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Türk· • ovıet 
dekliraSJODD 

Türkiye bir tecavüze uğrayıp 
harbe girerse SovjJet Rusya 

kat'iyen bitaraf kalacak 

"Türkün çelik göğsüne çarpan 
kafa ~utlaka parçalanacaktır. 

lstiyen deneyebilir,, 
M~'u~lan!Dızın Niğde, Diyarbakır, Tokad, Kırklareli ve Boluda 
verdıklerı konferanslarda milli birlik, Milli Şefe bağlılık 

_____ m_e_v_zu_I_a_rı_ heyecanh tezahürata vesile oldu 
Sovyet Rusya böyle bir vaziyete duçar olursa 
biz de ayni hareket tarzını ihtiyar edeceğiz 
Ankara, 25 (A.A.)- Türkiye ve Sov- ti uaziyetin• lrot'iyen terııılalı elmemelt- r ............................................ ,ı 

yet hükümetleri, bugün Ankarada türkçe tedir. 1 "'l'tir ~iye 1 
ve Moskovada ruıca olarak aıaiıdaki teb• 2 - Şayed Tiirkiye hakikaten Jüçarı 1 i liği ne~retmitlerdfr: tecauiiz olur ue topralrlaruıı müdafaa için ; C ddi j 
metleri arasında bir deklarasyon teatiıi Türkiye, Sovyetler ile arcuında meuca'cl j 8D Ş8 er 8 

Buırünlerde Sovyet ye Türkiye hükU· harb. girmeğe mecbur kalır•a o zaman 1 df l d ~ 
yapılmıstar. ademi tecavüz mi•akına i.tinaden Sovyet 1 kurtuld 

Türkfye harbe girmcğe mecbur oldu· ler Birliğinin tam ucomprehen•ion» v• ı U,, .. 
ğu takdirde Sovyetlerin Türkiyenin nıüı· bitarallığına güvenebilir. 1 - ; 
külatmdan ist1fade eder"ek kendisine hil· Bu beyanat dolayıaile Türkiye hükii· i Balkanlar vaziyetine i 
cum edeceklerine dair ecnebi matbuatta nieti Sovyet hükfunetine en aamimi teıek· :

1 
dair müstakil 11 

çıkan haberler üzerine ve bunlarla alaka· kürlerini beyan etmiı ve Sovyet Rusyanın t F . 
dar bir istifsar dolayııile Sovyet bükü- da böyle bir vaziyete duçar olduğu tak· i ransız ajansının İ 
meti atideki huıuıatı Türkiye hükumeti· dirde Türkiyenin tam «comprehension>) • •• •• l · · :. goruş erı = .. 
ne bildirmİ!tİr: ve hltaraflığına ~üvenebileceğini bildir-
• l - Bu gibi haberler Sovyet hükume· mi4tir. Londra 24 (A.A.) - Müstakil 

~w-ı""""~~~~~.._,.__..~.-....~~~~~~.ııııııı.~~~~--.....~"".ııııııı._.._.~~""~~~A) Fransız ajansı bildiriyor: Fer1d Ceial GUven Aglb Sırrı Levend H R "d T lnı - · Balkanlardan buraya gelen ha- Ni" d 24 ( uan Cfl an t 
erler, Londranın diplomatik nıah el g p e, • .. A.~-) - Şehrim~e 1 rada Halk.evi konferans .salonunda 

lfellerinde gelecek hadiselere bir g en A arti mufettifı Aydın meb u- Cı'han Harbinin ~ldıit sl'Jtı veziyet 
hazırlık olmak üzere cgösteriş ma d~.1ah dSıd .. Levend tnrafındıın karşısında milletçe aldığımız karar 
nevraları:. suretinde telakki edil- ~lle . u~a b uhnynl kahveli ve Türk ve hükumetimizin takib etmekte ol-Yugoslav yanın 

bugün üçlü 
paktı imza 

etmesi bekleniyor 
• 

lnglltere 
Belgrada 

n ta verdi 
-Yunanistanın da . 

ihtarda buluna-
cağı bildiriliyor 

Yu,coslav nuırlannıa ıülecek.Ieri Viyanaclan bir 
ı tatoeu 

Berline bir 
ge~ede 

manaaraa 

mektedir. mı tınhın u a vn a~sındnlı::i .du- duiu aiyuet etrafında bir konferAns 

G 
rumu akkında Halkevınde veulCn vermiştir 

eçen ~nf~ sonunun en~ lh~ye- konferans aalonları dolduran halk r . canlıı hadısesı, Rusyanın Turkıye- tnrnfından büyük ala~ .1 d' 1 Tokadda 
Yt: ve;ciiği t~nattır. Sovyetler mi§tir. Hitabenin milli b~rlikn ~~ H Tlko~db, 24 (A.A.} - An~arıı. 
Bırllğı, Tilıiı::ıyeye karşı hasm.3ne ı Milli ş f b "'l 1 k 1 a evı 8fkanı ve fçcl mcb usu 
h' b' i . e e ag ı ı mevzu anna te- Celal Güv d" C" h · 

tÇ ır n yet beslemedığini ve bir nas eden kısımlan coşku t h" l d d b~nl un um urıyet mey-
taamız takdirinde kendini müda- rata sebeb teşkil t'tm' ti n eza u- anH Ik İn ~rce Tokadlının, Parti 
fanda tamamlle serbest bırakaca- o· arb ıc:d r. ve .~ ev en menııubları huzunın-
tını temin eylemiştir. İngiliz malı Diyarbakı/Y 24 a( A.:) · ~ ..... ,~mn_ bugünkü siyasi ve as-
fellerl lbu habere verilecek tefsir- ya meb'uau Ali Rıza T" · d-· K~n- keri vaz:ıyeta knriısında Türkiyenin 
de çok muhteriz gözü-kmüşlerdir. oren un u- uJevanu 'l ııci sayfad:u 

Nikıbinler bunu, Almanyanın Bal-
tDevamı 7 nci s:ıyf:ıda> 

Japon Hariciye 
Nazırı Stalin ve 
Molotofla görüştü 
Moskova 24 (A.A.) - Tass a

jansı bildıri yor: 

• 

Yugoslavyanın pakta 10.000 
iltihak şartları hakkın- bomba atıldı 

llava 
harbinde 

yeni Alman 
taktiği 

So\ıyetler Birliği halk komi -
.serleri reisi ve hariciye komiseri 
Molotof 24 Martta .Tapon harici ve 
nazın Yos:.ı.kl• Matsuoka ile refa
katinde bulunan Japonyanın Mos 
kova büyüle elçisi Takkava'yı Ka
bul etmişt!:.. 

da verilen haberler -
İngiliz tayyareleri Amerika11 levazımını 

limanlarda tahrib 
etmek istiyorlar 

$talin ete bu mülakatta hazır bu 
lunmuştur. Gorüşme bır saatten 
fazla sürmüştür. 

Kiel ve Hanovre'a de 
şiddetle taarruz ettiler -

Lond:ra 24 (A.A.) - Bu a~şam Londra, 24 (A.A.) - Royterin 
bildirildiğine iÖre, Cumartesı. ~ havacılık muhabiri bildiriyor: 

Moskova N (A.A.) - D. N B 
ajansı bildıriyor: ' · 

tDnamı 3 üncü .. Jfacla) 

rG eneral diyor ki" oesi İngiliz bava kuvvetlerının Hava harbinin bugünkü sııfhaıın
Berline yaptığı akm esnası?da .~o ~a Al~anların •ktiği, gemiler üze
binden fazla yangın ıbombasıle yük rı.n~ fı~cumlar ve ayni zamanda İn-
sek infilftkli birÇok bombalar atıl ! g_ılaz lımanlarma müteveccih büyük İngilizlerin Nil 
JJU,tbr. Bu akına Lirçok !'o_lony.alı şıddette taarruzlardır. Havanın 
tayyareci de iştirak etmıştır. ı' muhtemel deifümeıini beklemeden, ordusu nerede, 

Londra 24 (A.A.) - Hava ne- Almanlar, Amerikan kvazımının ? :ıaretinin istihbarat servisi bildi- ıandıld~r~~~·n çıkarılmasından ev- ne yapıyor 
1 

vc1 tahrıbını temin teıebbüsü ae ıra- Yazan : H. Emir Erkilet 
r yor: celeri 200 ila 500 tayyareden mü- Fabrikalanmszdan b" • • 

Bu ~ 1?<>mbardıma~ tayyare- rekkeb teşekküller göndermek ıu- L ibyad~! her iki ta~af •• u. . lnftlD dabı1inden Wr sCl1'6nGı 
}erimiz Be.rlınlı~ m.erkezın.e ıaa: ~ retile hücumlarının temposun hız- zun rnuddettenben. su - Sıhhat ve İktaaad Vekaletleri t - 1 d ''-. • dd tl bı baraj n tec:ını 1 L. t" rcih d k rafından müıtere'-en h"zırlan a ne er en waret olduğu, İ• verlerinin 
ruz ı<;ın ŞI e. l • r ln ı" 1 laştırmaktadır. Almanların acele et- .-;une ı te e ere önlerine 

1
1 ._ .. an ve ne ti k J '" " ııçmak meoburıyetınde ka 11!, ·~ - m .. indeki diğe< bi, oebeb de ınaf k~h.? ~;, euu P"'deai gcrmiı «• V ckille<i Hevotince kah 1 1 h k~<e • uru •cağ. •• oç>lacai> ılır. Fakat bu hlmarc toş~~buou - ve yo•gunluk dola,.,

0
ile ıa.,,...zun go,...nuyo,. Bu du<gun vazi,·etl ~an (~oçil~'i? oaİiloi>n• koru::..°:~ m"okı~"t.; umumi hllkliml" bulun. 

ne ram.-ıen büyük btr İn.gılaz bom- şiddetinin tükenm .. ainden evvel Al- .aon günlerde ihlal eden tek hô.- ıı emnıyeti nızamnameııi) dün vir Niza • ,,.~ d' ,..._ - b b yete teblig" olu t a- mnıımeye göre, İş yerleri, 

bardıman filomı mütemadiyen Ber man hava kuvvetlerinin esaslı neti- ıııe ~ga u mcvkiinin, için • nmuı ur. k ı · 1 • L 
1 

1 ıd d b·ı 'd dek' hal . 1 k 1 Nizamna ed . k apa ı ı y~r en, yan -.apn ı veya 

3 
ıac• , rfada) cc er e e e e ı mesı ir. . 1 yan ışgıı uvveti e bir. rnul" d h"ml' de, bış1 anununun şü- açıkta iş yerleri olmak üzere iki ku; 

<Bnauıı • Fakat nihai muvnffakiyet, ancak, 1 lıkte lngilizlerin eline düşmem . u I 8 1 an e u unan her türlü mn ayrılmaktadır. 
Bclgrad, 24 (A.A.) - Royter: :b...Aı~-19iı~~~~~~~~.._ Alman hnva kuvvetlerinin ordu ha-, olmuıtur. , ış y~r eri~i?, i.~iler~ aid ikametgah Knpalı iş yerlerinde işçı1erin ça-
(yi haber aldığı söylenen bir b 1 rekatına müzaheret olan cans rolü-I ltalyanlıırın Giarabub şeklin- veıı~ıre gıbı muştemıliıtın hRiz olma- lıştığı yerlerin irtif ı 2,8; metre o-

tnembadan öğrenildiğine göre Yu-, Cu sa -: . 1 nü yeniden ne dereceye kadar oy- de yazdıkları Ve yerlilerin Ca- ~· lazım gelen sıhhi vasıf ve şartlnr, lacaktır. Bu yerler tabii gündüz zi_ 

Belcraddald fngilu el9 
Ronald Campbcll 

&'Oılavya başvekili ve hariciye ııa-
3 

.. ·" " 
1 

nıımağa muktedir olduğunun müııa-ı ğabub dedikleri bu mevki, Mı. ış yerlerindeki kazalar, sari ve mes· yıısilc kiifi derecede aydınlanacak ~n bu akşam Viyanaya hareket e- . hedesi ile ölçülcbilecektir. Alınan (Devamı 7 nci sayfı&da) leki hastalıklara mani tedbirler, iı bu olmazsa bol miktarda sun'i ziy' 
deccklerdir. Ayni membaa göre Al- (Devamı 3 üncü aayfadn) 1 \., • ı kazalar:na knrıı ~ulundurulmnsı temin olunacakhr. Kapalı iş yerle": 

(Devamı .7 ncl sayfada) ;;I ınechurı olan tedavı levazımının 1 (IJevıımı 7 nl'l ay1ada) 
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Amerikan gardımı 
.,..~!111'!"!11!!1!' .. lluhittba .... , .. rr-1 
ı6 lk.bah.ar ~ .berl\Qeı muhare.be1 

.& ~tün ıeMleıile.bütün ıilahlan, 
vaaııalan ve c.cphe!e"-Je .kw~ı; bu
nun benüz bir başlıangıç olci~nu 
WlMWY,.Ol1ılZ. O,nümi.iPhki gilıiler
dfi \'.e ıhaf t. azda. °"ucadele 9,aha 
büy~ ~r k~et kesbe~ecol<, iki 
foadcı ~YaD, hirbi,ı:lor~e daha 
\ızgın huc~r yapma.Y.a bAflıya
caklardır. Bu §iddeti v\M:uda ge.tiren 
sebeb, yalnız ilkbahar değildir; on. 
dan dah~ büyük 9\r ebeb ve amil 

Sözün kısası 
--....... .. ~ 

T m-p,f:!J k.ag.g.Sl 
~apitol'e yakındır! 

var: A eri1'an yar<#J,11\1· 
Ame~a. pat{l Qıul\abilinde de 

olsa, öt lb ri J.nıı ltc:;reyc yardıµı 
ediyordu. Acaba, ıı~cn dolayı, A,.-

en -a yardımı by qefa ~ .. b -
yuk bir ehemmiyet kcsbcdiyor'? Ni
çin, bu yardım harbin kJıl§ma8l}}B 
sebeb oluyor} Bu sualin cevabını 
!;U iki uQsur~ J;>ulunız: 

1 -. AP!.erik~ıo :J?ı.ı defaki rar. 
dırnı, lngıltereoin teCliye imkanları 
jJe mahdud pla k değildir; Ameri
ka, gel)): t>v hudl\d içinde ve, aade 
kendj teknik tmki.nlannın ölçüleri· 
Je hesab edilmek suretilc İn~~lteıe
)'e yardım etmeğe karar vermı tir. 
Bu yardım. siyasi, mali, ;,kt adf yü. 
tun dahaları snmildı,r. Bunu ancak 
Amerikanın parası ve sanayii tah
did edfİ>ı ir. Su.nlar · e, qiıi~ he
sablarıwı~la ıladç edil~miyecek ka
dar g i tir. 

2 - Amerika, Jp,giJtı:re)'_e, M~e 
manevi ve maddi bir yardıma ka. 
rar vermis d<'ğildir. Kabul etti~i ka
nun ve bu kanunun tatbikini elç a
l B \)' ~oo,ewclt'in işi tutu tar
z na bakılınca görülür ki §İmdiye 

ad r lngilterenin müdafa.aeını Ü
~ ine almı olduğu davayı, Ameri
ka, bu defa kendi ine mal etmiıı bu
l n4 ·or 

Ş cfü kadar Amerikanın f n-
1 r vapmış olduğu yardım, a. 

J r bir t ret muıım lesinden 
tti. Am r kayı satıcı, J giltere

ri ekimde kar ıla§tıran bu 
h ki ite gene bir yardım 
ber her, iki tarafm birbir-

i nl olan münasebetleri, satıcı ile 
al ı ara ındaki ticaret mü1>asebetin
d n hemen hemen farksızdı. Fakat. 
bu def aki ) ardım, bütün bu müna. 
sebetleri bir anda değiştirmiş ve sa
tıcı il müsteriyi mq ~yen bir İli 
gijrmek üzere ortaklı~ yapmaya ka
for veren iki şahsiy~t haline getir
miştir. 

Bıcı defaki yardımın ~n mifüim 
noktoşı ~uı-ada ~ulunduğuou bik 
rnem ki izaha ihtiyaç var mıdır? 

* Amerikan yardımnun maddi ta-
rafı çok geni ve çok büyüktür. Ba
kir bir tqprak üstünde ve bakir ol
duğu ni bette geniş bir pazar içinde 
vu uda gelmiş olan Ame.rikada her 
eyin ölçüsü büyiıktür. O kadar bü. 

> uktur ki bizim öl,eülerimiıle bun
ları ifade etmeğe imkfirı olamaz. 
l layat ve hareketlerini, teşehhüd 
miktarı da olsa, :y: tinde; bip;at gör
diığum rµe ika, hiçbir iwd ıiçük 
rııknmı cvmn. Hiçbir iş qzt:rinq_s 
uzun boylu düşünmeğe vakti yok· 
tur. Hergünkü uykusunu bitiren A. 
m rika ayağa ~alk R i!!J~ıneğe J>aş
ladığı zaman, yürür, ko ar; girer, 
çıkar; yapar, yıkar, geçer ve gider. 
Doları milyonla h<'sab eder ve mil
li arla harekete ı;cetirir; fabri~afı bir 
anda !birkaç yerde kurar; ticareti, 
daima en büyük rakamlarla yapar. 
Eier onun bu. ~ah'111a tarzında bir 
kusur aramak Jazımsa yalnız şunu 
b hl ıl\ri~: Bu k~ar hıı1, ve bu 
derece kesafetle hareket eden ha
Y<\t m iue · bir b"hr,nll uğr"dığı 
~man da bu hubranın akis) ri bu 
h reketin iddeti vo \teııafeti dere. 
c~ ind buyuk ol\lr. Bun"tı hari<:in
de, Amerika dünyan n en biıyük 
t~ bb'"s, ~r~ et ve yar tma *uv-
' dir. 

J te, 94 1 ene•i baharında, geniı 
bir yardım ~uarile 1ngiltC:renin ar
kasına geçen veı onun terlemi alnı
"' kendi ıölKetinin eorinlendirici 
hu ası içine ~lan mcrika bö le bir 
A{nerikadır. Yardımı da Ö)'\e olur. 

Fakat, Am~rıkanın ~u defaki ka
rannda ı;n~him olan asıl uoktayıa 
gçlince bu. )'"tdımın maddi ölçU
sundı:n daha buyu4tür: Amerika 
11) ılt<.'renin davasın kendisine mal 
etnıiı. te \:>bU.e edil n i§~ kc:.ndi 
'\;ar lığının '\; e ağırlığıııın sermayesi.. 
ni ko,>muştur; harbe giqnis dt-~il, 
fakat, harbi kendısınin aavası ola
rak kab\11 etmi µ~ ~,\\cadclı:. bM 
rejim mücad~le i Q)ğ~ğı,ın.a gör~ 
hunun böY,lt: Q}OOI), ı da t!.\bii idi, u.
ruri idi. Ayni tabiilik '\'e av.ı;ıi Ul\l· 

rilik, Amedkayı n \l:Zam· imkiı.ıla
ra kAd r \>ı.ı d.~vanw ro\id fE\aınru 
yapma..) a sevkeclccekt.i,r. O knd&.t ki. 
benim aklımın bir tlirlü ~T~mediii 
bir fevk r del'k olarak, Jngiliz o.da. 

• 

AtJu OQanuıunda tanareler tarafından bir ~in batınlqı 

Acaba bir l!c• dn yapılmaktaqır. 

:=dan~:!~ ~:: A tlantlk ~~:!n ~eni~.::= 

niyetin miynrı insıµtlığa verdiği lQypıettir, derler, jtafanın 
:düşil,Qro.iye başladığı zamandan.beri d.e hep ayni nakara.t,1. tekrar 
ederler. Anlaşılıyor ki, 20 nci 

Catulle Mendes 
(KATÜL MENOE:S) 

Yıtzan : Halid Ziya Uşakhgil 
-2-

Mend~in ma~'1meJerindel) ~ir 
kaçını terceme edeliın: 
~rip beqbaht bir a k hikpyesini 
tasvir eden şu timsali parsasında 
nasıl samimi bir tesir kuvveti var -
dır: 

BÜLBÜL 
Ozüm sallaınlannın, kemale eıcliğ'l 

•Yın bjr tık~ı ı, 

Şimdi kfndisi için ıığladıtım se'f. 
giHm hııli yanımda idJ. 

Sukut ederek, senin dallar altın -
daJti ııatmderinl dinliyordu, 

Ey ıeceteriıı ~kva takrir eden ku. 
fQ1 PblloıncJa. [*) 

* Katül Mendea 

. .._ ____ &. ,..._ ...-.:n 

Ş u ~ pey.Riri de.ailc:ıı 
.&M;sneye ~ ;ille.ı:ioe hak 

~~op taıa!Wld~ -ıf~o ev • 
olunan asalet ünvanınn iriraı: yoJI 
pçenlerde ~ aiitunda bir 
~k • 

\Yelancıo.uı mumu yatsıya kadar 
yandığ&All göze, ,a.ııaletlU kaşar haz
r.etle~ de bu ik.b~li ç<* sürmedi. 
Dünkü gazete ftliberleri arasında ay .. 
ni komisyonun yeni bir ~ararile keıw 
dieıi,n.in t,tan indirikliğini birçok 
)'U1ddaşla.run gibi ben de memnuni
yetle ok\ldurrı. 

EsMCn liyakatsiz iktisab edile• 
ınevk.ilerde tutUlllJ!ak gerçektc.ıı 
~çtür- bahusut dil ~ynirloin, loruQ 
ve kirli hanımın çıkmak üzere bu• 
lwıdWcları bir ımevsimde kaşar &o 

fendimizin aristoluatlık taslama ma 
~ ~se t.aheınm\il edemez. 
Fransı~n m~ur bir darbmıe .. 

selleri vardır: Tarpey kayası Kapi
tole pek yakındırt derler. Esk; Ro
ma tarihindBn miilbem o bu sör 
§U. g!inlerde k.Mar penjriain geçir• 
diği macerayı tavsife pek yaraştığJ 
gibi yeni Rom• tarihi ~ o sozuQ 
iu.bet.ini g•liba pek yUında teyid 
:ve tasdik edeceie benziyor. 

