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Sofyadan 

~Geren 

Bombalar 
BuJgariste.n düriist davmnmak 
i: terse bu clnay~tin kimin tara
fından irtikAp edildiğini meydr. 
na çıkanna.k için ciddi ve hakjki 
bi:r trı.hltika.ta ba§lama.k ve neti. 
ceyi ildn etmek cesaretini gös
termelidir. Çilnkll Türlt milddei
umumisi bombaların eşya are
enıa Bulgnristanda ko.nştınldı
ğnu söyfüyor. 

Yazan: 
e IDCab tYalçın· 

l>erapalL'ita 1>3tlı) l\D bom-
balann öldUrdü!;'ii kurbnnla.r 
"'asnıda lki 1'ürk polisi de \'AJ'dır. 
:ıt.nıann oonazo me.rnslml bn al· 
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· eall laaı 1 : 
lstanbuıa geıen koyun ve kuzu 

miktarı her gün biraz daha 
çoğaldığı halde 

Et ucuzlam ıgor 
KoR11syoncurar var kuvvatıerile fazla 
hay an ge me.nes:ne ça.ışıyorıar l 
Şehrlmlzdô) bundan bir mlldaet ev. 

vel göıWen kasaplık hayvan azlığının 
ye.rine son gUnlerde bir et bolluğll ka. 
lm olmU§tur. Bilhassa tmılr mmtaıuı. 
ımıdan gelen kuz.unun mlktıın bergtııı 
biraz daha çoğalmağa ba§lamıo v~ ku 

zu etinin kilosu nehrin birçok semtle
rinde tiO kunıea kadar dll§mU§tür. Fa. 
kat bjrçok emUerde cıa.ıı ıuusaplaJ 

kuzunan kilosunu 70.SO kuru§tan a. 
şağl dU§llrmemektedlr. 

~len kuzu göndermeğc karar ~ 
terdir. 

Fa.kat htanbuldakJ bir kısmı ko. 
ml8yoncuıarm buradan vaziyeti !dar 
ederek let.ıınbula daha fazla kuzu geı.. 
memesine talı§malan ııazan dikkati 
celp etmektedir. Bum~ faallyetııı 

önUno geçmek iÇln esnaıı tedbirler a. 
ımmaaı icap etmektedir. 

ça Jınr<'l.et lmrşısuula Tllrlt 
llıilletlnln duydu~'tl nefretin lddc. 
tini go teren hakUd bir nUmn)iş 
\'iicurJ gettnnl Ur. Vazifelcrl ha• 
lrnda U:mamcn blgilnah olarak 

znrna.nlarda. askeri tesisatı 1nı::illz bombardnnan tayyareleri hedef tc kil eden &dostıın bir 

görün -

Gelen mııUımata göre, Ege bölgemn 
deki aUril sahipleri bayvanlan o mm. 
takadn dnha fazla tutmanm faydu2z. 

Diğer taraftan son günlerde pek 
vlltıyetlerlnden gelen koyun mfütan 
da mah568 §ekUde ço~' 7tll'· Buna 
rağmen etfiyatıarmda dü§Ukltık ol. 
mamaktadır. Şark vUAyeUerlndcll 
son et\rfiler de §ehrlmlı:c ı;elmelrtedir. 
On gt.ı.r;e kadar aark vllAyetlerlndeD 
ııayvnıı müvııredab kesilecek letanbu 
ta kAmlJen Ege bölgeıılndcn Kanplık 
gelme~ ba§layacaktır efn.t eden bu Dd '\Rtandaşm feci 

"'1betıerlndcn duyulan tcesUr on.. 
la.rrn ölümüoo hep olan 6111 tin 
'-lllerlne kar§1 ,-icdanlarda derin 
btr hlddt>t ,.e terin dalgası knbıu• 
1-yordu. Fakat Türk mllleü lca· 
bxncıa esini ytlkseltmltiinl bfldlği 
~r ı trrnp '\e tCftiSiiriinil içinde 
lla«bınuı...c;mı da bilJr. Cennze mera
&bnı bü~i.ik bfr hüzün vo kfm 
lçm.ıe, nihayete erdL 

lüddelummnillğln ~ bdaı' 
hı.pılan tetkikler nctlooslnde elde 
lldıp matbu:ı.tn bfidirdiğ:I ma.lfunata 
~ore, bombalar Bwgn.ristanda çaıa
'1ara korunu ve İnglliz sefaret 
\eyctlnln ~şywn ara.tının lmnştml· 
~. Bulgar Krnh memleketi 

eden fngill:r: ftrlne nezaketen 
'~onunu ikram ederken, 

llnJgari.stancla mçhul t,cşktli.ttar d& 
toı hedfl ıl olamk iki eehennem 

nesi takdbn etme~ km. 
eri için bir '\-azlfe biliyorlru

rlı_ Bomoolnr trende p:ıtlamak ~n 
tııı lmnılmuştn, istnsyonn munısa
lat sa.nü mi b p edilmişti? Bu· 

meçhuldür ve mcsclmln esnsı 
'ıa.ıummdan bir ehe:mmly-etl ilıalz 
değltdlr. 

Bu ı;ibl al~.akça dnayctler:ln hiç 
bir- znman gnyeyl temin etmediği •e dalmn altSi tesirler husule ge. 
llraiğf m~ydandaykcn ybıc arka• 
tnnı k llmemcsi cidden t.cessüf 

t.clUeoek mamzl bir istida.dm Bul· 
tnnda bal ya.,.'ladığmı göst& 

r. hur Bulgar komltccllcrf.o 
le gizil Gestapo ajanlarmm Jl'D 
hn& YfL! ağa baı lndıklan gtın. 

hemen ferd mda, bir 1kl 
C'\"\'CI yeni bir dostl~ beyan-

esı lmzalıı.mı olan Bulgnris-
TUrklycye böyl tani ello

tızanması Bulgar nı51Df ma
lanın çok zor bfr mevkide bı• 

tlj olmnk kap eder. 

Ya osıav 
başvekil muavini 

slyllJGr: 

Vugoslaya 
Kendisine ait olmıyan 

hiçbir §ey istemiyor, 
fakat 

Kendfsine 
ait o4anı 

kimseye 
vermiyecektir 

Londra, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Yugoslav gazeteleri Yugoslav 

Başvekil muavini doktor Mnçekin 
şu sözlerini neşrediyorlar: 

"-Kendimize nit olnuyan ~ 
bir uey Jstemtyonm. KendlınJze ait 
olam da kimseye vermiyonız.,, 

Röyter muhnbirinln iş'anna gö • 
re Almanya, şimdilik Yugoslavya.. 
ya karşı talep1eriiıi değiştirmiştir. 
Yugoolavyanm Alman talepleri 
ba.kkı:nda kat'i bir karar vemıelrte 

(De\.'l\IJU 4 fincllde) 

Bulgaristanda 

Bir petrol 
treni 

Afrika cephelerinde 

lngıhzler 
Adisababa
dan 180 
kilometre 
mesafede 

ltalyan Somalisinde 
rical dc:vam ediyor 

Rodosta 
askeri 

hedef er 
lngiliz tayyareleri 

tarahndan 

TA RiP 
.LiYOR 

Londra, ı6 <A. A.) - B. B. C: Yeniden çok şiddetli bir 
1ngilh; mbiUer.lnln kumandaam • fdı 

da bulunan Habeş kuvvetleri Adls- hücum yapı 
Aba.badn.n 180 kilometre uzakta Kabl.re. H (A.A.) - Orta Şark Iıı. 
bulunan Debra Marlroe ctvarma g'flls bava lruVY(ll:ieri umumJ karar 
gelmişlerdir. Burada ltalynnla.rm g1Uıı ta.ratmdan dQn ıık§8in ııeşredlll'tı 
20.000 askeri vardır. Şayet ltaı • : tcvkalAde tebliğ: 
yanlar bumda mukavemete karar lngillz bombardıman tayyarelerin. 
verirlerse bu Habeş kuvvetlerinin den mürekkep btr filo dUn gece Rodo~ 
yapaca.ka.ln ilk bUyük muharebe ada8mdak1 düşman tayyare meydan 
olacaktır. ııınna §iddeUI bir hücum yapmıgtn 

ıNGtt~tz TEBLlGt (Devnmı 4 üncfüle) 
Kahire, 14 (A.A.) - Orta Ş1lrk 

İngiliz umumi kara.gflhmm tebliği.. 
Libynda ve Eritrede: Vaziyette 

hiç bir değişiklik yoktur. Habcşis
tanda: Kıtalarmı.ız Asosayı işgn.l 
ederek Mendi yolu boyunca iler
lemeğe başlamışlardır. Ricat halin
de bulunan dilşmnna ağır zayiat 
verdirerek Burye'den muvaffakı· 
yetle Uerliycn Hn.lq vatanperver
leri şimdi Debra Maııkos civarma 
gelmiş bulunuyorlar. 

ltaıya.n somallslnde: Negelll'ye 
doğru ricat etmekte olan dümnanı 
Doloda.ki imparatorluk kuvvetımile 
iltisak peyda ederek takip eyliyen 
vatanperverler Ynvcllo'yu işgal et· 
ınJşlerdir. 

Arnavutluk cephesindr 

Musolini 
taarruzu 
d vam 
edivor 

tık ve tmka.ruıızlığl kar§mnda ve b. 
lanbulda ffyatlarm dnba fazla d~ 
mesı lbtımall de mevcut olduğundan 
daha fazla kısmadan lstanbula metı. 

BOGAZ Dl~INDA BiR MOTÖ 
iMDAT iŞARETi VERDi 

Gönderilen tabllslye 7 1ı1111111 m ret(e. 
bata dtln gece gtlçlflkle ölflmllen kurtardı 

Dün bir motör, Boğaz dilşında 
batmak tehlikesi geçirmiş. iı::
timdat etmiştir. 

Sailii kaptana art olan bti 22 
tonluk motör, dün Karadenizden 
limanımıza do~ gelirken bo 
calamağa başln.mıştır. İçinde bu
lunan 7 kişilik mü~tebat. vazi
yetı fena görclüğUnden istimdat 
ctmeğe bıı.şJamışlar, bir taraf
tan da demirlemişlerdir. Motör 
demir üzcrindevkcn mUretteba
tm imdadll)a Alemdar tahlisi ve 
~emisi gönderilmis. faknt tahli
sive gemisi de civarına vanaı:;a-

Benzınden 
tasarruf 

~spirto karııtırılmasını 
tetkik için 

Zıraat Vekllfnln 
rıy asetaade bir 

..ı1omls1 oa kuralda 

mamışUr. Bu araC:a. denizyolları 
idaresi de keyfiyetten ba~rıiar 
edılmiş, ölümle pençeleşen 7 g&o 
mlclnın kurtnrılm an ıçın kuv
vetli tedbirler alırunnıtır. Motör, 
-:araburun civarında bulunduğu 
ıcin. buradaki tahlisiye sandall&
n da ımdada yetişmişler ve ni· 
bayet dUn gece 23 te mUr:ette
batı tamamen kurtararak sahile 
almışlardır. Sadri kaut.an. mo
tör içinde bulunmamakta iW. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Milli müdafaa vekilinin 
imzasını taklit eden 

Sahte b·r zabit 
yakalandı 

şuımı adında cıtr aa.tıtckAr, zabit 
olmak ı:~vdasUe wUll müda!ıın \"Ek~ 
letinln resmi anteW kAğıuanıu ve 
mmı oıtıdafaa vcJuU Safıet Ankıınuı 

lmuunnı takllt etmek sureUle ~ 
bul ,Janc.larma kumıuıüanlığtı:ıa hJtabcıı 
bir taıırlra.t yazmıçtll'. 

ÇUnkü, Bnlgaristandan ft Ber-
en ~len tekzipler lılç .kfmseyl 

n cdooıiyettk kn.du thi ve 
t""l'$1balrn)rp sözlenllr. Bolgnrlstaru 

en İngiliz sefaret heyetinin 

mahvoldu ingiltereye 99 

taı1antar, kuvvet 
ıerının yarısını 

kay .aett 1 ler 
Yunanlılar, 

ltalyanların hücuma 
kalktıkları mevzileri 

İşgal ettiler 

AnlmU•dan bildlrUdlğlııe gö.-e, ocıı.. 

zinden dahn fazla tasamı! temin! &. 
ç1D ~nz:.ne lspırto ~tınp ıatll.JAk 
etmek ıntıV%\JU üzerinde tetkiklerde 
bulurunıık Uzere Zlrant vek.JU Muhlhı 
Erkmcntn rtyııactl aJtmcm bir ııeyet 

teşçKkUl etmiştir. Beru:lne yüzde tiC 
n18bettnde ispirto karl§tu'ıp LsUhifık 

etmek mümkündür. 

Bu ccbtc tahrlratta gQya bir topç1I 
ııubayı Oj!Ul ŞtlkrllntlD İı!tanbuı jan. 

dıı.rmcı ~umıındanlığma J:uıdarıua ilet. 
teğl.len~ olarak. bem de terrı.aa taylıı 
olun,,uğU b dirilmektedir. 

hin :k?kmıı vanıarak ŞUkrtı 
::ınmrıı dün üçtınca su!b ceza aıııh1tc. 

mcelnje ı.uçuııu itiraf ederek tevktt o. 
ıunmueıur. 

~J ~ abnna J.-endi memurlan 
_ rtnsııe nezaret ettiği yolundaki 

er gizil ajn.nlann araya Bd 
tn lmn;:tmnadıklanna blzJ inan .. 

ğa kafi değildir. Umumi 
Amerika limanlsnnda bin 

iUnn ile müttefikler hesabına 
Dü eyin Oahit YAT..çlN 

(Devamı 4 üncüde) 

23 sarnıç vagonu 
zayi edildi, 9 kişi öldü 

Londra, 15 (A.A.) - (B.B.0.) Sof.o 
yadan gelen bir ajamı haberine göre 
Rol'l!.8llyadan gelmekte olan bir petrol 
trcnt Obcnista ctvıırmda yoldan çık. 
ınl§ 9 klol ölmüş, petrol dolu 23 armı: 
vagonu zayi oJmugtur. 

"Yırtılmış şaheser,, 
{Bu parçaları ihtimamla toplayınız ) 

Amerikan 
harp gemısi 

verilecek 
Bunların arasında 

9 denizalb gemisi de 
var 

Nevyork, 15 (A. A.) - Vaşiııg
tondaki remn1 meııbalardan öğre
nlldlğlne göre. Amerika Bitlerin 
deniz yıldırım hnri:ıini karşılamak 
Uzere lngilteroye 99 harp gemisi 
verecektir. Sene nihayetinden ev• 
vel İngiliz filosuna iltihak etmiş 
bulunacak olan bu gemiler eski 
mooel 17 muhrip, birkaç sene ev
vel yapılmış 9 denmı.ıtI. 55 kanı. • 
kol gemisi ile ıs kilçUk torpit.odan 
mllrekkeptlr. Bu gemiler o şekD .. 
de tedricen verflecelrti1' kJ Atıan
tk dcnlzini geçen her geminin 
yerine Amerikan donnnmasma ye. 
n1 bir gemi ilave edilecektir. 

Diğer taraftan lngiltereye p 

1 

dc:rilecek olan ilk harp malzemesi 
meyanında pek çok tnfek, 7,5 1uk 
top, bomba ve milbjmmat bulun • 
duğu bildirilmektedir. 

O'tu:m 4 Unciide) 

KIZIL 

Tetıuk aonuncıa ııaz:ırtanacak nıpor 

BqveklUete :5unuıııcaktır. 

KiTAB 
VATANDAŞI UYANIK OL: 

Bugünün en tehlikeli casuslarını tanıyalım! 

Yeni rbla cııauıılan "GORC?ı.'MJYEN ORDU., lıa!tndedlr. Bu cUnUD 
devletler .öndl\"'11 bu en &ehUlrell C"UU5lannı tanımak, IWyetlertnt. 
bayatlnmu, fı\rlli allmetlttlnl, tatblk ettikleri ıısullert, m mOtlı~ um· 
oemlarnu, eon P:>Jonya • Norvec, Uolland:ı • Bclçlkn v Fransa barp-

lerlndc oynadıı-tan rollert t>u,t&ı 1>358 beyecanh tnfsll!itlyle 

Feci bir kaza 

Bir adam beynı 
pat.ıyarak ö otı 

Gemi azıya alan 
hayvanlar arabayı 

parçaladılar 
Dlln Ortıü:tsyde fed 'hır k.t~!l ol. 

m~. blrı ı beyni paUıyarak Olınli§. 

ttlr. Vaka §byle otmtl§tur: 
ort.tıkbydc. tuırak-:11 eokağmda blJ 

demir eo·n fabrika.ııınd;ı s~~ ili kçttt. 
gt yapUL ldustafa SaÇlloğlu admdh 

"HABER,, pek yalanda ne§re ba§lıyor. blrt.st. ııun aqam, 1 brikanın eşyaı~ 
rını Uftma(;a mahı;us araba11 fabri

Yeni harbin ''Kızıl Kitab,, ı: 
kadan jçerl sokmak Uıterkcn, tıayvan.. 
lar azmış ve alsblldl.ğllle bir IUZla 

yandakı yoku tan qağı koflll8ğa ta:.. 

Görünmigen 
lamışlardtr. 

O d Bu ba.§ıbOf kOŞU, .unn1111 '" r u araba biraz 60%11'a yaıı tarafa devril 
l rek bUUlıı DfddettyJc kl'llardakl tel.grr..l 

(l)e\ f lincüdc l 
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·=>Osündü'::Jüm Gibi 

UZAYAN BiR CEVABA DAiR 
Dokumacılar 

Dün topl•ndalar fakat 

~ bir ~ gudecle 
bir ntan~m §fklyctinl okumu&·, 
tak: KJmya enr+.ffisUnde ('ah!mn 
talebelurdt•u blrhla babul obn 
ba vatan:Jaqn ıd'dyett pyda ~ ı. 

ubal blverıııltal fen fakti~ 
de baxıı V".U'dnD('I •l~ ldt:-nlı\rnı 
b36bnnak için tal,.b~den o"ar 11-
ns isknlyonnn' ve 1•ennJrcnlrr 
'llllıfl:ırda bırş.lnlmak !Alretile teh
llt f"iOlh onnu,. 

1hr ... w lıımt 1lnlltalrblr 
sarettıe o Mam ve isnada maraz 
kata. tarafmdan hah veya t.ekzlp 
edllmeie müt.açtuo, Bele 1MI ltltam 
kosbca Wr 111111 mleMeNlll do. 
çe11tlerlnl arn ettndert ldtaplan 
t:ıbettlrmck lçln talebeyi haraca 
l<eser bir ,,.zt:rett-0 ~ötiterlrse bli
yUk bir sürat ,.c ha.: nctlyttlc ce 
up nrmek icap t>tme.. mJydlT 

Ş;hıriki~~1.- Küçük sanat kope· 
sin aiıesıne rati/ /eri çoğalı qor 

600 Ura topladılar 

lc'are heyetı 
gelmedtl 

Bu heyetin gelip h•ap 
vermesinin temini için 

llaldbHne lnanamıu'hitmnz hal 
•to f~kalldP. avam dl'' tlt buldu• 
~uz ba ... ,.dJ!li bb de bu Mi~ 
na ~eçlrettk hanaa ta\'7Jbf il 
7.11!!11a bir m~~ıe >ldut!tınu teba• 
rüı ettu~rek alakadar mak:ımJa 
nn IJtr lzahmı cfkln mnumlyentn 

h--17.hkla ht""''''"~nl f,arM et • 
ml{ftlk. 

