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iller, ıilli efimiz .lnônüne 
şahsi bir mesaj gônderdi 

Sovy!ııer nihayet Fon Papen 
b agıındakı . 
akıayı çıkar 1 Mesajı dün Re·sıcum-

'Ya., d" . ~ ~an: AS1tı1 US h İ tt ~~ .. !~köm~ıı nıı •• ,.t urumuza ev 1 e 1 
• hu..ıntıa f; • ardı: \iman 

' . rrnı a~:ın Ilulga-

~ llaıka 
...... - '\'IQ hlınıı nlann ırnlJıuna 
ı.._ ~in~ ı. ~ a ptrm.,, 

. "llrı.1 ~. • 
· agır hır ihtarda 

... ~hr .~ • d~di , • 
~ ~tl du ' J.uı •anstnnın 
d~karıı:u t de;:;ildlr; )a· 

ğıı ı._ r<1a sulhun korun· 

Ankara, 4 (A.A.) - Reitcicumhur: ismet lnö
nü Almanya büyük elçisi Ekselans fon Papen'i 
Çankayadaki köşklerinde bugün öğle ıJakti ka
bul buyurmu§lardır. 

Büyük elçi Reisicumhura Almanya deıJlet 

... ' ... rbtı •• • l 
t:'~t>l<tı ... ·nıo.ı <'mc•.,inl' 
...,.. • 0,, ~· :Un tnl,dirdc 
ltl~b • e lcrden lıerhnn 

Reisi Adolf HitleT'in şahsi bir mesajını teıJdi et· 
mistir. Reisicumhur ismet lnönü bu dikkat ıJe ne
zaket eseri dolayı&ile teşekkürlerinin Almanya 
devlet reisine iblağını fon Papen'den Tica eyle- Büyük M.diselcrc sahne olması brklenen Ba1kanlan7t bugünkü harita.sı • •• 

l'J'('t hckl<"menıeli- mişlerdir,. Dogvu Afrı"ka·ındaL! ı·-,:n-g-1.•1·z·--·-8UI gar" .. ·==: Bu mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Sarac- 0 Kı 1 

;;;y;{'ETtur.M&aaı tanare ııe ingmz kuvvetleri 1 o p'omatık 1 

RUSYA 
Radr• ... !!!~. 300 bınden fazla il münasebatı ! 
Bir kaç gtin evvel, ;Alman sefa· ı k ld ! 

l'Elti, bir kurlye tayyarenin top· y o es 1 ,. 
raklar:muz üz.erinden geQP~ine en·1den 1 b"ın l Balkan hadiseleri 

hakkındaki mütaleaamı 
bildirdi 

Bulgaristan 
Harp sahasının 

geni~lemesine sebep 
oluyor 

Hiç bir muzaheret 
bulamıyacaktır 

l\10,r'io\a.. 4 (A .• A.) - Tass bll
ıliı iyor: 

1 l\lartla, Bulgar 'hari"İYO n:: 
rııım mUmcssili Altmof, $o\'yetı~r 
Birli~inin Bulgari tandaki clçbt 
I.a\ rise,•'i, Bulgar hül<fımctlnin 
lhlkanlnrc:Ja ulhUn idamesi mal.. 
sııdiylc Alman krta1armm Hnlga· 
rb1ana J,rirmc,..)ni kabul etınl~ ol. 
cJuğundan haberdar ctn+~tir. 

S Martta harlci,·e hnlk komı"~ 
mmwinl \'işinsı.i, M0!4k0\1U1ald 
Bulg-ar elçisi Stamanofa a..~ğıdaki 
C<.'\ ahı 'cnnhtlr: 

nıılgar hiikfımP.finin Almnn krts. 
larmın Bııl~aristana wnncıdn<.' 
munıfakat ct:tiği ,.e bu harek<'fin 
naı· •nnlurdıı <;tılh ht>dl"fk,.; 1 " •• 

nıckfe olduAu hakkında Hnl~ar 
harlC'h'e nr.7.ar<"tinin nıüm<'S~l•I Al. 
tmnt•ın ~ı>\'V"'tlcr RirU-iııln Ilnl. 
~risfand:ıki clrisin<" ) Martta 
~ sı>t ığt tcblign{a l'evalıen .. ov: et· 

(Devamı 4 föıcüde) 

T<ll ~ ~ i ti. UiilWınMİmtl ' mUsaade'Yf verm!t ve Yulllren 52 • lloJllJI ff ... Allı 
tayyaresi diln lstanbula ve bu aa- esır allndı ........ ,. terlle61sor 
bah saat dokU2'Jda Anka.raya gel- • •ı 
mittir. Londra

1 
~ ( .A.A.) - Bu,::.n Amst.enı,.. ol (AA.) - İ>.N.B: 

Öğleye doğru, Almanya büyüt Roma radyosunda konuşan aske- lngıliz rady06u, İııgilterenin Bul 
elçisi ekselins Fon Papen Reisi- ri bir konferansçı şöyle demi .. • garistanla diplomatik mUnasebetle· 
cumhurumuzdan bir mülakat rica tir: ıi kcst'ğini bildirmektedir. Elçi eı. 
e..._,;.,tir, Rcisicumhurunı\17. lsmct dek" •·le · ta-t· · ı..-..:1-- Sol' ..u....,, Doğu Afrikasmda cereyan c- 1 .. ~ nn ~ıyesnc .. .....,.. ~-
1nönU öğle vakti Çankayadakl den muharebe fevkalade "'İddet- yada kalacaktır. 
köşklerinde büyük elçiyi kabul bu· ., 
yurınuşlardır. (Devamı 4 üncüde) 1 Bcnı, 4 ( A.A.) - Havas: ::..::.=.=--.-:...------------------:--: Belgrattan öğrenildi~ine eörc 

Sofyadaki İngiliz elçiliği memur. 
lanndan bir kı:;mı otomobillerle 
Belgrad'a gelmiştir. 
Bclgrada gelen bu lngiliz :nemur· 
farının sövlediklel'ine naura..1, 
İngiliz elçifiği ve bütün ingilizler 
Bulgaristandan a Tilmak üzere. 
dir .. İngiltere ile Bul~aristan a. 
rasmdaki siya~imünase~tler 

bugün veya yarm kesilece1<t;r, 
l..ondra, 4 (A...:\.) - MüstaJ:il 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Bulg:uist.anla si~·asi münasebet

lerin 24 su.al zarfmdl\ kosilmeal 
mUmkUn görUlmekt!'Ciir. Bu mlina· 
sebııtm kat'mı zaruri olarak harp 
ilanm•n taki petmesi lti.zun gelme
diği tasrih efülmektedir. 

Dahlllyr ,-e l\lllli Müdafaa Vekillerı Haydarpa5a lııtuyonunda 

OAHiUYE, Milli MÜDAFAA VE ı-A~-e-~ikin kanı 1 

MALiYE VEKILLERi ŞEMRIMIZDl 1 y~;:d! .. ~!:"e l 
· · k ı t i - Rad110 qrı:;etesin<Wı - 1 

Faık Oztra ın gaze e- ı ~1 rika1ııar •. Y:1ra1ı ~gmz-·ı 
i lcrı ·kurtarmak ıçın kendı kan· 

rn ·ıze beyanatı . ıar~nı ın~nt~re~e göııaermek·I 
i"'""'""'""""""""""""'"'"""" "I : tedırlcr. \ t!tıı btr usulle kan, 1 
ı 1 (}'azısı 4 iitıcıicle) i plazma halinde İngiltereye ·ı 

lf• P A N ı• K 1 ~~~~~~~~~~~~~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: i sevkolunmaktadır. Bu hadise. 1 yalnız Amerika ı-ıiyasetiuin de--1 
1 ti, bütiin Amn·ikan halkının 

J Yazan: Alil OBAY ı · h "d • 1 • k d i ngiltereyi mUd::ıfaa ettiğini İ 
ı Fra11sn bozgunu C"'""'" BalkBn a ıse erı arşısm a l..!~:.:1!.:~.~..!:__ı 
! da Poristo bulunan Sorbor. Ne du··şu··nu·· yor?. Ne ,fuyuyoruz ?. Arnavutluk cephesinde 
İ EJcbı)at ı•e Felsefe mc ... un· \t 
i lamıdan genç tdib Afi' k lstiklaAlimize vukubu- Hava tar Jınde 
i Obay birkaç giitıe kadar Biz teminatımızı en 
i müşalıedrlcriııi (l'AKITJJ dimi~en, çocuğundan lacak bir tecavüz. biz.i 
İ okııyuettlarnuı bir tefrika ak saçlı dedesine kadaT lnönünün bayrağı al-
• h.ılindc anlatacaktır. Fran. l "ll t ordu tında yekpare bir kale ı asker o an mı e • 
f sız mağlubiyetinin fada sundan almışız.dır. halınde bulacaktır. 
ı salırıclcritıi f cvkalade bir 

mıwaffakiyet ile tasvir ccü> Yazan: HAKKI SUHA Yazan: Sadri ERTEM 
bu eseri merakla bekleyiniz _ OçüncU Say!amad& - - OçUncU Sayfamızda -

-n ;- 1 • S R 1 na......-

Jtalyan tayyarecileri 
paraşütle 

Denize dö ~u:doler 
Şiddetli topçu 

muhnrebeleri oldu 
o· azısı 4 üncüde). 

Sovvet 
tebliğinin 
Amerika ve lngiltere

deki akisleri 

STALIN 
BoiazJar mukadd~ 

bnı mı dütündü? 

Günlerin Peıinden: 

Keumeıerın na tatl 



" - ~AKIT S MAICT lM1 

1 Radyo Gazetesi 1 ı --- 'B. · · M 1 · ... /, -•+VUiiVViCUU++"I ırıncı ec ıs ~+ltPYV\tt"llYtYt:ı'ıti 
AmenKadaki panlarmdan b!~ 1 / l l v t ? 1 
er.~~l~;~r~~::~~ii 3..'!:.~-~ ..... !!.~ .. '!.~ .. ~~ .. ~ .. '!.K.!:.~!. .. ~.~ .. ..ı 

Bono ayni~ 
de fterıerin Alman ve lta\yan 

propoıandaıı 

~n gunlcrde bUtün dünya 
zl r ru Ba.lkaı"4 ra çevırıniştir. 

l.m n a kerlerı, Bulgnristana 
rm.,, bulunuyor. Alman gaze· 
erı. as1.<erlerin ansızın Bulga-

~!~j::;~~av:.ı~::i~ı~~a~: içki yasagv ı teklifinin geçirdig"' i safhalar 
etmekteydi. Rı ''"1t. Almanların 

Tahrifat idcliaıiY1' 
n1cr:&ur muhak 

ediliyor 
Belediye Sıbhat ~ıertnd' 

tana ginnelermin, İngiliz plan 
ı önlediğıni tebarüz ettir

ektedirler. 
lta yan radyoları da., İtalyan 

al ınm maneviyatını kuvvet
rm '· ıcin çnb~ıyorlar. Ro

a r dyosunda r"
0 iz söyliycn bir 

t. h rbın yeni bır safhaya gir
ı o~·l"lyor. Tarnnto ile baş· 

'1 .,;e Dıngazi~ c kadar devam 
n fdiı.kctın kapandığı, harp 

ıı · ın dcinmilş olduğunu tclki
çalı ıyor. 

.. ·ovYET TEBLlöl 
Sovyct Rusya . şimdiye l<a.dar 

c dısini a'fıkadar eden hadise
rde, s::ı.d.ce kısa tekzipler ver· 

·te idi. Romanyaya Alman 
keri giı diği vakit de Sovyet
r kendil<>! ~11in malfunatlan ol· 
"'U havadisini sadece tekzip 
şlerdı. Sovyet Rusyanm. 

Bul ar had•sesi dolayısiyle neş· 
ttı - te\.,liğ, sebebi ifade etme}> 
ir. Bulr!?.r milletinin Sov· 

et re k rşı bUyUk semoati bes
" kte ol ·u~ maliımdur. Al· 

:ı askerinin Bulgaristana gir-
Sovyet H.usy:ı.nm tasvibi i · 

vnkubulduğu seklinde yapıl
m -:t ..... Macar radyosu, Bcrlln· 

larak ne~rettiği bir haber-
• "\'\'Yf'tlcrle Almanlar arasm

'aşma yapılarak asker gir-
~ı bıldirnıi'.;'tir. 
Almruı pro:oagandası da, Sov

. tkrle b:rlikte hareket etmck
t o'du<tuna dlinyavı inandırmak 
'st,,mekte1ır. Ru ya. ne~cttiği 

hl ~ e. i .. e bunun önüne geç
'· ·steml~tir. 

$ )\"'etl~r. Alman teseb":üsünü 
çıktan acı<!a takbih etmişlerdir. 

Bunun1a beraber, Almanya ile 
vyct Rusyanın umumi siyase· 

ınJc herhangi bir değişiklik 
ki nmemektedir. 

EDENiN ATINA DAKI 
TEMASLARI 

İngıltere Hariciye Nrızrn E· 
l n, Atimda müzakerelere de
ram etmektedir. tn2'ilir. Hariciye 
azırırun Atinadn bulunması, 

yı b r tesndlif eseridir. Hli.dise
eri daha yakından takip ederek 
karar alacak vaziyette bulun· 
maktadır. 

ALMA1.'YAY.4 GiDECEK 
SO BiN iŞÇi 

G~'.PD habnrlere göre Alma.o
va İt-:>) ·ad'.ln W bin ~e"1ir ;~,..isi 1 

• '11'c;hr ltı.lva, iş,.l'er!n mesa
ni 8 den 12 ye çıkarmak sı.ıre-

v " d.,h,ld iri me .. aiyi tanzim 
,.,. ~ '• rdi nzrıc1°lerinl Alman· 

v ..,.nndcrmi~tlr. Almanva· 
m f zla ~mel ye ihtiyacr, Ame

gn.•n tnı:r;lterryc vardrm•na 
ı:' .,..,il, ıstih~ali arttırmak i . 
ıı1ır. 

