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ingiltere ne 
Bulgar,stan 
arasında 

Diplomatik münasebat 
kesiliyor 

Elçilik erkanı ve 
ataşemılıter 
Şehrımize 
geliyorlar 

Sofyn. 3 (A.A.) - Ste!o.nl ajansı 
bildiriyor: 

Her ne kadar resmt beyanat yapıl.. 
mışsa da Sofyndakl lnı;illZ elç[llği 
mahfel!eri İngiltere ile !Bulgaristan n.
rasmdaki diplomaUk mUn.asebctlcri 
kesllm!§ addediyorlar. Elçilik erkA. 
nından bazılnn ve bu arada nta§elDi
lltcrıer Albay Roos TUrklyeyc gitmek 
Ozere Sofyayı tcrketmlşlerdlr. 

Yunan elçiliği erkADmdnn b:lzılan 
da Sofyadan ayrılml§lardır. 

MUJL\.LtF MEIWSJARA 
Söz VERll .. '\lEDI 

Sofya, S (A.A.) - Röyter: 
Ba§vekll Filofun mebuslara, Alman 

askerlerinin Sofyaya gelmelerinin hU. 
kfımetıe yapılan anln§mada mutabıl{ 
olduğuna dair yaptığı beyanattan son 
ra muhalefet grupuna mensup 18 me
bus söz söylemek istemişlerdi. Bu ıs 
mebusun mOzakerc talepleri reddedil. 
ml§tlr. Ve meclis. paktm ımzaıo.mna
ımu bir taraftan hUkftmetçllcrln nlkı§
ları <llğer taraftan muhallflerln pro -
tcstolan arasında tasvip etmiştir. 

AMERlKANIN KANAA'I1 

Ne\")or', S (A.A.) - Nevyork. Ti. 
mes gazctcsi b9.§ınakaleslnde §3ylu 
yazıyor: 

Bulga.ristanm i§gall iki gaye takip 
etmektedir: Yunanistam korkutmak 
ve Yclanşarka doğru Derlemek Ozcrc 

bir tıs lıllZI:'Janıak. 
Demokrasiler mukavemete baZır -

dır, fakat önUmllzdekl ilkbaharda tah 
rtbatuı mUthltı olacnğt anlaşılmakta -

dır. 
Nevyork Hcrald Tribunc gazetesı 

lnglllzlerln Balkanlarda mukabil ted· 
birler rumnlanna intizar edlldiğlnl 

Yunan Başvekili 
RadyodaAmerlkaya 

bir hitabede 
bal unda 

Yunanistan Amerikanın 
baha biçilmez bir 
müttefiki olduğunu 

müdriktir 
Afüuı, S ( A.A.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Atina radyosunun Amerikan 

dinleyicilerine mahsus yapacağı 
(Devamı 4 ihıcii.de) 

Yunan cephc<1indc büyük muvaff ak-ıyetler kazanan 

Röyter ajansına göre 

Türkiye 
hazır! 

Her ıhtımaıe karşı 
tedbir alındı 
Donanma 

Çanakkalede 
LoDdm, 3 (A.A.) - Röytcr ajan. 

Sll)lll dıplomaUk muhabiri yıwyor: 
Edenin Orta§arkta tam zamanında 

bulunms.sı kendisine son ht\dlselcrdcn 
tevelHlt eden bütün meseleleri yerin
de tetkik fm!atmt vermektedir. 

lngfllz Hariciye Nazırmm .Aııkıµ'a. 
dan bareketlnden sonra ne,redilen 
resınt tebliğdeki ifade iattsnaı btr e
hemmiyeti haiz olmu~ur. Zira tcbUğ, 
"Balk.an §llJ'tlarınm ve Tnrklye Jle 
lnglltettnln kar§ılıklJ mentaaUerinln" 
tetkik edildiğini mırfh ırunıtte bildir. 
mekte<llr. 

Boğazlara mayn dökülmesi TUrk 
fllo.5Unun Çanakkaleye muvasalatı 
TQrklye hllkt)meU tanıfmdan her tUr 
uı ihUmale karııı hazırlıklan tnkifat 
ettirmek için alman iki tedbirdir. 
TUrkly<~. bilhassa tehlike daha yakm 
bir hal aldıktan ııonra. gafil avl!ınIDJ.
yacaktır. 

Alman tnl§l karııısmdıı Yunanlsta -
nm battı hareketine gelince, bunun 
balelden masun ve tam vekarlı oldu· 
ğUU söylemek klfldir. 

1 
Türkiyeye 1 

tecavüz fıkri 1 
beslemiyor 1 
Berlin, 3 ( A.A.) - Bir ho. I 

susi muhabir bildiriyor: 1 
ı Propaganda n<>zaretinin mat· 

buat servisi şefi, Almanyanm 1 
Türkiyeye karşı tecavtizk8.r ni. i 
yetleri olmadığmı söylemiş ve i 
Türk _ Alman iyi münasebet· i 
Ierini hatırlatmıştır. Türkiye· : 
nin hattı hareketini tasvi'b ve· I 
ya ademi tagvib, demiştir, Al. I 
manyaya düşmez. 

1 ~7njt;~;=~ 
tayyaresi 
düşürüldü 

Bir Hurikan tayyaresi 
Bir İtalyan tayyare 

filosunu dağıttı 

3 tayyare düşürdü 
A~ina, ~ ( A.A.) - Umumi 

~ıyet nezaretinin resmi ~ .>b • 
Jıgıne göre, düşman tayyareleri 
Prevezeyi bom bardnnan ~tmiş ~ 
!erdir. ' Bu hücum esnasında bir çok 
İtaly~n esiri yaralanmıştır. :.. .e 
veren!n bombardımanı pek az 
m~d?i hasara sebebiyet ver. 
mıştır. 

Atina, 3 ( A.A.) - Yunani:ı. 
tanda.ki İngiliz hava kuvvette· 
ri karargfilıının dün aksamki 
tebliği: 

ln.giliz bomba ve avcı ta.yya... 
releri Yunan· ordusunun Ama.. 
vutluktaki harekatına yeniden 
müzaheret etmiştir. 
Bombardıman tayyarelcrir .. iz 

avcıların refakatinde olar..k Av 
Lonyaya hücum etmişlerdir. 
Kışlalara. bir mühimmat depo -
suna ve bir askerl levazım de _ 

(Devamı 4 ünr:iidc) 

Bulgar hükOmeti 
Londra elçisinin 

İstifasını kabul etti 
.. L~ndr~, S ( A.A.) - Bulgar 

hukümetı, Bulgaristanm Londra 
elçisi Momçilofun istifasını ka 
bul etmiştir. 

Momçilof istifasını cumart.e 
si gUnü Bulgaristanrn üçler pak 
tını iınm ettiği haberini alır 
almaz vermişti. 

üçüncü Sultan 
Mehmedin 

Sünnet Düüünü 

Bir firma fiyat mlrakabe komlsyoamıa 

5 liraya halk ayakkabısı 
bildirdi .., 

yapacagını 
de halk 5 liraya kadar ayaldm· 
bı satın almak im.kanını bula.. 
caktır. Mamaa.f ih, komisyon 
kunduracılar cemiyetinin vere. 
ceği cevabı ve fiyatları bekte· 
mektedir. Bu nümuneler de gel. 
dikten sonra halk ayaıkkapları. 
nm kati fiyatları tcsbit edile· 

Fiyat murakabe komisyonu 
dünkü içtimamda ayakkabı me· 
selesi ile et işini tetkik etmiş. 
tir. 

lçtima esnasında komisyona 
müracaat eden bir firma sahi. 
bi, bir çift kundura getirerek 
bunları 460 kuru.sa mal ettiğini 
söylemiştir. 

Komisyon, mezkfır firma sa -
hibinden ne kadar kar ile satış.. 
ta bulunacağını sormuş, yür.de 
on cevabını venniştir. 

Teklif kabul eAildiği ta.kdir. 

cektir. . _ 

Tarihlere geçmemiş yazma 
vesikalara istinaden hazırlanan 
bu fevkalade tefnH:amız en me
raklı sahnesine gelmiştir. lkinc 
sahifemizde takip ediniz. 

Bundan başka komısyon mu
racaat eden baZI kasaplara. yüz 
de on kar meselesini kendi ara.. 

larmda halletmelerini . tavsiye J=:=========~ 
etmi§tir .. 

lngiliz Ilurikan tayyareleri 

Afrika cephesinde ı 

İtalyan somalıs nde 
Villagio ışgal 

edıldi 
Birçok tayyare meydan· 
ları bombardıman edildi 

KGhlrc, 8 (A.A.) - .Aakerl ııözcfl 

l<ercn yolunu kapayan asken ehem. 
mly~U haiz bir geçidin zabtı Clzerlne 
lngifü: kıtalarmm §imdi Keren tızc _ 
rlndo muhasnnı. harekAtma tesir ya _ 
pabllecck mUhlm bir mevkle ycrle§
miş olduklarmı söylemiştir. 

Habc§lstnnda Gondar üzerine doğ_ 
ru, yapılan ileri hııreket arazinin d:ığ 
lık olnıası yU..-ünden yavaşlamıştır. 

1'1üstakil Fransız. 
ajansı veriyor: 

Aman 
or arı 

4 koldan Yunanista 
hududuna yaklaşt~ 

lilfter b r ı· el 
lllbelten 

TGrk hudud~ 
stıkamet ne 
sevko.undu. 
TÜRKİYE 
müdafaa tedbirledni 

aldr 

Boğaz.~a~a mayn 
dokLiltü 

EDE 
Yunl\n Kralı ve Ba§V 

kili ile görüştr Kahire, 3 (A.A.) - Ortaşarktakt 

İngiliz bava kuvvetleri karargdhmm 
tebliği· H . 
Şarki İtalyan Afrikasmda bombar ar' cı ye n aı ır 

dnnan tayyareleri Keren clvarmdakl 
dUşman mevzilerine hUcum etmi§ler
dfr. Hir bombardıman tayyaremlz 
Dcsıılc • Asmara yolu Uzerlndeo Ala. 
matada Caprenl en, 133 tlplndo 1ld 
düşman tayyare.sini mitralyöz ateşine 
tutmuıılur. Düşman tayyarelerlnde 
)'nngm tıkanlarnk bunlar tahrip edil· 
ml§Ur. Tayyarcmlz daha sonra bir ha 
va meyöanmdn ve şehir dvarmda bu,. 
lunan nıotörlU nakil vaaıtalarma mit· 
ralyozlcrle hUcum etmıı;ıtlr. 

Ce.'lubl Afrika tayyareleri Nııghel· 
Jlyl yeniden bombalamı;ılardır. 

Motörlll nnkll vasıtalannm bulun4U 
ğu bir parka tam lsabeUcr \'ak! oı. 
muştur. BUtun bu hıırekAttan tayya· 
relerimiz üslerine dönmll§lerdlr. 

Kuhire, 4 (A.A.) - 1ngiliz umum1 
karargAhınm tebliği: 

Eritre, Habeşistan ve Trablusgarp
ta vaziyette deği,.qiklik olmamıştır. 

1tnlyan Somallslndc kuvveUerlmlz 
tlerlcmclerlne devam ederek Magadl&. 
clonun demlryolu ~erinde 120 kilo -
metre me.s:ı!eslnde bulun:ın Villaggto 

Amerika ve Türkiye 
aefirlerini kabul etti 

Atlna, 4 (A.A.) - Eden ~· 
rnt öğle ziyafetinden çıkarke~ bıılJır 
kendisini İngiliz ve Yunan tr..'fü 
marşlnn söyliyerek büyük b:.r te
zahüratla karşılamıştır. 

Öğrenildiğine göre Eden'in Yu
n~ ricslile dün nkşaın b~ladığr 
görüşmeler gece yansmdnn conm
yn k~.~ar devam etmiş ve bu bu
gün ogleden sonra tekrar baıJla.-1 
mrştır. İngiliz impanıtorluk erki 
nı harbiye reisi general sır Co 
Dil göıiişmelerde hazır bulun.mU: 
tur. 

Atiıuı., S (A.A.,) - Atina ajan. 
sı bildiriyor: 

İngiltere hariciye nazın Ed 
bir kaç C'Ün Atinada kalacakt-r: en. 

(Devamı 4 ii.ncücleJ 

Duca Degll Abruzzlyl dün lfgtıl et_ G.. l • p mışterdlr. un erın e§inclen: 

Japon-Fransa Türk Çörç 1 
h •• k "' 11 · ' Almanlar Bay H'· · C U Um e erı 1 Yalçına "Türk Çör~~~yo~ 

H
• d• . .. . mış. Acaba bu tabir ile muhto-
ın ıçını meselesınde rem üstadın aşırı derecede tn 

anlaşamadılar giliz dos~~ olduğu mu, yo~ 
• • Alman du§m~ı bulunduğu mu 

VI. $1 hu .. kOmetı as- an1atı1~~ ıst:niyor, ~ilmiyo. 
11:1~ Butun Türk mılletı ln. 

k 
1 gılız dostu olduğuna g ö r e 

eri r az~rllklarına Bu ~ bir tavsifin bir ku 
• sur teşkil etmiycceğini söyle.. 

devam edlyo 
mQğc hacet yoktur. Eğer mak r sat. Alma~ düşmanlığını tebarui 
ettırmck ıse, bu tavsif Bay H 
seyin Cahidin umumi harpte. l..ondra, 3 (A. A.) - Bn emin 

kaynaklara göre. Japonya, uznk 
şarktaki buhrnnmı mutlak surette 
harbe mi.inccr olaeamna hilkme 
derek dost bir fi ~ya devletini~ 
Londrndald eJçill<?i nez~in1e 1n -
gilterede Japon menfaatlerinin hl 
mayesinl deruhte etmesi için is. 

(Deuam1 ~ füıciidw) 

Alman taraftan diye İngilizler 
~.ra~ından Maltayı:: götürüldü 
gunU hatırlatıyor ve dün Alman 
d~stu diye İ~ilizler tarafından 
a~ muamelelere uğrayan bir 
T~rk muharririnin bugün; bila._ 
kıs Almanlar tarafından İngiliz 
dostu diye hırpalanması insan::ı 
pek garip geliyor. 

~ n g i 1 iz tebaa s 1 Türkiyede dünkü bir Alnıa.1' 
dostu bugün İngiliz dostu ol 
muşsa elbette bunun bir se-beb. 
va~ı~. Ve zannederiz ki Alman 
lar ıçın yapılacak şey h;dde'"ı -

B 1 d S ( etrafa küfiir savuracak \.if 
e gra.' A.A.) - Stefani: bu sebebi ara..5tırmaktır Yttdr 

Yugoslavyayı 
terk ediyor 

Bulganstanın üçlü pakta gir. D" k • 
rnesi fu.erine bir çok lngiliz te .. un ü Alman dostlarını ~ 
be 

·ı p 1 - gun Alman düşmanı .... ası ı e . o ~ny~ı ve Çekoslo· hale etiren .gonınecx 
vakvalı sıyaSJ multerôl"r Yu~s kaldı~ akt bu eebebı ortad! 
laV):adan ayr~,.t D'" l rJn J'I', 

Basan Kumço.,~ 



VAKiT t MART 1D!1 

Radyo liazetesı 1 
Balgarlstamı 

Oçl · pakta 
i .. tlrak·udea sonra 

Bulgar Başvekili Filof Viyana· 
la il 'U p:ı ta 1 t'rak lmznsmı a~ 
bkt.aD sonra Roma.nynria bulunan 
Alınan k taları da Bulgaristana 
do u hare~ to gcçtiJ[lr ve profe
aör Filo! Sofva~ a vnrdığl zaman 
Alınan kuvv Ueı·i de Bulgar pa
yitahtını i e ı etmiş bulunuyor
lardı. ~ ) ıuıı nıızardrr ki Alman 
kıtalannm Bulgari tanı iş-ral ede
CE l :i :ı.., fası çıktığl vnkıt Al
man h c ~ c noıvcti şiddetle 

.. lo e ll '<>r ve bunu in ilizlerin 
r d dık usa addc-dcırek şöyle 

uyord J. • Al•nan krt la? ıun Bul
rm i bahis mev:ıuu 

n' mn ,. 
Mıbv r n R lkanla.ı d-ı harekl'tA 
çmeler ni u bir lld kelime ilE' 

nlatmnk k'lh'lrlir: Alınan ve İtal
\llnl r ln it revi Akdentzde ma '· 
ltıp r ı kl rin znnnetm:elerdi. 
Fakat h q n!nr boşa çrktı ve Jn· 
~it rE> AJ.ı:..t f .. ~e m~f,lüp' olmnk 

' J c! ı mı mihv rn mt •d'Ul o. 
du. B nun üzerine Almanlar 

om Ya\'1 .. dt> b~cıl::ıdılar "" 
vaııl l' dıı. Yunanlsta.na hnkSlz 

r t~ VÜY.ı::\ .. tll<'r. ~u hn?e gö. 
r B 1 1 ra .. ,.bl T"'i werin ne-
\rtll~ muha.kk khr. Mihver har. 

ı;:ı ''l'!mr g ~nt5IPUn"ktc ve bu 
~ blr c;ok rnasum devletlf'rf 
ktıı bir fı.wctn ummaktBdır. 

E Ilgar Bnsvch.li Fllof Bulga 
' 'lm rulh • le va'"am .. ı:;ı ar~ 

u e ti~ ni sl:ivıf'dt. Bult\'arlstanm 
u mC'lde bulundu~u do~ı ola. 
il r. FD.knt Almanlar fı;in bir ha· 

r k t ü sil olarnk 111 ... al edilen Bul· 
arl tanm bu eMP\in'n t~hPkl•uku 
e dere eyo kadn knl-ll-tir? ln!ri· 
,.,,. 11 Po""' ..,, • ı .. h ıo i mürı:t-

•b t' rl"'i kf' t~" lri v~ halen Al
a lnJ, tlert eli'lde bu:unan 

1 kU\"U rrmı bombal'vacakla· 
n mn' :\mclur. B•1lt;"nrfct!ınm ?Son 
vazı · ti trı ·ur1rırtn Ro.,,anyaya 
~(!'b!IMr'(' ... ,rfn hır yol at'rvor 
emı>kttr. Su hıı1 krrc .. !'l'l~a Bul
ri t"t"'ll .. Jh 'e sl'kündan b:ıb· 

etM -si d ., .. .,.,ı tc>P,..nıllldür. 

vaziyet Siyamı Japonyaya mhı.net 
borcu karşısında bırakacak ve bu 
suretle Japonyaya daha yak.lqt.ı. 
racaktır. Bu yaklaştnanın ileride 
Siyamı da ln,giltereye kareı mll· 
c.adeleye mecbur edeceği muhak
kaktır. 

Amerikanın mühim 
vaziyeti 

Harp devam etUkço dünya al· 
Un stokları Amerfl:aya tılıınnıak. 
tadlr. MalQmdur ki milletler ımı
larmdakf alr,ı veriş bol'C\Wu ol· 
tııla öder. AlC'.anlnr t:arafmd J 

işgal edilen bazı memlekctlertıı 
altın l!tokln rl da .i: meriknya kaçı
rılmıe ve bu euretlc Amcrlltada':i 
altın etoku 22 mllvar dolnl'n ballg 
olmuetur. 

