
CUMARTESi 22 MART 19'1 ~ lTI.: 2t * l 'I: 8828 

Bugün 
6 

Sal} fa 
IDARE EVl: .Ankara Cad. ISTANBUL *Telırrat: VAKM'* Post& Kuturu: 46• Tl"lt"fon: 21413 (Yazı ı 24870 (İdari") 

~ illi Müdafaaya 30 milyon 
11-a ıııunzarl'ı tahsisat verildi 

iran Şehinşahı 
ile inönü 
arasında 

Rıza Şah Peh
ıevinin doğum 

yıldör•ümü 

münasebeti le 

Kanun, Mali9e Vekilinin 
müstacelen 

kabul edildi 
isteği le 

müzakeıe ve 
Atık.ara, 21 ( A.A. ) - BUyiık 

Millet Meclisi bugün Şemsettin 

Gilnaltaym başkanlığında top-
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Hariciye 
Vekilimiz 

lanmış ve cclseniı, açılmasınr 
müteakip bazı encümenJerdeJ.ı 
münhallere aza seçimi yapıla
rak ruznameye geçilmi§tir. 

Samimi telgraflar 
teati edildi 

I ngiliz Hariciye 
Nazırına bir telgraf 

gönderdi 
Mülakat tam bir görü birliği 

ile nettcel<"ndl 

Malıye vekili Fuat Ağralı, 
gelen evrak arasmda bulunan 
ve 1940 mali yılı muvazenei u 
mumiyesine dahil bazı daire l:>üt 
çelerine fcvkalide tahsisat ve
rilmesine ait kanuna ek layiha 
nın ehemmiyetine binaen ruzna· 
meye alınar~k müstacelen mü 
r.akeresini istemiş ve bu talep 
kabul olunmuştur. 

Bu kanun layihası ile milli 
müdafaa vekaleti kara kısmı 
muhtelif müdafmı hizmetleri 
f aslma 30 milyon lira munzam 
tahsisat konulmaktadır. 

.Rci.~cumlıurumuz ismet luönü 
Ankara, %1 (A.A.) - tran Şabmm 1 refah ve ikbali hakkmd&ki temenni· 

yıldöııilmleri mllnasebetlyle ReisJ. lerlm.n kabul buyrulmaaınJ rica ede-
cumhurumuz İsmet lnonU fle Ru.a riın. 

Şah ]'(:hlevi arasmda aşağıdaki tcl tSlılET lNöNO 
gra.nnr taati olunmuııtur: EJc~IAns tınnet !nöni 

Alllhazretf HilmayQn 1'ürldye ~lı.icuınlauru 
Rır.a Şah Pehlı>\1 ANKARA 

Şt>hln,ahl '.lran Do~mumun yıldönllmU mllnuebe· 
TAHRAN tiyle göstermek IQttund& bulunduğu. 

Zatı şehln§ah!lerinln doğumlannm nuz mııhabbet eserinden dolayı aaml· 
yıldönUmü mUnuebetlyle en hl'lr ve mlyell~ tfşekkUr eder ve bilmukabele 
samimi tebriklcrlmlıı Ye aaadctl hU. 

1 
Ekse!Anslannm saa(letl ile dost ve 

u;ııyilnlariyle kardei lran mllletlıı.ln karele§ Türk milleUnln sonsuz ikbali 

A rnavutluk Cephesinde Afrika Cephesinde 

/rem Sehinşahı Rıza Sah vchk;vi 
nl temenni ederim. 

RIZA PEHLEVf 

Hariciye Hldllmble ıran harlt'iye 
'ezlr \'c'kiU arasında 

Ankara, 21 ( A.A.) - lratı 
şahmm yıldönümü mtinaselretiy· 
le hariciye vekili Şükril Saraç· 
oğlu ile Jran baş\•ekiU ve bari • 
ciye vezir vekili ekselans A..ı 
Mansur arasında da tebrik ve 
teşekkür telgrafları teati olun -
muı:tur. 

Ankara, ıı (A.A.) - Harl· 
ciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğ
ıu Kıbrıstan ayrılırken Edene 
aşağıdaki telgrafı göndermiş· 
tir: 

"EkseHins ve aziz dostum, 
Bizi fevkalade müteha~is e

den unutulmaz bır kabul ve mi 
safirperverlik gördüğürniiz bu 

1 

güzel adadan ayrılırken derin 
dostluğumun <;ok samimi te
minatını zatı alinize tekrar et· 
mek isterim. Keza, mülaJ•atı· 
'T!t·~ ~m:!l.l"'d'\ rn°vrut tam 

Meclis yine bugünkü toplan -
tısında arzuhal encümeninir. 
haftalık kar.ı.r cetvelinueki 
2031 sayılı J<~rann umumi he 
yelte müzakeresine dair Ankara 
mebusu Aka Gündüzün takrirı 
ve buna ait encilınen mazbataıu 
okunarak mazbata kabul edJl
miştir. 

Vakıflar umum müdürlü~ 

İtalyan 
blcamlarmda 

Yaralı ve ölü. 
miktarı 

25 bin 

ingitiz 
tayyarelerinin , 

1 
görüş birliğinin bir kere daha 
müşahedesine imkan verdığini 
de ilave etmek isterim. 

Size, aziz dosttım, iyi ve 
ı güzel bir seyahat dilerim.,, 
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1940 malt yılı bütçesinde değt· 
şiklik yapılmasına ait kanunu 
da kabul ettikten sonra umumi 
hıfzıssıhha kanununun 181 iı:. 
rr:addesi metninde yazılı madde 
numarasının tashihi hakkında· 
ki kanunun birinci mü?.a.keresini 
yapmış ve pazartesi günü top
lanmak üzere içtima:ına nihayet 
vermiştir. 

Musolininin 
..., . ,. 

yegenı esır 
---0-

lngiliz askerleri 
Selaniğe ihraç yapıyor 

o~ azısı _.. •ü,wiide' 

Müthiş boıiıbardıman
lan devam ediyor 

Harargoişa 
lşğal edildi 

Nairobi, !1 (A.A.) - Jmpa· 
ratorluk kuvvetlerirun perşem -
be günü Harargeishayı işgal et 
tikleri resmen bildirilmektedir. 

Kahire, !1 ( A.A.) - Orta 
şark İngiliz hava kuvvetleri 
karargihmm tebliği: 

(Devamı Sa. 4 SÜ. S de) 

1 O kişin in ölUmDnı sebep olan bekçi 
ve şoför tev~ it edildiler 

Geçen gece, sabaha kal'fl, Çekme
oedeki tttn hattı geçltlnde vukublı1a• 
rak 10 kişinin ölUmU 17 ld~nln de 
yaralanmuı ile neUcelenen kazanın 

mesu\ll gbrtllen, geçit bekçlsl 59 ya 
gmda Halit ile Kamyon ı70törU Hflıle 
~in dlln adliyeye verilmişlerdir. 

Mazr.unlar, Uc;UncU sulh ceza mab· 
kemesinde sorguya çekllmiflerdir. 
Bekçi Halil ıfade8inde: 

..__ Ben Yft§lı bir adamım. Kuvve
tim ve dermanım yoktur. Barlyarm 
mnnlvelt\ın çok ağrr olduğundaıı an· 
calc, '~ '.fllP' A Jlapa~bU))'.onmı. Ka. 

_,_71 
.. 

za ~ manlvellyı yavq yav&§ çe· 
virm"ğe uğrqmakl& meauldUm. Fa
kııt kol kapanmadan tren geçU ve 
kaza oldu ... 

Şoför H118eytıı de fUDlan 116ylemfr 
Ur: 

.. - Bir cablllikUr, etttm Te 37 k1 
v1y1 kamyonuma 2,fi liraya bindirdim. 

Dahs gece ~di, treni göremedim. 
Kol da açık olduğtından geçmek iste 
dim.,, 

Her 1kl81 hakkmda da ~vkl! kara. 

n verllm1a. tevkltbaneye ~öndertlmtıı· 
le[dir. 

Bingöl Mebusu dün lzmitte bir konferans verdi 

-~-------~--.------------.--------------------·---------~------------Allah, milletinin makOs talihini yenen 
Yuqosıav Baıroekili svct1rovio İnönü'nü bize bugün ıçın yaratmıştır 
Yugoslavya l11t1n ;.;;. IJllmelldfr ld Tlrlr mlllet11

1 

Uçl Ü pakta ıvatanına satdırıldıtı takdirde Jellpare 
. . 1 bfr volkan gibi dlDJ&JI ıuacaktır .. 

gırıyor 1 · -· ............. ....... ı 
lzmlt, 21 (Hususi) - Bugün 1 man kendisine yapılacak tecavüz 

Bar'blye nazırı Bingöl mebusumuz Feridun Fikri den kaçmamı§tır. KarııISma kim 
tarafından dünya ahvali ve çıkarsa çıksın çarpışacaktır. Ve 
Tlirkiyenin vaziyeti hakkında halk- mutlaka yenecektir. Bütün dllnya 
evi salonunda. mUhim bir konfe· bilmelidir ki Türk mllleti vatanı • 
rans verildi, na saldırdığı takdirde yekpare bir 

Kabine içtimaına 
İ§tirak etmedi 
- . 
uç nazır 
istifa ettı 

Belgrad, 21 (A.A.J _ Rölier: 

On gtın sllren çok hararetli kulis 
diplomatik faaliyetinden sonra kabl 

1 -· ne, dlln akşam, çok bDynk bir ehem. 

1 

mlyet atfedilen bir toplantı yapmııı ve 
bu toplantı sabahın ilk sııııtıerlne ka. 

1 

dllr devam cylemı.ştir, üç buçuk saat 
süren müzakereden sonra, hUknmctin, 
mlhv<?r dcvletler1nln t~kllflcrlnc kar
şı Yugoslavyanın hattı hareketi ba~ 
kmda kaU karan almış olması mutı.. 
temeldir, Sanıldığına göre, mUzakcn: 
edilen sarih mevzuu, Yugosla\•yanın 
Almanya ile ademi tecavUı: paktı ıın. 
zalanmam bakkmdakt ilk t l1!1 ile 
yug0.1lavyanın Uçlil pakta iltihakı 

hakkındaki Alman arzusu araamda 
blr lUIAf zemini teşkil eylemiştir. 

Bclgrad, 21 (A.A.) - Dlln geceki 
kabine içUmamı müteakip, adliye. 
ziraat ve içtimaı muavenet nazrrlan 
ist.lfa etmişlerdır. Kabine arasında 

§fddeW ihtilA! olduğu anlatılmakta. 

dır. Vu.lyctin bugün tllvazzuhuna ln. 
Uzar olunmaktadır. 

Belgrad, 21 (A .A.) - Uzun süren 
kabine toplantımıdan sonra istifa 
eden Yugoal&v nazrrlan hakkında fU 
malumat almmı§lır. 

Bu konferansta valimi?. Ziya Te. volkan gibi dünyayı yakacakt.tr. 
keli, parti müfettişi Rahmi Apak, Devletim'zin başında öyle bir a 
askeri ve mülki bir çok zevat ilo dam vardır ki o adamı Allah bize 
inleree halk bulundu.. bugün için yaratmış ve Til'rk mil-
Hatip Türk milletinin "Yurtta Jetini şan ve şerefle yükseltmek 

,:,Ulh cihanda sulh,. prensipini te- için halket.miştir, O adam milletl
barilz Pltirmiş, TUrk milletinin htç nln makfls talihini yenen İnönü • 
bir millete karşı tecavüz emeli 1 dilr. Lazım ve mukadderse islik· 
heslemediğıni anlatmL~. bugUnkü 1 lal ve şerefimiz için bilafütur ve 
harbin mufassal bir tarihçeshıi tereddütsüz mücadeleye giri§eee
yapmış ve istiklal ve şerefi için ğiz.,, 
dö\•ilşen kahraman Yunan milletl Hatip heyecan ve alkış dalga~ 
ni takdirle anmış ve herhangi bir rile dinlenen nutkunu: 
tecavüz karşısında Türk milletinin - Yaşasın Türk milleti, y~ 
hazır bulunduğunu ve yurdunu sın Mili Şefimiz, yR.!}Mln ordumus. 
mUdafaa edeceğini nnlatmıı; ve yaşasın Büyilk Millet Meclliıi.. diye 
demiştir kJ: bltinnistir. 

- Türk milleti taahhütlerine, Bay Feridun Fikri yarm (bu-
ittifaklanna ve lngiliz ittifakına giln) Adapazarına ve sonra Bol~ 
sadıktrr. Ve dalma sadık kalacak- ya gidecek, buralal"da da birer kon· 
tır. Tilrk dl"nilen millet, hiç bir za. ~ fcrans verecektir. 

Milli küme meseles; 
nihayet halledildi 

ilk hafta Galatas~ray- Fenerbahç6 
Beşiktaş- istanbulspor k~rşılaşacak 

{ Y GNI 5 tncfrle) 
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Kadyo üazetesı J i K Ü Ç . • 
i, ____________ _. deği§tk"mcrni;Ur. Ruzvelt1tı saytedlğt l Filozof Tar;hten: 

~ enıer, 
- Neden? IJ lr . .&1 l.akerl ve Slttaıi nutkun Vişi Ozerlnde bllyük tealrler On dokuz yaşmda bir ilse tale· 

J bW1UJe gettrdiği anlaşılmaktadır. besi... B!r hastanenin doktordan, - işte ... Siz de görmUşsUn'lı, Fıkrayı evveli J~~ vaz.y et haetabalucılardan baııka kapısın. 
Balkanlarda vaziyet dan hemen hiç kısenın g'rmedlği 

Yazan: biliyorsunuz. Köy ldrlidir, ahali rıhçı Naiına.ıılll. IJ" tf' 
tenbc>ldir, sabahtan akaa kadar o san ouJdugu ıçi.11 fi: 
gördUğllnll:z kahvenin kenarında yer veı dıgı fıkra. l!o;# 
tptı IUçeUr: otururlar. Mikropta·ı tez,urecısı Tır~ ~ 
f&lan anlamazlar. t&ter istemez yatta bulunan 1'• ' 
ben aralarında yabancı kalıyorum. I bl . ••f vu·ndell w.J 

~lrori ve sıyuı lö&ilyetin ba§lıe& 
a.ğırLıgı lk1 mınt&kada topıa:ı.w,~ur: 

But Alma.il deıı.z&tı ve tayyanıleıiy• 
J.e lngtllz gemileri arasında Al!antik· 
te bU,>Uk mllcad.ele •• IJ!gerı ue Bal· 
k&ıı!Uaaki 11JY88l mUcadelediı. üe. 
Jııe.ı .ııalJerlPrdcn AUantlk mwııı.ıeUt:ıN
Bln §.Kmf:Ue cJevam ettiği &W8.§Umak· 

t.adır. 

.1...ıı:ıertlt& ııularmda .Alman denlzal· 
Uluı gtırilldllğU haberi kai'§ıs.uı.ıa A. 

mcı 1"" 88.Sti•eleri ı:ın.rektıl.e g.:çuıuev 

nJ ..ı;l.4Dlekt•dırler. Gazeteıer owıdan 

ba. a Amerıka ttcaret gemllertntn 
.l.nt,. ıue,,.e mauemc ta~ırken Amerl· 
kaı:ı uı.yyarelcri ve harp gemııerı ta· 
ratuıJlJl aluıayeslnl lstemektcutr. Bu 
tahakkuk ederae Amerika bir adun 
daha tıar~ yaklaşmış demektir. 

Mlbvercilerln Ruzvcıte ve Amerika. 
,a kartı aldıkları vazıyet gittikçe 
~lddı!Ueıımtkttıdir. MihV\!r guetelerl 
bllluu!sa şiddeUe bUcurn etmektedir
ler. Tnbtma gazet.eairıe göre lkl kıta· 
nm oırbuizıi ı.ulAaJ mumkun değıldir. 
JGvveı& J.ngilwen Akdenizde.ıı kov
mak t.aumdır. Harp buncıaı:ı aoııra 

:ıutaıar JDIUı&nıbeal olarak u.ıvaaı ede. 
cektı.r. 

Dik.kate l&:yılrtır kl, lıl ı h•1Sr artık 
ııJAal &&terden bahlıelmeylp, mi.hveP 

clkr lngiltereııiD Uk olarak Akdenia· 
dal ıcovııımumı iatamekt.edil'ler. 

KüıveriD Polonyalılar, Belçikalılar, 

NoıwçWer rı.amıııa ınUcn.deıe eder gi· 
ili taVll' takınrnuı ganpUr. Mihver 
ıazcteıerl bundaıı bll§ka Berlındc yEJ. 
pıı'"ı:a~ tçtimam haZırlıkl&rl,,Vle de 
meıpldllrlcr. 

Berıtndekl Japon atqemOlterl Tolt.o 
yoya varmca Almanlarm beııU.. bUlllıl 
tayy&relerint ve denl.z&Jtılaruu kul• 

ıaıunadıkl&rmı, bunJan ldaY• ayma 
.ıcıa11kıaruu söyt~ur. 

Berlin Viıiden 
memnun değ ·ı 

Blırtlndeıı verile tıtr habere g8tt 
Almanya \'lşlden memnun değildir. 

Dala1ycı:ıın Parlse gltmeal vaz.ıyetJ 

Kı!ırı s mu a '<alı 
dip:omas· sanatının 
~ r şanes 3r,dır 

(BCI.§ tarafı 1 in.ciih) 

~ mahrem olarak,, söylenen 
ıteylerl dlntedlkteu sonra bunla 
rm hemen her gUn gazet~lerde 
tekrar edHip dunııakta olan ba
yat ha\-adblerden başka bir ~ 
olmadığIDJ görünce insan hayret· 
tc kalır. Saraçoğlu bu türlü dJplo
matlardan değildir. Ne mebustan, 
110 l{azeteclclea korkusu yoktur. 
JDç bir sual ka~15ında sıkılmaz. 

Hor sa&le mutlaka bir Cel'ap bu· 
lor, ,·erir. Hak:- .aten dc,·let ıırn 
eb.n itlerle IMSyJenmeslnde mahzur 
•lmryu ıeylerl hayrete değer bir 
ub.ytrkla •1JTIJ'· 

Bu defa Meclbte etrafmı alan 
wnebuslıv ıtrupu ile de öytcee ko
aaştu. rayyare De- yaptı#J sc.>-a 
htl• lntHıala.mu. Kıbn•tald mU
f.1.'1e<le'"rlnl bfttttn terP.rflfth il,. 
ulattr. Mebm~lardan baıı1annm: 

- Gcı~nm mftnal:ııitnhc?,, 
Y ]undaki suallerine kal'ŞI dn 

rc!lmi tehH~teJd 0 her ~nrefü• ntdr 
ll'latabakatt., nJ hatırlatt1. FAkat 
enım ftğznulan ç 'tan bu söılerl 
IPMmf tebllltden fazla olarnk kıy· 
tnetJendJren ,.e mıınalanılırnn bir 
~.r \'ardı ki bu da )'UzUndekf sıı. 
"111!1f neşe ile nh:Unllo tıatlarınclıı 
ve <;\'öder1ndel:f harekettl 

Hiç şUpheslz Kıbm mlUAltatı 
,..r e:;lp,n~n maksadlle tertip edll 
mlş dr!,11dlr. 