A ~IER f\ADAKI BULGAR 
P .. AR 1LARI 

\' ın~ton<lan bildiı·ildi~ine 
r • R ·s cnmrur R1ızvelt, Bul
,. n r 01 .,rmm bloke ed~rrıesi 
"{'J"r"<ıkı ı·~nırmıM0vi il"""'31a· 

• .... B•· nıe .. etp ,.,..,,,ret mfth;m· 
d•r s r•:Jan ~n"a BulProris•amn 

eline yeniden iştira 1..-uvveti ~eç- - Bııf' tarafı dttnkü ~yonrzda. -
mesine mani olmak suretivle İn· Bu rod ekseriyeti içki yasağınm 
giltereye yardım ~tmlrlir. kaU neticesi de ayılabilirdi 
BULGARISTAND~Kl AlJMAN Bundan sonra Ali Şükrü, kanu· 

ASKERLERi na mllnfcrid bir madde ilbesini 
Bazı Alman mlifrezelerinin daha Uerlye sürdü. (Gizli olarak 

Tri~d. Zlat~d. Menlik, Mus içki yapanlan, soka.nlnrı, satnnlan 
tafa.paşa mevkilerine geldikleri belediye heyetleri, mahalle ihtiyar 
öğrenilmiştir. Hatta Yunan miif- heyetleri. sıhhiye mcnturları tab. 
rezeleri ile Alman aslcerleri el sı- kike ve ihbara mecburdur. Bu ib· 
kışmıı:ılardır. Menlik. Nevrcko· bar her fcrd için de vatani ve in
pun 32 kilometre batısındadır. ımni bir mccburl:·cttir. İhbarda 
Burası nüfuz mıntakasıdır. bıılunanlarn, eğer ihbar tahakkuk 

zıa.tograd Mesta Karasu vadi- edcrtı<', alrnacak para cezMmm 
sine hakim bulunmaktadır. yansı mlikiıfat olarak vorlltr) di· 

O k•1 yordu. 
Huduttan 1 1 ometre mef!a- Fakat teklif derhal (Red! red!) 

!ede bulunan Danderede hudut
tan 10 kilometre uzakta Kuru- seslertıe, ~ckllfi mUda.faaya ~o· 

ad. · hA1.· b' kta şan Ali ŞUkrfi ayat pat:rtılal'ilc 
çay v ıımıe <U\tm ır no - karşılandı. 

dır. . Ali ŞükrU: - Ağır bir W' söy. 
Almanlar, bu Uç nokta ile {!1l,;· f lerim. Tepinmek insanlık şanm· 

bt Yunan Trakyası ve 8el!nige 1 dan değildir herkosio haysiyye. 
giden mühim noktanın a:1tJzları· t.Uıe tccavUz' olmaz daha lAf .sö,·
~ gelmislerdir. Mustafanaşada· ıcmedlın, bu bafi

0

yeUk değildir. 
kı kuvvetler. Alı;n~ ordusun~n her ferd tçin milleti bu beta.dan kur 
yanını korumak ıçın tavzif edıl- tarmak bil· dint ve vatani farizn
mişlerdir. dır diyor· kuvvei tevidiycsf olma· 

Fakat Yunanlıların ellerine:~ dıkÇa. . ., dİyen MehmCd ŞUkril (Af
mfida.faayı kolavlaştıraca..k yer- yon) a da "Kuvvel teyidiyesi alı
leri ve tahkimatıan vardır. Al- nacak cezanın yansı ihbar edene 
manlar zırhlı kuvvetlerini bura· vermektir.,, diye ağno.m resmlni 
daki sahalarda. kullanamazlar. buna mi~al getiıiyordu. 
Yunanlılar, Sclanlk mildafattSmı Müfid Efendi (KırşPbfr) bile bu 
elde tutmakla. gelecek oJan 'ngi- teklife tarafter değildi: "Zabıta 
liz yardrmı ile Almanlar için mU· nm bu gibi cürlimlerde taham icin 
him bir tehlike teşkil etmekte- usul ve talimatı "·ar. Bunun men. 
dirler. iııc gidemez mi., diyordu. 

Sellnik Vardıır istikameti en Umumi heyet ne bu teklifi kil· 
kol:ıy yoldur. lt~akat bu ist1ka- buJ etti, ne smcyman Sım (Y01:
met, Yugoslavyadan gelmekte.'- gad) m muhakeme mevkufen ol-
dir. malıdır yolundaki t.cklüini. Heyet 

A r,r.f AN T A.A RRU7.L.A R! artık yeter diyor gibi ldl O kıt· 
KUVVETiN/ KAYBETTi dar ki Müfid CKır&ehir) "Ceza ka.. 

Berlinin 3 mart tarihli tebliği 
bir deniz altının 9 tonluk bir '\'<!· 
pur, hava kuV\·etlcrinin de :ki 
ticaret vapunınun batmldTğmı 
bildirmiştir. Bu kilçOk rakamlar 
dikkati celbetmektedir. !man • 
larm faaliyetleri tesirini kavt>Pt· 
miş bulunuyor. Malta adasına 
yapıJan tayyare hilcumlan :la 
Almanlara a~ za.viatlara mal 
olmaktadır. Tayy:ıreler. şim~j 
çok yüksekten ta.rruz etmekte
dirler. 

Bir fınn müstahdemi 
öldü 

Kumkapıda Çifte~elinler cad
desinde 8 numaralı fırında çalı
şan 50 ~larmda Hacı Ahdullnh 
Salt, diln fırında Uurine fena· 
Jık gelerek dUşün 51mUştUr. Ce· 
set üzerinde yanılan muavene 
sonunda kalb durm11.<!mdan öl • 
düğü antnşılmı§, defnine ruhsat 
verilmiştir. 

Terazi eltma kaba kağıt 
yapısbnnış 

Panıraltıda. VaJikona?tı cadde
sinde 71 numararh kasap ve 
sebı,ec!Jik vaoan Torna dUn dilk
kA.nma ge!ı>n bir mtlştcrh•e. te
razisinin altma 30 fTl°"l""lık bir 
k!J!tt vaT'llştırmts oldııt;u ha Me 
et satar1;on vatc~lanmtşt.Jr. To· 
ma. ad1iveve v(lr!lmicrtfr. 

nununun bu kanuna muhalif mad· 
deleri mUJgadır'' diye yaptığı ta
bil bir teklltl bile kn.bul etmedi. 
Müsamahası görülen idare ve zabr 
ta memurlarmm tardlarmı lstiyen 
Tahsin (Aydm) m teldiflnJ de Jta.. 
bul etmedi 

Tunalı Bflmf ancak son madde. 
de (memurdrr) m (memurdırlar) 
yapılmasına muvaffak olablldl 
Tunalı bu! Bittabi co.ml taraftan 
idl 

Kanun bitnıfştf; fakat aleyhte 
olanlar için daha tccrlibo oluna
cak bir yol ~u: Kanunu t.a.
vtn awni De reye koydurmak 1 
Bunu ileriye ıUren se«lerc Mlifld 
Ef~ndf (İstemez), Feyzi (:Malat-
ya), Haydar (Kltahya), Refik 
Şevket (İster) le cevap veriyor. 
du. Reis bunalmıştı: 

- Oradan bağ:nyoreunuz, hu· 
radan baf'nyorırunuz, ant-yamı. 
vorum, dJyordu, Nthav_t bir tak
rir vel'ildL İmzalar: Tevf'ık r•\r:•u 
(Muğla), Hamdi (İzmit), Fuat 
(Corum), Salih, Duran, Necati 
(Erztınım), Yunus NadJ (Mente-
110), Mustafa NecaU (Sanıhan), 
Mustafa (Antalya), İhsan (Cebelf
bereket), Haktı (Argenf) rilrllıtU 
devam ediyordu. tsınail Subhi: 

"Bizim en bllyUk hakkmıızdır 
bu!" diyor, Feyzi EfendJ (Malat· 
va) tayfnJ esma! olmazsa meclis· 
ten eıkam! .. diye ba~ordu. 

Rei9, Müfid efendinin "On beg 
imza yoksa olmaz!" lhtarma kar
şı .. Tııkrlr on altı imza Uedtr, ta· 

l\lıllatya mebusu Fcyıi Efendi 

yini esami yapa<'.ağız!" deyince 
bravolar aramnda Milfid Efendinin 
"istedik de bir zaman vermedi
ll"r,, dediği işitildl 

Reyler to,Ianınayn, tasnif edil
meye başlanmr~tı. "Kı..bul eden
lerle etmlyenlerin ilimleri aynca 
okunsun,, deniyordu. 

Ha!all Fehmi (GllmUı,hane) 
- Zabıtta hepsi okunur, cevabı
m verdi ve neticeyi Vehbi Efendi 
l4 eyliıl 1336 c 1920 salı g{lnn 
saat 6,5 da telıllğ etti: 

- 71 kabul, 71 red, 3 müsten
kif; binaenaleyh ?"eyi aleni ile 18-
tihsali ara cdildiğlnde.n rfya9etin 
reyi ·kabul cihetinde olduğuna bi
naen niz.. mnamei dahili mucibince 
kan•ın kabul edihiştir. 

Son sl5ztl HUıırev Bev (Trab
zon) - Şimdi Bertin tüvtık el:f
miz - söylcmi§ti: "Kabiliyeti 
tatbikiye ve teyldiyyf'crf olmadı· 

ğmdan mfistenklfim: ''Ne beyaz, 
ne kırmızı bir §ey atmadım!" di
yordu: 

Demek ki fçkt yasağı kanununun 
mukadderatuu tayinde başlıca fki 
ld~ mllessir olmuştu: 71 ... 11 
karşıl8.§an reyler de iklncl rElla ve
k 'li Vehol Ef. (Konya) lehe İltihek 
etmek, Hilsrev (Tra.bzon) da reyi
ni aleyhte kullanmamakla. .. 

lşte bu bir rey galebesi. 14 eyH\l· 
de -ki o gün muharrem aymm 
da birinci günll idi- Türkiyede 
fçkf ya.sa~ı kanunlqtmyor ta 22 
mart 1926 ya kadar, bet buçuk 
yıl, yan fiiliyatta. yan Jdtanta bü
kllın etlren bir "kuru devir" ac;
:rn·ş bulunuyordu. 

14 evlCıl 1920 de bl5yleoe kabul 
olunan kanun, 22 mart J 926 da is
pirto ve m~nıbatf kUCıllyye lnhf
ea'rI hakkında çıkan kanunun 

Ne Demeli? 
Slztn de söyleyenlere tesadüf 

ettiğfnlzde ollpbe etmiyonız: "Bu 
mllmktlnstızdilr,. derler. 

MU.mklln mfat olan bir kellme. 
dlr. (siz) ve (lllZ) edatlan isim
lere ekleneb!Ur. Bu as·Idan ekler
le sıfat yapabilmek için (imk!n) 
kelimesini kullanıyoruz. 

(MUmkUnsllz) dememeli. (lm
kAnsız) demeli. 

.. imal celb ve itlıal, dahilde füruh· 
hı hükıimetin tnh tı inhl5.'1rmdn
dlr,. diyen maddesi ile tarih., ka
rışıyordu. 

BİR llATIRA 
İçki ya.88ğı kanununun tayini 

esami ile reye konulduğunu yuka
rıki hikayeden öğrenmişsinizdir. 

Zabıt cerideainde bu kanunu ka
hul edenlerle reddedenlerin kimler 
olduğu yazılıdır. Bir hatıra olarak 
bu Wmleri de naklederek, mccli· 
sin huna alt münakaşa sahifesini 
kapay:p ba(lka bir eahifeye geçi
yoruz. 

Kabul edenler: 
Salih Bey (Silrd), Hacı Tahir 

Efendi (Kengın), Hacı Mustafa E· 
fendi (Ankara), Ahmed Efendi 
(Aydın), Tahsin Bey (Aydın), 
Cevdet Bey (Kırşchrl), Mustafa 
Hilm1 Bey (Niğde), Ömer Lut.fi 
Bey (Saruhan). Şeyh Fevzi Efendi 
(Erzincan), Silleyman Sım Bey 
(Yozgad), Feyyaz Ali Bey {Yoz
gad). Mahmud Said Bey {Muş) 
Halil İbrahlm Bey (Antalya), 
doktor Suad Bey (Kasta.monu), 
Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Ras!b 
Efendi (Antalya), operatör Emin 
Bey (Bul'SA), Necmeddin Efend 
(Silrd), Ali Rııa Efendi (Amas· 
ya). Atıf Efendi (Ankara), Meb. 
'!lled Nadir Efendi (lsparta), Ha· 
cı Süleyman Efendi (tmllr), AU 
Şllkril Bey (Trabzon), Memduh 
Bey (Karahisanşarki), Oıncr Lfit
f'ı Bey (Kara.hisar), Sahih Abdul
lah Bey (lzm't), Şakir Bey (An· 
kara), Esad Bey (J.Azistan), Ziya 
Bey (BJtliıı), Zckiıi B~y (Adana), 
Hamdl Efendl (Genç), Basri Be\· 
(Karn.'3i) Naci Bey (EIA.:zlz), Hac· 
Hayall Bey (Urfa), Midhat Be'· 
(Mardin), AJim Efendi (Kayseri) 
Vehbi Bey (Konya), Abduna:. 
Efendi (Slnob), Şükrü Bey <ca.. 
nlk), Ziya Bey (Kengm), Ahm&
dullah Subhi Bey (Antalya), Tr.
hir Bey (AdapllMJ'J), Vehbi E
fendi (Bitlis), Necib Efendi (Er· 
tuğnıl), Remil Efendi (Kayseri), 
Ali Süruri Bey (Karahisanşarki), 
Beklr Bey (Krrşehir)t Abdill~ani 
F..fendi (Siverek), HUseyin HUsnU 
Efendi (İııpart.a), Ömer MUmUız 
Bey Ankara, Mustafa Efendi Si
ird, Feyzi Efendi (Ellziz), O::nan 
Kadli Bey (Muş), Besim Atalay 
Bey (Kütahya), Arif Bey Bitlis 
Emin EfendJ (Aydın), Mustafa E· 
fendi (Siverek), Alchmcd HulUsi 

Bcyuııunda latiklAl ıuıt" 
deyan apartımanuıd& 0 

duh Tcpcdelen mUbadil ~ 
ayniyat makbuzları ııze 
yaptı~ tddiBS.lyJc acllJY«ı>"0 İddiaya göre, Yanya 111 tK 
Mcm:ıuna mtibadc!ede11 
gayri mrnkul ile bir •,..a 
emve.1 2805 liraya kflr§ılJll 
.. la.cağının mtitebakısi -~..at 
denm~tlr. Memduh. o.:fP"J~,.J 
lan tlzl'rindc tahrl!ler y•P"'-.. 

slnl 2M-4 Ura alacaklı '66' 
noterde bu aıacag-uıın ıeoıJI' 
Hııçıı:ıur adında birisin~ 
Cakat baçadur ,uphd 
owunıruştur. 

lkl?ıcı ağır ceza ıxıaııl' dl 
ıcn Memduh dUn, ınah1':ı, 

••- Ayniyat m:ı.kbusl ıı&t tf 
yapılacak tatırt!lcr tıJÇ ~ 
etmez. Ancak, ben bu 
rinde o~ tahrif ynpnııt 
za.mandJr, kendl81yJ.e il ""
nim bcr•olArım, senctterllll 
nur. Ker.dlııtne borcuDI ttııl'" 
evtmi kcndi51nc lpotcll e ~ 

Maakemc, HaçadoruD roılf" 
çağınlm~ 

Ba~-::.da ihtit<it 
biri adl:y~ye f 

Mercand:ı, Çakınaw:ıl1~ KAmiı Oztürk adında b ,..ıı 
tanharru.mmda ~ ouına ı,...tO' 
m&ni!aturacılık yapaıı ~ 
yana gltmış. ba&ın& ttt:,O .; 

Manliaturacı ıuınU~ 
metreıS! 45 kuruşa sal.il 
en Mtma içln 60 ıc:ur\lf 
m'lln şlktıyeti ozcrıne 
adliyeye verllaı4tlr. 

