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11.gz ~iz H ariciy e Nazırının 

S araç oğluna çektiği 
hegecanlı veda telgraf z 

lif( 
A.ı,.~RA, l (A.A.) 

~Soğlu' ony Eden, 
Ya 8.§ağıdaki 

- Büyük Britanya Ha rich:e. Nazın . ~kse~_an~. 
Türkiyeyi terkederken Harıcıye Vekılı Şukru 
telgrafı çekmİ§tİr : 

lııgiı 

1 
l.? lla · · U rıcıye Nazırı 

p:~ristanın üç 0 Meşhur İngiliz . 
la gırmesı mebusunun s~~~rı 
hakkı d "Hitler IV!u .. sol~ıy~ ... 

E~ns ŞOkrü 83nıçoğlu 
Harici.re Vekili 

Al'lı~ARA 

TQrklycden aynlırken, ~ zatı· 
Allnlze ve sizin tavnssutunuzla. TUrkı .. 
ye R0ıdcumhunına, TUrk hUkQmeUne 
ve Türk mWcUne gerek Sır JQnh 
Dlll'c ve gerek batın kru'§I gösterilmiş 
olan V<' Türk ve İngiliz mllletlerfnl 
birbir.ne bağlryan derin dostluğu bu 
ka.da.r müheyyiç bir taıızda meydmıa 
koyan bllim.Ukabulden dolayı en hara
retll teşekkürlerimizi arutmek ts· 
terim. 
Y~nl Tilrklyede gl>rdüğtlm her §eY. 

bcn1m Ozerlmdo bllyilk bir tcmr bırak.. 
mııtır. Türk mmettnın birliği, ordu
nım aı.U durumu, Ankaranxn kendisi.· 
ne hn5 güzcllllderl ve bilhassa Lııtlka 
bal lçın kurmakla meşsul bUtiln mil. 
tetln fedakArlık hisleri bu rneynnda· 
dlr. Atatürkiln ccyylt düşUncelcri. 
Reisicumhur :tnısntınnn ilhnmkAr l(!r. 

ı'eıd, her aaha<la rıcrnc 
tedl.t'. 

Bllyilk Brltanya, TOrldye;t kcnt!l 
dostu ve mllttcflkl hissetmekle JftJ. 
bar duyar. F..:OEN 

Avustralya ile ticare
timiz inkişaf ediyor 

Almanvava 425 
1 ıiraııx tülün, rakı , 
· anason aönder. ldı 

Avustralya, Finlandiya, Portekiz 
vo Almanya ile ticaret mUnase_ 
betleriıniz, na.zan d.Jkkati celbede
cclt bir intizamla muayyen seyrini 
takip etmektedirler •• 

Fazla olarak Avustralya ile olnn 
ticari vaziyetimizin son zarnn.nlar
da birdenbire inkişaf ettiği görUl _ 
mcğe başlamıştır. HUkfUnct, bir 
müddet evvel, Avust.ralyadan deri 
ve kösele getirtmek üzere alaka -
darlara akriditif tahsis etmişti. 
Bundan başka 8 bin adet otomobil 
ıtıst.iği get!rtmek üzere temaslara 

Bulgaristana 

Ultimatom 
verdıği 

doğru değil 
Londra, 1 (A.A..) - Rôyter: 
Londrn 1"eSDl1 mahflllerl, Ingntc 

renin Sofya elçisinin bu sabah Buı.. 
gıır hükflmeUne bir uıumatum ver. 
uığl hakkında It.alyan Ajansı tara· 
Cıtıdan verilen haberin a.sıl8ıZ oldu. 
ğunu bildirmektedir. 

lTALYAN AIA.."'llSININ geçilmiştir. Avustrnlyadan demir 
de getirtileceği öğrenilmiştir. TELGRAFI 
Londradald ticaret mUmessilimiz, Blllirct. ı (A.A.) - Stc!anl Ajan. 

nlakadarlarla temasa geçmiştir. ı sı blldlrlyor: 
Bu ithalata mukabil Avustral • Öğl'f'nlldlğtnc göre, Sofyadakl hı 

yaya halt, zeytinyağı, sigara, kuru gll!z elçlst bu sabah Bulgar hUk~ 
meyva ve palamut hu!Asası ihrnç metine bir uıumatum vererek, Bul 
edebileceğim.iz anlaşılmıştır. • ' ~arıstan lnglltere tarafmd1n ileri 

F.inllndivaya dün tütnn satılmış ~rlllen şartlan reddettiği takdirde 
trr. TUrldye ile FinlindiYa arasın. 1ngiıterenfn keııdialnJ bu memleket• 
da geçen aylar ~in Ankarada ıc harp ballnde addedeceğtnl bildir· 
~lanan ticaret muahedesinin 3 aıJştır. 
Uncn maddesine tevfikan Finlluı - j ,_ __ _..,....,..,.,,_,...,.,.....,......,...,....,.. 

(Devamı ..S üncı1d1.) 
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Bul 
Kendi talepleri 

üzer•ne 

üç 
gir 

a 

Paktı ~7 

Bulgar baş el ıll 
dıyor kı: 

1 - Komşu memle
ketlerle mualıedelcri· 
mize sadık kalacağız 

2 - Sovyet Rus"a ile 
dostluğumuza d~vam 
edeceğiz. 

3 - Mihverin azası 
sıf atile Avrupada mÜs· 
takar bir sulhe hizmet 
edeceğiz .. 

Bulgar·s ana 
A:man as~\eri 

girrn's mı? 
HITLl:.ıc ..,, ... ANADA 

(l'azısı 4 Ü'l<üde 

~ n a kurtarmak ıçın gırdıgı 
rıı:~._~~: ASI/'f'1 US harbe pişman olacaktır!' 
~: ı ıs Londra, 1 ( A.A.) - Parla

~~d 1941 <&mu_ mento 37.3.Smdan Vernon Bart
,, lıJı; en ~lcfonlı:ı.) _ lett dün gece radyod~ Balkan
~ utıu il ~klennıtyen bir }ardaki vaziyeti tahlil ederken 

ingiliz gazmeleri 
ne diyor? 

Yeni 
Ekmek 

Büyük rağ
bet gördü 

Türk elişleri muvaffar~iyeti 

\1~~~kei \ ıı. girdi. Dün şöyle demiştir: . 
)\ ~~' gid e llariclye Na· Son iki ay jyinde lngilt~ 1?-a· 

"t>ıtt.::~ oıa0°ik 'bıba. e\"\'el reket te.~bbüsünü Hitlenn el~
ıı.:.~ı0 bi ~n, İtalyan, den almıştır. ~neral Vavel ılc 

~"-il • r ktc ba p::ı1rtı müteveffa General Metaksas, 
~~'~ı l\n Bitleri Balkanlarda bir sefer te-
l'~ bı,. a.cı ~ Türkiye şebbUsünde bulunmıya mecb~ 
llt~ ~aPınış ~ teca, Uz <lek- etmişlerdir. Birkaç ay ~cl Hıt

lııı:.'..tııa a bir r n ba nıemle.. ler böyle bir harpten ıctmap ~ 
t. ~· tna1ıi~ladan sonra debileceğini kuvvetle ÜJ!li~ .~-

4\..:" "- • ohtıası l;tte btr ve- yordu. Vakıa Hitlcr Selanık ~ 
Iİ~ '4 ~ nY°and Ob"l'Q 1J her rine bir taarruz yapmayı ı~: 

'.l\t\ı 'ıror k rrnıı hr. yordu. Fakat bumm için şu ıkı 
)'~ lfart '1, Bulgar se- neticeden birinin tahakkuk ede-

~fta beıtıal'aı cl)>e Vekili ne cefuden emin olmak istiyor-
b.._blilcfu:ne~on11 imzalar_ du~ (Devamı 2 ncidlı) 
,~. Uclil pakta 
~~bu ~i bulunu· 
~r ~ iiıcrinac Ukid 

}h,:'tı. '-IiyllıtJa Sıkt rnfü.a -

· -~~ 0~0• lılcğer bu 
k~t ~ ~ınas/lonıatık \'e.. 

·~~~e beld için en mu. 
'hııd ?o;llıırı~ornıu • lngi-

' ığı en'fn Anl<a 'tt ' flllPe~ ~u pakt~ 
~ ıl 3'aıııJtn1.,. dıplomn.tik 
~ e,'lett ,...1r. 

"-:'totf:ıı~ -~ lıulgarista· 
1 ~ il hllil orıa ne Ynpmn.k 
~~ ~larda Fnknt dü· 
~~-turıınen Stunimi bir 
~~-J~nı tına \c her tur. 
1\-"tt :ıııeı de~ lctinap (•t-

lij -~ tıJı;-arbıta lam Yonla 1-
"" b l nnı bu pnktı 

~il :~lllnnk ls~ığlnl 
~ ~ "iicuk 0~ Zira Bul. 

~~"1ıtıUh~ d 'lot ldn 
~.~.1'. de Si:Ue!<, harbe 
tııiı' ~q"· ego namzet 
~111 lıa; tllg,ıista 
~ ~ 'totü n bıddı,at~n 

