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lJrnuzdeki 
. fvıavısta 

~ıa edilecekmiş 
o, 24) 

or: (ı\.A.) - Ofi ajıın 
aıı 1 

Q.ıı 'l'~ ~erlin ata cmilitcri 
h J~0h gelen binbaı<ı 

, Yunan kuvve ıeri 
Tepedeleni 
işgal ettiler 
Yananfstancıa 

t ki sınıf daha silah 
altına alınıyor 

J..ondra, 20 (A.A.) - Röytcr a
jansının Arnavutluk hududundaki 
hususi muhabiri bildir') or: 
Alınan habe:rlcre göre, Yunan 

ileri kıtalan bu sabah çok şiddet· 
li bir muharebeden sonra Tepcdo· 
lene girmişlerdir. 

Yunanlılar, muvaffakıyetli hnre
.ketlerine devam ediyorlar. Pek 
çok İtalyan esir edilmiş ve mlihim 
miktarda malzeme iğtinam olun
muştur. 

BelJ::rad, 20 CA.A.) - Tas: 

tı..,~lllnat nk gazetelerine beya 
~"llııın-. a demiştir ki: ~ ı..ı~tftnln A • I' n o 

"«l~lti 1 

Selaniktc çıkan Politika gazete
sine göre, Yunan hilkiımeti Atik, 
Boesi ve Eğribos vil5.yetlel'iyle Kor 
fu ve Kcfalonyada 1923 ve 1!l24 
smıflannı silah altına çağırmış. 

tır. (Devamı 4 ündi'1c) ~ 'datarın nıayısta Almanya ,pı ettikleri yerleri gö8~rir ha rtta. 

ı. ~tir ltı istilii.sma teşcb -
h.. ~'\ta k Almanya şimdiye 
k~~ \r U'V\'etlE?rinin kliçlik 

ı...~ ~ dcnizalt•larmm da 
"'QI allı'n la.mu lngilterevc 
~ bu üJştır. Son aylarda 
l' tıUı 11 haıırlıklnrmı yap. 
~ iç~ g~yesi olan 1ngU -

n butUn vasıtalarını 
bir 11 hu~ Uk taa?TUzun 
~ "'"'•n m .... ı .. ıdtr . ., 

~ çekmecede 
Otohi.is devrildi 

> 610 16 
'rah var 

t'te ilacı. 
~·llıtt'<le t 2 ~ la Uç arasında 
ı._~ tııu 25 l:ı::! kilometrede 

'-.""""'~ ırıu ve 16 kişinin 
~ '· lleUceı nen feci bir ıuı. 
~Jt.~Ya 
\.' hı1ıo1uf t1tınıız tahldkatn 
ı..~ 

1 
lq .. u §Oför HUscylnln ı. 

':iııc:ıe a ICıtklareu 31 pltııakı 
t ~~ u~ kişi oldujtu halde 

-._" ~. bu doğru KUçUkçekme
,"\ 9o l•~tı radakı geçitten geç-

' ~ llullıara~tanbu\ ta.rafından 
l\rllıd l'Ilarşandız knmyo.. 
~~ile: Olddetıe çarpmış, 

>ı llıtı k Parçalanmıştır. 
r ~aıtıp 
'b nıal'§aııdlz durmuş 

ltt toıııobtıı Uldan çağrılan sıhhl 
.._, tı1.ttı14~tilc C:Ul't'ba bastan<'. 
~ ~ ltacail tdır. Kazada ölenler 
''.'ııı ~tın og.1u İı!ak, Amllolo.s 
~lıı ıı~ "-rısudl oğlu Sotlri, 
~ ~ı.... tJ.ıı Oğ~' Nıko oğlu SoU. 
~ OtJu Yorgı, Yanı oğlu 

~t l1a A.rt.in, İsak oğlu ıı. 

& ı:ı:Unlardtr: Banka apar 
lllaracıa sakin Manol 

Arnawtluğun kÖrlı d!ığumndti yi<Nu. muJı.aripleri müsait 
z~dtı kt~ &porlan ya.pıyor. 

Mü 'AKALAT VEKili BUGON 
TRAKYAYA GiDiYOR 

Deniz nakliyatı bugünden itıbaren 
tek elddın idare edilecek 

Bir haftadanberi rşehrlmlzde bul~ 1 §ekkUl etmı,,tir. Komisyon, dalnrl su• 
han ruünakal!'ı.t Vekili Cevdet Kerim rette lstanbulda çalışacaktır. 
İnccdayı, bugün Trakyaya gidecektir. Vapur kiralamak iatlyenler, evvell 
Vekil, oUn, bUtUn gUn devlet deniz· bu komisyona müracaat edeceklerdir. 
yollan umum mUdilrJUğünde mqgul Komisyon da bu müracaatı tetkik ne 
olmll§, alt'ı.kadarlara ıcabeden emirleri armatörler birliğine havale edecektir. 
V<'tmlljtit. 
Diğer taraftan, kara BUlanmızda 

seter edecek gemilerin seyriBeferinl 
tanzım etmek Uzcre çıkarılan karar. 
name bugünden itibaren tatblk ?ile"· 

kiine girmektcdlr. 
150 ton dahil olmak Uzerc daha yu.. 

kan tonajdaki Türk barıdıraaı maki· 
neli deniz nakllyatmın tek elden ida. 
rt'Stn: tanzim edecek komlayon da te-

Demokrasilere yardım 

Amerika mımeııll
ler Meclisi 

~ rıı..,.,,,, ! inci<!•) 

avagazı, elektrik, su saatları 
... kira ları kaldmlacak 

) ...... eı k 

7 mılyarhk krediyi 
kabul etti 

Va~lngton, 20 (A.A.) - Mümessı1. 

ler meclisi, demokrasilere yar<lım için 
7 milyar dolarlık kredi verilmesi hak 
k mdakl kanun projesini, 65 reye kar• 
§1 376 reyle tasvip etml~Ur. 

(Devamı 4 üncüde) 
"Tıy._~ lrık ve BU idareleri 

<ııı::-l Ucre~ı '" t n almakta ol 
t le ~lcdı Ct'lnfıı kaldırılması 
tlt tkı1t1~r:e rtyaS('tı alAka. 

· c bulunmaıarını bil· 
1 

'tı ~ec::ek 
>'\ ~it 1turu1~orınuıc göre, saat 
~lt\ıs \' Uğu zaman ya bir 

~ afttır. l'Yllhut da senede blr ,. 
ı 4ıand b 
~ a aşvekili 

ô rç ı ile 
Qôr·· 
~üşecek 

" • 20 t ~~kı1t ~.\.A.) - Yenı Ze· 
"tıtıı~lınek ~0.Zl'r harp l~lerini 
t ta 2:<'r(' Çörçl! ve İn• 

Harar yolunda müstahkem mevkilerini terkede rek kaçan ltalyan ord 
ları, motorize kuvvetlerini de bırakmı§laTdır. Burada, /ngiliz zabiti 

terkedilmiş bir tanlu tetkik ettil~lerini görüyorsunuz. 

Afrika cepbeelnde 

Berbera 
da 

zaptedildi 
Motorlu lngiliz 

kıtal arı 

Harara 
ilerliyor 

Nihai zafer pek yakın 
Kahire, 20 (A.A.) - İngiliz u

mumi kıırargfı.hmm tebliği: 
Trablusta, vaziyette hiçbir de

ğişiklik olmamıştır • 
Eritrede, düşmanın şiddetli mu

kabil taarruzlarına :rağmen. kuv -
vetlerimiz Kerene doğru munta
zam tcrokkiler kaydetmektedirler. 

Dlin cereyan eden muharebeler 
esnasında İtalyanlar bilhassa ağu 
zayiat vermişlerdir. 

(Devamı ı üncüde) 

Hariciye vekilimi 
Ankara_IJa döndü. 
Kıbrıs 

mii ikalı 
Türk - lngiliz - Elen 

milletleri İ§ birliğini 
isbata vesile oldu 

Ankara, 20 (Hususi) - Hari -
ciyc vekilimiz Şükrü Sııraçoğlu 
bu sa6ah saat 10 da Kıbnstan 
Ankııraya dönmüştür. 

Kahire, 20 (A.A. ) - Röyter: 
Salahıycttar İngiliz mahfillerin

de Edenin Saraçoğlu lie Krbnsta 
yaptığı görüşme, her iki taraf ba
kımından çok şayanı memnuniyet 
olmuştul'. 

Bu mlillkat, halen iki hükumet 
arasında müşterek bir adet halini 
alan samlmt işbirliğinin yeni bir 
misalidir • 

I ve Elen milletleri araamdaJd 
birliği isba t için bir vesile 
etmiştir. Kıbrıs, İngiliz idarelll 
tında bulunmakla beraber, 
rlyetlni Yunanlılar teşkil etttll 
n üfusa mal'ktir ve burada 
Tüı:it cemaati de val"dır. 'l'B.trl• 
İngilizler ve Yunanlılar , bu 
hürlere aynı derecede hey 
iştirak etmişlerdir. 

(De··:ımı .f tıtleUf 

Yugos av-A ma 
müzakereleri 

ve 
Yugoslav 

Edenin Ankarayı ziyaretini ta-

G 
.. G 

1 
1 kip eden 15 gün zarlmda bir çok eneral do 0 şeyler ol?1uştur. Bu sebe~ten. do-

l layı, hudiseler1.n seyri üzenndC' f 
sefer berliğı 
evamediyo j ' it ·ı b" Jaşm görll~ek üzere iki Jıari"h·e nazı 1 

ngı ere ı e ır an a rmın bulu~malan tabii idi. 
İmzaladı Kıbrıs t.:> hntısı, İngiliz Türk 

inqiltere 
Hür Fransızlara kredi 

açıyor 

Londra, %0 (A.A.) - tngillz hükCı• 
meli General dö Gol ve Franaız lmpa. 
rato::-luğu müdafaa konseyi lle yenl 
,.e mühim bazı anlaşmalar imza et· 
mlşt.r. Bu anl&§malar, harbin ba§m· 
da l<"ransız hükfunetlyle yapılan maın 

(Devamı 4 üncüdo) 

Milli küme fikstürü 
dün de çekilemedi 

Marabbasıar, l!emırııtoraa ita ilime 
aıı1amaııaı ııtedller 

'dlill kümeye ı~ak edecek klUp

lcrin adedi hakkında, futbol federaa· 

yonu u.raıwcıaıı verilen -
lstancul dördüncüaü olan 

.....::."ı ~ rarıbda.n Lond 
~-.,_. ili b(' raya 

btıtb.ır Yan etm• tir. Ziya· 
& bUtiirUecektı.r .. 

- ztyafetten ririinU,;lur: Vali Uııti &rdar:" örfi İdıll'8 Komo*-ı AD Kıra Artonkal, ve Baam Btrllt l ı..w1ıa1 llUlltaknl rellll Hakkı Tank u-. 
._ke'M 1'*81 ~ &edm lnceda;rı davetlller al'll#lllda. 't._ Tazıaı 3 bıc1 •)'tamızda -
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lariclyc vekilimizle Eden ara· 
sında Kıbnst.a bir müllıkat vuku 
bulmuatur. 

Eden Londraya d6nmeden w
ftl ::saraçoğliyle görilşmek iste
•fştir. Eden Aııkaradan aynlınca 
Almanya Bulgaristanı lııgal albıa 
almış, şarki Afrikada tngiliı.lcr l· 
talyanları tasfiyeye tabi tutmuş, 

Y'ugoolavya mihvere girmemiş, 
Ruzvelt Amerikanın vazlyct"nl ı.as
rilJ «len bir nutuk sôyl~miqtir. 

Bu vaziyet karşısında iki dev • 
l9l harıc·ye nazırmm fi!dr teatJ 
etmesi Uwmdı. Bu yapılmış, fikir
lerde tam mutabakat tesbit edil -
aittir. 

BugUn Lç>ndra a,dyosu gôrilşme 
iJd taraf !çln de fevkalade mem
aaııtyet verici olmuştur demiştir. 

Kıbrıs adasmda Türkiye ve İn· 
&OteTe har'clye oaztrlarmın bu
hmması Rum ve TUrk halkmm 
ıtssterdlği tezahürat Yunan • ln· 
lilia • TUrk birliğinin bir de'illdir. 

Atlantiktehi 
mücadele 

loıı yirmi dört saat içinde At
lanUk mUcadeleslnde yeni bir ln· 
ldtaf kaydedilmemiştir. lnı;lllcre. 
am muvuala yollannı kesmek, 
Jaıtllz harp sanay!inl tahrip ve 
lactlizleri ac bJTakmak lçın Al· 
manyanm taarruza geçtiği artık 
anlaşılmış bulunmaktadır. ŞlmdJ 
Almanlann yaptıktan harp başm· 
danberi dev:ım eden denlznlu mu. 
harebesinl ş'ddellendirmek olmuı· 
tur. A.merike.n gazeteleri nnkUyat 
itinde ln#!'iltereye yardımdan bah· 
setm Pkt,.ı11rt"r. 

Nevyork Taymis lnıdltere lı;in 
lhnn olan sJlahlarm lngflte-reye 
kadar g'tmesinl temin edeceğiz' 
deınektedlr. 

Esasrn Amerikanm bu yolda 
da admı atmaya ba!llladığJ bugün 
plen haberlerden de anlaşılmak
tadır. Amerika, Amerikan gemile
rinin Kıztldeniz işlemelerine mil· 
eaade edec,.ktfr. Amerika geml
f!ri bu denizde 6eyrilsefer edecek· 
"'?', yani Amerlkadan Silveyşe ka· 

Mo kova 
radyosu 

ingiliz tayyarelerinin 
muvaffakiyetlerinden 

silayışle bahsettı 
Loa4f.., %0 (A.A..) - 1ngillz bava 

kuvv.ıUerl .Almtı.n hava kuvveUeriıle 

lsarfı geçen sonbaharda tcsı.. etmiş 

olduklarJ tl.sUlnlUğtl muhafaza etmek· 
Udir. Bu söz.len Moskova radyosu 
uU bir Jtııruııa söylemlştlr. Bu ıııev• 

IAI üzerinde izahat veren Moskovıı 

radyosu sözlerine ııöyle devam etmııı· 
Ur. 

.. Alman tabrl.kalarma yapıl4D mu· 
ftff&ldyeUi bava akmlart hakkında 
llaberler gelmektedir • ., 

Dtıer tarafl alman haberler de 
Anacnkada lng.ıtcre hesabına )CDl 
&ip büyük bir av tayynrealniD yapu
lllakta oldUğU.nu b1ldirlyor. 

DllD Moakova mctyoııuncla Rwıca 

"Nl"UeD bir konfcrıı.os vesilemle Rus· 
a.r lııgtllz hava kuvvetleri hakkında· 
ki takdlrlerlnl tzııar et.mışlerdir. 

Sovyel spıken. lngl.11.z tnyyarecile
rtnln JS Marttan 18 Marta kadar olan 
le\·red_ )&ra.ll.ı.twrı rucnluı.bı.:lcrle 8l 

l&hlar.nm Ustunıu ı.ınu daha ziyaa 
arttıraıak l-..n vakıt kaybetıtıcm~ ol 
!uklaruıı lsb:ı.t eylediklerlnl 6öylcmlş 
,. fUlllıırl UAvc etmloUr: 

.,1ng11izler hava flloiannm kudretı. 
ol ar:t.Jrmak lçln !cvkalAde gayrcUer 
lartctmJşlerdlr. HUcum tAblyeleriyle 
aarekete ge-;tıklerl tayyare mlkdarı 
" Fransa, Holland:ı.. Belçika Ue Al· 
nanyanm şlmall garb1sindekt AJmıın 
:ayyare mcydanlanna yaptıklan hU· 
umlar ve bilhassa Berlln, Hamburg 
re Brcmcn'e yapıl:ı.n nkmlar lnı;U!z 
w.va ıruvvctlerlnt:l normal bir suret• 
• nel r yapmağıı muktedlr olduğlmu 

:&teren en 1yl dcllldtr. 

lnr İngiltere ve müttefikleri için 
silah ve bnrp m lttmcai ~·a· 
caklnrdtr, 

Ar:ıeriht.1da bir milyaT 
il edi kabul eJilıli 

Demokrasilere yardım için Rus· 
velt tarnfmdan !etenen bir milyar 
dotarlık kredi milme~illeT mecti. 
sine<' kabul ef!ilml<!ttfr. Am"rfkann 
yaro'ln karnrt mihvercl'erl şaşlrt· 
mış gibi g5rUn0vc,-, lt'th'M w 
A iman ,-,ızet<:'lcrl her glln bfrib! 
rln! takip eden lza.tılnr neşrcdl 
yorlar. 

Bal kani.artla vaziyet 
Balknnlarda Yugoelavya siyasi 

faaliyetin meıtezl olmakta devam 
ediyor. Yugoslavya ile Almanya 
anamda aıllukere devam etmek 
te. ancalı nasıl ~nktşaf etUtı ite 
nüz bllinmemelctecllr. Yugoela"t 
yanın ist'kllU ile telif kabul et 
miyen anlaşmıılan kabul etmlVE' 
cel!lne dair hab'.lrler S"'""'l!'!:tedlr 

Eski başvekllleroen S!ovedfno 
vlç hudut hıuiclne ~Tkantmrştu 
Kendisi Alman taraftan tanmı 
yor ve harp ba!mdanbm Yu~o" 
lavynda nezaret altında bulunu. 
yordu. 

D ğer tarnftan Yugoetavyanm 
seferberlikte devam ett!ğ.i de bll 
dlrilivor. Mart eonutıA kadal" Yu 
goslavyanm btr milyon ukerl bu. 
lunacalrtır. Alm&n\oada bir mahal 
rakmda nılhvere "reni bfr deYle
tln iltihak edeceğini ıtlSylemlP,9C dP 
bu Yu..,o lavya değildir. Olsa ol 
sa Finlandlvndır 

lngilizler beş ltalyan 
gemisi batırdılar 

Son gclPrı haberlere göre lngl 
lizl<.>r beş ftalyan naklire gemi 
ei batırmışlardır. Hadise yeri bel· 
ll dPğilse de Ak den ·z dışında oJ • 
masa aercktir. 

lngiltere ile Hür 
F ran8a arasında 

lngiltere Dö Gol ile · yeni bazı 
anla!!malnr imzaı~m .. ;ttr. B.ınlar 
d:ın biri İngiltere ile blrli!:te çar 
pışacak kuvvetlere kertıı açılacak 
kredi ııe mUstcmlekclPrdckl para 
meseleleridir. 

176 frank bir İngiliz lirası ola. 
rak kıymetlendirilm0ktedır Diğer 
buı anlaşmalnrln do Franean'll 
diğer müstemlekelerinin de vıızl 
yelleri ıslah edilecektir. Milstcm 
lekelere mahreç bulunncaklır. 

