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YagoslaVJa 
blrmllJOD 

asker 
toplaıor 

-
Seferberlik ikmal 

edilmek uzere 
Alman • Yugoslav 

müzakereleri henüz 
neticelenmedi 

l/udud harici edilen eıki 
~aıvekil Stoyadinoviç Yuna -

nistanda nezaret altına 
alınacak 

Bel,grad 20 (A.A.) - Reuter. 
Yugoslavya ile A!manya. ara -

s:ndnki münasebetlerın tanzım ve 
ıslalhı maksadile yapılan diplo~a
tik görüşneler devam etmekte ır. 
Bu .görüşmelerin ne kadar ~evam 
edeceği hakkmda !hiçbir sarıh ma
lômat yoktur. Bu esnada Yugos -
lav seferberliği de devam eylemek 
tedir. bi 

Almanların yaptığı sinir har • 
nin son bir misali, Yugoslavyanın 
bittabi Almanya lehine bazı ıart· 
lan hariç olmak il zere U çlü paktı 
lm:ı:a edece~i hakkında çıkardık • 

•...... ~!?!!~.1!! .. ~ .. !~.~-~!!!~~2 ....... 

lftuidye Vekili Şükrü Saracoilu 

Kıbrıs 
miilAkatı 

-
İlk akisler 

-
Adada. büyük 

tezahürat yapddı 
Bütün ada Türk, lngiliz v~ 
Yunan bayraklarile süslendı 

'Kahire 20 (A.A.) - ııeuter: 
&ı.ıA.h'lyctAnr (İngiliz ;mahfellerinde 

F.den•ın Saraco~u ile· Kıbns'tn yap • 
tıtı gö~. her iki taraf bakımın • 
Gan çok şayanı memnuniyet olmuş • 
tur. Bu millft.kat Mlen iki hüldimet 
~ mU.,ter~k bir Aıdet Jınlinl 
8.lan aam.imt iş bidlğlnln yeni bir ml-

(Devamı '1 nci sayfada) 

Moskova radyosu 
İngiliz havacıhğını 

methediyor 
Londra 20 (A.A.) _ İngiliz hava. 

~VVetıeri Almnn hava kuvveUerine 
~ı geçen sonbaharda tesis etm~ 
01dutıarı 'üstünlüğü muhafaza etmek 
\.ectr. Bu sözleri Moskova radyosu 
~t.ı bir lisanla. söylemiştır. Bu mev
tat1 tl?.erinde ızahnt veren Moskovn 
t4r: ~u s5zlerine şöyle devam e•.mtş-

~.\bnan fabrikalarına yapılan mtt • 
~a.kıretı1 lhava akınları hnkkın1a 

rler gelmektedir. 
0>eTaıw '1 DCI s&\f.MI .. ) 

CUMA 21 MART 1941 

Akdenizde ba rekatta bulunan tniilU zırhha& ve tayyareler 

AOantikte YÜKLÜ 1 Habeşistan 
Alman barb s iT ALY AN tecrid 

gemllerl VAPURU edildi 
BATIRILDI 

Amerika ingiltereye 
kafileler gönderecek 
At/antik sahillerinde 

kontr.ol artırılıyor 

Londra 20 (A.A.) - İngili:ır; 
bahriye nezaretinin tebliii: 

ltalyanı.ıı deniu.fln oıduıu ile O• 

lan deniz muvasala hatlarına kat'fl 
harekatta bulunan deniıaltılanmı • 
un yeni muvaffakiyetleri bildiril • 
mektedir. " 

Utmoıt fngiliz denizaltm <1Ku ,,, 

İngilizler Keren' e 
doğru ilerliyorlar 
Somalida yeniden 

esirler ahndı mandan Cayley• harb gemilerinin 
refakat ettiği ve tam yüklil iki hal-

Londta 20 (A.A.) - Çörçil'in yan nakliye gemisinin dahil bu - Kahire 20 (A.A.) - lngiliz u. 
nutkundan n'll ~nMığı ve lo,.d Ha- lu"duP.ıı h\r J?t-mi kllfile foe rouvaf· muroi karaN~hını~ tebliğ!: 
Ufaka'm Summer Wenes·e .öyle .. faltiyetle neticelenen bu hücumda T.-.blueta. vaziyette hiç bir de • 
dili v~ile Atlas Okyanusunda bulunmuıtur. Tonilltolan 6000 •• iiilklilc olmamıflar. 
Alınan talıtelbabirlerinin ve harb~4000 ton olan iki nakliye cemiainİll Eritrede, düımanm pddetli mu • 
kn.wazörlerlnin mevcudiyeti, A - askerle dolu olduğu görülmüttür. kabil taarruzlarına raimen, kuv • 
merikan efkin umumiyesini teh • Torplllerin infilakını çok fiddetli ~vetlerimiz Kerene doiru. mun~~ 
yiç etmiş ve kafileler meselesini yeni bir infilak taldb etmiıtir. Nak· l terakkilcr lcaydetmektedırler. Dun 
ortaya atmıştır. liye gemilerinden en az 'birinin ta • cereyan eden muharebeler eanaa~n-

New-York Times gazetesi, bu mamen tahrib edildiği muhakkak da ltalyanlar bilbaua ağır zayıat 
münasebetle Amerikan .. ~.alzem~- adde~ilmekteair. Yermifler~r. . ... 
• • irW,ltereye vusulunu ternın Unıque denizaltısı aKumandan Somalıde, Berberada 6 top ıgtt. 
::~k için zanııi olduğu ~hak - Collettn torpillerini harb •gemileri- nam edilmit ve 13 ü aubav olmak 
kuk ettiği takdirde ~merık~nın nin refakat ettiği bir gemi kafilesine _ (De ~ üncü aay(adA) 
Büyük Britanyaya kafıleler gon • mensub ve tam yüklü bulunan tak- ~..,.....~ 

(Denmı 3 ünciı t.ayfaaa) (Devamı '1 GCI sa)fada> 

\0 20 

Tepedeleni ıöderir harlta . 

Tepe delen 
işgal 
edildi 

, -
Rogterin verdigi habere 
göre pek ço~ l~alyan 

· esir edzldı 
d 20 (A.A.) _ Royter a. 

• Lon raA navudldk hududundaki 
ıansımn r 'ld' . . 

• muhabiri hı ınyor · 
huAj1 haberlere göre Yunnn ile-

.anan b sabah çok şiddetli bir 
ri kıt alarıd u sonra ·ı:epcdelene gir 
m~hard~e ,~:nanlıla.r .. muv.1ffnkiyetli 
mışler ır. . .devam ediyorlar. Pek 
hareketlerınç ... d~iş ve mühim 
çok ltalyan .eeır eV:::.•inıım olun • 

•ktnrda malz.eme ~~ 
mı '· 
muştur. il . . ba~ . 

d 2atA.A·.r -,.Arna':?d-
Lon ra r Fi bp-fte '1:0re, 

luk hudud~~~~'2~ sa7fada) 

Generat -dijor ki 
· İtalyanın askeri 

o o A 

vazıyetıne umumı 

bir bakış 
Yazan : H. Emir Erkilet 
B u kıı ltalya için fena git. 

miıti. ilkbaharın ltalya
ya ne gibi yeni kederler veya 
sevinçler getirebileceğini de 
henüz bilemeyiz. 

ltalya. Bingazi eyaletinin is
tirdadını ne ilkbaharda ve ne 
de yazın pek iinıid edemez: 
çünkü bu işi evvela kuvvetli bir 
Alman ordusunun yardımı ol
madan yapamaz. ikincisi, bun
dan sonraki ııcaklarda ne Garb
trablusu ve ne de Bingazi böl- ı 
gelerindc artık ehemmiyetli aa.. 
kcri hıırekô.t olamaz. 

(Devamı G ncı sayfada) 

\ J 

Bu sabah gelen hP ıorler 
a uncu sayfadadır 

Matsuoka 
Berlinde sulh 

için teşebbüste 
mi bulunacak? 
cıennont - Ferra.nd 20 (A.A.) -

orı: 
C*neral Duval, ıJournab gazete -

sinde lbugun yopılmakta olan diplo
matik faa.lıyetJeri ve bilhassa Japon 
hariciye nazırı Matsuoka'nın Avrupa 
sey&hatinl tetkik ederek diyor ki: 

BügUnkil diplomatik fnn.llyetın an
cak iki hedefi olabilır: Ya. temenni 
edilen bir sulhUn esa.slannı araştır -
ına.k, ya:hud da. yeni askeri hareki.ta 

tUey11mı 7 ıırı ~ayfada> 

-AMERiKANIN 
YARDIMLARI 

Bir Amerikan gazetesi T iir -
kiye ve Yugoalauyanın yapıla
cak yardımlara dahil olabilr 

ceklerini yazıyor 

Nevyork 20 (A.A.) - Parl& -
mento mabfellerinde beyan olun • 
duğul\a göre, icar ve iare kanunu 
mucibince Birleşik Amerika devleti 
Jngiltereye 450 milyon dolarlık zi
raat maheulü göndermek tasa'VV'.l -
rundadır. lngiltereye 100 milyon 
dolarlık pamuk. 5 O milyon dolar • 
lık tütün ve bilhassa süt mamulatı 
olmak üzere 300 milyon dolarlık 
da yiyecek gönderilecektir. Hubu • 
bat gönderilmesi derpiş edilmiyor. 

Nevyork 20 (A.A.) - Ncvyork 
World Telegram gazetesi yazıyor: 

(Dfmulu 7 DCİ sa.yfada). 

idare itleri telefoDtl ı 20203 Faab S kunt 

TUrk Hava Kurumu umumi 
heyeti dUn toplandı 

Havacılık · ıa.vık olduğu 
mevkie ynkseıtilecek 

·····------
YEN/ TEDBiRLER ALIND 

-----.. ··-----
Hava Kurumunun yetiştirdiği yüzlerce genç 

hava ordumuzd~ .. hizmet görüyor 

Kurumun dokuz aylık varidatı bir senelik 
tahmine nisbetle dört misline bal ğ oldu 
Ankara 20 (A.A.) -Türk 

Hava Kurumu umumi merkez 
heyeti bugün Eld.z.ığ meb'usu 
Sabit Snğıroğlunun reisliğınde 
altı aylık toplansınını yapmış • 
br. Toplantıda idare heyetinin 
geçen altı ay içinde yapılan 
işi hakkındaki raporu, yeni yıl 
bütçe ve kadrosu okunmuş -
tur. Raporda geçen mesai yılı 
için varidat bütçesi olarak tah· 
min edilen paranın dokuz ay 
içinde ve dört mi.aline yakın 
bir fazlalıkla temin olunduğu 
ve yeni yıl varidat bütçesinin 
de cömerd ve hamiyetli Türk 
milletinin artan alakası aaye _ 
•inde fazJaaile teminine imkan 

hasıl olacağı yazılmakta, mo •• 
törlu ta)'Yarc, plancircüluk, pa
raşütçüluk ve tayyare model -
cilıği sahasında geçen seneye 
nisbetle daha büyiık randıman 
ıılındıiı bildnilmektedir. 

Yeni havacılar 
Raporda, kurumun ııçmış 

olduğu hava gedikli hazırla -
ma yuvasına geçen yıl binden 
çok fazla talebe alındığına ve 
bunların buyük hır ekseriyeti _ 
nin haleı;ı bava ordusunda hiz. 
met görmekte olduklarına di
ğer bir kııım talebenin kı:;ru -
mun Ankaradaki mekte'blerin
de pilot olarak yetiştirildikle • 

(DeYamJ 7 nci uyfıulaJ 

Feci bir Baza 
Küçükçekmecede bil 

otobüs, marşandiz 
trenile çarpıştı 

Evvelki gece sabaha karşı vukua gelen 
faciada 10 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı 

Evvelki gece aabaha kıır-
fl lstanbul • Küçükçekmece yo. 
lu üzerinde 24 üncü kilo -
metrede bir otobüsle, marşandiz 
çarpışmıı: facia 1 O kişinin ölümü, 
16 kitinin de muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmalarile netice
lenmiştir. Yaptığımız tahkikata na~ 
zaran, facianın tafsilatını bildiriyo
ruz: 

Şoför Hayrabolulu Hüseyinin 
idaresindeki <ıKırklnrcli 31 » pin -
kalı otobüs 32 yolcu ile birlikte ev. 
velki gün Kırklarelinden lstanbula 
müteveccihen hatckct etmiıtfr. Oto-

büı gece saat iki buçuk sularında. 
Küçükçekmeceye gelmiş ve asfalt 
üzerinde yoluna ayni süratle devam 
ederek yukarıda yazdığımız mev • 
kie varmıştır. Burada demiryolu Ü
zerindeki geçitten geçtiği esnada la
tanbul tarafından gelen 60 numa • 
Talı marşandiz birdenbire ve şid -
detlc otobüsün sağ ve arka kısmına 
çarpmıştır. Bunu ikinci bir müsade
me takib etmiş. otobüs büyük bir 
sürntlc hatbn kar~ı tarafındaki bek.. 
çi kulübesine ı,;arpamk, dcvrilmh ve 
parçalanmıştır. Marfandiz otobüsün 

(Devamı 7 nci sayfada) 

Şileb nakliyatı bngnnden 
itibaren deniz komisyonu 
tarafından ·idare ediliyor 

150 t d Yukarı makineli ge· rarı, bugünden itibaren mer"i:Jete 
on an ı · · b 1 k d B ·· mil 1 pJlacak şilep nakliyahnı gırmıı u unma ta ır. u muna • 

t~:: ~\u nakliyata nid ücretleri acbetle tC§ekkül eden deniz komiı. 
teabit eden kpordinasyon heyeti ka.. I <Devamı '7 ncl sayf da) 

/ 
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SON POSTA 
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DfinJUJD iltikbelde alacalı manura iwiDcie diilıilnenler .c;yıe ,ekdllerininkinden tamamen farklı olacaıt muhakkak . 
.OyfflJ')rlar: / Meaeleler üzerinde düf(inenler 1mıu ilhe ediyorv: 

- dıluharebe İnlilterenın tahmin ettiti &ibi 1941 sonbahanna - Bununla beraber müstakbel dünya binasının tekli ,imdiden 
bUr mı .cirecek, ,oba Almanyanın iddia ettifi d)>i birkaç ay ~ dıllıi iptidai mahiyette bir tatımin yapmak mfimkün -
Jvinde mi bitecek, muhakblt oJan şu var ki, ne şekilde ve ne za • dür: Bir tarafta İneiliz imparatorlufu, müstemlekeleri ve ıimall 
.. biW. bl1:sln dunyanın yüzü ve politik eekli tamameD deli- Amerika bir Angl~ Alemi, b'r tarafta Fransa, İtalya. İs -

itim\~!::. .... ~-:;.· Wr ....,,, •.,; ~t.,Jer oldu ki. artık Jıiçbjr mucize onları diriltemez. öyle '*1Y&. Portekiz bir Latin ilemi. Bir tarafta Orta Avrupada bir 
.;....11 ... 111t4BW• de 1111111 .._. ttı•• lllticll ki, artık hiçbir kuwet onlara yeniden bayat vere • Otrmen &lemi. aonra şarkta bir sıav Alemi, nihayet daha Uzak -:.;;r ... ,..,.. ..,..... .. .-,; ~ tarihinin donflm noktası artık celmiftir.. prlda 1>ir San utia:r &lemi .• 
sibi .a • ••r±cdn aedceli .. • ata IW'inde tamamen mutabıkız. ~iliz başvekili söyle. Bu tahminde uzak yakın bir i.ı>et ihtimali var mıdır, yok mu -
oluıa ...... ~ ~ MI • dl. Alman devlet NJai tekrar etıı. Aralannda aıılaşabldikleri tek bir dur, hüküm vermek gerçekwn gwjç. Yalmz biıe öyle geliyor ki, es-
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yiik bir dellfme olacak Ye Paranın Bokta Yana dibıyada eeulı bir deiisiklik mutlaka olacajıdır. Yal - ki dünya eeki şekli ve binbir türlü kuauruile ne olacağı belli ol -b)'ldaaz Ye .. rtm hürriyetine, eer-ı nız bu deA'işikliğm ne '8Ude ol~ asıl alakadarların kafalann- mayan ,enisine elbette müreccabtı ve ldiçlik cDaftliıl> fehri me • 
mayenin mukadde, haldmjyetine da henüz kat'iyetle tebellilr etmemlf oı. dahi ber iki tarafa aöre deniyet i~ bir heı& oldu. 
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Telgrü, Telefon Ve Telsiz Bab~rleri 
Makineye IMsmurlar kadro ile tayin edilmiş! ~)~~ ), l Alm~n~a Mayısta ı "ROMANYANIN 

• • . · Al: EM i ND E ıngıltereyi iSTiKBALi 
Yenlırken V3Zlfelerınde ÇallŞ2C3klar eAmerikanm ilk adımı istila edecekmiş MUZUM 

Yazan: Selim Rag1p Em"4; Tokyo ıo CA.A.) _ Ofi ajansı bıl- " 

Yugoslav kabinesi 
sabaha kadar süren 

bir toplantı yaptı 
Prens Pol, Başvekili, 

Ankara, 20 (Hu.s~) - _Bittimum 
1
iken katıb, odacı iken mübaşir Un • 

memur ve müstahdemlerin kadro ıle vanae tayinler ~apılmı~ .. bu haller 
t-ayln edilmiş olan vazifelerinde '5 -!derhal JBl~h edilece~, mubaşlr _veya 
tihdarnlan lüzumlu görülerek bun - odacı t.a.hsisatJle kA.tıb veya muba -
dan gayri vazifelerde çalı.ştırılmaları lşirlilı:te iStıhd.a.m edUenler asli vazı -
usulüne nihayet verilmesı için tedbır-:felerıne iade edUecekler, kalemlerde 
ler alınmaktadır. Adllyede milbaştr çal14mıyacaklardır. ----·--------- ~-~~~~~~--

~ iralama ve ödünç verme diriyor: B ·r İsviçre gazetesinin 
ııDıı kanununu kaoul etm<:kle J'npof.ı.vanın Berlın atıaşemilitcri 

Amerikanın. Avrupa harbine her olup dun Tokyo'ya gelen bınbaşı O. dikkate şayan maka/esi 
suretle dahıl olmayı göz.e alacak .kamat.o Japon gazetecilerine beyanat __ 
kadar. ilen gıttığı iddia edilemez. ta .b~unarak demiştir ki: . Lausanne 20 (AA) _ 0 ı.t d 
Amenka, böyle bir müdahllleyj Önumuzdekl Mayıst.a Almanya ln- L . aze e e 
mümkun oldu~ k d ,._ . '- gili2 adalarının istilA.sma teşebbüs - ı ausanne ııbır çıkmaz. bac:lığı altın-
. . gu a ar gecuı.tırmea. e ıda •isyandan sonra R-Omıı.nya . hal: 
ıçın olacak ki, lngiıtcreye yapmayı decektır. Almanya şıındıyc kadar hava kınd -

1. Car m U k a Ve 1e1 e rı· hak K' 1 n da luzumlu gördüğü malzeme ve silah kuv~etlerinin küçük _bı: kısmını ve ı tir: a a.şağ•daki makaley. neşrctın~-
yardımı meselesini mevcud Ameri- denızalt.larınm da kuçilk bır mikt.a _ 0 ._ . • 1· ılte .. k 1• eneraJ Antone.sko Jeınir v · ha -
ıı;an mevzuatıle taru.l etıniyu:ek nnı ng reye .. arşı u .anmamış _ fızlar l6y 
bir formüle bağlamayı m.. 'b .. tır. Son aylarda Almanya lıiitun ha- 2J 22 a~nh bastıralı b r - ay oldu 

ı . • . . mev ıı- 1 1· ate . t l" b . u .... r ının belkı en karanlık 

muavinini ve 
Hariciye Nazırını 

kabul etti ne gırmesının gecıkmesi de bundan ° un ng reyı 1s 1 " iÇin ut n va - sayfalarını t""'k l ed • - .. _l B b" ük ~ ı eceıct r O gün -Adlı.ye Vaka" 'etı'nı·n b.1r tam'mı· rnÜ§tÜr Konunun mer'jyuentası gk().~- zırlıklarını yapmış ve yegane gayes: &manyvae ·- lhıncıkfınun gunlerı yenı 
C dır •. _Daha evvel bu bahsi gözden sıı.u arını toplamıştır. u u.y ta - lcrde korkunç bir zulüm dn.lgası mem 

~elgrad, 21 (A.A.) - B. B. .: geçırırken, davanın yalnız bununla arruzun ba.şlaması artık bır za.ın!n leket üzerıne çökmüşt M 
Royter muhabirine göre, Yugtos- A-..... ·a, ,,,. (Husus·ı) _ Adl;ve .. ,e- •nu ış· are• etm•·, noterliklere bu hu _ bıtmiycceg~ · A "k d meselesıdir u. ues es, ro_ l b h k ııA- QU •.; ' " ~ .. ·rı.ı'. merı ·an yar ımı - ı ·- mantık ruhlu Codreanu taraf ndan 
av kabinesi dün gece sa a ~l . a- kA.let.ı müddeiumumilere yaptığı bir sust.a tebligat yapılmasuu istemiştir. nın muessır ~ır hale gelebilmesı için "A 1 Al tebşır edilen umumi halfls yer ne, leJ-

dar dev8:?1 eden ':e çok mu ıım bamimde beledıye pulları yap.ştırı - Bu nüshalar milli korunmanın icar bızz~t Amerıkanın mahallen birçok F sas manyanın yoner ida.resı ıktidar mcvkııne geçer 
olduğu soylenen bır toplantı yap- la.n kira mukavelen:ımelerinin imzalı bedelleri ntakkındaki hükümlerlnın tcdbırlere ha§ vuıması lazım geldi- · geçmez bir oha d d t •

1 
h 

1 nu~ır. A ) B B C ve puhuz nüshalarından b ırer adedi- tatbikatında. vesika olmak ıaymetını iiı:,1 kd~yddetmiııtik. . I .. b·ı r parçac-
1 
dır lftb ederek m:mıueke~ ~:_:ta ~~;a:~:: 

P elgrad, 2.~ (A. · k-:-l S · k · :
1 

nln --terliklerde muhafaza lüzumu- taşımaktadır. ,.-ım ı e gene aynı mese e munase -. 
rens Pol dun ba•ve ı vet ovıç. • ..., b ı"I t k d ~ b' .. .. 1 '-- 1' tır. Yahudiler onar onar goturulerck , .. h . e ı e or aya çı an ıger ır purı•ze be' d' 

01.§vekil muavini Maçek ve aricıye ç· d 1 B ı· H b temas etmek laz.ım gelmektedir Bu Strasburg 20 CA.A.) - D. N. B. a- c ıye mezbahasında balta ve bı -
aa:mı Markoviçi kabul etmittir. Amerı"ka ıne e er ın ve anı urg- mesele, Amerikan ııılah ve m~lze- Jansı bildiriyor: çaklarlla boğazlannu.ştır. o gtinlerde 

mesirun f ngilterey ı · 1 Alınan nahiye teşekkülleri Strn.s mağazalar yağma edil yor ve ır.asum Bulgari5tanda uçan kaleler dan çacuklar niyetle •evkdeHip e c:fa::7;e~:ği<l7:. burg'da siyası bir toplantı y~pm:.,tır~ :~~r~va:~~i k~teşe vera.~rd. 
Çok geni§ bir deniz i>ahası üzrrinde Bu ~plantıda bulunan Alsas umumt n . ' ı orman va ş" -

tevki.fal •• d " çıkarılıyorl!:!r faali)et ~ostermck mecburiyetinde valisı Robert Wagner şunları si'yle. e bir şekilde parçalan~ış c sedlcr.e 

gon P.rıyor C\ bulunan lngiliz d.:ınanm b ' lh miftlr: dolmu.,tu Bunlara belki pek güç ı -
ı:.I • • sa lngiliz adaları i.ızerinds~, tcka:~f Alman kılıci.Ie geri alınan bu eskl nan~abı~ır. fakat maaleser tu:nam: 