Mihver t.arJ!m.:an altına ihtJyaç 
kalmatfrt'h Mdla edildi~ bir ıurada 
bu vaziyet ıayanı dikkattir, 

Amorlka ynkmda. bat1 ml'ml.,. 
ketJere alt mevdu tı bloke etmcğe 
karar veı-nı!nUr. Bu kararın tıobe
bi malOm "'""'amaklıı beraber ,._ 
h,. 'lJ"livrıtlııl iuı.ba tozum go'MTlll· 
yoruz. 

Amerlkanm lngiltcrcl'C l'1l.rdı· 
nu bütUn lıızryla d!.'vam r "··or 
Harbin b:ışmda 78,0CO amele ile 
Ç'lhR'lD ln \'ytı.rl" fn.briknlartn"l . 1 

11eno haziranrndıı a.nıele adedl?\i 
200,000 6 çrkarac.'l<hru ea•·J"n!"k 
yıı.rdanm E'hemml ·etini tPha.rüz. l"t· 
tirmfa oluruz. 

Afrika harekatı 
Bugiln Libya harckAtma iştirak 

C'den hür 1''rQ.1lRlZ luıvveUorin'n 
Kutra~"I i,gal etilk1erl ve burada 
lOOO İtl!lyan eahi aldıkalrz bild!-
rllmlıtlr. General dö Gol ic!arrıdn
deki lutaların buradan 7b0· -1)00 
kilometre ileride buJunsn tnsmz 
kuvvotJerite irtibat teınuı eunaleıi 
kuvv tle xnuhtcmeldir. 

Arnavutluk harekab 
Arnavutlukta Yunan ve lnsfllz 

hava ku\."VetlPrfnlD muvat'flllnyet
IP.rl devam etmekt,..dlr. Buradakl 
bava kuvvetleri 1tA1yaD kuvvetle-
rııden çok dun olmamakla bera· 
bcr muvaffnkzyet mUttefiklor ta
:ralrndadu-. Bundan ;u netice ç·kar 
ki ttalyan tayyareleri eV!l,.f ~ 
malı:eroe itıba.rlle fena, t.ayyarecl
lerl eeslll' d"ğil vo nihayet bir ke· 

Demek oluyor Jı:l mltw~r dolh'u
lf:ın dl) r 1\- 1n<"'i1tPrl"VI" l-Ucııma 
rt'!'l!lt"t rn•M!"!"' İ'I ve harbi baş
ka s:ı.'ı'll r~ l llyrnaktn b'r fayda 
um.muştur 8'JIS? rlst nm harp ıa
hllc:ıı o!m-ısı muhnrebevi b;ze bir llırıe ne kuvvei maneviye zayıftır. 
dir.1 d'thll \•n.kın gctirmi!'.ltir. Türk 

aılUetJ hM ·~vi h~r zıt'Tlanki s1>- I A • k 
~k1P•n1'1ff'· V('> V•b\rl,C' k~tla- m e f 1 a 
mrııı ve v:ı1ta vf'n lnld,atrn11 fntltar 
tm !ite bulanmt11•tur. Bütün yabancı devletler 

tJ ... akşark vaziyeti mevduatını 
bloke edecek 

Vo~i11gto1ı, 3 (A.A.) - Ha.. 
vas: 

Japon}a~"l bu ua en dyade mee 
ıl i Hin iir:ınt iJp, SIY&nl ara. 
\il ol n lliUlô.ft r, Japonya ihtl· 
rn hnlll için sulh tııva~utunda 

"YlU~ ve h"r iki tıı.rnf tfa bunu 
k b ıl t' rr k mih:akerl"ye giriş· 

i'"dı Jt' mt J-ınonva hcır §CYO 
n Hin 1i ininln Sivnma arazi 

rk ı tivordu. Amerika Vi lvi 
una mu\ nfakat ct'llomesi için 
zvı etmi e de bir hayli dU~U· 

n n Vi l hilkfımt>ll Jaoonyanın 
2' ili knrşrnndn Jıı..,on tckliflPrf· 

al tabulP. mecbur olmu~tur. Vı 1 
uki\m •ınfıı .. .1n n tazvnd karşı. 
mı;fa boyun eğmnsi l:Iindiçinlyl 

vam" t~r"" d"'tnek olacaktır. Bıı 

logiliz mevdu:ıtı da dahil ol. 
mak Uzerc yabancı devletlere 
ait Amc.rikadaki tuevdunt.m blo· 
ke edileceğinin hariciye nezare. 
ti tarafından resmen ilan t'dil. 
mesi anbeau l>"..klenmektedir. 

Bulgaristaıım i gali hakkm· 
da iyt haber alan mahfillerde 
beyan edild1;;;tıe göre, Ruzvelt 
Bulgar mevduatına ait ayrı bir 
emir ve.rmiyecektir. 

Ruzveltin bir kaç güne k.a. 
dar umumi bir emir vermeai 
beklenmektedir. 

Birinci Meclis~ ....... ......... ı ı 
·....;.~.;..;.;;----

nasıl ve nelerle uğraştı? 
içki yasağı teklifinin geçırdiği safhalar 

- B:ışı düıf.rll sayımızda - la.r kullanabilirler) deriz; fakat 
İklncl reJs veklll Vehbi Eren- bu kanundan milstesna diyemeyiz. 

Almanları 
SetAniğe inrn 
ıngiltere içın 
te liı<e mıd 

dl: - Beıı nci maddeye gcçiyo- O valtJt onlar meyhane açar. rak: 
ruz! derken Ali Şilkril Bey kanu- da yaparlar! dedi. (Olamaz! ola. Frans zca Le Jurna1 e 
na il!vcsJ ~tenen maddelerin bu ma.z! o zaman ffllAmlar da içer) askf1ri muhnrriri ıerı 
mer'iyyet ve memuriyet maddele- sesleri kal'!3ılık verdL son günlerde AJ.rnanlaflll 
rinden evvel mUzakeresJ lfiz:umu Kürsüye gelen Rn.sih Antalya)= larda Selfutlğe doğru g!)S 
nu hatırlattı. 'Biz bu kiliseleri, ıtnııgok!al'ı, ma- ı !erleme ıırzularını P 

Filvaki iki cloktor, opctatar E ıast-rlan taracısut altında bulun· bir tetkik mn.kale!i ııe 
min (Bursa) Ue Suad (Kasuımo durmryaca~. Onlar merasimleri Bu makaleye göre ıtoııı 
nu) hckimU <le kullıımlacak tııpir csnaıımda kullanrrlnr. Kanuıı mes. manlann 20 fırkala~ 
to ve ispirtolu mnddeler tein b'ı eı küt geçmelidir.,, diyordu. Trn.tyııdn ıse bilylık bit' 
teklif vermişlerdi. Her lkl tekUfı _ Kanuı:ııı. böyle sarahat koya- veU va'rdır. Sela.n.ik de·ıe 
sahJpterl nüdaf s ettiler, Emin ık olurıak, ş:mdlye kadnr her tare.fmdnn 5--6 fırka 1 

Bey: - Alt ŞUkrU Beyin teklif tUrlll şe)in ocağl olan kiliseler edilmektedir. Bu "' 
encilr.lene ~eldJğl raman bu ekli meyhane olacak, alı:i zchlrliyecek- Almnnlarm askerleri 
alaC'ağmt bllmiyordu:ı. Tababette le'r! dediği zaman clkışlandı. ise de bu azlık hn\11 
kullanılacnk i:lplrtolar bakkmda ile telafi edilebilir. sıcilrl 
h'r kayıt konulmamıştı. Ta.'Jnbct.- - Bunlıır ziınmldir, bi.ziın te- cak olan bava kuvvetle 
te ne rakıdan, ne konvakt.ruı, ne b:ı.n.mızdır; faknt 0 tabJiyeti lhlru kuvvetleri mUısterek 
eamnanvadan. ne earaptan vazl!'"" etmedikleri mUdde:tçe... BugUn uğı t • d.i d Alcdel1 

"' - her 3cylmlıe hakaret eden, hl\kü vap u r e .,..e 
çemeyiz. dodi. qu~d Bııv: "Bil' \lf'!lmE'<l SııUb r.ıendi (En:urom) da bulunan İngiliz kU 
tPntilrdivod, bir nıınsunnn yapmak metimlzi hükfunet teliıkki Nmiyen hd't ıuıı• 

" adamların hukuku mUtekn.hilesl surette te 1 a . U 
irin eer1'nP-Jf" f•nlrto bU)Unl'" "m, "l"l• k""""dJ•, fakat etraf k ndinden Şimdikı halde Sel{ıJı{;l 

" .......... düşünii.lemez! d~di. · ınıJl 
bu, kabil dC'ğOdlr. Her eczanedP daha harar Ui idi. "Senede bir de- dası aras ..ıtt.aki -!·nlt 
ıo k"lo kndar bulunnı::ılı, diyordu. Htıı•m Bey de ovvolcc bu mov- tld 1ıdıı adeta maıısur 
Etra.fm itirazlı b3tu lamn rörrn fa m"rasim yap·lırken 6fıyn Haz- zuda kendi verdi~ bir takriri red· to kaldığı ıçin tuıJyaJI 
H;cıim (Corum) ıfa: Dolctorlar, reti İs!ınll kıını içllirm~ dlv şa· dedilml§ olduğu için yc;nidco mü- dan hiç bir t.azvike u 
miltc'ıaJı<ırslar ltizum gö~erivor, rap lçlyorlarmıı ! .. dedi. nak&ıa. edilmesini muvafık bul- bıJI 
nPden itiraz ot'lvo:-ıınuz? diye Müfid Efendi de vok, canrm, muyordu. Serbe:ıt bir bsJde t>lt 
80l1Jvordu. (h -~ ') dl k , · h dır. Fakat Al"':'lanısr :ı 

Unue. ye ~ıladı. 13ır a· H di Na.nuk c~-'t) defin me ~ 
AJi ŞUkrU Bey ııyenln lç~hi am J.LWJ • 18.niğe lnC'ceıı o:u-ıar: rıı 

men':!tmek oldu~:ıu, iapirtol:ın ki!rnt vardır ki hllrrlyyet.i d nlyye rasimfnde, Yahudi düğ nlcrinde ve rulacak olan üsdt'n .Al 
1 

menetmek olınadığm: söyledi ve ye Lcılıirnlar kadar riavet edt>n b'ç çocuklarm?ll sUnnet'nde, nikA.hla- relori Sicilya ııoasıtı~ 
iki doktonuı teklifini var'd g<Sre- lJlr millet yolttur.11 dedi. Satdan nnda ku1lanıld ğmı hatırlatarak hrıva ve d~nlz kuV\1.le ıd 
rek, bunu blrleltUrrneJerint de 1l1r mebus: "Riavet etti de r fs- ba§ka memteketle.:rdekl hıı!Anılnra liği ederek bUtUıı §ar 
kendil"rindPn tet~I; fa.kat HaRlm tifade ettl ?., cevabmt verdi. "İs· mukabele bilmi!'llden endişe etti. tehdit edcbllecek•ir. 
r;cy <r..onı""') "oruyôrdu: - Mils- tifade mevzuu bııhts de!fl. bu bir ''Hissiyata knpılmıyalı:m,. ta\lslye· ,ı• 

"' " inde bulundu. Eğer general ou1 
kiratm nlit ve edevatı milsadcırc tıt>r<'ftir. Merasimi d1'ı1vvelt>rl es- gibi Selaniğe ınıne~ ·eıı 
,.dm.,~,. l•.,lrto nerl!!rlt yamlt1c11.k' nasında igki iı;ıneye milanade et· Tevfik RUştU: "Oin-1 necib:min Almanlann eld.. eo .. 

On:'lratör P'!'llhı R" : 11S•"'1'!i\'f' m"Udlr., dedi. Müt1d Efendi "De- hUrrivyete olan hUrnır•lne lfüra ot böyle oıırltl A:t'1rnu• hl 
Vekil IPti kendi kontrolü altrr.ıda m 111 onlar frmez dtyen e;fzdinJı!" nı!yellm ! diyor, Rasih (Antalya) dıt etmeğe mu .nasır 
bir l~p'rto fabribsı açılnwJma hitnbmda bulundu, Ali ŞUkrU Bey: nın "HUrrlyyet-i eydıuı itaatle mu- la ba.rbin kaıarılın' t 
mU<ı:ıade ed~r. dedi. - Hocam. rica ederim, dedi; A- kayyett'r" yolundaki cevabmA ıem~ğe b le hac<!!. yo~ 

Neticede takrirler diklt:ıte alın· mer·ka pratestandır, bunu yapan cevap veriyor, "Hlc bir vakit ta- harp gemileri Sfcll~ 
dt ve m~~lunara1' ou :IB!l '~ Jmtol"klerdir. B~ (Veıaüi dlniy· Mvvur etmiyorum kJ hiç kimse e11 r.erb stçe seç lkten 
rildl: • yel eri esnasında lı;ld kullanmak ınakbul fetvayi lslfı.ınlyveye isUna- limanında bulunan 
. Madd" 3 - Tabllhatte kullnnı mecburiyeti diniyyoslnde bulunan. den bey•ııat·ı resmJyede bulunan Akd<.>ni!.de yapılacak,.,.,J 
18".ak her ne\1 1 plrt-O:u mc\.ad lh· ıevatta.n, makamı bUAfettl'n dahr harbin hr.ınılabileeeP-
tln~ ıılsbctindo 8ıhhlv6 Vclclle· Ne De meli ~ t'yade lddlada bulunsu"·· d ..,.e tek. mek gii1Unç olur. 
tlnce eeaahıuıclere te\'ZI ''e aıırfl. ı Ufinl ınırtarın:ıva çabalıyordu. Na-
~·atı kontrole f.abl ~utulor. .,Alman krtalarmnı Bulgarhıtana file! HM~ BMrf (Balıketırl) nln 

M$dde 6 - Tab&b~tU: lstlınal gtrm~ olduklan resmen bildlrll· red bakkmdald takıirl reve konul
oh:nacak l<ıplrtoJu me,addm su. medl~e rağmen ... ,, du, Lehde. olanlar aleyhte olan· 
retl l!!tlmalJ ve 8&rfı hakkında. ·ıb· Bu ibarenin nereden alnıdı~ı ı r kadar ~l5rllnth'Ordn. f'i8 ek. 
biye Yclmletince bi.f tallıwıtnaıne sByleıncğe IUıum var mı? Ajans- eıerivetten şUphelenrll. MUfid E· 
ka1flltne alınacaktır. tan ... O ajans kJ tUrkçenln bugnn. , ferıdl "aks'nl reve lrovunuz,. dl-

Ş'mdJ son bir .ek!it olarak yine kU imla ve ifade anarşJ!ılnhı yO. I yordu. Kondu; reia tebllit etU: 
Tevfik Rilştil Beyirı ır.alfım tek.lifı de elli mesullyetl onun boynunda· - Efendim, ektertvet bu waf· 
orta va çıkmışt.r: dır, Heı- Türkün (Viii) di~e bildi· ta! Teklif reddolundu, 

(Me.ra.Wn ve lttkadat-ı dlnJyyeleri ği, bellcct'ğl kellmuyJ vic-hy gibi (Daha \V) 
m:lhtozuuuın. u; Aktrat lı ffmnll biri okunacak blli okuna.ıınyacu 
mecburtyntlnde 'kaJıuılu tıı;bu ka ılti hece gckWe yııanlu. ve ym 
nll!'I ahkAmmdan mtıstosnadJr.) lle okuma a.ra.smda ıararlı bir iki· 

Yalıuz bu defa talrri'rde Sal" lik tıkaranlara zıeşlr vuut.ası olan 
<E~unuu) un hnıuı yoktu. (\dur. 

Müfid Efendi (Kırşehir) in l~te bu bozuk ıbare de ajan~ 
"Tevfik RUştU Bey demin bağırd• müterciminin şüphe-siz bir d'kka~ 
çağırdı d reddolundu., deyip dur- sizliği esen ... 
masma rağmen doktor tekllfi bir Bozuk: zira (rnğmen) kcllme
dcfa daha kUraUdcn mUdııfan ve siııdcın evvel gelen kelimelerin iıs· 
mezheb hUniyyetinden bahsetti: mi cinsinden olması llıtmı<lır: lalm, 

- tsllimı"I .ııJkadderııtının mcv ma.'itar, izafet terkibi, hnsılı bir 
ıuu bahsolduğu STr .. larda bizim en ıs m; fakat hiç bir zamanda bir 
çak istinat edcce~fı ailel ısıt..mı. mı sıygası dPğfl: (l<aldeyc rağ-
venln 20. sn mloııllnf maalesef da ınen, bize rağmen bizim gnyretimJ-
hn b"r zaman kin kı>m:ı hıt.ll~l:ır 7-e rağmon, böyle olına&..'na rn:!-
ı:ı.ltnıda tutan memleketlerde hllr· "Den) gibi... 
riyyet uumı lleri eUrerek huku· ı Bunun lg'n (ReErnen b'ldirllmc· 
rumuıun mM .!ansı 9fl~ red ilğlnP ra?,men) dememeU, (res-
detmivelim, diyordu. 'lıen bildirilmemesine raf.men) dc-

TAvfilr Rfl~tn Bev }. il Rll'krll Bııo. .,,eli. 

