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Scfcrbrrlik h-a-ırlıkları yapıl.an Yugoslat•yada ask',Ctlcrin bir geçit resmi • • • 

i ki mUhim kararname neşredıl"yor Yuaoslavyada 

1 li ulgar standa r 
Komünistler 

tevkif 
edıliyor 

Alman kıtaları 

· işgale devam 
ediyor 
-0--

ingiliz Sefiri Baıvekile 

Bir nota 
verdi 

Almanva 
Sovyet tebliğine 

cevap verdi: 

Sovyetler 
Balkanlardaki Almaa 
siyasetini anlayamaz 
Berltn, & (A.ı\.) - Bir bUiwıl 

hablr Hldirlyor: 
Sovyet.er birliği hariciye haUc 

miae .. muavininin tx!yanatı, Ber 
bir ırığukluk tevlit etml§ ve ya 
gaze•{'(.Ucr Uzerlndc derin bir 
husule getirmiştir • 

Ream! Alman mahflllerl, d 
doğruya bu beyanat hakkında m 
·ea beyaıı etmemekte fakat y ııu. 
ciheti kaydUc tkWa eylem k 
" Balkanlarda Alman siyruıeU ,kf 
alpten mUlhcmdir ve bu prentıl 
cenu'Ja §ı.rklde yeni nizam ve 
reye 1'ar§ı harbın verdıği mccbu 
!erdir. 8ovyetler birliği bu ecoe 
anla)amaz ve kendi fikrini bıldi 
to SCTlıeBttlr. Alman siyaseti hlf 
tsbdu.ı~ tabi olamaz., 

Askeri Deniz nakil vasıtaıannm seyrıse ·
1 h~s~~~~u~~:'r feri Münakale Vekaletine geçiyor 

Belgrat, 5 (A .A.) - Alman 
kıtaları tren, kamyon, otobüs ve 
tayyarelerl\.. dalga halinde Bul· 
garistana girerek Yunan hudu
duna doğru ilerlemekte berde
vamdır. cenuba giden başlıca 
üc Bulgar yolunun kilometreler
ce tulda makineli malzeme ile 
örtülü olduğu bildirilmektedir. 
Tunanın öte kıyısında hazır bu
lunan 17 fırkadan en az beşi 
~imdi Bulgaristana girmiş bu· 
Junmaktadır. J unker 52 tayyare
leri mütemadiyen cenuba doğnı 
malzeme taşımakta, M~ 
chmitt 110 lar da cenup Bulga· 
ristanındaki y::ni ı.ıslerine yer~eş
mcktcdirler. 

Hitlerin Reisicumh 
muza gönderdiği me 

Amerikaca 
tefsir ediliyo 
Almanya 

davet edildi 
Bclgrad, 5 (A •• o\.) - Havas. 
Seferberlik halinde herkes n k ndi. 

sine tayın edilen yeri bilıncsl için, 1891 

den 191{1 a kadar doğumlu ihtiyat m· 
nıflnn bugünden itibaren ııubelerlnc 
mUracaat etmcğc davet cdllın~lcrdlr. 
Keyfiyet B lgı-adda duvar llfınlnriylo 
halka bildirilmiştir. Bu bir ec!erbcrllk 
tedbiri değlldlr. Mannıafib mcmlekc
Un her tarafınd bir çok lhtiyatlarm 
kJaa bar talim aıorm .c: l'ıiUl aıUnı altı
n~ al.mdtklari doğnıdur. 

---···---·····--·----·-... ---
Erdün Emirinin 

bir hitabesi 

Türk iyeye 
tecavüz 

Bütün şark alemini 
ayaklandıracaktır 

Kudüs Rad.)OSUndan: 

1'~rdlin Emirl Abdullah radyoda 
söylediği bır nutukta demiştir ki: 

- Türkler, Yakınş rkm bekçisi. 
dir. Türk!ycyc yapılacak ufak bir 
tecavtlz. bUtlln şark Alemlnl ayak· 

landrracaktır. 

2000 tondaa ıtzıa llaylt lstlbsa ıae 
iktısat Veklı.t ce mlsaade edilecek 

Linyit taharri ruhsatnamcsın<! m·1-
lik olanlar ~imdiye kadar 2000 
tondan fazla linyit çıkaramamak • 
tadrrlar. Bundan sonra lktısat V'e
kaletiniu izni~·ıe 2000 tondan fa1-
la istihsale müsaade ('dllcbi'c.:ı •k
tir. 

Ankara, 5 (Hu. .. usi) - Buglln
lC>rde iki mlihim kararname fle!i· 
redilmck üzrredir. Bunla.Man biri 
deniz nakil vasıtalarını aıa.ıcaaar 
etmektedir. Yeni knrarn:ı.m ile 
deniz nak·l vasıtala!'1nın ae~?
ferleri ve ücreUen tanzlpı -

ktcd"r. Hakiki v hUkmf r u a..-_.,._.P-'""_~~-:---~--

:"~~y~~n:n 7:: Moessıf bir ölOm 
Diyanet İ§leri reisini ıa makineli teknelerin memleket 

dahil ve haricinde seyrisef'erleri 
Milnakalat Velı:Aletine bırakılmak- kaybettik 
tadır Münakalit Vekaleti emrin- 1 
de ~acak bir komisyon bu işi .... ,-.,--... - ....... --.,~· • !f1f. 

1 tanzim ve idare edecektir. Vapur 

1 
kiralamak jstiyenleı- bu komls) o
na müracaat edeceklerdir. li>C 
tondan fazla deniz na.kil vasrtasınr 

hip olanlar armatörler birliğine 
;receklerdir. Birliğin bUtUn deni1 
vasıtaları bu komisyon emrind<' 
olacaktır. • 

Komisyon kiralanmak ıstcm 
1 nakil vasrtasınr tesbit edeceklır 

K"mül' nakliye Ucrctlorl evvclct. 
t~bit edilmişti. Ham madde için ftr 

ayrıca bir nakil tarifesi hazırlan 
mrstır. Bu suretle na':luıı:lan. 
yükscltimscinin önüne geçilmış 0 

maktadır. 
Diğer mühim kararname de 

memlekette lin~it istihsalini a~ı 
mak gayesini istihdaf etmelctedlı --

Sokaklara bnakılan çocuklar 
ölümden nasıl kurtarılabilir? 

Diyanet işleri Reisi 
merhum Rıfat Börek,çı 

Ankara, 5 ( A.A.) - Diyanet 
işleri reisi Rıfat Börekçi, bu al:
şam saat 19.10 da bir hastalık 
neticesi olarak veı ·tt ('tnı;"tir. 

çocuk Esirgeme sanuaa İstanbul mer
kezi ba basasta tetkikler yapıyor 

Çocıık Esirgeme Kururmt 

Reisicı·-hur İsmet lnönü, 
merhumun vefatmı öhE>nin"c 
başyaverleri Celal l"ner'i gön
dererek ailesine taziyetlerini bil
dirmişlerdir. 

ARNA ~UTLUKTA 
Yenı es r ~er 

ahndı 

Bir gemi torpillendi 

15 O O İtalyan 
asıteri bo uıdu 

Atına., 5 (A.A.) - Dlinı akljarn 
nearedilen 129 numaralı Yunan 
tebliği: 

Mesut netice veren merkez mm
takasmdaki mahalli harekat so
nunda kıtaatrmız bir tank tahrip 

Bulgar siyasetini takbih •.den 
Sovyet beyanatı Sofyada neşrc
Qi!memi§tlr. Fakat Bulgar ko
.Dlilnistleri bu l..~ ~ meıwııi 
iht iva eden Jrafrtları ~"de 
tevzi etmektedirler. Hidiae)c.· 
zuhuruna mani olmak U7.ere haf
ta tatilinde birçok komünistler 
hapse atılmıştır. Sofya hapisha
neleri şimdi hınca hınç doludur. 
Bulgaristanı kateden Alman 

(Devamı .f üncüde) 

Türkiyeden bitar.a 
istiyor 

N C\'york. 5 ( A.A. ) - M1li 
kil Frans z ajansının N evyork 
habil'.i Pcrtinaks diyor ki· 

ljltler, Tqitiye R lsJcuııall 
ln8GDne sa.Memtfl ~ta 
klyenln l»ltaraflrfnn tstem..aıı 
Öyle bir bitaraflık ki, TUrk 
liz ittifakmm feshini tauunm 
edecektir, Bunun sebebi ise 
ordusunun çok kuvvetli mil 
hatlarmda yer almış otmasıdrr. 

(Deva1"1t ~ tincf1dd 

Bayan Belkısın hatırat 
Ecnebi bir memlekette yapf mış bi 

hata Türkiyede tekraredılır m.? 
Bay Selami 1zzet bir halt.alık 

nı.>cmuada Bayan Belkise ait hatı
rat neşrine başl:unışl·. Bayan Bel
ıtlsin hatlratmı edebi bir çerçeve 

·inde neşretmenin ve bunu bir sa
nat esc·ri ola.-ak göstermenin doğ
ru olup olmadığı memleketin mil· 
nevverl<'r muhitinde mlinakaşalan 
mucin olurken buna ikinci bir me
sele katrlmrt1tır. Bu ikinci mesele
d('ı Bav Se>lami lıı:zP.tın yazılan a
nısında Ba van Belkisin vakti! 
Macııristanda kendisine (Atatürk 
kızı) sfüıU vererek reklam vaptrr
d ih znıınrnr un\ndrra"Ak satırlar 
bulunmasıdır. Ti:rk milleti için is· 
tiklalin b;r sembolü dcnH'k olan 

(Atatürk) adının hiç bir m 
bet ve alikasr olmadığı halde 
hangi bir kadm tarafından re 
vasıtası yapıldrğmm anlaşt 
elbete umumi bir teeMUrü m 
olacRktı. 

Bayan Belkis bunu hisseder 
mcz bir gazeteye müracaat e 
Selami izzetin yazısında görilJ 
ğil g1bi kendisinin (Atatürk 
lin\'anınr hic; bir zaman ben 
mediğini. bunun bir hadise do 
•ile ve yanlı<ı)·kla bir Macar 
tl~sinde ) aprlan neşriyattan 
... ,,~·.ır;.,i söyle:niştlr. 

Bu bayan ha.di"t'\ i "öyfe 
mcytn-: (Deuamı t 

Yeni tefrikamız 
PANiK 

Yit-minci asır harbinin( 
en kuvvetli eseridir l 

!~... .. j 

Fransa bozgunu esnasında Parl.ste 
bulun.ın Sorbon Edebiyat ve Felsefe 
mezunu genç cdlb Afi! Obay'm VAKiT 
için ıwzuladığ: bu tefrika, harbe ve 

Fransanm lnhllAllne dair yazılan eaer. 
terin en gUzcll ve en beyccanlısıdır. 
Size yalnız §U kadar söyllyellm. ki Uk 
tefrlk3.yı okuyanlar sonuna kadar de· 
vamlı bir merak ve heyecan içinde 
yap.yacaklardır. 

Çocuk Esirgeme Kurum_u !sbın
bul merkezi dün aylık ıçtımamr 
~.ıpmrslır. Bu içtimada iki ~~se;~ 
görülmüştür. Bunlardan bı;1 
martta Taksim belediye gazıno -

o··erı sunda verilecek ba.lodur. ıg 
de içtimai bir :rnescledir. Kurum, 
okaklara bırakılan gayıimeı,ru 
çocukların darillice.zeye girinceye 

kadar ölmelerinin önUnc geçmek 
istemektedir. Şehrin bir kaç ye
rinde bırakılma yeri açtla.ra.k gay
rimeşru çocukların burala~ bıra
kılması meselesi merkezce mcele
necc>k ve bu hususta bir proje ha
zırlanarak wnumt merkeze gönde· 
rilecektir. 