Mart lptldumda tndHz Harf. 
clye Nazın Ertı>n'fn Anka.nıc.lıı.n 
aynldı ı gtindenbert bllhaua D:ıl

kanlarda \'e yakm 1'Mk1a 1Dlihlm 
Jai.dfs~ler olmuştur, Bulgarl8tan 
8çJa rnı.kbl ~nnls ve A iman ımlu 
iMi Cıılga,.iııln.nı iq"ol t•lerek \'u. 
11 lD ~c T ya hu lı.ıtiarın JtCl 
ıui r. B" 1 f .cilfcr ile \ u-
aanl n r . ., mutılm ıııüın c 

Balk:mlardaki ıılyas1 taal.lyetln a · 
ğırl151 Yugoslavya Uz.erine toplanmıı· 
Ur. KJıblne dUn gece sabahlara kadar 
toplanmıştır. 

ZannE'dıldığlne gl5re Almanya Yu· 
goslavyaya UçlU pakta girmesini tek.. 

lif etmiş, Yugoslavya ıse saldırmaz,. 

!ık paktı teklifinde bulunmuştur. 

Bovyet rady08UDun bildirdiğine gO 
re Yuı;oslavynda uzun müzakereler 
den 601lra §Öyle bir formuı bulun. 
mll{tur: 

1 - Almanya Yugoslavyıınm mW• 
k1 tcmamcyttlnl kabul eaecek, 

2 - Oı;IU pakta dahıl diğer devlet 
lcr de bu temamlyeU kabul edecekler. . 

a - Almanya harp S(lnunda Yugot. 
lavyaya Ege denizinde bir mahreç \-e· 
rocek. 

• - Yugoslavyu İngiltere ile tşbir 
Ugtrıl ;cabul etmlyer"k w .f ":le.oya 
ile lktıt:adl anı~malar yapacak. 

Diğ<ır b:lzı kayna'kla.rdaı:ı geıen ha. 
berleN göre Yugoslavya evvalA Al 
mr .ı. aıeylılııde propagandaya nlha 
yet Vi!tteek ve Yuıcosıavyadan Alman 
askerıcrıne att aıhbl malzemenin geç-
mesl:ı•ı müsaade edecek. 

&q.'ÜI. Yugoslav pe.yitn.hlı ile yapı:. 
tan abı tıımeterd1ı birçok rtvaycUerlıı 
cıcveraı, ettıği t>lldlrllmJştlr. 

Anı:ak blr anlaomaya vanlıp van 
ıamadJğı henOz belli değUdlr. BUUln 
haberler kaydı lhtiyaUa temkkl edil 
meli •ır. Ancak Alma.nlarm anlaşrr.:ı· 

d:uı bJtnn tıtedlklerl.tı.l elde edemtye 
celdı.ırinl !l<lnırı.z. 

Alrilı.adaki harekat 
Atrlkedakl harekAt llıldp.t ha11ı:ıde 

dlr, Clclkaom 100 kUoaıctre dog-.ıawı· 
da R.Wl§Rnıı:ı da bugün zaptedJldığl 

bildı.rıtrr.ektedlr. Burası tııglllz Soma 
Usiıı.:t.:dir. T.:er'beraya çıkan tııgUl.z 

kuvveU<-r1 buradaki kuweUerle bir 
le§tij{lf'D sonra Harara kar§ı tuırekAt 
b8.§lıvacaktır. 

Erl::-ede Kereı:ı muharebesi aon 
tıadı1l:ıa sclmek llzercdlr. Itatyanlar 
bur&Ja soı:ı. muknvemetlcriııt göster 
mektedirler. Merkezde Habe§ kuvvet· 
feri Dcbra • Markosu muhasaraya de. 
vam «11yorlar. 

Atlantik meydan 
muharebesi 

Atla.nUk meydan mu'barebesf bfltOn 
;lddetJyl~ devam etmektedir. Almıuı 
yanın makaac1J Ingflterentn Amerika 
Ue btıtUn ınuvaaaleslnl kesmcktJr. Ve 
Almazı oentı.altüarı. deııl:ı: 118tU ıeLli 
!.eri, la~,,arclerl tı:ıgillz gemi kıUllele. 
riyıe rezgAblarma, doklara bUcum et· 
mektcdirler. 

Bundnn tuşka tnglltcre Uzertne ge
ce tıucumları da yap lmaktadır. Buna 
multııblı lngııız kuvveUtırl de Alrruıo 

tıava ku\;;"Uertnc karoı At.ı.ouukte 

mukabelede bulunmak bir yandan 
da Almaııyada ışgtll altındaki yerler· 
deki llPJ<>ro, dcmlryollanna glddeW 
akaılar ynpmnktadırlar. 

-6-
- Affedersinız fyi anlıyama· 

dmı. 

- Fe.kat Ml!!ter, Ell:ı:abet keH· 
meılni t>lle benden e!irgtyoreunuz. 

- Hayır. Mis. dedim. J..akir. 
brrakm onun '•rr<hemı şimdi .• 

- Neden canım sevgilin değil 
mi?. 

- Jlilmlvornm. 
- E\·et evet se"&itlndtr. Ben 

'ılllyor"m. 
- 0'1-fan bahsntrn<>kle sizi gtl· 

ıendlf"'l'ı>,...mden kopkarrm. 
- Ner'! 0rı • <Mnn 'hpkktıı.:tA ko· 

'llln'f'l"l( b"n' rnl"nn~lrlr mi?, Be
rıf nrıfon ptA'"""'"r l'tPln?. 

- AMrı.,.:f·m ~ .. lı>•,.e. 
Ftıavel' .. ı .. ıru idl Gene bahsi 

ievitıtl..,....edi: 

- Peki f(Pnt<>n r'!f'rll. oııu niçin 
-, k11-""" !'t)'r .,. .. • •• n ... ·•ııııa? • 

- R•ınun ölc;UsUnfi siz b'lemez· 
ı;f ... lz ki .• 

- Nasıl bilı.!mem, gijrlerfmlc 
'?Ördfü'l 

- O halde ayrılışla bltmfı de· 
..,.,.Jırtir 

TTt,. ""'"'-~.,, • 

B r . d 

ftler yapı'mı!'lfl1'. 
NUıayet bUtun bu olup bi· 

~n l"'lerdeıı IOllrA İnı;illz harf. 
elye nıwnnm mUttdVc bir d!"V 
fot ıııfntı lle bir kere daha Türl<f 
ye h:ı..f~lve \'~)dit ile lrnnuıtınak ls
tcm--slnden d:ıha tahli bir l"flya( 
olam:ızdı. A vnı ihtiva( T'irldye 
•ıuofclvesl irin d" \'a.rft bohmilnğu 
ml'ydnnda-'tr. Onan irin Kıhl'I!! 

mU'Akatntda Ud devlet adamı ara. 
o,mcJa huımle gelen fikir mntnh~ 
kati rfnnf din en'e'tkf Anknrn mll
zalrel'f!ferfn!'lr lm~"IE' ~<'1r.n fil;lr 
mo•.ı..1caM1111 te -'-'"'•qbJo. 

A hh~~ı için de o hareket. 
1 !eri y~ .. ,. bflfr. 

1 
- Blıı: dP P''Tl1dtılır ama, Myle 

ASIM US 

~eyler "P."1"""-"'k. 
- FPl(nf her lnsıırı hl•af hil' d&

~ı. b•ıı:+•n c;?k mlitePtıı"ir olur. 
9 .... 13n hl,. l""n+ ... ,., .. .,lr nlnıRZ. 

Fil"'"'"'?' Tl"l\ıot .. 1'•i hir 'h .. 1n.,1Jt: 

- H'r nn11t<1mıvarn~ O ne 
"'"l"Tl•oıtı O na anlayıştı .. Hiç g&
rUlm•""'''" •ev .. 

- Hafif kalpli olmaktan il'!ri 
-rellr. 

- fl.ı.,ı~n~o ml'P Vn,....ı.., p,lp 

rfm ki bu :ı•'J"tlı.:J, mülh:a bir sah· 
sın if lldeai idL 

ıssız bir odasında yatıyor. 
BenJ göl"llnce, büyük, y.ıvarl&lıt 

b!lfUU kaldırdı, doğruldu, Kalın, 
kara kaşlıınnm altındaki iri göz
lerini aça aça yUzüme bakU. 

- Geçm1.ş olsun, çocuğum. 
- Te5ekkilr ederim. 
- ~eniz var? 
- lııte, bron~lt falan .•• Mid::-

den de rahastızrm. hazmedemiyo
rum. Ba.şun çok ağrıyor. 

- Çoktanberi mi rahatsızsmız? 
- İki sene var. ama burava g~ 

leli dahn bir hafta oldu. B~ka 
hastanedeydim. 
Başucunda bir yığm kitap .• 
- Galiba çok okuyorsunuz. Yor 

:nayın·?. kendinlzl 
- Ne yapalrm, iki yıldır mek

tebe g"demiyonım. Yazık oldu, son 
smtfa kadar geldim, çok canım aı· 
kılıyor buna, 

- Ra.ha~ızlığmtz geçsin de yi
ne çalışırsını.ı, daha çok gençsi
niz~ 

Dc!rken, başucundaki yrfm yı
ğın kltaplarm en kalmın"D Uzerln. 
deki iri yazt glSzlerime Ufııtl: 

Koskocaman bir fel8e!e kitabı. 
- Maeaallah felae.feyle meuul· 

sUnUz. 
Genç hastanm ka.elan çatıldı, 

bUyUk bir mesele hatırlamrı gibi 
gözleri bir an cidd'yetle bir yere 
mıhlandı, ağır bir tonla: · 

Şükufe Nihal 

sinJ anlamak istiyorum. 
- Ne zaman başladı bu l'else

fe D""rakı sizde? 
- Onuncu sınıfta iken... Blr 

hocamız vardı, çok iyi anlatırdı. 
O zaman sevmeye başladım. Bir 
c;ok kitap okudum, ama. on birin
ci sın·fa gelince de bir hastalık 
bnşlııdı bir baş ağrını. bir mide ... 
Mel!:tr:bl b:raktım. tedavi, tedavi, 
blr tUrlU iyil~emedlm. 

- f yf ama. çocuğum 8frln 1•a
dar gen~ bir mekten tal0hP~f tc:Jn 
bunlar )onıcu şevler.. ~ha~ız
ken olsun bövle aı'hr dil§Unceler· 
den Vl\Z geçmeUslnlı:. 

- Ne yapalım başka §evlerden 
r.eı:k ald·j!rm yok, Her şey canımr 
sıkıvor, Z<ıten çocnkhığıımdAnberi 
melCı.nkolık ve asablyimd'r. Ancak 
bövle ııt>vler okıırımm kt>ndiml me
eu t bulıı'vorum. ama. ftnlAmak çok 
gfü: ... Dedim ve.. kennlrnl zorlayın. 
ca ba!lmı zonkluyol', dah!i çok sl
nr'"nh·orum. 

Sonra tıöz yine memlekete, klS
ye geçti. 

- KlSyUnlidl sev1vor mll5UJ1uz, 
ııyıılık ~lzı ilzUyor mu? 

- İlk zamanlar c;ok ~lSreceğlm 
gelirdi. Hem köytl, hem hmnn ak· 
rahııvı ... Sık aık oraya dönmek lıı
terdlm. 

- Sonra? 
Sonra yavq yavq değlf-

sı erını e , at "j 
Çocuğu sessizce dinledim. Bir ye satarmış. 1' a1' diye i 

takını naslhatlar, aazarfyelerle sağım, öfmediIIl~ ~ 
hastayı vormak manasız ... Veda-j ''Subhanallab, d~_..,1f 
la§tun, yine dostça ayrıldık. müsllimanlardatı ~1 

öldüğünü haber '-
B!lna r.ok iyf etmfıdm, az ııonra me sağ ol Jıyt ~ 

haber aldım ki ç~uk bundan evvel bir n miktar •· alt~ 
bir zaman da bir asabiye hastane- ~ d 
i d t , sonra: A'I 

s n e la mfl. _ Hilafı inb• ı• 

O zaman gözlerimde blr değil, ka kağıdı ve~ 
blr QOk meseleler açıldı: sefer mansibı Dl So· 

zavallı damlar1Jl11- • ı 
Inlc;Uk filozofun bövle vakitsiz lftf mı ok ()na dJ, 

yaşta her eoyf bıra~m da ba.ıtmı _ El~m · çe.ıcJJle" ...:..e U 
ağntıncayA 0 Rdar. eınlrlerirıJ bo- pda edcriJ. l/IJ 
zuncava lıc&dar a~r meseleleri'! ~er Y.e . ı; 
meşınıl olmMmJn. bir aııablye ha.s. e= 1 tezkir~.JI 
tane!!lnde yataerk kadar anormal . ~ u . ·ne ~' 
ı;:örfinm 0elnde: kövUnU kövıuennn elı tezkırecısl ifılİŞ· 1~ 
"ı>vmı-vip unutmıı'lmda ne kendl- cak derecede . · tılJ ,. ..ı1 

· k' "H oırı 1'1 n'n, ne de yarachtqJmm bfr ııuçu Y_Or ı: er 1'~ / 
vardır; suç hep blzlm, hep blzlm. ~adan Karun ı 
dir. dular... asretıi', 

Zamanmm N :,\ııd~ o yaşta, herhangi bir ıeve q·n söz abi~i Kara it • 
hevel!I e-ö•te~n ~ufun o)nmıvmı1 zünU !!akınma.z , b bit t.ı~ 
bir a.9tem altma almak; bu çizi· Kara Abdul: tı ~ı· 
len yoldan çıkmaması 'çfn kendlsf- için dıvana geııni} ~dV,, 
nl buna inandırmak: yaam'TI lhtl- de orada imişler· 1' ;Jr. 
yaç gösterdiği zevkleri, eğlence- zire dualar ettik~e -,P 
leri temin etmek, kl5yden çıkan bir n da ıfrat derec ~ 
çocuğun kalbine. sonunda geldiği Vezir !orrnuş: .,ıı 
yere fa)dalı olab'lmeal tc;ln mem- - Bu duanın ~ 
leket. yurt ideali vermek: me!An· Kara Abdullab: it 

- Evet dedi çok severfM. 
SoıYa başka §eylerden ~lSrllş

tUk. Memleketinden bahsettik. Te
sadüf olacak, bir Anadolu gezln
~lnde onun klh"tlne de uğranır~ 
tını. Doğduğu, bUyUdUğU toprak· _t_tm_. _________ _ 
lan tanımış olmam, aramızda he
men bir saml.m•yet yarattı. Ha.ata, 
benimle daha çekinmeden konuş. 
tu. Şöyle böyle çocukla dost ol

kolik sinirleri zavıfc;a bir gene; te- - Sultan !l ~I· ~ 
davt altına alınırken yanında köşc.n kulunuz JI~ 
Uışıd ğr eııerlerf kontrol etmek, o- dı. Binbir ır; lcfııa>'et 
nu ııert, acı fiklrlerile ba~ba§a bı- fit olmadı. En n 

duk. 
Bir gilıı ~'ine kendts1nl g5rdilm: 
- Nasılsmr:ı: bakalım, küçUk 

arkadatı? 

B~ni görünce gQIUmsedi: 
- İyiyim, çok teşekkür edR

rim. beni tanıdığınıza. 

Ne emeli? 
Tanınmış bir muharrir .,basma 

kalıp IMlar,, druı b'rl olmak Uze· 
re ''başına eklll gtvdlrmelf,, ibare
sini hatırlatıyor. Yine Arab harf. 
!erile yazmı5 olmanın neUceal ola· 
cak: 

(Eklll) dememeli, (iklft) d~mell 

Nası Yazmalı 

rakıp bUsbUtlln çileden c:ıkarmıı.- ta.p edip: ~ f 
mak: için başka ıeylerle l§gal et· - Bre sıtınll· dol~-"' 
mek... BUtün bu nıeeeteler. ana· ~rrakmazsan. ~~~~w 
nm, babanın, hocanın, mektebin ımam zadenın ~ ... J1 
memleket terbiyeci ve nıhlyatçm. na olsun .. Dedı~· Sr;P 
nm, eanat.!dirmm, doktorunun va- at oğlan gözilO 
zlfesJ iken ... Biz, c;ocuğun cotkun buldu. ~ 
şıı.şkm bir sel halinde baıını dört Litife vezi~., b ıtııll'" 
yana çarpa çarpa parçalanmasına - Ama cernıŞ· b•~ 
seyirci kalmt§, bakıyoruz ve he- disinin ~nahl&rıııJ Gerçekten biraz daha iyf vdl, te>p 

lanmıs. rengi yerine gelmişti. Bir gazete bir ba§kasına yaban-
- Na.ıııl vakit geciriyor&u.nuz? cı hae ı.slmlerln tml~ııı için ıttırad 

men damgayı ba.sıyoruz: memlşsin.. l{ar' 
A ormal, zavallı!.. Hazır cevap d 

Hep okuyorsunuz gallba. ve preıuslp taveiye ederken: 
- Ve terclha.ıı aaU lm!llarlle! 

- Yok suıtıı.nıJO;,ııt# 
Kay. hrıdlıdne faydalı olabne. böyle cüz'ice h.,..ııı:·~.4 

- Okuyorum her eey bltiYor. Diyor, 
OnUndekl hafif 'ınecmualan, kJ· Hangi asU tmlf.larfte? Tarihimi· 

cek bir ~ufuau: memleket emek tanYbi' 
verd:tf blr ferdinl kaybediyor... mem. Otlanlll ·t~if 

tapla:tı glSstererek: zln (Bngdad) dını blr yerde (Bag-
- Bunlar canımı mnyor, heJ>: j hdad) . ~rşlardı; dilnkfi Akşamda 

N dım. Deyince ıııU 
e yazık!.. ha tufanı kopnıue· ... 

• """' ai 
af bildiğim eeyler, içlerinde yenı da (S'ngar Ul') u (Slngapour) yazı. 
blr ıey yok yorlardı. Biz l!tin harfin! aldık; 

Yine yan yana 8R'a1&nRn felae- fakat LA.tin milletlerin imllr.mı de-
le kitaplarına gaderlm uıeu: ğil. Dil a.slında kulak içindir. Rad-

Tanca 
""ıkrayr N'a•ıtı .. tifP' 

le bezelim: "B~ 
U.; ehli divan ıs! 
olan efendilerin ~~ 
n8.k olup utanın 
ziyade gtllüştUl~;ie ~ 

- Galiba hep felsefe okumak yoda tOrkc;e şpiker1 na,ıl bu keli· İspanyol Fı..aı Emirli • 
ğine ilhak edildi lstlyol'ftunuz. melerin bize lml!sı değil de ıeal. 