HA3ER 
1-/er 11• gun 

s 
sahife 

l<olonva 
bonıbaroıl11 

Londra. 1 (A,..A.) - JP 
rılıı tet.ııtt: 

Hc.ı.onaa ve AJmail~ 1' 
taarr ııl ma."ılyetıe bit 
yaptıkları sırada aaJıil dl 

vis!ne men.5up ıanarel 
öğleden sonra Bor1<uJO• 
Harıınscndek1 dU~maD tJ 
d:ı.nlar.nı bombalarnı:ııı ırJ 
terimiz 't: blçbırı kaytıal 

l.Olıdnı, 8 (A.A.J -
göre. ct.martcs1 gUnll ı< 
rı.ne lı:@'lliz ha va kuvve t 
ı h.tcum Uç ı;aat sürlJJllf 

ındU tri mmuı.kasın• b 
ta y ..ngın ve wna.1< tıe>Jll 
mıştır. Birçok yaııgınts1 
ve bu yangınl:ır. ını;U~, 
hede :'!er tayin ve te3bJ 
:ı'gUr. lngUiz bomb&rd: 
teri Kolon,> ayı terkeder 
nl§ ıUev deryası h3UııdC 

Bu hediyeler i~in ifode edJen k!yınetler hekkuıda 
sarih bir fikir edJncbilmek üzere Osmanlılıır zamanı 

mc~Qkatına h!r göz gczdlrmek faydalı olur :O:mıanWar
da mezkôk para Jçln 'ııhid.i kıyasi ötedenberi (akçe) idl 
Bunun kU~Cıratı (manı;tr), e:ı:'afı da btlyUlı hacimde ve 
muhtelit gıJdetıerdeld gllmUı ve ıı.ltm slkktlerdl. Man

gırlar bakırdı; fakat altçe gümüş bir slkk<" idi. Oınnan· 
!ılarm saltanııt'nrt b'dııyetfndenbPrl akçenin arldctf bir 
miskalrn dörtte biri olarak tayin ve tesblt olunm•ıtu. 
Bu, bugUnün TI"Üııtamel vahitıerine gl:ire (bir graın. on 
b"'ş !lıtn•Jg"rn.m l \•Pz'llnde bir elkke idi, demektir. Feknt 
akq .. nln gerek vezni, gPrelı avan sonralat'T tııUhrrern> 
tadil ve t dil ednl\rek bu meyanda hacml vt kutru da 
değ Urllml15 '\"t' talılt hakiki kıymeti de bu tAdllh!!rdrm 
ınUtcP• ır <'\lmuı,tu, 

cço~co 

Juttan/t{tJbmfdin 
SOnne!DUğOnö 

ton sonra da bu ecnebi altınları Osmanlı piyasalarmci.a 
tedavülde devam etmiştir, 

UcUncil Sultan Murad zaman nda da altnı meskü· 
k!t kesi1m13U ve bunlarm da. sıkleti hem{'D Fat.ıh za.· 
mnnızıda kesilen altm vezinlerine wilsavi olarak bir du·
bem, blf kırat ve bir kUsur habbe idi. Şu besapca bun

lar çok aonraları Sultan Mecid ııunanmda keailen ve 
yUzlUk Mecidiye altını Wn1 ver:Jip ınUetee:ıa eı'ııfı ve 

ıı.lı:sa.mı da çıkanlmıı ve el'an tıa.lk arasmda Osmanlı ll.I· 

tını namı altında tanın.muta bulunmuş olun altının veı
nen hemen yarwna mu.adildi demektir: çllnkU bu o.. 
nuncuların sıkletı ild dlrtıenı, dö'rt kıratur. Şu kad:ı.r ki 
son Osmanlı altınlan yirmi iki Ayarında olduğu hnlde 
Üçüncü Sultan Murnduı saltanatı zamanında kc~llmlş 

olan altınlar. Fatih Sultan Mehmed aamanmda keıllon 
altınlar gibi yirmi üç ayarnda idiler ve Fatih uımanm-' 
da bir altın altm?§ akçeye muadil tutulurken ayuJ Ciyar 
ve ayru vezindeki altının fiçllncU Sultan Murad zamanın
da yetmiş ve hattA daha aonralnn yUz yirmi akçeye 
muıı.dil tutu:ması bu devirlerde akçenin vczn'nde ve a.. 

yarında akç~ aleyhine yapılnuf gcnlf tadil!tm netice
si idi. 

Pıuıveıtin rnO 
sıll Mavrı 

0<11-nan'ı r:ı'IJ"cıhlnn, Fatih Sultan Mcluucd zııma· 
nmd-ı bal'lltyan bt'r ltfva-'la. cUlO.slan·n mUtPakfb v<'ni 
akı;eıler kt>s•lrerek pfvıuıava arzederler ve t.edal'1llde 
bulunan her crıki akçeyi ycniııl ile değl~tirlrlerdJ; fa.kat 
pad·ş ... hlnr her defasında yeni kesilen akçeleri eskil<'ri
nc nazaran hem vezin, hem de ayarca daha dUşkUn ola· 
rak itestirmek suretfü hazinece bu para tebdilinden isti· 
fndeyi de df'rpfı, E'tml15 olurlardı. Bu lsUfade dllfllncesi 
dalma akçeler n her def~mda ayan daha bozuk ve hac
mi daha küçük olarak çıkmas na eebeb olurdu. 

Akçe tebdili l~I daha evvelki akçelerin piyasadan 
toplanarak PrlUlm<'sl aul'etile yapıldığı için bu ameliye 
aym zamands O m!lnh sıtkelerlnin tılm ve klrnil bir 
ko!leke!yonunn yapmak tşinJ de çok gUçleştirmll'ltir ve 
tt. padl ı..hm sikke-sinden mUtesckkll b"r kollelcsh\>n 
meyda.M gcttre'Jflmt'k tevfiveti nncnk ımmın hunıır. 

Pfinchı toeaı!Oten knlmış aikkcleıi elae edebilmeye mU.. 

tevüluf ~ J 

!/az.an. H. U. 

-8-
Akçelerin böyle mlrl) e setir temin ed'yo~ ıanui

le heı defasında blru daha boz:uk ve biraz daha küçük 
~ıkanlması ışl, OçUucU Sultan Muradın saltanatı zama· 
ıımda hayli ilerlem11 ve gUmUv mcekOktı.t:n vezin ve 
lı.yan a.rtık hlJaedUecek derecede bozulmaya başlanuş· 
tı, Çünkü: bıyadette blr akçe, mlakalm dörtte biri sık
letinde çıkanlmıı olub bu itJbarla bir miskal ağırlığına 
d/Srt akçe tekabUl cderkcıı ve bu da blr buçuk dirheme 
muadil ikeo Oı;üncU Sultan Murad devrinde beş akçe 
bir dirhem !ltkletlndc idi: battA yine onun aaltuatm-ıı 
SQnlarma doğru akçeler daha blraı dUııklln ayarda ve 
daha blraı rUr:Uk haclmde olarak kesllmlıı ve tednvUle 
çıkarılmışlardı. 

Altına gelince: Omıanhlar zamanmda U1ı altm aik
kPyi FatJh Sultan Mehmed 883 senesinde, yani ikinci 
d fa olarak tahta çıkt.JktJln yirmi sekiz sene sonra, kes
tirmişti; maamafih Fntib Sultan Mehmedln kestirdiği 
altınlardan evvel de Osmanlı plvıuıa ve pazarlarnda al· 
tnı tedavül ederdi. Şu kadrır ki bunlar hep ecnebi al· 
tınları idi ve b1ınl.,rn (Venrd'k dukası), (filorl), ('Ma.. 
car altını) ve~a (Macar rflori.el) ve yahut da (s!kk&-i 
tlnndye) denirdi. Netektm OlllwüJ altnılan kesil~ 

(Arkası )'arm) 

TASII111 - Tefrfkaııuzm dün çı:kan 7 sayılı kmnı· 
nm birinci eUtununda bir kag tertip yanlıel kalmı§tır: 

l - 14 Uncu satmnda (olduğu) ndan eonra şu 
ibare konacaktır: (ve telanlJ vezirler afn' eellmbk oı. 
.,lsel<-rlnl glvinmı, bulunduğu halde). 

2 - 18 inci ssbmıda (tantanıth b'r !!!Plrllde yapı
lırdı.) ibaresine (ş~yle kf) kelimesi eklenecektir. 

S - 22 nef sntrrmda (korkun<; vekarları Jçlnde) 

ibaresi {ko.rkwMa ftllarJan JGlllM ~ sıııe&Jnılle otı.maı
eeldlr,. 

IJ&bon, 8 (A.A.) -
auaı mumcaıım altıa1 

Llıboııa gelmt~Ur • 
Donavan Portekts ~ 

" ziyıı.J't't etml§ ve bit 
ttir. üu mliıakatta Jt.JIJ 
bon mulahatgllzaJ'J pa 
bulunmuıtur. 

Donavan, PorteklS 
nından çıkar çıkma.I ,. 
re meydMına giderek 
Madnte gıtmlftir • 

Llzbon, 1 (A.A.) '"":'~ 
Londr.. bUyUk eıçtsl O 
dan t'lyyare ile Li•~ 
BUyUk elçi Madrlde gt 

BUkJ"Cf 1 (A..ı\.) - ti 
Bir ay evvel uuıc~ 

man <-rdusu binbalıl ~ 
katleden YunaDlı DeJI!.;., 
hakkında Romen mOd ,,ı 
rafından yapılan tahld;.ı 
diğer lkJ Yunanlı ~şdt 
~tecisi tevklt e ıı• 
8000 ley muk !1i ıde 
tezkenırln! u.uııekl& 

~, 



BaUs Kaynar 
İş Bankası İstanbul 
şubesi müdürü oldu 

Geçen haftaki ihracatımız 
üç buçuk milyonu buldu 

DUnkU ihrncatın yckQnu 260 bin 
llnıyctı. Hafta ba§I oımamna rağmen 
lhrncatın bu yckfuıu butm.a.sı, mem -
nunlyctle karşılanm:ıktadır. 

lhracı;tımızm gittikçe nrttığ"Ula en 
gUzel <lelU, son iki ay içinde Ticaret 
Odnslllh yeniden 137 firmanm yazıl _ 

Fırınıar tettış 
ediliyor 

Dün 200 ekmek 
nümunesi alındı 

Ekmek teftişlerine dün de de. 
vam olunmuştw·. Fırınlar bele. 
başkanlığı altındaki za.bıtai bele 
diye reis muavini Lutfi Aksoyun 
diye memurları tarafından sıkı 
bir kontroldan geçirilmiş çrkn· 
rılan ekmek nümuneleri alınarak 
tahlil edilmek üzere kimyahane. 
ye scvkedilmiştir. 
-·Ayni zamanda wı yapan de.. 
gırmenler de tefti~ edilmiştir. 
Dün 200 e yakm uıı ve ckmt'k 
nümuncsi almmLstır. 
Diğer taraftan vali 'e belediye 

reisi Lutfi Kırdar ekmek fiyat. 
!arının bir miktar daha ucU7.la. 
masmı temuı için alakadarlar. 
dan izahat almıştır. 

Francela f ırmlannın vaziyetini 
tetkik eden toprak ofisi müdürü 
Hamit dün de tetkiklerine de_ 
vam etmiştir. Günde vasati ola. 
rak 86 çuval fırancala unu sarfc. 
dilmektedir Şehrimizde 22 f ıran. 
cala fınnı mevcuttur. Vnzivet 
tetkik edilmektedir. lcap ctÜği 
takdirde bu fmnlar tahdit edi. 
lecektir. 

ihtikar dan 
tki dükkan birer hafta 

kapablacak 
DUn aallye lldnci ceza mo.bkenıcsl 

Mn.hmutpaşadıı 18 numnrnda zUcca • 
ciyecl 1didya !nzlıı fiyatla sunıhl sat
maktan Yenipo tane caddesinde 60 
numarada tUtUncUlllk yapan Kcvork 
dn pil ihUkArı yapmak suçundan 25 
şer Um para cezasına b1rer hafta da 
dilkkAnlarmm kapatılmasına mahh-Qm 

edilmişlerdir. 

Hastaneye kaldırılan 
kız öldü 

ı<Nvelki gün Pcrtevpaştı yokuşunda 
4.7 numarada oturan U yaşında Esma 
ndmdıı. bir kız çocuğu mnngııtdruı kı· 
vılcım mçrıyııra.k yanmış, GUlhane 
hnstanes!.ne kaldmlmıştı. 

Esma dUn ölmUş, cesedi adlıye dok. 
toru tarafmdan muayeneslnl mUte:ı 
kip ddnolunmuştur. 

-13-

Bana kalktı kendı geldi ama, 
acaba bundan gayesi nedir? 
Kristin bugün o kadar güze~ ve 
o kadar sevimli ki.. üzerinde 
kendi elleriyle diktiği bir bahar 
elbisesi var.. O kadar güzel ki .. 
Her halde kendi diktiği için bu 
elbise bu kadar güzeldir. 

Hakikaten bu elbise güzeldi a 
ma, onwı acılı kalbi ile giyebilc
<.-eği bir elbise değildi. Matem 
tutarken böyle bir elbise giyme
sinin her halde bir sebebi vardı. 
Muhakkak bu elbiseyi bilhassa 
benim için giymişti. Belki ıztı -
rabuu benden saklamak, bu şık 
elbise ile örtmek istiyordu. Fa -
kat benim gibi iğrenç bir ada 
rnm karşısına bu kadar şık çık
masında ne gibi bir menfaat var 
dı? 

Evvela bu suali kendi kendime 
çok sordum. Fakat az sonra da 
bu suali tekrarlamaktan vazgeç
tim. O karşımdaydı, güzeldi, göz 
lerime bakarak benim için gülü
yo'rdu. Anlıyordum. bana güzel, 
şık görünmesinin sebebini de an 
lıyordum. Bana şık görünüyor
du n"-A ··1·· rd ··n.ku·· bana • Dalla gu uyo u, çu 
ihtiyacı vardı. Cinayetinde, gizli 
esrarengiz hayatında bana, be • 
nim yardmınna muhtaçtı. 

Beni belki sucuna iştiralt et
tirmek istiyor. Bana ne isterse 
yapsın, ben ona boyun eğıneğ~. 
bütün mesuliyetleri yüklenmeğe 
hazırım. En ufak bir tehlikenin 
bile bu güzel mahlfiku tehdit r 

mesine tahammi.11 edemem. Razı 
olamam. 

Beni yerimde kim olsa onun 
mes'uliyctlerini üzerine yüklenir 
ken, ben ki iki senedenberi onun 

nınsıdrr. Geçen bir hafta zarfında yal. 
nız ı~tıınbuldan yapılan ihrneatm tu. 
tarı 8,fi milyon lira kadardır. Bu ise, 
şimdiye kadar İstanbul da dahil, Tür 
kiye şehirleri içinde haftalık ihracat 

rekorudur. 

1 Gümr ükierdeki 
l·ı s O O çuval kahve 

Yakında piyasaya 
çıkarılıyor 

Pe yıılt .. ıua memlekctınııze 10 bin 
çu~nl kntıve gelecektir. Bu malların 
18 şutıatta Port • Sn.itten yola çıkan 
dığı t.r b r verilmektedir. 

rn~cr uı.raftan. h:ıtcı'! gUmrUkkrde 
bek!lyc.r 2270 çuvaldan J600 çurnllık 
b!r ? ~rtı lnglllz korporasyonuna aıt. 
tir. KoJ:llOrasyona ııc tacirler, yaptık 
ıarı tcıımslar neticesinde bu mallarw 
lthaıl c.q;ıs itibarile knrarl:ıştınımııtır. 
şımd kı fiyatlardan nisbetcn daha 

ucuza mal olacağı söylenen bU mallar 
Kenya mabsuliJdilr. GUmrWtkrdckl 
bu 1600 çuvallık Kenya kahvesi parti 
sinde.ı 1200 ruvnlm letanbula 400 çu· 
vaıın tzmlr ve hintcrlAndmn verilme. 
si dllştlnUlmektedlr. 

Bir koltukçu metresini 
bıçakladı 

Evv<..ıld gece Bcyoğlunda bir yara. 
lama o!muş. bir genç sevdiği kadm 
bıçakla ağır surett" yaralamışur 

Fatihte oturnn ve Tophanede sey 
yar ltaltukçuıu.< yapan Ömer ısım 
11 blrı..:ıln umumhnnede çalışnn Fatma 
&niye 1slmll bir metresi vardır Fat 
ma s~ruye, uzun bir zamandanberl 
ômerl dost tutmuş ve bu adamla dU 
ştıp !<alkmıştır. 

DUn de Fatma Sanıya dostu ömer
lc bir rakı Alemi yapmak istemiş vf' 
gece gc ç vakte kadar rakı içerek eğ. 
lcnmlşlc•rdlr. Ancak 4..:ıtklar adanın 
kıllı sarhoş oıunc:ı. işin içine kıskanç 
Uk mefclesi girmiş ve mUnakaş:ı. kav. 
gıı şekline d1Skfilmllştür. İşte bu ıum 
llırd& ömer bıçağm:ı. sıınldığı gibi 
1'"'ntm:ınm tızcr'.nc ytlrilmllş ve vücu· 
dunun muhtelif yrrlt"rinden yaralamış 

tır. 
H&.disOyı mUteakıp, ömer kanlı bı. 

çağilc beraber ortadan kaybolmu§tur 
Fatmay. kanlar tçınde görenler hemen 
poUso ba'b<>r verrnı ler, polis !Ulu bir 
aro.m:ıd:ın sonra ömcrt dün sabah sıı.nt 
9 cin Tcıphanede s::ıklandığl ycrd<" ya 

kalanuftır. 

Altın fiyatı 
.Altın !iyııtııırmda dUn hi.SSCdlllr de. 

recede yükseklik olmuştur. 
Cumnrtc.si günü 23 lira 50 kuruş 

Ozennden mu::ı.mrle gören bir altının 
dllnkU fiyatı 23,85 lira teli. 

.... --=-

Halis Kaynar 

İş Bnnknsı lstanhul şubesi 
miidürlüğüne banka umum mu· 
d~r m~a':ini Halis Kaynar ta. 
yın edılmıR, yeni mildür diln 
yeni vazifesine başlamıştır. 

Güzide gençlerimizden olan 
HaJis Kaynan tebrik eder yeni 
vazifesinde de muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

Tabanca çekene 
l<avun hrıatmış ! 
Bir rutiddel evvel Meyvalıo;..14 Ha

m ''o Hayd:ır adında iki kabzımal bir 
meseleden dolayı kavgaya tutuşmu:ı, 
oun!ardan Hnlll tabancasını çek<'rek 
Haydı:ırm üzerine ateş etn1l:;tl• 

Haydar bir kavun yığını arkusmı. 1 
kaçını.;, Halli kcn ine kursun atar _ 
kcn <' da Hıılilc kavun fırhıtmnğa 

başlamıştır. Hamın tabruıensmda ku. 
şun bitince Haydann Uzl'ıinf' atımı;ı 

tabancanın kabzası ile başına "-urmn 
ğa b..'l"lamıştır. Kardeşi Sabri de kcn:: 
dısin" yardım ederek Haydan ağır 8U 

rı-tte yaralamışlardır. 

İkinci a(;tr ecza mahkemesine ve • 
rlicn Halllin muhakemesine dlln b:ı.' 

lanlllil} ve şahitler dinlenmiştir 
Muhakeme diğer şahitlerin cebi i. 

çln b~lm bir gilne bırakılmıştır. 

a.ı evlerinde 1 ·----
Konferans 

t;ınınonü Halkc\indoo: E\1mlz rcı
st Dr. Yavuz Abadan 6/3/1941 per. 
cmbe gUnU saat (17.80) da Evı.mizin 
yeni ımlonunda (Harp ve hukuk mcv_ 
zuunJ.ı blr konferans verecektir. 

V/AKHira 
alQ)cne: 

C?ll \Y nlYJZ 

r-------------------------Esrar tJe maceralarla dolu zabıta romanı 

Yazan: Gaston Löru 

en ufak bir hareketini bile göz
den kaçırmadım. Ben ki iki se 
ne yalnızca onun sevgisi için 
yandım. Şimdi onu böyle kendı 
kendıne dükkanıma gelmesin<., 
Karşıma geçip oturmasına, 

bir bahar çiçeği gibi bütün ha · 
yatı.mı neşclendirmseini, renk 
Jendinncs~11e nasıl tahammül e-
debilirim. 

Bu vaziyet beni zevkten öldü· 

rüyor. 
işledikleri cinayetı şimdi tak-

dis ediyorum. O gün genzimi ya
kan et kokusu şimdi bana en 
güzel bir rayiha gibi geliyor. O 
kokunun dehşetini arlık duymu
yorum. Çünkü arttk güzel Kris
tinin. sancı kokusu burnuma ge-
liyor. 