S f 1 Şanghay 20 (A.A.) - Çin ha B.erl.'~ 20 (A.A.) - Tass &Jan. eden ~aarruz tehhKcaı karşı~tnda Alınan topraklarının pnrt. •ıı.rafın _ hakıkattırler. 
O yantn SU yo U aınının verdiği bir habere göre A -ısı bıldınyor:. • . ı kuvvetinden mühim birlikkr ayıra- ~n kurulan siyasi bün~esı, ikiısadi .Romanya B:ılkanla~da ta avvur e-

yakınını\a bombalar merikadan. işgal altında buh:nmı - Al~a~ hukumetı: bombardıman: mıyacak bır vaziyeaedir, Akdeniz ıcabların t.ahakkuk ettırılmeslle ta - dıl<:° .. genıŞ ~rekfıt fçın bir A'man as-

d yan Çine 40 Amerikan tayyaresi g,.J lara tabı olan garbı Almanyadakı filosunu ziifa uğıatııbılecek herhan- mamlanımştır. Alsas, Fransa için a. kerı ussil halıne getlri.lmış bulunuyor. 
bu 1un U miştir. Bunlar Amerikadan istenilen 1 endüstri ıel_ıirlerilc .Berlindeki. ~o - gi bir tedbire de baş vurnmaz. Bun- Aır ıbir yiıktü. Altnanyanın ıse bir par Lfıkln btlah~rc, ~manyada, mil • 

Sofya, 21 (A.A.) - B. B. C:: 100 tayyarelik partinin bir kıamını cukl_arı gen~ı1 .hır nısbet dahılındc dan ~olayı.dır ki Amerikadan İngi. çasıdır. Gelecek aylar içınde Alsas•a letl~ karak_terı, an anelerı ve mcmle
Dün aktam neıredilcn resmi bır teşkil etmektedir. Bunlardan başka tahlıye etmıştır. Çocuklar Alman - lız şıleplerıle lngiltereye sc:,·kedile- o kadar Sipariş verilecektir ki bütün ketın da~ilı bilnyesile kabıli telıC ol -
tebliğe göre, payitahtın ıu yolu ya. Amerika Çine 4 uçan kale gönder- yanı~ şarkı~a ve ~enubuııa, Bohem- c~k ola~ malzemenin akibeti büyük Alsas'lılar iş bulacaklardır. Alsns, mı~.n. bir h1ıricl polıtika tak b edU -
kınında büyük miktarda tahrib ve meğe de muvafakat etmittir. ya hım~ye ı~aresme :-reya Avustur- b~r t~hükeye maruz bulunmaktadır. muttehld olarak Amanyaya nvdet et- d.ğı ıÇın dahili sarsınt.ılar zuhurun • 
yangın bombası bulunmuştur. Bom. Çunkingin, Amerikan hava mü - yaya gonderılmektedır. Şımdıye kadar Amer,kftdan Jngilte- mlş ve Alman birliği içınde devamlı dan da kor-kulur. Kral Karo! demolt-
balann ecnebi mamulatından oklu- tehassıslarının • yardımile Çin hava H~mburger Fremdenhl~dett ga- reye sefer eden gemı kafılelerinde ,.e ebedi bir vatan bulmuştur. ~t part.i.lerln kuvvet ve aheng nı <.' d 
ğu tesbit edilmi~tir. kuvvetlerini ıslah etml"k ümidinde zetesı, Hamburgdan 59 hın çocuk- 1 kaydolunan zayiat da bu yüzden • dı suret.te bozmuştur. Şimdi de t.ota. 

Ayni tebliğe göre hükumet aley- bulunduğu ııöylenmektedir. la 1085 öğretmenin tahlyie edildi • dir. lngiltere, şimdiye kndar Aıne· VUQOSlavya bı·r liter reJim itIAs etmektedir. Şu halde 
hinde beyannameler dağıtan birçok --·· ğini yazmaktadır. . . j rikaya muracaatla yapılan yardım.. selA.meti nerede aramalı? 
kimseler tevkif edilmişlerdir. s • d Almanyanın garb ve şımah gar- ı laı ın müessir olabilmesi için bun • • ı k 1 Bizce Romanyanın istikbal! olduk-- -- urıye e ~i ~ıntakasındaki çoc~kların tah - lann maksud olan menzillerine de mı yon as er top ıyor ça muz1~-----
1'1ussolininin b d ı lıyesı dev.anı etmektedır .• cıFran.~ · ısalimen erişebıhnelerı kaziyebfoi ıle- . . v k l ar 8 .8 9!' furter Zeıtungı~ gazete~ne gor.e, ri sürmektedir. Haıbuki Amenkanın (~at tarafı 1 ııu·.ı ~•wftlda\ . e İ ler heyetı• we ~eni esir Beyrut 2-0 (A.A.) - Tas: pek yakında bınlerce çocuk tehdıd şimdiye kadar derpiş ettiği voz.iyet, ları şayıadır. Bu yala~ haber, bı -

J 6 Suriye gazeteleri halka tahmil e • altında bu~~nan .mınta~alardan Slo- ı bu malzemenin İngiliz vasıtalarile dayette Belgradda ~ndışe uyandır- toplandı d Ü atii dilen ia.,c:e ta.hdidatı yüzünden suri _ vakyaya gonderılecektir.. sevk ve naklinden ibaretti. Bundan mıştır, fakat ha.berın nereden gel-
.... yede yeni nümayişler ve greTler ya- A , - .k-- Al h b ötürüdü~ k~ yeni ,.~~iyet, Amerika- diği anlaşılınca endişe de nihayet Ankara 20 (AA.) _ Vekiller 

R .Atina, 21 (A.A.) - B.-.B. C.: pıldJbnı yuıyodar. Nüm yişçilem t antl le ff RR ar da y~ru bır teemmul mevzuu teşkil bulm~ştur: . Heyeti bugün saat 16 da Başvekil 
(> mi. tebtıt: polis arasında vu.tubulan arbedeler "I · etmektedir. Bu me11clcyi hal için ~ır mılyon Yusoslav asken . doktor Refik Saydamın riyaseti a1-
Hafif d'evrıye ve topçu :faaliye- esnasmda bilıhassa talebeler arasında gemi eri mevcud şık, ikidir: Dun akşamki Radyo gazetesın- .tında mutad toplantısını yapmıt. 

t ol~uştur. birçok: yaralılar varoır. Birçob kişi <a...•aırafı J inci sayfada\ Bunların birinc11i bu cfyayı A- den: . · ruznamesine dahil meseleleri tetkik 
Atına, 21 (A.A.) - B. B. C.: tevkif edilml.ftir. l~rmesi icab edece~i mütaleasını merikan gemilerile nakletmek, di. Xugos.Iav~n. ~.ır taraftan Alman etmistir. 

Radyo dün, 26 ıncı siyah ,gömlek- Şamda, Halebde, Hum.s'da Ye Ha _ kat'i bir ifade ile serdetmektedir. ğerı bu malzemeyi nakledecek Jn _ ya ıle sıy3:sı muzakerelcre devam 
liler allf)'ın*°1 kumandanı olan ma'da greYler devam etmelı:tedir. Amerikanın münferid bir ,·aziyet- gıliz gemilcrıne hıç olmazsa Pana - edeı:kf!n: ~ığer taraftan ~a sefer - Nafıa hizmetlerinde 
Mussolininin kuzeni albav Çilyo- Yeni tartlar te yaşamış olduğu günler geçmiş-ı merikan kara suları hududuna ka - berlığını ıkmal et~ekt~dır. 
nun esir edildi~ini bildirmiştir. Vıehy 2ıO CA A.) - D. N. B. bildiri_ tir. dar Amerıkan harb gemıleri terfik Mart so!lunda bır mılyon Yugos Ç8hŞ&C8k 600 mahkQrrun 

Evvelki günkü İtalyan taanuzu 10r: Büyük' Britanya, Atlas Okya - etmek. 1 lavın . ı:~l~h altı.nda buluna - f • · h J d 
Atina 21 (A.A.) - B. B. C.: Sa!ahlyeUl tm.n.sız mahfellertnde nasunun kalesidir ve hiz ne su - lngiltereye Amerikan gemisi yol- cağı bıl~ırıl~ektcdır. iŞ eri aztr f'n 1 

Radyo, dün İtalyanlar tarafından l!i:lylenlldiğine gö~, ~ansanın Suri-
1 retl~ olursa olsun silahların ma - !amal.da lngiliz gemilerini Amerikan St<~yadmovıç. hudu~ harici edildi Ankara, 20 (Hususi) _ Mah _ 

Y l t h kk d taf ıye tevlı:alrıde komi.9ef'ı general Denti: hallıne varmasını temine ralışa _ doııanmasının himay<!!lınde sevk.ey- Mıhver de\ lctlerıne karcı sc>m- kumların nafıa hizmetlerinde ralış 
aJ>I. an aarruz a ın a şu -1 _ . . . w ' ı k d b k k ç · patisi r ı k. y ı ~ 

silatı vermiştir: Taarruz merkez buı?ıın ~!~k Surıye rıc~lıle ~rnber cagNız. . ._~m1e ~ltrasın a ır1 ıaı yo ı~:· . ~n baş .. ,,.km
1
•
1
.
1
a umSt o acli~ es . ı .kugos atv ~ınlmalaı:ı ~tr~fındaki hazırhkl r 

~ "rıd 1mı ve ok şi<l'- Suriye hukumet sıstemını yenı şart- ew-York Sun'da neşredilmış 11.u ngı ereye m~ zeıne t~~ıaıgı ıç.'~ ,.... oya noV' ç, ı ame e ıkrnal edılmıştır. Nafıa Vekiiletin
detr~· e ~apı ş t ç. f 1~ ıa.ra intibak ettırm~k meulesile meş. olan bir makalede c::öyle' denilmek Amerıkan genmı de İngılız geınıs.ı memur bulunduğu Yugoslav kn - de teşekkul eden büro ilk olarak 
t 1 ır. an y€t arze mış ~;ka- gııl olmaktadır. tedir: " gibi taarruza u&'ram:ı.k te~lııteaine sab~c::.ında.n ?a çıkarılar~k. hudud çalıştırılacak 600 mahkumun fi _ 
alvan 'P~Y~.de~ı. !.ankhıürın k - • -1 Bundan bövle Amc 'k n n har- maruzdur ve bu .ıebebl~ hımayeye harıcı edılmış ve Yunanıstana gön lerini hazırlamıştır B 1 ş 
sından yurumuc::tur Ç tan ın • • b • ı be ., r a 1 h t H Jb k' A 'k • • d ·ı · t' St a· · y · un ar ay so-tah . . . .. • . t kl ızmır e ır ame e 1 girmiş olduğundan süphe ecie- mu ta~ ar. a u_ 1 merı an a,>a- :rı mış ır. oya ınov,ç, un::ı - nunda muayyen mahallere sevke -

~ıbı.!1ı ~utea~~b dığE>r an ar cek pek az kimse kalmı~tır. nı, bu ı,de Amerıkan don~nı_nuının nıstanda da nezaret altına olma _ dileccklerdir. 
gen donmuşlerdır. . k•b• . 

15 
. d N<1W-Y'orlki'ta .. ı . T 1 _ rol almasını kabul etmemıştır. caktır. 

Bunun üzerine Yu~an1ıl!r ş·d-: ra 1 ını yerın en raphs diyor k' .mun eşır e eg Demek ki Ameıika, yerine getir- fı1v!çre TelVTaf ajansına .-öre Ag"ır yarah Yunan ve 1 alyan 
detli bir topcu ve mıtralyoz n~eşı Müft f'kl 

1 
• rd .1 A meyi üzerine aldığı vazifeyi Lap - Berne 20 (A.A.) - Eski Yu -

açanı.-alaroır. ~tRJyanların zayıatı b ki k ·· ıd .. d ·· ı merika'~ıln %:. ~ ı~ :un:~· ei - rabılmek ıçin ayan meclisinden ye- ex>slttv 'başvekili Stoyadinoviç'in askerleri mübadele 
çok aktr olmuştur. ıça ıyara Q ur U nin esas siva ut. haaksk, domkı. es on, ni bir karar almak mecburiyetinde.. Yunanic;tana J!itmesi hakkında 

·--- . se 1 a ın a 1 s d' B" L b' k 1 d • 1.d· B 1 dd ı . . edı"ldı"ler ı beyanat B" "k B •t .. ır. oyte ır arar a ın ıgı ta11. ır- e gra an svıçre a1ansına şu 

Amer"ka'ı'ar 65 bin ton'uk lzmir. 20 (Hususi) - Bugün himmat' veuyu k " .. ıa_!lyaya m~ - de nakliyat kafilelerinin taarruzdan malumat verilmektedir: Belgrad 20 CA.A > _ D N B 
r d b' . · 1 . k erza go uren gemı - k 1 ı 1 b dilı. wı H 1 d .. · · · · 

h ( 
'JI 'Jlklar bural ka .~r .. cıdnayebt. ış enmış, k.b~s: lere Amerikan kafilelerinin terfi- dm~sun ~. amAıyaca~karı·ı eAI ı ""'- d' a~ır alr939a kolduğu uzere Stoya- Belgrad - SelAnilt dem ryolu üze -Ztr 1 ar yap~ •C! kanç 1 yuzun en !r genç ra 1 mı kini ii.mird 'r. uguna gore .. men. a le. ma!'ya ~novıc • . ışınd~ ~erkczi Sır- rinde Yugoolavyanm hudud istasyo_ 

B B bıçakla on bet yennden vurarak ı Lond 20 (AA D .1 T _ arasında teaadum l.m emn zarurı o- bıc:tandn kaın Rudnık e nefyedile- nu olan Y•avelfya •iStas 0 d dfi 
'Vasnrrton 21 (AA) - • · Jd.. ·· .. K · ı k f b 'k ra · .) - aı Y e 1 k B b bl d ...... d.. k d ....., y nun a n 

C • ... • ·. t ö unnu~tur, atı • şaya a rı ası legraph . . V • acn tır. u ae e er en oturu ur re ora a nezaret altına alınmış _ ağır yaralı 289 İtal 1 •• A \•an mPclisi ikı Okynndl!Sl a amelelerinden 20 yaşlarında Kur- hab· . d'R"aze~ııının a11ngton mu- ki ödünç verme ve kiralama ka - tı Sonrn da Bo.sna'da Liyaspa "a ğır yaralı 11 y ya.n esırı e ~en~~-
'.'.'az te ~cnn<'k üzere inşa ~ 1 .e-. tış adında bir delikanlıdır. A." ~ykor Aı =1.. 'k b 

1 
nununu kabul etmekle Amerikanın n~toryomuna nakledilm'şti .. - edUm:...+ır B .... _ ubnal nye.sırı m 

1 
:ı e 

cek ol .r manın proıesını . b b K b' men a, t antı te u unan ve A h b. h l d h'l İ " • · ..,. · ruııw r unan es r ı:a -an ~onan Cınayete se e , urtı~ın ır Am 'k I d . k vrupa ar ıne er surete a ı svı<'rf' T,..lrrraf aiansına rro··re files' de y t.a k ta •'b t . t' be. d'v' 1.k erı an su arına oğru gıtme te 1 .. 1 ı. k d .1 . • • "" ı unanı.s na gıtme uzere 
e m ş ır. . müddetten n sev ıgı ve a a a olan Al h lb h' l . omayı goze a acaa. :ı ar ı en gıttı.. Stoyadinovic'in bu.günkü şartlar i- yoldadır 

~roie mucibi e inc:ası dent~r besldeiği Bahriye adındaki kızın har b kan t~. ;e . a ır elı ~~ ~d- ği iddia edilemez derken, böyle bir çinde birdenbire Yugoslavyada · 
ed_ılnn beş zırlı fO 65 bin ınn hac-l son günlerde Yatar isminde bir diy:tle ruvazo.r.bn mesel eaıkı d - ihtimalin akıldan uzak tutulmuş ol- aynlması manalı görlilmekt d. n H b • f "d d"ld 
~ttırl1> tjjond'r tnot hrdır ve gençle mü~bet peyda etıniı ol- Bu g:m~laz~n Att11· ar~k abmal tda ır. duğu kaydedilmi, değildir. Bu ka- ı Stovadinovi'"in Yunanistanedak'r: a ŞISfan ecr e 1 j 
.,Unl d.. b • .. k zırhlı- 1 1 enn t antı te u un u - "d h 1 · ·11ç d ııd '" ı (Baştarafı i ncı .!Yfa<t ı ı 
lar arı Uk'11vı:ındın en uyu masıdır. .... K d·· ğunu Çörçil nutkunda haber ,·er - Bnund, mu a a edn.ı!.' l ı .. a ımk ırb. ikametine gelince, orada nezaret 1 

ı o ara .ar ır. Bu alakayı. ogrenen urtış un miştir. Vafingtonun deniz mahfe}. un ~n sonra, . .'ger erının tea u altında bulundurulacağı öğrenil _ üzere 200 den fazla talyan esiri a-
Dmı:ı:a1tı manevralan •abah jonne gıderlı:en yolda Yaşara len' d h" I 1 ı. •. b etmesı beklenebılır. mektcd'ır lınmııtır. 

't? • R n C ., r B h • d n e ası o an ~•naate gore u < . - C b. H b · d I 
v a.,.ın~/'ln 21 (A.A.) - • . n ..• tesadüf etmiş, ona a rıy~ .en su: ihtar Üzerine karakol gemileri ve J / • dt! fO Taymia muhabirine göre enu ı a e'ı"tan a, i eri harc-
~me:fkan donanması .. ~tlantık reti kat'iyede .• ".a~ge~me11~ı. 8:~ıı tayyareleri Atlantik sahillerini <la - il ı.m a9Lff- Gm.•9 Londra 20 (A.A.) - Times ga- ketimiz memnuniyet verici bir tarz.. 

~hıllerı acıklnrında buvuk de - takdirde kend11ını oldurecegını aoy- ha ıı.lu bir nezaret altına alacak - zetesinin Belgrad muhabiri yazı - da devam etmektedir. 
nızaıtı manevralarına başlamıştır. temiqtir. . lardır. Emlak ve Eytam Bankası yor: &betistand~!~ac'r.· an ordusunun 

-- - Ya~ar, Kurtı,ın bu ıhtar ve teh- Amerikan deniz mahfellerindc • h · Yugoslav gazeteleri, Yugoslav -
lngiliz f"JJ~re!erİ bir didlerine kula~ as'?ıyardak k Y?

1
1ubna hasıl olan kanaate göre Amerikan UmUffil 8J0h toplandı ya ile Almanva arasındaki müza- Londra 20 (A.A.) - Ciciganın 

k t m , 11e e atı u 1 · zaptı, Britanya İmparatorluk kıt·a. (la'yan h"rb gem:s·nİ dev~mk;tme 19 :ıi~ bıçaiını çeke: ııu1 arında bir tek tahtelbahirin bkiuk: Ankara 20 (A.A.) _Emlak ve 1kerelere1 mdüteallık olalarak A_lman- lan. ile Habeş vatanperver kuvvet_ 
na ım nn verme •. • • ld unma11 psikoloji bakımdan ha · ı Eytam Bankası heyeti umum.iyesi ar taraıın an va-pı n emnıyet - 1 H b I 

b:l_fır 1'ar rek delikanlının uzenne ıa ırrnı1- bir tehlikenin mevcudiyetinden da- bugün bankanın umumi merkezinde b.ahş bevana~a ilk sahifelerini tah enne, a eşistanda talyanlann 
ha h 1 d B 1 b b S'"'" etmektedırl"' B h l ·· tam teslimiy<:ti tarihim hissedilir tır. • d b ki ma zur u ur. unun a era er toplanmııtır. Jg d. u a . muza - d d ki 

I ~~hire, 21 (A.A.) - B. B. C.: 
rıgılız d~niz tayyareleri Arnavud. 

lukta Avlonva ve Draç limanlarına 
taarruz etmi !erdir. Muhtelif hedef
J ... r~ tam isabet kaydedilmiştir. 
it Batır lan gemiler arasında bir 
d ru\ azör veva büyük bir distroyer 

e bulunmaktadır. 

Yaşan on beş ye~m en. ıça ı- geçen harbde Amerika tarafından Bilançoya nazaran bankanın 13 keratın devam etln{'kle olduğunu ekece e ya a tıran bir stratejik 
varak vücudunu. delılı: deşık eden harb~n ilanından sonra Amerikan üncü hesab yılı içinde elde t:ttiği kar göstermesi it'barile manicar - no ta vermektedir. 
katil, cinayet verın~en ~~çmt!lıa da, sularında bulunan dört düsman tah 6S 3,036 liradır. Banka umumi he- dır. Nazilerin pek o kadar mutad- Ciciga ehri, Harge'şa ile Har -
zabıta tarafından hır mud~I~!, sonra telbahrinin 60 gemi batırdıklarını yeti idare meclisinin raporunda tek- lan olmıvan hatırşina~hkhırı b••rn rardan geçmek suretile B .. rberayı 
vakalan. ara. k. müddeiumumı ıge tes- hatırlamak lazımdır. lif ettiği veçhile bu miktarın d.a lhavr .. et .. ve korku tevlid etm·1·ş ~ Adisababaya ba~lı:-ı an büyük )'olun 

l hemen civarındadır. 
lim t-dı m.ıştır... l tesirile Al . 317,111 liıasını .a ve b- tertibi aer- tır. Cunku bunda gizli kelim<>ler Simdı' bütün I· iv n müna elatı. 

Yallar. aldı~• yara ann manlar Paris polisı mayedarlara yüzde 4.1 /2 nisbetin~ bulunabilir. J .. ciddi surette tehdid altında bulun-
de·hal ö müştul. k göre prefesı" rıı" levkı"f et~ı·•e .. de kiır olarak tevziine ve mütebaki A k maktadır. 