Bu şlkl)'etli! yamnrz U:cerinden 
bir hayli gnn g('Çmf' olduğll halde 
all.kadar nıakamlarm llealb bir 
tAn:f"l•·lt" tcneniir etmemi' bnl~ 
nn,.nrn7. 

Şimdi htan'bul ünh er.;ite hlatt• 
ıolni Tiirk en !in umırmt\ esini u
mu"amamakla d!l mı ltbam ede. 
llm? RaJll' ... m·ıe hlr defıı daha 
im ll'k:ırlll ,.e ltnMlln 11<-dftl fca 
Ptttanı. 111Mn ırt.a,·a atılmı~ ol m 
höy~ bir tnada eenp vertl:nedl ·• 
nt t~krar Mnhm. Ona likaythk 
la itham etıne~ e lı kkımız yoksn 
da CJel'afMJJZ blra1nl "~"'iZ mllddl'f• 
Of: M1le hlr ~I tıııtedltlmlı kadar 
t~rrarcla.n sıuınz ki kimse mrnr.tk· 

Suat Derı•iş 

t:7:"\: fi~ 1?ô' (.'\ (] ;;ı · :=1'~~UL,5JJ u~t9LiJOL:J 
~tİ !~ ':f"z an KAOIRCAN KAFLI 

13 TARiHi DENiZ ROMANI 

- Gemide caıımm mkan bir ,ey 
mi oldu stııyorita ! Ozttlmeylniz, 
dilnl~ la ı:eelt çegit insanlar var· 
dır; hele bazılan pek kaba ve U. 
8&fsız olurlar! 

- Babama k:zdan. 
Konçitta hayretten ve kırdığı 

pot yhUJıd C'D h°kildl. sarardı. U,. 

itin genç kız oralarda değildi. Bu 
sırada dadısı Antaniya geldi. Ko~ 
~itt.aya çıkınaanu işaret etti; Ro. 
zita;>a eokuldu: 

- Berum sevgill kızmı, gene ne 
Jıaptnı ! Muhterem efendimJI o 
kadar ıünirlı ki. Her ıördllğUne 

çattı; şimdi de senl çağ'rtlyot'. Nı 
sihatinı olaun, hiçbir eöztlne itina 
etme, beni cllnle, her 18Y iyi olar. 
'B('D anlıyorum, ıu tınma gece • 
sinden beri sende bir fırtrna var ... 
Hepr;l geçer... Kolayı bulunur. 
Söz veriyorsw: değil nu? Ne .r>y. 
imse cevap vermlyeeeblıı! Peki 
ruyecoksin ' C! ne i.ııtediğbu, ne ~ 
şUndUğllı U wnra bana anlatae&JD. 
sm! 
~;.mdl> kadar bllly.n11un ki aenln 

r dediğini yapmağa çal11tım; 

.,imdi aana en yakıpıı elbieeyl ve
,., yun: sonra kendim sötnreyim_ 

Rozit'l yalıuz dinliyordu, An • 
toniya do apt.an koyu mavi bir 
rob çıkardı; gene; k·za giydirdi, 

sonra elindou tutarak odadan çı • 
kardı: 

- Dediğlrnt yapacaksın, değil 

mi? 
F..ozitn. bqıyla tudJk etti. Sa • 

1ondaıı birlnci kata indiler; geııi'9 
çe bir koridoru geçtiler; kapwnda 
bir o.şatın beklP.dl~ bftyilk ve a .. 

oralarda deifldi: ancak hıçbtk~ 
n yavq yavaş ktSıldığı, omuzunda 
sarsılması yavq yavq kesildljt 
aamaıı doğruldu: ba§mı dadDIP'm 
göğaüne koydun tıaıedi: 

- Betbahtmı!.. ÇOk betbah • 
tmı!. 

- Fakat 111ç1n? Hlçbılr •bet> 
yok ki. 

- Naa1 yok •• Bir yabancı adam, 
lltlmO ~e alarak beni öHlmden 
kurtarıyor. Yqamak lstlyen ve 
y&§&lllayı seven bir lııs"..na bun • 
daa daha blytlk lyillk olur mu! 
iyilikler brtılıkıu kalmamalıdır; 

bu bir 'borçtur. Ben de hl~ olma1. 

• onlarm hOrrfyetlertnt ı.tıfla • 
malıydml, &bam buna pelr lll 
yapabilir; nlcin YBPJDIY""! 

- Yavnıcufum. bnpararoruıı 
emrini unutuyoreun ! Cemirde bin 
terce hriatiyan zhıdanlarda inJi • 
yor. 

- İmparatorun "1ftrl behane • 
dlr; bu kadarcık ,ey lç'n babam .. 
dan hiç ldmee hesap soramaz. 

- Bu işlen ~ anlam•Zlm ! 
Hele aabrrl: ol! .. Hepsi dOsellr! 

- DUzeltr, fakat bqq ttırJll •• 

- Nami? 
- Onu ben bDirim! 
- Bana s6yle, sana yardım e-

derim! 
- Kim:H.•utn yardımına lbtlya • 

enn yok; berıtm a1dm eriyor ... 
Ben bUyUdtıın ut.ık! .. 

Acı acJ ıtlldtl: dudak b0kt11; 

dlşlerlnt mkt.J " bıı.bumı ta.klll 
ederek ~ylendl: 

- Ben deliymişim. Oıllan, hele 
genç olan·nı dllnya blrle§Se zin -

banar; kapmın antınde durdular; ..ıı...11 .. "-- 1 c f """~en a.urtaramazırue; u.;;n:m m r 
Antonlya genç kızı alnmdan ISptil hameUm Ollun icin daha fenaYJIUI. 
ve aralanan kapıdau içeri ha!l!çe G&ecek m.Ittm. ŞU1lank bOyUmtl • 

itti; kenara çekildi. §Üm. Hele bugün )"&ptığnn teY re 

lçerde Don Alvaronwı odada bir zaletm!g! Yaptlğnn da ne, bls ef• 
ap.fı bir yUkan tert em dola~t-. lenirken bizikurtaran ve eevfnd'• 
lı anlMıhyordu: birdenbire ayü ren lnı:uılarm da blrnz eıw'nmele 
9e11leri kesildi: Don Alvaro bafıra rtni ı.tedim ve ikr:unda bulundum; 
batıra konuşuyordu; dunıyor. ge- bana ne dediler blllyor muı;un, da. 
zhılYor. tekrar bağınyordu. Jloz1 • dl? 
ta.um bir aralık: _ Ne elediler! 

- Yeter. bable!ğım ... Yeter! 
- Dediler ki, genıide başka 

Dedlğ'ni duyar gibi oldu. Fakat forular da nr. Fel~et arkada"• 
lStek1 11U9111uyor, daha çok bağın• lanmnıdan farkb olmak iatemiyo

)W'du. O kadar ld "Deli. .. G&-e • nız; dediler, yapılan ikT'amı. onl:!• 
oeJudn, pnank, ne rezalet,, gflıA , ra cb yap:lına kabul f!decUlcriıU 
kelimeler ~~ tflWlyordu. .&ylediler. 

Yilnl'ı k·,-ı..ıa tacırlı:ri dUn &ralamı.. 
da bir toplau~ )aparak Perapalu in. 
fillk:ııda §ehlt olan vaztle kurban 
poltal.?rim1%1D aJlelertne bir hediye oL 
ına.k sere anılarında 600 Ura topla. 
mışlardır. KıymeUi taclrlerimla bl. 
telıernıun yerine tcvdilnl rica etmek 
llzere ıı.: bul t'mnlyet mUdUr\llğUDc 
mUracaat edecek! rdlr. 

Yeniden ekmek 
tecrübesi yapılauk 

Fırıncılar bir çuval undan H ek
nıelt, b<-ledlye 1ee 9C ekmek çıkaca. 

ğmda ınar etmekte n belOdJye bu 
yotcla t~.crilbelerine devam etmekte. 
dh'. 

Bu tEcrilbe yapılacak fırml&rda. O 
fınnta::m hamurk&rlan çallftmlme. 
yıp, 'Urtçten hamurkU celbedlleceıc.. 

tir. 

749 çuval 
kahve 

dağıtılıyor 
--o-

Bunlar doirudan 
doğ, uya perakendeci -

lere veriliyor 
GllmrUkJorde bulunan 749 çu

val kahvenin it.haline baflanmıştır. 
Kahve ve çay lthalAt btrll

ff, bu miktardan 349 çuval kah
veyi J1clncl ellere venneden doğ
rudan doğruya perakendeciye ver
mektedir. Böylelikle maliyet fiyatı 
yOksc>k olan bu kab•elerhı, mOa· 
tehlike narh liserlndea eatılabl1-
mesi temin olunmuştur. Bu kahv. 
lerin 60 ar ~vaJı, tkJ bQytlk kuru 
k.ıtttdye, mUtebak.tld de cUter 
kahvecilere teni edJleeektir. Tev
ziat yapılacak ltahYCllerin mlktan 
200 kadardır. 

Kuru kahveciler, dün mllstehli· 
ke sab§larda bulunmqlardır. Dün 
de, bundan evvelki gibi, kuru kah· 
veci!ere tehacUm vaki olm111tur. 
Diğer taraftan fiyat murakabe 

bOroou. kahve tevziatı Ue aalıj
larmı da kontrole karar vennif-. 
tir. Bu maksaUa büro. bJrUkten 
teV7Jat Uateainl iatemiftlr. 

Man:f aturactlar 
Ticaret vekaleti birlik 
idare heyeti seçimini 

ta.dik etmedi 
Seçim tınar 

etllecek 
Ticaret 'ek6letl ıutıalt.a lıdllabul 

ticaret oduuıda yapslaa ı.taaıııuı .ma
ııü'Atunı.eıla.r ltbal&t tılrutmıa tdan 
tı.yeU aeç.lmlni taadik et.ınemı,Ur. 
Ve~t, bu !uıwat.ak1 emıt. ı.taa 

'Jul ı:Jıallt ve ihracat blrllkleri umu 
mf ıtAUplfğ1De blldlrmif, k&tlbl amu. 
mlllk ue ke7fi)'wttea al&kadaı'tan ba 
berdaT etm~t1r. Yeni eeçtm, !1'11 aynı 

29 un1a, yine oda •loalarmda aaat 
lJ de yapılacn)\tır. 

Ha•-!ır a!dıfımıa sere, 1ftl idare 
heye~! 1ecıaıtntn ıaec:Uc edllmlyerek 
yatd~ı.ı yapılmuma karar nrtlmem 
nln "'"tı! bi. ldD.re be,.etlnde, "1r1lkler 
ııtatliatlr.E: ratmeıı. ana)'icller " ber 
ııangi h'r kooperatif bulunma.muıdır 

Haıtn..kt atattl, MrHkler idare IM
yeUerı.:ıtı önce sanayici ve k0<1peraW. 
ıerln itJ\aıtnı eml'9tmektedir. 

TasJik edllmlye ;reni manita 
turacı.ar lthalAt blrlılt idare heyeti. 

Valııt Neden llOlll'la kapı hmla ~; _ Hayret. •• 
Don Ah·aronun eert aesl korldo • 

rua en uzak k*1P.rtne kadar • 

Asnn Us, 13 mart tarihinin K&rdef 
- Hayret ya.. Görilyor musun, lrum ııevtnç gtınıertnd.m blrt oldu. 

ne ytllmek kalplt, mert dellkanh. ğıı;ıu. bugtlıılhı AllhazreU HUınayun 
Bclyle adama intan canmı blle ve. Rlza Şah Pehlevhıln doğum yıldönQ. 

mO a tuadlll etmol IUb&rtl• 1ı0t1la 

Mttt: 
- Gh, 'be.._ tzntm obnadlkça 

b111dan 9t)mıryacabm ! m. , .. --. 
Gene kn: eelkte g~rUndll, bir u 

durdu; babuma bir ıeyler aöyli • 
)'ecıek oldu: 16yliyemedJ; yaelı &ös 
lerbd lllldl; koridordan hızlı hn:b 
gegtl; dMdofru odıu!ma gitti; An. 
tonlya onu atatına kapanmııJ, hıç 

kn-a hfÇkıra ağlarkea buldu; mini 
llllli 1* bebek oldup saman~ 
• ...ı .._. .&yJ17erek ayuttuy. 
• tbadl de tlıtll 6lerle avutma.. 
.. ~, • J!llll4u. Ulda ... lale 

Iranda mflD tezabUrat yapı.._-
- Bumı ,..ına deltkallb mı kaydedenk bu mlln&aebetle !randa 

a&yledi? geçen tarihi hAdiaeleri ,... be.§arılan 
Gene; im llaflf99 kmardl: bQyOk l§lert batulabaaktadır. 

- Öteki de öyle.. • Söylemr. MemlekeUnl yabaucl L!WMaıı kurw 

di ama halinden okunuyor. Onlar ı tararak tJuctlnkO moatakU ,.e klrnet. 
li tnm lıaUııe ptlnD Rıza ı,ah ~ 

~yan de~ll~mılş ; m~~ levhıln vQcude getlrtliği bUyUk ıslahat 
brlstıyanlıkta Wallkte değil ki.. aramıda Dk det& bUtr' tanılmlıı!D de 

118deınld jyl kalpli ft fedakardır, H!Tmduğunıa kaydcen Aaım Ua, lnı. 
en koyu hr:St4'u kadar ull de • nm 929 • 130 bUtçeaJ aoo mllyoa riyal 
mekUrl lkcıD 91"'-'41 bQtçeCntn s milyar 20G 

milyon riyale )'Qlueldiflnl, memleke. ......... .....,..,..ta ...... 

Mat!eaı ııra uıatlllrtanadan ıonra 
trlllotaJcdar we forapçııar a 

araıarıalla birer ll•OJ•ratll lmrdalar 

Porıe •lracaata 
karar werll81 

Yazma ve dolnaaa ~ 

ti t b&... .... .. Uft ... ·-Onlerde teecll muamel88f .n-tai<taruı.a yaptıgı ilk lieYaatmda 
Küçtlk sanat ve care er .,. .. -- ..._ yols~lt.klar olduğu söylenml§ ve eski 

oaııaJ arosmda kooperaWlepııe bareo için mur&cut.t.e bul~tır. .dare heyeU hakkında tahkikat~ 
keUertıtln gttUkçe §Ümul " enemm!. B&fkıı. ;yenJ bir kooperaUtln daha rak tdare heyeti relel De lıtr ıa.a. 
yet keı;betUtf görWmektedir. Haleıı temellert atılmaktadır. Bu kooperatU azalar tatUa etmtıti. 
mevcut maraqodar, dolrumacllar •• çorapçılar kooperaW1dlr. Gene mtın. 
ayaklublcrlar .,...._ .. tınerladen 8CJlı. Koo~ratltbı umum! be1et toplut1. 

......... _.- lertt tıalde el makineleri veya küçük 300 •··- '•tirakllıe 
ra madent ··- aanatkArlan da ara. ııı dUn e yaıuu aza.nm .. -....- atö?yelert ol&ıılarm kurmakta olduk- ıon•--..a- ,_ .. 
larmda bir koperaW kurm"•'••dır ticaret cduJ sa ~- rapı...._ 

_,,_. lan bu ymıt lıtooperaWe de tlmdiye .. _ k burl tınd 
Bu kooperatlfia te1ell muamelem llıt. anl'.n>l ,..,ısap vame mec ye e, 
mal OIUDDUI§, faaliyete geçmesi bir kadar )'Qzlen:e ortak kaydo!UDMUfl.ur. ola.ı:ı (>f id idare heyetladeD hiç lıttmae 
g1lD meaeleal ha11ne gelml§Ur. KO?peraUtıertn ~.lk bankUI w Uıbat.ı vUcut etmedttt sibt kooper&U. 

lCl m.aklnelertle mOnferid halde veya halk Andıklan taratmdan blmaye e. :tn besı.p ve meaat raporlan da ı&a. 
küçük atlSlyeler halinde 1f yapan tr.-. dilip pnif mUı:yaata kNd1 ac;ılmuı derllınemi§Ur. 
kot.ajcılar da aralarmda bir lıtoopen. J kC~tık anat n :Jcant erbabmm kur. 1 Nelc~e. ldare heyetinin mllteaktp 
Ut kurmak te,ebbt181lnU kuneden ft. duldan k~ler! çok taımye et. toplantıya da galm..mtn teralnJ lçh: 
U. oılc&rnuılardır. Trikotaj eııar koo. mekt.edir. zabıtılya mUracaate karar ...nlmı,ttr. 

Mah~<Om olan 
muhtek:rler 

o 
iki Jnmdura mağazaıı 

sahibi de adliyeye 
verildi 

thtik~a mtlcadeleyi ısiddct
lendiren fiyat muraka.be memur
ları dün de, Merinos kundura 
mağazuı sahibini fatura vermi
yerek mal satmak suçundan 
adliyeye teslim etmi§lerdir. 

Keza. Ledi kundura matbası 
sahibi de aynı suçtan acllh·eye 
verilmişrir. 

Bunlardan bqka tereyafmı 
nek fazla fiyatla ataıt ariltçil 
IAmbo ile Hallaklı' Gazi cadde
sinde Sıvacı oğlu Hacı (peynir 
ibti~lrmdan) adliyeye ftrilmlt· 
lerdir. 
Diğer taraftan Boyoğlonda 

lstikl&l c a d d e ı i n d e tn. 
tilncll Hayık 25 kurup "
tılmam llzım~len ce:t feneri Dil· 
lerini 40 kunışa, Karakövde ku· 
vumcu Hazarm 17.5 kuru• ... 
tılmUt llznnırelen D;lleri M lnr 
nıp. Pan~tıda k&nlln:U Meb· 
met 8.t'S lcurwıa NtılmaST lbnn· 
gelen Bulgar kömUrilnU 7 Jrunı
sa. Şişlide HO.rrh-et cad,.~ind~ 
181 numıtralt h1''1rl<'\l dükkbr ea· 
hibi Khl •8 kurup t~tflmaaı 
llzrmftlen '-~•-.ıJu eabunn ı50 lru· 
nı.,a 11atmak sucun .. an dlln asli· 
ye ikinci ceza mahkfl'f"!etıf tara· 
tından 25 er lira Nra cezamıa 
ve birer hafta mftddetle de dUk
kinlarmm kanatl11T'ft9J ceaaıma 
mahkOm edllml~erdfr. 

ihracı lisansa tabi 
tutulan maddeler 

Ankaradan bildfrildtpıe ~ 
ya bmıcı Wkelere ihraç edilecek 
mahsul ve mamQUer thra.catmm 
lisansa tabi tutulmuı hakkında· 
ki kararnameye bağlı Jiate, a
şağıdaki gümrük tarife pazis
yonuna dahil maddelerde ilive 
edilmittlr. 