· Ah, ince bahar e1bisesinin al-
tından fırlamak istiyormuş gibi 
kabaran vücudunun nefis koku· 
su .. 

Hayat muhakkak ki ölümden 
daha kuvvetli .. 

Haydi, ya.vruın, haydi konuş .. 
Anlat. 

Fakat dur, daho. ibır lahza 
bekle.. Evvela tazı gibi etrau 

kokhyarak gezen şu çırağı sa. 
vayım .. sonra kapıyı kapar, ke
penkleri de çekerim .. çünkü cad
deden hiç kimsenin senin içeroe 
olduğunu görmelerini istemem. 

Bilhassa Matmazel Barekast 
üzerinde ince gözlüklerini tutan 

JPl,~lme~ 
Çeviren: M. ACAR 

bumunu buraya sokmasın.. Ma. 
dam. LanJuva mütecessis gözle 
rıle ıçerisini süzmesin. Hayır is
temiyorum kimsenin bizi başba. 
şa gö~J?esinL Bu perdeleri işte 
onun ıçın sıkı sıkı kapıyorum. 

- Mösyö bugün sizi bir dost 
olarak ziyarete geldim. 
. Bu sözleri söyliyen güzel Krü.

tın .. tebessüm ediyor ve cevap 
veriyorum: 

- Bir dost mu? Fakat siz 'be
~ o kadar iyi tanımıyorsuııuz 
kı .. 
. ~ Bilakis mösyö, ben sizi çok 
ıyı tanıyorum. Evvela siz benim 
senelerden.beri komşumsunuz. 
Ben de çok mütecessis bir kız ol. 
duğum için nihayet kom~umla 
~nışmak, onwı kim olduğunu 
ogrcnmek • tedim. 

- Komşunuz zavallı bir Lıü· 
ceUitten başka bır ı;ıey değil mat
maze) .. 

- Hayır mösyö, bir büyük 
şair!. 

Ben hiçbir cevap vermedim, o 
mermerden. fak""t "'l<'ak bir mer. 
merden. hatta fildişlnden yapıl· 
mış olan çıplak beyaz kollarını 
yorgun bir hal ile salladı, sonra 
parmaklar~ı orada duran cilt
lerden biri üzerinde geuiirdi. 
Aldı ve bana b:ıkarak, hem de 
ca.nilan bir nazarla bana baka. 
rak okumağa başladı: 

Yolumdan geçene: -Allah aş 

-> - \ AKIT 4 l\IABT 1941 

Bulgaristan., Yenı N" Alm rd .ı. ızaına, . ~ ?. u.c;u da Bulgaristana 
gırdı. J?~nk.ü ajaruılar, Bulgar 
başvekılı Fılofun bir nutk 
verdiler. unu 

. Profesör bat:vekil, memlekc 
tın Yenı Nizama f"ird" -· . -
B 

ö" ıgını ve 
• ulgar hudutlarının Alman or 
autarı~a açıldığım bildirdi. Yal: 
nız, soz arasında Türkiye ile 
~~arada yapılan anlaşmanın 
~utün hükümleriyle baki oldu.. 
s.un.u ve Bulga.ristanın barış i 
çınde _Y3-5amak arzusunda bu -
lundugunu anlattı. • 
. Dün~anın, muharebe felake· 

tine ugrayan parçalarında in. 
sanların <'ektiklerini görenler, 
?!bette barış içinde yaşamak 
ıstcrler. Fakat böyle bir ka 
raınız mille~in içinde y~ı~ 
ı~teklere bagh değildir. Böyle 
hır knrarı, ancak irade sah"b· 
mukn?~eratma hakim devle;leı, 
vcrebılırler. r 
. Bulgar başvekili, kendi ağ 

zıyle vatan hudutlarından Y • 
b_a_~~ bir devlet ordusunun g;ç. 
t;igını haber verdi. Ajanslarda 
lıma~ann, tayyare konaklan. 
mn, ıstasyonlann, geçit nok 

tatarının Almanlar tarafın 
tutuhlugunu biluırJiler. dan 
D~ıa. son:a gelen telgrafla.ı 

da ıse • Almruı .ı.rm y '1' k · • unan ra yasına doğru yilrüdükl . 
haberi var. erı 

Bulgar hükümeti istedi-· k 
dar barışçı oldu"hınu .~1 . a. 
B 

b soy esın 
~ şartlar ıçu4 l~· onun barışc.ı · 

lıg,ı, Almanlnrm yıgınakları.ı~ 
d~_duracakları zamana kadar 
surece..ıetır. J pin ucu da Balk 
l~n ~tcşe verecek ~şale a:e 
şundı onların elindedir. 

Kanwı.ar, bir cınayet karşı.. 
sında vuranla birlıkte ·ıaru 
vereni, yataklık edeni de ~uçlu 
b~l~· .. I orkarım, kı yarın kan 
dokulunce, bu kanın bir dalgası 
da Bulgarların üstüne sıçraya.. 
caktır • 

''Yeni Nizam" "M . 
"R ' acruistan" ~manya,, ve ''Bul"'aristnn,: 
ddkı tecellilerine bakılıı':'sa ·k .. l _ 
lıkten başka bir şey d !. ·ı 0~ 
nun "rd·-· cgı. v-.. gı ıgı yerde i~tıltlii.lden, 
hükOmet mefhumlarından., .L 
lct iradelerinden, devlet m:a· 
smdan rerre kadar eser k ı-
yor. aUlll-

Tarih karşısında Bul . 
tanın mesuliyeti öİ ül _gana.. 
kadar bUyük" t•• ' ç mıyecek ur ve bunu anla· 
mak, takdir etmek iç~ ti 
celeri beklemeğe de lüzum n~ -
tur. Y -

Ha1c1cı Süha GEZGiN 

l--:G::o:--·· _N-:-D_E_N_G_o·=-· ~N~E-
Ka d ı n imz Si 

S ON günlerde okuyucula. tatbik. kabiliyetinden mah 
nmdan aldığını mek. fantezılere imkan sah nım 

tuplardan bir kısmı kadın im· tı~ mektuplnrm ~~;; 
zasını taşıyor. Fakat bu mek- cazıp manaları da ifade ~ 
tuplarm gerek yazısına, gerek kadın isimleri k en ıfadesıne ve ifadeye hakim <. glildürUr insanı.~ymak, sadece 
lan ruhiynta dikkat edilince- O sebeple okuyucularım a· 
her bir satırın ardında t:raşı' rasmda erkeklerin "erl· , 
kalı~ SC8i ve. deli dolu tavr~yl~ ve kadınların "oldukları .e.:.~ı;,. 
l>ır crke1•., m buram buram d~rt ~çmnlarına, daha ~~ 
tüttüğünü görüyorsunuz. bır ~ız:netıe mulı:abele edcıbi-
Bahsettiğim mektuplar ya lecegımı sanıyorum. 

bir hususi dilek, ya bir muta. 
lea._ yahu~ . ~ir _yazı neşrettir 

1 

_____ H_IK_M_E_T_1J...:....:U.:.N:.:l.:.:R:_ 

mck talebmı ılerıye sürer. zan.. nıma kalırsa, gönderen okuyu_ Mudanya postaları 
cuıa:. e~kek imzası yerine ka.. ha!tadq dört güne indi 
dı": ~smı koyarlarsa, istedik" DenizyoUan fdarcsı bundan bir 
ler:!1m der~a~ yerine getirile.. müddet evvel lstanbul Mud 
cegı kanaatını besliyorlar. taıarmı eski vapurlarla· yap:f;::;. 

Kadın imzasını, bilhassa lamış, milruı.kııle vcklUcUne yapılan 
göndereni belli olmıyan bir mUnıcru;.Uar üzerine bu posta1:ırn tek 
mektupta, bir çok hayallar u. rar yeni vapurlar tabs1s olunmu~tu. 
ynndıracağını ümid etmek ben Fakat görmen !Uzum llzerıne bu bat 
cc bO.'J bir hevestir. Gazeteciy~ eski vııpurlardnn Mcrs!n vapuru tah
gönderilen bir mektup, eğer 818 ol~mu:;tur. Paznrtesı, perşembe• 
ş~sm veya hnlkın, mem1eke· ve cuma gUnlcrl bu se.crlcrl Mersin, 
tın meşru menfaatlerine, umu.. pazar gtlnU Sus yapncaktır 
J:?i ~stif~e~? uygun ve kıymet. ~-
lı bır dılegı ihtiva ediyorsa 1 ~ 
b!-111~ altındaki imza, hangi Yırmı yıl evvelkı Vakıt 
cıns ınsarın ait olursa olsun 
o dilek derhal gerçekleşebilir. ' 

Buna karşılık saçma veya 4/8/9Zl 
Meyhane ve kahveler 
Polis MUdUrlycU bUtü kına yanımdan geçerken kaşla _ 

rmı oynatma .. nazarların hare • 
ketsiz gölünde, donmuş, boğul
~mı~ kalsın.. Gözlerinin fettanlığı 
ıle ıstı;rsen erkeklerin kanını bHe 
cmersm. Gençliğinin başı için 
ı~e ol!lr beniw ağfatma.. ben ye
tun bır çocugum .. benim hiç kim 
sem yok hayatta .. Beni de ateşi. 
ne ~ek.me.. Yakma beni .• Aşkın 
~n~ ş~mşeklc yırtılan bulutlara 
çcvırdı .. 

Kı-istin okumakta devam cdi
Y?rd u. Ben bu asabi buhran i
tınde: 

- Kiıfi matmazel.. diye, mimi 
old.wn. Kafi.. bunlar şiir değil, 
s~fıl ı;nısralardır. Elinizd .• • 
şur kıtabını yapan mücellit · r 
ne kadar son müsabakada ma _ 
dalya knzand~~'Sa da içinde şiir
ler ~n ufak bır rağbet bile gör
medı. Bunu da gayetle haklı bul 
malı. çünkü üzerinde bir tanın _ 
mış imır.a yoktu ki .. 
. Kristin benim vaziyetime hiç 

dtkkat etmeden: 
- Evet, dedi. Filhakika yazı

l~~ mühim bir ımza değil·. : 1 
bır ımza yok ama, ben bunları 
okuyunca dcdrhal size ait olduk 
lanm anladım. 

Bu sözler beni sararttı. Bunu 
hissediyor ve Kristinin yüzüııe 
bakamıyordum. Biraz evvelki 
tatlı sarhoşluğun yerini alan bü
vük bir hiddet şimdi beni çok 
fena yapıyorou. Hiç şüphesiz bu 
k~z, bu güzel kız benimle eğle • 
nıyordu. Hem de ne kadar sa _ 
kindi .. fakat ben de ona büt · 
fikirlerimi açıkça söylemekt~ 
serbest dP~l miydim. Hi~ tered
d~t. etmedim ve yüzüne b:ıcm.tr 
gıbı: '"'t)·•· 

(Devamı var) 

• n merkezle.. 
re gonderdlği bir tamimde kendi da 
releri d:lblllndc bul !... 
meyhane bira unan bilcUmle 
ham • hane, bar, kahvehane. 

ıı.ın, han, pansiyon ve apartıman.. 
larm kayıt ve tcsbltlnl biklirm~Ur.. 
Bundan ba§ka bu gibi m:ıhnllerin mu.. 
tasarrıt, mUsteclr, mllsto.bdemln1 
kaydedilecek, polisin murakabe : 
tc!ttşl altında bulunacaktır Zab 
lstanbulda görUlen vultuatı. azal~ 
fı;ln bunu münasip görmUştUr. 

4-3-941 

par 
8.03 Ajans 
8.18 Hafit 

ç:ılar 

8.45 ~CIDC'k 
tes! 

12.33 Ttlrllçe 
plt'll<lar. 

18.20 {arı :I\ 

Us. 

pro Mm. 
18.03 Cnztand 
ıs 80 Konu<>ma 
18 41i Köy sazı 
10 00 Piyano r<> 

ıtall. 
19 30 Ajııns 
19.45 l 1 heyeti 
20.lil P. dvo ga_ 

:z test 
20.45 Or tra 
21.30 • ruşma 
21.45 ''ll'Ile he. 

yeti. 
1" 30 :ır 
"2 45 T'anr mtiz.I. 

ğt. 

Sah 'Çarşamb. 
4 Mı.rt 

"iefrr: c; 
{Mım 117 

\ nKllh!J 

ıtlneşlıı 

\ UbD tı t..uuıı 

dr•" l'J'' 
6.30 

Öğle 12.26 
İkindi 15.37 
Akşam 18.04 
Yatsı 19.32 
lmsak 4.51 

12.27 

6.22 
9.83 

1200 
1.30 

10.48 

5 l\ ~r ---
ı Sefer: t 
ha,•m: 118 

\ uı.aı t.Lau 

6.28 12.25 

12.26 (j 21 
15.31! 9.31 
18.05 12.00 
19.33 1.30 

4.50 10.45 
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Alman o duları 
Yunan ııu u unda 

Yunan cephes: de 
1 \~ tarafa ı incide) 

Vugos'av Sonsit!.~!=~~etler Japon - Fra11sız 
Başvek1h TOrkive mü asebatı 

Londra. 3 ( A.A.J - Müsta. 
.kil Frall.6lZ ajansı b!ldiriyor: 

Şimdi Bulgaristanm mukad" 
deratı taayyün etmiş oldugun. 
41.D bütün dikkat tabiatiyle 
4!1DAn ordularının cenuba doğ
ıu ileri bııreketlcrinde tuta: 
caklan ;istilµımet üzarinde te.. 
merkllz etmektedir. 

Londraya gelen ve akşam ga. 
setelerinde büyük ba§lıklarla 
Clkan haberlere göre, bazı müf· 
ııaıeler Yunan hududunda kain 
41öıt mevkie gelmiş bulunuyor. 
lar. Bu mevkiler Zlatograd. 
VenHk, Trigrad ve Mustafapa -
..-dil'· 

Diğer bir habere göre de. Fi· 
'Jlbeye varml§ olan piyade mUf. 
1".aelui bugUn alel8.cele Türk 
•ududu isti.kametine sevkolun
muclardır. 

Yunan hududunda işgal edf· 
ılımı mevkiler içinde en ehem. 
mir-tlisi Mcnliktir. Çünkü ibu 
mevki Rupel boğazında kB.in
dir. M.otörlil Tümenler için Bul· 
priatanıdan Yuııanistana geç. 
mek için en az fena olan yol 
bırıumlır. İşte, Sofyadan geçe."l 
Alınan kıtalan derhal bfırayn 
~ etmişlerdir. 

Bununla beraber, bu mevııim
de yo.lar çok !eı:ıa olduğundan 
ft eriyen karlar Qillllm' derya
m hnline geldiğirnjen, Almanla _ 
mı Yunanista.m istiladan evvel 
ryunanistanda. infisah hasıl et. 
enek ıüzcre korkutmağa. te~e!>· 
4>üs etmesi beklenilebilir. 

Aynı r.amanda Alman.ya. Yu. 
goslavya ü~rinde de tazyikine 
devam ederekt.ir. Yugoslavya 
mz.ik bir 1.·a.ziyettc ve tecerrüt 
et.mit bir halde bulunmaktadır. 
Bu taeyildn hedefi Yugoslavya.. 
71 aa üçlü pakta iltihak ettire· 
rrek Selfuliğe inmak üzere çok 
4&b& iyi bir yol olan V.ardar 
'ftdiaiai elcb etmek.tir. 

Diğer taraftan Türltler de 
a>fazlarm mUdafa.aaı lçin ted. 
'l:ıılrlerini alıyorlar. Boğazlara 
'IDaJ'D dökUlmllştUr. 

Bu ~a:bah Londra.da. bahis 
mevzuu olan eel! Bulga:ristanla 
syut mUnuebetlerin ~!meal 
ım .. oısele.sidir. Remi mahfillerde 
!kyan olunduğuna g-öre, bu hu.. 
IA1Sta bir kı:ı.rar vermek Sof }'a 
l9ıçtsi Rendele aittir ve böyle 
tir Jcarar ancak Atman nüfuzu 
'fitıJ bil" işgal mahiyetini aldık" 
tall 11onra verilecektir. 

8ofya elçıliğinden ne bu 1ıu • 
wsta. Z?e de elçinin kral Boris. 
le yaptığı kon1L~a1ar hakkm· 
da b~ bir rapor heniiz gelme. 
miftir. 

bu.aniyete yakışmaz 
bir hareket 

İtalyan tayyareleri 
Zelzele felaketine 

uirayan Yunanlıları iki 
defa bombardıman 

ettiler 
.ıltltııa, ı (A.A.) - Atilla ajan-

• blldlriyor: 
ı..ıtse. ıehrtnlıı yrkılmama .e

ltl!P olan dilıikll mlit.h.13 zelzeleden 
M na.t eoııra İtalyan hava kuv· 
vetıerl bu u.bah bu yaralı ıehird.e 
pdirlarda barınan halk llzerine 
· Mleırm edcrok şehri:ı tahribini, 
lllallqıun da katnamını kolayca. tn.. 
ıuırJıı.zna.Jt i:rte~Ur. 

posuna tam isabetler kaydedi!: 
mişt.ir. D~manın tayyare dl:ı.fı 
bataryalarının ş"ddetli muha· 
vemetıne rağmen hücum netic..e. 
lendirıl:miştir. 

Bombardıman ta '1varelerı. 
den mürekkep bir filo Bu....i ci • 
vannda Paraboanda düşm.".11 
mevzılerine bticum etmiştir. 
Di~ bir hava filomuz da 

Berata muvaffakıyetle h..icum 
etmi3 ve şehirde binalar üzeri · 
ne tam isabetler kaydedilmiştir. 
Büyük bir yangın çıkmıştır. 

5 ltalyan avcı tayyaresi Te • 
pedelcn mıntakasında devriye 
gemıekte olan bır Hurikan avcı 
tayyaresinin pilotuna hücum 
etmi§tir-

1n~ıliz pilotu derhal mu.kabil 
hücuma geı;mi3 ve blr kaç 'la. 
kika i~dc Jtaly8ll avcı ~yya· 
relerinden ilçünü düşi.irmiistür. 

Bu tayyarelerin dllstiiğü tc.. 
yit edilm.,.ktedir. Diğer ilci dllş. 
man tayyal'esi ricn.t etmiş, Hu· 
riknn tayyaresi de Ussüne dön. 
mllştür. 
Yukarıda yazılı harekata iş. 

tirak eden İngiliz tayyareleri· 
nin bepsi üslerine dönmüşlerdir. 

Atina, 3 ( A.A.) - Yunan baş 
kumandanhğınm dün ak5am 
neşredilen 127 numaralı tebt5i: 

1\'fahdut temas hareketleri ol. 
muetur. Topçumuz. bazı bölge
lerde dllşman topçusunu sUkft • 
ta icbar etmiştir. 