::::::~r~c ~~;ı;:~ d:u!~~ Yarın vereceğim ı tafsi:ah bekley:ni1 
160 ttalya.n esiri aldık. Külliyetli l ' • 

(D6vamı 4 üncüdt) 
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_R_ad_yo_b_az_aı_es_.ı 1 j-M anif atar acılar şirke!in·in 
Balkanlar4a ~~::::ı~:~Yu::::.; satış geri qarın açılıyor •aztvet mc bölgesinde kara ve AdriyaUkte '9: 

w . " denizden ltAlya ile Ar:navuUuktaıı ka.. h 
:rada yine ııaıya ııe. §Imaı<1e ,,. ftmaJ Mu telif manifatura 

Dünyanın buı&nktl ıılyaal m__,... 
... fO)lt'AJll': 

BuJı:ar hllkümctJ Alman askerleri· 
l&ID .Bıılaarlataııa a-1.rmelert.niJ:ı ısulhUıı 

koru:ımaımıa hizmet odoceğinc •. atfeL 
mlfU. Halbuki h&rp Balk&Jilara çok· 
tu rtrmıotlr: ltAly&n M!lrt oruıntn 
28 Birlı clte,rin geceıu Yunantstaruı 

Um tumu verdilcten aonra ••. Bulg'lr 
tlh t bu bale göN yiJ:ı I' ıt !1 

mas .. .ı ...ı • .ı .ı. c.ı Fultnt t.r.ı ı;abah 

verlleı:ı, mUhlm bir karar ifln veçh~ 
sini detıfUrınlıUr. 1nglllz elçl.ııt bu M· 

bah Bt;lgar roşvcklllne hllkümeUnin 
aalpı1atanıa alyut mtına1Cbatmı 

keırtiftnl blldJrmlıtır. Bu, harbin ba§. 
lulgıcı değilse de sonuncu merhaledir. 
Bulgar topraklan Alman askerlerine 
1ılr üs olduktan sonra İngilizler Bul· 
pt toı•raklannı da bombsrdım&n edc
'lılleceklt:rdJ r. 

Bar.in Buliari8t.anr iki maksaUa lf· 
l*1 ettiğini blldJrdJ: 

1 - Evvell yeni nlzanıı kurmak 

4 1 - Saniyen 1ngUt.enıye kartı har. 
ili ka&aınmak. ED dognı sebep btu. 
alncta.cllr ve doğrudur. Almanya ln· 
111'-~YP doğrudan doğruya hllcum 
etmek ceanrctini göateremem:ııUr. 

~et teb1!11ne gellnce bu, Bulgar 
1ı8kemctınln hareketini RÇikça :tılr 

tıllrbıhUr. Bulgar hariciye nazrrmm 
lll:Uumdan bahlıedillyor. Popo:un hM 

talık t.ahanCSSyle vıyanaya gitmeme. 
,. ve hı. BUrcUo OçtızıO pak2. g1rt,ı 
lllln'•maması nazan dikkati celbet. 

miftl. SovyeUerln açıkça Bulgartata. 
aa k-şı cephe almalan tlZerinc Popo 
M mnkll iktidardan çekilmesi bir 

kılt olabilir, Bulgar-yırın Alman 
ukerlerl arutnda ı;;arpl§Jllalar olması 
da Bulgnrlarm işgali memnunlyeUe 
~ etmediklerini göetermektedir. 

BERLtN SOVl"t.."T TEBLlGUıi1 
&0G UK KARŞILA.QI · 

BerliD. SovyeUerln Bulgaristan hak· 
.laDdak1 tebll#lnl aoğuk k&rJJ!Amıtlır. 
Dtg'er taraftan Alman paytitabtmda 

Dllfl'Odilen bir tebliğde YunanlataDm 
1 tn,iltere t.aratmdan bir U• olarak 
lmllanılmasmm il1 kaı,ıl&nmadıtı 

doğusunda Macaristan u~. doğudA Ro· Muıa·ıedeye fesat eşl"Ul burada ucuza 
:manya ve Bulgarlstanla hemhuduttur. J aab}acak 

:1s::~:ı!:°'::lh::!ev
1

: karıştıranlar tevkif 
A!manyaya ya?ıla

cak ihracat 
mekUr. Ancak YuJOlil&V)ımm hudut. 

ıaruıın emnlycUnl müda!n.aysı azm~t edı· ı dı 
ıni~ oldı.;ğu ~len baberlerdan anlS§ıl. 
mıı.kuıdır. Yugof:l&vyada 28 Rmrf allAb 
altma ıııuımak üzere hazırlığa dnve· 

!!ilmi tir. 

Büyük harpte vatanlannı kahra 
manca mlldafaa etmıo olan Sırplarm 
bu azmini alkışlamamak mClmkün de. 
~lldlr. 1"ugcWa.v genel kurmavınm bu 
\'aziyct karpamds ukerf uırtıbatı a· 
lacağın:ı ~Upbc yoktur. Yu1;oıılavyo 

Alman \"C lt.alyllll tnarruzunıı nınruz 
kalabll.fr Bu t&lcdırde yapaesl{ bar('. 
kc~ amzi fcdakArlığı surcıtiylr cenup 
ta bir mukavemet hattı teslıı etmek 
olabll!r 

AKDENIZDE AUJ-'N 
HA\':\ C~IZHI 

Akd~nir:de Alman bava bırllkleri Ü.; 

yerda Uıı kurmuşlardır: 

1 - Slcilyeda: lluradan kalkan 
tayyareler Maltayı bombalamaktndır 

2 -- Tr.ı blus;ıırptc. Buradan kal. 
kan tayyareler de Tobrulda di~cr Af 
rika üslcrınc nkın yapmakUJdrr 

Mustafa Bora ve Mehmet Tok· 
s::ıl adında lki fırıncı, dUn sa.hah 
t.ı ;uncil icra dnlrt-lnde bir muza. 
yedeye fesat karışurırkcn cllrmU 
meşhut halinde yakalanmI§lardır. 

Maznunlardan Mu~tafa Bora, 
6800 liralık bir borca mukabJl 5 , 
bin liraya satılığa çlkanlan bir 
t.ı.hın fübrlkasm:n mUzaycdcsinc 
l.şlirıık eden Anargiros :ıdında b!- I 
rısine yaklnşmqı ve: 

"- 300 lira vcrinıen mfiz<l.yC'. 
deye iştirak etmem!,, demİftlr. 

Anargiros kabÜI eder görlln· 
mü§, nncak daha C'7'"C1 milddcıu. 
mı:millğo haber ,•ererek hlr cUr 
mü mt5hut tertjp cttinnlş..ir. 

Anargtros, Mustafa Boranın or
tağı Mehmet Toksa.le 100 lfra ve 
rlrken yakalanını tır. 

Bundan BOnra cilrmil mc but as 
llye srklrlnef cor.a mahkomcslnr 
vcril(>n her iki suqlu da tevkif o
lunmuştur. 

S - l2 adada. Buradaki tayyareler 
de Sll'""Y!!C bomba atmakt.adır. ı'Uıoak 
bu tayyarelerin deniz nakliyatına BCk. 
te vereceği 11Clphelldlr. 

Yabancı memlaxe!
lere travers 

Maltadaasker ihracına müsaade 
toplanıyor edilecek 

142 aenedir müdafaaya 
lüzum görmiyen ıehir 

Ellerinde mal bulunan
lar beyanname 

verecekler 
Anknr:ı, 6 (.\.A.) - Ticaret vckt.· 

lcUnden tebliğ edllmi,tlr: 

Şehrimizdeki manifaturac1lar
dan bazdan, manifaturacılar 
bırllğinden ba.'ka bir 00 manifa- Bazı maddelerin tevzi t 
tun.cılar fthallt şirketi kurm~ listeai tanzim edildi 
lardır. Bu §lrketin vazifesi, ithal Alms.nyay& ihraç edilec~k bır 
edilectk veya hic~~darlar elinde 1 k mevzuatı b&ricındekl malların 
bulunacak mallarm mut:ıva.sstt· tevziat:J itin, <Em, mmt.:ıka ticaret 
lara, ikinci veya. ilçüncil eUere uıUdU.rlilğ'Jnde bir toplantı yap.mı" 
ihtiyaç hissedilmeden dcfnıdan tır. Topb.ntld:L tnvztat listesi tes
d ı bit edilml§ ve tasdik edilmek tize· 
oğruya hıılkn satmakbr. Eöy c re tıca.t't vckllet ne ondP.rllrnış 

Ukle, halkın, ıhtıyacı olan r.uh- tir. Bu m:ıllu, tu~yeınl, b lmumu, 
telif manifatura cşynsmı mum- VC! kuz:.ı dPt l$idiı. Malfun olduffeu 
kUn olduğu kad:ır l cuza temin 1 uzere hu mnJlan Mtıuılarn hl'r 
etmesı mUmkl\n olacaktır. ~ir ban{:i bir (hlrll i) yoktur. Toplan. 
ket ile birli~-in faaliyet sahala.Tı by:ı, mıntska tic:ır t müdilrU Sn.il 
ayrı ayrı olacaktır. Birlik doğru n.auf ~arper riyaset etml(itlr. 
dan doğruya ithalô.t ile mc~ıl H:Jb r aldrf,"lmız:ı gorc şObrimlz
olacak. şiıket ise perakend~ s:ı· de bulunan Yasen l!imll blr Al
tıslarda bulun&('.a.ktır. Bu sııtrı:ı- ma.u Ut>.aret mUm S!!ili. slüadllrla· 
lann kolaylıkla y.ıpılnbilınesi n zl~o.ret ederek movzuu bnhiıı 

. ~in ~:rket, Yeni Postnhaım civa- malların bir on 8nce Almnnyayn 
rmda Yeni Ynlidc hamnm birin U111ıcmı stemişUr. 
"i katmcla bir de b~'ro kirnlam ,. 
tır. Satıe yeri buram ok· 
caktır. Büro y-cirn: me~simle .... 
"llacekhr. 

F'ırınların tefti~ine 
devam ediliyor 

Fmnlann tc!Uvlne devam cdllmrl<· 
t.edJr. Dün ynpılau Wtlşlerdc ekn:ıeı·. 

ıerln normal oJara.k c;ıkııuıkta olt!uğu 
,orUlmU~lilr. 

Dığu taraftan frlllltala, ~klnck, 

çavdar, pide vo aiın!ttcn maada dlter 
.mlu gıda maddcieri yapa.tılar mu· 
G&kk&k sure~to ekstra ekstre. un kul. 
.anacaklardır. 

.Muhtell! un nllmwıelerlnden alman 
16 c;uvaı unun Gıı.l&tad& b1r !Uuıda 
dUıı ak.şam tetrtHıest ynpılmııtır. Bu 
tectilbcıcrtn neticelerine alt raporlar 
buiful vertıccelctlr. 

--0-

y eni talim terbiye 
azalan 

Dahilh.,e Vekiliuin 
tetk: cleri 

Şehr'mrade bulunan D'iı.hiliye 
Vekili Faik Öztrak, tetkiklerine 
de\'tUll et.mckt0 dir. DUn ::ıabah em· 
niyet mUdUrIUğUndc meggul ol. 
muş, öğle yr.mcğlni v&li konağtn
da yemiştir. Öğleden sonra da br>. 
ledlyevf' "Clerelt vali tlC' göıil~miİ" 
ve teftiş heyeti r<'islni ele knbul 
"dnrek göı1iaznUşWr. 

--o-
Dünkü ihracabmız 

450 bin lira 
Dünkfi ihracatın yekünu 4.50 biu 

liradır. Almanyaya hurda tnetr, İs· 
veçe koyun deri!\, Amelikaya av 
derl~i. FilisUne Uker<la, Holanda 
ya kuru ilzllm, ttalyaya yumurta, 
balık, Roman~·.,ya zeytin, bilinu
mu, Yugoslavyaya ketentohumu 
satılmıştır. 