--o-"" 
l\1edeni l{aJI 

tadilat~ 
Ankaradan verilen~ 

Adllve \'ck&.ıeU nıedeı:ıl 
• b 

şanmA davalarına alt ~a' 
rinde u,.aıırıt yapan bir ~tf 
bazı lan o.k Uzcrc tctkl~ 
ur. Mreenl kanunun ~ 
maya mOtealllk altı ıtı9 

tadlltlt yapılacağı haber 
Bu ıı:ı"vanda b!ldrrılCrtıı 
naatl°"rlne daha genli 
rllec~kttr. 

Efendl (Yozgad), Hasan Efendi it 
coentzu>, Ree1d Ata <Malatya>. U h •aıı 
Mchmed Vasfi Efendi (füı.rasfban çan as. 
şarld), Nuri Bey Botu, Müfid E- ,f 
fendi (Kırşehir), Hulusi s..~· (Kas İngiltereye g 
tamonu), Şahin Efendi (Aynıtab), -
Hamdi Bey (Canik), Kadri Efen- ?levyo·· • 4 (A.A·> ~ 
eli (Siird), Emin Bey (Cnnlk), meriltan seyyar bal~ 
Tevfik Efendi (Kengın). Emlri Lon • .rovo göndcrumek 00 ~ 
B""y (Erzincan), Ylehmed Bey hast.&.h3nc olarak g:s.O tJll 
(Siverek). tinde bh tayyarenin ,. ;,ıc-

Kabul etmfyenlcr: t>Udınr.utir. Tavyarc ::,. 

Yoain Bey (Ulti), doktor Abl· 1"!!·'?'3!!e!!v!!!!v!!!!or!!!k!!!! .. !!!!ta!!!!!!n!!!!u!!ça!!ea!!!!~ 
din Bey U-lstan, SUieyman Ne- ı~ Ş'1 
catl Bey (Erzurum), Cevdet lz· 

0 

(GliruUşhanc), Hntndi (O"! 
rab Bey (Kütahya), 'Murad Bey kad), Ali Va.s-f sor,_.ııcl" 
(Kastamonu), Atıf Bey (Beyaz1d), med Mazhar Bey ~uıe~._ 
Hacı Mehmed Efendi (Beyazıd) sib Bey (Maraş). ,,, gef 
Raif Bey (h:mir), Cevad Bey Bay (Mers"n), Tevff;ı~ 
(Bolu), Rıza Bey (GUmUşhane) can), Raıılm Bey (ııı'"',; ( 
İsmet B~y (Çorum), Mebmod Bey Bey (Ç'-onım), Stı~eıscJI 

Kısa da olsa bu izahattan kolayca anla.ştlabilecek· 
Lı ki ya'nı .. be veziri tara!mdan padi§aba o gün tak.. 

dL-n cillmiş olan hediyelik k·ymctl, bugünün k!ğıt pa· 
r r yicinc nazsran ve tnhmimen bir milyon Uranın Us
tun c b r d ı;cr:ie iclı. 

!.lo.'.l.In:ı.fih bu kı: 'ar yük ~k d"ğ~rde bedi ·elt'r ara.-
5!"~a miı1c-ı ff1h'lney en uy~un b.Pıifw·yf b•11 •· talt1lm 
(>•mek ı;ure·ııe turnayı gôzünden vuran )ine şehznde 

M hmt'd S•ıltan olmu9tu: Şehzade, babasma, dilbcl" ve 
kr,rpe b r c'lrlyc ta.kaim t'.tıni11 ve hll8.f'E>tpenah bunrlan 
p k m(moun kalmıştı' 

ı:-oçc NCô -t 

·dut le,,, /rf,fJbm«linl 
St11ne!Dt1ğönü 

!!az.an . H. U. , 

rak, padişalıa get.irmi! olduklan e§ya da şayanı dikkat 
ve bervec.h·i iU idi: 

Lehistan elçisi Filipove91; Od doğ köpeğlle altı 

yük ff8Jl\Ur kllr1' getirmişti. Her yükte kırkar deri bu· 
Junuyor ve her yllkUn bedeli bin altın tahmln ediliyor. 
du. E.1çl, ayni zamanda iki hükUnıet araa ndakl iyi mil· 
na.s"betl artırmaya bir vesile olmak için Kırml Hanı
nm Lehistanda esir bulunan iki karde.,lnl de b rlikte 
getinni§ti. Bunlar o vakte kadar iste.nlldlği halde ve
rlmemişlerd1. 

(ÜskUdar), Feyzi ı<ll~ 
ya), Haydar Bey ( (GUJI' 
san Fehmi Bey ""~ 
Rfu:tU Bey <Ka!!wrt0ıı cJI ~ 
ganl Bey (Muş), a~. ~: 
ga) DerviR Bey ?da ~d 
rahhn Efendi (!znllıliJ 1J. .. ~ 
mık Bey (İzmit) ce lbtf"'.:' 
Tahıaln Bey (Elaziı). yti I' 
<"farl'lın ). H !lBn fJ8 f ( 
ırlm, Etem Fehmi JJejı 
Hakkı Bey Erge.ııi),tsıı',Jl 

Hnzıranm altmc1 gilnU altı yilz saka, soytan kıya
fC't1le 1stantml .. olraklnrmda, bellerinde tulumdan kır

ba'arl'c ı'lolasa nk hı;ılkı eğlı>ndirmlı:lerdl. O günün gc-
slr. 'le dr At me'l.·danmı'la halka bir muhqrebe taklidi 

ıır>vrettfrilmek ic n bir istıbUm vilcude getirilmiş v~ 

Mat'arl.,ra a!d .. H'•i fnrz,..dil"'n bu lstihkiım CPbri Mkum 

ı'e z:ıb•rdtlmıııti. Her iki t.araf mubarlbleri de nı·zrak 
yerine değnek VE' kelkan yerine kUçUk yastıklar taşı 

yorlardı. 

Haziranm be§incl günU Acem elçisi ile Lehistan 
elc;ıei diıf,ün yerine gelerek krndllerlne tahsis edilmiş 
olan yerleri 1 gal etmlşt ter. Haziranın ycdiaintlo do 
A VW!turya elçisi baron Preyner -kendisini almaya ve 
duğü:ı yerine getirmeye memur on iki çavuşun refaka
tinde-- mürlcbdeb bir alayla At mcy(lanma gclm'ştir. 

O vakiCer, bu g!bl fevkala.de murahhas olarak ge· 
ı. ~; 911ftya ~ davetli buJıınduklan yere menı
"*MJerfnden getirdikleri kalabalık birer malyyetfle ve 
bıiyUk üniformalnrla geldikleri ve teD'sil ettikleri mem

lüetm bdretlDi rikaek .Wemü P1ftt.Pe de tUa-

-9-
fatlJ birer lllay teşkiline ıtina ettikleri için misafirper· 
verlfkte ekııik bir şey yapılmış olmamak için devletçe 
kr>ndl' ıi rlo'tr'" m<ı''·etJ ri lıalluna mvndll birer hevetlo 

ve debdebeli btr §ekilde istikbal ve izaz edilirlerdi. Bu 
itibarla, yerli, yabancı bir çok parlak Uni!ormalarm 
şa'şaası içinde alayı göSU:rerek geçen bu sefaret he
yetlerini seyir ve tem~da halka büyük bir eğlenen 
ve mt>Şgale teşkil ederdl 

Netckim Osmanlılara gönderdikleri sefaret heye~ 
lerinln daima ytiksek bir ihtişam ve fevkalade btr g&ı
t.eıif taşımasına itina gösteren İranlılar, bu defa da el· 
çt olarak ı;öndermiş olduklan Türkmen oymağından lb
rahinı Han Nevaclyi bin ldş1lik bir maiyyet llc yolla· 
mı§lardı. Bu kadar kala.balık olmamakla beraber he
men her sefaret bUyUkçe bir maiyyet balkı Ue btrllk
te gelmiş olduğu için fstanbulda bunlan hiç bir bOIJ· 
nutsuzluğa meydan bırakmryacak surette yedirip, içt
rip yntlrmanm ve 6ikAyeti muclb oimıyacak teşrifat ka· 
ideleri dairesinde kendilerini ağırlamanın mUşkUlAt:r 

barizdir. 

.r.cıaehl clevleUer ~ cWIUa lıedıl,Je91 oıa.. 

Transilvanya elçisi Ladisla.s. çifte dipli yedi gu· 
mil§ kupa ile sanatkarane i§le~ yedi gllmUs tep&!, 
iki gllmilş leğen, ikisi altınlı dört avize takdim ctmisti. 

Kırmı ve Kapçak Hanı Mehmed Giray Han; onu 
samur, beşi zerdeva, beşi kakım, onu da diğer kıyın~~ 
ll postlardan mllrekkeb olarak cem'an otuz !ik kllık 
ile b~ ayı balığı dlş'i ve köle olmak O.zere de )irmi hı
rlstlyan deilkanl eı takdim etm'şti. 

Alman elçisi, kırk bin duka klymetlnde üç gerdan
lrk He ayrıca beg p:ırça elmas ve gayet güzel iki ma 
dalyon ve bir de yaban domuzu getirmişti. 

Fas ve MerAkeş sultanlarmm da elçUerl De tak· 
dlm ott.iklcri hediyeler "1llllardı: Sadef bir sanduka 
içinde çok kıymetli b1r tesblh, sırmalı iki seccade, üzf'r
lerine meyva ve ağaç reeimlert 1'1enmiş başkaca dört 
ipek ııeccade, ıtltm ve muraMa' bir eğer, balıkçıl kusu
nun siyah tilylel'lnden mamul bir sorguç ki üzerinde 
murassa' ve ~ok kıymetli bir de iğne vardı, inclli ve 
clmruıh üzengiler, top top iplikli ve 1rrmalı kum~lar, 
altrn ilv·r'ne tuttunılmuR fncller ve tabiiyet vergisi 
olmak iiz;ere de dört bin alt.m. 

ki B"V (Dersi:Jl), 9e~ 
Bey (Bordur), sı:rıi'). ~ 
nf), Hasan Bey (Bl~ 9e1 
(Niğde), Eytlb SS.b (1ıfıJI)• 
'J"hir). Kruıım BeY ım' ( 
Bey Çorum, Ragıb J:Je\' ' 
ya). Mustafa Necati ~ 
Şevket Bey Beyazıd, e"f C 

(Edirne). FfkrPt ~ ş 
Mustafa Bey <KoıAll!~ıı6l 
(Bolu), Mchmed f;(So~~ 
Tunalı HJ!ml Bey ~ 
ti Efendi (Bursa). ·4 r.°J 
(Mardin), Ahmed fez 
t.n.nbul), Rifnt F.feıı )f~ 
Toviik RUştU BeY () f.:,, 
nue NadJ B!'y (tzınlr ' 'fO'M 
YUzb:ışı (Diynrbekfrlee~ 
(Erzurum) . Maıunud, ( 
MehmC'd Recat BE') ?ı~ 
Mıtst"lfa Bay (GUnıO~~ 
Ali B"'Y (Aymtab), ~-' 
B"y (Bnyazıd), lbra:d I"''.. 
B"y !=:nnıhan), F'll b 1 
rum). lh-~n BPY (~ 
H~im Muhiddin B Y 

lih Bey (E~~ ,.,.-



~litika .. 

~llgar~da 
.ınanya ve Ekmeğin ucuzlatılması etrafm-

. ~~~'-~~1 BU"·" daki tetkikler devam ediyor 
~ 1q 01'lla.o;ı k ııa'ktu illi. Yeni tıp ekmek vaziyctını tet· devam olunmaktdaır. Un çuval· 

ı/at t<-'lii~~~~!. ~ıiyt•tlerl- 1 kik etmek ve aynı 1..amanda fı· ları icin tesbit edilen 20 kunış
b~" t'drr. O rııır Aorc rmlarda hazırlanan ekmekleri luk fiyat 10 kuruşa indırılccck· 

t ı:<ık '* 1 .' hu liomhi· gözden geçirmek Uz.ere belediye tir. Dahiliye Vekaleti tamfmdan 
~~t İlnta~a~~ ;.lx>kle:\ c- reıs muavini Lfıtfi Aksoy tcftis- çuval i.ıaşına 140 kuru~ alınan 

11111 bu 1
"'1 :1aıııan lerinc devam etmektedir. Diin de konmmn vergismın de 100 ku-

'ııı bunun ha~ı~a~C'de~.,. üc fırın kontrol edilmiştir. 1 nısa indirilmesi hususunda tl"' 
,lıt,,. da elh<.-t ~1" t• "k.~- Yeni ekmek satıı:;a <:ıktığmdan sC"büslerc ba$lanmıştır. 

