzerinde yeni atelyeler tesis 
ed'lecektlr 

Tnlebe bu atel);elerde mrı.rangoı 
luk, dUlgerllk. diğer baıı ısanatlar 
öğrenecektir. Bu bU!usta bir p~ 
jc tanzim edilmektedir. 

islanbul 
bir 

hap:shanes!nden 
mevkuf kaçtı 

Firari sabıka;ı bir ı ırsızlık maznunu~ 
rıur, nasıl kaçllğı anlaşılamadı 

Evvelk: b'Üll lstanbul baplahaneatn. I da.n uvkiflni mUtealdp &k§Sm Out' 
de bir f!ıar hddlısesl olmut ve oU' :ne,,· J:ıııdarmaln..r tarafmdaıı tcvkl/bBney" 
kut henllz anla§ılamıyan bir ıekild ötUrlllUp tçert aokulmUf, fakat erte 
:ıapltbaneden kat;mı§trr. si t;Un buluna.ınanıııtır. 

Fıparl, geocnlerdc bir tunilzltğ All-lln naı;ıJ firar ettiği etralnıd: 

mUtt'aklp yakalanan 11nbıkaı.tarda.l mfüldeJuınumillk ehemmtyeUe tabkf. 
Şak!r oğlu Alidir. Suçlu. evvelki gün kat ynpmakta. zabıta da ken'1iaiiı 

adllv.ımiz. sulh muhakemesi •.aratın. 11raın2ktadır \'fıkıll fi;:ı.'9.tlnrla beraber he.r ne 
l.adru- t~hlr edllcn mnllarm da ~ 
~it vr kıı•ltesl drğl ml~sc dc bun
dan hlr kat hnfta en·ct ucuz ol. 
mnst tçln ·o tt'411t ''e o lmUteyo ra:ıı 
ol:ınlnrm onlan bol:ımadıi;nı p<'k 
fitrı. blldWmlz l<"ln halkm l~nc ya
nyn.cal. o'an ve onun llıtlY1lCtllıı pa
mlı 'e IUks eşyade.n daha fazln 
cevap veren bo malann meydana 
çıkmMmı mMDDnn olmaya değM' 
buluyoruz. 

Tilı';c mflett, bu !!lınn harbin do
ğrrrdu/';11 bllcilmle ınllşkll!Attan ve 
felıik"11erdrn ln1k!'in nldo('ll nls
bettc uzakta l;nlınnlı \'C mümkün 
o•<1u!';t kadar ıu mot:ıznrnr olnuı
hdır. 

Bütün harekitımrıd:ı bize reh· 
her olmMı icap ool'n ıJhc;tincn hlt 
fÜpb~ ld hodu. 

Bir çocuk kamyon 
altında ö~dü 

ıstanbuJ borsa sr 
23 Nisanda açılmasına 

karar verildi 
Bundan Uç sene evvel 23 nisan 

da Ankaraya nakledilen borsanm 
bu senenin nynı tarlhi::ıde ı;ehri • 
mizde de açılm~ına ı.:-rar veril -
mlşt!r. Ankaradald ooraa .)'lt e fa 
aliyetlne devam edcre!{tlr. Şehrı 

mlzde açılan borsa iç.in, e•ıdsl gi. 
hl, dördUncll Vakıf hanında b• 
kat tutulmlll!ı dUşUnUlmUştür. B•ı 

maksatla şehrimize gelen borat> 
komlaeri tıuıan Rllat. buradaki teı 
kikI~rfnl bitlrd1kten sonra Ankara· 
ya d6nrn~tUr. 

Suat Derı:iş Kaza üsküdarda oldu, kam
yon şoförü yakalandı 
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Ertesi gün öğleye doğru kapılar açıldı, hepsini 
iki~er iki§er ayaklanndan zincire vurdular •. 

eurada buraya bir peksimet par 1 n lkfşer ikişer gid.Jp gelerek giS • 

çuını ke:mlrenler vardı. Al'aaıra I tUrdU; anbara doldurdular, buram 
içlerinden biri kalkıyor; kapmın zlndandan daha dar ve ba.sıktı: fa. 
dibindekJ demire zincirle bağlı kat teıniT.dt: bu itibarla hepsi de 
tahta bir ma.srapayı kocaman bir 1 yenJ yerlerinden memnundular. 
varile daldırıp dolduruyor; içiyor, ~ ve kıçlarda, direklerde !!On 
artanını yere yahut lı;lne dakU • ekalltlerln tamamlandığını an1$ • 

yordu. tan çekiç, kea~.r. mak~m sesleri: 
Dı§ardan cvvelA düdUk eee!eri, gidlp gelen veya kO!J8.Illann ayak 

sonra boğuk boru seaterı geldi. ~ gUrUJtfileri: sert kumandalar, bs· 
rümcekli ve kirli pencerelerde gQ. ğırıflar geliyordu. 
nün u.ıklan büsbUtlln aolarkeıı Daha temiz ve lyi peksimetler; 
demir knfcsli knpı açıldı. Kırbaçlı biru zcytJn ve daha temiz bir au. 
üç gardiyan, sırtında dolu blr çı; İştll zindanda verilen yiyecek ve 
va1 ta.şıynn diğer iki adamla blr • lçecülerin farkı bundan ibaretti. 
likt.e lçeTi girdiler; çuvallan yere Ertesi gün erltenden forsalar 
koydular; kendilerine ndet1 hU • her kUrek ~mdııki oturaklara 
cwn eden mahpuslııra slyah ve ılnclrlendi; öğleye doğru Don Al· 
kirli poksimeUerl birer birer ve~ varo, amiral Plıısko ve birkaç za. 
diler. Koç Ahmet yerinden kımıl· bltic birçok OÖ\'8.lye geml~i gezdi
da.mam13tı; Gam!ız Ali de ondan ler; Don Alvard forsaalra baknr
aynlmamıştı. Bu hal &sal din glS- ken Koç Ahmet baamı c;evirdi; 
zllnden kaçmadı. Gardiyandan on- Gam.sız AU perwı.sız g61.lerlnl o • 
Iann ds hfMclcrini istedi ve aldı. nun gözlerine dlktl. Vnll ne dur. 

Daha onlar gitmeden zindanı du, ne de bir §CY sordu: yUrUyüp 
hlr kemirme gürült.Usü doldurdu. geçtl. Biım sonra da kumandalar 
Biraz sonra demir kafeslerin öte. blrlbirtnl kovaladı. Fors:ıb.r hare • 
sinde yanan bir yağ kandili içeri- ketlerin! gardiyan ba.emnı f.randl 
ye doğru kirli, ciUamlı bir ı,ııı: direğindeki küUlğe mtlM\i ıuııltk· 
göndermeğe b:ışl3.dı; blr iki saat la vunıp kaldırdığı totanatm seııl· 
geçince de bt>r perdeden birkaç ne soslne uyduraralt kUrelt çekme. 
bonıltu bu korkunç yeri daha kor- ğe ~tadtlar. Ak~ama kadar a .. 
kunç gösteriyordu. çık ta gezildi: toerUbe ve m;ınev

Gamsız Ali aldırmıyordu; bir 
gUn süren sultanlığı sadece tatlı 

ve eğlenceli bir hatıra tellkkl e -
diyordu. Koç Ahmet öyle değildi; 
canı o kndnr sıkılıyor, o kadar k·. 
zıyordu ki ağlamak lhUyacmı blle 
duyuyoordu; fnkat kendisini tutu
~rdu. Hi~ istemediği halde Roz!.· 
tanm hayali sık eık gözlerinin ö-
aüne geliyor; sonrn Don Ah'llro • 
nun çatık ka.§lan, amk yllzU o ıııe

v:lmll hnynli karartıyordu. 

Gece hep böyle, bazan bağdaş 
oturarak, baz~n gezinerek geçti. 

ralar yapıldı: lime.na döndükleri 
zaman gcırek valf v gerek amiral 
gemiyi bf!ğenml§le~ı. 1',orsn.la.rn 
kocaman tahta tekneler içinde 
Paç<\mura verildi. 

Ertem sabah semini nkUpeşte!e
rl, serenleri, direkleri bayraklar 
ve kandillerle sUslendi; gen~ ~-
vert~ye mosalar kondu. Yemekler 
ve l~kit'lr hazrrlandı. Öğleden so~· 
ra §chrlrı ileri gelenleri aileleriyle 
birlikte, en parlak üniforma ve e'
bi.selerlni, en ş!k tnvalcUerlni g•. 
yerek gelmc>ğ'e bqladılar. Kol ve 
yakalan dantelli kadifo glyfnmt~ 
olan, omuzl~n şişkin, kma panta • 
lonlan §!~kin ve uzun tora.plan i. 

pekten, at.kılt iskarpinleri parlak 
deriden ş5valyeler, tUylU şapkale .. 

DOn tl'aklldarda blr kamyon kazası 
olnıııi, tir çocuk. yUklO blr kamyonu~ 
altmJa kalarak ölmUıtUr. 

Kazayı yapan kamyon, f0f6r Ahmet 
oğlu Ol!mıuun tdareslndı, H!klmlyetı 

MIDlycı caddeainden geçcrkeıı. Kertı.ı 

Hatk tipi 
ayakkapfar 

Fiyabn 5,5 • 6 lira olma..sı 
muhtemel 

Halit tipi ayakkabı nUmun{'l ri 
hazırlanm etrr. NUmuneler, dUn fi

eyat murakabe bUrosuna arzedilmiş 
tir. Fiyat murakabe komleyonunun, 
bugünkü içlimaında, bu nUmune
leri esaa tutarax halk tipi ayakka· 
bılannın CiyaUarmı tesblt etmesi 
muhtemeldir. Fiyatlal'D bCf buçuk 
ile alb Ura arasında olacağı U!ı
ınin edilmektedir. 

Macariatana ihraç 
edilecek deriler 

Macarista.na ktını olarak 120 
bin adet kuzu ve koyun derisi sa. 
tılacağnu yazmt§tık, Bunlardnn 
ilk pnrtinln ihraç menşe r,ahad!~ 
namesi dün ticaret c;ar..sından al'D· 
mı~tır. Diğer partner oe J>C} cler
pcy verlJecekUr. 

Hadıseıertn - - - -Tetsır• ...______. 

Almanlar Fransız 
Donanmasını 
ıngıltereye karşı 
Kullanabilecskler 
mi? 

Yazan : HASAN KUMCA YI 

Ert!'"1 r,Un oğleye doğru knpı • 
1- aç·ldr. Hepsini fkfııer ikişer a· 
,aklarından ıinclre vurdular. Ee .. 
mıldlr l!.~Ulbeka onlarm biraz gc>. 
r9erine dllşmOşlel'di; bir aralık 

~ d<'ğru uıandr: 

Dliııkil Radyo Gucteai 1ngil· 
tere ile Fransa arasmdı"ki müna· 
sebctierin gerginleştiğinden bah· 
ıııederek §(iyle diyordu: "Alman
ya Fransız donanmasını lngilte· 
reye knr§I kullanmak istiyor. 
Ma.reBal Peten ehndiye kaı.ar 
buna muhalefet etmişti. Amiral 
Darlan'ın ~n beyanatına :.aın
Jrrsa. Almanya l!Tn.nsız donan
masını lngiltercye kar§t kullana
'bilecektlr. Amiral Darlan lngi
liz alılı kasına karşı cephe almış, 

rmı yerlere kadar uzatarak, bBF· ticaret gemilerini himaye eden 
larmı belleri hizaır ,Ja kadar eğr. I harp gemilerine karşı harekette 

- Talıiruz vannış, fazla kal • rek kadm ve kızlan eellmlıvorlar. 
1 

bulunacak İngiliz dona.nmas.na 
rmlmtt' dt. karşı mukn:belede bulunacağnu 

Dedi. Amtralm tcşrifatçm: bild~rntl§tir." 
ı '"-"- d d •-- , Bız muhterem arkadaşımızın 

- ~auı1ou ge1Jll ı> e kauws • - Sinyorlta AJvaro... bu görüşünü mübal~ğalı buluyo-
V'IS? Diye b .. ğırdığı zaman hE'rkes ruz ve Vişi Fransasının başında 

- Jnpllah,_ küpeşteye çrl~ılan m .. rclivenc bak· Mnreşal Peten bulundukça Fran-
!kl tarafta ytlrllyen yalmlulı~ tt; orada Rozltayı pembelı:'r için • sız donanmasmm lngiltereye 

merlerln ortasmda blly1lk mey • de gördüler. ka_ryı Almanya hc~abına ~arp~ga-
dana. eonra r.htnna giJJdl: bf'rtı.z Koç A lımede h-ıkt1: geııç kıza ~~ı . kabul etmıyonız. Boyle 

. bır ihtimali inanılmaz bfr tnsav-
9erde pml pml, rnUkMnmel bır ga.. gıtrünmcmek ıçtn haflmı c;e-vfrdl vur buluyon.ız. Nitekim Lem· 
ter ıınrdı. lki bt1yük fJliU fnl"ll8.la-- • , . ('n.-..,,.,.,,,.. ,,,,..) dr.ıd.an ~ •v7" ....... A,,..n-.1 

kızı 7 )"a§Uld& Nec!A. öııllne çtkmııı 

ve ka~ıyarak altmda kalaı::wtır. 

KUçıhı. kız birkaç metre ınrOklen 
atkte!l 60?ll'8. hemen ölmU,, f(>för ya 
ka ta.ımıııtır. 

Sarhoş şöf erıer 
iki defa yakalanırlaraa 

ehliyetnarneleri 
alınacak 

Son zamanlarda §OförlCl'ln oto
mob'l lrullendıkJan aantlerde bir 
k•smmm l!l'"·hn-ı olarall vazife gör· 
dUklerl anla~·lmtıst·r. Badema. sar 
hoş Olarak fk1 defa ~·akRlıtnıı.n Ş0 

förUn e-hllyetnamelerl elinden alı
nııcaktrr. 

Çocuk nesriyab kontrol 
edilecek 

Maarif Vekflllği son ıamanlerda 
muhtelü kimseler taraf~an ya. 
prlmakta olan c;ocuk neşrfyatmr 
esaslı mırete tetk!k etmektedir. Bu 
neşriyattan çocuklarm olıı:umasma 

uygun olmı~:oanlan aynlllcıtkttr. Ay 
nı zamanda bir liste tanzim edile· 
rek okul idarelerine tebliğ edile
cekth-. 

Çocuk neşriyatmda kl>y hikaye
lerine, yurt tetkiklerine de ehP.m. 
miyet verilecektlr. 

Darlana atfedilen sözlerin ta· 
mamen doğnı nakledilip edilme
diğinden bile şüphe gösteriyor. 
Yine bir Londra telgrafı, Çön;i
lin, Amiral Darlana cevap vere· 
ceğini bildirdi. işin hakikati an· 
Jaşılma.k için biç olınar.mı İngiliz 
Başvekilinin bu cevabını bek· 
temek daha doğru olur. 

AmlraJ Darlanm sözlerini ip
tida nO§l'edcn Paris radymsudur. 
Esase.n bütün Fransa haberleri 
Alman kontrolllnden geçmekle 
beraber doğrudan doğruya Al· 
man işgali altında olan Pariete 
"Vişi haberleri" adı ile radyo 
neşriyatı yapıhyor. Amiral Dar
lanın sözleri intida buradan çık· 
mı3, Z50nra D.N.B. ajansı onu 
yaymıştır. Hem propaganda sa
natmm en ustalıklı bir şekli il~ 
yaymışttr. Amiral Dar1anm A • 
merlkadan getirilecek yiyecek 
maddel,.rlne Jngiliz ablukuı ~ 
rafından gösterilen müşkülattan 
::ikayct ederken söylediği bir 
cUmleyi mUstakil bir hlıdise şek
Jindr nakletmiştir: bundan l50tı
ra Amiral Darlanm gazetecilere 
verdiği beyanatı aynca bir ha.va· 
dis olarak vermiştir. 

D.N.B. ajansına göre Amiral 
Darlan, Mn.r~al Peten hazır ol· 
duğu halde Vi§ideki Ame.-ilfa 
garetecilerin.i kabul ederek §lSyle 
demi§tir: " 

- lcabederse Franstz ticaret 
gemilerini harp ~mflerinılzle 
himaye ettirmek i~ln Mare§alden 
müsaade. İ!tiyeeeğim. Bu fikri· 
mi Amerika sefirine bildirdim. 
1nglizler müfrit.A.ne bir abluka 
sistemi tatbik ediyorlar. Bunun· 
la beraber harbin maksadı bakı
mından şimdiye kadar hiç tesi
ri olmamıştır. İngilizlere niırbet
le insanlık ihtiyaçlan mevmuba· ... ~ A""""''"" ....._ MtM-

Sine nacıların 
tonıantısı 

Veremle mücadele 
cemiyetine yardım işi 

Konuıuldu 

SlnemacJlar dün vflAyette vali 
'trlUavlnl Atımet Knufın başkanlığı 
a.lt-nda bir toplantı /'fl~llrak verem 
te mUcadele ce.mJyctüıin yardım 
maksadlle slnemnlara gönderdiği 
pulların tevzi işi etrafında görüş· 
mUşlerdlr. Şimdiye kndar biletle
re on lld bin liralık pul yapıştınl
mıştrr. Mayıs sonuna kadar on be§ 
bin liralık daha yap~tınlacaktır. 

Dünkü ihracat 250 bin 
liralık 

DUnkU ihracatın yeitt'nu ~:SO bin 
Uradır. DUn 1svçireye bal k, ke
tcntohumu, fmdık, Çekoslovakya
~'& kuru ltaylSl, Almanyaya iç fm
drk satJhrn~ır. 

nap hareket ediyorlar. Nitekim 
Fransada işgal kuvvetleri için 
müsadere edilmi3 olan 500.000 
ton buğday tekrar Almanlar ta· 
rafından iade edildi.'' 

Amiral Darlanm bu tarzda 
beyanatta bulunmMına sebep. 
bir İngiliz kruvazarUnUn ::on 
gilnlerde Kaptovn'un cenubunda 
bir Framıız ticaret gemisini mü
sadere etmiş olmwdır. Amiral 
Darlanm söY.leıi ma.tbuatta ne§
redildiği giln Fransadaki Ameı · 
ka sefiri Amiral Leaby Fransız 
gazetelerine bir not vermiş ~ 
bu notta FraMl.daki çocuklar 
ve hastalar için birinci derece
de ehemmiyeti haiz gıda madde
leri - ııUt, vitamin, il!ç vesa.i· 
re gibi - ile yUklU iki vap· .. "Un 
Amerikan Kızılhaçı vaartaaiyle 
yoJa çıkanlm11 olduğunu, hat· 
tl buna 1ngiliJ hükUınetinin mu· 
vafakati almmı3 bulunduğunu 
bildlrmi§tir. 

Vişideki Amerikan sefirinin 
bu ifadesi isbat edi~·or ki D.N.B. 
ajansı tara.f mdan Amiral Darla
na atfedilen iddia varit değıldir; 
yani tngUtere bükCimeti Fransa· 
nm açlıktan ölmesine razı ola· 
cak şekilde hissizlik göetenne
mektedir. Ttcaret gemilerini 
Fransuı harp gemiJerinln hima
ye etmesi mesele1Jinc ı;c!i:ıce, 
P.N.B. ajansı bile bunu mutlak 
ve kati" nekilda tf ade etmcıpi§" 
tir. ÇUI\kü Amiral J)arlanm: 
'Ttearet gemilerini harp gemile
riyle himaye etmek ür.ere Ma.re
faldan müsaade istiyeceğim." 
demesi Fransanm İngiltere fle 
harp haline girmesine mllnCf'r 
olacak bir kararm verilmlı ol· 
ması de!nek değildir. }{atdı kf 
Fransız harp geıni'erlnln htma.{e 
edecekleri ticaret gemileriyle 

d ...... • • "' .. & flWf?t& 
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8 5 bandai qeldi 
Yeni Tramvay tarifesi 

iyi netice verdi 
Tramvay idareairun muhtelif 

rnemlekeUerdeıı ıamarlam11 oldu. 
ğu bandajlal- pek yakmda tebrimJ.. 
ze 16nderllmete bqlanac:Utır. 
)Un ı::Uınrllft! 85 bandaj gelm~Ur. 

Bu bandajlar tramvay idaresine 
eallm edilecektir. 
Diğer taraftan bir ka~ slnden

berl tatb':k edilmeğe başlanan yenJ 
Ucret tarlfesi iyf neticeler vermiı· 
tlr. Aktarmalı biletlerin de ba.sll
ma.sına başlanmıştır. Ayın yirmi
s'nde ikmal edilecek ve dört n~'ln
Jan itibaren tatbik mevltllne konn· 
caktrr. 

Na11ul satan kuru 
kahvecıler 

Dört satıcı hakkında 
takibat yapılıyor 

Son günlerde piyaeada kab,·e eı 
crntıs nın başgösterc;Uği ve h:ı.zı ku 
ru kahvecileri narpa ve nohut ka
vurarak sattıkları mıı1C1mdur. 

Ancak bunlardan bir kısmı, bu 
lrpa ve nohut kawruldanm Uzer
lerlne etik<>t koymıyaralc karL5ık 
kahve dive süıınektc<lirlcr. Zabıta 
dün bu ;ekilde halkı aldatan dört 
kurıı kahveciyi yakalamıştn'. 

Bunlardan Eminönünde sabun· 
cu han caddesinde 41 numarada 
'ütllr:cü ve kuru knhvecl Hakk•. 
Ha.sırcılar cad.:sinde 46 numaradıı 
kavurucu Vasil, 30 numarada ku 
ru kahveci Yani, Hasırcılar caddr~ 
~inde 42 numara.da kavurucu lly9· 
dır. 

Bunlar hakkmda zabıta takibata 
-;lrl§mi§ bulunmaktadır. 

-0---

T o~hane c;naye'.i 
Yaralananlardan 

biri daha öldü 
Evvelki geee Tophanede Berh('t 

lcr 110knğmda Alinin 6 numaraJı 
kah,·esinde bir cinayet i~lcnmt~ ,-c 
dükkandan haraç almağa geh:.n s.-ı
bıkalılardnn 1zm'l'li KemııJ kebvO 
ocak<'~ı Mehmedi b1çaklıvara\c 61· 
dUrmUş, kahveci Allvi af;tr suret· 
t.e ynr.slnmış, kahveci Ali de lz. 
mirli Kemali göbeğinden bı~ıı.kla· 
mıştl. 
Ocakçı Mehmet yaralnnmasnıı 

r.:ıUtE'akJp ölmUş, dün de Beyoğlu 
ha.strıneslne knldmlan diğer yara• 
h kahveci Ali kurtanlanuyarak öl· 
mU tUr. 