--0-

'Hataya giden talebeler 

T ariht"en: 

ingıUera va 
Yunan stan 

Dün. yakın tarihte Rlll 
man ııilfu&UDUD Bull · 
nasıl çarpıştığlJlJ uıuD 
da hillasa etmişti~· .~ ... 
ınan nUfuzu Ywıanıi~ 
istıyor. ı'ftl 

TarUıin ne garip cI dt 
dır, kı Yunan ıstıkift.lin 
gutere ıJc Almanya ikl 
be tutmuşlardı. Ingil~ 
nıstanın istiltiali ıçın ııft1!'. 
onmıınu ortaya koyftl i 
niv1.n adalarının baın;: ... 
re;, dcnıyordu. 1ngil~-. 
de aynı tarihi işi y:ıpıro' 

• • • 1 
Yunanı truıa g tiriltll 

1 

Oton adlı bir Alm:ın ve 
ti. Oton devri, Yunanı 
zulüm ve isttbdat cte"rıtt 

İ-6te tariht n birkaç to 
.. Oton Alman ve kt ııt' 

~\lnu unutnı dt. 'fillkUurt 
siye usuliyle idarei uınd,,J.'f 
dı. SiYfi$i h3vntı orlt> •9 
nanhla:rm ecnebilere 1ı 
sumetlen ile b:ışlııdt· Jtfl 
niforması ile t~kıl cdı , 11 
dud:ı hizmet eden yuıı 
karvalarmm hoşnuısuı 
Yunanıstnnda d vı-t~n 

kurulduğu \"ak1t k1-alllr-tiı 
latı için lüzumlu P~rıı 
Fransa ve Rnsva tar S" 
Ca.let altına ~mmıştı. 
60 milyon frank tuttıY 

Bu kısa tarih nctl!11'1,r 
yor, kı zaman, hid1~ıJ 
haline ~ldiği vakıt t3t1 
n tekrarlıyor. 

Bayan Belk1 

hatıratı 
(Baş tcıı-c.:ft l 

blldirllınekt.edlr. .Bu da Yunaııiltana 
karJı h~ ihtardır. Yruıi Yunanistan 
İJl&llteıe .Ue mUnaaebalmı kesme7.Be 
Aımanya Yunanı.atana taarruza seçe
eek drmektir. 

tNGlLTF&EYE '11 ARDIM 
LAY:IHASI 

Alnerıkada 1ngiltereye yardım lAyt.' 
bUı t.u hafta flyan mecllslnln tasdi· 

l .ktııden geı;ecctc benziyor. Cumartesi 
pll l!çUııctl hafta tam&mlanıyor. 

.l7BD Mccllalnde 96 A.za vardır. Bun. 

Jaruı :;2 Bi 1Ayiha lehinde tty verecek 
lerlnl N-yll.Il ctmlıılcrdir. Ekıı!Uyet f!le 

bülzak<'rcleri uzatmak lBtemı-ktedlr. 
lluh&lU Ayan Aza.ar ellerine birer ki. 
tap r..iarak kUrsldc okuyacaklarını 

bOdirmi:lcrdir. 

lılallo, 5 (A.A..) - Mecburi 
8.llkerlik hizmeti plfını muci
bince kur'a erlerinin silih altı· 
na çağn]masma bugiln başlan· 
mıgtır. llk ka.yrt muamelesi 
Birkirkara şehrinde ~pılını~ 
ve burada müracaat eden 
gençlerden :mürekkep bir grup 
askerlik hizmetine başlamıştır. 
Bu Ş!UPtan yalnız nltı ki§i as
kerliğe elverişsiz çıkmt~r. 

Birklrkara şehri Nl'lpolec. ı 
Benaparte'a karşı 1199 sen~ 
Hinde lngilu bayrağı çeken ij{ 
Malta şehridir. O taribtenbi. i 
ilk defa olarak bugün Maltalı
Jar adalarmı müdafaa için as
kere çağnlmaktadırlar. 

Ellerinde, dlgcr maddeler meyanın 
da he?' nevi ken:.'Stelcrln do ihracını 

mcdcn 2/11869 sayılı kıı.ranamcııln 

ne,rcdilQlgi 8.9.)930 ta.rlblnden cvve. 
izhar edilip de cvsatmm vf)y<ı tiyatı. 

nnı uygun olmaması bakımından dev 
ıet dcvalr!ncc mubayaa cdllcmlyeocğ 
anla§Il.mI§ bulunan normıı.J ııoydak 

traversler mevcut olup da bunları ya 
bancı memleketlere lhraı: etmek isti. 
yerılerin, bu talepleri tetkik dllebll 
mck üre.re, bu nevi mallann aercd~ 

bulun~uklannı ve mlktarlannl lf be 
tebliğ tıırih1nden iUbareıı OD 'f sflııO 
içinde mahallin eıı bQytık mQlldye a· 
mirine blldlrmelert ve: 

Maarif v killJ#i ncıırlyat tŞlcri rnu. 
tttlı11 l•rr.fk Rc§it. 'UnaLlı, İzmir lıılaar1l 
mUdü..--0 Halit Ziya Kalk&nemm m\lrı· 
tta1 bulunan tallm terbiye Azal:J<larrna 
ve otta tıedrlsat. umum müd11rill6Q ıu. 
oe mUdürlllgUne de Ankara liscal ıi• 
ya.ziye bgretmeni FaJk Sayran tayin 

edil~lerdlr. 

Bir yankeaici 
mahkUm oldu 

döndü 
\. , - .. , 

- Ben Atn~U:-:t ıuzJ ttJ 
tede kendimi TCk!Arn t 
Bilakis btr ~aztenln s..#Jl 
tarzda bahSettiğini öı;.ı-~ 
nun t.athfhlni derhR! l , 
ka ş5ylcı cc~cynn cuniı;~· 
yannya. yilz k'lomercı ın 

Sömestr ta\Ui mfuıascbcllyle Hatay 
tetkik gcznerine giden Prolosl>r Arke
oloji talebeleri dönmU~lerdlr. Tetkik· 
len nctlooatnde bunda tarih! kıymeti 
haiz birçok mozayıklarm bulunduğu. 

nu ~lldlrml§lerdlr. 

t otoınobil kazası geriırnJ# 
ha taneye naklettJkl€'11 

tomobilde kalan ça:ıtnJ11l 
kmıı tetkik eden pollJ 
tumaa ve nUfus tezkt'rtbfd 
malpaş.ı.) adını görunce 

111 
Mustafn Kemal PaEJl) ıı retll 
mıs vo nıporunu bu fiil u 
ğt için caz 'tclere de b e'1 
sks tln1§. l in gaıibl )l;nıı 
meli Hakfk'ıtE'n AtatUr 

Ha!nyal yapıldığı takdirde birçok 
s:uuı't estırleri elde edileblloccıt bıldı· 

rllm1'Jtlr 

Zl otomobıi ka:t'lSı 1 _,, 
Zunnı lle sefnı ethnDI'~ -"~ 
c:uıt cıt:mfe ve rnbn'll tb u• 
zi!·o telgrafı ç ... kme' i ıt 

.Kanunun mUataccllyetlc kabulQ fçln 
at mf'mleket ekacrfyet temi.Dl icap 
etmcktedir. lııte bu lki memleket ek· 

• ..ı,eti de temin edllemem13ur. 

AL"IWA~,..ı\.R BALKANLARDA 
IFE'&ELERDEN GEÇEBtLtmıın !-

.Almanlarm Balkanlarda y&J>'le&lda
n muhtemel harekeUcrln başında 

~anlar vadtslrıden SclAnlğe inmek o
lablllr Bu yoldan Yunaolstana yapı. 
Jılak bir tııarnızda moUSrlU kuvvetler 
fabuk netice alablllrler. Vardar vadi· 
.. De Yugoıılavyanm askerl Yt\~yetl 
.at.kadardır. Bulgarlstanm i§gallnden 

İngiliz krah 
ilk defa resmen General 

de Colüd kabul etti 
Londra, 5 ( A.A.) - Eitr 

Fransız kuwetleri kumandanı 
General dö Gol diln Buking· 
bam sarayında kral tarafından 
ka.bul edilmiştir. General bir
kaç ay evvel, kral hUr Fran.. .z 
kuvvetlttini teftiş ettiği mr®a 
kendisi ile görilşmüş ise de res
men ilk defa ola:d: hükümdar 
tara!mdan kabul edilmektedir. 

Kral B. Çörçll ile Birleşik • • 
merika Devletleri Reisi Rt -· 
veltin hmnı.c;i mUmessili Alba.v 
Donavan'ı da ka1m1 etmiştir. 

ı - Jılevzuutıaha rnaDaruı 8.9.193!. 
tariblDdeD evvel hazırlanmııı oldufu 
na dair Ziraat vcklleUnden, 

2 - Traverelerln mUbayauma lm 
dn gllrtllmcdlğlne dair devlet dtmılr 
yollarmdaD. 

3 - Mal\arm maden direli olarak 
Yeya l>afk.a bir maksatla kullanılamı 
yacafma dair lktmat veklletlnden, 
alacaltlan wslkalan talepnaınttlerlnt 

ekltr.srek Ucaret Teklletlne mııraoaaı 
lan lüzumu bidJrllllr. 

Bir eroinci yakalandı 
Unkııpa.nında Yunus Sinan soka· 

ğmda 3 numaralı evde otunuı Mehmet 
GUIUıı eroin sattığı haber AlmmJ§, 
yakalanarak ilzerl aranmı§l.lr. 

Aramn. neUceslnde Mehmedln üze. 
rlnden bir paket erol.nle uo!D buJae· 
mrş bir Ç(>k kAğıt çıkmqıtrr. 

Niyazi Darılmaz ndmda bir M· 

bıkalı, dün Tahtak:. l('dO birisinin 
cebinden para çnnwını t'alark(ln 
cilrmil meşhut halinde yakalarmış, 
blrlncl sulh ceza mahkemesine ve· 
rilmJrur. Mahkeme Nlyui Danl· 
mazı 3 ay 26 gUn hapis c~ıunn 
çarptmıuştır. 

---<>--

Tavuklar gıdaklaymca .. 
Dtlu sabah, Balnrk6ya bağlr An· 

barlılı:öy clvanndan gcçon .Ay~e 
ile Fatma admda iki çingene ka
dını, çayırdan birer ta\'uk çalarrk 
heybelerine koymuşlar, raı:at yol
da tavuklar gıd:ıklaymcn köylüler 
tarafından yakalanmışlardır. 

Tavuk bıraızı kıptl kadmları ak
şam üzeri nrlliy<.>yc verilmi~lrrdir. 

-0--

Ekrcm Tur İyilesti 
Bir avdanberi böbrcklorinden 

rıı.h!l.t~tz 'bulunan Beyoğlu halkcvl 
rcU:i ve bclediyo dn'mi encOmenl 
azasından F.Jcrcın Tur iadei afiyol 
etmiş, diin s.thhat yurdundan çık
mıştır. Ekrem Tur bir knç gUne 
kadar vazifesine devama. başhya
cakt·r. Ekrem Tur'a. geçmls otaun 
deriz. 

-0---

1 ki çocuk yaralandı 
Şoför Ömcriıı idaresindeki 1~ 

numarnı otomobtı dUn K5nrli U!:e
rindo 1 O y~mda Snit ÖzgUM. 
şoför Mustafanm ldareslnd .. ki 
'42$4 nuraara.lı otomohtl ~yo~lu 
cadc.cıindo 11 ynsmda Aydına çarp
ınrs. ynrnlrunıı;lardrr. 

Çocukltı:r tedavi altına alınmış, 
su<-111 ı:n'PrlPr vııvc.lıurn•utıtTl'. 

x' 

Vencdik elçi.si, .sekiz hin duka değerinde kıymetli 

mut'evherat ile mütcaddld libaslar getirmiş, Raı:ozalı
Jarla Moldııvyalılar ve Ulah VOY"'Oda.ıu da müteaddid, 
asma saatler, gümüş kupalar ve kıymetli lrumaolar tak· 
dJm etıni,'jlerdi. 

OOğün eğlencelerine artık iyiden iyiye hm vc. 

rilmi§ti. GUndila akpma kadar devam eden canba.z. 
lıokkabaz gibi dOnyanın her tarafından dilğfin için ge
tirilmiş hUner sahiplerinin halkı hayrete dügUren ma
rifetleri temqasindan sonra geceleri de geç vakiUe"re 
kadar at~ oyuıılan ile halk eğlendiriliyordu. 