Yunanlılar Tepedelene 
girdiler 

Yunan ileri> krtalan Tepede lene 
girmiş bulıınmnktadtrlıır. Burada 
bir çok mnlzeme elc> G'e<'lr1lınlş 
bir çok esir nlmmışhr. ltalvı!n 
müdafaa hntlnrınia bir düğUm 
no1(tası dSz1.ilmUsttlr. 

Bundan ııonra B"'ral ve Avlo:ı. 
ya yollan Yunanlılara açılmtş o 
luyor. 

-5-
- Fakat şimdiye kadar bayle 

bir §eyden ba.hsetmiyordun .• 
- Çilnkll bilmiyordum. Ben de, 

Od gUn evvel öğrendim. 
- Niç!n §fmdiy4' tadar ~t.JJD~ 

din?. 
- Çilnkü Viktoryn gemlsinde do 

ğıllm arlık. B~ni Fis Gart gemisi· 
ne verdiler. Hindistana gönderiyor
lar. 

Ltiznbetln hnli clid •n acınacak 
ho.ldeydi, Artık o dn hislcrıni s:ık· 
l:ımıyor, buna 1Uzum görmüyordu. 
Gözleri yaşarmıııu. H.olumn girdi: 

- Haydi dedi. bir fotografha· 
neye gid p resim çektirelim .. 

Ellzabet bövle derken at\ela hıı; 
kırıyordu. Fotogrııfhıınede ayn 
ayn ve ynnynna resimler çıkanp 
eve döndük. Ancak yarım cınat ka
dar ba~başa kalablldik. Fazın vak· 
tim yoktu. Yent geminin in:tlbatma 
rilyet etmek mecburlyetindcydim. 
El'zab~t de bunu anlamıştı. Redm 
!erinden birini uzattı ve: 

- Sevgilim dedi. Şu laymetsiı 
yadigfı.rımı at. Bu öyle bir imUya.s 
dır, ki EUzabct aenl bekl'yecekttr. 

G P Klm!e ile C! olmıyac&ktl'l'. Eğer 

sneraı dparıo• avdetlne kadar ömrU vefa etmezse 
:J L5te Elize.betten s:uıa yalnız hu 

Sun emrl.Ya''mlSJ. 1 batıra kalacaktır. • u f J Eliznbet. Dk defa ''sevgilim,. te-
lim esini kullanımRtı. En hnssaııı a

AtlDa. IO (A.A..) - Yunan ordusu nını yaşıyordu. Ona, kend'sinl U. 
Papagoa aıı. selli edecek aekilde bir cevap ver 

caN ııltabeıı ne~tUgi bir emrlycv mek IA.mndr. 
de, lngtllz kralı taraflndan kendi _ Yol uzun ama. dedim ıseya. 

ıbıe verilen Chevaller Unvanından hat 0 kadar uzun Bfirmlyeeek. Bu 
~ !etek §öyle demektedir: aynlrk, bizim hlslerlmJzde hiçbir 

""Bu §t"ref kahramanlığı ile musaır d"'ği~l'tllk vap:ı.rnnz, b'lalds kalbi 
ımanırtanı parlak bl.r yıldız gtbı ı-abıtalnnmtzı arttmr. Her giln, 

ıtlkaelt.ml' olan muharipler ordusuna her gece remılne baka.cabm. Onu 
• BeıUm phatmda .ı.ztn her biri• göğsU,..."rı tlstUnde taıuyacrı<'htn Fa 
tevcila edDmif olu bu rütbedaa kat~ da Uiıum yn't Sal! 
~ TM!l!ı'l ~- ........ !J'%ZS b ii•••ıt.. 

ar umumi have•i !Tarihten: 

ziyafeti ya toplanıyor 

~=::~~~~=:=~~ ıs~b~ ba~o.: a~:~~b:~uır~b~:~~~~!:!~~:~I .':!.. :~ ~-zu ~: 
Nevruz 

.t l<ırcar dun saat 17 de 1"akıılmde b'""""k ..., f&ll"- · \.·arın snat 14 de Em nönü balke- ler hizmet etmesi ve meslekte yrp- Eakllerın uy- ...ıı1' ,ı . 
Beledıye ıa&inosWıda bir Ç&.1 &l)alel: .r ı k •·- bugün r- )re; vinde topianacaktır. Bundan ev· r&nmlf bulunması g5:ı: önünde tu - yıın 1>u e ..... e. eıerel' 
terl:p etml.§tır. velki toplantıda yardım sandığı l· tulaıak ikinci maddedeki beş se • de edlyor. 1randaD 1 eade o!!' 

•'•yda umumi m clls tızalarlylo re ... k-"'k "'evruz • ._ ,..in ayrılan komisyon raporunu ha. nelik istimrar esası .onmuştur. w " ıe;cn ., ıne 
Clkaı•ruı<llUl hn .. ka §ehrlruızıJe buh,.. ~ .ı "'U" btrrok -~•r 

..._ zırlam·ş olduğundan yarın bu " Ancak bu lstimrann ölilm~ ta bayrwnı ... e,, • " k..,.... nan WUnr kallıl Vcktıınıiz Cevdet Kc -ft-yu),. e) 
konuşulup bir karara bağlana· ~addilm etmesinde (nvd:ı glSrUle. mahaUelluen _.- t ttJll dm lıı eda.vı ile Orgeneral 1',ahn:tLm J rtne rta.Ye 
ca.ktır ınemi• ve CSlilm esnasında levhada o>nun anane e eOI 

Altay, ParU reiıılma Lzmir mebusu · ba 1 bl ı dini vazil' ""'' Komisyon sandığın ronun mukayyet bulunmak kayd yle ba. t yle ' nev __ .,..oı.., 
tter-t Mimaro~lu. ParUnın lzmır re:. d ... _ N bu •OD ~ 11 hllkmi şahsiyeti içerisin e. guro rom uzda herhangi bir zamanda evruzwı 0 ,. ·1' 
.ı1 mebu. Galip BıüıUyar; mebus Abı Ü bdUltıauıtdlII .. ~ ııiJ' 

nun bir cllz'ü olarak ve baro , t beş sene avukatlık etm" '>lması tulıı.n ve A .. -n•ı.ıeP 
l1n 0-,tVer, Korgeneral Ali Rıza Ar- i b aa .,.u-c;-ı ~d çes· içinde ted\irini kanun ca ı kArt ~örUlmUştOr. sonrıı saraya • .. e rJevı~ 
.unkıll. Korgeueraı seyti, ucııeral lJ bulmuş ve yardım görecekleri de Avukatlık lıtanunUllun 73 Uncll l nml vr.raı. Her 98" ~tllfl 
ya ve YümnU. Gaz.ete ı:ıaşmuharrırten üç zümreye ayırmı~ur. Raporda maddeet muhtaç avukatlara yapı· billQr bir klae içinde dS ııaı'' 
vUtıyut ve belediye erkAnr ve refika. :lenilivor ki: lacak yardım işini idare meclisinin CınıJan wreU aıeb~ rş1ıııı1' • 
an ou.unmu§lardır. Birisi bizzat avukatm hıuıtalan· vazifesi mevanmda savm14 olma. Nevruzıye Macı.uıu aıe 

O&veUUer B~cıııa Marmaraıım btl ması · ikincisi avukat hali sıhhat· sına ve idatt meclisinin tse hem ra takcUm edilirdi. botoP " 
tun ı.:Ozel man.zanunnı kucakıayaı. te oİduğu haİde ailesi efradından idari hem de kazat bir ~k l~lerl Bu Uırlbl mcrasııııııı fl!Uld ti' 
ön camlJ aalOııda ııazırıaııan btl ı hc.ırhangi birisinin tedaviye muh- bulunmasına bi"laen bu yardım işi· atını Keı .. U ·battaUıı dit· O ~ 
tedeıı ua& edilınl§ler. tcbrtn '1lytık taç olacal{ surette ha,la olması nin idare mechsi tanıfından gizlt mil mu!:ıa.taza ct.ınellte ııı&'uıı" 
.tr eacıikligtnl teWI •len bu Y*'.nl mu veyahut yangın. lSJUm zelzele, ı-; reyle seçilm·ş bir heyet tarafından ını beş sene Nevruzıye tıı• ),sı 

eaaeeer.lr> etrafında ".:vum etmekte o. baskını vesaire gibi fel!ketler vu· idaresi hususu tensip edilmişth". raber Abadi k~~ıt uzer 11 tJll 
an tır.ar •aallyetinl de memııunlyetl· kuu hali tasavvur edilmiş ve bun aıun uc tezbip ediLJJ1 
:örmüglerdir. lara vardım edebilmek iı:in .,,uh · B3 ronun tetkik edilen yedi se • 1 bUmıU battı ile ~ 

Saat c buçuğa doğru. samımı blr taç bir halde bulunmalan esası nelik ö!Ilm lstatlstfkler'ne naza. T kdJ ou ıdl: 
uJe aastıiballertyle geçen bu toplantı kabul edilmiştir. ran baronun vefıyat vaaatisi 7, ~ :.e &ertlb rerrtfl'''I' .14 ff 
:nııııuctıetlyle Gazino mUdUrlUğünct YapJlacak yaroonın haddi aza l/4 tür. Komisyonumuz vefiyat ıslnlnl ı;:u~a-1 mUbln •-t ıııır·., 
:ıazırtaUlml§ Revünun aeyrt.ııe geçil misi 1esbit edilerek haddi asgarisi ınlktannı vasati olarak senede 10 . tul'at pafı ~ t~ 
'1\l§Ur. balin ve avukatın lcan ve zaruret kişi olarak kabul etmiştir. s·naen· ı~~r ~ vcU ntmet·l bi pıl.11~ 
ReırU Mn'•tk~lan bu ay gulnl'ldb !erine gö:-e takdir edilmesi sec;tıe. 'lleyh her sent vefiyat lçin bllt· ~ıc~l~ Atam we ,rblıı. 

:alt\imıı~c uzercı Romanyadan seçılerel- c.-ek yardım heyetine b•rakılmıştJ ;eye beş bin Jlra koymağJ sı'ÖZ Ö • dl h iZ cfClld!tP[I t' 

;eur.lm141 btrıakımdır ki Romanya B•ından bnşka azami had sene ile "JÜnde tubnuş ve hastalanan avu· ~:-: ke:.:7.,crtcbC Mt,;. 
lUkQ'Tlel! BUkrq operaamm btrka~ tak~;t edilmiştir. Yant mUtcak~p ltatlar u:ln de vasati heş kabul e· danı ,"fi 
san'at.k6rını terttk cıretlyle de oı senelerde \'8rdnn görebilmek im· Jerek llc;er ytız liradan 1500 lira hllı\lettr mUst.c ~ 

ktad .ezalik felıik"t vukuunu de bea 5 un aınla. ,,,,_,,_.,_~ 
ıeyeU ıakvtye etml§ bulunma " dl.nr verilmiştir. " t d ........ Ti 

Zam:uım darlıfı yUzUndcn uzun n OçUncU husus vefata tahsi8 e ~det tahm'n ile bunun için dP. .. şbu- ııen tuııurıı ~ 
ınQtenA 11umar&1arm bir iki.il çıkanı· 'ilmic-tir M bura~a thtl\'aı: ve za. tCOO llranrn baro biltç~lnln mas. l•nd ~ndP ... ıncl ,-e 1nııll 
OUf uımMJna rağmen temail iyi :.ıo1ıı ruret nnzan dl ckate abımaksıvn raf lusmında bir fasıl olarak aç·J. dt.'tt llartın - lnC~IJll' tt"" 

.. • .oa ması zaruri görUlmll" ve bu ihti· atle - 81L1ll ve - _.,.,pi .J 
bırakrnlJ. bllhauıa arUaUerden -suum her avukatın vefatında behemehal y ı ı a- _ııJ.,. 

M U! • d vat ak,.esı'nin elli bin llrava balı'ğ mlinınında neyy r- 5 _.... 
Klrıceırko. Anna Ruso. Seven are verilmesi tesblt edilmi •ir. Bır e " rcıJJ' 
:le Puru Yantui ve NlkolaJdi pek be yardnnm serf olrrıaSJ için a'le ef . bulunduğunda, avukatlar için te • Jrab,:ıa bamel bu ol ~.,,; 
~enllnı~Ur. tadının taharrlsi ve bunlaroan ve· ltallt mesclcs'nfn konuoulmam da .ıavveı ecıecetın:ıen ıı-ııl il~ 

sika aranılması kUlfetlerine mahal ~avdah görUlmUştUr. res:ın:ln Ne~·nız,.a sı;ezıll ı " 

Küçü'<ça'<mecede 
bır kaza 

( B~ tarafı 1 incide) 
ogıu PandoU, &•ıitla '.labto.mJnarecıc 
Ut nrmaıada &hor oğlu Yascı 

.ı:adıköyde MJsakımJIU caddesinde o. 
;urıın ArtJn oğlu Aleko, BüytlkadndD 
Lalalutun sokağında ~ numanıd·ı 
.>lmıı.rt, Sınemköyde Eşref sokağında 

t9 numanıcııı sakin Artın oğlu .Mic;;o 
Bcyogıunda Bcktı.r eokakta 16 nu. 

ıaraJn oturan A vram oğlu \'anan 
Arnavutkbyde yat>:ı.nıgül sokagıncı. 

27 numarada ot~rn Yorgl oğlu Sott. 
ri, Nişımtaemda Bostan aokagmda 
3 numarada aakln Koço oğlu Yara. 
?Ova. Arnnvutköyde KUı;UkayazmadD 
ı.~ranı<o oğlu Todorı. OakUdarda Ah. 
medıyedt Derman çıkmaunda 8 numrı 
rada 88kin Koço oğlu otmltrt, Ollm. 
yos oğlu Manol, Sabatay oğlu .r.ıe. 
ruılıtm, AdapauırlJ Abdullah oğlu E. 
ytlp şoför nıuavlnl lsmall oğlu lama. 
il .• <rıza hakkmda mUdde!umumlllk 
ve j:ındıırmn tahldkat yapmaktadır 

Hat geçit bckı;~ının bu işte kusurh. 
olup clmadığı tahkik edilmektedir. 

Hastanede bulunan yarnlıltırda.Jl 

Mr:.ııol oğlu PandelJ de 6lmU§tDr. 

D ev 

k 1 1 d "' 1 vl To.-.l.,nhda h•ın1'an sonra meele. cıeğl ~r muıtıeuYI .. lfııııı ama t<t•zrn R"a evve ta n ve bit ve mnaeUem oıınııl' _. ~ 
lrae edilmi'i olan kimseve veril. ltf tekllner Ozerlne ~hşan ko- me tJe mU<'.aseret "ıll ıP 
mest esası ltonmuştur. H~r lhllma· ınl<1,ronun raporu mllıakere edile- nam ma-aındnn bll' 111

1
_"' 

le karşı avukat, havatmda lkPn cektir. itli..- ' 
l:ıir kimseyi irae etmemiş ise bu rağbet buyuruJduğU el ısD' 
yardımdan mahrum kalmama91 i· ve musam olıuSA'• ı.nd :~ ~ 
. i 1 d ,. d d,J, Konservatuvara fazla ...e mlbellcm oımaklll -Alrf 

çın cenazcs n n o6 ru an uöruya bUa·nO ıe•sJr ~ JlfııJ cı::--
baro tarafından kaldınlma11 esuı talebe almacak "' 
kabul edilmi-,tir. klkatten mUsuei'adı'" y1,.ıııl 1 

İstanbul Baro8undan yardmı gö. Konservatuvarm her yıl kabul Yirmi bCf senede b(ltill' 111' 

Ne l!emell 7 
(Taaarlııma.k) hatırlamak, dU. 

şünmu., olmaktan ileri bir ,zib'n 
m Ellyesidir; şöyle bir fıkra yaz 
mayı istemiş, dUşUnmUş olabilirlm: 
fakat bu fıkranm şöyle başlayıp 
t:öyle bitmesi iç"n bir p!An kur· 
mak, bir tasarlama işidir. ou~un. 
me ilk merhaledir. DUşilnme ol· 
madan tasarlama olınaz. O halde, 
bir muharririn dünkü yaz:-smda 
söylediği gibi. •'Para almayı ta 
sarl:ı.mrunıştmı,, dememeli, "'Para 
almayı düşilnmem1ştim bile" de. 
meli. 

* Aynı muharririn (Men'i ibtl· 
kô.r komls~onu) yerine (Men'' 
ihtikıir cemiveti) demesi de yan· 
lış. Cemiyetin aslında ihtiyarilik 
\•ardır ve resmilik yoktur. Öyle 
dememeli. 

Ol'Ddl 

ettiği talebe miktannt arttrnr.ak yazdığı halde bU~eı& .,-ı 
lı;:in teşebbUslere girişilmiştir. lan ezberinde m tJe ~ 

Ktı.mil, bir monasetıe f;Ş'".'. Geçen yTl Pirmek U:zere mUrnca- sş1 1)1 
at edeıt -!100 talebedne aııcak 20 kUtUpbaııesl sahibi 11otuP 
Sİ ka.b'ul edilebJlmişt!r. o>kumu§. E§rcl Edlbfn ue ,ı 

ıı...... bu aatırlan dıl<~ .. - -~ A vnca piyasada <'<llacak ola. 0 - .,....cU"· • 
alifranga müzisyenler kon~erva.. pa~aba yutturulııD ıyt ,O 
tuvarda ehlivet!eri kabul edildik- salarm mM&smı daııa 16~,o 

Nevruzlye t~kdiltlesi oıeıi"' MJ 
ten sonra çahşaı':>ileceklerdir. eb'sdında AbAdl ktsıt ~Jll"' ... 

.. ...... ıı 

inhisarlar püro 
yapmaktan vazgeçt.i 
İnhisarlar idaresi nUro yaomn 

.. ağa karar -vermiştir. Yerli 
pUrolarm dışında bulunan yap
rak tütünler, Virjinya yaprak 
tütiinü olduğundan ve bunlarn. 
son zamanlarda memle1{t>ticizc 
getirilemediği göz öniinde tu
tulduğundan 1nhisarlar. bu kara 
n almak lüzumunu duymuştl~r. 

de güzel bir kız vardı. Pek tabii 
dtrhal .bllzebetimJ hatrrladmı. Kap 
tan: 

- Kızım Filaver diye takdim 
etti. 

Filavcre çok Ddll°'k davrandım. 

bir şekilde Hacı n-- dll 
zıldıktan sonra bnndı;;ııı~ 
mUcelll Hidayet ta ctJDU 1tf~ 
yapılırdL Padişah ıuı ~t~ (1 
tk1 ağaCJ reyıhaları. f'r;e 
çmJan yapılan tnı ıo?ıU:e'ııecl' 
glııde ve ıe:r.zetındeld .,.ı,ti,ı' 
manm ııahndet ettiği •• :,s' t>Y>ff !l
ve eczac ba§lya bOl 
rlrdl. 

e' 
ingiliz tah~ ' 

bahirle~' ~ 
,.,11e 

ltaiyan iaşe ge 
batırdılat / ı 

LJlr agFliz kızı ile bir TArk 
abrlyel cinin macerası o Daha doğrusu bUtUn 1nı{ilizlere 

karşı 8on derece centilmence ha· 
roket ediyor, bu suretle Türkler 
hakkındaki kanaatlerini de~tir· 
melerlne bir v~lle oluyo?'dum. 