Me .. hud !!UÇ ar .anununak ' kısmının da esas nizamnamesine u- n ara radyoor.unda d k 1 , 1 
/..1 M H • • h1. • seıı: o unan ~ Hab~i!!tan a a an ta van or -man- ıQC!:r !ı"ICIYll aiiı,..rr7a ma 11.emesıned 1 1~ Berlin 20 (A.A.) - Bildirildi- yarak muhtelif tertiblere konul - ' h . . . kar 

' I'.\ :;J • • d n O aVl -, se- • rumca 0 t ausunun eyetı umumıyrsı. a ~ 

N 1 b katil. bu cınayehn e.. d'I . t' ğine göre, Paris polisi prefesi Lan- masına karar vermiştir. • neşrıva dan, denizden vr havAd1tn hiç bir 
azır arı UQÜO ne a~ır haose mahkum e 1 mı ır. geron, ihmali yüzünden Alm!ln as • Umumi heyet, müddetleri biten Ankara 20 (AA.) - Ankara rad - yardıma timidi olmad n f"l•n tec. 
k 1 :. .. Macar hariciye nazın lceri makamları tarafından tevkif e. idare meclisi azalarından Hayrullah yosu ynrın 21 Mart t.arıhlndcn itiba - rid cdilmis bulunmaktadır. Bu or -
OnUŞUJOr ar gıne gore,b .. Alman hariciye dilmiştir. Birçok mühim silah de - Özbudun ile Muhlis Arısan'ı yeni- ren yeniden rumca emisyonlarına ba.ş du, mı-rburcn ııon mevzilı-·ind«- bir 

tn• B~rlin, 21 (A.A.) - Yan reı- Bardos.sy b~ıı:uıakatta bulunaca~ posu. Langeron tarafından müaa - den idare meclisi nzal:ğınn seçmiş . ılıyacaktır Emisyonlar glincle ıkl defa muharebe vere .... ek veynhud teslim 
1

1 
hır kaynaktan bildiriliyor: nazın ıle ır dere edilmemi~ir, tir. saat 12,45 ve 21,45 te yap:lacaktır. olacaktır. 
la:idye nezaretinde bildirildi- tır, 



( Şehir Ba.berl·erı ) Büyük Fransız ve İngiliz ediblerl 
Çorapçıların ileri 
surdükleri taleb 
kabul edilmedi 

Yüksek tatil peynirlerin "lüks 
peynir,, adile satılması menedildi 

:, .......................................... -, 
1 Olur mu? 1 
İ Kasımpaşayı daha 

(Bcqtarafı 2 nCi 141'/ad.aJ 1 mdH Vue için kah demek~ ı'' 
FlkriDi Ye lıislerini tatmin e;tliyecek zel değil, lisana geçmiı olan vaz 

'1lr teJler Jell; ltetnn.i de bana hot söriiamüyo~ 
~ balnau 1-U .... et ana manzumede mahad olan i;inde · 

mantazın!ır denebilir. çek bulunan kabdıa buna eski li.; 

1 fazla ihmal 
* sandan almak ?azım ııe1irse tük6f 

i etmemeliyiz 

p • ._..,, wll MI' ceaae& kaçudınT 1 dan denebilecek amma bana ceaa 
Nami ahi lair ..U.ü •iunet et- ret ehni,erek ..dece .çiçellilrn d' 

tin! yeceift. Şu halde •• .......,. 

Kamtıf labriAaları miİ"!,e .. il -
lerinin AnlıaTada aıakatltn 
makamlarla yaptıkları fernM" 
lartla tla lıamaıların ucuzla -
tdmaaı meselesi ınevzaubahs 

Bir kısım mağazalar, "lüks mağaza,, fiahna 
satış yaptıklarından, fiat mürakabe komis· 
yonunca kararlaşbrılan mağazaların vitri-

1 

1 Ş eJaria en ç.ık ihmal ed.i • 
len .emtlcrinden birisi, 

beBô de biriDciai, biç tiiPhe yok 
ki KM.npapdD'. Hatta lir aob
iuı. fazla ~ pislijiaiııa 
~,,etiai söatennek içia 
uKuunpap silM~ elemek de &. 
cld olmıqtur ı-·ilhakiL.a ~ • 

_.... ~ız sakamet! ve ~eyyi'e 9erlevhası töyle ohıyor: 
ıinMll içıa, ~K ÇIÇEKLlıt 

8eaia u..11 tııiıılDini ve kendi farl- 1 Şu Dl.ine fitetını. ölnaekte nldu 

nine, " lüks mağaza ,, otd uğuna dair 
levhalar konulması düş ·:nü:üyor . 

1 Jeran ....artı 
* Bir yelpase ctarbesfte eaUatlı; 

'l'alıaniJ eUlflm bir lima için Darbe ancak iaafif lair lllDU ile do. 

eJilJi müphem &abusiirlerbıle ........... hydl. 
bUıi teneffüslerime, bir menşe, oı.. R'ıçMr rüriiltii cum k~feUirmecU. 

Ankarada bulunan ~raJ>Çılar buJun bu kalabalık semtine biç 
bir zammı belecl.İ)oenin tam a -
liluuanı kazanmak b•htiyarl iı 
naa&b olmamıtbr. Ek eri aobk
lan yapıldıj:ndanberi tamir 
sörmemittir. Ezcümle biiyük n 
iflek •.ir cadde olan Zinc:irlika. 
yu caddesi öyle bir vaziyette -
dir ki, bu yol üzerinde bulunan 

malı: * 
heyetilc kumaş faıbrikaları mü - Fiat Mürakabe Komisyonu dün- larile kal11flaşt~lması kararlaştı-
messilleri Vekiletlerle yaptıklan kü toplantısında piyasada lüks pey rılmıştır. 
temasları bitirerek şehrimıze rN - nir diye satılan iyi cins ve yüksek Diğer taraftan bazı mağ~al1! 7 
det etmişlerdir. fiattaki kaşar peynirlerinin bun - nn son zamanlarda kendılerını 

1 

i 
Çorapçılar Ankarada tktısad dan böyle cluks peynir> ismi al • clüks mağaza> telakki ederek sa - i 

Vekalctile yaptıkları temaslarda tında satılmamasını kararlaştır - tışlarda bulunmaları üzer·ne, hal- j 
atandard nizamnamesinin tadil e- mtştı.r. iBuııhanelerden tamamen kın aldanmamasını temin n:aksa- 1: 
dilmesini istemişlerdir. Yapılan per kendcçilerin eline geçmiş o - dile Fiat Mürakabe Bürosu tarafın I: 
~rüşmelerde tesbit olunan n1zam lan bu peynirlerin mev ULlu tü - dıan bazı tedlbir1er alınacaktır . . Bu : 
namenin d ~i ;tirilmesi miimkün kenci«ğindcn badema ıpiyasacla meyanda Fiat Mürakabe Komıs -
~lmemistir. ÇoraprılaT Pazar - lüks peynir ismi altında bir pey - yonu ~rafından lüks olar~k. ka -
tesi günü bir toplaz:ıtı yap~rak nir satılmıyacaktır. b~l edılen 10 .~a~zanı:ı:ı v~trınle. -
standard nizamnamesı dahilınde Komisyon dünkü toplantısın - rıne halkın gorebılece~ b r şckıl
yapılacak c;orap tipleri etrafında da avrıca ayakkabı fiatlan üzerin d~ ·~Ü~s mağa.za ola~ak ~abul e -
Jei)rüsmelerde bulunacaklardır. de de müzakerelerde bulunmuş, a- dılmıştır> şeklınde !bır etıket kon-

1 Kumaşçıların yapt1kları temas- yakkabıcılar cemiyetinden gelen ması düşünülmektedir. Bu suı:et -
1 larda da kuma~ fiatlannın uruz - halk tipi ayakkabıların imalı fi - Je lıalk. 'hangi mağazaların yuk - : 

latılmnı meSf'leleri mevzuubahs atlarının Sümerbank Yerli Mallar sek fiatla satış yaptığını dükkana ~ 
olmu$hrr. Vekalet lrumasc lara 0/0 Pazarının a}ıakk~bı imal masraf - g"rmeden öğrenmiş olacaktır. : 
85 kar ha<ldi wnnic;tir. ni·er ta - --- ---- ~ 

k z orta mektebi talebeleri ...e 
halk yai?Jh aiinJerde diz ka • İ 
paklanna kadar çamurlara ka
nı giinlerde Je toz toprap ba
tarak sidiP gelmektedirler. Bı.i
tün yollar da ayni vaziyettedir. 

Hüli.aa Ka31mf)l'tanın her ba. 
lmndan ~)ediyenin himmetine 
ilatiyaa .....d1r. Bu hDnnwti da
ha fazla pc:iktirmek müna&a*b 
midir? 

Olur mu? 
raftan Vekalet bütün frbrikalann Sarı yüz·ü avukat Münakalat Vekilinin : 
~~::nn:~ !::cı~:dd~u~!!nf.~: nihayet bulundu dünkü tetkikleri \. ................................... -......... ! 

ileyhlllle 7ere enu çamwdıın ıön
llmde arıyorum. 

* ve· tıelaılrtne çalıştltım acdard:ut 
kendim de müte'accilt 

Nelı!ılıme ahi bir ~baneuun at
ladıfmı dinliyorum, 

Bir yabancı ki dalma btn~en vata_ 
nını ft imıinl sakladL 

Bu parçalara bir sonuncuyu ilave 
etmek İçin pirin en ziyade tanılmıt 
ve herkesin ezberine geçmit bir kü
çük manzumesini naklediyorum: Le 
Vase brise. Şöhreti bütün cihana 
yayılmıt olan bu parça tirkceye 
tcrc:eme edilmiı midir) Edilmi,ıe 'ı 
manzum olarak mı yoksa mensur 
olarak mı, bele ııerlevba nasıl ter. 
ceme olunmuttur, bunlan bilme. 
melde Deıaber kendi usulüme göre I 
gene terceme etmekten seri kalını· 
yorum. Yalnız serleYl.s için ne de. 

Fatr11t lıafif yara, 
Bersia lalllôra ....-.,. •ı,ıe:re, 
Görülmez füat zaı•~linmıu blır 

llerlleyi<?le 
Yan.şça çiçektlthı eirafmı aldı. 

* Serin suya damla dsmla ıriirildi, 
Ve çiçeldeıin ma~ tillendl; 
HPnihr trf111~ farlnnda ftfll. 
Ona dokanmarm.a, tırdthr. 

Ve ekseriya seTflen bir d, 
Kalh temas ederek ona lncltll', 
Sonra, kalb kendi :tendllİIDe çatlU, 
~ınm çiçetf bellk olar. 

* Berkesin nazarında dalma saıtam 
saa ..... urken, 

'· - "'1 k.,t "ePfn yarasınm 
' Gizlice bbUiltlli " ailathtuu 

Kınktır, ona dotunmaymn. 
du,-.r. 

H. Z. Utakbril 
n bir miktar ucuzlava,.aktır. ı hr,_._... b Evı·nde dı·namı·ı Bundan ıtır möddet enel Hacer Birkaç cündenberi f8 uWM&e u -

l&m!nde bir kadın, Nah adında bir Iunmakta olan Münakalit Vekili Cev. 
Mı>kteble .. dek· d; .. ;p'·n 

cez~'arı v~kil taraf11dan 
kadın aleyhine baıiaret lddiuae uy - det Kerim İooedayı. Veti.leie ballı stoku yapan adam 
durma blr c11rmü methud davuı aç- d.&irelerdeki tet&ilüerine dtin de de-

K ÜÇ U
0 

Kli,,,_ ____ ......,. 

• O L 1 S~ 
Bir ioktorun gUnlllx 

not tarmd111 Dllfb P'alı:&t, hAdiııe~ tahkılı: eden n.m et.mil "'.e ögleden aonra De9let hkO ld 
f3Sdİk ed:'ec~k Müdde!umı.mıl muaTiDi Kemal ÖZ90. ~~i.eyollan lfleWııe Umum Müdür - ma m 0 U . 

ban i.fin i9Y{lsftntl meydana ~lkarm.J4 liilüne gderelı: ıeç Yakte kadar Ve-
Okullardalrl di8iplln lı:nrunan tara- n pll:nlan .suya di.şilrmiiftil. Biltııa. ,Wet& ali.kadar eden bazı meselelerle Cibalide oturan DeTJet Demlryotlt.. 

hndan ve.n1en ve mah"yet~ı ıtiba - re tfadesi alınan Hacer: 'meşgul olml&ftur. n İdaresinde tauncı Abdullah Tan- Yük yüzünden bıçakladı 
HABERLE.Rl Kulak 

ıile Maarif Vekillitfnce tudiki Jcab •- Nazlı tocasile benim aleyhjmi- - nYer metresi Vufiyeyi d6mıüı, lıldl- 1 Sal h il d Abdullah 
eden kararlar hattında di.!lpl n tali- ze Zina davası açDUfLı. Ben de bu da_ Çalpcılar imtihan edilecekler ae tarakola intik&l etmifU,r. la, 

0 
~~ar~::e;;:. ~ yap~ 

matnames nfn 9 uncu madde!inin de. vadan Nazlıyı ft~elı: ~in aley- Konıervatuara bu sene 400 ta- Fakat karakolda yapılan tahkikat Ali dün bir yük l&fllllak meac.-ie -
ıı,ttrilmesi t.alfm 'Ye terb'ye hey"t nce hine uydurma bir dava açtım FaJrat, Jebe müracaat -=tm1', bunlardan an- sırasında hAdise başka safhaya dö - sinden kavga etmitfer, bwılardan 
umm görft!mtiftftr. bana bu fikri veren adliyede truudı.. 1 cak 20 ai alınabilmiıtir. Önümüz • .tülmilştiır. Vasfiye Abdullahın evin. Ali beçak.la Abdullahı vücudunun 

Muaddel şekle ıöre, tudlkname ile tim .san :rQzlil bir anıkattıl".:t ı deki sene talebe kadrosu geniılti - de dinamit &akladığını aerı .sürmÜ..- müteadd.id yerlerinden ağır ıuretto 
uzakla.,tır:.lma, melttebden aHU::anın Demifti. Bu hldi.se etrafında müd - lecek ve 120 kadar talebe alınacak. tür. Bu iddia üzerine, zabıta eYde bir yaralarmpu. Abdullah tedavi edil
k~ilme-&ı Vetdlik tudllrlle kat'i fek- deiumumilikçe yapılan tahkikat ne - br. 'arama J&Pmlf ve filbakl.ta 19 parça mek üzere Beyoğlu hastanesine nalt 
lını alacak, bununla beraber reiphem ticelenmlş Ye adJi,e koridorlarında Diier taraftan umumi yerlerdeki clinamlt, 20 aded. dinamit fiinye.~ 19 ledilmit. badi.eyi mu4teakib kaçan 
v k'alarda mekteb idıır~i kararın ten'nt yapan aan yözltl nulı:atm da alafranga parçalar çalarak geçinen tane de köteberka fitili ele geçiril _ carih bir müddet sonra zabıta ta • 
ta~d kına kadnr &uçlu ta'E't:ıenln okula irim oldufu teabit edilmıştir. Hacer Ye çalsıcılann lı:onservatuarda imti • mittir Yapılan tah.tilı:ata Abdulla _ rafından yakalanarak bakkmda ta
deYa.nnnı mPnetmet Jı:arannı nrebi _ &TUkat hülnnda lblm gelen tanunl han ..-enneleri Ye ehliyetlerinin tea- bıa ~- llııl*S• ,.i Fnp•tand& kibata batlaomıttır. 
~kt r . Ve"k lllkçe ta.ııdUı: ednm;,en t:ılı:ibata ~ewı'11 edLlecelı:ttr. IMt ohmman alakadarlarca karar • çall§tığı, bu dinamitlerin de o vakit. Dün cezalandırılanlar 
ce"a .. ü erinde di,·pı n kunı 'u ı.srar- ı lattmlmıtbr. ten kaldığı anla.oılnuştı. 
da bulunuru mesele Velı:Alet mildir. Askere alınan OniTersite Emniyet 6 ncı pbe memurlan 
ler encümeni tarafından Jrst't ta?Wa ••. talebeleri Saat kiralan kalkıyor Abdullah dinamit aakla~ak suç~ dün de ıehrin muhtelif eemtlerin-
b'>~ı 1t V ka tasd k ı ı O bel _ı - ı B ı d. h • • ı. J ·ı dan adlı"JeJe ftıilerek, aalıye 8 iDCi deki mutad kontrollanna devam et 1 

E- •tmı ra , e · ın ma ano u- nivenite talc erinoen Yllf an e e ıye, avagazı pr .. et ene e. ceza mahtemelinde ,apılan dıırut • . . ı 
n · cakhr. • I veaair hu.usi ahvali dolayıaile aake.. lektrik idaresinin her ay evlerden . ı mıılerdır. 

-- re alınanlann Fakültelerdeki jmti· saat kira11 olarak almakta olduklan ma.sı diin nettce!.9 nnnıftır Mahte- Eminönüııde müteaddid. fırı.nlar-
B'r aokaia Besim Ömer iuni h_an halı:Jannın mahfuz kalacağw 50 kurut ücretin kaldınlmaaı husu- me, ~ sabit lörm1it Ye . .surl11111 bir da yapılan kontrollar netıceaınde. 

verilecek Maarif Vekalti tarafından allka - aunda tetkikler yapmaktadır. Bu ay m.iiddeUe hapee, . 3~ lıra para ee- fmn aahibleri bak.kında ceza zaptı 
darlara bildirilmiıtir. •at ücretleri hakkında bavagazi zuına ~ahktm etmiftir. tutulmuıtur. • ı 

Brle<liye, ~hir sokaklanndan 'bL Bu cibi talebeler aekerlik vazi • ıôrketlerile elektrik idaresinin de Muhtelif eeyrüaefer nizamları.oa 
J'İne merhum General Besim Öme - lelerini ifa etb1tten ıonra hiç bir mütalealaı\ alınmııtır. Saat ücreti. Tuna yol ile gelen muhalif harekette bulundukları tca-
l'İn adınm verilme~ini kuarlattır • kayda tibi tutulmakstzın t~krar tah leri yalnız bir defa saatin konuldu- • h J,. bit edilen 25 ıoför" hakkında da 1 
m ıtır. Daimi encümen bu ıokaiı aillerine devam ldebilcceltlerdir. iu zaman alınacaktır. ıt a at eşyası zabıt varakuı tanzim olunmuıtur. 
teı.bit edecektir. 

Tu eh · · Balıkpazan civarınclaki 1 l dük· 

( Küçük haberler ) 
• Alemdarda oturan Mum.fa 

isminde birinin 1 2 yatındaki oğlu 
Cahid kısa bir hastalık.tan ıoara 
ölmüt, ceeed.i muayene eden tabibi 
adli Hikmet ölümü ıüpheli aıörınüt-
tür j 

Cescd morıa kaldmlmıttır. 1 
e Maarif Vekaleti, kız en.titü.. 

lerile bu okulların orta okul mezun
lanna mahsus hllMl•İ unıflannda ve 
kız öiretmen okulunda tatbik e • 
dilmekte olan der. pıoeramlamı.ıa 
:yeniden ya1>1lan tadilleri tamimle 
alakadar mektebi.re bilctirmiftir. 

e Dün limanımıza selen Ro • 
manya vapurile bir mul.acir katiletıi 
l(elmiıtir. 

• Slovak tebusmdall İmril Ba.. 
las iarninde biri Türkiyede oturmak 
~in ikamet beyannamesi vermHi • 
iinden adliyeye aevkedilrniştir. 

Suçlu. Sultanahmed 1 inci wlb 
cezada yapılan duruffllası ıonuntla 
15 gün müeccel hapıe mahlcGm e.. 
dilmifrir. 

Valinin umumi meclis aza1arına çayı 

Vali ve BeWi,e Bei8i doktor J..6tıfi Kırdar, umumi meclisin 
bü~ devresini 'bltinnif olması ~nuebetile mnumt meclis azası 
~ne din .ut l'l de Takaim Belediye gazinosunda bir çay ver
mt,t r. Resim çaytan bir intibad r. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

n.alk Mn rmm açıld"?:ası:n1. dan kindaa muhtelif gıda maddeleri nü. 
sonra ı ~ca.r vapuru un ıma-1 munderi alınarak. tahlilbaneye eev
nmııza ıehniştır. Bu vapurla ev - ı k.edilmitti 
velce Macaristana ~ diğer Orta T~e bazı lokanta ve kah • 
A ~pa . mem.lek~tlerıle, Almanya vehaoe aahibleriuin miieıM1elerini 
ya sıpanş ed!ln_ıı~ olan .b~k eş- ı hlmiz tutmadık.lan ıörülmiif, bun
ya memleketimıze gelmışttr. Ge - lar hakkında da ceza zaph tutul • 
len mallar arasında, Macaristan - mUftur 
dan radyo, makine aksamı. Alman · 
yadan tıbbi ve kimyevi eşya, Ro- Dört y&nl'lft hatlansacı 
manyadan cam, eczayı tıbbiye, Ma Dün tehriD muhtelif semtlerinde 
caristandan ziraat Aletleri ve bo • dört yansın vak'aa oJmqtur. Sq-
yanmış ipekli kumq vardır. oiluııda Hacıhü.rev mahalla&ncle 

-- - Aralık 90kajında A1İ7e aid 24 AU. 

Dünldi ilaracabmız marala e'V'Clea yansın çıkaut, itfaiye 
tar- Lndan .c>ndiirOhniiftiir. Dünkü ihracahmız SOO bba lira- "" 

dır. lnailtereye tiftik. ltaı,.a,a ha • Arnavadköyünde Tramvay cacl-
bk. Abnanya1 a tütün •• fuatlık, Y• .lesinde 2S numaralı evia alt lı:atın
naniatan, Bulsan.tana taze ballk. dan yangın ~ ise tle itfaiyenin 
r - 1.vawa kuru ka•m, hW'da inciı, müdal~elile büyümeden aöndü • ._._,, ~ ,, rülmüttür. 
fındık içi .evir.~. _ T .... aemd• YUICl tokaiında 

David.e aid 91 numaralı evden de 
7angın çıbne,. itfaiye tarar.ndan 

MmrÇUfmndalı:i dülcklnlann ._, derhal ı.utmbaıttır. 
timJ&k muameleleri tamamlanmq • Dörclüncil yansın vak'q da 
hr. Bu dükkanlann iatimlik bedel Be,oğluncla Dadud odalaı aok.a -
leri bankaya yatmlmıştır. Dükkln jnada K09tanline aid 17 numaralı 
aahiblerile belediye araımdald bazı sucuk imalathanesinde vukubulmUf 
küçük ihtilaflar da ltuoiioJerde aul • .. - tur. 
han haJledilecektİT. Bu imalathane 1 O bin liraya ai • 

TAKSiM 
prtalı olduğuadan yaquun ne au... 
ı-ede çıktıiı zabıta tarafından ar.,.. 
bnlmaktadır. 

Ağırlıkları: 2 
BöyJe ftk'alarda tutakta atn 

ancı., atibab nsalre uan yolı:

tur. Yalnız ifitme kudreti azal • 
m14tır. Bazan ayni zamanda tu.. 
latta derin bir atuıdama da ~ 
rülür. İfte bu gibi veka.ylde has
tanın enelemirde taM11onunu 
ö?çtftrmesi pek muvafı.ttır. Yani 
l>ında damarlamı ~llübünil 
dü.fünüyonız demettir. Damarlar. 
da k&Ulık b~a ıo kulakta
ki ince damarlarda da tagayyL 
rat başlIJQr. O saman tarım deY
ranında husule gelen boılU.tluk • 
la.r "Ve intimm.uzlı.tlar dolıayıalle 
~ulak.tıa atırııJt ve oiuldumalar 
meydana pliyor. 

Bö7le Y&t'alann t.eda'Tlal biru 
mun n oldukça gtçttlr. Baatalar 
- anirlıenirler. Bunun tedaYWi 
için aıı: t&tbit edilecek ilAç ı.,oddur 
~od \ed&Yiaine uunca bfr aman 
de'Yam etmek zarureti nrtm-. 
Perhiz 18Pmah. ın.tıbaz elmamab. 
Başa lran hücumöne aelııeb.)'el 
verecek teYlerden ~tinmeli, iÇJı:I 
iÇmemelidir. Siean. 18 biiabü&.tln 

bldınlaeak veyabud pelı: u ade
de ~. Böylece 18ftf 
f&Yaf oldukça bir aaJih " 
iJ'lilt temin eanelı: mtbnkln ııla. 
bilir. 

1 z. ö. 

Cnaaı lnlyea N11YMtillllınua ......... ~,... .. 
..... &bl l&MJnl• tsteklerl 
..-.aıh' ....... 

····--· ........ ··-··-·-· ................. -
DOYÇE ORIENT BANK 

Dr..Oner Bank ŞuH.i 
lılar'<Mi' Be:ltll 

Tiirlriye f116elcriı 

Q&lata • t.tanbul • tmdr 

ı:>epoau: laL Tlltlbı GOmriltil 

* Her tiirli Hıa'8 iti * 

Gazinosunda KATHE DORSCH ve PAUL HORBIGER'in -

- Hasan bey, ~
velki gün yapılan Be
lim ömer ihtifalinde .• 

- Üniversite Rek
törü merhumun "8, A -
kil Muhtar 68, Dr. Ni -
tıad ~ad da 70 eseri 
vardı, demişler .• 

. . . Bu nasıl i$ ku -
zum? 