. --,.-ÔÇô NCCJ l 
duflanfrtt?hm«lin 
St1nn;!Ç}~ğ~na .i 

ştlik xnlltea.ddld ve n1uazum sofralarda mUt nevvi ye

meklerle ve buzlu eeı'bctlcrle yeı-. yer ağırianmı(jtı, 
Gerek bu ziyafetle. gc rck bunu takib <'dm diğer 

ıiyafeUerde tıadi61Lbm hazır bulunmayıe~a bazı mU· 
verrlhlerlmiz dikkat et.mi~ ve Kanuni Sultan SU!eyma• 
nm bu gibi ziyafetlerde bulunur idiğinl kaydetmııtlr: 

fll.hakfka Kanuni Sultan SUleyman, k~ndi saltanatı ~ 
manmdald bu Sibi bir ka.ç bUyUk dllfUıı ziyafeUerlndc 
bulunm~ ve ayn bir flôfrada tek baema davotlllerlle 
Lir nrada yemek yenuş olduğu halde ÜçtlncU Murndm 
her ziyafetinde pad~hr ttmsllcn dalına sadrazam SJ. 

nan Paea bulunmu~-ur. 

Osmanlılarca eslddenberi gece şenliklerinde ateş 

o;yunlar:nda.n gen~ mikyasta istifade edilirdi. Jo~ bıuıit 

kay dUğUnlerlnde ve klSy eğlentilerinde bile bilyük 
ml'Jf'alelerle meydanlar aydınlatılır ve bu muauam alev· 
Jer etrnfmda oyunlar t.ertib edilirdi. Bu rağbet 88ika
alle türlü türlü fişekler, maytablar ve çarhıfoleklcr yap· 
ma !§1 Adeta ayn bir sanat halini almış, bununla gt>c:I 

m. para knzanTl' ustalar çoğnlmıştI. 

Bu dllğünde hemen her gece bunların o vakta kıı. 

dar gört11memlı, rengarenk şekill<'ri ile halk yer yer 

tllencllrilınlş olduğu gibi haziranın yedinci gecesi az. 

- Mttaell t'9 "'8Mell Mr eğlence olmak üzere ayı, 
Jr8pet Te tilki gıöi bir çok hayvanlnrm kuyruklannn 
maytab, f!ş~ ve ı;arh-ff'lt'k ,;hi alev fıı,kmı.rak ''Man 

- 10 -
rek hayvanlar meydana snlıverUm~ti. Kuyruğunda 

çarhıfelck döndüğünü ve yahut fişek patlndrğını göre
l"C'k noyc uğradığını bilemiycn ve korku ile ft.deta yanar 
bir bela halinde her tara!R. saldrran hay\"anlnrm sey
rinden halk kütleleri aras:nd:ı bunların uyandırdığı 
azim heyecanlardan ve kcı(ltı!'lmala.rdan -yfıksekçe ma· 
hallerdf' buhınnb da tPhlikeden masun bir hald(>- bu 
manzarayı tf'm:ışo. cdf'nll'lr d<' zM:idyıtb olmue'!ardı. 

Hn?:ir:ınm sekfainci günü orduyu taltif mahiyetindl' 
oinr k vıizcri tH\} Icrb •vler:lnc, d"yan ebllne vo başta 
y<'niAerl ağast Ferhad A ~fa oldu~ halde yeniçeri yUk

srk zabfUı>rine "flacticınh tarn!rndan gayet mUkellef bft 

zh·afC't verllml!IU. 

O gUn İbrahim Paşa sanı.yı pndlşahm mlsafirlertle 

Bu ılyıı.felın verUdlğl gUn eolek. peyk, baltaN, ti. 
rendaz gibi padfşahm hasr.a ulterl a.rawda ok atma 
mUsabakam yıı.pılmı ve hflrhangf bir z-rhı ve muhar~ 
belf"rde bneıa givllen ve mlğfcr d('ni!()n rrıad~nt serpu
ım ok ne delmek hutıueundıı yfiktıl'k kabiliyet göste

r<'nlerr> mllktifıı tlar vcrilml~tir. 

Huirruım dokuzunda tC'kmlJ tılt:'ma:--a büyük bir %1· 
ya.Cet vPr'Jmietl. Sadmzamm ~in° padlşaht tenısnen 

ri~·asat etti~! hu :ı:lyaCettA baştn şeyhülislam Maliıl zade 

~tpntÜ oMulhı halde padl~A.lım hocMr Huan Can zade 
M<"!vlll.n§. S.ı.dP-dd1n va bugUn 1Qln çağtrilan Rum!'ll '"(' 

Anadolu kadıaskerlerl Bostan nde ve Çivi zade Ert;e. 
diler ve bunlım takiben de kadılar, na!blcr, müderrm 
to.- bacalar 

n\ı bild rmış. "'" 
Ben gazeteleri oku)'ll ) 

bir- lltibnsı önlemek ,., 
tashih etmC'k için acele t 
sarıldrm. O zaman l'~ (l.S 
B <>hiç B...:ydL Şimd ki 
elçimiz. KenuilerindCtl " 
zcltmelcrlni rica et.tlııl· 
"'nzetPlori haberdar c~ 
etmedim. Nelekiın s fit• r'il 
60N11 tele-fonla benı ~ 
leyi hallett.iğinl söylcJJ1e 
da bulundu.,, ~ 

Bayan B<'lltisin bu S 
do~ru olabıUr. Ynhut tlt 
z etin ya.;;ı sm da.ki <}. ııtıl 
Bl"lkis) adının efldi.rı Jıil 
uyandırdığı tces .. Urü ~ 
sonra vaılyeU kurta~b·rl 
lunmucı bir tevil t 1 
ınUmkUndilr lcap ederi ,e 
kikatlni tevsik cdoce1' d 
sefiri Bny Behicln ~~ 

Fakat Da\"an BPlJc ~ 
hakikaten doğru iSC· 1'tll' 
türk km Belkis) adı va 
bi bir mcmlckctto ~~)il' 
nın meydana gctitaır 11 ~ 
hk eseri ise aynı hau> 1 
do Türkiyedo Tüı k ~ -
tekrar edildi/;rinl anını;: ,S 
dı.:ğildir; bu TUrkiY_.,111p 
Belkis tlc Atatürk aT!l""~ 
mllnuebet buhınnısd 
bilir. 

ingiHı 
gazeteıer 

Sayfalarını asal 
"""' Va~lngton, 5 ( ,t\.> 

ajan~dan: 

lsvlçre matbuatınnı 1 
habirlerl, tngfllz gaıf\~ 
kında sııhüeleri mı"ktıl .,e 
a:r:altac:ıklaı mı ha.bet 
dlrler. GazAteler, altı 
rak haftada ancak b: t 
§1r t"dect"klerdJr. Piı:; 
dörder sahife oıarak 
dır.. 
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Gumrükla;deki ıırıp dlfladüçi : Şehir Hab'erieri 

Kurnaz 
.A 

musevı 

Arka cebinden paraiarını çalan 
yankesiciyi nasıl yakalattı 

\ 

Cici Celal adında bir sabıkulı 1 Biraz sonra Cici Celal hi<' b•ı 
ge;çen1erde. bir tranwayda .Be.n· ~eyin f8:1'kmda olmadan_ b,ınka· 
zayo adında bh· musevjnin arka ra gelmış ve yarım 10 lırayr 5 
cehindeki paralan cebini jiletle 1 liraya değişlirmek isterken yn· 
keserek çlmış, ancak para deste· kalanmı.ştır. 
sinden bir 10 Jiralığm ynrısı kc· Dün cürmü mel;jhut dördüncü 

sahipsiz kah veler T .. - . t 
1
. h . 

Ticaret Vekaleti tara· e_rcumenın a 1 81Zligv İ 
f mdan ithal edilecek 
Gümrüklerde halen 2200 kilo 

~:ı ııpsiz kahve vardır. Sahipsiz 
m !ın gümriik idarcsinct' satıh. 
ğa çıkarıldığı malfımdur. Güm. 

1 
rükler başmüdürlüğii, bu kall\'e. 
!erin de müzayedeye cık:ırrlrna. 
sına kanır vermiştir. Lakın Tica 
ret Vekaleti. elde mevcut bir ka. 
rarnameye tevfikan bıı sahip~iz 
kahvelere el koymak snlii.hiyeti. 
ni ileri sürerek m~za;rcdenm ;.-a. 
pılmamasını istcmıştır. 

:\e rı~at kongılsındPn c:ne>I, memlck('ttc <illb'lJU' , k r 
heH!Sr> b;:ığıı bıı teıcümc tistemi ,·nrdı. Bizde tli.bil nn"'. ' c 
'" yakı~Jıg sahıbı dC'ğillerJJr. Kıtal) n kı)m tı hnkkı"ld~ogu, f er. 
.. u~usi ">lr <.JU imus ö.rusıl kull •nnıaıl-ır Ya n'n "h' r,' '' ı. 1"(' 

b · • ı;O r' ı .. , 1!1 
uan undan ,sıtmiclcı , vahut frl.IHH ııı:ııllarının ustlınct kl ı ~.-
:;a~ ısı~d.an ılhrun almışlardır. Bnzı b:ızı cb tC'~ilmP Pdtıı•n .•ın· 
mı~ bır nd ım olusu. onl:ıı ı Sf:'rmavf' h:ırcnmak fedak ı·. , 
ı ukh:.ı. , "U· 

~r~rı) at kongre ~. •nı tercume ı ın csnsh oır rel t.Le.Jl 

·ermek, dııım!z: c~vıılecek c•serleriıı c<'t\" ı.cnm )apmak h oun. 
~ 3 R Jlt"3Prlerını ku ttiplınnt krimızdc topla }'8n hımmı:tl('rc l 
.nıık kararında ıdı. 

silerek cebinde knlmn;tır. asliye ceza mcıhkenıesi tarafın· 
Biraz ~onra eve gidince işin dan tevkif olunan Cici Celalin. 

farkına varan Benzavo vardım Osman adında birisinin Jc aynı 
10 lirahklann ~fcrkC'.z.Bnnkasm- ~ekilde cebini jiletle keserek ı 1-

ca 5 liraya değişti rildi~ini bildi· ;asın ı ı:;aldığr ve , .. ıntRsmdaki 
ği için sabah lc>yin banka acılma· evrakı hir paket yaparak Kum· 
dan ko~nıw= \'e vazi·,.~t.i bildire· kanı postahane:->inc ııttığı aıılu· ı 
n'k böyle birisi <>eFıı~·c \'ak:ılırn- sılmrştl?'. ,,.. .. 
musını söylemi~tir. 1 

Bugiinlerdc \'apılmasm3 karat 
verılen müzayededen vaz geçit 
miştir. Bu malların. Ticaret Ve. 
kaleti tarafından ithal cclih'Peği 
anlaşılmaktadır. • 

Mısır çarrıs!nın 1 

istimlaki yüzünden ı 

. l<~akat ı:=u ltrciımc: ı~ınuı, oıı ta!ıh.~ızligl ,·aı. !\IC'. P 

doı t b::ıcı mamur bir olc;unlukl· kuş:ltıldıgt znn'an. h"lrp 
h_ız!yı:ı pa.tlad.ı. Kağıt o:ıhranı ba ladı, E.skıdt.n .} 11 mı otu~ 
dızı11P. h.ısıln.b,l<'rı bir forma, birdc>nbire ikı, üc; kat paha 

. Ph·asndn fıyatr, d(ğeıi artmayan sey, ~nlnız muharıi 111 Of. 

~ıd~r. ~nlar: :rınc en gPnış günlC>ı in ı;ıska fiynti) le- goz nuru , ruu: 
.C'rı. dökmC'~c d_e hn~ırdırlnr. 1-'~at bu cömertlik vP na.c;ıl s;,ylı. 

\ eyım, bu zeka ve ısı ıdnt dampmgi, dC' umul"" n"tı'cl'\ , . El' . d ih • , ~· '- ı \ rn ,. 
~ or. J ınız " c anın tanıdıgı bir eserle d<' bu hn~ct 1 t • ı ı •• ı 
1mzurıma. gıts("nız. onları tatsız bir tokluk İ"İlld<' bulu Rı 

k k . k d • " l "lU 

Sadeyağı fiyatları dün 
kontrol ed il dı 

Sadeyağı fiyatlarındaki yük· 
seklik alabildiğine devanı f'tmok· 
tedir. Halbuki. fiyat murakabe 
komisyonu, bir müdc1et evvel. bu 
yağ'lara narh koynıııştu. 
gıda Jrulddelcd ile birlikte sndc-

1 
yağma da konulaıı bu narhın 
bazı muhtekir esnaf tarafındnn 
layikiyle tat.bki edilmediği ö
rülmektedir. [tivat ımırakal: ' , 
bürosu. bilhMsa. ~sadeyağı fhti· l 
kan ile pıücadcleye karar \'er· 

mıı:;tiı" Memurlar, dunden itiba· 
reı;, şehrin muhtelif scmtlcrill"" 
dekı sadeyağı fiyatlarını kontro· 
in ba..~ıamı.şlardır. 