ı.,~)' a..:bl'\a7.arı iUb r gonıs beri sirndiye kadar 315 nümune Bu teşebbüsler muvafık netice 
"il L uu aı .. ~ ara rı.lı- al ştı B nl 150 t h vcrdig-i takdirde ekmek 10 - 20 
" "il a .... huılut k mmı r. u arın sı a • 

J'lıı ,..:_rıı.ı. dt•reeCt.ı~mo;u- lil Milmiş ve üçü muvafık göriil- parn kadar ucuzlıyacaktır. 
l"Sct"'QJ(•kttr. sıh- memiştir. Diğer taraftan 146 çu- Yeni ekml'k unlarınJan almnn 
~!atı ~~lyet itlbaı;ıe 

1
. va1 un alınarak tahlilleri yapıl- 15 çuvaUık nümuneden muhtelif 

~"'lı\t ..... •U\a Pder: ur maktadır. fırınlarda ..-kmek yapunlacak, 
""'{()<-'! A n· - t r k - / biliılıı:ıre tahlil ctt.rilerek gıda le \ ruııa niz• . ıger ara tan e ·mC"gın ucuz· . , kt 

'il lı.lfıaı ~lınaısı içlıı::ı~;: !atılması hususunda tetkiklere mahivetleri tcccbıt o.unuca ır. 

~~~~~:·~;! j Sahte pa~portıa memleketimize 
1 . ~lıa altetmi ol p 1 k ed ldı 1~'1ıı .lia ınrn t('t•ssiis e- Q· ren olonya 1 muna eme ' 
t('ııı ıı(: A\rup:ı ııım 

~ltij "-itı de-ğJ~ı knhul rt- Asliy • altıncı ceza mahltemcsı dün 1 fi bin lııctımi nldılaı H hu pasaportu 
'ltii lldl'rı t ır. lllzzat ıln· mnmlc.>kctimize snhte bir pnsnportla V< rd 1 •r. Bununla İstanbu':ı g<'ldım. 

Hn b laJJnd"I y chı"r ot~linc lnd:m ı ·aımt. kapıcı 
Jıi " lr d '- 1 ınesı la- gelm.!b'- muvıı.ffnk olnn Polonyalı bir cmş < 

'tı~-'e ,. .. ~.<-'\re<1c Bulgn- muhacır: muhak •mc <'lmişUr. 1 Sıııt P :ıpoı-tun sahte oJduj!ı.ınu an· 
"-:'"' "' ll --ıır bilim 1 d ll ni tehdi• eltı. ı~vv l'ı 5 lira 

~a..ı_ e- rn·u·ıaı t0<;11 'n. Adı Helman oğlu Dcyneı olan l'o. n ı. • 
~11,'!jt. "- ..... 1 . .,, 1 FaK · l bunu t J,rarJayınea bir 
~ ""'lluı bu "-d ""' 11.'Ct<;\_ lonyalı muhacır Alman. Polon):ı hor \Ciuııı • 

I' \~ Pakttan ne binden sonra Cenovaya lmçm. • burn ıwuk'ltn mürncnat ettim. Bunun üze. 
g,.. biıU: 7.ararln.r göre- da 6 biıı lirete sahte bir pasaport tc. rine Sail bı:>.nl adliyeye ha~JCI" \ crdl 

bit<' lib: için .imdidrıı darlk ederek mcmlcketlmlzc gl'JmişUr. Te\·ktt t'dlldinı " 
litı;· llJn Yoktur. O DU::ı mevkufen muhnkC'mc edilen Netle ~e ıuah'<em • L yrn:ı'nin tah 

~IJ 'il gal'is~11 Ü suçlu demiştir iti: ııycs..nc karnr v<'rmi.l), rmhakcmcyl, 
~'si. dlre1ctı çl~ .ı•akta. ,,_ Cenornd:ı b:rtakım dolnnclırıı ı karnnnı bildirmrk tız n• ba~k' bir 

y Yetırıi ka fi )anı Iler- lar ctnı.tmu aldı Gfıyıı brni nornnd:ı- güııc bırakmıştır. 

Ksa HA 
BER 
LER 

Dunku ınrncatru yekuunu ı:>&o , • 
ıırndır Mut.ad memkkC'tlen ınutad 

mallar .s:ıUlını tır. 
B:mka ardiyclcrınd• anısl:l rdn 

VC' m!'lğ.ı.zalnrda tuıunan yUn iplikleri 
mlkt..ırının bırcr b yann:ıınc 11<' nıın 

t.ıık .ltlJ"nt. mtiı;hlı-1.iğün<' blldırnıt'lcn. 
ııbkada:: wc.ııh!ıl •cblığ c Hlnıl,ur. 

MUtcvc!fa l panya kr!'llı JnUçtın. 

eti AJfons'un ütirab:ı.lı nıhu tcln bu-
gün at 11 de lspıınya s f rtti y 
mndalil khs dt' merasim yapılacaktır 
Bu mcraaımde \·ali ve lxlrdiy rclsı 

LOtfl ı-.ırd..ıı d.ı ha1.1r bulunac: kUr 
• çıı,oıatıı Iabrlkılları son zaman 

!arda hakao nun nz:ı.Jmnsı aolayısiyl 
çikol tr.ıara ba ka maddeler knnştu·. 
dıklan ynpılıın şıktıyetlcrd n anlaşı • 
mrş "'' nllmuneleri alınarak tahlıllcrı 
ne b::ı-!>'ıanpuştır. 

• Tıµ fnkllltesı talc-bclerın taj 
gönn •I< üzere ayrılan bastahı:uı 1 rlr. 
bir kısm\ Pniverslteyc uzak muhltlu 
d<' bullinmru:ı dolayrsiylc t.alcb,.nın gL 

dip ı::clnıesl ve derse yetlruncsı gUç 

olmııkt116ır. 

Tal tx 1c-ruı stajlarının Unl\ r ık 
mutııtU.e yakın olan hııstah.ıncl re a.
lmmu.ra kamr vcrllmlııtır 

Ağaçlanma işlerim tesbll "d<'n bl 
pı'QZrıun hazırlanmıştır Bı... p•-ogram 
bütün kaza kaym:ık~tanna teblı 

C'dılmt Ur. 

Umun1i Meclis 
toplantı müduetı 
On be~ gün uzatıldı 

tatanbul umumi meeli'"i il.in .!111 ıt 

8 - \ \~ .. . 
• • 

u tem na ın 
? . manası ne 

Alman ı Lhbarat şefinin, ?• 

zından çıktığı söyl ... nen. bu ha 
her var: Almanya. Türkiy ~ 
tccavhz etmek niye-tinde <l ;.;I 
mış. 

TilrKıyeyt ttcavüz. bııgün , ~ 
1 o r mesdcdir. ki en büvuk 
de\'letk r bıle. bunJ. karar vern1e
dl'n OllCt:, ok uzun du"iınnll k 
zo1ımdad ırlar. 

Bız. kuvvetımızden bahs trr. 
yı, Ci\ iınmeyi sevrrıeyız. Yaradı 
lıstnn sess;z VC" mütevazı bır 
mılletiz. Fakat demire beru;._r 
b r yanımız \•ardır, kı l trafımı· 
zı ate 1 snrdıkc:a keskinleşir, ..ı
kıcı, kesıci, deliC'i bir varlık olu
ruz. 

Kendi tarla ı, kendi sofrnsıy 
le dovn.nı, kendi almnın terh•lc 
yar:ııy~n. şerefli. rnnlı tari!lini 
'icdanma kıble vat•an t-ır milktr 
saldırmak kolay dr~ildir. 

Herkesten Almanlar bılır-
1 ı. ki vatnn bahs;ndc. bizım ka 
rmcalanmız. ba~k·ılarmın d..'\"le
r vle pcm·C>'e~rnekten c kinmez· 
lc-r. Biz. vılmad:ı.n. inlemC"den, c
ğılmcd< r olüriiz. Fakat dii~üncc 
dc> mutlaka diiı::m::ın IE'~lerinin 
-m·arı üstünl' düı:t.riz. 

Gcrm sc-fer Ga•i,..yadn, Mak<' 
"'vadn onlnrla omuz omuz.ı 

\ miicıtul\ O günlere ait acıkeri 
... n rhr. kurnanrlan ootlan, 

p"'r. 
• 'ıı had . ımdıy ka ... r b 

C're ıpli w i 1ıaz::ıra ç•· an b 1 tM?lİ
nat·n m"na~ı rı<>iir? Vt• t:imh~re 
verılmPkt lır. B z. dr 1rdıın g~ 
ec-c-' bu tur··· \ı muhta 

d ;;ıl•z. Bız. t m tımızı kend -
mi .. ,.:ı n. rnrı w ,,. ~ n.'· · .a"lı d -
dr ine kadar ' er ol, n millet 
rdu undun 'rn• T?dn. 

TlaN·ı S ha GFZGJN 

GONDEN GüNE l 
llıi ~lrı ~tı ~tıl etmiştir. tabiiyetine geçlrml~ler gibi ~föıtcrcrcl• 
~bııı l'()j le nıı, yoksa 

s değtıd lrnı olması 
tıılldbl ir. l'tluab~-' • 
~~ rıcc p '-""'1~-

'1c;~ glbı •ornanva gi. 
~ ifa , 1 lo\ al>yrı. gi-

t, lfy. ~ l:85i ınukad. 

Bir genç babasını 
yaraladı 

l1 ı<etıni ti lahiyettni Al-
kı ~~l'f r. ÜsKudarda Tabaklar mah ıllesınd 

öğretmenlerı n 
kıdem zan1ları 

Tamamen ödenmek 
için bü1 çeye tahsisat 

kondu 

ı~te \fili v~ tıc-ıcdıy<' rcı ı Lutıı Kır 

darın •Ja kanlı 'todu loplr.ınnı k ruzıı.ı, ı' 
mcd ;\UZılı maddeleri muz k ıe t 

mJştir Belediye riyaset maka ındaıı 1 
gl len mrclisin uzatılması h:ı.l·k•ndak. 
teklif kabul caılmiştir Mccllıı 1~ maı 

tn kadar Caalıyetin(' devam cd cektlr 1 
Berbcı dtikk{Uılar.nm uıbı olacağı I 
rtlarm bdcdiy t.allınatuarn(ı)tn 

·-----1 
a 

• N:-;ANLAlUl\ ı. erı c;o-
ğahp karıqtıkca ve me

kııı vetın her ne ic:-tikame!te o 
ıursi olsun ılerleyisı arttı. ç. 
'~nana verd;v- mız kıyml t•ıı 
... ıçü u daralmıştır. 

nıye" ıc:ındl, unıulmac..1 degı
, ıklikl...ı g , lerı~ or. I · · ni. 
V<'dc Hılkatın c ar L ı r ydcrı 
o myacak bır sür< .. :.e " .ta 
varo,a tar ' v r.t.n v ~ 1... ... rt 
ce~ınc ırunıc; bulun nİ· ,.. 

1
oru

~~loj[k~r li~I~ ııaktn sakin Tosyalı Hcccp Co kun Ue oglu 
oq~lo:."· hu,, ·et de Sab:ıtu.tUn Coşkun, d.ın C\"d<' hır mc 
' " lrıtlbl'ft ı;cleden dolayı kavgnya tutuşmuşlar. 

t..~iletın,a] nJ~ \'e an. dır. I.:'.n\·ga esnasında o[;'Ul. eline gc· 
~( lıer 

1
,.. Cdır. çlrd:ğl tkmck bıçağı ile bnb:ısının üzl-

b:C.1Y~ti(. 1\1 da\°n'"n m·· rinc atıl.mı.~. bıça~ sn~ b.-ıcnğınn s:-ıp· 
.. ~ctı buı ·' u. 

\e ~ l<tan uruna~ndır. larmştır 
'- """ ~I t(•"lınl><ınra dünya- Recep Coşkun kanlar ır,ınde yere 

''" ·.rl ı,._ J J..._. yuvLırlarlmııı, oğlu Sabahattin. kaçar. 
~. l<ı~ .... bııı et ~··ınc güre • 

rı,~ ,..,.. ""'<lciıelin ınek l\lark- 1~k!!en!!!y!!a!!k!!nl!!ruı!!!mı!!ş!!t!!ır!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!! '~~ e karsı sim- ı~ 
l litı r l~J~e hazu-ıaıımak 

)' tıı~ta:knıa.ktır. ' 
e. '1- """"'eoıı hallnnm 
~-'"'llıı~,.. ı.-C<'rnı<-'n kam-
-""lllıaıı • I'\& 
"' ıf helan ra denir. sa
' 'Porıyan ~nrn Bulga
~)~~ ta':::ı~lınan)a· 

> fit... ·<'r ltııı U'k etti-
"'-~~· art le hlznıet ka. 
"'llb. llklJ ı bir . 
.~ rı lll't" cmn,·a-
litıı .. t:lkatac 'C(>lerlnl za-

'·ıo 'l'lıı~ aktır. 
ı,!a .... " ft-ea,. Üçlii ııakta 
• : ~. lllJtı 117,e u -. 'ilı g<ıtt>rek ~rndı~.., 
1.\1 ) e tıj{l'ad , nıUUe. 
li~~ 11.rdrıtı • ığı lnktUrdc 
\ı, Ilı u~1~dl'eeıdJr. 

)11.t Yaıı,rı <l~:ılcta drnıi 
ıııaıı;ıın~irıı krhnl \'una. 

'- ~ette de ~1~1nl i:ıştır-.ı-
1 ltıuab g dlr. \'ürü-

&ı-1 kl Ji l'de hükümle· 
<le b. fnantı~ 
le •>t•lı:ııc b"Ttı icabı 

" laıııneı1t>bl1irada olduğu 
,,,, tı~ıu· 

1 arı Olan , Pakta HU. 
~ti... ·t~tanda \illi V<'thı ilk 
rıı..:~ lına 
~ ~I\ ('r~ n skf"r· 

lıı ''tı.ı~tr. llu~ faalilcte 
~·- "et· ~rls•·--cıa lb ..,,... • -..uı •• 
~,. ~ıurı b 

"tı ı._ linsu ir llalk 
""',.,, sund an 

~bl~'21~ f fıı.nllyetı-
llJıı n oıa.buı ~n bir ta-

l lltktınııa r. llulgar 

~t, b11 r " bu anla. 
11).a.r llıtli et \ 
rı • btı unnnis. 

~"'liırıı \dalar ~tıe tabnf-
1{.h t-le 1 4•n enJ7.Jııı• k:ı

t 't· ll}(l'~i ~r. 
)..,,la i\rrsı.lld atıa zil adc 
i.~ıı.. ... , l'ı il a 1 le i .,."n r ili! r hltPn 

ı. , lıı lla ~et1rıı !idi b.n \'C 

~I ru lkanıaC<!el,: tıı~ıız 
,·cıı ""'l'r ıı. !'(la ,. 
'llı.._ e.tıı • uu h .. rı.rpıı;-
s~~t-ıı. liUlhtı al nalknn
~ l'l'I Ilı arzu t._.111111 et
~tıt b~r. · l'tnıedlğl 
~h 'a.aıı~'l"t 
~ ""~lllt oıll.bııı boğazla. 
~~~bu kulcu ~İ Fnkat hu 
~ ~ teh{}~n\-a için 

"t'\ llklcııı."l _deınck 
~ı.. "bnı, ı lçın ~öyle 
"<il~ '"l"flırk 15.. 