Af rikn cephesı 1ere 
ltalyanlar, Ha~U te!1, luyorlarmış. çur;wıd~ 
lar ö!Umderı kU ı "' 
Hindistanda tn~ıt .. tf 
bi yiyip içiyorld ~~ 
bu ltalyantar. nP. 
yapma.mı§lardı?. 

-- Evet, ama. onu da kolay 1ro- n1 veriyorsa biz de işte tUrkc;e lba-
lay anlrvamıvol'Um. Anlamayınca relerde o seısi yazacağız ve bu ıe- Tonca, %t CA.A.) - D.N.B.: 
da sinirleniyorum: bnfmı ağrıyor; 

1 

ein de hançeremizln ve alfabemi. İspanyol Fası Emlrl Mevlay 
şakaklımm 2l0nk1uyor. zln milealt olduğu kadar aehna uy· Hasan dün meraıılmle Tancaya gtr. 

- Hangi filozofian eeviyo.rsu. gun veya Mlına yakm olmasını 11- miş ve bu suretle Tanca beynt>lmi· 
nuz dııtıa ziyade? tizrun edeceğiz. Jel mıntakasınm İspanyol Fası E-

- GelL!)i güzel bir kaç isim m· Bunun lçln (Ci-hurrc·hil) oku. mlrliğine ilhakmın tamamlandığını 
raladı: nacakmış gibi (Chıırchl11) yazma· g&termiıtir. EmJr, ıebre girdiği 

- İ§te, Bergson. Hegel. KAnt, malı. tOrkcede Türkler için (Çör- 1 zaman İspanyol ve Fas erkAnı ta.-
Eflatun ... Henslnl ıevlyonım, hep cil) YJızmalı. rafmdan karşılanmıştır, B 

O 
----....=-,;;ıın;;;,.ı ~im adını ol ereJf'I J 

.Na Sevı·yo•a' •.• saydı.o va1dtııfzl sevecekml§lm... İngiliz boını,şl? 
U .lı - Ah kegke Ellzabet ben.in& ı. tulU§tıJ 

mim olsaydı. ) 

LJlr ·ag'llz kızı ile bir Tlrk o g(lz~d~:.tat Bizin tmıfnlz ondan m::~:.'in::cıa <:~"~.· 
abrlyel SID(D m 3C8f111 - Fakat tayda.ııız, o haNaya cesınde narap oııı.tl ,. 