Merkezi Afrikada cereyan eden 
:vakayii sayed si;ı de benim gibi elik· 
kat1o ve .taka ile takih ediyoreanız, 
göruyorsunuzdur kı M'ajeste Haile 
SeJasiye memldcetinjn müstevlileri
ne ka1~ J:>lr dijrdüncii haile olmağa 
başladı. Süleyman peygamberle Sa" 
ba melikeşinin asil hafidi daha bet 
sene kadar evvel hükümran olduğu 
beldeye dnğru davul çaldırarak i· 
lerilemektedir. Ve. öylesine ilerliyor 
ki. Yuda aslanının katmerli tacını 
yeniden biHlına geçirmesi adeta bir 
gün meselesi gibidir. 

vam ed<'n boğus. b b 1 knrşktordedir. ~a netic~şi?io .de ma are es 1 - Ati .. Ok.-

Dikkat kesilmiş, gözler haz ile do.
1 ıu, ağzı açık, 

Kukla oyun.unu temaşa eden ~o -
cnklar lıalile, 

Onun bu meli s.'lyed tez vakitte 
rahakkuk edecek olursa ben kendi 
payıma güler miyim, gü]erim. O va • 
kit, Avrqpanın politika camiasında 
nevzı.Jhur bir imparatorluk - k1allık 
muhtelit Unvanının yerinde yeller' 
esmesi ve hatta el değistirmesi pek 
mümkündür. ÇünkU Majeste Haile 
Sclasiyenin yerinde meseli. ben ol-
1$am Adisnhabaya muzafEeren girip 
te kendi tahtıma oturduktan sonra, 
inad olsun için kendi imparatorluk 
ün\llanıma hiç değil e hir Ma.,awa 
kraUığı ilave ederim. Ta ki birkaç· 

Oradan ıeçen çocuklar, bir meşe - yıl evvel beni gafil avlıyarak ve 
nln dibinde, meydanı bofl bulank tacıını. tahtı-

ruz hakıınıyetıne yanıııu. Yetil 7a.praklann aramdan gelen 
bu terennümü dinliyordu, 

Ben hissettiııl ki bülbülü kı k..'lnı -
yordum, 

Kuru.muş ve sertleşmiş bir ku ce. n" · t' J~I" · bedeolerde-n bu su 

bağlı olmadığını ne netle 2 - Deniz. 
edi gördü! r. retle olsun öcümü çıkarayım. 

iddia edc:n var 3 _ Hind Ok.-
mıdır? J.lij~ük 
Harbdc ~nla ıla- k ') )'•nwıu. 

* l Kendi daralmış hududlannın içi-
t1Ölmi~!ıı dediler ve çe'fik pacınak- ne çekil~n hasmım da. varsın tari

larile, hinin, Tarpey kıı.yasi1e Kapitol'i.in 
içlerinden biri. bir kamışın cölce- kurbiyetinden bahis faslı üzerinde 

sinde, benim ~ukurumu açtı, acı acı diişüneclursun 1 
mıyan bu hakika- verece • Atlas Okyanu- * cıQçeklenmete bMhJ"." giiıel ruh, 
ti bugün herke• ıunda Almanl~r 
biliyor. RaJyolar, [ ' Son Posta nm denizci denizaJty korsan 
gazeteler bu mev- " gemilerile İngiliz 

hiilyalaruna melce' obıı Jeylf~k, 
Db'orclUJll; bırak, ltana zarar Teru 

"' kulf", 
Al\l ~ usu.ııclur n ıeoe klsaclİırlD 

Ve toprafın Jçincle tiiylerı'ml sıfaş. ======;:::=:;;--=:::::-:::;===== 
lıyarak, «Al'f;\an!.,, di:ye sesten•i. 

zuda neşriyat yap m11harriri yazryor) ticaret gemilerine 
tıklan gibi cemi. taarruz etmekte. 
yetlerdeki münakaşalarda da bu e-ı dirler. lngiliı ticaret hatları Britan. 

s üzerine konu uluyor. Y~ adalarına yaklaştıkça bu tlll\r -
Şü13hesiz bu mücadelenin ruza hava filoları da i§tirak etmek-

nepcı:lfil ergeç kar<\da alına- tedirler. Yani bu denizde Alman • 
·cak ve: tara kuvvetlerinin ya rnütaarrız, lng.ili.ıler de mijdafi-
çarpışmaeınd'an doğacak bir zaferle dir. Harbin acmu bu 9enizde ola -
nihayet bulacaktır. Fakat bu za • caktır. 
fer, orduların •Ün~üleri~en ziyıı-

de deniz kuvvetlerinin mütevazi 
abluka ve nakliyat himayesinden 
doğa,ş:aktır~ eu qa~undan herkes 
Alnııın~anın tanklarmd P ziyade 
denizaltı gemilerine; Almanyanın 
yeni cephelerinden ziyade denizle. 
e ba"rnahdır. 

* 

• 
Akdenizde de ayni hal vaki ol • 

ma~f a beraber Mil\ver devletl~rhün 
de de.ı:ıiz na~Jiyetı vardır. Bu np.~
liyatın bir tane.si Trablusgarbe doğ
ru, diğeri de Arnavudluğa doğru. 
dur. Şu halde bur4da lngilizler de ' 
taarruz hedefi blllmaktadırlar. in • 
gilizlerin, Yunaplıl<\rla birlikte, n • 

Herhalde okuyuculara zam'an za man z'aman ~şker :yüklü hal~an ge.. 
man deniz mücad {eşinin aldığı şe- mil!;!rini batırmaları, buraqaki de • 
kılden bahsetmek, harbin kara cep-

Falla* o, ıecenin tçı'ııde 1ahuı o. 
• ..... 1enuii.u. .etnldü. 

1r . 
o uman 1air tmuiilb ~ 

sanneUlm! 
Belli aa kaldı CMürecek lıir ıııreme ..., 
B"1i't.m& lla§ka ltlr ftfhia gömiil· 

~ 
Lakin ıztırab çekmek için ruıhumu 

f.Ynlle nnıbafaz" et~tim. 

* Beni Bf!ren yegane ee'fgllinin ya • 
nında bir başkasını gördüm, 

Ve onlar ~illa uıranhklara 

dalarken, 
Efsusl Ben keo~ l\l'ltı~tar or-

manda, 
Aşl:mla ac\m.- llir lbölbüt ~ş 

)aldM.ın. 

niı mUcade}esini'1 ~~ra cephesiM 
heltrfod n hah etmek l>l\dar ve bel. ne kadar fayda temin ettiğini gö.s- Sonra, o, l>eyaz bir şekll halin.de, 
ki de ondan daha fa:da nıuhimdir. teHn~~~edir. Burad~ tn~Üiz ~e Yu. atır atrr uzaklaştı, 
Fransa gibi büyük bir ltara devle- nan hahr~elile.rioin Elen muıaffc- Rakibimin kolunda, uşqşm~ ola. -
tinin eilah bırakma ı harbi netice - riyeti ıiahasında duyı;ıç klan şeref ı rak ... 
lendirmemiııtir; Habe istanın fethe_ ordudan hiç de az değildi~. Be?\İ. dalımın üzerinde. yapyalnız 
dih'\leti de mUcaqcleyj neticeye var- ve hüzün içinde ~örünce, 
dırm..ıyaçaktır. f l\lt.ot bi>,lle bir 2'~ - * Gökteki yılclıala,r, bıarut. aeanrak 
forin deni~de kazanıhnası harbe Hind Okyanusu ise. kara cephe- :müteessir oldular. 
kat'i bir aon vetobılır. Denizlerin )erinin en uzağında bir. aahndır. Bu * 
fethi .. ~ Yani ya denizlerin Alman ralatd Yenizel&nda ve Avustral,ta tş böyle ı,"t;• 
tahtelbahir ·e korsan zemilerinden gibi k~vvet1i mü.etell\le~derin bol ol 
temizlc:nmesi ve..) ahud da ayni ele- ması, Almanlıın bu dt!nizde de faa
ııiz1erdeki logiliz ticaret gemileri~in liYete sevkeder. Lakin bu denizlere 
batınhtıa$.1. • • Alman\Clrın tey_yarele.ri ulaMma • [*J Kadım Yunan esat1rlnden alın-

Kütlük kuı için Allaiha dua et.ti. 

ARSLAN 
o, lsa.nın dlnlni kabul etnıiştı, 
Ve kerpiçler4en_, çwğşen odunlar· 

ka yapma ma'budlara, 
Ta~ enlar ~ tiitsiilcr yak -
;aıak -.e -~ tes'td etmek, 
lsıemedliiıu1en, lıikim, onun cana. 
......._ Jl!lll'~titt.trılmaswı emret-

JniMi. 
O Jımçti, bakirdi, 'fe bir hakimin 

saf olmıyap goz"lol, 
t}zmne cliJdlince hJcabmdan tuza.. 

rirdı. 

İ'limın kat'i bir kaydı vardı ki, 
Onu ~'fal'W. 9AtıJ&aplak t• -

lim edUmestnı emredlvordu. 
Ve çıplak. elarak. ıöi Ü yalnız 
ma'sum -.&arile iriü\i m<'ydana 

~ . girdi, 
Dört sinirli ;aer..ule ile, 11viııcin _ 

d.en kökreyerek aç bir arslan, 
K•f~en lıı1adı .,. ~Up şi"aruaı 

kokladı. 

Ra.IJi;, acib bir ha.oıedle, ve nıea -
h.r lltr tebfftle tuıQarak, 

B11 bef'az vücudwt, arslanm kml 
~· Jfaftında titred;tinl, 

Te--.ata ed.i..Yordg, q, ie;e~ cena~arft\ 
yayık dudaldarmd.uı, 

Belki ısırmalanndan ülrken ismett
ıtin 1'ioabile, 

~· ıröljsünüa üntM topl~ 
yordu. 

* RM"INki arslan, 1111 OibWi lauııhar, 

Et arıyan afzını açnaaia davra -

O zaman, 
CanaTann milliyim ;ve sakit. top. 

lraklara yattığı göruldü, 
Ve rnq ka4mal çı~ oll'hılunu 

anhyarak, 
Hk'abından iki gö7ünü yumdu. 

NiSYAN 
Giıltniz, ya.şlanmış aşklar, beyhude 

hülyalar, 
Qrni yaralayan oiivaallJet, 
::M~'ud azaMar, acı tathhklar, 
Bu yıpranmış kalbi terkediıtiz! 

* Karanlık bfr göh dolra, kanadla· 
nnuın. olauca hıztle, 

Daha munio; bir melce' ii.nıld ederek, 
Er, ~eki 1qr1 .. 'apçtar! Kaçuuz, 
Artık harareti kalmamış bu yun. 

dan! .. 

* :\lahuunı ctinl<'r içinde h~ şey, 
:Müstevli bir hüzünle, sinmektedtr. 
Nerede g-Wlerin clilu!nferi, 
Nerede dikenlerin gülleri? 

* O.•der1len n eianetlerden sount, 
~ .-ra geceler libl. 
B1M Jt.1!11aa .-U.. lJnııt.ı11yonın1 ! 
Bıl 1la ita• son bir ye' olu~or. 

* 
Bıitıiln ........ -~ 
Ae111aı ta~attiıl' ......, 
~~ti 1tile kabM.da 

H. Z. U.Pıkhsil * 1 maktadır. B4 yüzden te\llikenin en mış bir iSim ki Şiirde bülbül manll,'31. 
mücad le i bu uğur- (Dnamı 6 ~ı sa.yfada) na geıtr. Gen9 i86'ri ona: 

aıy..-dut F=:g;1!!1!!!11'51:ıs::ııııım ..... -.1111ıııı::a::;ıı;::sı:::s:ııı::;ı 
MART 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMAt 
Ticm:et Vçk[ılotinw uzun sü.ren incelegle}erden os:onra çok doğru 

b"r ]}arara \·arm ş .old~~nu eörü~oruz. Mesel Amerikadan ge -
tirtil~ )> olan demir çşyanı,n ne. sek"lde teşeblbüslerl getirtilece
gi!\\ ~laka,dı:ı.r edc:x. 

Ve'kalet cMaı;l.eJ}. ~yaj~n ithalat birliği ne 600 bin liralık akre
ditif vcrd.t. 'Su ~nra bırliği t~kil eden üyeler taksim edildi, bu
nun üzerine de b"rUk t~afıf\çlo,n Am ika tüccarlarile müzakere .. 
Y.~ giriş_ildi. eu. ~\iışkcre bit elden ydriitillüyordu, sipaı:iş bütün 
bırlik u c\erı ıçı~ b,U: eldım vcrllecekti. Çabuk olacağı, ucuz ola
ca w ı sanılı)O{du~ fakat iş ~dıkçc uzadı. 

Ticaret V cka leti.u.i,n <;ok d.oğl:u bulduğumuz yeni ikararı, eğeıı 
yanlış arılamadıyısa}t, bir ~:(a h,i.ssesine isabet eden miktarda ser
~st parayı. ver~t.e.n sol)ra tü,ccarı serbest bı.rakmaktlr, artık tü~ 
caı: i,Stcdiği kaynakla anlaşabilir,. dilediA'i şek.ilde u21aşabilir, aklı~ 
ntı ve Unık~ gpre .e.ı;ı, ~olay, en çabuk vasJtayı temin etmekte 
serbes.tti.r. Bu. sahada ııa~ibLerinJ. önlem.ek .m:u.va!fakiyetini sig_trta 
edecektir, eLQetta ~ çal~ıı. 

Yeni karar t.@ii henüz netice venned'i, fakat biz 
sü.ı:ati de, u<:U.Zluğu da tenlln edec~in~ inanıyor.uz, ey 
Eten:, 

1 STER i NAN, iS TER lNANMAI 

RIWI. K.'I 

WC.'1 -M.,.t 
~ 

25 
Rosmj -e K ... ın 

1941 188 

SALI 

Safer IMSA 

oJ: l), 

26 5 ı4 

OQ 4.'J 

İkindı 
s. J. 

lo 49 
~ :,,;a 

s. J. s. L). 
.sı istilaya qilt; uğnunıs ol a. Ame-ı 
rika, k,~n..Ji 

0

1\e wal ett~i davanın 
müdafa tından vıng~çmiy~ek ve 
lna.iliz iou>aratQrıl~unun kuvv~tle-

<»e amı i- acı a_y(ada) '----~--:-t;---~-ı-~---------·-------------_..-. .-----------------------
Alt~~ı 'r!abıt 
~ ~'t 20 ~5!) 
l-' - ı l.:ıı 
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Telgraf', Telefon Ve .TeJSiz Haberleri l 
Makineye 
Verilirken 

Yugoslavya 
tlçlil paktı 

bagln 
imzalıyor 

1 Yeni ga~, b~nzin ve 1 f ~~ 1 

IDOiOrlD fıatlarl e Yugoslav buhranı 

Almanlar 
Yunanistana 1 

karşı harekete mi 
Ticaret Vekaleti dün bir 

tebliğ neşretti 
Anlkara 24 (A.A.) - Tic~r~t Vek.alt;tinden tebliJt et!ilmiştir: 
Gaz yağı. benzin ve motorının yenı fıatları: 

1 
_ 29 sayılı koordinasyon kararının birinci maddesi delalctile, 

milli korunrna kanununun 31 inci maddesine tevfikan mayi mah
rukat fiatları yeniden t.esbit. edil~tir. Bu fiatlar 25 ~ar~ 1941 
tarihinden itibaren tstbık e.dılccektır. Buna nazaran ga.~ yagı: ben
zin ve motorin İstanbul. İzmır ve İskenderun depo esas fıatları 
şunlardır: 

Gaz yağı çift büyük tenekede 
Benzin çift büyiik tenekede 
Motorin çift büyük tenekede 

675.68 kuruş 
893.94 • 
464.7:1 > 

sona erdiği sırada ... Q3çiy~rlar? 
Yazan: Selim Ragıp Emeç Belgrad, 24 (A.A.) _ Roy 

.A. hvalin tabii bir icabı olarak ter bildiriyor: 
inkişafı allika ile takib edi- B 

len Yugoslav kabine buhranı ıeraiti •• ura~a .~olaıan ~ayialara 
hazıra içinde uzun sayılamayacak gore, dun ogledenberı Struma 
~adar bir zamanda nihayete erdi. j vadi•itfde Yunan hududuna 
istifa eden .ziraat ve içtimai yardım doğru Alman kıtaatının bü
n~zı~la~ın~.n ~erin.~ ye.nileri. tayin e-1 yük mikyaata hareketleri vu
dıldı. Üçuncu mustafı kabıne azası k b l kt d 
olan adliye nazırı da istifanamesini u u ma a ır. 
geri aldı. 

Berline bir gecede 
I0.000 bomba atlldı 

Millet· Meclisinin 
dünkü içtimaı 

.Ankara, . ~4 (..\.A.) - Büyük 
Mıllet Medısı bugün Dr. Mazhar 
Germenin başkanlığında toplanmış 
ve ruznamede m~vcud olan B1iyük 
Millet Meclisinin 1941 yılı Şubat 
ayı hesabı hakkınrlaki Meclis h<'şah
ları tetkik encümeni mazbatasının 
okunmasını müteakıb Devlet De
miryollan Umum Müdürlüğü 1938 
mali yılı hesabı knt'isine aid kanun 
layihası tasvib edilmiştir. 

M~~~s gelecek içtimaını Çar~am. 
ba gunu yapacaktır. 

Japon Hariciye Nazırı 
Sta in ve Molotofla görüşlü 

Yugoslayada pakt 
aleyhinde 30 bin kişi 

nünzayiş yaptı 

Gaz yağı dökme kilosu 
B~nzin dökme, kilosu 
Motorin dökme kilosu 

19.Jl 
3ı.2e 
11,76 
15.67 
22 83 

<Baştarafı ı inci Hyf:u!a) 
Japon harıcıye nRzırı Mat'-u'>-

CBaşta.rafı ı inci ""vfaıl~' ka, r~fakatıncle Japr.11ynııın u.05_ 
lin üzerinde uçmuştur. Tayyare - kava ıle mezkur büyük elçinlik müı

Yugoslav adliye nazırı niçin isti- lerden bazıları TJnt<:'r den linden teşarı Mijalaava bulunduğu halde 
fa etmişti? Ve niçjn istifasını geri boyunca uçmuş, diğerleri de bom- bugün öğleden sonr11 mahalli saatle 
almıştır? Bu cihet karanlık. ı~~l.an ilk tayyarelerin tevlid et .. 16 da Sovyetler Birliği hüklımeti re

Cumartesi günü başlıyan bu buh. 
ranın böylece hitama erdiğini bildi
ren ajans haberlerinde bir noksan 
var ki o da adliye nazırının istifasıııı 
geri almaııının meskut bırakılmı~ 
olmasıdır. · 

Gaz yağı dökm<:', litresi 
Benzin dökme. litresi 

> 
> 

Almanya p3ktın 
askeri mahiyetteki 

maddelerinden 
sarfınazar etti 

Bu suretle halen cari benzin depo esas fı~tların<ia '"ılr değişik -

lık vapılmamıştır. 
Şayed adliye nazırının kabineden tıgı yangınların uzerıne atmışlar- isi ve hariciye halk komiseri Molo. 

ayrılmasını İcab eyliyen sebebler dır.. tofu ziyaret etmiştir. Mülakat iki 
2 _ Bu esas fiat!ara nazaran gaz yağı benzin ve motorinin 

Ankara. İstanbul ve. İzmirde azami satış fiatları şunlardır: 
Ankarada İstanbulda İzmirde 

ortadan kalktı da istifasını onun için 1 Tayyare~rimiz bundan başka saat sürmüştür. 
geri aldı ise diğer iki nazı.rın Ja ay. ,şehrin ccnuburnbki emtia ı?Srları Bazı haberlerin hilafına olarak 
ni harekete iktifa etmeleri doğru ile fabrikaları <la bombardıman fngilterenin Moskova büyük elçi j 

Gaz yağı çift büyük olurdu. Onların kabine dışında kal- 1 etmişlerdir. Tayyaıccilcrdc•n bir _ Stafford Cripps JRpon haricive na-
Belgrad 25 (A.A.) - Başvekil tenekede 845 710 720 kuruştur malarına \'e yerlerine yenilerinin ta-,çoğu Berlini daha evvc: bombar- zırını ziyaret etmemitıtir. 

Svctkoviç refakatinde hariciye na- Benzin çift büyük yin edilmesine bakılacak olursa va. dını~n etmiş tayyarecilerdı \'e Nazınn Moskovada yaptığı beyanat 
tırı Markoviç ve Belgraddaki Al _ tenekede 1.065 055 96:i > ziyeti bu şekilde muhakc:ne, yanlış hepsı de bombnlnrını şehrin en Moskova, 24 (A.A.) - Japon 
rnan elçisi olduğu haldt: dün akşam Motorin çift büyük bir tefsire yol açabilecek mahiyet-ıhayati !kısımların'\ atmadan dön- h.ariciye nazırı B. Matsuoka gazete. 
itaat 22 de hususi tıenle Almanya _ tenekede 670 500 5fl0 > tedir. Demek oluyor ki Yugosbv zi- mcmeğe aznı'C'llllİ şlcrdi. Alman cılere beyanatta bulunnrak Berlin 
:Ya hareket etmişlerdir. Nazııla,r is- Gaz yağı dökme kilosu 2!'5.95 20.35 20.65 > raat ve içtimai yardım nazırlarını lhükiımct merkezin<~ b;nlercc yan ve Romaya ya.~aC<\~~ ~eyahat hak-
ta d b · M k Motorin dökme kilosı.ı 19.10 13.- 12.90 > istifaya mecbur eden sebebler bu. 1 gın bomtıalar.ndan mürckkcb di-ı kında şunlan soylemı~tır: 
h.~Yon a aşvekil muavinı açe • 6 9 · uk\ımet erkanı, İLalya, Bulgaris _ Gaz vağı dökme litresi 21,30 16.70 1 · 5 > gün de bakidir. Bu istifaların Yu- ztler düşı:ıü~, en. ağıı:. bombaları - - Hiç ıüpbesiz. Mihver zimam-
tan, Slovakya, Romanya ve Macar Benzin dökme litre~i 20.20 25.20 25.45 > goslavya ile Mihver arasındaki ıi. 1 mızd~n hır ~açı .ılc büyuk miktnr-..ı darlarının söyliyeceklerini dinlemek 
elçileri tarafından uğurlanmışlardır. 3 _ Diğer yerlerde gaz yağı ve benzinin azami satış fiatları, yasi münasebetlerden doğduğunu 1da yu~sek ı~fı!a~ bombası bunla-7 fırsatını bulacağım gibi onlarn ı.öy-

lngiliz elçiliği tarafından istas - yukarıda g<•·terilen dt-po esas fiatlanna, istihlak mahalline kadar ise, hitam bulan kabine buhranının lrı t~kıb etmış~ır. j temek istediklerimi de söyliycbıle. 
Yonda hiç kimse bulunmnmşıtır. hakiki nakli\·e ve teslim masraflarile mahalli rüsumun. şirket ba- vukuu arifesinde, bu buhranın bae- Bırıçok lbom'?a!arın başlıca he- ceğiın. Bütün seyahatimin bir lu-

Tahmin edildi~inc göre Yugos - vılerine verilen karın ,.e listesi Vekalete tev'Cii edilen yerlerde ise lıca mucib sebebi olaıak beyan e.. def olarak tesbtt edilen bölgeler -ı çuk aydan fazla süreceğını zannet
lavyanın üçli.i pakta iltihakı bugün perakende satıcı isJ:ontosunun ılavesi suretile tayin \'e tesbit olu- dilmişti. Esasen Belgıad kaynaklı de ve bu a~ .. :ı.da birkaç bombanın miyorum. Zaman müsaid olursa do
öğle \•akti Viyanada imza edilecek- nur. bir diğer ajans telgrafı Mihverle Yu- d~ .~ed.7fl:rın oı-tasında patlııdıjı nüşte Moskovada şimdikinden fa~ 
hr. 4 - Her yerde halen cari 'hıotorin azami satış fi atlarına, mahalli goıılavya arasında muallak duran gorulmuştuı. 1 la kalacağımı üntld ediyorum. Mnk-

Öğrenildiğine göre Mihver pak- istiıhlak resimlerinde nakli~·e ve teslim masraflarında bir değişik- meselelerin halli için Yugoslav na- Tayyarelerlm"zdl'n bazıları, ciö ımdım Sovyet devlet adamlarile ta-
lının imzasının doğurabileceği muh- lik vuku.bulmamışsa, dökme kilo başına 40 santim ve çift büvük t zırlarının Viyanaya gidecekleri • nerken Hanovre üzerinden uçarak nışmak ve görüşmektir. 
leme! aksülamelleri nazarı itibara neke başına 

12 
kuruş zamm!:?dihrıi~tir. • e- bildirmekte ve bu münasebetle pa~ şiddetli bir hücumda bulunmuş - B. Matsuoka Kördüğü c;ok nazi-

alarak, paktın askeri mahiyeLteki lardır. Pilotlar şehrin merkezinde kane hüsnükıabuldcn dolayı mem. 
«naddelerinden ve Yugoslav toprak 5 - Mahalli azami satış fiatları, şirketlerin bayi teşkilatı bu - tın da imza olunacağını kaydeyle.. şiddetli infilaklar vuku bulduğu _ nuniyetini izhar etmiş, fakat Japon-

1 d 
lunan mah~llerde en büyük mülkiye memuruna teı.~rafla bildiril nıektedir 1 S " b ı · h kk arın an Alman haıb malzem~sinin ° · nu ,görmüşlerdir. Hanovre'un bir ovyet munasc et erı a ında faz-

geçirilmesi kaydından sarfı nazar miştir. Yugoslavya, milli istiklalinin· lıa- mahallesinde pilotlar 9 küçük yanı !a bir şey söyle~iyerek bu mevzu 
etmiştir. kimi bir memlekettir. Dış ve iç si- gının tedricen fabrika binalarına ıle Moskovadaki Japon büyük cl-

Beı3g0ra•dbin25kit(Ai ".Aüm.) ayiş By.apBt.ı c.: Matsuoka· [ n r.·· ı ı· ı z ve ı E renko·· yu·· n de z·ıhn·ı yasasına istediği istikameti ver- sirayet enerek niha~ et mua": - çisinin . a\~kadar b~\~nduğunu be-- mekte serbest olduğunu, iç ve dış zam yangınlar husule geld ığini yanla ı~tıfa eylemı~tir •. 