\ lıı ıa h 
~ :ıtıt"ı-t. "'l>n halinde b 

k (' nıı u. 
l ~ l'rıclı ı il dih u .. u. 
""t1 cı ... ,, <' ha- h 
~ ıflr• ı•tı<-' 1 • ı• a-
.. ~"lt-ft . nııtıa I' I' rnı do

t ltıUtııı.· ll'ıli.ı bet bir 
'1tı~ "-nııa üıı dı-ğlıclir 

h ıı.t' ~ii~ızrn Önli~d"' 
• ~· lıa 1,at biz on kötu 

ı~kbıı ll'ı_ak rnl'<'hıı. 
lllUst&lciı bir 

dC\ let olmak demek bütün ihti
malleri hesaba kat.anık, ona ~öre 
mUr.adel~i ~özı• ıılmnk dt'.ım$tfr. 
Tüı'.:t milleti harbin haşmdanlK"rl 
harp :ı.teşinden hariç kalmak lı;.lı~ 
~alısıru tır. Elind<'n gf'Jcn her şcyı 
yaılmı trT. Jliila sulh arzusu ruhu
nıum hildmclir. Fakat i tiklilllmi· 
zc \e toın-ak biitiinlii~riimüzr 'ııku· 
bulacak herhaııın hir focın Uz blıJ 
1nönlinün bayrağı altınıln yPkparo 
bir imle halinde bıılncaldır. 

Hi\Hi nil•hln olmnyn. ç.alıst) OMW~ 
ı~nkat en hcdhin ihtlmallcrr ıle 
hıızınz. Bu if ibarla k!lra.nnı 'Pr
miş bir millet sıtnUle yarını b<"l<-
1e) chiliri:r.. 
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- Çok hauısıniz. dedim. Çok 
hain .. halbuki tx>n siz.in kadar 
güzel bir kızın hain olabileceği. 
ni tahmın cdemC7i.lim. Fakat her 
halde bu sizin elinizde olmıyan 
bir hal bunu sizin hesabınıza bir 
mazeret olarak kabul ediyorum. 

- Devam c.-din, dedi. Devam e
din.. FA..c;ascn bC'ıı buraya sizden 
kompliman bckliyerek gclmifj 
değildim. 

- Şu halde ıııçin bcnım diik· 
kanıma geldiniz? 
Müthiş bir lisanla sorulan bu 

suali sormamda bu sözlerin ağ. 
zımdan çıkmasına mani olmak i
çin çok cebrinefs ettim. Fakat 
buna muktedir olamadım. En 
mahcup insanlar nasıl birdenbi· 
re tehevvüre gelir ve artık önü. 
ne geçilmez bir açıklık ile konu
SUI'Sa, ben de öyle konuşmnğn 
başlamıştım. Daha cevap ,er: 
mesinc mahal bırakmadan san.kı 
ona karışnıağa hakkım va~ış 
gibi bana karşı olan hareketın -
den dolayı bayağı onu a?..arlama 
ğa başladnn. 

Evet filhakika şiir yazmıştım. 
Fakat bunlar yalnız beni alaka· 
dar ederdi. Hlç bir kimse iç~n 
Yazılmış değildi ki, bunlar, ~ıl· 
hassa onun gelip benim bu şıı~
lerimle eğlenmesini hiç de dog
ru bulmamıstım. O ne hakla 1'--· 
nim yalnızlığım. ıztırabmı ile ey 
leniyordu. . w 

- Siz beni tanımak istedıgı 
nizi söylüyorsunuz. diye devanı 
ettim .. Mademki öyll' idi buraya 
~irmezden evvel hakkmıdaki rna 
lllmatmızı ilerletmek i~in şair • 
ilk gunınıma dokunmaktan baş. 
kn çare- bulamadınız mı? Eğeı 

İlk okul öğretmenlerınıu vila
yet hususi idare bütçesinden a· 
lacakları olan kıdem zamları için 
bütçeye yeni tahsisat konmuş
tur. 

ı..ıvr crıhmcsı kabul edllm!şUr 
Üsküdar Kadıköy \'C ı:ıavaıı ı halk 

tranıvıı~ lan Türk anonim şirketinin 

alacaklılarlle yapacaklan nnlaşmaya 

dn.ir \'>ütçe encümeninin rponı tas\1p 
cdllml§tlr. 

lktncl celsede mtizakcrelcr1 Şf-brim! 
zo gelen ve belediyede tetkiklerde bu. 
ıunan clahlllyı"! vekili Faik ö:ı;trak dıı 
ttıldP cfmlştlr 

öğretmenlerin kıdem zamlari· 
Je bizzat Vali ve Belediye Reisi 
Lutii Kırdar meşgul olmn,kt ~dır 
Biitçeye konan tahsisatla. müte
rakim borçlann hepsi öde-ne· 
cekti.r. 

12 soför cezalandırıldı 1 
Dün~an şehrin muhtelif semti rinde 

seyrfsefer nizamlarmn aykın bnre
kct eden 12 şofôr cczalandınlmı Ka 
dıkôyUnde de Ud fırından 220 k ıo elt. 
sık ekmek bulunarak müsadere l'dıl 
mlş, ıı:u-.ıpleri hakkında eeT.n z.ıptı yıı.- 1 
zılmıştrr. 

iZMiR 
Enternasyonal 

Fuarında 
Mnllnrınızı her halde teşlıır et 

Altın fiyatı 
Altın fiyatlarında dün hi" · r 

değişiklik olmamışbr._ ~ün ?{' 
bir altının fiyatı 23,jj5 lıra ıdı. 1 

n !isiniz. 
BUyUk yol ucuz.luklaı ı cazll 

-ı-ıcncelcr ve sUrprizler her se 
ıı tzmlr Enternasyonal Fıınn • 
,,n ~ ilz blnlcrcc zlyaretçfyt tor-
ımnktndrr. 

20 Ai;'lıstos 20 Eylül JIH I 

.. , 
r E ve maceralarla dolu .. srar zabıta romanı 

Çeviren: M. ACAR yazan: Gaston Löru 

... ~;.;;.. ... -----------:-~----~-------ı:tiz benim kendime dvc db~tün kadar mesut olurdum. 
Jıcmcinslerime karşı uy uı,ı-1;1.m Bunu ban.ı anlatmak ıçın ne-

freti bilseniz o zaman en mut. den bu kadar uzun zaman bek· 
~~ş en büyük şiirlerimi hangı lemi!')? .. Neden? Neden dün .: · 
me~zuJarcı ııasrcttiğimi cok da • ğil dC>, kendini. bugün bana an· 

latıvor? ha iyi anlarsınız. . · . 
Bu kere 0 ağzını açıp hır tek Bir kitap okuyormuş grbı ıi-

k rme olsun söyle.medı. Fakat kirlcrımi. düşünü!}Jreimi anlıyor. 
~=~ SÖZÜJilÜ bitirdiğim z:ın1~ ş1ı- hissediyor ve ben böyle dtişü -
IJ<,;; h t~:: nesır eny e niirkrn o bana şöyle cevap V<'ri • 
irleriyle ve a wı. • • • 
hakkındaki umumi _kan~tın~ ı: yor. 
__ ,,. etti. Bu kız benım şıırlerı~~ - Mösyö, bana bıraz evvel: 
;{,lloll d ok daha ıvı ·'Niçin benım dükkii.nıma geldi· 
nesirlerimi lben en <; dah .. 

benden a oıı· nız ?"' diye sormuştunuz. Söyli 
biliyor, b~ı 1 . <T!l· • b" 
zel tenkit ~ıyo~u:. şın en n-: yeyim .. Ben sızden büyük ır 
ribi Ifristinın !buyuk eser dc~ı- ıstirhamda bulunmıva.. daha doğ 
w• b perisan sayfaları fevkala- rusu bana büyük bir hizmet· 
~ b~ılması idi. . te bulunmanız için gE'ldim. Ba· 

Muhakkak ki Kristin fevkal~- bam. ben ve yiğenim bu anda a: zeki bir kız. Mükemmel bır milthi8 bir buhran kinde bulu
zckaya malik olduğuna kanaat nuyoruz. 
getirdim. Çünkü ben an.Ia.cıılmas~ I<ristin bOyl ontLc;urken ben 
cok gUc olan bir insanı~ ve bcnı de ~ovk düfiünüyordum: "Ah 
o. yani :Kris~in .çok gü. ze-1 n~~- işte. niha~ et sözün buraya gele 
mış .. Bunu şınıdı hakkımda so~ • cejini esasen ~nlamıstım. lfıtt 
lediği sözlerle mev~ana. koyu : nıhayet geldik.. Demek benim 
yor. Hatta diyobı~ı:ım kı ben_ı. her şeyi bildiğimi. gôrdüınimü c 
dünyada anlıyabilmış o M vega· d bilivor. Tabii bu vaziyeti ba 

na izah etmek, kendilerin: temi· ne insan odur. . . . . ltiraf edeyim ki Krıstının so~ ze cıkarm:.>k istiyecek .. ş·mdi bu· 
lediği bu sözler beni h~yı:-etle:, 1- nu, beni tanımak maskesi altın 
çinde bmı.ktı. Demek ki bır mud- da sakhmnk istiyor .. Acaba l'jim
dettenberi hiç yüzüme bakma- dı nasıl yalanlar işiteceğim." 
dan yanımdan geçen bu gen~ kız Kristin sözlerine devam edı 
benim fikirlerimle yaşıyormuş. yor-
Ben onun, benimle !'u k~dar a- - Evet, mösyö, çok mUthi~ 
lakadar olduğunu bılseydım ne bir buhran içinde bulunuyorw:. 

Düne kcıdar iki İnsan bıribı
rıylc rannevulaşacak olsa "sa 
at" in konu"'urdu. İşini saatlt.r 
ıçınde g:brmek ister. "dakika" 
nın sözü olmazdı. 

Zaman geçtı; saatler, ''daki· 
ka" va hindi. Beı.; daldka, üç 
dakika hatta iki d< Hkalık ara 
ıçindc birçok ~ler gonniyo.: 
namzetlerin sayısı çoğaldı. 

Fakat bugün "dakika" da 
ıni..fi g-elmiyor; •'saniye'' leri he· 
sap ctmek mecburiyetindeyiz. 
Çünkü hayat. bir göz açrp ka· 
pama müddeti demek olan ''sa· 

Kamyon çarptı 
3883 numaralı kamvon şoförü 

Ahmet. diin kamyonu ile beraber 
Eyüpten geçerken Tahsin İkinci 
adında birisine çarpmışt,ır. Tn..h
sin ikinci ağır surette yaralan· 
mıs. baygın bir halde Cerrnhpa· 
şa hastahanesine knldnılını~tır. 
Şoför yakalanmrntır. 

Diye tekrar etti. Artık gözleri 
gozlerimin ı('inı bakamlVordu. 
'\;azarlarını vüzümden uzakl2ş· 
tınnış, duvarlar üzenndl' gezdir
mıye ba.-c;lamı~ı. 

- Bız mnhvoldt k mösyö. de· 
dı. kırk para bıJe paramız kalma
clı. Şimdi~ c kadar annemden 
lan mirası Yemı ·ti'c Fakat .. ı
zır para o kad<>r rn' uk gidıyor 
kı... Kazanclı~ımız da öyle miı
him bir şey değil.. Mosyö, şu ar· 
kanızdaki rafta, Bn.lzak'm "Fel
sefi tetkikler"' ısimli ('S<'rinı gö· 
rilyonım. Her halde okumU!lSU· 
nuzdur. Ben de bu adamı cok se· 
\•erim. Bu muharrir hayatın l.ü
tün acı safhalarıııı mevdana 'm
vuyoı. 

Bu muharrırın ı oman1armdnn 

lüyor. 
Damıtı bi1 haldcıı bır ı . " . .. ,,,,' 
Neş'cçi ''Ekrem" cihaıı , ıı• ,,4 

işr , ,., ·wı 
Hem de ne iııret alemi" E~·ıı

lım, bu kanlı cümbüşt: , E-n'ba.
hı doğduğu va\it medısin ha 
li r,e o.aoak ! ? Mi a.. , r n nğız 
egri, goz şa ı ,,. ~lki ~ ·neş' 

e" nin coskunlu,:und~rı ilerı 
gelmi'? ka.d~h vun•ı:;lariy e ba.<t-
lan sanlı b·r halde •• .c·nnı 
döneceği•• zaman c.."L gele-
cektir ... Ve ev sahıpleı:ı.ıın hu
zuru avdet edip saniyeler daki
kalara, d .. ki mlar for..J. ve me
sut santlere ) er' erini b:raka
ı ı \ in ı lııVn bır kere daha 
gcnış ve ha.kiki r faha k ı.vuşa
cağı günleri g-örece~ız. 