~~1111uhüt1.ın f(~~ek bir Pıı.k
lııı tıı ' getı~ı etil netioo· 
bıı~? \lllJ)eUnı U 'e bu ne.. 
~~ o~sa ıcrinc al 

~~~~ltlb.alcnııl nulgnrlstan~ 
~ ~ ?onunu: lıın .~l& An. 

lt 'le Ukuınlert 
:'•dır? l;ibt bir kayrt 

' aıııc b 
l'tı 11 h 
<l ~ fl trı a 1. tısııst.a tte 
o J\rıı.a 'Utı:tt mev • (ne:: deklfıra • 

m.ı 2 ncidcJ 

Taymis'in 
makalesi 

Eden Yunanistan 
şeflerzyle görüşecek 

Londra 1 (A.A.) - Taymis ga 
zetesinin 'diplomatik muhabiri y11-
zıJ or: 

İngiliz ve Türkler açık bir su-
rette müttefik olarak mülaki ol -
muşlardrr Mevmbahs olan ıncsele 
çok sarihti.. Almanlnr, Bul~ta: 
nı işgal ettikten sonra Ege ~en~ 
kenarlarına indikleri ve Selanige 
kadar ilerledikleri takdirde Tilr
kiye bu hareketten Yunanistanda.n 
daha az müteessir olaeıı.k değildir. 
Çanakkale de:rhııl tehdit altına ~u· 
şe>cı.-ktir •• Alınanlar o zaman tngı -
Jizlmn Uza:kşarkla geçitlerini kes
mnğc tesebbUs edeceklerdir. Bun
dan başk!l, Musoliniyi nğrr sure: 
vurmalı: ve na.zi tehditlerine ku 
asmamak suretile mnttcfikler için 
bircok şevlı>r yanmış olan Yunan
lılar bu çetin ]mı mücadele ayla : 
rmcb.n sonrn geniş bir n<:ık cP;phe. 
ve malik olacak1ardır. Basıretli 
Yug~lavya dostlarından tecrit c : 
dilmis bir vaziyette knlacalttl!'. Bü 
tnn bu sC'bepler dolaynıile, halle -
dile<-ek ilk :rneselerıtn §tl mesc>le 
olduğu aşikardır.. Ve Ankarada 
bunu biıt mr olar~'lt tutınnktndrr: 

fJJJ:!ıp;R>t--! ~ 

Londra, 1 ( .A.A.) - Ankara
da tetkik etlil~ ~tün meseleler 
Uzcrinde iki hükfunct arasında 
tam bir mutabakat g?:u1dü~e 
dair neşredilen tngılız - Türk 
tebliği, matbuat tarafından h~
kiki bir tesanüdün h~ra.ı:ctfı b.ır 
tezahürü olarak telakkı edıl· 
ınektedir. . ·r 

Bu tebliğ İngiliz - Türk ıttıw a-
kmm çürük ibir anlaşma oldugu· 
nu iddia eden düşman propagan· 
da.sının işini bozmakla .~almıya
cak, aynı 7.(lIIlanda, İngılız dava-

daha 
ucuzlatılacak 

Yeni tip ekmek dün sabahtan 
itibaren satışa çıkmıştır. Ekmek 
hafif esmer ve lezzetlidir . Fırın· 
Jarda hazırlanma vaziyetini tet· 
kik etmek üzere dün sabahtan 
itibaren belediye reis muavini ve muvaffak bir manzarayı 

Dütı Beyoğl ı 
Ak§am Kız Sanat 

~ mektebi sipun 
e atclyesınin k1.ş 

mevsiminde7d m«? 
saisinı göst ren 
el isleri sc rnıçi ve 
Def ileri lT ali 
Bcl.edive Reisimiz 
Dr. l(tr<lar'ıtı da 
1ıuzuriyle muvaf
faluy · ı. '''l1)t1Tııt~ 
tır. Yandaki ro
sim mekterıte 11a
pılmt~ ve m ı,t 
talebcsinın u ....... 
rinde olarak tr8"' 
hir ed~lerı el
biselerden çe§itl 

göstcrmcl:tcdir. 

sınnı bütün dostlarına. cesaret 
verecek ve .Alman planlan~ ta
hak'lrukunu güçleştirecekt1r. 

Gazeteler Ankarada kararlaş
tınlan h~ları gizli tutmak 
lüzUınUilU teslim etmekle be~
ber Türk _ İngiliz görüşme}e~ı-

LOtfi Aksoyun ba.ctkanhgı altm- -----------------------
da on kişilik bir belediye zabıta p, e v e z e 

. b"lhassa Almanların Selanık 
nın ı . . 1 ak 
üzerine inmelenne mana oıac . 
tedbirler etrafında cereyan et_!ı
w• i gizlemekte fayda olmadıgı
gın yazmaktadırlar. Filhakik~ 
~manların böyle bir harck~t! 
tngiliz ve yun~ me_nf aatlenn! 
od w kadar Turklenn hayatı 
~atıerini de tehdit etmek

:cıir Garet.PJer. düşman, Bal
k ı~rı askeri bir harekete te
a~büS ettii!i takdirde Jngiltere-

şc (Devamı 4 üncüde) 

heyeti. fırmlan kontrol etmiye 
başlamtşlardıl'. Dün yapılan tef- K / 
tişlerde ekmeğin pişkin ve nor- o r u 
mal yapıldığı neticesine vanl· 

m~~r taraftan ekmeğin fiya- F l o ı in a 'g ı 
tını 10 - 20 para daha ucuzlat-
ma çareleri de aranmakta.dl?'. Bombardımana 

Çuvallardan 96 yerine de 98 
ekmek çıkarılması muhtemeldir. teşeb j u·· s etten 

Unlarm muayyen tipe göre U 
hazırlanması için değirmenleri 
sıkı surette kontrol edilecektir. ıtal yan 

(DPUrrmı ~ Oncıide) 

N~~sıt~ia~·; "biiötterıne Veremle 
Mücadele pulları yapıştırılacak 

tayyareleri 
Ger~ püs?<ür:üldü 
AUnıs, 1 (A.A.) - Yunan ı:>rduları 

ba§kumandanlığı tarafmdan 28 guba~ 

V
EREMLE MUcadele CcmiycU yillık toplantısını dün 6ğleden BODra 11 a~ı ncaredilcn 125 numsmlı tts 
cağtıloğlu Etibba Odasında yapmtııtır. Blr senelik faaliyet raponı mi tebı.ğ: 

k b ı edil-Mır Blllllmm yeni idare heyeU seçim! yapılın!§, eski MuvatfaklyetU bir me\'Zll 'l&rckl't 
okunmuş, a u • ...,..- • 

he eti ibka edilınişUr. Azala.ıdıuı bir{nin lı!Wa.sı üzerine yerine Fahir neticesinde düşman. tşgaJ ettl.ğı a.evz: 
idare y _,_ dil 

1 
tir terden tardedllıni§tlr. Bir mtktaı esi: 

İpekçi tay.., e m § • 
Yeni yıl bUtçelerl de tetkik ediJm4ı, Ermk8y Sanatoryomunun yıllık almnu~ur. Düşmanın tanktar•o vaptt 

. 
88 

ura. cemiyetin umumi b1.ltçesl ise 73 bin 436 llm olarak ğı taarruz geri pUrkUltUlmUş ve b1: 
b1.lt:çes1 102 bm tank tahrip edllml§Ur. 
kabul cdilıni§Ur. • 

Bu sene KaslMpa§ll. Beykoz ve UskUdarda yeni dlspanSerlcr açtlacak. 
tır Cemi et yeni bir gelir kayıuığı temin etmek 11zere 60 bin llralık pul u 

• , __ Y ...,.. Dl"'er tarn!tan MUnaltal~t VekAletl bUt1ln nakll vasıtalıı. 
tıp c;ı .... rm.~~r. t> 
rmda veremle ::Milcııdele CemlyeUnc alt pull:ın yapıştırmaya karar vermlJtlr. -· ---

lngi!!z tayyareleri, dUşma.nrr: büyük 
bir bsva kuvvewe yaptıklan ':!luhare 
be netccsinde bir tek tayyare Kaybet 
m"edcn 30 dan fazla lt.alyan tayyaresı 
n1 tallrlbo muvaffak olm~lardır. 

Atlna. ı (A.A.) - Umumi emnfvN 
nezareti tarafından U §tıbat <U<e mı 
ncııred11cn resmi tctıl ıt.:1 ... c!U~nıOlD ta 
yarelerlr.iıı Prevezeyl bomb:ırJ;,.,.,an 
derek sivil ahaliden blrkac: ki:,! 11 e
sir buh:nan birkac: Italyan a Kerlni .. 
yarala:unasına sebcb olcıukıar, b d1 
rilmektedır. 

Kortu \'C Florlna mıntakalıı"'TT:ı da 
bomba"ar atılmış ise de nUfu'lÇ& za
yla.t ve basar yoktur. 

• * • 
Atlna, 1 (A.A.) - Atine radymm 

dUn ak~'lm matbuat nezaretln1ıı tuıre
kfıt cakkındakı tebllğtnı n~retmıştir 

Bu tc1ııığdc bilha.ı!s8 şöyle deııUmck 

tedir: 
Yunanlılar AmavuUuk ~phc±ıi!l 

bir ltısmıncla ltalyanıann ı;ece vapu: 
ıan mt mukabiı hUcumu tard tın!= er 
dlr. Mı.tıarebe meyaanmcıa lt.aı~anl 

birçok blU ve ~anılı bırakmı~lardıı 

Aynı nııntakacıa bUcuma ko. • .tan ik 
ltaıyan tankına tank dafl top arı tal"I!. 

fmdao tsabctler kaydetmiştir Ctdd 
eurett'! basara uğrıyan bu tan ıar g 
n aonmck mecbuııyetinde kAım tar
dır. 

Muhtel!! noktalarda Yunan devrlj'(' 
h!lrekeUcri muvaffakiyeW GJ!Ucelcr 
vermi§Ur. Yunan topc:usu ltaıyaı: mev 
zıtel"inl faBtla81% bir SUrt!tte bombardl' 
mana devam ederek ınUhlıb tıa.ııarls.r 
ika etmektedir. 

Wevtam1 ! iiMcü.d!) 
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t I ingiliz mebusunun·. 
,.... ____________ __.--~ 

. a yo aze esı . _ sözıert 
Bulgarlar içli 
pakta girdiler 

(lkı§ tarafı l incide) 

1 - frak petrollerine ve Hin 
distan servetlerine kavuşmak, 

2 - Şarkt Akdeni1.den lngilu. 
kontrolünü kaldırmak. B ulgaristan'm üçlü pakta 

iştiraki bugün resmen 
tuldirilmıştır. Bulgar Sobranya- Lakın bu ikı ümidin tabak· 
emm içtimaından sonra Bulgar lruk edebileceğine dair hiç bır e
Ba.,vekiJi Bay Filof tayya98 ile mare görülmüyordu. Musolin•· 
Viyanaya hareket etmiş ve bura· nin Yunanistana yaptığı tecavilı 
da U~ta pakta iştirak vesikası lngiltereye, .Alınanlann Selanik· 
mza edıl.miştri. Paktın imzasm· ten istifadelerine mani olabile· 

dan sonra Alman Hariciye Na· cek kıymette üsler temi etmış 
mı dün Rlbbentrop tarafmdan bulunmaktadır. General Vavol 
hır nutuk irat edilmiş ve buna Orta Şarkta bugtlıı lta.lyanlara 
Filof tarafından cevap v~lmiş- karşı adetçe ve tecrübe bakımın· 

r . Bilıyoruz kı Almanya bu üç- dan kuvvetli bir orduya malik 
u pakta İspanya, Fransa ve Yu- tir. Bu kad&r cesaretle harp e
oslıı.vyayı da iştirak ettirmek den Yunanhlann nazilere karşı 

mi§, fakat buna muvaffak o- daha u bir oeearetle harp ede
a.mamıştı. Macaristan ve Ro- ceklerini düsUnmek ic;in hiç. biı. 
manyadan sonra UçlU pakta iş-" .86bep yoktur. TUrkiyenin d~ 
tira.k eden Bulgaristan gibı kU· zamanı gelince, Yunanistandarı 
cUk devletlenn bu pakta iştirak· daha az bir cesretle dövil.'iecc· 
lerınden umdukları istifade tet- ğini gösteren bir alamet vok-
ı<ike ~yandır. tur. 

Fılof söylediği nutukta Bul· Türklerm Eden'c karşı g66ter. 
garistanın ko?l'l.§Ulariyle sulh dikleri hUsnUkabul müttefiklere 
mün;ısePeUerinin devam ede-ce- besledikleri sempatinin bariz 
ğiru ve bunun bir esas olduğunu bir delilidir. 
beyan etmesine rağ;oıen pakta 
gıriş keyfiyeti bilhassa Yugos- Banıett söZlerini §Öyle bitir-
avyada iyi karşılanmamı§. bu miştir: 
sırada Budapeştede bulunan Bitler, Mu.sollniyl kurtarmak 
Yugoslavya Hariciye Nazın te- için "öyle bir harbe girmek Uze. 
maslarını alellcele bitirerek redir ki. bilfilıare bundan son 
derhal Yu&:_osla':Yaya ~önmU§'" de.rece pifman olacaktır. 
tür. Kısa bır mllzakereyı mütea-
kip Yugoslavyanm 700.000 kişi· 
yı silah altına aıdıft IK>yten· 1 T J Jllllıln ma'kalesl 
mekı.edir. 

* * * Müttefikler Bulgaristan Uzerine . 

Balkanlar 15Ulhuyla yakından 
alAkadar olan Türkiye bu vazi· 
yetleri ehemmiyetli bir şekilde 
tetkik ve taldp etmektedir. Sov
yet Rusyanın da bu ~irakten 
memnun olmadığı zannedilmek· 
tedir. Ma1Qmdur ki Kral Borisin 
Almanyayı ziyaretmden sorra 
Sovyet RU$ya Bul:arlan dti§
Ulkleri sevdadan vazgeçinniye 
c;alışmıştı. • 

ITALYA M•MNUN! 

Bulgarların üçlü pakta flf;i· 
raklerınden en ziyade memn.:m 
olan memleket İtalyadır. Faşist 
hü.kQ:peti bu iştirakin efkln u· 
muıtilye üzerınde iyf tesir yapa
ca!hn!1 kuwei maneviyeyi yük-
&elteceğini ümit etmektedir. • 

Buna rağmen İr~ilizlerin Lib
ya harekatı muntazaman inkl
p.f etmektedir. Almanların Lib
yaya kuvvet scvkettikleri şayia
ı teyylit etmedi. Bu nevi ha· 

rckat.-rn. asl:eri btr Sir olarak kal
ması JAzımgelirken tn~ilizler bu· 
nun bir hakikat olmadı~ açık
ça ilan ettiler. İt.ayada timdi 
yeni bir korku bütün dehşetiyle 
hükUm. sürmektedir: Trablu.s
garbm da İngilizler tarafındaı:i 
ışgali keyfiyeti .... 

fngillz kuvvetleri ltalyanlarm 
mukavemetlerini kırarak Kere
ne • Asmara arasındaki hattı 
kesmişlerdir. Buradaki İtalyan 
kuvvetlerinin pek fena bir vazi. 
31ete dllştUkleri muhakkaktır. 1· 
talyan Somalisindeki harekat 
da muntazaman inkipf etmekte
dir. 
ARNAVUTLUK HARBKATI 

Son zamanlarda Almanların 

vlld olacak bir Alman fnlşlnl nasıl 
ka'"'ılıyae&klarl Türk • lngil~ an. 
Jnşnuurndan 80ıtre. Eden, mlltem • 
mim görüşmeler ic;ln Yunan eeflc 
rlne mUJfıkf olacaktır. Bu müddet 
zarfmda Türkler Çanak.kaleye kar 
şı Romanva cihetinden denlzderı 
mevcut tehlikeyi tamamen mfidrf.k 
bulunmaktadırlar. 

Pe,tede llalaaaa 
Y ugoalav nazırı 

Belgrada dönüyor 
Budape,t.e, l (A.A.) -D. N. B. 

e.jauı bllc:Urlyor :-. . 
Yugoslav Hariciye Namı Cincar 

Markoviç, Baovekil Telekiyi ziyaret 
etın13tir. Yuıo;ılav nazın b:u gece 
yamı Budapeoteae.n barek!t ede • 
cektlr. 

dört motörlU yeni tayyareleri 
faaliyet mevkiine getirdikleri 
maltiındur. İngilizler de "Sbort 
Stirling" tipinde olan dört mo
törlü vıe milkemmel silA.hlarla 
mücehhez tayyareleri .Arnavut
luk harekitma sevkctmişlcrdir. 
Bu tip tayyareler malt'.'\m oldu· 
ğu Uııere garp cephesinde ve bil· 
bassa Libya hare.katında bilyük 
muvaffakıyetler elde etmiş!erdi. 
Aynı muvaffakıyeti Arnavutluk· 
ta da göstermişlerdir. Dört gi1n 
evvel (Avlonya) tayyare mey
danına va.ki hücumda hiç bir ha· 
sara uğramadan 26 f talvan tay
yaresi dll,UrmU§ler ve 9 İtalyan 
tayyareabıi de istifade edilemi
yecek derecede huara uğrat
mJilardır. 

Birinci Meclis ....... H ··o~ 

nasıl ve nelerle uğraştı ? 
·······o··e+·e·················e··········o···o·····e··+·e·+++•··e·e•++Awt 

içki yasağı teklifinın geçirdiği safhalar 
. Besim A~ alay_ haddi ,er!lnla ıcap:aruu a11ıatmcL .. 

- Başı dünkü 81lyuuwla -
Refik Şevket esuen hAkimlerin 

takdir salfı.hiyetinl artt:nruık fik -
rindPdir; bu kanaatini teşrih etti : 

- Şimdiye kadar bAJ:ul ettiğim 
tcorUbelere nazaran anederim kJ, 
t:lkimle re, ne kadar çok saJAhiyet 
"erilirse, her blıkim muhakeme e~ 
iği zatın ahvali lı;Umalyesine gö. 
re ceza vermekte muhtar bıralu • 
ı.rsa o kndar mutid olur. İnsanlar 
18.l'du ki, yaln·z yan gözle bak· 
naktan müteessir olur. tıuzuru hA· 
ime ~elmekle ağlar .. Fakat insan 

,.ar ki. 80 sopa değil, 380 sopayı 
1er gün yese derüli knlQlla.şır, ar. 
rk müteessir olmaz. Hnlbu.ki o 80 
ınpa ile mllte essir olonıyan adama 
10 lira ceza ver.mek matlüp olan 

·wdRvı daha cok tevlit eder. 
Hakim, değn~k e.tmıya lllzum 

•ördüğü zatı da muayene cttlrme
'i, heveti fc nnive t C'hlike ı;:öst.erir. 

ıe hMka ceza tatbik etmelidir. 
Refik Şevketin sözleri beklediği 

·esili hiıml etmiı:ı ~örfinilvordu (ta
"'ammUIU niflbetinde dQnilsin!) dl· 
vcnler old•J. Mru:hnr (Aydın) da 
'''llf fikirdeydi 

Kllrsüve gelen Basri (Balıkesir) 
':tem (baddl ı. hem (şer1) yi mu· 
'ıa!au ta.rafta.nvdı; ona. göre, 
' oıer't) kavdlnfn vücudu· hem ll·hh1 
<ıbva.Jfn f?~M.SnUnde tutulacağının, 
hem yurula<'.ak kıunçı veva dey. 
'le~ ~ne suretle vurulmak icap ed: 
ceP.inln bir ifadeırlvctf . Tesir nokta.~ 
cımdan da bu t.Abfr kalmalrvdı. 
~Mri Bey madde··e memurlar bak
'tmda bir fıkra. ilAvesl tPkJfflerlne 
ı .. tf.,.,.k Pdfvör. ••memurlar halka 

Karadeniz Liselilerinin 
toplanbsı 

Karadeniz liselerinden yeti· 
şe.tı]er cemiyeti. yeni çalı~ma se
nesine girerken fahri ve asli a· 
zasiy,le dUn gece :'aksinı Dağcı
lık klüblinde bir çaylı tonlantı 
tt'.rtip. etmiştir. 

• Şıtfilj~~R.l.Um~ siJ_nnla.n· 
rup d~ dıt"\ etır l>Ulunduğu bu 
toplantı~ ÇQk- ne§eli geçmiş. • geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Halkevleri balosu 
, Haİkevleri baloeu dün Taksim 
GazinQsu saloıılarmda verihn.iştir. 
'B4yUk vo seçme bir davetli ka la _ 
balığının fıııtira k ttiği balo, çok 
parlak olınuş, senenin en gfizide 
toplantılarından bjrinl teşldJ e~ 

mlştlr. Eğlence sabaha kadar de • 
vam etmlR, herkes son derece mem 
nun olarak ayrılmıııtrr. 

Mesut bir evlenme 
Belkıs Vergin ile lktısadi Yü· 

rüyüş mecmuası sahibi Aslan 
Tufan Yazman'ın evlenme tören· 
len dün gece Tokatliyan salo
nunda yapılmış ve birçok seçk •• ı 
simalar hazır bulunarak yeni 
yuvayı kutlamıştır. 

Gazetemiz de kendilerine ca.a
det temenni eder. 

BESiM ATALAY BBJ,.. 

imtisal nümunesi olmahdır kanu • 
nu kendi nefislerinde tatbik etme
lidir. Bu kanun ne;,redilfilği tarlb_ 
ten itibren tam bir mUslUman me
mur ol•foldarmı bUtDn kainata. g&.. 

Halic 
sirk eti 

Münakalat Vekaletine 
devrolunuyor 

Münakalat Vek8.leti Haliç şir
ketini devralmıya karar vermi§ 
ve bu hususta belediye ile temas
lara başlamıştır. 

Halicin b! lcdiyeye 128 bin li
rava devredilmiş, bor<':U ~rdtt'. 
Borç belediyenin MUnakalAt Ve
kAJetinden istemesi amı edil
mektedir. Belediye bu teklifi ka· 
bul etmemiştir. 

fbtilif tetkik edilmektedir. 

termelidir" diyordu. 
Bu son cUmle, 1zmlt mebusu 

Hamdi Nam·k Beyin itirazını da
vet ett.1. Hamdi Namık Bı?y Basri 
Beyiıı edasında hizmet eden me. 
murlaım tam mtıslüman olmadık· 
lan lthammı mündemJç bulmu,, 
bundan da - ya fazla hassasiyetle, 
ya dalgınlıkla • memurle.rnnızın 

muhaJif mefbumda hırJstiyan ga • 
yılarak hakarete uğre.tJld·ğma hUk 
metmişti ı 

- ~özünüzü geri alınız. hıristl
yan memur yolttur! 

Diye bağlrdı. Toklif tara.ftarlım 
tekilli çıkarıncaya hdıır J1ıel!ele 
çıkarmaktan kaçmıyorlar, tıö .. lencn 
bu kabil sözleri i~in iqin müzake • 
re~1 sAkteye uğratmak mala!adma 
veriyorlardı. Bir ynrden bir ses 
ç·kmadı. Kilrsüye Besim Atalay 
geldi 

Besim Ata.le.y: "İn.san karşısm· 
daki dU,.manm kuvvetini ve mu • 
kavem~tinin derecesini fyfr,e tak
dir ederek ona karşı kendi muka. 
vemetini techlt ederse muvaffak 
olur." dive başladı: 

- Müs1dnı.tJ men'e uğraşıyo • 
nız.. Pek do~ bir karar. BilemPm 
kJ hakkm~ gelecek mJytz? Bu 
pek bUyük dilemandır: Bizim kal. 
bimlie kadar girmi~: meyivle. ınuğ 
beç~e!iyle, sA~riyle. ttalı.b!l!fvle, 
sA.kiysly1e edeblvatrmıza kadar 
girmlŞ. Bu dllısm~nm hakkından 
gelinmek için daha clddf, daha e
se.ıılı dilftht.mek icap eder. 

HAD Dl ŞER1 NE V AKIT 
LAZIMDJB? 

Haddi ıer'i meselesine gelince: 
Biz kanun yap-yorsak bu tabire IU. 
zum yoktur. Ahklmı fıkhfyeyf ta~ 
bik edeceksek o va.kıt llzmıgellr. 
(kanundur sesleri) Kanun ise 
haddi §er1ye lntum yoktur. Fıkıh 
kita.planndan size f1llll&n okuya.. 
yım: Ztınmı, sably, dflsfz, mUkreh. 
muztar, ma'tuh, mukıym-f darUl· 
kilfr, meçnun,_ Bunlar he.kkmda 

• • • haddi §er'i 11ıimgelmcs.. E~er ra-
Peynır fiyatlan yenıden liıya su kaf.ıl-nıe.. SUft! fazla olur. 
~ ' te:sTiit ediliyor 1 

sa haı!dl )er"'t'f!zrmg~hnez; meğer 
- p k d 1 k k • ki aa.rbo~n ağmıda. koku ota! Mu-

. era en e o ar~ 8.§ar pey. hakeme zamanmda.. hA.kfm "oğ_ 
nin satan esnaf beledlyey~ mU· Ium bir defa "huh" de bakayım 
racaa.tta bulunarak topta.n<:11ar de~lye ! Ya bir oey v~. onu yu: 
67 kuruşa olan kaşa,. neynin ~i- tar da gellrie ?.. Sonra bir yerde 
yatlarını 81) e <-tkardıklannı bıl· earhoş bulunsa 0 ı:ırho tuğunu ik
direrck şikayette bulunmuşlar - rar etmedikçe de haddi ~er'i 1Azmı· 
dtr. ,. . . gelmlyor: Sarhoş yeri, göğU, ka. 

BeJP .-1ve pevnır fıyatlarmı ye- dmı erkeği tefrik etmiyecek dere
ni den tesbit etmiye başlıunıştır. ced~ olursa he.ddf şer1 lizmıgeli • 

Ne Demeli? 
Sırrı Bcllloğlu muhakemcsin.in 

~zil yapılmasına karar verJlmlg, 
Ge.zetelerfmfzin onda sekizi (baft) 
yapılmasına karar verildiğini yaı
dıle.r .• 
MAnasuıda z:errece fark Olmıyan 

bu Dd k elimenin lld~l tUrkçe a
sıldan olsa bile kanunun kabul et
ti~ kelfme,1 tercih etmek IAz-m· 
dil'. Hususile kanunun tercih 
~tfği bu kelime hepimizin, her u· 
man kull:ındır.mtt?: kelime... Mak. 
sad""'TY- bir misal göstermektir. 

(Hafi) dememeli, (gizli) demeli. 

yor. Bu adamm ye.nmda müskirat· 
tan bir şey "hu unsa o adam hak -
kında haddi şer'f lAzmıgelmlyor. 

Allah bize daima (y088lr!) diye 
buyuruyor; bunun için ceza 20 
değnekten 80 değneğe kadar de • 
meli İnSanlar:n bazısı zayxt', bazı.. 
aı kavidir. 

Yalııız Besfnı Atalay da. memur
lar hakkında efddetli davranmak 
fikrindeydi: 

- Msmurlar hakkında, diğer 
eshü ve zevat hikkmda daha !Jl'!. 
dit da.vnnmA!ı ki. bu dil$ma.nımız 
lı&kikaten kavidir, bunlarla mUca
iele boynumuz:u.n borcudur, diyor-
du.. (Dıı.Jıa \'llJ') 

Ş~hzıı.de sırme.lnra mil8tağrak bir ata b1nınie, alUn 

ve kııabd.aıı i3lemell kırmı.ıı renkte elb.şe gfyınl§tl Ba
iUlrla ik1 siyo.h sorguçlu bir kavuk ta§:yor, elinue de çe
lik saplı billflrdan bir topu.ı tutu)'Ordu. Billür topuz el

mas gibi Ura§ edllereır.,. iflenmif ve etrafı altınla aü&. 
lenmişti. Şehzaden!n be~de de çok JuyınetJi ~larla ve 
mUcevherlerle sllalcnm~ bir kılıç vardı. Alayııı orta· 
Elllda ve at ilstUnde ilerliyen eetıudenin at kulağında 
gayet yüksek kıymette tek yakuttan bir kllpe parlı
yordu. 

;--- ôÇô l'JCÔ 

Jutfan/f{tJbmf!ılinı 
sanne!DöğtJn ö 

lar içinde dokuz fil, on yedi anılan, on dokuz pars, yirmi 

iki at, yinnl bir deve, dört zürafa, dokuz deniz perisi, 
yirmi be§ doğan, on bit keklik, sekiz turna, sekiz ördekle 
birlikte ufak tefek daha birçok trul..~uat vard:. Biliılen. 

mig hayvanlnr · sırtrııda ve bir kervan halinde getirilen 