mıı l 'k değfldlr. ı uk bı.1yu.k .t» eıııell ceJf) 
~~~~~~~=~====~========::==~~~ Ben de boıs bulunarak~ kı de .ngıliz ta'f'P 

- Fazla D?übal.Ağalandınyor-
ırunuz. 

- Hediyeler de hayli mani
dardı. 

- Fakat onlan babaSJ getir
mişti 

- .Qlkkat etilin. Dudaklarmız 
öyle t"trlyordu, ki .. 

lMAr etmek muhavereyi daha 
uzatacaktı: 

- Evet Ml.slıı, dedim. Aldan
mamı~mız. EliubeU biraz .sevi
yordum galiba. 

- Haydi haydi biraz do~l.. Bir 
hayli.. O kadar ıö:ı:ya§t dö!tnI
mezdJ. 
.- Ne de ol8a hocamdır. Bu ka

dar d !n verdJ. Blr çolı: ı:eylcr ö~ 
retti. 

- A"'kT rlıı rfc~I mi?. 
- O 'llJillr •• 
- Ha"tr, ayıplndığımı 11anma· 

ymıı:. Sevmek ayıp değil. yalnız 
bu kadar sevişmeni& tuhafıma git.
ti de •• 

- Hic; de tuhaf değil. 
- Ama neden onu ııevdlnlz? 
El~a.bet, gemideki teIAtı ~-

rUnce: 
- Şimdi içim rahatladı, dedi. 
Aynhvo!."duk: 
- Mııclt, dedi eeyabatlnlz ne 

karll\r sUrecek •• 
Mi.cıtır Havı, cevap vermeme 

meydan verm 0 di: 
- Çok d~1 dedi ea !azla on 

ay .. 

- Lftldo Mieia zaıınetmeytnlz cumu netıces111oe ,p,t': 
Zavallı baba. k•ı:rnı Ozmek iste- kJ o h"s~a E11zabet isminde olsun. Filha.tika 13·1.~ ~ 

miyordu Ben iki Uç ııene diyecek- - Ha ... demek ki sizin !Cvginlz münferit uça.ıı bl~ıt 
tim ve zavallı Ellzabet. belki de o- de ı:r,ıızabetln lamlne değil. clsml. yaresı Bremen b~ eır 
racrkta diişUp bayılacaktı. nedir. ba.rdunan etmiştit·,..tıJI 

Bab~.sını tasdik ettim: - Evet bundıtn bu r•kıyor, keşif ta.yyaresı uır~..aı 
- Evet. evet dedim. En faz· - Gördünüz mu! fşt~ sizi na· b bah ~~ı 

la bi , _ _. Bll tuttum. IA.kin Et:--ı..et 0 ... nan ve u sa ..• uıc~' r seneye kadar M'f>'ltereye u-.u •- tograflar bu bUY 
dönmUş o'acağun. dar r.Uı:el dPfHJ kl.. tasının tamanıi?le deJI 

İkinci ayrılıvımız • daha suzf1t1I - Nıı11ı de~U? gerisinden ve önilJı"li" 
oldu. Yeni arkadaelanm, Ellza- - Evet. evet... Benim gibi bir mantar çıktığını ,, 
betle olan maceramı b·lmiyorlar- kız lıste.. d 'Mf 
dı, ama. gene onlara kartı mah- - NH•I •fz'n R'fbl? ır. d dİ&;, 

- Evvel .. bir fn..ıı•- delLIJ mı• Bunun yanın ıı ,. cup olmak tııtemlyordum. Böyle • -s• u: vı il de ~ ıı 
ik ı B•n de mavi ...AzlU·"'- "· B•_n de kü"-ı< Pem er _..._fi en ıı~vgt•lmln g<Szyaş anna ta- &" ,. ...... .., ı:ı a,nan v~~" 
bammül edemlyerck ağlamağa bat· ~vlevfm. San saçlı defi! mi? Be· dır. Bunlar Y ~ı!lJi"bif 
ladım. Babaın da gi%11 gWI men- nim de ııaçrm ean. Bovlanrnrz da zer.ıe !turtarma -a ·il1' 
cille glSzlerlnl ıııll!yordu. bir. Yaşlarımız da farjtaız aanrvo- Bremen gıbi b~~ b• 

Artık h!tlimizln gizli tarafı kal- nım. fııters•m ben de o renk elbl. olan Europanın - fl\I 
mıım ıııtı. Me!5 !• kaptana kadar se yap+'l'S ftfr'm O bf,.im !(fverfm. birin:ie bulund~ı;tır 
al"! tMlı,ıı beni vazlff'ye çağırma- - Cok do"ru. BUtUn bunları fotr,gı nf gö::ıterı~'0.,; ~ 
mıc;lardı. yanahl irs!nlz, Fakat Eliz bet beni Alman'o.r. Brcr. d; :ll11 

Elızabet bir benim. bir babaaı- çok eevivor. sebebi me"bul ol jll A 1 
nm kueağma atılıyor: - Ya ben? .. Ben daha ook ııe- miş!erdir. Bir k8!!11tJf"', 

- Seviyorum, onu seviyorum.. vebillrlm. LA.kin brnık. btra.k. Sen ı tur. Çünkü ateŞ . .rtl 
diyordu. Eli• .. h<>tJ Bev'vo?"Jun. lif y~rlerinde 81.-

Mist•r Havı. k1zı teselli etti: Filaver 11lnlrlenmlşti. Sık ıık çıkmıştır • 
- Bu derece OrllntUye sebep rt"f-s alma~a ba;,ladı. Ofladı, puf- •J' 

yok krznn. dedi. Ba.k onun da mu· ladı. t • • \f e!~ 
habbetl var. o da aynı derecede - Misis Klril. dedim, ben ıizi f1.ar1cıye t'{tl 
alll.ka ile seni dli .. Unüvol'. daha ~nk sevdim. beyanat 11e 

Pek mıına!ı:ı: bir sualdi. Ama - Havtr, hayır.. Beni teııeJIJ }. ) / 
cevapsrı bırakamıızılTJn: için sl\vliivorcmn.. Elizabeti ç0k Ankara 21 ( A c.'~"' 

- Ellzabet olduğu için sevdim ıevivo!'t'un. Hem yeni aVl'lldmız. ciye vekili şuıCrU • '~ 
ded'm.. Avni hn hAsreti var içinizde. Onu hi,..~•r Pene"'i fY~;cı " 

- Yııln•% tıımi '"in ml? Ya l!ml •1n11trn~ M ... " bana hayretmezaln. 1 mii'f>'·nt ve,...., ·'JfJ' 
Eliuıb"t olrnasa~·dı. .A.rama w:ak. tavzihe ,\,nadolu aJ 

- Belki aevıniyecektJ.m. (Devamı var; dur. 



~---..;;;.....:_:_...:;;;;,;.;:..__ 

~itika· : --şe11,rr~m~eil!J.~ig 
. ' 

~ t·~~,,::ıy~:;; undan 102 ekmek çıkardı 
1~~ gU~~en, İngutcrcye 
~ il Vakit Almanyadan uzak· 

Pete.a n;.~b-~riycttnl hissediyor. 
toıtınu 0~~-~deta bir rakkas 
~il ~ı.alur. Peten hUkü. 
t11ct ı&naan Ulündcaberi bu va
leltlrnıew-.... 2anıan kendini hl&. 
~"'Wr. 1..a,·aun kabineden 
1~iırd :rakkası İngiltcreye 
ll1a p~ gibi, Amiral Darla· 
el~ KCllıllcrlnln Fransm 
lectğı \' 1 t&ratmdan himaye edi· 
letıe ~ha suretle müstemleke. 
~ ~t lemin olu.nacağı hak· 
~hn Yanatı da rakkası Al
dır. ~I Yalda.5tırmıı bulunmakta· 
in~ tal Darlanm bllhMsa iaşe 
~bu ~ca bahsederek lnglltc
~.'!e11 su~e kötü hareket ettiği
~· Abrı l'lnUıt olması, bnna mu· 
~ket etan!aıun daha illeenapça 
-~ tlğlnı menuu bahset. '- ._~as vazJyetl hakkında da· 
'terınekt bir fikir edinmcğe lmki.n 
lıc11 ,~dlr. Filhakika Darlanm 
•"'-a, Uiö CSa8 ~hk yüzünden 
~c Alman~aom l5blrllği 
-or 11ttatı zaruri kılacak blr es
ilıeil gıt.1 be gibi telakki edilebile. 
goJllı bİ' Fransız halkım dema
eeJı; bir r !1eldldc harbe snkede
'ahitİr lınıı diye de teJifild olu· 

·~' Franaanm Almanya ~~'harbe glnnflfllnl arzu e-
Otg~Pla~ Vardır. Bu gnıpun en 
ktıJ eden rtıilınes·uı Parlste teşck. -._hd.,. l<'ransız parti h1lr ve Al· 
ile b6 • Şahsiyet olarak Lanl 
'' -~~Lblr l.ertebbföıUa pmplyo->ra;. ""41>111 r. 
~et\J F aaa.. Yt-.nldeıı bir harbe gir· 
~ bii~ irin tahmin edilenden 
ttbiıece:"' facialar '\ilcude gett
~r her tarafta idrak olun
~~' Blr defa Fransanm bar
l.tt ,,,:S1 Fı-ansanm yeniden ve 
llat~ ~ ite İşgal altına girmesini 
~~atırı Oeektfr, diğer taraftan u. 
-.;;lltl de ~--fuilcrln Almanlara 
~- dab•-saya galiba Alman· 
'1aıı~llıı 1,& ri~ade nüfuz etmesi 
~~Od ade eder. 

Gaııp Al e Kallp gelinecek oluna 
)'~it ıı:;:rıraııın Fransaya tanı· 

!Su b ne olablllr '! 
!larp ~ müeyyidesi nedir! 
~•i' ıpı. unda mağlfip olunn.rs"a 
.. l'l ldırı mı leanin ed~klerl hak
•tr.ını ı-e~Yl11 t'derf Hulasa Frau 
lil'ltı~ı l' den bir harp macel'88ına :U fe!ik,:ı'hl!a l~ln bir fcliikcltir. 
at ~Is n Ktda meselesi ile lrti

hlcııdc :F:ra edilerek dc.;.agojik btr 
ltıesı llıtinı ~81Z halkına mal edil· 
'1e11 değtJd:CUıa olmıyan hadiscler-

F1.1<a.t r. 
ı...ıı<'.du ~da IOetıeJesl Fransa için 
~·~=·~ ecek bir ı, değildir. 

ltacıan bö 1ŞÜncJiye kadar Amcrl
llılııttr. Y ~ yardımlar ela gcl-

811nd 

Belediye de pazartesi günü B eyoğlun
da. bir fırında tecrübe yapllracaK 

Belediye iktıaat l§lert mUdürlUğU, 

:ehrln muhtellt ııemUerindekJ fırın

lardıı yapılmakta olan yeni tip ek· 
maklerden muhtelif nllmuneler al· 
maktadır. 

Bazı fırınlar ekmekJeri, birbirine 
yapı§ık olarak çıkardıklan yapılan 

tefU§ler neUaeıılnde teabit edllmi§tir. 
Badema ekmekleri yapışık olarak ç:ı.. 

karan fırınlar hakkmda takibat yapı• 
!arak ô - ım lira araamda kendileri· 
ne para cez&8t kesilecektir. Buna ait 
karar dalmt encUmenden çıkmıgtır. 

Yapılan tetkiklere göre yeni tJp u· 
nun rutubeti, ıs, ekmeğin de 35 dlr. 
Resmt bl;- mUeaaesenin kendi mOstah
demı,nı için yaptırdığı ekmeğe 71,6 ki• 
!oluk b!r un çuvalmdan 102 ekmek 
çıkmaktadır. Ayni ıtekllde bllUln fı· 

rmlarda tatbik edflmest formülleri a· 
ranmaktadır. Onllmllzdeki Pazar gtı. 

nu Beyoğlu cihetinde blr fınnda teo
rUbe yapılacaktır. 
Diğer taraftan francala flnnlara 

günde 140 çuval un verilmesine ba§· 
ı . .:n~tı. Pasta. börek, makarna ve 
s'~ltçllere de 200 çuval un verilmek 
ted!r. Kimlerin ne kadar un alacakı .... 
n belediye lkUsat mUdllrlllgü tal'8.fın• 
dan tesbit edJlml§tlr. 

Hazırlanan liste Toprak Ofiae gön· 
derllml~tir. Fakat Toprakoflal un al· 
r.ıak üzere müracaat eden pastacı, 
bör:ıkçl gibi esnafa unlannı ayn ayı ı 
deS-11, toptan vereceğini blldlrmlşUr. 

B.ı ı.-aziyet tlzerine alAkadarlara tek. 
rar belediyeye mt:racaat ederek bep
lllnln bir araya gelip un almalarına 
lmklın olmadığını blldirml§Ur. 

Belediye onsıe tekrar anlaşma yap 
m11 ve unlann ayn ayn dağıtılması 
Pi temin etmiştir. 

Brezilyçıya ısmarlanan 
43 bin çuval kahve 

15 nısanda yola çıkarıııyar 
Bau gazeteler, 60 bln çuval kahve· venin 15 N!aandan evvel yola çıkan

nin Brnilyadan memleketimize mU. ıamryacağı anlaşılmaktadır. Kahveler 
teveccil:eıı yola çıkarıldığını yum!§" Nisanda yola çıkanldığı takdirde Ey 
larsa dtı bu, doğru dcğUdlr. 101 • memleketimizde olacağı talıınin 

Brezilyaya ısmarlanan kahve mik· edilmektedir. 
tarı '3 bin çuvaldır. Bu kahveler, lı· I Navlunlard& ve &Jgorta primlcıiııde 
tanblıl ve lzmlr kahve ve çay lthallt 

1 

tahaddlls eden yükseklikler dolayısly· 
birlikleri namına alparl§ edllınl§tb'. le bu partinin toptan maliyet fiyatı 

43 bl:ı çuvallık kahve partialnln lli 
1 

kllo ba§ma 140 kurup kadar çıka. 
Martta yola çıkanlm&8t mukarrerdl. caktır. Halbukt bu rakam, evvelce 
ı.taııbul fthalAt birliklerine eon gelen j 130 kunı§ idi. 
malOmata göre bu •3 bin çuval kah. 

Bir milyon liralık 
eczayı tıbbiye geliyor 
TUııa açıldığuıdanberl ilk parti ~ 

ya. ilk defa olarak dün, §Chrlmlze 
getml§Ur. Bu e§yayı takip edecek di
ğer rnlihım ithalA.t emtiasmm da yol· 
da o:duğu ı:öylenmektedlr. Yolda bu 
ıunan mUhlm eşya anumda ı milyon 
liralık Alman menşeli eczayı tıbbiye 
olduğu da haber verilmektedir. 

llk gelen mevzuubalıa lthalAt qya. 
amm başlıcası ll§&ğıdadır: 

Termos fl§elerl, janformatör, taya• 
sız eşya, rejenatör, alomUyom mut· 
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b h takımı, ampul, Aaıd SUlfrlk, te 
lefon, cam eşya, meşrubatı keullye. 

Bun<!:uı başka Romanya yoıu Uc 
de sülfat dalanlzyum, kireç kaymağı 
çini ~ya, Sodkostlk, karpit gelml§tır 

VAKUTa 
abone 
olunnz 

- 1 - VAIDT !% MART lHl 

l seş·ktaş 
Halkev nde 

Komiteler seçimi 
tamamlandı 

1 Uo~ap d~4Ddq~çe: 
''Auzvelt,, ın 

heykell 
Be§lktat llatkcvlnde bu ay lçlaclc Bu harbin ~ sonunda, ''Ruz 

11e11.!lik toplantılar yapılnıı§ ve ııu :ı.e- velt,, , bütün dünyanın malı o· 
,·a& mllhtelll komitelere ııcçllmltJeı- lacak. Duna, benım en kuçük 
dir: bir şilphem bile yok. O ugurlu 

Dil Edebiyat komitesi idare heyeU gün gelince, yeryuzimün her 
tızaııttlanna: Bay tamet, Bny Burhaıı tarafmda, her büylık şehrındc, 
özaaraço~lu, Bayan Ztıkıye Ergin "Ruzvelt,, in heykeli ~ükscle
Bay Hsyrettln öztllıan. Bay lsmaıı cek. 

H. ü~bar. Niçin bu böyle olacak?. Diye 
soa.vaı yardım komltesl idare tıe- zihinlerde bir düşünce doğa.bi-

yel! t.zaııkıarına: lir. Gerçi görünen köy )nlavuz 
Bayaıı l<'Jtnat GUner, Bayan Saliha istemez dcrier. Fakat görmek, 

Artun, Bay ömer Uçansu, Bay lbaan her gözün kan değildir. 
EdiZ, Bay lbrah.ın o. GUçer. Avrupa boğazlaşması koptc 

Gösterlt komitesi idare heyeti ba ğu daha ilk günlerde, bu ateşe 
lıklar.na: Bay Fuat Sarp, Hay Stret onun nasıl bir gözle baktığı pek 
Ber.cor, Bay Necdet Arkök, Bay Tur- kapalı bir şey sayılamazdı. Çün· 
gut Orcan, Bay Muzaffer Sildtnç. kü doğrusunu isterseniz, bu 

harbin, siWılı, kanlı bir neti· 
Ar Jıonıltesı idare heyeti tı.zaııkl~ ceye varması icin hiçbir eebep 

nna: Bay All Rıza Öker, Bay Sala,.. yoktu. "Münih" de Almrnya, 
hatUn Altuğ, Bay Kemal Çokyti.kse!, bütün eski kapılnnnı elde et
uay 1'1url Uzman, Bay HUseyln H. miş ve hatta r.ıüst<'mlekeler bah 
Şcle, si Ur.erinde de konusm&k im· 

Spor komitesi idare beyeu 6.r.alık kanlanna kavmmıuştu. 
ıarına. Bay 'İhsan özkaya, Bay l<'alk Müzakere yol:y!e halledile-
Sayar, Bay Kerim Kanuk, Bay Ek miyecek hiç bir nokta yoktu. 
rem Değer, Bay Ali R. özeraıp, :e.. İngiltere ile Fransa tam mana· 
yaıı Seniha Demirhan. siyle dilnya hudutıanm benim -

Halk Dershaneleri komlte idare be- semiş!er ve geçen harbin madc'J, 
yeu tı.zalıklarına. Bay SaJfet Rona. manevi haraıbelerini tamir et· 
Bay HutWıl özdllıç, Bay Rıza Yediz mekten başka bir gaye gUtır.e -
Bayaıı ı>akl.ze Arkut. Bayan Kellba ye vakit bulamamışlardı. 
Erverdl. Almanya, her anlaşmayı, ile-

Kltaı.aaray Komlt.esi idare heyetı J riye daha bilyilk bir hırs ve l§· 
ıUalıklarına: Bay Baha GözUm, Ba tiha üe atılmak icin bir bua· 
yan Zehra Tanyer, Bay İbrahim An· mak şeklinde 1!Örilvordu. 
sat, Bayan Bedla Akpay, Bayan Be~ lr:sanltğm ağrıyan yerine bo· 
rtye s.ıııer. yuna basıyor, bir çıban ba~ 

:Mtıuı Komitesi idare beyeu Azlllık· kopartmak istiyordu ... Po!on-
larına: Bay sırrı GUvc.n, Bay Huıuaı ya" ya hUcum, cebir klsesini 
Çavma, Bay HUsnU Erytırek, Bay tasıran son damla oldu. İşte 

bızı ycrlerı. cehClllleme dölı
mıq bWunuyor. \ atanıar, ı..ur 
şun, swıgı.J. \e buIL.oauan çok 
b~~ü. S<.;~1M ... le c\ ... J k~) .. ctt.ı. 
Zwı.im y~zunu~ çıldıran, yan-. 
ı;m uwriarJarı} le bobıuan, aç
lıktan o.cn!cdn yekünu, dovuş 
meydanlarında can verenlerden 
belki on kere d:ılıa çolctur. 

Hnrp patlam:ıdnn önce, sanı -
yorduk, ki ba.§.:a.annı sılaJıa 
sarıltan sebep, milli birlikfor 
dır. 1' akat sonra gördilk, ki nJl
li birlik, ancak- cihangir);ğuı 
binek taşı ımiş. Zafer, hiçbir 
zam<.n bugilnkü k&dar keskin 
bır içki o.mamıştı. Onunla ken· 
dilerindcn geçen.er, ta.rıhin iıı -
kar ettiği, a&:m "o:maz!" 'a 
kapattığı iştıha kapılarını tek· 
rar açtılar. Korkunç geçmft. 
bize bu kapılar .r. e.:ıiklerinde u· 
çurumların derin!e;ti5ini göa· 
terdi. Hem de bin kere göst~rdi. 
Fakat ıhtıras. insanlığın uslan -
m:ız küçüklüğü, o~.m:ız ill~ti. 
eifa bulmaz de~idir. Başkasının 
f elô.heti ders olmaz. Ibret gö· 
ziyle seyredilmez. 

Ruzvelt, · Amerikayı insa:ılr
ğm, hakkın, te;ııiz, yük~ek ve 
merd duygu'ann dayanağı hali
ne, koymakla, çnğımızm en 
muhteşem eserini yarataııı .ıl
du. 

Yarın, dünyanın kölelikten 
kurtuluşunu müjdc1cyen bU;a 
ferman ya.Zllınca altında onun 
imzası parlıya~k. 

lşte bundan ötürüdür, ki 
"Ruzvelt,, in heykelini her mit· 
Jet dikecek, her vatan, onun 
bUyUk 'Siyasetine knrşı duydu
ğu minneti, sevmyi mermer, 
tunç ve altın heykellerle g68· 
terecektir d\yonım. 

Htrl-1.,, ~::ı.,. rr.ırrntv Na§lt Baylan, Bay Atıf Avcı. o gUndcnbf>ridir, ki cihanın 

=-=---~=============== 

rr ana ile baba 
hakkında 

Çocuklarının ölümüne 
sebebiyet vermekten 

takibat yapılıyor 
Geçenlerde Şi§li çocuk hastane

sine kaldırılan Rafi adında bir bu
çuk ya§ında biT çoçult, diln reddi 

--menenjitten ölmüş, adliye doktoru 
Enver Karan cesedi muayene ede· 
rek defnine izin vermif tir. 

Ancak, çocuğun ölüm aebebi et. 
rafmda yaptlan tahkikat iki nokta· 
yı meydana çıkarmış bulunmakta.
dır. 

Bunlardan birisi, çocuğun yerdP 
duran m~anm üzerine düşerek 
başının yarılması, diğeri de, baba
sm1u bir kavga eSnMmda annesi· 