11/i(MET lı!VNIR 

1 Vırmı vı ~vvellı Vakıl I 
Servetifünun 
gençle~:yor 

J.:s.u2t 

M m. k tımı.z n n ki mecmuası 
o' n ş rv tl!lınun bu haftadan itib:ı

r.:.n v n b r n lln eline g çıvor: 
l•'aKr" bu C r mıliıyctçl geuc;:ıerin' 

S r\. •ıt ın ı:r:.u yc-n den ı al ı.n g n.., 
l ı in rı udur · "Yazı !a [:iiı:e Türk. 
c;: h c v ımı .. 

..,.3.19"' 

bıri de yeni bir ıcat İC':n vavru- ı "' 
larmı sefil edC"n bır adamın ha· ~;-~o r!l'r UZ"l<'sl 

20.4> l ı be~f1 
21.10 1. ı ı 1113 yatını canlandınr. Anlatılan e 1;:0 , p ~i' 

canlı sefalettir. Bir şey keşf\;t- ı rl ılnr 
mh c çahsıldığı zaman daim.ı ıs 08 o t ı 
bôylt> sefaletlerk karştlaşıhvor, 

18 30 m.ı '1' ~ 
1 

mösvö ... I<"akat bu roman kahra· J8 l- c ıı. 
mani ile Sen Lui '!odasının hti- ıo lj ~o ul.br 

ııdosı 

var santcısı Norber af'f!smdıı tır --------------
fark var. Balzak'ın ronr"nında 
kahraman çocuklanrm brır·ıhı· 
rmın fi7,erindl' uı'!rac::tıfrı kec::f P i
nanmıyorlar. Halbuki b z \'alll 
ben v yiğenim ihtivıır babamı· 
zın mukaddrs bir gaye uğ1. a 
ııı!ra~tıı;ına ve nihayet l:>ir gün 
•mıvn.ffak olacağına inanıyoruz' 

- Canım, ne olacak sanki. i
ttin bunlar nihayet daimi hare
keti temin edecek bir mesalP : ı
fi icin değil mi? 

- Belki bunun ıçin, belki de, 
kimbilir O.-ıh"l başka ı:ıeyler için 
Mösyö Benedik. 

(Devamı tJar) 

Çar" mb. er{emb. 
.1\. 1 rt j b I\. art 

..cfcr: l ı Sd ·r: ; 
ıtn m 118 ha'<ım: J 19 

\ ululh:r \ .ı..-.a tı bı..cuıı \ ııı.a1 t.ülru 

Uiliıl'!llil 

rl< ı•m 

Ö~le 
ikindi 
Alco;anı 

l'ırt 1 

İm!>al> 

7.28 

18.26 
16.SR 

ı9.03 

20.88 

MO 

12.2:5 7.27 12.22 

6.21 IS.26 G.20 
9.88 16.88 9.82 

12.00 19.00 J 2.00 
ı.so 20.sı ı.so 

10.45 5.48 10.42 
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Ankara 
gôrüşmeleri 

Sıvyal tatiüginrri 
akislerı 
(BGf tarafa 1 incidt) 

Taymiu ah: ....... ~ AJmu eMılarmm 

C... . d BuJa&nataaa P'aelaı1 ..,.. ba4is 
U& 8SISıJ yar IJll Dl&a vaıJ,Jet b•kkıQda Moakovada Def-

N4Uu beyanat. LoDdrada aWla ile 
... ., •• j • tetkik ed!Jmekıedlr • .Bu OAdMle OW'&da 

9Uft111en büyük bir dikkat .elbetml.ftlr. lıloe 

tesbil edlım· ~t=r ko= ~~~ ==~~ Y mubaıriri jUDl&ı1 yumakta.dır: 
ı •, • (..\.&.> - TQmı. sue su hldtae, Balkan1anD artan ıu.ı 

llllllla ....... tik~ )'Ul.)'Or: mmı ek geçirmek ..Uyen HiUertıı 

........ lobD aı ·~ gel· 
.,. ~. J"IP'ı!rlın llQ'ah&t 
4ıııba S!yade t.e~ ettirüNWr. MUt. 
a.ak ~- ..,._ lo merkezi 
- • •.JUlll& ecWm&ttır. JDnıel& Ka. 
..... &'"11"'tftir• ÇlakJ1 ı.,u llale 

Sovy8t. dllelUllriDi uuan lUban alma. 
du lal.rellete ,l'eçmealnden dolayı Sta. 
ilDID ıGceaaııtıü •östermektedir. 

Deyll Te)&ral pzatell, Ru.I teblil 
•'AYl'UpamD cenubu pr.klalne alt me 
Nlıalerde en mlllıJm ~nt1m ooktam . 
olarak tell.kkl etmektedir. 

• ...._ e•k'edtYJt edl'-"8oet'• ve 
...._ • JDilUarda .,,.,,.. aacak Deyll Meyi guetes.l, Moekova-
g0w - lrarar '"Vllehll&rdl. &dım ve lllll mevsuu balıie beyanatm re8mt 
8lr .ıo1m Dil KaJaired9 ııu hııe·•• al blr ınaJı1yet alması lçln dlkkat aar 
alılan bU mal~ Me AllkarQa gl. :!et.mit buJnnma•mı ehcmmJyetli 
_ .. - .... u. ..ı...a-c.... ...,...... · bir nokta olarak tellkld etmekte- - Jll'Q-- iM O_OAU.. cllr 
acdEP _._.Mlm'IJe• •• l'llr.klaN en Met1nır 8\yut nıaharrlrlerden 
._ bir müddet içinde !ngUt.erenin ve parllment.o aza9IDdan Vernon 
Mıp tnelAmlei ltibariJlı8 ve ah' 14!- Bartlet, N "yuz Kronfltl gueteai.D
......_ PPAbıllılc:eat ıaıdmı tıua11ne de tunlarl p.zma.ktadır: 
....... ~da.il& YUUl *tan Harbin p.r'ka doıra lıstlkamet 
• mu ...,,, • ..,enMr. 86.Ylw Tllrlı: alcbğı bu zamanda !ıf01kovanın va
a.. -.ııı.- .Jl'.ıp aldlleriDe tevecctlll ztyeU kolayca an18ftlmaktadır. 
.._. a.lldlt takdiıtllde S.Yllf& ata. Moskava beyanatmm CoYyetlerin 
-...et JmwetJer1a aı1h b1r ııu&ııço. prka dolro Abna.ı. yUrtlytlııünU 
- JIÇ9:b4Jecek bir ıwazlyetta bUlun l5nlemek lkt!darmT g6atemsedik -
.....ı-m. Bu fU'ÜU' &1t.mdadlr kt, hırt~ takbih edDmekten çek'ne· 
..._ w General DU Ankarayı siya rek vaptlklvı bh· beyanattan lba
- - • ..._ atrateJlk ımıwı. ret o1madJfmı iabat edecek her 
...... P Mis-.. a1aıü AtiDL delO tagfıterecle huau.r bir mem· 
,. 111 's7 At. wa ••l•J'la, A.taıa nunlyetle kaJ11llıonacalrtır. 
••Jr•tlıtrl Mı bMdll DU&rl ukeı1 Leadıs, 4 ( A.A. l - Sovyetle
~ mJ'8de Y&kal• w rakkam mı Bulgarlstaaa ~"m·ı olduklan 
Jıar lı ıncte Clll'Q&D fdeNımı,t.lr. tekci'r Jeekkın.da tqil1ı matbua • 

tmda ~an bapnakaleler bu nota 
ma•MDUll tamamen a.rtb olmadı 

Arnavutlukta 'i~;!.ne::;:iest töyle 
A--. t &A.A.) - VDIUllll emnJ,ye. 
~ taıaımdu 1 IMl't ak§am; 
T 1 Jıl·• -' teblil: 
... ..... &ananııılllda mOrek 

- .............. a. baara utn. 
,.. a..,. tebrba1 yeniden baalbar 
--.a edll* armatzlU' dolQlllJe a 
- .... dunıılala de1'18111 "'1eD ... 
da.kam=st pek -~•bet ....... 
... •ı' • ~ ..... . 

.... JllP''Wfhr· ...... &ana 

divor~ 
Rasftll!D harbin vam •arlra ıd

ra)"8tild anu ~ectilt ~tklrdır 
ÇbH ba m111takiıda t:ıbbilrcPk 
J'llllllllar Ylstbıd~ lrımdl f'Vi'1f11 
atete tutulmatl tehHlı:est meYCUt· 
tar. Stalla, notamm TUrktvevl 
JaaJ1Mt llObhfleM!k w bu lml"f'tlt 
~ar mulmddent"'DI a1llra~"' 
edeblleeek Dh.11 bllY9Jr mlkvıı.ta 
bir ı"1ere ~eıeetıl ~ H't -
.... bir ~'le tımila edecail Uml-
*'~· olaltmr. 

REN 
Y'me bombardıman 

edildi 

Tayyare meydan-
ları tahrip edıldı 
...... '(A.,A.) - Db .allab ... 

IUD ta~ Od deıfa lılalt&Ja 
,.11ı~uklan reınnea lılkllrl!mlftlr 

fflobü' M.di9e kaydedümenüftir. 
llerba, & (.&.A.) - O.JUi. Ajanaı 

tı0cMrl1'0": 

1 l!art ....... l'IC .utt '* -
lngU:.a tanveal p.r1ıl Allnu,. Qze 

rtııde utmuttar. Atr1uı bom.-r alvt.ı 
baln alt bm&lardııı. tııam .....,. •be 
~ wennlfUJ'. G; 6111 ftl'dlr. Tayya 
... daıt bata..,aları Od tMlfman ta,,.a. 
rut ~llflerdlr. 

IAa4lrS. ' (AA.) - ..... ten. 
nUdijt!M gere, dOB pee lagttn llaft 
kuvvetıerı.ne mcınaup ta,,.,.... a. 
navz.uınwtald bedeOIN ~ yap 
llllfll.rdlr. 

Leactra, ' (A..A..) - ı.sms -- 9e 
dabC\ eaml,.et nuareUeriabl t.tbJlll: 

Puarteıılyt 8alıya •"'7U geoa, 
dtı§nuu• bava taallyetl bllyllll afk7u 
ta olmımlftn'. Oemıbl OallM'da blr 

~btr Otıertne bomb&tar atılımt " tir 
kaç )'9Dgm ~ip& ela 8all -~ 
nm a k a.atlertnde bepal ellndDrG1mU,. 
t111'. 

f>l.rııal! prtd eabJDeri 1MIJ'Uncıa .. te· 
koçyanrn cenubu ııarktainde llUI ,.r· 
lere ık bombalar atılmıııtır. Bazı bl. 
o8W' ı.aara utramıftır. Fakat hlo. 
bir yeıde bu&r genlf olma'Uflır. 

Memleket:n sair bazJ yerlerine de 
bir miktar bomba atdmlftlr. Gece Dl 
sanca ~men ııaytatm tazı& otmamtı 
aaıulmak tadır. 

Tanare meyclaalan taJırlp edllcl 
Londra, 4 (AA.) - Dt1n ak

ptn ner;credllen remnl tebnl: 
Ullhim b!r tayyare ftloau rmıal 

blr meı1Eez olan Kolonyaya b1leom 
etmlltb'. Fena bava ve alçakta do
laşan kesif bulutlar u~ 11etiee -
terfnfn mtıphedesbrl gtı~!eıttnnit
ttr. l'akat hedef ~ldd .. tle bmnbar
dnnan ed'l:rn!ş ""' bflhaaa Rea 
11&hrlntn pl'k Mhtıtııde bir ~k 
van~lar ~anhmttn'. 

ltuhr mmb.lmlnnd.a ~er 'b!un 
hedeflere de daha ~ 
htemü.r yapdmıfbr. 

D!fer bombardMUD tanarele
rf Bulonva ve Ostand'da dolrlarta 
ıtlıt-ıntaft bolloıbal•m1111ardır. Bazı 
~- '9eatler elftnada patla· 

---QI~. 718•- ,..... .. budlmıua eclU. ----------...-~ .............. .w.rı ııaJ•• ..... 
...... IWIMG& ayı..t yoktur. Haaa 
m •n n•IJ9tlllclb'. Uk1ar1. Ket& 
..,. .. Ulru 1mtds -takalar 

--• tılı'bf llıomlıa aıııan.- da 
-"' ....... Joktuı. 

~ t '6.o&.J - Ttaa9 ardalan 
t J' 1 13 7 ... tanımdıla 1 mart 
_,... nısrd'M UI ••iM•• namı 
lıılılll= . 

KAcılll ~ -r: r lrri tMByel ..... 

Jqiltere mağlup olursa 

Almanya 
Blitibı Brezilyayı iatila 

edebilir 
Jl'e971rk. ' (A.A.) - '•KUttetlkle 

re yardim MINW. AaMll1k411 mUda 
fa&,, ~ laaw1H s.....- Git. 