bu ısekerle:mcler o gl1n kimilen dllğlln halkma oracıkta 
dağıtıJmış ve her biri birer ku~ veya hayvanı tanzir f'..<ien 

her şekerlemenin he.Ik tara.fmdan sevinç ve istekle ıca· 
pı1'ılmasuıdarı hMıl olan Blirekli neşe ve ıetareU b:ı.zı 

canbazltırtn meydanda g~sterdikleri hünerlerin seyri ta_ 

mıımlam·ıtt. ~un1ar, meydandaki dikllltaşln bilhasu rlk
z~dllen yağlı direkler Ozerlııde eğlendirici hareketler 

!faz.an . H. U. l 

6-
Bu alayla blrlJltte eaJd e&r)'dan dört tane de nahil 

getirilmişti. Yilkseklikleri ytnrıi ma'ı ( • t:i metre) 
~eç ... n bu "labiller tersane ecirlerine ta§"ttınlıyor ve ct
ra.flamıda da seksen kadar yeniçeri heybetli kıyafetle.. 
tile ve kendilerme hu olan mağrur tavırlarile yUrU· 
Yordu. 

balkı denilen kendi malyeUerinfn t~kU etuğt heybet.U }111.pm:§lar ve halkı gUl:lUrmllşler, eğlendirmU,lerdl 

Şehzadenin bu gelişini tekmil devlet erklnı yaya 
olarak klll'3ıl!m·e ve bu sırada. mIZika. muttasıl gUW 
ft n~eU havalar çalmı§ttr. 

Sllnnet nahilleri sarayın karpnnda kendllerine ayn_ 
lan yerlere diki!mtş, IJflhzade dofnıca İbrahim Pata aa.. 
rayma giderek ba.baaınııı ellnt öpmflfttlr. 

••• 
Dnğnn arttk bq1am-.O. Adeta ldlçftk bir dllğOn evi 

lfbl d~rı:ımlş, bezenmft Te aOalenmlf olan o koca mey
danın hemen her noktasından . ayn bir n.eoe yUkaellyor, 
Jel' yer serpiştirilen yenlç::ri inzibat me:murlarmm zor 
sapt~ttlği her çe§it aeyil"cl Jdltleei yekpare bir klltıe ha
imde Ye derin bir uğultu içinde datgalamyordu. 

bir çenber orta.aında - ağır ağrr geliyorlardı. Meydaıı..n Sult.e.nıarm altl)'JDJ ve şekerleme k&rvanmı pdıli-

lld ucuna oturtulmuş siyah renkte iki iri yen.i~eıi kösü; vaıılık ve metanet mUmareseleıi yaparak gec;en on, on 
muttarıd fıuulalarla ve ağır tokmaklarla muttasıl döv1L iki kadar esir takip etmıştl. Bunlar Bo~a. Hereek ve 
Jilyor, köe~n meydana ayn bir azam()t ve ihtişam veren Macar hudutl:ın iç!ne akın eden Türk akmcılannın gett-
bu ağırbaşlı ve vekarlı seai; btitil.n lstaııbulu Atmeyda· rlp o vakitler f.ııtanbuld11. mebzulen bulunan esirlerin !!~ 
nma adete. çekiyordu. ınelerindendl. Blıibfrlerfle kılıç ve mmak cengi yapan 

*** bu yabancılar da halkm dikkatini Uzerlerlne çekmlşler ve 
Haziranın dördüncü gUnU yine çok muhteşem bira- ortal•ğa hakiki bir hevecan vermişlerdi: çfüıY.il kılıç ve 

layla sUıtanıar • o vaktin kafesli ve e.tlal!I perdeli müzey. mı:zrak oyunlarmı ctddl bir l!avq haline koyarak mrzrs~ 
yen tahtırevanlan içinde • eski saraydan Atmeydan·na lnrile biıiblrlerfnln vücudunu delmişler, birlbirlerine kı. 
CIUf{ln seyrine gelmişler ve İbrahim Pa§a l!arayma yer. lıç saplamışlar ve sel gibi kanlarnıt e.kıt.mrolardı. tclmn-
ltıemişlerdi. den galeyana gelen btrisl kendi vUcuduna demir bir haı-

Sultanlann alayı peefnde, herkesin hayret ve takdi· be saplam11, diğer biri kollarına oklar be.tmn~. bir takı-
rinJ çeken ve o ve.kitki gekerclllğtmizin halini ve ka.bill- mı da aırtlarma at nallan c;e.kttmı-utı. Bunlarnı her biri 
yetlnl gOsteren, blr §ekerleme kervanı vardı. Bunlar, h emen orncrltta p11.dlfab tarafından taltif edilmlf, milkL. 
tekerden yapılmış ve e.sıllarma çok benzetllniiış çeşit çe. fntlandmlm~. battl ceureti ve acıya tahammlllll ~ok 
tft hayvanlardı. Bu fekerden YB.J?Ilma hayvanlar, B1r'" ta1tdlr edilen blıidne dOrt bin akçelik blr timar Ihsan 
malı Şam kumqlarUe L'rtlllmU,f beygirlere yjlkleWerek ed.Umkiti. 4" 

Tarihten: 

' 13 un uğursuz• 
Fransızla.nn 011 il bit 

slcumhurları Du~~g ~ 
şuna kurban gitt1ğı "l 
kamının şeameti bi~ ' 
re mevzu olmı•~tu. ~ 
dilf en uğradığ~ yerlt.r ~~ 
tur ve hepsi tarih oluY"'r.: 

Dlin ajans haberleri 
Kralı 13 üncü Alf on!lJll 
nü bıldirdiler. 13, ~~ıd 
şecek mi dersiniz? ~ 
vadisi ve mevzu t>ollUd 
rıe 13 Un üzerinde o,
Fakat bu uğursu~ 
şeine doğru ~de 

1 
~, 

zu yapılır • M • . ..ı 
Hazreti tc;A on ,., 
riyonun yanma gelıP 
13 e ibla~ ettikten ~ 
ha sürüklenmişti. su 
ne boğuşmalara ve 
kiilmesine setep oldU.,_._, __ _ 

giin dünva her zattı_" 
tU. her devirden djj..U' tıd 
Yalnız Hazreti ls3nJll 1 
li1 yok .. Uğursuztul<l~~ 
zilnden de~!. diin~; 
zilnden .• 13 üncU ~ 

. nı o~luna vasiyet e~ 
bUtün ailesi efrad ·oJ 
rahat rahat gözlet! 
DUnvanm. insanlığtn 
rahatsız olmaktan k-:~ 
ğer 13 ün müthiş g~ 
etseydi. mutlaka bu lı 
diselerde onun rolil ol.:ı..ı 
dan sonra bu uiu~
miyetinl kaybediyor .. 

AFYON Ti RY AJ!/ -
Eski şairlerden. vetif 

burlardan birçok af~ 
leri biliriz. Onlar 
ralar var ve tarihlere 
Meşhur Helvacızade IJf 
Efendi mUth;ş afY~~ 
ekser vaktinı uyuJll 
miş .• 1ev'lzade AtaYlt 
kayik'mda bahseder"· 
bir Ulema meclisinde 
Nefsza.de Efendi bir 
mış. konuşuyornıut-uf 
o va.kit bir vezir k80""'". 
olan zattı. Ond~ 
kar ve çekinirdi. ~ 
raretli bir yerinde ~ ...ı 
keş Arifi Efencllniı1 " 
mi§: 

' - İnanmayınız. bil' 
leri yalandır.. • ·ddf!o 

Nefeszade pUrbt ıcl 
fırlamrş. Meclis aytt il.._.,_,,·~• 
raya girmişler ve ~dlll 
fendiye şairin kUSUT...
tirmek ıçin: 

- Afyonkeşt~~ 
ye yalvarmıya il' 

Arif Efendi gii~l~ 
ne ~elmiş, söyled.1~1 ııı~ 
ğı hülya aleminde !ıs11 
frkra anlatan bir r f',,j 
fettij'tini yemin ~t IJY" 
miş. Tabii aff ediltn11J· 
zuziveti mucip o!Jl'ltl~· -' 

Dlinkü gazetelerde ~ 
keşin esrar çekerket' ~ 
but halinde yakalall pi 
meye sevkeclildiklet~8~ 
ca bu fıkrayı batır~~ 
lt>t. bize ne kötü aı{t 
kadar kötü misaller .,, 
tar .. O vakit, ins~~ 
nni zehirlemelerı i f 
da yapılırmış.-

NOTı 

Yaz ay!ann11. m&bSUll fpM ft!ya eofdan dfkfimlş ftlft

lirenk ince merasim kisveleri IGfnde dtıfilnb yll:kıelt 
·-s=·11 _ • ~ --bıı:a teşrifatına talfaa bpr te~ edili~ " bir lrerran halindi! !'eQıil~ Dua- • ,,,.,. 

Bıı tr1;(1.1:tı?e, 1Jultf 
t7ere iltiha 'ıı kenilZ 1,,, ilı·'Jn Ankaradan a1f11 ~ 
Daşnıuhcırririmiz tcs 1 

"k/01il4 ~· 1( 



- -~l f tıka : 1 :;.ıtn;ye(I~' • • • l &1rlp lllfllldOçe: - VAKl'l' 

.ı~ ökmen ve Daktılo katılının ı K b tt ~· bılıyona, ki_.., 
ıaşe teşkilAtı Nakil vaslt_aıarmd~n istifade muhake.nesine· . b ~ ~~8:. :n • ~ k~~"'ha~!uvo:.. ~ 

~v•ldtt edebılmek uzere baş'andı ·;· 1 uyu ozur ~~=:i::=e~~-= 

Şehir Haberleri 

~~ t~!~ ~: B ••t •• t l b Bir müddet eyveJ Yeni Ca~: . ~~ ~: :1:~tırmesine elbette alal ~ ÖJon Csaslı malfmıat U un a e e l/e mi avlusunda Seyfi adında hın kışıhk ordusu, kumandanla· Galiba, şimdiye kadar orta \~ ı,.p eo, m..ı,ı,, hü · - bir daktiloyu kızkardeşini ken- n, kaleleri, istihkAmlan ı;iliı.h· konan bu lüdü mazeretler, ıı: 
..,_ llıllıaa':i~ hıwa, de.. •ı • disine vermediği iç.in kızarak lanı .ve büt.ün mat.zeıı:eelriyle Y~lan kandırmamış olacak ki ıı.ı:.. .... ~ e yolla.nnın paso verı ıgor öldüren anin adında.ki katilin tngılızlere teslim old\L diln ye~};eni ve hiç hatıra gebru-~ .... ~ Rclık Say. ' dün ildncl ağır .....ıa muhamc- "Lfüya" smırlarmda aslan Dii· yeoek bır b~asiyle trarı;ılaııtık 

~ıu....;:••·•t maka.. , mesin~ ba§larulmıştlr. . l'&anyle "MISU'! Mısır!" dıye M~~r .biltün bu bozgunlarm. 
, lanzlın~ır. • Onıversite talebelerine şimdi· ı olduğundan ve hepsinin k~ Emın, mahkemede, verdıği i· klik;e~· ~üveyşc ınmek, Kızıl- buyuz binlerce esirlerin, bu baş: ~ı..,,; h lhUklrla ye kadar verlimekte olan nakil tan ünivenıitede yapılan tah· fafesinde bazı -:malıklarda bu- denızc bakım olmak, Adene ha>· tanbaşa boşalblan vatan toprak· ~~....,,.""'ıa.~, .. ı '-asrtalan umumi paoolan hak· ı kikatta maişetlerini temine,.... !unmuş, bunwı üzerine mahke • ~ dı\';'""!< heveoini güdenler, lanb~n kaybolması sebebi, sade.' 

...: .~ .. ede en müşktil kında yeniden bazı kanırlar a· teoek kadar olduğu ani aşıldığın· me, kendisinin akli vaziyetinde •!mdı Eritre. Somali ve Ha be· ce ır merhamet ve bir yan!ım-
.-...;.._k odeb':ı;.""'1• ı,. lınmışbr. ~"?' talebe olan ve dan billist~ blitiln talebeye herhangi 1?_ir bozukhılı _bulunup ş~tan·.• da İmparatorluğun bil· mış! 
it ı. "U""•kle ,: """' lı.em .de maışıyet temini mecbu· pasonun v~esl karar albna 1 bul?ıuı"ı:dıgmın tesbıif' ıçlıı T>b- yuk b.r. zelzeleye uğradığım gö- .. İtaly~lar. birkaç sene .......ı ı.... ~",..... dah • ı.w. nyetınde kalan talebelere dıı,a- alınınL'1D'. Munakalc Vekileti Adlı ınil.şalı<delıanesme kaldı· rerck, ürpenyorlar. !'='ko ya binlerce top, Oll 
"""' nu ifade .;: geni• nda c;alı>ıbldarmdan ötilril pa· ıanıfmdan da reı.törlilğe bu ka· nlmasma karar vererrlc muha • b' H~r yıkım, her suç, kendisini bınleroo oto~atik tilfek, milyon.. 

W.. ~oı... ~ nıüs~~ so veri!memckteydi. Bu vaziyet 1 rar birkaç güne kadar bildirile- kemeyi başka bir güne bırak - ~ ~r duvağının arkasında !arca .~ennı ve milyarlarca fi· ~.., talebenın mağduriyetini mucip celdir. mıştır. , gızlemıye ç~ıı;ır. Bu, insan var- !!Ok gondennişler. Kendi ordu· ı...ı..., louıan dU.)'ad Bır dolandıncı lığının, ıııhı bir tezahürüdür. 
1~1 zayıf dllştlren bu m ·ıo-

~;:~"~!':;"~ Mekteplerin yeni· bir tatil yakalandı :;:benı~ ... ~1r;ı: .,:::1

-;'. ~~:':.!.U:il:J! ~~~~ ~~~ ~~adan yHrU • Arif adında bir oabrkalı dolan- çıga ımserler. Cezalarına ra· dımmı!I-~· ftijw. gerçekten yapması kararlaştı dıneı, geçenlerde, Bcyazrttaki Z1 olurlar ve sağa. sola sapar.ık Tutalım. ki şu söylenilen llf-
,.._IJe .,;;:•dünya bugün börekç!lerden biriııine gltınlıı: kurtulmıya çal-azlar. tar doğru olsun. Fakat o.....,. 

h.b.:"" ~~ karşı~ııdır. B h t t • ı • -Karşıki ~iki kilo İtalya da. ilk önce uğradığı da dünyada acaba daha kötU bir 

1 
~~ - ın gı, hinterland a a r a 1 1 börek ile 10 liranın üstünü isti- bozgunları sakladı. Sonra hafif- mazeret bulunabilir mi., ı..;;:~ .::~•lalan •• yorlar! leterek, "!in. ehemmiyrllnl, ya· ranıun, gihel ııeydl~. Ama 
. ---..,.ıu Ifüln fn1' Demlıı ve gibnlştir. ranın dennliğini retuşlarla yat. ga ıba • bunu, insanlar ancaı'. 

..._, . k mümkün Maarif Vekilliği geçen yıl ol· azlık okullarının bazılan iştil'ak . Börekçi, iki kilo börek kesmLs. dızlıy_a.rak, yavaş yav>ş haber kendi ihtiyaçlarından 'artanla 
''"""' duğu gibi bu yıl da lise, orta ve ctıniş. bir kısmı da bu tatili yap- hır paket yııparak 10 liranın fis- vernuye başladı. Söz. hava için· yaparlar •. ~yet başkalarını cıı.-

'- ı.. lııııa l'fnı hi Seci ilk okullara ikinci kanaat notla- mamışlardı. Bu yıl vek8.lctin bil· tü. ile beraber çırağına vcrırUı=· de bir kere çmladıkta.n eonra ~nıp. gıydınnek uğrunda kt& \ı... ~.,._. ·,}n'ıı.~s-'-- rne~\'ehu~t.r rm ··t ak k . . d' ı 1 t '"J boşluklara dağılıp ya•r .. Jır. Ku~ dılerı çıplak k ~ ~..... ~....,. " ı mu e ıp ·üçiık bır ın.eıı· tün okullara tatili tesmil etm~ ırç. . ı • - ve nç almışlarsa. 
....... ,..';:~hllk lhtlyo.. me tatili vermek ili.ere tctkiklere si muhtemeldir. ırak yolda wdeıi<en, Aı ~akla dlTf~"" olur. Fakat yazı 

0 

zaman bu yardım gülllıı~ 1ılr 
""·' ı...; lh~rin memnu. başlamıştır. Orta todrisat mil· karşıdan ko<;arak gelmiş ve: oyle degıldır. Kiğrt tomarlan ı;:y otur., O kadar, ki bıi tllılli -......_~ ka Y~ madde esseseleri tatili 21 marttan son- ı '"- Aman Ha.san kaş 6 kilo içınde _zamanı çiğniycrek, en duşUncesızliklerle :perişan olan-~ oı.. Ybolınaıan, ,,: ra, ilk okullar da iki nisandan i· Yogurt fiyatları daha istiyorlar. Onu geti~!'' tclıllkelı günlere kadar getiı' lar, herkesi kendilerine acıtar:alt 

' ~ ııtı.ıı•?1addclerdc:~ tibaren bir hafta yapacaklardır. , yükseldi Demiş ve para ile börekleri a- Hafıza denilen başbelim da bu.; Ymle. lm.dınrlar, "Kabahattaııı , .ıı:,. .. .,,.,. ,;;:,_ Bır, aynı zamanda b.•h•r tatili !arak savuşmuştur. lan toplayıp senet yapar. bilyllk özilrl" işte buna derler. 
d ı/"' itiyatla· olacaktır. Son günlerde Sillvriden tııtaıı- Zavallı ~ırak, diğer 6 kilo bö- işte bunlara, bu ..,.ikalara H ~ 

0 
n.n nıhi buh- Geçen yıl hu tatile yabancı ve bula gönderilen yoğurtlann fi- rekle beraber mekteoo git.mi{;, ==~========~===~~a.k~·kı~S~il~h4~G~E~ıga~hf~ 

L~'lır~('.Q :"leblJir. Har- yatları yükselmiştir. Şimdiye 0 
zaman iş anla.<jılmıştır. 1 ~. ~ •1ctts:!l'ketlerdc prognmlar, i~i \-aitler, nıf'nfi dii - kadar 41 kuruşa satılan yoğurt· Arif bu eekilde daha 9 esnafı G o· N o E N G o· N. E 1 

'-...~ lılttııaın 1 bir saf- ~ilnoolere rağmen pazarda doğan lann kilosu 16 - 17 kunışa çık· dolandırdıktan sonra diln ele 
tılr.ıı.~ki ~"a onnn der_ ilmltsizlik, bedbinlik buhran der • mıştır. Perakende satL5ta da 60 seçmiş. adliyeye sevkedilE'rek -:::-::------------------

\._~~elleri psikolojik ha.l ;fertler iizerlndo fıma tc-;lrle-ri. kuru.~ verilmektedir. Trakyada sorgu hakimliğince tevkif edil· y .. t 
._ ..... lıt ltııı ı.... dal budak nl :ra- hlH kalma'1a•. yoğurt 25 kuruştur. miştl<. en 1 ,. p ekme~· @ılı ıa..~"'4dlzattn ~iya- Harp lktısadlyatınrn tanzinıi bir Bu vaziyet karşısında yoğurt ------- , . iti....~ llok'-~de hfr ee· t&rattan deviot teşkllit mes11lesl fi.mtlannda ihtikara manı' ol· Hava Kurumuna 8 'G""'" ~ • ._..

1 

•--•·• U u.< P---. ......... olan '"' •ptc lrn:ıl ............ 

..,._ • .._elıtı mnva· Om"""" he_,, hl• yandan da mak üzere belodiyc tetkiklere · ~ t,ı ~., .. ~e\i h '· •!addi Mümtaz 01auen1a doıllğl ,ıhl '" • başlamıştD'. teberrüler """""' ...... ı
141

11 - ""' "' '"" ~ ~·ıtt ' 
0

kuki, ah- tandaşlann devlct111 işbirliği Ptm~· ----'>---- hail< a.rumda bQyök ratbet Bb:, bugünkü dünya MıttselPrtal9 '41..:•bllııock bir si ı,ı.ıı.. Vatanda,.., ........ ,.,.. 5000 Karebet Kuyumcuyan, • .....,..,, """" - ki,....,_ no ,_, ıu·klndo ol•~• olalun. ıı, "°"•• ' •huası her tandaşm ...,., ;d'""' , .• pslkol• • Univeraite Günü 3250 Bıod mahdumu Maka Si· ,. ......,,, Sonno. _..... .. hin kendlmW "" tıırlD • 'ih>UJJge -ı..:: ı,;:i"'a:, ";:,sa.lyelle J<'k lmvvetıorine h1kfnı olm .. , lstanbul üniversitesinin ku· mon, 2000 Vefik tn.eı, 1500 Sa· bllyolk bu "'~ri>""''" ,,_,.ol· ""'><flollrmol<"" hlr "'N' • ._. ~ u ""'· ıi. rldye de dünya prtlanın hesaba katal'8k ruluşunun bu yıl yedinci yılıdır. lamon Erğ:ıs. 1500 Kaneti bira· ••tu ,.,.ıt...,"""" ile-da•.,._ >"'· nnlkı. ı.ıırnd•ml• olu" nu ..... 
.... ,..._ 8~ri.ııde h~n tesir- hUkmUnli oıın. göre ,·ermesi tazım- ıRektörlük her yıl üniversite a- der.ter, 1~ Nuri Eevgili oğlu ......... ladan BeJooiyr.ııln, yr.ni tip ur.uz et-

. 'Pl'iıJelin tmeıcte. dır. Par.arn;1 j>snlğt her şeyden ön. çılırken bir açılma töreni tertip Enıs Sevıl, 750 Mustafa Hilanet ı mek im:ıll hu&-usundaki KftyrettaJ "" . ••• ••.alı .. .,ıkoloJik .......... ....- .,. -tedlr. Boear, 750 Sal.-ıa Polunan Ber lıi v melde 'IJID• tak41r ne • ...,.p,, .. dlL•. .... 
\>, ~ ~enın h der. Fakat bu yeni ders yılmm baş 375 Serkf.8 Jaıngoçyan. 250 Dan: b ~rt Us.erinde tk' trtklkltt >'9-la.~· .... -.. .. , "'P ı•- Harp llMndlyaımı , .• ,...... .. lam11111 meraaiml olduğundan , .. ı Brod, 200 tak Eıi<as 200 'r tecrllbe tarlaSı '"" .. ı• 

1

•

1

• •• proıık ~ -

-;;'°' .... ı....""'••~lnıa.u tabii· de,·ıet nlarak "'"" mah;yelk, aynı aynca bir üniversite gür.,; yapıl· Etnami Papadoploıı, 200' Pepo ..aı- I mlk ff'kllllll"f'I eh·erı~u 01.nn1::ı.n bdılr ~tlty .. L- &rdnfd lkh şun' ..... , .... 1 '1<in .. m6talia e· mMI ic;lıı de tetkiklere başlan- !Janoel, 2001sak Saıok, 175 Jır ,, ....... celı:: .......... de .... I Gm<U a-r ".:"3'~ ~ .. ,,.!.·en 'e menı. dince mt'M'!lenin ha11i kolayatşrr. - .. ...4-.. r, üniversite !!ÜDÜ "ıapıl- een Andotyan. 150 Pervant Bağ· Köy okullannda --ır. ..... ,.,... N'- ~ıkarmaıımr ı.-kUyooeflz.. ~ ~ı-...._ "t>un tes,,,.·küt- ~... ~ J ba 100 Refael l .__,,..:rau Y"' Ocdl""ml lbl • "'"'ınesı "'" tintlılimiz, Büyük 11&.rhln kor ması kabul edildiği takdirde se- yan, PoUer. 100 cu~ ara gilltür bilgisi verildigı·· '" z g • Türlırlve U,. ._ tı..p--'ıı. ... •••nu;Jı,. kuno hahralarınm ••ilin• .,ıuı ne içerlııinde bir giin seçilecek"" Aıııak Mitanciyan. 100 Banıh glbı, a)ııı zamanda zirai bilgile· mda •ha - ..,.,.,,... harp -
'.'o.; ıı.;j ıı... .. anıa,ıı.,.., lnllbalar elde eımcı.-fü. büyük merasim yapılacaktır. Ebuwf. nn de verilmesi müfred&t pro~· .,.,,..., .. 

81

"'"""""'" ,., .. -· ıı, • ı..,: .,._ ... :Y•h me • nı,e hu ümidi ,·e«n şey, he• Bunun ilk günü öniiınilzdelô ramımn esaslarındandır. ...,,,, '""''"'ıa •. ı~u..m •·-' ı...'4 de uoı şanıan şeyd•n önM mllleflmldn yllk,.len mnrt ayı içerisinde olacaktır. Bu vaziyet karşısında her kby ~ """'" n1o, •"

1

'" Btz."" ._ llııS .... ,. .. "' ..,..smda , .. , mertebesi l••••m•fln ...,..11<1 VATKla o~uluna '!ral t~belen yapa· "" .... ,._ ... 

1

•~•"'""" ,,_ lıtı..~, ~kilde k ihtıyı&<·mn. ve 7.n.manmds h'<lhir abnakta1d Altın Fiyatı b.lmelcri ıçln bu-er tarla ,·erile- tntmoiur • 
.-..... •ı.."' hUkı •l'Ulmalda.- moharofl , ., nlhav•I !llümıa. 8 bOne ccktiı, ç.,, """""""" pa"""n ""-~ ..... lıı ı .. · •rne.t tarafın· ı\ · ı Alt f"v.,tlannd::ı. düıı de bı' ı• f bir llıınım oldu-"-ı d "' d ~ ·-~ da ,.an ndnn okmenfn ıH•..ı.art•U att~ıı kuru an m ı.,"' ' .,. 1 st.a.nbul köy okullarına \·erı· '" ""'' eyb. 
' ' ~. l"'lert ahlm<ş kşkllA!m ,ı;ı,;;.r ,.

0 
.,..ı .. ııu 1 .. 11. bir değişiklik otınamışlır: Diln 0 Un UZ !erek tarlalann !"8bit!ne bMlan· IIIK.m:T Mtltmı 

~ııı...~ıcı('t~nı oı~:1ı:~a yetidir. de bir altının fü·:ıtı 23.50 - 23.60 =:::=:=:::::==:::=::=:=:==: nuşttr. Bu hususta bütçeye ~tah· 
~~, tı.~ 'J f'tJ<n-J , ~ADRi ERl't;M lira arasmda idi. .;.; sıs:ıt da konmustur. 

eti gtnda rrı" nıa.cıı için •11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!~~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~!!!~r ;!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
· lhtiyaı· sa.atçmm o giındenbcrı 
kulağımda öten sözlerine uzun 
müddet bır mana :vermek iste 
mıştim. Hn.lbtlkj şimdi artık ta· 
m.amen anlıyordwn. ihtiyar sa· 
!L~eı kıZlnı o esrarengiz adamla 
\3ır ~da bulun~, hiç de hayret 
et.memı!']ti. Bana ıtaat etmedi: bu 
na sebep senin l:iata.ndm Ondan 
h~kh olı:ırak !::Üphr ediyorum .. 
dıyordu 

Kayoolan balıkçılar 
bulundu 

Dilnkü havnnızda kayooJduk
ln rını yazdığmuz İhsan Yılma 
ue . iehmet Sakar adındaki ba-
hkçılar. Hayırsn:a.da'da bulun
muşlardır. 

t....~ lıı';1'1 llliun ohteıır de,·· 
~~Ilı ~Yeu11 ;-ssillerindrn 
l~llıı \'~ bUn. eşoıdrlllU de 
~ lıf.. t.~PI o)d 3 Clnlzden dl). 
it~ ~bll'dt Ukı:.a bertaraf 

": llıQ~liııa~ 1aŞ<ı işi ı.;bi 
~ı. .• ~lııııc 1 • bir ~andan 
~t "'lllı 1. )(' " kı ~ .. ,~il h" 1 bir su. 

., lıaııı ır da\"anrn 
~"ıı"tı11 Çok Yerlndo 

dl ln~'"P 11'tı adi 
{\ııa._'lla ~aı sah Yatı i. 

~"'!, 'l'da ısı h asr olarnk 
Sıı~ de norrrı enı l<olay. 

' oı gare r at 7.anıan· 
atı 1 acı naıı~ et ı>anı 

r~.,llıtı\" ('r~t arnıarını i 
ıı.""t aı; hı ~ n(' 

lı "111\i tınaıııır-ı(' raı kacaı..;ır. 
Q lrı f'k •• J" etrar 

, ~,,,. 111'arra'~ ed<'et>k ;:'1 -
"" ~ o " oırna.s :ın 

lııı ~ 'ltıı;uıı stok ı için hf'r 
ıı ıılrıı ı l\'tt<' ol 'ilC'oıl<" g(". 
t " tl"alıakıuıı.:o rnnsı lktrza 

\o... " d ~ı. ,.,_ iSt>, isi u"·· 
:·l Oğ ... .,Od' · iKi 

-1 ~~~e l"\ı nın~1 .hir tarula 

~"'' rnalıd a.n Ptnıek 
! ~~ 811retıı • ot .~"Yn il~ 

~ı.... ına.hd:turnkün _ 
lq ~lt-..j" hiil<fırra,.u oı;Ya de. 
ıı -~··"11\e,1 tnıı.L n hl<'<ı~ıl 
h ~ 1 b "ı.ıınnı k 
qtııı ti .. "8.knt P<' l\1. 
fi ~... , lhtj\"a 1 hunun hu· 
~ f'ı~.~l'tırj ~ nrıa tahıl"t 

ı..,ltı.....~ lhtı l 
1 