Londra, fıJ ( Ji. ~/ıctı'~, 
Bahriye NczııretiJl.! 0tÔ ,_'J 

ltalyanm deniznşır1 11•~+ 
olan deniz muvSSf : 11a.11 ~il 
k~ı harekatta ?u ııVıf! 
altılarımızm yeru !11 f 

leri bildırilmelttedıt· ·ı~ tt~ 
Yıınııklarmı uzattı. Onu öperken 

g5zlc1 imd •n iki damla yaş yuvar
lanmıştı. O. hıçkırıyordu. 

Gemi bUtlln h::ızırlıldarmı yap • 
mışll. Bir B!lat sonra demir alacak 
ve Hindistan yolunu tutacaktı. 

B0 rde k~mıda kimi görsem be 
ğeninı!nlz. Elizabeti... Doğrusu o
nu hiç beklemiyordum. Sevincim -
den şaşırdım. K~up ellerinden 
tuttum: 

- Sevgilim, dedim, beni mi 
görme~e geld.n?. 

- Evet.. Bir daha görmek Is • 
tedlm. Bu gece sabaha kadar göz 
lerlme uyku girmedi. 

- Sana ~ıl teşekkilr edeyim 
Ellzabet.. 

Fa'tla ~yllvemedlm. babası Mis 
ter Havı yakla5ıyordu. Bir bavul 
da hediye get!rmi,ler. Kamarama 
indirmek nzere ellerime verdiler. 

HİNDİSTAN YOLUNDA 

EUıa..botle ağla;arak ayrıldJktAn 
az eonra gemi Portsmut tcrsanesln 
den Bn.brimuhlte doğru açıldı. 

O vak'Uer henüz Sllveyı, kanalı 
aq'lmam~tı. Onun fçln Afrikayı 
dola§acaktık. Mesaf'e uzun olduğu 
için r,-errıiye alT!"en k~mllr kAf'I gel 
mczdi, Bil' mllddet sonra vanunın 
makineleri durduruldu. Armalnra 
ycılkenler donatJM1. Bu voHa h.U. 
tilh vnpurlar b5yle yararlar. thtl· 
J'llll elanlt 9'ma lld ~ bıııft.ı!ltk 

k~mllr, şidC:eUı fll'tınalarda yakı· 
larak tchllkclerin öallne geçilir. 

Bizimle beraber ikinci bir ge -
nilrin de gelmekte olduğunu söy • 
lemi§tlm. Yolda, mUtb'o dalgabrr 
bizi biribirlmlzden umklaştırdı. 

Seyahat eğlenc~li idi. Fakat be
nlm için ateşli idl. EUza.betin he
diye setirdiği b:ıvulu açtmı. Men· 
diller. gömlekler. kravatlar ve ço
raplar dolu idi. Zavallı Ellzabet, 
klmblllr şu anda nelerle meogut -
dU. Yahut bizleri dllşUnUyorda. 
Sevgili Elb:abct. bavuluma wıtra 
kovmayı da unutmaml§tı. 

İngiliz gemilerinde seyahat e· 
denler, nezafete karada olduğu 
gibi riayet ederler. Beyaz gömlek 
iki günde bir mutlaka değ'~tlrl1fr 
ve her giin traş olunur. Yalnız g&
mi çok yal!)a wrduğu için tava.
na asılı kordonlı.ra kollar geçlri -
lir. geminin yalpasma uyularak 
trnş edillr. 

Gemim 'zln kaptanı Mi.ster Vil· 
yam, hayatını mUtcmadiven eeya. 
ho.tıerde geçirmiş bir denizci fdl 
U:ı:ak yerleri, bflmedlltl muhltelrl 
o kadar merak ederdi kt ... Benbn 
Türk ol<luifumu ö~nlnce ahbap 
olduk. B.,na fevkıılft.de iltl!at ettt. 
S·k e•k davet ediyor, hep TUrkl -
yeden bnh's açııra.k konuşturuyor, 
STH1 l1or !O"'"Ordu. 

Mister Vilyam, bir akoam ye
mf!ie da"'11t ettl. 8o6 d2 f..-ıt.. 

Gemideki vazifem. gene mllhen. 
dis1i!ttl. Fnkat bö>·le 1rllı::Uk gemi • 
terde z:ı.'''~n az ol •·1'!·nndan bu 
vazifeyi de ml\"tent11s Mbi meslek 
cröabm:ı ı?Ördilrilrler. Kaı>tan, ba • 
na. da nöbet vermişti. Baıı gece 
veya gündüzleri uc~r döroer e:ıat 

va::'fe ahvordum. Güvertede, kap. 
tan yerinde duruyor. varl"'lcri kon 
trol ve «.-mirler verivordum. 

Mis Filaverl, her nöbet zama -
nanda yanrmda buluyordum. Fila· 
ver gllzel ve saf bir 'kttdı. Milte. 
nasip bir \'Ücudu vardı. Babası ırf· 
b' n da gevahate çok mcra,tlı idi. 

nt zamanlar. konuşınalamnrz 
bep Tf\~kfve hııkkmda CPrevan e
derdi. TUr'dvenin gUzaJ olup olma
dığmı kadT?ılan. evleri. cnddeleri 
sorar. benim verdl"'im ttahatı bU-
ytlk b•r alA.ka ile dinlerd'. Manna. 
rayı, Bn~azt~nt anlatırdnn. 

- Ah denli. bir yolumuz dilf. 
ee de oralara gfüıdr .• 

Bir giln dunıp dururken Elfza· 
bett!n ıar açtı. Vapurda aynlş· 
mm g!SrmUş. 

- O hdar çok mu sev:lyoraunuı 
onu. dedi. 

Ceva,, venned'm. Başka bahse 
geçme!!inl bekledim: 

- Av Kepten. dedi niçin susu. 
yorsun ? • 

- Sir.I dinliyorum. 
- tşte ben eual sordum dinli • 

yonm;__ 

Utmost tn~iliz de%"'(>e ·~ 
mandan Cayle~·!.hllc tt~ ~ 
nin refakat ettıgı v c.?J'liS~ 
iki İtalyan nakli?"e g efl1i 1' et' 
bil bulunduğu bır g p"tl ırc: 
ne muvaffa:cıyetle ıı~tıı'· 
b;r hücumda buturıg'()() to'\e 
Uı.tolan 6.000 ve 4.. ~~:~ 
iki nakliye genıisi.~~Ut· 1' 1 

lu oldut{u göriilrnu~.d0ctll ~., 
rin infiJakmı ç~k şı ıştifb ~ 
bir infilAk ta.k'P etııl eı ıı' 
ı . ·ı . den cıı . ..ı il' 
ıye gemı erın. ed;lidİS'ı _.'1 

tamamen tahrıo ·r •i?A 
kak addedilme1cted1 

; ~ ~~ 
Unique deniz'lıtıs ·ııi ll fjt 

dan Collett., torpillftl~ı 11i',;u 
milerinin refakat e •c tıııı' ı.cıı 
kafilesine mensup \ öoO ;. 
bultman takriben ~~isi1leJf1 
bir ttalvan ia"'e rz.e·~ ~ pı 
ettinniştir. Bu ,_!1;;. , .• ııJ12 
battı~ muhnkka~ ... tıct 'li-e 
Trhımph denizal -OıctU' 

da.n Woods., tarn ~ tıı.'·.c 
ert onluk iki düfl.!'llıı.Jl 
ni batm~ft'6t' 

11d 
General Veygıı ı,.rt111 

1..onıtra, ıo (A.A..) - g~r' 
sunun \'Crd!ği btr bRbtrct'" ııı" 

JUlbll ral VeYS"&nd, dlln 1Jı11· 
etmt, Vt" Fran!UZ FııSf JıJ.l' 
Ccneral N~ea ı,aıa.fı.ll .... 



e 
Lüks «!» peynir meselesine 

nihayet verildi 

ı Tran1vaylarrla 
kontrol 

kaldırılabı lir mi ? 
Umum Müdürlük bu 

hususta tetkikler 
yapacak 

s-

Zava 
Ağaçlar donandı. nı!c aydınltldnrn, okşayıcı guneşlere a!daı a 

rak, dallar, tomurcuklandL Bu tomurcuklar yarılarak içlermcıcn çı • 
çekler belirdi. Hepimiz : 

- B:ıhar geldi! 
Dedik. İşte kaç gilndllr o çiçt-klerle o b:ıh:ır Uc.;tunc kar ya~ h. 

Halli tipi ayakkabılar m ürakabe komisyonunun 
gelecek toplanb amda görii§ülecek 

Tek bilet tarif'" · ıin tatb:ki 
dolayısile şimdiye kadar trnm
vay seferlerindeki yolcu miktan 
tesbit edilmiştir. Evvelce de yaz. 
dığımız gibi, kısa mesaf elcre gi
den yolcular azalmıştır. Bu ~
ma ayni ~anda tramvaylarda
ki imihamm da önUne geçilmesi
ni temin etmiştir. 

Aynı dalda karla baha r, ustüstc, uzı..n g c.it. n d 'un.cu hav .. sı
nı t.eneffils ettiler. Gün açtlu:ca da, bir ) ur.. .• un ı ar e ı i. k t.n, bır 
yandan donmuş çiçekler, <'ansızhğın acı solı.unlu ıJle yerlere dokıil· 
dUler. 

Fiyat murakabe komisyonu-/ kaplamağa istidat kesbeden lill ... 
nun, bir müddet evvel, vaki mu- peynir macerasının önUne geçil
racaat üzerine lüks peynir uıs- miştir. 
nifini kabul ve ilfuı ettiği, son Ancak. bazı bakkalların dük
günlerde Ticaı ... t Vekfiletlı..in kanlarında lüks sınıfa mensup 
bir tezkere ile lüks peynir hb.k- kaşar peyniri bulundurduldar.uı 
kında alakadarlardan izalıat i.. nazan dikkate alan komisyon, 
diği maJUm.dur. bunlara bu a ..n 26 sına kn"'ar 

Komisyon, dünkü m1\tad top- 8atış müsaadesi vermiştir. 
lantısmda b· :.1de meşğu: r 1k tipi ayakkabı işi, komis
olmuş ve evvelce verdiği kararı yonun t:,elecek celsesinde görllşU 
bozmuştur. BövlelikJe piyasa vı lecektir. 

Mısır çarşısının 
istimlaki bitirildi 
Kadıköy meydanı da 

tanzim ediliyor 
M131rçarşısınm .ı.mlak işı 

mamlruırnL'i • e mal sahipl1,;.. . ı 
Belediye arasındakt anlaşmazlık 
halledilmiştir. 
Diğer taraftan Kadıköy DSrt 

yol ağzında iskele denen cac..de 
de açılacaktır. Burada istimlftl: 
muamelesine başlanmıştır. tık 
olarak tramvayların iskeleye .k 
mak üzere dÖ'ıdiikleri virajdı... 
dükkföılar kaldmlacaktır. 
Unkapanı, Zeyrek yokuşu 1 

ne de devam edilrr,ektedir. 

Akçakoca fındık istasyo
nu il<: ay daha çalı§acak 

Karadeniz mmta.kasının ta
nınmış fındık ihracat yerlerin
den biri olan Akçckocadn 
vakkat bir ihraç kontrol ıstas
yonu mevcuttur. Bu istasyon, 
her sene altı ay müddetle çalış
maktadır. Müddetin bu ay so
nunda biteceğini nazarı dikkate 
alan Akcekocalı fındık fabrika
tör ve tacirleri, Almanyaya ve
r llmek Uzero f ındrk tarım koo. 
ueratifine karsı girh::tiklerı ta· 
nhhüdü yerine getlremivec.t ··ı~ 
rini alakadarlara bildirerek mez.. 
kür istasyonun daha iki ay 
müddetle çalısına.sının telll.üıini 
rica etmışlerdir. 
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Topkapı - Edime yoluna 
1000 ağaç dikiliyor 

Topkapı • Edirne asfalt yolu
nun etrafına dikilm~; l•::ı rarlaştı 
nlnn nğacların cu urları tama
men kazı1nuştır. 1000 tnn,.. af.aç 
bugünlerde dikilecektir. Ayrıca 
R nm('lirisan mezarlığına da l 
servi c1 il·ilet!f> ·ti ... 
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Bir demır IUccarı 
tevkif edildi 

Galatada, yazıhanesi olan de-l mir tacirlerinden Baki Te7.can, 
Belediye mezarlrklar müdürlüğü 
ne, kilosu 23 kuruştan satılması 
18.zım gelen parmaklık köşebent 
demirini 40 kuruştan 342 kilo 
satmış, ihtikar suçundan yaka
lanmıştır. 

Dün asliye ikinci ceza mahke
mesine verilen tacir tevkif olun
muş ve muhakemesi başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Azılı hırsız iki ay 
hapis yatacak 

Ahmet Demir adında bir sey
yar satıcı iki gün evvel Tahta
kalede, şekerci Sabrinin dükka
nından 18 kilo karemela çalınış, 
kaçarken yakalanmıştır. 

Kantarcılar karakoluna götn
rillen hırsız, yolda iki defa kaç
mağa savaşmış. hatta bir defasın 
da Balıkpazanna kadar gitmeğe 
muvaffak olmuş, fakat burada 
halk tarafından yakalanmıştır. 
Hmırz bu kadarla kalmamış, 
bundan sonra konulduğu kara
kol nezarethanesinin kapısını 
kırmış ve kendisini yakalattıran 
Şekerci Sabrinin Uzerine iskemle 
ile hücum ederek, polislere kü-
für ctmiftir. · 

Nihayet meşhuden aslive ikin
ci ceza mahkemesine verilen J\h. 
met Demirin ::abıkalı olduğu ve 
asıl adının da ba~ka bazen Nuri, 
baren de Nevres aJmı kullandığı 
anlaşılmıştır. Mahkeme bu azılı 
hırsızı 2 ay 2 gün hapise 35 lırr 
da para ceza.sına mahk\ım et
miştir. 

Altın Fiyatı 
}. ltm fivathrmda dUn de • 

bir değişiklik olmamıştır. Dür 
bir nltmm fiyatı 24 lira 50 ku
ruştu. 

Bundan başka, tmmvaylarda:d 
kontrol işlerine de yeni b.r şekil 
bulunacaktır. Şimdiki biletlerin 
kontrol cetveline rakamların ya
zılması, bakılarak biletlrein yır
tılması gibi uzun süren bir kon
trol servisinin kaldınlması ve 
yeni bir şeklin bulunması !~in 
a!ikadar müdürlüğün tetkikler
de bulunması istenmiştir. 

Bir çuvaldan 
96 ekmek 
Pazartesi giinü bir 
tecrübe yapılacak 

Yeni tip ekmek normal olarak 
hazırlanmaktadır. Bir çuval un
dandan 96 ekmek çıkanlmasını 
temin için önilmtizdeki pazJ.rtesi 
gUnü Beyoğlu cihetindeki fınn
larm birinde tecrlibe yapılacak
tır. 

rı;ğer taraftan fran<'ala tahdi
di işine devam edilmektedir. 
Francala unundan börek. biskU
vit gibi yiyecek maddeleri yapan 
"' !"Jlllann un sarfivatı tcsbit • =:. 
miş ve Toprak Ofise bildirilmiş
tir. 

Şehir Tiyatrosunun 
komedi kısmı başka bir 

yere nakledilecek 
Son zamar: :arda ahsap sinema 

tarda çıkan yanğmlarm önlen
mesi içi: bu gibi sinemalarda 
yanğın tesıso..tı takviye edileceı~
tir. 

Aynca Belediye ıin &-hir th ... " 
roeu komedi h..... -· • bulunduğu 
bina da ahşap olduğundan tiyat
ro başka bir yere nakledilecektir. 
Bu hususta iki sinE:-ma idaresile 
temaslara başlanmıştrr. 
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General Besim Omerin 
adı bir sokağa verilecek 

Üniversite prcıf el"örle: ı.u,.n 
nıerhum general Besim Ömc. 
Akalının isminin bir sokak veya 
caddeye verilmesi için Beledi 
tetkiklere b?"''?n""'"t·-. 

Çiçeğin de insana benzer bir h ali var. 8"v"1f!ı> bizim cin kol· 
larnnızm ona erişemediği yer nasıl gurbet ve bir dn .. füa ayrılık, na
mı ebediyet ise, çiçek içın dP dalından kopma.:> öyledir. 

Bu yıl, tabiat bahara e~nki p:.ısu kurdu. Aydınlık ufuklar, gü· 
neş altında güzel kokularla tüten bahçnlcr, ho ncfc li rüz~arlarla 
onu hem davet etti. hem sonra s ebepsiz bir yılanlrkh kudurarak, 
zavallıyı vunıp öldUrdU. 

Bu sene de kıı;tan dosdoğru yaza gireceğiz. Titreyer ek bUzUl -
düğümüz gecenin sabahı, terli l·nlkncek ve pPncC'rc'"rfır.lz' 2C-"' "'fız. 

lstanbulu bir rüya ülkesi, bir masal dünyası kadar sil leycn 
bahar, dnğlanmıza, yamaçlarımız ve bahçelerimize konmadan u
çup gidecek. 

Halbuki biltün kış, dl~lınlzl sıkmış, rtlzgiir urrrağı yerlerden tit
reye titreye geçerken, hep onur.la avunmuş, ona kavucınc!!"1mrzı 

dU .. Uncrck tahammfil etmiştik. Yılın içinde yazla kı§, iki azap; iki 
bahar da iki mUkfıfatttr. 

Tabiat, insana bu tezatlara tnhammill lmkfinmı vermek irL'l a
ralarına böyle güzel, ılı'!t ve ho" dem kntm·c:tır. Bu yıl , bir t"ol:: " y. 
ter ı;ibl bunun da yetiMi olnı-"~. H<ıv:ıtar, yumu"-ıvnr"'lt bir"h'r'.,c 
tatlı b'r lni<ıle akm~c1k. Mev0 imler. bn.Jta ile l:('!:i1miş gıl.ti bir 
tek ci?rjyle ayrılacak. Ateşle buz arasında , bu tek balta yş.ras1, el· 
bette bizi de, tabiatm öz benliği kadar sarsacak. 

Dnllan meyvasız, ağl\çları f'Öl,..esiz ve insanlnn ne~wsiz y rler· 
de, hayata sevimliJlk gelir mi h 1ç! ... 