Di.;cr taraftan komisyon, .ı · 
t"; 

deyağı. pirinç. fasul.ye ve nohut 
gihi gtda maddel~ı satı~l~ın
daki meşru kar nısbetlerını tcs· 
bit ederek ta!'ldik edilmek üzen' 
Ticaret Vekalet.ine göndermiııtı. 
!.istenin bugünlerde tasdik edile· 
ccği söylenmektedir. 

Halk tipi l Küçük çocular 
ı Gündüzleri de sinema

lara ka bul edilmiyecek 
Çorap ve f anili 

nümuneleri hazırlandı 

Halk tipi çorap \"C fanı!~ nıL 
muneleri hnzırlanarak tasdık c. 
dilmek üzere T icaret Vekaletine { 
gönderilmiştir. 

1 

Ayrıca, kunduracılar da halk 1 
halk tipi nyakkab1lar hazırlama. 
ğa b:ışlamrslardı. Bu nümuncle. 
rin hazırlandığı haber verilmek. 
tedir. 

Son 7.amanlarda sinemalaı ı 
giindüzleri 6 yaşında geceleri ek 
12 yasmd:ın aşağı <'.Ocukların ka. 
bul edileceği hakkında. sinen.a. 
!ara le\'11alar yapııJtırıldığr göriil 
mcktcdir. 

F.clcdiycnin te~b;t elmiş oldu. 
ğu csa.sı-'l göre gerek gündüz c 
gerekse gece 12 yasmdnrı aş:-.ö'ı 
çoc.uklann sinemalara kabul edil 
miyecektir. 

Açılan davalar 
elliyi buldu 

:\1ısır <'arşısmın mtimJak ısıne 
belediye tarafından de\'arı1 ed :. 
mektedir. 

Fakat istimlak edilen verlcr ın 
sahipleri ile belediye a"'rasıı.dJ 
anlaşamazlık çık"lllrş \'C da\'alar 
acılımştır. Bu davaların .-:9:,·ısı 
:50 yi bulmuştur. 

lkl Muzaffer 
Bakkal dükkanım 
neden soymuşlar? 

Muzaffer Dağdeviren ve Mu. 
zaffer Özge ndmda iki kişi, CV\'Cl

ki gece Fatihte bir' bakkal dlikkü. 
' nını SO,>'lllus ve pastırma, sucuk 

s,1lam, çikolata sigara gibı ı:cyl"n 
ceplerine yerJestirerek I<'atibf P bir 
krıhV<':\'C gıtmişlerdir. 

J{ahvedc biraz sonra polıslc:r uı 
nfrndan bir arama ynpılrru.5 "" b1 
ikı Muzafferin ü.zerinde>ki eııva' • 
bulun::ırak hırsız -0lduklnrı nı;la. ıl 
mıs, bunun Uzerine her ikisi 

0

dc 
Jliyeye verilmislerdir. 

Çifte Muzafferler sorguya ~· • 
klldikleri birinci sulll ceza mahkL. 
mesinde şunlan söylemişlerdir: 
"- lzmirc gidecektik Yolcı::ı 

içccc k sigara ve yiycceğimiİ ~ok
tu. Bakkal dllkk1lnmr bu mııksııtla 
soyduk • ., 

Her iki hırsız da tevkif olun 
mu~tur. 

ra "'lllZ, ı ·en ıne hUrmet edenler. zrıten bövlr murar." iarn 
kathın1nnmtazl::ır·. Fakat <':'lr~sir. kalıp bas vurnnlnrın d:l ğ " ıık 
11 ~~· ır e şu vukanda söylediğim istiğnadrr. 

erbest klt.apçı, güzeli, bliyüi,;'ii. derini de~I, s rlcc •• L • 

nı orar. On"!. goro kıymet. knsaya gil'Pn parıı ilC' cılcul" 
sit yarndılrşh olnnlar ds bıı C'ksikllği d('ı O\'tplnn• • ~ 1. k 
mız yoktur. Fakat bu kıızancın zekatı ol::ırnk onda b d 
k t - ' I l I\'lllE'. t(' <"~er oasmaları ıa.zım g-f'lme.z mj? Onlar. bu'la aı. 
m.~ ıstcselcr de Mnnrif Vekllll{"incc zorlannnıazlnr m • ;:- 0 , 

sözunU mahsus kullnnrvorum. Çünkü m!'mlekPt kliltürü'I" 1 .~ • 

met verme_k hakkı~ t'llndr> tutan bil' kuramın, kıtaN-t! 1 l' ,fün. 
d~ çok nnfız \"C müessır olıı<'af,ına inalrvoııım T"l't'ılm , : · ı •.. - t • . '" . i' 11. 11 
zamnn gn. ı .-ııgı buhmnındnn, gi'ıh bilgisiz tnbll<:>rin ı d 
'- rt a 'I. • j I" ZU "1 Jı fn ... u arm,U\ ı<' n ıızumh ndımlnrııı atılması zamanı uı tık .,. lmıı:; 
tir, sanırım. 

---
_ G_ o_N_ D_ E_ N_ G_ o_· _N_E_j 

Fedakarllğın 
fennısi 

H EPİN~Z işitmışsinı.zdıı 
Amerıka hnlkı. lngiUz 

\'arnltlarma. "kan" göndermek 
tc.ııebbUsündt" bulunuyorlar. 

Harpte yaralanmak suretiyle 
fazla kan kaybctmi."i olanları 
hlümdcn kurtarmak il}in, ken· 
dı damarlarından vereceklcn 
kanı, fenni .aurettc tertip ve 
muhafaza edilmiş tüpler içinde 
A \'rupaya gönderecekler. 

Buna, bugünkü terakki dev· 

rinın fenni. modern fcd kuru 1 
di ycccğiz. t> 

Fennin en yük ek imkfuı 
tatbik sahalarından binni te 
k!I .eden Amerika, elındo..:n gel 
d!ğı kadar İngiltereye sılah , l' 
nyor. Halkmm ekst'riY<'ti fık· 
ren İngiliz gayesile bera~rdır 
Kala kala !ngili?.Jerle birlikt'-' 
cephede kan dökmek mi ka.ı
yordu? iste ona da care bulun 
muştur: An1erika halkı, otur· 
duğu yerden 1n~iliz kanıvlc be 
raber "kan dökecek·· ve bu ı. -
01, tüpler içinde. Lı.raftan bu 
Junduğu lngilterenın mücah ı 
leıine gönderecektir. 

Bu makı-atla bugün ticaret o. 
dası salonlarında bir toplantı yn. 
pılacaktrr. 

Toplantıya, ticaret müdürl~
ğünden, ticaret odasından. komıs 
yo'ndan. Sümerbanktan. kundu· 
racr cemiyetinden mümessiller 
i~tirak edecektir. 

Teftişler neticesinde bu kayit· 
Jer dcğiı:rtirilmiş, gece ve giindüz 
12 ya.5mdnn a.,,c::ağı ç0euklar ka. 
bul edilemez ibareleri konmuştur· 
Küçük çocuklar yalnız terbiyevi 
filimleri görepileccklerdir. 

Leyli okullara peynir · 
bulunamıyor Sı ğınakların iyi muha

faza edilmesi bildirildi 

Buna, Amerikanın demokı 
silerden yana, bilfiil harbe i3<
tiraki de denebilir. 

HiKMET MU'NIR 

idman şenlikleri 
hazırlıklan 

Kunduracılar. halk tipi .ıü
munesi olarak 1 çift kadm ve 
erkek ava.kkabısr, üç çift de ço-
cuk kondur<IBı ha.zırla,mrı::lardır._ Ondolrnz Mayıs idman şenliklcrı 
Bunlar, ayrr a)-Tı knlıtede ola I hazırlamak tızerc Beden 
cak . .,,IVI k t n programını 

·tır. Fıyatların <1UU uru~ Si b' 1 ö,;.retmenleri Maarif mUdilr 
~ • •1 • ter ı)'('.S o 

fazla o!mtyacagt tahmm ed lliğUnrlc bir toplantı yapacnklardrr. 
mcktedır. 

• 

Leyıı okulla.rm peynir thtıyııcını 

ltar§ılamak iı7.ere piyasad:ı. peynlr bu. 
ıun:ı.mac'lığı al!lkadarlıırc.a fıya.t mum· 
knbc komisyonuna blldirilml.,tır. Fiyat 
mürıı.knbe kom~yonu buzhBJlelcrdı> 

peynirleri alnmk bu gibi resmi rnües. 
RcscJerc dağıt.a.caktır. 

Altın Fiyatı 
.\ltm fiyatları ~ ül< <'klıbmi mu

hafaza cbnı>ktcdir. Dün de bir sl
tmm fiyatı 23.80 lira idi. 

- 15 -
Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

- Oh beni (Yeveze zannetme· 
vin mat~azcl .. Ben size daima 
hareketten bahsederken. dükka
nınızın arka tarafında yapılan 
gizli ve mühim işlerden h iç ma: 
ICımatını olmadığın ı söylemek 
istemedim .. 

Kristin gii7..el başını kaldırdı 
ve tatlı bir tebessüm yüzünii ı· 
şıklandırdı: 

- Sire rica ederim. yine cid· 
eli konuşmakta devam edelim. 
dedi. çünkü vaziyet hakika_tt~n 
mühimdir. Slmdi siı.e ne ı:;ekıldc 
yaşadığımız; da söyliycccğirn .. 
Sizi 7..an ve tahmin ettiğinizden 
da.ha İli tanıdığımı her halde si: 
ı.c isbat ettim, değil mi? Şimdı 
de sizi hakiki bir dost olarak ka· 
bul ettiğimi isb.'\t edeceğim. E; 
vct, size şimdi bir .dort. hatta 
daha ileri bir kardeş gibi her :ey 
den bahsedeceğim. Siıi bir aga· 
bey olarak kabul edi \'Orunt· 

Reni bir kardes cib! kabul e· 
dıvor. esasen ben rll' bunu bek· 
lİYordum .. Çiinkü krıdmlnr beni 
daima bir ketdPı:; ohıı·nk kabul 
ederler. 

- Biz ailece ev sahiplerimiz 
Kultrcv marki~nin emrine gö
re harekP.t cdi\·onız. Ciinkü 
bircok cihetlerden medrun \'aıi
:vetteviz .. Bize hakim olan odur. 
İsteı-Se bizi. kı1,a1" varın sabah 
kapı dı~ar.r eder . Bıınu yapmı
yor. yapamıyor .. Çünkü orl:ı~a 
ben vanm ve o da bana kanıt bıı 
meyil duymakt<ı. bana kur yap· 
makta... . . 

Krist inin bu ~zleri benı y!Jle 
dü~ncilirdil. Demek ki bu gt.i?A!I 
kadının hayatmda benim b ildik· 
!erimden ~ka bir erkf'k daha 

Kanlı Bebe k 
Ya.zan : Gaston l:.öru Çeviren: M . ACAR 

~;.... ...... ---------------------~ vardı ve burara kad~r .baıııı bu· 
nıı sövl~nıİYl' gelmi~t ı . Öyle zan· 
nediy~rum ki Sen Lui adasının 
Madonna~r nişanlısı. aşığının ce· 
~cdi iki numaralı ti.cıığı Marki 
~·~ ~ihavct benim nramda pek 
me.:,c:.,..,"Ul. -pek garip bir vaziyet~e 
bulunuyor. Bu arada bann bır 
• eyler kalacağın~ p~k aklım kes
mh·or ama. bclkı dıyonım .. Fa· 
kat her halde bu gü;.eı Kristin 
esrarengiz bir mahluk .. Anlaşıl-
maz bir kız.. . 