Katil hmirU Kemalin de yaJ1!$1 
ağ'ırdrr. Adliye doktoru Himet 
l'Unıer yaralıyı ve ceaetlerl mua· 
yene etmiş, müddeJumulilik tAhkl• 
kata ba.ı;la.m~tır. ;__ ______ _ 

Altın fiyatı 
Altm fiynUr.nr.d:ı. dUn de hiç bir 

deği.glkllk olmıunı~ır. Dlln de bir 
altnıtn tutan 24 Um idi. 

renin müttefiki vaziyetinıle olal' 
Anıerilmdan gelecektir. Fı ans~ 
ticaret gemileri ancak lngilıf 
ablukasının müsaade eder.eği aJı• 
val ve şerait içinde nakletu.c k ~ • 
r.ere Amerikadan buğday vesaıt 
gıda maddeleri alabileoeğine g& 
re İngiliz ve F?arusız donanın•· 
lannı çarpıştıracak mevzu da or 
ta.da yok demektir. 

Yalnız bir nokta var: Vi§! bU' 
ktlmetl İı!Giltereye karşı haı1' 
haline gelecek vaziyetlerden çr 
kinmekle brea.ber Almanlara dl 
hoş görUnmk mecburiyetini hİ~ 
sediyor. Amiral Darlanm, ~ 
Mareşal Petenin: "İngiliz a,bltf 
kası harp gayesine mlies3İr ,1 
nıuyor. Nasıl ki Almanlar i~"": 
ordusu ihtiyacı için Fransa~~ a 
500.000 ton ibuğday mUsadeı· de 
ettikleri bıı,lde eonradan ~~ t\(' 

geri verdiler." demi§ olmuı ~ ıcı 
ru ise ancak bu suretle tefsir hla 
lunabiJir. ı-a 

M.Usadere edildikten eonra f.". git 
ri verilen buğday iff hakll<~ Qa 
halde Fransızlardan ziyade tıı.~İf Ya 
Jiıleri haklı çıkarır. Zira tn(11~ tı: 
ablukası Fransızların isteaiklt c.lr> 
derecede bütiln ticaret nakli~ bar 
tmı eerbest bırakmt"i olf!aıar:; lar1 
c:bette Alma.-lar mUsadere ll'luh 
t•kleıi buğ~a··ları k~tt'en ol~ il'di 
geri vermlYecekler, billkis .~ 
ss.der:.ı1erinin dere"eSi,.i ar•wf 
ca'tlardı. B•ı suretle Fr~ı
kendi yetiştirdi!! bıt~ayh.r "' 
munyava gi~e::ek. Fran"Ja ke·,, 
sini )'aşltmak ic:in fngi]fz ab • 
kas·nda.n yi··ecek .,.e ... ırec~··ti~ 
halde ransızlara dUşen şev • 'J 
nız İngiliz ablukasrrdan şikA~ 
etmek değil, hiç olmazsa a' 
zamanda Almanların kendi il' ti 
lcketlerinden yiverf'!k nıu"~,. 
etmelerini önll.Yecek 
bnlmakbL 
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Atina umumi Bir Alman ajansın- Buyuk mıllat mecl-
valisi Koçyas ın moduru ıs dun toplandı 

HC\dic:eıer 
v•sseuuoo•••..,... 
... e Tarih 

o •••••••• • •••• 

llAB&ll llBBAll1 ı .. 

Trakya amaıni oaliliiine 
tayin eıliltli 

AU... ıı (AA.) - A.tlu ajuuıı 
blldlrt70I': 

TraJl:;1a umumi ftltm KaJancWe bir 
apandlıdt &mell;J&lı yapılllUfllr. Yeri
ne vek&leten t&JID edllen A.Una umu. 
mi Tlllt8l KOÇ7U bat1ln Trakyaya U.. 
reket edecıektlr. 

lc;tıma! muavenet naaın Krlmbaa 
ne meııal nasın Dlmttrato. ve ziraat 
nasın Allvla&toıı da 11.akedonya w 
Trak)'8.a& bir tefU 11eyabaUne çıka
cakla rdır. 

Sır M.ubanir aı kadaş, SOD 

IÜlılerde mecmua ve gu;ete
,~~-~admdan fazla. baruıo
._':'"fSUDU t.enkit etti. SörleriJli 

!tair 1Ubn "'1le bitirdi: Bu Arjaatblde 
~ ~ur ibtr şair midir? ihraç edilemiyen 
.::..~UCWanm hayran eden ro. 
~ nu yazmıştır! Bir artıst, M 1811' malllallDI 
ınr -~ah~ı=:ri~hı 11ımır 11111 11aua-

:ıaı lllutJaka bu saydığımız ve-
ill. i)uuıara benzeyen ~itlercen DIJGrlar 
lld" 1!~ olması lhmı gelir. BaeaCNl·Ayres, 1% (A.A.) -
dlr ~retin çok ~itleri var- StefanJ ajansından: 

Api ajamm bir 
memuriyle birlikte 

blerlllada teüll 
etuıdl 

V....,._, 1Z (A.A.) - Bltyük 
federaJ jüri ''Traneocean" Alman 
iıltihbarat a3anaı mUdllrU Manfried 
Zapp ile memuralrmdan Tonn 'u 
ecne0l a,Janslarm tescili hakkm • 
daki kanuna na) et etmt-dikl rl 
için mahk m ye vel'mlljtir. Zapp il 
Tonn tevkif edllmitflerdfr. 

İthamnam de 1\1 noktalar ılerl 
sürülmektedir· 

1 Alman nazi partiai nı nfa.. 
atJenne hadim olmak nıalmadil~ 
TraDBOCe&n ıatihbarat ajama 1938 
lkte nnınd Amerika.da bir şub 
ac;nuş fakat ke)f ) ti ecnebi bır 
&Ja.M aıfatil • h rlclv~ nezareıtiııe 
teacıl ettfrmemiBtir 

2 Zapp aJaD8In kanun hü • 
kümlenn riayeıUl~liğinden dolayı 
.,erilti Urüm sıfatilc ahsan m • 
llıNdür. 

3 Tono da Trancoeean &Jan 
emm ilincrhk şubesi memuru aı 
rath 1 kendisınl )azdırmaaı icap 

d rk n bunu yapmamıştır. 

Aakara, ıı (A.A.) - Büyük 
Millet Mecl.llJI baglln Şemsettin 
Gilnaltaym bqlwılığmda topla.ıı
m111 ve Denizli mebusu doktor Kl 
zını Samanlmm vefat ettiğine da
ir teskerenin olnınmaemı mütea
kip müteveffanm hatıraama hür
meten bir dald1ra avakta s&flt e 
dll~r. 

Meclis bundan aonra BUyUk Mil 
let Mecl"slnin 1940 yılı birinci ve 
194 ı yılr ikinclktnm a lan heea
bı h kkmdakl murakip raporları 
na ıttıla keeb bniştir 

M,,cJls cuma gUnU toplanacak. 
trr. 

Almanya 
Sanayini ha va 
hücumlanndan 
korumak için 

Sovyet ruıar labrı.ı 
ila aaraaalllarmıt 
tatihaalibn dörtte biri 

Sovyetlere ait olacakmış 

~ nıUılıterem Bayandan da lılmır rekolteeinin ı>t'k mühim o. 
1ıMj lllubanirler vakıt vakrt lan fulaamı ecnebi plyualarma 
oı.a •ettDctertne göre bir şöhreti ç.rkarmaldaki ımkinaızlığa binaen 
il de~· Muhamrlerden bıri. Arjantin hilkümeU başak halinde 
li. vu. bayana ait mukavelesi.n- bulunan mısın ytbde 80 n~tln
U-~ -btı bayana ait makalsinde de )11sde 40 kömür ile mahrukat 
-ua111 'D-'--- ' • andı n --"' kullan & Load.ra, ız <A.A.> - Müata ~ uauwıyeyı · - • waaamma ma .. a tarar ,·er- Franıadaki ormanlar kıl Frana~ aJaııaı bildiriyor. 

& 

'ı 

- BmMni ms bekliyor81&ftM& ? ... 
- Eveti .. 

- Oyıe ~ o. betim! •.• 

~ ~ediğini, m1inaeebeti ınlttir. tahrip ediliyor Teyit edilmiyen fakat Moskova. 
Jrat ~ğmı bilmiyoruz. Fa- da ıararla dolqan bam l!aylatlara 

;,.~bi.:::urvaı:ım... ı.oadradakiAmerika ı.:.:ı~:~. ~"1:". =.!:·:rr:=•.=.m, Yarım başa rısı 
~ =~tlaka şair, romancı, ar- elçisi İafe nazıriyle mE\)lte olan ticari mlldüril Maho- mağa başlıyacaklardır. 

~""ş!:ra:ı:~=.::; .-. ,~~- ...... - =.-·t.:te:.=.!':'":.r' •• 0;.~:::,111 ...-dah•Hn- çekenlere sağllk 
ibtai: kah= 18,::a~1im: büyük elçisi Vinant bqgfln ıaş ne '' mukeleme tertibatı almak i1Jlt' 1 - Almanya icap eden aerma Yanm lııat minBI ltöbe&I .._... 
~ derecede belkı daha ~ zaretine giderek nazır Vulton'la re FraNıadaki onnanlan tamamtlr veyi. mtıhendJalerl techtzatı vere - diktan 90IU'a oaa lluta 9'o bcmm 
-:-o!lll\lr 

1
_..._,

1 
....... u..te n--· ..,.""" N&t g6rtlpıtiftilr. tahrip etmektedirler. cektir .. İptidai maddeleri Sovyetler bem- v.J· ........... _ Na&..-6 __ .__ 

ııl&lt!;; ol&UI ır . .1.AH:&I m--ır J--· Birliği te . ed '-.. '- ., .. Jua ..-, VU'ICI• ........ 

~eser olduktan için töhret ffi/::..aa; J I -- r:ı 2 - ı::::, a:~~ iBtihsall- ddltu llOllıa ·-··· .._ede-
,,.~defi~~":: SilAh altlnda 52 ~~ ~·21>•Sovyet1 ......... , "":i.. .... _ ... _,.. 
ııı:lldır: san'atr himaye et- ç • f c 3 :__ Harptemıonra bu fabrika tekta yatmak, odada lllo lıdııll9eJI 
~ir; sa.n'atklra ilhamkest"Vflf'. ın ırkası var • Melbounıe. 1% (A.A.) - Avua bUtUn techtzatlle beraber Sovyet· ~--= ~..: 
tabiıi r; en kısa ve ırme tn.lya Jırablnalne tevdi edilen bir pro. 'Pr'n malt olacaktır. ..~~-
.,.._ e kendileri tabiatın birer Cenuba do.n..ı bir jeye nazaran Puiflk memlekeUerine 8 h b · N mcğe baJ lke )Vdmı eder. Ala ~at e&eridırler: .ıair, romancı, e• - hu aten vere~ iyuz Kronik! tiıerlne soğuk uya batmbmf bes 

, ~ m ve bh~ ~ _..:-....1 8 JJJ:Mır .,., "91~": = !::a~k ın usus muhabiri mühimmat ve ,.._,.,.. ...,._ ....._ • ._, .... 

"'""---- ozene Ö2D8 yaratıntltfi'l; rallllleeıellelı• ...._ __ dltflbltumektedir ~ aoo ~~r J:'~~ Cimi ..-ıeıhı•• l 
2

,I r - -

~bir tiir, ~r roman. bir 0-'tas· u ( ) - Q1D ...._. illa lnsUIS ın- mal olaeakm buniaamı1J balandulaau mnak C: ~"::'"'..;:".;:·.e•.:..~ 
~bir macera yapmıttn"· Ma- f6rw m ~ ..._ 1111' • • ,..., ••• n (AA.) - 8tefanl membalara atfen bUdJrmektedlr. •-
l'ldiJ. Rekamye da bunlardan bi. at busOn J'apoa onluuDmıı llWa al. AJenamde.n. Muhabire gıJre bu pllıılar tabak· = ~ ..-... lılNs 

111....._ tmdakl meW'Clldamm at flrlradu o.. Landra hava barajmdaD p1en bir uk ettlff takdlnte Alma'bya hava -
.. -.na& lhtilAlinde ve ı. 'apol- ret owatm ..,,......,ur. Baludul balcm, Norveclll berinde uç111111 ft hftcumlarmdan masun fa.brllıalara Dalia IJlııl • 1.Aetle la ıea.lll 

devrinde yaşayan bu k 37 fıra Çbıde, t fırka lluQUrkte. e eJektı1k tebekeslnde büyük baarlara sahip olmuş bulunacaktır. ile mul olllııllla ~. Ya. 
lleki ve akıllı kadm 1771 tırka da Japclll7& 0e Kore " ......_. •bebiyet vermifUr. Getrenger f8brl nm bat alnN .alıetlaWa l9ld 

~Yonda doğdu. Asardıl 'dadı c1a bulumnaktadlr· 2' aut lflkms JraJlllJltn' =-~ ~~k .. 
~ - Francıoise Bern ır. .Japon han 1mvvet1.mtn Kaatm. • ..,. u (AA.) - Kallye num ttalyadaki lngiliz IDda 8"11 llaftla lılr J9de ~ 
~ bangerdi; eonra Parile BalDaD " lllDdlc!Jddeld mwouıta -.. lı8tçe71 meellM nr'.rtıen tu beyanatı mak. Yuma ... alrm teldr ..._ 
~ıııattı. Madmuel Beraard on man 100 tanandlD DıuetUr. ,.pallfbl': esirlerine iyi muamele 1a1ıa.... .._.. nll - ..._. 
-ı;ı )'aşıdna iken kendisinden Japon anavataa ftJalmnm 1ı1r lQmlJ Cenup Afrtkaaı lDfl '2 )'Ilı zarfın- edilivor -r. ~ • ,_.e 
~~lı b r bangerle evlendi; 0e Japcıayanm Çla deD1SI nıom .e da barba devam lçtr 72 milyon Jnglltz .T oturulan ,...._ ... alrm ıel-
~"QIQ Y8f}annda ıken madam Yanpe ne1alr fDoluD1lll bir kmnı oe. Uruı nrfetmek t--.nunmdadr1". Bu Lendra, ız ( ) _ Harbiye m.a udlr oldütu....., "'* 
~ l'le dost oldu. O ID'8da nubl'ÇID c1a1sıade tahflt edllmlt olup rakam pçen ııeııeklnden 12 mil1'0D na.mı lıfargeaeon, dfln, avam ~ =..:-=em~...::'; 
llllC ve !Delthur şahsiyetlerin ceuba dol'nl bir 'bankete bulr lııahm. fuladJr. maraaında verilen bir suale tahrl· yerde hava telN1IJIBe pnaee ..._ 
.. ı-~ bayle m.rif kadınlann maktadır. • Otta.., 11 (AA.) - Kanada mU· r n tu cevabı vermiftlr: talddaa lnlrtldulu' _.,: Y• 
.~ devam etmeleri moda Ayni atm lfadıMlne g6re Japon,. dafaa nazın RaJaton. pmdl tngtttere. .. _ Entenıaayonal lnvlhaçzn. ... aS-. .. la --
---~ edebi ve siyasi ceauba dOlnı yapıl.ak bir bareırette d .. Kurmay tahsili g6ttn subaylar dev dan gelen raporlar, ltalyadald ln ::... ~ Z .:-.:.."i: 

r kapılır, konserler T ....,a I tırk& uker kullualıUecekttr. relerini blUrdikten ~a kurmay mek glllz harp eelrlerine l&Y&IU mem , .... yerde llibet ,. pime., pime 
1ca4i.r1nlı; salon sah~ kadm ne JaJIClll1UDl bqtlD llalDaD Mlllanda ı teblnlD kanadaya nakledneeettnt bil nunlyet bir tanda muamele yapıl de •afif seeer- ede hafth .,_. 
....,_ Beki ve ~J olursa de. ve RIDdlçlnlde ı.e fırka ukert vardır. dlnnlftlr dıfmı bUdlnnelrtedir • ., 1erde uva clitlşenelM. w 09 fnıb,. 
: .... edenlerde o kadarçoko-1""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~--~~!!!!!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!' 

Madam Rekamiye devrin r = 
eli~ taır. edip, mtızisyeD. 
lllUılaftı ... ve askerlerini. dlplo
~ toplayordu. En afır 
ı...ı ~ona it* olduk· 

=ltlYoJ'du; ilkin genç ta. 
ini gücendirmeden at-

-~'°"' .... u. imparator birinci N~ 
Pek da. Madam Rekamiye':i 

befenirdi; polis mtldilrll 
Clllıa &polJOD'un metresle. 
~ almağa çallfh. Kadm 

1lhaı f; imparatorluk rejtmme 
"\llllüııııa kaldı ve bu ytbıden 

(1768 gittı. 
hıı - 1848) s nelerinde yet· 

bUYllk ve meşhur edip bir 
"'"'1.._adanııwı Şatobriyan onu c;ıok 

u. Kocası öltınce ona 
teklif etti; kabul olun.. 

ilkin aralarındaki mace
diPrlerinden daha ileri 

111ulıakkaktır. Bir arabk 
lllaldıbw, Şatobriyan 1830 l'a 

l'llhaldka Yanıkc:lende renit aoe 
yal mlDlllebetler ,.,actu. J'abt ba 
onan cannu mı sıkı)ordu ! Hayır •• 
Doktor Nbıma söre mkmtllı, U. 
yetil yer )'Oktur. Sıkıntdı inan 

vardJr. 
Doktor Nbmun gtlnlilk itleri bir 

u mmlkl ve bahçe, bir luanm 
delil 24 uat, 48 saatini ilPI e • 
det'dl. Sonra doktoran ~ mcm
dell m1nuebetlere terctb ettfii 
d09tlan da ftl'dl. Banlar AllQo, Te 
1dr Rtlıleyin, Kart Omv lımdnde 
b1r1ıac; babkÇl)'dı. Doktorun Yan* 
deredeki bDyllk do8t1an ille blyat 
mullan'lrlerin •erlerlydl 

·13• 
dilnnek!. Ne büyük ceu.ret! 
ll'nmkUn: "Bir kumandan vuife • 
alnden ayrıWnu. Jnaanm valifHI 
de yqamaktır .• , der. 

Ne doiru a. Bence eğer t...
nm g&ılOnde biru ol8un eeawnn 

mavllllbd söremek kuvvet nna 
hayattan aynbnatı dtltllnmez bl • 

ıe •. 
- Herhalde ba .ıs.lerlnisle ide. 

aU kutebnM iılUyonunUZ delil 
mi! 

Diye rcımanet bedbin bir i8tlhD 

kuvvetlerin\ hiç değilee bu pye
lerden birine dofru matmak... lr
te ben bunu yapabilen adama ha. 
yatmı yqallllf diyebilirim. Haydi, 
•lmdJ ıda de ınkdmaym w blru 
evvel benbn için "deli" lılllantlntl 
verdiftni!I ıu:rk~ 86y1eybı. 

bey. Hem rica ederim alse. 86y • - Eter dUnyada aizln gibi bil-. 
leyin, bir in8an kalbinde, düftln • oot delller olaydı, kimse haya • 

cemııde bUytltt1118 am bir gaye i. tma lcıymak, karanlık g6rdQU 
c;in mOcadele edene anki ne o • dUnyadan aynlmak latemezdf. 
lur! Herkealn kendi l&humda be- - Bu cUmle beni muhakkak au
define gideıtren kalbinde bir iman, rette haklı buldujunusa g&ltermJ
bir gaye yok mudur" inanmak got yor. 
iyi te)'dir Sermet bey. İyi, aaD bir - Temin ederim ki mi pek -. 
tip yaratmadıktan IODl'a 1anatkl • mJml ve pek iyi bulu:yıonun. Çok 
nn. eafrin. ten mm ne kıymeti ytlbek, p.yam hlrmet C}llpılddar 
vardır? da vardır. 

Eter bir l1im ilme iDaqu:yıona - l>Oftlntlflerlnbl huta olma • 

--. ......... eıe.-. 
P"bmı le' ... slM, ._ Uilla 
....._ w lleJfe SIN ..,11)11111 
.... ..... ft'dch- .......... 
-~lllllıetle--411· 
·- .............. lılr ........ ,.,.. ....... ~ ... 
ıta ,.. Y8 ... lılr lrlJM ... • 
ea 1J1 tıU't'dlr- Yabm lılr ,... 
llaftll ..... M lmdar 9118 el-
.......... lddet ..... ... -•••hh ..... .... ......... ..,. ......... .... .................... .,. .... 1ı1r,... ............ . • .,. .... 1ı1r,.... ..... · .... ,_ ............. .,..,. . 
.......... 0- .... Wılıl ... 
sat r « amHr-

41* ...... ,.. talıll .... 
•'msrcttd ,...... • tlılll8 .. ........... : . .,...,... ....... .....,.._._. ........ ............... __ ... ___ ..... 

Ytmllll ... be pllllee, ,.._ ........................ 
)-Ela &llıl )Welderle • 1MH .................. -....... 
........ Ilı taWGru Bsıswh .. .._, W'•-· ,_u .. Mr b
ıe llels ..... lılr ~ ,. ....... ....................... ................ ,,.,... 

y.,.. ................ 
re•*'8rlıl bııe1• sA seMtl 
•1uc1w1a ... -· il lılfe, et 
7WR1ertld. h!:thn, ıallan ~ 
•elrlert. .... ....... ...,.. w 
........... lladflllmoell teerDe el 
mek Jhwdıır ..... ...,. ,.-

ht ...... pıldlll "'"' ..... 
.. patatet ~ ller ·
il 1emella yerlal twtar. 

7 ........... teerllMılle maka 
eat,..elderlll ........ ...... 
clellJ ,..... ..... llufetnK' .. . 
Rufeclllen ,emetla ~ ..... ............. ,..,..... 

Dikkat edlleeek ~ lılrl 
deırlhla ~. Getea 
da de .ay1ec11g1m &ftıl. •ha · 
.. ~ .... teJ' plnd "° ........ 
de\'Ullh IAlrete ohmanm ,.._hl 
..... ptbdill --- •• 
~ obmü ., ••• .....,. ... 
"f'bep oldaimMJu ,..... hl al .. ~. 