Yugoslav (nazırlarını hamil olarak F f • 1 · ı k k d siyasasına en ufak müdahaleyi <lahi görmüşlerdir. Berlın ve Romayı zıyareten son-
Almanyaya lıarofo:et ctmiıı otan tren ransız se ır erı e paşanın ÖŞ Ü yan 1 terviç etmeyi aklından geçirmiyen 1 Keza bombardıman Jilolnrımız ra Londra ve Vaşington tarikile Jn-
nıuhtemel bir suikasda kartı kuv - bir memleketin evladları eıfatile ta- büvük deniz üssü olar. Kıel'dı>ki ponyaya dönmek istediği hakkında 
Vctle himaye edilmiştir. go··rU-ŞfÜ - bii görürüz, taYed hadiselerin yeni doklarla bahri tezgahları da bom- sorulan bir sua1e cevab veren B. 

Yugoslnvyanın üçlü pakta iltihak Zararın 300 bin lira yeni inkişafları karoısında bir ,ra- bardıman etmişlerdir. Deniz tPz- Matsuoka Jfıponyada bazı kimse-
etmek üzere. bulunduğu, Y~g~~~av Moslcova 25 (AA.) _ Matsuo- ld .., manlar Balkan Antantının baıılıca lgahlarına düŞ'en yüksek infilak lerin bu yolu tavsiye etmiş oldu1c. 
halkından gızlenmekte <'ldugu og - ı ka Angrif gazetesinin bir muhabi _ O ugu söyleniyor bir rüknü sıfat ve mevkiini taşımıt bombaları 7 büyük yangın çıkar- lannı fakat kendisinin böyle bir ni-
tenilmiştir. Halkın, Mihverle bir it- 1 rine verdiği beyanatta üçlü paktın olan bu memlelteti, ntllli ve tabii 'mıştır. yeti olmadığını söylemiştır. 
tifiska karıı muhalefeti muhtelif şe- dünyada mevcud en kuvvetli C<po- Dün gece uat 24,51 geçe E • haklarından velev kısmen olsun, fe. Breme ve EmdE'n limanları da B. Matsuoka, daha üçler paktı-
killerd etezahür etmektedir. Dün 30 litik aleh olduğunu söylemiştir. renköyünde Kükrerbaıı sokağın • ragat etmiş görürsek, buna da. h~r bombardın1an edilmiştir. Alman- nın imzasından sonra Berlini ve Ro-
Lin kieinin iştirak ettiği çok büyük MOtkovada söru.meler da eski nafia nazırlarından Zihni hangi bir müdahale hakkını nefsi- .Ya dışında Almanlar tarafından mayı ziyarete davet edilmiş bulun. 
bir nümayiş yapılmıştır. Dün Bel - Moskova 25 (A.A.) - Mat • Pata .d 

8 1 1 mı"zd· go"rmemek ..,.rt'ıle, mu"tee·•ir kullanılan limanlara taarı uzları duğunu söylemiş ve bu hususta 27 

d 
vl .,

31 
ya aı numaraı üç katı ve ~ r- - l jE ı·ı 1940 "h' d 1 fi 

gradda beyannameler agı mı~tır. ıuoka dün gece aaat .. , 5 de hu. 25 odalı k"· k k oluruz. Bunu da, bir memleket ;,..in yapı mıştır. \.alais'de doklar bom Y u tan ın e te gra ar te-

B b d Y 1 
·1 . 1 M k d B 1· h oıı ten yangın çı mıı ve • .,. b d d 1 ' "" t" d'l . ld v ·ı· . . u eyannameler e « ugos av mı - susı tren e os ova an er ıne a- , k k b k l h h d d h nr ıman e ı mı•, ve venkclderde a ı e ı mış o ugunıı ı ıtve etmıııtır. l k ço ısa · d b" .. istik il ve ürriyet avasın an a a 1 lma 

etinin düımanı olanıı larla ittifa reket etmiştir. Japon nazırı Molo- al l 1ı::·· k~.r zaman a .. uyuyer~ aziz bir milli gıdanın hiçbir yerde bir çok yangın~n-· çıkarılmı~rır.Bu A n el('isinin z.İyafeti 
akdine karar verdiğinden dolayı 1 tofla görüşmesini :ltÜteakib lr.giliz f ev er 0~ u tamamen ıstıla etmış- son bombardıman küçük mikta::.ta Moskova, 24 ( A.A.) - A'man-
hükumet şiddetle tenkid edilmekte- .efiri Krippı, f ran.sız sefiri Labon ı ır. bulunamayacağına ve bulunmadığı._ olmasına rağmen büyük bir mu- yanın Moskovaddk.i biiyük elçi!ri 
dir. Yugoslav milleti hürri~eti_!'i ve Macaristan, Sl~vo.~ya, Bulgaris- Y~ngın~an haberdar edilen, E - na mutlak surette kani olduiumuz vaffakiyet elde edilmiştir. Kont Von Der Schulenburg bugün 

rn
"'d r h ·· l" f d karlıga R 1 1 1 Al renkoy K dk" O k"d · - için böyle düşünürüz. Japon hariciye nazırı B. Mat~uoka-
u a aa için er tur u e a tan omanyll e çı erı e manya I . , a ı oy ve s u ar ıt S .. hazır olduğu da beyannamelerde ve ltalya büyük elçilerile eörüemüş- raıye gruplarının derhal vak'a ye- 5 _ ın ı;; ovyet Rusyada azil nın şerefine bir öğte ziyafeti ver-

bilclirilm~1ctedir. tür. rine gelmelerine ve söndürme ııme- 11/im (/C. a9ı.1"' <-"'-"9 miştir. Ziyafette Japon büyük rlçi· 
Yunaniatanda infial Berlin 25 (A.A.) - Journal liyesine fevkalad b' . ti d - veya tekdir edifen sile b"üyü elçilik ~rkanı, BLrlgar:, 

B B C d G uhabidne göre Mat e ır ga)re e e ,. ............................................. , bu"·yu··k memurlar Rumen, Macar ve Slovak elçileri. 
Atina 25 (A.A.) - · . : : e eneve. m ·ı- O •. le I .. vam etmelerine rağmen (tamamen I \ hazır bulunmuşlardır. 

Yugoslavyanın üçlii pakta ıltıhakı suoka Berlınde 8 1 a 1 ıun a a - ahşab ;,.; d v' b 1 SOK POSTA : L • • • ..,.. Ve ışı yag ı oya o an • Moskova 24 (AA ) or· 
ıtaran Yunanistanda derın bır ın - caktır. kö .. ku·· Y"'n kt '- k k bı'l 'ı ' . . - ı: Amerika ayanı da 

yardım tahsisahnı 
kabul etti 

fi l y 1 ,.. .. ma an .ırnrtarma a Sovyetler Birliği devlet kontrolu 
a uyandırmıştır. ugos avyanı~ f l olamamıetır nın ı halk komiserliği beyaz Husya mali. 

bu kararı ((arkadan indirilıniş bır Elen!er 50 ta yan a· . .. d 
1 1 ye komiseri B. Stepanofu kendi ko-

hançer darbesiı• şeklinde tavsif e - esı"r aldılar köşk1riç~~d~.uken yanl~ın ant l so~.ra okuyucularına · miserliğinde çalıcan memurların ma-
dilmektedir. . ı ıyrnet ı eşya ara ır- ! ,. 

Strb ruhani mec'isinde Atina 25 (A.A.) Tebliğ: lıkte tamamen yanmıştır. bir hizn1etİ . aşlarını gayri kanuni bir surette art-
Bern 25 (A.A.) Belgraddan bil- Cephenin muhtelif noktalarında top !<öşkün 6 bin li~aya sigortalı ol- İ tırmıı !olduğu ve ihmali görüldüğü Vaşington 24 (A.A.) - Senato, 

d
. ·1 d k t H f'f b" du 1 ld • d " Alt d ı·k için az edilmiştir. demokrasilere vardım lçin sade -ırı diğine göre Sırb orto o s pa - u faaliyeti olmuııtur. a ı ır gu an aşı ıgın an ateşin ne ıu - i 1 ay a pra 1 : J •w· ''"' 7 7 fı l .. k" ··1 ı k • ı Sov. Y.etler Birliği maliye komiser dilmcl\: üzere 7 mil'-•nr tahs:s.ıt ve 

rıgı Gavriyel tarafından maı tın - tal .. · an mukabi tanrruzu pus urtu - ret e çı tıgı araştırılmaktadır. .• 7 ı 1 J . d 1 s b ,, k" b l k D'W muavını o up ınaaş ve ücretlerin tet. rilmesine dair olup daha ev\'f''l 
sınde toplantıya davet e i en ır mu·· .. tür. Aralarında i ı sü ay o ma ıger taraftan köşkün içinde \Ju : • b • 11 · k'k hk"k' J ,. - f ve yenı ır usu e ! 1 ve ta ı ı i c muvazzaf bulunan mümessiller meclisi tarafından 
~eskiposlar konseyi Yugos}avya!1ın üzere 50 esir alınmıştır. lunan ve yanan eşyalarn kıymet.inin : B. Bodorof ta vazifesini iyi yapma- kabul edilmi.ş olan kanun layı ha -
uçlü pakta iltihakı meselesıle ala • Yeni balyan bafkumandanı de 300 'bin lira olduğu söylenmek- : <lığından dolayı tekdir edilmiştir. sını tasvib etmiştir. 
kadar olacaktır. Atina 25 (A.A.) - Bir askeri tedir. 1 ı·ngı·ı,·zce 1 ---

s B ık 
aözcü Arnavudlukta

11
ki itaryan ba~ - 1 · A 

O tler a an k m'andanı Kava eronun yerme Hava harb·ınde yenı· ! nkarada ag" &P ba vramı vye C., .... ı Gelo.ıun getirildiğini ıey;d • Proleaör, A. R. Thomp•on y J 

mesel esi
.ne alaA ka etmiştir. Alman taktiği !ı.· ve irfan Konur tarafından : 

'h k d (Ba..+araf .l 1 . r-""a) hir İngilizce bilmiyenler . 
'·Or.u·izlU pakta iltı a e en ~· 

1 

ne. s:ı, - ,. 

t 
• ı J hava lc.uvetlerinin, müıtakil bir silah ı için hazırlanan bu deraleri ~ 

gÖS erıyor ar her devletle Almanya bir olarak zarıarı, geçen yaz tngitıere- takib eden akuyucuları- ~ 
ye karşı hücuml<lrda birçok tayya- mız; altı ay z;arlında İngi. ~ 

Madrid 25 (A.A.) - B. B. C:· düşman kazanıyor,, relerin harcanması ile ve hatta kışın lizce öğrenebileceklerdir • . ~ 
Alkazar gazctc.:1rıin muhabır1!17 N k aivil hedefler.in bombardımanı ile 

göre Belıgraddaki Sovyet sefırı Nevyorlc. 25 (A.A.) - evyor sabit olmuıtur, Yakında başhyoruz ~ 
dün Yugoslav hükfımeti nezdınde Times gazetesi yazıyor:· f • Al Halen limanlara ve deniz yolla-b k Her Alman diplomatık za en , ............................................... : 

22 ,.. 
ır teşebbüste •bulunıuıık Bal an manya ve Balkanlar mevcudiyetinin nna kıar§ı yapılan taarruz bah!irıde, 

l'ne<selesinde alakasız bulunma - bağlı bulunduğu binayı baltalamak- lngilizler, ihtiyatl.:Ar bir itimad hat-
d.klarını biklirmistir. d Almanya bu zaferlerden her tı harele.eti müşahede etmektedİT. 

,,.. . . 
1941 IZMIR 
ENTERNASYONAL 

Bu haber hakkında Alman hari- t~ _ır. dine bir düşman daha Bilhassa şundan dolayı ki Almanla-
ciyesi tefsirde bulunmaktan imti- bınle ken , l . b iki rın, propagandalarında denizde, 
na etmektedir. yapmış oluyor. ) .ulgikosı~~d~ ze· karada ve havalarda hakiki veya 

d 
h · · en teh ·e ısı ır. _ıra 

1 
e epsın.ın l ·mza edilsin muhayyel muvaff&lkiyetlerinin ıaza- ., 

ne~ret ~ıle)~u a~si::am:lletinin şid- misini kullanmağa ç'llıştıkları bariz l J 
edılmesın. g. k d. h··kA 1 bulunmaktadır. 

El d 1. k ··1&melı hem en ı u u - 1 · k 1 b 
. cezire 25 (A.A.) - Mühim ett~ ~ ·shem de Alınanyanın al::y. dJngiliz hda~ka b·.uvvetıcri i~c •. 1u ~s: 

bır kafile Cebelüıtarıktan harekete me ının, k . B ti 1 ul· te- na a metn ı ı· sıı•,.tte proıc.l':rını { 
h 1 h' d'" ece tır u &ur~ e • • b~zır anmaktadır. Dün de bir zırhlı, me ond · d • bir kom~u yap:'\clktu ve giindii.ı: ve gece hü-

ır tayyare gemisi ve 5 muhribden mel bikr ~1! v~lk af;;~atı hc:kliy:.>~ cumlar:nda b,lmbalarını muktt'sid, 
Ve hirçok ticaret gemisinden mii -

1 
vurm.a • . ıç;. 1 

t 1 ıı .ı - fal·'lt müessir bi · ~ 'ı ıı kullanınak-
r.,ı.!· -ı.. diıier bir kafile Cebe]üttarı- mi=thış bır uşwım 

CebelU~t~rıkta kufila'er 
f1JA l'na 

şimdiden hazırlanınız. Bır mil
ron m~terl, İzmir Enternn~yo_ 
nal Fuarında mallaruuzı ~öre -
cek ve satın alacaktır. 

20 Ağustos _ 20 Eylü 19U 

Ankara Ralkevi Susuz köyunde lerinın ufak numuneleri üzen,ıde 
ağaç bayranum kutlamış, ve yüz-lizahat veriln~iştir. Mılli O)"t:ıh.r 
lerce ağaç dıkilmiştir. loynanm~ v~ hı bir ~ün gcçiril

Bu vesi! .. ~ ile köylüye broşiirler. 1miştir. Resınimİ7. ağaı; b:ıyramın
ınecmualar dağıtılmış, zıraat alet dan bir intil:>aı gösteriyor. 



( Sehir .. llaberleri ı ASKERLİK İŞLERİ 
Tarlabaşı 

cinayeti f ait inin 
dünkü müdafaası 

1 Loks mau..,. azalara verı•ıen ,,
1 

............ ş .... 
8 
... m ..... se ..... 

0 
.... 
1
:
0 
............ , F!'!?!!!r! ~!~7 doğumfufftrlft yakfamafarı 

~ 1 - bıtiyat ~t. yoklamlJal'Ue (387) doğumluların il1': yolllanud&,_ 

1 'azla kar etmek = Gu··naftayın ~·da=:an~:::e:v=k~ij1:1e~~.autf ~u 1tiidt l ı 1 (NOT> alarak mezkur günlerde şubeye müracaat;. ederek yoklamaaıııJ 

d 
. . 

al d f konferansl~l'l yaptıracak, aksi takdirde askerlik mükellerıreti ta11ununuıı <M> tlll80 

n aı: maddai.ıJe tftfikarı aea görecekleri Un olunur. 

~-;:;r:: :..= m saa esı uerı ın 1 i yetf~;aa,.. ôda~ he- 24/3/ 9'1 ~::. ==;. naıı;, ... Bü1tin = ::-:.30D) ~· 
Jtt: <<Bn yf!rtle yuoırrltmrrlknr Büyük Millet Meeliai Reia •e- 21/ 1'/.Hl P~ .. • • .. • .. , 

tabanca ateı aldm dedi Mag"' azalar, kir hadleri, yüzde yirmi beş, otuz kili Sivas meb'usu Şemsettin ::?Sl:J/'94ıl CUma • • • .. 'il lt 
Günaltay İstanbulda ataiıda .,.. Sl/3/Ht P-rtı.i K. Ofunrü.k > • > .,. • J1 

Taksimde Tarlabaşınd'a, N ha - beş Ve elli olarak yeniden ÜÇ 5Jnıf'a aytılacak zılı gün ve mahallerde ahvali 114/H! Satı ıt ıt • • • (!21) • 
hat isminde bir kadın yüzünden haara ve milli birlik halclı.:ıada J/4/tıU Ça~ • • • .,,. • ~ ı 
otobüsçü Halili tabanca ile öldü- Krvır-..t. e': 5 t·um~ UC"' ... ""dl konferanslar verecek.tir. Vatan- 3/4/9411 Perşembe • lt Jlı > ıtı' 'I 

)) ren sab k polig Hayrinin muhake (,'lfl- ff Kwr yY U..ICI ~lann bu mühim konferans- 41/4/9U Cmna Jo • • • • • 

mesine 2 nci AğırcGZada dün de larda hazır bulunmalan. 7/4/941 Pauır~ >< .,. • > .. (822) • 
d dil •..t• 25 M'•t 941 Salı •at 17 de, 81+/Ml Sak ., • • • _.. • )) 

evam e 1 m!'l.ır. .. . . F!at 'Müraka'be Komisyonu- dtlnı! d:iırd ayakkabı :ıneselesile Ticaret Oniveraite konferan11 salonunda, 
lh ~n ee-~e_ 1'fudde•umu~ kü toplantısında 1fib mamalar Odası m~l olduğundan, uınumi 27 Mart 94 t Per,emöe saat 

91'ııı+ı ça.r,amba • JI<' • • • • 

~n 1rNVatı ~~ e~sHtrrr kes meselesini tetkik ederek, evvelce fi at tayini işinin Odaya bıraı.ılma f 7. 30 da, Eminönü Hall:evi bi.. ~~~:::! =mN : : : : ; (~ : » 

mı-ş. :n1ç un~_ 0 _0 uı::h a 1 ~~ Komıi8Jıen tarafından kabul edi - sı münasib görüJ.mü.itür. Ticaret • nasında. 28 Mart 941 Cuma sa-
den okldurdutfmk u del lerl

4
e,.} . '~ len ~Jdm bazı mıthmrlar doğur- Odru;ı b•-üne kadar yapıla!l tet- at ı 7.30 da. Beyo~lunda F1'ln- l4l-4/ 9+l Pas&rteli Fener ,. • • • • > 

edere ceza anununun "tO mcı di.iw · • i ld lm ,.,_ k ~a . • J li/f/941 &Ilı • • • • :ıt • 
rld •. - te . . . . t gu tÇın. a ın •sına a<ttar kı !erden elde edılen neticeler e, sız tiyatroeonda.. 31 Mart 941 uı•l94i. ç~ı. r • ., 

J) 

m~ . esıne ~re czıyesını ıs e - vermi4tir. Koınısyon bw. -"'li kal- muhtelil müesıfesefor tarafır.dan Pa.$rtesi saat 20.30 da, Kadı- • • '# 
mı!rtrr ~ 17/4/1Mıl P.erşemb& • • ı -. • (324) • 

» 

Dü 
..... ·kü ~d 1,_ d1rmakla beraber mağazaları veni imo! edilen ııümune ayakkafıları kö,,. Süreyya sinemasında, 3 

n re~· e maznun ~ ....... · .. -1- 1 · V kf!.J .. d k . "'~ p b 1814/ 941 Cnma ,.,. • • ,. • • _ zılt 
0 

_ uır esa.~ gore ~rece ere avırmış e a Pte ~n erece tn:. voa, ev ·- Nisan 941 eTşem e saat 11 .30 
h
1 
azlT'kladı~h'"mudafaa~~-,Y~m·ı..s·ır tır. Kabul afüen bu yeni ~ekfe velcc standard fanile ve çorab nü da, ~le HalkeYi binasında. ıl/4/Kı Paıar.teet • • • >" • • 