J{ristin Marki ile ne şckılde 
seviştikl<'rini anlatmakta devam 
ediyor: 

_ Fakat bana böyle kur yap· 
nıasrndn hiç bir tehlilw Y?k .. 
Belki de ı::imdiye kadar tehlıke
li olmadı. Bunu böyle ka~ul et
mek daha doğru olur. Bcnım y~
nmda bulunm;um ona zevk v:n· 
yor. Hatta buna !htivaeı oldu~
nu bile idrlia edıyor. Her gun 
bazı i~lerine yardrm . bahe.nc
~i\'IC onun dn ir1>~iı11'1" b•rkn~ sa· 
at-kalıyorum. Belki ~ı işler.~e 
vapıromm ama. müh.ım degı.ı_.. 
ll'a.kat kendisinin bnkık.aten mu· 
kemmcl bir kütüphanesı var. Bu· 
nu siz de ~örecel:siniz ya! .. 

_ Ben mi. ha\ mi onun ku· 
tüph ancsini göreceğim ? .. 

Dive sacmaladım. 
_v Tabii'. tabii. dedi .. Muhak· 

kak onun kütilph anesini görece· 
ğinizi Umlt ediyorum. Öyle Ol-

masaydı si7..e bu lnituphaneden 
uzun uzun bahsetmek lüzumunu 
duyar mıydım? 

- PC'ki, peki, mntmnrel. sizı 
dinliyorum, devam edin ... 

- Bu kütüphanenin nihaye · 
tnidc birk""aC' metre murabb..ı.hk 
kür.ilk bir oda var. Marki bura· 
smı benim için bir ately~ haline 
se>kmuf'tu. Şimdi burası h~r hal
de sizin de iEıinizc varrva~k .. 
Oh yarabbim. Eğer · isterseniz 
mösyö, eğer geçen günkü teklif· 
!erimin devamını da kabul eder· 
seniz. aynı zamanda bana da bil· 
vük bir hi?.met ctmi~ olursunuz. 
Mösyö Bcnedik :\fason benim. 
size fazlasile itimadım var! !~te 
sire her şeyi söyledim~ (Kadın· 
!ar meğer ne cii7..el vatan söyler
lcrmi~ ) Bütiln bı•nları :mlattık· 
tan so1ıra sizden bir riram var. 
B.ına yardım edin ne olur? Eğt'r 
:\1arki ile aram bozulursa yalnız
ca bi?.c verdiği maa~ı kesmekle 
kalma? .. a''nr zamanda bizi kap1 
dışnrr da edC'r. HnJbuki biz ha· 
kiki hır felfıkete o::ebebivet ,·er· 
meden bu evden. hatta Sen Lui 
adasından ayrılamayız. 

Kristin su~tu .. Artık anlaşmıf7 
sayılırdık. Haklıydı da.. Tabii 
henüz bütün izleri bile bilinme
miş bir cinayetin i~lendiği evi 
terketmek olma1,dı. Bir ceset 90"' 
bada yakılsa bite yine bir iz bı
ralur. Bunu her gi.in gaT..etelerde 

Muhtelif mUcssesclcrde hava tchll· 
kesine knl"§r korunnıalt üzere ayrılan 
sığm:ık'nr iyi muh.ııfo.za cdllmlycrek 
bodrum, depo hali.ne getirildiği yapı. 
Jan teflışlcr neticesinde görUlmllştur. 

MUcsr-eselcre yapılan bir tamimle 
buraların iyi rnulıafaza edllmest ve 
içerisine h!ç bir '°<'"" konmaması bfJ· 
dlı ilnılııtlr. 

okuduğumuz cinayet haberlerin· 
den öğreniyoruz. Her halde ih
tıyar ~orber ve ailesi de Mar
kinin kcndılerıni kapı dışarı et· 
mek ihtimalinden bu sercple kor 
ku"'Orlar. 

Kristin bunları anlatırken ben 
onu dinliyordum ama. aldım da
ha z!ynde gözlerimin önUnde iş· 
lcıımış olan ıniithiş cinayetteydi. 
Ben bu ciMycti cm ince tC'ferrü· 
atma kadar kafamda y::ısatzrkcn 
Kı'istin bunu hiç haırlamıyor • 
mu~ {!ibi da\.TMJ\·ordu. 

Y ırmı yıl evvelk ı Vakıt j 
,, 8.9~1 

Hilaliahzarın 
t em eli atıldı 

İçkı aloyhtarlan d n .Matbuat (' 
mıyctl binasında toplnnara.t ''HıJl;• 
:ıhzan, kurmuşlardır. Doktor Enıııı 
Paşa nynsctc, Meclisi MO'."b'us:ın bi 
1 

rın. 
c rcıs vekili Hüseyin h'.Azım &y 
'.Mazı.:ır Osman Bey ıkincl n;vase 
Dokto- ŞUkrU HAzım Bey kitıbl L 

mumtılğ~, Hakkı Şin:ısi, Ad.l PO$ 
la Ahmet Emin. Velid, TalA!. ş, r f 

MIIA3 ı tsmnıı Hakkı, lzmırıı Isrı.n 
Haklc, Tevfik RUştU, Hamdullah S P.. 

h!. C:ıllp Hakkı, Ferit, Kcromet Snll,ı 
Hnll9, lbrnhlın Alfıcddın BovJcr d 
"d p ı :ı.rc he yetine scçilml!Jlcrdı.r 

RA v o 
6.3.1941 Halbuki ben · konuşmamızın 

mevzuunu Gnbriyelin ölümünü 
eşkil edecek zannedivor'Clum. Me- 8

•63 .'\,,an~ 
ğers..-• nldannmum.~ Gabrielin s.ıs Hatır 

ıo.so AJUıı .. 
19.45 lnct'I ı.ıu: 
20.lö J>.ad3 o pro •nını 

ölümü ne yakından, ne de uzak· &4.; Konu,.nı:ı 
tan mevzuumuza temas bile et· 12.ss J."a ıı h<'\etl 
mcdi. Kristin miitetssir bir lisan 12·50 Ajan . 
ile devam edivordu .· ıs.o.; Fasıl hcyrtı 

ıs.20 Kanşık 

- Evet. bizim eYimiroen ay- prognım 
rışımız hakiki bir f eliı.ket olur~ ıs.os ıtnd:\ o ·~" 
çlinkii r-;imdi yapmakta olduğu· ııı.40 ;~ı;.;:~'0 
muz iş için lüzumlu aliitı b'1~ka ~rkılar 
yer<.> nakledcmcyiz. Buna hem ı 9.lli Komışm.ı 

gazet.eııı 
20.4~ \ltordeo.ı 

solol:ın 

21.00 Dlnle31cl 
isteltl,..ri 

21.SO lionusmıı 
21.SO l\onu nıo 
21.U Uullyo 

orkl'St~ı 
t2.80 Ajans 
22.45 <Jnzbıınd 

n;a~de~n, hem .de mnli vnzıyc· ı-------------
tımız milnasebetıyle imkan yok .. 
Artık her şey bitmiş olacak. Bu 
hic şüphesiz her üçümüzün de 
hayatına mal olur .. Bu muhak· 
kak .. Hntta ~lki daha baskala· 

Perşembe/ Cuma 

nnm da!... 
Bu söilerden de anlaşılıyor 

ya! Görüsmemiz arasında Gal:t 
rielin ismi hic mevzuubahis ol· 
muyor bile.. Demek ki o benim 
hiç bir şey bilmedijfüni" zannedi
yar. Fakat bayır onun her şeyi 
bildiğimi, benim cinayetlerini 
seyretmiş olduğumu <}Ok iyi bil· 
diğini hissediyorum. Fakat heı 
nedense bu hic onu alakadar et-
miyor hile.. · 

! 
i 

1 

' 

-.> 
::.::: 
<I -

\ Bkıll ., 

ütın~in 

dnı?u,u 

ö::ı" 
lklndı 

Ak~m 

l'a•"'ı 

lrmııl> 

6 Mart 7 Mart 

ISefor: -: , ,,,., .. , . 
iU'll!ll : 1 1 t) hıısıro: 1!8 

\ :J'611J ..... , ... \'"il !!.1.all.I 

;.2; ·~.2~ 1.%() 12.ıo 

18.26 6.20 18.%6 6.18 
Hl.38 U.Sl! 16.S<J 9.82 
l!l.06 12.00 lD.Oi 12.00 
20.:u ı.so 20.S..'l uo 

:i.48 10.42 ö.47 10 .... 



Y unanistanın parolası: 

''Yenmek 
ve va 

öJm • 
Atln.t. G (A.1'1.) - Attım aj.an.t>m 

cla.n: 
KAtimerltıi 1,'llUt J».i yıızıyor : 

Yur.anisUn, sOD l talvan nefer! Ar 

;:ı•vu•Ju u te!klldiııcc.ye k:ıda.r hılrp 

ctnae~ • kamr \ c.rm §tLr Yw:mniat..J.n. 
ve~meğo vtyıı.hut olm (;o azmet.ml"tir 
'Mlltecuizln 28 k ,rlnfevvci 1940 
hlhın.!a ihllA." ctm olduğu "a.ziYC'tiD 
bafka bal aurd •• ~. t.alıammUlfl yok 
tur: Y~nmek ' eyabut ölmek. 

Bir buçuk a.at içinde 

Mareşal ;ngilteren?n 
Yunan krah ve Göring Japonyayaverdiii 

BaşvBklllle 
notaya 

Romen devlet reisi Matsuoka cevap 
Görüşerek veda etti ile görüştü 
Atina, Ö (A.A.) - lngıli.z Ha· Berliıı, 6 (A.A.) - Yar: ream1b!T1 varıyor 

riciyc Nazırı B. den ile impara- kaynıı.kııın bildlrlllycr: 
torluk genel kurmay başkam Siy~ rnııhfillcrtn yıı.ptıklan t.aJJ . Tft~, ." fA.~.) - D.N.B. a-
GetıeraJ Dıll'ın Yunan ba!ıvekili minlere 1;öre ınarqA! Görlng Ue Ro Jansı bıldniyor: 
ile yaptık:an kouu mıı.lar bitmis· num clU'\lc t rclsl gll'D<lro.I M'!torıesk<> Hariciye nezaroU ııör.eU.Untın 

anısmda bugün Vlyımadtl yapuaq nıU gazetecilere yaptığı beyanata na-
tir. ı kat efl1Ul81Jldıı Biyaıd ve lkttaadl rne ıaraıı J!lpon hariciye ne1.arcti 25 

Röytf'..r ajansı muhabirinin öğ- ııeJcJe=d n uya.d ruı'ıerl meseleler kc.. oubatta B. _Çö~Jden bir nota al. 
rendiğine göm konuşmalar çok nu~ımu6tur. mrı ve bir kaç gün ovv 1 bu not.-ı· 
memnuniyet verici olmu!f.ur. yu. cevap venrı]ftJT. Bu c: vahın 

Atinı:ı, 6 ( .A.A..) - Dün bü· Gayr. mahdut tpbalyeUer ııraaında metni nnc-1· lngilt"""nln mu\"8.!a. 
tün ~ Atinalılar bUyük Küt!c- ~-apı.ım bu görilamcyv .AJaıanyanm kaWe neş7eduecckt.';. Maamafih 
ler halinde, 'Kanunuesasi me~- Bükreşt.c l hnva at&feal albay Gestcn Japonya vakUlc B. Matımoka ~ 
danında, lııgili:r; clciliiH karşı· bl!rglD oo l§Urak .ettiği haber verU rafınd3.tl B. Eden'<' (;'linderilen 
smda beklemiş ve B. Eden ile mcktet'Jr . muhtırayı kısmen n reden n. 
General Sir John Dill'i, her çıkış G<ncral Antoııuıtornm mat)'tlt.l ara BuUrr gibj diploD\l\tllr teamülle~ 
ve girü;inde şiddetle a.1.kl5lnmı - ...mcıa Romanya iktuıat muatepn DJ. muhalif hareket etmlycrü tn;i· 
tır. mitlno Uc a;cııeral!D bw;usl ka.em mf & notumı ne§rcylemiyecelttir. 