Topçumuzun mükemmel ate. 
şi, bir dü§Dlan mühimmat . de. 
posunun infillkma sebebıyet 
Vermiştir. 
ı6 tta.ıyaa ta)')'&J"l!ıSl dUşfirilldü 
Londra, S (A. A.) - Yunan Is· 

tanı ziyaret et.mış olan Orta ıark. 
takf ln,glliı: hava kuvvteleri ba:ıku
mandaru Sfr Arthur Longmore Yu. 
cnnistandakl hava !rnvvetlerl ku -
mııı:d:uu hava visJnareşall 'Dalbfac. 
c•n §U telgrafı glSnd~~ir: 

"Kumaudaıuz altında bulurum 
hıgifü hava kuvvetlerine mensup 
subay ve erleri ziyaret ettim. 
Dağlık lllDltnblarda, fena bava -
tarda bunlarm göete'rdiSi faaliye. 
ti ve yanın ıular altma g6mlllen 
bava ıneyda.nlanıdan tayyareleri· 
n1 ııull kaldırdıklarını görd'.ikten 
sonra bu ka:hramanlarm elde et • 
Uklerl muvaffaluyetler knrşwııda 
duyduğum takdlT ve hayranlık 
bfelerini üc ifade ctmeği bir v~ 
zffe bilirim. 

28 Şubatta cereyan eden bavn 
muharebesi eımasrnda 26 İtalyan 
tayya~l dOf{lren avcı filolarını • 
en Arnavutluk cephes!nde elde 
ettlğl bu muvaffak-yet orta ıark· 
talô 1.ngilfz bava lrunetlerinin 
herhangi bir cephede kazandığı 
muvaffakıyetler arasmda bir re • 
kor te kil etmektedir. 

Nlşlfen tanare ile Almanlar. hangi istika- timzacta bu1~~c:;ı.~:1~!~ 
lelgr3&i8 telerek mete tevcih ederlerse rnıetı k,.,,....,,tmrır !irnri'ln" ki. Ja· 

l"Onv.n bu tP5ebbtlsü vnpt·~ vı:ıHt 
Prens oi ile uzun bir etsinler fnı~"::.nm daha az1 ..... ıt blr h" • 

göri.i.şmede bulundu harPket_ittllın ~!'('"'"'' "!S.DlltYo" -
Belgrad, 3 (AA.) - Hafta Tu·· rkıye ile au. Fl'!\1~ılrl mn'h• .. lit" ""'1"1Prf!"n n 

lman hn'h<>,.lı>r FrantfT'l.lnrm PVVPl 
tatilini Ni§de geçırmeği adet e· ce sımrldrtr derecPde azimli ha · 
dinmiş olan başvekil Zvetkovi_ç, ıngıltere reket .. tmemekte olduğunu bild7 
pazar günu öğleden biraz son.. mektedh'. 
ra alelacele tayyare ile Bclgra. Ara&mda hazırlanmı• Londranm sal!hb"l"tH m:ı.hfille 
da hareket etmi§tir. dır '.:S' rl. V'<i&J lbUkQmett ta:-&fmflan veri. 

Belgra.dda. başvekil, yanında planlar vaı· :ıen kanı.an tevka1Me m'1him tiT 
hariciye nazırı Cincar Mar'ko· Londra, 8 (A.A.) - (Gecikmiş- 11afha act?b mntale'lSmdac1rr ~ 
viç olduğu halde derhal prcııs tir.) idi la;>onya lfmdi mlluJeMtta bu 
Polun nezdine gitml§ ve uzun lnglliz matbuatı bütün dikkati- ·un.ı:nak yoluna ~nı'fi ı~ her -
bir mülika.t yapml§tır. nı Balka.n vaziyeti :ve Anka.ra kon. 'ıan%f bir ~tada taviz :ıcoparm • 

Daha önce. Markoviç Buda.. fern.ruıı Uzcıinde toplamaktadır. !&..J(enJ talepler<!'! bulu,.,acakt"Ir 
peşteden didıdilkten aanra,. Timee guetesfn!n diplomatik ')yJe k\,, ~ec aüAhb blr lbti1Cıf 
prens Pol ile uz.un bir görilşme. cnhariri ya..ızyor: ·""•"" -;_cçlımpz bfr bal aloı.caktır 
de bulunmuştu. Eğer Almanlar Bulgarlstam iş- ~ltere ve A.merl'•a. kin irnr 

Belgrad. S ( A.A.) - D. N. B. gal ettikten lllOJU'a Ege 188.hillerine "'den '88Y bu Bil:..hh lhHll.ı..fm...an • 
ajansı h'ldiriyor: ve Selantğe inmeğe teşebb~ e· cak k .. ,..,dilf.rl ,,...n müsait rSl"~llk 

Belgradm siyasi mahfilleri, derlerse bu, Yunanistan kadar ıe.n nmanCJ9 patla.1"'qsıd'T. Rn ml1 

Yugoslavyada seferberlik i:fuı Tilrk.iyeyf de nlrucadar eder. ..alt .zamenm ne o1abll,.rcği hwsu 
edildiğine dair İngilizler tara· Ankara anl:ışmn.smdan ıııonra s!,ID.da ımı·ı bir ıur U!tulacai;ı ~ 
fından neşredi:en haberleri "r.a. Eden Yunnnlılarla temas edcc k· 'tArd.lr Buglln eurasmı sl5::Ic.mc ' · 
tiyetle tekzip ediyorlar. tir. Tilrkler boğazlara ka.r§ı Ro- ltAffdir k.L umumt vaz!3•et hnk!:nı 

Belgrıad.. S ( A.A.) - .Alman manya yoluyin denir.den gelen teh i ia Lo.:ıdra ne Vn§lngton aramı • 
elçisi Heeren pazarte.si sab:!hı didi de mUdrik bulunuyorlar ve bu 1 :la L'levamh noktainazar tE'atileri 
Zağrebi relimen ziyaret _.t;mis. tarafta dlkkatli bulunuyorlar. I "'llmaktadı:r. 
tir. Ba§ka yerlerde olacağı gibi BUI. Yaımı eark 'icln olduğu gibi u. 

Hceren Zaib'ebde iki gUn ·:a· garlstanda da Abnan 1atalan ve ~ak 'iıu:k !ç'n de aenllc"'llr ki b1m 
Iacak ve Hırvat devlet adam. münakale yollan pek muhtemel "lan t>ö.vıe e!kerf mftllUıaulu sı 
lariyle görüşecektir. olarak bombardıman edilecektir. ·'Mt uıtıllhczaıara bAk.im olaca.l! 

Prens Pol Alman nazm ne Bu hareketin meeuliyetinl Bulgar ve Ukerl vulye~ stva.st vazı . 
görilşmedi hükfınıeU tqıyacaktır. vetJe.re takaddllııı edecek ve 'hattn 

Belgrad, 8 (A.A.) - Naip İta1ya Yuna.nüıtaııa t.aarnız ede- ~uniarm izahına yarr·pe-.,..ktp-. 
prens Polün bu sabah Brd• la lidenberi İngiltere Yunanistana iJ&J'OD.Y& Btiyilk Brltanvan-n nı. 
Von Ribbentrop ile gö~t!l~ .kabul etmek 18tedifi her tnrlU vetıerını a~t'f'nm~k ~n. Vlai hn • 
haberi bu akı;am Yıı;oslnv yardımı yapmıştır. !ı:ftınetl tararmdan Yıt.DJT:ın tavizle 
matbuat mUdüriyet.i tara!mean Şimalden yeni, clddi Alman teh- "'in tanmmasm: ~~en Jste • 
tekzip edilmiştir. didi kar§ sında İn,glltere Yunanla- -neğ(- Sb'll""' t~. edecekt!r. C "' 

Yunan başvekilinin 
-------------• tana muthaç ola.bileceği munz.run neral de Gauıı,,. a'=!_ztye mUtPp1T11• 

y:ırdmıı ya.pmağa baztrdtr. İngilte. biebfr tavfzl hUr ırnı.naanm .kabn1 
.re dU,mıuıa kareı Ba.Jkanla.?d.a ye· etmryece~nf t!ll•ied'i"I f;'?t :rıı_t\Oıı. 
n1 b!r eephenin açılma.smdan kork· ya. gec"n1en.1e SJya.ıruuı~ufu 

hıtaoesı 
(BQ1 tarafı 1 İllciıde) 

neşriyatın açılışı münasebetıyle 
Ywıan ~vekili KoriziB Ame· 
r ikan halkına aşağıdaki hitehe. 
de bulunmuştur: 

Sırf Amerikalılara mahsus 
neşriyatı açmakla bahtiyarım. 
Çilnkti, giriştiğimiz ve dört ay. 
dan.beri içinde bulunduğumuz 
çok çetin ınUcadelenin ilk saat· 
lerindenberi Amerikalılar tara. 
fmdan izhar edilen sempatiye 
karşı Yunaı:.ı.lıların duyduğu de. 
!'in mir.n~tarlığı Amerikan mu· 
}etine bu vesile ne temin ede. 
bileceğım. 

Yunanistan 'bu harbi arama
mıştır. Bu lıruı> Yunanist.ana 
sürprizle ve baksu.ca ve boyraL 
ça. tCJh.mil edilmiıtir. Adetçe, ser 
vetçc ve 5ilAh kuvveti itibariy. 
le üstün, fakat ma.neviyatça. a· 
daletçe -1e §erefçe aşağı bir dev. 
let olan İtalya, niyetlerinin Yu. 

mM. nu tmt eden ve &l"nl 7''ll?la:ıA0 
Türkler de kendi hayatJ men - "nuunz lınpııı•aforlu~.ır.Mı tatl"nm 

faaUeriıü tehdit edecek bir ıtaar- 1ı1mı tekeffül eylly~ Ingiltercvf 
ruza mukavemete hazır buluna. - bu IUl"etle :uıllakf11 bir ~zlyete 1r 
caklarmı beyan eylemi lerdlr. ma.it emelindedir. 

Ôyle tahmin edilebilir ki Eden. Londra ve vaaW:to.:ıun mllııte-
orta em harbin!n bu yeni safha· reken haraket e<Wce 1 muhak.. 
s?Idan çıka.bilecek vazivette Tfir.. 1 kaktır ve Jrıg1lterenin ıUclllJı: ce -
kiyeye yar.dıma amadedir. J kecetini zannetmek bir hata ol • 

Eden ve Sf.r Con Dil Tilr'k hal. rna:tta beraber her fkf ml"T!11P1· t 

la ve matbuatı tarafmdan o kadar de herhan~ bevanatta bulnnmağa 
içten ve barareW bir surette kar. kPn'1il,.,r'1ı1 rnf'CÔU1" ~rmfiwı.,.lnr 
ırl.an.ın!tbr ki bu Jetikbal Alman BUytlk Bıitanyanm Jnponynva 
d'plomaaisi icin znühbrı bir ıının.f- şu ttsttınmEtı vardır ki. l3fiv11k Brt
f'akıyetstzllkt.lr. 'rnıidyenln ~gfJ· tenya hrdiselerln in'ld,,.afmı bekllyo 
tereye ık.aııT besledJ@ dUrllst tıls- bilir. Halbuki Japonya sakat pro
Jerini ıv.fa ufmtmQ için Alman. je$in muvaffnk-yctlerini istfı!
lar h1ç btr entrikayı ve uydurma mar edebilmek ~çln miltemafilyen 
nrona~dl\vt ihmal etme:ml~Jerdlr. nert at:ı1ma~a ve dalına dah~ rl· 
l'ürktve. DOnkerk ve f"riltere mu yade te8aatı.t1 harcktlerde bulun
barebelerinln en muzlim 11aatle. mağa mecburdur. 
rinde blr an bile tereddüt etm""' 
miil"tir. 

Şanghay. S (A.A.) - Mnstnkll 
Fransız ajanSJ blldlrlyor: 

Adamlannızm l'lde ettJği mu - na.nistana vereceği eUpbeleri u· 
vaffaluyetlcrle g5sterdlkleı1 ruh zun müddet gizlemeğe uğraştık 
metaneti ve kahraman mntt~fik • tan sonra Yunan milletine esa. 
terlmJz Yunanlılara yardıma de - ret zıncirini vurmak için karan 
vam etmeleri her turlil eltayfflln Iıktan bilistıfade birdenbire hu. 

Alrn'ln tehdltlerlnıll,.,n ve nazile
rtn Romanya ve Bnlınn-t~ı-n1'a 

çevirdikleri manevmla·rihın llt'k -
mediktP.n başka bf1Al(f8 T0rk1ve
nfn a?.111i kuvvetlenmlıı:t~r. Ankara 
konuıımıalan Od meml~l:et anem. 
da tam bir Jrôrllııı bHilH oldu~nnu 
meydana çıkarmr,,ur. )foamafib 
RıılıntJ'ista'lm üzPrlndo büyük Ba
hıtlıı.r h'"""'"1ektedlr. 

Fmnsn: cevabı Matsuokayıı tev
di cdiMikten 80nrn bfr Japon ya· 
n resmi kaynn~ !JU miltaleayı yfi
rutMfüıtür: 

H'ndit;;lni ile Sivam al"Mrndakl 
ihtilfı.fm haHindP Jnoonya bru}hca 
rom oynadr~ i1;fn yakm bir istik 
halde cenubi pasfnl<t"'ltt dlntoma
tik faallyetmktn büviik neticeler 
vermesi hnklenebitir. Janonvn gny 
retlerini her şeyden evvel Asya. 
da yeni nizn.nrn tesisine hn.sre
d E'f"" 'kti r. 

fevkinde astı bir harekettir. dutlannnzda gözükmiletür. 
Böyle fedak!r IManlarlııı lsh1t. o geceden itibaren Yunanis· 

bale itünfttla bakabilir ve bu is - tan durmaksızın mücadele et. 
tlkbal bize nPJer e:.ıtlars• sakla • mektedir. Kudretli barbarın kU.
sm. nihai ıafm emnlyeUe bekli· çücük Yunan kuvvetini yuta· 
yebflirfı.,. cağım bekliyen herkes bu kil • 

!Kahlro. " (AA.) - İngiliz hava çUk kuvvetin harbin ilk günle. 
kuvveu~rı umuınt kararga.ıwım teb. rinde oesaretle kendim mUda· 
IJ!1: faa ettiğini, sonrada. düımanı 

ArnavuUulrt&, Berat tayyare mey. muzafferane tardeylediğini gör. 
danı dUn tnglll.z hava kuvvcUerlne müatür. 

Re.ndeJl'in bevıı.natmrlıuı 80nra 
B11l1?ı1'1' hnkt\metı tecıı'htllU nr'fa· 
nede bulunanuıı'P. Gec(>n ay Cl5rrn 
mdvo"a pıövJedil'i nutııkla ve hic: 
cıt\n'1!'>!11z c'f"lha evvel yine RcndPtl 
tte!Aletile Bulgari'Jtan1t ibtarda bu-
1ıı"''!tu!rtılr. 

Son Ja. 1Mı:ı.n tec1tvflrllnftn 13ulı?Hr 
h11du~unı'la dnrmnma'!ll 111ulıtıı>mt-l. 
~1r Jl'ı:ılrat } 1...,ın,1•r ]'ı11nıı1 ,.,~'"'11-

...,,.te t~vH,.flh Pd~rlPrse et-inlPr 
'T'ürkive f!e 1nmtt0 r enı••nrla hazrr. 
l!lnm~ nlAnlnr bulundu~a enün 
..,,..,,,.,.~'T. 

To'cyo, 3 ( A.A.) - tvi ma. _ 
1Qmat · almakta olnn mahafil. Si· 
am ile Fran ız H;ndit"hıfsi ara.. 
smdaki m~elPTiin ;ki gün kin. 
de halledileceğine kani bul•ın· 
mal:tad rrln r. 

mensup bombardıma.n tayyareleriııin Yunanistan bütün dUnyanm 
fiddeUl bir hllcumuna ~tır. kendisiyle beraber oldufftınu bi. 
Hanga.t1ar ve d!ğer tıma.lAJ' tam 18& - liyor. ÇilnkU insanivet her za· 
betler kaydedıımı.,Ur. so kllometre man haııis menfaatlerin UEttr.e 
memLtedın göı1Ucb11cn bUytlk btr ynn_ çıkmış ve haklı davalara t.araf. 
gm cıkanlm!§tır. Yerde duran 1k1 tar olmuatur. Yunanistan bu 
dllşmtı.n t.ayyarcsı tahrip ec11JınJoUr. mlicadele anlarında Aınerıkanm 
Diğer hlreok tayyıı.reıerlıl ye.nıba§m. kudretli paha biçilemez bir 

Bu hareketi dünya efkAn umu· da. wfilAk eden bombalar bu tAyyare.. müttefik olduğunu mlidriktir. 
miyealııin ı:akırrlne bırakıyoruz. ıert ağt,r b.ııaara upatmııtır. Hürrıyet için mücadele eden 

'J'llrln~hı hfr Mkt'rf ml1dıı.ha1P. 
-'nf fenn f'ttfn>~l"k lı'r Vl'"''vPth\ 
,.~ıun nıu ...... n ... e .,,·"'""" flrl n'I,....,. 
, ... ~ .. t ~ .. yw,,~,,.vlnrı tıı_m9T"!l"TI 

,,,,.,t .. 'h1't nt .. -ı-:: bir hareket t>l!nı 

Aynr mahafil, dün Jaoon ha. 
riclye nazın ile Tokyodaki Fran 
srz sefiri arasındaki görUşff • 
nin Japonva tarafından t:ekli! 
edilmiş olan tavassut formUIU • 
ne karsı Hindicininin ve Sla'llm 
vaziyetini tenvir etmiR olduM.ı -
nu teh3rüz ettirmektedir. 
\'lŞ""1N KARARI MAL'0!\1 DP'..GlL Herkmbı vereceği hükünı, İtalyan ve Amerika Birleşık devletleri 

~lel'inl ve genelkurmayını 

1 
25 §Ubat t.arlhl.nQe Tepedeleıı cıva- federasyonunu meydana ~eti. 

pOJye 3'adar görUlı:ı~ b!r bar rmda tam mu\·at.caklyeUe neuceıe.ncıı ren bir millet, dünyanın bu ·· 
4ıar1Jfı meydana koyan bu uuutul- :hava muhınebesi esnasında dU;;Urülen şesinde eski zamanlarda büyUk 
mu ~Jlilm ağır bir it.1'!Ull altmda dU~man tayyareJerı şammın evvelce bir ıdeal için mücadele ettiği 
ıbalun:!ı,ms.caktır. Ordumuz bu ltal bllı;UrUdtği gtbl 28 dcgil, 27 olduğu gibi §İmdı de bir çok asirlı~ 
,,.n hsrcketinin intikamını alacak- teeyyut etınl.§tır. eski bir an'ane için mücadele 
tir Fa.kat ıtalb tnş~n iıwu:ıalnn Eritrede ıteren Ye elvanndakl dU§. eden bir milleti ba.rareUi bir 
w bueKctl hakkında b"r hUkllm rruı: m<'vznerı dün bombuclmıaD tay. sempati ile görmektedir. 
eermesi lı;:In bu hn'l'eket fyapan ve yarelorimb taratuıdan taarrw'.lııra uğ Bu ideal, bu ebedi an'ane hilr 
;npıüııa:,nu emreden "e mnattceJ· ramqt.ıt. riyetin ta kendisidir. Müteeavi. 
ıllf sb~y ve er apulctJ t.a.§ıyan bu eenu'bt A!ı;.k.a tıav~ kuvvEtUerll.lc zi mağlup etmek için bu idealin 
fena adamları §imdidan blitlin kuv. menır..ıp avÇJlar dU,ma.n topçu mevzi- tahakkukuna kanımızı akıtıyor 
~c:ı cihana tanıtmak ve O!l· lcrlnc, asker tnhııidatma ve mowrıu ve kendi isteğimizle bir çok 
1.arı tar'ıhl::ı. tethlrlM bırakmak is.- na~lya vaıııtal1'rına mitralyözler le fedakarlıklara katlanıyoruz. 
t:Jyono.. hUcuıu etmek wret.ile dDlim&Dı hırpıı · Tehditlere lAkııyt kalarak, 

41ıla3- 4 (A.A.) - ltnlyan bo~ ıama~a devıun ctml§lerdlr, Allahın inayeti, mUttefiklerimi-
119n:l~ tayyareleri zelzele a .. 1 Ji4be::ıstancıa.. Sure m'l1taJuıımda_ 1 zin yardımı ve Okyanusların 
~e maruz knl" ·~ olan Larisıı ld aak rt hed4.lerin tıombardıınaru I ötesinde bulunan kudretli dost· 
flllart.ıl lbugttn. yenidP~ bomba'J"dı-

1 
netle &lndo bUyük yangmlar c;ılnnış larımızm sempatisi ile muza!. 