cin üzerine fırlatığı maşanın ço
cuğa isabet ederek başını yarala· 
dığı ve bundan dolayı menenjite 
tutulduğudur. 
Çocuğun baba ve annesi hakkın

da takibat yapılmaktadır. 

1 GONDEN GONE 1 

HaııcıııQımıza 
olan illet : sr· 
K APALI çarşmm küf ve 

gölge içinde uyuşm~ 
. sessiz, rutubetli dükktmlannda 
değil; apaydınlık bir caddeni:ı. 
pınl pınl vitrinlerinden biri ar
dında gözüme çarpan bQ-kaç 
hah gördllm .•. Uzerlerindeki e· 
tiketlerden halis Türk malı ol
duldan anlaşılıyordu ... Fakat 
ne söyliyeyim; renkleri bir tu· 
haf, çizgileri bir acaipti. Halı
dan ziyade, paspasa benziyor 
dul. 

Bu teşbihimi, yüksek bir 
Türk endüstri salınsınıı haka
ret saymıyacağınm Umit ede
rim... Gerçi halı da, pe,spas da 
•·ayak altında,. çiğneniyor. ~a
kat halıyı icabında duvara da 

aaabiliyonız. Onda hem zemı 
ne, hem semaya yaraf'an bh 
gil7.ellik büyüsü vardır. O llC" 

bep'te halılarımızı, o garip hal· 
de görünce, halıcılı"'nnızın· 
milli huSW!iyetler b:ıl:ımından 
himayeye, irşada muhtaç bir 

( LUtfen Mhifr'lli ceviriniı) 

Yırmı yıı evveık~ Vıkıt 

İhtikar yapanlar 

"'eseıeı~:nra aynı seklllle gıda 
~ t b 

1 
nl Yalnrz •'ransız haJ. 

rn~:tdarı ,: 'I ederek kaçakçılığa 
~•ldlı.tt tak l"ln"ntelc tekniği temin 

h da le dil'()l'! bu clcmagojlk si· 
01ur. '-'11dlllğlnden okut etmış Yakıcı ve çekici güzelli"ini Esrar ve maceralarla dola zabıta romanı 

kalan Hintli doktorun sakaLa 
çevrelenmiş yüzünde daima 
parlak duran siyah kadın gfüJe! 
ri idi. Fakat bugün Saip Han, 
Marki ile beraber kütüphaneye 
inmış olduğundan onu iştooigim 
gibi tetkik edebildim. 

Eller.indeki zahireyi narb llzılria 

'den 88.tmayan ve lıUhsal ettlkaed 
unlan mukarrer fiyat üzerinden .... 
racaat ecıeıı fırıncılara vermlyea ft 
mevcut mallarını saklayan. 7U0t 
gLzll fiyatı& mal aatan, mapa. dik· 
kln ve fırınlarını kapatan, ve~ 
ihtiyaca kAfl miktarda !§lemeyen ttae
e&r, kcnılsyoncu, tabrtkaUSr, ~ 
ean"fı asayişi lhİAl ve buhran lbdta 
töhmebyle divanıharbe aevkolunarak 
fiddeUe tecziye edilecektir. 

1 
'11lJıaldka nefsinde toplayan bir geceytli. .. 
1 "1t: A''l'DPMfa açlık mcse- Sıcak, saran kavuran bir gece.. 

haıırı,ı al llf. RUnUn en f'SaSb dansı Dorganın vücudunun her hare· 
::• illan ~~tadır. F~h da\"& ha- ketinde, hatta gözlerinin bala· 
f onun k ka.rşı~mda Darlanm §ında öldürücü, mahvedici bir 
~r ""'°"' &tkıuJında gtz.lcnenlerc şehvetin izleri okunuyordu. 

tlnek kiyaset leabı olur. Şarkın ~tün gUY.elliğini tem-

-:-~::::::::::::::::~S~AD~Rt~ER~'~l'E~M~j sil eden bu kadın, Garbın en r güzel tuvaleti ·içinde idi. Jnce 
Sıhh kolu elbisesinin altından mer" 1 imdat vasıta- merden dökülmüş gi.bi munta· r.am, canlı bacakları görülüyor-

ları çog""alıyor du. Hafi! bir şark musikisinin ahengıne ayak uydurarak vücu· 
1 dunun insanı bağlayan hareket· 
~hua l !eriyle yaptığı §&1"k dansr.ıı 
ot & &r için de herkes nefes almadan seyredi· 

_. ___ 
0 1t1°hil alınacak yordu. 

llai"""Cle ~ Son dansından sonra bUtUn 
ltlıliııh:ı dalı •hıra imdadı sıhhi ve- tııalon alkışlardan kınhp onu bir 
~ nıecııs~rbuk yetişmesi için kere daha sahnede görmek iat.-;,
~ ııon ekı tenenni karar- diler. Fakat güzel dansöz kay
~tn- elan t~aziyet alakadarlar boJmuştu bile •.. 

ı;ılıh~.. . Cdilmeğe başlan- Bu alkışlan duymak iateme· 
da b-.~ ~ mişti. Bir daha sahneye çıkıp 
Uy lr ~ )ete göre ÜskUdar- ne insanı mesteden dansını, ne 
~tanıob~ran, bir hasta nak· de güzel yüzünU göstermedi. 
l'laJtli tan bir eyogıunda iki can- Salonun ışıklan yandı ve ben 
ca bte, ~ey~akllye, Fatihte bil" o zaman Markis ile doktor 
llaJcı r Ucreuı tta ~lr nakliye ayrı· . b' l'kte b. locada: 
•. ,,.}Ye, hhtanakUye, bir dilenci Saip Hanın ır ı ır :ı 
"'"I> ..., neı rd çıktıklarını ,gördüm. 
'at getılltıeJt ~ en evlere gö- Gererken beni tanımak nem· 

11•klıye lizerc bir de fhti. ~ 
... ~ ha .. :0toınoblli mevcuttur. ketinde bulundu: -q• ,_ -ra.nd - Gördünüz değil mi? ~r
a!'tn a ... a.acakt a alo otomobn dünUz ıDorgayı değil mi? Ne en· 
ıet lotıllaıtaı ır. Bu seneden iti· 

l.lrtı e YetıJ bi rı götU'riip getirmek fee şey! 
~oğ~.celı:tır. ~c:l'fJkilat vilcude ge- Ve beni hayretler içinde br
ii94Ö Clhetıtı.d de tedavi iı;in Be- rakan bir hareket yaptı, koluı.ıa 
J''tih l.tektıd e 44998, 44949 n girdi ideta sUrlikler gibi: 
'11 2o le 21595 ar cihetinde 60~6. - Haydi, dedi. Gidip onu 
tinde ~ ıı~ Beyazrtta 22810 ve tebrik edelim. 
l11llıl....~dadı .~~~ telefon yerle- Bir şey eöylemedim. Ta.bil 

~ıır. ..A.Ql ot.omoblleıi bu- k1.bul ediyordum. Az. eonra lo-
caamd& bulunUJ.Olduk. Bir ~ 

Kanlı Bebek 
Yazan: Gaaton Löru Çeviren: M. ACAR ............................................... 

muhafız kapıda bekliyordu. 
Loca ancak bizim için açıl

mı§tl. Bu kere Dorga çiçekler 
arasında ve yarı çıplak vaziyet 
teydi. Sahnede hayranlıkla sey 
rettiğim o güzel vücudu mah· 
rem yerlerine kadar görünüy.>r
du. 

Markis beni takdim etti: 
- Mösyö Be~ilc Masson .•. 

Kendisi kıymetli bir pirimiz
dir. 

ltiraz etmedim. Sanki bir tek 
kelime olsun söyliyecek halim 
var mıydı! Onun bu çıplak ha 
lini seyre dalm11 mehcubiyet 
mi, yoksa zevk içinde mi ken • 
dimi unutmuştum. Her halde 
pek rahat değildim. Yahut da, 
çok rahattım da bu rahata hak· 
kiyle kavuşamamanın veruıği 
bir rahatsızlık içinde bulunu
yordum. Dorgaya gelince, o ba" 
na bUyük bir ehemmiyet \,ile 
vermemiş, §Öyle aynadan b~iy 
le uf ak bir selam vermiş arkaya 
bile dönmemişti. Bir kaç nazik 
söz söylemeği de ihmal etme
mişti. Her haJde beni pek fena 
giyinmiş bulmuştu. 

HepimiD! şampanya mmarla · 
dı ve kUçUk bir paravana
nın arkuma ~k çırılçıp:clc 
soyundu. 

Oradan nuıt kaçtım bilmfyo· 
nun. Bqnn ateşler içinde ;a· 
IUJOr, Jmlalrlımm uğulcluyordu. 

1 

Mark1se ve büyük servetlen 
ile bu kadar güzel kadmlan el· 
de eden, onları öpen, seven bü· 
tün umgin erkeklere karşı de· 
rin bir nefret duyuyordum. 

Ve ben.. nihayet ben de güzel 
bir kadını öpUp sevemiyecek 
miyim?. 

Derhal Kristinin hayali gözü 
mün önüne geliyor. Biribirillıi · 
r.e sanlmışız gibi görUyorum. 
Oh. ne mükemmel manzar ..... 
Fakat hayal.. 

Hey büyük Allahıın. Ne 
man benim kollanın, sevdiğim 
bir kadınm vücudı.nu saracak?. 
Kalbımi teskin etmek iııtiyo· 
rum. 

Ben de Afrikalılar, Asvahlar 
gibi, derimin ür.erine okla de· 
linıniş bir knlp i§liycce•nm V(' 

altına da: "Kristini seviyonıı.ı,, 
ibaresini yazacağım. Sonra ~Y: 
nanın karşısma ge~ip kendımı 
seyrettiğim vakit, hakikaten ken 
dimi onunla beraber ya§ıyor
muş za.nnedeceğim. 

x 
10 haziran: Dorrra ÇTpl3k ne· 

fts vücudu karşısmda kend:ır.ı 
unutmam, locada l'.Iarki ile be· 
raber bulunan Saip Hanı. IU 
meşhur Hintli doktoru hakkiyle 
tetkik etmeme mani olmUJtu.. 
Şöyle bir nazardan hatırımda 

Saip Handa bir Hintliden 
ziyade oir Afganh tiP.i var ••• 
Güz.el bır adam.. Esasen' Afga -
nistanlıların hemen hepsi guzel 
dirler. Saip Hanın, Ganj nehri 
kenannda hüküm cü.er. Hıntli 
prenslerden daha az yanık bir 
rengi var. Ciddi yUzU bUyUk bir 
ihtimamla bakılmış ve sivri bir 
şekilde biten bir sakalla çevre· 
lenmiş ... 
Sangonı hatırlatan müheykel 

bir vücudu, geniş omuzlan ve 
uzun boyu var. Fevkaliide 

0
-ii· 

r.el giyinmiş.. Bu vaziye~te ve 
bu meziyetlere malik bulunan 
bir adamın kadınlar üzerindeki 
bUyilk tesirini kolaylıkla anlı· 
yorum Bir kı:dmm bu masum 
güzel gi5zlerin ve bu şehvetli 
erkek ağzmm çift esnın karşı
sında kendini kaycetmemesine 
imkAn yoktur diyebilirim. 

Oyıe bir gUlilşü var ki .. Ha· 
yrr gUJile değil bu .. Ben böyl • 
müthiş dişlerini gösteren kap
lan gülüşünü bir yerde daha 
gördüm.. ı 

Evet. hatırlıyorum .. · Şu biri 
birine benziyen dört resmin bi,~ 
rinde .. Fakat ben. bu gfilUşU \ e 
bu milthiş rilUşU bir başkasın· 
da da gördilm. ~imdiye kac!ar 
sanki neden dikkat etmemi;r 
tim. Markinin, Marki Jorj Ven· 
sanm gnmıını de aynı §Ckilde 
korkunç değil mi? 

(.l>eNtıM ""' 
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Meksika 
Nazi propaganduına 

karşı 

Şiddetli tedbirler 
alıyor 

1 '>n.dn., 21 CA.A.) - Müstakil 
.. 'r:!MlZ ajansının Meksika mt!ha· 
biri yazıyor: 

Nazi taraftan talebe Birleşik A
'11el'ika aleyhinde nlima~lerde 
bulunmuşlardır. Bunun üzerine 
dahiliye nazın neşrettiği bir beyan· 
namede nazi ajanlarmm bu ma
rıevra.smı takbih eylemiştir. 

Da.hlllye nazırmm bu beyanna -
mPsi, Meksika hUkfunetlnin totali· 
ter ajanlara ka.r§ı şıddetli tedbir
ler alacağına bir alamet olarak te-
18.kld edilmektedir. 

Hilkfimetin gazetesi olan "El 
Naciyon,, diyor ki: 

"Milletin menfaati çok şiddetle 
hareket etmekliğimizi emrediyor. 
CünkU demokratik bllnyemize 
ve hfin !etimize kasteden devletle
rin gerdiği casusluk ve fesatçılık 
ağına dUşmck tehlikesinde bulunu
yoruz. Meksika harp ka.r§ısmdaki 
vaziyetini tayin etmiştir. Tecavüze 
hazırl'lllan b::ızı muhacirlerin mu
t.ad tabiyelerini biliyoruz. Binaen
aleyh Meksfkada oturan ecneblle· 
ıin sıkı bir kontrole tabi tutlma
sınm müstacel bir mahiyet aldığı 
kanaatindeyiz. 

Arnavut~ukta 
Ui.aa, 21 (A.A.) - Alina ajansı.. 

D bfütJrdlğine göre, Musolinhıln Y\'
ml yarl::ay Tuveri Cigllo, son ıtaı.. 

an htl umlan esnasmc!ıı. Yunanlılar 

arafmaan alman esirler arasında bu. 
unma {t.ııchr. Yarbay Cibllo, 26 ncı 
tearaı;b~leklller lejyonflnun 78 Uncu 
.aburuna kumanda etmekte 1dL 

Londra, !1 (A.A.) - Londra 
askeri mahfillerinde, Yunan 
kuvvetlerinin bu hafta şiddetli 
İtalyan hücumlarına. karşı gös· 
terdikleri parlak mukavemet 
hayranlıkla ta:l.dir edilnıcl~">Q:r. 

Bu ltaıyan hücumlan 3 ltal
yan fzrkasmm inhilali ve 4 Un
cü bir fırkanın da ağır zayi&t 
vermesiyle nihayet bulmuştur. 
ltalyanların verdikleri ölü, ya
ralı ve esir adedi 25 bin olarak 
•ahrnin edilmektedir. 

Tepe.delene gelince, ltalyan 
müdafaa .sistminin Bastionu o· 
lan bu mevkiin Yunanlılaı tara 
!ııitbn 7.aptedildiği hakkındaki 
haberi teyit eder malQma.t gel
menıiştir. 

Bu işgal, teeyyüt ettiği tak -
l rd~. hare~tatta milhim bir mer 
a'" teE!.<il edecektir. Tepeaelen 

c;c iyi tcJıkim edilmiştir ve Yu
ıı kuvvetleriyle Te!>'-..ctelenc 
45 ~ ometre ml"M~ede mtihim 
oir li n ol~ Avlonya ara."'m
da hah !.ta ten esas Bastlonu tcş 
kil etmektedir. Tepedelenin zap
b Yunanlılara Klisura ile Tepe
delen arasındaki yan münakale 
Yollarm.m kullanılması imkfuıı
m verecektir. 

Seliolğe İhraç 
Belgrat, 21 (A.A.) - Stefani: 
Vreme gazetesine Srıfyadan bil

diriliyor: 
SelAnikten gelen yolcular Yuna

.nJsta yeniden İngiliz krtaab-llırac; 
edildiğini bilciirmektedir!er. Aynı 
yolculara e-öre Setanikte bUyük bir 
L"keri faaliyet cereyan etmekte -
cllr. 

vaziyette bulunduğunu hisset
tim. 

Diyeceğim §U ki: Son za· 
ma.nlarda halıcılığmuza., bağla
n saran filoksera illeti gibi, 
bir "asrilik,, sevdası Arız ol· 
muştur. Halı örgülerinden o 
nefis, bahçe gibi manzaralnr 
kalkmış, yerine üçken, dört
ken ve da.ha bilmem hangi ga· 
rip gekilde lekelerle; tatsız. 
7.evksiz bir takını düzlükler 
hasıl olmuştur ... Bu suretle, 
halıların. görUnüş itibe.riyle, 
paspastan farkı yoktur. 

Unutmamak 18.zmıdrr ki, ha
bcığmıı:zda mükemmeliyet na -
mma., gösterilecek bir üstün
lük kalmamıştır. Cedlerim:.Z o· 
nun her nevini göstermiş ve 
halıcılık sanatmI tam kemale 
getirmiştir. Bizim vazif enuz, 
bu kemali söndilrmemek ola
calrtI... Acaba ~kileri kadar 
beceremed.iğımiz için mi, Ou 
basitlik, bu mvksizlik, bu aca
ipliklere kaçıyoruz!? 
Dediğim gibi balılar, hakiki 

Tllrk halıları, hem ayak altına 
serilebilir, icabında duvara 
tablo gibi asılabilir cinst..:ı 
olmalı. O sanat eserinin imti
han şekli budur ... 

Bugünküler ise, yalnız ayak 
a!tmda ka.Jmağa ma:b1dl:m bir 
talmn kıymet düşkUnleri ve 
tellkld kmbmlandrr. 

(IlKMET. MVNlB 

Yugoslavya Uçlü 
pakta girıyor 

(BtJ§ tarafı l tncide) 

Adliye nazırı Mlhall Konatant::1nivl{: 
liberal tcr..:ıayWlerl Ue tanmmııttt. 

Aynı Scc kov1ç kabinesinde devlet na 
zırı bulunan KOJ18taıılovlç adliye ne. 
zareUne geçtiği zam:ı.n .Alm&ıı ve I-to.. 
men bamıu tarafından lyt k&ıJılaDDU§ 
tı. 

Ziraat nrı.zın Çubroloviç Sırp ~ 
atçl partlslnlıı lideridir. 

tçtımal muavenet nazın Budlv1yav1 
yeviçe gelince mUstak11 sırp demok
rat partiBinln lideridir. Bu parti vak 
tytle Avusturya • Macar tahakltümU 
altmd:ı. Y8§8lIU§ Sırplar birliğini tem. 
sil ve hırvit.t partl8l Ue mU,tereken 
lıareket etmektedir. 

Bu UçlU istifadan neticeler çıkar. 

mıık hc:uüz mevslınsizse de ba§VekUle 
hariciye nazırının yakında Almany~ 
ya gidecekleri haberi ısrarla ~ 
maktadır. Bu da Alınan talepleri kar. 
§lSllldıı aşağı pukan bir t.e.sU.mlyet 
ı;österlldlğlnln alAmeU addedilebfllr. 

Bern, 21 (A.A.) - Ofl njanıımm 

Belgradda:n öğrendiğine g5re Yugoe. 
lav devlet adamlannm pek yakında 

Almanyaya giderek anlaşmayı imza 
etmeıcırcl muhtemeldir. Yugoelav dev 
lct &damlan belki de A !manyaya ps. 
zar gllnU gideceklerdir. 

Harbiye na:un kabine mHzakere
lerlne iştirak etmedi 

Bclgrad, f1 ( 4..A.) - Röy
ter: 

Sala.Iıiyetli mahfiller Yu.gos
lavyada siyasi vaziyeti şOyle 
hlilasa ediyorlar: 

''Başvekil Alman teklifleri le..lı 
veya aleyhinde sarih bir vazi· 
yet almamıştır. Hükümet gnı 
punu teşkil eden 6 pa..."'ti §efin · 
den biri Alman tekliflerinin le
hinde ikisi aleyhinde, ve diğer 
üçli ise başvekil gibi bir vazi 
yet almaktadırlar. 

Harbiye nazırı kabine mUza · 
kerelerioo iştirak etmemiştir. 

Bütün muhalefet istisnasız Al 
man tekliflerinin aleyhindedir. 
Hükilmotte değişiklik yapıldığı 
takdirde çift~ partisi milstesna 
olmak üzere, bi.itün şefler Al
man tekliflerinin ka.bulüne ya 
muhaliftirler, yahut da. lehde 
veya aleyhte bir vaziyet almak 
tadırlar. Naı'bin çi~i partis..i 
mümessilleriyle istişarede bulun 
mam muhtemeldir. 

Kabinenin kararlan 

Belgratl, sı ( .A.A.) - Oti 
(eski Havas) bildiriyor: 

Belgrad matbuat mahfillerin
de sa:babtanberi deveran eden 
bir rivayete nazaran, dün gece 
kabine tarafından ittihaz edil
miş olan k~lar şunlardır: 

Yugoslavya hükfuneti, pren· 
sip itibariyle üçlü pakta iltihak 
edecek, f aka.t imza protokoluna 
ilAve edilecek vesika ile bir ta
raftan Yugoslavyaya bazı me
nafi temin edilecek, diğer taraf 
tan da kendisinin im?a edeceği 
hususi taahhütler aşağıdaki şart 
tar da.bilinde tasrih edilecektir: 
1- Yugoslavyanm bugünkü 

liudutlan, üçlü pakta dahil bü
tün devletler ve bu meyan~ıı 
Bulgaristan ve Macari.Rta.n tara 
fmdan garanti edilecek ve bu 
son iki hükOmet, bu suretle, 
YUt:,"'OSla.vya arazisi Uttrindeki 
iddialarından &ırfma:r;ar etmiş 
olacaklardır. 

2 - Yugoslavya hudutlarmm 

-
sadiya.tmı ve ezctmıle zird istih 
salitını tedricen Almanya dahi