» 
» 

ara ma Kem!"ve L~ .,. •• :-<ı • •• ğ 1 M 2~ tıı1.. 35 c,;: 1 •. de y, kAl .. c d. ı.. 22 /4/Mlı Salı > • • • • • :ıt 
Havri, mtııfiakt"mede oln·nan bu ~grelcl. m\ ~za tr. -," a /'fi ü ve / ~~P. erbüı~.1 - "' e .• ete ~on her~ , ................ --....................... .! 23/4/941 çar43~• .. > • > • <3ııs.t • 
n1Üdafaanamesinde, nAd\~y1 hü - 'J" raktıssc Kerıne. g re bç sm1 a "''nucn. ı.:.:Un uU n:ımuoe er al • , heli 2.W4/9U Per.şembe • • • -; _. .. » 
1• t _ 1 latrnı~tır· ıvn .. ac iT. om1syon uırıların kında Ve~aleıten bir cevab ge - UÇ ŞDp 2s14194!1 Cuma 
a~ en13 flOY.; :1 hati bi ~rt!i me derecelerini tayirı etmek içfn .ı:rta- dftm?n soma yeni ayakt.abı fiatla- 28141941 Pazute&l ll)ıüb : • > • • • » 

seti i ~Md~ Tçin e'\'~e Rİttiğim ~"?.alann bes.ab bila~~r~nı is~- tT t~t Vf! itin edil~kttr. . o-ıu··m "~' ~· • • lt • (:_ )) 
es n -u: • mı-stir. 1'u bılam;oıar tetfcık ed!lej :mıer faraftan. on bet gttnde- bır witft g~ •ı~9'1 salı > 11 • • ._ ~1 • 

zaman. tanıdı_m.. .ı."eb:rhat. benrm rek mağaurlın S('nefi'k devir mıı- tayfn E!dİ~ et nam mese!cın li-o 30/t/941 Ça?1Şamba • • • • • • :ıı 
nte~esım d.cğıldı.I v.a~r;:ı ~ melltına 11aza.ran sınıfi tayin edi!c mi!:ytırıda yeniden A'ik'fi~~ yal AdliYl! ve zabıta evvelki gtin ve l/5/941. Per.§embe • • • 11 • 

~~sm~1<vfçfn ~=~: vine n ızi~'m~ş cektir. Bu iş gelecek toplantıya mz kı'VU'C}k etinin. sat~ fürtında \ dün .üç ~heli ölüm vak'asının 2/5
1
94

1
1 Cuntaı > • • • • 

• 
» 

ı·" B ~ n 1 e b' ze1l ba ırakılnuştır. 15 hmL~ t:enzHAt y:ıpıl!nasına h- tahkıkatttnı el toymuş 'bulunmak- 5/5/Mt Pazarte.91 • ı • • • 
~m. Jır.u be i a ~n ~l ır •ıık ~ Ayakkabı fi atlan etrafında ya rar verilmiştir. K.mrcı4t eti en be~ tadır. 6/5/941 Salı • • • • • 
apı ed'e dry 

1 
k ~esı e a :hfv~ ılan ~üşmeler neticesinde stırn gıln 75 ıru~a satılaraktir; Hilmi Dündar adında 11 Va~'a- 7/ 5/IM1 Çarşamba • 1 

• • • 

(3'27) 

• 
zann r ı-, e or um ve '· rında bir ge~ evvelki gün Edirne 8/6/9+1 hrşel!M • tı > ..., 11 • • 

ten tabancamı çı.kardım. Fakat, '" k kalan . sl8F . R f hususi da.. hn· · de B ram.paşad A 9 / 5/MI Cuma • ı ı • • • .,, 

P:dı>t•ıkbirbeen.bir1"t ü ıer1·dme ~;~~hcum ~• .., E er e yem esm, ıra va d~~~ aid 1 ~~~ıada ~ia oıaraıt :Uıu~ ı l'.111111•••••••••••••••••••••••-
:1~~~ ç:1

1

rs:vo~~abi~ .. ~im~
1

~p:~ lgretrnenfer tayirı mümase mensutitarmm Intıfltur. .... . ., s · uı-RL .. y .. z ... K 
gene gibi srkıvnrdu Bana devlf"tin ed ' al. k l&ll• • Beyaııdda ıvıarmara - sınemasın- 1 1 u u 
~ım e l,.. ur a ıtncavı •r ·ı H·ım· · l' --' d'l · "Jet" t -1· tt":ı:ri ·..... t b b' ie'Ca 1 ava.,, • ..,,. da hammallık yaptı~ anlasılan 

.. . . . • . ı ının ece ı mıı='V u ı e mı o u- '' 
~re ~e teslım ıad'"mttdım ya. Maarıf Yeika1e:t_ı1e tef!!aslaraa ~ ve hUoSUıli daire teşekkül ğü, yoksa herha~i öir. cinayete 
B~ ç~k1ş~ ~asında ""sıl oldu bulunmak ÜZ('re bır kaç gun evv.el ve .ınuesseseler ınensuıblan kıya - mi kurıba.n gittiği henüz kat'iyetlc 

Ha
b ır.mı •Y"nı;n. chtabanca at~ aldı. ~nvfi~ayKa g~ M~if l'_?.~rü !~tler.il~ ay,ırd edilinesi için yeniltesbit edilememi!!tir j 

ı yara~an . . . ıe 1.~. ut. ~n sa'-'• şnuımıze bu· taJJmatname hazırlanmıa ve a- Adlive doktoru Enver Karan ta 
Muhakem~ ltarar tefh•mi Jçın, ~elmıstır. Te'Vfık Kut; Ankarada laka arlara ~öndttilmi&tir Beledi r f d " e edil g · 

b . b .. ...ı. - '- 1' 1 .... h ft d .,4 tt f 1 d . 0 . · 1 a ın an muayen en encın 1 
ır ~ .... a ~n,. u-rn ı mı,,.ır. a a a ~ saa en . az ~ eı-sı u ve .zab ta a~ır ve ınemudarJ, . be cesedi Morga kaldırılmışttr. 

11;1Ilan ortao~l ve lıse . o~tme~Je lecliyo s.rhhıye memurlar4 itfa.ıye, 1 Gureba hastanesinde uzun müd ı 
Bozuk cıda maddeleri rınden Maanf Ve-ktılet'ınm ı?mrıle. tramvav. stad~m ve 'hi~odrom dettenberi lbakteriyoloii Hibl't:atua 1 

Belediye müfettitleri tarafından ~ıraktrkl.ar.ı fazla derslere mu.al - müstahdemlerinin kıyaf.etleri hak rında çal~an Saniye Toraman a _ 
yaptl.n teft:itler: 80 unda bozuk lım temını etrafında temaslarda kında k<;)J'-11 edilen yeni esaslar dında bir: kadın dar evvelki giln 
m~ ve mahlut :w ... sörüle~ btıkın~wftur. . .. ~ belcdiveye te_?Ii~ olunm~ştur. Bu bu laboratuarda ölü olarak bulun 
gıda maddeleri mühürlenecek vo İnhıJal e?en ~e.rs1er. yenı Ol{ret mr-m~ır v.e mustahdemlerın kıva - muştur. 
bunlar b&klunda taleb edilec~lc menler. ta~~n edılırn:e!e kadar. ge- fe }eri v~ni esaslara göre tanzimi 40 yaşlannda bulunan Saniye
mahkeme lc.a.ranna ~öre muamele ne ~J Oj!r.etl'li~Jı!C'r-m. undesın.de edılr ektır. nln Uıboratuarda bulunan ilac!ann 
yapılacaktır. Mahkem~ karan: veıi.. kalacaktır. $ ~rımızdekı taz.: ~ıse Memleketin her tarafmds mev testri:le zetıirilımaıell <lldlljii anl• ı 
lineiye kadar \ıu gibi maddem bal- w-_ ~kul. bınaları.nm da onil. - cud it!ai~ te kilitının avn ayn şılmıstır. 1 
ka yedirilm.iyecek.tir. muzdekı tat!l de~resınd~ :S~stı hır kı " fet Eekli kabul etti~i .[(örül -1 Ad1ive doktoru Hıkmet Tümer1 

C 
.... ~ette tamır ed lmelerı ıçın pro- m~ b:·r·n memleket itfaiv"cileri tarafından muayene edilen cesed 

Kuçuk haberler "' }eler nazırlanmıstır. için İstanhuJ itfaiye te$kilatının MoN?a nakledilmistir. ı 
/ 1 ktyafeti esas kabul edilmi~ir. '!küncü Ş'Ü,ı:>heli ölüm vak'am.' 

8 Beledi.ye 1-leaab İtleri ~lüdıirü Yazma ve de~cılar 1 Tramvay, tünel, elektrik ve da ~yvansarayda olmustur. . ! 
Muhtar: Acu, Umumi Meciıa tara..! kooperatıfi otobüs müstahdemini için de An- Atıkmustafap~ mahaılesınne 
hndan kalMJ edJlt::A Vilayet. .._c Be- Yazma ve dolrnma kooperatifi kara B'-'lediyesi otobüs mü~·ah _ Bostan sokaôında 2'1 numarııJı cv-
lediye 1941 bütçeısiıı.i ta.dik ettir- umumi hissedarlar: toplantısı 1 Ni.. demlerinin kıyafeti esas olarak de• oturan Teofilosun 28 vaşlarm -
mele: üzere bu~nlerde Ankaraya &i- sanda yaptlacaktrr. kabul olunmuştur. daki oğlu Panavot da dün gece 
decektir. Hukukcuların balosu evinin kapısı önünde ölü olarak 

• Bir müdcleuenbcri ~hriınU- Nisanın 11 inde RulCuk Fakülte- Kadıköy Halkevinde buJunmu.ştur. 
d.clu Toprak Oli&& sı o ve degirrnen- si son sınıf talebeleri tarafından To- Bir müddPtt.enber.i .eyvar sat.ı-
lcrinde t.c:lkikh:rde bulunan Toprak katlıyanda bir veda balosu verile- konferaıu c11ık vapan Panavotun cesedi ad -
Mahsulleri O ısi Uınum Miıdıir Mu- cektir. K.d.t.öy Halkeviwden: Iiv:e ~okt;:>~~ı ~ar~~ında!1 ~~~vene 
avıni f.ıamid KoraJ Ankar.oı.y& av· Z"' Mart 9 ~ 1 C b t edıJmış. olumu ~ı·phelı gcruterckl 
d . . Y d .. ... t lik u • .,. ar~m a sııa d' M k J.l ı t et etmı~. ar ımcı ogre men 20 30 d p f D Süh 1 O Cf'Sr> ı nJ'(?a a uırı.mıs ır. e Dunkii iluuatıruu 800 hin li- imtihanı t :.c. _ _J 

11 (roD ' rlı. k) ey Lnvb~ Bu üç ölüm vak'as•nd:t adliye 
ı Al .. arunnuan argın mevzum it' b t hk'k k 

rayı bu muttur. nııınyaya tütun, Orta okullann matenmtik, biyo- konferans verilecektir. Herke• aele- vt ed.za l a ta ı ata devam etme 
fındık, İ.veçe deri,. Bulgaı:istana, 1- loji, intıilizee, franıı2.'cll ve almanca bilir. e ır. 
t
alyaya, YunaniMana batk, lsvi~re- ..................................................... -

, dersleri yardımcı öğretmenliğine Ü 
ye fmclık ve mtam, dığcr memle- talih olan lise ve öRı:~en ok~!u Çorap ;.; aılunazda T E S E K K R 
ketlere de deri; liur~ üciim, fınc:Ukiçi mezunlacı 'arasında dun Fen Faku1- j •:&· ~ 
ve kuru kayısı sevlıeılilıniftU:. tesinde müsabaka imtihanı yapıl- Çorapçılar dün Sanayi Birliğinde llfkDin nz'ı bamli ve 900utun sağ 

• Tunanın seferlere açılması Ü- mısur. İmtihanlara 250 aenç .iştirak Ank.arachı yaptılalan te11RNlann 11 .. olara.k kuııtanlınası huausuııda çok 
zerine Macar vat>udan muntazıam etmi,tir. ticeleri haklunc:ia. göriişmelerde bw. yükse'k hazakatinl gördüğüm Zeyrek 
ıeferlerine başlamış bulunmaktadır- lurımak üzere toplanmışlardır. ToP-!yokuşun~ oturan ebe Fahriyeye sa-
lar. Bu ıurede orta Anopa il~ ye- MiiilaLali.t VelGil:zıin lantıda, standard tip çorap nizam- ıniml te.,ekkürlerimin iblAğına muıh-
nıden deniz.yolile münakale imkan- tıetJıilderi namesine unun; teAild. çerap ima- tıereın ıa.ıet.enaın ~~u ı:"ıea 
ları elde edilmiştir. . l1nin bugünkü vaziyette- mümkün eder'rm. 

•Un tücc:aılanı Ticaret OdalllHl ~e bttl~nan Münakal&t olmadığı ve bu nizamnınne-de bazı .Sultanahmed Dtnnyolu Ne. ff 
müracaat edeıek. pcıakencle olarak Veki~. Cnıd~ Ke~ ~RU<la~, d~ tadilat yapılması için Vekalet nez- Kiınll ' etfil 
UD satabilmek içia "enelil ııaUt far de Munaka~at ~ekaletine lta~ı. da- dinde yenidH te~f>büalere ıecil- · 
taı:alarını ibraz etılWılerdir. Oda fa.- relerde .~rk~lenne d~m etm1t. v.e meai kararı..tınMm.cır. Çorapçılar ") 
t\lıtılarr tetkik ederek. tüccann ili&&.. ~~ uzen Jt!•nt~a l.ianm R«isli.. bu hafta içerisinde yeniden Ankara- ( T ~ ~ A Jr R Q lı. A ;of 
yacını tesbit etmiı ve kendilerine lii- ame gelerei bir mu.Wer ~ oı.j ya llhl8relc lbı..t V ela\IPttif'! cenap _ 
zumu kadar un Yerilmesi M;in Top- mafl"lr. işi emıfmda ~nnnLrrda bulanacak- '9bir 'DJ...._ 
rak M..h11ullen Ofieine tuiue yaz- Ti p I Ofi I . tardır. ; Tepeba.şında. dram Blıo 
mıştır. Ofis tüccann ihtiyacına gör• rcaret ve etro 11 erı 
bunlara \lll veıeccktıiir. ~eha.Dadıe C.aliyet'I! ı~ecei o- Ş'l akr alt t 'f . mında, 

O Cumartesi günü akşamı, di~i lan Ticaret Ofisi ~e l'e!ror ~r~in~n 1 
ep n ıy arı esı =---::maC:ı 

m ektebi talebeleri; Parkotelinde b.iı: çalışma merkezlen t~ıt edı1mıııtır. Denir mılHlyar 1Mm.,.._. d&n 
danslı c'lay vereceklerdir. TicaTet Ofillİlıe Valiefa ham~n bü- Mıntilb Llmao Rnmiiıachı. lbraıhim YAZAN: aıl8d Sımavl e Evanırelisrnua yortusu müna.. yük 1'ir. 1ıliııtı ~ edilec~ktır. Pı;t- Kemal Bayborenm riyaetiode top- istiklll caddesinde ltomed. kı.smında 
aebetile şehrimizd'elri Ruıu ekaHiyet rol Ofi• de, Tiiıt. Petrol Limted Sir- lamu-.ak, fileplerle yapılacaı. nalC.li- D A D I 
mektebleri bu aJ.şamcfan itibareaı ketinia çalıştıjı Kiatlu handa faali- yat için tanzimi multarrer tari~ Allşam saat 20',:Ja da 
bir hafta tatil edileceklerdir. l yete seçecektir. 

1 
tf'..sbit etmiŞdr. 

Pazar Ota Hasan Bey Diyor ki: 

- Masaıı bey gaze -
teıa9i Gbd~ za -.... _ 

..... Bir. taraftan lırt; 
dlm~ lbir taraftan da 
ca~~ ~ pjcliim. 

Dünya muhu.rtrlerlnden tercüme. 
ler serisi numara: 4" 

Maksim Borki 

Benim 

Oniverstıelerim 
ÇevimJı: ... 

Hasan Ali Ediz 
Pi - llO 

a .. ıımwvı 

Türkçe Sözlü 
Diiıya destaa n efsan~erine kat .llf&JI 1Nltu ~ N'szMrt=1n ..,_ 

birli bir bikiyest derdli •ir askın fery&dınL. 

~ bir sevginin ıdaabını çıldırta• "bit .._,.i• ac .. ..,...ıeıtni 

tenmniho «!den Ttirll saıu ti• iıenile11 
Tflı1t mıısildslle riiul'tr .en en tüzel Tiiıok .. riuha'lle 

riSlenen bir. .-11 filmi 

Musiki Adaptasyonu : ARTAKi CAN 
Okagucular: SUAD' GON.- NUMAN (ÇLISES -

IBRAHfM OSMAN ve NEZlHE UY AR 
Çalanlar. S~Dİ IŞILA:Yı - ŞÜKRÜ 1UNAR - CEMAL 
CÜMBÜŞ -: HASAN DRAMALI • EMİN· 1SMAİL .. 

H. TAHSİ '-1 
YARN MATi:-.·ELERDEN itlbuetl 

TAK Si M sinemasmda 
YARIN AKŞAM 

MELEK 
8İnemuaoda 

Büyu rej.lııör Bll?fsı.E LUBiTSCB1la 

eeert ve MJ\RGARET SULEAVAN -
JAllES STEWART ve FRAM1t MOR. 

A SK iLAHLARI 
~ ft bsikulide bir ..,.....,.. takdim eder. 

Kallkaiulürtiıi ıül4iiftcek w hatll'Ul unuı.tayMlıll lit mm. 
NunuıU'all biletleziıı lnı~ünden aldiid~ rtca olimm. Tel~ ffllll 

l&iiyiik ltlr ~hii' ıencm bil' K&nda.la.o olanı MABL&N JAVKBNS-m •rtao. 

dıaa 11&7bolmamu1an dela.Jl ko-.aTe d .... n ~ lir Mr• , 

GAİP IZLER'i 
aramakt.e41w. 

ACABA UTL mi OLl11'DUf Y()l[8A; a.tıÇllUl.8• .tt 

işte ŞARK Sinemasmda 

, 
.......... lk uml& a.fu aenıbelii- Yı.lmaa ]tir -.r~ 

llliAl'eW ~ aiimu·a· •n 

lDIDll UYUYll 
ljalarerlaie ......... Jllda: CONf&D VEİD'E'm bi)oük 1>lr kadntl• 
~-- nu 'llıın,. ~. çevitditf". Aşktan ilham. •• K:udtet'

ted aticfenL BaıWea M)reoau aıa. ıı.Miki b~ -.a'al barilrastd~. 

Bu Perşeml>e aqamı L A L E de 
~ ...................... 1a. 1ır1ır1•1 ..................... llİllllll•"'r 
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lngiliz tebliğleri -~S':iil~ ...... ..___J_..;,:;; _ __.. ___ -=--..:.:......:;;;........_..:...:::::.::.:::::.. 

KaHire, 2!4 (A.A.J - Resmi 
1 1 b ıh • HABERLERi 

~:~~&lusga.lıd>: D.,Pş1dik yo~- ita ya ann gar c ut ne EvvelkJ .~~ !':':." ıehri .... ;z_ı_ 
E .... ae .Bir gazetede yazıldı• 

pılıu\~t;:~~ :nı~~~~r!:::~:d;;r!;= d u niş eme h,.,re et'erı· üç t:C~~~~;ı ;~~r:~ Himid ları:~~~u~~ radyo program 
na aitt z:a:ylıit ... ~ıdmlerelt tardedıl- r U (j j cadde~inde, Füruzanpalas apartıma- Bizde de ni~i:~r5-~ ~a k~lınıyor. 
miş ve «.ıt' alamnıi Keren mıntaJ.a- nının ust katından evvelki gün yan- lmmasın. a 

1 
a ça 

ıtttda HerJ !iarek~tlerine devam et- Ya:ı;an : Eıı1ekh General H. Emir Erkilet ~ ~~10. .. it~iye tarafıııdt1n derhal r lliı: di~~ gazetede cevab verildi· 
nti lerdiT. sondurulmu~tur. 1 <ıHeyhat kaç tan k" lı • 

Hahe,,istanda: Hırbeı vatanper- - 54 - ı ltalyan oı:dusu, burasını zaptetme.. &rgar admnnda Kütüklü caddc-1 sm-Cüne, ufuktan :n:~~ d~ n • 
' "erlerinin faali1ctl memnuniyet 'ıt- /talyanların garb ameline efen A:tiziy~e. iler~enrez~r. de 49 num rall Ycorgiyc aid ~n mı dinlctcceiiz;ı Ec ~ ~arl .L-
rlci bir tıtrzilli irt~l,af etmektedir. • d · ı Valhı d.ahılıne gır en ltaıy;an milf. bekçi odasından da evvelki gün letten adapte ••• big .. erlnc . . ıbr mı • 

" ı. ... ~ .:, ~ i •il ı.. .... " u J-.Jra netıl§lcml! lltttd~ erı rezesi daha o sabah muntazam ""ir k da b ...ı.:::.: ı nnın esteq uaıuı. cenuooa: naoCŞl:ı•anaa - "Zf "" • yangın çı nuıaa üyümed-en bas.. -~ gwlui bozuk... Adamakıl-
lthnnt ileri hateRl!dmiz terakki et- ltal)."nnlar Carbtrablusu vahası - 1:ü~~ - t~bunınun b _radan çekilip tınlmqtır. ' hsı ikı üç tane ya vu ya yoktu 
rnektedir n.ın .k.enadamu tuttuktan s·onra. ba- gJthz,ını anlayıp tesbit ettikten sor>o Üçüncü ya-:ıgm da Caiıdoğlunda Tcnıc:id pilivı gibi kkrarlavt rd .... 

Nairobi 24 (A.A) - Doğu Af- uya doğru genişlemc.P baı{am~ar- ra yalnıt vahıı de.hfl~ndt!!n &nlan tü.. Abdullaha aid börekçi fınnmdan rnaık mıyızh .1 ·P u-
nkamnds'fd Bri tıtrtya 'et! ittıpara _ / dır. Çun.kü, Tüık v~ yerli kuvvet; fek .atc~!eri~cf~ rı:es ul tutulan ba::ııı çıhrut fakat itf iyenin v Jetinde ilk y zılana tınJc verdik. 
tbrlü'R lt\Mı'etl&i umumi karargfi Jerin umumi kamrgahı olan Azın- yerlı reisterını, em aıfiıtile birlikte müdııh lesile söndilrülmli ür. İkinciye ae Ji k vcnncmclc 

tmn t~liifı: ı yenin l·olu ·~ıabhuum evvela gar~e .. götürmekle- iktifa ed~Jr a~ günr Arkad ıını btcakladı maz. Yalnız aqrablliriz: ol • 
. llel'i ıtıt'aJanmnz Jlj?qn'nın g:ır Loanzura aogtu 1 ti Km. kadar gıt:. ~e Gatbtrabltrsıı ıehrıne danmüı .. - .. _ Peki amma bizim dyo 

bındelH M'aı-ôa geçinini tutan K.uv tikten sonra cenuba kıvrılır. Buru. tu. Tophanede, Berberler solcagınd da hiç nıa~ eli l . ek. •• muz-
vetti d~ıtn mevzilerine lifrcu.m. dan başka TürkJerin Tunusta mu - Jtalyan müfrezeQ Canzurn ko .. 36 .numaralı .evd~ oturan Ya rla n ;uycc mıyız) 
etfniş1erdir. Blı liücum muvaffa - ı vasalalarını kecmek için İtalyanlarııa }aylıkla girdikten sonra l>urasnu ı' ayjı Yj; aakı~leıındcn Tahsin dün T k lilet 
k!Y\'tle ~ticeJenmiş "Je siddet!i Jte~aJrk ga~be, T~n~s hududun.• ~e~ked.fp srekll~e.si §üphesiz ftalyan ~7/~ık n «E.rzurumı> vapurund • 

1 
: 

l>ır mukavemetten sônra cazı mfu. I dogru ııenışlıımelerı ıcab eder .. Nıı. ııgal kuvvetferının bafkwnarul'anı _ , .) m~CJandcn dolayı kavga I Havadisi. 1atanbul tarafında otu .. 