,_ ~ terdir. , .• 0 (!d m lntllaklr.r vuını buttnuJtur. fer olaca~z. 
JpgtJjz kız lh"~n"'ll ~d~ı kl- şark AtrUuı.ım:n di~or cephelerin • Muzaf!erıyet gUnUmüzün b~r-

EDEN 
(Btz§ tarafı l incide) 

Eden, dQn kral Corc tatafmdan 
kabul ed.lcb1rten eonra Ba§veldl 
KorlN De bir ~rllşmede bulun· 
mul'ltttr. 

BugUn, Eden ışereffne Korlzlıı 
ta:rafmdan blr ~~le r.lya!et.f veri .. 
leccktir. Akşam İn!"fltere elçili· 
ğ nde bir ziyafet vardır. 

BerUn, f (A.A.) - D.N.B: 
lndllz radyosu bugün Atinada 

İngiliz hariclvo nazın E-denle A· 
ınerlka ve Türkiye elçileri ara
sında bir g5rilşme vaki olduğunu 
bfld"rmcktedir. 

Tokyo, a (AA.) - Framız . Siyam 
:hWAtır:m haW lçhı Japonya tanı.ım 
dan yapılan tekll!lerln prerulp iUba.. 
rile Vişl hUkQmetincc kabul edlldığ 

h&kkmca Hanol'de beyanatta bul ul 
muı cJmaama rağmen Hlndlclnldek1 
P'ranaız ukeıi bazırlıklan devam et· 
mektedır. 

Vl~ln aldığı karara dair buradaki 
Frarwz kolonlslnc resmi hlcblr haber 
gelmeüiğl zannedilmektedir. 

To~o, S (A •• \.) - DUn akşam 

ba§vııtll Prens Konoyenln nezcllndc 
hUkQ"l'lcUe ordu ve donanma arasında 
d:ıha t:r• bir lrt1bat temini makaadlle 
bir konferans aktedllmiııUr. Bu lçU· 
mA11 l;UltQmet tarafından tıaşvekll Uc 
harbiye. bahriye, hariciye ve dahiliye 
nazırıan l§Ura etml§Ur. Ordu ve do., 
ııanm~ namına ıae toptanuı!a ord:ı 

geı;elkurınay ba§kanı general Bugtya· 

Va§ıngt<>n. 3 ( ..ti'1 
mmyum. tayyareAı;.t 
yedek parçaları. 
kine yağı d~il 
138 cins em tıaIJ.lll 
ve ~imLi trıandaY' 
imadan ihracınB 

cat kontrol ofisl 
saade edilmicıtİt· 

Tuna f1 
artık tet1 
miz alttrı 

Londra, S (.A. ~~ 
nu hakkında t~! ... ot 
Tnynıis gnzetcsi wı 
Yunanlıların eld9 

lnrı muvaffak"}"etııı 
Yunan krtaatnıcı rfııb' 
İngiliz tavvarelt 
kmda Dllzt1erin fJ -ıW 
melerinin tevlit 
b:ıa rağmen te tlciıs 
itlmattır. ~ 

Niyuz Kron1k!·_!c~ 
bahsederek mUW"·~
larda· Cl'pbeJe-rfrti.11 
~nu yazmakUdrf· 

1
J 

Yunani5tan, ftıı. 
"?iddetlf darbeler iJS il 
bcr yeni mUstr 11'u~ 
rnal"a h~..-. .. r1rr. ~~ 
metf. BUvfik ,r 
'PlAn 1 ar tnnrint etııt,. ~ 
vo kıtaab getfr!°:..1 
mühimmat ve nıaJICI .... 
bahı:ıetmfı::tir. 

Deyli Ekspres ışa-P.. 
• j,!1\'J 

Harekatın ın ~ 
devam edece~. g ısı 
ıımda bize nıUbfltl ol-' 
ler tPm'!n Ptm11' 

sayesinde bir de~d' 
le dll..,-tjc'Y"miz no~ 
tfirmPi'!e ~uktedlri · 

Devli Skec bUJl~ 
tıwvarelPrintn r'ı- dtll 
Yunanistan Ozerfn ti 
~arlsUından g~ı>b 
öaki k ra ve dcnilad 
hatta Karad n~de 
bardrman edebil 
mııktadır. iJI 

Şimdi Roman\'S fi 
hir'bfrinden avıııı~,ıs 
ve Almnnvndnn 8 
nehri tehdldiroi:te ıı:ı 

:: ~~·A.·>J~ r.~lldt:l de, tayyareh:ırt.nı1ı kıt&lıırmııza yar • 1ces içi_n_ olduğu .. gibi bu dostla· 
"fuanbtand 1 ıe felfiketz•de- dımda bu11J,nm119Jardır. rrnız ıç ,n de nnışterek bir se. 
krl ~ ,":. 

1 tı-Z: U~c '90 eerrab1 BUtlbı t:u lıarek~ta ijtlrak ede.D vinç snlnli o1ac'l~ll bllivonız: 
aılzcme C'~ermcktedir. Yunan tayyarelerimiz bl" bora!mrdım"l.n tay- ç lnk~ o 5riln. adalet ıiddetı 
~arnıa yerd m baklanda blr ye.resi bıırlç olmak Uzcre Unlerıne cUl:ı I yenmış. nur aulmete plebe çal-

Atina 4 (ı\.A.) - Eden'in Tür 
kive}i z\yareU Atin!lda yakından 
takinedflnılşUr \'C Yunanistan d2 
müttefiklerin zaferi için ı.ı.ynı ıevk 
ve h•wecanı göstermek azminde -
dit. Eden hakkında .Anltarada ve 
di~er yerlerde gl>ster'len billllU 
kabuln t~harllz fttireıı filmler AU. 
nada bUy1lk ıevk ve hcyacan tc. 

7 ,. ·~tr tevlit etmc-ldl""lr, 

ma ile amlralllk daln-~ lldncl ba~l,a· ııs 

nı amiral Ondo hazır bulunmu~lardır. &l"IL!mda r!ernlr)'Oltl ttl 
lkl eaat suren bu tctiına emıallll' '" bir muahede ile P dil" 

ı lgraf QCkilm~tJr. 1 mt1t1erdlt' mt8 buhtnM•ktır 
daııııı w barlct meaeıeıntn en f n 1ş1trlne dair 
vaztyett tetlrtk ıdil.miftlr. J ıı.nza edllml:ilr• 
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Yaz · F 5 t 11 rıcr Kcınendtın&er Ue So..la, ~Kl LA an 1 S k ender • er e J 
00 

ile Sa'-"tuht. Arabacı Şerl.t Erten 

~ \a., - 9 3 _ tıe Hurıye, Sıvacı }lalU KUtUk Ue 
~ ~ 11& l' ııuuıcu Kırat, Mehmet Topaı ile E. 
il~ bo u::...: .1ll bUtUn ma.. Bir arahk. içinde zen:;ın bir teni haralt.artaı. Lostracı Demir Uıı 
~nı &ınUftu. Petro, gc. Ermcnı ailesi (2) nin bulundu. , aınnaı eaybans. Motorcu bz.:ıt OUn 
lılldatı ~ltl.galarm şiddetli fu kayığa el atan Yusufun u. örmllJ tıe Mahicle, KAUp lstarnt.§ler. 

Müstaı'-lil Fransız 
Ajanaına göre: 

3Ukreşteki Alm3n 
zabıtları 

Boğazrar 
yo:iy·e 

Eyüb ün muhat aza edi ecak 
tarihi hususlyetler i 

Tarihimize hürmetin 
bir misalidir ... 

~V oruyatnam16, yUz• zaktan VÜZÜDe baktım ve: ~ Eieni. Komisyoncu Mehmet Olca:: 
q~ k~~~~ ısuya dUfen - Kayığın kenarına sarıl.. ile Hacer. Sıhhat memuru Taceddin 