Hasan bey - Nasıl 
işi var mı? Bizde bir 
adamın ölümünün bi -
rinci 3enes!nde eserle -
rinin adedi, ikinci se -
nesinde de ismi uuµtu
lur. 

Yeni yapılan kış bahçemiz, J». 
ğaziçinin en güzel manzaralarına 
hakim ve İstanbulun en şık salo -
nu ve en nezih halkın toplantı ve 
neş'e yeri olmuştur. 

Sabah kahvaltısı, on birle on 
iki arasında aperitif ve koldey, 
öile ve akşamlan yemek ve ziya
fetler, bel't(iln de aaat bette damlı 
çaylar verilmektedir. 

Barikuiicle aı1r ean'u ~•• ıuattlklan 

ANA ISTIRABI 
Rejis6r: G U S T A V U C 1 C K Y 

Girclil'i le'fkalid• ratW iseriııe 

ŞARK SiNEMASI 
Bir hafta daha gösterecektir. Çigan milzikuı ile caz heyeti • 

miz de'\•:tmlı surette ~h...,.ktadlr. ~--••••••••••••••••••••"" 



... Sayfa 5 

~~~:;',.!:~1~!0~111 ::Jd:B~ ôeröi1i~D~it= ~ P 0 R 1 1 HA<lülok~md·p~ynir 
d ~ndra 20 (A.A.) - Hava ve ı• talyan knvvetlerı•nı•n istanbulspor Bir ııazete.m ,.ıu, habederi sü- -$ze nelio bi• peyni• vmy' 
b=h~i ~'bü~~t nel:aretlerirıin bu ıa- Milli kümeye tunundan kopya ediyorum: .Ben de duraladım. Peynir 

Gece, di.ıımanın faaliyeti hemen _ uFiat Mürakabe Komisyonunun yok, •ize yaramaz, derken nefi · 

Ltarnamile Londraya .inhisar etmi~ ve oeçı•rdı•kıerı• yenı• ve alınacak mı". luk~eyniJrleh fialht koyduiunu yaz. vereceğini vadediyordu. 
0 ndra oldukça §iddctli bir hücu • r mıı •.. • i ·· . ,, Bir camekan açtı. Biçimi aalama 

Jna maruz kalmıştır. Hücum bi • Haberin ıonu var amma beni a. rengi peynire benzer bir fey çıkar 
tlayetinde §iddetli olmuıı, bilih'are k b • t hl• k !ikad~ar etmiyeceği İçin ne 

1

okumak dı: 
har rı . d b. ı n n )f e ) e Ki .. hl d .. ıste ım, ne de kopya etmek hevesi. r evkaladedir. 1 emıı ve gece yarısın an ıraz. J y u er un umum ne kapıldım. 
•onra nihayete erml•tir. ilk rapor • · K•ç kuruo. 
lar irısanca zayiatın çok fazlı\ oldu· müdürlüğe yeni bir Peynir de lüka oluyormu1- Yüz kırk. 
iı.ı hissini vermelı:tedir, fakat bu • E ki. G l H E "' E k"J l ·· 1 Yirmi, yirmi beı sene evvel lükı Gene duralamJ§tım. 
•ust ikametgahlarda ve diaer bina· Yazan : me -. enera . mır r ı e muracaat yaptı ar yahud da ıü.1tu.: hava ....... ..:kli, .,,0 •• m. 
J d .. 1 idi ) 1 ._,. • - Yüz kırk mı~ 
'bar ab yangınlar ve yükıek infilak - 50 - beblerin amil olduğu layıkile an- e petro imhalarının adı idi. - Evet ..• Hele bı"r tadın. 

om aları ile mühim haear olmuış • !aşılamamıştır. Dört. g{lndenberi devamlı surette Nedenae bu lamba adı .onralan 
tur Bı'rk k d • h" t ru··,L ··e yerli lcuı·vetlerin to l .. b" d d Bir parça kA•ı"p uzattı. Tattım. • aç no ta o umumı ızıne • R "' "" z / 1 I t I p anan milli kümeye dahll klüble- JYl ır ev c. apartıman a oturan. ..... 
~ -Ll" t l ·ı N.Yn ara ta yan ar ara T J • d r muvakkaten tatil edilmiş. fakat vahayı tun ıy• e me erı • ın- rın murahha&an dünkü t.opl!ıntıla. ıık giyinen inaanlara alem oldu. u um peynıriy i. 
lha•ar geni§ olmamıştır. Şafaktan bu1'a•ının ltalyanlar Jan zaptoluncluldan ıonra nnda umum! müdürlüğe ikinci bir Seneler geçti. Lültaün, lüküıün - Tulum peyniri. 
evvel vaziyete hakim olunmu§tur. tarafından iıgali lta!yanl~;· 4 Birincikan.uı;ı ha - müracaatta dab& bulunmu~ardır. envaını aördük. Doğrudan doğruya cevab ver. 

. Yunan tebliii 4 Blrincıltanun muharebesinde rc>ketıle Turk kuvv?tlermı Av_n ötıe ıOzeri yapılan bir toplantıdan Kötü traı bıçaiı )ükı olmuıtu. medi, fakat ıordu: 
Atına 20 (A.A.) _ Yunan or· Tilrk ve yerli kuv\ etler, birbirlc- Zar~da her ne kadar ımha ve esır .ııonra futbol federasyonu mümessili Pitirilen yemekleri yenilmiyecelt - Yarım kilo tartayım mı) 

duları başkumandan lığının 144 nu. rinden glttıkçe uzaklaşan Tacura, etmıye muvaffak olam~dılarsa ?a, umumi mOdllrlüte klllb murahhasla. kadar fena lokantanın adı lüks ol. Sualimi tekrarladım: 
ınaraJı v-e 19 Mart tarihli reım( teb- Ter'hune ve Aziziye istikametle - Ga?"btrablus.u vahası gıbi kendı • rının İstanbul.spor hakkındaki rica • muıtu. - Tulum peyniri değil mi~ 
liğı: rinde ric'at ettiklerinden İtalyanw J .rı ıç n, d_aı.ma ağır bir kabuc; teş-ılannı blldinnl~tir. Geceleri evinde, kuru fasulyadan - Biz. yerli Rokfor dtyoruz. 
lı: Dupnanın tankların ianeaile mer· ıar ne ;}'apacakhlrım şaşırmışlardı. ~ıl :denk ı~ı.nden çıkılmaz derece- Umumi müdürlük bu mllrac:ıatln haıka bir ıey yemiyen, flikat gün- ~Bir köylü 1stanbula gelmit. leb.. 
~z mıntakasında yapmıt olduğu Türkler müteakib gunlerde Bu P ar~~ı .. ır. ormanı zaptc:tmek~e tahriren yapılmasını istemi§tir. düzleri aokağa çıkarken kürk man- lebıci dükkanı önünden geçerken 

bır l _arruz ile şimal mıntakaaında S"'l'ım ve Bir Tobras'da birer Ueri gene b•ıyuk bır kazanç temın ettı- u..am ı""'lnc·ı defa toplanan tl"b 11 bl b'I • .. .. d }\; ptı(iı d"W b" ahdud taarruz "' k t"J ler ~ ~ u to ~en, pembe kafesli evin gelinile ~ . e ı erı gormuş, urmuı. Leble-
pü k·· .. 1 •g~r .. ır8:n "k . 1 müfreze 'bulundurma sure le, italyanlar Ayn Zara' dan he murahhasları bu arzulannı telgrana kw lükı olmuılardı. bıcı sormuş: 

ı urtu muıtur. ır mı tar eaır a - A . . t . f da vcnidcn topla - ' r - utn 1 fı'"ür}nı. ..._ . L b 
ehle.. O tank ahrib edildi Ouşma· z zıye .e 1 a 1~ J • " ~ün CC?bel lstikametile, Bir - t't ~ um m ıu ""t>e .olldınni§Jerdlr. uEyvah peynirler de lükı olurw - e lehi mi istersin~ 
nın b ç k t ı b ı bir nıp tertıblenmışlcrdı. Turkler, bu Turki Bir Tobras ve Bu Selim is Bugün gelecek cevaba göre ~plantı.. muı.> Köylü merak etmiş: 
bol w~. mınt~d a adr~l ıı:ıenıu ot anatik rada harbin sonuna k~dar kalmış- tikam~Uerinde keşif ha-·ketler~ı ya devam edilecektir. 
ailahfaunmt~:nın mea:.:ı'a:'ee,i oa;a':1ın - 3la6rKve 1ktadlya~larrddeevncızdGeanrbaTncı·aabk yapıyorlardı. Avni umand;, ire .1 ... İstanb'!.lsporh ökldübü de Ankaraya * kn~. Leblebi dediğin de ne oluyor 
"'- k 1 ... :L ·1 , h 1 m. -a ar ıçe . d ,. ·ı l k . . 11." ;uır murıı:u a.s g n ermiftir Lüks olanlar, oldukları gibi gö. 
- ·a arak tamamı e ım a o un • lusundan da takriben 50 Km.lik rıye o,.ru ı er eme ıçın azım 9 . rünmczler, ıüslenirler, acavib kılık. - lıte bu gördüklerine 1 blebi 
nıuştur. Aoos vadisinde yapılan mu b" l f . d bulunan bu olan hazırlıklarda bulunuwrlardı. 1 f\' aytS gençlik VB tara girerler, boyanırlar. Peynir de derler. 
\'a fakiyetli bir taarruz neticeıinde ır .)k'? mb:esat .~s1ı.~ e a ışlardır Nitekfm Garıbtrablu!u -"r"nde ı ı.. me\l ·ıe ır ur u varm m . ~Ç,1 1 b öy e yapıyor; boyanıyor, yaldızlı Köylü gülmü•: 
oır rniktar esir aldık. A Za a'nm jcaaJi iı:i 4 Birin- 1000 kadar deve t~plamışlardı. Spor ayra ;H kaiıdlara ıarı1ıyor, tuhaf tuhaf isimw y 

1 eıı:ıı.: . vn ~. .. "'e ." • • Bundan başka, sil varı kışlnsı ve 1 - Ektiğim nohud, biçtiğim no. 
A rnan l 06• cilt nun jl\lnu, ~ers~l~ycrı, Gr~- Sicli Masrı mevkilerinden gc mek lt Mayın& . ~P~caJt ıençlilt ve er alıyor. hud lstanbula gelince leblebi olu-

Berlin 20 (A.A.) - Alınıın or· nadtye ve Alp bırLklerınden mu- .. G btr bl r ç d ap0r bayramı ıçın dun mınLalı:a mer- Lükı olanlar kendilerini biraz da verrnİ§.» 
clul b k d 1 ~ t bLw·. k 1 Lcquino kuman uzere, ar a usu ımanın an kez"nde bır t.oplant ıı t naza ,. .. kerler. Peynir de lu" ks old00 

A
arlJ a§ um~n 

1 
an •iınkın e liıııb.. r 1 P generak :ı.. . 

1
. t d: A:"Y n Zaraya bir demiryo u" ınc:ası- •~ .. ' d" ktör" 

11 
"'lü 1 yap mış ır. Mın. - - Peynirci elinde bıçak bekliyordu. 

man denıza tııarı, uvvet ır dasında, karışı ıuır ıvaya ev ı lk j 1 d" D h"l d w -a ıre • b murahhaslarına iundanberi kendini naza çduyor. 
himaye a.ltında gıden 1ıcmi kı&file - olundu. Diğ<>r İtalyan birlik1eri. na ~r3r v~rm k" etrl ı.. ai . 1 e Aog- bu hwıusta icnl> eden ııahatı vermiş. Bakkal dükkanında mevcudken, ıo- - Yoksa bir kilo mu vereyim) 
•ınd ' 59 SOO 1 k d··., . .. G bt bl h . t ru u ;,ız uare e crı çın vn tir ranlara: Güldüm: 
- en. cem an ·ı' b ton u l du.,· ert<>sı g~n . arı ~a du.~ud~el rı e Z'lrn bir Qs olacaktı. ( Bilahare . 
... an tıcaret gemı en atırmı§ ar ır. rafındaki sıper erme on u er. b l ld ~ ı 1 k vuruy·tş mUsab-;ıka .. , - Yok. Bildiğim tulum peyniri, yediğim 
Bunlardan bırı 20 bin tonluk bc&Ji. 1talyanlar, bunu tütcakib ve he unun yan ı$ 0 u,,u an a<:ı aca • :> Dedirtiyor. tulum peyniri salam gibi, sosis gibi, 
ııa avı gemiıidir. Cem'an 21 bın men, ağır topçu ile mücehhez ve tırl. . . . Beden Terbiyesi İstanbul Bölıreti * sucuk gibi baraaia girince Rokfor 
tonluk da diğer ticaret vapurları a- müc:ellah üç tabya inşasına hışla-~ 1;c ~~l 0,~5 met:f ~enışlıfın- Atletiua Ajanllfından: 23 Mart. 1941 Evvelki gün peynir alacaktım. oluvermiıti. 
iıı hasara uğıatılınııtır. dılar fşcilerin hima ·e ve cmnıye- P ar a !'°a zem~s! e ın~ ~ u .~ Larihıne tesadüf edf'!n Pazar günll p.. Bir peynirciye uiradım: * 

Alman hava kuvvetlerine aid ti g~neral Pecori tarafından her nfn bu ~emır:oıu bılahare uçuncu babı ~aa&. 10 da Ş:ş!i tramvay deJ>O,Su Peynire fiat koyma işi, ve kon· 
lt~vvetli ıau§ teıekkülleri çok iyi gÜn Ayn Zara'nın daha öte .ara ~ ... rav ~lavesıl~ o.9~ metre geniş- önünden başlayarak BüyUkdere yolu - Beyaz peynir isterim. trolu aürüncemede blıyor. Bu gi-
ruyet şartlarından iatıfado ederek fına kadar jı?Önderilmektc olan kc- dJı~ndekı demıryol~na . mah~u~ üurinde 20 kilometrelik br yürüyüş Dedim. Peynirci duda~ büktü: ditle lüka peynirin daha kim bilir 
dun ~ece _ç_ok ~-uy_ük bır muvaff~k.i- şif müfrezclerile temin edilmekte . a a_l.tır ma!:r:eme!1ın ışlem~:nı mü.-uıbakası yapılacaktır. - Pek yok. ne nevilerini göreceğiz ... Ve bize 
letle. İngılız ~ukuın~t merkczının idi. Bu keşif müfrczelerin;n hepsi mtım~m -kıl:ı ak hır, ha~e ~etırı -ı Müsabaka şeraiti gençlik klübleri • - Pek yok ne demek) ne kadar pahalıya malolacak iıte 
•akerı eh ' ınıyetıekı hedeflere ta- Türk ve yerli kuvvetlerin ortadan lcı.ck ı. ~ahıda, ku\:etıı brr knrıw ne tebliğ edilmf4tir. İştirak edecek o. - Vana da ıize yaramaz. onu merak ediyorum. 
arruzlarda bulunmu~lardır. Bu ta - ka,bolduklarını bildirmekte idi. 1 .. t (!'av (. mu~tehf .. sınıflard~n lan klüblcr yevmi mezkClrda saat 9.30 Aklına mühim bir ıey aclmit ai- t' · J l ı 

J
aerrr.u.zlar unaı~n~-: Alman tayyare. Fakat bu keşif kolları lüzumu hıu.rekk:1> :hır lıva) ıçın ordug~h da behemehal mll&abaka mahallinde bi bir an duraladı: ~ ~''"-•t. .::1-1-u.lıi ıi 

ı he~ ça~ta ınfılak ve yaı~gın bom kadar tuzaklara ~idemiyorlardı. t es•s edılmış ve Ayn Z~ra ta~kı -ıh:uır bulun;nalan şarttır. Müsabaka- --···-·-··········-··-·· .. ••• .. ····-·-·-·---·---.. - ................. _ 
.,daları ıle bılhassa lıman tesıa:'\tını ~e Yalnı" 7 Birincikanunda basit matı ~arb~a_rbl~Sl! sehrı tahkıma- Yl idare edecek ... Dı..da isimle..: y ı 
oldarı bombardıman etmı,lerdır. . ! " - . . ' tll"' hırln .. tırılmıstı -;-6 • .. nzı 1 

B b · . . . bır talyan SU\ arı keşıf kolu her 1 1.: '"" • hakem arkadaşlann saat 9 so d te ır ırıru takıb eden dalgalar halin- , . · . 8' T b h b • . ' a §-
de yapılan bu taarruzlar altı saat nasılsa Tacura va kadar gıdebıl • ır- o ras mu arc csı rıf buyunnaları rica olunur. 
surmulf ve Vic;toria, Albert ve Kral miş ve ancak bu s~rr.tle Garb Bununla !beraber ken<lini, as • Adil Giray, Htisamettın Gllreli, Tev 
Georaıe doJda?Je Taymia kavai li _ 'lrablusu yabasının Türkler tar~ • keri bir tabiye işlerinden ztyade tik Böte, Zeki G61t14ıt, Cemil Uıun -
manındakı teaıaatta çok büyilk tah- fı~daı:. bıraz fazla erken. tahlıyc ~ündelik muamelelere vererek oflu, bhami Polater: l'llrusan Tekil, 
ribaı yapılmııtır. Büyük aabalarda edıl""t'i ol~u~u anlac:ılmıc:tı. bunalan valilik ve başkumandan _ Dr. Nurettin, l'IJk önem, Z&kl Yu • 
yaı ınlar ve çok uzak mesafeden A~ 10 unda ~aurand tü - lık kurmayının gafletleri yüzün _ mut, Pet.hi Dinver, Nertman Tekil, 
eoz ı.en infilaklar müphede edil • ~enın_ee menırub 8 pıyade taburu, d n Birinciktınunun 19 unda 1tal- Nalllll Ttlfetçt, fakir Baruer, ömer Bayan cP. J. ıt: etmek, yahud ailcaine baı vurmak 
mi~tir. hıç bır. mukavemete ra tıar:ıaksı- yanl"r Bir Tobras'da müthiş bir öztap, A Bak_ır. C. Ba.saran, Receb - .şirinlik tılıırnı» var mıdır> küstahlık telakki edilmiyecek mi) 

J nymiste demirli bulunan ticaret zın sahıl mınt.aka~~ı geçmış ve tehlike geçirdiler. Bu hAdlse es _ Ogan, Kemal, Ibrahim, İskender, Mu- di)ror. Hüküm vermek için c:lde bulu • 
vaıJurları ate~ almı~tır. Tuzla (Mellah) ıgolune vasıl 0~ ' nasında 3 piyade taburile ( ikisi fahha.m Elmen, Halilk HeltimoAlu. Garib ıual diyeceksiniz. yalnız nan malumatı kifi gönnüyorum. 

Alman keşif tayyareleri de dün- muştu. (Pu ası Trablusun takrı - Jl. Bersagliyeri alayına ve biri•i 2. M&tıda isimleri yazılı atletler n •kl ben belki okuyucumun tahmin etti- Bu delikanlı iyj tahsil aörmÜfo te • 
ku gun kuvvetli himaye altında gi- ben 9_:JO ~m .. şarkmda, Tacura Grenadiye alayına mensub) 1 ağır ,.er foftığrana birlikt~ 2213/!141 tari- iinin ~ine olarak müıbet cevab vazuuna raimen jyi kazanç yoluna 
den bır gemi kafilf'.sine muvaffaki- yolu uz~rındedır). makineli tüfek takımı. 1 dn~ top- hine mftsadit C~martesi itlnü .saat 15 vereceg1m, (firmiı bir aençtir. Arada bulundu
Yetle taanuz etmişlerdir. Takri~en En nıh,.ayet 'l'rablusun 16 ~m. çu .. taktmı ve 1 süvarı bölü~nden te bölge merkezınde atletizm ~anlı- Vardır, hem de çok kolay~ır, I iunu vehımcttiği fark görUndüiü 
yedı bin ton batırılmıştır. Cem an kadar dogu unda .ve vahanın nıha rnurekkeb kanşık bir İtalyan müf tına mUracaatları lüzumu tebliğ o • yalnız eczaneden alınmaz, tanfle kadar olmıyabilir, bu takdirde 18 
1 O bin ton kadar tutan di~r iki yetlerine ya~ı? hır yerde bulunan rczeııi a.ı kaldı ma.'lıvoluyordu. Junur. b ı d 1· k d 
'Vapur da bombalarla a<>ır hasara Tacura ahalısı İtaly. a_n .makamla Fransız kurmay yu-zbaşısı t. I Z.,ref Koşar. Abdullah, Halil Al u unmaz. onu aa ece a a a ım inci aıırda meziyet telakki c:dilen 

• • keşfeder. Ortağın yüziinde yazılıdır. çekingenlifin 20 · d h uğ atılmıştır rile müzakercvc ~ırıştıler ve bu- Revol'un anlatışına göre Türkler ,tındağ, Raıt Berelloğlu, Rıta Mak.sud Bir kitab aayfaıı gibi onda okunur. lık old w tmncı a11kr ı! __ aıta • 
Alman a~ tayyareleri tarafında.n nun ncticesin~c bu mev~ie Birin~ ve ~erliler Garbtrablusu' vahasını ~n, Hfu."y.in Albayrakt.ar, ,:Artan, ugunu unu ama uu.ım. 

~enubi fngiltereye kartı yapılan bar kanunun 13 unde 93. pıya~e ala- tah_lıye. ederken, sahilde bazı reis-ı~ak, ~tantın Takver, Remzı, Sez- * Hayatın merdivenlerini ıüratle 
•kın eanaıında düıınan Spitfire ti - yile tolçudan m~rekkeb bır İtal-,le~.ın aılelerini de birlikte götür • gın, Hıkmet. Bayan A. B. nipnlıya hediye 0w •tan adanı biraz da kU.tah olan •· 
Pinde üç t~.yyare kaybetmi,tir. yan i~gal kuvvf'tl gelerek orada 11\U ·kr 'Ve bunları rehine olarak - - lara'k ne sı"bi ıeylerin gönderile damdır, yalnız ifte yazdıktan •onra 

Simali Afrikada Alman hava da· tahkimat Y~ptı. . . . Ayn Zara'nm 12 Km. kadar cenu- Tokad iskan mUdürlügü bilccciini aoruyorı kelimenin düıilncenıi tamamile üa. 
fi bataryaları bı"r lnaı'liz •vaı tay. Bunlar .gost.crıyor kı bır .km.m bunda bulunan Jrü..l~k Bir Tobras . . - Her -y aönderilebilir, de • d t d"i· · ··.zı s· -"' l k '--- '"' ıtr:J (H t) ş h f .- .. • eme ı ını goıuyorum. ıraz a• Y•re•i düıürmüılerdir. Türk ve. ycrlı kuvvete~. ~m. an;va.n~ında muhafaza etmişler. 1:1ıvas usus - ~ rımıı Sw mek lazım. Yalnı& kondi houbıma la bir 

Dün ııece düıman, garbi Alman· bulup da, vahada kalabılse ıdıler, ~un~ann kurtanlmasının yertle!' kin m~munı Fadıl. Kıızanc!. ~~d:.o erkek olaaydım evleninciyc kadar tı an, az ceaur, hiraz mUtqebbia 
Ja üzerinde küçük miktarda ha~a İtalyanlar ft:mrasıı:ıı uzun müddet Uze:ındew. pek iyi bir tesir husule maaşı ıl~ Tokat . ıskan mudurlu- aadece çiçek cöndermek1e iktifa °" demek daha doğru olacak. Saygı 
"•nları yapmı~tır. Dütmanın attıaı ve belki de .harbın so.nuna kadar ~~~ırecegı İ~~lyanlarca düşilnlll - ğilne tayın edllmıştlr. derdim. her vakit için lizımdır. Fakat nor. 
•2 miktarda infilak ve yanıı:ın bom· iSı?al ed"mıyeceklerdı. Bahusus muş, ~e vahlık kurmayı tarafın - .. . * mal hududlarda kalmak. fr~n ol-
!)aları bir şehirde ancak halkla mea. vaha zengin hurmalık ve aJtaçlık dan tiln1en kumandanı general Tobras uzerine hır baskın yapma- Bay •E. A• ı ınamak tartile. 
kun mahallerdeki evlere hasarlar bir mıntaka olduktan ~aşk.a epey- Pe~ori'nln emr~ne, hu işi tahakkuk sını k~rarlaıstırmı~ı. . ~u suretle Galiba --L rekineen, yahud da 
Yaprnı•tır. ce de me<-kôn bulundugunoen mü- et

1
tirebllmesi i~in, lazım olan ha • bu .. tütthıilneler1, kendilerdını ~otrlhlab alıpt t""& :w ... " d ı genç olacak, hotuna siden, :kal • Konyada Bay «S. s.,, ya: Dünkü aün dü,man dört tayyare ca'hidlerin iaşelerini bura an te - r t~ arla malumat, haberler ve f."?. rm $. ~ a~ ve ~r u ~~ a:a 

1'ayb t · · Al hava kuvvet - in kdbil olduktan baska bura - kılavuzlar verilm~tir. He ne ka-ıbültenlerının ifadesıne gore, mık- binde yer yapmaya bqlıyan aenç Mektubunuzu biraz müphem bul-
leri z:y::~ır~ğra:::ıı,tır. l~ki yerlilerden ~?nüllü r;ıüca - dar l{eneral Pecoriye bu rehineleri tarlan ~00 den fazla olmıyan .Tllrk kızdan bahaederkenı dum. Kabahatin olduğu anlaıılıyor. 

I cbı:x.· hidler çıkarmak daıma milmkün kurtarması hakkında kat'i bir emir ve yerli muhafızların ellerınden - Hem çok güzel, hem de çok Fakat kimin tarafından yapıldılı 
talyan 1 

""5
1 

1 bilecekti. Buna ra~men müca- verilmemiş ise de 0 yukarıda bil-,kurtarılmış olacaklardı. z~ngin, diyor, benim ise Y.lnız mü.. ~belli değil. ikinci bir mektubda da· 
Roma 20 (A.A.) - lıalyan or- 0 -~ı in burasını bu derece erken dirildi~i veçhile t~şkıl ettiği bir H. E. Erknr.:t himce denilen ıahıt kazanCJmdan 1 ha vazih olmaya ~lıpnız. 

dulan umumi karariahının 286 nu· hı ke~mPlPrirıde ne p;ibl ciddi ae- müfrezenin fecirle birlikte Bir (Devam ~diyor) haıka bir ıeyim 7ok. Atkımı ilan TEYZE 
tna.alı teblii]: 1 t~A~r~P~;;;~~,;.;;.=::::C:======-===::::::s::=====:::;~:=:;;;;;,;;;~~~;;;.;~=====~=:~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~---:..,;,,":---: ... ,...~ ...... ..,=:=-===-====::=:=~;;=-

Yunan cephesinde bilhaasa o - ı .Son POllU.• llLD $efrikaal: 154 temiz yapan, - ilham eden değilse geçirtir mi idin~... Senden karıaı kuıun tepaine Yarmıı gibi, göl-
~l.lncu o.Pu mıntakasında topçu fila' de • tlutaileıtiren "lk vardı: her Jr.e- olmam iatiyecek bu yabancıya, aöy. aOmde ~rpıntı, nefc.lmde biraz tııc. 
lıyetj olmuştur. Tavyarclerimiz pek ~~LAN~ limeei, bu derdli hikayenin her aa. le, cevab ver: •Götür benli» cK~ nıklık, pzlerimi yumuyorum. Sım 
'lçaktan uçarak y

0

ollara, makineli tm, kelimelerin arasında söy)enmc. çır benil• der mi ldinh 