A4'dl ........ lir ,... •• ... 
.,.... ....... IDlılatılr ,. .. _ ...._,.... ...... _.... 
~ ...... ,....... a. 

balıfrndan ve liyaset ha-
·~Ddlı.n çekildikten 80lll'8 iküıi 

tinrlaınış bulunuyorlardı; 
ılar· &nUrlerinin aon yd· 
e&ki tatlı. heyecanlı ve 

m hatıraıan anarak ~ 

Fabt doetum bitin banlua 
rap- buaD btanbulu U'DJDIJW 
defilbD. 1-.ı lreadl hayabm laer 
saman 1o9g1Des 1d. Saadet tmam 
her tüflcle hayatmdu meaunm 
oJm ....... 

Uıe 80l'du. 
- Bftt, do9tum, idealdir ~ 

rmn. Ben idea1ln lnalDJ hayatta 

maftffU eden yqtae vamta ol • 
dalma bbal edlJorum. raut 
clolıtam, ba 8&ılerlmle ben hare • 
ketm tdeallltJerf 111 wya ba d8 -
ttlnlll. manbdn esiri olarak, ba
yata beht..tan g&1erl utkun aa • 
mltmMJ.,erlne clahp p!ealerl 

OGdan ne beklenir! Eğer bir ftlo. ama ralmen sekbm parlübjml 
rtJl haldbti g6rmtlyonsa ondan ce muhafaza ettlllni görilJorum yaY. 
mlyet llUll lyillk bekllyebllir! Blr nmı. ll"akat Mni de tqrah hjllls ı •••••••1!111-••11.. 
iman, ent, alellde bir bulan e • bir iman sannetme. Dlale beni 
ter iytllfe, vicdana, emıfe Snu - ~. Benim HDClea mallü • 
IDl)'Ol'll& o adundan biz ne bekli • kak ki tecrtlbem ~. pek ~ ta. 
yeblllrla, alz ne bekllyeblUnbds ! 1adlr Ben de HDln sfbl t.tan.,. obriyan 18'8 de -

dam Rekamiyede 18'9 
iki Y3flllda oldukları 

.... dUler. 
4'~10D1Ul bir QOk rellimlel'Lt 

pan - JDellıur ;e;am~ 
ele1'lerl arumda )la.. 

Rekamtye'yi ~ tablo 
htll'dur: rınıam Je1'81 a 

b r t'*- 18e.!!~· 
" ...... 1tQlle 

Ba - .ıert 86y)erken dıı*t.GI' 
Na- sWerlDi Sennedln s&ıle • 
rtne clllmdftl Senaet de baa 
se.11 ft pyıtlbUJarl: 

- lfa1*1amalanm arMmda QOk 
..,ter l&yledlm, deill mi tottorf 

Dedi. Doktor N'- 1dc DJnt 

••dlllml. idealist deıbn bun)an 
kiıidılttlltml mnetaae)bı. ımea • 
dele etme ılel lıllen. mert. .,... ........ ...,... ........ 

.Eler çok senle olan fU lrttnetta da usun ...eler yaea.dnn. A'9i'U • 
tuanm evvel& kendine, vlocluma pumı dart 1dlletıbd .,..nm. Bin • 
itlmadJ yaba, tnM•hJr bDda ae leroe delll, mD,.ıarla lwa1a tıe 
fayda gGrebillrT Bmee ldlal ~ mu ittim. 1welu' .S:rJeadlll b. 
ken batettlflm tnuMla llGllJr. dar tw. llDDOl1Uldula adar 
le mtabDdllı iyilik, fa"'8. Jmldoo dllkln 4...,.... ftlbet clat • 
at, doln1* iti ...,...._. ma tma•larm bdtmlllS teralb 
........ ~ .. ....,...._ ............. (DemlM ... , 

1941 -zMiR 
ENTERNASYONAL 

FUARl'na 
flmdldep lwarlanauL .Bir .... 

,_ maıtert. hndr ıı:nte...,_ı 

ll'lmmda maDanmsı •""* .. 
•tm alacaktır. ................ 



4 B A 8 E R - Ak:ıam p~rtası 

Ya an barbl 
(Baş •~-fı ı .ıclde) 

üuyordtı. Taarruz faaliyetini 90?1 de. 
rece ~lüdetıendirmtı olduğu ba.1de lll<: 
bir mu\·at!aldyet elde edemem!§Ur 
BUtUn hUcumlan tardcdllml§ ,;e ağtT 
zayiata uğratılmıştır. MuvaffakıyeUl 
b1r nareket netictstnde 200 ea<.r aldık 
Bunlarm arumda 4 zabit \'ardır Tay. 
yarelerımlz, al.kart barekA.ta :n ~-atta.. 
klye:;Je iştirak etml§lerdlr. 

H' - · ~·E GE!\11.,İN'E HUCUM 
AUna, 13 (A.A.) - Bahriye nna

rct.lnln tebliğinde blldlr!'mektedtr: 
Bı..6iln saa.t 9,3:> te hUtane gemisi 

oldu~ ttalyan htlk~metlne blldtrttm!.ş 
olan Socrate- geı:nisf. içinde birçok ya. 
ralrlar bulun:tuğU hald,. O>..novaya ı 
doğru et'fer edly~ ve Lencaa yalamn .. 
da kl!.!n SnMoulo admdakı adtı'"1ta bir 
mn 'T'('safed" bulunuyordu Btı aırada 

S m?törlü bir İtalyan deniz tayyaresı.. 
nJn hUl'umuna maruz kalmış ve tay_ 
)'are M~ met.re 1rt:ı:ndan 3 baınbıı at. 

~tıı. 

Bombalar, gemlnln provuma 30 
metre ır.uafeye dDtmUş ve ba.U per. 
catar z~m "'in gUvertealnde ba&."U'ata 

8ebeblyet vermiştir. 
(Dl~ Yunaa haber1eri 8 met fl1ll'• 

fada,.) 

OlaJ1 ve yara:aaa 12. 
ıar 

(Baş tarafı 1 nctdc) 

Corc dA aldıklan yamdan mUteel'ls!. 
ren öm:14lerdlr. 21 de yaralı vardır. 

YaraU.nawar fWU&l"dır: 
Pot lıw Şapel, Pcrapruas otcU ka. 
~ Samuel oğlu Avram, lle 
MaJOT ogıu lııfolz, Hua.ıı ottu Sami. 
JaJc A!bert, Perapalaa oteli pMapOlt 
kAt!bt Mehmet oğlu Hüacyln, Şevki 

oğlu Tı.J!t, Sllleyman oğlu HUaey,lıı, 

Nlkoıa oııu Kostı. kapıda bekllym 
fOför Koço IlyadJ, lngUtereniıı L6tan... 
b'.J i.ouotoeu t>ate, lngtltereniıı Sof. 
7& .ı:nmc.ıo.u Bal Bat. Sôtya wrare. 
tl tıqk&tıbl IAmbert. kaptan Belli, 
konulOaluk .,tam ŞeT Berter. Per-a. 
palN oteli mUdUrO Ku&DU.0.. llO • 

kakt'l 1 geçeu yolcuıan:ıaa lca11 
Ptlrme. Elelrt, aaı-mm: 

Ya:alılarm ibr klılmı yara1&n b& • 
m o1:1L - J.Ddau tedavileri ayakta ya. 
pılarak gönderi1m1f, bir kıa:Dı da 
Amerilcan, Beyoğlu, S&ıı Jorj, caıa -
loğlu E=·hbat yurdunda tedaYI altına 
almmlflardll'. Hepei de tabibi &dll 
tarafınc!an muayene edUmlftlr. P.ak 
mem:ıunlyctle öğrenildiğine g~ ha. 
,.aUan tehlikede olacak d~e ya. 
ralı otıo:ı hMtalara ı.adW ıi9dilme • 
mtftlr ... 

Her a1<şam .................... 
(~ tanlı 1 acldel 

~a bs1nhnıa, Romanya keat11-
8'nl t«- •ilkede lıf!!!!etttM ldn A.1· 
manv™lıı'l yardam '~tf'Yt"f!lttr. Bu 
s~lerl do~ru clfve kabul etmek 
~k zordnr. nn1'""nVft"Vf lrfm&f' teh
dit ctınl •t.tı•<'I". Alm!ln on1U1an fte. 
man,"\vt M" b'r ~r>v.ı'!rn kurlanna
dt. r~ r 'il ,....,ll'!t'Vl\ "'" tıP.tı'lked~ 
lmrkt!vo• fil ~e A""'""' omn1ftlTDI 
tl"V•t rfmı-'rlp 1'orl-#t!Cmttm het.e
J'h1f' n~-·.,...•r. T--•O•"·"-'" 
Maearlan verdlrenler Mmml:ııdir. 
B ....... _,'-•'ıt"lrn ~vvı-t1er Nrlf~ne 

a't'd<>f ~""""" f1n 'm:ın!arm ftff; 
hl" •4'--ıı o,_,, .... ,!rtrr. 

lto"' .. ""'"" l')n'1'!"f'll't!V" da 1tul1!!11'· 
Jara v1n" ~1'T1ımyamn """' ile ta1c
dlm f'fl'- c:tfl". 

Bu h:ı1dkat hrniiz herkeflfn ak· 
lm·la lkt'l Al"'ftn ori'rcrnnn ~o
manyıı.ya memlckrtf mUd:ı.faa ve hl· 

mave lc;fn gt!lıll"'tnl ldıUs efrn<'k 
llOk ntV1f hfr dıı "•rım aıttıTıııt'ıf:•mı 
,.a.,m~dll', AlmM :ı-.n""'rt:crt ve 
Ga'!•ıınn t~'.t'1:J n m n'\"'"l~ h!r 
te~1 !.f'.'!'ll~ve <>fit'fFı1<'""'" n dn L'11T 
~., ... ı '' r, tdJo~,,.nt•rr \"I! 1 at'i 

1 
lmht" tP. ~m .. ~ ,_•:ı Ahının 

kln'\'l'ttnrf ,,,.r lcıff' ('fff' 1 .. rf mrm 
lckctte o'd 5ıı J"fl:t vn1rı'I':" t-.-- "i 
em~'"",.,'tt> M:rmrt rd,.rf'k h1-:- "'n
kfımett tutm ... :-..ıı ''C Mm:ıye etme 
ie mrmnTdurlar. 

Romen pro-ın""aı ~a oaurmrn Mı 
prhJ "l{)ztt lst! ttulfur: 

04Ya A tm:ınva 11r bfr'tı t~ mu· 
aff<-r o' .,~ 1.'n'1nt on nln btr. 
ilkte öl"r<' "i.. <'I !Ol'. lrn:uıva a·n· 
7.aff"'r cılnr , .. ,.,,., m 'r hır:• :1."lll 

nz. Fn mt f:oıw•r,,•n fti"l1'11'r fiı:ır
bedlyor !d m112:ırrmi•·"f bckli)"ör. 
~ahut ö!Uır.H gHzt al•11•or? 

Romanya Rus:, aya mı l{ıı't'bc 
etl~k. yok!:ı M:ı.t'nrhtoo n~:rıı 

Bal"'nrlstan t~rbde n•I :mft•· I 'I' 
kazanaı-ntc! V-omanyn trlıl znfl'r 
artık mC\''SUU b:ıhsol"'illl1. Dc•"ta:
lftn nıısyonıı1 go vu 'l'.!ml eztt:lcr 
Romanyayı oouıa elinden lnırtanr
larsa Romen ııronı:"ı?.n~t\ ıınvn 
anc:?k böyle bir fmh !<ı n"4-f.-. ı-,ıe 
hürrtvete b.w"•calt Te •"'mı e 
zaman makul J1ilnrdılar tıöylh·c

btlccektlr. 
HllBeyiıı Cahit YALÇIN 
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selgf'aı. ıı (A.A.J - Röyter: Adllve Ve lll 
1;ri .waber alan mahfillerde bil· '1 

dir~ldiğiıı.e göre, Yugoslavya i 8t ia ti 1 
.kendisinden d~~n doğı~y.a Ankllra, u (A.A.J - Adl!ye Veklll 
ta.ep edılse btle uçlü pakta ılti· Bolu mebusu ı.-·ethi Okyar rahatııızıı· 
ha.k e~miyecektır: . ?-'ugoslavya· ğma bi.llaen vekAlet vazJ.!ealnden ıatL 
mn p~Ul. girmeaı ıçın Alman~a- J ta etn.ış ve lstlfasmm kabuU. ile ye 
mn kat'i bır teklifte bulundugu- rme Mardin mebusu Hasan Meı..emen
nu zannettirecek ortada hıç bir cıoı-~unun tnytnı ytıi,sek truıillke lkti 
sebep yoktur. ran ı:ımıgt!r. 

Yugoslavyaya yapılan Alman Hıı ıstıfa mllnasebettyle Fethl Olt. 
tu.yBrinin artUğı da teyit edil: ya.rın Ba§vekll Doktor Refik Sayda 
memekrodir. l'ugoelav Ilaş\'c;ulı ına gor.derdtğl mektup ile Başvekili. 
Tsntkoviç ite hariciye nazırı 1 m.Iz taratındaıı vcrılen cevap qağıda 
Cincar - Markoviçin bir kaç glı- dır: 
ne kadar Vıyaııa:ra b"İdecekıerı "'Saym Bnşveldlim. 
ania§ııma.kta ise de kendilerini Daaıuıarımda kaıı tazyiki dlln 25 
götUrmck üzere bir Alınan tay- derec.oı ıd!. Bu hal ile bcnım için deniz 
y;ıresınin Belgrada geldığı şayi· kenaru.aa kaU bir istirahatten ba§ka 
3SJ esastan arıdir. Almanya Iie yapıtıu.ak bir gey kalmaml§ttr. 
milnaaebetierm samımi olduğu Reı.iıcumhur Ha.zrellerlnden gördü. 
resmen bildirilmektedır. ğ1lnl u:..utulınaz teveccüh ve sizder 

Yugoslav devlet adamlarının muhar olduğum iyi ark.ıı.da§lık hisle 
yapacak an seyahatin tehin böy rtne uaau tcşckkUr cdcceğ mi oUemt. 
le bir zıyaretten soıuıı ne§re· yorum. 
dılccek beyanatın metnıni tcsbit Retsicuı:nbur HazreUerl müsaade 
ıçın müzakereler cerevan etmek- buyurdukları takdirde Adliye Vf'ktıle 
te olmasına atfedilmektedir. tinden iııtifo.mı kabul buyurm:unzı en 

Belgradın ba§lıca gazetesi olan c!enn hürmetlerl.ın1~ arzedertın • 
Politika, Alman hariciye tıeza· AıJIJyc Vekili 
retl taı·afından yapılan beyana.ta ı•ETJll oKYAıt 
b:nnci sayfasında. yer vermıştır. sayın Fethi Ok~ar 
Bu beyanata göre Yugoslav ışle- Bolu l\te-b'O!MI 

ri hakkında şimdiden ihtimaller •·Ra.hatmzbğtnadan do!ayı istifanızı 
yüriitmek mevsimsizdir. Fiili mllbeyyin 10/3/1941 tarihli mektubu. 
netıceler beklemek mUraccahtır. nuzu ttt&Sürte aldım.1st!fanızm k&bu· 
Bu gazete aynı Z..'UJlaDda Bulgar ıu Rel.ıılcumhurumuzun tasviplerine 
gazetelerinden "Slovo" nun bir iktiran etmiştir. Ber .. ber ça.lı.~ma.k au. 
Ytızısını nakletmektedir. Bulgar reuyıe gösterdiğiniz yUköe'.ı ımmlmi· 
gazetesi Yugoslav - Alman mü- yete t~kkUrterlml bfüUrtrken size 
na.se~tlerinin eaUiha doğru git· yııkmda iyi sıhhat dilet' ve yine mem. 
tiğinı tahmin etmekte ve şurılan leket hizmetinde uzun seneler çalış· 
ilave etmektedir: rna.1c kalbi tc:ınennUertmı takdim ede.. 

Safwlriı 
''Başka türtu o: .. ıa.sı varit de· rlm." 

ğildir. ÇünkU Almanya Yugos-
lav malların:n en iyi ve en ~ü- DK. REnK IS-"\ \'UAM 

yük alıcısıdır." 
Teyit edilmiyen haberlere gö· 

re dün gece Kladova'da Yugv. · 
lav tayyare dafi bataryaları bir 
Alman tayyaresi dUşUrmüşler 
dir. 

SAJ,,TANAT 'MFr.T..tSl 
1UPLANMADI 

Belgrat, ıı (A.A..) - Rör,er: 

YEN1 ADLll'E VEKtıJ 

Ankara, 1! ( A.A.) - Ticaret 
\'ekaJetındeıı tebliğ edil:nistir: 

1 - 8 Mart tarihli <i::tmılıuri
yet gazetesinde manifatura itha
l&tının bir elden idaresi içın ti
caret vekalet inin tensibiyle bir 
müessese kurulduğu yazılmıştrr. 
Bahsı geçen müessese bir hu

susi a.oonim §irketten başka bir 
şey olmaYJP hiç bir resrıi ma.hi· 
yeti ve ıthalat inhisarını haız de-
~W~ 1 

Bu §İrketin kurulmasına tc- I 
§ebbüs edildiği sırada lstanbul 
pıyasasmda işae edilmiş olan 
aynı mahiyette bazı haberler ü
zerine keyfiyet 16 ve 17 kinunu
sani tarihli Ankara ve İstanbul 
gazeteleriyle tavzıh edilmi~ti. 

Buna rağmen bu hususi şir· 
ketin vekaletinin tensibivlesr 
ketin ticaret vekmetinin tensibi· 
le ithalatı bir elden yapmak için 
kurulduğu hakkında bu defa ye· 
niden çıkanlnn şayianın piyasa· 
da ve diğer ithalAt tacirleri üze
rinde yapacağı tesir bakımından 
zararlı görüldüğünden bu at'ılsız 
haben işae edenler hakkında ve
kaletçe tahkikata tevessül edile· 
cektir. 

2 - Yine Cumhuriyet gMete
sinin ıu mart tarihli nüshasın· 
da Aııkaraya davet edilen itha
rnt tacirlerinin başvekilimize di
leklerini bildirmedikleri, Anka· 
raya gelen tacirlerin birliklerin 
idare heyetlerine mensup olma· 
malan itibariyle iyi intihap edil
medikleri ve bunlardan bazıla· 
rmm doğru dürüst tUrkçe ko
nuşmıya muktedir bulunmadık· 
ları yolundaki neşriyatı tamami
le tashihe muhtaç görUlmfiştUr. 

Birlikleri temsilen değil piya
sa hareketlerine yakın alakaları 
bakımından vekaletçe birlik ida· 
re heyetleri d:ıbil ve haricinden 
intihap ve davet edilmiş olan ve 

içlerinde Türk camiasına men· 
sup her kısımdan vatandas.ar 
bulunan İstanbul. lmıir ve An· 
kara itbalatcıları başvekilımızın 
huzurunda iki buçuk saat t!Ctıi~ 
bir konuşma yaparak ken.dileri
oe sorulan mükerrer suallere di· 
!edikleri şekilde ve a<'ık<;:ı. cevap
lar vermişler ve bütün dilek ve 
miitalealarmı ifndc etmi~k'rdir. 

Bu toplantının neticelerini tes 
bit etmek ve tatbihta müteallik 
tedbirleri ihzar evlemek UU!rc, 
glen heyetten a}Tılan bil' l:ısım 
tacirler ticaret vekaletinin tek· 
nik servislerivle tema~larma de
vam etmektedirler. 

Bahsi rrren heb 1·1(1l'in. hıü:tı
metle teması kendi inhisa:-T al
tında görmiye alışmış mahdut 
ldmseler tarafından ve toplnntı
dn ithalat ticaretim;z hakkın·fa 
alman iyi netice1eri kUrük dü· 
şürmiye matuf bir ruh ile işae 
ettikleri intibaı alınmu;tır. 

Alman tayyareleri 

İngiliz kral 
sarayını 

bombaladılar 
I.ondnı, 12 CA.A..) - Londrnyn son 

yapııo.n hava akınlarrncl n biri esnıı
smd.ı. Bukingam aarayınm ds bombar 
dıman edlldlği blldirimlm.ektedir. 

llit:er AVllStar;a;a 
gitti 

Lonz. 12 ( A.A.J - Bitler, A
vusturyanın kurtuluşunun yıl
dönmü şenliklerine iştirak için 
bu ak~am saat 21 de ans.:m bu· 
raya gelmiştir. 

Vaziyeti tetkik etmek Uzere kra
liyet meclisinin bu~ toplana· 
ca.ğt ba1tkmdaki haberler Bet· 
gradm resmi mahfillerinde tek
zlp olunmaktadır. 

Japon Hariciye 

Bay Ha.s:ın Safiyeddin Menemen· 
cloğlu 18~1 de lstanbulda doğmuş
tur. Hukuk mektebinden çıkl:k

tan sonra Adliyeye intisab etını.ıı 
ve tmıir mUddeiumumiUğinden ce
za iş!erl umum mtldürlUj;-üne gel
ml§tlr. Bu de\'?'ede Mnrdinden me
bwı seçildiği zaman adliye milsle
şan bulunuyordu. Partinin mmta
ka mUfettişli.klcrinden birini üa 
etmekteydi. 