linde cari iktisadl sisteme uy
durmağa Qalışacaktır. 

8 - Bu yeni siyasi vesikanın 
gelecek hafta içinde ve ağlebi 
ihtimal Japon hariciye nazın 
M.atsuokanm ikameti esnasın· 
da Berlinde imza edilmesi muh· 
temeldir. 

Rövter muhabirinin mUt.aleuı 
Lo~dra, 21 (A.A.) - Röyter a

j&Mmm diplomatik m\Culrriri ya
zıyor: 

"Bazı haberlere inanmak lizım
gelirse sekiz güne kadar Almanya 
ile Yugoslavya arasmda bir anla§· 
ma imza edilecektir. Bu hs.berler 
Londra snlA.hiyettar m.ahfilleıinco 
teyit edilmediğinden ihtiyatla 
ka'rŞ1lanmalan !Azmıd.'T. Bu husus
ta Belgrattan bazı şavialar yayıl
makta ise de Almanların son gün
lerde Btlgra.dı propagandalarmm 
merkezi yaptıklarmı kaydetmek 
gerektir. Şunu da gözden kaçır -
mama.k lhmıdır ki Yugo3lavyayı 
Almanyanm tabilyeti altına. sokan 
bu sözde anlaşmaya ail yegiine ta.f· 
silit Alman taraftan bir gazetede 
int:.şar etm~tir. Belgrattal i Alman 
sef :retinln ,.e Alman ajanlarmm 
faaliyetleri karşısında bu gazete
nin verdiği ve b~ka ka:maklardan 
teyit edilmiyen bu ha~rlere inruı· 
mak makul bir hareket değildir, 

Filhakika Londranm iyi lı::ıber 

alan mahfilleri Yugoslavlarm Al
ınanlara boyun eğmiyeceklerl ve o
yunun henUz bitmediği fikrindedir· 
ler. 

Alme.nlar bir kaç zamand:ınberl 
Almanlarla paktı iml'.a etmeğe gf
dec~ 5ahsiyetlcrl götürmek üze
re hUAust tayyarelerin hazır bek
ledikleri hakkmda ha.herler yay -
mışlardtr. Fakat bu tayyarelerin 
hiç bir zaman Yugoslavyayı ter
ketmern;ş olmaları şayanı dikkat.. 
tir. Bunlann hepsl Alman - Yu
g06lav anlaşması hakkın<lalı:i eavi
alara re6mt mahfillerd .. n haber a
lınmcava kadar verile cek kıymet
te bUytik hir thtlytla hareket edil
mesi lUzumunu göstermektedir. 
Romanya ve Bulgarbtanm başma 
gelenler, Yu~lavJan her tllrlU 
Alman teklifini en büyük bir şüp
he ve tereddütle karşılamağa sev-
ketmelldir. Yugoefa.vlarm bu iki 
memleketin mukadderatm& lştira
memleketln muk!Ldderıı.tma l§tirak 
ten sakınmak için çok nertye gide· 
oekleri aş'JWdır. Almanya il"' her 
hangi bir anlqmanm Almanya ta
rafından ilk çiğnemeye vesile ola
rak lrulla.nıla.cağı bedlhtdlr. Alınan 
yanm Yngosla.vya Uzer.ine en !Jfd
detll tazyiki y&Jl!Dalan bu D()kta
talrviye eder glSrllnmelrtedfr. 

Almnnva ile im:r.alanacak her tür 
lU anl~a hiç §tlpbeciz Yugoalav
yaoın vaziyetine zara'?' verecek ve 
mim istiklAl ve hAldmiyetln muha
fazası hakkmda mllletin geniş bir 
ekseriyetile ordu tarafından be&
lenen limitleri kıracaktır. Buna 
binaen Yugoelavlarm h!kimiyet
lerinden herhangi bir kısmını ve 
bUtUnlUklerlni terkederek kendile
rini Almanların boyunduruğu altı • 
na koyacak herhangi bi-r anlaşma
yı imza etmeleri fevke.lA.de şUph:>

lidlr. 
11.aberleıin Wıdrl 

Londn, ıt (A.A.) - RISyter a
janamm YugoeL vyı:daki vaziyeti 
hulisa eden telgraf halı:knıda tef· 
alratta bulunan diplomatik muhar
riri yazıyor: 

bu suretle taarruzdan masun "Bu müh1m telgraftan anlqtlı· 
bir hale ifrağ edilmesi, hiçbir yor ki, mlh\'er taraftan mahfiller
ecnebi müsellih kuvvetinin, hat den çrkan ve Almanya ile Yugoe
ti transit suretiyle, Yugoelav:·a lavya anamda komp:-omi eeasma 
arazisi dahiline giramiyeceği dayanan blr anlaemadan bahseden 
taahhüdünü sarih bir surette · 11ayialar hiç değllae mevalmaizdir. 
zammU& edecektir. Bu 3ayialara göre, me~r kom-

3 - Yugslavya, il~ü pakta primi Almanyaya Yugoslavya Uze. 
imza vazetmiş olan diğer dev- rinden harp malzemesini ve hasta... 
Jetlerden ayl"I olarak. paktın ne trenlerini kontro1sllz olarak ge 
askerl taabhUtlerinden ve bu çimıek hakkını verecektir. 

mı-yanda., mUsellah. yardım Kabinentn vaziyeti ve muhalefe
mUşterek askerl 1'lı' harekete tin katı hattı hareket fnazarı iti
iştirak mecburiyetlerinden mu - bara almtt ve buna efrklrı umu
af tutulacaktır. miyedeki kuvvetli cereyan da ill-

Hit!er Moskovanın 
Macar hariciye nnzırile Vi§ideki maslahatgüzarı 

Japonya 
Ha va tehlikesine kaı 

tedbir alıyor N 
Tolcyo, 21 ( A.A.~ - ~ tı 
Dahılıye nezaretı, h~ . 

kesine karşı bUyilk bır ~ 
korunma programınııı ~ nıı 
dan itibaren tatbik edilecei 
bıldirmiştir. ..-. ıı 

görüttü Londra. 21 ( A.A.) - Ta.s t- ' 

Alman hari-

Macariatanın mihvere 
iltihakından dolayı 

memnuniyetini bildirdi 
Milnlh, 21 (A.A.) - D.N.B.: 
Bugün Ilitler ile Macar harici -

ye nazırı Bardossy arasında vuku
bulan görUşme takriben blr buçuk 
saat silrmü3tUr. 

MUnlh, 21 (A.A.) - D.N.B: 
Alman h"riclye na.ztrı, b ıgUn 

Macar h3riciye nazırı şerefine ver
diği öğle ziy&fetinde bir nutuk söy
llyerek ezcümle şöyle deml5tir: 

Filhrer bir kaç sene içinde Al· 
manyayı iktidarsız Vl!.ziyetten çı

kararak dllnyanm en kuvvetli dev· 
Jetlerinden biri haline getirince 
Veııı:ı.y ve Trianon muslıedclerinin 
milsamaha kabul etmez zincirleri-
ni kırmak zamanı gelmiştir. Bu 
yıllar zarfında Macar milleti naip 
Hortlnin idaresinde mihvere dai· 
ma daha sıkı bir surette b:lğlan · 
mıştır. Jztıraptaki iştirak, ıcrııat

teki iştira.ki tazammun eylemiştir. 
Triaııon muahedesilc Mac::ıristana 
tabın.il edilen ağır halrn!Zlıklarm 
tamir edilebilmiş olmasından dola
yı pek ziyade bahtlyarnn. Bugün 
müttefik Uç büyük devlet, Alman
ya, İtalya ve Japonya ile onlara 
Utt.'ıak eden dost devletler son 
dll"mnnlan olen 1ngiltercye kar
§I BOn mUcadelelerinl yapmakta
dırlar. Biz, 1940 yılı hA.diselerinin, 
İngiltere tarafından bize tahmil 
edilen harbi Almnnya ve mUttefik
lcr1 lehine sc\kctm.lş bulundcğuna 
kani bulunuyonız. 1941 yılı bunun 
katl dcllllcrlni verecek ve bu yıl· 
da. cereyan edecek hadiseler e.ü.ş
manlanmm, hezimetlerini itirafa 
mecbur Pylicecektir. Umwnt harp
teki eski siia.h arkadaşımız Mnca· 
ristaıµn bugün yeniden bizimle bir
lilcte ~ulunması ve bu nihai müca
deleye bir kere daha h dim olması 
bizi fevkalade bir sevinç ve mem
nuniyet içinde bırakmaktadır. 

Bulgaristanda 
Sabotaj hareketlerinde 

kullanılan 

Bombalar 
Ele geçirildi 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar tel
graf ajıı.n:ıı bildiriyor: 

Polis müdürlUğU.nUn gazeteler 
tara.fmdan neşredilen bir tebliğine 
gi5re, 23 ~bat gllnU Boyu.na clva· 
nndaki Sofya su bentleri yakmla
rm a pek çok bomba ve ya~ 
çıkarmağa yarıyacak madd .. !er bu· 
lunmugtur. Yapılan tahkikat ve 
fenni analiz neticesinde bu malze
menin ecnebi mamul!tmda.n oldu -
ğu kati olarak tahal.kuk e~tir 
Mezkflr malzeme Romanyada, Ho
landada, Norveçte ve Amerikada 
Sabotaj hareketlerinde kullanılan 
malzemeye benzemektedir. 

Aynı tebliğden anla§tldığina gö
re kanuna mugayir olıırak propa -
ganda yapan bir ecnebi şebekesi de 
kegfedilmi§tir. Beyanna.meıe.- da
ğıtan bu ııebeke men.suplan tevkif 
edlmlş olup her şeyi itiraf etmiş 
bulunmaktadırlar. Bundan b:ışka 
lılr ecnebi devlet hesabına casııs
luk ya.pan bir tefjkllAt da meyda.· 
na çıkanlmI§tJr. Bu şebeke bir tn.. 
giliz tebaa8ı tarafından idare edil
mektedir. Ekserisi ecnebi olan bu 
ııebeke ajanlan askeri mahiyette 
malftmat toplamağa memur edll
mişti TeşkilAtm pek çok paraaı 
olduğu anla!!1lmı:ştrr. Tevkif edilen 
ajanlar tam ıtirafta bulumntlflar -
dır. Tahkikat yakmda nthayetl&
necektir. 

jansmm bildirdiğine göre, ha· 
len Vişi bUkfuneti nezdinde ... ov 
yet maslahatgUzan bulun· 1 

Bogomolofa bUyük elçilik pa· 
yesi tevcih edilmiştir. 

Holanda \rahç s Bu programda bilh
tehlikesine karşı mevcut; 

Zafere imanını lif teşekkülleri i~riJnıeel 
d cek kı.msclerin yetişti k 

miHe ine bildir i J bunların hava tchlikesi!rl 
1 

Loncıra. 21 (A.A.) - Orange raci- kullanılan en. son usul~dut· 
yosunda mınethıe hitabeden Hollanda 1 tırılması bahıs mevzu ell 
kraliçesi Vllhelmlne ııu sözleri söyle· Dahilıye . ~eza~eti e~tll11 
m~tir· dunun da ıştırakıyle kkO 

_ ~afcıri."ı ~nnı görebıllriz. ı layetlerde mahallf te~·ıAJı 
için kurslar açacaktır. 1 ıa: 

HUrrtyetln mlldatauı ugTunda ha· valiler tarafından kaz<!b 
yatlarını feda eden Hollandalılardan şehir, köy, mektep ve fa r 
bahsedm krallı;e §unları ııa.ve etmı·. !arda buna benzer kUrslar 
tlr: l lacaktır. 

- Bu fedaka.r insanlar hayatıannı -----<'1----- • 
verme~c hazır olduk'!l.n içindir ki Macar Ba vekı 
hürriyet ağacımız yeniden çiçek aça-
caktır. 

Uanevf. zafer gerek ölenler gerek 
bizim i~n daha şimdiden kazanılm11· 
tır. ÇUnkU mUsteblt dll§man s1z!Jı va· 
tnn ııevdiğinlzl kınnağa muvaffak o. 
lamaıru6tlr. 

Kraliçe Vllhelrnlne, Hollandalılara 

ırurtulu§ g1lnune kadar zamanlarını 

en ıyi ,ekllde nasıl geçirebilecekleri 
bal kında nasihatler vererek eö.zlerinl 
bit1rmıııttr. 

Amerika yolundalô 

Alman korsan 
gemiJeri 

26 şar bin tonluktur 
Londra, 21 (A.A.) - Bug1ln Lon 

c:ıada öğrcnfidiğlne g":-e, Çl)rç.Un bu 
hııtta sö,ıcdlgi blr nutukta bahsi ge· 
çeI! iki Alman korsan gem!.st Sehıırn· 
horst ve Gnelsenau zırhlıland.Ir. 

Çl)rçll bu ticaret koraanıarmm :ln. 
gil!z • Amer.kan deniz yollarını doğu· 
dan ba.tıya giden yolun takriben üçte 
l.ki81 üurlnde kateden 4.2 derece tul 
dairesinin garblnde bulunduklarını 

blldirmiftlr. 

Her iki gemi de 2G pr bin tonluk· 
tur. 

Amerıkaya 
kiralanacak 

adalar 
Anlaşma bu hafta 

imzalanıyor 

l.ondra, 21 (A.A.) - Rövter a
jaruımm diplomatik muhabiri bil· 
diriyor: 

Caraibe denizinde ve diğer yer
lerde Ameıriknya 29 sene mliddet. 
le bazı Uslerln kiraya veıilmesf 

hakkında BUyük Britanya ve Bir
leşik Amerika hWtfunetlcri ara.'\m
da gelecek haft.P. Londrada bir an
la§Dla imza edileceketir. B:.ı hu
susta BirlC§li Amerika mUtehaa
f.ıslartllc alAkadar lngillz memur· 
lan tarafından yapUan tetkilrat 
nihayet bulmuştur. 

Menfaatlerin korunJl 
sı için çareler buf unac 

ğını söyledi 
1 

Bıtdape§te, f1 (A.A.) .-r 
car Telgraf ajansı bildıı:1~u 

Başvekil kont Teleki 
met partisinin toplantısın~ 
kilmetin far ·yetini iznh S: 
ten sonra hariciye nazırı tin< 
dossynin Almanya seyaha 8 bahsetmiş ve hiçbir f eYkal 
hadisen n bu eeyahatle aırut~ 
olmadığına işaret etmiş ve 
miştir ki: . 

Vaziyet yeni başlıya.n bır11 riciye nazırının Alman ve tı 
yan hariciye nazırlarını tı 
mak fırsatını kullanması 
bir şeydir. Çlinkü şahsi ~ 
lar ve bu tanışmaların u 
lenmesi davaya hizme~ ::ı 

Amerikan hUkfuneti 
dan Macar kıymetı~e ~ 
son günlerde ittihaz cdı~eD 
birden b:ıhsoden başı.-eldl orı 
da telaşı mucip hic;bir scııbe~ 
madığıru ve Ma.caristaJll'll _

9 nun gibi tedbirlere ma.ruz: ku 
devletler.in 12 incisi bul~ 
nu söylemiş ve Macar ın ıe 
!erinin korunması için ça~ 
bulunacağını ilave etıniştır· 

Romen kabines 
,Yeni ikbaadi 
kararlar aldı 

Bükrcş, f1 (A.A.) - l). 

B.: .-ne: 
Romen kn.binesi di.1n o"'.-il 

Antoneskcnun riyasetinde 
larımıştır, 

0
w 

N eşrcdilen resmt teblıge g 
ekonomi nezaretinin ya;ban~ 
nisiyenlerin yerini alr:ıak '§1 
Romen teknisiyenleri ye~a.r 
me:t için tedbirler alması 
laştınlmıştı:r. .,r 

Na.zırlar heyeti, Ahnail " 
larma verilen mevadd~n ~ 
yaya ihraç için tesbıt 
nonnııJ kontenjan mikt.aı:11ti! 
mediğini müşahede eyıenıı_ş ıJ 

Bundan başka, e.konoını rı 
retı, perakende satış fiyat~a lt 
le bu satışlardaki ~·rJ 
miktarını tesbit için WU"

1 

almağa memur edilmi§t~ 

Bugün: Seytrollulne şen, Neş'eU, Z&rJJ ve 8evlmll 
bir film takdlm ediyor: 

MELWIN DOUGLAS. JOAN BLONDEL 
Twal:uıdan yaratııı&n harekeW. kuv-tttU ve kahkahalı 

G 0 l EL K 1 Z LA R PAR i S'e 
Framu.ca liÖdü nı.mınt gldJp görtlnllz. • 

Da.veten: Fevkallı.de halihazır n:ıaı.zaralarmı gösteren 2 filıll· 
Atmada Bay METAKS .. Ui"m cenaze merulml, Afrika Harbi, :sııs· 
gazlnJn zaptı, ve aalr-

Bucttn .... , ldetenzllAUı matine. 

4 - Bugünkü harbin 80DUD- ve edilirse, Almanlara bu kadar 
ela. Avrupa yeniden tanzim edi· mühim tavizlerde bulunulması nı.. 
lirken, Yugoslavyanm F.ge deni tJmall udtr. Umamiyetle teflll.m r.
zinde bir mahrece malik olmak dllmelrtedlr ki, Yugoolav hUkll:netl 
hususundaki emelleri na.zarı l:3~ ııimdi zaaf g&terdlğt ta.kdlrde bu 
kate alınacaktır. Maltim olduğu kahil tavizler ancak yeni lateklet"e 
veçhi.le, Yugoelavya eimdiye esas tetkll edebilir. ~ 
kadar yalnız Se1Anik eerbest ---------- /j"" BUGUl'' 
limanından istifade edEi>flmiştir. Alrllıa cepbeılade 

5 - Bunlara mu.kabil, Yugoe ı• p E K 
lavya kendi arazisinden, 117.erle- (B 
rinde kontrol veya yolda. tevkif a.tJ tarafı 1 incide) 

&, döuılllrUcll - JrlDUılt - Heyecanlı, muauam ghneJerle 

berkeel allkadar odea mera&ll mewou Ue 

Ateş Bulutları ha.kkı mahfuz kalmak şartiyle, Keren ve civardaki düşman 
harp levazımının ve yaralı ae- krtalan ve mevzileri İngiliz ve 
kerlerin geçmesine mtısa.ade e- cenubt Afrika tayyareleri tara · 
decektlr. tından çarşamba ve pet"§Cm':...! 

6 - Yugoslavya, memleke· ı günleri §iddetle ve mütemadi
tin dahili ha.ya.tında mihver dev yen 'bombardıman edilmiştir. 
Jetlerine düşman olarak kendini Yapılan bir çok akınlar esna.
gösterecek her türlti tesirleri smda tonlarca bomlba atrlmıg 
izale etmeği taahhüt edecektir. ve dU§maM De.fes aldırılmamış-

1 - Yugoslavya kendi iktl- l tır. 

Sinemasında 

Amerlkada mlltıılş bir lttlra Ue Juıknz hllkthn ytym bir a4amm ttty1er lirpertlcl maceraaı 

Baı Rollerde: EDWARD G. ROBINSON. RUTH MUSSEY' 
A,yn4.'&: tıAve olarak: En 80D Fok• Dünya bavadl9lert '" mGtblt harp •bnelertnl göataen 

Hususi Harp Havadisler Gazetes1 



de -12 _ 
. Ya\>a§ Y 

hiy01'd avaş eski k:ılt-
~. Bunu, du. 

nir lt Slrtta.bilmosinden 
"-~n h!c; dakika bir şey 
"'lk~: kledik. Sonra a· 

~e g!U· 
~epaiıüilııç. dediı:n •.• Bun. 
· Unutaıım iste· 

Ilı • 

~el aya.ğa ka1ktı. Hiç 
,~: du~1ki eliyle eliL.i 
~ 0 ıarma götu ı-.lı.l; 
ı.,diıııey,.,,1nd~, kadınların 
"it beınş;...., gonuı ma.cera.. 
~ ltkrn re gibi pavlagaıı. 
"ilde ltl~dan çekinme. k' 8eYıştiğj F'anbar 

li Yle )'eniden doğ· 
e al'lı· d 
halt ' cdfm. MotörlO 

t8er Yok. 
~\'a.p 

la ~etnıedi. Ağ" .. 
~Yer ta ~oğru uzak. 
~-tu. 0 lbClJ:l~yle gezden 

nu bır daha hiç 

l5 - V-1.'(fT 22 MART 19ll 

'ı lj EyüplG [-raıa milh~rc-
L wıeı;eaıer meye verdiği istidada 

..------------------ diyorltl: 
t'MUI t;v1cam8 tiuwıuluğwwa N'" 

IUUalaııaalar ı 
fen gas.p de.:-11, 
ka ıa avcun ım 

Yazan: 

Bale.kal Behçet Denıiradım U• Saa· 

1 
det A vCJogıu, Şehreııuu:ıcu Saraymey 
tıan No. ıa de oturan 1ayyue gediklı 

oaııçavuı Salih Tulga lle Şeltrewaııl• 
bekliyorlar. tlnde oturan Fatma Nlmet Erfıdanll 

Pol, Piyerin aramızd'.l bulun- Zcynmte oturaıı Yedek aubay Huae 
madığıru farketmi§ olmalı ki et- ytn Kemalettin Koçyıgıı ile Sin&ııa 
rafına bakmdıktan sonra: g&d& oturan Fatma Pinıur Sargm 

- Yahu biz.im kil :ı .J< meydan- Ameıe lamall Açanıöa Ue ıı~atma Yeı.
larda yok, dedi. Bana gece ~ • seı. HQa&mbeyde oturilD Teraı lııteb 
nöbet oıra_tıt da gelmedi. aıet Haraç Ue Şöhret En;oban, o. o 