~~~ !llır('tfl ~ nrm 
t~~ ~d(' edile:e~pılıı 

~ı..~13'<' g~<'ıı nıu. 
~q., n iç •harptQ 
k.-·· 7-aferı ·~iıt l'r tt- _ 

S ~ a ... bir tıirl" 
~ ~~a hl u alcıldan 

••la r ithaın 
lı.~~tf' l"da Yas un. 
'~.. l'lrıl~tr 1

Yan &el 
' .... ~'"-di ki, hUy\jk 
~ ~leıcettraaııyetin 

-..:_ 1'l ~de n lnokad· 
'lt\·ı.rr,~ hllh~a 
~rt 'he-

• Gtb:~ 
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O giln beni çağır.madıkları 
halde bilmem neden birdenbire 
gıtmiş, adeta bir baskm yap. 
mıştım. 
B~ı beklcmediklcrı muhak-

kaktı .. Çünkü ben içeriye ~irer
ginnez meçhul misafirkrini der 
hal benden kaf'ırdılar. sakladı
lar. Maanınfıh ·beni de çok uzun 
müddet yanlarında tutma.dılnt 
ya! .. Siyah şapkalı ndaın bahc:e
yc çıkmıştı. İhtiyar saatçi bana 
ihtiyaçları olmadığını söyledi \'<' 
savdı, o zaman dikkat ettim, 
Matmazcl Kristin bu meçhul a· 
damı atclyesine sürüklemiye ba· 
kıyordu. Tıb talebesi damat nanı 
zedi de Matmazel ile meçhul a
damı takip etti. o zaman ihtiyar 
1 'orbcr geldi beni kolumdan ya
kaladı ve: 

- Söyle bakalım. k•.>eakar1 
Jile istiyorsnn .. dedi. 

Korktum. Öyle fena bakıyor-
du ki: 

- Hiç, dedim. Misafiriniz ol-
duğunu bilmiyordum. 

İhtiyar, dişlerinin arMmdan 
bir şeyler homurdandı, her hal
de küfretti. Ben de oradan kaç· 
tnn ve bir daha yanlarında -· 
hşmıyaacğımı söytedinı. öyle idi 
değil mi Matrnawl Barekast. eiz 
de her halde hatırlıyorsunuzdur. 

Evet Matmazel Barekast çok 
iyj hatırlıyordu. Hatta. kendisi 
de hatırlıyordu ve her ikisi bir· 
den mırıldanarak bunu batırla
dıklarmı anlatmak istiyorlardı. 

Madam Langluva sözüne de -
vam etti: 

- HatU onun çıkmaımıx bek· 
ledik. çıak bekledik. Fakat çık -

r 
Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Ga~ton Löru 

madı ve ben bu adamı bıı daha 
hiç görmedim. 

,:\latmazel Barckcst de> göz · 
Iüklerini )'Ü"ı; iizcrinden indin!-
r'l'k: 

- O bir şey değil. ben ıç.cri· 
ye girdi~ni bile görmedi~:. di~·e 
ilave ettı. O zaman be nsom şoy 
ıe taınamladmı: 

- Ben sizin kimdeo bahset • 
mek istediğin.izi anladım. dedim. 
bu bir aile dostlandrr .. Ben he
men karşı komşusu o1duğum i· 
t;in birkaç defa eve girip çıktığı· 
nı görmüştüm. Hatta bundan 
iki ay kadar eV\•el bir akşam sa
at onda onun evden ~ıktığmı çok 
iyi hatırhyonım. 

Hayır, hatrrlamak değil, bil • 
miyoİ-dum bile .. Yalan söylüyor
dum. Yalan .. Yalan ... 

Ç"unkü onu kurtarmak istiyor-
dum. Onu. Knm.ini. Ama ne yap
mış olursa olsun .. Ne isterse yap 
smlar.. Bana ne.. Ben sadece rr 
nu kurtarınak a.rzusundayim. o 
kadar ... o günilm çok kötü geçti. Şa-
hit olduğum hadiselerle, Mat • 
matt1 Barekast'in diikkanmda 
duymuş olduğum sözler arasın
da mUnasebetler aradnn. Ne mUt 
hiş, ne menfur münasebetlerdi 
bunlar .. 
Vardığım netice şu: 
Demek ki Gabriel ilrj a.ydan 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

beri saatçuun evınde saklı ıı11ıc.. 
ve ben bunu hiç bilmiyordum! 
Bütün aile etrafmda bulunuyor· 
du demek ..• Şu halde Kristirı d , 
onunla gizli buhışmayordu .. Ha
yır! .. Fakat Kristinin onu dola· 
~ sa~a~ığm.J beD gözlerim1e 
gormuştum. Onunla gizli buluş· 
mnyordu da neden dolapta sak· 
lıyordu ? Garip, ook garip .. 

Belki diğerleri onun citmi~ c'
duğunu zannediyorlardı. Halbı:. 
ki bu müddet zarfında Gabri~ 
dolapta sevgilisinin gecele• 
ba.§lıyacak tutuflanm bı>-1diy0r -
du. 

Bütün bunlar bana pek şaya
nı hayret geldi. 

Demek ki öldilrmfu; olduklan 
bu adam iki aydanberi bu bina
da yaşıyordu. 

Acaba Matmnrol Barekastin 
daimt casusluğun~an nasıl ka.c • 
mıfilı? .. Madam Lan~luve onu 
nasıl olup da keşfedememişti. 
Ya sonra ben. Belledik Mason. 
her :r.a.ma.n gömtıeme mevkiin· 
de olarak onun girdiğini nasıl 
görmemiırtim? 

Gabrielin ötümü ile neticel~ 
nen o müthiş sa.bneyi lıaztrladı· 
ğnn zaman ne ihtiyar yatçının, 
ne de nişanhsmm, kar§Jla.ştıkla
n mamarad&n pek hayrete d~ 
memiş olduklarmı da isaret eli· 
)U'dwL 

Öyle mühim bir dakikada soy
enc~ bu .sözter ne manasız şcy
lerdı. lhtıyar ·bu sözleri .söyler -
kcn Kristin aynklanna kapanı • 
yor: "Ne olur baba, öldürme o
nu !." diye valvanyordu. 

Fakat buna raimen ihtiyar 
saa~ı Ga.brieli öldürmüştü? · 

5ehrimiro getirilen balrkçılar 
sandall,.arınm. bir iskarmobutı~ 
kınldıgmı. bır küre!!in de deui
?R. diiFt.Uğünü. bocaltyarak Ha.
yırst?.n<lav1 tutabildiklerini l!llÖf 
lem işlerdir. • 

Pazar Pazartea 
t ! Mert J Mart 

Ni.-Jıı, acaba öldürmüstft bı.. a- t ~ .. .., 
' " - WUftJlh4 

1 •l!lil li Ll..üil ... .,..... ~LIOD 

ı r pt~ıU' ~m üe ~..-<t-
nuı:u-.:ııo1'.:ı~l1 ~ 111• .. ~~ '""'- " • 
~ta~~ e~~i~J için mi? Neden j":~" 
0!durm~t.il? Belki her ikı scbcr, i ikindi 
bırloşmışti. Fakat acaba Glbriel A' •• , 

~ h~usta ihtiyara ıtaat etme- 1·a~ı 
mıştl · Canavarca bir hareketle '""":. 
~!dürdüğü bu ~ne adamdan, i8-
tıyar .~atçı aca.t - ne istlvordu? ı 

)~%7 6.~ 

16.S:i o.a.ı 

l!WJ 12.04. 
20.BU l.81 

o'i.IH l0.5.'l 

. - - . ·~ 
ıa.~ 6.t-i 
16.36 9.33 
10 O'> 12.00 

20.Sl Ul 
:; ~., I ft.:SO 

Krlstmın nişanlısına ~lince , ------------

da bu işte dönen dalavereleıı bi· 1 r-----------.. 
liyor ve herkesten ziyade sorhık 
ka.nlıhJ?ını muhafa:r;a edivordu. 

Norber genç adamı öldürdük· · 
tef! Mnra bir delive dönmüştü. 
Knstin iruwıı müteessir ed~ 
feryatlar kopanyordu. Fakat 
Jan hi~ de bUyük bir ~r gös 
termeden cesedi almış ve büyü.l 
bi~ soğukkanlılıkla atetyeye it- 1 
mışti. 

Şimdi ortaya yeni hır meeeıe ! 

.A.. ıa11 gUzclhk n c:u:lbclerı 

.tıU'll'a eden 430,000 me?t?"E' mu· 
rabb:ılık KUltUrp..'lrk tçlnde 

kurulan: 

iZft'liR 
f,?lı"Tt:R NA S\'ON AL l'"l: ARJ 

Eğlenceleri ve Ş:l§aası ili' slln 
teshir edecektir. 

!ft AtuııtoA • ıo E~ lftl 19.U 
daha çıkıyordu? 1 

(.O......,, 1•----------ı 
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BuJaarJar 
DclOpakta 

qirdiler 
Vlj'B.lt3., 1 (A.A.) - D • .N. B. 

&.)llnAl bildiriyor: 
&lgarlstanm uçlU pakta iltiha 

ıUDa ait vesıka bugUn Bclvedere 
aray .nda, yani birkaç ay evvel 
lıl&caristanm iltihak ettiği yerde 
merasimle imza edilmiştir. 

Alman flariciye Nazırı Fon Rfb. 
beııtrop, İtalyan Hariciye Nazın 
Kazıt Ciyano, Japonya bilyllk elçlıı. 
Oşima, Macari.stanm Bertin eJcfc:J 
Sztojay. Romanya maslahatgüzarı 
Brab~~nno. Slovakya elçisi Cer · 
man ve Bulgar B:ı.şvekill Filof im. 
sa merasiminde hazır bulunmuş -
'4.rdır. 

Hruiclye Nazm Fon Rlbbentrop 
5tiyledi~ kısa bir nutukta nazırla 
n. flefirlerl .:clfunladıktn.n sonra 
Bulgar hDkfunetlnin l!f. taraflı palı 
ta lltiluık arzusunu Wınr eylediğı 
n1 bildirmiştir. 

Nazir, eözlerino cöyle devam e~ 
:niştir: 

--augım yeni bir devletin fü;1U 
pakta iltihakını merasiınle tescil 
içbı dördUncn defa olarak toplan · 
~ bulunu ... ·oruz. Bn d~fa ntlhr.ı.k 
eden devletin. maaen dalma bizim 
tarafımızda olmuş ve ş1md.i pnlrt.rı 
thf?ıaka 'karar vermiş bulunan Bul 
p.rlstarı olmasmı bilhamıa seviçle 
tarşıltvonım ... 