• 

Milli maııl.ar: 

s 

an 
yor, fa. •btanhulda bü ölü a 

kat bulunamıyor». 
Lıta.zm fcia Kneler&:ııberi biz de 

~~amıştr.k amma aradığımız ölü dcı.. 
gıl, hayattı. Fak t biz de bulama -
mı~tık. 

* Çorab muelesi: 

B.imtci ~hıs - Ben bu lla:ndim 
üç _scncı evvd ~ • 

ikinci - Ben de ili Mne 
evvel. 

Üçüncü pbıs - B 
evvel. 

Dördüncii - Canım 
olur, daha dünkü pzetdeı 

Bcoinci @Na - Merak.. d1im... 
lıa vadis ncdU lcH •• 
. -. CorahCllar auınyyeııı çoıab 

tıple'.1 tesbit edecekler. Bunlara bt-
rer fıat konulacaTı:mıı. 

* h im sevRülceyş no-:K.t:aları zapte .. 

1 

hayet Trablusla Tunus arasındaki nın emrile vAki ol'muştu. Bu iu ~mı et, u1 esnad Tahsin hıçaldn Tan bir do tuma tekrarladım: 
dllmi.Şti't Zayiatımız liaüflir. Ita - sahil, mamur 1'asaba ve ,,ah !arla Trabfoıı tehrinde!d İtalyan mahfcl· j ayn rrn dam~ıtır: - Üsküdar ve Kadıköy ttam l" <:k~t devam etmektedir. dolu oldu[iu için hunları zapt ve ~ lerile askeri karargihln"rda ve JW .. ~ vl a.:: 1. te .vı ~~ı~dek üzere Bey. vaylannda da tdı: bilet usulü tatbi~ - Rektör, Tralcy~ l:o 

Dahn garöde Batı .A:frikası kıt- ' Ral etmek Tral>lasu zaten istilaya mada ba2:l endjŞeli münaxaşa ve 1 °!bı. stakeruıc a ınlmış, T hain edilcc:dtmif, ranalar Vel'cceianql 
alanna mensub bir, kol az çok bir gelen ltalyanların yapacal.:lan i§ - ~atta galeyanr.ıra aebeb olmuf TO r ııara haklnnda taldbata buı- Bu haber dostumun ho§Una git - - Desene nktör İatanbuld . 
:mukavemete maruz :Kaldıktan s!ln lerden olması lazım geliyordu. 1 ltnlytıda Cenc."1ll Caneva aleyhfo· ı anm:.ştır. . miıti: ~ T:ı-akyaWardau. daha çak: .ev 
ra N'egelli'y i i~al etmiştir. Bu 1 İtal)·anlar, Birincikaııun ~·ma de< şidd"etli llir matbuat mücadeleı.. Dün cc:taya çarptırılanlar - Oradakilerin canları candı dnı, m.ıt-
ıbölgenin gerisinde do~ ve batı kadar, C"ıubtırablusunun rıarb cihe· sHıe vesile vermişti. Fakat lientiz Emniyet 6 ncı ,ube memurlan bizimkilerin patlıcan mıydı) - Ne.reden bildin) 
Aı!rikıası kıt'alatı tarafından dev- tinde, vahanın kenazlannı, es1ti bir Birincitqrin i.yanınm teaırlerl al • dün ele §elırin muhtelif ıenıt1erindc- ..t. - İst~nbulcfa konfcmııs vermes. 
ri.ye faali -eti g~s~erH1!1e5te. ve '!ürk sahil batnryaeı oloo Sultaniye t~nda bulunan Ceneıal C.:aırcva Bi- ki. mutad kontrolh\nna devam et- Hayat aramıft!A: çay verir de .... 
duşman ku.v·vetkrının bakıyesı te ıle bunların cenublarmda bulunan rıncııtanun ayında, kuvverlerinf bü- mışlerdfr. - ı J /,'ı .,~ _ 
nıizlenmekıedi11. Bir ka~ esir ve B ve C (Kumandan ve Nusratiye) tün Libya ıahillt:ri: boyunca dağıt .. 

1 
Bu müraltttl>e neticesinde, mub- Bir cuetenin birinci ıayfasınd&UJ: tl~~t ~ 

l>lr miktaı: tüfek alınmıştır. ı laüçiilc tabyalarını ve nih yet.. aiper. mak istemiyor ve bu llebeblc Gar, _ telif seyrüsefer nfutmlanna e.yltm -----------------
B'r kflCl 600 Rilomt'tre mesafe· ler hattından bir tüfek menzili ka• zuru daimi eurette i ale razı ol _ hıırehtte EulinTan 2$ folür haklın- c l b' ı• d 

de olmak üzere bazı <ı7ak merkez dar ileride bulunan k.ü~k Gürci va. muyordu. l:uıda ceza zaptı tutulmuş, ttyfr ha- l(n arı ı ıuor mu ,. jnı•z ' :J 
ler tavyar~lerl! nakledılen kıt'a - hasını işgal ile iktifa etmişlerdi. Bı.r O. Türklerin burada daimi ola _ 1'nde. ~ulunan ~ram';'&> lara atlıyan il . J' 1 ı 
lar tarbfından İ ş:ı?al edilmişiİil'. İn- cihette açıll ofan anzi, ttarb gemi- rak yerleıeeekleriı:ıi tahmin etme '' \.ı•ıden de hıret: lıra paya cezasr a 
g.Hiz Somalisi halen kııV\ıctlet.imi- lerlnin kar&nın içeYilerine Uader ta- diğl için istedi~ zaman bu mevkii lınmıştır. • n ... J.ına tıa'. ıg""ın"'""R bu··nek ... zın kontrolii altındadır. Ve Har - ı rasaud ve atet etmelC'tiM mil~id gene zahınetsi:ı ere geçirebileceğini c;;aıatada Hnm~tnın hnnında 1.f, D4 ll Uil En ağır boğa 
ceı - Berbera yolu lÇJktır. idi. Bununla beraber ftaryanlar, si - düşilnüyor ve mıntakanın topoğra- k;ru yerd.e Leftenn fınnınd da 40 .s e D j an dil ı k 'b ğ "' 

Londra, 24 (A.A.) - Jmparao- perler hatt'ının ilerisinde bazı keşi'[; fik vaziyetini tamamile bilmediği 1.~ ~eznı loksan ekmek bulunnyak (T~öv) hali - cin::.n ağır 
0mk 

torluk ku:vvetleıi tnra!ıntlan eenub! ijareketlerinden b fka tqebbüsler- için filonun her zaman ate~ile va.. ı musa ere 
0 unmu~tur. na balığJ ımo ile let :tek.orunu 

Habe~isıanda iş~al . edilen N~e~l~ı dt: bulunamıyorlar.da. 1 haya hAkim olabi!ecei{inr zannedi - Kallvc mi, kumarhane mi? .atılır. Ve hu bauin nevinden 
fchıının ehemmı)"etJ bu ıdvın tı- Türk ve yerli kuvvctl~rin tered- yordu. Sahums Rır To~as h9.c!isesi 

1 

Aksarayda ltahvecı1ik yapan Sev- balıktan bihek bir boğa kazn~ 
~alc, .~rk \'e g-~~~a giden yolların düd devresi geçtikten ıonra bıı ci- 1 henüz unutulmamı~tı. ket adında birinin son günlerde~- yapıp '.)'erler. mışbr. Bu boğa.. 
~ırl':lıtıgı yere hn

1 
Y.,~mk olmajın?adh. hetin ehemmcyeti kendini göster - Bu hiiclise vakt.le başkomutanlık vesinde kumar oynandığı zabıtaya Çok ucuzdıJr. mn nğırlığı t 330 

mı 1_!215P0a~t1or UK ·uvvetf~~ı t! - mişti. Daha A:>•n Zaranın zaptı gü _ üzerinde ıki mütena.ı:ız tesir husule ihbar eclilmiştir. K"I b Jci1odur. Ağır ol-mınen ., ın bmetre mçsa ı:ue ou- b 'h . d 1 b b , . . .: B' . . ı 1 E lk" - c ' h . d ı ow iz.im d - h ld d 1 1 1 Add' Ab b . ik . d nünde gar cı etm en ge en azı e ge lflllliw! ınnem. J ra:.>1u& ıeh • \"Ve ı gun ou ;ca veyı tarassu paramız! on kuruı. ugu a e a ıı e eri çok kuvvetli.. 
unal d _1*- "l İ: ~l -~jtı~. e devi mücahid gruplarının yaptıkları. nntlen daha u~klura açılmak }ıu- eden Emniyet Müdürlüğü memur• l..ezzetli midir)., lıtc dir. Gayet seri hareket etmekte '\ile 

~ımla 8 J ogruld 1 ~r yde 1 ~' it ct•r ır; taarrıı;.c General Pocoriııin iftata ko I ı;usunda llalyan lut.'. nlan hakkında ları müşterilerden lsmaille Süreyya.. onu ilmi- arzu ettiği zaman üratlc k:o~bil-
ı o açı mışı o ugu11 an a aa ımı... r • l d 1 ğ · . d ~ kA- dl k d l yoruz ektcd' vadılerden geçerken o kadar mili- lunun h'areketini durdurmuş ve ·uıkan ~~.' ı~ dıtJma ıuzhgını artır. nıb ' a~ ak hum~kr. ,_oyna bık annı ·-··....:_·-···· .... ·-···---·-·····-1:! ........ ~~:·-·--···-· .. •••• ..... ··-·-·· 

l.: iılfatn uğranı ıync kı.ndır. Negelli.. Türk ve yerli ı.uvv~tlerin Masri ma · v_e ,1i:'!1•1 e, cenuba dojı-u i1er ·~~ 1
• •• C! ere • er ~ ı 1ıtuma1 a:ıı da ·~..._._,,___ 

nb sukutu, hnlyo Hıtl,c;istaııı istila tabyasının cenub doğusundaki 20 1~?1enın ~mkanszlık.larına. veyabud c.urmumeşhud halınde yakıe.lamıır 
ettiği zaman :rapt:ğı seri j)e ri hare.. rakımlı tepede çember içine alına- guçluld~ıne ~aı.anm hiç olmnzaa lardır. . .. •. 
htınin müknfatı olarak kendisine rak e~ir edilmeleri hususundaki pla- garb cıhetlermde gc.niılmıek yo • . Ha~larınd~kı curm~m*~d zap
ıı :-.. rg~ m Markiıı si ünvanı verilen nını akamete uğratmıştı . ( 4 Birin. l lunda kumandanda tabii bir arzu tıle. dun .. adlıyey'! teıılım edılcn ls-
mn~.cı;al Graz.iani için ağır bu dar- ciUnun 191 1 Ayn Zara hareketi)· I uyandırmak olmugtu. Bir de, hal • ~.aılle Sureyya Sultan~med 3 ün. ok 
beaır. j Trnblus vah ele d T" it yanlara sadakat göatercn civardaki c.u !lulh cna mahkemesıne sevko- uyucularıma cevablarım 

Ytmln 1 b-! iji ve yerli kuvn~l~~ı to11~8~naon~:. bazı kabilelerm ·ı urklerin intikam lunm~şl~~dır. •. 
kuvvet ve hareketJlerini Garbtrab • hareketlerine knrşı himayeleri ve bu ı D unku ~urusmalennı mutea'kıb 

Atina, 24 (A.A.) -:;-· Yu~~n or. lusu, Tunus hududu ara.ınd;ıki mın suretle ltalynn prestijinin yerli halle suçlan aabıt o1?n ku"?ar~zla~ para Bay uD. E.» ye: 1 kadını dütüncdcrimin ara ından eil 
d uları bırşkunuındn.,\.wnıh dun ak- mkad teksif etmi-leTd" B b L - arasında artırılma d • • . d cezn na mahkum edılmışlerdır. j - Kladınm makyajı ve giyiniş nıi~ adeta bc.kiı.r L.-.. atı ,, 

d ·ı I 
4

8 1 I f I v ı. u ıe eou- ıı uşuncesı e _._,. . h k ı. : k" . •-.r ~&§\yorum, 
t:ım n~!~~ ı en numara ı rea- . ~r . talvanlarm dilduı.t ve faalı- vardı ~i ltnlynnlnr bu hususta acele ı S h 1 o~ı §UP e yo . w,. ~ev ınm . ~ere - o hnlde onun 6U veya bu ~eldlde 
r: ı t<"blıgı: . . . . . 1 yetlen art.ık garbe çe\'ıilm"•ti. Bu e.tmedıklen t kdirde bunların üze- ar OŞ Q Up aşka cesı ~~kkı.?da bır f~ı~ verebilir, fa- l'aşamakta olmaaile al5.kadar olma-

Topçu faalıyctı . kııyde.dılmışbr. &ur:etle 191 1 Birincikiinun ayının rındeJU her turlu leı.ır ve nüfuzları.. I • k b t• j k_nt. hukmu. v_ermek ıçı!1 bakanın sa- 1 rnaklığım lfwm değ.al mi}» d iye so-
Du mnnı_n "?sn~. ırmngı ~·~ta~."'- 17 sinde, bir. ~eıif müfrezeıi, Carb.. nı ka,Ybedcccıderi §Üphesizdi. pe merun 8 l 0 1 lah~et aahıbı olması. ~nzı!11dır.. I ruyor ve . anlaşılan ~üsbet bir ce _ 

ımda yaptıgı bır hu: um gerı p uskur- trablusu şehrının 20 Km meaafesin 191 ı İkincik~ d .. d .. d Mustafa ve Osman isminde iki .::>üJeymanıye camııu bır san nt a- vab bekliyorsunuz. Şüphe yok bu 
tu)ınJş ve düşmana çok ağır zayiat d e bulunan Ganzur v'ah~sınn kada; Gargadş ahalısı a1~ul~n kr l u~ ~ arkadas evıvelki ~ece zilzurna sar bidcsidir. Her göz onu öyle kabul ' da bir h:ayat felsefesidir, kim bilir 
\ crduilmi~tlr. l ilerlemişti. gözleri önünd b a )Ta~ kas - crBerdmv·ı hoş olduktan sonra, Köprii altında eder, fakat bir musiki~inaa mimar belki tatbık yeri bulduğu hadise : 

..... e ır ur c e 1 ono b h · b J b" 1 d d N A)mu.ft 1 lb1fQl Bu hareketi yapan ltalyan müf. çetesi tarafından yağma edilnıiıler- do1ar.mava çıkmısl::ırdır. Bu sırnda 1 ad ' ır ke fisd 8 engı u vur, ır u_ e var ır. e çare lci, bana yaz-
J rezesi 4 piyade taburu ile 2 b'aıarya di. Buna benzer t §cbbüııler (ı:;az • 0-::msn a"ka ~elmis ve narn atma 1 ~c ? 1 eş ~ ~r •.• ~nladıgınızdan dıgmı:ı mektubu çoğaltarak bütü.a 

Berlin, 24 (/\./\.) - Reami ve 1 siivari alayından müreldtebdi. veler) müteakıb günlerde de teker .. /ta ba.şlnmı:ştır. Bunun üzerine alcikaten ~mın ırumuz;I , 1 ~?1.~hklorınıza. gönderemezsiniz. 
~bliğ~ Kuvvetin çokluğu küçük vahanın rur ettiğinden ohali ne y pocakla- köprü pol;~i ll'Üda"nle ederek, her 1 cı~1ak.~aJ yopmas! ~~~a gı~ • 1 ~ulun lı:omoularını:ıu bir~r birer da-

Simali Atlasts harekatta bulunan italyanlnrca daimf urette i~al aftt- rını şaı.nnıılardı. ltalyanlor üstelik, ikisini de yakalavın. karaknfo gö-1 j~ll>, ~ıy_onıu~uz. riukumd"' ınzın- gıtam~suı~, kitab halinde kara 
denızaltılıuı 2 7. S 00 t:rnlck düşman na alınacağı zannını vermişti. Çün- bir ihtiyat tedbiri olm k üzere. ltürmü tür. Karakolda Mustafa işi e era enm, oyanmayı ben de ~aplı bir cild teşkil etmemiı, cgay. 
tıca ret ' ·apuru ve ezcGmle bir petrol kü Gıurzur vahast tabii surette zen. kendilerine inkiynd tm :" mevki- J b:ı~ü•ün azıtmıs ve !hem komiser ;.cvm~~· y~nıd b~~-" ~oytınma» ke· n mektub» bir cemiyet kanunu var
gemisi batıımışlar.cl ı r. Tayyareler de gin oldukttın ba ka ahalisi çnktu. !erdeki halkın silfihl:n ,ış da elle • muav inini. hC'm de memurlnrı tah •~sır en aioettıg.mız danay~ bıL dır ki, ist~eniz de, istemeac:niz de 
~ıma l denizinde. At!a&ta ve Akde- Aziziyeye bir de telgraf hattile rinden almııfar ve şimdi ailahtan iki.,. etmiştir. m . azımb .. ne~ ksir a .1 &Jyah, ona. t_cbaaıyet ctnıek. mecburiyetin-
ni:tde lngiliz va11u.lanna muYaffa- bağlı oldu-undan Türk ve yerli tecrid ettikleri ahalinin him ye ve Sut'luJar dün adliyl'ye sevkcdi- ~avı. pemd e uç ren a em 

1 
e pud- , desınız. . . 

kiy~le taMnız ern i~le'rdir. ku"~ etlerin sahil bölgesmdcki üs _ mtidafa sından iciz fena bir mev • }erek a .. Jive R inci cezo mo1'kcme 1ı::r;;n ~ab. ı~na 0~.uhtaç 0
:!'1;!an d ı.J~~·unuzun tavsıyesıne i~tirnk c.. 

Ke!if tayyıırde:i O ·cade ve F-e. 8ünü tetkil ediyordu. Filvaki Trab· .de düşmüşlerdi sind muhakc-me edilmi$leı" nP i- ma:h a 1
18 ın k musteana .. dut unc ecegım, acnclerce sabrct-.iktcn 

roe adala r:ı açııılar-ndn ce:n'an 200 lus şehrindeki topların menzili dı _ Bu aebebl 
1 
· T "LI _1...: "le cede Mustafnnın zabıtayı fnhk ir dındırar Boumuı •.. tusurauz guzh . ~cıd • ı sonra kda olsa ;gene variyete vuzuh 

I k le k k . ba I ere. rao us feuu ı ı~· b" l 2 " . mua esnarun arıcın e I venne meebu · t" d b 1 
ton u i 1 iıt{i ucarct vapud . - şında bulunmmı ve talyan filoeı.ı- Ganzur yolu üzerinde ve Garb- et ~! ı>a ı t ~ mm:. ay nıuddc>tle bü,.ük kütle ufak. tefek retuşa dai.. Mınu a nl nyd 

1
1:1 e u unuyor-

tı~_mışl?rdır. Shedand adalım enız nun top mermilerine kar,ı bir det~- trabluını ıehrinin 7 Km. gorbinde ı b.apsıne. 50 lıra. p~a. cezası verme m muhtaç olur, Ben makyajı bu u- zt y ınız, enm, 
bnlgt'Stnde 6000 tonluk eilahlı b;r ceye kadar mahfuz olması delnyı- bulunan Kuldtarıı (Ca~aritı) mcv_ l sıne karar VPrılmıstır. ~~man da fak tdek retuşun hudud ld • * 
,,lf.~(' tayy.~reler tn;nf_ın?an mu va • ı ıile Zanzur . vaha~ı Türlt ve yerli ld ve vahasının knt"i bir surette el-ısarhoşlukl an d<;lnvı .ı l!rc1. para zamandır ki, kıırşımch bulu~~ı. ıgı <i!ri H. ». a: . htkı~~tle hucum e~H mu.ıtır. el . kuvvetler ir:ın mukemmel bir faşe d~ bulunduru•maeı İt 1 1 W-in CC'Zasına ma'f-ık• ım edılmıstır. Bay MD E ) . d'· .. d"" b b hır ıfade ıeklı kullanmıı • Akd . d ./\1 ttı ar en .,, . .' . . • ' ayan r "" ~ • .ı yı u un uren o- aınız. mektubu .ki d fn ku nız e, man YY •• 1 ikmal ve toplanma merlc('zı teşkıl ıçunabı kabil olmıyıın bir zaıuret O • • .• . • • yanma nedir) Okuyucum benim 

1 
d · .. nuzu 

1 
c 

0 
• 

brheri takriben 6000 tonluk ıkı n-, ~.:ıı· .. -or ve bu hususta her rurlü -n- haHni almı.rtı L• b h L • .. Tit shılıv~ Muste,arı ıelır·mızde L b "I li d d - b 1 um, ınıayalımzc b kbm, bahi. T . . h"' · 1 rdir eu,, v- ır .-;ı u are .. et g m"ıı;a ı sua m e ar.a ııı ceva 1 mevzu 1 kad d k k • ~ ız şıl~bıne ucuj et?'!j.e B~ larf haiz bulunuyordu. Bafıosırs bu lO llc:inc.ikinun 1'912 giiııl~rinde ıu Dahiliye Vekaleti Müstc,nrı Etem 1 bulacaktır, sanımn j anlı u ~an h"'~?. mı :;.· eor e. nu 
unlardnn .~iı~ pt:tro ıı:~ı.sı ır.ld whn. İtalvanların Aziziye i•tika - ur<!tle yapılmıştı. Ay:lr.ut şehrimize gıdmi tir. Dahiliye 1 * .. y~~ım,_ ad~ 1~ vazıy~te 

~arnı~. ~.em~~·~~n b1~ı:ıı~k ~ızere ~iddi metinde iledemeler.i ha!i~d~ rnü : (Oeva-n c.-dıvor) Müsteşarı ehrimizde birkac giin Bay «B. E.» ye: ı :::E::;;; et ıae qıer vezıyete gore 

h
Ru gornl?"u twr. kı~c~ şı epd k l- kenımel bir yon mewı ıdr; anı H. E. Erka.t kalarak tetkiklerde bulunacaktır. - •Ben seneler oluyor k·ı. bu • TEYZE 

asara ~rıyarak. olcouaıu yer e a -= . 
ntı•ttr. .soı:ı Postaıı nm tefrikası: ~ 8 bir lııapı itti ve bahçeye çıktı. J Mine, İçinde kayıkla gezilebile • çeğin, gökün, yuin &iildüöü L•r 