L d k I b G l b ı_ aaklıyan çekme, önümde açık duru-«ollara, ıukeri radır ,.e barakalara en a mıı ütün mijessir kuvve-ti öz erim bulana bulana un1en O d b ki 

" d b b 1 h k d Mi k k ... ,_ d h Bü yor. ra ayım, e iyorum, du.:' '\le antrepolara taarruz etmişler ir. . unu ana an attı, ay ır ı 'ne. o ur en, ıniııe •· aa ncal • - il'"'" 

Simali Afrikada CarabubdRkı E O EN • ~E ~RIJ RE S 4~ İ cik. Eveti Dinle beni. aık vardı, aw- yükada» olan bütün bir acıklı ko.. nüyorum... Ne du§ündüiümü de 
loı>çu kuvvetleri aarnizonumuza N A \G L • r kın bütün inanı§ı, teslimiyeti var. mediyi sörüyor. yeniden yaııyor. ne beklediğimi de bilmiyorum. ' 
Y ki .. k • d d B ·· 1 b" h ·· ) b" Fakat biraz bekliyorum! 
t

a. ~şmak istiyen düşman uvvet • I ı... u... u oy e ır vuzu , oy c: ır 
crırıı kesif bir atct altına almışlar - B bırsızlığımın icad ettiği bir Okuyorum: «Zindanından kurtulmak isteği. kuvvet alıyordu ki, adeta hatıraları, Bir gelen varı Kimi Peri mn 
dır. ltalyan tayyarr.leri düşma.nın A u, ,~a Bunu boşubo~una, her~ j «Zavallı küçük Mine, hırpalanan, nin fiddetile gözleri kamapn, bağlı hayal aıörme illetine tutulanlardl\k.i Aman yarabbi! , Onun önünde, 

t
B rka üsaünü bombardıman etmıı • a?.ct 

0 
u. rum. Çekmede birkaç çile çeken derdli Mine... Uğradığı kalan Mine, evveli onu iten, onıa kadar canlılık ve kudretle, bir bir ıu dakikada, ıcokuduğumu bilecek 

erdir. Alman hava teşekkülleri düş gun yapıy~- wıdile vak tile oraya acılarla sıhhatini, biltün hayal mil- yol cöstcren insiyaki hiısi tanıya- kar§ıııına dikildi. olanı> onun gözlerinin kar•ısında 
'trıa b kurut~a ~~ mii~ekkebli kalemden vazenesini kaybeden yazı11 kötü madı, ona yanlıı bir damga hastı, Necdetten bir baekasına bir ya .. 
b rı mevzilerini ve tesiıatını om· koyduı:;um uır Eak" f l 1 ' - kalmak.'• Dünyada olmaz, olamazı 
ardırnan etmişlerdir, k b" şey olmadığını.·· ı yavrucuk, seni seviyorum, eana acı. kalbinin dediğini aza kurca ama- rnancıya,. Necdet hiçbir zaman ona 

18/1 9 T b ha a. ıh nUz geri dönmediğini \,i. yorum... Ve sana lüzumsuz mazc. dan dinledi, ıonra da bu kalb, sesi. yabancı gibi gelmemişti ki 1 • kendi- Homen bir lahzada, kalemi de. 
lu1 .. . Mart gecesi düıman ra deftenn e h kit 1 w k lk k d v·ı· 1 nı" yu0·kıeltı"nc.. onu duymak lazım · k d · · k h d f · d k · · · b" uzcrıne bir hava alı.mı yararak . •m. Bu sabah, gene er va , - ret '"r ~ramaga a ıoıaca. e~~ ı"! .... nı, a erını emanet etme , ayatını e ten e çe menın ıçıne atıyorum, 
~rkaı; ki inin ölmesine ve yaralan • Iıroı:b. d fteri bulaınıyacağımı dil- Nccdetın ıende affedemıyeceıı bır celince, Mine inanmak cesaretini vermek mi) ... Oo 1 Aman yarabbi, nakışlı sedefli masanın gözünü h·zla 
•11asın b b l h h 1 kı gı 1k' e anın çekmesini açtım ... tek büyük suç Yalll\, o da nevme- hı.ılamadı .•. Ondan ıtüphe etti .. aman yarabbi! •-a tı a s.e e 0 muş ve asar uıu e .. m"" · ııı. pa yorum ... 
«etırrn· · B · şunrrP: ' "d"I miş olmak ... ,ıl Halbuki ... Halbuki Sen Necdeti deiil, kendini ııldattın içimden gelen ani bir hissin hük- Kaçıyorum. 
h ıstır. ir <lüı:mıın tayyaresı • Orada ı ı 1 d m k"ıl Etı·m·ı u. hu suru, ıen ı· .. ıemedı"n ... Çünkü ıc. v 1 S . b . d •- 1 d dava da fi bataryalanmıL taraf·n - J\....} heyecan ıın ı ' d" 1 " yavrucugum em una man ırmııııı. mil a tın a, deli gibi, bir atılclım. .• Öileye lcadar ye,il odamdan dı.. 
A~n alevler içinde düsürülmüııtür. vy e Acaba Peri . h"nım vıyor un için, apaçık, bir tey şey soracıığım: Çekmenin içinde duran mürekkebli pn adımımı atmadım. Yapayalnız 
,.., rnf"la.n tayyare dafı" ba•a~•aları da ıatamıvordu~· yere istediinmi «Evet, anlattıklarının derin ve 11Necdetin, Adadaki Nccdetin kalemi kaptım. O aldatıcı sorgunun P . . f d ·· 
l'f '' b bıraktıgım • ır ki h"kA • k 1 d x. "h" L oturdum. erıyı anca so ra a gor. )' u ı ıa civarında bir dü•man tay • o o~ . di? Acaba ne yazmıştı? 1 ıırlı rnanll'"• kukl:ının. l\'"I. ! ı ~~e- yerıne, tıp ı ona ras a •Kın gı ı, ay- .:arıısına, kimsenin okum~acafl. 

"'l!ai d·· ·· l d T · yazmış mı ı il . t'ıtrı"yor. ıinden çıkarmamı clıledılin DebcO ili teaadüf, ayni ıartlar içinde ba•ka fakat oraya konması llzım selen, düm. 
J)i) I u•urmüı er ir. ayyarenın b · ·yorum e enm v Minenin hiki.yelinden bahıdme-

nt arı · d"I · · Ka ı çevın • Amma ., .. azı- 1·~te hu, yavrum. bir aenç, hoş sevimli ... Fakat ııoı' Minenin cevabını •a:ıdunı h E esır e ı mııttır. ı ı • 1 meaini dilemittim; er nmanki ıibi. 
""- RI! denizinde tayyarelerimiz düt Gözlerim bu anıyor.Q~el vaıısını 11ıö." «Minenin bütün planlarının, bü. delil de ... Batka bir ıenç tahayyül «Hayır, hayır, hayır, bin de& 
i;drı hava teşekküllerile çarpııtmıı • yı ... Peri ha.namın ~ı. ı,, İ-1a için ne tün heaahlannın, bütiln kurnazlık et ... Acaha gene ayni tekilde hare.. bayırh L beni De İ7i anlamuı~. ) J 

ıt H · · · d b" t ru~yorum ! p ... "'avııı . . '. 1 ve h·ılelerinin temelinde, onları ter- ket eder, •Kül kediainln> aaatini Şimdi, çıkılmaıı çok zor Dlr yo- 1'U · urncane tıpın e ır ay • l il ımıt 
fDenmı 7 nel uyfada) de uzun t 3b i er aın 

* 
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{Memleket Haberleri) Generrl 
diyor ki 

Hayvanlar 
aleminde 

Bir köylo metresinin! Kuşadasında meşhur 1 

babasını öldürerek o· b d. k 
Dilekler 

ihtiyaclar 

<8&.ttu'afı 1 incıi •Yfada) 
O halde cenubi halyaya geJdik

leri ve yıiıldıkları müteınadiyen 
haber verilen Alman kuvvetleri ne 
oldu~ f. Bu haberler mahsus ipe 

(Başta rafı 2 nci say/ 
melerine imkan bırakılmıı ve cen 
sahilinin manaabları ve sahiller 
Thamca nehrinde çoğalmaları te 

cesedini yaktı ıyan ma e ı çu uru Kandırada ekilmiı tarla- edilmi§, blöften mi ibaret idiler, 
lara koyun sürüleri yoksa Vişi Franaasının Bizerte ve 
bırakmamalıdır? Tunus limanlarını üs olarak ver

edilmiştir, 

Dorsette, İlchester lordunun 
ğu kümesleri İngiliz adalarının 
büyüğü ve en eekWdir. Bu küm 
lerde yüzlerce kuğu büyült bir h 
zur İçillde yaoamakta ve yuvalan 
yanyana yapmaktadırlar. Kuğu 
başlıca deniz otlarile geçinirler. 
mumiyet itibarile kavııacı bir tab· 
te malik olduklarından bir çift k 
ğu bir göl veya bir nehir boyun 
yuva yaptıklan zam::ın, oraya ya 
laımaya tetebbüs eden herhangi 
hancı bir kuğuyu derhıll oradan 
zaklaıtırır. Fakat lordun meıh 
kümeslerinde yaıayan kuğular, o 
tada kavga edecek bir durum o 
madıiını anlamıı olacaklar ki, b 
ralarda engin bir sükılnet içinde 

Y anmıyan kemt1deri 
de cinayet yetiaden 
yanm saat meeafede 

bir yere gömdü 

ıKq (Husum) - Kaa11nn ltal
h Seyret köyünde korkunç ıve 
tüyler ürpertici bir cinayet iıJe>n -
miştir. Aldığını malflmata göre 
bu köyden Hüseyin CaVlliWl eenç 
kızı bundan bir müddet evvel Ye
lli.köyden Mustafa isminde bir de
likanlı ile sevipnif ft nihayet 
RVdili adama kaçarak onunla 
metre. bayatı yaşam.ağa başlamlf 
tır. Bu vaziyet karşısında müte -
-U- olan Hüseyin Çavuş muhte

Albnda daha birçok tarihi eserler saklı 
bulunan bu çukurun sivrisineklere 

yatak olduğu için kapablması teklif edildi 

mekten imtinaı sebebilc Alman -
Kandıradan yazılıyor: Ka. İtalyan §İmali A.frik" planı bozul-

aaba civarında halihazırda e- du mu~ ı 
IYlm..iş tarlalara sene kaııaba.. Bizerte Almanlara üa olarak 
ya aid davarlar bırakılmak- verilmediği müddetce, İtalyadan 
turetile bazı mezru arazi zara Trebluaa, büyük risklere maruz ka-
ra uğratilmaktadır. Binaena. lınmadan denizden büyük ölçüde 
leyh bu gibi vak'alann teltraı askeri sevkiyat yapılamıyacaiı her 
edilmeme.i müstahsil İçin çok ne kadar bir hakikat ise de, Şimali 
1erinde ve bayırlı bir teşeb- • Afrikaya geçirilmek üzere cenu-
büa olacaflndan alikadar]a.. b• f ] Al 

1 ı ta yaya man kıt' alannın aev 
nn bu gibi hareket ere mani kedildiğ:i hakkında ~ıkanlan riva· 
olmaları temenni edilmektedir. yetkrin, daha ziyade Sicilyaya ve 
Gümütbacıköy - Merzifon diğer hava üslerine Alman uçak 

postalan filolarile bunlara aid yer ve hava 
Gümüıhacıköyden yazılıyor: müdafaa kıt'alarının sevkinden 

Son on gün zarfında gazeteler yanlı~ olarak veyahud iltizamla ya 
yeniden zayi olmağa başla- yılmış haberler o1malan pek muh-
mıflır. Trenden Havzada alı. temeldir. Çünkü Almanyanı"\, BaL 
nan postalar Merzifonda açı- kanlarda tasavvur ettiği yeni hare-

l 1 vasıtalara müracaat ederek kı~ ı 
zının bu namusşik.en ~alinin önü
ne geçmeğe çalışmış, bu arada her 
ikisini de rahat bırakmamağa ça
lışmıştır. Bu vaziyet karşısında fe 
na halde kızan Mustafa Hasan Ça 
vuşu bir pusuya düşürerek öl -

lıp gidecekleri yerlere taksim ketler bakımından, ne olursa olsun, 
edildiğine ve bundan evvt-1 de bir miktar İngiliz kuvvetll'!rinin ~-
yapılan tahkikatın gazetel ... rin mali Afrikada bağlı tutulmaeı o-
Mıerzifonda zayi olduğunu nun için bir faydadır. Bunu temin 
göstermiş olmanına nazaran maksadile de şimali Afrikada ye. 
Merzifon postahanesinde bu ni bir Alman - ltalyan ordusunun x ... d ........... lııir aör" 'it husueata aid dikkatin fazla. har~kete geÇt'Cl"q'l İ•aıo t'dilm .. Pi 

Kupclumdan yazılıyor: Kuşada 1 Hafriyat Krezu landınlmaıı icab etmektedir. mantıki olur. Nit,.kim böyl .. bir ih-
dürmüş. bir korulukta cesedini 
yakmış, yanmayan kemiklerini de 
toplayarak cinayet mahallinden 
,.arım saat mesafede bir yere ~ 
m~tür. 

Cinayet ancak bir ay sonra 
meydana çıkmış ve katil yakalan
mıştır. 

-----------------
Amasya valisi 

Gumuşhacıköyde 

aı kaza•nın Akıncılar nahiye.nıde dar yapılınıttır. Bu temellerin en Alakadarların nazarı dikkatini timale f ngi)j7)eri inandırabilm~k ga 
ötedeberi laalliz çukuru adı verilen son tetkiki sene bundan dört yıl celbederiz. ve•ile ~imali Afrikaya Alman uı::ak 
ve antikiteler bakımından diinyaDID en-el Britiı Muzeum namına gelen 1arile bazı Alman zırhlı otomobil 
yedi acaib fCyİDden biri ve belki en Ok•fort ünivenitea mimari fakülte. GUmUşhacıköyde asri bı"r ve tank teııekkiill,.rh 4"Önderilnıiş 
muhteıem olan Areauiyonun Oi- ti profe.örlerinden Kayf ta~fın- ve bunlar faalivete dahi P"0 çmi-:tir. 
yan - Sibel mabedi vardır. Bu mu.. dan tetkik edilmifti. Eserin hakkile hamam yapıldı Doğu Afrikada ise, İtalyanlar 
azzam hafre Britit muzeum hesaba.. meydana çıkanlması için daha bir 13 veya 15 taraftan taarruza uğrı-
na 1870 den 1905 tarihine kadar çok tetkikler ve araştırmalar yap. Gümüşhacıköy (Hususi) - M• yarak, bunların etrafında İngiliz • 
30 9Cne zarfında dikkatli çalıpna- mak lazam ırehnektedir. arif hamamı denilen, hususi muha. lıkoçyalı - cenubi Afrikalı • Doğu 
larla açılmııtır. Gene aenelerdenbe. T•harriyat derinlcştiriliTken he- sebeye aid eski bir hamam satın a- Afrikalı - Sudanlı - Hindli - Habeı 
ri İngiliz çukuru, Akıncılar nahiye- nu"'z tarihçe m--Lu) birçok mimarla- li - hür Franaız ve ilah.. kıt'alar 

'- k '' .,._.., lınarak belediyece ıslah ~ttirilmiı ai için bir aİTriainea; aynaiı haüne nn celbine yarıyacak vesikaları bi- tarafından kurulan demir ve ateş 

tamaktadırlar. 
Thames nehrinde birçok kuğul 

vardır. Fakat hepsi hususi kimse) 
rin malıdır. Bir kıamı krala, bir k 
mı da bazı kumpanyalara aiddi 
Bu münasebetle, şun:.ı da söyliy 
}"İm ki, eskidenberi büyük merasim 
le tatbik edilegelen bir an'aneye 
yularak, her yılın muayyen bir g'" 
nünde bu kuğular nkalanarak b" 
rer birer aid oldukları müessesı
tahısların alameti farikalarile da 
g.alanırlar. 

Biraz evvel dediğim gibi kumala• 
hanedan malı diye telakki edil •• 
ğinden. eskiden, ancak kralın ira 
desile hususi sahıslara lcuğulıır veri 
lir ve bu oahıslar kuğulara kcna 
damgalann• vurabilmclc slllahiyet' 
haiz olurlardı. 

d 1 • • d k mükemmel bir hale konulmu .. tur. e ge mıftir. ze baheedecek olan ve ıim iye a- " çemberi gittikçe daralmakta ve 
Gümüşhacıköy (Hususi) - A • Nalljyenin hükQmet tababeti bu dar on binlerce alan sarfedilerek Bu suretle belediye bir varidat kay ltalyadan buraya, hava yolile ya-

masya valisi kazamıza gelerek tef- çukurun kapahlması veya temizle. açılan bu çukurun lr.apahlmaaı ak • nağına daha malik olmuş, kaza d• pılabilenden başka, ehemmiyetli 

Damga vurma merasimi T emmu 
veya Ağustos aylar-ndll yapılır 
Yavru kuğuya ana kuğunun ga{! 
"ı"d"lrj damga vurulur ve ana il 
baha kuğunun mıırkal'ln ıwrı çıka 
'""ı,. ol\l""a, yavrular 16 ~2 et,., ne 
rcdilen bir vesikaya d"va..,•larak ay 
ni markalı ı-.. .::.ıı ~ahiblerinin ara"'ın· 
da taksim ~dilirdi. tişatta bulunmuş ve bir aralık Gü 'tilmeai eababının temini iç.in nahiye ılın alamıyacafl bir fCY olur. _oldukça_ temiz bir hamama k~ yardım imkanları bulunrnamakta-

müş nahiyesine de uğradıktan son miklürüriyetine ve nahiye müdüri- · k d tadır. Dogu" Afrikaki İtalyanların 
· lı.. K I fa k 1 • "f • VUflllUŞ bulunma ta ır. ra Merzıfona dönmüştür. yeti de Ku,.dası kaymakam gına ema paşa or o u iZCi erı denizden, kaçak suretile alabilecek 

Su baha"' tchar dönert>i:lm. 
N1tkl~rlı-n· f Ho. 

Ceyhan gene 4 metre 
yükseldi 

müracaat etmiftir. Haber aldığıma.. 

1 
lcri bazı ehemmiyetsiz ve son iaşe 

za göre Kutadıw kaymakamlığı ay- 1 R A D y o yardımlarını men için de lngilizler Trabzonlu emektar bir 
ni müracaati TiJlye~ yapmat bulun i._____________ Berbera'yı yeniden işgal ettild~ gi J2ZfCI yefaf etfİ 
maktadır. CUMARTESt 2!13/19U bi Ciciga'yı zaptetmiş olan cenubi 

Ak.ı0<:1lar nahiyesi halkının aai- Afrika birli<n ordu'!u pek yakında Trabzon (Hususi) - Trabznnun A<l'ana (HU9Usi) - Ceyhan neh 
ri t-abü seviyesinden 4 metre ka
dar yümelmiştir. Köyler arasında 
münakalat güıc:leşmiıtir. İneanca 
zayiat yoktur. 

1 .. b-•- d b ·· 8: Saat aıyarı, 8.03: Ajans haber- •. 
ıaı aa;ınun an u munıcaat tama- Adisababa - Cibuti demiryolunu da maruf simalarından ve matbuat · d d" F ı __ t aan a~"-a lerl, 8.18: Hafit parçalar (Pl.>, 9: Ev h 

men yenn e rr. aa;a us. le.eserek bu suretle Cibuti cihetini ayatında otuz yıldan fazla hav,r-
b - '--- d L--k u ..ı b::-.oıL L.:- adını, 1Uo: Saat ayarı. 13 3S: Türk t 
aAUDın an ııı::ır all9Ge .. ,, .. 11; su~- ltapamıı olacaklarıdır. Bu suretle, lı hizmetleri "Örülen kbal "87 •e · "--'- - '- h .c....:..... t --"- • oT ..... ..ıa.klar, 11..llO: AJana babeı1mi ~ "' 

meti ._ owan ••.-.,.• -·-· ,,.. - Eritrede, ltalyanların elinde en eon ve kütü-hanesi aaıhibi Osman Nu-
d k ld '---~ ..ı_ ıı....:u H.05 Türkçe plAklar, U.20! Riyue- ,... .. 

ta an a m.-a~· 09 
.._.,.r- ticümhur bandosu, 15: Hafit melodi. bir Musavva iskelesi kalmıı bulu- ri Eyüboğlu kısa bir hastah~ı mü-

Aksarayda askerlerimize 
kışhk hediye 

chrMüt~lann verdikleri mahl- ıer (Pl.), 15.30: Konser, 18: Saat .._ nuyor ki bu da, ıimdi etrafında tdakib...., Trabzon Ortahisa;daki evin 
1 8 R dyo fiddetli muharebeler cereyan et- e vuı.at etmiş, cenazesı kalabalık 

mata göre Akıncılar nahiyesindeki yan, 18 03: Konuşma, S. : a mekte bulunan, Keren mevkünin bir haJk kütlesinin iştirakile kal-
hafriyatta meydana çtltarılmaaana cas orteatra&ı, ıa.40 : Konu.pna, tG.l&: zaptından sonra İngilizlerin eline dınlarak aile kabristanına defne-
çallJ.llan Oiyan - Sibel mabedi tarih Köy t'ürküleri, 19·30: Saat ayarı. ve düoecektir. Elhaaıl d<>ğu Afrikada- dilmiştir. Meııhum fikir 8.lem ne 

Aksaray (Hususi) - Askerlerimi ten evvelki Anadolu Türklerinin A. M. K ı ....... uı l Or aJana blııberlerı, 19.15: Seçilmif fal'- )d vazivetten de ltalyaya oelecek mütevazi çalışmalarile uzun rr.üd 
ze kışlık hediye yardımları devam ta tanrı na.abedidir ki Amazon kuı..·~-~~l :rabz~.Yor: .. dJO tesi 20 '5 ~· • 

«Eti>> lerden, Arkaik (Millttan e•- ta o ~uunuoun ızcı erı :u.a~ gun kıla.r, ıo.Ui: Ra pze • · : bir hayır yoktur ve ne ltalya ve ne det hizmet etmiş, fstanbuldan ve 
etmektedir. Şimdiye kadar 4161 

1 ı-~ ) Lidva Tiirlı:len' evvel Karacabey harasın11. bır ge- RaıdTo fut he71ti, 21.15 (Kitab aaa- de Ahnanya burasını kurtaramıyaa- Avıvpadan getirttiği muhtelif ki-
~ift yün çorab ve eldiven, 148 par ve a • .--..1 uw ı ti 2130 v • .-. aaı teatruı, '''- t ı t b t 1 1 ·r1 
qa muhtelif yünlü eşya toplana- (Krezus) n milittan e•vel Jda~ :ıdnti .~rtlb etmi.,ıerdir. Ge~int:! >. · : .. -.,v on or rak oradaki 300.000 kiıiU... ta yan a .g87.e e ve mecmua ara J an 
nlk Konya mıntaka komutanlığı- ve Elenietik ( 3 _ -4) aeu cle.irlennı çok guzel olmuştur. Resim izcılerı 2UO: Su.t ayan, aJam haberleri. ordU8Unun mukadderati fiındiden ve kültür muhitini beslemiş ve 

1• edil . . A - 'h . L~-.J! mizi ~ ... eriyor boraa, 22.50: Konatm&, 22.50: C.... taa-'U. e ..... ~. mbidir. herkes tarafından sevilmiş bir si-na tes ım · m.ıştır. ynca yun ı twa etmeu.un. ....,... • ·"' - -- •· . . 
eşya için nakdi teberru 1436 ·lira =ii~~----iiiiiiii-------m;------;;m-----.,- ban4 CPL> İtalyanın Balkanlardaki ümidi- ma ıdı. ~ • 1 b , v k fi o• ktö 1 vu "I& 1 ne ırefince bu da timdi bekleDeD =b=.=~_,!==I========.--.-=--==-• 
.., kuruşa balığ olınwt ve bu para stan u a ı ar ıre r Ug ı an arı bir Alman ileri hareketinin kenc:U.. . at~d~ bun~n se~. çekilmek mec. 
da Kwlay umumi merkezille gön- J nkara bOrSBSI fiğinden temin edeceii yardıma ia.ı bunyebne dutıneaıdır. 
dı!rilmi.ştir. Kıymeti P97 parul tin d tmektdir İ~e İtalyanın ve Arna\.udlukta· 

L. ][. L. K. I0/3/1M1 ~ıllf - tapaJUıf fi&U&n aFU:akika İ~alya sırf kendi ki talyan ordusunun yegane ümi-
Sivas dokumactlanna 

pamuk ipliği dağatıhyor ' 00 
~ Cenibtr bedeıırteni eolda birinei adada f aa.. 
maralı dOlaıblD tamamı. 7213 

Sivas (Hususi) - Şehrimiz ~ 
Jrumacılannm ihtiyacı olan ~ 
muk iplikleri Ziraat Bankasına 
gönderilmiştir. Vilayet bunlan be 
del mukabilinde el dokumacıları
na tevzi edecektir. 

21 30 

3 50 

Mahmudpqa 8anat mablJlllindıe &Utan odaları 
eotalında 21, 21 Ho. ıu iti diktfıının tamamı. 50M 
Çarşı Kaadar Orta 80kak 27 No. lu dükklnın ta. 
tamamı. Dil 

U6 50 • 82 rat4hte BocailteJW mahallesinde Şemaeddin Sami 
aotatında ~ l'l J8lli 3l'l No. ıu (30> metre murab-
baında bulunan aı-.nın tamamL 7235 -------- 1'74 • 

Sivas ticaret odası seçim 
ıs 50 Qal'fl Kazazlv ona aotat 26 No. ıu dükthın ta-

mamı. 7230 

Sivas (Hususi) - Ticaret Oda
sı seçi mine aid liste Tical'et Veka 
letince tasdik edilmek üzere gön-

81T 10 15 00 Çartı Safran ban alt kati& 11 No.lu odanın tamamı. 
7188 

Yukuıcta raıılı eaıt.ıt aatıtmat ben on bet sün müddeUe açık artlı' -
ntaya çWu-ılm14tu'. 

der lm~ idi. Seçim muvafık ,P 
rülm~ ve tasdik edilerek iade e
dilmiştir. 

İhaleli 28/ 3/ 941 Cwna günü saat 05> de icra edileoetinden iltetıae • 
rin Qemberlitafta lsta.nbul Vakıflar BatmiidürHitil Mahl\l!At Kalemine 
mtiraıcaat1an. (1~ 

.SOn PMta• illa telriba: 5 7 

ı~:••4f.d 
Yazan: V alentin Williama 

Bu sualden sonra bir müddet bir &\iluek. kellCÜaine döndü: 
aükut oldu. Ocakta rüainn ujul. - Sakin olunuz, koca budala, 