Hasan Mcncmencloğlunun adli· 
yede geçm hizmet ecneleıi kendi
sinin dalına fvkaUıdc dUri.ist, fev· 

in/ ilak hadisesi 
(Baş tazafı 1 nclde) eden ı:ennı tetkikata te\·cssuı etm~ 

kallde nezih §ahsiyetinin hürmet blr ttlrlU bulunıı.mamı§Ur. .~euecde tlr. Bu cismin muaycnci !ennJyC31 

Nazırı ve muhabbet telkin eden tecelli- bunla..-ı. sefarete mensup voıcularm natık rspor hennz almma.mı"tır. Yat 
(Baş tarafı 1 ncf<le) lerine vasıta olmuştur. İçinden ve olmak ihtJrnıı.llnl gözönUne alarak nız meteha.!' ım clsmJ tetkik ne • 

yolu ile eeyahatinc devam ede- yakından tanıdığı ndllyenin vekil ve '3ahıplcrl buluomadığı takdırde se Uccslndckl beyanatına göre mcz • 
eektir. Japon hariciye nazırı; tnfatile intisap ettiği yüksek sali- f'areta tesllm etmek Uzere ya.nlarmdıı. kQr cll:mln (memeli troUt) denUen 

V alık•J.rmu~ar ve tren böylece So!ya.. tnfllft.k maddeslndcn ibaret oldUğu Bitler, Musolini, Görlng, on hiyetten çok müstefit olacağma 
Ribbentrop Ve Ciano'ya hediye- dan hreket etml§tlr. öğrenOmı~tlr. Gerek mahallin 

kan.iz. lntlhabını takdir ve kendi-
ler d"' go""tilrmektedir. Matsuo- Tren buraya gelinceye kadar Ya • de yapılacak ince ve dakik ke. 

v. lerini tebrik ile muvaffnkıvetler ,._, ... _ sahibi kınam tı .... ın clf ve g e'·-- Uteh ı •ft-ka, nisan ortasına doğnı Tokyo- uz.ıe..... çı • ış r. .. a u ,.. er """ m ııssıs arı ....,. "' • 

Y
& dönecektir. ve Fethi Okyara da Acil §ifa treıı•1e merak cdenıer bunla.mı aahlbr !mdan mezkfır mııddc Uzcrlndc ya • 

temenni ederi%. tıakkıLda bir delil elde etmc.k. ihtlma.. prlncak t dklk ve muayene ve bazı 
SOVYET - JAPON Uyle bakıyorlar, bunların n<;Ur.. oldu. delA.hin toplanması gibi hususlardan 

YAKINLIGI MI ? Sol11a La "';I 81' ller ğwıu görüyorlar. Her ildsinln ıı,:lnd~ dola;.ı tshldkat halen devıırn etmek. 
Moskova, l! (A . .A.) - Ofi • fi ".. de zari çamqır eşyası bulunmak. j tcdlr. zr-.ıen tahtı zanna aırnmı' 

eı!kl Havas • : Londra, 12 (A.A.) - Röytcr a· tadır. BGyük valizde iki. kUc;tıkte de 

1 

kimse mevcut de!;'lldlr. 
Sovyet matbuatı . Mfttsuoka- jansının diplomatik muharriri ya,.. oır nceL amballljlr radyo nkUır.tllf.ıW. (Ôlü ı:c 11aralılar hal:lmufrı 

nm Bertin ve Romayı ziyaretı zryor: rll tbataryasıJ §eltlind!l tkJ pake· ma'umat d.Vcr silt?ınıımu::dad·r) 
hakkındaki haberi biç bir mlita- lngiltercnln sabık Sofya elçisi görmü:!('rdir. Buna rağmen )'ine kcn 
lea yürUtıneden De!jretmi~tir. Bu ı!ilermJe bir §Uphe bAsıl olmamıştır 1 
matbuat Japon MZlTI dön~rken, Rer.dell'in bUyUk bir tehl'keye ma· lstaubula gcldlluerı:ııde memur.ar • 
Sovyet adamlarlyle görllşmek ruz bırakmış olan lstanb· 1 infllakı dan oınsi bUyllk vnl!.zl kendi e,,y431 

imkanlarından hiç bahsetmemek hakkında Londra sallhiyettar mah ile ~raber, bir diğer memur ı1a kll. 
tedir. fillerine henüz tafsilii.t gelmemi§ • çUk valizi yanl~n aımu.:lardır BU. 

Frans z Fası 
vallsi 

Son o ı; ay içinde Sovvet Mire"' Ur. yt • nı.!lzl ta~ıyan memur Perapalu. A m . 1 o a r 1 a n n 
ı küçük '\·alız.! to .. ıywı da T~pcnaşıo • 1 r a telerinin J~'"'rın ·ıl''ıl J•i-ı . k~ • Diğer taraftan 15ğrenlldlğinP gö- ._ 1 

landıklan lısan ~ok de ~ışmıftır. re, Sof'-'adaki Polonya, Bel,.lka Vl' dakl .Alp oteline gttmıııerd!r. Bu o. t oy Ô na• 1 f 1 
Sovyet gazete1en Janonyayı s.rtl· " . . .. telde ~endi namlarına tahslıı ed!lm~ ! '-' ı 
c~ndirecek mah~vette ml\t2 tea 1 Holanda el!;ılerı Bulgar makamla· odalar bulunuyordu. . d Q 1 ay 511 e tek z 1 p 
vUrUtmeltten ve Cinde'ci Nanldn nn n tahriklıniz ve mUstehzi mu- Bilyilk vnllzi htunll olan vaıızı Pe. ' 
hüldimetine hücum etmekten ~e- il amelelerine maruz kalmışlardır. rııpaıas otelinin tç tnı·ııfında vestlyc. ediyor 

rin bı!ltındu{;'ll yere çıluıcnk merdi • Y'tT 'h .. -'!. 
kiniyorlar. Bulgari.s'antn Almanlar tarafın · venin Uk basamağına bırakıyor. ~ J;' QSaya 11;g "tc8'.Y 
Di~t"r. tar:ı.ftan C::ov,•rt m'lt">u· ' dan işgali bir vakm haline gC'llnce 

Sefaret memuru iç nıcrc.ııvımlerl ~. f'o' .. tfı '"r 
atrnm Ça"'~ka··,......}•'ıo k., .. ~ i~v~n hükfımetleri I..ondracla bu'unc.n Po- çılt.naktaykuı merdivendeki vfl.!lz bir .;; t. Uv u 
eden d;)rdUncü orduya ac:ıl. a lonya, B lçika ve Holanda elçileri denb!r~ infll k ediyor ve mal'ım h • 

~.~z..:!1i!",. nec;riyat vaotığı dn gü- j cuıgaristanı terketmfli iı;la kendi- dlse n:lıua gctl;or. I<Uc;Uk vaı:zl uı. , 
rn rou~ ur. lerine mut<lt diplomo~ik kolaylık· ! şryan memur da anne.,! ve babı..aınıL 

Sovvet • Janon mfi~n .. ~pn~-i- 1 .. .1 . i . t . 1 d kend Jin! bc!ıtediği Alp otelin .. gidi. I " . . arın go .. t "rı mcsın lS c.rnııı erse e nin o<>hn f' .. .,, b•r .,.,,,,..-ıvn fT'l'T"'"" . • yor ,.a •·aıızıe beraber odasına çr • 
. • . ı . rtık h l d • Bulgar billıümeti bu mcmlek tlcr- •·ı-.;or \'e va ı•·ı odalarına kovuyc.ırtar 

sı ıı:-ın zem n• ... a azrr an r..Y• • .. ,, u. ,,_ • 

ruıla" rın dn<l,r. le siyas.i mUnaeeb"tleri çoktan ke· Hem t.c vallzlerin aah.lplertnı bu • 

s~ am'a 
.sil"'!!ş te~dd ettiğini ve kendile- ob!lı:ı• ıt bt:m de arkadqla.rmı ziya 

u "1'n veya mUl'ecl eddettfği. ret ,.•melt Uzer<! Alp otc !o 1m çık.. 

n i"dirr.; tir. Dırl..,r alların bu 

kndar kaba bir muameley~ tabı 

tutulmasının mi:illnl göstermclı R, ~-11.\f~,, 
MQ- 1 - g"r•tır. 

'l\R~.ı Lozırl:ınırkcn, Ani bir lnfllll.h 
se.3i • .dtH!yor Buna rağmen tııımv • 

1 ·uru:ıaı:ın vazgeçınlye~k z.yardinı 

ynp,rı-ılt ıc;~ •ıtel :len ;;ıkıp Perapa -
i la•a C:c "n giderken. h~eye me:>. 

l>fir otelin sı. 'me oldutunu öğr1>nlyor 1 B tl aı m t!l.ınlarının bu can ı-
I ı.:c· h:ıttı hnr"'l.;~Ueri dol:ıyısiie 

Sofy::dnki bglliz eJçial Rendeli Uç 
1 mesl kdaı.ı ile memurl:ın mücll m 
1 b!? hô.dlfıeye mnruz kalmaksızın 

1\fos'cova. 13 (J' .A>- Tay • 
Bulgar lıulfudunu g-ıçincPye kadar 

Ot.in tco.ti edilen 
r:ot~kuıla s;yasi 

m ··.n~.:ıebat tes :.S cUıler 

1 \' o sırada llnl oıuak ar"-ııclaşının 
yo.nın !a götUrdUg-11 vallzdckf batar • 
yanın Udlseye sebebiyet vermi~ ota. 
cs3ım dü~UnmliştUr. Bunun Uzerlne 
xen:Si f llh'düğU valizdeki bntaryanm 
da bir fd kete sebebiyet vermeme_ 
s :ıi t.Pmln maluıad!yle acele Kendl o. 
teline clönUyor ve bavulu açı:ı.rak i . 

Jnnd'ın Berlin e!çbi. bu.,.ün lo- hareketini tehir etmfı. Ur. 
loto:ru üyar t elmiş ve fay. 
land ile Sovyetlcr birliği ~ •. rn. 
sm :a diplornnt; 1< münas~betleri 
tesis eden ncUı 1 ıır teati olun. 
mll$ur. l\folotv .. , elçi şerefirc 
biz: ö:;1e ziyafeti vermiştir. Tay. 
land elçi.':ıi, diln altPam Berlin'e 
dönmek il.zere hareket etmişti.r 

'l'HAJU\'AYD.'l.N nüŞTtr çinde'ct bataryayı alıp dIJanya çı • 
Sirl«ddc nını;öl otcl'nde çalı§S.11 kıyor V(! Tozkoparan tarafmdl\ld aa.. 

l6 ycı.şınct~ Erzurumlu :Mehmet Co~ 1altm Uz rlr. :len bnyır aşağı itiyor. 
kun <fU.ı Ortaköy • Abar&l' tmmvıı- Buncl.!uı 30nra derhal keyfiyetten bU. 
·ma bı:ımek isterken dllşmll§, ~m kCltnetı de haberdar ediyor. 
'Jan P.ğır suı-ctte yare.lacmıft.ır. I Ab·nı.riyetlm!z ciheti a.sk, rlyeder. 

Yal"illr Cerrabpa a hlllit:ınes.ne k.ru. , celbe:U.en bir mUtebas.sıeı nı.arffetllP 

dınlml§tır. rfüm mezkC\r cısını alaraıt icap 

Londrn. 13 (A.A. l - Reuter' 
in diplomatik muhab ·ri bılc.i. i. 
yor.: 

Fransız fası umumi vntisi ~e
ner:ıl Nog-ues. amiral Darlan'ın 
şil.ayeti etrafmcla enteresan tef. 
sirler teşkil e<len bir beyanatta 
bulunmw:;tur. General Nogues' 
in b~y:natı Echo de t:ı.n3er ge. 
zetesınde ~ıkmış ve bunu Al. 
m:ın D.N.B. ajaooı yaymıştır. 

General Nogues. Fas bu~da.
yının .\Jma.nyaya gittiği hnk. 
kınd·ı1d idcllnları yn'anlayarak 
demi .. tir ki: 

Milyonlarca kental Frnnsaya 
gönderi'miş ve bunlardan bir 
buğday danesi bile Almanyaya 
gitmem.iştir. 

General Nrururel 'in bu beya
natı, İngiliz ablukasının Fran. 
sayı buğday idhalinden menet. 
ti~ini ve İnı;iliz'erin Fransız şi_ 
lcblerini batırdıklarını iddia e~ 
den amiral Darlan'ın sözlerı ile 
bir tez d te..5kil etıne.ktedir. Şu 
c.ıheti tasrihe ihti}aç dahi yok. 
tur ki Amiral Darlan, bu husus
ta bir tek sarih misal dahi , ~· 
rememiştir. 

halyan zayiatı 31 
bini buldu 

Kııblre, 12 (A.A.) - Orta şark 
lngıliz kuvvetleri umumi karoır;a
bmın bugünkü tebliği: 

Libyada ve Eritrede vaziyet de. 

ği§m emiştir. 

Habeşistanda, imparatorluk Jı:uv
vctler:yle Habeş vatanperverleri
nin hareklU bütün bölgelerde mu
vnffakıyeLle inkişaf etmektedir. 

İtalyan Somalisinde krtalanmız 
ileri hareketlerine devam ederek, 
10 martta, Dagabur'u zaptetmi§ -

lerdir. Dagabur, Mogadiscio'nun 
960 kilometre ( !) şimalindedir. 

Cuba nehrini geçti~enberl 

düşmanın uğradığı ?ayiı:ıt §imdi 81 
Wnden fazlaya baliğ olmaktadır. 
Diğer ibölgelerde. k:talarmm 

Habeşistan hudutlarına doğnı ricat 
etmekte olan düşnuuu takibe de.. 
vnrn etmektedir. 

Yıldırım slratlle 
silAb sevklyatı 

(Baş tarah 1 nclde) 
sup şeflerle gör~ere.k lııgH~ 
ye yardım programının tatbıkı 
icin bir milyar 750 milyon dolar 
tahsisat i.stiycceğini bildirmiş· 
tir. 

Reisicumhur kongre §eflerine 
şunları söylemiştir: 

lngiltereye gidecek tayyare. 
gemi, tank çığı harekete geçmiş
tir. Büyük Britanyanın . nele~ 
ihtiyacı olduğunu tamam:yle bı· 
liyoru~ Vazifemiz bu ilıtiyaçlara 
çok büyük bir sür'a.tlc cevap ver 
mektir. 

Reisicumhurun Büyük Britaıı" 
yaya avans olarak ordu ve do
nanmıya ait 70 ila 100 tange" 
den miirekkep kuvvetli bir fil.o 
ile küçUk harp gemilerinden ~u
rekkep bir filotillayı de hal gön.
dermiye karar verdiğini g(5ste
ren iyi deliller mevcuttur. 
Bazı Amerikan sınai mahfille

rinde bildirildiğine göre. derhal 
gönderilebilecek tekmil harp 
malzemesi qüyük bir mahremı
yetle bir araya toplanmış ve bu 
malzemenin kuvvetli bir ruhi te
sir ha.,ıl edecek sür'at ve şekıl
de Atlası g-eçmesi için ted1:ıirler 
alınmıştır. Bu sevk. yıldınm har 
bi usulü ile mukayese edilebile· 
cek şekilde, yıldırım sür'atiyle 
yapılacaktır. 

YED! MİJ ,YON TONI UK 
TİCARET VAPURU 

Neıxyork, 12 ( A.A.) - Nev· 
york Tımes gazetesinin Vaşing· 
ton muhabiri yazıyor: 
Birleşik Amerika hükumeti, ya· 
kında binlerce ton miktarmdıı 
ticaret gemilerinın İngiltereye 
devri icabede"e~i İ<.'in, "tUJJ 
bahri knvnaltlc;rmın tam bır su· 
rette tesbitini emretmi ... tir. G:ır· 
ri safi cemruı 7.0i8.0CO ton hac; 
minde 1.150 vapur bah1s mevzutl 
dur. Bu rakamda kullanılınıva· 
cak halde oldukları i~in evvelce 
2yrılmış olnn vapurlar dahil de" 
ğildir. _, 

Bir müteah!-kt 
ad.lıyeye ver idi 
Beyazıtta yıkılan 
binaların demirini 
pahalı satını§ 

Bcl--ti!yenin y.ıkılrğa çıkardı~ bfıı'I' 
lıır rnüteahhıller!nden, Berazıtta ~ 
vanl ~ltbl soluığında 16 nunıar~ 
oturan Mehmet oğlu M113ta.!a, bu ,ıtı 
enknT.C.:an topladığı çubuk beton dP 
mirlerini klhısunu ~7 kurup. satıxıP1 

lfizımgelırl<en 46 kunı§tan sat:ııUJııt'' 
Mustata flıtikfır suçundan yakat~ 
müdrlclumumtuğe t.esllm edUml§t~ 

- Bir amelenin kulaiı 
koptu 

Kururı:§Dlc açıklarında Şirke~ 
J'lyenın kom lr o~aınnd:ı oturan -"'~ 
Ömer oğlu H:ı8an Erb&§, dUn, b(ç ı1 
hoı;:a ::ttmiyen b!r kanya uğraınıot 

I! .... :J Erbq, Kunıçe§me açıkl'-~ 
da geien Erdel vapurundan 1diIJI p 
kazanı yanma gelfrken sağ kUl~ıf 
kazan ile ambar kapağı e.m.sına '° tılf 
mı§, l.r.p:nu§tur. Amele baygın 
halde r.cyoğlu baııtaneaine kıl dıt' 
mJJtır. 
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Polltika}l dcmokmtlııştımıağn. 
8aVU.5a11 1.;"r gazetcıfo srylP bir ya-
~ bıoılıi,'1 " Zİın!(' ili :ti: "19Jl t C

llOSlııiıı yeni si!llılan ne olacak? 
Y &:uı.n: fh :ın Soran.,. 

Ma1-ah.'J c SÖJ le bir •oz attım. 
.B!r kaç ~h- oı,udum. :Ulr<lc-n du
l"nkb.don. Ben bu \"n.Zt ı b'~ • ·nle 
~oıha cf..unıustnru.. • F:ıİ t n °rroc ! 
llfraz ~ )3noo bl!ldum, o lrn 
l!'mlsızca (SClt Jur) {.'111': nde 
ol;udu mmu hatırl:ıdun. hattü baş· 
bğı da . öyle ldl: 1041 balı~ 
&UrprizJcrl ı 

Garp dlllcrlndc çd<an romanla. • 
~ me\'znlannı intihal edenleri, 
ınem:ı.ln.rda gördü 'Himüz filmlerin 

ll\ıjelerinJ adapte eyliycnlerl gör
dük, lslttik, yerli diye OJ le roman
lar okudulc ki, Avnıp:ı.lı bir muhar
lirfn pati ka üzerine ı.,ıcnmJ~ kö· 
~li bir hn.rUm.tUrü, kötü tal{Utlerl._ 
lac;bet sahte, ~ rr.'ibalüğa.. 

Oynayanlar: 

lı! .• Fnlmt, bununla hcrnbcr, böy. 
lesine hl~ nıotlanuulık. 

Gerçi fııınsı:ıca (Maryan) da, , e 
daha ba•':m gazetelerde çıkan tn 
rlhi yazılan, m bur kadmlıınn 
a..~ macernl:ı.nru söyllycn bazı ma
knJelcrl ~endi mvlı s-ibi okuyucu· 
lam sanım mulı.arriler de gordUk 
amma, lıu dereeesine, bir mnğnzin 
yazı m ; yuzan dfyc ismini koynn 
bir muharrire TUrk ma.tbuatmda 
slmdlye kadar rru;tıamamıshk. 

Mc\'ZUlan, §onlı:ı.n, bnnlan telle
yip pnll:ıyn.rak, ycrlileıııttrerek, 
kendi kafamızın mahsulleri ı;fbi pi. 
ya.saya dölruyonız. llnydJ bunu 
--ayrp olm~da beraber- rnlis3-
m.:ılıalı bir sözle ~Ör('lim. ırnımt 
hiç 0Jmazs3 hu çesit m:ığn:ıfn ya
n 1 rmda bu ffinbalilikleri yapma· 
sak. •• Ayıp. iki katlı cluvor. 
Mwma.fllı okuyucu ukicUr. hangi 

• ıı.ztYl n<'red~ crktı blUr .. T \'Ckl.e
r dememi lcr: 

Sirkati r edene kat'ı zeban 
13.znndrr. 
LA.EDRt 

KATHEDORSCHve PAUL HORBIGER 

Bir Ana l(albi ın Haz in ' "' . 
agmesı. .. 

akşam 

.r amele toprak 
al ında al ı 

Zavallının yara arı ağır 
ve tehlikelidir 

Fmdıklrdn, Sıra evler sokağında 
Sabih adında birisinin evinde sığı. 
m k ka.z;.lırken, duvnrJıır çök.mllş 
ve ameleden SU!eymnn KUçUk.ka • 
ra topraklar altında ~tır. 

Amele yetişenler taraf'mdıı.n top 
rak altından çıknrılmıı;ı ve baygın 
bir hal nümune hastanesine kal 
dınlnuştir. Amelenin yaraları ağır 
ve tehlikelidir. Vaka etrafında b.h 
kikat yapılmaktadır. 

ır ote~ hırsızı 
Palto vesaire çalmak 
suçiyle tevkif edildi 

Meral urnı admda bl.f genç Sirkeci 
ve clvarmdnld otellere mU§lerl ~ 
tiyle inmlş ve ~dlaya göre böylece 
birçok otellerden palto, elbise vesaire 
çaldıktan sonra dUn yakalan~ttr. 

Otel hıl'fr.zlığmdan maznun bu genç 
birinci 6Ulh CC'ZA lıft.klm.1 Retit tara 
!mdruı sorguya çekllmlş, r.ıçunu in. 
kA.r etm~tl!'. HAkim haklanda tevkif 
kararı verm!3tlr. 

E 
Bir zahire tüccan 

... ·e ol bal 
KanıgtımrUkte Yeniçeriler mahalle· 

elnde Fınn ırokağmda 1 numo.rada o. 
turan ve Bursada zahire UcareU yıı· 
pan 5fi yaşında Abdullah Hakeri diln 
evinde ö111 olarak bulunmuotur. 