Bahar, galiba saldırmak, knna bulanmak. ya.km yıkma !• kin 
kendisini bekllvenlerder if!rendiı!inden ötürU bu vıl, bövle karlı ge. 
celer içinde göğsünü b'lğmn yarclı. Damarlarında çiç"ltten gl:zcl, 
kokudan nefis bir varlık halinde ulaııan vnr"t'"' P<ı"T"'" dC""~uro-
rak intihar cttl. JtA•mı StlHA GEZGfN 

IGONOEN GONEI 

Belediyemızın takdıı e 
değer bir tecı übesi 

V ALt ve Belediye Reiııl Dr. Kır. 

dıır, lstanbul halkını, filzulJ 
bJr masraftan kurtarıyor: "Havaga· 
zı,,' •'Elektrik,, ve "Su,, idareleri ta• 
ratındıın. her ay, sarfiyat bedeline 
UAve olarak alınaıı "saat tlcrcUeri,, 
Uzcrindo tetkikler yaptırıyor. Bu 
ücretleri, ya ba§langıçt.a. yAnl saat 
Uk kurulduğu zaman bir defaya 
mahsus olarak alacak, yahut., ku· 
rulmuş olan saatlerden, senede, yaı. 
DU w kere tah8iJ edecekUr. 

Belediyenin bu hareketi, tmtlyazh 
vtrketıerden devir alman mUesııeee
JertD kendi elıml.ze geçtlkten sonra 
prtııamelerlnl de aynen tatbik edip 
gltmıyerek halkın menfaatlerine g&-

Avni Sakman geldi 

Ticaret Vekaleti teşkiHitlanC: 
ma umum mUdürü olan eski . 
tanbul Mıntaka Ticaret mildUril 
Avni Sakman, dün Anknra<!an 
şehrimir.e gelmiştir. Umur_ı mü
dilr, burada muhtelif te!':ekkiıl
lerd<> tet'kik'Pt~fo hı1h1nacnktır. 

re, bazı tadlla.ta tAbı tutması de· 
melltir. 

lmUyazlı şlrkctlcrc1cn şfkll.yct!mt. 

zin b:ışlıca 6ebebl, bUtUn hususlarda 
"nalıncı kesen gıbl,, menfaati yal 
nız he.ndiıerlne yontan şaruar ve 
kayıUarla iş görmekte oımaıarıydı. 

Belediye Tramvay şlrkettnın şart,. 
nnmcslndcn bnşlıyarnk, halkuı tehi• 
ne ve hatt.A kendi aleyb:.ne olarak 
bir bt!.yU tedbirler alcıı. Anlaşılôığı. 

na göre, bu ooktnJar. her bakımdan 
ft ber münasebet 6llhasınııa incele 
nlyor: halkm zararına olan cihet· 
ler birer blttr ya bUsbUtUn kaldın 

tıyor; yahut her iki tarafa ağır g~ 
mlyecek ehven ~ek.illere ~a edl· 
llyor. 

Belcdlyemlzln bu hayırh meııa!sl• 
Dl ve çalışkan , hslkçı reiatnl tebrik 
etmeğt bir zevk blllriz, 

r.tm\IET MUNtB 

Y ırmı yıı evvelk Va kıt 1 

:U.S.9%1 

Cemil Paşanın davaıı 

Kristinin bana söylediğine 
göre misafir istemiyen kendisi 
imiş. Cemiyet içine çıkmak, sos
yete bayatma kan51Dak istemi
yormuş. Yüksek sosyeteye men
sup kimseler de bu kadının ara
larına kanşmasmı pek istemi
yorlarmış .. Hatta bazı muhitler
de bu kadının deli olduıfu, yahut 
daha nazik bir sövleviele zihni 
muvazenesinin ye~inde bulunma
dığına dair şayialar da çıkmış.. 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romant 
- Bu kadar safmısmız siz 

Allahaşkmıza .. Bir Kulterv karı
sını kaparcasına sevebilir. Fakat 
ayni 'Za.ITlanda on metre in; de 
idare eder. B:ı onlar icin tıi:· ~e
rcftir. Faknt bu Hintli dansöze 
gelince. o MarMdeıı ba<>ka bi..tnn 
Parisi de peşir.den sürükle&ıiş
tir. 

Satıık Şehremini Cemil Palianın 

328 de Ell\'er Beye yaptığı apandisit 
amı:llyatından dolayı mahkemeye mu 
racaııuc 4000 llra tıcrctl tedavi talep 
ettiğini geçenlerde gazeteler yazmış
tı. Ahiren mahkeme dnvayı intaç ede 
rek 1100 lira ita.sına karar vermiştir. 

Daimi sükutu, C"llrin t!arİp hr.. 
leri bu kadının etrafında buluan 
bUtUn muhitin kendisinden uzak 
lasmnsı neticesini doğurmuş .. 

~----ı Fransaya avdetinin ilk senele
rinde Marki şerefine bir kaç zi
yafet vermiş. Fakat nihayet i. 
gUrültülU hayat birdenbire sön
mUş. Hatta o kadar ki dostları 
Markinin böyle birdenbire sessiz, 
"ıareket.siz kalmasını hoş gönne
mi§ler. 

Tabü ben hadı~elerin bUtün 
t fcrruatını T\r istinden ö;:rc1ıı. 
rum. Kristin doğrusu her •. 
hakkında derin malumata. sahıp. 
Bana daha neler söylemedi •·· 
İşte sire uf ak bir misali : 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

Siz burada bulunyor ve işin sır
rmı pek ala biliyorsunuz. 

Tam biz böyle konuşurken Mar 
ki içeriye girdi. Elinde bir kava
noz ve gümüş kaşıklar vardı ... 
Gözleri parıldıyordu. Her ikimi
ze birden hitap ederek : 

- Size bunların lezzetini mu
hakkak tattırmak isterim, dedi .• 
Saip ban bunu Mar!:iz için luldu. 
Bur :lan ona içirdik bir az. F ... ~ 
nefis bir §eY bu.. Markiz de 
çok mükemmel bulduğunu söyle
di. 

Tabti ade.:ı kokt.eyl gibi . · 
şey ..• Hem biliyormusınmz ter
kibi neden ibaret.. Beygir ka.ı. 
ile hemoglobin. daha da bir şey
ler varmış. Bundan bir az tadın, 
si7.1e tavsiye ederim. Her halde 
hiç bir leDetsizliği yoktur. Bil
filds çok leDetli bulacağmm tı
mit ederim. Nefi8 bir şey bu. •• 
Hem de insanm midesini wtıyor. 
Eski bir şarap gibi.. Emin olun 
ki bu bir ölüyü yataktan kaldı
nr. Değil ki bir hastayı.. Hem 
öyle bir İ§tiha veriyor kf ... 

Her ikimiz de birer miktar i~ 
tik. Hakikaten Marki !5zlerin
de haktı idi. 8')züne devam edi
yordu : 

- ~-te benim ktl~nk Kri8tinim. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

iyileştireceğiz.. Ve sonra bana 9 Haziran - Dorgayı gördüm. 
dönerek ilave etti : Evet ben, senede ancak on gece 

o kaıb.r dışarıda kaldıiYrm halde 
- nu doktor için çağmnaP.-a bilh~ c:cı:ı DorfJ'avı "'Örmek tPces. 

geldikleri zaman siz bumda idi-
niz değil mi ? dedi. Tabit sire sUsümU yenemedim ve bir gccc-
Kristin her -yi anlatmıştır ?. mi dışarıda geçirerek güzel Hint 

·~ li kadımn dansını seyrettim. 
Siz benim dostumsunuz artık. . . 

Zavallı kadınca~z.. Onu bir kur- Dorgan~ dansına sr~ gt;:ldıği 
tarabilsek.. Eğer vUcudu şifa · haber venlince. ben ~cu.dun~n 
bulursa her hald kaf d dil- şurasına burasır.~ serpılmt"' mil-
7.1elir. e ası a c~v~erle sllslen.mış. ~ynuna b'~ 

Müteess·r b" ta 1 11 t 1 buyuk kolye, bıleklerıne kalın bı 
nma vurd 

1 11: . ~ a e n ~ • }ezikler takmıFJ niyim vahsi'•<> ini 

fıııcm buluundve_ ıçkın esrarebern., ?. muhafaza etmiş. yan çıplak. kil 
n. ugu ~'·ınozu a- ük h . tsi b" R . 

ber alarak çıkb "tti ç ~ .~mmeıye z ır _ ıntlı 
' gı • dansozun sahneye çıkacaguu zan 

- lşte her zam~n bövle .. diye P.tmiştim. 
Kristin izah etti. Her def asıııda 
bu gekilde karısmm nihayet bir Fakat perde açılıp Dorr,a ile 
gün şifa bulacağını tahaV\1\.i1 edi karşılaştığım zamaıı ne k&.dar 
yor. Ve tabii '<ansınm iyileşme- aldanmış oldui!umu anl.ıctım. 
sini beklerken de her gece J?idip Karşımda fevka1ade bir kadın 
güzel Dorgasmm ~nmda emsal- vardı. Cildi bir l:ndife kadar yu. 
siz saatler gcçlrivor. muşak görünU •ordu. Uzerinde 

_ Dorgasmm yanında mı ? en son moda. fevkalade şık bir 

1 
_ Evet §U Hintli dansöztln tuvalet vardı. 

yanmda. H .... yretler içinde kalmurtım. 
- Garip ... Bu adam bana ha- Marki ne garip ad:ımdı. Markiz 

kikaten garip görilnUyor. Her ile Dort;.t arasında !"ece ile ciin. 
ne olı!a muh:ıkkak Hintlilerden düz kadar fark vardı. Markiz 
seçiyor. :!on ışıklan siizülen bir guruup. 

- Evet bu g{}?Jel 'kadmı da Batma~n için dakikalan !ayılan 
kartsı ile beraber Hindistanwm bir gUndU. 
getirdi. 

- Halbukl siz bana Mark,nln 
ka"8mı pek cak ac\·di.tini &öyle. 

21.3.1941 
8.0S Ajans 
8.18 ila m 

p:ırç:ıl:ır 

8.4j l'U:<'k 
IL te:;i 

12.s:: S ıllst 
Okultıft-ılar 

18.20 linrı •k 
pro~r:ım 

18.03 4lr:ı.-ı t 
ta!<vl nl 

18.08 I'.,.'\1VO 
$\in"' 
ku:ıı ·tctl 

ıs.. ,.. r 1 rt*" tn!lll 
lD. J A. 1ns 
10.4J •• ı;::ı.rkı 

'"" t rkuler 
20.J;'.; .., \"O 

J?1lz,•trsl 
20 4 "i ~ ı•msll 

21.::0 ı~ nu . na 
21 .. ı salon 

or'; traııı 

22."0 • ns 
23.00 D :-ıs 

ml'.,.i ı:.r\ 

C t,;ma .Cumarte. 

> 21 r t 1 22 Rr -
""'" r: ~- f &. f r: ~-

ac;ım · ,.... li~ r 1: J 

\ tl l•ılh: ı \ ll"+l tı t~ .u.ı \ " 
Utll'!JID 

7.02 11.40 ;.oo ıı.:ss 
d ı•pı 

Öğle 18.21 r; • .,o ıs.21 5.Ml 
11.lndl JG.47 o.nG lG.48 0.2.:i 
/'..Jc;rım 10.22 12.00 ıu.2s 12.00 
\'ntaı 20.52 ı.sı 20.54 ı.sı 

lms:ık ö.22 10.00 ü.20 ı.:n 

- Kultery'ler çok kuvvetli 
bir kana sahip .. Durmryan, taşan 
bir şehvetleri var. Bu sebeple 
Markizden daha ba~kalannı da 
listeye dahil ebnek istediler. 
Tabif bir çok metresleri v~. 
Hatta beni de kolleksiyona dahıl 
etmek istedi. Fakat ta.bit muvaf
fak olamadı. Ben ancak onlann. 
yani Marki ve Markizin dostu, 
samimf bir dost!Rn olabilirim ••• 
tı'akat ba§ka hiç bir şey ohunam. 

Bu ftA~ ı&yesinde Markizi niha
yet oo bet gUn 80llP3 tamamen miftinla l 

Halbuki Do?1!8.. !"'11~1 Hintli 
dansöz.. p.rkm bütün ateş;ni, jı 

(Devamı ııar) ------------



ı - \' RIT 21 D!ART 19.U 

-
Anhıra, !O ( A. A.) - Türk smı talebenin Kurumun Ankara. 

Havn Kurumu umumi merkez d.,ki me!rteplerinde pilot olarak 
eti bııgUn El5zığ mebusu Sa- yetiştirildiklerine iruıret edilerek 

b:ıt SağII'Oğlunun reisliğinde altı bunlardan başkaca Hn.rtıiye mek 
ylık toplımtısmı yapmıştır. teb:nıizin hava runıf1 talebeleri. 
Toplantıda idare heyetinın ge. nin de yetiştinlınooioo çalışıldığı 

geJı altı ay içinde yapılan işi hak ve lıseli 300 kadar gencin mo
landaki raporu, yE>ni yıl bütçe tôrlü tayyare ve planördllilk 

kadrosu c1rumnuştur. Rapor- kamplarında uçurulduğu. bütfuı 
dS gecen mesai yılı için varicbt hava yedek sübayla.rmm antre. 

tçesi olarak tahmin edilen pa. nemanlarmın ya.ptırıldığr ve yeni 
ranm dokuz ay içinde ve dört yılda gedikli hazırlama yuvasına 
misline yakın bir fazlalıkla ta- 1250 talebe alınmasrnm kararlaş 
mü\ olundut:'lffiu ve yeni yıl vari. , trrılmır; bulunduğu, bu maksatL. 
dat bütçesınin de ci:ınıert ve hfi.- lüzumlu olan tedbirlerin daha 
miyetli Türk milletinin artan imdiden alındığı izah olunmak
alak~sı say sinde fe.zlasilc temi. tadır. ldare heyeti raporunu, ha_ 
nine imkfuı hasıl olacafh ) azıt- va kurumunun deru.lıte etti~i va.. 
makta, motörlü tayyare, planör. zifenin 2ğırlığmı idrak ederek 
ciilük, parnşü.tcülük ve tayyare çalmtTğına ve Türk milletinin 
modelciliği sahac:ıII!f.la geçen se- büyük varlığı ve Türk gencliğı.. 
neye nisbetle da.ha büyük randı. nin yüksele vasıflan sayesinde 
ıına.n alındığı bildirilmektedir. muvaffakıyetin mukadder oldu-

Ra.porda, Kurumun açmış ol· ğuna isaret derek bitirmektedir. 
hğu. Hava Gedikli h2Z!I'lamn Burulan sonra o'-unan mura. 
::rvJEma geçen yıl binden çok kipler raporunda dokuz aylık 
.ız!a t:ılobe almdrğrna ve bunla. varidatın, bir senelik muhammc

rm lbüyük bir ekseriyetinin ha.- ı ne ı:ı•sbetle takriben dört misline 
:ın h2va ordusunda hlı~et gör. b;:ıliğ oldu:?u i.cıaret "!ilmekte idi. 
ei:te olduklarına., diğer bh- kı-

arıcı e 
An 

iZ 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
Bütnn adada, Uç memleket bay· 

rakhn yan.yana asılmıştır. Ziya
retin gizli tutulmu.s olma.sına rnğ· 
men, büyük bir halk kütlesi, iki 
devlet. a:lammı karşılamıştır. İki 
devlet adanımı hamil otomobil a
danm merkezi olan Lefkoıı~nin 
halkl:ı dolu sokaklnrında gilçlükle 
flel'liyordu. 
G&Uşmeleri mfitcakip Eden, 

Saraçoğluyu tayyare meydamna 
kndnr teşyi ederek orada kendisi
ne iyi Be} ıı.hııtlcr temenni eylemiş 
tir. Beş dakika sonra &:len de 
Kahir.eye dönmek üzere tayyare 
ile hareket ebıı!ştir. 

İng1lterenln An1ı:ara bQyQk el· 
Sir Hug':ıelma:tchull - Hugee • 
de g6rllpıelerde hazır bulun· 
.ır. 

i n 
(Baş tarak 1 incide) 

vuN.u! TEBLfGt 
Attım. 20 (AA.) - Yunan ordula. 

n ba~uma.ndarılııtmm 144 numaralı 
ve 19 mnrt tıırthll l'C8:n1 tebliği: 
Dil~ tankların 1ancslle mr.r~ 

kez mmtakasuıdıı yapı:n.t§ olduğU bir 
taarr.ız; ile 1ıma1 mmtakruımda yaptı. 
ğt diğer blr mahdut taarruz ptlskUr
tlllmUşttlr. Bir miktar cslr aldık. Uç 
tank t.ahrlp edildi. DU:mıuım bu 
mmtukaJııra mensup alan 'bir bmUğU 
tncrtt ed'J' :ıJ§ ve otomatik sllAlılamm 
zm makruı ate,ı kaJılmıda 1rnlarak ta 
mamlle imha ~tur. Aoos vadi.. 
ıı1ndc yapmn !I!tuvattakiyeW bir ta
am.ız neticCl!lnde bir miktar eft.r aı. 
dık. 

Atlna, 20 (A.A.) - fl.B.C: 
Yunan maUr.ıat nıızm. cephede 

d1hı lttllyaıılıır tarafından yapılan hU.. 

en~ önce J ddetli bir topçu ate 
111 OÇI!dı,ğml bildirm!Jtfr. 

Belgnıd, %0 (A.A.) - Yunanlstan
dan ge 250 ttaJ,.an yara1mmı ha
mil hastane treni, yarın sabah Bclgro 
da gelecektir. 
Atına, 20 ( \.A.) - Yunaniı;tanda. 

Jı:1 İngiliz kuvvetleri umumi ka.rugtl.. 
hmda:ı: 

Bir İngiliz tnyyo.re ffioım, dlln tay. 
ya.re aafi toplarının ştddeUi ateşmc 

~n Drnçı bombnrdunan etmJıtir. 
Bu ~m. C!l zlya.de muvııtıak!yct.. 
netteelcnen htıcumlardan tı1rl olmuş 

tur. ltalyanlarm G :ıva Puz1 yOlun.. 
clak1 kamyoZ!lnn ve dl er motlSrlU na 
kll vamtalnn da bo ,bardıJn8n e.jil... 

nıi§tlr. Birçok bombalar. nd:n 'asıta. 
1arıiwl tam ortasma isabet ct.m41tir. 
BUtlln tayyar lcrtmlz. salimen Uslerı... 

nedfuım~lerdlr. 

Bir nutuk verdi 

ha muş u tehaıt
er aıttn a z 

Fakat Fransa 
kurtulacaktır 

Greaoble, 20 (A.A.) - Ofi: 
Mnre~ Peten dlln belcdi_ye da

iresinin balkonundan radyo ile. de 
verilen bir nutuk söyJ,..mJştir. Ma 
reşal demiştir ki: 

Bugün bana yapılan hararetli 
.kW>ul. FrnnstZlarm Frnn.smun mn
.kaddcra:tma imaıı et.trkle:rini ve o
nwı kalkmma.smı temin için bUtfüı 
fedakarlıklara hazır olduklarıuı is
bat eder. Yaprlacak iş çok \Ptin· 
dir. Fa'ka.t hllkfimet meşgul oluyor 
billuıssa vergilerle, yiyecek azlığı 
ile ve st? lr.:.rm azalması mesele
~ıyle ata.kadar olmaktadır. Bu va
ziyeti d~Jtmek için Amerika.nm 
yardrmmn bUkumet çok güveni
yor. 