127. 728 A, 129, • 136, 138. 
192, 208, 2'2 B. 270 ve ytbde 
kırk advaborene dahil TUrk 
haldan • 

fU MV&1lan terekkOp etmelıtte tdl: 
Re.:uzi A YUDduk. Ralamt Köeeoftu 

Remzi Tatart. 8&dl Tamir, JılJhal Nt. 
ıcoıaı~. Surukt. n..aa. HaU1 Ali e.
men.. 

Bu lteyet. pıom .... ldıln ... ,.. 
Ullln aynidir. 

ADAllSDA 

Metalüri 
Endüstrisi 
kurulacak 

o 
Burada karpit, 

alüminyum, magn~z· 
yum vesaire istihsal 

edilecek 
Adanad81l verilen maltlmata 

göre. Ceyhan nehrini teşkil eden 
ve Toros silsilelerini aşar ... ; 
Adana ovasına .bım Zamanti su. 
yunun Hidrolik kuvvetinden 
kurulacak olan munzam elektrik 
enerji eantralmm yanmda dlln. 
yanm en bilyük metalürji en· 
düstrilerinden birisi kurulacak
br. Bf:ı~da ftıeydana getirftecelC 
elektrik fınnlarır. ':la dem. 
cevherlettmizin erttil!Dffİ usu. 
liyle demir ve çelikle f eromo. 
Ubden. ferokrom, feromanganez, 
ferosills, kalsyom, kaıf.Jit, alU· 
minyom. mağnezyom ve elektro
Utik be.kır imal edebil~z. 
Tilrk B&Dayifne ve Ttlrk fktısa. 
diyatma yeni iııkf~f devreleri 
açarak Tilrk madencfliğtnl yllk. 
eek mertebelere çıkaracak olan 
bu endllıltrinin teknik ve elmo
mik bakmımdan teafı §artları 
a15kadar makamlarca tetkik e
dilmektedir. 

Beledi ta v: ayet 
bUlçesi 

12,5 mi.yon lira 
Şehir meclisi dUn toplanara.:c 

belediye büdçealnin müzakeresi. 
ni yapmıştır. 

Belediye &dl masraflar yekllnu 
4.797.878 lira, mUeterek murt 
lar yektnu 6.311.849 liradır. 

Vilayet. belediye müşterek 
masraflar 9.880. 771. fevkallde 
vilayet varidatı 2.817.06.f liradır. 

Be!edı:e işleri irin avnlan 
1.816.367 iiradır. Villyet ve ->w" 
tediye ail ve mu,terek ve fevka· 
ilde masraflar yek(Uıu 12.643836 
liradır. 

Bütçenin mutbakat lrazalanna 
alt olan kısmınm müzaken.'Bi ö
nUmümeki sah gününe kalınır 
tır. 

l\~oda den!z 
klübü 

idare heyeti Zeki Rizayı 
Çıkarmaia karu 

Yermİf ! 
Bir rcGddet enel, tembı gayıeter 

uÇwı 1A lıtunılmu§ olan Moda denW 
kJUbtı:ıün bir lıtumar1ıane haline ~ 
beCllll.ğt, tdarestallk )1lztlnden alacak 
ıııar tlU'lltından qyalarma bactz ko. 
~)'Olunda ııe§rlyat yapllmlf, kUl 
btln ınOeaallllertndeD ~rbalıçelt Ze., 
ld R1Z& Sporel de bualara cevauen bir 
gazetııae ııeri makaleler nep-ederek 
kJUb•.ln biıı&'i m&Juıatlarl& lıturulcfaluı. 
nu La.b etmlf ve takip etmeal lUım. 
gelen erulan anlalmlftı. 

ADIA§ılan Zeki Kısa Sporelil\ bu 
yuıları klOp idare heyetl.Dlıı 1aofmıa 

gttme.nif olacak kl. keıı<1JsbılD klOp. 
ten ~ntm•'ID!a karar verilmJjtir. 
KlUp uaaı Zekl Rmaıım kWpteD cıka.. 
1'i1mul kararmı prote.to edecekl ... 
dlr. 

1 :: llU~~" :ttAtSl:~Ltfi : ) 
• Uı;.ııü<Ar auar ıı:...ıwııJı ~da !.&&.. 
blklne bafl&Dacakt.ır. O'V<Udardakl U. 
rthl dört cam.1iD etraıı ,,. ÖDieri ta

mamea açılactiktır. CUnflvden dell:a 
gl5rllnabUecek §dtllde tamim edilecek. 
Ur. ~mırtpıo..şa cJ.betınde obn araba 
vapuru 16kelesl yeıu ı.,ı.aıı yapıJacalc 
tır. lkt lakele arumda kayıklana rUz. 
glrdan korwunuı için de uıeodirek 

yapılacaktır. 

• .t"'lyat murakabe büroeuDa mllra. 
caat eden bir tlnwı., yerli nl,adır ya. 
pabUd'Bln! iddia ebni§tlr. Bllro. tv. 
nıMlan nUmune ı.temifttr. 

• .Ankara Kmla7 bUoMa ba ... 
"Anlc&rapalu,. Aloalannda wrııe. 

cekUr. Baloya. bariclJW veldıtmla ı.. 
ratmdAD bUttlD lwrdiplomaWı da..t 
olunmuttur. 

• fehlr mecU11 lHl mail 7J)lllda 
ara.r.t YergllUID Ud talLııitte. 7Ul a. 
twıtom w tep1Dienel Q1armda taa..t. 
llıtl xararlqtırmlfbr. 

• EY aahlplerlDdell ........ .,_ 
kulaklarmm karıalbıu,aaa raptı Jo111 
alma.enle muraftann blr ay en'll 
kendllutne blJdlrUmeel ._ledlye .. ..._ 
lerlne teblll olQJUDUftur. 

• h:ncatmnzm dOaJdl ,.ııcaa • 
1>tıı Hradır. AJman,aya ..,aDyatı. n. 
ıı.ttne Wıerda. J'raDlaJa ı.ı fmM 
ııatıtımft.JP. 

• Ar.koadaD bl1db1JdltlıM .-. .... 
ıe mttdUr wldDlltne ~ 
yon mtldDrllllti abdealde blmü ..._ 
re ranık 8Qrıt.er ta)'ta Glama§tur. 

• AJtm dtla H lira lı IBdlill --. 
mele r-l>rmOftllr. 

------- ~·-- ---

Dl lıa ralıamJuıdu da anJ•maJE mllm 
llb bulwııcıutuau " Rma 1Jab Nlle. 
9lnbl !ramn tam manulle kurtancıa 
w kurucuu ol4u1UDu teMrtıa ewn. ..,.,. 
Cumluıriyet 
TWNI Nadl, "'Delllcllı:lublD ..ı.t., 

... lddı mablMbade. Amert1cu ,u. 
don IA)'lbumm draUe tatbik mnlctt. 
ae koaulmasmı •e bem9l mmıtm mtJr. 
tarda yardımlara ~ ....... 
aevsuu yaparak ......,,. a,_ 111: 

............. '* --..... 

bnl ........ ' 1 , ... lıl. ~, ..... 
b ADIM'llmm alllL"lll .. Jt1111 ftllp 
~ .... ,, ..... ..... 
makaMer t'ıR Mıl ..,.. ...... ..... 
dlr .. 

Tan 
K. Zebft7a l!lertel, -tqftta ...... 
~ llaDcalllardald ....,.,. ..... 
makaıe.tnde eetbDle dl1W ili: 

"'lagUtıere için Bn"=±r Jı 1 
.. 71181 " ukeıt .................. lılr 
IM'kf AMmb ftl Mtlll Mr w' ı ?ti 
• lfl dDr. o.. .... ..... • ..... 
h b ,,,~ ....... . 

.._.,_ vealll*'ıltt ....... , o aııa .. .... lılr...,. ...... 9lıılllls .... 

............. 904' 3 ...... 

................. lılr ~ .... 

. , ... r: '"· 
ıw.,,. 
Alılclla llıa'VW •Afi* .......... 

IUlf'IJW .. .._..._ ... tlı .-. 
...,.....preJ&lı .......... ... ............................ 
._ T mf17ar dolllr ttr ı 111 'ı 

..... Dal babl8 - ,....... .. 
ellmı. diyor Jd: 

.. ~ pnls hl • • ... ~ 

.-1&& .... ""..... .......... Mr 

.. ,.... ~·· ............ llılr 

..... 1 ..., -·· t ... 
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fıSTÖN MiLLET ... 
d. lierkes hakluna. razı olsa 
lınYada ınsanlar insan kalır. 

!ardı. Fakat "hak" m ne olduğu
nu, olçüsünü, tartısını, hududu. 
~~ tayin edemiyoruz. Bu öyle 

Göbels 
Viyanada bir nutuk 

verdi 
Alman propaguda aımn diyor ld: 

Bütün gayretlerimiz 
harp içindir 

\'lyaoa, H (ı\.A., - D.N.B.: 
Aıı.schluss'un UçüncU yıl dönQm\l 

münasebetiyle propaganda DAZin Dr. 
Göbels dlln yüz binlerce Viyanalmm 
önünde bir nutuk söylemiştir: 

Göbels ezcümle demiştir ki: 
'"-Alman milleUniD önünde tarihi 

ehemmıyet: baiZ bir vıı.zlfe vardır. Za· 
fer bi~m olacaktır, zira biz en sıb. 
hattc ve en kalabalık bir mUleUz. AJ· 
mruı bavıı kuvvetleri cılmdl son dUş. 
man oları lngiltereye karşı nlhat mü· 
cadelcye hazırlanmaktadl!'." 

.Müteakiben, Göbel.'.I, cılmdl bal'l§ me. 
seleleriDden bahscdJlemiyeceğinl, zira 
bUtUn gayretlerin harbe müteveccih 
olduğunu bildlrml§tir. 

ır nıefhwn ki çocuğumuzun 
tarifine ve ölçüsüne göre çoğalıp 
~lıyor; uzayıp kısalıyor; bü-
fU?tip uf ahyor. İlk ölçü bozuk. ingiliz ordusunda 
ı~gu hatgamhğımızdan ileri ge- mahiyeti gizli tutulan 
~Yor; hotbinlilc bunu arttrrıyor. 
~~ıslar arasındaki "kendisini yeni bir teşekkül 
~kalarından üstün ~örmek" Londra, a (A.A.) - lngi!tcrenin 
~ll'sı milletler arasında da görii_ re.sın! gazetesi olan "London Gazet,, 
41.t~or. Uk deıa olarak "Kecılt Kılaliı,, admJ 

Buciin A vrupanm yansından taşıyan yeni blr lngillz tqekkıl!llnden 
Çoıhma. hakim olan Alınan ırkı bahsetmektedir. 
"iistün millet" iddiasını b:.yrak London Ga.zct. bu kıtaya Uııteğmen 
~Pm1ştır. Onların milli n arşı olarak tayin edilen 20 harbiye mezu 
~~edcnberi "Almanya her ~yin nunun innlııl ne§l'etmi§tlr. 
~tünde'' diye başlar. Bu fikir Bu yeni adm neye delA.Jet ettlğt ft 
)'eni değildir; bir 'buçuk asır c - yeni teşekkUlün vaıntıan hakkında 
~~ başlamıştır. Avrupayı kasıp tıarblye JJazırma sorulan bir suale, na. 
'il\'Uran, Almanyayı istila eden zır ou cevabı vcrmıcıtır: 
l{Orsikalı macera kahramanı - HA.len bu hususta hiç blr maıo 
~;ıpolyon'un hare-ketleri şiddetli mat veril~ .. 
bi reaksiyonla büsbütün alev. ,.... ........... -~--;;-.,.• 
~?ıdırmi"tir: Alman milleti ken- {ir;J:~ _ ~ı.I J •. l .f ._ '1 
«isini müdafaa ve muhafaza için l'-~'t -..-t.L~J 
lliı.5manJarmm si:.:.ııını kullan. 
ili.ıştır. Nasyonal sosyalizmin te
l'ııeııerini atan Troyçke gibi milli 
tııozoflar Alman milletini ''genç 
~lllct'' olarak tavsif etmişler. 
('l': bu milletin ye~~ı.ne saf kanlı 
ıUet olduğu iddiasını ileri 
~ü§lerdir. Üstün şahıslar ih
~rlaymca nasıl onların yerle. 
ı.:'l_İ genç Qlnnlnr ahvorlarsa mil· 
o:ucrin de 'böyle birer hayat 
~resi geçirdiklerini söylUycr. 
~. Diyorlar ki "vaktiyle bir 
lark devri vardı; en yüksek 
tı:.eaenıyct Babil, Sümer, Finike, 
\tısır Iran ve Çinde bulunu
Ord~. Sonra Yunan devri geldi. 

Onun yerini Roma de~Ti . aldı; 
~Turan devri oldu~ şımdı Cer. 
~en devri baslamıştır... Bu id
layı yaralama.k icin silfı.h çok. 
lır. Hakilmtte, lazımdır ki artık 
!ltsanlık devri başlasın. 

* Londra, H (A.A.) - lng1ltereyc 
9 ton acbze tohrnumu gelml§Ur. Bu 
tohumlar Amerikan çlftçlleriDln lngl. 
Uz çlftçllerlne hediye etUklert ~ ton 
sebze tohumunun blrlnc1 partialnl 
teşkil e:tmektedır. Bu tohumlarm aev. 
kl ilk ahar ekimine yetl;ştirJlmek mak 
sadilo tacil ed1Jml:ıt.1r. 

• llbndra, lj (A.A.) - Rcamen bil. 
dlrQdlg'.ne gllre. dUn bil' ~ be.ilk• 
çı gemi.il dll§manm Oor:aiyer tJplnde 
bir tıı.yyareaiDI tahrip etmıftlr. 

• 1.ı.adrlt. H (A..A.) - lngUterenln 
Madrit bUyUk elçl.81 Bir Som•Jel Hor 
bu ııabah otomobtlle Llzbona bareket 
etml~Ur. 

• Pı.rls, U (A.A.) - D.N.B. blldlrt,.. 
yor: Orta elçi doktor Şmlt bugUıı tay. 
yare !le M&dritten Parl.ııe gel.mi§ ve 
birkaç &ınt kaldıktan sonra gene tay. 
yare ile BerliDe hareket etınicıtir. 

• DubliD, 14 (A.A. ) - Bir 1Dglllz 
tayyaresinin serbest lrlandada LouUı 
kontluğunda Termonfekenin S kllomet 
re glmall ~ki.sinde bulunan Delcotoll 
dan Yf'.r() dUştUğü rellmeD bildirilmek. 
tedil'. 

H A B E R - Aksnm 'DO!ta!n 

Amer·kan 
harp malze
mesinden ilk 
parti yo!da 

lngiltere ticaret 
vapuru İstiyor 

!nglUz deniz tlcare 
M ·sterarı 

Ameri aya g"tal 
Va~ingt<ın, 14 (A. A.) - Har. 

biye nazın Stimson lngiltcreye 
verilecek harp malzemesinden mu 
a.yyen bir kısm·nın yola çıktığını 
gazetecilere blldirmiştir. Maama • 
fih nazır bu hususta ta.fsilfıt ver
mekten imt"na eylemiştir. 

lNGtI.TERF..NtN 1STEKLERl 
Nevyork, 14 (A. A.) - Nev

york Ta.ymis gazetesinin Vnşing • 
ton muhabirine göre İngiltere A • 
merikaya milstacel ihtiyaçlarnu bil 
dirirken b0 lhnssa 150 tane kUçUk 
vapurla bil'Çok muhripler ıstemiF. • 
tir. Bu kUçlik vapurların, tahmil 
ve tahliye romorkörlerl de dahil 
olduğu halde muhtelif tipte ufak 
vapurlardan mürekkep olduğu 
söylenmektedir. 

Londra. 14 (A.A.) - Bugün 
b&§vekfı.let tarafından §'11 beyanat 
neşredilmiştir: 

"Birleşik Amerikn devletleri hü 
kfunetinin ödilnç veruır ve kirala· 
ma kanunu mucib~nce t-!u yaı:ahl
lcccği yardımlar arasında pek ace. 
le muhtaç olduğumuz §ey ticaret 
gemileridir. 

Bu sebeple Başvekil, deniz 
tJoaretl parlA.mcnto mUsteşan Sir 
Artur Salter'den derhal Amerika
ya giderek Amerika hUkfımctllc 
bu hususta.ki yardnnm ne şekiller· 
de yapılabllcceğini glirilşnıesini ri
ca etmiştir. Salter lngitterenin Va. 
şington bUyUk elçisinin vereceği 
umumi talimat dalrcsinde hareket 
edecek ve oradaki İngiliz levazım 
komisyonu azıı.sı olacıı.ktrr. Salter 
aynı zamanda deniz ticareti par • 
lSmento mUstcşarlığmı muhafazn 
edecektir. Bundan başka İngiliz 
hUkfimetinln diğer bir mUmcssili
nln de lngUtorenin emrine verile
cek gıda maddeleri meselesinde A
merika hüki'ımct1 ile bir anlaşma 
yapmak Uzerc Amerikaya gönde -
ıilmesf taznndır. 

İngiliz iaşe nazm Robcrt Brand· 
dan bu vazifeyi kabul etmesini ve 
mahdut miktarda zevattan mürek
kep bir komisyonun riyasetini de· 
ruhte eylemesini istemiştir. Bnınd 
da Amerikadaki İngiliz lcvazmı 
komisyonu azalığına tayin edile
cektir. 

Sir Artur Salter bugUn Ameri
kaya hareketinden evvel kral ta· 
rafından kabul eclilml.ş ve mecllsi
has azası sı:fatile yemin etmiştir . ., 

Ja on 
ar c·ye nazırı 
Avrupa seyahatinde 

Moskovaya · 
uğramıyacak mı? 

Tokyo, 14 (AJ\.) - Jnpon ha.. 
riciye nazın Matsuoka, Toltyodan 
hnrcltet etmeden son d:ıkikadn se
yahat plô.ıılannı dcğ~tirmiştir. 

, Koreye tayare ile gidecek yerde, 
1 fena hnvn şartları dolnyıslle Tok· 

yodan Simoeseki limanmn trenle 
hareket etmi7fr. Matsuoka, Şimo
nosel:iden bu a.k§anı hareket ede
cektir. 

Harlciyc ncz:ırcti s5zcUsü, baz1 
suallere cevap vererek demi'jtir ki: 

"1.!osltova ziyareti husmmnea ka 
U bir şey tn.knrrilr etmi~ değildir. 
Tokyodan hnrekefnden evvel, 
Matsuolm, böyle bir zivnret hak
kında bir şey söylem~tir . ., 

Jt~er"lra~a 
bir ayllk tayyare 

im.a· Atı 
Şubatta 972 tayyareyi 

buldu 
\'nş!ngton, H ~A.A.) - Tayyan: 

ınşaa.çııan odasmdan verilen maJO 
mata ı;l:Sre Amerikan fabrık.uan ıu 
batta {172 tayyare imal etın!şlerdlı 
Bunınrdıın 879 zu İngiliz ve Amerika? 
ııava ı.uvvcUcrlne teallm edllmlşUr 
Amcr.l':B.D tayyare fabrlkalan 194~ 

remn.uzundan itibaren ısenedc 82.00~ 
tııyyaıc imal cdeblleceklcrdlr. 