Mi§liD yuzilme baktı. İhtilit- 'i. SerdUmen Mehmet Ali Ozııea UE' 

Hauu awnua cır ~dını bir scc.! 
1 

..ıtomobile blndu-erek bayıltıcı oır et 
0aı a :çırmek aureuyıe Mecu .. ı., ı:köyU 
.\ÇılllaruıJ& 1000 llraauu ga.sbet.ııı<!lc· 
ten, {jqlkl&§ta oturan An.Jel aouıua 
o1r uwnın aa •vlenmek vadlle ıo U· 
nuıı ılı: bir ~wıu aıu·maıc auçwı 

Mılli küme meselesi 
nihayet hal'edıldı 

Jara mevdan vermemek i~in he· Numtye Y .!dırım, to"abrika ııçiai Re 
men atıldım: cep lle Zeliha Ertürk, Ramıde oturaıı 

- Nobeti sa.'.:ruıa kadar Piyer- Berber Mehmet Kurt lle Ramide otl • 
la h:?ralıer bekledik, C:edim. O _,. ra.n Halim• ıtoııuk., Tramvay ıdatt 
benim gibi gece kuşu. Uyku ile alnde l(çl Muhittin Erkan Ue Hu.anı 
arası iyi dcail. GULeşi görün\A, ye, Ctball TüWD fabrtkalaruıda tıekç 
tnrlalarda he.va almıya gitrni~..ir At.n.et Kınalı ile Nahide Ertekin, K. 
bel~d. Ut fabrUtaaıoda l~çt Haalp Ozkaracıı 

Zaten bu mesele UstUnde kim- ııe Makbule öz.el, İmrahor Kuyuh .. • 
ee fazla durmadı. böyle hAdiaeleı tıakkalaa otunı.ıı Demir qya fabtıKa 
le dolu gUn'erde her dakikaı.m aııı< -' !Ki Omer Faruk Ercan lle aynı 
kendine mah~us bUyilk bir ~hem yerde Mensure Handan Kocaer, Ber 
miyeti, bir kıymeti oluyor. oer Fevzl Onar Ue Nazmiye cauaaıan 

Anormal bayata intibak eden Atlt M. Pa§ada oturan CamCJ Men. 
muhakememiz ufa.k tefek garip- met apaydm Uc E. Müveddet Altuıok 
Ukleri murakabe etmiyor, onla· deyyar koltukçu Hacı Ali Rıza [)(,. 
rm farkında bile olmuyor. Her· la§!lll tk: Zebra Yacan, Kirmaau Mıb 
k~ çocuklaşıyor. unutuyor, oya- çılarda oturan boyacı Ahmet Doğaıı 
]anıyor. ~ ııe Fatma Nahide Ergüzel, Alm.• 

Asfalt yine, binek yaya, göç- ray Horhor C. de oturan lnpat kal• 
nlen kafileleri silrilkJemekte. trı· f&Sl Sallh Günçer Ue lhaane Tqçı 
Ji ufakiı otomobiller geçiyor. Pot. Sotuıar Ç'e:ebı hamamda oturan po 
düşllı:celi zamanlarında hep yap- U. memuru Recep Hikmet Etblr alt 
tığı gibi başrnı kaşıyarak: HaUce Pakize Yahut, Samstya tıe 

- Şunlardan birinin arkasın.. ledlyeaiııde kft.tlp M. Sab&iıattın Kı • 
sizin "Sultan arabası 1 do. 1 tun Ue Meliha lfıkaal, Kunduracı 
Intabılsek, diyordu. MJharek öy· MUhtedl Kuım I§ık Ut: Hacer Binbir• 
Je ağır cilsse kj değme otomobi: c;lçek. Dokumacı Muzaffer Temur ile 
çekemez. VlcdM. Berber Muharrem Pün<!Uk 

BUtUn gözler yoldan geçen ~ l!:sma Araba etırUcUaU Mehmet 
1ın!<il vasıtal:ırın:.. dikilmiştı. _ l{öatekab de Rc:aan Renızi~ GUrlkor 
o.lJ'a'Ik: ağa.c;larm arkasından _ Eanaf Hll8e;1n Kesekler ile Suphlyt 

tonluk bir ar,·k ·- _yonct görlL.r Ka,y"ır, Altay çalar su te oturan tat 
dü. fçine eşya do!durulmuş. bun- Iıcı Mehmet Ağzıbağl.ı ile Ay§e Aa1an 

oek. Amele H&b.b Akçe ile Resmiye 
larm ü.stü bir mu.,amb9. ile örtül- An~Un. MU.tul AH Karacaden~ So. 
mUştU. OstU kapalı ooför L.. 
kiinde bir kadm!:ı bir erkek vı:... No. afi de oturan A. Saıp Teker lll· 

A.Ylfl A.kyUZ. Berber Kuatala Karde~ 
dr Başka kimse yoktu. tıe Hatice GWer, Bahçıvan Ahmet Ak 

PoJ Heri atıldı. Şoföre eliyle gtı.ner ile Net't.ae Caymaz. Eanat Mı.· 
durmıı.smı işaret etU. KUçilk zatter HayretUıı Yakar ile Faumı 
kamyonet fren yaptı, fakat ·- Zehra Bqer. O. Hv. Y. Tetalz mem1'-
mamile durmadL Direksiyor.... ru, A.ııkara Cebeci No. 3 de oturan 
oturan elli beşlik erl~:.. mot A. Fuat Kanbulut tıe Eınlnöntı Pi 
gllrUltüsU sözlennin işitilmes:ne yerlotille otuı-an MeWıat Beşer. Ke 
mani olınasm diye yere dojro !tcl Muhittin Tırp:ı.n ile Sabr!ye Kuı. 
fği,lerek: tar, Şoför Ha.nıdl Erd&ıı ile Umrrıt.~ 

Ne ekmeğim \ .:r. ne tte katı· :JlllsOm CankondU. ICırkçeşmede otu · 
ğım, diye bamrdı. ve muha~•- nuı Klnıyag.:r M. Esat çamduı ııe E 
nm ceva.bmı bekJemec!en yoluna Ferban Gürel, Mallye Memuru Ali 
devam etmek ic;in debriyajı sah- ı:emal GUraoy lle Hikmet K.\bıa' 
verdi. Fakat Pol bir src ı ıyıştc BUyUkakeoy, 
kamyonetin önilnc .. tlamı§tı. Şo- -----------
för kmiı: 

- Amma da tuhaf. dive l .y· 
kırdı. Bırakın da ge._.neyim. Du· 
racak vaktim yo::. 

(Devamı vm) 

Albn Fiyab 
Dün de aJtJn fiyatlarında hiç bir 

değişlld'k olmamıştır. onn bir al 
tmm fiyau 24,50 lira idi. 

Jan ~ n a&-ırceu mankıwıcauıde mu Futbol federasyonu müşave.e 
rıakemtı ecıuım me§lıur ıuwuı avcw heyetı tarafından son verılerı 
~yUpJU Halıdm munakemeaıne dlln karar spor euarı umumiye.';.lll· 
Je cı.av&.m oıunmuıuu. de oır haylı dedikodu ve müna-

Eyupıtı Hıa.lıt. uunku cewıcıe malı- kaşaıara yol açmış. şehrimızuen 
keye cır :.atıcıa vermi~tlr. Kadın avcı Istanbulspor klübünun milli kiı
<il ou ıstıoaamcıa §Oyıe diyordu. me harıcınde bırakılarak onun 

•'62 M-nellk hayatı t.ıı.rlhıyemue, bU· yerme F.skışehır Deuurspor ta· 
Kiyat, tab.at ve aruı atımuı aynaeı za., kımınm ikamesi şehrımız spor 
,)Jtada!u sabıka doayamdır, Oevreı muhitim alii.kadar eden bir me· 
,eba0t>tımaenocrl, maaıe.ııcı douuıcıın. se!e balme gelmıştl. 
rJ taıı:ııml§ bc:lbaııt bir terdun. Bu 
ııwua oerat>er k&at menşeınae aranır. .Mılli kiıme arJaşınasını yap. 

mak içın şehrimizde mütead· :t 
Şmıdı oana bir ahz ve gıuıp auçu lzm 

ı ıçtur..alar yapan ir. Ankara 
ıanau eclyor.ıar. Gflya nıatıııeyıcıen 
.ııonra oıkar arayan bır avcı gibi, at ve Istanbul k!Ur-!t:rinin murah· 
,ıUıJarıa kU§&Dıp tir kadınm parasını hasl:.ın ıle federas) on mUmessi· 
ı§ırmışım. Bu ~ım. ıbtıaaaım aegı • !i~C?n müredkkfep 7illikkÜT.'1" k " 
Jır. Baııa oımdi,ye kadar lsııad cd:.ıen 1 y~tı en son e a o ara ~v;·c. ı 
ruçıar, kadmları kenc1une ıuecJOtı ve giln lst~bulsporun da mıllı kti· 
ınottun ve evıen.me vaaaede k par me harıcmde bırakılmıya:-ak 

re a• Ü bak 1 d k ı ·· .arını, 11ımaa1&nnı gtızeU!kle aınıaıı. m sa a ann o 1'~ • up .ara. 
ıııbl .•ucıaı ~ıemektlr. Bu auç bana B!.n~~ yapıl~asmı genel dırek· 
zorıa \'l;kletılmex ıateulyor ve oen törlukten bır telgraf çekerek 
yazmuaaıı nattaı. okumadan ı:ı.aıız 0 • temennı etmıştı. 
ıuyo:-ıuu. Her auçıwıwı qııedıgı ıuç Diln lsta. ıuı bölgesine gelen 
ıcabıu,.,etıne. laUJacıuıa göre cıeg-lşır... ceva1ıta An!:aradan Ma.sıcespvr 

ısıı..a okunduktan eonra. mUddel ve lstanbuldan da Istan':u~spo
umummm muta1ea.auıı aoyıemc:ıı ıçln nın kümeye alınarak müsat~· 
Juruşmı ba~ka b1J' güne bırakıtmı§- . kalarm 10 klüp aras:nda yaı.ııl 
ur. ması ve fikstUriin 10 kliln :ze 

Bisikletten düşüp 
yaralandı 

Vil!yet xa.rıııısında 19 numara. 
ja Suadın kahvesinde çal:şan H f;. 
met arkadaşına alt bir bL<1ıkletle 
gezerken dil§mÜ§, ağır surette ya. 
ralanarak Cerrahpa~a hastanesine 
kaldırtlmnıttr. 

rııden tanzim ~dilrresf iC'in or 
gıı.nizasyon kohıite.sine teblı~ -
dilmış, on klOhUn i .. tiraki mas ı 
rctfı mucıp oluyorsa genele,. 
mizın faaliyetıni t·shil için a 
vans olarak verilen 3000 liranın 
da ·u işe tahsisi bildirilmekte 
idı. 

Alınan bu cevap Uzerine dl!n 
akoııam tekNt1· ton1anarı milli 

.................. ~ .. ,~ _____ , .. _ 
rürk Hava ı.ururnu uınuml merKo>ı ııeyetmın ~laz.ığ Mebusu Sabit Sağıroğ" 
!unun ba§kanlr'!'m,,11 ·~rı•a.rıdı~mı ctttnl<U ~nmızda blldlnnl2tlk. Burada 

içıtma C'&ııas.ında ~ımnrt bir /uıvtrafı \-eriyoruz. 

-----------------·----------------------

kume heyetı 5 :Jcr..:tlik bır Ko 
nuşmadan sonra mUsabakalann 
esaslarını kararlaştırmış ve ilk 
hafta fikstürUnU çekmi§tır. 

Çekilen fik3tilrE> C>"Öre mUea • 
bakals ra ao mart paı:ar güntl 
ba~ıanacak ve ilk hafta mahalli 
müsabakalar vpılacaktır. 

Buna na.zarr.n Ankarada Ea
kışebır Demırspor · Maskespor 
la Gençler Birli~i - Harbiye id 
man yurdu ile: tzmitde Altay 
AJtınordu ile. !Ftant-ulda Gala -
tasaray - Fenerbah\C. Beşik
la.§ • tstanbulsporla karşılap· 
cal<tıı. 

lstanbuldakı mUsabakalann 
yapıJ~..-a"ı stad bilfıhıra tesbıt 
edilecektir. ----()o -
Dörtler kupası maçlan 

Dörtler kupası maçlarına ya· 
rm Şeref stadıntla devam edile
cektir. GUnün blrind m1:1<-mı 
Beşikta§ - Ga'atasarav B tnkım 
ları. ikinci mU~abaJuıvı Gal<.ı..a· 
sarav · t~f"ı"1:ı1,1~nor o·HnOr eon 
ve en mühim mÜ'""l-"ka!'mJ da 
Fener""ahçe - Beşiktu yapa
caklardır. 

Dert rh trkf r 
suç usu 

Ftyat mUrakaoe our08U meınul"ları 
ıhUkAı Ut. mUcadeıeye devam etmU. 
tedirıer Yeniden otrkaç IJıtıkaı otlr
mUnıeıhucıu yapunuı ve taıllen aıilt 

yey.ı Vl.'rUmlştir. Bunlar, ıunıardır: 
rarakçuanıa Madyo na.nmd& Edvaı 

• nuı.tllta tura lhUkllnnaaıı ı, Sultan· 
naro'lmınaı 312 oumııraaa Bohor ot• 
ıu Hayım thassa ıhtıkArındanı. tJa. 
·lskarı;azı caddealnde ecucı Karabet 
c Nevrozlu lhtik!nndan), kutucuıaı 

caddeslDM 6 aum1Tada A.ndon (Saç 
.,. c;lDko thttk&nııdan). 

HA!JER 
qer •• r:1un 

~ 

Kısır a 
sahife 

ı ("f5\l[Hli8'il'lll4fjp] 
1 Kanbergillerden Halil dayı, yolunu tuttu~ ve öğleden evvel 

Yazan: CEVAT TEVFiK ENSON 
tHrla 

tarlanın bir kt'nannda durdu; ofise: vardı. Du.rmu,mı yalancıh· 
eliyle güneş! siper alarak, pati· ğı birkaç dakika içinde ml!yda · 
kadan, dört nala giden atlıyı na. çıktı; Balili beyhude yt..re 
uzun uzun eeyretti; ve alnında· avutaTak, kendisine tohum al· 
ki ter tanelerini ailerek mırıl· mr§tı. 
dandı: İşte Halil dayı, o glln Dunnu· 

- Anlaşılan Durnnı~ toprak şun iyi bir komşı1 olmadığını 
ofisine gidiyor. Ne aorlu hayva· sezmiş ve gitgide artan bir so· 
nı var he! .. Şimşek gibi gidiyor ğuklulda mukabele etmeği ka· 
mllbı.rek.. rar altına almıştı. 

Halil dayı ile Durmuşun tar-- Ka.,abada, Halil dayıyı lıer-
laları birlbırine pek yakındı. kes severdi. Ziraat memuru. 
Şöyle ki, Halil dayı. çiftc;i gö· Halilin çalı§kan bır çiftc;ı oldu· 
ziyle etrafı bir iskandil etti mi ğu~ tamamiyle kaniydi. Halil 
Durmuşun, tarlada ne yaptığını dayı da ara.da sırada onu bir 
ko'aycacık farkederdi. kenara çekerek bilgilerinden is· 

İşe bakın ki. bu kom.ea çift- füadtt ederdi. Yalnız, ne yapsın 
çilerin arası epey zamandanbe- ki.. t:ırlam pek venmh değıldi; 
ri açılmı§tı. Likin. bu işte, Halil da.ha doğruau. cılız öküzlerin 
dayı haklı idi. Meeele şöyle ce • kO§tuğu çift !Ayığı veçhile top· 
reyan etmifti: Memiı. Durmup rağı altüst edemiyordu. Bir 
tntanbulda.n bir at gönderırıışti. gün kahvede bu mesele hakkın· 
ikide birde. auıı atasını sürmek da dertleşırken. ziraat memunı 
tçin kasabaya inen Durmuştan ona beklemediği bir müjdeyi 
Halil dayı bir ricada bulundu: vererek: 

- Durmuş; dedi. hayvanı - Halil dayı, dedJ. On beş 
güle güle besle. Ama kuabaya ~Jn sonra. tarlanın kenannda 
inenıen gözUııU sevem bana bf - tra.ktörU.mU göreceksin: ve o 
raz tohum al; paruı peşin. gün toprağm nasıl a.ltUst edildi 

Durmuş. kasabadan d:;ner- ftnJ anlryacaksm. Haydi. git, 
len, yüz arşın öteden b:ı;ırdt: rllhatına ba.k; bu sene işin dil -

- U1an Halil!., O!ııste tohum ır.elir. 
yok; daha gelmemilJ. Hakıkaten tam on beş giln 

Halil dayı, Durmuşun, Ri)ze- sonra. §afakta beraber traktör, 
lim patika dururken, çapraz Halil dayının tarlasına geldi. C 
yoldan ~ıka gelmesinden zaten gün. Halli dayının belki en me
şüphelenml~i. Demek. tohunı sut giinll olmuştu. Sevincinden 
aldığını belli etmek ıstemiycr· göz!eri yaşarmış: ziraat memu· 
du. nma ııe ikram edeceğinı bilmi · 

Halil. bir an içinde bUtun bun· yordu: adeta şaşırmıştı. 
lan düşllnüyor; ve Dtınnllt!t.aD Ziraat memuru. Halili yanına 
dort nala kotturduP.ıı atm hey· oturttu; ve makineyi işle•erek 
belerinde!d şişkinliğin bllıum ~e ba"'adı. Tarlayı şöyle bir iki 
torbalarından hasıl olup olrua· defa dolandıktan sonra Halil 
dı~mı ke"tınne:;.e ,.alışıyordu. davı tnktörüıı bıraktığı ızc ba· 

'ia'il dayı. hafta arasında. karrık: 
b.r sabah erkenden kasabanın - Vay, anam vay ... dedi. Si-

per mi kazıyoruz.. yoksa çift 
mı sürüyoruz? Bu gidişle ne bi· 
leyım? .• Çakıl elU!ek buğday bi· 
tecek 

O giln, akşama kadar cı:ı.iıştı
lar. Ertesı gUnU, ziraat memu -
ru. traktörle bir çok manena · 
!ar raparak toprağ'J tf\zım olan 
çeltidiizenı verdı. H!lttil v:r arR· 
lık. Haım direksiyona c.•t.h·Wı. 
Halil dayı. dırcksivur:u ~.ıne a 
hnca. oıraz yadıı-gadı. Faka. 
g tgidt işi kavramağa b::. :'adı. 

ZirP.at memuru. tklde bir: 
- Halil dayı, diyordu. Ken· 

dini traktöre alıştD'. ve yakış· 
tır. Gelecek !ene. senin de bir 
traktörün olacaktır Korkma, o 
kadar pahah de~ldir. Ofıs!e i · 
şinl uydurursun: ve paran Jl
euğu zaman taksit taksit öder· 
sin. Şimdıden a~ gözlinU. öğ· 
ren... Görüyorsun ya.. işte zor 
luk vokl 
Durmuş yolun kenarrr.rla di · 

kilm•ş: Halil davının trakt5r 
kull:ımnasım seyiediyor: ve iki· 
de ~İ? de kahkahalar?n gtıtcrek 
onunla alay ediyordu. Fakat haı 
man Z&l:l&nı gelınce. işf an!a:lı: 
Halil davımn tarlası bol mr..!J· 
sul vcrm• şti. Durmuş çok vu· 
rı.ndu. Ama iş iı:ıten geMni~ti. 
üstelik kendi tarlasının mah~!U
IU de cil:ı'f bir revdi. Onu da 
pazarlarda yok pahasına s::~a • 
rak. mukabilinde bir miktnr ö· 
teberi aldı l-T~lbtıki. Halil davı 
mahsulU hUkfunete satarak pa· 
rasım tam nhı.rak aldı: sabun·ı· 
nu, tuzunu da ucuz,.acık ofiıs
ten temin etti. Artık. keyfi ve· 
tinde idi. Durmncıa inat. bir de 
::tt ı::mı:ı,.ı~:"'lJ"'tı. Bir av cıor.ra 
hem .. erileri. kaeııb.,rl<ı ııtı T:alil 
dayr'·~ tec:1i,..,, odp?·lr r:r!'n: 

- flalll dayı. df'~;'er. tr•<ın 
bulun Oaküdar denilen bir 8'"m· 

ti var: görsen orada oe y<!mar 
atlar satılıyor? .. Bunu ua ora 
dan s:ıtın aldık. Sahıbı. bır: wı 
la sattı. Hatt.'.ı.. arıtamızdar. Kc 
§a.I'ak: ''Müsaade edin de eu hay 
vanm bır yol olsun gözlerim ö 
pem.... dedi. 

Aksi gibı hayvanın rengi Dw 
muşun atma pe:{ benziyordu. 
Onunkı de ko~ru kahve ren;pndf 
idı. 

Halil dayı ata bınerek ınva~ 
yavaş tarlasına döndıl: ve k· 
.ı:am üzerı tecrübe mahıyetındE 
tarıar.ın bu ucundan öbür ucu· 
na hayvanı dolu dızgın kO§tur 
du. 
Durmuş, Halil dayının aunı 

görünce, put gibi yerınde dona 
ka.ldı; ve rengı soldu. Komşu.;J· 
nun atı. kendi atından daha 
sUratli. a.ynı zamanda daha gbt 
terışli idı. l..iık•n. hayvanın ren· 
gi kendi atının rengine pek çok 
benzediğini farkedeı etmez. göz
leri sevınçle parladı. Gece. !rn· 
ranlıktan ıstifrtde ederek ~ay
vanları değir:tirecektı. Zaten Ha
lil dayı . hayvanı yeni satın al • 
dığı içm işin farkında bile oı · 
mıyacaku. 

Gece yansı. Durr.ıuş. yavaşça 
cık ahıra girerek hayvanları 
değiştırdi. .. .. .. 

Ertesi günü, renrb~rler. ka· 
sabaya bir saatlık mesafedeki 
kızıl yamncm eteğinde Durmu · 
ıtun parçalanmış cesedim buldu· 
lar. Bir binek atı da cıvardaki 
çiftlikte otlayırı dunıvordu. 

Ualıl dayı atın dec1iştırildiği · 
ni anlayınca evvela C'am sıkıl< 
Fakat ıııin eı:asnıı ö,;renince h~ 
yntın1 mC'sut bir te'"'l~:;re med· 
yun rılduğunu anlama 1:t11 ~ecik 
medi Çü11kü. Osküdnr;ı~,, l!el<'n 
ısmarlama atın iki gö.z.U de kör-

-- ........ '"' ___ .,... 
Verat 

Avukat Cemli Kıvırcıgm oğlu lnbi. 