FransI7Jal'd.an sabırlı olmalarını 
istiyorum. Kolayca ~ ilmid
lcrin bağlı Fra.nsn:.lnr kaldık~ 
memleketin kallmmıs.sı gecikecek • 
tir. Bu Fn!.nmzlar nld1llllYorlıll'. 
Büyük miişkül!t.a maruz ve daha 
da §Üldetli tedbirlerin tehdidi al· 
tmda bulUIUlll Framın kendini çok 
kuvvetli bir disipline Uı.bi tutmak
la. kurtara.bilir. Hükümet ferdi 
mukavemetleri ve menfaat blol: • 
larmı namn itibara almaksızın 
büyfik bir otorite g15sterm.:k mec
buriyetindedirler. 

Sulh muahede .. ini takip edecek 
ilk günler için esaslan kabul edi
len yeni anayasayı hazirlamağı 
k<'ndim için vu.ife bilirim. Her 
gün bu anayasanın bir temelini 
ve '\iliy tl~ ısta.tU unu kuruyo. 
rum. Şnndilik yapılacak ey hil -
koimPti idare etmektir. 

.M:.rc:al Peten söilerine ~yle 
de\"llm etaıişUr: 

• 'Grcnoble halkmdan bilyfik bir 
ilmille aynlıyonım. Her tarafta. 
olı.ıuğu gibi Fransız toprağından 
mu zzam bir niyaz yükseldiğini 

görllvorum. Parlsin yQreği çarpı -
yor. Bunu duyuyorum. lf nu mm 
tıı:kad~ ç~an seslı:rl işitiyorum. 
Harp esirl.erinlıı av-dette dıılıa gü
zel bir Frıı.ns:ı bulmaları için yap 
bklıı.."'I tcnm:ınilC'rl de duyuyollII!l. 

l.f.are!'l&l Peten söıtlerln1 bitirir
ken <1.1m~r ki: 

''MPmlek('t müthi!j bir kalkın -
ma ile mazideki zaafla~. kusur
larmı t"13.fi et:m 1< isti) or. !Jkb:ı -
hara girerken, dn:ha zı ı:ı.de r.alışa
hm. Dı:.ha fnzb istl"h" ldc 'buluna· 
lrm. Drıha i) i düşün Iim. Frans.'1, 
ters talı lin bıle yxkamıyacağı bll 
yük bir memlekf'ttir. Hey bir yU -
r kten ' tanıı olan - 'lıftmıu bağı· 
ralnn: Yaşasın Fransa.,, 

Paris polis müdürü 
tevkif edildi 

Almanya ya 
akın 

ra ç ar ve y "n ü kumaşçı a 
n arad dön ü e (BaŞ t 

Şiddetli İngiliz hücum
ları devam ediyor 

erlin ve Hamburg e aıe 
oşaltılı or kalarına 

yünlü umaş fab ·i
y·· zde 8,5 l ar 

Som alide. BE:!~ u 
nam edilm1 ve ısıl' 
üzere 200 den f 
alınmıştır. . uııı 

Cenubi Habe'".E et 
ketimiz mfllln~;tedit 

Londnı, %0 (A.A.) - Ha.va nezare· 
t1ni:ı !:illıbL-at servts\ b!ldiriyor: 

:tno..uız bomb:ırdıtımD tayyareleri 
taratmoan dlln ak§am KolODyayıı ya
pılıın taarruz kısa olma.kla beraber 
çok §iddcUi oJmUJ ve saat. 21 ile 22 
ara.."lll<!B yani b1r saat z:ırtmdn çok 
daha ;ızun suren nkuılardak!nden faz· 
la hasar tcvlld edilml§t1r. 

Taarruzun en bUyllk Bğalığmı dc
mlryollariyle Rhin nclılinin sağ kıyı· 
mıdaki rndüstli rnahalWıl Çekml§Ur. 
Hava bombnrdmuı.n ncUceler1niıı ta-
mamen m~ahede ve tab1Uno imkAn 
vercoelı derecede mUsaitU. Tayyareci· 
ler bUytık f ?::rikalarm alevler içuıde 
ka'Jıgm& görtlmşlcrdi'". Bu nlevler dl. 
ğer hedefleri bUyUk intllfik bombalan 
için ko.ay s.?çllir hale l:oymU§tur. Bu 
tıomb'.1.larclnn bir çoğU doklar boyun· 
ca blnalar.n ortamna dUşmU§tllr. MU· 
teakiban aWa.n bombal.ır mtlhlm b!r 
demlryl'lu mu§atıd!z deposu üzerin· 
de hıfllAk etmlştlr. Bir demlryolu bir. 
l~§D'le no'ktaa: ve hohcnzolla.m köp· 
rll.sU!ıUn çok yakınma da mbalnr 
d llşttı:Lsti} r. 

BUyUk endüstri mahallcsh:ıi iki ge
niş aıev hattı katetmekte ve bu hat· . 
tar mlltcı:nadlyen genl§lemckt.c 1dl. 
.Amnn k!SprUniln kazııısmdn mftthL' 
bir yıw~ devam ediyordu. Dlğcr ta
raftan ''L,, §eklinde bUyUk blr fnlıri· 
ka da alevler tçtnde iıil ve siyah du· 
man eUtu::ılıırı d .. mıryolu yakmmdu 
bı.ılunan btiyük petrol deposunun da 
yanm:ıkta olduğunu göz.ermekte ıdl. 
Ya.ng:nlar genl§liverek pat1ayan mad· 
delcr!.ıı bu?unduğu yerlere kadar 1WUl 

mıştı:. lnfilft.k §imşeklerl, gökleri de. 
llyordu. Bu t:nfilW&rOn birini miltc· 
al".ip ?nglllZ tayyarecileri bUytık bir 
blnnnm yıkılaığmı gamıtıslerdir. 

B~ka bir infil~ ı,,ığı o kadar 
~dd~J olmu11tur k1, S.000 metre yUk
seklUı:i:l> .. ld ttıyyarcnln tayyanıcl mev
ldi gllndUz gibi aydmlaumı§tır. 
HoHımdadıı Alman tayyarelerinin 

ıntp kalkbğı öğrenilen havn. meydan. 
lan da boıı:ıbardmmn cd!.lml§tir. 

BeriJn. 2.() (A..A..) -Tas .Ajanın bil· 
diriyor: 

Almn.n hUldınıeU, bombardrrean1am 
tAb1 o!nn garbi .Almmıyndaki .,ndUs
trl "'ehirleı1yle Berllndekl çocuklAn 
geniş r.:r ıı1sbet dnhlllnde tahliye et· 
mtşUr. Çocuklar .Almanyanm şc.rkma 
ve CCIMlbuoa, .Bobcmya lllmnye idare
sine veya .Avuaturyaya. gônde.rllmek· 
tedlr. 

Hamburger Fremdenbladctt ge.zete. 
sı. H.a.ı:?lbtırg'daD 69 bin çocukla l.'l85 
öğretmenin tahliye edild.lğlni yazmak· 
tadtr. 
Almn:ıyanm E;ıı.rı> ve oimall garbi 

mmtıı.kasmda.ki çocuklarm tahllycst 
devs.m etmektedlr. "F.ra.nkturter zeı.. 
tung,. gazetesine göre, pek yakında 
b4.nle~ ı;ocuk tehdit altnıda bulunan 
mmt.akalardan Slovakyaya glinderlle· 
cektir. 

Londro,, %0 (A..A.) - 1ngtllz ha.va 
nezaretı Jstlhbarat bflrosu. atlrultik 
muharebesi 'ba§ladıkl.D.ll sonra. Alman 
yanın ba!flıcn c!cnlz U9lerinden ikisi 
olan KJclc VDheınsha!enin Alman 
harp Sa.)Tetlerl b.'l.ktmmdan bt'r za. 
mandan daha ziyade ehemmiyet ald._ 
ğmı blld1rmektedir. Salıyı carşa.mbrı

y& lbağliyan gece, 1ngi11z hava kuvvet 
ler1 her ikisine de hücum ederek bu 
Umruıla.rd~ d doklıu"t teraan:eler ve 
san.ı;ı.1 merkozkıi 1lzerine fazla mik. 
tarda ytiksek ln!llA.k ve yangın bom

balan atmı~ır. 
Ki"'l Uz rlne yapü:ı:n akm saat 21 

de ba,,Ie.mış ve 83.bahm Uk sıı.atlerine 
kadar 131lnnll§tllr. Atılan büyük bom
ba.larm sebebiyet :verdlği iDfJUUtlar 
§lmo"k gibi bulutlara aksetml§tir. 
Akmm sonunda hn.va açık olmamasr.. 
na rağmen bUyUk yangınlar çiktığı 

barl.zbJr §cklldc görUlm~tur. Pllot
ltırmuz dönmek ilLere Kielden kilo. 
metrcle.ree uzaldaııtuktan .sonra oeıı
rln kıztl ve parl:ık b1r buluUa kaplı 

bulundu(l'u,;ıu görmilşlerdır. 

V'i.lhelmoa!eııde hlli:ımıdn.n nlman 
rıctıceler daha kolay m~ede ed1L. 
rııfııt!r. At:lan bomba.la.rdan bir .çoğU. 
ınım dckla.r ~c tersazıele.rin bulundu-
ğ"~ m!lll&kada pa.t.l&d1ğı ve t.UyUk ve 
kUçı! k .bir çok yaı:ı,gml8r '1ktığı gö. 
rtllmilftUr. 

Ankaraya giden eorapçılar ve yün· 
1'1 kuma§ f&brikaUSrlerin~n mUrek· 
kep heyetler §ChrJm1zc dlS.nm~lerdir. 

Bu heyetlu, İktIBat VekAleU ile ay· 
n ayn temaslarda bulunm\l§lardn'. 

Şe!ır1.mim dönen çorapçılar, dlln. 
sanayi birllğinde blr toplantı ynpım: ... 
lardır. Pazartesi g11!1U tekrar toplana· 
cak çorap !abriluıW•lertmn tekrar 
Ankarayn. gitmeleri muhtemcldlr. An· 
cak bu .seyah&te ipekli kadm çorabı 
~tiyen bUtün fabrll:atörlcrln lştlrı1.k 

etme.si mevzuubablstir. 

Romanya dan kaçan 

700 ya ud· 
FiF tine kabul edildi 
Lo dra, 20 (A.A.) - Avam 

Kamarasında beyanatta bulunan 
müstemlekeler milstemrı Filistin 
fevkaJ.a.de komiseri tarafmd ı 
Filistine girmeleri için bazı Bal. 
kan memleketlerinden ve bilhas
sa Romanyada.n çıkan 700 yahu. 
diye izin verildiğini bildirnıJştir. 
Bu mezuniyet §Ubattan evvel ve
rilmiştir. Yugoelavyada bulunan 
}'3hudi hareketi erkanına da 
mahdut miktarda olmak Uzere 
Iı1listine girmek müsaadesi veri. 
lecektir. 

Dem a il re 
yar ım 
(Ba§ tarafı 1 itıcide) 

Nev)oı'k, ~o (A.A.) - Parlamento 
mahfillerinde beyan olundu~ göre, 
ıcar ve 10..,.'IC kanunu muctblııce blrlc~ik 
Amerika devleti 1ngutcr yo ~O m.D· 
yon dolarlık ziraat m&hsultı gtsnder
m 1 tasavvurundadır. lngiltercye l<Y.> 
mılyon dolarlık pamuk, W mllyon do· 
larlık tütfln ve btllıassa. st!t mamulAtı 
oJmnk Ozere 800 mllyo:ı dolarhk t1a 
yiyecek gönderilf!Ccktlr. Hububat göıı 
derllme.si derp~ edllmlyor. , .. *. \'ll@ngton. 20 (A.A.) - Ayıµı m~ 

!isi maliye encUmeni, ilk Okyanos :fi· 
tosunun inşası ı~ taıebedilen 3 miı. 
yar 441 milyon dolarlık tahslıı&ta ait 
kanun projeetnl dll:ı ittifakla kabul 
etmi~Ur. Proje bu~ tyan1a mUza· 
kere JkıcekUr. • 

Mebu..."'!l?l meclls1 Cuma günltO ceı. 

sestnGe 6 mu~ebe k"TUvaz8rU 1n§aaı· 
nn mUtealUk kanun projeııl.ni kabul 
etmJ§Ur. 

• * .ıı 
Vıı.şingtan, 20 (4..A.) - Bahriye 

na.zın Alba.Y Knox. A:rr. riluuı donruı.. 
n:wmım lngntereye yapacağı ilk yar
dmıın, denizaltı avcıla.rmciaı:ı. hücum• 
boUarında.n ve ''Si~ln~k.. ismi ve
rilen kUçUk gemilerden mürekkep o. 
ı caj;mı s()ykıml~tlr. 

Yllnlil ~ıır ile Ikt.Isat 'ekA· 
leU arasında cereyan eden g6rtlşmc. 
!erde kumaşlıı.rm biraz da.ha U"W:lntıı 
ması Uııktmıan ara,tmım11tır. Vek4 
let, §lmdlld halde y11nlll kuma, tabri 
katörlerine toptan satı§Jarda yüzde 
~ meçu kAr vermi§Ur. Diğer bütlln 
h::u;uet C&brika ve imalAth~Jere de 
toptml ııab§la.rda me~ru yüzde kArlıı• 
n tesblt edllecektlr. Bi:lylelikle, d•"· 
let fnhihabn mamulAt ve masnu
at gibi husus! e9yanr- eh biraz daha 
ucuzlatılacatr s6ylenmekt,.dlr. 

Ruzvelte 

in devam etın A , ) 
Londrn, 20 < ·' 'ı>d 

.,. tes~ ba[Pllnkal 
aktadır: ttrdş.df. 
Be!'beran~ ıs iS 

maıı"':ıin bılfıil dİ t:• 
tir. Berbera cid su 
":'58tcrnıenJştir . .; 
ran'IJl cesaretle ueri 
mr olm3smdall 

ŞarkI AfrikB lll 
mali Afrika !ı&fC 
1k olmuştur. ı-erl 

Uzun zamandıtJ!bl 
den. fakat ıc;wı:ue 
Kerenin za.pU n 
bin esir aırnacııl>1 
sa.mm yolu açılJill' .tJ. 

e~ İngiliz krtal&J1 ıı:ı 
Haran da r.aPts. ıı 
larsa AfrikanJll J ıııı' 
hal saflıaya Y~} 

Londra, 20 .c ıııı',. 
nm zaptı, r ıt ;"'4 
luk krtalart rıe a 
ver kuvvetlerine, t 

Atmanın ba§lıca cad
delerinden birine de 

Ruzvelt is i verilecek 
Attn:ı, %0 (A.A.) - Atl:ıa oeredlyc

si, Ruzvelte fahı1 hem§erilll< ve altın 
Atlna. madalyası tevcih etm!§Ur. A.. 

tinamn ba§lıca cadd'llerlıtin biri Ruz
v 't caddesi l.ı:mlni taı,.1yacaktır. 

"' * ~ 
At1Da, 20 (A..A.) - Atlnıı. belediye 

rel.st Ambroise Poytaa, Amerika re!. 
sicun:Jıuru Ruzvelt.c qağıdakl mesaj• 
g'ÖDdennlşUr: 

Atı.na belediye ~ ittifak ile 
kabul etml§ oldub'U bir takrir ile 1ı!. 

Uklal ve hflrri~tl ıçln girl§Jni§ oldu. 
ğu cldalde Yunan milleti.ne y pmrn 
olduğuı:uz çok büyük ve müessir yar
dmıdn.n dolıı.yıyı 61.ze Ati.na hnlk1nm 
§Ukran ve ml.nuotln1 ıı.n:~rmcği karar 
r.ltmn a.lmı.§trr. 

U:Uniyetiıı ve insaniyet ldcallnln 
mukıı.dde8 tanıdığı birle~ Am('rilm., 
ta eakl zıunruıle.rdanberi bu bUmyet 
ve bu ideali için !:Rhrmış oan biz Yu. 
ııruılıle.n tc§çl etmel:te ve bu suretle 
Yunıı.nlxJarm d!Sğüşmek baklarmı ka... 
bul ve tı!sllm etmektedir. Belediye 
mecU i, zıutltanuzu dinleınlş ve Amc. 
rlkruılara ve bUtUn beşeriyete en gU.. 
zeı 1deole doğru rehberlik etmekte ol 
duğunuzu öğrennıi§ ol.foğut)dan size 
Atiıın vntanda§lığını tevcih, Ati.na 
ı;ehr1nln nltm madalynamı lbda eder 
ve klAslk devrenin en namd:ır tnaru. 
1Armm eski medeııtyetin vatanı olan 
ebedt Atlna. §chrin1n bUylik caddelerln 
den birinin bundazı böyle Frıınklln 

Ru..."Velt lsm1n.I tafIDUlSill& karar ve.. 
rlr. 

Amerika ismini t:qıyan sokak, bu 
cadde lle ka!"§ıla§makta olup her .uı
man Yuna.nlılıı.rm A..'Xlertkaya ve onun 
§cfinP. olan so gilerinl hatı:rlatacaktır. 