tuları ititildi. dedi. Onu ben öldürmedim, fakal 

Philippe ısrar etti: odasının önüne ka~ar gittim. 
- Orada bulundunuz mu) - Oraya ne yapmak için gitti. 
Nihayet Step hen mağmum bh ı niz) 

aesle cevab venneie mecbur oldu: Garrieon, yiizü kızararak cevab 
- Evet. verdi: 
Sonra, dos~ ausmuı cibi. aözle.. - Phyllisin orada olmamasın-

riııe devam ettı: dan korkuyordum. D'Arenne'in O-

- Size hiçbir ıey aöylemiyece- dasmın .bahçe üzerine açılan pence
jim, çünkü kendime güvenemiyo. releri olduğunu biliyordum ve oda.. 
rum. da onunla beraber bir başkasının o

Philippe, adeta, ha ından aşağı lup olmadığını dıprıdan göreceğimi 
bir kova 90ğuk su dökülmü, gibi ür- ümid ediyordum. Sonra bu hareke. 
perdi. Kendisine ne olmuştu} timden dolayı bir utanma duydum, 

-- Steve diye mırıldandı, bana Phylliıin kendini hür g()ıtennelcten 
her şeyi aöylerniyecek mi.iniz)... ho,Jandıimı biliyoıdum, fakat elim. 

Kendini mümkün o]duğu kadar de olmayarak böyle barokete mec.. 
•kin tulmaya çalıııyordu. Dostu bur olmuttwn. 

- Onların, mazgallı odada bu
iutacaklarmı biliyor mu idiniz? 

- Bunu beı on defa size .öyle.. 
dim, Phil: Hayır. 

- O halde, ltori4orda ayak ses
leri duyulan adam kim idi~ 

Carriaonua yüzündeki ifade biraz 
yumuoar caöi oldu. Ocaktaki ate,e 
bakarak mınldandı: 

- Her ne olursa olsun aize te. 
min ederim ki o adam ben deiil
dim. 

- Siz içeri b.khğınız zaman 
O' Arenne odasında mı idi> 

- Hayır, randevusuna gittiiini 
tahmin ettim, 

- O halde Berge niçin yalan 
söylediniz} Artık burada Phylliain 
şerefini korumak mevzuubahs ola. 
maz. Niçin pencerenin önün .. geldi. 
ğiniz zaman odanın boş olduğunu 
itiraf etmediniz} 

Carrison baoını salladı: 
-- Çünkü oda boş değildi de 

ondan. 
-- Ne demek istiyorsunuz? 
- Ben gül fidanlıiına wcldiğim 

zaman oda itap karanlıktı, D' A
renne'in yatıp uyuduğunu tahmia 

Aç.ılıf 

LoDdr6 l Steril• 
New. Yorl 100 Dolat 
eenene ıoo inlf. rr. 
AtiDa lOI lJrabJDJ 
MadNS 100 ~ 
~rad lOI Dinar 
'Yokohama 100 Yta 
Stokholm 100 MHt Pi. 
Alt.uı 

Yt ıu~a ı.~ 

&.JO 
129.0325 
2998 
0.99 

12.84 
3.15'25 

30.90 
30.77 
ıuo 

Eaham ve Tahvilat 

1U5 
20.10 
la.'5 

ettim, fakat pencereye yaltlaıtıiım 
zaman. odantn içinde gezinen bir 
elektrik feneri ıpğı gördüm. O za
man bu pencerenia, rüzgarın fidde
tile açılmlJ olduiunu gördüm. llltön
ce orada bulunan kimaenin Pbyllia 
olduğunu düfiindüm. Onun orada 
ne yapmakta olduiunu kendi kendi.. 
me sordum, sonra odadaki adamın 
şato sahibi olduiunu zannettim. Fa
kat o da değildi. 

- O lıalde oradaki kim jdH lb.. 
ti.yar Duncan mı) 

Garriaon batını aalladı: 
- Hiç l>iri değil. Bu, Flora icü. 

xxı 

Ph.ilippe alaka ile sordu: 
-- Demek Flora idi, o halde 

ke~fimde yanılmamı~İm ~ 
Stephen taadik eder ııibi bir İfa.

ret yaph: 
- Yanımdan, adeta çıldırm14 

bir insan gibi kotarak geçti. Par
mak lığın bir kenarında bulunan biT 
geçid yerinden yavaoça kaydı ve 
kulenin kötcain<len kayboldu. De. 
min bahaetmiı olduğumuz küçük 

k til y 11 ' l b __ ı di bundadır ve 9nlar ancak bu au-
uvveb.e d-~~an 1 •~ab ~~ e ek ...,..A -, retle ırelebilecek olan kurtulut 

mayı ır lllUl tecru e coere r- ·· ·· .. · 1 '- L diri H L 
dl '- b'lc .. . b" .. ._ ırununu ıp e çea;mea;t.e er. a 

navu u~ta y~pa ı cgı en uyua; buki Alman ileri hareke -
ve en tıddetli taarruzu yapmıt. fa ti, evveli Yunaniıtanııı patırdı 
kat muvaffak olamamııtı~. ~ M_arl. I ya pabuç bırakmayarak ıebat ve i. 
ta başlayıp ayın on betınde hıten nadla mukavemeti ve aonra da Yu
bu taarruz bilikia İtalya için . nim g09Javyanın Almanlara kolııy ko
telefanla beraber T epedelenın de )ay yol vermek iatememeu yüzün
ziyaını mucib olmuıtur. O derece- den biraz aarpa aarar ıribi ırörila. 
de ki, İtalyan bafkumandanlıiının me.ktedir. Çünkü yalnız Bulgarıs.an 
ayni ölçüde yeni bir taarruz tecrü- üzerinden, İstruma vadisi yolile 
besine kalkıflllaaı ümid olunamaz. Yunanistana taarruz pek güç ve 
O halde ltalya iç.İn Arnavudluk ve çokça kanlı olacağı gibi, Garbi 
Yunanistan sahasında tek bil' ümid Trakya yolile bir iatili hareketi c;ok 
nok.taaı kalıyor ki, o da Almanla- uzundur ve nihayet Seliniğin ıimal 
rın Bulgari.ttandan ve Yugoslavya- doğusunda kuvvetli bir cepheye 
dan eeçerek Arnavudluktaki Yu- çarpmıya mahkumdur. 
nan ordusunun arkasına yürümeai H. C.. Erkilet 

kapıdan oatoya girdi sanıyorum. 
- Pqinden gitmediniz mi? 
- Gidip te ne yapayım> Bu 

bana aid bir tcY deiildi. Kızın, o
rada, kardep tarafından imzalan
mıı bulunan çekleri aradığım anla. 
dun. İçeride ne olup bittiğini anla.. 
mak için bir müddet daha korulu
ğun arkaaında iizlenip bekledim, 
fakat her şey bana sükunet içinde 
göründü. Sonra denize bakmak içio 
yukarıdaki pavyona kadar tırma
narak yürüdüm. 

- Mis Mac Reay'yi orada eör. 
düiünüz zaman saat kaçtı> 

Stephen bir an düşündü: 
- Ben odamdan biri otuz be~ 

geçe Çıkbm. Orada da herhalde beı 
dakika sonra bulunuyordum. 

-- Ve Phyllis te Vikontun cese
dini ikiye çeyrek itala görüp bize ha. 
ber vermişti. Bütün bunlar de mü
kemmelen birbirine uygun dü~üyor, 

U.rrison gözlerini ona doğru 
kaldırıp baktı: 

- Phil, ben eminim iti o· Aren.. 
rıe"i öldüren Flora deiı1dir. 

Doshl yavaaça bir parmaisJu 111r
da .... , 

- Şimdilik io;in bu tarafını bir 
kenara bırakalım, dedi. Het ıey ar.. 
bk benim için bütün açıklığı ile 
meydana çıkmış oluyor, llkönce 
tunu aöyliyeyim ki, Phyllisin, kori.. 
dorda ayak seslerini iıittiği adam 
küçük Flora Mac Reay idi. 

- Bunu niçin böyle töylü,tor
sunuz) 

- ÇünltO Flora, D'Arenne'in, 
odaeında bulunmadığını p•ki\li\ bi.. 
Jiyordu. Sizin bana anlattıklannıza 
ıröre genç kız oatodan çıktı, Vikon
tun odasındaki ışık sönünceye ka· 
dar bahçede gizlenip bı-kledi, sonra 
aradığını bulmak ümidile o raya gir .. 
di diye düıünüyorum. Arnştırdıla 
şeyi bulamamış olacak ki, Fransı:zıa 
yerde yatan cesedini görünce ona 
da aramaia te§ebbüs etti ... 

- Bunun da mevzuubahs me..,. 
lenin dııında olduğunu anlamıyor 

musunuz. Phil ~ Eğer Vikontu o öl
dürmüı olsaydı, cüzdanı da onun • 
linde olurdu ve ötede beride 1-
cüzdanı arattumaia çalıtrnazdı, 4e.t 
iil mi} 
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J ::::.uf.~~::~;~~ ... Tü~~~!~a h~;l~mu i~~e~~i 
B A k f •ı Hadi.e derhal jandarmaya bil - dün to landı (Ba.ştaratı ı inci s:ayr••a> 

ı•r merı• an 1 m dirilmiı; bir tanha:ı da adliye ka- ileri Yunan kıt'alan tarafından is • 
zadan haberdar edilmiştir. Derhal 4n-~•--r 1 . • f d gal edilen Tepedclen cenubi A; _ 
· b ed - ·ı db" ] I ~~ .. 1 aaeı say a :ı) d 1 k J 
1ea en acı te ır er a ınarak ı . . . na.~. u t:ski ta lyan müdafaası için 

e k e e • t yaralılar İstanbuldan celbedilen sıh- rıne l§aret edıleıu bunlardan baı • muhim •'bar aevkiilccyı mevziidir. 

[Sİ1"EM4 
Sa,ra 7 

Resmt tebliğler 
(Bapaırah 5 inci ıoa.rf ah) 

yare düpirülmü,ıür. Bombardunao 
tayyarelerimizden biri i.iuüne dön -
IDemiftir. 

Keren mubarebe.i 

Şır etini Zlyare hi imdad otomubillerı ile Cureba kaca Harbiye mektebimizin hava Keza bu ay takviye edilmiş İtalyan 
ibastanesine kaldırılmışlardır, Fa • sınıfı ta1eo:Ierinin. de. yetiştirilmesi. k~taatının yaptığı ··ddetli fakat a • 

_ .. _ .. •• • ..-....... , ciaya kurban olanlar f\lnlardır: ne ç_alışıldıgı ve lıseli 300 kadar .le.im mukabil taarruzlar baradan ---/'"-······----·-000·--· .. .. ~ ~ Rafail oğlu Jsak, Amilolos oğlu ~~ncın motörlü tayyare ·vev plan~r:ü pılnuştu. Bq hafta kadar ~d 

I
• Bir lilm kumpanyasının senelilıt miilredatı - StrıJyoJ_a og!e ; Kosta'!_fin, 

1
Aristidi o_ğlu Sotiri, Av. Jhuk kaınpdlakrın~bn u

1
çuruldugu, butun Yunanlılar Tepedelene yak.lapnı~ _ 

• 1 - Tyrone Powerın taR- : ram oğlu !yazar, Nıko oğlu Sotiri ava ye e 'Su ny annın antren • larsa d~ ltalyanlann 30 kilometre 

Şarki Afrikacfıa Keren muhare. 
besi devam etmektedir. Bundan ev
vdki zay:iata ve diişmalllD lı:eaif ha.. 
va faaliyetine rağmen kıt'alanmız 
birçok noktalarda mukabil taarru
za geçmi§lerdir. Muharebe esnası. 
da tayyarelerimiz büyük bir faaliyet 
göstererek dü§Jllan topçulannın ÜL 
tüne bombalar atmışlar, kıt'aları 1"e 

makineli nsaiti mitralyöz ateJİ aL 
tına almıılardır. 

tatili - Açık portakal rengı ~ar • I . lOOO E K.ostantin oğlu Yorgi, Yani oğl~ manlarını? yaptırıldığı ve yeni yıl·' kadar bır cephe üzer.indeki n!ükcr • 
dirkiirlarının mektuba - Elli a~an, ~~ ti aıye, a Vad. Niıan ovlu Artin, isale oğlu da gedikJı hazırlama yuvasma 1250 rer. ı:n~kabil hücuaıiarı Yunan iler. 

ligiiranla libn çevıren reıısor : byas. MaROl oilu Randcli. Bu so- talebe alınmasının karadaıtmlmıı lcyışını nuıvaklatcn ağırla~tınnlf _ 
\. .......... --...... / nuncusu hastanede ölmü<-tür 1 bulunduğu, bu nınksadla lü.z.umlu tar. Yunan krt'alan diismantn :ı..u Bombardıman tayyareJerimR ................ -....... .. 1 b . v 

............................................... Yaralılar da şunlardır. Balatta Tah o an ted irlerin daha şjmdiden a - mukabil hiicumlarını kırdıktan son- düşmanın Agordat'talci üssüne taar • 
ruz ederek mühirı;ı yangınlacn çık
masına sebeb olmtıtfardır. Dünki 
tebliğimizde tahrib edildikleri bildi
lİlen tayyarelerden maada 4 düı • 
man. ı_ayyaresi daha düşürülmüştür. 

taminarede 224 numarada Bohor lındığı izah olunma'ktadır. ra ileri yürüyü,.]erine tekrar 'baıla-
oğlu YaseI, Kadıköydc Misnkımilli Jdare heyeti raporunu, Hava Ku- m·cı olacaklard ı r. 
caddesinde oturan. Artin oğlu Ale· !rumwıun dcruhde ettiği Yazifenin Askeri muharrirlerin müta1ealan 
ko, Büyükadadn Lafohntun soka • a~ırlığını idrak edcıek çalııtığınn ve Londra 2-0 (AA.) - Gazete _ 
ğında 65 numarada Dimitri Si _ 1 ürk milletinm büyük varlığı ve lerin a .. lı e ri muharrirleri bütü n harb 
nem köyde Eşrd sokaP,ırd.ı İ 9 nu- Türk gençliginin yüksek "\'llsrllan sahnelerindeki harek.a.tı yakından 
marada ıakin Artin oğlu Mço, Bey. sayesinde muv-affakiyctin mubd • takib ediyorlar, 
oğlunda Bekir sokakta 15 numara- der old.yğvna :İfaret ederek bitir • Geçen hafta Jta lyanJa .. ın Arna _ 
da oturan Avram oğlu Vahan Ar- mektedir. vudlukta uğradıkları büyük mnğ _ 

Cic.ıga mıntalt.ası:ıda müfrezde -
ri~iz Ciciganın şimali .-rltisiı:ıc:le 
ılcam Marda geçidinde dü1111an taar. 
ruzlarına mukavemet etmektedirler, 

navudköyde Yabanigül aok~ıııda Bundan sonra mürakiblerin ra - itibiyet bu heyeti umumiye çerçeve-
2 7 numarada oturan Y.orgi oğlu poru okunmuştur. 1:1ürakibler ra- si içinde yer almalctanır. Bu mağ - Matsuoka Berlinde sulh 
Sotiri, Nişantaşında Bostan soka _ porlarrnda kuruma ıud varidat ve Jlibiyf't. jJnride'ki harekat Ü7~inde 
ğında 3 numarada sakin Koço oğlu nıa.r~ hesah ve lcuyu_da'b~l.ll ~ m uhakkak tesirini gösterecdctir. ıçm tesebbüsL mı 
Yaraşova, Arnavudköyde Küçiik _ ve nızam~ra u_ygun bır şekilde mu Tahiatile bu tesirin qe .,Jacağını bulu'nacak? 
ayazmada Franko oğlu Todori Üs- kemmel bır .halde olduk.larını teba • $imdidr..n kes tirmek mümkün de • 
küdarda Ahmediyedc Derman' çık.. rüz et?nne'kte ve. muhtelif mevzu- ğildir. Maamafih İtalyanın inhitata (Bat.ı-rarı 1 inci s:ıyfadal 
mazında 8 numarada nkia Koço !arda ıdnre heyet,ınce alınmış kn - doP.nı yeni bir merhale daha aldığı müsaid bir vazıyet hazırlamaktır. ce.. 
oğlu Oimitri. Olimyos oğlu Manol, rarlarda mutabalOOtlannı bildirdik- sö}dent-bilit'. reyan etmekte olan müzakerelerin iRi 
Sabatay oğlu Menahim, Adapaznrlı ten son~ ıraporlanııa föyle devam Fransız sefirinin yarduıu ikinci.sine d.ı:ı.hil olma.sm dan çok kor-
Abdullah oğlu Eyüb, toför muavini etmektedırler: Atina 20 ( A.A.) - Gazeteler, kuyorom. Yalnız Mat.suoka'nın seya-
lın:?ail .oğ]u 1~':'1ai1. ~aza hakkında / Feyizli bir ~evir Fr~manın. Aıina orta elçisi Maug • hate "iırdır ki, bazı ihtirazlarla, biria. 
~uddaamurmlık ~ ıandarma tah- ı Kurum~n. ~on ald~.gı ve _muhte - r~s 1~ Lanna fclakctzedderi :için iç.. cı f.ar:ı.Ziyeye ithal olunabilir. 
kıkat yapmaktadır. rem heyetınızm hergun şahıdi oldu· hmıu basiret nnnrının ~mrine Japonların ıbugüıı Pasif kte 

Adli tahkikatı müddeiumumi mu ğu yüksek inkipf kudret ve kabi. , 50.000 drahmi tevdi <'lmjş oldu _ bileoekleıine Amerikalııa 1 k ~apa.; 
avinlori~den ~r~an ~öni. idare .~~ ~y.etini tebarüz ettinneği vazife bi- R:unu ,,_zmalı:tadırlnr. Nanr. sefire dJrış etmi:y<>rlar. Bunu 1~~ e~m~~ lıı:ıo 
mektedır. Tabibı adlı Hı~~t olu J linz... harart-tle teşekkür etmİ<ıtir. Iaydır. Pasifik denizi Atlantikten iti 
ve yaralıları muayene etrruşh!• ! Turk Hava Kurumunun teessü - - m~lf gen~ muazza bl h d J 

Şoför Hüseyin ile muavini Ism~~ s~n~enberi, ~u ka~a~ feyizli bir de- Kı rıs tniilaA katı ponya ile Amerika ma~ı~~a a ç:~-a~ 
geçide vardıklannda marşandizi vır ıdrak edılmemıştır. il i":ı.l: bir harbin mcrk . Am "ka h 

11 ·· d"kle • · - 1 · 1 d" D k Lk "d b"" d k. ezı erı sa e -
gormH e ı .dnh sky-_ ~ıf br ı_r.d k b" o ul"k ay h ~arı ~\ tçe ke. ı (Ba.ş".a.-arı ;ı inci sayf~l rinde değil , f:ıknt Fili'ppin adalarına 

at lgeçı l e d ç~sınıhk'k ışd1m uk b ır d.?e ı . tt mbal·v"''\ ete ta n- aalidir. Edcn 'in Ankura~'l zlyurct1'1i olacaktır. Bn takdirde de keyfiyet. 
aut;; o up oma ıgı ta ı e ı c: eK ort mıs met .. 1 .~g 0 m~şt~r. ı takib eden 15 gün zarfında bir çok bütün Holfuıda Hlndlstanını, Avus -
te . ~nıl"kmun rno ?.r ~·l .:Okotorsudz tay şeyler olmnştur Ba seb bden dola - tralyayı, Fillppin adnlıı.rmı ve nihayet 

yar~cı ı te, paraşutçu u te or umu- yı hfi.di.selerln seyri (l i d örii Singapıır' da in · · 
Ş1'1eb naklı'yı:ıtı bugu"ndsn za yetiştirdiği kıymetü unsurla,.la .... - k" ,.__ • . zer n e g ~ ._ ... 1--:-• a ya.nan gılız mustem-

~ b- .. k · ıı . . .f ihİ d bT me ... uzere ı ' ··=rıcıye nnınının bu_ :&CAe~uu de alilcadar eder. Bütün 
M~lr M?,1d ~tım~ k "~~ ı~r be h k_ır. luşmaltın tabi ıdi. f bu mıntataJar. muazzam bir sahaya 

f t;baren deniz komisyonu 1
• 

1 
u a. ~a . e · ~ ımız u n 1 

- Xıbnsta tezahül'at }'8.yılmat:tadır 've Japonyadan çok 1&-
katı her vesıle ıle 1fade ı.·e kurum Kıbns +---ıant1S1 in...ıı z T.:-k zak me&afelere kada k 

tarafından 'ıdare ed'ıl 'ıyor h kk d k" h } k kd• 1 • ""I' • ı:;• ' uı· Ve r uzanma ,tadır. ~ ın a ·ı ~vran ' ve ta ır erı- Elen milletleri arasındaki t am biri fi Sabır Ye beklemek san'atı Japonla -
.ra ..... rafı 1 inei sa~ ... -"-> nı bu suretle ızhar buyurmu<>lardır. L;bat i~ bir vesile t Hkil etm:.+· ınn mümtaz 'Vasıtlarnnda bir"d· J M. G. M. ddyolana cı.. biri kuruh.keo ,.....,_ "''"""" Tür.k r· . "d li , ...,, 1 '"' ~ar. n , ır. a-

11 _.ı_ta yonu koordinasyon heyeti karan - genç ıgının 1 ea ı Kıbrıs, İngiJız idaresi altında bulun - ponyanın Çin siyaseti onu her halde _ 2 - . 

1 

için aenaryoculın, daveti er .x: T ha ı ·ft~ 
Gald · ı__ .nın tatbikatını Münakalat Vdc.aleb' ürk vae1lığı ile maddi ve matla beraber, ekseriyetini Yunanlı- ......,...rıam~ olduğundan çok daha ö _ Blriııcl yazwı.ızd& Mctr vm yarıp eiri~.&a. 

t.fa..yc:r filin ıtüdyoluuwı naaıl ça - Ayaklarında ciJdinc yapı§lk fa~ namına tanzim ve idare için Deniz- manevi alikalanmıyan hiç bir mü- ların teşkil ettiği bir nüfusa malik _ telere götürmüştür. Fakat tut • 
lı - ~··ı.. .s· d" b f ni)" ..J ı yollan iqletme umum müdürü İbra. esaese yoktur. \tir ve burada bir Türk cemaati de tu~unu bırakarak ba.şka yerde işe ~ IUiuu anlatmı..,_. ım ı u aa- 1 auan panta onu, karı kadim el. ,.. -r., · L 

1
.w. h ı w b · r· k d "d ti d ğ 

liyetin diğer ıafhıılilnnı ok.uyacak- bisesi il e meşhur ımn'atkir Ene li him Kemal Bayboranın b~kanlı • ıur.w. genç ıgı avacııtgt en ü • vardır. Türkler , Ingıli?.ler ve Yunanlı ! ışme e a e · e ildir. Şu var ki, ba 
anız: Fl;iüıı"nWt ayaltJan iki.de birde kılı.. iında çabpn.larına başlıyac.-aktır. y{ik ideal ve gayei hayal ittihaz lar, bu tezahürlere ayni derecede he_ıb:>yda iki tavşanı ayni zamanda ko. 

M. C. M. film Juuapanyw 1:ıir aaa ••ku=aktadw. Konaiqoa mevcad deniz vuı _ ctmiıtir. ' yecanla iftiralı: etmişlerdir. Büttın a- ft)a.mat ~ ~fir Btnaenaıe,tı 
aene içinde muhcdata a,aiıda ~ .....,._ Joan Cnıwford'a bak- talanndan azami istifadeyi temin Bütün .lünya mmetlerinin iıtik - dada, üç memleket bayrakları yan _ Matsuoka'nın Amerikaya karşı hart> 
phıslan konturat ile bağlar: maktadır. Sebebi ikidir: etmeie çalıpcak. münakale .ifJerin- JiJ ve mevcudiyetinde en mühim yana asılmıştl:I'. sı)'a.!etiııe gırlşmek arzusunda olma • 

300 aktör. Bunlar orta rolleD Birincla: Seçlannı ~k PGrtlılcal de herltengi bir aksaklığa meydan rol oynıyan havacılığın aziz Türkİ- j Ziyaretin gizli tatulmUf olmasma dığına hükmedilcblhr. Bunun içindir 
Japan san' tkarlardır. rengine boyamııtır. vermiyecelr, nakliye ücretlerinin J'f!r yemizde li)'lk olduğu me,.~ie yük- ratmen, büyüle bir halk kü lesi, ılci l ki Matsuoka'nın Avrupa seyahate 

20 Sine yıldızı. ~si: Bir papaz ile birlikte siz t.ereffülerini önliyecek, •akli.yat 1 selmesi jçjn ic.ab eden tedbırler a - ıdevlet adamını karşılamLoıtır İki dev- muslih~ne ~bbü.sler &rasına. lm-
WO Sinema .,,:ı'atkirı. Bunların yemek yemektedir. yapan her gemi için, 0 geminin lrnnuftır. . . . . . . !et adamını hAmU otomobil, rdnnın nulabllır. 

laepai kadındır. .. Birmaaa ba11ad~\\'allaee Beery, maarafile mütenasib yevmiyeler ta- ~u te~ırlen~ ı!tih~z.ınd~. bılgı me-rkeZi olan Lefko.şe'nln halkla dolu Japonya Pasifikte harekete 
200 Atıl rolleri yapacak aktör. Spencer Tracy, Wıllıam Powell lııep yin etmelt suretile müstakar tarifeler ve ırade~ın hakimıyetını mutahede sok~-~nnda güçlükle ilcrJiyordu. ,.eçecelc: mi? 

-40 Sahne vizu. bir arada y~ yemektedirler. yapacaktır. etmekt~z. • G?ruşmeJeri müteakıb Eden S:ırac.. Sangbay 20 (A.A.) _ Çindeki 
125 Senary.xu. Oiyaloğcu ( .. u.. Wa1lace Beeıy .iyah yünden bir MiitieNıssaslar celbeclilcli oflu yu tayyare meydanına kadar tef Alman resmi mahfell . i1 k 

ı -k . . . <::-._ T • b ı__ '- _, F . "'l . d . Yl ederek orada ~ d ı en ı e sı ı te-lııavereci) Mulıarrir. l(Ömııc ırıymıfbr. ~ncer nıcy nin u--..cıır. en ve san at .. emın e en ınce aen laine t:rt aeya - 1 ma11t olan bitaraf bir zat .. Hit.. 
Bunla d maada Ameök.da, ,..,,1caaı pzlerinı öıtmdttedir. Res- - Marlene Dietrich"m son filmi öir mevki alan havacıhğın yar ve hatltt &emenni eyJemi4ttr. Beş dakika ı ıl"~ Matııuokadan Japo a gorp . 

lnaiJteredr,.. &Dıuı~_ı- burada u çok mi dbüıc ile ae_len \VlUiam Powell, büyült muvaffakiyet kazandı! Bu ağyara muht~ olmıyacak eurette ı sonra Eden de Kahireye dönmek fi _ fiktc seri bı"r ha-L-t nyanrn . ~ • 
• - -u., L--· '-' ı _ k •• ,_~ k ş· b"zd .ı . .. ed b"l . . . ize e t il ... K ... e geçmeaını ... töh ete malik b kalem tutan mu- üatünü uernı ııu11etmeme İçin boy- •an aUUlrın ıymcti yükseldi. ım- ı e ~e t~MU•. ~ ı ~esı Jçın, : . ayya.r~ e hareket. etmtştlr. tiyeccıktir. Son haftalara kadar Al-