• \'e tıih liıut. sarılmak ıs- kurtulursun. usıu ııe lıüo Atak, M. Raut ÇokfA• 

~~~Yet dalgalm-rn • Diye bağırdım. Yusuf pehli. kar ne Fethiye Blrdemlr, A.vul(at Yo 
IJırnd uştu. van sözlerimi anlamamakla be. ko ue Ani Marl Fa.aacı. ı:ıotör A euı. 

bir ftl 
1 

IU üstünde vUı:cn raber, ne demek istediğimı tah. 111 Taşh&SaD ile Paskuablna, SatıC! 
--~ ....... k~t:_ır parc:a~ı gibı, min etmiş görlinüyordu. D rhal Mu!!Wa KOçtık Koyuncu ile Ya§&r 
~ Otd agında sağ:ı • · sağ elini kayığın başına attı ve !isnal Ali eeyazgtU lle Nazlı BUber 

ıı.... lki <la.ki~· sım sıkı tuttu. Yusuf başını Menıur ömer nayrak ile Fecriye Yay· 
..,. °'t\u 1 a ıçinde, onun · sudan vukan kaldırmış ve se. i"' Kuyumcu Anilik Verıım ile Mar. '-.... ,.! arm1n Ustun'" e du·· • 1 • . ..., • M -t ııe 11;_·'",..., vinçle hir ~e) !er söy emışti. am ŞaJJn Demirel \'aşar • 1 

;""Ço!t 11 Uet~nde yalpalı Fa1.cat. ka ·ıkt .... k; Ermeni ailesi ~w"e noyıu. A~çı yamııgı Artln Baı 
tğ~ ~sız ınsan cesedi ile ciğer yolcular, Yusufun ka. taocıu ne Mar:ı.m, Manav Rı\!ael ile 

ka. § arnıştı. Hatta ( l }1~a bütün kuvvetiyle a.bandığı• ReynA. Renc;ber Mehmet Erduhaıı u~ 
'l'ı <ta ~larından - di.5e- ıu görünce, kendilerinin de telt- t:erue. Nakkao H. Bam1 tıı.ıren 11," 

J!~ıtı • bau Uıne stir'lk!e~e· likeye dil§tllğülle hUkmedertk Ayşe. Pollıı M. AvnJ Unoer ile Melerı 
~uuı- ıarı erkek yolcU:uı Yusufun elini itm,.~e ve: Yalı:"ınkaya, Rob.- Levi ııcı Yuvoruıe 
~~tdu. 11 deni~ attıkları - Sandalı devireccksın .. Sır. eernl.rd MUııtahdem tıya Mtarakt uı 

ı tı Ust. unda can kurtaran g(lmleği ,.ar. Ester. E ektrlkçt Cemli ne Zennı Ay. 
~CU boc Unde ee!dz yilıe v.: Neden korkuyorımn? doamu,, Terzi çırağı Avaa~ a .. har 11' 

tıı..~e cab1?or, ve azraıi:n D ye baı?rışmağa ba§ladıkla. Merkılr!a, Garııon Ahmet Kayaıar il• 

Musul ve Süvey§e 
yürümekten 

bahaediyorlarmı~ ! 
Lond,., 3 (A. A.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 

lat&nbutan imarı, l 'ıl yaruıkJ gt.ı. 
Hl ve n;ode.nı latanbuıuıı vtıcut bul_ 
muı ıcuı yapılan ve yapılacak olan 
bütün fııali) etler cidden tarllıtn ıııte.. 
di81 oektıde lııkl§at edlyor. 

DUokU gazetelerde, EyUbUn ımar 
projeii bakkınd& okuduğumuz muta. 
!Aa, .ki mUblm nokta ile bultı.aa edili· 
yor: 

Şimdi elde bulunan del'llerc gö. 
re Bulgartetanm mihvere iltihakı· 
nm t.abmlnen bir sene eV\."el Al. 1 - Yeni ve modern tealaat 
manya ile BuJgnriııtan ıraaın-'~ 2 - Tarthl karakteri muhufaza. 
'tararlaetmldığı anlntılmaktadır. lıılodenı tesiaat EyUple Feshıuı!'! ar 

Alman nüfuzuna ka~r kovmak uııda hır meydan açılacatı"ı ve rc::m; 
için Bulgarfstanda milttf!fiklc"in blzıat.u içl.ıı ayn bir mahnlle, plAJ ve 
1ehinde ınovcut efklrt ,,,..,,,.,,,. ' park vlloude getırlleceğldlr. 
cere:vanmm ehemmiyetini vaktin. SemUn tarihi karakterini muhata. 
ie anlamak güç oldulihınr'•., So!va .. için te1blt edllenler de ~unıardır: 
ve Bertin Sovyetıer B'rl"f'Ff ıoı..ı,,. l:y'Jo camlinln etratı açılacak, ce. 
-teki ,. .......... .,m ehemmiyetini ip. ııaaeye gele..-ıterin laUrahııU lçln §ark· 
ret etmek bı'~''"""ıl!a mutt"·'· varl J..ıııveler yapılacak, EyUbUn u. 
''lln-·-1 .. -..:ı,r. Hıılbukl SOV''•tı - ki oyuncııkçılan ve kayınakç•l ırı ıa.. 
1-11.ı.t teı.ı.,d~ltl cer,. ... , .. "' 'hl\ki\. llh ecrtleceklir. 

'1et mahfitferhde nilfıııtu aı, as. Va.c:t ıUtunlarmda, mubtcılit vel!l.IL 

mekle tarthl bır el MDAtm1 fbya et • 
m ' oıuyoruz. 
Mıa 1 ardo, d ha sonralan lloltb 

\e bun arı t kip e en ııayuıız Avrupa 
1ıım aa mlan alrler gazeteciler lL 
tanbulu zıyarot eder k bu t.arüıl ..... 
rin Kar&.kter!nl ve bavaaını keadl 
m mı it U r nt> b iki bır garibe 
blr e rar lbt anlatmı§lardı. Bwıl 

ç "" • t> :ı:l 6'lllemekten ~ktnmeaı... 
dL E) flp sırtlarında ısmarlaıııgı 

k hv n n l nd ıılnck gördUgünU ,.. 
maktan çcklnmemı:tt Bu gazeteol 
h."lklı.} u: Belki de sinek görmtlfUL: 
Fakat belediyenin yeni yaptır&eall 

~rl kt\rl kah\•edc tarihi busuayetl 
hUtlln t~mızU ı llc gorecelder ve 
n!.hayet.. bil:, bu hu.ııu!!lyeUert A vru,. 
ya gd~tcrmek için değil, kendi 
bJm~ hürmet için yapıyoruz. Bun 
dan dolayı kıymeUldlr. 

~"l bu a nvıo duruvordu. rını duydı7m. Eğer Yuııui sarı· ouh~t.r .. ~urakip A.. Zeki Göıuıll lk 
~l>Uruıt &ralık, ~ktan ge - dalın kenarını bırakacak olur. 11'. NUzhet. ömer tıe Fidan Termaıı 
1= 'l~Vah dumanını sa, muba!<kak kı. dalgaların bil. 

"'"rf mahfill"rde fa• dt1"" ıır4•'" ıerle b~1hUA kahve, oyuncak ve kay- 1 
Ve b11 C'-'rcvıuı-ta Moskovr.va bile makı;ı dUkklnlan için bJrçok yazılar r·----·-------......ı 
'ııt.klJtf bir ftl"'e.t + .. ıw.. e~o""f!Ş· ya&mtf oldufum lçt.n. Pro tuıı aldı8'J 
~tr. Ô"unun he•,, .. ~I ,.,,., .. -ı., .. ..ı,, • IUıarnlatla bu Mmte vermek ıatedJgı 

ie- pfl~'-"1"-~"''tle neraber tnrtl. veçh-.t, hıst bir daha bu eatırlan yu 
ltt.. b~ cumuna mukavemet edemiye. 
· Z.'Jalt ku.rta.nnağa g~ · rek, koca gövdesiyle boğulup 

bi. °"" l'a!;~1Petro acele etti. gideockti. Zira sırtındaki göm· 
"" aöyf~"! f. lek, ağır vfü.udwrn su Ustündt! 
~ iş~~ı. Fa.kat. kaptı. - tutma0!hı kafi gelmiyordu. Yusu 

1Jl A 1, 'Y.Uguf gı'b' li • v • • 

ır .. ~~ir ı, g fun vilcudu ağır oldugu ~çın, 
bt~ 1 Dat'll'akhldarmı sular kendisinı qağı)'.ı çeluyor 

~ lt l'denını? an kırk elli Yol • ve ?.avallı Türk pehlivanı mUte. 
· ~lt0ca e .... -rtmt"itı. madiyen su yutuyordll. 

"8t ~"' 8eyYa.r l?'emleket, Nihayet.. tutunduğu ka~kta -
~ ~tlll'llo~ rt~ve k"dıtr rn L ki yolculardan biri - yanı ~u~ 
Jti:l>t ~~l'd hır halde, yavaş sufa (çekil!) diye bağıran aıle 
' ö \!!: u. nın reisı · Mister "fürkor,, • --
~ 1~~irıı yık içindeki cankurtaran A.leUe. 
~~,l~,i diye bağırdı. ri arasm·'ın küçük baltayı ala. 

Hava Kurumuna 
teberruda bulunan 
manifaturacılar 

H•va ınırumuna teberruda. t·l· 
hınan manlf&tnra.cılar §'Onlardır: 

'hı 11f,,·a11•tl 'P·-1--•-•ft-" ,. '-ft.. mata eevkedlyor. 

VAK/ T 
ua-ıeteae C:IKan OUtl.lD yam .. 
resımıerto oukul<u maıu~ 

A.ill ı N at 1 A IUYt.:il 

rdemll'kel aııemıe• .. 
lçınııe cuoıncsa 

" Irk lf~ 166 "' 
il y ilk tf>() tı6 • 

" "'ilk 06 ~" • 
1 ) ıllı.' llU 1 fiUU • 
rıuıu·ııen Bıt11<aD 1:4 rııt1 1C11t 

'.ly'la .:ıtuı ı< uru o 1U, ıııuı t>oeU 
oırllğıtıe ıııroııy .. n yer ı.ııre ayaa 
vetmı, .ıe eı Kuruı qmmeclU1r 

o\ oone (ay.ıını oııaırt'n rueınus: 
oe tt: ıırıLI ıcretını 11tıone paraa. 
aın po uı '1t:)8 oan1<a ue yolla1118 
Occret nı '• re K nd •luruıe aıu 
fürkl)l'nlıı llt'ı po11ta Cltt'rk....._ 

nı._ ~ ... d .. ~i d rak, Yuaufun kayık kenarı:ıa 
.-ıı ~ ~ enlıe gömUJ. yapı§an elme vuruyor. Za·.1a.ı~· 
~ Qlg~ güvertesinde nzn parma.ldarı bir anda d~t;-

ellı ltad l'tddit bir halde ranmrş olacak ki, Yusuf bıı. 
'21 ?ue.r Yolcunun deniz" denbire ''Hoy anam!., diye bağı. 
ı\~ autu da harekete rarak tekrar denize yuvarlanı· 

4000 Artin Klnaclyan, 118 Ha 
ylk Tersakyan, 150 Mehme~ Emlrı 
Çizmeci 150 Da.ınlanyan Bırader· 
t•r, 150 1sak ve Marko Koben. 
125 Sadi Kaplancalı ve Rltn.t GU· 
l"lni 12:5 Marko Elya Ko1'en, ıor 
Jak · Pereı, ıoo Garbls Ferdlnaııd 
JOO Neflim Sr:.lins!lS, 100 Mtıhmet 
Sucuko, ıoo Yunus Hilmi Akbaş 
100 tstefan, 100 M. Tahmuvan 
ıoo K8mll E'"ntdi, 100 Naz:I' Çele
bi, 100 s~fi Slvaslıoğlu, 100 Ka
nıman Uykan. 

nOturundan kurtulmak c;are ve lro. 15ayın vaıı uıttı Kırdar, Beyazıt 
tayJ·klarnu glSsterml.ştır. tnglltt el auıydanmda vt.icude getirmek ıatcdi. 
vaaetlnln bu huau11ta ıarfettlfi gt prkkAı1 bUyUk kahve lle, lııt..a.ııbu. 
son gayretin deJW ;örçil'n aknen ıwı tarihi b&vuını bozmak iatemedl 
Bulgarisuına hitaptıı bulun..,p· tlnl u.bat at.rnlf bulunuyordu. EyUp 
ve Türğ · Bulgar paktını tn!Mn plt.nı lııe. aaırlardanberl bir ıo.hrtn 
etmlf olmaaıdır. Fakat Almanya. ruhuna işlemlı. tarih ve edebiyat ol • 
rım Balkular ıtattikotunu ,... e··J mu,, IJ)Mt haline rcııınıı be.vayı boz.. 
~ünü defiiştlrme~ istemedi~. A!. ınalc lattmımenlıı ve binnıtlce tarihe 
Tan proparrancl.,sı tı:ır"fmoı>n · - hlı.meUn, bUrmeUe anılacak blr ı:ıcı 
edJlme:ıl H'tlerln niyetlerini gös. 1 Uceat.:ür. EyUtıtın tarihl karakteruıj 
tenneğe kl!I bir ihtardı. Londra yaptınaıı, nı kötU bir aıuuıeyı devam 
hu ihtarın mahJyetini anlamışUr, etUnntık, ne dı .. ıcıy1 yenillge tercih 
Londranm. 8ulprlatanın mukad • etma.\.Ur, Her millette yapılagelen bu 
ieratnıda.n ıdyacle Almnnlarn el. tarlbe htırmetla tıuan dUnyv.da çok 
de etmek lstedikle.ı yeni hUcu!'12 gariplerin• raatlJyorua. Londrada vak 1 
baaamağı ile a!Akadar olduju uıe mücrimlere verilen ceza, balta I· 

\AKI 1 11 anuııt' fll&.llU. 
Adr~• aeğıourrue ucreu ~ "'9. 

11.A~ l.t Ht;1 l..t..W 

frıtı~du. Fakat, ben yor... ~ınema ve Tıyatro~ar 
\tar. · çlınde bUyUk bir Bu tüyler ürpertici sahne 1"'11~1111~ Ş h · r Tiyatrosu 

lil'lef ka.rfnnnda bağrı~an Yusufun ı~ ~ıı ~~. ı»naı 1ıu1UD111daı ~~- On teden kendiı l tanıdıklarından bir çoğu kurtul ı Akşam 10.IO • 
~,.<le ~ .. .:1.a.r. kıı.1lndan duktan BOnra: 

--~-"':""lilld "" ··- Yuauf. kayıktan nyle ;U 
11
• Mefi.I••·· 

l&~ Yirnıı dört can dt-tli bir dUellf dlt3tu ki, dalga. - ... et"'* O""'" ......._. 
~ le!~ ~· Uıaktrn larm meş'um blklcle1 J sş.nki e>. tCNt .,,.. ..-rtllr 
~ sa t Ylik bir ı"lcp nu bir kıskaç gibi deniz;n dibi.. Be)'&&ı:. a..&ı•U ÜIU'lı~ '91'-,.., 
t.u~~ile~ua vra ııe kadar götilrmü§tÜ. Yusufu IU " Topkapl)'& otobUI U':WD oıwı 

~ ~OYnu.n~ yanın bir daha su Ustilnde göreme· ııuııur. 

~ı: 'llrtuıab~f1a~a lkUd · rı di~i~ler ve bu lfadelerhıi -----4:>--T-.--
. ll8t.ıı- tceklerdi. 1 b ..... d da tekrar Raıit Rıza ıyatronı 

1a.!il~: 1.:ıde bo~.1 , .. 1arm Nevyorc za ı.._,m a - ~lktıclar ...,. ........ 
-~"t "'~..., c;o;;..., 6 " '""' lamışlardı. . 1 Mart Ouma. " f'erde 

]\._~ 1 llentıe &cuiyordu. Denizin intikamma balpn kı, sında <Atik ı&&ımı Komedl 
1 

:"'\lga· bir llA\tıt &tıar a.tlunaz. biraz sonra, imdada yetiş!n ---.o->---
u ltlı bo~u duydu. Danimarka ailebi fclft.ketzedele. Beyoö/u Halk Sineması 

h ~ ~I Kllısnıak Cakla 'i b CI> "· " ~"re ın ~ ' • rl !U üstilndı-n toplama~a aş· ~rıi .. · e')'e ben .. emı' l ı•ı ... tın •wat 11 de, akpm 1CI de: 
· ... ın hU 0 

'"" • hıdı~ı zam:.ın, yoku ar; n~ı " -

it 
idi ki., cumu o kadar sandalın birdenı'Jire bilyUk bır ı - Aynuroı l\ıdm: Tiltkoe. 

"""" k E . ı _ Hlr Mllletln l•tlkbılll. 
"\..:.\_ "' • • dal~anın altında k11lara , :: 

b!tJSUF N meni ailesiyle beraber on sekız -bitin katil da1. ~.aları arasında 
l' ~cıh ASIL yol,.unun bırden boğulduğu.na ~ 'ı'L..l)U? '- boguv lup gıtJnıştı. 

11~· de • §ahit oluyorlar! . 
,. ~ e,,t bi~. . atıldıktan Co~kun dal33lar sankı - b.u - SON -
<~ ttığinf bilmi. suretle - Kocn Yu~ufun lntı. 

. \ta ka:nmr aln'Ordu. (1) Philips Buc1uım .. 

sl5vleneb'Jfr. 
H1kfm olan ftkre g6re Alman -

lar, kendileri blltt ıtmdJ 6nlerlne 
ı;ıkan Ulr hedeflerden hanrfılne 
ı:lofru gidecekleri 'l.akimcla beın. 
tllı!lr del!illerdtr, 
BUkreşten alman haberlere glS· 

rt. ltomaayada baJUDU AJmaa 
tu&avlarl ~ aorta lıotular 
volu U• lluıuJ " SQven Qıerbıe 
vGrtbrıtlrten b&?lıttmelltedlrltr. 

Londradatrı Tnrlr m&hnnertoe" 
.. ört bl5vJe va)lı-· bir btriJret. rno. 
•a,.ıu lıtrta•t lcbt akıbeti teıtdtıfe 
bafh bir ba,..lıetttr. D'<fer tlraf. 
tan alman bul haberler hedefin 
ıntAr.ik ol"ntunu te;:tt et-"''<te 1. 
"' de hOt'•ımun dcrlıııtl mf Vf\'-a• 
~·lgn-d v(> b .. 11.1 de } tıı>"""ll tev· 
•lh p..ııı"t'Plc dil?V\..,ntil( ti"'_._ • 
1<\n pon,.ıwa m1 lıTr"l< hcıı.ğı hnl<
'nnda fikirl~:- tehalilf etmekte • 
"llr. 

·----- llS'3I 1 Çocuk Hekimi 

Ahmet Akko.YUnlu 
l'akalaı hllmlta~ Palu No. f 
, ... ,.., mum ltf'l'J'iln .., uı 

trn _,. Tf'""f"'ıt t01t1 

le baf keamekU. Yalnı•ca insanın ba. 
ımı uçuran bu balta, ıtmdl tarihi ye. 

rtıU olduS"U gibi muhafaza ediyor. Ta. 
rihl ~rlannı her een tamtr eden 
milletler vardır. 

Blz, lataııbulu, Plyer LoUnln bay -
na iılcluCU ..... mtattk uvuııt 

dtfU. tuaı her Myy&IUD kusur bula. 
DU)'&O&lı uı.Uk ölçWerle t.aııaiıu e. 
dilıni§ görmek latlyoruz. •'Eakl hUvi. 
yet" ten ptlnoe, &yUp blade değil, 

AinerUcada blle laı&nbul denince ba· 

tırl&n&n alem olmu, mahalll busual. 
yet.ım vardır. Ooua buııusiyeUerını 

muhi\faz& etmek yolu bu semte uğra 
yantıı~ teıniz kaym'-k. gUzel ketııp 

yedirmek, TUrk lfçtslnlıı ae-.·k! Ue ve 
Türle em<ııllnln ıı:absuıu (lyuncaklan 
ıeyrett!rmck olacaktıı-. "EyUp oyun 
cakçıları" derken, bugünkü çocukla
rın elleri.ne veı emi.} eceğtnılz § ylcr 
~:..ınm una.ııyız. Oradaki oyuncakçılar. 
la görll§tllgilmllz vakit, bana aynen 
ıwııan söyleml~lerdl: 

- :eı. ber nıvı oyuncak yapana. 
Bade 1'.s)'D&De aınıt.ıaı Ue davul -.· 

1 
aurna imal etmeyla. O zevkln eslddi. 
tını biliyoruz. A.vrupad&n ıtlen mo • 

1 

dellerden Uh&ın a.l&rak onl&roan da
aa ,u.rııerlnl yapmağa muktedlrlı. 

O G&ldt oyuncakçıları blmaye et. ~~et~::ı~ ._do~ olan Ne yazık. ki Yusuf rn~e. (!) KirkQr Demirciyan., 
~·~~ 1 ~ıpB~ ~L~d~~~~~B~~~ ~-----~----------------------

z~:r;k.~:I:: rq. HiKlwıllkfJ .. 1 Aşk uğrunda 
b ~o~. lnUŞahedelerir.e a~ - -
~~ . . ··r.eı sevmıgti ifte.. Onu gormeden. yor mıımız? dan~~ yaptığı beııte çalındı ve 
h --~,11 Yar"- - Kıı eenın IM1n ne gu onun kokusunu duymadan ya. - Ben senin ujrunda ölme - okundu. Kulaklan çok hll!sas, 

tbı .. · '4.tftlcı bir D · ğe "Oktan razıyıın. Allah bana muıdki bilgisi oldukça kuvvetlı 
1 "'-.i "4ll!l aıu. - • • • • ıı: • aıyamıyordu. .. 
~r:aı.r 8'cldijlni gö.. - Gözlerin kad&r derin. 'uı ~ Ge cariye de. bir gün kaJ· en bUyUk l!ltfu. seni önüme çı. olıuı padi§ah: 

h' ~tırtuı~•. ?Jünı 
1 

lerin kadar at~li. Ya d~daı.!~ bindebir titreme his.şetti. Bu karmkla yaptı. - Bu §ahe~ kimin, hangı 
~'l'orı. uş Uordını bir rın ... Bi_; kabahat ieiemıı ıı ihtiyar hocanm n feıinde ~~ Sarty duvarlan he,..eyi ~ali üstadın? .• 

~ fd(ı. ıustu. Bakıil.Jlar_. . bir siltir. eöslerlnde ıanp bır tutar vt bertJtyi ac;ığa vurur. Diye aordu. 
~ b~l..~~ bu kor. Bunu pek ta.bıl bır muhavere vardı Onu yanında (Ö- Sadullah Ağa.Dm atk dakikal&. Cevap verdiler: 

' Virh.~ -~~ken di. ıanmayınız. Gerc;;l ~il .~lr ko. tıls: içine bir ferahlık ve ıh~ n çok sUmıedi. Bir gec., karan - Sadullah ağa kulunurun ... 
:~'"nUı k nıl§madır. Fakat bu B<Szu söy~ f': duyuyor musikiyi sade L!r hk bir köşede eevlıirlerken gö· idamından t\'Vel bestelemış ve 
'öru"Y-ol'd ~~~ığııu gö liyenin dudakları .k~pa.rı}ır. tır 1 m&k için değil, ruhunu riildUler. Derhal padişaha ulq. hunınınuzda çalmağa fıreat 

ta?'tlı> Ootuİanı ı: · Dalgalar naklan sökillür, dın dırı meza- !ı~;ğt için seviyordu. tınhlar. bulamamıetı •• 
\te ı. haYkı~re boğulan· :ra atılırdı. . d ilah ağa melkten son. Sultan Selim kulaklarına ina. Selimin ne~esi silindi. Bovnu 
l.h .. "O.t'k~ " . ar ir..sana Çilnkll sesi gilzel, &8zlerl seilı Sa u sarııyın 'kuytu bah~Je • namadı. En «>k aevdili muıiki büküldü. Gözleri ya§ardı. Ônu 
~lııt 1:.

1Yordu. Hic kadar derin, dudakları kiru gt. ~neo~~tı\rilyor, onu titrek kol. hocası, en çoi .evdlıti cariyesi. idam etmekle büyük bir günr..h 
lrı~est ;p değildi. hl f~tiha verici, yana.khı.rı ,;f· ıan arasnıa alarak dakikalarca ne el uaatma'!a cesaret etrni;,ti: iı;ledijıni söylemekten çekinme_ 