- tudllıdaa ,.ıao bir lleJUat 
-....,ıa •ıclD lnUd ~· 

Ol:.cı&ı der-lf'Jr Jri: 
- ...,. BltJ# lDsUten)'l alafat1 

..-... llıılr tıak tellloD emrile bOt.ilD 
BNaJJll'9 UW6 .mtıWr., Gl.blaı. Al 
maDWlll tam BenaiJpDlll ortumda 

r =a•l*tanare ~
•tmüte cııldukl&rrm .017Jemif ve !lir 
~ .AIUı1ka b1lk6meu.tmıı Adeta 

!ıarptıe lmSt llbl ı•"'•'•tmı tesJld 
etmeli ,,. eUDdlD gelea ber ı•Jt 7ap· 
muı l>uauewada _.,. ederek qer.. 
kadaD ıısndertıecek battın matların 
tqm. bmaDkrma 1'9rudulttı temın 

etm•~ ~ .... '*~ol. 
ctutmm • .,. •tmlfttr· 

Vişi hükürneti 

i 'llanmıştır. Tı:ı~aı altındaki mem-
• "'ketlerde bıılunan blr çak taTI"8· 

• e meydualarma ela laQcam e4 l -
-ni.oıtlr. Hazrı!!H~,ı .. çok '"""""uni -
··et ~rlcl 1letkta'er elde ~i1 ~'«! 
• 5rü'mhtttr. TaJ')'U'8lerhalzden 
~!rl kavbolmtl!lltur. 

Uçuta yattım ...,. tayyareleıtl 
"'Ta.,.,.,'!'ITl\ fli'T'l.a!i~rl .. Jd hava ıneJ
:~nlarma gtte bOC'Unu yaparak 
'Jfr çok dtı,-mall tayvaTelerlnt tü.
rln etT"'icıler veya hasara $at -
~1,.rdıl'. 

A Tel tanareterlmbdea blrt b
ytpt:r. 

Alınan elçiıl 

Yunan Başvekili 
ile görUşmUş 

BforliD. 6 (A.A.) - Yan remi • 
retta tt!lıltl edlhm§Urı 

Ber ıa .. )'MI mald'lllııııd. A~t 
AllDl&ll e~!lfnln Yunan bapeldU U. 
uzua bir g6rttfme 79-ptltma dair ola 
ratl ~tıaneı pzeteler tanıfmduı ... 
rilen haber laalııımlda a..1lrlde adalılr 
maltbnat me..t oll'N4Cml '941r. 

Japonya ile ---------
anlatıyor mu? 

Çör çil 

Almanlann laedeft.-i 
LoıMlra, ' (A.A.J - ~: ı 
BdOlda Atma ~tl, .AAkua zt. 

preti ltibl, P•t.errin <lildrat.,. ala.. 
&a ıı. takip .wlderi l:ılr JD9"U ili· 
IDUftur. 

TarrıUı ~ .t.u.a •r'mttnm 
ile ..,vıwU olıM:aQIM daWıat edla •· 
bepler b~· pzmakt.a .. fÖ7. 
1e denMlrtecllr: 

ea nunr amaaJU'da E4lm ne a.. 
oera1 Dilrta Grta prkta bulumnul 
p,et 171 olmaftllr. QlıFlldl Alman kuv 
....... Balkan )'U'Dll ..,._ 

11&1~ ıtnltt bu BDda BulıJt.N

tum 1rf'ID,..ıuvte İllglltere - ... 
,.a ~yeti ..... laa"&l'lar almak 
amam gelmiftb'. 

llulg.uiltua el• ~ .... 
A.laaa.lann Y...._., T11•M•an ..._ 
ya Türkiye aleyhbıe harekete geçme. 
&eri mubı.melcUr • .AlmaDya Yıcml&v 
mllle:Jrıln mu.babbettni biç blr zaman 
•e•n•emıpır. a--. -..ıa rqa.
ıavtar t&bdlt ......... lloyaa .... 
tlaıakWdıa bil' lldUlıt da "911'tar. Tu .... ................... 
DllnkUp blr _. oldlllu sUrl 'l'u. 
gamla• ..-ıa~ da BuJpıfllna. 
... .uıne cıılualı ~ .....,.. 
dm ~. Y........,_.,m. h
duUuma dolnıdan dQlı.,. ~-
aak ki' tıeeava. ..-.-.-ı ........ 
... lrlzr .... 

~ ~avaa d!e Yunuıl ... pm 
davası aynı davadır. 11118tevU Alman. 
lar tarafmdan Yunanıataııa tndlrile 
cek h!.; bir darbe TUrktyeyt mUUll 
bınıh-u Ba Ud m•llld*etiD dav .. 
ite !nzDt.erealll drfuı VUlllda da 
b1 çt>ır fark yoktur. HiUer BaUrenJar 
da bir darM lacllrmele ~ IRıJma.. 
daD tllf'1lla ordularlyle domlnyga kav. 
~ AtrJkmm ...... fU'ldalDi 
1~ ........... .uaftffak 
oımaa ve bu mmtatırım.m kontroluna 
ele aı.-aaaı - maımunlyet verici bir 
llak!:I. 

Veni kuvvetler 
~Kanada 

••Yal Ze1anda 
aıkerleri &'eliyor 

l.ıoBdra. 6 fA..A.) - AtıanUIEU 111-
di.eMm pçerı bir eeyabatteD ...-. ,.. 

aideD lılDJeree K•nadeb uker llrlU· 
ı..a,. ..-..ur. llıl a611tıer aer ltlrl 
ltGI dA llGO ..._ taflS'a 1111'111 va· 
...... ukJ .............. ,. ... 
--.-.,.-......~ 
... .. • ...... lra4leJıe ..,... et. 
-.ur. 1•1111.' (A.&,, - ... ,... .... 
rtyetmck hizmet etmek Ozere .,_..,. 
kuvVeW yut ZUIDda :ıa.utreaeat daha, 
talim ~e~ Qml&l etmek Uzere. 
...- hafta~ ..-..ur 
Jlwıl&rclatı bir ıı..ı .......,.,. -
... ~ ... ecleollrJıeldlr. 

Romanyada~i 
ecnebiler 

Maltanna tasarruf 
edemiyeceJder 

Amiral Oarlanın 
temas,arı 

Muhtelif itlere ait yeni kal_. ... 
maktadır. Bekçiler kanunu A 
niacie • Siyaal Okulunda VekiW 
kayacak talebeler - Aaker ailel 
senitJiyecek. 

DuliQ'e VUili Jralk ÖIUü u. 
JaUI it ...... Y81dtl ~ AnlmJI 
......................... l\!a.. ........ ~ ....,_.unda 
wll" hlıMJ9 ....... ~ dlNk 
tiri - .... •llld .. uır.t 8"&t 
karfdamlflardır . 
~ Vekili M&t 1' da belediye. ,..,.....u ........ ,. ... LMIJ 

~-.,...., ...... ~ .... bu-
lunan Şelı1r Kecllslne .rlderek J'8Pılu 

3 ..... " &akJp etm!IUr-
Jıledia içUmanu mlltealdp gazeteci. 

iert .ıu.mı dm JPaiz Or.trak, auhte
Jlf ....... etTdııda .. ~JaD&tta 
bulımmU§lur: 

- ı.taııbulda birkaç cUD kadar ka. 
larak Vekilete tıatıı mütellf mOeue
lertn çabfmaı..rtyle mef&11l ol&caPD. 
Jıluhteif .ifere alt )'eni kınnnıu ~ 

luıaaktadır. Bunlardan biri belıediye 
meınurlanmn tekal1diye k&Duaudur • 
Bu kanun,, DahWye VQl!etmdea çrk
... btl~ encQmea1 tuatmdaa taa. 
V9 edllmlf, &6r1lf1llmek Uzere WDwnl 
bey3te eevkedBec:ektir. .A)'rlca yine 
maba,!Je bekçlleriDln vazlfelerlnl, u
mum! vutyeUerlıal teılbıt eden lklncl 
bir kanun da &dUye encllmeninden 
çıkm•tır. BQ da umum! hqete eev. 
kedllet.ektlr. 

Bl..:aıl lduüria *" VlllFIJ.ueri 
'" ba idanhniD mlah edftmMllle alt 
bir kllun da Jıuırıanmalıtadır. Bu 

kaııunw ~-- ldaraıerta malt vazl 
Jetleri uı1ab edUecektlr. 

... dms ~ lıapda1l ttnı&ne .,... 
aal tı1Jstkr eku11mda 100 taletae "kA · 
lethelatılna~· 
-...ı. t>9!dltJe btttcıllııM lllın 

Kaaumm b.bulünd• 
sonra 

Amerika 
lngiltereye D4' tokilde 

...1_ edecei •. yarm111 ini 

tesbit etti 
Londnl. .. ( A.L) - ~1 

Mail p.zete11tııhı v~ mu
habirinin bildirdiltııe söre. Bir
lqik Amerika hlkbıetlerinln 
lngiltereye eıı ameıt ne tekilde 
muavenet edeblleceli hU08 ... 
4Dn yeniden v~ mBzr 
kere edilmıftiı'. MuJaahıire aua~ 
raıı. v aF.ıwtonua saWıiyetü 
qıahfj)Jeri ReiU:umhurun yeni 
lwıuD ~ıkar CJ)anu ~ 
tedbirleri tatbik etmek ni,etinde 
olclaajuftu ICiflemektedirler . 

ı - AlMrika tarafmdatl ftti
len harp len nnm11n İngiliz li
manlarına naklini temine kifa· 
fit edecek nilbet.t.e ticaret gemi
la1ni blb'Wr .Britaayaya terJr.et.. 
BU. bll t.edWri tatbik icin daU 
.. mdicielı btroc.k vapurlarm liat.
ai Jlulrlaamıttır. V• bUlllar k&
mm çıkar ÇIANS JııciltAınye cin 
rolUDICUtlr. 

2 - f:q;ltere tarat'nı4an veri· 
lecek ikl mtıtrp. mukabl1 Wi 
clereeede lmıvu.61' ve destroyer 
vermek. 

3 - Ordu ve clo9••a,a ait 
ltoldar anmııık ae nılldarm..ı 
~ (.1De ft y.., ...... 
na tıılllhn ••illi bnr aiti
• almaJs a.re bir ll'Omiıl:ıaa ter 
idi et.t. Bil komhwomm rl7a· 

-- Jtmıftlt tantmdaa -_ ........ ~~ .. 
.. oı.. B. lluTJ Hopldıts t.a
,.. edilı ul ttr. 

~"AM MELEK Sı 
T.- 1ı«t11k ftlrn'wta nl .... 

JEANE1TE MAC 
•• 

NELSONEDDY 
,...,__adıl.._ ..... a ...U ~

" G'OZllLUK ŞaJı-1. 

Aydoicır 



Rusya ve Avuslur ~a arasında ylllar 
suren nüfuz n1Ucadeleleri 
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Banka 
ardiyelerinde 

35.000 liralık gizili 
J apon mah bulundu 
Piyat mürakabe bürosu me

murları, banka ardiye1erindc 
385 bin lıralık gizli Japon malı 
bulmuştur. Bundan ba.-,ka çuval, 
tPLpağı. yün de bulunmuştur. Bu 
qıallann sahiplerim~, daha nere

ene miktarda malları bulun
iiuğunu. başka ardıyderinde: c!'j
Jalarmm hakiki miktar, cins ve 
~etlerini birer beyanname i

!fe-büro~ a bildirmeleri ihtar o -
1fuıımuştur. 

Tünel seferlerinin 
tahdidi meselesi 

--<>--
Birliklerin senelik 
toplantıları bitti 

Spor 
----Bugünkü mektep 

maçları 

htanhul erkc.k mf'':itcpleri fut· 
bol Jik Jı~·;)eli ba kanlıimclan: 

5. ::ı. 011 çarşamba günU Şeref 
stadında ynpılacak maçlar: 

Saha komiseri: Z. Aka.nderc. 

Yüce Ülkü - Muallim Mekte
bi. saat 14 hakem B. Ulufü.:, JsUk
liil - Sanat okulu saat 15,15 Ş. 
Tezcan, Işık lisesi - Pert.cvniyal 
saat 16,30 ha.kem Ş. Tezcan, 

~ . .;: 

Bedf'n terbiyesi J .. t.a.obul bölge-

Mafsal ~ğrıları 
ÇOK Mt."TlfJŞ .A!\LAR Gt;ÇtRTiR 

si bi-.ikfot ajanlığından: Fakat bir tek ka,.c;e GRIPtN' ıılmnkla, 
bütün §iddctlnc rağmen romatizma 

1 - 9. 3. 941 tarihine müsadif ağnsmı çabucak sindlrm~k kabildir. 
pazar günü sabahı yapılmak ilze- ÇlinkU husum b!r tcrtible yapılan 
re ikinci bir t<>şvik müsabaka:n 1 GRtrı:s ka§clcrl en mU:ınnid ağrıları 
tertip olunmu tur. kısa bi,. zamanda geçirir. 

2 - Ynn a tam saat 10 da baş
lnnacaktrr. 

3 - Yarış yolu: Mı>cidİYl'köyü 
ile Hacı Osmaıı bay111 arriilmda iki 
defa gidip gı>lmc surctile 42 ki
lornı>tre<lir. 

4 - Koşuya iştirak edeceklC'rin 
yan§ saatinden evvel hazırlanm~ 
oJduklan halde likör febrikası ö
nündP. hazrr bulunmaları ve isim· 
leıini hakem heyetine kaydettir
meleri lazımdır. 

5 - Muayyen saatten ı;eç gcı
lcnler yarışa iştirak edemezler. 

6 - Birinciden üçüncüye kadar 
dı>.rcce alanlara birer madalya ve
rilecektir. 

BORSA 
- Ankara 4- 3-941 

GRiPiN 
Ulznmımda &iinıl"' ~~ nd~ alnıır. 

Taklidlcrlndcn Bakınınız ve her yerde 
pullu kutuları l!!rarla isteyi'llz. 

( KAYIPLAR ' J 

MünekaIAt VekAletl İstanbul llmnı: 
lşlet!Ir-sl şc!Uğinden almış olduğum 

9509~ numaralı ve H.1.941 tarihll 
makbuzu zayi etUm. Yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

tlskiıdar Katıttılar aokak No. 70 
NııN'ttln U tk utan. (36010'!) 