h1U:irler de vardu. Bunlar haylı dol- nu~ kiiıddan bi, önlük &oçiraıek- dilik lwuse ile mukavcfosi yoktur. beynelmılel şohreh haız yukaek de· Ingüterenın Ankara büyük elÇisl man politikası U k k J 
ı_ _ ' l · ted Fakat acele etmek gerektir. rocede mühendisle' celbedilm~. ISir Htıgohe Knatchbull _ HU""'""en Pon tehdı"d "ndnın ,:_}fa }ar ta ~.-Cun para alırlar. liuna mu .... oı ıç· ır:. B G 1 ek 

1 
d b" t . ı-t de ~ .,......, ı en ... ı aae ehne11; e 

lerinde öyleleri vardır ki ~e oa Gd~~~ yı~~ız 'hr~tta .Y.oungMor: l~y=~ler üzerine Louii Bi gü- e ec d b~n~kr e akJ:İ ı~~ a ı. hazır bulunmut • beraber, ihtilaftan içtirntbı Raye e • 
lh\Üıavre yazmaz.1.u. gan'-~n. ır ro 1 gıyi:lflır.b ~vı sahaların. a uyu .. th . 'erh~k" e- ur. dindiii gözönüne getirilecek otar -

M. G. M . bir alemdir. film yap- rena:L~~fnne1 yadpı m14 "f. r,~. o !'a- - CeJecek halta için yemeie den. b~ _ ıcraatt8a cumk"l~n!etD u ·Ru - Taymjsin nutlnıılesi ııa Hit1erin düşöncesinde hlıııl ola 
k dar nan, o Ka ar zan lir au san at· çağırınız. metımızın ve aşve ı ımız r. e- Londra 20 (A.A.) _._ 1 imes ga_ bu değfttilcli~in Avıu d k. had' 

lllağa liz.ım olan her. f~Y yapma k.ir onu yırtmaktan korkarak ayak- - Duydunuz mu~ Ann Cheıi- fik Saydamın g~t~rdiği yü.~sek :-· zetesinin dip1omatik muharriri yazı- selrcin Almanların i:h~i~ e~~ 
kudretinde bulunan buyuk ve tam ta durmaktadıı. Domuz eti ile ya- danın sahne vazu Ut~ak ile aık laka kurumun ve bılhaasa Turk mıl· yor: 2'ibi inki•af f!tme,.fi"''nro d .. )"l _ 
~ilDaaile pıücehhcz atcJyele.rc dj 1 pılınış bir sandviçi yemektedir. macerasından bahsediliyor. let!ni~ şükranı~a }iy~tır. .. _ . .'~ltere ~a.riciyf! na7.ırı Eden ile ti{li eörülüT. Simdi Almanl:r e~:.-~t!r· Kumpanya her . ...hada ken Louis Bi ... Yazıhaneııindo! bir i- - Bu can aıkıcı hir şeydir. Lit. Mıllet ve hükumetın yuksek ala- TurJı:ıy,. luırıcn·~ "nırı Saracoğlu da hl" "evler yaoılma • ..;.. rla 
lfını k d" . ktedır 'J b• d d <:: l wa.k b" d d v•ld ' • . • b' Jı: h "Jc h d "'t d• d ı_ b J 11nı ISuyO r. en ı gorme • l yan azası ı e ır masa a ır ..... ıır =ırı ız e egı ır. fakat ıu ışın ır asını ta n ususun a mu ema ı 1 arasın a vuırn u ar. mülakat hafı: • Mllltsuokanın b h t b' ta 

Dekorları, elbi:ıclcri, ku:t~bl a- lu -·L ve r.ıyihalı in.ok bluzlu uir çaresine halanız... mesai ve kabiliyet sarfeden kurum kında ~ ıatırlan y111:ıvor: ahhf>de ei. • u W• usuı aAiır • 
il mobil l h kellen, an vır~ ' -r- L . B' 1 1 d h . n . . fk · - ... n!lmıY«es:ı ve maJ1711 ~ k ~a arı, ey katibe ve hizmetkar onlara grap- .. d .. l o_uıs h.ı~ Gbeorgia sinema arı 1 bakşk·arı'!ın a h e_yetı .• ~~lı e_nızın lı nazı~l~rasında geçen Subatta Pa•ifikte harekat vııomağa karar 

p endı yapar. '"'l . a fruit, jambon, ıalata, buzlu aüt ge- mu urMen şef ~ e ul~r.uyorlakr... ta Mdır eknne hmaz .a~ıvetını_ ıkerız.I . yapı ani mldı akattanberi Hitler ta • vt-rdii!i takdirde Alınan donan -
Mumları bizzat yapar. ıv um nn : • ·....: - aııra ı oana aıd olma uze- er ·ez eyetınm muza ere en aavvur arın an en az hir kısmının mlt"'l"'l b 'Fa d 

1 
. 1: 

li h 1 b ki len trmıı., •• r. re Tro d d b" · f · · k k d ,ı t - 1• U d"" -w.. .. •. •. .. azı Y a ar tf'mm etme -ı.t "ha~e erli, matk .ası, .. my;gpe;ofe: Loca•ndıı yalnız buluı11&n Greta F t v cfl eroek a .. ·~ zıyaKet ~erını~ f geç v_a te k a a: e"'.aC em~ ı~ ... • İtya duı1rugunu gormustur. Yunan. Je iktifa edec~ zannedilmelı:tedrr. 
, .. n ~nas arı, es um, yuzm Garbo, kuafözü ü:r.erindc, bir salata . o ogra ar ç tırınız... ay ı · ranoaj mumı mer ez &'eyetı umar eaı gu- ı ar, a ed üstünlüğü ile kendilerini 
orlen vardır.. • üzcllik yaprağı ile bir türte yemektedir. Ca- Üe J oan Crawford yemekte bulun· nü tekrar toplanacaktır. ezmeği j,tihdaf etJen büvi.ik halvan Amerİ kanın d ' 
Kadın san atk.ıhlarının 8 le hnaktadır. Lokantaclnki kala- Bunlar... tRarruzunu tardettiler. Yugoslavlar yar ım ar 

lcrtiblcrini yapar. . . ~· r~ ı kanımak istemektedir. Fakat . - Peki amma ... Crawford ~·~a- Moskova radyosu lngiliz Yunani!ltana taarruz idn memle ~ (Bqtarafı J inl'l !'a;vfnda) 
d· louis B. Maycr her JeYI çok ınce b a ı~a kete bir türlü cesaret ede- aıl Ra.thboneo un gardenpartısıne .., • ketlerinden gecid veri.lmf'sİ haklı:ın- Ruzvelt f9.36 Haziranında, bu-
UıtKÜnmü~tür. . . . . "'. m~m~ketedir. Çünkü serde Greta davetlı... . havae1lıgım melht dıyor da Hitler tarahndan açıktan açığa günkü Amen1talılar neslinin nıukad 

umpanyasının ıdareı umumıycwı b l k - Onun yerme 0 halde Loretta izhar edilen arzuva müma"at etme- deratla bir rande~<ı_u olduğunu eBy 
ınuauam bir şeydir. Muhasebei .u- Gar 

0 s.;ah~ çeyrek kala Yo~~·u vahud Myrna Lo~'u gö~- rBaı ta,.afl l inci savf,.da) mektedirler. fngil izlerc gelince, on • lemiıti. Bu tarih 1941 ilkbahannda 
j~miyesi ise mütea~did ~o?peratıf- Saat brre çeyrek kala her tanka d_:rınız. · · l~~Yıt hayır' Mıs Loy u Diğer tara!tan alınan luıbcr1erde lar da Yunanlıları bir taarruz 3nün. gelmiştir. Ruzveltin Cumartesi gün-
cnn muhaaebelennın aynıdır. • ha )maktadır. g~ndermeyınız. • · O biraz hoppa IAmeri.kada Ingiltere hesabına :;eni de valnız hırakmıyacalclarını en ba- kü nutkunda hazır hulunanlann 

b" Her bir dair.:nin kendine mııhsu• Jf '1 ~~POavis aıra sizin... mız.açtır. ~a,~a bir~sin'. ~ulunuz.·· ttp bilyiık bir a.v tayyaresinin yapıl- riz bir: sekilde i!'!bat PVledilt"r, hepsi mukadderat kitabı aayfalan-
ır8bütçeaj vardır. . • L-·ıu- Bette Oavis trikosunu bir kenara . - «':lı~zgar ~ihı .. geclı . . . u say7'.lmaktn olduğunu bildiriyor. Bu şartlar içinde. lnRiliz v.- Türk nın çevrildiğini duymuş olacaklar • 
. urada şayanı dıkkat bir 11"11 L k pndaymı katlıyor, pro_ sındı: Yıvı~!l Leıg~ ın Bo'lr ofFce. ı Dün Moskova radyosunda rusça. hükiimetlerin;n bu iki mümt-!!ırili a- dır. Bu nutuk, reisicümhun.ın bir 

-.y:.ten bahsedeceğiz: _ . ;k~--ıro~ ziyalanna garkedilmiş o- !ydnı tıcar.ı _kıymet.) . bı!. sen~ ~olı-

1
ver~n bir konferans vestıesllc Rus _ r~."ında ye~i _bir ~-ül~~at fay~alı ~ö- j ~~rb. ilanından sonra söyliyebilece-

d-~~ fi~e batlaııdığı anadııdeplr.;:;: lan :;dana geliyor. Makyajcısı o- u un eB,'Y1 hn.x offıce' ~laca 1 lar Ingiliz hava kuvvetleri hakkında. 7ukmelrte idı ~numuzde ç~tın f'Ull· gı bır nutuktu. Halen yardımımız 
l '"«tor lazım gelecek olan la tak"b etmektedir Onun etrafın- . ır !11.alıyet sahnesı . . ki takdirlerini izhar etmişlerdir. ler vardır. Halron ba7.ı noktalarda mütemadiyen ve zafer kazanılıncı-
da_':_ ııipa~ e~;r .. J?~kor~~~..:~ Ti d~ sek:ı.ck burnunu~ üzerine pudra Louıs B. Mayer pcnceresını açı- Sovyet. spı.keri İngiliz tayyarecile akamete uilrıvan Hitler hiç ııüphesiz ya kadar artacaktır 
~or daıre.1 amm ıle gorut...-· .. .. yor... St~~yonun gürnltüle~i •ya va§ : rlnin 13 Martt.a~ 18 Marta. kadar o ~ ilıori atılmak çarel erini arıyaeaktır. Ayni gazetede • "'itliam Philip 
. Uurn gelecek silahları.. malzeme.. •A0 j" k"" ··nün hizasında kam- yavaş kesılıyor. Uzakta hancı man- lıa.n devrede yarattıkları rnenkabeler- Alman propa~andac:ıları daha şim. Simms, reisicümhur tarafından Ya. 

t! lı:.iralar. F:igiiranJan angaje .. ed~~· ~~ ~~-leorı?'ukarsılaworlar ... S.... :ıaralar nııntakasında kırmızı ışıklar rJiden Yı•naııİ"' " ııa bir iiltimatom go la ·1 T·· k" • d . k 
rıcr b" d . .. k"Jd" Prödo.._ yon 111.anıe ~ k "d" görülmektedir le hava .sil!Uılarının üstünlüğfınü da d h tta ""it" b' • s vya ı e ur ıyenın e yenı a-
tö n aıre must&. · ı ır. b hl · burada bir şey yo 1 1

• • • Tam eli ' a;· t .. .. •tfaiye ha zıyade artırmak iÇ4n vakit kaybet.- an ~e ah h 11 ıınatom.su7. ır ta - nun mucibince yapılacak yardıma 
r her bir daireye ice.b eden parayı Ş~ d«:~.zel brr" Niıoo!i sokağı görül- ı ıs nn, uç yuz ı '1 ,.,. .. ,,,..rıan a !lt"tml"kt"dırlrr Fakat d h"l 1 b"l kl . d • 1 it t~vi c . Sene sonunda ım ı gu . · bin figüranın başında bulunan John memiş oılduklı:ırını 'L...~t eylediklcrl. R;ivük Rritan y . · a ~ o a ı ece enne aır o ara 

hu /. ıtmekktedır:. b" b ""tçe melltedir. Ford meııhur rToİe sehrinin zaptını ' n i söylemiş ve şunları ilClvc etmiş T "" k . da, undanıstan ":: tasrıhen yapılan beyanat lıaklı:mde 
ta--' lllre er in goıteren ır u * fil l ~ kt d c- .. k tir· ur ıye arasın a su nn a rn kat ı tehriratta bulunmaktadır. 
~ etmek mecburiyetindedirler. L · B kum~n- me a ma · a rr. · · orunen ışı : ' - bir kaT!lılılcl• itimad me'vcudd M h • d' k"· 

""'-'- Diğer tarafta ouıs •. kartonpatta"l vapılmış bir şehrin lngllızl('r hava filolarının 'kudre _ ur. u arrır ıyor . 1 • • • • 
vpe tatili ·1· f Vo"el ıle korıfe- , d [) h ı ·· .. . . . Bu memleketlenu b.iç hır tedıyat-S.at 0 'k· 1 d""dük calar. yanın ı anat c:e 

1 
., yangını ır.. . ~·rr ug ro unu yapan tını artırmak açın fevkalade gayret _ Asker do! 5 ltal d L ._ 

J:' 1. • n ı ı o unca u b 1 ktadır . t . - U yan ta bulunma an tanao. tayyar~. ·-· ~.r>rılcanın 4S dakikalık iMinJıat ranıta u unma bo lu,. zavıf, soğuk \Vallacc Berrv nin zafer sadnları ler sar!e mujlerdır_. H~cum tibıyele - zahire ve her türlü harb mafzeıneei 
~ddeüı vardır. AmeJeler, yemrk- . Vogel uzunKolt~v u ~hında bir 1 burada.n duyulmnktadır... . . rile harekete geçtıklerı tayyare ıni~ • Vapuru batıraldı almak iç.in bir kelime .öylemeleri 
jllllUlelcrinc, memurlar mensub bu· bır adamdır. g Louıs B. Maycr pectresını k11pı- t:ın ve Fransa, HoU'mda, Belçika Ue CBaştararı 

1 
inci sayfada) kAfıdir. 

'-lıd'*fan lr.ooperatifleri.n lokanta- sürü dosya vardır . • : yor. Son pürosunu yakıyor ve şap. ,Almıınyanın şimali garbisindckı Alman riben 3000 tonluk bir JıalyRn iate a 7 ~ dolarhlt t.r.sl-t h:" giderler. Figüranlar otomatik Vogel konu~yor. . takdirkarlan kasını alarak stüdyodan çıkıyor . .• !tayyare meydanlarına yaptıkl arı hü - gemisine isabet ettirmiştir. Bu i... Vaıoington 20 (A.A.) - Mfl • 
ı._ lar~ aiclerler. Bunlar birkaç çent - Tyrone oİenn Üç aya ka-ı * cu~lıı.r ve bahas.sa Berlin, Hamburg gemisinin battığı muhakkaktır. messiTier meclisi, demolı:raailere yar_ ~"bilinde &andviç He k.onaeıve ve nın mekt~~l~rı az~or. ise mahvol- Holivudun en hüyük film kum- ve Bremen'e yapılan akınlar İngiliz Triumph denizaltıaı cıKumandan dım için 7 mitvar dolarlık ltr,.dl ft. 

aluiu. ı dar kenc:liai.ıu top az panyası olan Metro Goldwyn Ma- hava kuvvetlerinin normal bir suret- Woods>ı tam yüklü •e 2500 er ton- rilmesi lıalı:lcındalı:i lanun projesini, ~rltez lokantasında, lurmızı lllUJhır ar~-~ bi muhtıra yazı-! yerde bir sün işte hu suretle geç- te neler ya.pmap muktedir oldulu • Juk iki düşman iate gemüini babr • 5 5 muhalif reye h111 ''6 ıeyle -. 
L,1~ÖrtüJer i?e kaph -lann - P~• 1 

.. L .na ~na ivi bi.r rol mektedir... * nu gösteren en iyi delildir. nuıtır. vib efmiltir • 
._..dalı:j yerleri i.ral ~ylemck nız,.. P~oduKSıyoıı · 



8 Sayfa 

-
Dünyanın En Mükemmel Diş Macunudur. 

ŞİRKETİ HA YBİYEDEN: 
Hiuedaranın fevkalade toplanması için ikinci 

içtima davetnameai 

Şirketi Hayriye hissedarlar ıı.m•ant heyetinin 18 Ma.rt 1941 Salı tün
ü fevkalA.de içtimaında hazır bı )inan hlsSeda.rların teıruıU ettikleri 
sermaye miktarına naıaran ııf> ııame ta.dili için kanunen muktazi 
müzakere nimıbı taha.ssül edemediğin.den ceJse açılamamıştır. Bu ıti -
barla hissedarlar 26 NiSa.n 19U cumartesi günü saat on buçukta 
ŞJketin Galatcda Fermenecilerde kfıin merkez idaresinde dahili ni
zamnamenin 9, 16, 17, 26 ve 30 uncu madde1erinde tadilfı.t icrası için 
ticaret kanununun 386 ncı mııdd si hükümlerine tevfikan tekrar içti. 
maa davet olunurlar. İşbu içthnaa ticaret kanununun 385 inci madde
si mucıblnce bir hisseye malik >lan hissedarların dahi ~ti.ake sa -
lahıyetleri vardır. 

Ruznamei müzakerat 

Ticaret kanununun 389 ncu maddesi mucibince ilanı 

muktazi tadil m"etinleri 
Madde 9 - Şirketi Hayriye hisseleri ıt.anunl 'Ve manıSUb mirasçılara 

kanunu medeni hükümlerine tevfikan intikal eder. 
Madde 16- Şirket hissedarlarından olup da medent haklan istimal 

ehliyetin<fen tamamen veya kısmen mahrum bulunanlara. 
ald hisselerin devir ve te.mıiki kanunu medeni hükümleri -
ne tAbldir. 

Madde 17- Hissedarlardan lb!rfnin öljmlle hissesinin mirasçılarına 

intikalinde miras resmen tas!iye edilmef"lfŞ ise intikal mu. 
nmelesi mirasçılar arasındaki ~tira.k halinin müşterek mfil

kfyetıe tahavvülU üzerine yapılır ve yüz para varaka beha8ı 
alınır. 

Madde 26- Heyeti umumtyede hazır olan hissedarlardan her birinin 
muta.sa.mf oldutu hisıelerinin adedine göre beher elll hi.me 
için bir rey itasına hakkı nrdır. Bir şahsın asaleten UO> 
ondan ve vekAieten kendi hisse.si de da.'hil olduğu halde 
(25> yirmi beşten fazla reyi olamaz. Mukavelede muayyen 
miktarda hisseye münferiden sahib olmıyan hlsse::Iarlarm 
biliçtima hls8elerinl t:ıu miktara iblA.t ve ar1!lannda. birini 
mftmessil tayin ederek heyeti umumiye müzlkerelertne iş

tirak etmeleri milmk[ndtır. 

Madde 30-- Meclisi idare haftada bir kere içtima eder ve lüzum ta· 
hakkuk eyledl~i hn'de reisin daveti üzerine fevkalMe ola. 
rnk toplanabilir. Meclisi idare reis ve azasına verilecek üc
retin miktarı heyeti umumlyece tayin olunur. , 

Nazilli Bele~ive Reisliğinden : 
35 Ura asli maaşlı Nazilli Beledi)~ veterinerliği münhaldir. Ta.llb ola. 

cakların memurin kanunu hükümlerine tevfıkan 31 .3 941 tarihine kadar 
Nazilli Belediye.sine müracaatları. . c1835• 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda ~ılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün 
ve saa.tleroe Lfileburgazda askcr"ı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
TalLbl.ertn !belli 'Vaki1ıt..e komi..<ftona gelmeleri. 

CıılSi Miktarı Beher kilo flatl İhale gün ve saat 

Kuru ot. 
Sa.de yağı. 

Sığır eti. 

Kilo Kuruş 

200,000 
8,000 

12,000 

7,5 
165 

50 

28/ 3/941 
'28 •• 

. CV4/ • 

11,30 
11 
ıcı 

12144 - 2177» 

5 ton pirinç ve 5 ton makarna. nlınacakhr. Pazarlıkla _eksilt.nıesi 25/ 
3 041 Salı ~ünü saat 15 de Çorlud'\ askeri satın nlma komisyonundo. ya. 
.p•l ı caktır Pirtncin teminatı 300 lira, mak:arnanın mminatı 218 liradır. 

T:ıüblerin lbclli v:akitıte komisyo-na gelmeleri. 12146 - c2179» 

,,. * 
Beherine tahmin edilen fiatı 85 lira olan 250 aded binek eğer takımı 

pazarlıkla satın alınacnktır. İhalesi 24 '3 '911 Pazartesi günü saat 14 de 
Ankı.ır:ıda M M . v. Satın ~ma komisyonunda yapılacaktır Knt'i t.eminn
tı 3187 Jir::ı 50 kuru.'Jtur. Nümune ve ş:ırtruunesi komisyonda görillür. Ta. 
l plerln belli vakıtte komisyona gelme! ri M2112ıı .1989• ,,. ,,. 

A~.ağıda yazılı mevadın pazarlıkia P u•melerı 24/ 3/ 941 Pazartesi gü_ 
nu h -..8 1 • 1 yazılı saatlerde D yarb:ıkırda askerl .satın alına komiS-
yoııunda yapılacaktır. Tal bl r n belll vakitte komisyona. gelıneler.ı. 

Cınsl Beherinin fiatı Teminatı Ihale 
Lira Aded Lira .saati 

Hayvan çulu. 
Tavla halatı. 

5 
40 

500{) 
SiJO 

,,.,,. 
3750 
3000 

10 
11 

(2138 - 21~8} 

Aşağıda yazılı mevadın pnzarlıkla eksrttmeleri 25/3/941 Pazartesi gü_ 
nü .ı;aat 15 de Afyonda n.skeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameBi Antara, İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komis-
7onla..nn<1n da görlllür. Tallbleıin knt'i teminatarUe belli vıı.kıtte ko
misyona g<'lmel~ 
Mıktan Cinsi 

Kilo Tutarı lira 

45,000 
00,000 

Pirinç 
Sndeyağıı. 

19,800 
33,000 

(2134 - 21241 

SON POSTA 

( T•VATi-luLAt< 
Şehir Tiyatrosu 

1 
Tepebaşmda. dram kıs. 

mında, akşam saat 
20,30 da 

İmralının in.sanlan 
Yazan: Vedn.d Nedim Tör 

fstl.klll caddesinde komedi kısmında 
Aqam .ı>aat 20,30 da 

DADI 

r Tapu işleri 
KAmil Şerbetçioglu 

1 Her nevJ alım, satım ve hukuk 
işlerini emniyetle taklb eder. 
Ad.reB: Dlvanyolu 61J nwnara. .. , 

G. A.D.teb Asliye Hukuk Mahkeme. 
sinden: G. Antebln Gülşan M. 60 nci 
ha.nesinde tayıdlı Musa oğlu 307 do- 1 

ğumlu Mustata.mn umunıl seferber -ı 
likte silA.h altına alınıp Şamda.n cep., 

1 
heye sevkedaerek bir da.ha dönmemiş 

lokluğunda.n iba.hsile gaibllğine hüküm l 
1
verilmem kardeşi ayni mahalleli Meh
med tarafından iStenllmekte olduğun 
dan atın tarih1ndeaı itibaren bir sene 
zarfında g1L11> hakkında malümat1 
o~an ıkIDıselcrin malümatlannı bll • 
dınnek ve teblığ makamına. kaim. ol -
ma.k üzere keyfiyet ilan olunur. 1 

1 c423) 

Ani Tesir 

Kendinize beyhude yere 
eziyet ediyor.unu::. 

NEVROZİN 
Varken lstırab 

Çekilir mi? 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP ve ÜfÜlmekten 
mütevellit bütün ağrı 
•ızı, •ancılarla nezle 
ve romatizmaya kar11 

'I Zil\İ 
ka§elerini alınız. 

İcabında Günde 3 
Kaşe Alınabilir. 

' J 
/).ansız genç anne! 
Yevn.ı•umın .Otana, on. ,et.ec.,k mlkterde, .-.meat 
OE$VEN k•n kuww•t ~rubu k•n•n nolc•enını tam••• 
l•dılcc• h•r•tın bu c•ft k•rn•Oınd•" k•ndl •ıhheb 
keder r•wru•unun bfrlc•lc ı•d•.. olen •Ota de ford• 
...... Anne ı.u.,,,oU...W, ••-~-·· ... -
.. ea•d•tJnln k•ndlıldlr •••• 
Ern&lkll ennolere. DfŞY'EN'm kan kuvvet ıurubu. 

' 

tfU tCZ:ANEDI •uLUNuıt. ltECErESIZ 6ATILIR 

Transit yolu Erzurum mıntaka müdürlü .. 
"" .. ' gun ""' en 
ı - Transit yolunun Şeyhbop _ hudud kısmında şose ve sınat iınalfitın 

inşası c26713h iki yüz altmış yedi bin yuz otuz bir lira c82• seksen iki ku 
rU§luk keşif bcdelı üzerinden kapalı zart usulae münaknsa.ya. konulmu§ 
tur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
o. - Eksiltme şartnamesi 
b - .Mukavele projesi 
c - Bayındırlık iş!erı genci ş:ı.rtnamesı 
d - Hususi fenni şartname 
e - Şose ve sınai lma.Hitıı aid umumi fenni .şartname 
f - Vahidi fiat. ve keşif hüliı.sa. cetvelleri ve grafikleri. 

İstiyenler bu evrakı hergiin t.ranslt yolu Erzurum mıntaka müdürlü 
ğünde görebilırler. 

3 - Eksiltme 11 Nisan 94'1 Cuma günü sa.at on beşte Erzıırumda tran
&it yolu mıntnk:a müdürlüğünde mütesekkU komiSy.ondn yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek lçin isteklilerin cıl4436o on dört bin dört yüz 
otuz altı liralık muvakkati teminatı Erzurum mCl.'lsandığma ya~dıkla
tınn dair makbuz veya şayanı kabul temin11t mektublarıle ihale günün_ 
den en az üç gün evvel transit yolu mıntaka müdürlüğüne mevcud re 
feranslari~ birlikte müracaatla alacakları ehliyet• vesikasını ve 1941 yılı
na ald ticaret vesikasını teklıf rnektublarile birlikte üçüncü maddede ya
zılı tarihte sa.at on dordc kadar ekSiltme komısyonu reisliğine makbuz 
mukabi!lnde tevdi etmeleri l!'ızımdır. 

5 - Teklif mektubla.nmn iç ve dı1 zarflarının 2490 numaralı kanımın 
tariflerine tamamen uygun olarak tanzimi gerekli olup postada vlikl 
gecikmeler kabul edilmeı. •2114• 
~~~~~----~~-~------~~~~--'----------·----~--~ 