Tra ·oman tam 
te~av· şek ı 
bulan muş 

Berlln, 14 (A. A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Askeri bir trp mecmunsı olan 
Deutscher mllit.aerazt'm mart nUs 
hasında birinci sınıf askeri dokto~ 
lnrdan profesör Hıı.nke, trahomun 
tam tedavisi hakkında bir makale 
neşretmiştir. Bu netice başka h~· 
tnlrkla.rın da tedavi.sinde şifalı bir 
tar;da kullanılan albucide isUma • 
Uyle elde edilmiştir. 

• Trahomun diğer blr ismi de M·· 
srr hastalığıdır. Trahom gözlerde 
vahim arızalar doğurnn, ekseriya 
gözil tnmamiyle kör eden bulaşık 
ve inatçı bir hastalıktır. Şarkf 

Avrupadıı. bilhassa çocuklarda g~. 
rillen bu hastalıkla Almanyadn 
mllcadele, Volhynie, Besarabya ve 
Dobnıcadaki Almanlar döndilkten 
sonra yapılıın ve biriblrlerine uy
gun çıkan bintok tecrllbelerden 
sonra yapılmış ve Albucide tedavi· 
siyle Uç haftada hastalığın kendj .. 
ne mahsus olan kabaTC•k tezn.hu ... 
terinin tamamiyle zail olduğu ve 
rüvetin tamamlyle dilzeldiği gö.ıilJ. 
mUştür. 

Er1rek: - AnnP.tn colı: gtıı.eJ bir kadmd? 
Kadm: - O halde babanız ~k çlrklnml~t 

Esrar dalgası ... 
A\TUpaya ve bin Amerlkanrn yan esrar daJg:ısı oradan her ta• 

kesflndcn sonra gelen tüttln ker rafa ynyılmıı;tır. Eski l'unnnlıla • 
finln oracla ne \-akit meydana çık• rm cfs:ınelcr de' rinde esrar dal. 
tıi;'I bilinmezse de, esrar keyfi, .;asının bilindiği Omlros'un Odiso 
tiryakilerinin ta.biriyle esrar dal • dtahmdan anlns•lır. O büyük şal· 
gası, Asyada vo Afrlkada ~ eski rln bu kitabında güzel l~ICll!UUil 

zamMlardnn beri blllnlr. rnlsafirlerlne füram ctti1;1 ~:ırnba 

tik tarihçi ~~,lan Herodotan an- . kattıj;'lllı söyle<llği n • kendisi do 
!attığına göre, JI:ızer denlzJ dedi keynnı tatmış olacak ki " insanın 
ğimlz büy\fü gölün kenarlannda ~ kederlerini dnr,-rtan,, diye ta,ıılf 

turan l~kft mml, kerpiçten yr ottlği ililcrn )ine kene' lr otundan 
pdmt' klübclerlnden bir ölli ~*> Çtkanlm15 bir hnlisa olduğu kU\"• 
ğı vaWt ldübelerhılll her tarafnn ,•etle t.ahmln olunur. 
<iılnea kapahrlar ve yerdeki ta~la.. F..sld Asurilerin de din fıylnleri 

n beyaz at~ ()loncaya kadar im:- y:ıpa.rlarken bnhur<lıınlıır lı:erslndc 

drnrlıır, o ateşin tizerlne • keten yaktıkl:ın gtlnlüi;e ken~ir ohı ka. 
otuna benzlycn • kenevir ohıllun rr~tardıklan rivayet edilir... Hin· 
tohumlanndan serperek çıkan do- dlstan da da en eski sanskrlt k'.
manla gfıya klllhelerlnl ölUmden taplan kcne,ir otu ile baldnn ya

tl'mlzlcrler, fakat haldlcattc o du. pılmrş "ke~if ,·erici hıııılardıın" 

mnnrlnn keytn<-nerek c::JrPmırlar '-e b:ıhse.lcrlcr ••. Çinliler daha ziyade 
dnmp durup hayktnrlarmtŞ. afyon kcyf'me düşkün olm:ıı.ta 00. 

Büyük tarihçinin bu sözleri an· nıber, orndıı da ~rnr dal~o.smm 

!atıyor ki esrar dalgMr da, keyif yayılmı' olduğu buncl:ın 28 asır 

\'Cttn her sey gfbi, IJldn bir ayin i'.Snceki yazılardan anl:ı5•JmaJrtadrr •• 
nlarak bı\.ıjlamışbr. Blzhn Berırıunalı Ca1Jn09 hekimin 

Aııyada Hazer denizinde ba~I"" yazdığına göre de onun 7.amanmda, 

lnr,ilizlerdc de bu iddia. vardn-. 
~tul bir İngiliz filozofunun 
Allah hayvanları insanlar için, 
ltısanlan lngilizler için yarattı,. 
deoiği mc.~hurdur. Bu gibi mi-
-Uer d~a ~~ttı~bili~ ln~. !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
at yalnız mil~ct itibariyle değil I~ 

lçerslnc kcne\ir t:lç~derl kanştın. 

tarak pl5lrflcn kuru poğa~lar ••ın
cıanı keyifle uyucıturduğu için" pek 
mnkbnle g~rmı, ... 

lb.emleket, şehir, meslek, yaradı· _ Oh sa.adet mi kilçllt beyim .. 
iş itibariylt! biribirlerini hor 
tbrürler. Müsavat dairesi kültür Bence saadet sıhhat, sevilen bir 
erccesine göre daralır genişler. kadm iyi yetiştirilen çocuklar Ye 
Tarihin her devTinde memle. ihtiyarlıkta okşanan tonınlardrr. 

tetlmı memlekete kovulan, ha- Ben kendi hcsabmıa mes'ut olm~ 
'art gören, şimdi de Orta Avru. artık dünyada hiç bir isteği kal
~ada aynı talin. uğrayan YMu- mamı.s bir insanım. Bazan mUşkO. 
'1.iler de vaktiyle kendilerini bü. lAtla kaı'§tlaştım, işim gUç oldu •• 
tün milletlerden üstün sayarlar
dı. Bu mesele hakkmda sal3.lıi. Kış geldi yakacak odun bulama. 
Yeth bir kalemden çıkan ~u dmı, fakat bütün bunlara rağmen 
satırları okuyalım: . Allahuna şükrettim. 

''Peygamber Sü!eyrnan, İsrail Bayram ağa bu şekilde konu. 
kabilelerı a.rasmdaki ayrılık ve şurken, Cemil Sermett'e: 
l'eliahetıcri kaldırmak, iktısadi bir rı.. 
beraberlik kurmak, dini dünye i "- Hoppala... Al sana 
bıitün iktidarı bir tek elde top- lozof daha.. Demek ki bunun da 
~ayıp siyasi birlik temeli yapm::k gönIUnde semayı mavi görecek 
lStedi. İsrail oğullarını Allah •. ı kuvvet var .. ,. 
seçme milletı sa:v'"Clığı için bun. DILsünUyordu. Sonra: 
ları dünya imparatorluğunu ele _ver Bayram ağa §U mftba .. 
geçirmeğe de namzet görüyor- rck elini, dedi. Doğru.su hakikaten 
du ve Yahudi emperyalizmi bu mert bir adam mışsm. Allah aaa
sayede hem ruhani hem de dün. 
Yevi bir mahiyeti haiz olacaktı. detini daim etsin. 
Süleymanın muvaffakıyetsizliği :hıtiyar bahçıvan uzaklaşırken 
bu sahada belirdi; çilkü İsrail mert olduğu için mi mes'ut, yok • 
O~'Ullannı dünya hakimiyetini ele sa mes'ut olduğu içln mi mert oı. 
gecirmeğe sevketmek onlan ser- duğunu dU~Unllyordu. 
vet ve Befahetin kucağına atarak Bu sll"8da Gilz:ide teyze Serme. 
zehirledi; 1.srail milleti bu yüz.. 
den, eglip geçici bir üstünlükten din odaema girdi. lnce yüztlnU g~ 
sonra Yere serildi. Dünyevi kı.ıd- nlş bir tUlbent ne yarıya kadar 
~t ~ant kudderti kemirmiş, kapamıştı. Omuzlarında hafif bir 
kul YUu.len içi çürliyen İsrail şal vardı. Sermct teyzesinin, za • 

o ayltkı . t• " li a yı.l<ılıvermış ı. yıf buruşuk yüzüne baktı, baki -

Yet. ekar Şahıs ancak kendi kabili. katen Güzide teyzeye gllzcl bir ka. 1 dar· · md ·· ··nt.n 
akiyle kalkışın halt ~il yut tezub.. dm denemezdi. Fakat glSzlerlnde 
1 d. ar; er mı e oy- bir 
e ır. ~kUz kadar olmak isti yen 

1 

içten bakan bir mAna, hiç za • 
~rb.:ı.ğanm sonu nedir? Yahu. man hayatmı kaybetmemi~ bir par 
dılen Ve daha başka milletleri laklık, muntazam beyaz dlglerfnde 
hatır~ayalnn. bir hayat ifadetd vardı. 

Kcıdircan Kallı Soara Gbicle te;peata 1&JU1 

• 15. Nakleden: Muzaffer Acar 
hürmet ciheti yilzUnlln değil gön- karar vermiş ve evlenmeıni§ti. 

lfinfin gUzelllğlydJ. Kocası ölen kız kardeşine on 
Gllzlde teyze çocukluğunda fev. iki senesini vakfettikten sonra 

kalAde sakin geçimli, sevimli bir SökeyP. döndUğU zaman artık ib • 
yavruydu. Zamanmm blltUn kız • tiyarlnm·ştı, Fakat geçen bUlltn 
lan gibi romantik dil§Unllşlerle eenelere rağmen GUzlde teyze ha 
bUyüyen GUzlde teyze, genç kız • tmılnnna dn1ma sadık kalmış, ay. 
lık çağlanna gelince, çok sade ve nldığı, hattfı bir nevi ihanet glSr
mert bir delikanlı olan Kenanı düğü adamı daima sevml~ti. GO • 
11evmi§tf. Kenan tı.hbaplanndan bi zide teyze ebedi aşklara inanan 
rlnin oğluydu. Bir milC"ssesede mu kadınlardandı. Civarda, dere ke • 
haslp olarak çalışıyordu. Her tUr. nnnnda g ezinirken el ele tutuş • 
1U meziyeti nefsinde cemctmiııti... muş hlr çift görünce ağzı acı bir 
Fakat babası Gilzidcyi enf fa.kir teb~asUmle buruşur, Ynnıkdcrcye 

olduğu için Kenana vermemişti ismini veren efsaneyi hat·rlar ve 
Bundan sonra seneler geçti. nihayet kendini de dllşilnUr, gln • 

Kenan GUzideyl unutmuş ve pat• lcrj dalardı. Altmış yaşında oldu. 
ronunun kızryla evlenerek mes • ğu halde, on altı ynşmdaki hıı.ya
ut bir yuva kurmuştu. Güzide Ke .. tı görüşü hlç değişm<'mi!]lti. GUzi
nan i!:in artık bir gençlik sernbo • de teyzeye göre hayat berkesin 
IUnden bUyUk bir şey değildi . Kn· mes'ut olması l.hımgelen gilıel 
nsmı sevmiş, çocuklarına ve yuva bir romandı. Romanlar, evet dok. 
mıa bağlanmıştı. tor Sennede doğru söylemişti, ro 

Fakat Gllzide teyze idealinden rnanlnr Güzide teyzenin en zayıf 
bir tUrlil aynlamamt5, flk sevgi • tarnfıydı. Güzide teyze pek çok 
eini verdiği adamn sadık kalmnk roman okuyor, akşamlan kahra • 
için bütün izdivaç tekliflerinJ red· manlnrın hareketlerini tetkik vo 
detmlşU. Seviı:ımcden bir iş muka• tenkit ediyor, romanlarda sevdiği 
velesi gibi yapılacak izdivaç en kahrnmanlarn muvaffakryetlerlle 
ziyade korktuğu şeydi. Bu sebc>p. hnkikf bir eandet duyuyor, fel! • 
le Gllzide tahakkuk ettiremediği kellerine sıcak, tıaminıi &öz.raolan 
ayale bütün hayatını bağlamağa dökliyordu. 

Fakat kabilitclif olmryan bu çift 
''arlık Güz.ide teyzenin hayatına 
!:Ok tesir etmiş, umumi hayat 
şartlan altında tatb"k olunması 
Ui.zımgelen pratik meziyetlerini ısı. 

dürmti~il. Bu romantik ıııhun man 
tığı ortadan kaldırdığını Güzide 
teyzeyi çok daha iyi taıııyan he~ 
kesten milkemmel takdir ediyor 
ve ihtiyar kadına duyduğu dost • 
luktan dolayı Güzide teyzenin bu 
haline üztılUyordu. 

Sennct, vaziyete Doktor Na • 
zmıdan dııba az a§ina olduğu için 
işin derinine gidemiyor, bllfıklo; bu 

a1tmışhk kadında on altı ya§ mu • 
h:ıyyilesinln bulunmasından hoş • 
lan'.')'or, ömrllnUn sonb:ıharmd:ı 

mavi bulutlar arasında cennet bah 
çelerlnde gezip nşk çiçekleri top -
lıyan bu ihtiyar teyze ile fevka· 
iade alakadar oluyordu. 

Cemil Sermct Gilzide teyzenin 
dalgın \'e mütebe,ssiın yUzUnU se • 
viyordu. O gün, gUnde birkaç sa
at oturmak mlisandesinl :ıldığı sa. 
londn istirahat ederken ihtiyar tey 
Ze3inin içeriye glrdifini gördü ve 
teyzesinin mütcbe!?S1..m çehresile 
ka~1laş1nca huılyakJ olarnk yerin.. 
d r n kalkmak, ihtiyar kndmı se -
liimlnm:ık istedi. Fakat Güzide 
teyze: 

- Otur yavrum... Allaba.skma 
otur. 

Diye nnd verdi ve her zamanki 
gibi lıızlı hızlı konu!l:arak: 

Fakat esrar dalgası ea bUyilk 
,., en dehşetli talrinl, orta~ğ
la.nl:ı Hasan Sabbah'm kurmu' 01-
rlt1~"U Rasfc;:lyyun tarlkatfndc gös • 
t.ermMir. Bu tsrUmft' giren insan. 
l:ınn, esmr dal~a~ma tutulunca, 
';endi lradcle.rlnl kaybederek, re • 
'<>1 rinln ,·erdl/:'1 emir lizerlne et • 
rafa nelmclar dehşet ,·crdildcrl.uJ 
hilirslnb: ••• 

Anupahlıır nr.ınl k<'~-flnl esrar 
'.hlgnsm<l::.n önce ö~cl! ·teri için 
'1unn rağbrt göstcrmemlşlC'rdir. ~ 
r:ıda esrar dnka"lt hl st'tmek l~tt
Y"nler ancnlc birim,. mC'~lınr ro
ın:ıneryla, onu tetlcik arzusuyl:ı 

lmllnnan ilim ıulnmJ:ımlır. 

Buna ltnrsıhlı, ~rnr dnlı;nsı As. 
rn yolundan Amcr fünnm cenubun· 
:1:- ~I<:>kslka mrmlC'ketlnc ya~'llmrş, 
l • dan slmnlclckl Arn" ·· ·:ıya t:CÇ· 
ml ... tır .•. J\mr-ıfü:ılılar tıcne,irl 11-
kln onun lplif'•inden brz yapmak 1-
çi:ı ekml !"r, sonra ~·ın-nıs ya'"'n" 
onun duın:ınmdıın gelen dnlgndaıı 
da lıoşl:ınmayn b:ıc;Jam151ardır ••. 

Amer:llınlrlar, hlzlm Anadolu tü. 
ti.iıılcrl:ıdrn yapt•' '"n clgnrnlnnn 
·!:ınc bir:ız da kl"De\ir otundan 
!.oymayı se\Cr!er... Amerikadan 
~elen el~nrnlardan üst füıtc bir • 
l~ tane 1<;11;,rfnb '-arsa, onla.nn 
tütün kf'yflmlC'rı h:ı~ltıt, tılslrri bir 
l\7. ayu,hır:ırak !t1.yalit verdlkle.

rinc elbette dikkat etml:;"lnlzdlr. 

o. A. 
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ıaıaa aarJtt lagoslaw ita nllU 
maavlallWI 1111111 

D O n O n v ~ (b u g ü n ü n h a b e r. v e h. a d i s 91 e r i 
Atma, l& CA. A.) - B. B. C: 
Yunan matbuat arzaretlnia tel). 

@nt g09f IOD bft sUad• ltalyu. 
ıar, beı tllmenllk bir kuvveti 
yaptıktan f)ddeıU ta&l'rUIJar net'. 
ceslnde kuvvetlertnbl ybde em •. 
sini lraybetmith~rdir. Esirler art• 
amda y1lkaek İtalyan zabftleriıüıı 
adedi fuladır. Bu da Mueolln!nlri 
1&bltleo.1n, lutalannm b9şlarmda 
balur.aralr muharebeye ıevketme. 
eri llakk adüi emrinden Uert ıe
iyor. 

AIENJ"I NETiCE VEREN 
T.\ARRUZI !\il 

Atin&. ti (A. A.) - B. B. C: 
İtal}anlar yaptıklan bilyUk ta -

nıızda yeni celbettDrlert kuvvet. 
rl de muharebeye eev'ketmişler. 

Ur. ftalvan taamJSU atrr ltaiyar 
opçu atetl Ue bqlam.. ftpılaıı 
:>Utlln blleumlar hiçbir aette. T"r
:ııemlştlr. ltalvanlarm blrlnd ta 
vnmı en •iddetll taarnızlan oJ • 
ınuttur. Yunanlılar aarsılınu bir 
tebatla mukavemet etmJtJer. ııaı. 
yula" ptıütlrtmekle lral1"warü 
geldikleri mevzileıden de ka(ll'llllfıt 
lar, bu turetle İtalyanlar, hare • 
lrettftl evvelki mevzllerlala p 
gertleriae atılm11lard'l'. 

MV!IN.&Mt TWRC&llNIJll 
Nnlaı:SI 

~ ı• (.6.A., - tc.ea.I Y1Ul&D 
~On cltlıı ak{amkt tıe)'&D&tmıı 

stJre. Yuııanırıar 2U. ltal)'aa 8llrl al 
mqtardır. BunJarm arumda dd 7lr 
ba)' Y• 12 IUN)' ftl'dlr. 

Yunao e6ac08G. Yunan lutaatmm 

Vn••llDI &aarrua...W ceptıeDl9 -
blHpstnde p0ıık1lrtmel.le lkUla etmJ 
:rerek IMJTUll PÇUkJerbd ft IMdeJ 
IU*U •tUl&Jeıl llOkıa.&n ........ ... ....,.. , ........... 

lltu61blbJID Det&Jldnl ~ 
tıekı.tdltı llU ltal1U taamaatan f1m 
dl camamtyae akamete mODcer olmut
tar. Bıı taUTUI "'*lla, ca,uan. ..... 
roUo ..... erta .. Jalla ~ -
blUıa.. feet '* akıtıeue uttcelell 
••.:r. l ,....., ..... tııu ........ 
aeue.uaat tıir IW1f ,. ~ tle p 
ctremc,em&§lerclir. MW..rtbealıa • aaa. 
ldm yerı cephtnb> merk• bD1fH1 ol 
aattw. Bu gece melıtap altlllda '* 
• muh&nbelel' wlnuı ....... w ea. 
llfaldı&ma SIN llatıenls '* ..._ 
lıılcumu• lla1kU l&alJAIU -
w maıwaaece pU ..... arta&a UlrL 
blmıfllr. 
DIGIUZG~ 

lftl:fllhAft ............... ,_ ........ 
Gaatll1iW.~ --

80D lnkipfuu •f1&ıd'k1 tu9lla ... 
llldarls blldlrlyerlu: 

"llUIOllııl, biaat idari tttflt l:llJGJI 
ıtalyan taammmua a1dlll ~ 
atrtıyor." 
-Cçl~,... ...... 