Vlşl 
Japonya ile 

anlatacak mı ?ı 
Baygon., 6 (A.A.) - Japon 

hUkftmeti namına beyanatta bu· 
lunmJya mezun olan B. Koıke, 
bir gazeteciye ~unlan söylemiş
tir: 

Tokyodaki F!'an. ız murah· 
bıuılarmm bugün veya yarın 
sulh muahedesini imza cdeceklc· 
rino eminim. Vişi hükumeti. Ja
fre~ }J~U!Jll~l ı~qd'Uı\ uıU"tL<uod 
itibariyle kabul ettit;'inl hlldir
ml§ bulunuyor. l! ... raıısa Hind'çi· 
ni topraklarından küçük bir kı • 
mmı ka}1ledecektir. Fakat bu 
kısım, bjda.yette talep edilen 
topraklardan fazlil rı1rnı\'llcak· 
tır. Vakıa Japonya Hindiciniyo 
bir ültimatom vermif)tri. Fakat 
liltimatmn reddedildiği takdirde 
harp ilA.n edileoePine drur bir 
tehdit yanı1ma.mıstır. 

Bulgar st~n 
işgal edılm 

Alman 
İngilizlerin giJli 

larını elde e 
1 

lterltıı, ~ (A.A.) -
membadan blldirill)'OJ': 
Almrın kıt.ıılnrlDJll et 

meslı:ıJ intaç eden sebebi 
Un ntya:ıt mahfillerinde 
tekrar ızalı edllıncktocl1T· 
ıerdc ııöyle dcnilmellle~ 
Almanyıı tartLtındJ&" ~ 

nubu l'ı>.rkletnclo a.ıı.n&P ı. 
ııc:ı. iki prtoşlpten mUl 
l;;ı.nn bıri?ıel 1 bu ınuıt3 
&Ullı '1. 0 ;ınUşta]w.r WJ' 
susuntlaki MU ı.rzu, ta 
tereye kar§J yııp!lrDal< 

27 itaiyan 
tayyare ı 

düşürüidü 

Atına, 6 ( A.A.) - B. Eden ' dür\1 albay Eloftcrakonun bwunduf;u tılatsutılta, CörçUin Ce'\'&P bnklo-
Sir Dill ile Yunan başvekili anı.· söylenmektedir. dit;ini zannetmemekle beraber bu 

knzaııma 'k gaye~~-•"" 
----------------·ı ıeriD dediği gibl ADP-" . 

AUııa, 6 ( l.A.J - Attna Aj3llfil 
lııgll.z ptıot.ı>rmuı lta1311ı:ı ban Jwv 
YeUe.riı:ıin bakiye& tlzm'iDoe g1Ulkçe 
.a.rtaıı muıro.ttakiy uerı 11.akkmaa §1.ın. 
dl "6ba mu...aaıa.ı ma.IQ.ınat ela; edil 
diaUU bildlrmekte<lir. 

DUıı .Preveze ile zelzele dolayuııyle 
tok ıu.aa.ra ~&mlf alB.Jl Lar.uıu y. 
llomoardımaa eden iki lıAlyan a.u-a 
filosu .liarrn:ano muharebe tayyareJt;. 
rlDe u:adll! ecıuek yeJll cııir yum aı 
DUflardır. 8u lki ltalyan filosunu tef. 
kil adell tan·arelerücn pü azı dölle· 
rek ~«Iaruıa geleni anlatabilı:uıi)lerO.ı.r. 

Birüç dakika tgtnde bev ltalyan ta~
yarut alevler Jç.inde kalmı§. diğer 1kı 

tayyare de o kadar aG'U' b&Mt1l ut· 
ra.ml§ur ki bunla.nn b1raZ ilerde dU§. 

tUkler1 muLakkak 84dedilmektedir. 

ıs lk:lncikA.ııunda gdrdilğll hlzmeUe· 
N mllk&tate:zı tı1r madalya &lml§ olan 
Bln'lcaDe tay)'are.lcri pllot.ıarmdalı 

lıtrl )'ere indıkteı:ı 11oııra ark&da§ıanna 
• le!•r de dört. lCAl,ya.rı tayyaresinı 
e,Urdl!f.11nll llÖyleıntştir. Bu pilot bir 
anlık 18 1tal.yaıı para§ütçl1.e1.1Dllı. 
tayyarelerin! terk ederek )'&Vllf yaYa§ 
r-re lııUlklerlDi gördüğü.ııll Ut.ve et. 

miftit. 
D·p: btr ta)'7&Z'6Ci veroııt raporda 

Korlu LWI cenubu §RrlWlııde bJ.r sa 
llum ltal)'aıı ı.ayyareler.!nf.D enkaz 
ne dOlmllf oldugunu sarcıu,11ııu ka.>
ıdey6nufur. 

Bir tıus:uk .... t ılçinde Hurricane v~ 
Glacıiateur Upı t&.)')arelerduı milre.k 
up lliöbetaı r.ayıt bir filo 27 lt.'llyRL 
.... '>V6ım&D ve mWıaretıa uyyare.sı. 
wıl dtlfürmU.-. ı9ekis U)')'V.lYJ de a 
ırr :ıuarata uğrat.mı"1<.rdır. Filo ku. 
~dıf.mna bemen tdyyare aaıib! n1 
f8D1 Vl"rllml§Ur. Arn&VUUuktaıd bav~ 
taarruzı:na ba§lıca i§UrAK et.mış olan 
bu kumandandır. 

Bu ı:avuı tek tıaşmıı bir keşif uçu. 
fU )'llpt.rken Gr. f2 tipinde beş ltal 
:ru tayyarWı:ıo tcsadll! eaerü tay. 
raz-ln1n Qlrs.U kendlalni adetQe :fail, 
.,,..ınm tecavtızüııdcn kurt.u'mat;ı; 
lı&ft gelecek derecede buJıı:1m911na 

-ıaıea muhs.reheyi ıkabul etmi§Uı . 
Çavuı bu tayyarelerden UçUnU alevler 
tdDde dU,Urmeğe muva!fak .olaıUJtur. 

~ iki taY.Y.UC)1 de oldukı;a ağlı 
ı.uara utratmJiW'· ÇaVUJ tayyaresitı· 
• ancak ufak tafek bazı bereler ol. 

dlllU U!de .ı.ı.llmeD dömxıüıUlr. 

Sintia dijn o ~leden eonıa ya mlan Haber aJmdığına l:'Öre ;eneı'&l An· fırsattan isifad_o cdl'.'rel< nşağr~l 
son göıii~mede kralın da hazır tonesı,c Roma.uyaya avdet etmek Uze 1 ~mm:ılan tesbıt etmek L'5temı§ • 
bulundufu öf!'enilmiştir, re bugün eaat 16 ds ta)'YIU'<'ye bine. tir: . 

Bulgaristanın 
Halit mbıafirleri ~örmek Uıni· ccktit. ı - Mııtsuokn, 1ngiliz bllrlclye 

diyle saatlerce sokaklarda bekle- ııa.zınna yoll&d·fı muht.mada Av· işgali 
mekte ve kendilerini büyük ha· rupadaki mulınrJp devletler anı· (Bll§ tarafı 1 incide) 

kamYonlan hava hücumla... 
raretle la.kışlamaktadır. Amerika. Mekılka smda sulh taVMsutu yapmşğa a· 

Bu sa.ba.h B. Eden lnşri.li7. el· made old:ığunu telınih etmek nı. 
c;tliğine yaptığı kısa bir zivaret- Kar§ılık ı yardım paktı vetini hiç bir zaman beslememiş-
t.f'.:ı sonra ba~ck•i B. l{oritzls'i hazırlıyor tir, Matsuoka kendi muhtmuıında 

karşı ma.Skelenmiştir. 
Vilayet f1ehirlerine yerle§Cn 

Alman polis memurları cenuba 
dofnı seyrilsefori tanzim etmek· 
tedir. Gesta Po merkezini Sofya.· 

ziyaret ederek veda ctm;ştir. Gc- '1erllangi bh' fıkrMınm bu ıruretlo 
neral Dili de bir Yunan bastaha· va~on. 6 (A.A.) - Hariciye tofeir edıleee~l hl!t bir zaman 
nes;ırl zfYtiret etmifrt.fr. nezareUnJn bildirdiğine g6re Amerika oo;Rnnetmeml~r. 

Öğled"n eonra Eden iki has· ve Mckııtka hUktll.letıeri kendilerine 2 - ?datsuoka iiç1U pakttn ta· da. kurmu§tur. 
tahanc. General Dill de ha.ro fab· aıt topraklarm mUdafaal&nllı tesh1! 'ıakkulrn bakmım<1an Japonyanm 
rikalannı tefti~ etmi~lerdir. bir aur~ttc te~1dlAUandtmıak çareıe~ mlittefiklerine yaptı~ ta.ahbtttle· 

ı:ıt gör:O!mU§lerdiT. 14Uteh&ntslar btı rl vaktfle Jal')Oll - İngiliz ittlfaın 
lkl memleketten btrlne karfl bir teca· varken İngjltereye kanı dürftttçe 
vtız vuloıbulduğu takdirde kıs11ılıklı tıareket etUfl gıöl her zaman ifa 
b1r yardmı yaptıınasına ntt projcyt edeceğine işaret et:ml~Ur. 

Dün Belgrada hareket ettiğim 
zam.an Alman demlryolu mc-
murlan Sof ya garında. horozla· 
narak geziniyorlardı. Sofyadaki 
resınJ binaların etrafma kum 
torbalannm konulmasına baş
la.ndıfmı gördilm. Orta halli 

Almanya 
Yanaalı · aam ,,. 
lnglltereye 

Bir konak yeri olmasına 
razı değilmiş 

.Loadra, ~ (A.A.) - JlilataJdl Fnuı 
aız a'faıım iblldiriyor: 

Beri.inde n~redllen )'&n rctıml bl 
ootad& Yunan!stanm lngiltere t.ara!m· 
dan ~.ir Konak yert olarak .wllam 
mamncııu: AJ.tıllı.nyaıwı lllCDIJlUD olma 
ı1ıgı btlôlrilmekt.edir • 

Londrada tıaldm olıı.n fikre iıl'Ôre Al. 
manya bu nota ile Yunaıılstana 1ngl! 
terey~ uymat1ığı takdirde bir Alman 
!'unaıı bartııntıı öntbıe geçeb1!ece~.nJ 
akll1 takdirde net.tcenin muhakıtak bl 
çarpt}Dlaya mtınce:r oıacegmı batı 

ıatmak tstem1§tlr. Fakat bu Alm~ 

nota!IUm, 'her ttlı'10 tccavll%c mukav" 
met etmek bwnuıundaki sarsıJJL&Z Yu 
Mn azmine çarpacağı Tfl ber Qrtima 
Un Aakara ve At.inada e?Vellilden dU 
§UtUlm~ olduğu katı bir l1sanb söy, 
teııeb:Jll'. 

Hit.erln lı:ıönUne g6tıderd1~ mesajlı 
gelince em.ntyet vcnnpt;l is•.;bdaf e 
den bu meııaj o kadar safdil&.nedtr ıı' 

Türk dlplomaııiısi onu, bir mukaveme1 
kovallsyanuna ma.ııı olmak ve ı:enul'I" 
kar§i ı;a,pacaklan bu t&:cavü:ı:e up 
ı1 malızurla azami istl!ade t.cnıin et. 
mck hususundaki Alman arzuewı'.l!I 

yeni b1r .dclllJ .olmak tıı.D bı> "ka bir sı.ı 
~tle tet&1r edemez. 

TQtk malllılleri. An\ca.ra t&l'afm(1ar 
tespit .&len lllyuelin Eden ve gene 
ra1 omc yapılan kozıutmalu uı:ıasın 
da tayuı edıic1iğlııJ ve ~lycceıtnl 
temin edJyorlar. 

lngiltere Büyük Elçisi 

tetldk edlyo1'lar. 