Vügosla lma11 
mü .. .terele t 

ttalyal'' rın ~!il a 
rihini ;,, .... d hl' j'ı} 
l:J.Ştırı:ı. n bir stl'Ste 
mektedir. • fi 

Ciciga ~ehrl· · 
rar'dan geçınt~bll 
ra'vı Addis - erı 
büyük yolun belll 

dır. ~-1aJl 
ltaıya.n kn--~ 

nm kıtalarw!· • ~!! 
etme!c UTRre çe 1 
temeldir. Fakat i 
dan.mm, M~ ıat" 
Cenubi AfrıJ;rl lJe 
terakkisinden ııı 
evvel bu planı te 
suretle halen ~ 
ra altına gir'lll1$ r 
muhtemeldir. l3l' ~ 
imparatorlu!{ ıc,ıı'.el) 
gabur'dan i~erlöi~ 
ren'den a§agıY3 
muhtezrel ol~ 
cektir Bu s-·:3 di 
münakalnt:J, ~~,,ı.ta 
altında bul~~de 

Terakki ıw-- l 
kollardan baŞ~B· 
dakika rahııt ~;.,at:# 
yanları geoe gu>~ 
çok seyyal ga. 
gruplarını naınt' 
lazımdır. g 

Bu suretle 3 uıı 
İt.::.lyan ordustı11 
miyesi, karadaJl• .. f!fl' 
dan hiç bir )~t 
madan, filen c-_.,,.-: 
lunmamdır. :sıı dl 
ren son me ~ter~' 
rebe verecek ,-ej 
lacaktır. sı-cıi 

Gaztelerin n ~ 
ri, Ciciga'nID d ı 

Belgrnd, 20 (A.A.) - Röyter: tohdit altın1a. ~de 
Gener~ı do·· Got Y_ugoslavya ile Abıany'l arasın- ~ ehwmmiye~~ 

a dakı münasebetlerin tanzim ve is tirmektedlr. ıu J6 . . ı lnhı maksadiyle yapılan diploma - Cibutı demin° ıııi " 
(B<l§ tarafı 1 maide) tik gö.rllşmeler devam etmektedir 1 dau ·nm dil~eS ~ 

ruı.l8§malar gibi ayni işbJıiJğt zlhnl· . . • ! ııiıle;· ~ 
yetiyle alttedllmi§tir. Anlntınıalo.rdan Bu g5~elerm ne kadar de·ram ~~k ve n~ ~er'", 
blriDln bUkümlertnc göre Htır Frwı- edect>ği hakkmda hiçb1! sarih ma.. cıo dan gel~ ~ 
sızlar tardfmdac milfterek ~ lf1m.at yok!~· Bu esnao .... 'Yugoslav rlik ol ycrlJle 
kar§J sari cınen gayretıore yardım ol· :erl>erllgı de devam eylenekte- münakale batlftııt\ıl 
mak tızere krediler a.çılac:aktır. lkl.n· Aımanlarm sinir h~rbi • ~Pcektir .. ~~er dıı@ıl 
el anlaşma., !ng1llz tmpara.torluğU ne, nin 

80 
bir .ya~ la lız e.omalısınill ııı:ı,-

mUtareke hUküml,.rille ~yun .:ğmi· bittabin Alınan~ 1 .. ht!~azı~ dan süratle k?"-uit 
)tn Fransız 1mpa.ratorlıın toprakları lan harlç olmak Uzere u lU aktı larsa'da ciddı b 
ıırasuıd'lld man mUnasebeUere göre imza edeceği hakkında çıkaJrkla göstermeğe ın~~tl 
Fransız mnstcmteke !rankmm rıau. rı snyta.dır. Yagnıw ur mevsilJl'Jl ...JI 
mütarekeden evvel Francız frankmm B lan ~~ .... 
İngiliz llra8Ir..a nazıı.ran parttest olan u ya . haber. bidayette Bel· sı dolayıs le O' 

gratta endışe ııyanJ.ırnıışttr. Fa- . . 't }tıı!J1' 
176,625 olarak t.csblt .cdllmI§t!r. kat haberin nereden geldiği an • ıçın az vakı c5i 

Hflr Frımsız ~torl1lğu mUs- laşilmca end.i§e de rı.lhayet bul· buki harp .saJıll 
tcmıekelerl ihracat maddelerJnl ya· mu~ur. edince askeri .~ 
banm dövizlerini ve altm iBWuıalleri· • * 4 ' ~ JÇI"'" mümldin olacat:ı· 
ni Fnı.nRu: tmparntorluğu mllda!aa r -"'- 20 (A A ) Tim ;a.,uı;urn, • • - C8 ga- d h 1 ı..ı.n-
ko:ıse•"Dln mllıııknbesi altmda ... ,_ t · in B a a a aca~~ · ,,, ""'·- ze esm elgı-ad rnubabirl yazı- A 
bcstçe kullaruı.bllcceklerdlr. Frnnsu. yor: 
lmparntc.._ luğu müdafaa konseyi ica.. Yugoslav gazeteleri, Yugoslavya L d 'f/IJ. 
bcttiği takdirde mUstemlelte1erden bi· ile Almnnya arnsmdald mUzalr.erc· on ra ıC1 p1 
nntn yabanCI Oör.z menba.Jannm !az· lerc mUteallik o!ara.k Almanlar tren k~ '1 
lıwnı diğerinin ııçıtmı kapatma! U· tarafmd ın yaptlnn emni)•ctba.hş • .& ) ,,,,,. 

Z,._ .... Bnr ..,._, _ _.. •·u.....,.U-nln ih· b ilk Londn). 19 (,,...,. 
...... • .. .s;" ......... ~ .... • .... "',,.. eynnnta sahifelerini tahs!s et- d 

tıy !:lo.rmı kar§tlam:tk içln ve mUtte· mekte1irler. 6 dalı biraz e'V'f dJ 
tık'lmn ~erek davası ug,-wıa ta· Bu hal, mfiza.kera.tm devnm et. banl1yö2!Unde ~1:; 
mamcn kullanmak aalAhlyctinl haiz mekte olduğunu göstcrmeısi füba· 81 olmll§ 'e 60 

b.ılunaeaktrr. riyle nıanklardrr. Nn.zilPrln pek Yaralılerdnn .30 u td• 

E k l b ekı.lı" Bu iki anla§mıı. bundan evvel ve o kadar mutad!an olınıyan :ıtntn-. mışm-. ölen oıına~ 
_.s i Yugos v a .ııon gtbılerde aktedilen ve yakmda şina.s1ikları b11rada havret ~e \Tor· bir au etJeLOndra' ., 

tmz::ı. cdileceı:t olan fkt.J113.d1 aıılaftlla- kıı tevlik ctmi~. ÇürikU bundıı.- bulun.ın bir trcnlll tJllrY":.i 
lo.ım mütemmimi olacaklarfur. ADlB.§ gizli kelbıelcr buhınabllir. ne l;ıJnd!rml§tlr. 1:ıtt"" 
mıt:!!.r, Framız ruıın"&tan pJyasalnrmı gclt':n lıaımr ~ 
ıcaybettlkten 80ill'S mnhre.QaLz kalan Ankara Radyosu · 

adin vıç 
Yunanistana geçti 

Şan&"h3y, 20 (A.A.) - Çin bası. 
nmın 'erdlğl bir ha.be.re göre ~ 
kadan, İ§gnl altında. bulunrruynn Çlne 
40 Amerikruı tayn:yresl gc1mJştlr. Bun 
ıu Amerika.dan :i tcnnrn 10:> tayya
rellk pa.rUDtn bir kısmını teşkil et.. 
mekteıUr. Bunlardan tın• J1. Amerika 
Çine 4 uçruı kal" nd ::rmcğc d 'I!U

va!ak t tmi tir, 

Fransız mUstC'mlcl e isUhsalAbna bu R . K er ıeJııf 
Ber'Hn 'ZO (A.'\.) - Blrdlrlld1[;1ne n lgrad, 20 (A.A) - Riiyter: cureUe mahreç ve lngtllz tmparatol" UDlCa neşrıyab OR6 

gtıre, Parfs pollı1 prctcsi L.:ın~ron B~lı:radd.ı ~'Tt'n\ldlğlne gure, sabık lu'hınun müstc!1d olduğU c ae kala.v· Anlınrn., 20 (A...A.~ _ .Ankara ı 25 Mart Salı 0.:'~ 
Çı.uıgklııgin, Amerikan hııvn muıc.. 

hassrsıarmm y11.rdımlyle Çin tava 
lı:tıvvetlerln' ııl'.nh etmek tımldin~c 

bulmı.du,ğu s6yemcktedir. 

lhm!ıU yUz'lnd n Al n 1111 eli n n.. vu .. oslavyn başvcklU Stoyadlnol.1~ tıklarım temin etml' oluyoruz. Bu radyosu yarın 21 mart tıı.r.ihinden roswıaa saat dol<U ı;. 
an tanıtmdan tevkif il:ni~·ır. 1

1 

salı eeccsJ hududu geçerek Yun .nls- ruılaşmal.'ır .sayesinde Hür Fr.an:ııZ!ar itibaren yeniden rumca em.is. • j ca ::ı F rdl f<'n ~ı.sill!JI 
Bir ~ mınıim sil!Ul depo u. Lan::-e.. tu.nn gitml§t.lr. Stoyndl ov!ç, "Ö) len- IL'"13(1ı;lcyc yalnız harp gayretı,.riy· lnrma ba.vJryacak '1'. Fmis\ c~:. , {QllSer, orltt •'!"il ~ 
r 'l. lll~ mu...ad~r1.. edilmem. diğinc {i~lC', hUdUı.J ııl ... ı!ı.de b1r .Pt!Btı.. ı le değil. fk!.J.!adl taaliyetlcrl)1e do gil:ıde Dd defa :saat 12,45 VC 21,45 dOlayı:Jl)'lC aşklı 
Ur. purt..ın gı:~m~tlr. yn.rdım etml!,. olac:ı.ktardir. ' te yaptlacaktrr. tır. 



Çılgı. 
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K.;wü..u,Y ili\ ·l:IM.IW IUUllM&rlıı&wı"

"'&KıMJ.uuuılılJ' 1 

Yeıı.tcguwcUıinde 6frelmen Ahmet 
rınt A,yl.leıuir ıle ayıu ,yeı de Şnwuı 
Oğuzer, Oöoeu Kur ulUf maballeaınot 
oLurao J.nJıiı.&rJar anbar memuru y ... 

Yazan·. Alı·ı OBA Y .... ıut şem.&ddln l6UDay Ue ayw yerd< 
Hatıce, ı.;tfl.Çi Rahım Gllılgör ıle \ aa 

orı m göğsU Ust~r.e devrllfyor... tıye AgırgUoem, şutör HUı rem A.lt.u;.. 
Riıyadq .,.ibi mınldnmvor: 

lıogıu Ue Ruluye Vard:ıl, TurZ1 lzzeı 
- Allahım... Viktor... Beni OngeJ ile sevım Ermlf, o. o. Y. an 

affeL.. bar memuru Cemal Gencel lle Sehımt 
Gözlerimi Jrapadnn. Eiim L>uyar, Aya.ııpapcsa oturan Yataklı• 

gayri ihtiyari cebimdeki yarım vag~s.r acenteı... mUdllrtl KAm.u 
madalvona ı;'itti. Küçük maden Soyat u. öCfeLmen Naıme Denız 
r:nr,.asıııa vilcudumun ııc:ı.kl. renk, TUUk tUccarı Ali Muhlla Kaı. 
ge:mir-ti.. Onu bedbaht bir dost man uc ı,veı TUrkan Pekta~. Demire, 
eli g~i avucumun i~inde auktım. eem.ı Bı.lytlkyazı ile ı-•atma Kısrak. 
Sonra nereden geldl~ini, iradem- D. Den.la yollan bilet memuru ıteh 
den nuıl kurtulduırunu bileme. met Akca 11e Kadriye Akça. Osman· 
diğim *"Irtık bir u.:: hnııçerem- ağada VlfDe *>kakla oturan Merke~ 
den fırladı: Bankaaında memur Muaatter Onaı ue 

- Mişlin... Uıtet J\ta. Uevıet Deıılzyollarrnda kı 
Genç flubav alnma bir kur. ıavuz ı~aptaa lıluatata Koç ııe Seller 

şun yemiş gibi ~erh~ sıc:radı.. ıcoçak, Moda Badem altında Zıraat 
Ml 0 l ın. o da ea11anarak, mahke· Ban.cası memurlarından Orhan Cevat 
me huzuru'la .;ık1"ı~a hazır'a. ~kahır.et o. ue aynı yerde Hayrty~ 
nan bir mücrim a~r'"!iyte aya- ..uıye ~vik, Kuımpqa IClmu ac. 
ğa kalktı. F.'afam bombo$ ·' kakta kAtip vo mubayaa memuru Bü 
kurşun l?İbi l',;ırdt. Ne ya'>tı~ı. ıent Ergtır ile Hidayet Sankaya, P~ 
neden yanh"1Jn1 ihatava çalışı. ıı.a K.'.>mllerHtlndeıı emekli R&llm le; 
yorduTYı. SönUk bir !!e!le: o. u. Fatma Şenger. 

- Galiba b3.ğıran ~ndim, UkDdarda svı.eaıen 
ye keke'edim. AffedersinL.... Usktldar Rum lılebmetpapda otu. 
Ist"'t1İverek va"tım... ran Onı.an fakUlteainde uıatan Bav 

Ve bi~erblre geri dönerek nı Kut De Maide vuten, EanaJ A.ıı
lıa'l""ara do~ k~ac1hl başla. 1 met JluJuaı Acıı Ue Ane Gurçay. 1991 
dım. Mi<>lin. nefe:; nefese arkaır- numaralı polla memuru Ahmet Tev 
dan vrt:~ti: flk Oral Ue Muazzez Orkmu, Oaktı. 

- Uösv5 Vfu ... M:'..:yö Lffu... dar llMıyaboca c;&VUfdereainde terzı 
Pardon ... Pardon ... Ben bir oroe. HUseytn Fahretlin ue aynı yerde E 
ptı"Um... mine r..Uket Yücelen, 
Ko"ımdan "..,l,.!ı1ac11. Durdm"'?: 
- Havır madam, dedim. He. 

p;miz bedbahtız, sadece._ 

Ve bir hıçkırık s87.flmU keM.i. 
Mi!ılirı ).-nlıtr"' .J.D c:ekerek beı.ı 
oradaki bir a;;a<'•- rl"l) "ne otuı t. 
tu. Kendicıi de vanıma oturd.ı. 
O zı;.man hl~ bacııma P'f'~me;, 
b!r şev nlıfo ~:;..,ıım t11k1Ftml
mı: bir körUk t"hi lx-"',,,ak is. 
tiyor ve ben miltemadiyen f!-)y
lilvordum. Sözlerim imıicamsız, 
manacı•zdı: 

- Biz, hep mahrekinden kur· 
tutmuş talih•iz vr1"·~1ar ... Çarp. 
tıı!nnız yerde atq atıvorı·z. .. 
DilşilnUniiz madam... Ben. Kar
tive'nin Kazimodosu... Kumar. 
hane karnlarmda bahsie tonla
yan b•r makara... BOtOn Paria 
o?"O!l>u1annm d~rtlerlnt dlnley. 
kan bur Lif u. • J'licıfinUnOz ma_ 
dam .•• Ben ke!1dfmf ~rkek -.r 
eabTJJa kovdum... DllfllnUnUz 
m~ iam ... Bu bir lcrs'-an,.lık çı ..• 
lıjh ... Bu naml ntur! .. KendWıi 
ciddtye aldım... tık defa-

Mi111lin 'in şcozter"e eski kıö. 
derinlik sre'mi~i E"'•rfni titı. ·: 
ok!!avışlarla ytı:;amde 9"ezdiri
yor. men~iJivle lrA h kendi r<Szle. 
rini kl'1 beııhnkifert 11flivordu: 

- Siz çok iviıfhis, Mö• ö 
Şane-. diyordu. ~iz nlmasa,•dmrz 
ben kocamı bir kahı,e gibi .J· 
datıvordum ..• Sizi > 11ab a'Önder. 
di. Mö,vö a .. ,, ...... S'zi n"1adı
ğım için affediniz. Mösyö Şang .•. 

(Dewmı .,.,. ' 
TASHİH : Tefrikammn dttn

kll kl!mmd:ı ~irinci .Ut.ur.un 
tan O~cD satın Ozerinde 3\-" 
satır bulunacaktır. .. Medeniyet 
O ZB'?l.ankİ ;DSan]ara_ 

Beyanname verm.iyen 
Çekoaolvakyalı 

lmrih Balas adında bir Çekos· 
Iovakyalı. şehrimize geldiğinder 
24 saat sonra zabıtaya beyanna 
me vermemig, dUn yakalanarak 
Adliyeye teslim ~ilmi~tir. Çe
koslovakyalı birinci aulh ceza 
hakimi Reşit Nomer tarafmdan 
15 gUn bapi.6, 25 Jira para ceza
lllD& ~ edilmi§tir. 

--0--

Şitpheli görülen ölüm 
Alemdarda oturan Muetafa 

oflu Cabit adında btrillf, dtln 
ani olarak ölmtlş, cesedini mııa· 
~ne eden Adliye doktoru ölil 
mil tftpbeli görerek morga l:al 
dırtmı§ttr. 

Tiyatro oe Sinemalar 
Şehir Tiyctroaa 

Tepe•rıı O..... llwı dP 
Alqrwı .. t ıo.ıt d· 

fmralının 
fnaanlan 
• 

a.ı&klal ,._......, '" nM"dt --•* 
Ak .... to.IG •ı 

DADI 
Bet ... ~ .................. 

~ ..... "'""' 
~ l.&leö. AJCaal'a) tebttlDI 

CIJ ft Topkapqa otollGI W~ OIUD 

'Duetaf. 

Bevoilu Hallı Sinema•• 
lllllCth! llatt. il •• -..... • del 

1 - ICoırall, t - Bom .... , yatar 

---·- llftddlMlld. 

SPOR EDE8t HiKA YE 1 
Bir alay sGverdn, Beyuıtta. 

iSnlerine aerpllea mısın yerken, 
oradaki viranca bir damın beri
ne ihtiyar. bir baealı lakat, boy
nu yaralı, kanatlan cll1tWI bir ley. 
lek kondu. Bu leylek, Od yıl &ıce 
~ehlr taraflarında leylek! erle 
kartaJlar arumda ıec;mte " ley • 
lelderin plebMlyle bltmlf olan 
vaman bir muharebeden yarab ve 
sakat olarak ~ bir hayvandı. 

O haU De Eül,,eh'rden baran 
tadar mrla .,.,. yonarda dinlene din 
'ene gelmfıır olan ba avaDı teyle-

in .mıdi damdan aıııaf.t inecek U.. 
tfar bOe ktt\Pftt ve mf'catf 'lrahna
-nııtı. Bacatmm 18katlıtı. boyn· 
ı11n yaTUt ve yol yorgunlu'u yet
-ılyormuş '"1>1 llstellk timdi kanu 
ia gayet a~ 

basta ft ~ leyi~ 'lramı epeyce 
doymut ft h'Yftll bir hayli ken • 
dine gelmiftl. Bu hal aynı gllıılln 
üpmı bir daha tekerrllr etti. Yi
ne aynı güvercin, akpm llzarl 
kendi önlerine lel'p'len mnnrdan 
kırk, elli tane kadar ~tUrOp ley
leğin önllııe brraJrtJ. Ertesi gilD 
dinlenmiş bacak Ye lcanatlarmm 
afrm hayli geçmiş olan lbtlyar 
leyle'lr, artık damdan apfı tne· 
re'lr ,Overctnıerln &lerlne aerpt. 
len bol mısır slyaf etlne lttlrak ede
bDlyOTdu. 

Aradan sekls, oa ay geçmlttl 
Aynı gUverclnlerle birlikte o el· 
vardaki damlarda kendine yuva 
'lrunnut olan aynı Jeyle'lr. bir yu 
aktamı. yine oraya .eroilen m"Blf 
lfyafetlnı!e adaınakTTit 'lrammı do
yurup Beyurt pdtnanmdan da 
bol hol suyunu lc;ttktc.n sonra, ora· 
dakl bir atkeetanealnln teneetne 
kurulmu•. "8-gal&riyle 'lreytfll lre • 
yiftt trampet ~hyordu. Bundan 
1etb. on ay ence Jrerıdlalne mtm' 
taŞl!rl~ olan dişi gOvercln de yeni 
~1"11111 oldaltl yawalamn yuft

da btrakmtt; pdlnana • içme • 
le rttınlltt. 