Paktın üı; devleti Bulgar btikfl -
•eti ta.raf ndan tt!men vulrubula.n 
lııu Webhı kabulllııe karar vermJ~. 
len!lr. 

Bundan sonra Bulgarlstanm llti 
laabıa dah' ohuı protokol okun
mucrtur. 

Filo!, imzayı müteakip hil.ku· 
met!nfn bir deklfi.rasyonunu oku • 
muştur .• 

Alman Harlclye Nazm tekrar 
~:z: alarak Bulg:ıriııtaııı Uçlli paktın 
yeni azası sıfatile selaml!l!Jllş ve 
tic;lll paktın prendnlerini bir kere 
ıda.'ha tPlmır eyle:nlştlr •. 

Fon RibbentTopun bevanatmdan 
~ra müttefik devletlmn mlimcs 
.Werl Bull"ar Bıı.şveldlini tebrik 
ettrlcılerdir. 

Fllo~un hUktımet adma yaptığı 
t,evııı,.,ıtt şudur: 

"Bulgaristnn-n dış Siyaseti dal . 
ma Bulgar mtlletlnln kom_,ıhı.rflP 

barı" bllH:nde ya.~ak ve bu mem. 
Wrafü•rle fvl rnllnesPb"t idame et· 
melr amı~tndtuı mUlhem olmu§ • 
tur. l!}te Bulgar milleti bu sive.set 
aammndır ki, umu!"l.i harbin banş 
muahedesinin ağyr ~arthırma bağh 
Gtan af.'l!' neticelerine ea.bırla ta • 
)Mı.mmW etn>.i,ttr ve hmızlı!dann 
bn"'Qn milstılemet yolu lle tamir 
edı>ce~ Umfdlle tahammill etmck
tec!Jr Bu tımfdhı yerinde olduğu • 
11'!1 geçen eene Dobnıca hakkında 
BnJ""'"...;stanla Romanya arnsrnda 
alrtedll"'n anla~a g6stermlqtir. 
Bul~erl!tan'!l bundan dolayı mih· 
ftl" devl"'tleı:fne, bu meselcnJn hal 
U teşt!'hbU!llnU yapm~ ve btı 8U -

retle Bul"'llrl~tanla Romanva ara· 
mnı:Jakt esld dostluğ-.m tekrar te _ 
&sini imkan dahiline snkmuıı ol:ın 
bu bllyfik şeflere, Adolf Hitlerle 
B"nlto :M•u•olinfve minnet bcıreu 
'ftrdIJ". Ml'lıver devletl"rl Bulgar 
milletinin en sıı.mımı ve en derln 
m.fn"l"ttarhmnı hnketmlşlerdlr. Bu 
devletler avın zamanda milletler a 
rnmıda yecl bir anlaşma ve ı,bfr
Jlğt devrln!n aMlmnsr hakktndakl 
hrarlılrm.ı teyit ctmlı, ol~akhıdır. 
Jar. Bull"tlrl~tan, bu tarlhf vakaya 
ktln~t edecek. Almanva. !talva ve 
J'aponva a~-nd~i paktta millet • 
Jere en~eı~;?; lnkif."lf ve refahbrını 
ttzvlt hıknnmı vermek ve haklı 
bir batn1ı %a."11ruı altmn nlm:ı.k gn -
yeslnf istihdaf eden bu sh-a!etin 
bir ifııdeslnl görmektedir .. Bulgn • 
rl.!tan bu ~ek gayeye erişmek 
Jcin L~hlrliğt yaTlm~ arzusundan 
mUlheo olarak fü;IU pakta iltihak 
etmektt>dfr. Bulgamtan k~'1!1a _ 
rile a edilmiş do!tluk muahede -
lerlne saı'lık kalmnlttııdrr. Ve Sov • 
yetlcr Blrll'.tf ile olan ananevi dost· 
JuJr münasebetlerine devam etm"k 
•e b·ınlnn dn.h" dvade tnld .. af et -
tfn-otek k'lrarmdadTT. Btt100arlrtan. 
tlc;lil Tlaktm sadı~ azaır stfatile gay 
rttlerf11! Avntl)ada nıflstakar bir ba 
r13a vUsul r,nyretlerlle birleşUre • 
bilmek Umidlndedri. • 

ntTLER '\1YANADA 

Viyana, 1 (A.A.) - D. N. B. 
ajaMt btldlrivor: 

HiUer, buS'fin s!lat 12 de Viya -
naya ~clmi~tir. Pltlerc B'U,!lmman
dan Hare•al Keltel refakat etmek. 
tedlr. nıtıer garda h!'!rlclye nazın 
Fon JHhbentrot' tarafmdan sellna· 
lanm~tr. 

lltT' ER fTALYA HA....ıttr.tYE 
NAZl11İLE GÖRO'~T1) 

Tlyana, 1 (A.A.) - Hitl"r bu
gO.n ~~leden eonrıt ftnlvan Harici 
ya Nı-zın Kont Ciyanoyu kabul 
e~tlr. Alman Hariclfe Num 

Dost-memle~ı 
Tahranda. 

Felaketli bir 
zezele 

/ ingjfiz g zeteleri 
ne· aıyor ? - - .. 

1.>uıı gec~.u bokı 
maç ı-1 neuce1eri 

'.hhnuı, l (A.A.) - Doğu lranmd:ı 

k1 B1rkend'den bildirildiğine göre, Mo
tıammer. A bAd Han köyü lidJeW blı 
zelzele ııeUcesJ.ııde tama.aum !ı!lrap ol 
muıı:ıı Köyün 700 klşl olan tıaıkmdBI: 
takrlbt-:ı 600'0 ölmll:lllı'. KCS~'lln bU 
tlln lıayvana.tı le.lef olmll§tur. 

Yunan - ilalyan 
narJı 
(Ba.ş tarafı 1 incide) 

Bu arada Jt.a.yaruar tena oav• cıo 
ayuıJ.le tıarel<Atta görlllen aükQnclan 

18Ufade ederek müdataa men1lcrlnl 
ven!aen tan.Wıı etmektedirtcr. 

Ceptıenı.rı merkU kısmında dUpııLJi 
:.omb&rc1mı&ll uı~rcıertne atq eder 
Vuna.D ıayyanı daft tıatn.ryalan lkı 

tayyareyi alevler tçtn~ dü§Ürmt1şlc.-r 
'ltr. Bunlardan b1ri Yunan balları 

dlgert ille ttaıyan battan ~ 
'.IUşmUşUlr. 01g'er lkl dllşmaıı botrı 

oardımaxı ta:vyares: do. merku cep 
-ıealnıie K11Wra cıvarmcıa bir uokta· 
ya cıan bat&ryal&nmımı atqtyle b8 

.ara lfnUnqtir. Bu tayyarelerin üs 
ıertııe c.bıımete muva.flak ol&m&.'iıkla 
n zaımf'(1llmektedır. 

l'WıAD tay:yareleri mUhlm lta.lye.r. 
aıe\TJerl Ue eskert tecemmUler Uzerl 
ne 1lJ'JvafiaklyeUI bUeumlar yapmıflar 
~ dütır.ana bUyQk zayiat ve.rd!rmiş 

terdir 
oıgcr taraftan Estia gazeteatnlıı ou 

sual mı:babtri cepbeden g&ıderdigt tı1r 

telgr&fta fÖYle demektedir: 
BUt11r: cephede na va fenadır A.rna • 

"nJtluk dağlarında yağmur ve kar fır 
una.l.an merkea ve cenup cephPlcrlndP 

t:ıareKA.1. yapılmasına manidir Ruyet 
şaruıı.nrım fenalığı dolayıslle teri ka 
rakol mUfrezeler1 az faal!yet göııter 

ml§lercır. 

Venı ekmek 
( B<UJ tarafı 1 incitV 1 

Fırmlarda ve halk arasında 
yaptrb'lmız tahkıkat neticesinde 
yeni tip ekmekten halkın mem
™1Il olduğu neticesine vardık. 

Pek mUşkUlpesent olanlar 
mUstesna. balkın bepgi yeni ek· 
meği beğenmiş ve bircok fırın
lar eskili.ne ni9bet1e daha fazla 
bir satış yapmışlardır. 

, (Baf tarafı ı incide) 
nin vakit kaybetmeden muka.be· 
leye karar vermış olduğunu 
memnunıyeUe milşahade ctmek
tedırler. Bu itibarla Sofyadakı 
lngıliz elçisinin Bulgaristana 
ıeidclibır ihtarda. b:ılunmuş o~ma· 
Rından dolayı. gazeteler, bilhns
sa memnuniyet izhar etmekte-
dır. Artık tercddU.t devri geç· 
miştır ve Almanya Bulgaristanı 
bır harp üssU balıne koyacak o
lud.sa Sof ya Almanyaye. göster
dıği ınkıyadın köti1 neticelen ile 
karşt~akta gecikmiyecektır. 
Sofyado.kl gerginliği ve parla· 
mento ile hilkfımet ve kral ara· 
emda yapılan müzakereleri teba· 
rUz tetiren gazeteler Alman ıs
tilAsının içtinap edilmez 'bir hale 
geldiği ftkrinde bulunmakla be· 
raber Türkiyenin taynkkuzunu 
gevşetmek gibi bo bir ü~itle 
bunun bir mUddet daha tebır e· 
dilip edilmiyeceğini kendi kendi· 
terine sormaktadır. 

üal ... ta5-a.t ad.n..:ıı.ıı.. ı;ertıp ututi 1 
ookaı oıUsııllaKAlan aım &kf&m kJap 

..ıc:rke%.lııue )lipdJı. Olbıtbı Ok ı..,.... 

·UUı.nalıil'• tiWaUMMU'aJ' • AJıl<.:rt u... I 
lt:I' buktt §WDplyonu Dclllz harp ukulu 
.hıcoı taJww a.nı.suıda yapd4&. BlrtDcJ 

...ar~~uı.a31 taııUülaı>unı)uan .Necdet, 1 
.JCJuL lJ!>eblnıJCB l\Iurat ,ynptılar ~e 

1 
oorubt>rt> k.ıı.Jwlar. iJdooi kvfıJ.:ı.tma 1 
oeu..ı,ut.r Aiuue1 Ue <ııaiataı;araydau 

..~rı araaıu..ıa oWu. Kadri lklnci nı.. 
~~ libaü'1oJle etti. 
lk;wıcü WWN&baka G~daa 

tiw.aıu, l>eılizdela l;ieVkJ aruında okJu, 
~Vld lıia)I beN.blyle &ııllp ce1d1. Dör

\luııcu mılsabaktda Sermed (Oealı.), 
şmıiJa ( GU&&asa.ray) berabere kaldı-

bere kaldılar. 
GUnUn en 90llft en mUblm mll5ba

ka!lın:la tlyM ( Gıılata GMçler), KA.nl 

COalılt:ısarayıJ blrlnd ravun•t'la na· 
ka,,-und l'ttt. 

Mt\ımbıı.katara bu ıekDı'le nihayet 

Times gazetesınin diplomatik 
aıuhanirı, Türkler tngılizlerın 
başlıca meseleyi Almanların Se
lanik'e inmeleri Ur.erine do~ru· 
dan doi!ruya Boi!azlara yapıla
cak bi; tehdit tc~kil ettiğini der 
bal görmüş olduklarını vazr.'lak· 
ta ve ~rU.sülen ilk meselenın 
buna nasıl mani olunacağını ta
yinden ibaret olduğunu ilavt- et· 
mektedir. Aynı muharrir. Bul· 
~r hUkfunetinc Alman kıtaları
nm Bulg'aristanda ve dii?er ~·er
lerde J.ngiliz hava kuvvetlen ta· 
rafından bombardıman edi:t>r;e
ğini hatırlatmakta ve bu m<..'2tr 
liyeti evvcldcnberi Alman hUlttt· 
meti}•1e münasebetlerde bu•unan 
bugünkü hükumetin yü~ıenmış 
olacağını kaydetmektedır. Bu 
muhe.rnr Bitlerin. lngilızler.e ,.Prlldl. 
m:lzakeredt olan Türkleri tt-lişa ------------
dUşürmemek arzusu ne istilA em A , u 1 t.ı a 1-1 e 
rını tehır edeceğini zannetmekte Vl s ra I 
ve esasen Bul~ristanda hüklim 
süren karlı havaların bır ileri tı caret m iz 
harekete müsait olmadı~ını ııave 
eylemektedir. ( BQ..f} tarafı ı ı.ııcide) 

Daily Tel~ph gazetesi baş· diynyıı satılnca.k mallara nit men· 
makalesinde Bulrrar hükumeti- şe' ş:ıhadetnamelcrinin bir defo 
nin sıyasetinitenkıt etmektedir. Fin sefaret veya konsoloslukların.. 
BuuUn bazirlıkJar o kadar 1leri ca vize edilmesi lizmı3Cldiği ali -
göWrUlmUştUr ki arttk i'~li\ın kadarlara bUdirilınlşUr. 

l>EA.NN.A. DURBlN'ln parlak roUerlJıA 
devam ctt!ren yeni slncma yıldıZI-

GUCli MOOl<E vo .JEA..VE'IT.E MAO ·DONALI'°"'~ 

....... .._,, 

1 

~· .. '"GL ö RıA~ "1 EA1 
diğer birçok büyUk yııdıZJarl• ~ 

Açılmamış Ko 
filminde lstazıtuld& Dk dela. :;.-ı 

su M ER~ SiNEiıA iM; 
.. ""' ~ I ~ ..: • .. O ._ I a. • ...,.. : 0 ~- • .. 0 -

ıBUGüN LALE sineması 
E?2 a ftlmden baurianıııı ınUstema bir proe,.tıl 1 -1 - AŞKIN ntR ımJAl\fMA, FU>AKABUôll'f • 

hayotm bir esrar oldoğıınu anlatan ..-ı 
FBANSJWA 

AşkM~ 
OATHERINE llEPBUKN - CAJU' GRANT • JP 

DOJUS NOl..JL~ ... lnl41rdln:leıo yara~.'!:...-:" 
2 -Tilrkl)'e)'e ilk defa cel'3111.UNOA ~ 

6URNALJ eı.t1 '°"harp llııbcderL .. f n~ 
3 -TO KCE BRITlS JURN~ 

(T&ran&o bombanbmaıu) wı MtSTEli EDEN'ta pil' 
&ahllAWe 

Bugllia AA& J 1 de tenrilAth matlllA 

·mı--Bunun sebebi iBe kazaneı dar 
olan vatandaşlarımızın katık al· 
mak için. da.ha az ela:nck almak 
mect. ... ri)•etinde oldu!dan halde, 
bu sefer ekmeğin ucuzlaması 
onlara fazla ekmek almak irnkft.· 
nını vermi§tir. 

fazla 5fCcikmes;ne ihtimal v<.>n· Bir mUddet evvel Portekizli hır 
lem~ Fakat dUşmanm Uen \1l· firma.. ehrimbdeki alAkadarlara 
rUme p!anlan ne olursa . ols~ mUracaat ederk memlekethnhden 
lJ!giliuer ve Türkler tedbı~lenn~ mnl satın almalı: tstcdlğlnt blldlr · 
almışlardır. Hadisclcr Turklcrı mi ti. TemMlara devrun edilmekte.. 
hariJ gtrmiye icbar edecek O- dlr. E.nlıı bir nnltll tariki bulundu
lursaıkı genel kurmay her hu- ğu takdirde muameleye geçilecek· Jjl011 
susta tam bir mutabakatla hare- tir. ti~ N~U. ~ık ve hakiki bir Parı. t:Uınlnl gönnek tetel' 
ket ~decektir. Almanya ne yapilan ve A.nkara. il d 

Daily Maıl gazetesi, Türk hU· da imza1Man 21 miJ,yon llralık ti~ ~ B u sa M ER sı·nern11 
Netice \U'bariyle halk. tek tfp 

ekmek için verilen kararı alktŞ· 
lamnktad(t". 

kumetı namına beyanatta bu'un- caret anl~maBmm 10 milyon lira· u ~ n 
mıya salfı.hıyettar ~ir zatın ~- lı:k kontenjanı tamamlanmıştır. Gc 1 ..ıd...... ıdnenıanıa ı ..... 111c ft , __ , ~ 
lcrini zıkretmektedır. Bu soz· rtye kalan 2 milyon liralık ihracat •· ........ .,.._, ---- Ot 
lere göre, B.ul~ista.~ın. Alm~n için hfaseler tevzi edilmek UzeTe 1 GABY MORLA Y • EL ViRE P 
btjlasına ugraması w;enne bır ticaret odasında bir ictima Yl'P ı. fJA \'o ARM SD BER..'lliARD ııe ANDRE l.EFAt111 • 

Fon Ribbent.rop mutlkatta hazır Balkan harbi zuhur edecek o- ınış, hazırlanan te'VZl.:ı.t listesi Ve- - uoucımn \o DALlO tıuatından oynanan ,..,enı,.. 
bulunmuştur. lursa Türklerle tngıJizlerin milş· kfılete gönderilmişti. Llstcl!!r tas· ~ 
DUi.GAR BAŞ\'EK.tLI MECI..tSTE terek bir mUcadele imkanını der· dik edilip alakadarlara gönderil - ı~ komedisi ) 

BEYANATTA BULUNACAK p1ş etme!eri lazımgeldiğini tas· mek Uzeredir. " AŞK ·Hr ·R 
Sofya, ı (A. A.) - D. N. B.: rih etmiştir. Mezkfu' gazete E· Ayrıca Almanyayn 50 bin kilo ve l l 
Sobranya rel.sl Logofetof, Sob - denin seyahati ne tezahUr eden l<ec;I ktlı, 30 bin liralık da kitre ı 

ranyay paur gUnU saat 16 da rev. In~illz dıplomaslsinin enerjisinı verilec ktir. Bu mallarnı tevzii i- /_, 
kıılAde bir topalntıya davet etm!g· takdirle kaydetmekte ve Rendel- c;ln de 4 taclrd3n mürekkep bir ko· 2 saatlik kahkaha ,~ ııt~ fllm.lai gliril.nUır:. ~ 
Ur. Baıvel:.ilin bu toplantıda beya - in Bulgarlara yaptığı ihta..ruan misyon le kll edilml"tir. Komisyon nugUn 11841 ıı de tcudlltıı matıne. 
natta bulunması beklenmektedir. dolayı memnuniyet gö!'1termek· birlik merkezinde toplanarak pay. ' , 

Sofya., ı (A. A.) - Röyter· tedir. Bu ihtarın Yu~oslavlara lan tesbıt etmiştir. 
B~vcldl Filo!un Vlyanaya ha· ferahlık vereceğine şilphe yok· Dlfer taraftan btanbul Ticaret 

reıı:eUndeıı sonra oehlrde blrçak pytn. ve Snrıayi Odıu!J allı.kadar tnclrlere 
ıar dolaşma&a b:ıolarruşur. Şehrin tu~aıly Sketch gazetesi, AI· ··nderdiği tamimde ellerinde bu -
bUyUk caddel"rfnden geçmekte o- mn.nlr.r Bulgar • Yunan hudud~- lun.ın karsı, zerdali, erik, elm& 
lan Bulgar krt.alarmı seyretmek U. nu e-cı:tikleri tıikdirde Türlderın ve vL'ine kurusu ile deri, boynuz, 
zere rı.hall eokaklara dolmug, halk de Yun n Trakyasma ~lrece'ltlc- ke!mik kırıntı~ stoklarını sUratıe 
caddelerde milli şarkılar söylemek rini zannetmektedir. Bu J!aze- odaya bildirmelerini f:;teın.işUr. Bu 
teydl tenin fikrine göre, Türkler Bul· fııln de Almanyaya ynpıhcak ihra· 