Ln Valetta limanına iki tesirli ta- ? k~dar b~ya~, o kl\~ar tüy €İbi cek kadar büyük havuzun geniş ' sün... "' ~ 
arruz yapılmıştır. 5 büyük vap.ura [j hafü bır .!eydı k.~· kendı koku}arile mermer ketıarındon eğilmiı suy ••• Ak§Bm olmuf ••• Nccdetle Mi. 
en büyük çapta zı;ır bombalar ı:ıa- çıl~.a do~en cul~er, ay lftgında bakıyor, kendi k neline: bctı ctmİftİr. Bir t-.nfıf kruvazöıe üç: ciegıpt elbısclcr gıycn bütün çiçek• - Düşecek olsam .,'U ular ka - ne, Tawınıırdalar .•• ~ftçinin evi 

, t. d d ı · t" T yya e- ler b " d • ~ bnğı» •.• diye nlatılan bir yerde .• : 
m isanet .-ay e • mı~ ır1. a r • onu ır ıu~ ya a m el perisl panıp üstümü örtse kimseler bilmez N h l 

lerimizle ~ birliği yapan ta~ya~. ~-v- ~ .4~' ı sand~~ar::· . . bu ak§am ... Sade' ~y, _ kim biür e ariku iidc, ne unutulmaz bir 
cıları 4 Hurrica:te tayyarem duşur- Gumuı patıklcım muayyen bir ne kadaT BOnra - suyun yüzünde a;ık ~ecesi bu ••. Düğün var •.• Bir 
nıüş)erdir. J l 1 K )) ~ hedefi yok •·.Sn.de kocuyor, uçu - bembeyıı.z bjr tül duva~ın süıü'-lcn- çok.· ınsanlar gülüyor, içiyor. dana 

k 'f Çorablan, mual su ta!1 annı!.1 o arı kalktı, boşluia dogru u- I ,.. .. '" d 
Shnal Afribunnda eıı ~~yya!e- dantelleriııden bile d~~a " ınceydı, z~nd_~· Qezgin vücudu gerindi: b~ - yor ar.·• diğ'jııi görcbilit ••• diyor. e ıyor . •• Yeni evliler yalnızlık a _ 

lcri dü man 1..-ıtaat taha~~udlelne . mini iskarpinl~ri gumueten mü- kuldu. Adeta acılı, ıztırablı bn fu - Ta ileridelci, büyük mermer ha- ı 11Ölüm l) ü düıünüyor .. Başını knl. I rıyor, bahçenin ta en ilerisind k • 
taarruz ederek bir gıı.rda vagon ar- mı~herlere benz.iyordu. tuc içinde boğazına bir hıçkırık tı - vuz~ Y~~lnştıkçn, birkaç gece ev - dırmadan, gözlerini etlanııı.d n, hep çıyorlar ••. Ay b .. -~ı ~ 
dan indirilmiş ben1.in bidonları ete- ce'G'dip kar•ısında durduğu uzun kıldı, inilti haline girdi. vell:ı gıbı, baı döndürücü kokulara auyun derinliklCiine bakıyor. 1 sannıp sak.lanıın 1 e~aN odrtu Mie~ne 
~ verilmiştfr. ı " b" • O karışan kanadlnnmış musiki nağ - Ah Yarabbi! Böyle bir akşamda . . . yor nr ce et • 

Motörlü Alman ve ltnlyan kıta- boy aynasmda, birden ıre ay ışıgı anda, in cin olmıyan sahra gi- melerini duymağa başlıyor. 1 yalnız olmamak 1 1 nesuu !eli duvağı ile görmcğc, sey• 

S 1 k 
n "b' L _..,..z ve nurlu, uçup k.rı)ıbola- bi bir yerde tek batına kalmak, a- ç k '- _,_ · l d . ı V d I y tı irte çöliinün duğu-şima ısmı - gı ı '1"J - • • b" .. '-•· - k d b w k h o ÇON yuı;;se!C er e, gt·cenın e işte, ruhumu verd'ıgW im bu re oyamıyoy avru gelin ne de 

d b 1 b" h 1 "b' ~'ın ır ruya vazı çı11;ugı a ar agırma , ay • "likl · d k I k b" k '-l da müşterek~n istilr~aflar a u un- j cak ır ava gı 1 ' lımmak gibi garib bir isteğe kapıl- ~a.vt "b' edrın c, ay
1
, te ,~e ere • ır uı. a sırtında bir rüyn elbisesile, ay güzel, Ömrünün bir tek gününe aid 

rnu~la d mahlfıku belir:di. •. . 
1 
ıncı gı ı uru ve >errR~ pa•lı,·or ~şığ•nın sih · k d" · k k 1 '- h ' . r ır. h • k _ _.. A b dağını hıssettı. M' hlW • d k"" .. · . rme en ını aptırmış, a aca.ıı: ıç alııılmamı§ hakıkat dı-

Bulgariatanda k.t"alarımızın are. I Mine kendi eııume: 0 ca. ıı. • .. 
1 

ıne a, mes u uçuk gelim ha.n ımtal hakikate m eyd k · ·· .. ' ·- d 
kah prog1am muciLınce cereyan et· böyle hoşuna gider mi idim? » dıye Pencerder gu )kokan be,Yn:z: ve düsünüyor. Ne güzel bir a~lt gece- yor. Tahayyül ettigwi bir m::ı: u, - §1.~a çıkan bır ruya 6uzelliği ı ın e, 

rn 
. .,.. 1 parlak geceye açı mıştı ..• Koca ev, sil Belki ..,, dalci!tadn korunu '"t 1~ L k . )a- guzelt ••• 
ı 'l.ır. sordu. . 1 d d .,.- . . n o e- anına ı;;anma ona ınanmakta l - la i 
23 akşamı Holanda sahiline hü- , B" yandan da hala o gece evfe- ı~san ~n ~ .eşf_Y' .. dur;;. tlrıı~ sind ki bahçede, yeni ««elinle gÜ- duyuyor bu ielıliğini beni l ı~z Ay auyu gümü,lüydr. I Agııç r U-

cum eden üç düşman boml•arcfım~n en ıkı:r.ı. ır.tlı koroda . .. _m:htabın bır uy ·u su un ugu ıçın c ın enı- veyı. yalnı:zd~rltı~. <•Cdinin •) ıırtın- pavlaŞ!y~r. m e e deta mav!l~crck a; m anıyor. • 
tayyarwnden 2 Briııtol Bler.h .. ım n ~ w · li dü&;imi du nuyorclı:. yordu. 1 da b<"vaz elbı csı V\lrdır, ay, etraf~.. Bir yaz g · · b •. .znktnn muzık acelen, etnıft n sar -
'" ... ~ _ lcuruugu gız ... . . . . 5, it nrtmıotı. .. .. k •. .. .. eceııının u ruı-ası, yer . . . ,_ 1• J eli 
111.vcılarımız tarafmdan di.ışurulmuş- Gelin elbise&i Miney1, bir an ıçın 1 ~a . w .... 

1 
.. na. gorunmez ~ı burumculclerile ha yü2 ünün e&\ olınıyacak, en L:ıl nl _ hoş edıcı yaz gccesı a::o~u nrı g -

tür. l mı~ı. Mıne mcnüvene dogru ~zu. du, leler Örf!'.r .•• «Erkek:. tnpan göz • maz, en uydurma ıeyi: Mine Nec _ yor. Sonra her ıey susuyor ve de -
Düşman bu s:ecc ,imali Alm.ıo.ya oya a d bilhamı içi sıkılıyor- l ba. maklara tek.er t~kcr_ d_~ıyoT J.t:le onu seyrede,-. Sonı-a •.. Göz det le evleniyor .•• Ammn le.uru. so- 1 ncbiür ki: uAşk acçiyod1.1 hcnı ya-

i.i~rine bir akın yapmış ve Alman Yorgun u, biç ele uyumak i' - . gibı açucu ~~la~t:' aşngı 1ndı, ..,.. goı:e },akışular .•• Gülümseıler. ö - ~ iuk bir nikah mer aiınindcn ibaret Jan dc&il ki, agk burada? 
hüldinıct merkezini bombardıman du. _Ama:ı• canı l looan gcçu, bir lcüıd açtı, pancurlu pÜ~rlıer... 1 bJr cvk~ı d~ ıxı .•• Cüncıln. çi.. l • (Arka.si VM) 

(Dnaau 7 »el sayfub) te:ııuyorou. •• 
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Hergün 

-
iatedi, falı:at ben onu yatmaia gön.. olmakla beraber... 1 Verity'in de sanki sizin üzerinizde biterken babanız nerede idi? 
derdim. Genç kız aö:ılerinin burasında bir şey arıyormuş gibi hareket et - j Genç kız samimiyetle (.evab v 

- Peki aiz de bu adamın oda - bir.az durdu, 1 meai nereden hatırınıza geldi? Be- di: 
sına girmeğe ve kend.i.si orada ol - Delikanlı hemen aöze ahldı: nim tahminim şu lci, bunu rr.uhalı:. 1 - Çalışma odasında, yazıhane 
duğu halde öteyi beriyi karıştlrma. - Böyle olmakla beraber siz kak Mösyö Verity icad etmiştir. O- başında idi. Onu, sabahın birine do 
ia fırsat bulduğunuzu aanıyordunuz d' Arenne'in elbisesinin ceblerini a- nun dün akşamki şüpheli bakışları ru bilardo salonundan dönerke 
değil mi? ra~tırmaktan da geri durmadınız ve sonra da sizi odaya davet ettiği görmüştüm. fürtımd'a ro'bdö~m 

Genç kız omuzlarını kaldırdı: değil mi? zaman da böyle bir sahne hazırla - bnm olduğu halde aşağı inip kendi 
Ycuan: Valentin Williama _ Ba,ka bir çare olmad:ğı için Genç kız onun bu cevabını ba - ması bunu iı;bat etmez mi? Bu, mu. sine «geceler hayrol unıı dedim 

- Duncan da mı yardım etti si- - Onun nerede olduğunu tah • pek de arzu edilmiyen bu 11eldi ih - şile tasdik etti: hakkak ki Verity'nin kafasından Ben d'Arenne'in odasından döndü 
ze~ min ediyordunuz~ tiyar etmeğe mecbur oldum. - Arkadaşınız Vcrity benim doğmuş bir şey olsa gerektir. ğüm zaman onun odasındaki 

- Evet, onu bahçede beklettim. - Yatağında uyuyor sanıyor - Stephen mırıldandı: dün akşam yaptığım şeyi keşfetti, Stephen, genç kızın bu hayretine hala yanıyordo. 
\/_47if~!~. ~.e; d ' Arenne'in ışığı sön- dum. Saat biri çeyrek geçe, Dunçan - Sizin bu c.:saretiniz. için ıize değil mi? Bu gece hepimiz mazgallı ve bu şekilde muhakeme yürütme - Delikanlı sordu : 
durd~gunu bana haber vermketi. bana geldi ve Fransızın ışığı söndür- ne kadar hayranlık be::ılcdiğimi bi - odada iken bana 'IÜpheli ~üpheli sine karşı güldü: - G id ip onunla konuştunuz mu 
Bu 1 1 de ~sta~ıkla yaptı. · , müş olduğunu söyledi. Odamda on ' leınezsiniz. bakıyordu. Bakışlarından bunu an. - Sevgili dostum Phil, bu sefer Genç kız cevab verdi. 

- yanı, ".ıkontun mazgallı o - beş dakika knlıp bekledim. Onun - Büyük bir tehlikeye atılmı§ lamak kolayca kabil oluyordu. He- tıpkı bir Sherlock Holmes veya o - - Hayır, dönüşte onun yanın 
~aya gıtmesını kasdediyorsunu:.ı: de- iyice uyumasını istiyordum. Bu şe • olmuyordum ki ... Babam d' Aren • le, sizin odaya girdiğim zaman ~zi. nun kadar şöhrı-t kazanmamakla gitmedim. Odama çekilip yattım v 
g 1 mı? . · ~. . . . kilde ihtiyatkar hareket ettiğime ne'in ve arkadaşlarınııı pek fazla l d' Arenne'in cesedi döşeme üzerine beraber ona rakib olıtn polis hafiye. bir müddet yatağımın içinde kita 

- Oraya gıttıgını bılmıY_ordum . inanıyordum. On be$ dakika sonra içki içtiklerini söylemişti. Böyle ol - j nasıl serilmie İse öylece yere yatmış lerine benzer bir şekilde hareket et- okudum. Bu okuma, her zaman 
- !'Jaııl? J?em~k Vı!rn:ıtun çıktım ve oraya gic.im. makla beraber, daha odaya girer ve Mösyö Verity'yi de sizin üzeri- ti, dedi. bir adetimdir. Her akşam yatağım 

ma.zgallı ~da~a gıtmege mc~bur ol- :- Durunuz biraz. Saatin kaç ol- ginnez, odada kimse olmad·ğını ~ize doğru abanmış gorunce içime Sonra mevzuu biraz değiştirmek girince biraz gazete veya ıesimli bi 
dugunu bılmıyordunuz? Mı.: . Dean dugunun burada biiyük ehemmiyeti tahmin etmiştim; Vikontun, Bcrg tuhaf bir korku girdi ve kendimi istiyormuş gibi: mecmuanın sayfalarını karıştırma 
ıle V ı~ontu~ randevu •. ver~ı~ı .2~ • vardır. Saat bir buçuk idi değil mi~ veya öbür adamlardan biıile kaldı- kurtarmanın yolunu, ancak oıadan - Fakat bu anda babanız nere- . dan veya bir kitab okumadan gö 
man sız k.orıdorda de~I mı ıdını:.ı:~ - Evet. 1 ğını zannettim. Meşin çantayı bul- sıvı$makla buldum. Bu hareketim de idi? Her halde yatmnğa gitme. 

1 

züme uyku girmez. Biraz okuduk 
Flora nayret eder hır tavırla ba- - Benden evvel mi gül fidanlı- dum. Fakat içinden ancak birkaç ~iki aizin de tu'hafınıza gitmiştir. mişti. Zira onu çok daha sonra ko- tan 90nra mumu aöndürdüm. O at 

tını eğdi: , •. ğından geçtiniz.. fİmendifer tarifesi ve resimli gazete Belki de Mösyö Verity'yin yerinde ridorda sizinle beraber gördük. Yü rada babamın odasının pencereler 
- Ben d Arenne ın mazgallı o - - Zannedenm. çıktı. Cüzdan oradan kaybolmuştu.! olmıyan şüphelerini büsbütün artır- zü sapsan idi ve yorgun balcıılarile hila aydınlıktı. Bunu görünce ••. 

~aya gittiğin~~_ •ize ~astlamış oldu • - Duncan n~ oldu> D' Aren~'in, cüzdanı lcendi yanına mı~tır. Sizin, tıpkı d' Arenne'in ce- bizi süzüyordu. Siz de onun koltu- Genç ıözlerine binz fat1la ver 
ırum zaman ogrenclım. - O da benım yanımda ırelmek almıt olduğunu hültmettim. Böylo aedi Kibi yere uzanmanız ve Mösyö iuna girmİttiniz. Bütün bunlar olup aonraı 
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nldank • ~eY:~r~ S P O R 

bugün üçlü paktı • • ıu se en ses . 
imza et_mesi yapılan yem mzamname (B:~~~~·~.ı~ü.ı 2'.·~It~;~:r~~i~ t~:~=~~~e~::::ı~ 
beki eniyor <n.carafl 1 

ieci -~' durumlan1e deuı;.~ :aurc;ıe b~a~:: duru1!1~ hakkında bir 1'onferan• de. b_ulunduğu içi!1 Senusi tari- Ad anada yapılacak 
. t dereceai mutedıl ola- dar .o~caklard~r. tı ay a r_ vermı,ur. k.annın ve dolayıs:ıle ScbUSİ ba§· 

fBılŞ'a:nfı 1 ın~ıw s:ı~rıı~a) rınde h:s:r.~caklıjuıın ~hammül e- tün ııı;ıler ısıhllı muayeneye la~ tu- Halk bu konferans·n mevzuu il_e l~>:_hinin . merkeı.i idi. B_u~aaı Türkiye ~~ .. ı\itet '111 

~nya ile 11ı9kt yann oılt:y;ın ırnza 1 ~"· ~ k bir raddeye çıkmaması tulacaklard~r. d • kva çok yakından alatc.adar <>lmu§, halı- hilahaıe ltalyanların tebdıdıne kaları ro Nisanda .Adanada ya,ıla edılC<:ektir. i ~1.lemıy~İ ti i tedbirler alınacaktır. 1ı yc~ennde te avı ztmı . v~ bm verdiği izahlara karşı derin bir uiradığı zabıan Senusilcrin mcr caktır. Bölge gü~ ıajanlaiı tarafı ~abineddci münhal nezaretlere j ıçıl senk e. daimi eurette temiz ttt-: l 91hhi tennt bu~und~ kn az ~O .:C: beyce.anla mukabele eaerek şeref 1 kc:.d 200 K1tı. cJahia c:enubda dan lstanbul takımı l\l auretle t 
:Yeo.ı na.ıırlar ~~ cdilmiftir. •.:; s~hi ıact~ra uygun kafi çalıştırılan YU er e 

0 
tor u n ve istiklal mücadeleıinde ~illi. ~- 1 Kufr~ 'a~nsınn nnkled!l~i:ıti. • hit edilmi§tir: . . . 

İnsiliz notası tu_laı.; ' bulundurulacaktır. durulacaktır. . . fin emir ve kumandaaında ıstenıldı- İngılız Nıl ordusu Sıdı Bnrraıu Çakır Ahmed, Halıl, Bekir, F 
K"hire, 24 (A.A.) - Roytet: nu~ta.rd~ su .. d'"kl ri iı1lcr kendile- Devamlı ?l.arak ç~ıştırılal 1~ ği gibi can ve m1tlını fedadan ula savaşında İtalyan ordusunu boza - Adnan, İsmail. Çoban Mchmed 
lngiltcrenin Bclgrad elçişi Yu- l~~enn .gor u e r verecek ma- sayısı 500 kışıdc? _yu a.n ° an ıt çekinmiyece~ini tebarüz ettirnuı:tir. rak l>unun bakiye~rini ve geriler. Ahmed Samaunlu. 

1°alav hükUınetine tcwdi ettiii bir rine aıd elbJııel_:re zara ahibleri işçi- yerlerinde 100 k11ıye bık yatak he- Hatib sözünü her türlü vatan müca. deki kımnlarını sıra ite So11um, Kafileyi S.cl d ve Saim götür 
ııotada efkarı umumiycnin tezahür biyette işe, mukjsed.s sabile hastaneler .a~ıla~a tır. • . , delesinde daima ön safı işgal etm• Bardia, Tobrıı.'k ve Dertta 6ftbil yo- cektir. 
eden kanaati karşısında Yugoılav: lere elbi5C verec:e er 

1~· ti •aca göre lş yerlerind~ ~ılcnn emnıye~m olan Tokadlıların, vatanımıza karfl lile takib, imha ve 6ir etmekle İstanbuldan dört hakem de 
Yanın mazisine ihanet cdiJmemesinı fşçi :ikametgahla~~· ih ~ k w ta.. ve yangın tehlıkesıne kar~ı her tur• tecavüz edenlere laz1m ıelen tokad- m~şgul olduğu sırada sahilden çok müru-bakala a ıllunacaktn. iıteıni tir. bekar ifçiler için .mlıteh r dgu~- lü tedbirler alınacakt!r.. . . k lan indirmek hususunda ders alma- lUaklarda ve içerilerde bulunan Güreş federasyonu müsabukala 

_Kahircdelti resmi lngiliz mahfe!- Ti haı:i umum1 _b~a ar a ın. c •. 1 Bundan sonra ycnı 
1
hir

1 
ıı ybn ~- ya ihtiyacı olmadığını söyliyerek bi- Cağabub kalesi ve içindeki. fıalyan için büvük bir hazırlık yapmaktadır lerı, İngiliz hükumetinin Yugoslav- hud ailelerile bırlıkte oturan ılÇl jre racak veya a~~ca~ 0 an.~~: u nı- tirmiştir. garnizonu zırhl o.tomobıllcrden Tecriibestt !f!•rt>şc"IC1" arasındaki 

~Ya nıüteaddid defa ve gayet açık mahsus müstakil evler,. apartıman ar zamııamede go~tcnlen butu.n ted. ı · f{uidareUde mürekkeb bir ln,fliz keş\f nuilre • müsabakalar 
bir ıclu1de müracaatta bulunarak ,eklinde in§8 edilceektır. A . birlere uygun .bı_r tarzda. tesıs . ede- Kırldareli, 24 (AA.) - Parti 1 t::.l La ra.md.an adece gözetlen ~ Gureş ajanlığından: 30 Mart Pa ~0tnanya ile Bulgaristanın takib et: B kir i~ilere mahsus umumı bi- ceklcrdir. E~kı ış ycr1erı .. t~ bı1r .yı) umumi idare heyeti ıau.ındnn Ma- nıckle iktifa ~dilınişti. Bu sebeble 2ar günü Fntihte güreş klübü sal tı~Icri yolu tuttuğu takdirdt" haya!ı 1 nala:$.. i;çilcr arasında ~ekur .. ~~- ' içinde b.u nızamn~~e hu. um erme 1 Taş mcb'u!IU Hasan Reşid Tankut bazı 1talyan aubay ve erleri kaleden nunda tecrübesiz !f:.ireşçiler Arası ~r. hata işlemiş olacağını v~ ~en~ı- dınlarla 18 yaşından aşagı kuçuk uygun ~ır. hale getınlecektır. ._ dün Halkevi talonunda aal?n ~~ çıkarak Cidnby~ veyahud Ocıla. u- da Greko-Rumen, burgu, aalto m' 
sanı Alnıan)'a 51e beraber yurumege klar varsa bunlar ayrı yerlerde Yenı nıznmname .. 1 7 Mayıs kt.~n bahçeyi dolduran binlerce dınleyıcı zerindcıı kattna.ga teıebbOs ctftıış • t sabıkası yapılacaktır. Tartı 11 de 
ıtıecbur edecek bir •nla§ma yapa- tocu dırılacakl~rdır. hinden itibaren mer ıyet mev nne ôniindc dünya ahvali mevzulu kon- !erse de bunlann y:alıba çoğu, ya saat 12 ye kadardır. Müsnbakala 
cak olursa bu hareketinden do~Y~ alın . 1 · de s4ari ve mesleki has-1-girecektir. . . fcramıını vermiştir. Hatib hududla- lngıli.ı: ke~ıl ~o um lAtafında11 ya .. , 13 le ba$1ıyacaiktrr. Hakem namzed 
!Uçbir zaman mazu:- görmiy:cegını 1 ~!yer krı~1 her ne'\~ tedbirler a-1 Devlet, vilayet ve beledı~elenn rımııa gcJcn tehlikr.yi i .. rtıt ve kalanrmt voyahud adı geç-en aon Jerinin bulunmaları mecburidir. tin 
ihsas ey)emif olduğunu bildınnek- ;a 

1 

aka h İalar yemekhaneler, ya- bilumum mhhat, fen ve tef.tiş . tEı~ Mihver devletlerinin hakiki makaad iki mevkiin de, ıllinaaz.ınin 1>uku • ı ~ilo tolerans vardır. ... 
tedirler. ınaca ' e k ·temiz tutulacak, sık kilit.ile zabıta, kend~lerine aı? ışler ve gayelerini tasrih ederek Misakı tundan sonra, Jngılizler tarafından MukaveırelÇİ Hüseyin 

Belgrad 2 .ıf (A.A.) - Royter taldıaneler. çko t 1lar yapılacaktır. 1 hususunda, iş yerlennde teftit ve MiUi ile çizilmiş toprllklaruıııtdan işgalı ü:ıerine, susuı çöllerde tnah • 
. • k mı on ro k b . Ed' 'd• l•nsı bildiriyor: b sı umu .. .. .. ari hastalıkların kontrollar yapar en, .u. nızar;nnam.e bir karıfına ve mubuldea iııtiklali· ı volmuJiaraır. ırneye g fJOf 

Rondal Campbetl'in bu .... saba J Uiz.um gorulur~e s b yiye- hükümlerine riuyct e~lıp edılmedı-. ! mize vuku bulacak vn hı;;r teca\ üze Her ne ise, lngıliz Nil ordusu • 
Yugoslav hükfmıetine verdıgı nota- zuhuruna ııcbebı} c~ vereni . azdı arf gın~· ı· de tetkik edecekler, ve ayltın bütün milletçe çelik hir kütle halin. hUn Muır Lıbya h\lduclutıu aeçtiil Yt'rli antrenörluimitden ınuka-d cıd 1 • · 1ş yer crın e s . d · 1 · k ı ,,., • r<d· da iki mcmlelcet arasın a geçen cek maa e ennın . k · hareketler görürlcrie ış aırc enne de karşılaruağa hllzır bulut1duğumu· Üirinciıdinun ortalarındnn itibaren veınet C>şucusu nııscyın r.. ırnt h b l · d") · olan • "h)•L· mened1lece tır kl d' L b l t ...... _ ı t tt!... d'l · ti" H" ar eanaaında tem ıır e 

1 mıı ve ıstı aıu . • . ·ı · · hM malfmıat verece er ır. tu söylemiştir. dati in bu söz eri bit nevi muhasaraoa htılUtıan Ve ed-- mm HKas na aJ&" e ı mış r. use• dostluğa işaret cdiJdjkten ~onta _Yu. Müe&sesc sahıblen ışç~n 81 

• . • • halk tanıfındarı -. hı;~ı,.ıtıı sadnfarı nuna kadar mukavemet ve sebat et- yİn, şimdiye kadar !s~anbul mınta• 
goalavyamn bita~a.flıl: e:~~se~nde _ Ofi ajansı Hırvat mu_avin! _Dr ... "..rovıç ~stıfa ile kar~ıhmnıı~ ve al~ı~anm.ı~t~r. H~- ıntsi için MnısolınıdM emir aldılı l lt.asıı\da ça~ıtma~tll ıdı. 'Oeıl~ atl~ ansızın vukua ~etırılen. dcgışıklı.kten ! . ~e~ne,. 24 (A.A.) j etmek ihtımalııu duşunmcmışler- tib bundan sonra Mıllı ~~ımıa in~· rivayet. olunan Uıgıü.ıub nıhnyef .. l~: tnTtb:~ y~ı \rıibf,.'1i'ıde muvaffakı~ dolayı hayret ızhar edılmektedı.r.. bıldmyor. . • h kk d dir. nünden daha evvel de aezılen tehlı. gUi;ı;Jerın 2U ıv1nrt Perııembe gunu l yet dılerız. 