Oc'ledi muayene edl?D belediye dok. 
toru ölUmU şUphell g6rmU,, zabıta 

t.ahkümtu ba§lallll§tır. 

~~~~ 1 Kaymakamlar arasında 
Anknm, 18 (llıısust MulınWrfmlz. 

den, Tcll'fonla) - .Antalya mektup· 
çuluğuna Slltçtil r kaymakamı AJmn, 

SUtçUler k~ym J,51ınJığma I4lah1ye 
kaym::ı.khmı 8adrl, Iı:lahl;> eye Şlmdlıı.. 
U k:\) rua k ... nu C 1 tnym cdiltX!l.cılcr
dlr. 

Siyah A1'rikanm yakıcı merkezinde geçen büyük bir Aşk nıncer ı 

Btr kadın tallhL .. Kln enlk63iyle bırblrlne dl41man !iti erkek ... 

s z 
Baş Rollerde: 

ANN SOTHERN - JOHN CAROt; 
mı c::anlı, en Uıtfrnslı ve on orfjlnal 

MACERA ve AŞK ROMANI 
ttl'l""t-On: ~'OKS .nınN· AL son dUn~ bnrp ve halX'.,rle:r. 

Tahir ile Zühre - Ley la ile Mecnun - Ferhat ile 
Şirin - Kerem ile Aslı gibi Efsanevi ve ölmez 

akş hikayelerini göll'?ede bırakacak 

- L e G 'nın 
Aşk maceralarını 

Türkçe sözlü ve sarkılı 

ve 

Olüm 

1 
Topçu Ferik'i .merhum İbrahim 

paşa kızı, Liva lruına.nd'Ullarmdan 
haf:z BesJJı Bey e~. .Aruaı.ra nü
mune hA.stanroi bevliye mütehn.s. 
611!1'ını?d.uı do rtor Feyzi T:ıner'in 
kainvald i, Nahid Sırrı ve Nııblde 
Taner'in va.ldelcr1 vo Harl~iye ve
kaleti ıkincl gube mtidüri.ı Rıfkı 
Rii: lU Zorlu ve Patis sef'o.."cli ~ 
katibi Fatin RUştil Zorlunun haJn· 
lan B:ı.ynn MC'lclt epeY<:" z:ıın:.m .. 
dıınberi çflonC'kte olduifu hcı..rta
lrktnn kurtulrunrya."'tl.k rahmeti 
hakka intikcl etmi.tir. Cena~l 
bugilnkil perm.~mbe efinU saııt 3.30 
da Beyoi!lu Ye.,i C'lrRT Co.·lu Anar 
tmuuıı karşnmıd!\ S numn.ralı ha
nesinden kaldır:larak ikindi na· 
mazı Beyazıt camiinde kılındıktan 
sonra l\~erkezefendi kabristanına 
defnedilecektir. Salibatı ümmet· 
t n olan mernume bir cok hayrr 
islerinde c:alısmrş istihl5.ki milli 
Hannnlar ccmivetini tes;s ederek 
unın mliddı.>t .iyn.setini uhdesinde 
bulundurmus ve b .... rbi umumide 
dört sene müddetle tesis cttı1tlerl 
istihlaki milli hastanesini ldnre et.. 
misl('rdi. Vtfntr 2"vinttandrr. C<'
.,nbı haktan k<>ndisinl' masfiret ve 
,...eride brrel(t ldnn ailı>c;i efradına 
.,.,ı-, ... "" .,., .. t .. , ... +t .. ,. ;ı;ı ... ,..;,;, 

Garibeler diyarından 
............................................. 

ir 
d d 

Bir hocanın anlattıkları: 
"Altı nuf uslu 
çindirigorum. 

hır aile 
Elime 

ge-
14,5 

lira geçiyor. Amerikaya 
gitmigegim de ne yapayım,, 

BüyUk gazetenin hali ba adır çnlkanq> dunıldu: 

veGSelAm... - Faka.t benim bu işteki ro .. 
Geçen gün (Ha.'ber) de birkaç ı~ Galleoe bir t-azetecl rolildilr. 

entlrlık bir haber yazdım. Ameri- Bunu haber a1dmı. ve ya.zdnn. Faz.. 
ko.dan bir imanı isteniyor deyu... laea bir ı;ıey ibllmlyorum, dedim. 
Sen~ yamıı? Akabinde te- Mubatabımm yt.i.zijnde ilk inki • 

Jefonlar işlemcğe, müra.ca.at.çıla.r sö ı ııan hayalin verdiği ~ dal
kün etmeğe ~ HattA, "Dt\ID· ı go.landl. Ynkalanmak üzere olan 
zet" lerdea tıcnasrmn Amerikan tali kuşunun bin:Jenbil'"c kaçtığını 
konsolosluğuna bile ~ukl~ görenlere mahsus inkisan hayal • 
rmı eonradan öğrendim. lerdcn ..• Mubatnbnnı fıızla nev • 

VakıD. ben bu işin "meneccr" i mit etmemek tçiıı nklıma ~en~ 
değ:illln. Fakat gazeteye mürncaa.t kaç; suali gPlisi gü,;el tııralayrver • 

eden her vatandaşı. tahrir ınüdUr- "hn: 
le:rl, doğrudan doğruya bana ha~ - :au zamanda .Ame.ıika gibi 
le etmekte beis gör.ınüyorlar, "El- uıak bir diynra gltmeğe ktılkL'.? -
ceza minclnslllamel" fehvo:mıca mo.k, doğrv.<Ju iyi cesaret. 
böyle iç açreı havadis venneıdn ne İsteksizce bir: 
demek olduğmıu bazı& ~yor.. - Evet! 

mermi atan 
İki namlulu bir tayyare 

dafi topu yapıldı 
Stokh 

aja.nsmdnn: 
12 (A.A.) - Stefanı 

Bofors slllLb fabrlkası, .st1ıi bir 
tayyare dnfi topu insa etmiştir. Bu 
topun 40 milimetrelik ık.i nğzı er 
lup iptidaf sürati d kikada fı50 
metre, merminin sık «'ti bir kilo. 
a.tIB menzili 11.200 metre, mermı 
mahrekinln en liiksck nuk'a!lı 4 
bin 800 metredir. T'>!), <. k'lmda 
260 ilii. 280 mermi atmakuıdır. 

{anh ş , a 
Arkadaşını yaralayan 

fırıncı yakalandı 
Birkaç gü!ı cwe.ı, Tahta.kalede bir 

yaralama vakam otmu , İ'"filll a.clıoc!a 

Wrief.n1D !ırmuın sarbo bir h'\JJc ge
lerek nrknda.§1 lsr.Q.Q.H UC' k"1 n 
frrmcı Muetata Tabak bıJA.bnra §aka 

kavgaya inkılAp edince lmnafü bıc:ak. 
la yuralam?§ ve kaçm~tı. 

Mustafa Tabnk dört gün sUrC'n bir 
ka.çaklı~ zıonra dUn y katannllil 
'\."e adliye()() 80~U mU~ tıkıp tev
ki! olunml.!§tur. 

Pedagoji En titüsüne 
yeni ta.l be alınacak 

Gazi ~e enstilUsU ıw<l.agoji 
~e bu yıl müfettl<ı ihti_y;acuu 

ere geçen yıln n.:ı.ztı.

n.n dhn f talebe. alDıacaktrr. 
.Aynı z:ınırındıt enst.ftiJ. mez u ol· 

la.r! - Amerikadn ne yapncalumuz! mrynn miıl•'t Lqler de bu kurs:ı tn-
Vazlyet öyl.o ld Marko pa§adan - Tabii, iınıunotte bulunaca .. bi tutub • ı>t'd•r. Bu kurstş k n-

fal'kmı kalmadrğnu ~buC3.k anla- ğ ın. Ctilerfm ' .ıı rn alelld bilgiler ôP"e-

' 

cekı ı. 

yıverdim. Şimdiy<' kadar hnriçtc böyle '"';==:..-===::::;::::;:=;=:==== 
Bir nlı:ıy sual soruluyor, hiçbiri- bir vıızifc gördünüz mli? ı· 

ne mij3pct cevap ver('ınli)orum. - Haytr. Es ı .. ko ı.,, k fazla b~ 

M\lspet, yani sadra şifa verici... - Evli misınlz? .IUl7. d ) ohtu. 
Halbuki benim &a\•alh. küc;UcUk Evet 6 n\ıf~s geç.indirlyo • Amcrilr.ada ''?an c·rnl 11 · 

havadisime nekadar da bcl bağ - rum Det:royt §elırhıdeki kızıl y ıncı -
lanın~. Bunu "talip .. lerin bana an.. f ~i, bu i: olursa çQCl!klan 

lattıkhın hikt\yelerdcn anlıyordum. da beraber mi götüreceksiniz? 
Bu hildi.yelerin hepsini size, birer _ Hayır. Evvclii kendim gide
blrer, "hikliyet etıne" nin ne hn· Çl'~im. tyi. bir yC>r temin e.tuırten 
k&.nı var, ne de gazetemin sütun.. 

1 
"<>nrn da wuklart ı;ötUreccğUg. 

\an üsalt. İyisi mi §Öyle hitt&ç Yer ıız k. üstelik hM:P de 

tnn yazıv reyim, o n var. Bu eartl:ır altında tiı. .A:rn~rl • 
sin. Bunu ynpmoltln, bir kJıSon kaya gitmcğc kalkı8mnk, bir ma .. 
tandnolarm cıiındiy kadar yazıl " carayn atıl.maktan ba J<a bir şey 
mam.rş b ıa dileklerine tercilnınn değildir. Eminim ki bu maccıayı, 
olacağımı zannediyorum. Verdiğim sinema delisi bobstlllcr bilP öyle 
havadis, higbir fe.ydn temin etme. koluv kolay gö,;c alamnznlr. 
mLj olsa da, mütevazı bll'kaç di - Bu dfü:1Uncelerlc muhatabımdan 
lei?in "sem'i itibar" ~ . ._ - ...... ..__ 00· ı gti bi ,..,}, · i · 'kHi ~ vqııu .,.~ .. ,, - y c ç r se.r_.ati n çın ı ·'o!. 

raraa ne mutlu... ham etmelt iırt.ediğW. eormn.k is • 
Bu Onıidin verdiği Jnşirıı.Jn kı.ı.lıı tiyordum. ("A>k hoşuma giden l>a • 

il(, "k~lilma Ağh" ediyonım · bayan.i bJr eda ile rötuşŞ. l\lzum 

T brir Jıeyeti odMma, biraz 
yaşlıca, k boytQ, tıknazca bir 
zat girdi. RumelW m lyle anlnt
mağa başlad1: 

- Ben Şarkaylü Hüooyinbn. 55 
ya.ş:mdaynn, Geçen giln, Haberde 
(Amerika<lan bir imanı isteniyor) 
şeklinde bir hn.ber okudum. Gol .. 
diın. Sizin yazdığrnm şöylediler. 

görmeden fikirlerini ol<luğıı gibi 

anlatmağa başladı: 

- Yalan söylemek gi.ınahlıl'. 

Ben bu işi daha ziyade kazanç i .. 
1,ı'in istiyonun. Yannndn altı nUfus 
vnr. Elline geçı-n ma® 14.5 lira. 
Bu pa.raylo. bu aile no.erl ~C'çine
cek? SQnrn, vazifemiz, kt1bı t ml7. 

S'İ~memlz d lf\zmı. 

- Elinize tıım on dört buc;uk li-
ııı mı geç.tyor1 

e.;bıe ınUracaat cdıldı ı tl'ltd. 
m{lspet V'Cya menfi bir vaı 

na.blleceğ.W.l aöylcx\i.m. O ay11Jırk 
içer.iye zarif, nahif. hafif ıui "3· 

kallı bir zat girdi E'inçle güz J 
bir b:ıston \"ardı. Şık givınmiet.i 

Kendisini tskdlm tti: 

- Komnled l ı Yulkcı~ a. 
- Amertkaya mı ı;ıtm k isti • 

yorsun uz? 

- Ev<'t. Gaz.l • rnızdc b-'.h :e bir 
haber okumur.tum. Şcratt uvgunsa 
~\!phe.s·~ giderlw.. 

- Evvolce d<' haricte dlnii ve. 
ıaüte bulundunuz mu? 

- Evet. Do'ınıça nhnlli isliimi· 
Ye5İn.İn tal bi tiz<'rint 1913 de Ro-
manyada adf e alın tnn. Hilkfnne 
ti maht\lliYE'den maaı:ı alan cami .. 
lerin kont.rotu dn, Kral.iste cami
inde bulunan hntip t.arnfıden ~ 
pı:lmnktayqı. Bu "''ıu:if<'m, ım ye 
kndar dcvıutı etti. Türk tebaam o
larak vaT.ife gö?"llyordum. Romen 

memurin ittihndma dnhil olm 

tum, R<Şy\Plll\l trkııUd!Ye. de l:ı· 
caktun. Fııkat, duyduğum daüssıla 
orada f~ kqlmamn m~i oldu İçimde, kendisinden ~ tstemcğe 

gidilen makam sahibi bazı zevatın 
duyduğu hislere bcndycn hisler 

- Hayır, 14 lira 36 uruş. 16 Meml keotiıne dondilm 
Ura geçmesi Jft.:mn oma, 64 kuru- Muhata.bnn, tl!'kı bir hatip ctbl . 

~,. .... "· .•,· r;,,•,j'!..&_•'• . şn da vergi, filtm kesiliyor. ~.ok giiıel konW'\IYo.rdu. K ' • 

... 
BU AKŞAM Sinemasında 

Aşk ve ihtirasla dolu heyecanlı bir macera 

Büyük Fransız Filmi, 
Büyük Vals Filminin 
unutulmaz artisti 

Baş Rollerde : 

FERNAN GRA VEY 

Günahkar Kızlar filmini 
yaratan 

CORINNE LUCHAIRE 
-.. :"'J R.'· (>tt>"J. . .- .~ · • .... ~., • - : ~ •f 

Macar dÜnya 
güzeli J 

Szeleczky Zita 

Ede göreceğinrz 

Kudretli Yıldız 
Maı·git Mahay'ın 

Giiz kamn~ttrnD bir lUk ve tht~nm içinde ynre.ttJklnr. 
bir san'at gtlnr;ıldlr. 

ÇOI\. nILllfl\I Jkl hnrp jumoll birden: 
1 - '.l'tirk~ Hrlt' Paramunt Jurnaldu: Hll\ gözcUJeı 

iş bB§ında, Auıerlkım pllo~ n Jn lltcrcdP, Hava tr-hllkes, 
ko.ııwmıda mUda!aa. 

2 Rumrn 3 numara~ Yunan J•ınıalr Am vutlukt 

YILDIZ-
SIMmrun 

VEDA 
ŞARK/Si 

J:U 10A S()ZL() 

tnml1Jln 2 net hatt.asma 
BAŞLADI 

--iki dilenci yakalandı 
Dlln Ali kl'7.ı Nadire VP. Emin oğlu 

Şakil" aaında Ud dllP.ncl dllf'nirlıen ya. 

kalnnmı tır. 

- Bu işte mRn.':l hep bu kodRr ı.ıc, mut.ad sualim' son:Jum: 
mıdır? Anıcrfkayn nicln gitmPI\ ~ti· 

- Ha.yır. 19 lira lan olduğu yor.mr~ıı:ı: • 
gibi 24 lira a.aln da vnr. - Ben tasavvufla mütevr.ggı ~ 

- Başka bir geliriniı H>is nıu? lim. Mnd:ily tın olduğu kadar dl • 
- Hııyn\ ben müb:ı.dlllm. Mern· ynnl't iJ;lmi) 1e dP ın gulUm. A 

lckeUmdc hayli malnn mülküm, merlkaya gidel k bir dini r hbe • 
pnraro vardı. Buraya geldikten rin, oradaki mUııllim nlora ha:t r • 
sonra pam suyunu çekti. Omdaki hizınetlt>r görccr,'in luıniim. Fn • 
ınU!.kUmc nıu\tnbil de b1zFI 5cırköy. knt, ırtiph0 iz, bp ''Y'ın \ 01cuhıl: 
d 36 dönüm t trh verildi. ihtiyar edildiktnn sonra insan, r 

- Başka bir vazito veyn 111 t"t· 
mnnızn imkA.n yo\t mudur'! 

- Hnyrr, yoktıır. Çiinkli boo 
rnkit nR111nzda bulunmamız il .. 
7.ım, Böyl<'lik)P. blitiin gijnUmi.\z 
dolu gcçi)•or. 

Soracak başka bir şeyim knlmn
m·şb. Bu kadar dil döktürdiikt<'n 
sonra adamcağıza yapabildiğim 

tt'k iyilik, konuştuklarunrzı \'n7 -

'llağr vna~etmek oldu: 
- J3erhııdar ol cvJAt' dc>yip 

vnldı. 

AU Riza Sümerle kaT'?JI karşı • 
vayrz. O da hu yeni dünyaya ~t
mck nl'ZU!!ltınun kPndisine nereden 
g"ldlf,inJ ıırn!t-trrrı n sunllr.rtme 
muhtelif cevaplar veri)'or. Cevap -
ltırrn öz.ti ibir: Kaz nç m"'sele . 
Pakııt • ümf.'rl~ fazla 1vmusamadı:k. 

m ğinln knrşrlığrnı d. görnırk 1"· 

ter. 
ı;iuphc 11 <'[end m F11k" 

arzcde~im, henım t ı -akı ro i.ın. 
bir gazetc-ci rolünden b ka t>iı 

şey d ;:;ildir. OPtrM ı şdı 1ndd• 

mUıılUmanlarm 'ti lı ı:; c no 
mcrnsimind hpn<1ı1lık • Uı•lıt<i r 
srluntı rc-Jct"klcriııı. b ınri n do il\' 
bir imom aradıklarn bu e\ n g 
len bir ınektW'lU}ll i" • rrn IİJY' H' r 
zetPmc ynzd:ın, Qrnd ık· ı ı:•da 

merkedne mür ca ıt f'dildlı!ı tak 

dinle kat't bir CC'Y/\Jl <ılmnh!lir ZAT. 

nmdaynn, 

Muhat:J\bım, Amerikrı il TUrls:1 

ye nrnsındaki posta mu utmT! 
bnzan altr aydım evvel ~·erin; bu.ı.. 
madığım bilivpr gfbi»di: 

- U?.Un i13 öyle "f;I'. dedi 

Re t falın ' 
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Alman denizalh üaaü MUH TEKiR 

(16) 
COLO l:CA KOl.OMB 

Kiel 
33 üncü defa olarak 

Ağır bir 
hücuma 
uğradı 

Arnavutluk cepheıinde ı 

İtalyan kıtala
rı bombardı
man edıldi 

P. Mmmte 

X\'I 

1. "·- NI leı. t'tltıon•, ni ~ 
.>aıonottes -- n'ont fait 1181ir son 
front. - s<'rl'lıı "'Ut un clınmp ile 
lı:ıtallle - cornını• un del <l°Afe. 
- 11 Pfalt le fuucon ıuni de l'ai~lc, 

- mlel de,., •sabit.., ııonr seıı 8" 
nlo;, - pour Sf',. enocnıi la m.-r f>.n 

"011rrou~. - ı•ıu hıuıt quı• lr .. o. 

idi, - plos dom.: qu • la lom·. 

- l.ni qu<> IP.<i enm•ıııis d<> la 
f"rancc - n'at:U>nılirent j:ımah., 

- des SS!!a&Sins de son pay., -
l'ont frapı,e par dcmerc, - com
mr. \'lttolo tua ~ amptero Oorso. 

- Jamals Us n't"U ·nt r.os6 le rt'

!:Rn:ler en racc. - _ l'l:wez sur il\ 

mnrallle, do\nnt mon llt, - ma 
t robc d'honncur' blen gagn~. 

- Jtoıı~n en est le ruban. - Pim• 
rougc ma chenıise. - A mon fil!', 
mon filıo en lolntabı pays, - gaı ... 
de-L ma croix et ms chcmisc an· 
~IAnte. - il y vena deux tn>uı. 
- Pour <'.haque troa, on trou dans 
unt aatrc chemlse. - ltfals la ven

g~ance sera-t-cllc fa.ite alon~ 

- il me faut la mebı qal a tire, 
- l'oell qui a vW, - lf'J CCllllll' 

qul a pense .. .'' 

2. ı~ ınatclot, d'un moavement 
do tiitc, lul mont.ra ua flgure qui 
-.ortalt d'un grand panneau: de la 

~oMettc: c'etait Orso qai vena.it 
jouir du dair de lunc. 

chevcz done ,·otre com
rlain~, elit rnlss f,ydia. ('Jle me 

fRl .. ait ~rnnd ıılal-;ir. 
1..e mat.elot s<> (K"llcha ı;onı elle 

' t dit fort bas: 
- ~·(' n<> donn~ it• rimbeooo' a 

rwrson of'. 

- Conınwnt? le ••• T 

P. Meriml:c 

X\'I 

J. " .•• Ne toplar. ne silngiiler -
sarartmndı yUzUnü, - harp sahn

ısrıWa açık ve snklndi, - bemık 

gökyUzli gibi. Kartal dostu bir 
sahin, - dostlan için bir hazine, 
-- <lü.şrnnnma. kaı'61 öfkeli bk de
nizdi. - Günesten chlm ~ ü ek, 

- - aydn.ı daha tatlı. - Fransa 
düşmanhrı -- yurdda ı olan katil. 
ler - Vlttolo'nun Snmpiero Cor. 
ııo'yu bldürdüğU gfüi - onu arka• 
dan vunnm - umınadüar. -
Dlişmanlan yüz yüze gelmek cll
retini hiç göstermedi- ••. Kanı. 

mm pahasm·n kn1Al.ndığm1 Legion 
d'Honneur nlşanmu, duvara. yn • 
tağmım önüne asın. - Bu nişa.nm 
knnım koroeliismdıı.n daha ktzıı

drr gömlcı,%n. - 0~"1um için, u
zak yurdunda bulunnn oğlum için 
ni.c;.:ınmn ve knnlı gömleğimi sak· 
lnym. - Oğlum, gömleğimde iki 
delik görecek. - Her deliğe kal"Şl, 
- başka bir gömlekle bir delik. 
- Fakat intikamım bununla alın-
mış olacak mı? Baruı, duyan bir 
ka]p, nişan alan göz, silü.h atan el 

laT;mJ, •• " 

2. Gemici binlenbire durdu. 
Mis Nevil sordu: 
- Dostum, niçin devam etmi. 

yorsunuz'? 
Gemici, bir bnş hareketi ile. ona 

lskunanm geni' lfunbar nğzrn<lıuı 
çıkan birisini gösterdi ki bu meh
tabı seyrctmeğc gel('n Orso idi. 

- Fakat türkUnUzU, mis Lydia 
dedi. tamamlayınız. çok hoşuma 

gitti. 
Gemici Lydia'yn doğru eğildi ve 

adeta fmrlb ile dedi ki: 
- Kinute1e rimbe<X'.o vermem. 
- Nnsıl? rim ... ? 