B!ltlln ...n .. So~ya Ue Karadeniz d B .. 1 catla e.JAkada.r olduğu töylcnmck. 
ır;..u aar • Türk hududun a oı?;a~ ~ .... 

limanı olan Varna nrasmda telefon l"t af •ooir. 
muhavereleri kesilmiştir. korumak ıçln mt.ıd aa vazıye· YekCınu 450 bln liraya baliğ olan 
BU~Un memlekette baklk1 bir ca. tinde kalacaklardır. dUnkU ihracat esnaıımda Almanya-

susluk havHr hllkQm sürmektedir. ya tiltUn, rakır. likör, ana80n satıl· • ~ • ·ın g ·1, 1• z A' m an dığı ö~enilmiştlr. 
vtşl, 1 (A.A.) - Röyter: 1 • 1 BEl?f.tN TURK TİCARET 
Sofyadan ge:en haberlere e-5re, ODASlNLJ TOPI.ANTI 1 

Bulgaristan Uçlil pakta lltihakmı har n 1 Bcrlln, l (A.A.) - Berlin Tilrk 
imza ettiği strada Alınan kuvvet - ticaret odası 14 Uncu genel top -
leri Tuna nehrini birçok noktalar - Londm. 1 (A.A.) - DUn gece, tn. lııntısını fahri reis bUyUk elçi Go- ei 
dan g:.-çerck Bulgar araüsine gir • gUtz r.ı.va kuvveUcrlne menıup bonı rodonin riynectinde dUn yanmıştır. ! ~ 
mMl'rdir. bardtıııan t.ayyarelert, VilheJm..shaven Bu milnnsebetle verilen öğlo ~ya-, '"' 

uçMuşlardır. hUcunuar yapmı !ardır. Bouıcgn• lal!. davP.tli hazır bulunmuştur. Büyük 

Raf rollerde: 

RandolDh Scott - Mıtrffaret 

ŞBiBL~Y TEMıPLI 
l'ROORAKA tLA Vl..Tll:N : A 

tngtllz hariciye nazın Bay ANTONY EDEN ve 
ırenııl'lll otU/ln Ttlrld,J'fı dyarctkrlnl bUtün taf~ 

Buı;Un saat 11 de te:uJIAtlı matıne. 
Alman bomba.rd-man tayy:ıreleri Uzerlno ve Alrnanya.nın §lmall garbı fctinde Alma.. siyasi, iktsadi, fil - ı-= 

bu!!Un durmadan So!ya tı:r:erlnde mıntal'.aıınıda diğor bedenere ~tddeU' n"'t ve ilmi mahfelinden yilzlerce 

• • • ı& umaııma da hUcurn cdilroL,ur. eıç. Hllsrev Gerede slSylcdiği bir -
8otya. ı (A.A.) - Alman kıtale.n.. Londnı., ı (A.A.J - Hava nozare. nutukla daveUllcre beyanı hoşa. - ı==-=-=-========.:===========:::::~ 

nm Bulyarlatana glrm[O olduklan re:-- Unln btı sabııhki tebliği: mcdldc-1 sonra odanrn tlcrui mil • ............... ...,.. 
men 1'tid;rtımed!ğltıe Tağmen. Alman Dün r•ce. dll~man h:ıva kuvvet! ri· n38C'batnnu;m inki"ııft uf;'ttlndnki -
aakerınt bAmU olan trenler Botya l.B· :ıın lngUt.ore Uzerind'.:k.I faallyeU ook doğCTU htmıelerinden ltayll'l@ d 
~on:;na gelml§tır. Ahalt bir mUd. hafif Glrnuı ve ge04I yansından evvel baharıtmtstir. v A K 1 T m at b ~.", 
dett...?!lberi bu gibi btr ihtimale ba.:: ... nlhayct4: •rmtıtir. Londra radyosunda <> 
ıanm·.ıs oıdutundan htı;bır hyrot eıse· I ı.ondrıı cıvarmdak. konuuktarda ve Türkçe neşriyat 
rl ~6steımeml§Ur. Bununla beraber 1 oarkl ıug\lterede tALa noktalnra boır.· K . k n' 
ballt muhtemel hava bomhıirdunanla. tınlar etııınııtır. Bir kaç ölU ve yaralı ÜÇC çı/uyor f t Q p l S m l n l 9 e ' 
nna kaJ"§1 a.ı.man tcdblrlerden dolavt vardrr. Blrkoç ev haııar& uğra.mıvtır. Loııdra, ı CA.A.) - 2 Jı!&rt l9U ts· l I 
çok end!§e glSst.enncktcdlr. • 1 Douvrc. 1 (A.A.) - Uzun nıenz\lll rlhlndct" itlb$:rc::ı, Brltısh Broadcıt::• ta n z 1• m e d ı•p Q ç nı ı fi 

ALl\IAN A.S!<ERI GtnDfGt 1 bir Aimıın topu bu sabah Pıı.ıı de Ca.. tıng CtrporaUon'un ''lngillr; radyo fir. 
TEErı-nT ETMrYOR ııı.ıa bz.-rlnden auı a\;ınıgtu. Şimdiye keU,, Tllrkçe haberler n31rlyatı ser- I .._ -d 

'k d Kitap, m~mua, 0cızete P':. I•""' Lt>ndra, ı (A.A.) - Almanlann kab.r biç bir zayl&t ve huar ay e vllllerl ikiden üçe çıkanlacak\.ır. -,. • •: 
Bul~ristana gtrmtş oldukların& dalr dllmcmttllr. Almanıann Fransı1 sah'· ı Yenl servla Tllrklyc yaz ııaall & Tabiler rv•m,,.., .. ,ı: .. ;;.; ;.1,.rw • 
Vtşlde ne:redllcn bnber pmdıye ka. lln• yeni yerleştirilen blr top tecrUbe 15.ltl cc ve kısa dalga 19.60 uıetr.: jı-ı••········"~ftl~lll•J• 
dU Lolıdrada teeyy(ld etmemi§tlr. elUk~~rl zaııııedllınakU-Wr. llzerlı:t:4D yapılacaktır. 
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kOtA. YUIUFl 
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, ZAYi 

1'..ınııa.f ve ~&Uık milld ~ 
z.tyetlJDI tıMdlr9 DMl9 d''c\esmı .... 
yi ..-. Yet.alni al...,,..,_ 8*l. 
siniıı l:t • uU yoktur. 

~italik Hauvo Programı 

A M E R 1. K A D A l ) şotor Mehmet Balabaıı ile Safiye 
Ş&dol. Amele Mahmut Acar Ue NahL 
de Acar Kapıcı Ahmet ile Şcrife 

raıan. ısı< ender F. Serte Ilı KAJdırlJJıCl Ferit Ue Hamide Şahintuğ 
ömer t-ndi 4ıılaY ile Mclilıa MuallA 

h..~ 111?-a - 9 1 - Gökça.yu. Dokumacı M.uıta!a Topçu 

'y tı.t ~~ 'YUsufun yanaıa Çaylarnu yattrklan yerde Jç:i - ile Mecilha CeylA.nlar, Daya vekili 
~ llauf bu. ktepu kız sokuldu. yorlardı. uehınec Bayrak Ue Saın.lye, Talebe 
, ızı göriinoe tanı_ Zaten Yusuf deniz Ustllnde Mabaıut Yahya ile RodDa. Çtçekç. 
l}j Vay mütemadıyen limonlu çay içeı • ol.Dı!trı.ld lle Manıta, Matbaacı HU. 

hk~~ereıt:' :en tteredC'.n çıktın? eli. Bu sırada vapurun kocaman 9'8yiD Gı Ot.an ile memur Bakiye Ana. 
~ eın"ll lercUmanm tek.ııesinde - bır kayaya çat p- kök, vetertn.er Muluıin Demir ile Ru· 
'lll'k ıc.~Pl§tı. "'ye ttbzıcı. Memur namzetı Sll.ııeyin 

~ıcu m.J§ gibı - müthiş bir sarsıntı ... 
lh. ert geriye çekılmiş.. oldu. uıuer ı.:r Fa':m& Mellha. Satıcı Mua 

llı. .... Ufıın lkı arkadaş oiribirlerine ba • ı..e.la Kt.ÇaAlan ue Emine Gel,;dogan 
~ ~ J(11nın sokulan bu kıştıtı.r. Memur J\.bdl Batak ile Bedriye ()zak.. 

k.~şıydı. 8 Neısonun kil~Uk Yusuf başmı kaldırdı.. Deniz.e eeı. Ctntmeıı A. Şemseddin ::tUDe,l' 
~ ~~1!ln ::ı: bakU: ile A. Hikmet ÇCleter, Sıv&CJ Abcllll. 

' h ~·,zlerj sulanmış· - Mutlaka Jır kaya oturduk. ııamıt Ue Fatma. Memur eŞra!eddlıı 
0 ,.,.. b Kızııtere ile Sa!me Akkoy, Vatman 

'Col ı_,_ Petro gWmıye başladı: N tdo Tekin 
I\~ ' ... ~ıp ne:reye gı·di. Mehnlt>'· Gözezer uc 8.§ "! - Buralarda kıı· ne gezer, uı-e• u Fatkozıa 

~'.. ~lldt ,, y MatbP..81Jl A.ne.ııtl .. ........., e 
~ v u.ıuf pehhvao ? 1 hlm y ı nı ııe MU 
ı. ~.~' ~ÇIUkleeağtulaınamak için - O halde fırunanm §İddetin· Matri Bakkııı bı 0 0 

cu 
ıa .. ~ut bll'd ttu d d vedd~t. Koınisyoncu Zeyneddin Kılı<;· 
.,,u,.,.._· en umen kırılmıştır. ço !lıiühtedı "' ,_-\il 0.,,. E!nbıre ="•mııştJ. ııULD ı:e Hayrüıınüıa. ı;apçı 

-.: 11 ....., la ,.....,,... - Bu, olabılır. Çün.kil sa.rsm· ak Çaparyan 
~ı~et!dı••~ .. l1 k~ı ... "~cag"ını tı Tııvtlk Ç.apar ile ArUSY 
~~~ "4'1~ bu ki ~ arkadan gelıyor... Eım&t E:~Ub Yet.ak ıle Penbe, ~atbaa 
~Ynttı l\i aklılld Şe ı.~e hitap Gurültü gittikçe artıyor, gc- \.. tabri YQl',dma.ıı ile Nalle Yeğen 
~ U. an bı,e geçir. m.inın kamara.lan önilndekı ı{OM· ~ur ŞSbaD!lzbe.k ile Fatma MU 

~~!_i, re.nç kı, nnn ..... -n dörlarda koşuşmalar oluyordu. my; n. Dakkat Saf'ct Şengör Ue Ha. 
'va .. f,.._"" tvd.. ka..., ..........,.,ua; Yusuf, tercümanına: ..... A yUrQr, Amele Abdurratımaıı 
~U:.~. 1-u. "'n · çmı.. va- - Kalk, bak bakalım. dedi, ne .....,.., yn-tııt 

-1q 'ii :.'> lle GUl'UU' Demirba§, Kurmay .,... • 
~ "-hi dir bu gürültü? Belki bir t:ehlike fi NUl Akarsu ile Ha.cer Neriman 

sre~~ı olarak başına ~~yataktan fırladı .. Ka - .:.pa:.t~ta=-baD.----------
~ t.;'_ decu it.. ı>ek müteessir maranm kapısına koştu •• Başını i>lnt~ma "*' 1 ıyaıro.ar 
;~~ a~ iyUeşw.ce er dışarıya çıkardı .. Ve sUratle ko· 
..... ~n Ben acağım. lstor- şan bir garsona sordu: Sehir Tıyatrosu 

'~btılu de onunla ~- - Ne var ... Ne oluyor .. ? lllııııılllıı ı·epHııto• unam ıcı..muıcııı 
, ll! SeZ?nek üzere- Garson iki kelımc ile oevap ve· ı ıı I'\\ OUndttı 1~ cıa ~ tYiJ . rerek geçip gitıııışti: 1 Ak~m ~o.ao • 
' ~\r}'Otktat!ı§~e kadar - Tehlike var... 11111 Meşaleler 

"L· l'eı btı)da bU ıyonıun? Petro kamaraya girdi: YAZAN: Henrl BMt:ıUJ• 
"1~ Rtafıa Yll.k bir maç - Tehlike varmış. Yusufcu • 
lu~~~u, ... ~ğırıyorlar. Git· ğum? Herkes gilverteye kaçı - • • • 
'-~-:' ~ bdllW Olddefıl l\ı·medl 1a111tımd8 

'~elti, d~~unu hUkerek: şı~~~ufun rengi birdenbire sap- Gtındtıs ıuo cıa. Akşam ı:>.4t da: 

~ llôıiJııd' uğurlar olsun. san olmuştu. Kırahk Odalar 
ab a_.ınıa e durursun da Derhal yataktan fırladı... ueı p ct~Of' ooooıı wrm111er1 

l':ıl.la. 1"'aıt be.raber gelıriuı Arkasına palc..osunu aldı.. ıçm bllet rertUr 

~t'.,~z e~' e.nun olun ki, Bcline altın kemerini ta.kt.J. 
~ · ::"4.<l.lıbuı enı. Yol para..n - Haydi öyleyse, biz de ıırD • 
~'-~ da hır aydan faz.- verteye qıkalım .... 
"ltll'ti ~~- · Birdenbire vapurun acı acı 
' ~ Q. ·-uruncle.n konuşa • düdük çalması Yusu!un ha.bmı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
7 Mart oama. uaırucıar 8Ale 
81..ema-ncıa (~!!.!k Ulum) 

Komedi (8) P rde 

3%7 Doğumlu Halli oflu Atıt 
(35()3:>) 

9 00 pro&r&m ve memleket ıNı.at a_ 23.30 l"arınkı program ve kapaıılf. 
yan, ll.oa AJa.Wı haberleri, 9.18 MUzJk SALI 4.8.19U 
Mar§lar ve iuıflf parçalar (Pl.) 9 .4fl/ 8.00 Pre.,ram ve memleket saat • 
10.00 Ev kadını - Ycınek Listesi, yarı, 8.03 Ajnna haberleri, 8.18 lıltlzl.lc 

btaaboJ Asliye Lı !ilci Hukuk M.u.b· I J.2.30 Program ve memleket saat al • Hant parçalar (Pl.) 8,4:;190 Ev Q.dl" 
fcmcslndeu : I n, 12.82 MUzlk: Kadın seslen, (Bera· m _ Yemek llstesl, 12.80 Program 99 

MllC'!deı: Kahraman Sağlam. ber prkı ve tUrkUlerJ, 12.50 Ajans memlC'kct saat ayarı, l2.33 Mlla1k· 
.MUddclaleyb: KAınUe. UakUp na· 

1 

haberlen, lS.O:> MUzlk: Oyuzı oavnıa.n 1'ürm:ıı pl!klar, 12.:>o Ajans haberleri 
'1.l,>t'81Diıı Kemalp:ıoa köyünde mu. ve dUğUD ttirkllle.rt. 18.25/H.30 MU. ıs.o:> Müzik: Türkçe plAklar .,rogn. 
:um lken lzmlrln Muradiye kc. z1k: Racyo &alon orkest.rası ( Vlyoıc. muıın devamı, 1s.2oıu.oo MUzlk 
yüı.dc Karaba§ Ali kw ve Ama· n!at Ntoelp A§km tda.re&nde). 18.00 Kan'iık program CPl.J ıs.oo Program 
vut F.Uk karıeı hAlen lkametgtı.hı program ve memleket aaat ayan, ve mtm~eket saat ayan, ı8.03 · Mllzlk 
mC;çbul. 18.03 .MllZik: Radyo cu ork~straaı. ı eazoa.1ıJ (Pl.> l8.30 Konu;,ma (Çift... 

MUdae! KaJıraman taratmdan mOd. (lbra.him özgür tda.rcsindeJ, 18.:>o çının ~tiı. 18.t5 MUzik: Çtftçuıln 
del.aleyh KAnılle aleyhine açılazı de- Mü.zlk. Radyo faaıl beyeU, 19.SO Mem saaU _ Köy 118%1, 19.00 MUzik: Pi 
vuı ~ctn mUddelaleybln 21.2.941 Çar- leket Mat ayan. ve ajana h:ıberleri, yano resttaU _ Fuad Türk&.n. 19.so 
~amba günü saat (9.30) da mahke. 19.45 Mü.zlk: Radyo faaıl heyet! prog Mcmldtet e:ıat ayan ve Ajans haber. 
me.mll:d~ tıazır bulunması IUzunıu Ut. ramaır .. devamı, 20.16 MUzlk: Zara lerl, lıl 45 MUzlk: Radyo tamı beyeU, 
nen tebllğ edilmesi ü.zcrine mumailcy· eLander PolaNegri ve Marleno met. 20 16 knayo guetesı 20 46 Mll.zlk: 
b.in o gün ... elmcmca1 veya bir velill rich ,PL) 20.~ MUzlk: Tek §Brlu \'e Radyo ııaloıı orkestram (Vlyoloııtat 
g6ndern.emeslııe mebnJ hakkında gı. taksimler, 21.16 Kon~ma. 21M MU.. Necip Afkm idaresinde), 21 80 Ko. 
yap kı.ran lWhaz otunmuş (da- zik: U. Konakol - Şehrıı.zad (Pl.J nu§m\\ ıHukuk Umlni yayma kurumu 
vacınm §llhJUerl qagıdn yazılı 22.30 Mf'mlekot ııa.at ayan. Ajıuuı ba· adına suıeyman Faik ÖZkan: •'tı:ra 
cUDdo d!nleııecektir. Evlilik kıı. berl<ır! ve ajana spor servi.si, 22.30 kan:ıı11.1 karşısmdıı vntanda§m vazıte
yıtlan nutustaıı sorulacak), ve imlA MUZ~. Dana mll.zlğl ıPı.ı 23..2:>/23.SO sı .. ı. Zl.41> MUzlk: Radyo kume heyeti 
kıluıaıı bu '•"l.J'IU"& aJt thbamnmcnln Yanıık1 program ve kapanış. (Koro) - KJA.sik Program, 22.30: 

bir nUabaıu d& mahkeme divanhane- PAZARTESi &S.l9U Memleket saat ayan. A~ haberleri 
sine aıulınl§ ve lleyttyetin on be§ gUn 22.45 M\lzik: Dana mUzlğt (Pl.) 23.2!'1 

,_ ... ,.. 8.00 Prograpı ve memlııket ııınnt a.. 
mUddetle Ulnı için uuuukatm 26 3 041 23..80· Yarınki program ve kap&m§ 
Ç.arşamba gUDU aut (9..SOJ a bırakıl· yan, Eı.03: Ajaııs haberleri, 8.18 MU· Ç.AltŞAMRA 6.3.19U 

zlk: Hafif program tPl.) 8 M/9.00 
mq lldl!ğu tebliğ yerine ge~mf'k Uze. 8.00 Program ve memleket aat a.. 

Ev M<1llll - Konuşma (Bal). 12.SO. 
re Ulln otuzıur. (3:>076) yan, Eo.03 Ajans haberleri, 8.18 Mllztk 

Progrwn ve memleket saat ayan. 
12 33 MUZ1k: Hafif prkılar, 12.150 A· Halit rrogram (Pl.) 8.4:>/9.00 Ev ka. 

Kadıköy SUlJı 8Jrtnd m.ıkuk nıı- jaruı htı.l>erlerl. U.05 Mtlzlk: Halk tllr. dını - Yemek llst~. 12.30 Program. 
kUlerl, 13.20/14.00 Mü.zlk: Karışık ve mt.nıleket saat ayan, 12.38 MOzik: &runll!f~ "'llll 1 

94016:>8 
Boııtsncıda KOçilkyalıda Baııyocu 

iken Trakyaya gtdlp oradaki adrea1 

btanbul Posta ve Telgraf ve Tele. 
fon mOdUrlUgfl taratmdan aleyhlıılze 

lkamtı edlleıı M Uraııın faiıl, 

mahkame masarın va vekAlct 
UcreUyle birlikte tahslll davasm· 
dan dO!ayı UAnen yapılan tctıllğata 
r&gmo!l muayyen gününde mahkeme
ye gelmemi§ otduğwıuzd&n hakkınızda 
verllen gıyap ka.rarmm da 16 gUD 
mUddeUG UAnen tebliğine ve ır .. but sc_ 
ocplerlD: ibUva eden doııyanm Sulh oc. 
za matlıemeaindeıı celbine karar vo
nldiğlnaen tayin kılman 22.3 9U Cu. 
martc.J gUDU 88.at 10 da mah'<emede 
bl.u.at veya tarafınızdan musadda.Jt 
vekAletı.ı&me !le bir v~kll g&ıdermck 

Saz ı vrlerl. 12.60 A~ haberlert. 
program (Pl.J 18·00 Program ve mem 13.05 ltUztk: Hafif p.rkıtu, 11.20/ 
leket nat ayan, 18.03 Mllzlk: Radyo 
caz orkut.rnaı, {lbrahlm Ozgür ıcıa. 14.00 M Uz1k: Radyo salon orkeatnua, 
resin~). 18.40 Mll.zik: Kadm fasıl (VlyO:onlst Necip A§km tda.rubıde), 
heyeti. 19.1:> MUzlk: Akoreon orkea· 18·00 1-rogram ve memleket saat aya· 
traaı, (Pl.) 19.30 Memleket saat ve n, 18.C•S t.IUzlk: Oda tnualldai -(Pl.) 

Ajana baberlerl, 19.46 MUz1k: Radyo ıs.3:ı Konu~ma CDt§ poUUka tıAd1ae. 
ince aaz be)etl. 20.115 Radyo gazetesi, lerl), :u;.46 Çocuk saau. 19.16 Çocuır. 
20.46 MUzlk: Çigan havalan (Pl.) !ar lçuı muslki, 19.30 Memlek~t aaat 
21.00 MUzlk: Olnleyid tstekleri. 21.30 ayan ,..., AJaııa baberlerl. 19.~ MOzik 
Konu§JD&, 21.t5 MUzlk: Radyo orkea- Geçit programı (Kadm aealert) 20.13 
traaı, (Şet: Dr. E. Praetoriusl, 22.30 Had,fo gazet.efil, 20.t5 Mllzlk: Radyo 
Memleket saat ayan, Aja.n.ıı baberlerl. fasıl lıt'ycU. 2LlO KonU§ma, 2~ KU· 
ı>.2.4f> MUzlk: Cazband (Pl.) 23.25/ Zl.k: Khn§ık oyun havalan, 321."'5 

mQ.zl:{: RJya.ııcticumhur bandosu (IŞef 

suretiyle ha.zır bulunmadığmıZ takdir· 
de gıyabmızda duru§man.m lnta!: edl· 

lcceıtf ve bu l1AD suretinin de divan. 
ha.neye talik kılındığı t.ebllğ maka-
mında UAD olunur. (~2) 

1hsan KUiıçer). 22.30 lı1emleket aat 
ayan, Ajana haberleri, 22.4~ Mllzlk: 
C&zband (Pl.) 22.~/30.30: 'laımld 

program ve kapanı§. 

ı•EBŞEMBE u.ıeu 
"tı,,._ e ~,,...... bo uşt "n-·nm• '"'r) 
~~ek-..ıııl1ilr41,1 · ~znı~~~u·:__--~~::::=::::=:-:::=::===:=:=:=:::-==::---------------------~------------~--------~------
Vıtere1t onlışınaJ ~ı kız.. Ne' ~=---:----:,,,.---:--:ıt.ttzl i1 8.!l' Program ve memleket saat a. 

yan. l!.Oô Ajaııa haberleri, 6.18 MUJdk: 

b~~~d~:~rd~rya r-e "i "'"" ı ıındP. li\I... kaYı:ı Yaretçıler arasm • ~ -
~llll ~ olınuştu. Karımı ta.pınırca8.IJ1& severdi.in. demki 8eni bu kadar bedbaht edc-
t'4t~ g~e§i, Yumıfuıı e-- Gen~ti gibıeldi tılrtt. idareli ldJ. oekllllf, dedim kefke evleıuııeee)• 
ett~etn ~&.§lann1 kim"e • Muhabbetli idl.' dik..,, Be:n bunu ~yler tıöyJmnez 
l'~~ttl ele İçin bird b" g· siyah ldrplkl~rle çevrili ha- geri dlindil. Bir koltuğa aWdı ve: 

lifıı ut:~tı'. en ıre reli ~ir denli M t.hı gibi yeşil g&- ''Blll~·orum- biliyorum.. Ben! ıııe\• 
,. tİlılte laniıya gelenler le . erguvan rengine boyalı bUytl.. medığbıt_ beni istemedi,ğtnt biliyor 

~ "~ ~ \rapt.ırdan ' rı.blr -. Mini mini ve ucu ha- dum.. Ah ne bedhah tun ... dJye hı~ 
tıı:u r CU'ı:lı romorkör- cek a&.u.. alkık bir rt• kıral'ak ağlaMya başladı. t ~ (7 • file• yukarIYa doğru k ) Ço k 

O!a.ıı ı...qtı denlzl........ -+<; zfi bir asma fillzl gibi yumuşak ve Yanma yakla.~tım : cu enimusi un 
l\.. lllj ·>u Be ...,.,. goı.u • • gibi tni• dedim. Ben een1 sevmez, S stc• 
.vıı daJc~tya ~ar memleket. lnce bir vilcudil, su ıı~ıtııı:ı Hele mez olur muyum?,, o hep ağlıyoı• 

• ka llQn ~l~ıştı. lı ve ahenkli bir se~ : 1
• 0 • "Madem ki beni ist~mi-

~~ dı;..ı. ra tkınci dildük 1 boyaz leylak koknn sıyııh par! k dıırdvt; h p. demkl ilk cvlcndiğ'mlz 
"l.llit.... d''- 1 yo un, rrın 

'1 İ)p...., ...... ~n ve ....,, snç an. . • r,iln keskc evlenmeseyclik divecek-
'} lhq".'ll('tı ki S<>nra vapurda Evel. Kartını t.apmırc ..... asına :.- { 1 l clıı.ha evvel b"nU dllşUr.• 
. llt~ı.~ iliz ~~ kalmamıştı. v rdim ve karım dıı boni seve~~t ~~drnç udiyordu: "Fatuş sevgilim 
~ı t'Q tstUndc dol~"'an Hem dP p ek çok severdi... F ··~ cvv 15. sen sövJemedin mi .. 