"'-···-· °'* ...,....._ ...... ..... 
...a saatte tt.aJJuJu il lllD llD. 

1ara1ı " ea11' wrdllcr." 

Ruzveltin oilu clenls 
Albayı olcla 

Va .... 11 ( A.) - .... 
JtuTeltln ofla 1 altsndan ltfba • 
ren b&hrlye"111ı fiili hlzınettnt J&T"• 
•aJr fts•re tfll'h altma ea~ • 
trr. ftaneltln ef'u l!hna..t h4'•f' 
Jlf~·ortrta MP 119Uht •"""""'" .., 
1-a'rtawı. RU9"lt .. 9'5t9. lıf11•-. 
rant ,.-..trov~rln"e utelma olr. 
rak bbmıP.t edecektir. 

Her altşam 

( ... &:aRlı 1 incide) 
geclkmeal Hitlıria plblarw alt 
ilat etmlftlr. 
~ H (A.A.J - Ta7iU p 

let.NılöiD 8elgrad mubatılri f\ID&&J'I 
.1Ul.)'OI' • 

ruaoa!a~ BaJkaa• ... c1a Almall 
?Olil:lUHJ ıa UeU yapacak oJaa bir 
tıütm imaaı&ıımuı lbUm&ll uker1 
mablWerle 8&ıJMar &rallllda gitt.Uctf!' 
artu bll lauzunualuk Qoturmaktacbr 
fQPIJ&V D&tV•kiU üe Uric:J.1• aaıuı 
Almaııy• ııe dosUuk muuecı..ın.ı im.. 
&&tams" ıl&ere aaenuz BerllDe ,,.,. 
BercnLtıt&aaen'• sttDUt cıetald&rm. 

Vaky tıu lnlauta bUırt&kW )'aj)d. 

llUf a.ee de nazırıa.r to11 d&kikaaa P* 
ıarım dtllfUl'DUflerdır. Bu M)'abatbı 
~ebb1 -~ri bal&kmda üert IÜrWe 

aUecelı ufllrlerda .ut de YqsOllav 
:ıllkbletııım. Tar~ ~U.nDt!' 
Qlr bU'ıcıye wkW &aracoe'•u·aur 
ıwtkunoan .,... ,.>'.., ~k wte. 
-tı arau eylen: eatdlr. l'alba•Ok• J'Qr. 
ldyenllı IMtlll * ut&I llanket! Yu 
p avyaıa lllu.ıta talepleruıdeo eo 
tehlikeWeriDe llarp mukavtnıet et· 
mell lwnm1lda cearet wweblllr. 

DDıltJull ••~ lm"'H" 1ma&. 
1UUDA HIUtrill Yqoalav oNı•.uoun 
tertu.ını .. ......., Uıtlm&U autı1 tef 
ıert ~ düflh'Dlekte ~e muu v,.met 
WLrUu kuvvetleDdirmektedh'. l!:fkln 
ımıumi)'~ IJe ordunun ve b.&lkm ltolı

ı..anıa ......... Almf.D dl~lnJ 
...&.lndinDel&&e " rua0111a-.vaom 
ya llq~-.ı pakb ımı.aıamHmı ft yahut 
-.a MUeeitrbal ~ _..... 
ıa tatep ttUrmektedir. 
T~l.D Ati.Da mubabtrl de fUDlan 

.umaı..ıac1ır: 

Alman psetelert Yımenletaa bak . 
IUDda t-ımdt dUa taUı bir llıııaD kul· 
ı.:..ıınu.Aıı tıeı>•mıılardU'. Yuauı.tan· 

4ald Aim&D mahfWeı1 Kau.r'.DI p. 
llWUD<!PD llWere -1'91Mm aeped11ell 
ıçdl mektuba takdirle llal"plamlflar. 

dlr. • 
..... MI' tok ..,ser T1lpllftJaDID 

alacafl ftlt,.... tsıltftaldu~u,. 

llblltı:J.UIH BIUAÇ OCNI: 
&ADAR INK!ŞAFI 

BEKLENlYOB 
r..m. H (A. A..> - llbtald! 

....... ajanm blldlrlyerı 

DQn •k••• kadar, bltanf dip. 
... ..attUtrde •• ayal • -
..W -WU1ettar lqWa mahfl'• 
lerlade, tla~ nzlyetln a. 
lacall llıttDıametl ta)'bl etebllecq 
aihrfu\ ...,. ...ntte alıO•qıt .. 
.... 11}1191'dw. 

loa iki .On arfmda Bellrad" ., 
pla teııratJar, Almaa prop.,.. 
dulaoı teetrl De ıerek Almanya. 
lllll prek Yugoalayyanm niyetleri 
berinde blrlbtrlne .,ok mt llabf"l'W 

·- ,.ym ... 
Loadndald lltlllyat .. -'• 

4edir Jd biJJIUtt kral aalbJ prena 
Pol'Un ıllrpris a,.admJD kam- • 
lar almayı ldet ~ bfr at C• 

1arak tanmdllr .. ftllyet ~k , _ 
rarh ola serektll'. Yut PND8 Pot 
Btr!lllba taıepJeriae mnafabt et. 
tljl l&llaluı vtrdlktea IOIU'8 Allau
ya De aalllllkereleri pek mllkem • 
mel lresebDlr Yeyahut baaua aJr. 
llnf yapabllir. 

Ol4u• -'8 lllmftea 711be 
bir aJflyet varw.. o da Alllaaa;va
am her aamandaa daha ziyade 1-
utcr J6=UktUIU ve bir ademi tf>· 
eaTls paJrtı De tktlfa edeceği yer. 
e9lt yerde Belıradm bvrtms tart 
• t..ıım1yet1at ınedllldlr. 

Sabık adliye vekili 

Fe1hi Okyar 
Aileai efradile birlikt4! 

la ıalJall 
fe11rım ıe geldi 
Sıhhi sebeplerden dolayı istifa 

etmit olan Adliye Vekili Fethi 
Okyar dlln akşam Aııkaradan 
eksprese bağlanan hususi bir 
vagonla tedavi ve istirahat et. 
mek üzere tehrimize hareket et
miı ve İstanyonda Reisicumhu. 
namına Ri~eticumhur başya
veri CelAl Un.er, yeni Adliye 
Vekili Hasan Menemencioğlu ve 
dl~cr vekiller. Adliye ve Ha:i· 
ciye erkanı, fngiliz sefareti ve 
diğer sefaretler mensupları ve 
bir ~ok meb'uslar tarafından u
iurlanmqtır. 

Fethi Okyar. bu sabah şehri
mize muvasalat etmiıtir. Muna
ileyhe ıef ikası, kerimesi ve diğer 
aile efradı refakat etmektedir. 

Sabık vekil, Haydarpaşa is 
tasyonunda, lst11nhul Cumhur· -
yet müddeiumumisi Hikmet .). 
nat. adltye erkim. Necmettin 
Kocataş, doetlan ve ta-:.ı :.__ -
dastro müdUr. müfettif ve kon~ 
rol8rlerf tarafından karşıJanmı~ 
br. 

ırethi Okyar. H3yda~a 
fıtaayonunda, eehrimll!e istira
hat ve tedavi makaadiyle geldi· 
ftni 16y1emiştir. 

ingiaereye tayyare 
hUcumıarı 

I..e11ira., H (4. A.> - lngfltz 
hava ve dahili emniyet nezaretler.. 
Din teblıfl: 

Dlln gece dllmnan lnglltere tiz~ 
rinde büyü mlk)'98ta hava faali
yetinde bulunmuştur. Bu faaliyet 
lng'lterede genlt bir saha lle ı. • 
~va Uıerinde vukubulnıqtur. 
Clydı ıahilJerine kaJ'll •Ureklt 

n tlddetll bir hUcum vamlm11tır. 
Bar ndüstri blnalıriyle blmok ev 
1er Ulara 11jraın11tır. Birçok yaıı-
118 eıbl.- da uimll l>'r aurettı 
pprlM ~Jf ~C l ~.,:Jtp 
. .... tii'7 

.. ·:~lleı1itt lf • 
riltmU,tUr. Zayiat m·· tın ağırsa 
da çok mühim olma .ğJ ıannedil -
mektedir. 

tnılltel'enln doğu Fmallnde btr 
ıeh1rde birçok yangrn'u çrkmıt • 
tıı-. Evler huara uğrr.nlfb'. Ze. 
)'tat aıdır. 

Meney ıahlllerlııe de yeniden 
llddetle hllcum edilmi,ttr. En bC
ytlk huar meakf1n bir ınahallede 
evelıde vukua ıelmift.lr. Zayiat 
mUIUm d0ğ0ıllr. 

Menıleket.ln ıalr bazı yerlerinde 
de bbı:ok kUçllk yangmlar crı·. 
llUfttr Bul 1erlerde u ıa)'iat da 
obnQftlu'. - o 

Hamburg muthiş 
bir hücuma uğradı 
Deniz inıaat tezgahlan 
ve doklar l.ombalandı LaedradaJd 111U1'1laalara g8re, 

eler ftll)'« Ukfbtea bOyle "9 LoıuJra. lf (4. A..) -Havan~ 
4buaya an:ıımm bir hata 111• • zaretinln teblltl: 
mele bamJanmütadT. Burada 00.el havada w tam mehtaplı 

, ... ....,. l ._... '811• deame1rteclfr: l'Uhülka, Y• bir gecede bombardıman ıerviaina 
....... " mılseme )'iki~• •t'9 ..,....,. bir demlteea'Ytls " cla.t meuap tayyareler Hambargdald 
.aıer .\lmu __.... teeld.._. lak llÜbU m•bı1rh1r avette lıedl'fler llserbıe lfıadtye Adar 
dlllce anbadan kt»JWlllla ll1lftf bar..t ..... ve n IW'ttle AJ • gOrlUmeq derecede llddetll bir 
hlE o.ldaklan ltOBıbelar ,......._ maaya prllerbıı bfr lallcalnduı hOcum yapmışlardır. B'r ıece e.., 
._...e ~ korkmadan. cenubu pı1d Avrupa. veı de husu.at bir lttna ite bomba-

llerlla sevlmk ve taa.. .....,. mıda harekltma devam edebfle • IUwl denk teqf.lıl&."I ile doklara 
eldde11 ifna. nnlltow. G6Ja .. oektlr. .,.. aatrJpolara bllytlk çapta bom • 
._...,. IJlaat h-m.lert_..ı J'abt ....,.. Btlpadıa ıa. t... balar atılaul n buralarda bbP·· 
llalortatant'la türlllat ,...,.._. ~ Umlyet clanek olu BerU. • Roma lan ehemmiyıW olmak illere )'&ı:• 
ela hft4'1HM1ı ~·•-t .......,... • Tolryp pa1rtma kayrt811 prt11s gmlar g kanlmnJtır. 
............. .W.. .. ırtı IJI Aa. RtDWa kabul edebllmMlnl nan Tayyareler döndOğO saman El• 
...... llarNll ll!Mhaır ... dfklrate alabllmek gl4:ter. be nehrinin mansabı civarmdald 
Atlı6nla pmWlıl torFUllY"'*... 8a ...anttn yelin• tzıııhı. Al • difer hedefler ı·ddetl• yanıyordu. 
eüfan ft Jmdrn1a.. hlsde W.• 111U pa,. Qraalym.a 8elbJie 4)'1ll Mrviae 1DeD1Up dJter ta,
clülan ...,... la W..ıma hgllslere ytlrQınü için VU'dar vadlllnl 1ruJ. yare!rr Roterdamda!d petrol de • 
atıfMmltc1..._ ı.~ .. ..._ laamü lhtlyacmcla bulUlllDUI o • poJanq bQcum ederek bllytlk Y&fl 
.. ,. llbm hlarlYlllltrl 11111111 _. labmr. gm.lar cıkarmıtlardır, Bremea v& 
ml1t tol'"llkw'IJı)lrl .... ,. ltr• ll'akat Loeclnda 18 ...ı ~'· Emden Usertne daha ktlc;tık mtk • 
• Jlno lanl1lı • .......,."""• -S mütad rı ~an ,..tlhrma11. Jasta blleumlar yaprlmrttır. Ulln • 
etl941r lsteml"'""1L ... ..,.,..., Sırp uterlerbüa memlek$Uerbaba teriden laaftket ldn tayyareler 
Belll lrnwadwhtl t.plll'-""ftctm preftnl muhafaa için aJaeüJan HoUındıcla iki taYJVe meydaanu 
_,. .. llB _... ...... .... Jrararclaa nud flpbe edebJUr! bombalamqlard r. 
•• ı. .. 1ı_ a,tc..ıe .. ,.... Rer ne oa..... o1nn Wlaatm SahU eentalne mensup tayyarı:-. 
................... ,,,. utllJ • • birtrat dn• bdu belld cl9 ltlrkq lft' pel'lft!lbe ıtıntı ve perwembeyl 
.. BIQ9t'Ct ve ıntlWaalarai lwe 1Ute Udu' ...t nrette ~ "' cumaya balt1ya11 ıece h'r çok a
ltlle tua,a dirin ....,..,_. d_,. taJım1D olwunüt-4ır. BD • c;qlar Y&tllPJtlardır. ö-?ıe,. dol • 
"llade la Ga •'IJ"' 1 ,..., h ... eter A'naınJar, ~ alye•. ııı Nonec ahJU aorklarmcla bir 
•ıı ıı ti•. ıeH ve tn«Ws senel Jnmu.ymm dlpııa la.21 cemlllniıı bq taraf" • 
.....,... W ....... Dlyetleil berinde h....._. Mr aa tun 185.b:ttle bir bomba ablın!f 

..ıs inene • e1aaJC11D netlolw vanrtana... 1 ve •ığw iaşe gemileri mitralyOa 
lllml,ır ..,..... lıtllcip .. ır· Mett'ne tutulnnıtttur. 
dDdl4W me,ln• r.....u Komanyada bütün Pertembe • cuma peai MhU 
.. elM " Wdld lılr WJ •• hapishane müdürleri •ll'Yllhle meuurı b1r tayyare l'rile 
........... " .... ,, .. ...... c1e.::.:.&:..!ldj adalan acılclanııda bir dlltımu ır. 
1111,... &l•••••elılr. (1llllEI •~.. '" gemlshı.I torptruyerek batumıc• 
l'U\'ls ............. ~ ....... 

1 
........ •• , .. A.) _ BlkO. I tır. 

..,. aw ... p."11' ı .. lıarr. • met memleketteki bitin bapla • 8Q barôlta lı!t'IU ec!en tay • 

.......... 11--ftlyw. ...... llNlllll'llll deliltlrerek ye.-. vart'llt'rimlzdc-n e aı h:ınlla Gllado 
aı&Jll Qıılılr'ftl.9D' ....... eaba1'ar ta,.S. etmlttlr. .. d&ımem.tıtlr. 

•avcu -=1111•• Kardeş iranın 
Ortaşarktaki bayramı 
incriliz hava BuaünRısaŞab 

O PehleYİDİa doğum 
mareşa:tnın 11lclönümü münuebetile 

b t ............ ... 
ayana 1 llalal ..... ,.,11111 

HAt•aDlara t•k 
atır darltelır 
taıurecı11s,, 

A.tina, 14 ( A.A.) - Atilla -
jans1 bildirlYor: 

Etnos pıetesiniıı lıUIUll mu· 
Qbiri Gregoriadia lı1c11i• a.va 
mareealı Sir Art.bur Lonpaore 
ile ~r mWikat ppm1ştır. 

Mareoal demiltlr ki: 
.,_ Vakti pliııce Orta lark 

İngiliz hava kuvvetleri ltaıy-.. 
lara iAdirdtjtndea de daha ..ğır 
darbeleri Almanlara illdirmakte 
gecikmlyecektir ... 
ltaıyu aava kunetlerinla 

maifubiyetint _,. atfe&Mü ıa.. 
mm geleceğine dair Yunan IS»' 
telinin IU&bU manpl fU ~ 
bı vernıiftİI": 

llult'll. kanlef ıranm bll,uk bU.. 
kbıdafl A.Wauret. l HQmayuo (le. 
ldDf&b Kıla PeJalm bUretıeriJllJı do. 
'1ml J'lldlDG•U. mDIMUftır. Bu .,.. 
IUt sQa bGWa 1J'Uld& teabl&ratla 
lmtlulumaktadlr. 

Bu •llouebetle ıeJlrlmSI bu kcm
IOINIU&Dulnde de bu abab meruiDı 
,..,._ •• mıkoııeoloe tran lıoloDJ. 

lllda ttbriklerlDl as.bul •tmifUr • • • .,..,.. ,.ı. 
ıatw• eıcrs·111a 

raporaı 

Bomba 
çantalarında 
Şüpheleri Türklere 

te•cih için konulduiu 
tandan 

Bazı tUrkça 

HiTLER 
Holanda ......... 

söre 

Bir afete 
benzeri 

••- Btnim fikrimce, tıa mat
ldbtyetia Ml>ebl, iyi tellel'la cil
mamuı ve teşkllltaaltlıbr. 
Bundan başka ltıtyan ta,,_. 
lerinde yttksek manevi)'Bt obna. 
dıfı gibi haklı bll' dava '411 ..... 
harbetmek kanaatlnhı venoefl 
eeuret te ta.bit ,oktur. tw~ 
tayyarele:1 8'Vlfll vUcutlL . -~e 
iftlrak ediyorlana ~ert VO 
ruhlan eantta haiir bular · 
yor ... 

gazeteler de çı <mış __._ _______ __..311 ........... .......... 
Almanlardan baıbJe&Jrek de 

mareşal Oyle ınemtttır: 
"- 41manlarta belki it bqka 

turlildilr. Fakat oıılardaD da 
korkumuı yoktur. 

Yunan 11ueıec'~uıa Yımanl• 
tan hakkında ne dDlblqDDll 
suali.ne marcpl ıu CeY11111 '.,... 
miatir• 
-;r.:_ 

0

yunanhJum .AraavutluJI.. 
ıa ptenülderi tqkıa --. 
t~ vt ıaqlaarj_.. llüiliwdala 

~la·Jn 
malda iftihar duyarlar. ı.lilı.. 
re, hu müeterff micMlledl. 
Yunani8tall& tam bir mUllhs ~ 
aaetermekten aynlmıpcakbr." 
G~ aw...a1m Jtaıt.. 

resini çiziyor ve cm11 -O,. 
Nelaan" diye taftlf edl)w, 

"Peynir yok! .. 
Diyen •taadaıuı 

dükklnında 
8,5 tuılll ,.,.... ....... 