Notacı-, Yugoslav hülrumet:n:~· ı Yugoılavya vazıyctı l a ın v~ Bu.nun hilfıfındaki bütlın ~ab~r keyi karşlamak için ci:mhuriyet hü- b•ıhyan oıddi tnyik.leri liztırirı bü· --------.... 
~ğcr bu siyasetin mazu~ görüleeegı- birbirini dıakz~den haber er~. r~~. ler Yu~oslavyanın komşular!le ı- kOmetince alınan tcdl.:ıitl<rri ve İn- ylık bit nıuhu~hcı ô~ihadatt "" fazla ResmJ feb ı · ""'ı 
~· 2annedivona, aldanmakta oldu- men ..... d·~· noktala< kat' "' ' dama eİtiği iyi münascbollen boz- gilt•« ile aktolunatt ittifak·• lllzum kan d6kUlmoden ...... Cum• günü ıg er 
gu i16vc olunmaktadır. gö.ıükmektedır: k b. . Al mak iÇin işae cdılmışlcrdır. ve isabetini derin !>ı~ vutuhla anla- tcsiıffl olttH.ı~ ve bu aurctle blıtün j ~ " . . r d ) 

Paktın ~,.kli .. . l - Belgrad, " _ınesı ma:r~~ Alman cl-çiliğ i önünde nüma • tarak çok sevdiğimiz &ulhu ihltıl c. Hınga:ti eyı.leti halyıınlatalan te • . . < •• rı " mcı. ır.a~ a. a 
Londra. 24 (AA.) - Muatalul ile bir siyasi vesıka unzasına k işl a ıldığı hakkındaki haber deceklere karşı na:oıl cevab v~reee- :rrıiz!enthiıtir. etn.uştır •.. Berlının muhtclıf ın~h~lle. Fransız ajansı bildirhror: I \'ermistir ve Al?71nlar da bu ta~;ı ~ ~~ıJ' ~u.ı;oslavlar hem de Al A, ğimizi de tebarüz ettirmiştir. Dinle- Şimdı Jngilizlcr, Bingaz.i, Gdab- lenne yuksekten ya~ın ve ınfilak 

. Cazetı-ler. lınan son haberlere yegane nazarı Aıtı~ara. alııja;a a. r:anlar tarafından yalanlanmak· , yieilerin her an co~kun ve heyecanlı ya ve Ocıla mevk.ilcrinı garbe karşı bombaları atılmıştır. Bombalar ba: 
PÖ~~~ Yugoslav bunrnn!nın • devam dise olara~ telakk~ e~yor a ~kkınd~ tadır. teıahUratı içinde hıuib. k.tıhra_m~-~ v.e Cutarak ve bu yerlerın nr~larında zı mahallelerde çatı a,rnl~rında yan_ 
t-ttırrıni ve rfkan umumıyen';!' cm1~~: Mihvenn noktaı nAazarı hl ü-{ Prens Pole çekilen telgraflar fedakar ordumuzla mıllı bırlıgımı- taııklı veya zırhlı otomobıllı dev - omlar çıkarmıştır, .,Au:.crı basar vu 
h ·Ji bir teslimiy~te karşı gostu~ıgı iyi mah'.'ımat alması lazı?1 ge b duT Auckland 24 (A.A.) - Ekse - %in tim alı ola;ı nuyuk Şcfınıızle riye kn'e.latı gezdırcrek 11:nrbe karoı ı kubulmab~ştn . S!g'!~~la~.ın .Jı ınd_ 
tnuhnlcfct1n hafta sonunda arttıgını 1 şahidlerin mütaleası J§.\e S f d. risi Hırvatlardan mürekkeb olan yenilmez bir millet olduğumuzu söy. tedafüi bir cephe almış görünüyor- b1:unan rkaç sıvı o muı;, bazı sı-
tPh r ;z etıirivorlar. h" ı cıBukarester Tagehl1att>> 

1 
eh b

0

• ~av: Y.""'nı' Zelandadaki Yugo lavlar lemiş ve sözlcriııe 11 ü!'kün çelik göğ- )at. Bb vaziyet ortlıırın 1 rablus e • vı 0e~. yara anAmkıtdtır .• d d·· .. .
1 B b h "f d'I çok mü ım k z ıb Berin mu a ırı "' -~ f I k ı l . L he! h i b. hare uşman, · rnız e u uru en . u sa n ı ~a e ı t"n. • d çı an o nın . B d - kral naibi Prens Paul'e bir t elgriıU süne çarpan ka a mut o a parça a- ya etint ~ntgı r nrtg . ır - d" d b k ~ t yY d h hır hadi .. cereyan t"trnıl\tır. O a aNeue Zurchcr Zeıtung» un .. u a 1 . k Milh'v t aneUe 1 kbr İsteyen dcneyebilit, çüm- ketten şimdilik vazgeçmııı olduk - ort nvc~ ~n a~ a • a are '8:. a 

birinci kısmı bugi.in neşredileyek o. pe.ştedek:i muharriri hep bu mutale- ~nde~e asını ıs:::ıa ~eb et - k~~Je ~on venni~tir. Bn konferans hırını ~österir. Zaten ot adn sıcak ı faf b etd-! tır. 6. ~iman tnyyaresı us
lan ve Almnnva tnr~f~ndıı~ ug;- ada bulunuyorlar. . h b•' . ·tı rd?ymT lgrafta deniliyor k i : 1 muhitte çok derin tcaitlet bırakmı1-ı mevsim başlamıştır ve yazın askeri er.ne olnmemıııtır. . .... 
lavvaya yapılan tc-klıfın Tım:ıı. • Bu sonuncu gazetenın mu a ın lınl.$ e 

1
;· e 'st'kl "l ve ere- ] ı harekat düşünülmiyecek kndnr güç- taly ıl tebhgı zAte .. inin B ... hrnddaH muhabnı ta- j diyor ki: Yugos mvyanın .1 .ı a tır. B l d .• 

raf1odan hüliiııa edilerek verilrni~ Belgradın üçlü pakta iltihakı ar~ ı fini korumanız~ ı.stı~oru~- -•l B 1 24 o(Au A } - Bingöı tür.B 1 b b lngilız Nil or • Roma, 24 (A,A.) -. ltalyan or-1 d T kl"f" y · mahrC!Ill • d .. . t' · cccg"i y slavyamn vazıyetı ve ~vy- er ~ o u, • • · ununa era er l , k .h 
29

0 oması ır. e ı ın ı ·ıncı . tık hiçbir şeyın e-gış ıremıy . 1 ugo . d t . b' F "d Fi~Yi ile Parti mü- d s· . . zaptından soma duan umumı ·nnugu ının nu-brunını dde etmek i~in sarfcdılen b' · k' d·r Anglo-Sakson dıp- Dün akşamkı Ra yo gaze esm- ı m e usu en un , j> h . A usu ıngzamın{ h1 • M 1 t hl""". 
Rnyrct bir nellice \•ermemiştir . Birin. ır e~r! va 

1 1 
• te ebbüsler den: To raklarından ecnebi klllY - fetti§i Tekirdağ .meh usu_ ' 3 !'1' - bütün Şubat zar ında ve ~tta art mar~ ı e ıgı . . . . v 

ci kısım u hükümlrri ihtiva etmek- :;:ı;ıası~ıne ha~~f~l~;:._:tini ~~ğiştire- vetlerin P ~eçmemesi şartilc Yuı;ıçıs! palt dün oc:hrimızc ~el~ı~leldır. d iç.inde Cn~btrnblusuna. ?ogru1': s - ı ·-~~na~: cepheıııık~c ış~:~a ~~=: 
tedir: gra ın , So etler tarafındnn Üç Öğleden sonra Partı 118. onun a kdri harekata devam ıçın "a ıL ve mu ım ır feY !.u .. ur. . . 

Esas üçlü pal tın biiti.in vecı'bcle- me2. _ Yugoslavya da pakta iltiha. ~Uv~p~~ ilt~kı tal'!İyc edildiği· rop]anmıı olan Jt.la~alık)dbı~ hab1.k imkana malikti; 
1
lak?t Alma.nlank~ rımıLiz!,_ Pr~v1~ze ııssdunddekı .ta1 hlcı.mat~ · · ·r k. mecburiyeti olmamaJ. ' . . ·"d et kütlesi önünde \'erm:~ o ugu ır Roma~dan Bu garıstana ınme ve &;SUrı ın.ıanm a eınır eroıı o Tını ı a etme .. 1·· pakta 1 kn muhalefet vardn . ne daır verılen haber teeyjlU b '- f t Bı"ngöl meb\ısu Feri- b radan Yugoslavyayı da taZJık lan dıiıman gonıilermi bombardı-.. t·ı v <>'Oslavyanın uç u 1 N Zu--l. z "t """Z te- . . '\I h . SovYctler u • ıı:on ernns a Vd u ' k . . o· ~ l . 

. a_r 
1 

c 
1 

u,. .. {f eue n.;.ner .e~ ~n~.J) ~- e memı~tır. 1~1Rf\ az.ı ... . . 1 dun rıkri, karşıeındn bulunulan ederek Yunan topraklarına Eflrme man otmışleıdır. ıger tayyare erı-ıltıhakı. h d dları ve top SJl'tlll Belitrad muhRbm §oyle yazı· lhnberı tckzıb de etmemısler~ır. 1 d" ya vaziyetini i7.ah eylcmiıı ve p!Anları yüz gösterdiği için Jngiliz. rniz, duşmanın on birinci ordu cep. Yugos)a,ya.nın . u J· . y os- yor: . ı Diğer taraftan Sovvet usva T~nk milletinin ba .. tn Milli Sef İnö. ler artık Sircmai'kanın zapt \C mu- hCtrindeki mevzilerini Ye barnkala-takları garanti cdıl~~;lır.. u: ve MuKa.lefet bılh~ssa ~t~ lahfel- haftalık siyasi icmalinde Yugos - ~r lduğu halde yurduna ve i"tikla- hafa:.1aaile iktila ederek, Nil ordu- nnı bombardınun etmiıferdir. Diit-lavyanın hududları egışm~yech si Jeıindeclır: Bu vazıyet 1 
vere tet-,lavyadan lbah tmcmiştir. . ru 0 ıkarı;ı tevcih edilecek herhangi aonu Almanların Saİkanlarda muh. man tayyareleri

1 

Devoli üzerine bir 
Üçlü pakta dahil d_evlet!e~n . ep rilü mesaı taraftarı ol~n Hırv.atl.a~la Ayni icmalde gÖZ<! çaruan dığcr h~e h ekeli en !ılddetll blr surette tenı:ı ilerlemeler.ine karşı kullanıl- a~ın )'apmışlardn • .lwcı tnyvnrcJeri
Rarantiye riayet edılmesını t~~ ... c~ Sırhlar arasında nlok~aı nazar ih~f- bir nokta da. SovyctlE'rin İnıgil~e- l 

1
/r l:~ağa kar.:r vermi, hulundu-ı mak üzere, şlmdl Afrikndan çekmiş mız tarafından ya\:al.ır.an Hurricane 

deceklcrdir. Yugoslav .~opdrn l tr farını tekrar cbanknn ırdmıştır.b' ka-t ,reden sempati ile bahsetın<>leridıt.; • arşı kaydeylen1i~ttt. vd müuaıtib bir yerde toplamış bu- tipindeki iki tayvan~ düşürülmüş, 
i" ı · · k . d en bütun ev e - , . t anayasa a ımın an ır a S h 1 et gunu ... k b"tün f . . b" • d ıc .u pn ·tı ımz~ ~ . kabili te- ::ı:ıye .. A . oıvyct radyosu. a. en cereyan . Hatib ~ötlerini bttmr,. en u lutıuyor ar. aynı tıpten ır tayyare . e tayya~e len~ ordulnrı ıçın gayrı I daha ?1ugwk nıahıyet almak~adır. mekt~ olan Atlantık mu.ha.rebesı m]JJet <? Millt $ef~ ve İurk ordusu- Bu ordunun, eski kuvvet1ne il.A- d:ifi topları taraf·nl"!an ısklit edıL 
cavıız olacaktır. . eden Filhakıka Hırvatlar ~admd.ınaH !barak~ hakkında . !funları söylemı$~ır: k:r•ı duyulan sarsılnuz .inancı veten hangi ve ne miktar yeni kuv- ıtıiştlr. Y ı · pakh unza k B Maçeke aı ır. a u 

1 
G'· üldUw.. h"l A"""' ı''·a na " l ll ftı"rm• ve · · · · b"I · d k''" l V l d • ugoıı a"ya, • hareket verme · · b ·· k'. - oı gu veç ı e ,.,.,r " b' defl'l daha te?Jar :z: e •etlerle takvıyc edıld ıgını ı emıyo- Malta a aın n a ctta enız 

devletlerin ınü teıek aks_!'erlı d 13• _ başvekil B. ~~v~t~ovıdç. d ugukn u ıartık bu mec;~ı~ ile cidni surc•tte 1 bır .. l n' halkın i·ten ve coşkun ruz· fakat Bingazide bırakılması 2.A· üsstl mükerteren Almnn hava kav-ı, - . 'd hü ·um er e.n 1 'k - l"k 1ımınoe e cmo ra• 1~k d , k B u soz e ~ ' ı . k I nıec unyctıne aı I dı tator u · re b .. 1 k 1 S b a tt a ar oıma tadır. u mt1 - h" !erile kuşılanmıştır. rud olan kcıvvetleı çlKlı tan &6nl'1l vctlcrine mcnsub &ayyiıreler tara ın-t. d'l k . • • 1 rine ag ı ·a an ır par. len· d 1 ·ııe 1...ı.. d . tezıı ur 1 k 1 b b d d'l ' . +. ısna. c. ı ece tır_. . . n hüküm- ~ı an .a~~.e · • , ın w? ngı .. re <:uın " netıce •, • bu ordunun uvveti ~ene, )''en g~- dan om ar ıman e ı mıtfjr. ou Cızlı tutulmak ı .. tenıle tisi bırlıRıne tAbıdrr: lcneccgınden etıllhe Yoktur.. ''TU k·ye cıdd"'ı len .... ır aıarla bırlıkte, tilktlbetı .3-4 tayyarelere hnlyun ve Alman avcı le d l d • r.d.~- ........ ..,.t"e muarız; ••••• ,, ......... ,,,.,. ..... , •• ,.,., • .,., .... ,,...... r 1 d J 2 hl k -"-1 1 . ( k t t kt 'd" r e şun nr ır · l ın ı:.nuu • u n ._ .. " piya e ve - zır ı ve mc aıu&. tayyare crı re a a e me e ı ı. 
Harbden sonra, Yugos f vyan i Kahire 24 (A.A.) · Yuıro~Jav- 1 R A D y O 1 ıümenden ibaret olması iktiz eder. Fazla o~ırak limdndaki tahkimat 

Akdeniz için besl«:diği aın~ae~ y~:- yadaki resmi İr.;giliz m~h~<'llerin- 1 1 end·ıselerden Almtmlönh Yunatıııflahn lfllirtuz- 1 ift- brr nııu:ot d~p~lit.ıfUl, bir ktuva-
Avrupa prcnsiplerıne tcvfi kl r- den gelen son haberler.but~n mem ( 8 .UA !5 ll Jtn lan halinde bu örduttüh Yurılıııl löp. z:(jre, bOyUk haetrtıdt! iki \le ott11 hı-
Inamile nazar\ itibaTB almaca a lekette efkarı un;umıycnın Al - 8: Saat ayarı, sm:. Ajans haberle- k .. rt ld raklatıı'ta (ıkthalfl, bita:z geç bir ha- dthde ~lr vapul"ll trlUtcadclid isabet-
dır. 1 a manya ile hcıtıangı bır muahede rl 818. Ha'ftt müz.'k tPl) &.45· "/~ U U U reket olttı~kla betaber, Yuhan or • ler vakı olmuŞtar. At•lfu\ bonıbaler, 

Protokol mucibince Yu~~s avY._ 'rnzalanmasma k~r~ı rnt"V'Cuci a - m~k · 1~ 12.ao: Saat ~;an ]2 33; '' dtıuna fe~kalftde luyttıdtli bit )at- bi.l.>·i.ık t,~ı:;ta it'fi. B{r' hava muhttre· haıb ve sıhhiye mnlzemesınm l ; \•htarhğın gittıkç<' kuvvetlen. - 'I'ilrilee p1Wa.T l2 50 · Ajans' hıtbot- cea.&amfı ı i•ci ••>-fada) dtm dlduktaıt ba§ka Mubin Yuııa - beslnde haftan itvr.ı t6yyı111eleri, lt!lt 
ınaldcn cenuba doğru _başl~~sa.aı.İ; ~kte oldu.ğ\ınu ~~tel"n!t-.lct~dır. 1 ıerı, iıos Ttirk<;e ~War, ıa.20: Ka. kanlardaki hnre'ketJerlndtln fi!U~ -ı nistanda uııtmıtaına •ebcb ve ülk O· ı •atrhlı dört dil man tayyate-airıl db-
tniryollanndan geç.cnesıne ek ve- BiS'ı~ orclu bu fı~ırdcdı:. MCl\f'w jrlflk müzik (PJ,), ıa: SeM n-mrı, ~ olan Rusvati\n vaziYl!t!na: lur. . . ~ürJ'r'ıUşf~tdir. 
~decdc. ve bu naldıyatı k~~lik o-' zuubmtS oldu~u şekılde bh anı.aş: 18.03: Cazband ('Pl.). 18 30• Konu mn., bir değişik! ik alameti olar::ılt ıfo:ı 1 Bu lttgili2 örduiUntin pmdıden $imali Afrlbdn Alıttnrılarıtı ttıo. 
Ya kontrol etmek: hak.lcına 1 manın Yu~o_:"lav menföntlerm~ 18.46: Çiftçinin ıaa&i, ıo: &.ıı ve tel f sut:müslerdir. Fakat umu~i,fct ltı: mesela Selanlğ'1 qıkurılınnk Yunan tötlU kıtaatıtiıtı Sırt~ çöllinün ~e~ar lanııyncnkıır. . raklarında mugavir oı~1;1gu t>ek _haklı olara l biıl~i kameri, 1930: Saat ~yarı '1e,bari1e tn.ıgiliı nuıhfcll~l'lnın utttu 1 orduırunun fatı1ftds._bif rtt v~~ tut • latında hatek§t iettl e'tdklctl ı?3ı'ül• 

. Yugoslavy~ ken~ı top nk faali- tebarüz. ett~rılmektedır. • • ajans ha.ber~rl, 10.4.5: Zirna.t t.akvı - nti teJfikkisl şudur: Mosko~•:ı, ~l· ıno't h.u~u&anda mus~r11a~. gos~er : 1 mU tUY. Mıh\'er alAcy.hındc ~ apılac ı Kahme buhranı bitti ni mi, UUiO: M~llr şa.rllOar, :ıo.J'ö. manya llc her tth'IU ihtilfıft:rn ıç• ~m-~n .~aı .. sebebi şuphesız kı Alman hAvıi kuvv~tll'ıinı! ntena. 
Yctlere munı 0.la~~ktır. i •atını AL Belgrad 24 (A.A.) - Stefa j Radyo gazetesi, 20.-45: Radyo r,alon , tin::ıb volunda bugüne ka?aı:. aldı- sıt~s!dır; çun~u gerek bu ordu ~~ 1;uJJ mflfte-.ı:elet, Sl~enrıi!.tcı ıtıotlwlü 