(t) Cro " d'honneur - crolx de in Legion d'Honneur: birinci 
kon.!.ul Bonapaıtr> tarafından 19 Mayıs ı 02 de askC'ri v~ sivil hi1,.. 
motl<'ti mükufnUnndırmnk ıçin ihdas edilen nişan. 

(2) Panncau: l(lmbar nğzı. 
(3) Rimbecco: bu tabir tayib, ayıplamn miı.nasınndır. rimb<'cco 

\ 't"lll"k. birisi tarafından öldUrUlen bil' adamm o~lu vı>yn :ıkmha
"'na nlınmnmı~ olan b•r öcll hatırlatmaktır. 

ANALtZ ve TEORi 
\s,ığulaki sıuulcn· 

nlz '<' <"'' aıı 'erin il: 

flikkat ı•tli· 

a. Etl'S - vous fatlguô ': 
b. Seric>z - \•ous fatlguc? 

f. Vous rapp<?lcz-vous les parolcs 
de miss I.ydia? 

ı::. Dans qucl etat ctnit nıi"S 

Lydia en descendant dans sa 
chambre? 

c•. Avcz - vous mnl a la U!te, ma lı. Quels etalont les d&ıirs du 

cherE' mlss Lydia? ı coloncl Nevi!? 
d. Auricz - vou.-, mal a la tete, 1. Comment le colonel e:ıtpliqun-

ma chere ın1ss Lydlıı? t-lJ la ba.taille de Vittoria? 
c. Commcnt trouvo.t-il le colo-

1 
j. Que inlsalent le colonel, miss 

nel? 1 Lydia et Orso pendant le rcpas? 

Milli küme maçlarına 
hazırlık 

Tebliğ 

Denizalb inıaat 
atelyelerinde 

infilaklar oldu 

! 

Loodra, 12 (A.A.) - İngim ha.
va nezirctinin teblif;-i: 

DUn gecE' bombardunnn tayya-
rcler.4niz Alınan bahri üslerinden 
Kiyell muvaffakıyetlo bomba.rdı· 

man etmışlerdir. Şiddetli infilıik

lar vukua geldiği ve bUyUk bir 
yangının alevleri görUlmUştür. Bre 
merhafende doklar ve Almn.nyanm 
şimali garblsinde bulunan iki tay
yare meydanı da bombardıman e.. 
dilmiştir. 

Diln gilndUz bir bombn.rdıman 

tn.ynremiz Rotordamda petrol tesi
satını ve Utreclıt clvannda bir fab 
rlkayı bombardmıan etmiştir. 

İngiliz avcı tayyareleri ya.prtkla· 
n gece keşif taarnı.zlan esnksın.. 
da §imali Fransada bir tayyare 
meydanında bir düşman tayyaresi 

tahrip etrnlşlerdir. 
Devriye gezmekte olan sahil mu 

hafazasma memur tayyareler dün 
bir dilııman tayyaresi dilşllrmilş -
!erdir. Bu ha-rekil.ta iştirn.k eden 
t.nyarelertmizin hepsi üslerine dön. 
m{4;1Prdir. 

HOOlJMUN EH:tMMtYJ:<~l 
Londra, 12 (A.A.) - İngiliz ha 

va kuvvetleri tnrafmdan bu gece 
Kiyel llzcrtne muvnffakryetle yn
pılan o.kın muhasamatın bidayetin· 
denbcri bu çok mühim Alınnn de
niz üssüne yapılan 33 Uncu taar
nır.dur. KJyel daha evvel de bir 
~kdarbeelryem~tir.IDyel§~~ 

Alman deniz harbi fanllyctinin her 
zamandan daha mlihim bir noktası 
haline gelmiştir, bir çok bahri he· 

deflere maliktir. Limnn denizaltı· 

lora üs teşkil etmektedir. Burada 

İngiliz ticnret vapurlarınn taarruz 
edecek deııi?.altılar aksamını inşa 

eden ntclveler ı:ııevcuttur. 
Bitaraf kn.ynn.klarn göl'C, Alman

ya Alman deniz merkezlerinde de
nizaltJlarm inşasına mahsus parça
lan imal ederek bunlan montajı 

yapılmak ilzerc diğer merkezlere 
nakletmektedir. 

Kiy<'ldC aynı zamanda doklar, ti
caret vnpurlnr, petrol depolan, e
lektrik snrıtrallan, in..'j.'Ult tezgfıh

lan ve bir de kanal mevcuttur. 

Bir Alman iddiası: 

2,5 milyon 
tonluk 

Ticaret gemısı 
batırılmış! 

Ingilizler beş f tal yan 

tayyaresi dü§ürdüler 

Atina, JB ( A.A.) - Yunanıs
taııdaki İngiliz kuvvetleri umu· 
mi karargfilıından: 

Hareket halinde bulunan .kı
taatta m.otörlU nakliye vasrtala
rma dlin Glav.ı Bt .: yolu Uzerin· 
de İngiliz bombardıman tayyare
leri tarafından taarruz edilmiş
tir. Mik'Unafih pek al~.ak olan bu
lutlardan dolayı taarruzun bü· 
tün neticelerini müşahade et· 
mek mümkün olmamıştır. 

Avcı tayyarelerimiz. merkezi 
cephede, dUşmarun "G - 50" ti
pinde avcı tayyarclerinden mü· 
teşekkil bir filosunu yakalamış
tır. Bu tayyarelerden b<-f;i dii!iil
rUlmilş ve bir çokları da ciddi 
surette hasara u~atılmışt1r. 

Bizim ta.yyarelerimizin kfuf~ 
si salimen üslerine dön:ınüşle:r
dir. 

lTALYAN TAYYARELERi

NİN FAAL1YET1 

Atina, 12 ( A.A.) - Umumi 
emniyet ncznrctinin tebliği: 

Dil man atyyareleri Liscouri
ye ve Garbi Morc'de bir köye 
bombalar atmıştır. !nsnnca za· 
yiat olmadığı gibi maddi hasar 
da yoktur. 

BlR tTALY AN TEKZİBİ 

Ro1M, 12 (A.A.) -
ajansı bildiriyor: 

D.N.B. 

Nazırlardan otta1 ile miiste
şarlardan Cianctti'nin Arnavut
luk cephesinde öldükleri hakkın
da dolaşan şayialar salahiyettar 
mahfiller tarafından tekzip edil· 
mcktedir. 

lsviçrede de ekmeğe 
çavdar karıştırılacak 

nem, 12 (A.A.) - Stcfnni: 
1 Nisandan itibaren ekmeğe as-

gari yUzde 5 nlsbctinde çavdar kn
rrı;tmlncaktır. Ekmek fi ya lma y:ı
kmdn yeni bir zam vapılacnğı te
yit edilmektedir. 

Ekmeğin \"CSİka usulUnc tabi tu· 
tulmnsı da derpiş olunmaktadır. 

Romanyadaki reyiamın 
kati neticesi 

BükN.'f:l, 12 (A.A.) - Rador n
jansı bildiriyor: 

2 martta yap•lnn plebisitin res
nü neticesi şudur: 2.960.290 evet, 
2.!Hl6 hayır. "Evet" diyenlerin 
yiizdesi 99,9, "hayır" diyenlerin 
yüzdesi 0,9 dur. NPtlce, plebisit 
komisyonu ta.rafından gencrn.1 An· 
toneskoyn bildiı ilmiştir. 

--0-

Ter fi eden maliye 

müfettişleri 

- Eğer 1ıü1..1tmet süte de vesika 
saldıyacaqımı düşünüyorum. 

korsa ineJdcri ncrC"'I/ 
İtalyan karikatürü -

(Hu Utuııda olruyuculanmızın gıı· 

zetemtz yanındaki kuponla blrllkh.
göndereeekleri 
~\'LENM~ TEKl,IJi'l,Eltl, lŞ AHA . 
l\IA, iŞ \ 'ERME, Al.iM, !'\ATIM 
glM tlc·ıtri rnabl~·cti hah: olmıyun l•ll· 

.çük llliııla.n pııra.1117 neı,rolunur.) 

• * 
E vlenm~ teklif le,.i: 

• :..ıı ~aş.ındayım. To.hlisim ortadır. 
Kumrol911, boyum 1,71, kılom 63 Wr. 
HayatLR klmsem yoktur. Serbest me .. 
lek :mMblyim. Aylık knznncım 86 Ul'ı 

40 ll:a arasmd:ıdır. l31r evin UıtJyııc1 

olan ncr §eye \•Akıfını. 25 110. 40 ya9 
nrasınoıı sarı31Jl, boyaz tenli mUtencı. 
alp ,·ı.<.-utlu dul vcyn kız, mnzl.si te. 
m1z "'-' tcrelhan bir e\1 bulunan ıi::ı.. 
musıu bu bnynnln evlenmek lstlyo.. 
rum. '1 u llplerimin sarih ndrcslcr!le bir 
ilkle Haber gazetesi vnıntasile ( T.C.6 ı 
remzlne mUrncaaUan rica olunur 

• 22 yll§ındayım. Humum. Kumral 
saçlı. laşmlri tenli mUtcnn.slp vücut. 
tııyunı. Lise mezunuyum. Bir evi çc.. 
vircbllccek kabillyctteyim. Tcmbı bir 
alley;ı mensubum. Kunfrol saçıı. •JZUn 
boylu, serbest meslek sahibi, aylık ka.. 
zanc: 70 liradan eksik oımayn1' veya 
mllst.ı!<.i• bir iş aahlbl, temlz o.hUU<lı, 
lçklyc mUptclA bulunmıyan ınr bayla 
temiz bı: yuva kurmak ısuyw-um. 

ı·aşı ;v, ile 31> arasında oımıılıdrr. Ta
liplerimin Hnbcr ı;nzctesl halk sUtu. 
nund:ı ı R.E. tl!l) remzine mUrncnnl
wrr ricsı olunur 

• Oruımektep mezunuyum 3 ;>ru;ın 
d.:ıyciı. A.skcrl~kle bir Ulşlğlm voktur 
f.;akı n..rflerı mUkcmmeıcıı ok Jr .} a.uı.. 
rım. D-.ıktilo da blllrlm. Mile eselcrdP 

• Yeni harflerle mUkcmmcıcn dak .. 
Ulo otlen orta tn.hsllll tccrUbcU gene: 
bir TlırK bayruı resmi, hususl daım ~ 
mUcsse lcrde iş nrnmnktadır ~hll· 

yacı oıanıann Şehremini Ed:ılk dın 

sokağı :ıs numarada lff Pt adresine ınU 
racaauan. 
kl'ıtlpU!r lsUyorum. Aza kun at d 
rim. lsteklUcrln. B K. rumuzuna tah 
rire:ı mUracanuan. 

• 1337 tevcllilUUyUm. lı.:ı )• ly. dr 
recede lkmal etUm. Herhllllgl bir mo. 
giderim Her lşi kabul ed rınt 1 t k
cssesedc bir iş arıyorum. Tıı ray11 da 
Ulcr!n (Er Tam) rumuzuna"blldlrm • 
ıert. 

• t..!Scdc okumalttayım, aLJ v1 vnzı 

,>cllm ruekteptc okumanın engel ol • 
duğuna:ın, ben de hayatımı kazan 
mak mecburlyetlndcyim. H •rhan ı 

bir n:Uesscsede veya yazıhanede ku 
tiptik yapablUrim, arzu edenlerin En 
Son Dakllm gazetcs.i vaıııt..ıuıUc (ld.~) 

rumuzuna mUracaauarı. 

* * • 

Dersler 

Öğrendığiıni.z göre milli kilıne 
maçlar:mm 23 martta muhnklca.k 
başlaması takarUr etmh;;tir. Milli 
kilrnf'ye dahil İstanbul. Ankaı a ve 
lznıir bölgeleri ynnn ~ehrimızde 
bir toplantı ynp:ıcaklnr ve bu se
neye ait milli küme anlaF-mnamı 
tanzim edcccklN'dir. 

n •dea terbiyesi lırtanbul bölgesi 
ı., ... ı,anlığmdan: Sertin, 12 (A.A.) _ Resmi teb- Mallye mUfettııı mua'lo-lni Mnzhnr, 

Ziya, Şevki tcfU3 heyctt ltndrosundn. 

• Tıu:rctlc iştigal cdcnm. lfütün 
ıeıerlml tek 00.Ştma çeviririm. Bıındnn 
elli 6-'!tlf mukaddem frnnıuzca Vd ingi
lizcc ınu:ılllmlığl yaptım. Şimdı mani.. 
fatur'l nın[:n:r.a.ma munta1..am:ın gelir 
çnhş•-ım. ldınnn::ı mernl,ım oldugu içil 
Koca.nııstafapa..cındakl hnncmden p. 
fo.kln bt•rabcr çıkar ynyn ola'"llk ma
ğazama gelir ve yaya olarak avdet e
tlerim. Ya~ımln nıUtcnnsip muha!azn
k(ır muktesit bir bayanla evlenmek !s.. 
Uyorum. Scnevı hiç olm::ızsa 20 lira 
bir \-U•fdatı olmo.sı ~arttır. 

• &G yaşmda bir erkc-ğ.m. Az tnın 
sızcn tillrım. PraUğlml kuvvctlendiı 

ınek Uzere boş znmanlanmda benimi 
ı.-rntilt yapacak blr bayan nnyonım. 

Frnnınzcasmm kuvvetli ve bllh a 
aksanının düzgün olınrun şartur. Boş 
zamanlarım haftad.ı. Uç saati geçm 
ve dııJmn saat yediden sonradı:- Em • 
~ kar1:1lığmda kendisine en çok ob.ız 
lira verebilirim. t Uyenler Hnbcr Fil 
zctcsl 'lo'asltasilc CP.R.R) rt'm7.loe mu 
racant cdeblllrler. 

GeçC'n sene Fcnerbahı;:eyi ~ cne
rek Türkiye §nmpiyonu olan Eski-
ehir Demirspor klUbfi de mllli kil 

mey·e dahli olmak üzere mUraca· 
atla bulunmuştur. mt.anbulda top
lann.cnk klilp delegeleri yannlci iç. 
timadn. bu meseleyi de tetkik ve 
bir karara bağlıyacaklardtr. 

Eski<>ehir Demi.rspor tn.kmu mil
ıı kiJmeye da.bil olursa htanbul, 
l.zmir ve Anknro tnlmnlaril<' mnç
larını Ankaradıı ~npacak ve bir 
Ankara takmn gibi İzmir, ve fs. 
tanbula giderek orada aa avru ta· 
krmlarla knrşılaşacı.ı'rtrr. 

Serbest güreş 
müsabakaları 

t .. tıtubul ı;:llreı a~n.n.lığmdaa~ 
l -· 16 3. 94.1 pıı.7.nr günü Fn

tınt" bulunan gureş klübü s:üonun
da (serbc t güre~) mU3J.b3knları 
\ ,ı ıl •caktır. 

2 - Tartı saat 11 den 12 ye ita· 
dar devam edecek \'e 2 kilo tole 
rans kabul t-dil~t. 

J - Mtı.sahftka.lara saat H de 

··~~. 

ı - Atletizm hakemi yetişti · 
ılmek fizcre bölge merkezinde bir 

kurs açılacak ve d~nıler -re:nni 
'R snatinden aQnra olmak Uzere
iki ay devam edecoldir. 

2 - Becen terbiyesi öğretmen... 
feri ve e\'velce milli takmıa dahU 
atlC!llcrle hu gUne kadar ntletlzm 
sporuna alaka göstc~ olanlar 
tl't"f'ihnn kaydedilecNtlerdir. 

3 - Kayrt müdd.:>U 25. 3. 1941 
t ınhlnc kadar devam edeceğinden 
isteklilerin bölge spor servisine mil 
rnraatları lllzumu tooliğ olunur. 

lnönü kotusuna 

hazırlık 

1940 te rinisnııisinden 1941 şu. 
batma kadar dört kış nyı içinde ln
gtltereye karşı tevcih edilen iktısa.· 
di bnrptc 

0

bUyUk muvaffakıyetler 

kaydedilmL<>tir. Bu müddet zarfın

da dUşma.n, Alman deniz kuvvet • 
leri tarafından batmla n2.037.000 

toniW.toluk ve hava kuvvetleri ta.

raf:ndan batırılan 513.000 tonila

toluk ticaret vapunı kaybet.mi§ • 
tir. Bundan başka Alman hava kuv 

vctiert tarafından anlan bomba -
larla ı 75 ticaret vnpunı nğır ha· 
sara uğramıştır. DU..cmuınm mayn 
tarlalarmaa verdiği znyiat bu rn-

Kcden t.eTblye!41 lstaabul böl:.";e. karolara dahil dı:ığildlr. 
1 ı l<'Urm a j:\"llıitndan: 1 _o---

30. 3. 941 tarihinde lmıtrde ~ a-
pdncn.lc olan lnö_!lil kofjll8\lnn tşti • T ırhan vapurunda bir 
rnk edecek Jqar.!ıdn isimleri vıızı· 
ır atletlerin 16. 3. nn· p.'\Ulr 

0

.ıl>a· amele yaralandı 
ı san.t 10.30 da Şi'jndC yapılacak Ey(lpte J<: kımerd!ven sokağında 18 
~Pnrme koşulann~ iştirtlkleri lil- nwnaruda oturan Nlyazl Fenerler 
T.JlT'dır adında bir amele, dUn Tırhan vapu· 

r:.rz t Maksut lşma.n Esrof Ko- runda. çalıJırken, vinçten kurtulan blr 
, r, Halil Altmdnğ, Rcif Bereliol?· çuvalın altmda kalmış, vlicudil bur. 
ıu A Artan Hüse\in Alb:ıyrak· dah~ olmUJtur. Am le b&ygm bfr 
t~, Kostanidis, T. T'alrver Özh, k, l hıı.lde Beyoıtıu ha.strhnncsin kaldırıl· 
AbdW!a.h, Jt~ ~. Hikmet. ını.qtır. 

kl mllnhallcr kargılık tulul:ırak bcşln 
el sınır maliye mllfcttışUğin terfi et

mişlerdir. 

10 şoför, 2 biletçi 

cezalandırıldı 
DUn E.eyrt.sefer nb:amlaıma mugayir 

harekette bulun::m on şotör ılc iki o 
tobils hilettlsl ccwlandırılmıııtır. 

Postada tayin ve terfiler 
Anluını merkez mUdUr muavini 70 

Urıı. maaşlı Hnmit ma.8.§iyle Hataya 
Ank,uıı. muraklbt 60 llrn mua.şh SaUh 
mı:ıa~yl<' KUU\hyayn. postn işleri şu· 

bo müdUrlerlndClı W lira mantıılı IUlş. 
til Toktı.t merkez mUdUı·tUklerınc nnrt· 
len, munmclllt mildUr mu:ıvlni 60 llm. 
man,u Ferlt Ankıı.rn merkez mUdUr 
muavlnllğf.ne iO lira De terfian taym 

edllmi~lcrdıl' 

POita tele!on işleri reisi 90 Ura nuı
nşlı HllıınU yüksek fen hcycU ıl2alığı 
na, yüksek fen heyeti lzaamd.an 90 
lira reıuı_I! Rnhmi telefon işlP.r reis. 
hğtne naklen tAyln edllmlı;ılerdlr. 

Açık ndrcs: Knpalıı;arşıda d<'sıııın 

b:ı.sm:ıcılar ııokıık manifatura mağa
zası finlılbl numara a tc Salih Ktlrıı. 
ban nıınıınn mel:tuplıı mUraco.aı.. 

• * 
I f arayanler 

• 25 )ll§tndayım. Askerlik vnzitem! 
yeni b ıırdlm. Tahıılllm orta ilçe kıt. 
d:ırdır. Muameleye :\şlnayıuı. Eski ye.. 
nl y11z.ıtıın revkaındc okur yazarım 

Hcrlı:ınc;i bir mUeascscde vazife almak 
.ı;tıyorum. tstlyenleıin Zonguldakta 
hnl:C fırkası klltllphanc memuru Bay 
Nuri yanında (H Ç) l"C'mz.inc sUratle 
mllracastl<:ın. 

• ~ yaşın\Sa)·ım Bundan evvel dok 

• O!'tamektep ve 1ı talcbclcr~ 

ehven bir flyatln rlynz.yc- ve fizik d rtı 

ıerl vermek lstlyen bir genç vardır. 

1 teklllurln Haber gazetcsınd" M H /\. 
rumuzuna mUracaatıarı. 

t;Llse mezunuyum. Almanyada mü 
hendisllk tahsili gördüm. teUyenl !"" 

evlerinde bUBU!li Almanca ve tUrkçe 
cıcrslerl vermek istiyorum. ArZu eden 
ıerln Ha1>er gazetesi vıısıta.slle (A.M· 
S .) nımuzunn mUrncaatlan. 

• * .y. 

A.t•:fı•a nımımlan yaa.ı ota• • 
kuyucularıa131a •••tar•• :•I .. 

•cktı:plan ıcıa~hanem 7.dc• n.-rı:. ı• 
a&ba .. ta. ötleye kadar •eya na.t ıT 

«• nara alelrrmaıan rl olu• ır 

•or yanmd:l çalıştım. ~imdi de bir dok cl.l.ı tGERÇEK) (E.D l (A Avdm} 
tor vey,. di~i yruıında çalışmak t.sU· (Gtır::ıeren) <Sadıkı (M " ) MSB 
yorum. F.cjekslyon yapmasını da blU ıW-J\.Z) Deniz 3001) CA rı 1:::21 
rinı. IsUycn1crln §'.I adT'cBe milracaat- (Olltcn) CSc. G. 25) (H B t• H F. 
lan: Topkapı Fntmasultan Etemefen· • 1008) (ADA 7t>) (H. Ö7...'53Y) (Arı'., 

dl sokak ıo numarada bftyan Zabel. yan) (S.0.). 
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eayQk hare.Ketlı zabıta romanı 

' -a-
W..eı,. afak bma7a bütr " ....... : 
- Yabam bir ta1Ut mi art 
~: 
"'- Yabus 1ı1r taM... Nlçbı ..... , 
-....,. l.aqfordun l&ılerlne 

ttnuU 4ertn blr llk6t kap 
Rerlscw dOfbUyorcla. Gar • 

dit .a.tatu bozdu. ""O ne?-
erledl ve 1erclen bir ıey bJıo 

bir bmlllttl B.,ecanla llı-
1Nlla olmaaı ........... 

IOlll'8 hayreUe: 
Vay can:na! diye balırdı. 
4evam ederek: 
Tamlmıyoıum mu•ımnanrn 

ba olacalı. •• 
aldı ve Lugforda uattı. 