Ootomobil abamı 
satan Wıı adam ela 
maı.Jcem~ •erildi 
9aoıta ... de w •UM91 :aut.. 

kir ra1a•11. ldll~ ~ ttldf. 
tir. Bu:llaı' Btrlseclde Kvadl)'edl ıt 
aqpıaralı 'lııalsUU7• ..,..._ lllallıl 
.......... .Aaj91 ............. Qmdıu. 
r1,.t caddUblde cıı&o.obU ,.... Ü-. 

DU atan OtokaT adlı m&ıaa l&bl1ıt 
Yuet 8cvadır • 

Bunl&rdaa Abrüaln ... '*9las 
IQDdeDberi dOkkAama menout edeD 
mlfterllffeı 

•·- ..__ ... .,.._.,, Y.._T 
demlf, füat .... lanfmdla dlklrl· 
amel& ,.,._ al'lf&lmada tam t.I t.-. 
... beJU .,.,. _, ..... tur. 

Otokar ........ l&h!bl "fud ... 
n da J6 Ura,a wdmam ....,.... 
111 ,...,.-. ........... ....... 

... UWf ........ '* ....... ,.. 
1U"ıa , ......... ..,.,. ....... . 

Har uu aawn n&udtf da 1*Ju 
DUf· ml\ddeluıa111D1Ut9 telllm ..,.., ... 
tir. Ba;OD U!Je lJdDet ee-. ma1ab. 
-- tu.flndu ...... hın ........ .. 
•• nebelde a-ldf •-·len _...... ..... 
Beşiktaş cinayatı .. 
nin faiaıi yak af andı 

Genç katil meler 
Suriye~e katm11 

Ot ar ""'~ilet tt MI 
admd& ...... tamlla '* • ..,... • 
,.nna. .... lı .... uü tl4ll1'lbııı8t .. 
senıt• Uatııarqa Pfl'laJlllld .....,.. 
lertne kurban stttlll ıah .... lfb, 

Kata olduta -- ..... 11,..... 
ftDda eatıeı.ttta .. dllıır 'lwtınııt 
Un adnlfalıl ece,._ .. 1$40 lııiıııeııiı ....................... ,, ... 
~--·•••ti .. 

Asal makaaclm yolda 
treni bel'haY& etmek 
olduiu unnedili~or 
Loac1n, 14 (A.. A..) - Uyter: 
tqllt.wtnta etllt W,. elQlal 

l\eDdelJ'JD latası'DtJl QiQlti ~ 
Jaadakt raporu Utnc!raya ıelmJt • 
Ur. 

......_ ıaıutııerbı blpJlan 
........ lsanft!rl1u ÇfDtalar laaJı • 
...... _ .... t nrildlllten IOJll'a 

tlfte~: 

8ol1&49'1 ayrdmadu ""' ta • 
alla elçlllk 111411ıarlarmm bap.J • -.... -...,_. ... 
Jular taratmdaa tavrıtU bomb., 
... )ioaldqa aeDIArdlr. 1111111• ... 
falJJeırtala bom ........ t:ned• pM. 
'bJaralı tııenl uça....-ı Ye ~k 

ldlaltlerlD 6Ulmlble Nbep olmam
m tasavvur etmıe o!malan auhe 
tmüUr, 8a Glld•l•r SotpdaD 
lluekettea "991 taılltl elttUk be 
,etllllll .ı caataJan arumda .-. 
1lee klnft.m!m=fUr. Bunan Dete • 

~ JapılcJISJ heodı •albı detUae 
• cutal•r.a ılGDile ptlril•ıü 
......... ~ol· 
... lau.al dAlaflldtdir. BIQl)lll 
memurlar• trende ba patalana 
l&b.lplerlnt bulamayuıca açm1tlar 

" lolerbide ........... 
lektrlk pWeri ve ıllphelert Türk• 
len tnelll etmek bere Jra•tea 
ba1lldalu tahmin edilm eak1 Tlrk 
1Uettlerl bul1Uldufanu a&mlf • 
lenllr. 

aeadet, lkbael çanta11 tqJJ'U1 

... 111"1ardaa BmbarJ'nla ~ta71 

........ bir botlata atmak IRll'f

tl1'8 ~ cearet " eotuıı
kaalddrt.aıa a1ta1111e ~-

Bu çantada buhma1I bat&J78, 
mllteh .. .ıar tarafmclaa tetkik e-
4lldlkten eoen hnu ll&ldbtte 
trlnltro tolueee,• dol9 Qn-etll 
bir ..... oldtlfa .... fdmltu'. 

iki yangın 
.,....,....at,..... oı. 

..... .......... blrlll la katlı b1r 
nlD taanaınu )'anlll&U ne aetlce. 
lnmfttjr • 

Bu 1Uıllllar TabbDde " o •• 
1dl4alıda olmattv. Tablmdtkl 
,....., ~ aohlmda 
..,. - , ..... alt 8 ........ 
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................ ,. etaed• 
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meyJuua ...... ,...... ft t ...... 
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15 MART 1941 

Posta pulunu ne zaman ve 
kim f cat etti ? 

Biç merak ettin1z mi, posta 1 !ngiltereden sonra posta pulu· 
puUan ne vakittenbeıi kullanıl· 1 nu Fransa kultanmıya bqlam11-
!Uktadır. tır. 1841 senesinde meclise posta 

Bugilnktl §ekliyle posta pulu iduesi kurulması teklif olunmuş 
bir lngUiz icadıdır. Fak.ıt posta ve postanın pul ile i<larcsi keyfi
itini dilfllnen ilk adanı İngiliz yeti tam dört e:ene mecliste kal
detil. Franaızdı • Elde edilen dıktnn sonra 1848 de kabul olun· 
maJQmata göre dllnyada ilk ola· m~tur. 

rak Fransız parlamentosundan 
mebua Velayer 1653 senesinde 
Pariate küçük bir posta ( dah ill 
po.ta) tesil!I ve uzak yerler için 
kutular yapmak mUsaadesini al
mıştır. Masrafları korumalı; için 
Velayer mektubu gönderenin ve-

tG n:cıaedalı 

li ur-ana dizildi 
Amsterdam, H (A.A.) - D.N.L 

n mektup gönderilenin muay- Holanda m·ntaka:sı asken ku· 
yen bir para venne!ini esas ola· mandnnhğı b'Jdlrlyor: 
rak ortaya atml§tır. Hatta pos· ! Boıgunculuk, tethl!'J f&ali)•eti ve 
ta lnıtulanna mektup atanlara casus ~şkJIAtla~a me~p olma 
_.. panemı da. birlikte atıyor· suc,:ları ile La.hey de mı,ıbaxeme o-...-- l lunarak 13 martta idama mahküm 
lardı. edilen 18 Holandalıdnn 15 f kur· 

Bu iptidat bir usuldfi. Demin §1_1Jl& di~lm~tir. Hama mahkum f'· 
dılen cUğer 3 Hollandnlmm ce:u. 

cJe kaydettik. Posta pullarmı bu- m askeri kurnandanlıkça mlie!:ıbet 
sUnkti tekJiyle ortaya atan Rov- , kürek cozıurna ı;cvrllml13tir. 
lancl Bil lMlinde bir İngilizdir. 
Bur ldmseler de posta pulunu 
1 al eden ada.mm lngiliz olduğu
n kabul eder, fak at isminin Rov 
laad Bil değil. Ceymis ŞaJver ol
«hlfunu iddia ederler. 

llucit hangisi olursa olsun mu
haldWt olan bir şey varsa o da 
ba leadm bundan tanı 101 sene 
ene1 1840 da !ngilterede icat o
lunduğu ve o gUnde~ de her
bt tar&-ından kullanıldığıdır. 

Temail 
Beyoğlu HaJke\ltade.; 
1 - U.J.IU Cumart.MI ,.,, Mat 

20 de Temsil Şubemiz "'Beyu Bay. 
kuf., pl!•cainl temnı edecektir. 

2 - 16.8.IHı Pazar gUnU ... t 14.80 
da ~"il Şubemiz •'Beya11 Baykı.ıf . 
p!yeauıt teımrı edecektJr. 

1 - Her iki TeınBile alt dıwetiyele· 

rtn Ev Mildllr10ıtındeıı alusmıurı r:fcıı 

ohmu1'. 

RAB I!: R-Abam ~ 

ilkbahar 
sDpr·zıeri 

A1ma.nyanın. Bitler ve Gc• 
ringten sonra UçUncU eahsiyeti 
H. Rudolf Hees 10 şubat 1. .ri. 
hinde, Brealav'da verdiği nutuk.. 
ta ~unları söylemişti: 

"İngilizler ken:Ulerine, bu SÜP 
kftt devresinde, neler hazırlan.. 
dığmı tahmin edemezler!' ' 

İngilizlerde buna. cevap verdi 
ler: 

" Almanlarm yapacakları her 
hangi bir taaruza haz.ırız'' ! . .. ~ 

tık bahar yaklaşıyor; herkesi 
bir düşüncedir aldı: "Acaba 
harp, ne gibi vasıtalarla, ne g • 
bi yeni silahlarla hızlandmJ· • 
cak?'' 
1918 harbınden pek çok f ar1'· 

h olan l9i0 harbi. 1941 de :ne 
gibi yeni bir manzaraya bürüne• 
cek. 
Muhasım devletlerin erkanı 

harbiyeleri, lngaizlerin ''lnteF. 
cins servis" i ve Almanlann 
"ikinci bürosu", birii:>irinin sn• 
]arını elde etmek için büyük 
gayretler sarf ediyorlar. Bu harp 
dramatik ve heyecanlı fi:..:..· 
ve kafa muharebesidir. .... 

J - PLANôRI.1ER 
Bir İngiliz askeri mUnekki<li 

dıyor ki: 
- İngiltere, büyük kUtleler 

halinde. top, tayyare, tank ve 
planörlerle taaXTUza uğrayacak· 

t.Jr. 
Planör, harpten evvel, Alman_ 

ya ve Sovyct Rusya.da binlerce 
Amatöriln spor nevinden, meş
galeleriydi. Plinör, bir tayyare
nin arkaı~ma bağlanarak u~ 1 \ 

Harpten evvel, Ingilizler, De
votin ve Virjinya tipindeki tay. 
yareleri uker nakletmek için 
hazırlamışlardı. Almanlara ge. 
linoe, onlar J. u. 52 J. U. 88 i 
kullandılar. Zira. bunlar sür'at.. 
!erinin azlığından dolayı elverif
li değillerdi. 

Bir fırkayı bin nakliye tayya· 
resi, bütUn teçhizatiylc, naklede. 
bilir. Mevzii müdafaa .kuvvetle.. 
ri, bunların kar§tsmda çok mÜ§· 
kül vaziyette kalır. Tayyareden 
indirilenleri JIU\.ğlQp edebilmek 
için tank ve zırhlı arabaların 

yardımı elzemdir. 
.... i. 

nt - UÇAN TANK 
Tayyare ile indirilen piyade

lerin himayesi için, onlarla. bir. 
likte tank ve zırhlı araba. da nak. 
letmek 18.zımdır. SovyeUcr ufak 
bir tankı, çok büyük bir tayya· 
-nin tekerlekleri araema bağ
lamak suretiyle nakletmek tec
rilbesini yapmışlardır. 
Görlinüşte t>Mit olan bu §ekil 

tatbiki kolay bir mesele değil.. 
dir. Zira bu bir yük, bir ağırlık 
meselesidir. Tayyare tarafından 
indirilecek bir tankın ha.fi! oL 
ması, hafif olunea da zırhın inCQ 
bulunması iktiza eder. ~a
fih böyle bir tank hiç olmazsa 
otomatik silfıhlara galebe Gala
bilir. Uga.n tank imali ise ga)Ti 
mtimkün bir §eY değildir. 

• • • 
lV - YÜZEN TANK 
Tanklar henUz uçmaya başla

manuşlarsada yüzmeğ~ h~n.. 
mı§tır. 

••••••••••••ili••• ••••••• metreye kadar yükselir. ve ora_ 1 .... dan sa.bit kanatlan sayesinde 
Tellltkelerin heyecan". Afkm 118J4t ••• Jdualğln bayat verd.IR'l bUytık film: j kendi ba§ına bırakılır; planör 

Sovyet Rusya, hem karada 
hem denizde harekete geçen sa. 
yısız tanklar imal etmiş bulun· 
makta.dır. "Amfibi'' ismi verilen 
bu tanklar bugün Sovyet ordu
sunda yer alm13 bulunmaktadır. 

Amerikalılar da "Amfibi" 
tanklarını icat ~lerse de 
bunları orduda kullanacakları 
yerde filmlerde teşhir etmeği 

tercih etmi~ görUnmektedirler. BUGU-"N LAA LE Sı"nemasında havada saatlerce süzülür ve bir ini§ Bahası seçerek yere konar. 
Tayyareler yedeklerine bir tek 

planör aldıktan gibi fa.zWtını da 

HUSA...,. AŞKI alabilirler. 
~ Çift kanatlı ufak bir Btther 

Yungma.n tayyaresi, altı plAnörü 
şeklinde ve üc:erli iki parçayı ye.. 

Holllnda.. bol nehirli blr yer 
olduğu halde Almanlar .Amfibi 
tanktan kullanmamı§lardır. 

Fakat bu, ileride kulla.mnıya. 
caklanna dair bir delil sayıla. Budapqtenln rOya dolu ııab1.lcrlnde )'&pıı&n eaı ~1 qk v11 ıatırab 

roa:ıaııı. •• 
DiKKAT: lk1 HARP ju!1!Alı birden: 

l - TORKÇE BR1TtŞ P.A.RAMUNT JUR?UL'da: Amerika pilot.. 
ı.n tıı.g'Jterede bava akn•lann& karşı mUda!aa • ParqUtçUlere kar. 

il bUU'llk. 

3 - RUMCA YUNAN JURNALDA: Yunaıı. ltaıyan topçıı düel
loW, cephelere akm • l'W16n erkbıh&rbfyut it ba§mda. 

Bagttn saat 1 ve 2.30 da tcıulllllJ matine. 

değine alabilir. Tayyareden ayrıl maz. 
malan icabettiği zamnn önce be-
şin ile altıncı sonra dördilncü ile Ne yazıkki Amfibi tankı da 
UçUncü vedaha sonrada ikinci ile uçan tank gibi ince .zırhlı olmak 
birinci plAnör bırakılır; hava.da mecburiyetindedir. 
süzUlmeye başlarlar. Rusların Amfibileri Uç buçuk 

1 
Nazar! bakımdan tetkik eder- tonluktur. Amerikahla,. ise 22 

sek, Man§ sahillerine tayyare tonluk Amfibi tanktan imal et.. 
yedeğinde sayısız pl.8.nör getir_ mek üzeredirler. Düşman sahili. 

••••••••••••••••ılı•••• mek hiçte mUskül değildir. A- ne cıkacak olan bir Amfibi tan.. 

il••••••••••••••••••••••.. vantajlan, ses çıkarmamaları ve kı, tank dafi topu ve dil§lllan 

BUGON 
• yere indikleri zaman sür'a.tleri- tanklarma karşı dayanmak mec-

nin 40 ve 60 kilometre arasında buriyetindedir. 

iPEK 
SINEMAS NDA 

·~·:. 
• • • • . . 

• • • • • • • • ••••• 

AŞK .. lhtiı'N ve he)"eCUlı aaJmelerle 

dolu BuYOK BlR lUCEIU 

SON GEçiT 
Büyük Fransız filmi 

Bafl'Ollerde: FERNAND GRAVEY .. OOR1NNE LUCHAlRE 
aynca en aon ı:eJen foka c!Unys h&vadı.lerl 

BUGUN SARAY Sinemasında 
"Çam aakw,, fllmlnln 'u.l:ramaıu, en !azla dokunaklı 1Jldmı 

ANN SOTBEBN 
BOttln rekorları, yakıcı thUraslarla dolu ve ya1nıa 8.§kı için )'&fı;vazı 
a.. kadmm macuamu tarnr edeli 

ÇAM SAKIZI KO~GODA 
'l'a ve orijln&l !Uminde kın)'01'. 

ııt.vetcı: WALT Dl6NEY'ln renkli JltKJCY KAUI mmi •••••I Bugtın saat ı de tr.ızUAUı ınaUae • •••••• . . ~ 

Bugun T AKSiM sınamasında 
1 ..,... ftlraden mtlrMkt p mll9tıeeaa propm jJlır ...... 

1-ZANZIBAR 
Seneııln eıı mt;Uıif Macera w MFIUllefl filmi 

2-Çılgın gençlik 
1 ıenı dannn k'acledUditln: c6recek91nls. MJ9lı lılr A911 .... 

. .. . -

olmasıdır; planörler bu suretle, (Sonu yarm) 

herhangi arızalı bir toprakla 1 
temasa geıscıer bne (baltiı gece. H A a E R · i r 
lerl) f!Ur'atlerinin azlığı dolayı· 

siyle bir kauuım öntlne ~~ebi- b u 1 rn a c ast 
lir veya kazayı hafifletebılirler. 

Bunun mUşkill~tı. sayısız; pilot 
yeti§tirmek mecburiyetidir; zira 
pl~örleri kullanacak adam la .. 
zımdır. Bu adamları yetiştirmek 
zamana. mütevakkıf hr. 

Bugün de. hava ordulannda 
eksikliği hissedilen, pilotlardır ... .... 

n-NAKLIYE 
TAYY ARELERI 

Nakliye tayyareleri 9 nisan 
19.0 tarihinde, ilk de.fa kullanıl· 

dı. 9 ni!ail eabahı, kocaman iki 
Alınan tayyaresi Oslo haw 
meydanına kondu. B utayyare

lerden iki kıt'a asker çrktı; ma.. 

1 
kineli tu.tenlderi aayesinde ~ava 
meydanına kolayca hakim oldu
lar. 

Biraz sonra, lbf-.ş dakikalık fa. 
sılarla, aayısIE nakliye tayyal'e9 
!eri görlildü ve sahayı piyade
lerle doldurdu. 

1 Nakliye tayyareleri 10 mayıs. 
ta Hollandada daha faal bir rol 
oynamağa başladılar. 

1 Nakliye tayyareleri toprağa 
inmek mecburivetinde değildir. 
Ta~ıdığı piyadeler, tayyareden 
par&§iltle atlarlar. Hepııi hafif 
makineli veya otomatik si.Wı. 
larla mUcehhezdir. 

r~ :::::+--ı~-
1 i--lı--+-

:r 
8 
9 

8oltlln ıııata: 

1 - Tramvay duraklarmda çok 
raatgeldlğtnlz kllçt\k eenattan o(mU. 
rekkep kelime) 2 - Parmaklı oımY• 
lann:h.n birinde hiçbir teY yok. (mil. 
~kkek kelime), geçınl!f. ti - Blr ada. 
muı fikir ve 1çWıadı, eakl bir Tllrk 
kabll~. 4 - Mahkemeden alınır. te. 
ml%l:C'f ortadan kaldln.n. 6 - Sıkı.. 
§Ik. t;t'lıre hareketleri, e - Bcm:un-.ı 

vermemek. aıfat edaU, T - Vazıh, 
güzel, yenecek ,eylerden, • 8 - Cem 
edatı, çalı11can bir bayvaıı. 9 - Arap 
ça (l.nAD,. bir ciu kUrk. 10 - Btr 
yenıı,ın ha.mı, ~ leaetbl\ te. 
mlnedenlerden. 11 - ı.taııbulda bir 
semt. hlJe, 

Yukan'lan aoatt: 
ı - AYdıet eden (mllrelı:kep aume) 

2 - 1'eblatte oldufu gibi. Yn•• 1etu 
da yq&ml§ eski Tllrlılertn Ni1ı1ı1r1. • 
- Blrlnf g!Jrmefe gitmek, arapga 
(116Ymell)0 t - JIUıl, ~ 1 - ÇDı.. 