• • • 
İstanl)ul ithalat ve ihr-dcat bir- ' --- yE K Lı." R Trabzon 8 inci ıılaydan aldığım ve 

Rize askerlik §Ubesinde kayıtlı asker
lik tezkeremi zayi ctUm. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

erinin yıllık umumi heyet ı Sterlin 
ntısı bitmiştir. Birlikler u- 100 Dolar 

umi katipliği, toplantıların ıoo Frc. 
eticesini Ticaret Vekaletine bil- 100 Llres 

Be~ koz. Yalıkôy, Ort~l'§nK', 4 nu. 
mara (818) t~ellütJü Muııtafa 

.lrecektir. Bütün toplantılarda 100 111Vitre Fra. 
cirler, dileklerini, birliklerden ıoo Florin 

2998 oğlu İl.} Ham7&. '(35099) .. . . 
r istediklerini açıkça ıfade 100 Rayftmark 

"kleri için katibi umumilik, ıoo Belga 
929 - 930 scııcsınde lmmam Hatip 

mektebinden almış olduğum taadllaıa. 
mernl zayi ettim. Yenisini çıkaraca· 

ğımdan eskisinin hUkmü yoktur. 

lete verdiği malCimatta ta- ıoo DrahmJ 
rin de arzularına tercüman ıoo Leva 

0,997S 
l.6%2~ 

im~ olacaktır. 100 Çek Krona Mehmet .Necati Ön!IÖ74 (35100) 

Umwni katiplik, birliklere, ge
ek senelerde. vapılacak umurui 

ıl'J'et toplantılannm kanunuS&.ni 
j_çinc,l.~ yapılacağını bildirmiş
\ c' alet, bu hususta birlik-

mtatükosunda icnbcdcn tadi· 
.tı yapmıştır. 

-0--

Maarif ~1üdürlüğünde 
d ünkii İçtima 

.Ecnebi ve ekalliyet okulları 
· ektörleri dün Maarif Mii-
üğünde bir toplantı yaparak 
arın muhtelif işleri etrafın· 

görüşmüşlerdir. 
İ>Ünkii toplantıda bilhassa o -
a.Darm kütüphane işleri mev· 
ıial>ahis edilmiştir. Bu kütUp· 

lerin esaslı surette tanzim 
esi, kitap adedinin çoğaltıl· 

l kararl:ıştırılmıştır. 

08manlı hükumeti, Aleksar.· 
n Şarki Rumeli valisi ilan edc

meseleyi halletti. 
Fa.kat bu da kafi değildi. ı ·u

ar carpışıyordu. Ru. ya ta-
aftarı Zankof galip geldi. A

ndr hüldimcti terke mecbur 
'kten sonra memleket ha· 
e çıkanldı. Zankof, neşret-
bir beyannamede Aleksan

Slav ırkının mmfnatlerire 
ayir bir siyaset takip ettiği 
haP!olunduğunu ilfuı etti. 

Bir mtiddet sonra Bulga.ristan 
--rkanştı. 
~eksandr, alkışlarla Sofyııva 

· "idi. Yalmz Rusya çarı, pn .. n 
gelışini tasvip etmediği için 

!Jeksandr hükumeti yinr tcrket
mecburiyctiııde kaldı. :-.ı

Bulgarlar, çnn memnun <..t
n vazgeçerek Avusturyaya 

aşmıya karar verdi. 
esnada Bulgarisandn müt

bii.diseler vukua geldi. M.a· 
Drtst:an ordusunda zabit bulu· 

Ferdinand dö Koburg'un 
ıği csnasmda heyeti vUke-

reisliğinc getirilen lstambulof 
şiddetli tedbirlür nldı. Gazc

k kapan<lı, cezalar verdi. 

100 Peçeta 1%.98115 
100 ZloU 
100 Pcn1'fJ 

100 Ley -
100 D~u &I~ 

lOO ı·eıı sı.ıaııı 

ıoo ı.v~ Krona aı.oos 

100 Rahle 

Altm 23.S~ 
- Esham ye Tahvilat 

Ergani 200h 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: l 7 AKIT ltfatl,ııaSt 

Umum neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevcnqi"l 

~mema ve Tıyatroıar 
Şehir Tiyatrosu 

lepebafl Oram lallllUllda 
Akpm ıo.ao 

Meşaleler . . ,, 
IKtlılAI Cad4lml Aomedl k-..clıl 

Gündüz 14 tıe Çocuk Oyuna 
Ak!JUD '!O.SO da: 

Kiralık Odalar 
--o---

Beyoğlu Halk Sineması 
l\fatlne ll de, ~C<'.e 8 d•~. iki b llyl\k 

fi lm blrdoı: 1 - :,(',\hin Aıtk ı (TUrk. 
ç<ı !t3rkılı ), 2 - Kıı:ıl Dttııl!I07. 

r--;;ıan~uı Levazım amiriiğındın vırılen ı L harıcı askeri kıtaatt ııan ıarı 
350 ton sığır eti alınacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesi 15/3/941 gUnU saat 

lO da Lüleburga.zd:ı aırkeri ı;atın alm:ı komı.syonunda yapılacaktır. Beht'r 
kilosunun tnhrnin bedeli 35 kuru.,, ilk teminatı i375 liradır. Taliplerin belli 
vakitte komayona gelmeleri. {:!017 - l520) 

* * • 20,000 kilo sad yağı alnıacaktll'. Pazarlıkla ckslltmesl Edime.le Ha • 
koyde .Asltrrl satın alma komisyonunda yapılacakbr. Taliplerin ı i/3/941 
Pazartesi gUnU s:ıat ı::; de komıryona g<'lmelf.rl. Kati teminatı 5100 liradır. 
Yağlar ihalenin tebliğini müteakip 14 glin içlı::de gösterilecek mahalle ~cfa. 
ten teslim cdlleccktlr. (2009 - 14S7) 

4 • • 
100 adet kUçUk bakır kozan, 20 adet b!.ly\ik bakır kazan, 41'.iO adet bakır 

kara.vana, pazarlıkla 8.'.l.tın nlmıwaltttr. Kazanların yanlarına aft bakırlar. 
la kavarananın bakırları cllıC'tl c.skerlyeden verilecektir. lh::ılce! 6/3/94l 
Perşembe gilnU saat 15,30 da lzmir Lv . .Amirliği &-ıtın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamcsı komL!yonda görü!Ur H!.'pslnin tahmin tutarı 5565 
liradır. Takarı Ur edecek flat Uzcıindrn yUzde 15 kaU teminat almacnktır. 
lstcklilcrlıı kanuni tcmlnat \ 'e \'t>slkıı.lariyle belli vakitte komisyona gt:J. 
.mclcri. (2041 - 16 3) 

• ~ • 1 
16,000 kilo mahlCıt sadeyağı nlmacakbr. Pazarlıkla ekslltmc8l 10/3/041 

Pazartesi günü s:ıat 15 de l<::dirncdc Sanayi kışlaıımda satın alma komisyo· 
nunda ynpılacakt.r. Tahmin be<!<'IJ ı~. 25 hra, tC'minatı 2824 liradır. Evsaf 
ve ş:ırtnamcsl Lv. Amirliği satın alma komisyonunda da g8rü1Ur. Taliplerlıı 
belli \•akitte komisyona gelmeleri. -<2045 - 1687) 

• • • 
Beher kllosu 38 kuıııştan 38,000 kilo sıp;ır eti pazarlıklıı satm alınacak· 

tır. İhalesi 6/3/90 günU scat 1't de Hadımkôydc ruıkeı1 &ıtın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tutan 14,4'10 Ura., ilk teminatı 1083 liradır. Taliplerin 
belll vafdttc komisyona gelmeleri. (2037 - 1649) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 
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Ankara Jandarma Satın Alma Komiayonundan: 

Cin l ve l\Ukdan 

"5500., 
10.000 
ll .60C 
51.0<'~ 

17.000 
SS.000 
84.COO 

400.00fl 
(.i,000 

3,000 

ndct arka çantnııı 
adet battaniye 
ııdet ldllm 
met.re yataklık bez 
adet clunek torbası 
met.re kaputluk kumaş 
metre kışlık kumaş 
metre çam:ı§ır bezi 
palaska takımı ile 
adet tufck lmyı,ı 

Tahmin bedeli 
Lira 

85.750 
100.000 
4;),600 

22.9SO 
39.100 

125.400 
100.SQ<l 
IOS.000 

'53.000 

tık teminatı 
Lira Kuru 

2.681 2.j 

6.250 00 
3045 ()() 

l.721 25 
2.932 50 
7.520 00 
6.265 00 
6.650 00 

3.900 00 

F..kalltme Gün ~e Saati 

17.3.941 Pazartesi saat ll 
17.3.041 Pa.ıartes,t saat 16 
18.3.941 Salı saat 11 
18.3.941 Salı saat 16 
l93.9U Çarşamba saat l1 
1g,3 941 Çe.?'§Smbıı ııaat 16 
20.3.941 Perşembe saat 11 
20.3.94.l Perşembe saat 16 

21 S.941 Cuma saat 11 265 ~ 
~ 

Cinsleri ila mikd:ırlan tahmin hedC'li ve ilk tcmınatlıın yukarda yazılı malzeme hlzalannda yazıl~~ 
sa.ntıcrdc dolmz kapalı zarf ckslltmeeilc Ankarada komlsyonuınuT.tın bulunduğu mahalde alınacaktır. Zı' 
ter hlzslarında yazılı pam muknbllind"Ankanı J, Santm Alma ve İstanbul J.muayene koml.syonundan orPP' 
Yataklık bez §{lrtnamesi parasız alınır. tstclilllerin kanunı vcslkalarile teklif mektuplarmı eksiltme zaııt~78ı 
sa.at e vellne kadar komisyonumuza vermeleri. (1091 - 1 

VAK I T 
üıızetccıe çıkan DUtUn yazı ve 
reslmterin buku.ku mahtUZduı 

&BO NE rABU~E?il 

'1emJekel MemJeket 
t.cınde dışmcıa 

Aytık ~ 155 K.ı 
il aylık t60 '25 • 
8 ır.yWI t7C ISıll • 
1 )"llllll IJOO l 600 • 1 
'rarlte<Jen Balkan Blr!Jğl tçtn 

ayda otuz kuruş dU§11JUr, Posta 
olrllğlne girmlyen yerlere ayda 
vetmte oeşer kuruş zammediJJJ'. 

Abone kaydııı.ı bildiren ırı"ktuı: 
ve telgraf UcretlnJ abone parası. 
oın posta vcyo banka Ue youama 
l.lcretlnJ tdare t~endt Uzertne aın. 

l'llrldyenln beJ posta merkezlndt' 

VAKJ1"• aoooe 7autu. 
l\dretı deği§Urme UcretJ 25 Krt

ILA.N UllKETl.&KI 
nca.rct ua.nıarmuı sanum • ea ı 

tın sondan lUbareD l1AD saytaıa 
rmda ,O, ıç sayfalarda 60 ~ 
dördllDcU sayfada 1; tkUıCJ ff 
Uçllncüde 2; birınctcıe t; ba§Uk 
yanı kesmece 5 Uradıı. 

Büyük; çok oevam.ı.ı ıcuşeu 
renkli U!lıı verenlere ayrı ayn in· 
dlrmeıcr yapuır. Keaml llAnJ&ruı 
s:ınt1m satırı 00 kuraştuı. 

ncart Mahtyt:tte oırwyıuı 
Küeillı llAnlaı 

61? del& W; 1.1U cıııtam 00, Uç 
defası 66, dört defam 70 ve on 
aeıa.m t50 ıcuruştw. 

... ............................ ~ 
ZiRAA T BANKASI 

K.uruıu~ tarthı. 1888. - ::5emıayesı: 100,000,000 Türk J..iıt" 
Şube ve A1ans adedi: 265. 

Zırai '" ticari tıer nevı banka muameleleri. 
Para blrikttttnJPre ı8.HOO Ura lkranıJye .-ertyor. 

"' .-raat Bankasmda ırumbllralJ ve ihbarsız tuamıı be~Tl,_.,...dtl ~ 
CiO liram bulunanlara eenede 4 defa Ci'kilecek kur'a Ue sesi' 

ptAna ~öre tkramlye dağıtılacıı lttı:r. ,,,,. ti' 

Ve bir gün (1 95) 1starnbulof 
idam edildi. Fcrdinand, bü· 
oğlu veliaht prens Borisi or
s i.yinince vaftiz ettirdi. 

«18n, prensin vaftiz baba- ~ 

Ahırkapı ile Yenlkapı Odun iskelesi arasındaki Devlete alt arazlnlıı sahil 
kısmından iki sene müddetle sen vi asgari 400 ton Kum ve 200 ton Çakıl çı· 
karılması i5inin resmi nlsblst açık arttırmaya konulmuştur. Kumun beher 
tonunun resmi nlsblst 7 kuruş ve takılın 10 kuruş olup ilk teminat m1kdarı 
7 lira 20 kuru~tur. şartname Zabıt ve Muamelat M.UdUr!Uğll kalcmındc gö· ı 
rillebillr. İhale 20/3/90 Perşcm1" gUnU saat 14 de Daimi Encümende yapı. 
laca.ktır. Tallpler!n ilk t,.minııt makbuz veva mektu_pla.rlyle nuı~ gQnU mu- J 

1 ··-----.--. Ço:euk H ekimi 

ı aded l,000 1.1.rahll •.000 Un 100 S(led 50 UrsJ•• 6. ,.O ' 
' • 600 • ı.ooo .. 1%0 • •o • ;,,.. ' 
t • t50 • ı.000 • l80 • !I • 

Tarihin, bu hadiselerden son· 
vukuatı yakın tarihtir. Ba· 

20 nci asır tarihi neler 
..,.reci~ 

N. A. 11vven .111uıtt .. daimi rncUm~t!'1" hııhınnııılnn Ul\97) 

Ahmet Akkoyunlu 
l'akslm TaHınhane Pala8 No. 4 
l>u1.ardan maada be rgUn 88.ll. 15 
~ oııon ra. Tf>tf'fon 40127 

ıo • l OO • •.oocı • 
OIKK.AT: Heaaplarmdukı paralar Mr ac~ içinde SO tfrSd:eoee~ 

:ıtışmJyenJere lkraınlye çık ığl tak<1lrde % Z0 Cazlaıılyle 9'C tJ' 
Kur'&laı eenede • defa: l ı.wını J B1rincik4nun, ı Mart ~ 1 

tarllılerlnde cekUccektlr. 