..arıar laaresı Skaperlerlnaeıı Orııaı 

..'emı.ı ~ı\/ırcık ve.ı.nt et.n.ıiUl C4ID& 
t.eSJ o.agun ııa.a t 12 cıe Şl.,lldc A bld&> 
rtllrrıye• caaae~nae liikmet aparLI 
ma.rıınaaı: Kaıruruaratc fefvııuye ca 
·nllndc oamazı Kllınaıktaıı aonnı Fe. 
rııto} ıtıeı.arugmaak.I meaıenı matı.u

,ıuna Ut<toıunacaktır. 

Altan rahmet eyılye 

du. Kurııa.ı canoaz. · na.zar ueg 
dı, desınıer dıye koprak at.iL 
gözlerını opmuştu. Hayvaı. dür 
tükte Koşnıağa auşıku. Bıraeı>· 
oıre. meyılli biı arazıye oast.J· 
ğını hıssedınce huylanmış, ve 
bınicisını uçuruma silkerek ge· 
tisin t!'eriye dnnnıli§tU . .. ,, ,, 

Durm..ışun tarı asını seneler .:.e 
eken bı~en olmadı. Uğursuz ao· 
yılan bu arazınin ismine de 
"Kısır tarla .. dendı. 

Nedtn sonra.. bı. toprak, iL.· 
lıl dayının ikı oğlu taraftndan 
satm alındı Vakıa "ocuklar bır 
iki sene aım teri döktüler .• 
m:ı. . fiİmdi tarla bire on venyor • 

Bazan yoldan gecen ihtiyar 
köylUler Hali! daymm oğullarr 
na soruvordular: 

- Ba vram !.. Mü Uhnm ! .. Ule 
şu kısıı tarlavı nasıl adam et· 
tinız? .. Bıze de \.'Ol S?östenn. 

Henü1 veni terliven bıvıkJa
rrnm altmdarı blr;hirlf'rine ba· 
!tarak goUIUmc:ive11 be iki kövlft 
"0('11.ı;.,ımın vereC'E>-?i cev-dp çok· 
~an h ....... ~, · 

- Ç·fı ... ; dayı.. sen de biı 
traktör al! ... 
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Korkunç bi~-koca 1

1

' 

Karısı elinden kurtulmak içini 
kendisini pencereden attı 1 

7 

TtlrlllJe 1;aanarı1etı 

ZiRAA T BANKASI 
KurulU§ tarihi~ 188& - Sermayesı: 100,000,000 Türk Uraa 

Sube ve Ajans adedi: 265. 

Ka.ragümrükte Beyceğiz c:ı J: 
desinde oturan 50för Ccl:ile:.tin 
adında birisi, son za.manla•da 
Karısiyle geçimsizlik yüzünden 
sık sık kavga etmeğe başlamış
tır. 

Dün akşam yine eve geç \ a
kit VE'! biraz çakır keyif gelen 
Cela!ettin ile kansı arasır.da 
sebebi henüz anlaşılmıyan bit 
hi.dise yüzünden kavga cıkmı" 
ve eernıettin karısını müthiş 
surette dövmeğc ba."ıl2mı. tır. 

Dayak esnasında Aliye l:er 1 
ne kadar imdat istemiş ıse de. 
geç vakıt cereyan eden bu ha-

';ocu unu sokağa 
hıra an namaı 

Dört ay hapse 
mahkum oldu 

Kuım adındaki bir hamal, dört ya 
tmdakl oğlu Nıyazly1. bir gtln, hamal 
Jar ccmiy tinin kapısı önüne tcrı<et 

mek suçundan, dün asli, altıncı ceza 
mahk\ını[?si taratmd::ın dort tl y müd. 

tıe hı.pis cczasma çarpılmıştır. 
Kamm mahkemede demiştir ki: 
.. _ Hamallar relslııin bana acıyıp 

lflml tekrar vermesi için çocuğumu 

kapıJit. bıraktım. Fakat onlar htmcn 
tara1tola haber vermişler ... " 

F ırınlan kontrol edecek 
memurların sayısı 

arttırıldı 

Fırınlarda yeni tip ekmek ya-
•lı.şını kontrol etmek üzere bcle

lliye zabıta memurlarının sayısını 

:ırtırmışhr. Aynca memurları da 
kontrol etmek için de iki mUfettiş 

vm etmi&Ur. Milfetti ler teftiş
crinc diınden itibaren başlamış 
·ru r 

--o
Dünkü ihracatımız 

iki milyon lira 
f) ııkl1 ihracatın yekünu 2 mil-

on liradır. Bunun 1,5 milyon lira
lığı pamuktur ve Yugoslavyaya ve
nim lşr. Bundan başka Mısıra yap 
rak liltün, İspanya) a ham afyon, 
Almanyayn I runuk çekirdeği, ts.. 
viçrc,e kumurta verllmi!:ıtir. 

-<>--
Şeh;r icindeki bostanlar 

nakledilecek 
Prostun yaptığı tet.kiklf'r netl-

e. sinde şehir da'hilindc 2500 boa
n mevcuttur. Bu bostanların şe
r dışına nakledilmeleri icap et

mektedır. Alakadarlara tebligat 
~apılmışt.ır. Bostanlar muayyen bir 
müddet zarfında şehir dL5ma nak 
1 dilecektir. 

-<>-
Boğazın iki yakası 

ağaçlanacak 

Bogazın iki yakasını imar etmek 
lızere tafsllat planları hnzırlanmış
tır. Bu tnf i'at plfınına göre hC's 
iki ya.ka evveHi. ag·•çlandınlacak -
tır. Nafia V kftletl bahçclC'r mUte
ba!ISrsı tarafmdıın a ~açlanacak yer 
ler ve ŞI"' li t hi edilmiştir. Sahil 

yunda bulunan bnct.anlnr jç kı· 
l'ımlıı.ra nakl dile<' ~ktir. 

--0---

Bir çocuk kuyuya düştü 
Fntihtf", KR!'mı Gı.inani mahalle

sinde oturan Frthinin 4 yruundaki 
çocuğu Yuksc>I kornşulartnrn bah-

esinde oynarken. üstii açık bulu
nan bir ku' uya dUşmüştiir. Bere -
ket YUks lin kuyuva düştüğünil 
komşular•ndnn birısi görerek kos
rnuş ve keniısini ooğulmak üzcre, ken knrturınr 1t.ır. 

Çocuk Balat hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

lk')Ojtlu Pannakkapı. iman Mkaı 
No. !. Tel: 11553 MUR.}l'ne \e ht>r 

türlü ı::öz amelhotı rıkAra için 
Pftflll'J74 __ _._i':iml __ _ 

diseden hiç kimse haberdar ~! 
mamış ve Celalettin karısını 
müthiş surette dövmeğc devam 
etmiştir. 

Dayaktan canını kurtaramı
yncağım anlayan zavallı kadın 
<;arci selameti k ·ndisıni pence
reden aşağı atmakta bulmuş ve 
eliyle kırdığı camdan dışan :ı
karak dört metre yükseklikten 
sokağa atlamıştır. 

Bu düşüş esnasında Aliye 
çok &t,<'i-ır yaralarunış ve etraftan 
yetişenler tarctfmdan süratle 
hastahaneve kaldmlmışlır. Suç· 
lu koca yakalarunıştll'. 

Halk tipi 
ayakkabı 
hazırlandı 

Ha.k tıp! ayakkabı numuneleri ha
zırlanmıştır. Kunduracılar cemiyeti 
tarLmdan dUn aUikadarlara getırıı n 
nUmuoc!<'r tetkik ed.lmlştir. FiynUar 
575, WG, 450 ve 300 kUru§lUr. 575 ku 
ruşluk blllk tipi ayakknbısmın çiftl 
mc~ru klir Utı.vesı dcı dahil 700 kuruş 
tan aşı.ğı satılmıyncaktır. Maamafih 
bu husustaki kararı, Pazartc.sl günkü 
içUmıın:dn fiyat mUrnkabe kom1sy~ 
nunun vermesi muhtemeldir. 

Hamamı altüst eden 
genç mahkum oldu 

Süleyman oğlu Tevfik adında 
ı 9 yaşmda bir genç evvelki gün 
öğleden sonra çok sarh05 bir hal
d<", Beyoğlunda bir ha.mama git
miı,, fakat hamamcılar krndisini 
bu halde içeri almak istememiş
lerdir. 
T~ik kızmış, bıçağına sanlar:ık 

U:ı:erlcrine atılmıştır. Hamamda bi'r 
panik başgöste.rmlş, hamamcılar 
ve halk kaçışmı"lardır. Nihayet 
yeti§en polisler, sarhoş genci her
hangi bir kaza yapmasına meydan 
vermeden bıçağiyle beraber yaka
lamışlar, Beyoğlu cürmü meşhut 
mahkem~ne vermişlerdiT. 

Tevf'ık yapılan muhakemesi ne
ticesinde 16 gün müddetle hapis 
cesazrna mahkum edilmiştir. 

---o
Gelibolu liman reisi 

değişti 
Gelibolu liman reisi dci:rişmiştir. 

Yerine İstanbul liman kontrol1Sr· 
lerinden Kemal Öztürkmen ta~ in 
cdilmlşti'r. Kemal, bugün vazifesi 
başına gidecektir. 

--o-

Bir kapıcı tramvaydan 
düştü 

.Lıtikltll liseshıin kapısıcı Halil 
oğlu Sabri. dUn Fatihte trarnvnya 
bin('rken dilşmfiR, muhtelif y<'rlc
rind n yarnlanarak Cerrahpa. a 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Zirai ııe tmn1 lıer nevı banka mumwJeltri. j 
Pa.ra blrlktlrealere !8..800 Ura Uuaml,ye .....,... 

.araat B&nkasmda ırumbarab " Dıbanm t.aa&mlt ııe-r•· ....,ı111 - <U 

GO l1ralD buJunanJara eenede • defa CPkllecek kur'a lk ıı.eağtdakı 
pıana r!)re lkramiye dagrtılacıılttrr. 

t adeO ı.ooo ttrahk t,000 ıı... 100 aded 60 llnJıla 5.IMMl un. 
• • 600 • e.ooo uo • .. • a.soe • 
• • !.~o • ı.ooo • ıtıo '!O • a.ıoo • 
tt • 100 • '-OOCI • 

OIKKA T: Besaplarmdald paralar bir ııene içinde 150 ı.tradaıı &fa&' 
ıüşmtyeıılere lkram1ye cıktıgı takc1l.rde ~ 20 tazlu1yle YertleoektJr 
Kc.::ideler: 11 Mart, 11 Haziran 11 Eylul, 11 BirlnclkAnun tarihle· 

r nojc ynptltr. 

........................................ 
Edirne Daimi Encümeninden: 

Evvelce paznrlı~ cıkanltı.n Edirnede Uçşett!ell camU k8.l'Jımıdakl So· 
kullu hamamının tf..n,lnne istekli t.ıılunmndığmdan mllddetin 15 gUn daha 
temdit edildiği ve 2T.3.941 tarihine nıUsadlf Perşembe gtlnll Edlrnede Dai
mi Encümen odıımnda saat 15 de pazarlık!& ihalesinin icra kılınacağı llAn 
olunur. (2219) 

Şubeye Davet 
t)sl..-Udar A8kerllk Şubesi Ba§kan

lrğmd.ın: 

Şubeye vermiş olduğu ikametglb 
adresinde zabıtaca arandığı halde bu· 
lunaml}an Ye-irk Topçu Teğmen 328 
doğumlu ve 46316 kayıt numaralı Ah· 
met oğlu Sadıkm 24 saat zarlmda 
şubeye mOrae · t etmesi. 

lstanbol ıl .cU kıra M"1ftlrlultJrıdan: 

939/2S12 

Mukaddema Beyotlunda lsUkla! 
caddesinde Süreyya Pasajında 9 No. 
da mukim iken h!len lkametgtuıları 
meçhul bulunan Hitmctka.r Hazaros 
kanın Ohanı~s kızı Nevruz ile Karabet 
kansı ve Gazaros kızı Zabele: 

Vahram Demersesyana olan 2500 
lira ipotek borcun\JMan dolayı lpo· 
tekli bulunan Boğazlçinde Ycnima· 
halle ı net Cedidlye eski 11, yeni 13 
sayılı gayri menkuıunnze 7.2.9U ta· 
rihlnde ehlivukuf tarafından 3500 Ura 
kıymet konulmU§ olup lkamctgft.hmı· 
zm meçhullyetine binaen l§bu vaziyet 
ve toKdirl kıymet raporlarının lstan· 
bul i<'ra ha.kimliği tarafından 30 gün 
milddetlc ııa.ncn lc'bliğinc karar veril. 
mi;ı olup işbu llı'uı tarihinden itibaren 
bir ay zarfmda konulan kıymete kaı-
§I bir diyeceğiniz varsa dafremlzln 

KAYIPLAR " 1 

I 

2194 Osman Durak adlı hüviyetimi 
zayi ettim. Yenisini aldığımdan eski• 
sinin kıymeti yoktur. (38270) 

• • • 
1/11/936 yılı Konya Gd. Kç. Z. Hr.1. 

okulundan atdığım phadetnamemi 
zayi ettim. Yenlslnl çıkaracağnrıdan 
c.skllıl.nln hUkmll yoktur. 

268 No. da, Mukayyet Sullh 
Kanwğlu. (SS!68) 

• * ~ 
940 eencm EylU!Uııde BüyUkadadA 

Bahkçi'I caddeııtnde Helvacı Halllln 
ardiyesinde ikametim esnaamda mes
k~r tarihte ardiye yanarak kendime 
alt nllfus tezkerem, aııker tezkerem 
yandığı gibi bu meyanda da 936 yılm· 
dan 940 yılına kAdar yol parası ~rdi
ğlme dair makbuzlar da yanmqtır. 

Bunlann yenisini alacağımdan bir 
kıymeti olmadtğmm muhterem gue
ten!Zle lltı.nrnı ııayğı ile dilerim. 

Bftyükadacla ~ BOkaftnda %4 
No.h kah\'ede Bati otlu Raalm 
l"rhnlll.. (&~'71) 

• • • 
Mlllga Sllleymııııl19 askerlik eube· 

siııden alnlll olduğum askeri terbfa 
tezk~remt zayi ettim. Yenleini c;ıka· 

racağmıcJan esldatnln hllkmll yoktur. -------------·il :l9/2572 No.lı dosya.ııma bildirmeniz 
Ankara Ca&k91 Z5 numarah 4Wdft 
Hı~;,1n 07.demlr. 131' dopmla BORSA 

- Ankara 21-3-941 -
•--"EKLER 

J Sterlin 
100 Oolar 
100 Frc. 
ıoo Liret 

6.20 
1%9.08%3 

100 l•viç~ Frc. 29.98 
100 fo1orln 

ı 00 Ka~1,mark 
ıoo 8'-Jp 
100 Orahml 0.09 
ıoo l..eva 

100 Çek KroDI• 
ı 00 Prçeta l 2.8.ı 
100 tlotl 
ıoo Penga 
100 l..ey 
ıoo Dinar 
100 Yen 
ıoo lın-H.: Kronu 
100 Ruble 

.\ ltın: 

S.lö2u 
80.90 
30.77 

%4,M 

- esham ve Tahvilat 

icra ve lflAa kanununun 103 OncU 
med~!ll makamına kalın olmak Uzcre 
ııa:nen tebliğ olunur. (35267) 

l"taııbul 3 JN'ft Noterine: 

Kocam müteveffa Ali Gözetllk'ln 
ldralnm~ olduğu lstanbulda Balıkpa. 
zarında. Elli bir No.lı Ternll:i§ Pazan 
Bakkaliye mağazasında mevcut olup 
varis olarak bana ve velAyetlm altın· 

da bulunan kUçOk eocuklanm Güner 
\'e UlkU Gözctılk'c intikal eden mal· 
larmda.n kısmı kUlfüıinl satarak borç· 
lıumı ödedığlmclen bakıye lr.alan mal· 
lan da mezkQr dUkktı.nın elyevm 
müsteciri AbdUlmectt ~nçoğlu'na 

br ' ·~ makbuzum mukabilinde satıp 
mt>zkiır dUkktı.ndan nllknmı tamamı-ıı 

ı-es:nl§ olduğumdan kt'yfiyetiıı Vakıt 

·eteslyle Utı.nmı dilerim. 

Adres: &;, oğlu Şlşll Kocamanııur 
ımkak Ko\'ur Ap. 5 No.lı daire
sinde mukim Mil.}1'111!eJ" Oen!:(lğhı 

1 ... ------·-... ,.. 

• * ~ 
555 numaralı Deniz motörUmün 

plAkasını zayi ettim. Karaya çektı. 
ğlm cihetle kaydını 11lldlreceğimden 

pllkanm htıkmn kalmadığmt llAn 
ediyorum. KAPREL j 

Beyotıu blrlM-1 11ulh tıukuk lllktm
llğitıdea: 

Elektrik idarealn!ıı, Be;yoğlunda 

Kumbaracı yokuJUnda Adflbey apl\l'" ı 

tımanı altında 8 ayılı dtlkklnda Mu. ı 
bittin Balo altyhlne açtığı daV&Din 
muhakemesi sonunda: Altın.ı§ dokuz 
Ura altmı,ı aeklz kuru§UD tabslline 
dair verilen 14/12/~0 tarlhll karann 
mUddel&leyhln JkametgA.tımm meçhu
l!yeU hasebiyle UAnen tebliğin~ karar 
verilmiş olduğwıda.n müddeti kanuni· 
yesi zarfmda itiraz veya temyiz et· 
meniz hUlaaal bUkQm makamına ka.. 
im olmak üzere llln olunur. (3li283' 

ınss .. ~ 5 lkramtyPll 19.95 

l l':r~:ınl %0.10 
"'" ıs • Erzurum iL 19.4ö 

Dr. K emôl Ouan 

1 
idrar yollan hastahl< 

iarı mütehassısı 

1 inhisarlar 

~------1941 lKRAMIYEL~ 
l adet 2000 ~; ~ 

T. iş Bankası 
941küçük 

•• 1000 • Sll"':" .. 

: : : : ::~ 
•• 230 • ::~ 

81! • 100 • ~ 
tWJ • 15() • .,, ,,,.. ~ 

1 asarruf Heaabl~n 

IKRAMtYE PLANI 

800 • 2lO • .,, .,,_, ı 

Ke§ideler: f şubat. 2 ısı ~ 
tos. 2\ lklnclteşriıl ıarUıJf 

5500 çltt kundura almacaktır. Kapalı zartla ek.ııiltınesl ~ 
tYI gUnU aaat 16 ff.a Kayaerfde a.ı;ked atm &ima kornJB~. 
tır. 'l'ahm.lıi bedeli 41,250 ura. ilk teminatı 3093 lira 75 1' 

ih&le aaaUnden bir a&&t eTVe! ka1umJ ~lkalartle teklif JJ1~f 
miayoaa vermeleri. Şarlnameal ft ev•tı tıer gün Ist;s.nbUl JJ.:J 
Ad&n&, Antep, Samaun, Kayaert., .Mke.ri aa':.ln abna koıni.SY~ (1' 

(201S9) 

• • • ,,;.J 
&herine tahmin edile tlaU 170 lnıru§ olan 10,000 ~ r4 

kapalı zarfla ekalltmeye konm\,:ftıır. !halem 24/3/941 P ~el' 
11.30 da Aııkat'&da K. \1. V. Ratm aıma komlayonunda ya~ 
minatJ 1276 Uratiır. Şartnameat koaılıl!yooda görillOr. Iıte 1',..,,-.-.. 
slkalariyle teklif mektuplanıu tb!.le aatlnden bir uat evvel 

1 
.,,, J 

melerl. ( 205 

• • • 
A&le& 

nClO Kıt yem torb&Sf· 
3:1()() Zincır yular sapL 
1500 K&Qe belleme.. 
3000 Ge hre. 

10 Tavıa halatı. 1~ 
Şaplı deri, halita, toka, sara<: fpl!t' 

Y•karda yazılı m11tumeler pazarukla aatm alınacaktır.~ 
gttnG aaat lf ten 17 ye kadar PmarbLl!arda askeri aatnı al-2(Jf6"" 
yapılacaktır. Taliplerin belll vakltlf> komlıyona gelmeleri· < 

V A K 1 T matb~a;! 
Kitap kısmwı genıd 

· d · ctıl tanzım e ıp açmı" 
Kitap, mecmua, gazete batar• 
Tabiler n.-m'"" rl,:'P;;; :.f ... r; llht• ....................... 
Bawa Gediklisi almıyor ~11 

1'1lrk ha\"a kurumu gedikli yuva.ııma gedı:ct namzedi şllf'~r1' ~ 
prtıan "re mllracaat uaulleri bakkmc.akt mut'easal ıauuıat 
DN 1t1beleriııde mevcuttur. rıııtı" 

Yun.)'& girmek fBUyenlertn bu!u1lCU<lan m2Jıallln hava J<U 
mtlracaatlan. (2062) 

Ek•lltme 
Lira Kr. ŞekU GllDU 

1 
lieJcıtlu l!ıt1klAI UIMldeeS No.. ~ı -------.. ----------------··----------111!!!!1 tJlll'l"a Pll-ıuı V•tö Obaayu 

cıtNSI 
Süpttrgoe büyük 
SQpftrge kllçllk 

Mllulan 
2000 Adet 

200 Adet 
78200 Adet 

Pazarlık 28.3.941 

Pazarlık 28.3.9.0. 

Kiralık kat 

V-ı• •' , ·,,, . , . 
fctFR 

ve odalar 

.... r. .. .,,.ıa~f 

1 lı•••~•""•m••~.:.: 41!Stı -= 

Sa~ibi: ASIM US 
Bac;ıldığı yer: VA KIT Mat1""11'1.81 

Umum neşriyatı idare eden: 
~ ....... 2 d .. '!;;. 

Fıçı mantan 153 A. Eksiltme 2.f.9'1 

I - NOmaneleri muci'IJinu )"llk&nda c!ruı ve mlkdarian yazılı 2 kıt.lem malzeme htza1~ 
usullerle ıatın afmacaktrr. 

n - Fıçı mnntarınm muhammen bedeli, muvakkat teminatı bl.7A9mda yazılıdır. 
m - Ekstttme ve pamrlrk ,.uunda yazılı gihı ve aa.atlerde KabatB.§ta Le\'a.zım 

deki Alım kom.18yonund& yapılacaktır. 
rv - NOmuneter ııözü ~ tut>Me glSritlebnh'. rf........ · 
V -1Bteklileriıı ekallbne -n pıuaüık ıçm t.a)'ia ~ ~ " ~e ~ 7,6 ~ 

.... ...._ ... •s=-~ 