Yugoslav mıllı J~tısad > k o- ·ansından: . . orte3trası 21.30: Konuşma, 2J 4!1: ğı \ ' aziycti değiştirecek lııçbır şey fngılız Akdenız donanması, bu ı~ı nakil vasıtalnr•nııı bulundukları 
rnan iktısadi sistemıle hem:ı~rcn la] Kabine azaları arasmdakı ~ad~t Meydan fıisıı, 22.30: Saat ayan, rıtnns yapmıyacaktır. yaptnağa çoktan hazırdırlar; fak.al mt'rkezletl h6tnl1Atdırrum etıhişkr 
laook ş<kilde .. ı.h cdech b' '. un- n içtimai muavenet V• ha~';.- ''"~rloti; - ........ Dans .. tı..ı., ç k • b Maraf kaynak- ,, ...... nı.ı.,, Almonl•··· Yun••r •• nriualy&• •totln• tuhnu,lud... 

nmes gnzete11inın mu a ın ş ı a ]arının tayin ile bu sa ı-ı(PJ.) ha o tmıh ~; t hu 11okhı.i na. tarut taarruz için bir &ebeb ve yesı e Egede avcı tıiyvfitelıfritüii, Gftid 
lar, ilave etmektedir: ı . ·ın nazır ennistir. - --- - - , ı:a re~ ad k mahiyettedir 1 vdrttıemck içindir: belki de utı- adasındaki bir dütnn6tı ba'Va Ü4sünü Yımanistan bu madd~te- ta~a amir İkovic içtimai m~ - r " ;:;1 

h ~vı 1 e c7etı Ahnanyn Yu ~ ni•tAn böyle düşünüp Almanlar. '!n bonlbıitdnnan cfderek yerde bulu. 
lllcnfaatJerine mugayir a . ı g niJi!mıt . Oaslav Nfktt~ A k bo 1 . a er ere l(or • • k . '. . l cvvt:l İngiliz kara kuvvetlcnnın naıt bir tayyarede yar.gın c;ıkarmı§-
dir. Çünkü bu maddel~rin tı:ık...ı I 1 v~net. natz ar.trl~~na t:ıyin edil • ı f"'.n a ra rs 3 '91 n~nıstnnı voll ~et~ım~. ış~rı 'ı - gelmelerini istememektedir. . • ı l8t ve difef bit çök tayaytcl<!tİ ha-
ile Yu . t ın hir düşmanına as· vıç zırna n . --· .. ·-- ı:ı yaya bırakara en ı or u arı- F'iliıa~ka fngiliz kuv\ etJerının ar ~ tnw.latd t 
lcer· "d;

18 

an . edilmektedir.Çok mişlerdir. K t ntinr11rtc is-- W.S/194ıl açılış - kapanış fınf.Illrı ln1 en kısa bi · zamanda Boğazları S 
1
A •w çıkmaları bir Alman_ Yu- 5 ~ ... u~aAltd • d. Al kısaı hy~r m t~~ın'\iunaniatanın key-t Adllve ~a1.1n tosa · Jtutmak üzere 'I'üı-kiye \izt>rin ~ sal c:an~~İni arltk vazg.ıçlla:mez bir ,~r 

1 
b"f:~ eh lh~tid tkıryt~· ırr ı:.ma~a L onlar '.& <ttMlı aJrnış JT ÇEKLER w • •• •• .. • n nan h . d re erı, a tı lıi föli Mmıli ') ı:rıi' tiyeti, B l ada bit clduaJSSY ıtı.rasmı 'fi"•· t 12 :JO dıt w•min et- dlJ'J); agı d~ı'Aı.ışlw-. u tasav- hale getirir. Fakat da a zıya e o. . .. b t la d" 

'bi)d· e.ar · · ar edilmek,ediT. fi-c nazır sa.a •· - Mıiıf •• ko:ı~ 1 • , vurdan haberdar olan Rusya az unu andıran bu intizar daha ne ka- sarnıç g~mı~tnı 3 ırm~ , ~ v; ut-

\' un':İi'"\ '"~~etle ltalyanlann mİld ir · .ıa;ı,; Lo•d>• ı 8l""" 5 2> i .;ok ha vali addefüği bir mm taka-'~' devam edecek) F mat ve oebeb manm b~, toc•ı•t lem'""' '"'' ha-
Adriya;;k '.ı.::.._• yolundan ••ı;meie A....,. ajan&ımn 1 

N B N'c•-Yo<t ıoo Dol"' 129 20 1 ~•• ,.akml arma, haı.,i n Y•~•lma - .. ~,...,..!<, btt Alma•! - Yunan '"'Şt \ ?";,'::1;'',t' t ? 

2 
M t 

•necbur olmadan Arnavudluk cep- BeH!rad 24 (A.A.) - D. · ' ceoevr• 100 İsvı1; P'r. 29 93 Slllı önlemek için azami şcyl yap-- harbini sonuna kadar tehir edebilse a~ 1 
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N E z L E 
Kırıkhk, Baş, 
Dif ve Adale 

ağrıları 
En seri n en kat'i fekllde 

falım kaşe 

GRİPİN 
ile geçer. 

Havalann serinledati buıün
lerde alacatınıs alt tedbir evi
nlade birkaç ORİPİN bulun • 

dunnak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lizumunda günde 3 defa al *· Ta'Jclidlerlnden samınıs Te 
her 7erde pullu kutu arını ıararla dtıeyinlL 

... ,,, 

7, 0170 J)_______. 
SAÇ SABUNU 

s .. ,,.,.,,,., "'"lıafaa,. ıçı" harllıOlnıte 

toılr>11ı l'lı kwlla"ıtla 16rec•lı•lnla. 
30 ııı: ..... ,,.,, 

Satllık Kelvinatör ve ev 

PERDE 
ft 

SAlllf E 
aylık 

Sinema ve Tiyatro 
Mecmuası. 

Çıkaran: NEYİRE ERTUÖRUL 

t NiSANDA ÇIKIYOR. ' , 
İstanbal İkinci iftis Memarlalundan: 

MüfHs Oö7.em Eneııazi Nergln Ll 

mited firketinin tonlturdatıo rntın -

kerea için alacaklılann 28-3.IH.l cu. 

KAKLiYAT-VAPVRCULUK 
Telefon: 44848 Galata Rıbhmı No. 45 Telgraf Adresi: ALSTER 

Kaıa, Deniz, ve Tuna goliyle her tarafa nakliyat 
Gideceği mahallere kadar na•l1111 muamelesi ikmll ve dotru Konıimento verilir. 

~~\PARA 
\ HAY A.T YARIŞININ 

OİREKSİYONUDUR/J 

iuani•i ailH is 11AıucAsıNoA 
fKRAMIYEl.i HESAP AÇAR 

.. ••••••••••••••••••••••••••"' ma gfinO aaat 18 da dairede harır 
~--•••••••••••••••••••••llltı. btıhinmtlan illn olunur. (3863) 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hasapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

J[lllideleı': ' f1abai, ı 'l\laJ l'fll, l !. t...... • hincitetrin taıiG.htıilld• 
,apur. 

Umumi Mecııs Azasına 
Vali ve E eledi ye Reisliğinden: 

İstanbul umumi meclisi üçünctı mtlhab devresinin, üçünctl yılı Nisan 
lçtimaının ilk in'ıkadını 1-4-941 tarihine rastlıyan Salı g!lnQ saat 14 dt 
aktedeeetinden muhterem Azanın o gün muayyen saatte umumt mecl1' 
salonunu teşrifleri rica olunur. 

Fen Memuru yetiştirmek uzere memur 
tayini hakkında ilan 

Baliye Vek&letlnden: 
ııı. 

611 HO tarih Ye tı.eo5 numaralı remıl ıar.etede mtınteflr, 17/8/940 
tacilı w 141T1 n11D1ar&lı kart.m.ameye ballı toprak tem t&lımatname. 
sinin tatbiki iÇin tetkM edilen ve edilecek olan komisyonlarda latih -
dam edilmek bere ye~rilmet çln tapu Te kadastro U. müdilrlütü 
fen tMi)ikat me'ttebinde stajları temin edıı1mek 11zere memur alına -
cakt.ır. Bu memurJ.,Jete ~ olanlardan aranan tartlar ve vesait &P
lıda aöaWilınit*. 

en. 
ATanan .. rtlar 

1 - Yatı tO dan fula olman11ıt; 
2 - .En aı ı~ 10 uncu sınıfta ~yahud bu dereceıye muMlil dlier 

bır mektebde tahsil görmii§ olmat; 
S - Hllen resmi bir dairede müstahdem Jae, infiklt iÇin muvafa

kat almı.o olmak ve aicill itibarile tendiısi~n •~tade edileceği anla -
şılmat; 

Jıı. 
Müracaat tekli 

Y\ikarıdatl ıart1arla haiz buluaan taliblerln, &.§afıda yazılı vesilta • 
!arı bir istida ile en ıeç 2Q Mayıs 1941 tarıhine kadar Malıye Veklle
tlııe d\4illi Emlllt• gönderecekleftlır. 

1 - Nıifu.s hiıV'ıyet varakası •lllı veyahud not.erce veya resmi bir 
makamca musadıdak auretit 

2 - 6 kıt'a Cototraf ıaltı buÇlk dokuz e.b'adında• 
3 - Mekteb tudikname veya ı&hadetnamesl ıaslı veya mu.saddak 
retb 
.ı - Nemurıyet.te bulu.n.muş ise tasdikli sicil karnesi veyahud bu -

lundulu meml1ri3etJer içın ayrı afn vesikalar; 
5 - Sıhhi durumunun k.öylerc:t ve her iklimde vaz;re ifa.sına elve

ri.tlı oldutuna daır bır hükUmet t aya belediye dolctorlutu raporu. 
6 - C. Mü<:kk;umumlliAinde mahkümiyeti olmadıjına. dair veaı:ka 

bttda zirine mtl<klelumumilikçe &.9dlkli meşruhat verilmeısl ld.fidh 
7 - Hü.sniihal ~tıdı; 
8 - Askerlik veaikuı ınüfus bliviyet varakasında varaa ayrıca Ls.. 

emez.• 
9 - Talib olan ıab.ı8 resmt bir dairede müstahdem be, ayrılma -

smda mahzur olmadıtına dair "fllika cta.lebe müteallik ~tida ve mer. 
butu vesikaların o daire va.sıt.asild ıönderilmesl halinde aynca muva
fakatnaıneye mahal yoktur .• 

ıo - Afalıda yazılı tekilde ta&bhüdname; ıBu taahhUdnamedeki 
müteselsil kefilın reamt dalrelerdesı veyahud tıcarl, mali veya sınai 
mUa.esıelerde müstahdem olması şarttır.• 

NOT: Bu kefaletname noterce re'sen tanzim olunacakt.u •• 
cılV• 

Taa•hüdname 
Maliye Veklletinoe toprak tevzı talimatnamesinin tatbiki için tet -

k J edilocek komi&yonla.rda iltih<l&ll edilmek üzere, fen memuru olarak 
yetif tirilmet i9'n bir nzifeye tayrn edilerek talim ve ataj mat.sadile 
tapu 'tada.stro fen mektebinde ta im ve tahBillm neticeaiııde bu met -
.ıebden mezun olamas veıahud u.ktebclen meaun olduktan aonra bet 
aene müddet.le hismet ifa etmez ft yMıud istihdam edlldilim vui
fedeı;ı l.tdUa eder YeJ'&. idare hilal9&imde memnun ~ n.zife • 
me nihayet Teftı'8e hem cezai ıart ve ~m de tamiln mahıyetinde ol • 
mak o.zere, yedi )'1b elli lıra ödem li Te bunun iÇin hattımda dava 
ikamesine ve aAm i9tihsaline lllzum olmadan bu taahhtidnamenin ic -
raya vas'ı veya.hud ha7Aneden a1acalım varsa bu alacatımdan def'a-
ten taba ve mahaubu; ve gene bu taa.hhüdnameden mütevellld her. 
hangı bir ıhtilA.r için dava ilcamesine lüzum hasıl olursa bu davanın 
Ankara mahkemelerince rüyetini kabul ve taahhüd ediyorum. 

Adrea: 
Nufus huvlyet varalwnndatı hilTiyeti; 
• • • • . nin cesal şart olarak taahhl\d et.tili yedi )'Uz ellı llraya 

tadar aJlli ıartıarıa miltesel&ll kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin me&et ve adresi: 
Nufua huviyet varak.a.s.ndakl bliviyetl 

«V• 
Kabul edilecek taliblere. mektebde her ay devam edecek ataJları 

muddetınce aylıt 60-80 lira ücret ve mettebden mezunlyetinı mütea -
lab lıyatat derecelerine ve teadtu kanunu esaslarına göre 100 • 150 
aylık ücret verilecektir. (1638 - 2211) 

Gü. Mh. Gn. K. lst. Lv. Amirliği Satınal
ma Komisyonundan: 

27 Mart 941 Pıel18mbe gQnü saat 14 de açık eksiltme ile ve 2762 llra 
50 turtlf muhammen bedelle 3250 gıyım beygir nalı alınacaktır. hk te
miJlatı I0'1 lira 19 kuru~ur. Nümune ve tartnnmesl komisyonda görüle. 
bilir. İ.steklllerin teminat makbuzlarue gün ve saatinde Galata Mumhane 
cadde& İbrahim Rıfat han ikinci kattaki toml.lyona gelmeleri. .t840• 

Harb silah ve vamtaları komutan!ığrl'' an 
San'at otullanndan diplomalı olmak ve a!!kerliAle ilg li bulunmamak 

üzere iti tornacı ye ilci teavi}'eei imtihanla alınacaktır. 
İstckHerın imııtte tomu•anlığnnıza nı.:racaa etmeleri C2193) 

1941 ikramiyeleri @~~·~~ .. ~~!i ~.!~.~ 
inde ötleden tonra balta· 

ıannı kabul eder. 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
• • 1800 • - 3000.- • 
• • '160 • - 1&00.- • 
t • iOO • - 2000.- • 

Zari - To8ya askerlik ıut>e.slnden 1 • uo • - 2000.- • 
aldı.lım terhi.s te?lket"emle nüfus kl- u • ıoo • - 3500.- • 
fıdımı zayi ett4m. Yenisini çıtaraca. 80 • 60 • - 4000.- • 
fundan eııtkfısinln hülcmü yoktur. 300 • ııo • - t'OOO.- • 

Karrı Gil köyünden Şaban Tesceı • =------------
Maliye Vekaletinden : 

Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

Dantelalı bir Jı:uruf}uJı:ların yerine daatellt bir turu4}uklar darb ve pi -
ya.saya Jı:lfi mıttard.a çıtarılmıt oldafundarl dantelsiz bir kuruşlukların 
Jl/Mart/9'1 tarihinden sonra tedavQJ.den taldırılmaaı kararlaştırılmıştır. 
Dantelsiz bir kuruşluklar 1/Nlsan/941 tarih.inden itibaren artık tedavül 
et.miyeeek ve bu tarihten ittbaren ancak bir sene müddetle yalnız mal -
sandıJı:larile Cumhuriyet Mcrkea Baııkası fubelerince ve Cümhurlyet 
Merkez Banl:uı ıube.sl bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası ıubelerince 
kabul edılebllecektır. 

Elinde dantelaiS bir kurufluk bulananlann bunları malsandıklarile 
cumhuriyet Merkez ve Zi.l'aat Ban~arı tubelerlnde tebdil ettırmeleri i-
lan olunur. • .9035, d2523• 

• 
SK NDIA 

7 beygirden 110 beygire kadar 
DENiZ ve KARA MAZOTLU 

MOTÖRLERİMİZ 
GELMiŞTiR. 

Sahibinin Sesi Müessesesi 
302 btiklAl caddui, Beyoğlu, Telefon : 44934 

Dev:et Demiryolları işletme U. M. den : 
Muhammen bedeli (llliO> Lra olan ınubtelir eb'adda 900 kilo kllngrft 

neriııden leTb& CM.194-1) Salı sini a&al (J:O,ti) onu °' bette H&J. 
darpafada Oar binası clahilindekı komi.VOD t&raflndan açık et.siltme 
usuıae .satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek isteyenlerin c1aı lira (75) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin etttli vesaılı:Je birlikte elcsoltme güniı sa.atine ka
dar k< misyona müraoaa t.ıarı llzMn dır. 

Bu ife aid ıartnameler komisyo .ıd&D parıuıs olarak datıtılmaktadır. 
(2228) 

SELANIK BANKASI 
TN1s tarihi: 1888 

• tdare Merkezi: tsTANBUL (GALATA, 

Türlriyeclelıi Şubeleri: 

İSTANBUL. Galata Ye Yenıcaml 

MERSİN. ADANA Bftr05u 

Yunaniatanclaki Subelai t 

SELANİK _ ATİNA 

• Her nf'VI b:ırkı !l"'" 

K ralılt ka'8.lar s,.rvlııl 

.................................................... 
!Hın f'(Kta Matbaan: 

tılctn1aı Mlldiiri: 6e.hm R&ııp lime~ 
t.~W~: ti. Ragıp EM.SQ 

j A. &krem UiAl'LICHL 

Baılclı 
1 nci 
2 nci 
J neli 
4 ncü 
iç 
Son 

Tek siltun santimi 

···········-.... ·····--maktu 500 
•ahile 400 
aah:/e 25tJ 
aahile 200 
ıahile 100 
aahile 60 
aah"le SO 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

yuayyen bir müddet sarfında 
raztaca miktarda ilAn yaptır:ı.
caltlar ayrıca tenztlAtJı tar1te
mı~en istifade edeceklerdir . 
Tam. yar·m ve çeyrek sayfa 
nlnlar ieln ayn bir tarife der
p.<ı edllmhtır. 

son Postanın ticari ilAnlarına 
aıct ışler irin şu adre.~e mUra_ 
caat edllmelld!r. 

blnf'ıhk Kollekttf Slrketl 
Kabnmannl" Han 

Anbn eaddesl 

RUZNAME: 

ı - Kimaesiz çocukları kurtarma yurdu doktorunun vaıttelerlnl c~. 

teren talimatnamenin tetkik Te tasdiki hakkında teklif. 
2 - Pansiyonlu ilkokullarda vilAvet hesabına okutulacak talebenin su

reti kabulü hakkındaki talimatnamenin tetkik ye tasdikine dair teklif. 
3 - Zabıtai belediye tallmatnamesınin müzakere.si. (2292) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. llAnları 

Beher kilosuna 160 kuruş fiat tabl"l n edilen 20 ton sade yağı !l narlık
&a aatın alınacaktır. İhalesi 7-4-941 Pa-zarteaı günü saat 11 de Çanltka. 
lede askeri satın alma komısyonund.a yapılacaktır. 10 tondan aşağı olma
mak üzere ayrı ayrı taliplere de Jhale edili.l'. Evsaf ve şartnamesi Jı::omiS

'onda görtilur. 20 tonun kRt1 teminııtı 4900 Ura, 10 tonun 2400 liradır.Ta-
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (2172-2303) 

* * Hepsine tahmin edilen fiatı 45.000 lira olan 255 tane cihazın şartna -
mesinde tadUl'ıtf yıapılıarak yeniden pazarlıkla et iltmesi 31.3-941 Pazar
tesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. İsteklilerin 6750 liralık teminatıarlle belll vakitte kamlsyona gel-
melel"i. (21 '18.230'7> 

** 307 metre mikabı kereste alınacaktır. Kapalı zarna ekslltmesi 11-4-941 
Cuma günü saat 11 de Dıyarbakırda a kert satın alma komisyonunda ya. 
pılaca'ktır. Tahmin bedelı 19,333 lira 44 kuruştur. İlk teminatı 1450 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülUr. Taliplerin kanunt vesilcalarlle tek
lif mektublarını ihe.le saatinden blr saat evvel komi.~na vermf'lerl. 

(?17~_2309) 

** 10,000 kUo sabun alınacaktır. Açık eksiltmesi 7-4-9411 Pazartesi gtinll 
saat 16 da N'ğdede askerl s9tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 4800 lira, ilk teminatı 360 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyo. 
na gelmeleri. (2180-2311) 

** Muhtelif b"na kapalı zarna yaptırılacattar. Ke.,lf bedeli 62.192 lira 83 
kuru$, ilk teminatı 4359 lira 65 kuru't r İhale.si P/41941 cuma gün!l saat 
17 de Eski.şehirde askeri satın alma komi.syonunda yap•lacattır. Keşif ve 
tartnaınesi 31 ı kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanun! vM kalarile 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme -
leri. (2168-~99) 

** 105.000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapelı zarrıa emltmesl Çatalcada 
Çilingirtöy askeri aatın atma komiayonunda ya.pılacalttir. Tahmin be. 
deli 44, 100 lira, ilk teminatı 3307 lira 50 kuruştur Taliplerin 19-4-941 eu. 
martesi gUnU saat 11 de kanuni vesfkalarile t~tlif mekt.tıı>I1lnnı komi.!. 
yona .ermeleri. Evsaf ve tartname!!i Ankara, f.st..anbul LT. Amir'lifi a.t.uı 
alma komlayonlannda da g8r1llilr. (21'fg.23()5) 

** Afatıda yazılı mevadın pazarlıkla eltsııtmelerl 27-3.Ml Pertembe gtınil 
saat 15 de Qataleada Qillnglrköy utert satın alma komiS)'Onunda yapı
lacaktır. Taliplerin tat1 teminatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Aded 

250.000 Mıh. 
4,500 Beygir nalı. O lll 7 No 
1,500 Yem torbası 
1.000 Belleme 

75 Yem ölçeği. 
(2170_!301) 

** 750 ton buğdav un yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi :7-3-941 Per. 
şembe günü saat 14 de Tekirdal aake"ı satın alma komisyonunda yapı. 
ıacaktır. Tahmin bedeli 21,000 lira teminatı 3150 liradır. Şartn.lrr.est 
komiSYonda görillür. <2160) (22531 . .. 

Beher çiftine tahmin ediien fiati 580 kuruş olan 30,000 çift B. Ttpi 
kundura pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 28-S.Hl Cuma günü saat 
11 de Ankarada M M. V. Satın alına komi.ıtfonunda yapılacaktır. Katı 
teminatı 19,900 liradır. Evsaf ve şartnamesi 870 kuruşa komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli ntttte komisyona gelmeleri • 

(2H8 - Z181) ... 
13.000 kilo sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 17,420 

liradır. Teminatı 2613 lira olup pazarlıtı 29-3-941 Pazartesi ıün!l saat 10 
da Dıyarbakırda askeri satın alma kQmisyonuıy.ta yapılacaktır. Taliple. 
rln bell1 vakitte komi;yona gelmeleri. (2164-2257) 

f zmir Nafia Müdürlüğünden: 
17172 lira 36 kuruş keşlt l>cdeli üzerinden 20 gün müddetle k!l.pal: eksilt

mesı ilan edilen İzmir hü!nimet konağı taınıratı eksıltınesi s<'nucunda 
tekllf olunan fiat l!i.yik had.~e görülmedığinden işbu tamırat oi" ay müd • 
~e•le pazarlığa konulmuştur. • 

İstek:l lerin hazırlıyacakları temiilat ve 
22 3,9U ta rıh nden ıtlba:-en hergiln ~aat 11 
müteşekkil komisyona baş vurmaları. 

ehliyet vesık:alarile birlltte 
e tadar Naf a mudürlütünde 

(2276) 