lıuta hayretle baktı 
e lroyaldu. Bu ldl bir 

.,,•vdlL Vsertııde de bdm 
1llm yerine, tlo yuvarlak 

'tU'dl. OçU de llyalıtı, kar • 
alt kapelnde de twıiar ya-

•lbd ~. Lens • 
tltaaa avacnuacla da Do aokta 

Tam: OIWDL llbırNa 

Maltnel onlardua blrlydL Oll!arm 
plecoklerlnl blJmjyorclu, beUrJ or.. 
lan tekrar sGrmek lllae selml • 
yordu. Eter canDtri bulmak lllter. 
sek tahkikata "ile nokta" elan bar· 
Jamak icap eder. 

Langforcl dllfQacell bir tama: 
- Bakknns olabDlr •• • 
~elya 60 keatL 

- O halde cinayeti ~- Dd 
kiti! .. 

Stanclft: 
- Bence öyle. 'Oc no1rta da Gç 

k · iye delllet ediyor saıunm. 
Kartı bunlardaıı U:W bll'alanlf 

olacak. Vçllocllall ile yerele yatan 
kocanrzdft'. 

Lugford coprü: 

- Bravo StaıuUı, hür.n var .. 
Bunu DUll oldu da nftloe clUttl • 
nemecllm! •• 

Daha konUfDlaltta d"8m ede • 
eekJerdl. Upklarda.D blrt, ad?tye 
doktoru ve pollı! mcmıurlaruun gel 
dllderfnt habft' ftl'df. 

O'OVEBOIN KtJLF.Bf 

Biraz sonra. bir UIÜ IEaJllYI ac;a. 
rak orada bulunanlara yilQek attı. 
le PoUlı mtlfeUiflrıl takdim ettJ: 

- Kllfetüt Gaddl! 
PoU. mlltettifl Jcerf strdl. etra. 

fma bUU, OIHde dolnı Perllye. 
rekr 

- oıcm. delD mi? ele& 
Lanıfor<l cevap verdi: 

- Evet. 
- Vakayı s&ren oldu m11 t 
- Zannetmiyorum. 
- Bu odaya ilk clefa kim clr • 

di! _....., .................... 
llllfettlt etnfı dftrlrede tddJr 

etmete bnf!ldl. Kub bma,a. ~ 
ltlnlln elindeki kılıca, blru ltede 
yerde duran diler kılıca dfkbUe 
baktı. Lugforda bitap edenk: 

- Bu kd.ıçlar! .. 
- Bunlar holde, duvarda amlı 

dururda. 
- Tubat teY; tnaan kendini iki 

kılıçla mDdafaa etmeı ki? Biri yE'
ter. Galiba burada bir dqtlfme 
olrnu,. 
- Cinayet rlıçla 1'1enmemJt ... 
nırmı Bay Gaddl. Katil tu l&rdU. 
iünüz kamayı lmHama• olwk ! 

- Ştlpheaiz ama. •• 
KtifetU. ejileret C8ll8dla bl1l 

ellnde duran kıbcm ucunu muaye
ne etti, 80DI'& ıstekJ kJbca ayni dik 
katle bekti: 

- Qnayetta ..... bir .... 
delentn YUlıubalctutuu emllllnı. 
Ba: · Kakavelln Jubcmm ucunda 
kan var, dJlertııde yok. Oteıu a • 
danım ya1 alanm1f oldafanu ta • 
bal etmek ilam. Acaba eb'afta ip 
uea verecek bir feY bulundu mu! 

t.ıııford kartvbfU uatarak: 
- Evet, itte bu. 

(Devan mr) 

ye etm!ıtim. Ona elim1 bile sGmv 
mitwr- denin. 

- Bunu 16ylemelde kart:ulabilır 
miyim. devletlim? 

- Tabii kmtulurmn. Pldiphın 
g&desini bilmi)Wek bima19 et
miı o:ummı 

- Fakat. LukrecJa banan ak
sini eöytsse?_ 

- O halde 11111 omm yatıma 
g6ndere)im. Bu tekilde bir DdnP 
sin de kurtulabiJeoelini oaa anlat. 
Fakat. sakm benden babaetme, • 
mi? 

- Peki dnletlimf ADü tilıden 
na olsun. Va!labl. ba9km ma1eti 
aihnfmi altGst etti de. Ne 181*&
IJmı l·iJmfJmmL 

Celr.al çelebi, ~ bo
lundulu odaya sittl. w bL-u .... 
ra y!lzC pllerek daaidG. P...,a 
yakllftl: 

• - M seleyi ba1lettlm. O da rm 
oklu tu ite-

R A B m; R - Ak-am nottuı 

~ 
Aşk başka, 

evlenmek başka I 
Nakleden L. L. 

Afıktmı ft evlenmek iatiyo~ ' kat ya feytallm ayağı kırılır da 
dum. inan bu harp devrinde bu teaebbllatl muvaffak oluna? 
gec.eleri mukelenmit lfl)darla Km:ağızm fellketine ben aebep 
dört duvar anamda yapayalnız olmUf olurdum. Mamafih bir tt. 
na.ul yapyabilir? Biıaaenaleyh raftan aya!".ma Wu1an bir belf• 
siz de hemen takür etm1f olacak. danda kurtulurdum! Sonra, ~· 
amrzki benim için en ml.kuJ hE.• ruma bir kadın kurban gttee 
~~ d_erhal evlenmekti. Fakat f dUnyaı ne kaybederdi? Bu fü 
bır dakika mtlaaade ediniz. Se\•• tünce ile de koltuklarım kabar.. , 
diğim kız bqka. evlenmek iat, • yordu. Haber öteye beriye dfatı"• 
diğlm kız bqka ldi.Kalbiıu &. dı mı benim için gllr.el bir ret. 
n!ha için çarpıyordu. Terbiyeli 1inı olurdu. 
g'.lz.el, nuikti, nezaketllydi. L& Sırrımı Senibaya ihtiyatla 
kin gel ge'e'fm, tahammW eru·. söylemeye gayret edecektim. 
mez bir kusuru vardı: Fakirdi. , Hatti. her ihtimale kup bay. 
Neyeyarar? Bu. tek ayaklı, 'E• hna kulllamnm diye yaıuma 
meli çtbi1k bir pye benzer. Ek· bir eter ıifesi de almayı ihmal 
ıik olaun ! Elendim! Halbuki hı.• , ltmedim.. ÇUnktl bayılacatma 
tın sayılır paralı bir niklh, qk. emindim. 
aız da olsa, defil blr, d~'"t aydk • • • 
tl7.erlne daynır, sağlam olur. r.:. Bu kararımı wrdlktell IOnra 
ca ederim. böyle delil mi? efet• soluğumu "evlenme itleri bUrc. 
d:rr. şimdi nasıl bir dl1fi1nce ile su'' nda aldım. MUdUrU gördüm. 
sevdiğim kadından feragat edip arzumu bildirip karakterimi an 
başka birilile evlenmeğe karar latmağa çalı§tmı: genç, ciddi 
verdiğimi anladıjınm anneci!. çalı§kan, iyi aileye mensup, mu 
Yot'Il."ll. tedil bir maao sahibi, istikbali 

Kendi kendime: "Seniha fena ümitle dolu v.s., v.a. Nihayet 
kız detil, dedim. Lakin mangizi onbin lira da para.. Pardon 
olmadıktan eonra ne yapayım! YanJ onbin liralık gelin demek 
Böyle bir kadmlı DUJl bir yuva istiyorum. Müdür aakaluu o):. 
kurulur? IDAD Uk ıtlnden P:t• pyarak: 
man olur •• Bayır. beyim, hayır: - Öbür gün. llhmet olmar. 
dilşUnce w ideallerime uygun sa, tekrar ugraym. Anunu 
birkadm bıdm•h.• za uygun bir bayan buJacafnm 

Ta.bil, bqka bir kadınla evler.. Umit ediycrum. 
melde Senihayı teeuUr içinde bı - Çok 1*kkllr ederim. l'a.. 
rakacağmıa tıztllUyordum. HattA kat rica ederim, gizli tutulauı.' 
vaziyetin mahtemel tehlikeli İf • ... '&r 98.ktamak 
kitUI beDl korlnatu10l'da- Ya ınr,aat ~bfdJJ'. ~ c,; 
kmcatıs tlmltalzlilfnden ktniD dJnis, bfrçok defalar, hemen h. 
yahut bama benııer V&11t8ıar!a men niklb gtlnll btrlbiriıii tam
intnhar etmeye teıebbOI edenıe? yan adamlar evlendirdilimis 
Buna rapen ona ciddiyetle m<.• olmuttur. 
lelenin lç ytlztlnll iah etmeyi Oradan dofnı Senihayı kar. 
dll§Undüm. şılamağa.. O akşam gene ran. 

İktisadi t.emelı olmayan bir devumuz vardı! Bir teY olma· 
çiftin aile kunnap muktedir mıı gibi eeki qık ve neakeUi 
olamıyacaldanm anlatırım de. t&vrmu muhafaza etmfye gay. 
dim; Belki o zaman benim haklı ret ettim. 
oldufuma kanaat getirir. Niha• iki gUn sonra tekrar evlenme 
yet, efendim, onun parasız olmc· ı bürosuna yollandım. MUdUrün 
smda benim bir kabahatim var yazıhanesine gireceğim aıraia 
mıydı? Her nekadar böyle dllfUr.• küçUk kapıcı yolumu kesti: 
dUmle de, yine içimde bir tered· - Beyim, blru bekl\!yini.;. 
dilt vardL Bu kızcafız beni çok MUdUr bey JDetCUl. 
seviyordu. lfialerinin 8&11limiy(• - Meşgul mU? 
tine ula filpbe edemem. Zaval - Evet. Bir matmHelJe ko. 
lı kaç defa yemfu etmift!. Ebe• nuşuyor. Bekleme ll&lonuna st. 
di,en beni sevacettnf. dOnyada rip oturunwr. 
yalnız benim için yapdığuu ber• Bekleme Alonun& ~ 
den batka bir teY dtlft1nmedljini MUdUrün yazıhanealle salor. a
• velhasıl. erkeklere tutulan ha • rasmda ince bir kapı ol~ 
us kızlann e&yledikleri bu sf bi göre içerideki kadmlarm ne ko. 

daha birçok atet)i duygw.unu nuştuklarmı, kapalı kapııarm 
ifade ediyordu. Muhtemel ınt:. arkasında neler olduğunu öte. 
har fikri ı...::.~emadi)'ell aihnimi denberi merak ederdim. Saloıı
kurcalıyordu. Böyle bir delliile daki yalnıshğımdan da iatifade 
t11Bbbıb edecefine emindim. F • ederek kulak kabuttmı. Konu-

1~ M A P.. T - 194~ 
E • 

''Y ırt,rımış şaheser,, 
(Bu paıçalaıı 

ilılimamla toplagınız; 
~ ....... k ........ Ht1elılndiı'eael at IMQök ıu.aatuk&dlla bll'blcıllıf 

• =11a11111 Bu .......... edı "Vırtılmı, .. bewr • .cUr. ~1 parça ~ 
................... ~l&nm &opl&yıacü, lliri ....... U)'pa ~ 
ta PM11t edl1aalf bu ıehesemı parçalarını toplı.vacaı:, bıribmne uyzun 
ıtU«ılt bn ""'"' 10/lllfıracalt ve meşlıın tabloyu ortaya pbu. ı cık 
~ız ,,.,.,. ,,,_.,,. eserı oidufrmu H •onga "'iiıede bul11Nc1utwı. 
.,.,, 'l}'ltdsinaı. 

bk " -~ ••-1• ,.,...as n ...... •=renar. Biilun par('Olınıtı 
,.qra ~ ...,. 011 btf ıu11 rcındı f'm'raltn't wrrmıaıa• 
bir ıurıtıe yafnltırartJJt 11Ueude geıırdılınız resnu, tablo'IUlı TISlam., 
"'"fidanı lifi talı'°""" bnıi •iuedı bu.ur.dulu ıu da yazarak üzenw 
dt •rill isini ve adraırıaı ,aııla ıarr ıra'" loydC'tılt "' zarfı başlttın '"' 
rafından açıtmıyacak 111tıldı Muhürlıy re!t, 6 nn noter Galip Bınti> 
le talın• tdilmelt üure ıdarehanemıze ttıdı edıcek ve mukabalind• 
idarehanemızdn sıro ""marası taşıyan '>t1 """"''a altuabnu 

Zar/lmın ~ ;ıllldı}'e ltadm gtJZel:1'1ızın baılıjı vonında nepıd•· 
ıe,. H 365 numaraya lıod01 da detam •dteek olan kuponları koyma· 
ya lüzum yoktur. llwllar ör ıım.•ım bHtıkı"' ft mU.lıDkalardlı azami 
diktan 80Dl'8 11e.uye1er ... _,. ıetladltt ;a.ıat' s1ıt~~11t1r. 

Müsabolt•tarikA uzanma, buhuuın bı• obyuamıuz biu ın, n. 
ponları ıam olarak 1111et11tZS1 bülun "4kAant ıoyı edeceğuu bılmelı t't.' 

bıualaTt bettelleunı oaeınelı wı~ dalu faydasız ol.dflfunu bilmtlitlır. 
t~:..yük bir hraat 

ldıuflı± ..... , --=uaanw lrola)~ ft CUÜlftıl ............ ...,... 111U 
,.,...., MaÇarcaal& ı.wm6rweMJeıt. ...,Ull&bllecrtlnt cltlfQDere11 bu ırtbllrrtıa 

"IDGQ'~ kadal l'Cfllllt wpolllan ı•me•l•.Y'll*.-~l'IR llllkb ............, 
Uu l(lbllrn. bU l'l""MIF• aetlodt-alp * ... wflaruu ldamlııre etw ...._ 
ee1ınldelt ....... ...., ._.,_.. u.-ı.n .......... ldlıl9ek ..,...... ta· 
cnaallaJUlleıceldt-rdlr. 

Yırtalmıı şaheser 81 parçadır. 
UH) pucaya 97r1lu pb± ula ,...,...,. ...., lciMe tıt- 11 MM 

..,. PJ"NI ..ulı111&tar .• 

Hediyelerimiz 
rerttp ..., ..... er ...... "- eceae .. '-•••ı•• .. ,,.,...,. -. 

l&llM'alllanbrı 

l - ıh l ll lıep'lalenel llNG · ll lefl'i*nel iMi ...e acsMt ,.,... 
nlaeall we a,cla mntaummll olduto kin kreU8dea ...-n lıalııllt-
~ mımlıUalanmıw ıaotn1 MllNıne ~ ............ ,. 
QUZI dol'l"ll llalledea Olr 1dtide9 fazla o1aJoM ............ ....... .......,,..._,.._.......ur.J 

t - 100 1118 Mldd. ( ETi ....... ~r ......... ,........ odf'l 1111 
aram U&aMCak .... --..~ '°""\IJ mökafatl ld IUl'l&U lln J 

• - ıe t1n l TnrlU mük6falllll UUnaD&l) ... IU ........ tıl* .... 
lalf'ada nn-ecu .ıı .... Je M tanl* par-.e ..... ~ .....,. 
ftftD .... Kan.J 

• - ID ıtra t • •lnhlı pudNO ••-11 11a111um ımıaaaırmyanlar _. 
ela çeklk!Nık ınar'ada ı&asaaaeak Od ldflye UI er Urbk pudeet 
almak .. klWlı .. -na llaıt. I 

i - Oıb1 ıualaa!U uawdıl telllte-11 IAWIMla G kiti,. birer ...ent. .... , ........ 
• - ~" naa•w ...-... _... 1111 ....,... a lllllıe alta 871* ..... ....... 

B•• tllv11ive 
1 - 11 ~ lılrtlllrlme ,.,...._,. ........ - - - .......... ..._ ...... ·--~ 
• - ...,.. .. ,. ................ --Je ................ ...._ llh 

mulaln1l)'11 renkııb olr k;layla ,.,..ttrdl•.._., _.,. llftllala ft aratJIW h 
nam bl~ 1111111avn,. ,.,..tlnlmlt parplarla ,.....a ld 9ld .._ lıllr' 

IUYnlarü t8lll'taut ollDUlll. 

pn mtıdUrdU: 
- Demek, size mes'ut bir 

hayat w refah temin edece.k 
mail vaz1yeti aağlam bit er~ek 

iııtiyorsunuz, öyle mi? 

Kadmm scsı: 
- Evet. diye cevap veriyor. 

du. Böyle bir erkek iBtiyonım. 
- Ta.bil siz de bili••onnmus 

ki, erkekler timdi para mer. 
Halbuki dedigmile göre para 
verecek vasiyette değilsf niz. 

- ll'akat parayı ancak 
pek haklı olarak gençler tetiye. 
bilir. Billkla yqlı bir efendi 
pnç ve gtllıel bir kadm buldu 
mu, para da tatemlye kallnf
mu. t1k iki prt bende mevcut. 
Kendimi methet!Mlc istemem. 

Ase:;lıap pa:li§8hm huzuruna gir 
eli.. bAdiseyi, Ka<tirga karakolunda 
kararla~brchklan gibi Sultan Mu
rada arıettl. 

Murat bu bikiyelere ınarm1yor 

ama böyle hallerd~ inaan falİ. 
letlerıni giuememelidir. Ben 
güzellik ve genc'iğimle o do 
zenginbğile ciddi bir aile kur. 
mağa çalışırız. İstediklerim 
imkiLnaız eeyler değil zanneder 
sem. 

- Şüphesiz! . Esuea ~ 
muzun buna benzer muvaffakt 
yetlerı u delildir. Bundan bq. 
ka yaşlı bir koca aile kurma1' 
fiutr..de olmayan gençlere 
toylara tercih edı ır. BiDaaa 
ıizt tebıik ederim. Bayan. Ga· 
yet ak11i.ne dütUntiyoraunua.. 
Yalnız sizden, gizli tutmanız 
tavsiye edeceğim bir eey 8<. 

<Uatfen sayfan ~1rhab) 

da t~tt.pn bır evı söndwmt:"t git 
miı; e•d: Lukreçya bir nö~· 
neza-,.t·ndt- kfiçiik bir oda'1a bar 
sediL"llift1. Bir başka odada c: 
Cema! ~lebı )·atıyordu. 

Çap.az Hüseyin, karakol oo~· 
çisıne sordu: 

- ~ Venediklı qüfteyı f&yıı 

kapı &Tahtından bir kere rOmıw 
miy!m? 

Nöbetçi etrafma bakındı: 

- Karakol çavuşu g6rünp il\ 
pa:ar beni. alam! kurbanm ola 
yun. çr kil pıradan.. 
H~in ısrar etti; 
- Karakolda kim.Cif yol bt' 

haydi. aç şu kapıyL 
Nı\.'lt:tçi yavaşça kapıyı arad• 
Çarraz HQseyin ıçerbe '6Y!ıe bi 

göz attı. 
Luaeçya eski bir ot miDdelir 

Ozenne otumıut dülflntlp·dmaror· 
da. 

(Dewrıtt .,.,., 
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Devlet Demıryoltan ve 
işletme Umum idaresi 

~ 

:Muhammen bedeli '1350) .ıro oJan 3.IOO Kg. döşeme içln .Nebati Ot 
20. S. l{)fl) perııembe g1lnü saat (10,80) on buçukta Haydarpqada gar 

.,lna& dahlllndeki komJsyon tarefmdsn a~tk eksiltme usuuıe ı;atm alma.. 
ktır 

Bu l I! gl.n?"ek istc;}cnlerln (101) lira (25) kuruşluk mu,·akkat temi. 
tıl\t. ve knnunun tayin <'ttlği vesaikle birlikte e>ksUtme ı;Unll saatine kadar 

omll!vona müracaaUan IAzmıdır. 
Bu işe aJt ııartnamclcr komlııyondan par1lBIZ olarak daı:ıtılmaktadır. 

(1655) 

Telsiz muhabere memuru ahnacak 
Devlet Meteoroloji lşleı·i 

ğünden: 
Umum Müdürlü-

Devlet md!'Oroloji ışlerl u:num mUdllr1Uğ1.l meteorolOJİ iııtaııyon!.arında 
llt§bnlmak vo S(). 90 lira ay!ık ücret verilmek ııurctlylc oşnğıda yazılı 

artlar da!re.ı;lndc 5 tl\lslz muhabere memuru atmacakur. 
l - ·rork olmam 
2 - Alınacak t lsiZ. mUhabcre rr.emurlarmın en az orta veya ortn mek· 

lehe muadil tahsil gönnllş olması. 
a - .A.<ıkcrli~ı yrpmı: olmnıır. 

4- - Ecnebi bir kadmia evli olmama.'1. 
:; - Dakikada 100 k lime aımak ve 1~ kelime vermek, dnkikl\dıı. 15 

ı:uruplu bir şifre telgra1'mı almak ve yazmak, beynelmilel muhabere usul vo 
kaldderlnl bilmek, telsiz cihazları \"e tefenilatı hakkında ameli ve nazari 
tam bUglyc ma.11.k ol:Jıığunu IBbnt ctmrsi. 

6 - En Bon çalıstığı müc-~ses nın t.czkiye varakasını hAmll olmllSl 
şarttır. 

7 - Yılpılacak lmtllıanda nı;,ı,•iıffak olmam. 
lfUrnc..at Lstldaları'le. b:ığlanacak çcsikalın· §UDlardır: NO!uı; hU\"lyel cilz· 

dnru, diploma v ya tasdJkname. askerlik vel!lkası, pollırtcn tasdıkll tyl huy 
1'Ağıdı. sıl:ıhat rııporu. ç!çck aşı kağıdı, evli olıınlann evlen~ cll7.danı ve en 
BOn çeltilmlş 6 adet wıılkalık fotoğntfl;ırlyle en l!OD 31/Mart/90 tarihlno 
kadıır mUr ıc"l.at ctnıclerL (J 247 - 1735) 

rnusa ıaka ile memur ahnacak 
Devlet Demiryollar:ı. Umum Müdürlüğünden: 

L~o ve lise de.rceC"ı;uıa san'at ok-ullan mezunlarmdan 30 l~ geç. 