Bir hayır sahibi tarafından ~n
·~nne eemnm-. olan mnı•rlan bn1 
'ıol gllvd .. ve atnrtrrmaUa olan gU· 
verc'nlerl damdan aeyrederkea ne 
~e meliU meJftl l(tnl ~elrf•'Ordu .. 
·{ammı ı;abulr dovuran btr dlıd 
-fl~ d11mfakf ley!~ bu halt· 
"ll görtınee ona pek aeldl ft lle
.., .. n vPrden al~ lll18tl' tanelerini 
'-ı0rer bfrtt gBt1lrtıp llnlne 1ı~· 
-;" baAladJ, 

Tam ba ara1t1r. atkHtaneflfntn 
tenesinde gagalartyle kPytfll ke

lk'I. • daJdka _. aftl!I JUi truaım pleekta ._ leJ • 

!5 - V •"" t1 MA'RT 19ft 

Meraklı davalar: 
..................... u .... , ........... ... 

Elli sene nişanlı 
kalan çift 

Tahtakuruf u yataktan çıkan dava 
enteresan bir safhaya gndı 

:eaurı 1naaD kal bı, uzun ve tırtuıaıı 
yılların geçmealyle de lhtiyarıam~ 

mıı! .A§k, hangi Y&§ta oıunıa olsun 
.nsan kaJblerinı L yecanıa çarpur· 
maktn devam edebWrml§. N!Jıayet 

J1r e'lı .. r.me vaadini yerıne geurmek 
.çiD )atUD urm geçmeaı bile o.Ururu 
ı:a.m.uıı icabelUrmezmlf! Bu !dillada 
.>Ulunan biz degu, Amerikada evlen. 
me vaaaut yerine geUrmed tı ıçlı. 

eakl n' "nlıauıı dava eden yetmlf ya· 
pndaki blr kadmdır. Ve bu a&:len 
mahkeme huzurunda eöylemifur. 

Bu meraklı vakanu:a lua ıateUAtı 
,.öyıedır: 

Am.!rlX&Dm Boataa fe)ırlDde lılla 

itnuJl1 f burada Kiı kel!muiııi kullan
mak • ,.ıı makMdrmıg bayanuı ııenlb. 

Kıa 31.:utwıu tebaTQz ettırmekur) 
Su .tf't.l' ~ında Lam yet~lı yaşına 

J&Snll§tır. &çlan kaı gibi beyaz o 
up biraz kambUrld§mıı ve bir oa11o 

.onla yUrUmektedir. Fakat katbl ve 
ruhu on aekı.z y&§ındakl bU' genç kr 
mı rı:bu ve kalbi kad&r genç ve atep
ıldir. 

Kil EınmY bundan tam yanm uır 
evvel .!onn Woll adında.ki dellka:\lı 

Ue 19,·ı,mte n Di§&Dlanın11t.ır. O a· 
aıanda.ııbert de kalbi y&lnra tıu 

.,;enç <I> 1'10 çarp~ur. una bütün 
t(&Jbiyle lnanmq ve dünyada qı ve 
mJali buunmaz bir aadakaue kendi~ 
ce oağh kalmııur. Ve bütün bu uzun 
yıllar lçinde be., Allabuı kendllertnJ 
1ırıe1urec:e11 ıtmo bekıemifUr. 

Faıcat arada.il 9elle.ler ıec;mlf ve 
JobD, elinde OUlu)'U llU çoJI Dellle· 
nUmıyen eetıeplar dolayıat,yle ıeııç D1o 

§&nlwna o!an evlenme vaadıni bir 
:urıu )'erine get.ırmek lmkAıwu bUla 
rru&mqtu. 

Uzun mOddet birbirlerinden ayrı 

y&.§aauııar \'e mQtekabU eevg1 b~e. 
1'141 O\hCall mektupla i&bar etmek ım 
d.luDJ bulmUf)arclır. YalAıa llU&WI. 
.vetnuf bet~ bUmJf olaD JubD'• 
JD 8ayan Emmy lılabney Uc evıea· 

mulDe mani tefkll edecek biç b1r za. 
nlrt .ebep kalmaml§tır. Fakat DifaD 
umıd:uı farklı olarak thUyar aııam 
.ırt.ık k•ndlainl evıenmege muktedir 
.ıdt.let!Dtmekte " !layaU.an bamJf 
Jul11'1m11ktadır. 

Aralarmdaıu pLltoa.Ul rabıta71 tıU 

.ııkAb meraaimt ile balelendlrmek ı.. 

tlyen ıenç kaıpll llıtiyıı.r Klı ICmmy 
nlpnuamdan, evlenmeJerin1 ıararla 

.aJep ~tmljur. 
John Wolf'un kendlalne gl>nder..ıııt 

ve atqll Difhnlımn mahkeme b1r de· 
D .Ubutu olarak gösterdltl mektup 

oldukça buln ve hlaldlr. lhUyar nı. 
j&Dlıaı, Emmy•71 bugUıı buJundukJan 
!ı&klkt •UlyeU kirik etmeğe ft ftk· 
rinden vazıeçmete davet etmektedir. 

Ak açı; nlf&Db aev,ıılaine fU ~ 
urlarla mukabelede bulunmuttur: 

•'Ben eenı b.lll ana Dil det• .ev· 
l(lmJ ltiral ettl~m zamanki qkla ...,v. 
mekteylm. Fakat heyhat ki. o saman· 

danbel1 çok değ!ımlf oaıunuyorum: 

Bu de~ı:;lklla ruhumda değil, (çllııkU 

o ber zaman genç kalmı9ur.) .alcat 
beni ğlmde, vLcudum.1adır. O zaman 
gUçlU kuvveUl blr adamdım. BugU•ı 

ıse bltkın ve haııtaıık!ıyım. GUçtUkle 
ayakta durabiliyor ve hayat yolumun 
UstUnde blUmUn meı'um gölgeainı ve 
zulnıctlol görüyorum. Kendımden aa. 
na n.ç Wr şey veremem. Şimdi blltUn 
bu acı ınm.ıerlıne taJıammUI etmeni 
ialemcge gönlUm razı olnuyor. Bunun 
bUyOk bir bakaızhk olacağına kaili 
tm . .Mukadderatımız dabDa bize kaqı 
koydıL lo"akat qkımrz mukadderau. 
nuzda."l da ileri gıdecekUr. YeryllZUıı 
de ır.eaut ve bahUyar oıamadıka da 

senden ev"eı gidip aeııı tıekl:yeceflm 

abretle bu aaadelA kavuııacagımı7. 

mulrakkaktu. Onı.da tekrar buluııı&ca
tız ve ruhlarımrz blr daha çözUlml· 
yecek ıekılde ebediyete kadar birb.r. 
lerlne bağlı kalacaktır." 
~il eenedenberi dalma tehir edıle

gelen nlkMılarmın tıu mektupla ta.o 
mamen lmkAna·~ bir bale ge'ıJığ".JU 

anlAyau Emmy bUyUk yeise kapuıı.rak 

&A'Zleri yap.rmışur. 1&91 yılınua ken· 
dtalne John taratmdan hediye eullınlf 
ve portakal çıçeklertyle atıaıu t>uıunan 
gelinlık elbtseainin aakb bUJundugu 
yerde ÇllrUyUp gfdecegin! dll§W::ert>k 
~m evı neceklert gUn fevkal.\de mUc 
bir bır sebep dolayıaiyle tehir edilmiş 
oıa.n nikılhlıınnın artık etıedlyyen ya. 
pıJamıyacagt dü§llnceatyJe bAkımııı 

hu%Urnna çıkmıı ve içini fOyle dök· 
mU~tllr: 

"A!ırette blrle§111ek muhakkak kt 
Ç'Jl( glızel bir fCYdlr. Fakat beD &)lll 
tesiri ~1&pııa bile yeryt4zUndekJ blrlep 
me.nlz<ien feragat etmek 1.3temlyo
rum • ., ve niıanlıım:ıdan, bu §ekUde nı. 

ıanıarmı bo&nll!§ olması dolayıaıyıe 

diıııt~ sukutu hayal ve çekUği ızt.ı· 

rap tazminatı olarak John Wo!t"dall 
(100t bin dolar mt.nevı tazminat ıateo 
miflir. Fakat lll§anltaında bu kadar 
para olmadıtı lçiD kelldlalnt raııı bin 

ıtarıunna çıknuıh Uma edebUecegt.nı ı 
ümit etmektedir. 

Aıneri!<an mahfilleri Emmy Malı 
ney'iD bakb olduğunu kabul etmekle 
beraber eW menellk aadakaUn yUzb1:ı 
dol&rblıl bir tazminatı lcap etUrip et-. 
tlrmlyeceği bakkmda kal! bir bUkUm 
verememektedirler. 

Tahtakurusundan 
çıkan dava 

Yulrankl davadan daha u meraldı 

oımıyan fakat bu aeter San Fran&ir 
ko f8brlnde cereyan eden lklnd bir 
davanm b~yeainl de okuyuc~ 

mıza 8\llluyonız: 

Henry •e Suil Parria admda blr 
kankoc:a lılaey Nortan admda bir ka· 

dmm pansıyonuna lafradaıı gellp yu• 
lqtyorlar ve aJu a71ık Oda kira.mu 
pefin veriyorlar. Fakat dalı& ilk ge
ceden zavallı senç evliler fena bir va• 

zıyeue kar~ı~,>crlar. YattıkJan ya 
tak tahtakurua.ı Ue dolu ıoı. Bunu 
Nortan a aoyıewl<len zaman veıdılde. 
rl ,.ıara ile bundan daha iyi bir oda 
bulmaıarının lmkAnı olmadığı C!va
oıw aıaııar: 

- Burada sizden evvel ba§kalan da 
yattılar, Caltat kimse ıiktıyet etmedi. 

Sözıerı,ı, le pansıyon saıı,besı ıdcıia• 

11nı taicvıye et.meK istedi. Fakat genç 
kan kocayı bu sözler tatmm etmedi 
ve pıbyı pıruyı toplayıp tıaıka yen 
tqıniılar. 

Fakat altı aylık panalyon Dcretl 
epeyce bir para tuttuğUndaıı onu at· 
nıak ıçın n.ntıkemeye mUracaat e • 
mek mecburiyetinde kalcuJar. BunlJ 
gören pan.slyoncu kadın panalyonunun 
ıy. yötıreUne haJe.t getJrdJ.kleri tç1D 
genç kan kocayı aava c'tL 

Gazetelerin .. Tahtakurusu davarı,. 
adını H:rdıkıen bu karplıkb llıW&t 
Ameı ıkalılar araamd.a fazla alaka il" 

)'.:Uıllırdı. ÇünkU odııda ve yatakta 
tahtakurı.:l&rlDID roavcut OklUj'\UUID 

teabıu henry 1-'arry Uc karuwım ..,. 
den c;ıkmatarı için kA!l blr eebep ter 
kil edemıyecegı ıddıa edJUyoroJu. v .. 
takta yaUlanııyaeagınm sabit ollDUI 
da 1cabedl~onıu. l-'aıl8iyoncu kadla 
kendi oaalarında yatmıı olan inan. 

ıarın uzun olr ıuıtesmı yapJWt ve DUD 
tardsn lı ç b1.rillln panaıyonunda ~ 
tıklan için lilhhatıerme halel gelme
mıı olduğunu ileri allrmU§ttl: 

- Onıarm o gece uyumıuwı oma. 
ıan munakka.k tabta.kurularma bam· 
ledlleıııez. BelkJ kcndl'ert uywııak t. 
tememlfllerdlr ! 
ŞeKllLae Di1' iddiada buluııan pusl· 

yoncu ile kendlalnl dava eden kan ııo. 
ca araamdakJ UıtUAtı ba.I için DUDJa• 
nn mUaafaa veldll muhterem myeta 
hb.kımf'yi birer gece o yatakta ,..,. 
maga cavet etU. 
Ameı ikan su.ıtelll bak1I tıa IEalV 

'lierebllmek Jı;ln bundan DafU GU'8 
bulunmadıgmı kaydetmektedir. .... 
~üfua cüzdanlannda 

tahrifat yapan 
mahkum oldu 

Cibalıde otuı a.1 H~ . -dmda 
ı>irisi. geçenlerde metrem Lafi. 
ye ile kav'!'a e-'erek kendiafnl 
dövmUş, gürUJtilye ı?elen polfller 
kendisini yakala<iıkJan zaman 
üzerinde iki nUf~ ka~dı ve eft. 
nin bir kö.,esinde 20 c;ubuk di~ 
mit ile fitiller ve kapsüller ba
lunm ışutr. 

Hulusinin ik; nUfua kltlıdl tet
kik edildiği zaman, kendislnbı 
iki defa evendiği, fakat iki defa 
da nüfus ka1Jdmdaki (evlil kaJ. 
dmı tahrif ettiği ana~mugtır. 

Yılana tişı,~ leylek/ 

Dina.mitlerö bir yol L"°aatmda 
çah .. rrken aldı~nn sö···:,,en suçlu 
aslive ikinci ceza mahkemesine 
verilmiş ve dl\n bitirilen muh&
keme<ii sonunda 1 ay bapiee. ~ 
lira da para ceza.ama mahldba 
edilmiştir. 

Yazan : OSMAN CEMAL KAYGILI 
lejin gl5z0ne bir eey ll'ttl ve bu
nu gören leylek hemen trampeti 
kesip kanatlannt ~tı. gUvercln 
yavrulannın bulunduğu yuvaya 
dofı'a fırladı. Yavnılar korku i
çinde acı acı ötlbıerek anneJerlnJ 
lmdada ca~~. leylek onlarm 
Jmdadma yetiştl. Hem de ann•te. 
r'nln 'lrendlleriDe edemJyecel'i bir 
imdada ... 

Bir metre boyunda ve hP.Men 
hemen bilek kahnhfmda bir yt· 
lan yuvaya o kadar yaklaşm'!Şb 
ki ~ğer birkaç saniye daha ge~ -
seydi yılan yavrulardan bir, lklal· 
nl yutmq olacaktı. 

Birkaç dakika aonl'a Beyuıdm 
meşhur Küllük meydanmda yu 
sa.fası sUrenlerden bir çoğu: 

- Aman! 
Diye tellşla yerlerinden fırla • 

yıp ıağa. eola ka~aya başladı -
lar. ÇUnlrU oradaki edip, pir, fi
lozof, hekim, resaam gruplanndan 
edi'>ler grupunun ortasm-"a nargi
le lemekte olan NarulJah Atacın 
nargtles'nin tızmne. birdenbire, 
pat diye 'lroca bir yılan dUımıtıttU. 

Şimdi herk!9 te!Aı!Ja flP!~ 110'" 
kac;ışırken yara bere lcfn-'" olan 
yılan yerclf' ktvr8nıyor ve lhtlvar 
leylek, ,.. kıvranan )'1lum ta-

mar.olyle f§fnf bit"rmek için orada· 
ki kalabal·ğın bUsbütUn dağılma · 
smı beklf\•ordu. BORSA 

Korlru ile ayab fırlamış olan 
genç ve ultra modern fııtft-l"~en 
biri. verele ktvranmalrtn olan atn. 
ca \"e sırtı menevişli yılana. uzak· 

- Ankara 20·v•b41 -

tan b11'·ıırPk: 
- Ah. dedi. ne ~zel havvan ! 
Fllo•'"lf'lııl""fan biri cevan vereli: 
- GUzehıe al da k'lvnuna sok! 
Sonra yılanın te""~ ..... •-... "'"k I· 

~in bfrkR'" """trP vı11r<>rı~a fırsat 
kollııMakta o'an ı .. ,.,ft:ıı.; ~Bren bnş
ka bir Pel"'" "!lir atıldı: 

- Leylek yılana l~ık! 

UçllncU itil' şa'r de aözU tamam· 
Jadı: 

- Leylek, koca blT' ı.a .. e .• Yı· 
lan kUı-Uk bir kaşık .•. Ve kllnı•da 
al!ÇJ yıkar bulatCJk.. Yoll:ır dola. 
şık... Kızlar ınma..cıık.. Vallahi sar 1 
mıu,ık .. BillAhi sarmaııık !. 

t I' L ER 
ı ~rllıı 

100 Unlar 

100 t'rc 
100 ... ,..., 

tOO lıwıc:n- F're. 
100 t'lunrı 

ıoo tca~·ıı;marll 

ıuo ttt-•ı• 
100 Orahml 
ınr 1-·• 
ıoo f,,.-ı. Kronu 

100 l't'\' .. tıl 
ıoo 1.lotı 

100 .. .-nıcö 

100 l.A") 

ıoo nınar 

ıocı ' .. ,, 
ıoo ''"'"' Krnno 
100 Kııhlt Bunlan dfnllven genç ve slir 

dadalet bir retl!am cebin"l"ll ka· 1 
lem ve k~~dmı <tkaMı. Kaı1tdın .\ltın: 
Uzerlne bir şe"ler karaladıkte-1 sram ve l ahv 
sonra bu kUc:Uk hıhlosunu: --;';.18 7. 5 lkr.ımi~U 

0.99 

ıtrır:anl I0.11 
lııı111lyle Sa:.aft r ~rşıamda.1'' '41W• • Enurum iL 11.fıl 
Yı!Anıt Aır•lf le"lelr 1 · • 
~ Hatızm lokanta kapısına aslrr -------------~• 

Oamu Cemal K.af&lh 
1 
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A merika Birleşik 
devletleri m adenciliği 
Düııya bakır istıhsalatının 
yüzde otuzu A merikadadır 
130 mil) on nuf us ile Bırleşik A
!"ika cumhurı) 1.. .. l rl dUnynnın rn 

'iyil.k mtistahsili olduğu gibi ay
ı zamanda C:il büvuk musteh' ki 

iır. Vıi. 'at it"">:ın) le Avrup:ıyn 

!lliıs.wi bulıt n bu r. nı!'I arazi <'Ok 
zenMn yt'r rvetler n gizlPr. Bu-

s ra~ n mühim ba:r.ı ham m d
Jeler ba._1.mnındnn Amcriknhlnr ıt

nal8.ta da mecburd•ırlnr. Arı rika
W:ırı ço iı:ıgal d n bu mlihim 
me!'- l<.', Avrupndıı har pntlndıktan 
ve Ameriknda da t slihnt işine 

germl vcnliiğind :nbcn, Amerika -
nm si\'asi ve iktrsadi mehafilindCI 
~ok aktil"l bir mesele halini al
mrştır. 

Bazı mühim c vherler bakımın
dan, ezl'timle bakır, kurşun ve ~ın
ko noktai nazarından, Bırlc:Jik A
merika devletleri bizzat müstab -
sil vazlrcttedirler ve kendi ıhti
J. açlarmı kendileri tatmin ediyor -
lar. 

Dünya i!:tihsal ve is'Jhlli.ki ra -
kaml:ınn n bu devletin hissesine 
isabet eden ni<ıbet yilzde 25 - 30 
dur. Yine mühim cevherlerden o -
lan manganez vt> boksit ise kfı.fi 
miktarda ihraç edilememektclir. 
Kalay cevheri ve izabelik kalay 
ile hiç ihraç olunmamaktadır. Çe. 
ilk ıslahmda. kullanılan molibden 
ve mağnezyum ancak dahili ihti -
yacı tatmin edecek kadardır. 