~~~ <>lltı ~~rkorlerin içi~d . buna rağmPn onunla yaşıyaırıadnn ~~Y:o ona so~ağa blrkaı: kere t • 

'\'~Otdu. ın bağrışmala· ,. vndan nyrıldım... kad çok şcbbu.3 \,'tim. İlk !'.inceleri btml dk.• 
\'oı kac.... 't B~un sebebi dl bb:. k~islııl lemcdL En sonuncu defa sorduğum 
~ ~ a~ k llauf ! sevdiğim kadrom.- P k h t'''" de aif12mnın dn. biraz fa~ 

s&rnıek(\:. olsun! sevdi~im kadar belki dP da.ha ço ı~ışt·. Söztımll dnvdu ve başını 
\>~ l&te~~ıı.e bir dahn sevmemesi oldu.. va.rdı. hiddefüı kaldırarak: ''Elbet de ben 

l liçiuı ' Karında bütUn iyi huylar ~ 'lııdJ"'l dedi Fakat nlı;ln sövlc• )\s 
8
cU dlldUğünU ~a· Fakat bunun ha.rlcinda •• On:a : ~~ B~I eovnıedJli n1 anladığım 

~ l'thtelfunhyor ve ya • bir kötil huyu vard.L. Buna u~ Ü<in ·- Fatuş deı'lhn. ~ocuk mwrun. 
tı~ lindan 8.}Tılıyor • d'yemiyeceğim sır mı ~~ğr da B~~ nasıl ~yınyorsun orada nl-

4..1../\..n. Ev& kamn hz.sta ldL. kfilı defterlne imzamı atarken bu. 
~ .lltn. li'J:.ı .. ~SINDA kIBkanı;lıktı - zaman. nu nereden anladm?" Nereden mi 

l ~ .. tk - ~lO<":T Ka.rm1.la evlondl.ğtmlt ~ dedi Baıµı bak CclAL.. Ben buda· 
~~ltı.igı 1 ge~ nıUtenı daha nikAh gilnü .• nlkA.b n...sas la değilim.. Nereden anlıımışmı, 

u:11 er\'~ fırt adıyrn h~nıdan kalkar knlkm&?. k8rlll'l"D ered<ın anlad ğmıi sen rle biliyor. 
~ • kıı UYU lllanın şid- vUzllnUn çarpıldığını ve elini mu- n ,, ;,V llıı.hi blllfılıi bllnıiyonnn" 
ca 0 k Yanıanu<iln.r • habbetlrı aıkmak istediğim Blfad: ~:·im ~lmly~rmuş! ! dJye omur 
f~ a,_8-daı- bu ell nvucb.rmıdan huşunetJe çe la ·sıktı. Eğer beni tıeveeydJn 
~Uf: ~1rıdı ki~ dalgalar Uğ"ni gördüm. Koskoca bir defte~ d:;:ı nik.8.b defterine imzanı attı-
l{~ki • ebedi ·en hayat.mızı birleştlnnhf ğrn sımda kndmlara bakar mıydın! 