1 

•ı 
1 
1 

Mart 21 

Memur ve Fen Memuru alınacak 
IVlaliye Vekaletinden 

«I» 
6/9/1940 tarih ve 4.605 ınuma;aıı Resml Gazetede milnt~, 17/8/ 

1940 tarih ve 2/14.177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi ta.. 
limatnamooinin tatbıki için teşkll edilen ve edilecek olan komisyon
larda. çalıştırılmak üzere A. - Reis; B cAza c cFen memuru aluıa.
cakuır. 

Bu memurlara, yoll ma.sranan ha.riç, ayda maktuan "lorilecek 
ücretin fı.zami miktarı; 

Reise: 175 
Azaya: 150 
Fen memurwıa: 150 

Reisten: 
ı - Ya.şı 60 dan fazla olmııınak; 
2 - Defterdarlık, tapu grup müdür1ütü, m.almii<lıUrl(lğU, vilA~ 

tapu sicil muhafıZlığı, veyahud bu vazifelere mua.dü adil veya mall 
ıhizmetlerde ıbuluiunuş olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetJndrn iStilade edileb.leceği anlaşılmak; 
A.zalarda.: 

ı - Yaşı 60 da.n fazla olınam.ak; 
'I - Malmüdürlüğü, sicil muhafızlığı, ına.hiye müdürlüğü, arazi 

tahrir komisyonu relslıği veyahud bu vazifelere muada · adil veya mail 
hizmetlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sit'u itılbarile hizmetinden istifade edilebileceği anln~ı•mak; 
Fen memudannda: 
ı - Yaşı 55 den fazla. olın'lmak; 

2 - Tapu ve kadastro vey:ı n.ıfıa veya. imar vcyahud askeri ha. 
rlta U. müdürluğü hizmetlcrınde bır sene fen memurluğu yapını.ş 
olmak; veyahud da nafıa vey,a tnpu ve kadastro fen tetbıkat mek. 
teplerinden mezun olmak; 

3 - Sıcia itibarile hızmetın n ~t fade edılebileceğı anlaşılmak; 
~uıu 

l\1 c sekli 

Yuka.nda yazılı şartları haiz bulunanlaır, bir istida Ue aşağıdaki 
'Vesaiki en geç 15/4/941 tarihine kadar Maliye Vekll.let.ine ıMilll Em
lak» göndereceklerdir. 

Koanisyoınıarın <lerhal teşkili mukarrer olduğundan, aranan ev. 
salı haiz olanlar müracaat sıras:na göre tayin kılınacaklardır. 

dVıı 

Aranan vesaik 
1 - Nüfus hüviyet va.rnkası e:.Aslı veyahud noterce veya resmt 

bir makamca musaddak .sureti.• 
2 - B kıt'a fotoğraf ıA!tı buçuk dokuz eb'admd.a• 
3 - Mektep tasdikname veya fehadeliIUL'Ille& -.Aslı veya musad

dak bir sureti.• 
4 - Bulıu,nd.ulu. memurlqetıere aid vesaildn aslı veyahud mus&d. 

da.k sureti •Tasdikli sicil karnesi v•yahud musaddak sureti klifidir » 
5 - Sıhht durumunun her iklimde ve .köylerde vazife ifasına. mü. 

said olduğuna dair hükilmet veya belediye doktorlufu raponı. 
e - c. Milddeiuınuınillilınden maltkılmi'Yetl Qlmadıtma dair ve

sika cİsttda 'Zirine müddeiumumilikçe taadlkli meşruhat verilmek su
ret.ile de olabilir.:. 

7 - Hüanühal klğıdı; 

8 - Askerlik Teslkaaı cNüfus heyiyet 'Varak:asft.nda. va.rsa ayrıca. 
~mez. 

9-Talib olan fahıs bir resmi bir dairede müstahdem ise, bu dat 
renin alelilsul muvafakatini göst<'ren ve&ka cTalebe müteallik fstid& 
ıye merbutu vesikalann o daire vasıtaslle Maliye Veklletme gönderil. 
mest halind ~ m am ı zum ,oktur.• 

NOT: İstıdamunede bu vesaikln gönderildiği ve listesı yaZllncaktır. 
10 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname e:Bu taahhütnamedeki 

müteselsil kefilin remnt dairelerde 'Veyahud tlcarl, mall veya sınat 
müesseeeleroe memur ve müstahr·em olması şarttır.;9 

cV:D 
Taahhii tıame şekli 

Maliye VekAletı"nce toprak teV2i taıimatmamesinin tatbiki için teş. 
kil edilecek toprak teni komisyonlarında. bir vazifeye tayinim h:ılin
de bu vazifeyi ko.bul edeceğimi ve en az 45 giin evvelinden haber ver. 
meden bu nzl!eden istifa veya. bu vazifeyi terk veyahud hizmetim
den isti\;ıde edilmediği veya istihdamımın devamının caiz olmadığı 
iduece takarrür ettirilerek vazifeme ınihayet verildiği takdirde, ko
misyon mesaisinin bu yüzden sektcıye uıtra.mMı eebebile hasıl olması 
mümkün ve muhtemel zararlara karşı maktuan ve cezn1 şart olarak 
ıbeş y.fiz lira tazminat vermeği ve bunun lı:,in hakkımda da.va ikame. 
sine ve llf'lm ıStihsallne lllzum olmndan bu taahhütnamenin ıcraya 
vaz'l veyahud hazineden nlacnğım varsa bu alacaktan defaten takaa 
-ve mahsubu ve yine bu tanhhütnrımeden mütevellid her hangi bir ihtl
ll\f için dava lkames ne ltızum hasıl olursa bu davanın Ankara mah
kemelerince rüyetini; kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındakl hüviyeti: 
. . . . . . nin cezai l}art olarak taahhüt ettiği beş yüz liraya 

kadar ayni şartlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
KefUln melek ve adrtsl: 
Nüfus hüviyet varnka..sındnki hüviyeti, 
NOT: Bu tna.'hhilt ve kefaletname noterce resen tanzim olunacak 

tır.. (1531) <20700 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Bursa _ Mudanya asfalt yolunun O + 718 - ~ + 718 kilomet

releri arnsındnkı bozuk asfalt şosenin 16000 lira keşi! bedelile snndoviç 
sistemi olarak betona tahvili işinin .kapalı zarr usulile yapılan eksiltme. 
sinde talib çıkmadığı cihetle yeniden kapalı zarf usulüe eksiltmeye ko
nulmll§tur. 

2 - Eksiltme 3.4 941 Per.;;embe günü saat on birde Bursa Vildyetı Dat.. 
mi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ald evrak şunlardır. 
Vahidi fiyat listesi, keşif, eksiltme ve bayındırlık işleri genel şartna

meleri ile mukavele projesidır. Talibler bu evrakı Nafia Mildıirlüğüude 
görüp tetkik edeceklerdir. Mukavele projesinde tadilflt yapılmıştır. 

4 - Talihlerin münakasaya iŞtirak edebilmeleri için 1200 lira muvak. 
Gü. Mh. Gn. K. İst. Lv. Amirliği Satı nal- kat teminat yatırmaları, bu iş için vilayet makamından üfın tarihin-

den sonra alınmış ehli~t vesikası ibraz etmeleri, 940 senesi için Ticareti 
ma Komisvonundan: Odasına kayıdlı olduklarına dair vesika almış olmaları ve üçüncü mad. 

27 Mart 941 Perşembe günü saat 14 de açık ek.!jiltme ile ve 2762 Iira dede yazılı münakasa ve fenni evrakını görüp kabul ettiklerine dair 
50 kuruıı muhammen ' bedelle 3250 giyim beygir nah alınacaktır. İlk te- imzaladıktan sonra 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırladıkları tek-
minat.ı 207 lira 19 kuruştur. Nümune ve şartnamesi komisyonda görfıle. li! zarfinrını 3.4 1941 günü saat ona kadar Bursa VılA.yeti Daimi Encü,. 
bilir. isteklllerin teminat makbuzlarlle gün ve saatinde Galata Mumhane • menine makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 
caddesi İbrahim Rıfat han ıktncl kat.takt kômLı;yoııa gelmeleri. •1840• Postada vukubu!acak gecikmeler kabul edilmez. (1822) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun-1,.--
d~: 1 

Müflis Bigali Halilin ifla!! idare 
azası avukat Huscyin Karni askere 
alınmış olduğundan alacakMarın 

Kay.seri, Sıvas, Erzıncan d"po'aıına tesvıyccl, tornacı ve ımz:ı.ncı alına- l masa munmelutının devamı için 

Devlet Demiryo!ları işletm~ U. M. d3n ·: 1 
HANS WAL TER FEUSTEL 
NAKLİYAT - VAPURCULUK. 

cağından talıb olnnlanıı imtihanları yap.lmak uzere Haydarpa.şa gaıı an ı / f hı · l 
blrmcl işletme müdürlüğü knJeminemüracaatları. 12117.a İcab eden tedbirleri almak Üzereı Kara, Deniz, re Tuna yo iyi~ her tara a na ıya 

.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···-············--············ı 26/3/941 Çar~nnıbrı günü saat 11 1 

Son Posta Matbaası: Nf!şriyat Müdürü: Selim Hagıp Emeç de if\as drıireainde h z•r bulunma~ Gideceği mah:ıllere kadar navlun . muan:elesi ikmal ve doğru Konşimento verilir. 

SAHlBU:Rl: S. Ragıp E.MEC. A. Ekrem U$AKLICfL lnrı ilan olunur. C
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Telefon: 4~848 Galata Rıhtımı No. 45 Telgraf Adresi: ALSTER 