Krom, nikel. ch•n. anUnıuan, 
volfram, vanadium bismut, titan, 
berilium ve kobalt alclekser ithal 
olunmaktadır. 

Bil"leş.ik Amerika devletlerinin 
~ müsait kazanç menbalarmı diln
yanm en mi.ı.him madeni olan b:ı -
kır teşkil eder. Dllnya .istihsalinin 
yüzde 25 ili 30 nisbetini Birleşik 
Devletler, yüzde 35 nisbetini de 
diğer Amerika Devletleri çikanr. 
(BillıMsa Şili, Kanada, Meksika, 
Pera) Ye buntm da kısmı auı.mı 
USA kontrolu altındadır. Birlesik 
Devletlerin izabehanclerinin ka;.ı -
llitesi 1,07 mil}'on ton olarak gös
&ıerilmekt dı . 

Kurşun cevheri ile ızabelil< kur
pına Birleşik Devletler yine dün-
18 istihsalinin yüzde 25 ile hfsse. 
dardır. Bu maddeJerin kısmı nm
ım Meksikad:ın hrun olarak gelir 
w yine mamul veya kUke halin
de Meksiluıya ihraç olunur. 

Çınko dilnya istih!ıal ve istlhla
Jr:inin yUzd • 2 in Birleşik Dev -
letler hi'"sedardrr. Kalaya gelınce, 
bu husu ... ta Arof"ıiknn metni piya
aasmda ve bilh~a otomobil ve 
teneke sann..,,iind" m hlm bir boş
Ju V'irarr, buna mukabil dUııya 
JB i 1 kiıL.n hem"'n yansına Birle • 
eik n •letlel' hisse !ardı . Mütte -
hit cumhuriyc !er, kalayı esas iti
barlvlc 1n:!iliz Main) a dnminvon -
lanndan ithal ederler. Memleket 
dahfünd€ kı k lay zuhuratı çok 
mahdut oluı>, iz..!.belik kalay istih
sali ehemmiy tli değildir. 

Amer'lrn kıta. ında yalnız Boliv· 
da ıktıs di bakımdan chemmi

yetll kalnv 1$U~al olunur ise de, 
bu cevhC'rdeki knby t nörümin 
uhgz ecvheıin lngıliz ve Fclo
menk kalayı ile tirlikte izabesini 
icap cttinnektedır. lktısndi ehem 
mı) ttc b kal v sa'l'ly1i buton 
Amerlkada meveut d<''hldi'r. 

Bokıq"t zuhuratı o1dukça vasi 
miky ta mev«'ut ise dE' istilı~al 
masrafhn <'Ok yi.ık k olduğu gi • 
bi A.m( rikn boksırii yüzd" 5 - 6 
ııis~tlnde c.-ilfslidir 'Bunun irin he
men yalnIZ Ar umq:ıq eyaletinde 
hıhi8ar <'d n boksıt ı ... ıh<Jalinln an 
cak yarısı alıı"Di~vum ımalinclc 
kullanıla' ilmek~l'dir. Bunun için 
alilmiı yum .üt ~ ı ındc memlek t 
dahıUndE' çıkan ooksitin ancak beş 
te bıri lııtimnl oluna bili) or. 

B'>!uıit bac;Jırn FE' lt·menk Guya • 
mndan, kısmCTJ de 1ngiliz GUya
nmd n ithal lı1m<>ktedir. Jnrrj!iz 
c· ya mda çok ' iks k kıymette 
boksit zuhuratı vardır. Bu iki 

ll"I k .. tin ho 0 ·1 y tak' rı B r 
ik DC'v•etler1 ki zuhurattan son • 

ra ye • nP. Amrrik..ı. bokcıit zuhura
bdır, Ve R'rle ik ti r \'! ' ı inkınd n 
ok dalın zcnrrh nır. Alümim um i 
al nd el?.: m olnn krlo'ft is an

cak Crö:ılawld n gct rtJIC'tıilm 'rt 
dlr. Dtinyamn v .... rıc k · l t zuhu
nı m~lüm oldu u ilz r <.> ;ıö 'nnd

dır. 

nezyumdan istifade için hükfımct 
E. dbirler almaktıı.drr. 

Amerika B. D. m;ınganez cevhe
ri ihtiyaçlarının ancak ufak bir 
kısmmı kendi ocaklarından temin 
1..'debllmektedir. Am<'rikan mnnga
ncz zuhuratınm kısmı azamı tüken 
mişlir. 

Krom cevheri AmcJ'iknda çok 
azda". Yalnız Küba devleti 1937 de 
31.000 ton krom cevheri istihsal 
etmiş ise de, senevi ihtiyaç olan 
75.000 ton karşısında bu nisbeti 
haizi ehemmiyet olamaz. Amerika 
B. D. ihtiyacını esas itibariyle Ye
ni Kaledonyadnn, Afrikadan ve 
Filipinlerden temin etmektedir. 
Amerikanın nikel istihsali e· 

hemmiyetsiz olup, ihUyaç, esas i 
tıöariyle Kanadadan tcmlıı edil
mektedir. Dünya nikel istihsalinin 
altlda beşi Kanadadan tıkar. Ha
len garbi Amen1cada nikel cevhe
ri ara.'itırmalan yapılmakta ve ba
zı L~letrneğe salih yntaklarm kes
fedildiği söylenmektedir. 

Civa, memleket ihtiyacının an -
ca.k yarısı ni betinde istihsal edil
mekte ve ihtiyaç ltalya ve İspan
yadan temin edilmektedir. 

Kaliforniyadn.ki civa zuhuratl 
hemen tükenmiş gibidir. Ariz<ma 
Vaşington, Arkansas, Teksas ve 
Al'lSkada bulunan clva zuhuratı 
~ tenöl'lü olnp ihracı elverişli gö
rülm('mektedir. 

Memleket dahilinde bulunan vol 
fram cevheri ihtiyncm takriben 
yüzde 40 mı kanıılamakta olup, 
bu madde dünyanın başlıca ml'.s. 
tahsillerinden olan Çinden ithal e
dilmektedir. 

Antimunn az mıırtarda istı1ısal 

edilmekte ve esas itibariyle Mek
sika, Arjantin, Peru ve Şiliden 
ithnl edilmektedir. 

Molibden eevtıerine gelince, A. 
mcrika B. D. QOk zengin molibden 
yataı:Jarma. malik bulımmakta ve 
dünya istihsalinin yUroe 90 nı bu 
devlet ı:ıkarmaktadrr. 

Hindistanda.n ithal olunan tak • 
ıiben 200 ton ııcnovi titan cevheri 
hemen hu lrea nmenitten müteşek
kildir. 

Spor 

Bu pazar yapılacak 
hususi maçlar 

Bu pazar sabahı Şeref sta<lm.. 
da Vefa ile Bcyoğluspor A ve B 
takımları arasında hususi futbol 
maçları yapılacaktır. Hftkem Şa. 
zi 'l'e7.Callm idaresinde oynana. 
cak bu müsabakaların birinci 
taknnlar arasındaki karşıla.'lma._ 
nm ~ heyecanlı olacağı anlaşıl~ 
maktadır. 
Beyoğlusporlular bu müsabaka 

da resmi maçlara iştirak edemi. 
yen ecnebi oyuncularmı da oy. 
natarak kuvvetli bir şekilde çı. 
kacaklardır. 

B takımları müsabakası saat 
9 da, A takımları müsabakası da 
l,30 da başlıyacaktır. 

Bisiklet teşvik 
müsabakaları 

Reden Terbiyesi lstanbul Böl. 
gcsi Bi.~iklct Ajan1ığınclan 

- 1 Bölge Bisiklet Aj'nılığı 
tarafından her on beş günde bir 
defa yapılmak üzere üc t~ik 
yanşı tertip olunmuştur. 

2 - Yarışlara saat tam 9,30 
da başlanacaktır. 

3 - Birinci yam; : 23.3 941 
pazar günü Mecidiyeköy _ Tarab 
ya. Kefeliköy, Tarabva 'Mccidi. 
yeköy, Maslak, Mecidiyeköy ara 
smda olmak üzere 50 kilometre. 
liktir. 

4 - İkinci yarış : 6.4.941 pa. 
zar günü Mecidiyeköy, Tarabya, 
Yeniköy, Kefeliköy, Tarabya. 
Mecidiyeköy ~olu üzerinde iki 
defa ~iclip gelme suretile 60 ki. 
lometre'iktir. 

5 - Üçüncü yarış : 13.4.941 
pazar ;:;inü Top!rnpı, Büyükrek. 
mee<> (Sinanköy) arasında gidiş 
P"eliş olmak üzere 70 ki'ometre. 
lik. 

6 - Bu yarrslarcla birinciden 
üeüncüye kadar dPrPce al, nlıtra 
birer madalyc ,.e bu yarı~lann 
her iicünde de en iyi (ierece alan 
bir b:sikletciye de b;r kup'.l veri. 
lerP kti r. 

7 - YarısC'rla.nn k~u Matin 
den evvel hazrrlannuı; oldu.klan 

~, ... , 
~. UUııl' 
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Tasarruf Heaablan 
iKRAMiYE PLANI 

300 • • • - eeoo.- • 
Ke~deler: 4. pıba.t, 2 ma)'l8, 1 Ağus. 
tos. 3 ikincitc§riıt tarihler1Dde yapdJr 

I stanbul Erliek Liaeai 'Satınalma Komi.,,on 
Başkanlığından : 

24.3.941 Pazartesi gtlnil saat 14 de l8bmbtl! J:tseJer maba.ıııebecltftinde 
toplanan komisyonda (999) lira. (14J kmvgıluk kegff bedelli tamiratm pazar
lıkla ihalesi ya.prlacaktır. L!ıtcklner y üzde 16 tıemJ~ ~ (8) 
gUn evvel latanbul vilA.yeUnden abnıruf eııu,ıet. !91t tlceret odıııel ~ mU· 
rncaauarı ntuı olunur. (2111), 

Kirahk kat ve odalar 
Ankara Olddesinin en muteber yerinde fevkaılde nazaretll, 

havadar ye aydmhk bir kat kirahktır. Aym binada aynca kiralık 
odalar da vardır. 

Vakrt Gazet~i Tdarehanesine mtır.l<:aat. 

halde hareket yerinde hazır bu. 
lunmalan ve isimlerini hakem 
heyetine kaydettirmeleri lizmı. 
dır. 

Geç kalanlar mü..<:;a'bakaya işti . 
rak ettirilmez1er. 

--0--

30 kilometrelik yürüyÜ§ 
müsabakası 

Beden Terbiyesi lstmtbul Böl. 
gcsi Atletizm Ajarılı.ğındn.n : 

23 Mart 1941 tarihine tesadüf 
eden pa7.ar günü sa:bahı saat 10 
da Şişli tramvay deposu önün. 
den başlıyara.k Büyükderc yolu 
üzerinde (20) kilometrelik bir 
yürüyüs müsabakası yapılacak. 
tır. 

.Müsabaka şeraiti Gençlik 
kluplerine tebliğ edilmiştir. lşti. 
rak edecek olan klupler yevmU 
me2lkQrda .saat 9,30 da beherne. 
hal müsabaka mahallinde hazır 
bulunmala.n sarttır. Müsabaka. 
yı idare edecek aşağıda isimleri 
yazılı hakem arkada.~larm saat 
9,30 da teşrif buyurmaları rica 
olunur. 

Adil Giray, Hilsamettin Güre. 
li, Tevfik Böke, Zeki Gökrşrk, 
Cemil Uzunoğlu, İlhami Polater, 
Füruzan Tekil, Dr. Nureddin, 
Faik önem, Zeki Yumuk, Fethi 
Dinçer, Neriman Tekil, Nazmi 
Tüff"kçi, Şakir Banıer, Ömer 
özkap, A. Bakır, C. Ba.53ran, 
Recep Ogan, Kemal, İbrahim, 
!skender, Mufahham Elmen, Ha. 
lfık Hekimoğlu. 

--0-

ATLETLERİDAVET 

~da isimleri yazılı atletle. 
rin ikişer fotoğrafla birlikte 
22.3.941 tarihne müsadif ct•mar. 
tesi günü saat 15 te Bölge mer. 
kezinde Atletizm Ajanlığına mü
racaatları lüzumu tebliğ olunur. 
Eşref J~r • .t\.bdullah , Halit 

Altındağ, Raif Berelioğlu. Rıza 
Maksut !şman. Hüseyin Albay
ral;: ar, Artan, İT.ak, Kostantin, 
I akver, Remzi, ~.n. HOOııet. 

Yeni Neşriyat : 

Jslim .. Türk 
Ansiklopedisi 

.A.81ıı ilmi,.e ktttuphaneaf taratm
dan neşredilen Muhlt-Ul-maarifin 10 
uncu sayısı intlşar etml§tlr. Bu sayı
da (Ahenk) kclimesinin turm bakım
dan iZahlan. İzahlar: Profesör Ragıp, 
Ali Nihat Tarlan, Fatin, E§ref Edip, 
SUroyya Saltuk, Rclc.Ulhattatin Hacı 
Kı\mil, AbdWkadir, Burhan Toprak 
tarafındandır. Ytne bu fonnad& hat· 
tat ı..tıeni. muslkl§lnaa Ahenl, f&lr 
Ahenl, ahır ve ahıret: ömer RJ7.& 
Doğrul. 

KAYIPLAR '\ 
J 

St&d MccmUMI Spor muharrirliği 

hUvlyet varakamı zayi ettim. Yenisi· 
nl alacağımdıı.n eskisinin hUkmU yok. 
tur. 

Stad Moom.- Spor Mııharrlrte
rlnckıtt Vahtı Ataman. 

• *. 
İataııbul Liman idaresinden aldığım 

tayfa cüzdanını zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hUkmtl yok• 
tur. 

Bunıa vapuru LOlltromotıa ş.klr . *. Fatih askerlik ıubeslnden aldığım 

asl<erllk tezkeremi zayi ettim. Yenisl· 
nl aıacağmıdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Sıt doğumlu Halil oğlu llMıan 

Akıudf>mlr. (36266) . *. 
1220 numaralı bisiklet plAkaım za. 

yi C'ttlm. Yenisini alacağımdan eeklal· 
nln hUkmU yoktur. 

K alafat 3·~rl Tomacı FraacUH 
(35257) 

Sa.'ıibi: ASIM l:JS 
Umum ne,riyatı idaEe eden: 

Rnfik. .Ah1tt'-t ~ 
Baaıkhğl yer: v~....,.. 

bolttnmaıan. . . . ~ 
USldldar meydıuımda. ya.ptınJacak kaldırım -ve ~ fO 

zarf wıullyle ekslltmt.ye konulm~tur. Keg.Lf bedeli 10289~ 
ilk teminatı 771 llra 70 kuru§tur. :Muka'll'Elle, Eksiltme. B& __ ... 

ıyıe ııu--
nel, Hususi ve Fenni şartnameleri, proje, keşif hulAs!U' pıtell 
diğer evrak 51 kut"U§ mukabilinde VilAyet Nafia :MlldUrUl endi iJ 
Ur. lbaıe 27.3.941 Per§cmbe gllntt saat 15 de Dalm1 EnCOrıı 1' ı ,_ 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tıırfb i1"' ., 
vilAyet Nafia mfidllrlilğUne mnracaatla a~klan fenni ehlat.J ~·~ 
ait Tic&rct Odası veslkalarfle 2400 numaralı kanunun ta~,,....~ 
zırfayaeaklan tck1tf mcktuplarmı !hale gilııll aaat 14. de ~~ 
mene -vermeler! IAzmıdrr. 

:Ankara JLJndarma Satın 
nundan: 

anal He mlkdan Tat.an 
U ra 

'll.000 metııe yazlık elbise 49.700 
laılll&§I. 

25-30 bin kilo k&ıele 120.000 
8-10 bbı kDo Yaketa 38.000 

158.000 9150 00 24.3. 

Clnslerf De mlkdar, tahmin bedel w :ur temtnatlal'I ,.-,:; 
kalem malzeme blzalarmda yazdı ıOn tıe aaatlerde iki ~td· 
ıılle Ankarada ıtoıms,.onumuzun 1'ultmduğu mahalde ~tf"' 
bi.ııe kmııaş prtmı.mesl (249) w: klisele, vaketa ~~ 
kabWade ~ .1111 lıltanbal J . Sabn alma ko ~ 
lsteklllerln vesika ,. ilk temtna.ttamn mubtıert kapeb ftJI'" 
ftktfnden bir -ı enellne bdar komiaJ'llD& 'lelmfJleri. 

Beherlne tahmin edilen fi.atı 950 kuru§ olan ıo,ooe ~ "1!_ 
palı zartla ek.slltmeye konmuştur. lbaıem 24/3/941 Pa~. -
de .Ankarada X. K. V. Satın alrca lwrni3yoıncnda yapılacs"'~. 
6000 Hradır. Evsaf ve p.rtnamesl 475 kurup komlsyOD(laO 
ihale saatinden bir ııe.at evvel kamsnt ~yle te}dtf 'J9f',, 
m!ayona vermeleri. f ..11 ... _,,., 

Beher kiloeuna 80 kunış fiat tahmin edilen f)(),000 JdJO ~j 
zartıa ti<slltmeye konmtJttur. ihalesi 24/3/IKl pazartetıl ff'~ 
Er.zincanda ukerl Ntm alma komleyonund& YB{>rJa,eBlf.tsr? 
115,000 Ura, ilk remmatı 1125 ıtraaır. Taliplerin kanuni .. _..... 
mektuplarmı ihale saatinden bir ı:aat evvel komleyona ~.,,, 

,- 1'8rldJ8 t:lllllllal'IJ8Ö ~· 
ZiRAA T BANKA:11 "'1 

KunôU§ tarihi ; 1888. - Sermayesi: 100,800;818 ~ 
Şube ve Ajans adedi: ?.65. 

Zirat •• ucari her nem ban/ta "'~. 
...... blrUltlrealele ıs.MI lira .. ....,. .-v--

"""' ' .,..t BMıJramnda nmbarab " lbtıarm tawnd ~~~ 
llO drul bWunanJara eenede • defa çekilecek kur'a ile .6' 

pa&na '6re lkramiye cıagrtılacakt:ır. ır:,. 1 
• 9ıdedl 1.00I 11ra1111 •.ooo 11ra 1eo aded ıse .,,_ ~ , 
• • aeo • ı,ooo • ue • .. • .,,,. 
• • !60 • ı.ooo • ı• . H • 

• • 100 • &.081 • ~ 
Ot:KltA T: Besaplarmdald paralar bir sene ıctnıte tf/J 
~ ikramiye Çlktığl takdirde '° 2() ruıastY1~ 

K•deler: 11 Mart, l-1 Hazıran, Jl EyJQJ, ıı B!rincitt 
rinde 18ıPJbr. 