Hallraları yazan· ,Atçı Dede ıbraldm Ee! 
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Yollarda şeyh ve derviş kıyafeti emniyette· 
min eder - On bin kuruşluk senedi mahsus -
Trabzon valisi izzet Paşa - Padişahın gözünden 
düten bir odalığa eski mevkiini kazandıran §CY· 

he bir konak hediye edilir. 

Bu sıralarda bazı aıle vukua· 
tını kısaca kaydedelim. Babamı, 
karım ve oğlu ile beraber Erzin
cana getirttim. Erzincanda, bir 
kız çocuğu ile tare bir dul bula
rak babamı üçün.en defa olarak 
evlendirdim. Benim bir ikinci oğ· 
lum oldu, admı Salih koyduk. 
Babamın 1stanbulda bırakm~ 
olduğu ikinci haremi de "ya gel
sin, ya beni bıraksın" diye Babı· 
filiye arize veııniB. Erzurum 
valisine emlrname gelip vilayet
ten dördünci.l ordu müşirliğmP. 
yazılmış. Abdillkerim paşa da 
bana irade buyurdu. 

Akşam şeyh efendimıze mese· 
leyi arı.ettim. Bunun batlı ve 
validemi de allp Erzincana gctlr
mek üzere benim lstanbu~a git· 
mekliğime karar verdik. Abdili· 
kerim paşa kırk beş gUn izin 
verdi. L8.kin şuraya buraya bir 
hayli borcum vardr. Eu borç; ev
velce haremımi:ı "e a:ıamın ls
tanbula gitmesi. S-Onra bnbamm 
ve harembıın l~rzincana gelme
si, babamın evlenmesi maddesi. 
benim de aşk ve mubabl>etle ak
çe ve mal gözümde olmayıp yağ
madır alan alsın diye harman 
savurmam yiizünden olmuştu. 

Şeyh efendi: "Bu borç size 
manevi bir zincirdir. A8la terak
ki edemezsiniz. Ant'a.k maaş ve 
tayinatıruzdan bunun için bir 
miktar şey hıra.km!" dedi. On 
bin kuruş kadar hazinede bir 
al&cağım vardı. lstanbulda da 
babamın bir hayli borcu "ardı. 
Onun da ödenmesi Jfı?.nndı. 

Bırakacağı kadının nikfilı ve 
nafakası gibi şeylere de para la· 
zımdı. Bu on bin kuruşu onlara 
ayırarak benim borçlarım haliy
Je kaldL O zaman ha%inede 
para. buhmmadığmdan on bin 
kuru§ için Trabzon mal müdür
lüğüne bir senedi mahsus almdı. 
Bir mekkAre hayvanına binerek 
bir başnna Trabzana hareket et
tim. 

Pantalon, sato ve f ~ hurç'a 
koyup, başımda 8.rakiye Ur.erine 
bevaz sarık ve uzun entari üze
riıie ma.şJi.h ile hayvana bindim. 
Trabzona. bir sabah erkenden 
vasıl oldum. Sevk memuru bin· 
ba.,.cn İbrahim efendiyi bulup: 
"Azizim, bir gUn evvelce bizi bu
radan tstanbula aşrrmah!" de
dim. "Bu akı::nm üzeri kalkacak 
Nemçe postası vardrrl'' dedi. 
Ben: "Tamam, dedim, lfil<in on 
bin kuruşluk senedi mahsus var
dır, bunun çaresi? . .'' tbrahim e
fendi: "Buyur, berabcrec vali 
beyeefndfye gidelim .. Şimdi güm 
riiğe havale alıp <ıradan hemen 
alırız.." dedi. Hemen hüklımete 
gitti. O zaman Trab7,on valisi 
olan İzzet pas.ı.mn odıısmn gir
dik. 

Binbaşı Ibrahlm efendi ktya· 
!etimden ziyadesivle sıkılıp: 
''Pantalon, sato ve fesinizi giy
seniz iyi olur!.." demişti. Ben o
ralı olmamıştım. Arakiye ve 
maşl&h ile gittim. Vali paşa 
Dördüncüordu mUşlrinin tahri
ratrnı okudu: .. Ruznamcd lb
rahim efendi nerede?" dedi. 
'Binbaşı beni gösterdi. Vali ba· 
na göz ucuyla bakarak tahriratı 
tekrar okudu: ''Canım eefndim •• 
Ben nıznamçecl efendfvi eoru· 
yorum!'' diye tekrar etti. 

Bunun Uzerine lbralıim efen• 
dJ: "Efendim .. Ruznameci efen-

cukla.mı. ve bazı bUytlklerin blr oyun 
catı, oturulacak ,.erlerden biri e -
Bir ha)'\'llD, bir Rum kadmm lmn1. 

'l - Ye§llllk, 8 - Yeni dUnya, kuru 
pmen, 1 - Gnne,tn doğduJu Jel', t. 
natçı, J() - Katkuya clftl'llldakf bir 
,-erhı vat.anda§lan, alfabede bir har. 
tın okuııuıu, ıı - lru dilinde- <lyf) 

7&}an. 

Z1 nu......aı ... rhn•mnm lıalU: 
ı - Çenesidll§ilk, 2 - Obur, I.A§e. 

A. a - Burak, Mllrur, ' - Ab. 1ıııled, 
Ki, l, t5 - Nll§ide, Ekin, 6 - ne, U. 
._, c, 'l - Sfn, Adamak, 8 - Erifen, 
Kaba, t - v. Serab, c, z. 10 - • 
lAm. Salata, 11 - Nana, lman. 

di bu zattır .. Kendileri dcrviş
lerdendir. Derviş elbisesine 7.1-

yadesiyle muhabbetlerı vardır. 
Bu hali ile de böyle elbise i ~ 
bu1unmuBlar· Huzuru aliycni:.c 
acele ile geldiler. Vakit bulup da 
hıırç'dan elbiselerini çıkarıp 
yemediler.'' dedi. tzu.t pasa ba
n.'\ dikkatle bakb: "Hüdo. hakl ı 
için fevkalade sıkıldım .. HürmPt 
te kusur ettim.. Rica ederim, 
böyle elbise il~ gez.meyiniz. Cüm
lemiz derviş mizaçlıyız. Bu 
blS<'nin dervişJlğe ne zararı var
dır .. " dediler. füjfat edip ~n 
larına aldılar. Derhal gümrUğo 
havale ilmühaberi yazdrrdıl3r. 
Ben de vali pa.~dan cok sıkıl
dnn. Ne çare. küstahlık oldu 'bir 
kere ... 

Hemen gıdi pparaları aldım. 
İkindiden sonra vapura binerek 
1stanbula hareket ettim. 

Defterdar Halet beyefendi, 
Rusya. seferi heeaplarmm görül
mesine memur komi.iyonun reisi 
idi. Validemi ve akrabaları ziya
retten sonra kendilerini gidip 
gördilm. Beni görilnce, sevincin· 
den odanın ortrumıa kadar k~a· 
rak boynuna sarıldı. Erzinca..ıa 
dönünceye ka.doar biç ibir yerde 
kalamıyacağnnı bildirdi. Kendi
lerine §eyh eefndimizin selfı.."ll1"· 
rını getirmistim. Fehmi efcm:ı: 

"Halet beyefendi ile beraber Er 
zununlu Şeyh Hasan efendiyi zi 
yaret edip selfunn götürün, ora
dan Eyüpte Mlicazibullahtan 
Haşim Babayı ziya.T<'t edin, ken· 
disi filemi hayret ve cezbede
dir, bir şey söylemeyin, ne söy· 
terse dinleyin" diye tenbıh et 
mişti. Ancak gündüzleri vnlid 
mf ziyaret ediyordum, yol ha7uf 
lığına. bakıyorduk. 

Erzurumlu Şeyh Hüscyın · 
f endinni konaklan Ayasof}'"a ca 
miişerifi ittisalinde, yol tlzcrin· 
de bir bUylik konak idi. Bu ko 
nak, Sultan AbdUlmectt hazret· 
lerinin ikballerinden Codalıkla 
rmdan) bir kadm tarafından 3.

lmıp şeyhe hediy~ l'dilmişti. ro
ka •esi şöyledir: 

Padişa.hm bu kadma alakası 
vardı. Fakat her nasılsa bir va.· 
kit kendisinden soğumuş. l{adm 
kendisini tekrar sevdirmek icin 
hocalara, şuraya, buraya düş
mfiş.. Bir fayda göl'MI1em1s.. O 
zamanlar Şeyh Hü..qeyin efendi 
de İsta.nbula. yeni gelmiş. Süley
manlye tarafmda bir zntm kon:' 
fmda misafir imi§. Bum.t hııber 
alıp ora.ya gitmi~. Keyfiyeti srvıh 
hazretlerine anetmic:ı. Hüs<"' · .. 
efendi: ''Biz 6vle nfısha Y .,. 
okur, üfler fje'\iılerden <le~ • 
Bir kalender fakiriz, bir dı:>"1-
şiz.'' diyerek kabul buyurmamış
lar. Konak sahibi ta.rafındnn da 
rica olununca kadını huzurlannn. 
çağmnı§: ''Biz öyle n\lsha bil· 
meyiz.. Ancak biz meüer bir na-
zardır .. Havdi git ... Sarnyda. za
tı şahane şimdi sizi arryor! .. " 
demesi Uzerlne, hatun bu sö~cn 
bir şe yanlamaYJl> l!larayn. giclcr· 
ken yolda, baltacılarm her biri 
birer hayvan UT.erinde stir'etle 
kaııJllaşını~lar: ''Amen <'fendinı 
Zatı şahane acele sizi soruycı1 

larml§ .. " demişler. Kadın sarny 
gelip huzuru şahaneye çıkmı~. 
AbdU1mecit Ranm eski alfı.kr.ı= 
on misli ,..ıyadc olmuş.. Kndır 
ertesi gtın hemen Hfüıeyin efen 
dinin huzuruna ~lmlş .. Ayaklc.ı 
nna kapanıp ynlvat'1!1ış, AYasc. 
yadaki kona~ı altp $e}'h lIUs 
yin efendive hedivc <'bnişlcr .. 

Defterdar Halet beyefendi Jl 
kendisini erkenden zivaret ettik 
Alt katta bir ufak odada oturu 
yorlardı. Kendisi ufak bir f'rk ıı 
minderinde idi Yul<ıın mindeJ 
003t:an'ba3a her cinsten dohnuq 
tu: Paşa mazUli. venkeri eki ı 
bektaşi f ıkaraın, boca ef endil<'r 
kalenderler zUmretı1I.. Sanki r.efi
nei Nuh gibi. Şeyhin ba.'fll"..dnk 
sarık gayri muntazam .. Abanı 
yakam bir tanı.!~ l!itnııcı .. Uo<"r 
açrk bir perip.n halde otunı 
Yo$ 
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Futbol grun 
birincilikleri 

Bu yıl futbol grup blrincilikfo
rl.ne 20 nisan pazar giinft bııı,lana
ı-s ktır. Mfi!ııah3kıılara meV!im zar
fm<fa hirlnclllğ'ini yaomış olan böl 
S?talertn ııe.r•mlyon takmılan iı•tiraı< 
edPcolclerdir. 
Gtım mÜ!-'!ı'lh<ıkıılıınn1 kHin1eT bi

ri id:ırecl olmak Uzerto 17 kişi ile 
i<>ti....-..!c- ort"<•eklerdir. Bu mtis:ıba 
knlttr hcil~ıı terbives1 ızencl dirı>k
tnrJiili-U tarafmdan tavin olunan 
komL~rlE-r tarafmdım fdare oluna.. 
ca.kt'l'. Grıın birincilifini kazanan 
~lı:mılnt', futbol federas~·onu tara
fmdan l:!'lıin ohınacak t,.rih ve nıa.
balde (Ankaro, 1.etanhul, lrmir) 
Mtg-~ birincilerinin de lc;t lrakile 
TUrkf~·e şampiyonluk mü~nbnlcala
n yapılnrı~+Tl'. 

Liseler Voleybol 
müsabakaları 

Erkok füıelerl voleybol mlisa
bü:alanna diin Beyoğlu ve Emin
ann h11The\•leıi salonlarında devam 
edllm~tlr. 

9,.~ni'Pltt haTk~inde: 
GünOn bl:inci mü'!a'bnkaı::mr Da

:oll.,afıı'ltıı - Knbatn.~ takmılan 
Y'rtMl'l?ııla'r' vP. Dnril~nfaltt11ılar 15 -
:J3. 15 • 12 S!'nlfp ~elmlslerdir. 

tkinef kıtrntlattmada bölgP. sanat 
ıftulu Isrlt liı1~t taktmmı 15 • 6. 
115 - 1 Vt"nmistir. 

F.mlnönft hıdke'\indf!: 
Birinci ml\ınbfl'kayı Şi!1li Terak

ld • Erlı:ek Muallim yanmı~lar ve 
ŞieU "'"•n.kki Hi - 6, 15 • 8 galip 
gt"l"ıic:tir. 

tkinci mfiPP.bıı.ltadıı da Vefa Pcr
tevn.i'ı.·ı-le 15 - 6, :1.6 - 1 ! galip 
gelmiF,tir. 

1 kinci küme maçlan 
lstnftbnl fntbo1 aianlrğmdan: 
16. 3. 941 tarihinde yapılacak 

ikinci kfunP. Uk maçlan. 
F~~rhı\lır.e Htadı: 
S8.3t 12 Fenerydma.z - Galata 

:sı~lcr. lt:ıkem Muhtar, yuı. ha
kenı1f":'i Zinı. Nihat. 

Sn r" M ~;~n. Gilueş - ll"en"köy 
hakE> ·ı ..,arnih Duran.~y. Yan ha
kAm1(>rl Fı>rlclun Kılıç. Fıızıl. 

Dörtler kupaıı maçları 
Saat 14.30 Fencrb:ı.hce - tst. 

~pot' hakem Şazi Tezcan, yan ha
lt,.,..., ı.,..; F'a .. ef. Nec:3et. 

Saat 16 30 G. Sanın - Bt?şik
~ hakl"m Ahmet Adem, yan hn
kemle1i P.ahıı.ttin . Muzaffer. 

knt ona en ufak f."OCuklar bile 
abla derdi. Bu kaba, doğru, 

diirü~t sö:.r, söylemesini bHmiyen 
bahçivan ne gözü kör adat .dı. 

- Mit.hrtt bey evdeler mi? 
- Kiın geldi, diyeceğiz'! 
- Sa.dece bir eski dost, der. 

sin. 

Genç bahc;ivan, ök<'.esi bas'k 
esk1 p~puçlaı:mı sUrüyerek .is-
tekgiz bir tavırla eve do~ru 

yüri"dü. 
,Feride de ağır ağır onu takip 

ettiği i~in g"ni~ penceresi bah. 
çcye a~ık bır safonun ör.ünde j 
durıiu~unu ve ic<>ri ginneden o
radan ~esl 'ndi~ini dıı~du: 

- Beyefendi. 
- !. ... 
- Bır hıuımı geldi, si:ô gör

mek istivı;r. Ha.yır efo:.dim. is. 

T opkapı klübünun 
kongresi 

Topkapı Spor kulUbündt>n: 
Kulübiimüzün korıP,Tcsi 20 t;:) , 

941 perFfmbe ~ünü saat 20.30 
da kulüb l>inıı~rnda y;:ını ' ·rın. 
dan ~Z" lanmızrn te::>riflcrini ~ica 
ederi;~. 1\ fozk(ır tonl~ntrda ekse 
yet olmaaı~ı takdirde 2~ , 
p~7.ar ~li nii sa,;t ırı.3o da kon!7C 
?JHJ tor,ı~ıı ae-:..:;ı :'·irıci bir ilı n 2 

malı-ıl kalmEt mak frı:€'re şavın ? 

z.ıl :ırımıza 1• rzulunı.:r. · 

ikinci küme maçları 
İstanbul fııtboJ njanlığıı .; .. m: 
16 mart pazar günü yapılac<~ -

ikinci küme Iik maçtan. 
f'enerbalH,'C stadrnda: 
Saat 12 Feneı-y1lmaz - Galata 

geneler. 
Hakem l\1t "ıtar. Yan h1kenıi: 

Zh-a ve Nihad. 
Saat 14 Feriköy - Şişli. H!!~:em 

~mnih. Yan hakemi: Ferid.. , 
Fazıl. 

Hususi maçlar 
Beykoz, Şişli l'e Beyoğlııapor kJUp. 

lert a?1tlarında entqanık husu~ blr 

m!\lJl.ı.mı.ka tertip etml§lerdtr. tk.J de\Tt 

devam edecek bu maçlar Şeref ııta.. 

dında oynanacaktır. 

Bir ceza 
Bı.."'ÇOk k.Jüplere kaydedilmek Uzer? 

mtıracaat etmiş bulunan tstaııbul.'lpo. 
run ınerkezmııavinJ Rllı;ıt1lye lııtanbuı 

mmtalUlsı en.il heyeti 45 gUn boy. 
kot veun!şllr. 

:ı·c~ · , .;.... . '' '' ···ı· · ·-ı·· ··:, . 
-r,~.KaG (lJ .. ;E-~ 
~- ·-·~-- ·. -

15.3.1941 
8.0S Ajan!! 
8.18 Uaflt 

progral:d 
UO Ziraat 

takvimi 
8-15 ProA'ramn:ı 

d~·:runı 

8.46 \'emek 
Us~ 

U.M THrkc;e 
plllklar 

IS.&@ Ajamı 
,H.05 Proı:"'"'"" 

devanu 
H.%0 Rl)'RM-tienm 

hnr bando.sa 
15.00 OYW'rrot 

tınr1nlan 

15.30 Kon-.er 
lll.03 Car. 

orke-ı.tra.J 

18.40 Halk 
ttirktilert 

19.00 Konn,ma 
19.U Hafit 

şarkılar 
19.3-0 Ajıut• 
lfUS Me:vdaa 

ta'!!lı 
:!fl.15 Radye 

ga7.et~ 

20.u Et'""°"H 
'-'ark dar 

ıt.13 l\onu,ma 
2Ul0 Orlit"!l1ra 
2%.SO Ajıınıı 

~mema ve f ıyatroıar 
Şehir Tiyatro'u fi 
Tepet~ı;ı dram kı8mmda 
Ak,am 6-"lAt %0,SO d11 , 

Meşaleıler 
:f. • .. 

lııtlldlU t'IMldtw ile medl "'""""da 
Glirıdill' 1 l te ÇOCUK O\'Ul\ () 

Ak,am ıo.so dn: 

Paşa Hazretle..-i 
B"' cUD C'lşedt" onruk wauılll.uot 

~n bllt!'t verUlr 
~yaat. UUell, Aksara~ Şebreınl 

m ve l'opkapzya otobU. t.11"l&in r>lwı 

mu:;ıtur. 