-mı. i in kaybetmiş be kız, padi§a.h UçUncU Se. m n klu ordu. - Hemen kellesini uçurun... di. 

~-~ ıtlı.ıv~ su dolmu tu. en çok, sevdiğı cariyeleri~~ ko~ kız da ihtiyan çılpca Emrini verdi. Tam fırsattı. 
:ıtıtathltların 1 ~ilni kaybet. biri idi. Söyliyen de, ~Y seviyordu. Saray altstıst olm~~u. Padt· Sadullah ağayı eevenler: 
~l catı ktutiı ~ dolınu§. padi~ah ca.riyelerinln ocMJ Bir ~: şahın adamlan btriblrine girdi. _ Sultanım .. diye başladılar 
OM. ~tarlı ra.ldn kayık. &dullah ağa... . d - Ağa, dedi. bizi söneler ne !er. Sultan Selimin Sadullah a. ve emrin hiliifma yaptıkları ha. 
\te\(Q. tSÜıdeJ ~ uğu ic;in. Sadullah a~ yaşlı bır a am arlar?. ğayı ne kadar çok eevdifini bl. 
~ı_ feryad tl Yolcuların dı. Saçlan. sakalı ııl<tı .. Saı ay· yap dullah ağa: livorlardı tdam ederleree bir re1M~~~a ~~sa:~Q~tt~~~-· 

..:-~~ lcu ı, su Ustünde da, padişahın cariyelerıne mu. Sa Bent' öldUrürler, dedi. giln pişman olacaıfuıı da düşiin· ~ 
,. ~~ ~ıı<lrtuJuııı u'"m·ıdı'nı' · · · d - dUl ibtl .a k ...ındanm ladı. •oı.: 1:-·~-Yor ~ sıki dersı verıyor u. _ Ya beni T. er ve yar n!'I ı :ııı Pad . .:t l!t'a ihtiya~· d . V~Uncü Selim, muılklyi ~k Sa.na bir şey yapınazlar.. karanlık bir kÖf81İnd! fırlattı. işab. kızabilır. 

o~l'ttiıı h.emır tacı aeYiyor, hemen lter gece. kendı: Fa.kat Sdull:ıh a~ bilivordu, !ar. - Benim emrimin bilfıfma 
~ t1is ' 'Be•r doktor !\ine dolgun programlı bır Gmu ki klZl da c\diirürlerdi. işte o. • • • hareket etmek cesaretini nere· 

rtclir ı Janıarııııı.ı .... um • • 
tın .. un•ıao tLl'llir~o ıııuı ııaytaıa 

rmnıs ıt; 11, sa~ıaııtrwı ~ KUl"Uf. 
aorııunı:11 ımyııu.ıa ı, uuııa " 
Oçflnl'Hcıe .d. otrıııcıae t. ~~ 
vanı ııeamece 6 uraoır 

~Uf11K, ~'011 Qt'Vllffib lltll .. 11. 
l'E!n1<11 tıl\n Vı!renıtrt a)TI •1" lD" 
cıırnı~ıer V"ll"" Keıtmı llAıUarl9 
aantım .alın f>ll ıcuru:;tur 

M4-.af'1 :\lahl\t'fl .. UIRUJ .. 
t\u1:ılk ilanı.., 

Bir cı.-ııı 4U, uu aeıuı 00. OC 
Clet.-ı ~ anrı o:ıeıa.ı 10 " OD 
letaaı lf>C Kuru~tur. 

tlan 

muclblı ec bllOmum re.aml ve 
r sml c!ıılrel rde \ e §&.hıaıar neıı~~ 

ya.p "BğıYJl bUtUn taahhUd ve 
nıflarırr.da (Pipi Kıdaoglu) 

kullanccağım mezkQr mührün e 
re:.;mıyesinde okuyup yazma btllp 

resmi dairelerde taahhüt veya 
mut.ızı.ı mmın evrak bulundugu tak 

dJrde kanunen hUkmU olı:ıua.1111111111111~ 
ragmen vaz.ycUn tetkiki için Ti 
Kanur. ı ahk&.mına tevfikan t 

zıı.rf:nc .. tnl'l\.fıma müracaat oıJUD:lll9ı!l,il 

ımu ta.cp ylertm. 

lataul.ıul Mercan tmamb bu Ne. 
Pipi Kıdaoj'ba 

KAYIPLAR 

HatJce Şahin namına llUI • 

barrer mUhrUmU zayi ett!m. Yenllıl,. 

nl alat ~r:ndan eak tnin hUkmU yolc..' 
tur. Hndıl>ISy Rllııt<'mpap mahaD'Nll 

Muınuel'dld aolm.k H No. da 
Hatice Şahiq (~ 

• • • 
Ole l.c:ı f ksterin su siki ziyafeti v~riyordu. ,;enç i ın tek korktuifu şey, cari. Sadullah ağa memnundıı. den buldunuz? .. Diyerek onları 

Jr_.ı gcsı-u~0r~tıa.rıa bo. k1%111 sesi kulagını ve nıhunu nun. ç ı.. ... ma bir felaket ~ime Zindan onu UzınUyor, rahatı. idam edebili:di. Ara~ kazaax tılltua memaır • 
• ""Yet ., • ulUJı dah k k d lh için onlara yenın --.ı . ")" ü nı aratmıyordu. Sevgilisinin luğuntJan aldığım nUfus tezkeremi -.. 
~ ' 'l'ürt · a ço 0 şa 1ıı• t t · ihtimali idi. F.'endı 0 um n. dU .. U Fakat öyle yapmadı. Kızı ça. yl ettlm Yenisini alacağımda.Jı 9*'-

ı.... ... \ta.,.~ aarıı ı>ohllvanı 1 da şarkı söyletiyordu. ş e ~1 
n korkmuyordu. A.'jk u~nın • a,kı ile g~sini, gtln zun an. ğırttı. Sadullah ağayı z;ndandan l aınıı. lıtilunU yoktur Amç kar.nıunu. 

lııı~d~ ~!kıştı. Yu. Sadullah alla. bu ~ene kızların de.: ""lme!t en bU•rUk saadetti. hyamadan yaşıyor ve besteler çıkarttı ve ikisine mükemmel 
ıı....'"'l!~'ile Cet"b.. bilme. sesin.f terbiye ediyordu. aCo · yapıyordu. * • • bir ..ıii;Tı;n yantırdı. 1829 d"i!ıım'u MI.'! 

d • er kendı" • 1 . t·., Bunu anla- arı ye: ~ ... - :.-tnir • . am scvmıs ı . .. . i Bu tehlikeli hşten biru iL ıu \ 
tacirini de yamıycır, içinde t:ılıhl edem • - nı dedi. Caorqm acmır Bir ıeee, Sadullah ajuım p· , ~ s...ı 0

• acip 
~ıdu. yoıd1L Fakat bu Y8ft&ıı 80llr& kmu Z. 



Terfi et1ea:ek 
adliye mensupları 

dclumuml5l Jlabaettin Aydmol, E;or. .,,. ...... ,. . ~ 
kutell mUddelumunilııl HQseyin ~ 
1zm1r mQddCJumumı muavini ~n 
üokcnt, BnlO. mtiddelumumlsl Ali ru: 
za Ünal, Bursa mUddelumumı muavi. 
ıı1 Emin Tatlı, Simav mUddelumuml
.ııl Hasan Ersöz, Ankara mUddeiumu. 
mt muavini Ramiz Eren, Trabzon 
müddeiumumi muavlnl Cevdet Sukaz, 
Tosya mUddclumum!Jıl Hasan Nüzhet 
Biran, İncesu mUdd<'lumun1lsi Şaha. 

bettin 'fol, Dinar mUddelumurııisi Sü
l<'yman Sırn Knlayoğlu, Nevşehir 

müddclumumısl ZUhtU Saka, Polatlı 

mUddciumumlsi :Mahir özkorur, Köy_ 
eeğlz müddeiumumisi Tevfik Tunçel, 
U ak müddeiun1umt muavini Ali En
ver Dnyanç, Kırşehir mUddclumuml 
muavı.nl Hamit önce, Giresun mUd. 
dciumuml muavini Salih lz:cttln A
doran, Tirebolu müddciumumısi Ne. 
catl Semer, Öd mllJ, müddeiumumi 
muavini Muhittin Taylan, Ankara 
mUddclumuınl muavini Ömer LUtfU 
DoğutUrk, Ankara mUdd lumumt mu
&\ ini Sami Alaçam, Muğla müddeiu. 

De\rlet Demiryoltan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli (1350) lira olan 3000 Kg. dö~me için nebaU ot 
(20. 3. 1941) pcr mbc günü ssat '(10,30) on buçukta Haydarpıı§adıı gar 
binası dablllndcki" ko~n tarafından açık eksiltme usulllı:ı s:ıtm nlma. 
caktır • 

Bu1l§efgirmck.Alsteyenlerln (101) Ura (2.,) kuru~luk muvakkat temi_ 
nnt ve kanuİıun 1.taY!n ettiği vcsaikle birllktc eksiltme gUnU saatine kadar 
·~~ ..... _ .. 

komisyona müracaattan luımdır. 
Bu işe ait ııartnamclcr ltomisyondan parasız olarak dnk!tılmakllldır. 

(1655) 

l. 4. 1941 tıırıhtndc.n itibaren ana hat istasyonlarmüa Avrupa hatb 
istasyonlanna \'C' bilmukabele AvTUpa hattı istasyonlarında nnıı. hat istas
yonlarma mcsajerl, seyri seri ...-e seyri hafu doğru ııya nnkliyatı kabul 
e-iilect' k Ur. 

Doğru nakliyat mUnasebcUle ana hatta, Auupa hattında demir yolu \'C 

Haydarpaşa _ Sirk el arasında d nlz yolu olmak Qzer lmt'<'dllee<'lt U!; nm. 
safe için bir tek hamule senedi tanzim edilecekse de her mesafcd hnlcn 
ayrı ayn tatbik edilmekte olan tarifeler v diğer ahklm vı:ı şartlıı.r eskisi 
gibi yine ayrı nyrı tatbik edilecektir. 

Hamulenln Hayd ı;-paşa • Sirkeci ıı.rasmd:ı tAbi olacnğı bUtlln ıımall
yclere "e deniz nakliyatına şamil olmak ve dC'ğnı nakliyatta tatbik edilmek 
UzC'rc bir mııktu Ucrct tarifesi ihdas edilmiştir. Bu tarife ı. 4. ıon tarihin. 
de merlyctc glrecl.'lt ve bu tarl"!l.tro ltlbarc~ deniz nakllyatına mahsus ııim
dlki tarife 11\ğvrdll<'cektlr. 

Hcm~i nevi ve mahiyette ve mlktnrlard"lki eşyanm doğru nakllyntn ka
bul edileceği ve maktu llcret tanfcsl llhkd:n ve §art.! rı hakkında tnfeil!t 
fçln istasyonlara mUrncnat edllmclldı.r. (117D - 1633) 

, 
'"""" Hlf&~İI 

1SZ- - .;;;;;;::... 

--=-

munıl muavini Seyfettin Yaman, lz-1~---••••••••••••••111-ımıı&l!l••~••••t 
mir mUddclumumt muavini Ömer Ce_ 

3 K ı·rall'-' kat odalar 1 
J 1 Varol. Develi mUddclumumlsl lb- f' Ve 
rahim ErgUvıcn, Erzincan mUdd iumu 
mlsl tuıan Dledar, BozöyUk müddeiu. 
mumlsi Sami Tcvflk özgen, Bor mUd
delum!lmlsl Abdus amet Demiray, An 
karn mlidd lumuml muavini Faha_ 
met Evinç. 

10 ı.ncıı derece mliddeiuıııumllU. 
ı;mıfıııa alt dcrter 

Bıı.lrk<'slr milddclumumt mu ıvini 
Abdullah Azmi Altan, Burhaniye müd 
deiumuınt muavini Hulfts1 Arman 
Kastamonu mlldck:lumumı muavini 
Hasan Yazıcı, BeyşPhir muddcfu'llu. 1 
mlsl Tnrkı Bozbcy, Ezine müddeiu -
mumlsl Aril Sönmez, Bil<'cik müddei 
umuınt muavini .Ahmet Batur, Erzu • 
rum r.:Uddelumumt muavini Te..,•flk 
Tekeli, Babaeski müdd iumumlsl Da
\'Ut Burha.ncttln .Arat, lzmlr müddei. 
umumi muavlnl Sabri Atıımaner, Bl· 
reclk mUddciumuınlsl Kazım Altan, 
Ankam müddeiumumi muavlnl lbrn. 
hlm Tali Po.rln, Bozkır mUdd'Clumu -
misi HUseyin Hüsnü Erdem, Reyha
nlye müddeiumumisi Mustafa Gülte
kin, Yayladağı mUddeiumumtsı Fevzi 
Boran, Cebelibereket mUddelumumt 
muavini Zihni Kutlar, Ba.şmüddelu. 
muml muavlnl 'ejat özoğuz. 

italyanların eski 
bir teranesi 

Metaksas niçin ölmüş? 
Atına, s (A.A.) - Yunanl.slanm 

hayslyetlni kırmak için bahane bul. 
mak hı.:susunrla birkaç gtlndcnberl 
zorluk çeken ltalyan propagandası 
bugflıl cskl bir teraneyi tekrar diline 
dolayarak general :Metaksasm gene· 
rol Vavell Yunanlstnna yardım kuv· 
veUert göndermesi lUzumunn lltnıı ede 
medlğlnden dolayı öldüğünü fddl:ı et,. 

mek~lr. 
B!.z, bı: vC311c ile, Yuruın1stanm muh 

tahç olup istediğ'i her yardımı 1ngil· 
terenin bUyUk bir mUsaraatıe temin 
elUğinı belki yUzUncU defa olarak tek 
rar etmeğl vazife bllirlz. 

:Mctal:sasa gdince, eğer ltalyn.n 
propagandası onun istirahati ruhu f.. 

Ankara Caddesinin en muteber yerinde tevkaıade nazaretlı 
havadar ve aydırı.lık bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
odaıar da vardır. 

ı Vakrt Gazc>te<:i Trlarehanec;ine mtiraraat. 

,-------~;;~--;.-;;_-;.~, r------1941 IKRAMIYELEflt 
Tllrll ye liumaıuriyetı ıooo-

, l adet 2000 Urollk - sO(JO-"' , 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluc: tanhi: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk Lira~. 

• Şube ve Ajans adedı: 265 

Zirai ve ticari lıt!1 ncvı banka nzuamclelC'ri. 
Para blrlktlronlere 28.800 Ura lkrnmlyc veriyor. 

"1-aat Bankasında k:Umba.rab ve lbbarsı2 taeıı.rruı hc"""'"-Tl.,:ı en az 
~ i1ra.ıı:ı bUiunruılnrn senede 4 deta C<'kllecek kur'a Ue ıı.şağtdakl 

plana göre lkrrunlyc dağltılncslttır. 

C aded 1,000 Ur.ılık f.000 Ura IOO Qdcd GO Unılık 5,000 Ura 

' • 500 • z.ooo • 1.20 • co • 4.800 • 

' fO 
• 
• 

~aO 

100 
• 
• 

ı.ooo • 
4,000 • 

160 • ıo • 8.ZOO ,. 

oIKKA T: HC3aplarmdald paralar bir sene tclnde 50 Uradan aşa(!' 

dtışmlycıı.lere lJı:rcınilye çıktığı takdirde % ZC tazıaslyle •erUCCE:l:ı.~ir 

Kur'alar senede • deta: 1 Eyıoı, l BlrindkAnun. 1 Mart n 1 Bazlrarı 
tar'.hlertndc çekilecektir, 

T. iş Bankası : : 1
: : : ı!!: 

'1941 küçük ~: : : =~: 
·ı Tasarruf Hesablan S: : : : : ~.; 

IKRAMJYE PLANJ Ke~deler: f Şubat. 2 ?J,Bydodf 
~ a lklnclte§rln tarlhler'.O 

.......................... 1 .......................... ---:~ 

~taft~uı Levazım amirliği11den verile" L harıci askeri kıtaıh ııanları 
Evsaf ...-c nümunc.ııluo göre 8000 adet §&plı yular ba§llğ'I ıcs~ 

eksiltme)'\) konm~tur. lha.Jesi 12/3/941 Perşembe gtınü saat .16 ıırl 
rlde askeri satın alma komtsyonund& yapılacaktır. Tahmin bedeli el' 
ilk teminatı 900 lıradır. Taliplerüı kanunı veslkalarile teklif ııı ,""ı:J" 
lbale saatinden bir sa.at evvel komisyona vermeleri. (1979) . ~ . ~ 

250,000 kilo kuru fasulye pazarlıkla aatm alınacaktır. 
11 

.-.' .:iJ 
57,500 lira, kaU teminatı 8625 liradır. 1hale5l 7/3/9'1 cuma ~rtJS !,; 
Kayseride askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. TallP1 ,,,...... 
kitte komisyona gelmeleri. (2033) .. . . -Aşağıdıı yazılı 12 kalem malzemenin k&palı zarfla eksil~ 
hır .Askerı Satmalm:ı Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin ,..t 
Um, ilk teminatı 1125 liradır. Italesl 21/:VDU cuma gUDll ""' 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni V\•SlkalnrUe tekli! mcktuplarııı1 
tinden bir saat ev"cl komisyona vcrmelerl 
Adet Cinsi 0tJI"' 

ı Ot ve saman yürUyrn batye makinesı 22X18 inç uzcrl Jl1 
ı Yürüyen balya makinesi Urmığı 4 parlı 5 ayak. 
ı Farmal tnrnktör H. tipi !Astık ve demir tekerleklL 
ı Fıı.rmalıı. mahsus çayır makinesi 7 ayak. 
ı Çayır makin~! 5 ayak hayvan için, 
ı Çayır tırmığı bayvan için. 
ı Farmel çapa maklnt:ıd. 

çfn bir Ayin yapmalt nrzwrunda ise, ••••••••••••••••••••••• 
kendilerine böyle bir zııhmete kntlan-1•!!!!!!~------------------------
mağa lüzum olmadığını lhtnr ederiz. 

ı Farmel pulluğu 2 kulak 2 taraflı uUz hafriyat icin-
1 KUltavatör kaz ayağı. 
ı Farmel hububat mibzer tek kurslu. 
1 
2 

Farmel diskarosu çift ınra. 

Çünkü general l.ıctaksas tıım bir sll· 

ldlnet, gonlll ferahlığı ve vicdan ro. 
bntııgı içinde ölmüştür. :ımbakika o, 
cvvelA sulha, dllha sonra mUtecavlzC' 
vize ve en sonra da ,tertemiz bir oercf 
ve zafer yolunda bırııkbğı Yunanis· 
tana k8.rşl blltUn vnzl!clcrinl yapmış 

olan h,r adamın huzuru kalbiyle hayn 
ta veda etmiştir. 

BORSA 
- Ankara3-3-941-

\, EKLER 
1 Sterlin 

100 Dolar 

100 Frc. 
100 ı~trct 
ıoo ı"vtçrP FTC. 
100 t"lorin 
ıoo im) ı~ınark 
tOO Bclgo 
100 OrnhmJ 
ıoo l..ı•vo 

IOO ÇcJ; Krooo 

10-0 Pt'QCta 

IOC) ZloU 

100 Pen~ö 
100 Li'Y 
100 Ulrı:ır 

10-0 \'<'n 

ıoo ııw~ Rrono 

ıoo Kublc 
4\.ltm 

6.%4 
13UO 

29.9 

() 997,; 

ı.6223 

l.%.93'Uı 

8 175 
sı .ı :n~ 

sı.GO.• 

23.85 

Yeni Neşriyat : 

Namık Kemal 
l!narif Vekilliğı mlıste· an Bay 

İhsan Sungu, Nnmık KPmalin do
ğumunun ı 00 Uncü yılınn.l Anka
rada bnlkevinde yapılan t.örPnde 

bir konferans vermiı:1ti. Bu mU
'kemmül f'S"'ri -vl'.'yn yalnız senası· 
nı dinli~ cnll'r bunun kitap sure

tinde neıırlni rlcn e.tmiş. Ankara. 
halkev:i ynymlanndan biıi olarak 
bastmlnnştrr. Pek temiz bir şekil

de basrlan e~crin ba.'jrnıı bUyiik va
tanperverin kuşe kfığrt U7:enne ba· 

sılmış bir de güzel resmi ilave e 

dilınistlr. Bu \udide büyilk b"r sa
m hiyct sahihi olıı.n 81\~'tn mıtadm 

' biıyiik bir himmC't olarak vücut 
1 verdiği bu esC'ri hE'r Tlirk gl'ncı 

edinip okumalıdır. Kf'ndısine te
şekkür, okuyuculamnn.a tavsiye 
ederiz. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

ll<'3f1ğlu Pnnnnl>lmpı, lmnn oknlı 

No. 2, Tel: 415,.8 Muıı~<'ne u• tıe1 

tUrlü ı;lı:ı cımell~utı fılınnı lı,:lıı 

pınılil7:. 

Jstanbu! ısll.) c \ltırıt•ı ııuı.-uı. ll.ı'I... 

klınllğlnden: 

l\ltıddei: Kcmnl örs 

ntlidd,.J.ılc;)h: Müzeyyen; Kocnmwıta_ 
fap:ışu Hancı Karagöz 
mahallesi Türbe sokak 
J2 No. ıu evde. 

:MUdcel Kemal örs tarafından müd- 1 
delal"yh MUzcnen aleyhine açılan 

tlOJmı teselli da\usı için müddelAley 
hın 24/!!/1941 p zartesi gfuıU saat 14 
d mahkememizde hazır bulunması 
lUzumu lli'uıen tebliğ cdılmcsl Uzcrlne 

mumalleyhln o gtln gelmemesi veya 
bir vekil göndermeme ine mebni halt. 

kındıı gıyap karan ıttlhıız olunmu,. "e ı 
imi!!. k.:ınan bu karara nit ıhba.rna 

mc-n!'.l bır nüshası d:ı mahkemC' <llvan-ı 
h:ıne3lne asılmış vc ıceyflyt?tln on be~ 
gUn ıı1il ildrtlt1 uıuu için tahkikatın 
2<>-3.1941 perşembe gUnU snıı.t 14,80 a 
bıra.1<1tm1ş olduj:!ıı t bllğ yerine geç_ 
mek O:ıer ilan olunur. 

11------~-~ Dr. /( emcil Ozsan 

lcrar yolları hastahl< 
iarı mütehassısı 

He) oğlu lıulld 1 (Jaddeıtl Nu "'' 
Uur88 Pil ""'lrJ OatU Ohan rıuı 

~ IJl'rlT ~ "1.: 4128~ 

LA.stlk tekerlekli vagonet ıasc 1,5 tonluk. 

.. . . ~ 

le tıl ~ 50 aJet portatif kamr.eı takın: sandığı tçlerin~ld l\letıcr t J4 
zarlıkla satın alınacaktır. Iluıle!i 5/8/941 çarşamba günU s8B ~ 

'1C 
nede Askeri Sa!.ınalma Komisyonunda yapılacaktır. NUmune UI ~.dl 
komisyonda görUIUr istekUlerin yüzde 15 tcmlnattarllc be ..,.,. JIT, 
misyona mUracnatı~n. <~ 

ıstanbul Beled ıv•' 
ııanıarı 

Kadıköy tahsil şubesi tahsildar nıQhUrlerind!.'n (127) 

............................. 
V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmuıı qenid8~ 
tanzim edip açmıştı' 

Kitap, me.:mua, gazete 
Tabiler n""mn"A ";7;;.; ;.,f ,.ri 

------------~~ 