d ÖbUr için birlikte tınzanız:ı att·ğmu: r nla ı Bu da nereden çıknıı§-
~ ~..,El tn~laya kal • kadmm o bnzayı attıkta.n bir ~ Ho~?Fa~; dedJm. ne söylediğlnJ 
~ı- bur olınuş • oonra size ~ bayle bir tavır ü u. . . um .. "Anlıyorsun" mu 
~~ı a ve• anhyanı rnr · 
"'-... lltl ~a d ::nı kınmasma b'lmmn ki ne man kAMiesi~de bulundu. PeltfılA an. 
~'a. .... ~ ÜQ Y'ata'z tutmuştu. rllebillr... rsun. Niklı.h memurunun kar 
~~~ <ZU Yııstıkt!: yatıyor· Tam şu dakika.da, şu bnıayt ~1-: ~d2. ~enün, teyzelerimin, kız.. 
~Qf . • kaldıra· ğmıız s ·rada onu gUcendinnek 1 

• ~ard !erimin, arkada.şlarnnm ve 
~ ı._ me imkAn olmadığına g5re dtınt'3l[ lneş arka.daşlarmm lSnUnde re.zll 
• bo "<l'bllhat kendW bu harekeU yapml§ olnıaJ': 8~:Va oldum.. JiepSl görı'!UJer." 

~~t~ Yert a ~lnıdtr, eli • tan nedamet hlılsediyordu.. Dôl. ~e ;ördiller Fatoşcuğum!" "Ne 
~Post.ay~ e ettiın. Bir rusu ben hövle dflı;UndUnl .. ve : !öreeeklermi!J... Odanm köşesinde 

ta biraı kalsaydık, ned"yorum ki oenlm yerimde • !uran ve bizden sonra nJkA.h ol· 
~ l' t Yatıımuş olur- olsa bövte dU5UnUrdU •. Tahtı ~çl~. rqasını bekliyen genç kıza yiyecek 
"'111: a. tı~ "Y do duvduVı.un keder VP bliT.Üll r. gözlerle bakt.ığm· .•• " Ah.. Eyvah .. 
~u 'il . et"Qen cevap ve- sawur edebilirsiniz. kal demek benim karmı hastaydı. ne-
e da. gl.!l d~n BUtUrı gün luırnn b8;11a aln~ nim karım hayal görilyordu. DU

,ttıe tta k<ıh~zler, bu mev· tuttU:_ Ben somurttum-~ yf'• şUnOnOz b'r kere. .. Bir erkek ne 
~ ~lll ~k ll'. Dal~nsız kaldıgnnız !il• dak&ada ilk kadnr çap'nn olursa olsun o da.. 

ö}:1 a!ı~al t'\U'. lnsan bu tüme hD'gın bir baJuala b'.Lkt' vedik kikada... ;anı nik!blsındığı Biradıı 
' ~~ ı. söz ol.,rak · ''ket;ke cvlenmesev " kad ba.k8ın 1 

' · tıen · ''k ke e''"' blr başka ma ··•· • ~ neden aıı-.... deü. Evet iyi 1.&1ttiııiz. . el} F to.cru ikna etmek gllç oldu. 
" h.- ..,u.u l "' ·elik d-~· B"D Fa.tııım ne a ~ . -• . q~"lll fazj enmes :; .. uuı. bir df' F'lkat ne de ol!& ortada ~ew ov 

ı.}·~ d~L .l da.. Denizle kc.dar s~v<'rd m. O·nı bir ben ~ı l'llk vardı ve Fatoşun ilk kavga_ 
ı:..~ııt tı d~ Allah billl' ... B"n Fatu.-,la evlenme .k 

1 dı Keneli kendime bu kavga· 
~ :ıı:llıırı ~le tnl Ya , bayat.'.mm f'.n bü·iik sandPtf olanı ~my b.ir ır payı da ı; -kardmı.. 

~· ~ ~'"'l:ı ~M. ktılasi~~ ~- tahavyUl ctmMim. Evlcnlo onunla .. ~ ~ seviyor deli gibi se
n,.~ ~b~b:!r.:::n dö~~ : basbas a ~alıı.bild'ğ.lmiz ilk Anı ~ vf or özünden bile 'kıskanacak .... 

l ,. •ı "'".-·~~~rü:ı. nasıl dil!mn!"IUştllm. Halhııki o .. çı NY g hm ben de onu seviyorum 
r l11??\. ~ • ı•:ı ... '· gmca s"'vdii%u kal"D'l. GöılPrlmo e yapa k de~liın. Kıs· 
~;... ~l • l'r:.:'\ı"rs.la - Dudak C\!lU aldataca o• · 
~ (l~ "" • !!.ı'~•ık blr bal~cıla bakıvor. , l: lıib bir kusur sayılıunnz. Bel. 
. -.- lıntı>T:ni ,.. farı bir hı• ' t r·ı:ry 7.n'lt ~d,•'ıllm"k iç n nnç "' 1 in evet anuı.. •• 
~ Ymue~.P~· ı ı::ınr h-ır'i! 'ifriyr+cl: b:ı'lıt~ "Jıo>şlce ki çarkm..;k:=,, ç~ bfr koem 

deiilai. ~!k .. diyar. o.-:....,. J[arnnm 

Fatuştan niçin ayrıldım H&it p.ro~m (Pl.) 8.~/9.00 ~ u. 
dml - Konu~ma (Balık yemekleri), 
12.SO Program ve memleket aaat &· 

için". 
Bwıun lçlD kamq.a yaJva~. 

yakardım, yemlnlerle onu temin et 
tim. Yan·Idığnıı söyledim. ŞUpbe· 
lerlne sabır ve tahammlll ettim. 
Nihayet g6zy8.§lannı dindirdim ve 
han§tık.. Kanm hakikaten bulun_ 
maz bir inciydi. Yalnız gilzel ol -
malda kalmıyor, bana bir anne gi
bi ba.klyor. Kırk yıllık tecrUbell 
bir ev kadmı gibi evi i<lare cdJyor. 
Ne mllsrif, ne hoppa, ne de ida.. 
resiz .. Bekarlık zaman·nda iki ya· 
kam bir araya gelmezken Falu_ 
şun eayceinde bekarlL: zamanın· 
da girdiğim borı;lıırdan bile kur • 
tulmuııtum. Fakat bUtUn bu mezi
yetlerine karşı onun bir tek kusu.. 
ru, mllthlş kusuru ve hıuıtalığı bl· 
ze bir tek kavgasız gün geçirtmL 
yorou. 

Kıskıırıçlığı ! .. 
Benden yalnız şllphe etmekle 

kalmıyordu. KendiSlne ihanet et
tiğime emindi. Evden çıPJ> yazı -
haneye gittiğim snatler onun 
•'mec;hulU !" icli. "Kar:ctlmı vnlJ.a.. 
hl bllliıhi. Evden çıkıyor, işe gL 
dIYor öğle tatilinde idareye aşçr 
dnn bir ıııey getlrtfy rum. Akşam 
~ten çıkar çıkmaz eve geliyorum. 
1nanmnzsan istcd'ğin saatte aç te.. 
Jetonu her zaınan beni kontrol et!,, 
Karım omuzlarını sUklvor ... Allah 
glSstermesin. Ben her dakika ko • 
cMmı kontrol eden kadınia.rdan 
değilim!" diyordu. Ya.Wıancdek1 
iş arkadaşlarım "mAşukalanm" dı. 
Ve yaz-hanede biri kırk beşlik çir
k1n: şişko bir kadından, diğeri on 
be•lik fakat bir gözil sakat ve a 
yağı hafifçe seken bir genç kc_ 
dan başka kimse yoktu. Karım: 
"Yazıhanede kadın var mı?" diye 
bir kere sormuş, ben de boş bulun· 
muş "evet" demiştim. Art.ık o gün 
den eonrn karım sararıp solmağa 
başladı: "Öğle yemeklerine tabii 
lokantaya çıkmaz, herkes yazıha. 
neden gidince başbaşa yemek ye
mek lezzetli olur." gibi kinayeler
de bulunuyordu. Kendisinin eteği
ni. ayağını öperek kaı: kere: "Ka. 
rcığnn gel... yazıhanedeki fe ar
kadaşlarımı gör! O zaman sözle. 
rlmP inan" dedim. benimle: ''Sen 
beni koca8Ulm peşinde koşan ka· 
dmln.rdan mı zannediyorsun •• Ne 
yaparsan yap, umurumda değil._ 
Sen benim kadınlık gururumla, 
haysiyetimle oynama" diye tam Uç 
gUn konuşmadı. Berberde saçlan. 
mı kestirsem, kolonya stirdilremez 
oldum. Karım bende alıııık olma -
dığ- bir koku duydu mu beş gUn 
benimle konuşmuyor. Bir hnftıı 
gfü:lPrl a~lamaktan şiş dolaıııyor_ 
du. Yor~. argın işten eve dön· 
dUğUm saa.tıerde bira.I a1U'81lı .ı... 

sam: ''Bugün sevgilinizle ka~a yan, 12 33 Mll.zik: ıı~aaıı beyetJ lHaflt 
ettinlz galiba!" diyordu. Hayatım Pn>8'nımJ, 12.60 .Aja.ııa b•berlert. 
cehennem aza.bıydı. Hiçbi~ güna - 13.0~ .MUzilc: Faınl beyett programı. 
hım, euçum yokken ka~mıda bir lllll Of\\fl.DU, 13.20/H.OO MUzik: Kan
kadmı fhanetlerlm, Mdakatslztik· fllll program <Pl.) 18.00 program .,.. 
lerlnıle bedbaht ediyordum. Benim memleket aaat ayan, 18.03 Mtıatıı. 
kcııdhdni aldatmadığmıa onu inan. Radyo caz orkestrası., (lbrahlm öa. 
drrmağa imkan yoktu. gür ı mreainde), 18.40 Mılzik: Beraber 

Hakikaten k:ır-sını aldatan, brur ve tc.ı prkıtar, 19.1:> Konupıa <S.
ka kadınlarla dü3lip kalkan, her yabllt röportajlanJ. 19.SO Memleket 
akşam hovardnlığa giden, sabahla.. &at uyarı ve ajana haberleri. 19.415 
ra kadar cvınln dışında kalan, met 1 JılUzlk: Radyo ince saz heyeti, 20.11 
resleri olan, karısını ihmnl eden, ı Radya gazetesi, 20.•5 MUzlk: Akor. 
parasını evin dışında yiyen bir se- d.eoD ii(llolan - Ertuğrul Soy.ııal, 21.00 
fih de evinde benim gördi\ğilmden :r.I.Uzik: Dinleyici lsteklerl, 21.ao Ko
kötU muamele görmez. Bu kactar nuııma <Sıhhat aaa.U), 21.4:> MUzlk. 
fena btr hava içinde yaşamudı. Radyo crkeatraııı <Şef: 1L Ferid Al. 
Ben blltiln bunlan yapınış olsay - nar), 22.SO Memleket aıı.at ayan. A. 
dun, karm lıenden bundan daha jans lıabcrlerl, 22.-l:> Mü.zlk: Cazband 
fazla soğumazdı. 0 Dokunma bana.. <Pl.) 7o ~/23.SO Yarınki program .,. 
Ben bir erkeği ba.şkal!!.rile paylll- ka.panııı. 
68n kadınlardan değ Ilın!" sözUn U " CUMA ·u.ıeu 
tramvayı mutattan beş on dakika. 
fazla beklediğim günden sonra bir 8.00 Program ve memleket aat a. 
ay her gün duyuyordum. "Senden yan. S-03 A,µns haberleri. 8.18 :M~ 
iğreniyorum" sözü; bir arkadaşa Hat!f pı.rçalar (Pi.) 8.45/9.00 Ev ka 
nasılsa uyup da iki kadeh bira ic;:ip 1 dmı - Yc~ek Ustcal, 12 so Program 
eve celdikten sonra bcm tam bir ve memleket saat ayan. 12.83 MUzlk: 
buçuk Bene bana tekrarı~ bir Beraber karışık §ıırkıtu, 12.60 Ajau 
kelimeydi. "Eski devirler geçti.. batıer·erı. ı.s 05 Müzik : Kıu~ık pr:ıa. 
Ortaktan anlr:·an nesilden dcğL lar pr.:ıgranımm deva.mı. 13 20/14.00 
lim!" e!ızll ise, her gUnkü muha • MUzik: Knrıııık program IPl.) 18.00 
verem.iz a.nuımde beş yUz kere tek_ Progn.m ve memleket aaat ayan, 
rarlanan bir cUmlaydl. 18.03 MO:ı:lk: Radyo (Sving) kuarteti 

Kanma evveli yalvararak, son· (İbrnhım özgür ve Ateş Böcekle...••i), 
ra B.!rtleşerek, sonra adamakıllı 18 .. 'W MUzlk: Radyo meydan tuıı. 
~abala~arak bu huyundan vazgeç. 19.30 Memleket saat aran ve Ajans 
mesini spylediın. Beni dinlemedl.. baberırrt, 19.45 Milzik: Solo aealer 
dinlemedi... dinlemedJ.. Nihayet <Kar~ık progrnm), 20.15 Radyo P.. 
bir gtln o, tam yine saçır.a bir şey- zet.es!, 20.tl'i Temsll. 21.SO Konu~ 
den bir kıskançlık kavgası yapar _ <1kttıııı.t Saati), 21.4:> MUzlk Rad)"O 
ken : "Can kurtaran yok mu?" fer- aalon orkest.rnaJ (Vlyolon18t Necip 
yad·nı gUı; znptedcrck evden fır. Aşkc ldaremnde), 22.30 Memleket 
Iadım ... Biraz hava ahp tekrar e- saat ayan, Ajans haberleri. 22.•IJ 
ve d5nmek nlyetile Fakat bir MUzlk · Radyo salon orke:ıtraaı pres-

••• 1 daha evin kapISl yUzUme açılmadı: ramcım devamı, 23.00 MUzlk: Damı 
Karım bana: "Gece l!n.bahlara ka- mllzığt (Pl.J 23 25/23.80 Yarmld 
dar sokaklarda dolaşan bir erkek- procnun ve kaplllll§. 

le yaşıyamam !" diye bir mektup 

yazdı. Avukata mUraeaat etmiş, ·----------· 
inanmazsınız ama ... tanı on sekiz Dr. ,,, ema"'I O••an 
şahit hAklınln karşmma ekseri ak_ fi _, 

~lan geç ve zil zuma sarhoş bir 
halde eve döndilğUıne ve bazı ak· 
şa.mlan da _ hem de oldukça sık • 
evin dışmda geçirip gene; kanını 
yalnız bıraktığıma.. iıı arkad~la -
rnnla Aşıkane mllnasebetim oldu
ğuna dair f1Sylalar i§itt'klerine ve 
sadakatsiz bir koca olduğuma ka _ 
naat getirdiklerine dair §ahadette 
bulundular •.• 

l<lrar yolları haatahk 
İarı mütehassısı 

HPy11tl•ı IAllklAI lladO..t Ne. '"4 
6111""8 Pi! tttı O•tt> Obanyu 

""°'rtT-·., -.. ı : Cl!l!.., 

••_.mm ......... . 
Ve bu suretle Fatuştan, cnnnn. kOyormue. 

dan c;ok sevdiğim ve beni hakika • Bana gelince, o kndar sevdiğim 
ten çok seven kamndan aynldnn. bir kad-nı knybctmckte d d 

Fntu§ şimdJ mllnzevt bir hayat ğum anbt kimbilir dahn k uy u • 
geçiriyor, bUUlıı taliplerini redde. l hi:ıaedeceiim. a aç sene 

~ .. beAim iGlıı &ös.Yaolan d6- :i'azım: Siv-- B. 



Kendinize beyhude 
yere eziyet 
ediyorsunuz 

NEVROZ~ 
varken ıstırab çekilir mi? 
ıa,, nı,, Nıııe, Grip 

ve üşütmekten mütevel lid bütün ağrı, aızı, 
sancılarla romat izmav& karşı : 

1cabında günde 3 ka§e alıhabilir. 
........................... ! .......... ... 

· Gavrimenkuı satış ilanı 
l•tanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

.Bay Hasanm 127 5 hesap No.8U Sandığımızdan aldığı (400) Jlraya 
llaıwı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden haldan. 
41& J&pılan takıp Uurlnc 3202 No.lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 
40 DCJ maddesine güre satılmBBI ıcabcden Aruıcıolublsarmda Gök8u mevkilnde 
Tk-«tı!Ji caddesinde eski 7,7 MU. ycnt 18.15 No.lı kAğir ve odah dUkkAnı olan 
1ılr hamamın tamamı bir buçuk ny mUddeUe açık nrttırmaya konmtl§tur. 
a.bt tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek letlyen 
ı1I) lira pey akçe~! verecektir. Milli bank!llanmızdan birinin tx?mlrıat me~ 
~ da kabul olunur. Btrikml.a l.ıUtllıı vergU rle belediye resimleri ve vakıf 
lıDu'eai ve taviz bedeli ve tclW!ye rllsumu borçluya aittir. Arttırma şartna· 

.... l/S/9U tarihinden itibaren tetkik etmek tstiycnere Sandık Hukuk .1§. 
lld aervisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair llizumlu mıı. 
Mmat ta şartnamede ve takip dosyasında vardi!'. Arttırmaya ginni!J olanlar, 
)aaıan tetkik c<Lrck eatıııga çıkanlan gayrimenkul hakkında her §eyi lSğ
.-ml§ ad ve telAkki olunur. Birinci arttırma 17/4/941 tarihine m\lsadif Per. 
fllllbe günü Cağaloğiunda kllln Sandığının:rb saat 10 dan 12 ye kadar yapı. 
Juaktır. Muavkkat lhalc yapılabilmesi için tekil! edilecek bedelin tercihan 
:elmJna,.sı icabeden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen 
19CJl'l~ olmam §a.rttlT. AkBl' takdirde BOD arttıranm ta.ahhUdU bAkl kalmak 
,prayre 2/:S/9U tarihine mflsndif Cuma günU aynı mahalde ve aynı aa&tte 
- artbrmam yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttnanm 
9'1tllnde bırakılacaktır. Haklan tapu aicllleriyle ııabit otmıyan alAkad&rbr 
" irtifak hakkı sahiplerinin bu luı.l>alrmı ve hususiyle faiz ve masarlfe dair 

C
larmı llAn tarihln:lcn ltib&ren )1rml ~ içinde e\Takı mUsbllelerlyle 
ber dairemize b11dlrmelerl Uı.zımdır. Bu suretle haldarmı bildirmemi§ 

CllaalarlA haklan tapu sicilleriyle sa.bit olmıya.nlar satı§ bedellnln payla§ma· 
madan hariç kalırlar. Daha fazla malQ.mat almak lstiyenlerfn 38/1447 dos.1& 
~le SandığunıZ hukuk lgleri servlııtne mUra.eaa.t etmeleri llzumu llt.n 
.._ur. / 

• • • 
DİKKAT 

~yet Eanıirfr: Sandıktaıı alman gayrtmc:ı:ıkotü ipote1t gÖdteJ"!Mk Is. 
'11111k!re muhatnm1nlerlmizin koymu~ olduğu kıymetin yllzde 40 mı tıecaTQz 

tıtmemek Uzere ihale bedelinin ynnsma kadal" borç vermek suretiyle k ol&fhk 
eermektedir. (11W7) 

...... 

·~------1941 IKRAMIYELERı 

T. işBankası 
941 küçül-< 
Tasarruf Heaabl~n 

~AM!YE PLANI 

ı adet 2000 l..l.rOJLl1 - ıooo.--ura 

• • 1000 • - 3000.- • 
1 • 7~ • - UiOO.- • 

' • 500 • - 2000.- • 
il • 25() • - 2000.- • 

M • 100 • - 8500.- . 
q(J • 60 • - 4000-. 

800 . 20 • - 6000.-. 
Keştdeler: • Şubat, 2 Mayıa. l Afuaı· 

-. 8 llrmclte,,.m tarlhleı1ııde yapdır 

T 

Lira Ura 

6 15.000 
6 5.000 
8 2.000 

90.000 
30.000 
16.000 
60.000 
45.000 
24.000 
30.000 
15.000 
30.000 

60 1.000 
90 500 

120 200 
300 100 
300 50 

3000 10 
60000 3 180.000 

636 
Teselli 

mUkA.fntJ 22.000 
542.026 64526 

ısta11~ul Levazım amirl i ğın~en verılen 
nırıci askeri kıtaatı ııan ıarı 

Keo1f bedeli 36• .195 lira 42 h-unış olan mUtcahb1d nam ve hesabına uu 
inşaat kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. lhalet;i 3/3/941 Pazartesi gllııU 
saat 15 dl! Çorluda askcrt satın alma komisyonunda yapılacaktır. ilk temi· 
natı 18,318 liradır. Keşli ,.e plll.nlan (18,5) liraya komisyondan alınır. lalip· 
lerin kanunt vctr.kala.rilc teklif mektuplarını ihal!' saatinden bir saat CVVt)J 

komleyona vermeleri. (1957 - 1153) ,,. . . 
250,000 kilo kunı fasulye pazarlıK.la satın altnacaklır. 'fahmln bedel! 

57,CiOO Ura, katı temlııatı S62~ llrndır. lhnlesl 7/3/941 Cuma gfinU ııaat 16 d:ı 
K&Y8flr:lde asker1 satın alma koıniSyonunda yapılacaktır. Taliplerin bclll va-
kitte komisyona gelmeleri. (2033) (1618) 

••• 
2000 ton buğday ne.kil '1tUrllecektir. Tshmin tutan 14.!lSO Ura, kati te· 

mlnatı 2247 liradır. lhalc..si 4/8/941 Salı gUnll sno.t 1l de Çsnakkalede nskcr1 
satın alma komlsyoııundıı yapılacaktır. şartnamesi komisyonda g6rl11Ur. 

(2031) (1611) 

Devlet Limanları işletme Umum M üdür
lüğünden: 

l§ktnıc ihtiyacı için muktezı nümuncsi.ne göre dört bın adet Ereğli tipi 
kömür çevalyesi açık eksiltmeye konuımu,!.ur. 

Muhammen bedeli U!l20) llrtı ve muvakka• teminatı (144) liradır. 

İhalesi 10/3/941 tarllune rastluyıuı Pv.artesl gUnll sruıt onbeştc Galata 
rrhtımmdaki umum mUdUr1Uk bin881Ilda top!ıınacak satın alma komlsyo. 
nunda yapılacaktır. 

Nümune ve şartnamesi her gUn sözO geçe~ komisyonda g6rUlebnır. ( 1290) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: . 

ı - Şartnıuoo ve numunesi mucibince 10.000.000 adet bfra şl,.<ıesl katı. 

sUIU knpo.lı zart usuUylc eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 37.000 Ura, muvakkat teminatı 2.775 U:41~u 
s - Eksiltme 6.3.941 per§enbc giinU saat 15 de Kn.bat.a.şta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım kom~yonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname ve numune s6zU ~en levazım şubesi veznesiııdec •e 

Ankara, llmıir başmlldUrlUklerlnden 185 kuru~ alınabilir . 
6 -- Münakasa.ya girecekler mlibUrlO tekl!I mektuplarını ka.n•ınt ve • 

ııaıkle % 7,5 güven~ pa.rası makbuzu veya. bıı.nka teminat mektupla.rmı 
ihtiva edecek kapalı zarflarını lhal<ı gUnU eksiltme saatinden bir gaat n· 
vellne kadar meı:kfır komisyon bqkanlJğma ma.kbu.z mukabill.ııde w ... ıne· 
lrr1 J!i.i\.lmdır. {lHO). 

Gayrimenkul Satış ilanı 
H...,~ oğlu Sulh l\la bl•etlli!lerl Bıı l Rtlpllğindco : f. 
9 .ll/4 J,~ 
Abdülvahid ile Hayim Esklnaz! oğlu öl~ Ynşuva varisleri: il' J'. 1 

nazı, Cema Esklnazl, Vlktor Hayim, Sara Abenyakar ve Bcyogıuıı~ 
mescitte Kamhl hanında mukim iken bAlc:ı lkametgA.bı meçbul ~.J 
ölll Yaşuvanın kansı olan lı~'iliz tcbansmd<ın Klera ve Itaıynıı te ut~ 
olup aynı handa mukim iken halen 1kamets :u meçhul bulunan ve ~İıfi 
Oranlya cvııı.tıan oııı.n Soz~pc ve Ojeni ve Vltalinln şayiaD ve ııı ~ 
mutasarrıfı bulundukl:ırı Galatadn l\'.emankı>' Kara Muswapa§& .,,trı 
mabnllcslnde Demirciler sokağında ve Mangır sokağının k6ŞC91 ~ 
kO.ln eski ve yeni ı ve S No.larl:ı murakkam Suıtanmııllmut ~ 1'r 
dikO.ti vakfından yekdtğerine muttn.sıı ve S:.ı.l•uflan Tonoz Vtı es 1~ 
gir ve demir kapılı olup beheri 45 metre mun.bbaı mesahal satJ\ (4' 
her ikisinin mecmuu 600 lira kıymeti mub:ımmenesinde iki ardi.>oe 
~yuunun izalesi zımnında tıllkmen açık arttırmaya konuımuştut"· ~~ 

Birinci açık arttırması 25/8/941 tarihine tesadUf eden sıJı ~ 
14 ten 16 ya kndo.r Beyoğlu sulh mııhkemelert kalem odastn~J(lt' ~ 
nezdinde yapılacaktır. Artlırm::ı. bedeli m:ıhammen kıymetin ııı•ıı _, 
beşini bulmadığı takdirde c.n son arttıranın teabbUdU baki l<llİ ~ 'J. 
lklncl açık arttırmanın 4/4/941 tarihine teııadut eden Cun1a ~~ 
ten 16 ya kadal" icra edilerek en çok arttır-ına. katl olarak ı.ıııııc rt>"' 
Birlkmi§ ve ihale tarihine kadar birikecek bin1' ve belediye vergi: ııı-" l 
ıcarcsi blssednrla:ıı ve dclUUlye rUPumu ile 20 senelik tAviz bede;;;.,."} 
ve tapu harçları mDşteıiye ait olacaktır. Arttırmaya iştırAlt edğtl Z /. 
!erin gayri m nkulUn kıymott mubrunmeneslaln yüzde yedi buçu tlJ, /. 
pey akçesini veya bu mıll\ bir bankanm bu nfJıbette teminat ı:ııc;ııı~ /ı 
meler! şarttır. Arttırma bed~llnılı kendleln~ ihale olunan t.JJ.rdeıı~J.Y) 
güUnden itibaren verilecek mühlet içinde malıkeme kasasına ~ t1' 1'J 
burtdir. ôdcruncCllği takdirde ihale feshedilerek kendisinden C>' ~ ~ 
teklifte bulanan kimse arzctmi, olduğu bcd~lle almağa razı olll uıl4"" j 
edilecek ve o d:ı razı otmaz veya bulunamaz:m. hemen yedi ı;tın :ıdlfi 
tırmaya çıkanlacaktır. Yapılacak llAn altı.katiarlam tebliğ c ıı•lıl' ~ 
Müzayede sonunda en çok arttırann ihale edlecek ve her il<~ tıJ~ 
!ha.le edilen kimse iki ihale arasmdakl farktan ve zarardan ıne cet .;' j 
tır. İhale farkı ve gecen günlerin yllzdo 5 fa.1.7.! aynca hUkıne b~~.~/, 
sızın tahsil olunaca.kbr. lpotek sa.bibi alacakl:larla diğer nıtuutd e er . 
menkul Uzcrlndeki tınklannı. hwıwılylc faiz ve manaf ve saıreY tıf 
hnklannı ve lddlal:ınru evrakı mUsbitclcrlyle on beş gün tçt.D s& ;1' J. 
olsn mahkcıoo başkAttbine bildirmeleri ltwmaır. Aksi takdirde ~~ 
.!lclllerlylc sabit olmadıkça satış bedelinin pay1a§masmdan hari~~/. ıl 
dır. Mllzayedeye i§tlrtk edenlerin btltUn şcralU kabul etmiş -;e edlleıv 
renmiş ve bilerek gayri menkule talip bulunmu~ olduklan ad 

1 
ı-f /ı 

radan itlrazlan mesmu olanuyaca.ğmdan satıo güntlndcn eV''C ~o-~ 
kulU gezip görmeleri ve fazla mıılQmat almak bıtiyenlcrln 9'11~ ~ 
keme ba§kAUpllğlnc mUmcaat etmeleri ve lkıımetgAhlan meçli csııı'".i'! 
ttıbllğ maknmma kaim olmak \izerc llt'uı olunur. 

Sahibi: ASIM US 

Umlllll neariYatı idare eden:. 