--0-

Raşit Rıza Tiyatrosu 

* 
14 :'.1-lıut l'uma t ;slmdar 

11.\.LE ~inPmR .. mı.l:a 
BOBSTlL 

(omedJ s. r. TUT. ~o~ 

--o-
Beyoğlu Halk Sineması 

Hwpin m&tiııe J ı dP., Gece I! de: 
1 - ~ocuk Hmlfılnn. IArf'J Ha.rdl 
ı - Motonun ı·cminL 
!I - Ren~ll MlkL 

mini söylemedi.. Bir ~ki ahba-
bm olabilir eft1ndim. Belki rab. I Doktor A. EmanueHdi 
metli valdcnizin 1<0mşularından SlrkectdC'kt muııyenehıuıesttı.!tı 

b. "d' y lı l k" 1.stJmllı.kl dolayısilı! ayni sıra1a 
ırı ır. aş . ama süsü. Pe 1 

• . . . . . .. Mt"?rkez Lokantası 117.erine mılc-
b<>y!Jll, b:luım 7.:ıten. s•zın oyle- ıetmlşUr • •••••• 
lerinden h~l:.rnmadığmm. P~k 1 

m~şı;uldür. Şimdi kimgeyj kabul --.iiiiii-.-.-1111-.-... - 111-.-.----. '·d. ı . ı...am tt-•-., etnnyeee,.. cnm o ur mu? 1 ııır 
B~1ıç· ... :ru.ı g01,m. ('r.:ri rli)nme- Dr. /( emal Ouan 

ğe hazlrl:ınırkcn ilfıve etti: 
- Bu C:C'lP l<:tr-Jnfillerinıiz }'("k 

gıj7;..!l olar~~a benziyor be~·im, 

t'Ok ku 'Vf"Ui nııı.c:aaHah. Yatak 
öııünJeki 

it 'rı-r yollan hastahl< 
ları mütehassısı 

•ıu,_ Pa ·uı Uı.t1' •Nıatıvsı· 

... f"\f't?- • - .. ı. ı Uts! 

T els!z Muhabere mamuru ahnacak 
Devlet Meteoroıoıı işleri Umum 111. 

dtlrllllnden : 
Devlet meteoroloji l§lerl u:num. mDdürUlğtl meteoroloji ıatuyonlarmda 

çal~brılma.k ve 80..90 Ura aylık üı:ret verilmek suretile &§ağıda )'8.Zl1ı §art. 
ıar dairesinde 5 telalz muhabere memunı a.lmacakbr. 

. 1 - Türk olma.aı. 

2 - Alınacak telsiz muhabere memurlarmaı en az orta yeya ortame~ 
be muadil tahatl görınüf o.ıman. 

3 - Askerliğini yııpmı§ olmam. 
( - Ecnebl bir kadmla e9U olmamam.. 
5 - Dakikada 100 kellme almaJr ve 100 keıİ~e nrmek, dakikada 15 

;ruplu bir şiire telgrafını almak ve yazmak, beynelmilel muhabere U.8UJ ve 
ve kaidelerini bllmek, telsiz clh&zlıı.n ve t:eferrüab hakkmda amell ve na.zart 
tam bilgiye malik olduğunu !.sbat etmesi. 

6 - En 9012 çalıştığı mUeasesenln tezkiye varakasmı bam.il olmam ~rt. 
tır. 

1 - Yapılacak imtihanda muV&ttak olm~ 
Müracaat istidıılarma bağlaııl\Cak vesikalar şunlrdrr: ?l."Utuıı hUvlyet cüz. 

dnı, dJploma veya. tasdikname. askerlik voestkası, polisten tasdikli lYi huy kA.. 
ğldı, ıııhbat rnporu, çiçek aşı klfıdı, evli o!anlann evlenme cüzdanı ve en eon 
çekilml.f 6 adet veelkaltk totoğratla.rlle en son 31 mart P41 tarihine kadar 
mllracaat etmeleri. (12!&7) (1735• 

f lstanlu Levazım amir\iğındı• vırııe-;-ı L narıcı askeri kıtıab ııAniarı _I 
Beher çlltJne tai.ımln edilen !iya.u 600 kuruş olan 3000 çift fotJn pazar. 

tıkla eatm almacakUr. T:ı.hmın tutan 18.000 lira kaU teminatı pazarlıktan 
sonra takarrür edecek !ıyat Uzerlntten Yüzde 15 alınacaktır. thale"i 19.3.941 
çarşamba günü saat 1 5te Af.)l'onda askeri satmalma komisyonunda yapıla.. 
caktır. Evsaf ve şarı.nnınesf Ankara, lstanbul Lv. Amirlikleri ve komisyonda 
görlllllr. Tallpler.n belll vakitte ı.:onıi.syona gelmeleri. (2llli) (1992) 

• • • 
Beher metteatne tahmin edilen fiyatı 632 ~ ol&n ıs.ooo metre gabar. 

din kum~ kapalı zarne ekıl!tmeye koı:ı.muştur. !halesi 2.t.941 çarpmba gU. 
no saat 11 de Ankara.da M.M.V. eatmaıma komisyonunda yapılacaktır. llk 
teminatı 5990 liradır. Evııa.ı 'Y'! ,artnameal 474 kurul!!a komisyondan alrnır. 

TaJipleriD kanun! vesikalarlle t"kllf mektuplarını ihale saatinden bir ııaat 

evvel komisyona verme.len. (2101J (19t7) 

• • • 
Aşağıda. mlltredatI y&.'!>lı ~ takmı nalbant takımı pazar!tkla satm alı. 

nacaktır. thalest 18.S.941 glinu saat U te Konyad& uker1 atmalına kom.I. 
yonunda yapılacaktır. Trıkarrtır ederek fiyat Uurinden ytlzde 15 temlnnt alı. 
nacaktır. Tallplerin belli vakitte kom:.ısyona ~Jmeler1. 

Bir nalbant taknnutda buluaaeak mllli'edat. 
Clruıl ... 
Perçin eökme bıçağı 
NaDama kerpeteni. 
'l'lnl&k bıçaA't 
A!'t&e tokmak 
Nallama çektçt 
Perçtn yun bıça&ı 
Renet l1ngiliı-.) 
Soğ\ık Ztmb&. 
Kıl ya~ap. 

Tırnak törptlııtl. 

adet 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'(2107) (1974) 

Soğuğa karşı 
tedbir alınız 
Yalnız sıkı giyinmek 

kafi değildir. C ebinizcle 
bir kaşe 

G R i P iN 

15 M X tt T 19tı 

Cıtütmekten mUtevelltt bq, c11,, adnle ağnlarlle kmklıfr ve emıınlln!" 
ka~ı en eerl, en kati tesirli W\çtır. 

• Llirtimaıula gfiade 1 adet almrr. Tnldltlerlnden tıakmmrz ve her yerıle 
pullu kutulan umrla .lsteylnlT.. 

• ., • ., • • ' • . ., ,. ' .. • : 14< ,;,;1,; .J!ı··~)' .... Jı. . 1".ıt., 

.\Qı • .- • c; :ı,.o .· +--ı 

Devlet Demiryollarfve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli {6400) Ura olan 20000 Kg . .Motör ve Dinamo yaM 
(20.3.1941) perşembe günü saat (15) on beite Haydarpaşa.da gar binası da .. 
llndek1 komisyon ta.rafmrJan kap:ıJı zar! ueulile satm alınacaktır. 

Bu l§e girmek istiyenlerfn HM) liralık muvakkat, teminat, kanunun w 
yizı ettiği vesikalarla birlikte teklltlerini muhtevi zarflarını aynı .gUn sa.at 
(U) on dörde kade..r komisyon reı!'liğiııe vermeleri lAzrmdır .. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıJmaktadU'. (12781 

* * * Muhamınen bedeH (7500) lira olan 250 ndet demir karyola (2ts.3 911) 
salt günü aat (15) on beşte Haydarp&§Qda gar binası dahlllndekl koml.<ı,,on 
tarafmdan kapalı zarf usullle aatm almacktır. 

Bu lfe girmek Uıtlyenlerin (:i62) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
kanunım tayin ettl#i vesikalarla teklinerlnJ ır.uhtevi zarflarını aym gQıı sa
at (U) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeler! Uı.zımdır. 

Bu* ait şartnameler koml8yondan para.oıız olarak da.ğıttlmaktadlr.(1680) 

• • • 
L f. 1941 tarihinden itibaren ana hat bta.syonlannda Avnıpa hattı 

l.ataayonlarma 't'e bilmukabele Avrupa hattı istasyonlarında ana hat tata&
yonarma meaajeri, aeyrl ııerl n seyri haflt doğru !.§ya nakliyatı kabul 
edilecektir. 

Doğru nakliyat mO.na.eebetlle ana hatta. Avrupa hattmda demir yoltı ve 
Haydarpaşa - Sirkeci arasında deniz yolu olmak Uzere kat'edilecck Uç mc~ 
S&fe için bir tek hamule aenedi tanzim edilecekse de ber mesafede halen 
ayn ayn tatbik edilmekte olıın tarifeler ve diğer ah.ltA.m ve şartlar eskisi 
gibi ytne ayn ayn tatbik edilecektir_ 

Hamulenin Haydarpa,,a • Sirkeci araamda tAb! olıtcağl bl1t1ln amali· 
yetere ve deniz nakltyabna §amil olmak ve OOğnı nakliyatta tatbik edılmck 
Uzere bir maktu Ucret tarlfeal ihdas edilml§tı?. Bu tarife l, 4. 1941 tariloin. 
de mer1y-ete girecek ve bu tarl?tten itibaren deniz nakliyatına mahsus şlı:n.
diki ta.ı'ife lA~edtlecektır. 

Hııııgi nevi ve mahiyette Te mt'ktarıard:ıkl eşya.om d0ğnı nakllyata ka· 
bul edileceği ve maktu ücret tarifesi &h.kb ve şartlan hakkında tafsilat 
için istasyonlara mllracaat edilmelidir. (1179 ._ 1638) 

btanbol ~cl icra memurluğwı. 
dıtn: 

ad "f'tl iUbar Öltmurlar. 1 
5 - Gayrimenkul 11.<l.9.U tarihinde -----------------------------

9371t280 

Fat;ua, Ha tice, Cemile Ferlhıınm 

Hayn cğlu Fethlden aldıklan (250) 
lıra mukablllnde birinci derecede ipo. 

tek ~oeterclikleri Kıuınnpaşı da Kadr.. 
mehmet mahallesinde Badulln. caddeaı 
eski ıo yeni 20 No. lı olup (2004) No. 
1I ka'lun&. tevtikan tamamına (788) 
lira !.uyuıet takdir olunan evin paraya 
çevrflnıesine karar vcrilmi~Ur. 

Gayrirncokultin n-Mlt: 
Gayri.menku!Un bt'den duvarları kA. 

gir ...-e döşemesi ahpp bir kaUı bina 
olup altında bodnım vardır. Cephede 
dört ayak merdivenle çıkılan ocağl 

havi bir sahanlık üç odıı bir sofa, bir 
kuyu t-lr hl\ll vardır, Bir odada kiracı 
mevcut olup iki odasmda borçlular 
oturmaktadır. Arka cephede itlçe iki 
odanın birinde sabit dolap diğerinde 
geno sabit dolap vo raflı dolap ve mer 
m.er muRlu'ıt ta,,11 alaturka bir halli. 
ikl arka cihetteki aralrğtn zemlnln 
çime.:ıt? oldu~u halihazır emllk alım 
ve ııatım plyl\88.SIDa nazaran heyeti 
umumı:;esine (788) lira kıymet tak
dir edllml~tlr. İşbu gayrtmenkuJUn 
arttmna şartnamesi 16.3.!Hl tarı. 
hlnd~ itlbaren 37/4280 No, ile İJ!tan. 
bul oo-:ıtnci icra dalre.sinln muayyen 
numıırasında herke.'fin gi)rebUmesl 1. 
çin açıktır. ll!nda. yaz.ılı olanlardan 

taııta ma1Qmat almak istlyenler lfbu 
şart:ıamcye ve 37/4280 dosya No. ılle 
memuriyeUmJ7.e ınilracaat etmel!dir . 

Z - Arttırmaya i~ttrak için yukar. 
ôa yazılı krymeUn Y.ilzde 7,5 1118bet.ın.. 
de pey akçesi veya milli bir bruıkadan 
teminat mektubu tevdi edecektir. 
Madde 124 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dl· 
~er alacaklılarm Yeya irtifak hakkı 

ı::'l.lıipl!rinln gayrimenkul tlv!rlndeki 
t.aklannı huııu'lile raır: ve masrafa 

cuma gOnü saat u.-16 ya kıı.da.r latan 
bul beşinci icra memuTluğunda Uç de
fa bağrıldıkt.&n 110Dra en çok arttıra. 
na ihale edilir. Şu kadar ki, arttır. 
ma bedell gayriınenl{Ul için tahmin e .. 1 

ditmiş olan kıymetin en az yüzde 751 
ini bulmak Te ıtatl§ isti~nin alacağı.. 

na ruçbam olan diğer alacaklılar o 
gayrimenkul lle temin edilml§ lee bu 
wretıe rilçhaıu olan alacaklarm mec. 
muundan fula olınak ve bundan tıao. 
ka para.ya çeTirme ve payla.otırma. 

muratlarını teca.vüz etmek §&rttrr. 
Şayet bôyle bir bedel teklif edilmez.'le 
en çok &rttıranm ta.atıhUdll baki kaJ.. 
mak W:ere arttırma ıo gün daha toın. 
dit edilerek 21.4.941 tarihlo.e tesadUf 
e<ııııı pazartesi 14-1 IJ ya !{adar latan. 
bul beşinci 1cra memurluğuna art. 
tırma bedeli ıatq laliyenin &lacafına 1 
rtıçlıanı olan alacaklıların mecmuun
dan fa.zla oJmak ve bundan başka. pa. 
raya çeYrllme Ye paylqtırma masral. 
tarını tecavüz etmek !fl\Ttile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle fazla bir 
bed~lle alıcı çıkmaz.ısa ihale ya.ptlamaz 
ve satı§ talebi dil§er. 

6 - Gayrimenkul kendialne ihale 
olunan kimae derhal veya nrllen müh 
tet içinde parayı vermez.se ihale kam. 1 
n fesholunarak kendlBinden evvel en 
yüksek teklltlte bulunaıı kim ile ar. 
zetm~ olduğu bedelle alma.ta razı o.. 
lursa, ona, :razı olmaz veya bulunmaz 
ea hemen 7 gün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp eıı çok arttırana ihale edl. 
lir. lki lhale uaımıda fM'lc ve geçen 
günler için ytlzde S den hesap ohma
ce.k faiJ: ve diğer zararlar aynca hUk. 
me b&Cet kalmakB:lzm. memuriyetimiz. 
ce alıcıdan talWl olunur. (:Madde 133) 

,.--·1··ur-aı·,·,-~·wn-a·ar·ı•y•et•ı '" CJwww..• 

ZıRAA T BAN KAS~ 
Kurulu~ tarih!: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Ti.ırk Lıra~ı. 

Şube ve Aıans adedi: 265. 
Zirai Pt ııcari 'teı 11evı banka rnıeamtl#lm. 

Para blrlktlrenlett ı3.l400 lira Ucraouye werlyor. 

4lra&t eannsmda lnUDbara!r .,.. lhtıe.rnz taarruı !'lf'..,..-ıti~ıı a u 
00 dram tııaıunanJara le!ledt 4 ~ıa <:eklılecek ırur·a ile qağtd&Jıl 

plAD8 g6N _lllramı7e d&ğıtıl~lttn. 

• llılled ı.MG 11ra.111& '·* u.. ıoo 1M1ect M llraldı uıeo 11.rıa 
t e Oll • LOOO • lU • •& • C.800 • 
1 • ıae • 1.000 • 180 • ti • LZ04I • 

co • 100 • &.000 • 
OlKKA T: Beeaplarmdakt paralar bir ~M içindi! l50 l1radan q:ıg 

~1yenıen Uuami,. gılrtı!l'ı takdirde 9L 4ll:ı razıastyle TerlJe<ıekt.it 

KW"'l\laı eenede • cıeta: 1 ICylQL ı SLrUıc.tkAnun. l Mart H ı Baziraı 

tar'.tııertncıe oeJd,lecekUz. 
'1 - Alıcı artllrma bedeli haricinde 

olarak yalnız tapu ferağ barcın,ı 20 
senelik vakıf tavfs ııedellnl Te ihale 

......................... mnıı .... ~ odanır.ill 

doldu. 
Feı··de, herkc~in j~ittlği t.J 

k··ntl'="l!'~lJTn teı:ıiriy1e bayılacak 
gıbi o!ruuştU. Ne kadar bozuklu. 

a-U&ll tt&••••=•-· dsit' olan iddlalarınm işbu U!n tari.- karar pullannı vermeğe mecburdur. 
İl1İİİİİ51miiİİİİİİİİİİİİİİİ.MİİIİmİİİİİİİİİİİİIİil hinden itibaren 15 gün içinde e'lrO.kı :Müterakim. vergilor, tenylrat Te tan 

imnı. aarardığmı. o auda wm 
hı h •=van!?1 brifir.e u~m bir 1 
·hf:\ı3r olllıığunu bfr a~ra dahz. 
;;öst~r.nek kin. kııv\•Pti kesilen 
bı.eak'arm.m mi1f'a::ıde ettlği 
ita® ~u;a'tlc uzakl~1ı 

Göz 1-lekimi 
Dr. rAurnt R. Aydıu 

Re)oğlu ı• rnıald<apı, 1maa sokalı 

So. 2, T".I: H55S Moay~ne 'Ft" bl'r 

tiırlü gri7 am··ll~ atı fıkara için 
paraı.w~ 

nılisb!telerlle birlikte memurlyetlmlu zl!at '\111 telllliye reı.minden mlltenWt 
bıhlirnıeh.:ri lrapeder. Aksi halde hak. belediye rusumu Te müterakim vakıf 
'arı tapu sicllll ile l!lllbit olmadıkça icaresi alıcıya ait olmayıp arttırmn 
sa.blf bı:dcll.D!n payl~masından h:ı.ri~ ~delinden tenzil olunur. İşbu gayri. 
'k!.'lırla.,, menkul tamamı )'Ukard& göaberllen 

°' - GBsterHnn gl\'1de arttırmaya tarihte tlltanbul be§l.nci \cra memur. 
iştirak erlenlcr arttırma ~artmıme~'- I luğu oda.em.da i§bu UA.n ve gösterltcn 
nl okumuş ve ıuzumlu malO~atı aı.. I arttırma prtnameai da.lr~~ aatııa
lnI§ ft bunları tamamen kabUl etml§ ı c-._"'t i1Al1 oJuıı.ur. 

Kiraltk kat ve odalar i 
Ankara Caddesinin en mutehef yerinde tevkaı!de nazare-tlı 1 

·~avadat voe aydı11hk bu kat lrira1ıkuı. Aym binada aynca ima ık t 
odalar da vardır. 

Vakrt r.a1ı>t~i Tıi~rPh'!~"""' . mftrn~l'tf 