memL, ask"rllğtnı yapmı olllII '\"e eıbhl vaziyeti demir yolları b!:ı:metlne r.I· 
verl§ll bulunanlardan kısım ııe!ı yctı.cıtirllmrk Uzero mil abnka ile 20 memur 
almaca kur. 

l\lüsanaka. lısede o\runan fiZik, rl,f3.TJyc de?'Bl<'rlnden yapılacak "e ayncs 
Yerilecek mcv-..:11 Ozer'ne bir yazı y&zdınlacaktır. 

Kazananlara 74 lira ücret vcrilcct'k v~ idarenin gllstercccğl mahalde 
11taj yapUrıldıltt.ıuı sonrı:o na.zari l;u•ırta muvat!Rk olanlar kıınm şcfllğiDP. ta 
vfn edilec<"k ve- tamirat• rnütcm ı.o:ye işlerinde çatıştırılacaklnrdır. 

Kendilerine aynceı lkametgltı \"C rileccktlr. 
Müsabaka 2s Mıtrt '141 t.a•lh•ndc saat 10 dil tş~tnı• mrrkt zlt ruıd~ yı. 

pila.cakbr. 
Iatckillerln a4:ığıı.!.a ı;österltcn vcsikal.!l.rıyle Hayd::ırpaşa.. StrK <"'. An. 

kam, Baltke lr, MA.lalyn, Kayl!erl. Adana., Afyon, lzmlr ve Erzurumd<ı. iş 

ıetme m{tclilrlüklerlnl" 21'i mart 941 gt\nU alrA'lntma kndar n !lra•ııal l'tnıc 

lert il1n o!unur. 
Taliplerin bcnbermdc getlre:'<'ğ. v sikalı.r şunlardır: 
Ntl!u3 hUv1yet varaka61, nl!kcrllk vcalk&.~. iyi huy kA.ğtdı, tahıın ' "· 

Jı;,ıuıı, ~ka VCT"dE' c;nlışmı,!j l.sc bO!lS<'rvislcrl , vll ise f)Vlenmı> dl?danı. 

mak isterdim~ 
- Aştkmrz falan var mı? 
- Var tabii. Krz değil mi_ 

yun! Fakat bir şı•y söyliyevim 
mi? Aklı ba.şmda bir kız, istik· 
oo.Ji mevzuubahs olduğu vakıt 

bu gib · saçma §(') l•·~ m<.'telı 't 

w·rme-r. 

<ı:wı - 1 7~) 

hacet yok: Seniha idi. Beni gJ
rünce şaşırdı, lupkınnızı ke
sildi: 

- Beni mi takip ettin.,. 
- Hayır, tesr.düfon g('Jdim! 
- Ben de t.csadüf<'n geldını. 

tçerid~ bir daktilo arkadaşım 
<;ahsıyor d::ı ... 

Sl:'llıha, bırak bunları. 

MtidUrll' konustuğunmr. 7All1an 

b<-n yandaki salondaydım. Hep

1 
\stan~uı Levazm1 amirliğin~en verilen 

narıcı askeri kıtaau ııanıarı -
Bcherlnc tab.mln edil!'~ !!ati 110 kuru,, olan 10,000 adet !renk gömleği 

kapalı zarfla eksiltmeye konmı.:ııtur. lhale$1 24/3/9!11 Pazartesi gUnU saat 
11,80 dn Ankara.da M. \1. V. Hatm amıa komisyonunda yapılacaktır. llk te

mlnau 127Ci liradır. Şart:na.mcııl konıi.Byonda görülllr. lstcklllcrln kanunl ve. 
etkaJarlyk teklif mektuplarını th!ılc saatinden bir saat <ıvvcı komisyona ver. 
meler'.. (2057 - 1748) 

.y. 4-. 

5:>00 çıtt kundura nluıacak~r. Kapalı zıı:rfia eksiltmesi 24/3/9U Pazar. 
tcsi gllnü saa.t 16 ifa K.ıyserldc w,ken sıtın e.Jma komisyonunda yapılacnk
trr. Tahmin bed"ll 41,250 lira, Uk teminatı 3093 lira 75 kuruııtur. Truiplerin 
ihnle saatinde.o bir saat evve~ kanunı vcsikalarile tekli! mektuplannı lto· 
misyona vermeleri. ŞartnamCJtl ve evsafı ~er gUn lsta.nbul Lv. Amirliği ve 
Ad:ı.nn, Antep, Samsun, Kayseri. J..ekeı1 ı;atm alma komisyonlarında göMllilr. 

(2059) (1769) 

• • • 
A§ağıda yanlı 12 kalem malzemenin kbpal1 zarfla eksllt.nıest Eskişe-

hir Askeri Satmalma Koml.ııyonunda yapılacaktır. Tahmin h<'dell 15.000 
lira, ilk teminatı 1125 hm.dır. !halesi 21/8/941 cuma gllnU saat 15 de 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni ws!kalarilc teklif mcktııplnruu llıale sııa
Unden bir saat e\'Vel komisyona vermeleri. 
Adet ('ln 1 

1 Ot ve samnn yürüyen ha.iye makinesi 22X1S inç üzeri motörlll. 
l Yürüyen balye nuılclncsi tırmığı 4 parlı 5 ayak. 
1 Fo.rmal ttı.rnktör H. tipi l~llk ve demir tekerleklL 
1 Farmala mahsus ça:."Ir makinesi 7 a}•ak. 
l Çayır maklncal 5 ayak hnyvruı için. 
l Çayır brmığı hayvan için. 
l Parrnel çapa makineıd. 
ı Farmcl pulluğu 2 kulak 2 taraflı allz hafriyat için. 
l Kültavatl:lr kaz nya~. 
J Farmel hububat mibzer tek kurslu. 
l 
2 

Farrncl diskarosu cüt 81ra. 
Lll.stlk tekerlekli vagonet e:aae 1,fi tonluk. ..... (2029) (1609) 

Bandırma ve Balıkcmrde &ğütl\!mek ~rt!yle btber kilosu 4 kuruş 50 
santim !lat tahmin edlhm 2:·1000 ton buğd y bğiltturillecekt':-. Kapalı zarfla 
ekııiltmcsl Sl/3/941 Pazart&I gUnU s&at 16 dh Ç'.anakknlcdc nskcrl satm al· 
mıı komisyonunda yapılm:akUr. llk teminatı l0,250 liradır. Şart.namesi ko
misyonda görülür. Tnllplc:in kıı:ıunf ve:nka!ariyle teldlf mcktuplannı ihale 
saatlnd<.'n bir sa.at C\'V< 1 komiı..ynna verme'• rt. (2063l ı 1773) ..... 

Beher kllosun:L tatmin edilen fıyatı 6 kuruş 50 santim ohn 2000 ton 
b:ılytı balınde kuru ot pazarlıkl>l satın alınacaktır. lhall'si 17- 3- -on p:ı_ 

zart,.sl günU aaat 15 de Balık.eaırde Aııkerl Satınalllll\ ıı::oınlsyonunda )'BJlt· 

ltıcaktır. K •tl teminatı n.500 lıraOJr. E\'aa.f ve şartname.;i Komisyonda gö. 
rülUr. M tontlan aşağı olmamak ilz"re ayn syn taliplere de ihale edile.. 
bilir. (207{1 l'i63) 

• • • 
Hqısınc tahmin edilen fıyatı S0,000 l'ra olan d••mlrt TCkı\lctçe \'Crilmck 

Uzl!re nfimuncsıne göre 250 nd't araba pazarlıkla satm alınacaktır. Ihnlesl 
17 3 -fl41 p.ızart si gl.ınlı s:ıat H 30 da Ankarnda M. M. V. Satına.ima 

KomlFyontınl1a. yapılncaKur. Taliplcrlı:: belli 'ukıtte Komisyona geım ... ıeri. 
(2071-18551 

••• 
20,000 kilo eadf'ya~ alınacaktır Paz:Lrlıkla eksiltmesi Edtmcde Has. 

köyde a'kcı1 satın alma kom~yoııunda yapılacaktır. Taliplerin ı 7 /S '941 P:ı 

7~'\rtesi günü saat lfi de komlsyor.1 gclme'eri. Kııtl teminatı 5100 liradır. 

:ı•nğlar ihaleniıı ~bllğınl mUtuıldp l<ı gün içinde gösterilecek mahale defa· 
tc11 t..:sllm edikcel<tir. (2009 - 14 7) 

• • • 
Hepslno.ı tahmin coılen fiyatı 27,000 .ırn olan 38 santral ve l!stesinde 

yazılt malzeme pa7.arlıkla a:ıtm alınacaktır. lhalesi 18-3-941 salı gUnU 
aaat 14 30 da Ankara.da M. M. V. Satmalrna Koml.ııyonunda yapılacııktır. 

Tt-mlnat1 40SO liradır. Ll.!ll"sl 135 kuruşa Komisyondan alınır. Tallpl<'rin 
bdh \•akıtte Komisyona gelmeleri. (2('73--18:57) 

• • • 
Aşağıdı yaT.tlı çullar kapalı "arfla eksiltmeye konınU§tıır. Jhalt'!ll 24/3/ 

941 gUn\i saat 11 d· lspartada nskerl satm Eılma komisyonunda yapılacak. 
tTr Tallplerln kaııunl vcslkelPrlyle teklif mektuplarmı lhalc saatinden blr 
ııRta e\·~<'I kQmlsvonıı V<'MD"l"rl. 

<'fN 1 tll~" 

StlyUk hayvmı ı;uhı. 

Klıcük baY''IUI ı;ulu. 3000 

Ura 

lD.rlOO 

• • • 

Teminatı 

Ltra 
525 

H62,2!'S 

198'7,%,'.; 

(2025 - 1558) 
Sevd4,'ıniz f'rkek sızin için 

rıddt bir istik:ba l diişünüyor 

mu? Evl nmek tl'klifındP bu
ıunmadı mt .. 

Beh<'?" Rdtıdlne tabmtn edıitın tiatı 10 lira olan 5000 baş koyun pazarlıkla 
sini duydum!... Mtın Rlınacaktrr. Tahmln bıtan 50,000 lira, katl teminatı 7500 liradır. Iha· 

- Ytı. S<'nin bur,ıcla işm ne? j ırtn 20/3 D41 Perşembe günü s::uıt 15 de Dl.yarb..1kırdıı ıuıker1 &abn alma ko-H:wır, h,uııcll I un! Mna_ 
ın1!1~ l..u1unsaych da c('vabmı 
\ erirdim. Atdt~ı kırk lira ma_ 
::udıı mı o;ccınE>ceğız~ övle C'\· 

• nmck eksik o!~un' ... 
Başka erkı-.kle e"1ene~ı

•11?ı:> İizii1mP7. l'll•? 

A! Bun·ı ı .. mınım korkarını 

) r h tlt · Rkml·ı:rn... Böyle has_ 
tın'··'"d<'n her ~) lx-klerl('' • 

•r. flpr nM S(' lY.·n ona "'lyle
ııı. b. \·hı ,1 • iim·t br~lcme. ın. 

'' n·-a ı·"e <l m. onun p~raıı.ızlı
;ı txrım k~:bahntim mı? 

Ço1: doğru ... Çok do~ı u ! ... 
- Şinıdı. n<> d<>rf:•niz? B•t 

, y Y•""b•l('('pk rrı,,.,,...~? 

R.r il{• n·ımwt \ar fık_ 
r nıd" ()b"ır giin u1r-. rıı.ımz sı-
I kııt'i hır c vnp wrir.m ... 

Orovrır ... 
Uiile f!til • , r<•: dıın. 

Bir henı 1 t>de kor•dorıı "l'<lım 

Apt,ııı rTtl'f P!i1t WT"mh't't"r>I\ til"'1 (',.. 
" Jp p:Jr::ı titiı::ı' ır ı ·~'nn bıı b::t. 

'"ln ca.ha k'mrlı Soy ".'ml)'C 

- Biribirımizi atlatmıya uğ. mtııycmun<iıı. yııpı!a('aktır. Evsat Tc p.rt.name.'11 komll!yonda görülür. Talip. 
rnşmıyahm, &-niha. fkimizindc !erin h!•lll ,.aklttP. komuıyoı;.a f;\!}mc•crt. (2077 - 19i3) 

maksadı bir. • • • 
1 >Mnek Sf'n de M•lennıiye 

g ldım? 
- J<:,•t>t. amn :r.engin bir 'ko

ca.karı ile değıl ! Ben hl>m ?Jen. 
gin hf'm df' genç istiyorum! 1 
Aradaki fark burada ... 

- f<,akat ben senden evvel 
bulacağım!. •. 

- Bt ... lkı. Artık hıribırimi,.;İn 

ml\.ksadını öğrendiktt n sonra 
hata i~ık rolünii oynamamıza j 
liizum k:ılmaih, değil mi': 

- Ta bıi. ayol! \şk başka, ~·

lt:nmt·k baı-;1.:a '. •.• 

df!l 
ııcıı )'e!ll tor'buL 
Zinclr ytıl&r MpL 

K~çe bellemf". 
G4-bre. 

10 Ta\•la halatı. 
S&plt d,.rl, l'ıa'ka, toka, !!araç Jpllgi 1200 Hralılt. 

Tukarda. yazılı mnlzemeler p'l7.arJıı;:ln ıınht• alınacaktır. !halesi 26/3/tl<ll 
):"llnü saat H den l7 ye ka.dar Pınarblııarda ukert satın Alma komi8yonunda 
ynpıla('aktır. Talipkrır. tı-:•lh '-a~ komısyona gelmeleri. (2095 - 1051) 

"' * :,. 
26-0,000 kilo 5lğtr cU alrnacaidır. Par.arhkla ekalltmt'm 20/3/9U günU 

~ime~l" HMko,•dc ruıkt>ıi Mlm rılma komlsyonı.ı.ndA ynpılacaktır. Taliple. 
nn I> Ilı vnkıtle komisyona gelmel rl. (2093 -- l 93} 

••• 
~h nnP. 10 lira tahmin '!1'.lflf'n 5000 txış koyun pazarlıkla satın alma· 

c, klır. Tahmin bc<Y. I' :;o 000 lirs, kaU temlnıı.tı 7500 lıt11.dır. lhalesi 20/3/tıU 
_ Sen 7. ngm d<'ğilS('n ıx-nim PeJ1!-""mbe ı:-UnU saat 11 de Dlvarbakır a.sk .. ri ııntm alınA komlByonunda ya· 

k b h 
., p l caktır. l':\"Paf v,. ~art.namcııı kom•syondıı goriilllr. 'l'llllplcrln belli vakitte 

ne n a atıın Yar · 1 komıı:ıyona gelrnt!lcri, t2099 19M) 
&-.n in dl' psu an vokAA b.-•n • 

• • • 
mı kn ~ahatlıyim? 51100 çut yemeni alıu..ıca •ır. Kapıılı .7.a.ri'la. ckı!ıllroesi 31 .31 PU :Paur .. 

Hıı Auretl ı'( mİ?.d(' dt• b·r t4' gnn!l Mat 16 da Kayııeride aek ı1 Mtm alma knmiılyonunda yapılacak. 
fıl\ır hırhği hasıl olunca, anlru::_ tır. Tahmın b-edell l1,500 ı•m, •lk tcm!n(l.tı 1212 Ura 50 kuruştur. J.~vsaf ve 

Ş8.rtn'lm, ~' Anlr11rn t.s•nnt.uı I.\·, .Amırll'klt'rl ~ .Nlğci<", Adana, AntPp a.Bkerl 
[ki S'p;t."' bira il~ t~·İt mamııı 

~tme~te 

meo•k 

« tm almıı ko:nı,w·>t>t,nı ı.h. dııı. ,.aroıu ... 'Tahplertn kanunt veatka1arlyle hık· 
de h•ı;;b·r Dla.hZ\J'" grır lif mektul' ...-e ıa~ sı..ı.t.ndcn ba r.u.t ~ .. •el k.omuıyona nrmelert. 

ı ("103 194~ 

- ~ • r --1 n hl Sar la r - umum 
müdürlüğünden: 

............ ~- . -· 
ı - Şartnamo ve nümunt:sl mucibıncc muhtelif eb'atta (3!.000), adet 

nihayetsiz şerit pıwırUkla aı:ıtm alınacaktır. 
n - Pazarlık 26.3.941 Çar,amba gtln!l saat 16,SO da Kabata§t:a Len· 

zmı ve mUbayaat §U~c~lnch;1d eJım komlııyonund:ı. yapılacktır. 

ID - Nümune ııözU geçen eubcdo gl:lrtllcbileccği gibi prtname de para• 
sız almabll\r • 

IV - tsteklilerln pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede. 
cckleri fiat Uzcrlnden yUzdo 7,5 güvenme paraslle birlikte mezki:lr komir 
yona mUracaatlan. (1911) 

AnharaJ. Satınalma Komisyonundan: 
Dener metre.sine yl!z kırk kuru~ fiat tahmin edilen (On dört bin) m«ıtre 

portatif çadır ıx-zı 29.:l 9!1 Cutru!rtesi gfinU sııat 11 do Ankarad::ı. Jıındarma 
Satmalma komlsyonull'uzun bulundı.ğu mabnlde kıı.palı zrf ckslltmeslle alı.o 
nacaktır. Muvakkat teminat '{Bin dört yüz yetmiş} liradır. Şartnamesi An
kara vo İstanbul Jnndıı.rma satn.c.!ma komlflyc.'Ilundan alınır. NUmune her~ 
komisvonumuzda gllr4.llebillr. lsteklll~rln ,•es•ka vo ilk temlnaUarm.ı muhtevi 
knpal; zarf tekli! mektuplarmı thalc zamanmdan bir saat e\-vellne kadar k~ 
misyonumuza vermeleri. (1424) (1935) 

t.tanbut 5 d ters l\lenıurluğundan: ~ 

941/45S KAYIPLAR 

Filuf.n~: Sırııscn•llPr Hoca 7Me 
110kak Nn. JZ/18 e\'df' mukim lken 

tıalen ıı.-ametgflhı rucc;huL 

Mlş<'lln Beyoğlu 3 Uncu hukuk htl
klmll~ınin 31/1/!Hl tarih ,.o 9401265 
numa .. al! iltunı ne alacağı olan elli 
liranın faiz; Ucrl'll vekAlet ve sair 
masmflan ile birlikte tabB!U hakkın· 
dn yaptığı takibe bluaen bcrayl tebli~ 
adresinize gönderile nicrn emri lka· 
metgAbmızın mcçltullyctlndcn dola}, 
mUb~lrl tarafından inde edilmesi ve 
zabıta tahkikatı da bunu mUcyyet bu. 
lunmaaı hMoblylc mc7.kür tc:ra emri. 
nln f1 >) gün mUddetle nAnen tebliğine 
icra t tkik mercllncc karar verilmiş 

olrnıucla. 

lııbu llMın neı;rt tarihlndcm IUba-

rcn Cl5l gün i<'lnd borcu bütlin mas· 
nı.!lnrlvle ödemeniz ııı.zımdır. Bu mlld.. 
d"t l\Cl:,d,, borcu odrme:r.!t'lllıı: tetkllt 
mercllndnn ''eya tnmyiıı: 'cyanut ladoı 
muhııkt>mc yolu ne nlt olduğu mahktı. 

mcdı>:ı lC rıının tchııı bakkınd:ı b.r ka 
ra.r g~thilmrdlk~ cebri icra vapılnca 
ğı v• ufn" bu mUddct içinde mal bc
yanınd. bulunmaz ~nız ltnpl<l;e ttı7.vtk 
olun \C&ğınız krıı. emri yerine Kaım 
olnıa.k ~:ıere IHı.nı:n tebliğ ol':lnur 

(85166) 

OtKK.\T 

ı~mail Hakkı Kc,ç 
üazcte 'e l eemualar bll)11 

tstedlğinlz, bütün gazete, mecmua 
ve kitnplarını:r..ı buradan •wlnylık· 
il\ temin edebilirsiniz. 

vgztRKÖPRO 

Kadıköy malmüdUrlUğüııden 

numara ile almakta olduğum maaf 
cllzdan;mı zayi ettım. Yenisini alaca. 
ğımda.ıı eskisinin hUkmU yoktur. 

JAnekll Yüı.0031 Osman Gürka» 
<30167) 

.y, • .y, 

tstanhıl Denız Kumandıınlıt,ı den ı 
Erat muıımcltı.t şub<''il mUdUrltiği.lD1t11 
aldı~ım nsl<crlik tezkeremi zayi et 
tlm. Y<nlırlnl nlncağımdan f'Sklslnl12 
hUkm•j yoktur. 

San) f'r: Denlzbakkalı. !27 d4" 
ğıınılu tbrahlm oğlu Dusrun A lali 

(351651 
~ . . 

lstanbu lbalntyıı kunınndruılıt;':ld~ 
muam .. ltıtı zııtivodcn aldığım 027 st

ne>ııl Kdrunuevveı ayında! 1 tuıkt'rll1' 

terhis te?.kere>ml ::a~1 ttım. Ycnl!!ı 

nlıı.cıığtmdan sklo;inln hükmü yokt r 

(':ını'lklml": f't"·11tpn":ı mah:ıll~l. 
Ku.ıs<•ınlran cadd• 1 61 numttr:ıl• 
l\l\•ıed" !'il; tloğıımhı S3 llh oı:JO 

l•lr Tnhı r. (Si 16:&) 

'<• • ~ 

Tllrkly~ C"'umlıurıy ti Z!rıı'!lt Bank 
111 lııtunbul ~ubcstnd n nldığıın 212 
numaralı hesap cüzdanımı za)1 etti 
Ycnı'Jlnı nlaca;tıından es <l min hU 
mu yoktur. 

Kartal: l\a\·ırsokl\.k %9 numıımıltt 

Keh~ct rt. (85163) ·-----i.• Çocuk Hekimi 

Ahmet Ahkoyunlu 
l'Bliııluı Talimhane PalM No. 4 

1'11.1.ardan mnııda bt'rgUn sao 16 

ıcu:ıwxs;: uwıı •••• 

, ......................... a. .......... , .... 
·ı·urmye ~amaarıyetı 

ZıRAAT BANKASI 
Kwuıu~ tarilu; 1888. - ::>e.mayesı; 100.0UU.OOO l'urk Lırafı 

Şube ve A1ans adedı: 265. 
Zıral r11 tıcori ırcr rıevı banko rnıtamtltlm. 

Pant btrlktlrP.nh•re !X.MOO lira tkraml~·e wert.>or. 

•raat Bankıuımda ırumb&rab .,. ihbarsız ta5&m.U ııe~ .... •~-."11 eıı u 
60 tlr&SS tıUlunanJara seııerte 4 ;jeta cekllecell lnır'a Or qagıdaıo 

ı;ı&na gör• Lkr&miye Cl&ğ1Ulac11ktır. 

• IMled ı.ono ıtrahll t.000 ""' ııwı tıclf'd l5ft Uralıtı 5.000 11n 

& • eöO • Z,000 • •• lıefl • 4-0 ,. 4)408 • 
ı1 • -tso • a.eoe • ıffO .. ıe • s.zoo • 
.. • ıoo • -.oeo • 

DtKXA T: Remptarmd&Jd ı>&ral• bir lleDe lçtnde :50 tırftdaıı &fi', 
cmşmıyenıere Urramlye ctktı'1 takdirde '1St 20 raztu1ylf' Yt'1r1ll"N-1<t.11 
ECur'al.u ee.aede • defa: l t";ylCl, l Blr:icctk&ııwı, l Mart ıııe ı Ba,.IM' 
ı:ar'..tllertnde celdlecekttr. 