Şark"ı Afr·ıka Bulgar, Alman işgaline nefretle 
bakmakta ve Alınan propagan-

lngı·liz • •keri mm taka· dası kendisine bir SCY ifade et· 
_.. memektedir. Zannedildiği.ne göre 

ama ilave edildi Sovyet beyanatmm metnini ihti· 
Hıtlerjn mesajı 

(Ba~ tarofı 1 incide) Londra, 6 ( A . .A.) - Jngiliz- va eden kA.ğttlarm tevzii küçük 
~&kat Yugo&ıı.v naibi Prenı ter tara.fmdan Şarki Mrlkada bir mikvuta mUmkün olacnk

Po!'e JuuıJı bqka bir yol ta.ıup et- kazanılan muvaifakJyetler w.e- tır. Zira komünistlerin ekserisi 
mektedir. Mücadeleye ınuktedir rlne vaktile 1talyrullarm 1;ııgal tevkif edilmi§tir. Bi~ok yaban· 
olmıyan ve bitaraflığuım kabulü- ve idare ettlkleri ve §imdi lnği· ctlar Bulgarietandan a.ynl.rna.k 
nü lstlyen Yu~lavya hakkında lizlerin ellne geçen topraklar bir ~bUsUndedirler. 
ise HiUerln metallbat:J çok daha emirname ile, Şarkt Afrlka. kuv· Sefir, Ba.5,·eldUe görii§tü 

vetlerl ~kumandanı General 
ileri gitmektedir. Bitler Yugoslav- Cwmirıgham'm ukerl l~i lol,a, i (A.A.) - Stc!aııl a.Jaum· 
vayı ve.nJ ntzama girmeal ~uıi ıe- altına konulmu§tut. 'd&D: 
lip üçlU paktı imza ctmaı5J için General Cunnin3'ham ne.eretti· Bqvekil Filo!, bu ıı.a~ SQfyııda;. 
tazyik ediyor. Hitler istiyor ki 27 ği bir ernlm<:mede asayi§i muhil ki l.ııgılız orta elçisi Rendeli kabul et· 
eylfil tarihli pakta 'Macaristan, bareketleıin o1Um cezo..sına. ve· ın!Jtir. Seilr kcncllalDe lııa-Utem hU· 
Slovakya, Romanya ve &ılgarla sair cezalara. çarpılacağını ilAn ltilmet.i.nJn Bulgaristan ile diplomasi 
tandan ııonrn Yugo3lavya da ilti etmi§tir. mUnastbcUerini keıımc~e karar ver. 
bak etJsin, 18 §Ubatta Berchteega. mtıı olduğunu blldirml§Ur. Başvekil 
den'de bu talep YugO&lav nazırla· • •1. bu beyanattan kaydı malQmat etmi, 

nna örtfilfi bir tarzda ve dolayısi. t n g 1 1 z t!J' • 

le yapılmı~. l'ugoslav nuırlari· 1 
1'ren bazırluuyor 

le Avnıpanm müııtaldl tettillu donanması ~'Y•· il (A.A.) - st.e.faul •Jaum 
mevzuu bahsolmUf ve bu teekili· dl.il: 
uıı e8&8Illl tetkil eden üçlil pakta 19 zırhlı, 8 tayyare Londra, ile So!>a araSIDdak1 ıllpJo 
bassa.ten te.ma.s edilml§tir. Fakat genıiıi, 75 kruva:zör mul uıUıwietıatmm b1ı,glln keııJlcce~ 
•ftnraları bu '-'ep tav•_.,,.._ etm'"' ustihbar edilmi<ı:t\r. Bulgarlar, lngltiZ 
"" ~ ....... :ı av- Londra, 5 (A.A.) - Dlinyıuun ..... 
Ur Bu...ı;"C "·-dn• p, ...... a Pol su setaret.i erkAnuıı vö ürecek olan bu. 

• b.,_ ~ - ,. ......., ' - a !kuvvetli donanması otan •rık "' ~ ta lsıuı •-tıJt•!:.11 e...ı- 1 muhafaza -,.. sual t,..,nı J.ıazırlamaktadırıar. l!ıgillz 
.a 0 

J;:) J.UJ.l u.w Denizdeki 1ngtlb: donanmaııma il· 
d · la dört _._.,~ .. - · sefirinin dl.Plonıas1 mnnasebetlerlni:ı e eınemış o n ı.u:-v.lonw zm tihak eden takviye kuvvetleri halt-. •·-..ıı- --'-- •·-b ı inkıtaır.dan sonra da birkaç ;-Uıı Sof cır arıo.uı.uı~ v.uut1Y1 ...... u etme· kında bugün maluınat verilmekte-

miştir. Gelecek eylCtlde genç kral c!ir. yada .ı..ııac~ .söylenmektedir • 

ikinci Piyer tahta ~acaktrr. Bu KiDg Corc 5 .WemiradA b8f kru.- J..ondra, 6 (A.6'.) - İngiltere 
de~'klik Almanlara istedikleri vazör, servise gireceği gibi İllua- ile Bulgaristan arasında diploma· 
gibi bir hü.kAmet YugOlllavyada .ik- trioas siat.embıde beş tayyare ge- tik mUnasebetlerin kesildiği bu sa,. 
tida.r mevkiiııe gctmıek fırsatını misi, Nigerla tipinde beş kruva. bab Londradan resmen bildiril
verebllir. Fakat Almanlar o za- zör ve Lido smıfmdan 1.0 kruva-- nüşUr. 
mana kadar sabredecek midir! zör de ae.ı:Vise .Preceklerdir. Bu MWt«UAr Bulgartstanı terkcdiyor 

Prens Pol, Alman ordusuna SclA.n!k . kuvvetlerle lngüiz.lerin muhal'ip Bdgrııcl, 6 (.ı\.A.) - Bnae: 
yolu dan Vardu ndJlıiDl de a~k kunetJerlnin yekfuıu, 19 nzhb, Bu16ariaunda Almanlar ta.nı.!mdatı 
istemiyor. Prens PoL t.opnıklanıım 8 tayyare gemisi ve T:> knlvazö.. iJgal eanen mmtakalarda bir çoll mUl 
tt.ı.ma.r:ılılığl bir kere lhlAl edLdJ .mi re balig olacaktır. Faı.1a ol\lrak tecner memleket! terkctm~k ~ 

23 ıubatta nihayetlenen bunwı pek tccl aldbdler dofurm&lm Büy'J.k Brlt~yn, Uyon 11DUfmC!an bazrrtanıyorıar. Müteaddit eski Ç.ek 

hafta ı·çm· de d k k 1 t d ..,.., .. _,_,._ ..... --•ı dört z:rhlı :inen. ~. Harp ~ POlonya diplomatıarile birçok Bel. 
Woskovada 
--•·o.,.. ,. < ... a " T"<t\- ta"""'re an or ma' a ır • .,.........,. .... a ........ • • -'- il tı:a. t ır.ı t H N ............ ..., " "'""'" - ..,,...,, ,,,,- .ni, ftilı;ınnı yli.k8eltmek lçiD ~le ;enııle..we m tea ı.a o an eon .do clka ı, olandaJı, Romanyalı ve or 

13 l
•n 11' l 1 z t 1 car et ~ lr.anbuldan bareluıt eden tngiliz re ka~I m!lcadele tıahaıwılyle Dal- salnamestne glSre \JU zırl\Jllar kırk veçUler VunanlstaD veya TUr'klyeyc 

büyük elc;Ul SJr Staffer C.rlppll''in bu. ı:naçyzda .asker WlUDduruıa.k istlye bin ton hac:ıxı.inde olup 16 pueluk geçmek SçUı münade lıtemt§}Prdlr. 
ı;ün ~c>Ek~aya muvasalat ettJtl bil· .cektJ Alman hllkO.metJ X Olll& • toplarla mUselllhtu. Btı zniılılar- Bir çok 1ngihz ve !beyaz RWJ1&r Beti· nem sı· battı ~:ntlttcdlr. .om ~miylc esaret al~ug ~~ dan imi 1943 de djğer ~ de nlk ve btuıbula gitmek ııure hazt.r. 

~ alacaktır. ltaıyıı.n harekeU de bu eaa 1944 de e~e ~recelslerdir. tanıyortar. 
~ 6 (A.A.) - Amlrıı.lllk .da Macar:staatla ret 'çmde 4ahlll Jnfı.abJ !Dtlle ecse.. Ontimtizde1d am.e lçln<1e lmpla- !k~'!ul., Pol«mya 'c Rolanl18 

IN9ildD. dÜflD&ll tıuı.Uyeti neUoeain(I.- cc.k~. ?d'ıaollııl. Hı.rvat1st&m ıaare et· ealıle Ye hl!efatipble edmda. ilıi el~lerl fıkardr1or 
lsaytıolan tıcant gemlleıi hakkm<fnkı O::rt Romenle altı mck ür.cre P.ıı.vJJç'ln riya8cti.tıde ha. tsnrare. g~lsf donanınaya Ot.ihale Sofya, t§ (A.A.> - Havas: 
~ tebliği: e,.nebi cuualuktAn ı:ırtatJığı ınıırumeu a;'l&rdanDeri .lhtı· e4ee~. Bı~e§lk Ameribı>m hı- Bu~pr harici~ nazın bu sa· 

a·:ııu pıba.t ---yarım nUıavetc eren mah,~m _ ...l!(dı· .,,ııttn tutuvor. şa edilmek üzere bulunan ı T k~ bah Selçfka, 'Polonya e1çilerile Ho-o--- " ~u eQ.I .. "" dar zırhlw vardır Ye 'bunlardan ı .a_ _..,_.._ +...41 zlf ı -.ıta :lçt'ldeld kayıplar fUD.lardır: anms. ın...,>ıuıa"6 .. zarna ıva e e-
li ~~ ticaret gemim: Ccman 8'1d8.ııeJW• 6 .(4.A..) _ Bnvu: builannm .em Pd bin ton baembJ.. ıinin nitıayet bulduğunu ıve eon 

•• 83' 1.unUf\t.o, A•~ mabke.me dört B.cmıcn Lc:ba_ Arnavutlukta de olacağı tabınin edilmektedir. gUnlerde tahaddO.• eden vaziyet 

1 'llllt.tetik uca.ret ,_m;..ı : 7i03' to ,,,_ &J ...... .,.,hnnrı ~ dolaymn~ memleketi terketme-k U-
.-• uı Uo ....,..... t.ı ..ecne .. ,)'l ~- ır W • h S b 1 ı:n-e !hımrlanmalarmt bildirmiştir . 

.u&to. devlet lır!hioo .casualuk ııuçunda.tı mu (Bal} tarafı 1 mctde) a8u.8a 8 8J .. 
Mecmuu ı 4ticattt gemiri· ~ bılk~uı e1.n!l§Uı'. Maz.nwWı.rdıuı biri S k d tnıtHz sctJrlnl.n notası 

I0.8643 tonna.to. :mu~ ~e Jıtzmellcrl.:lc dokuzu hfilJl ınalz.C'n:ıcffi iğtinam ettik. Bun İ•İİ layafette i en e Dcl~r.ıt, ı; {ı\.A.) - Politika 
!lu :tafta 1'1ndt Alm:ı.ci r, 6M2<l da oı; ~rı us aeneyc kadAr .bııpl!.' lann arasında bir çok otomatlk at- terfi edecekler gazetesinin Sofya muha.ôirlne göre 

taDUAto tıacmlnd~ 1taıyanın.r c!u. s.ooı: cezaa<..cr• maltktun odilmJP.t!r. Bu ewc· ı&hlar. tanl.t ı.rn karnı kultantlan .A».karadarı bU41rildilioe göre lagilterrnin S<>fya elçisi 'Rende1, 
tonıl!to ba.cnı1nde yanı ceman 7:; fl28 tı1 z:ıab.kümlar c~ıarım çelrti~tcıl aon üç top, Uc tayyare defi topu vo Milli JMtlaafaa Vekaleti, yedek au. İngiliz flçilik memurlarının pasa-
tmtıa.ı... b.acmlnd tlca.ret gemisi ba ra hudut haricine çıknrılaQk)a.rQıı: rouh1mınat bu1unmaktadrr. baylaruı sivil ;bay.attaykeu .tJe f.er. portlarınI 'Bulgar hfıkfımetln<1en 
tısdJklru'ını b!ldiJ't!!1tlerd1r. Gö rWüyor AUo•/; AA.) _ B.B.C: DüD ak .t:ilerin.i tenin 1)1.abadiyle 'bir ka· l.wteniştjr. :Muameleler biter bit· 
Jd m!lhpl3Ca mutat.tan &ok de!a .ufak p:n A~k cephesinile fiddetll DU?J proje9j baurlamııkt.aiJır. Bu m~ Bıtlgarlstandıuı a\'"r.tlaea'ktır. 
tir. Ağ-rı 'Vilayet· nin bütçesi t.ıir tepcu (aaJıyet.ı r>t u11 lU', projeye göre, yede.k aubayla.r, ter. Tteröcl, bu sabah Btilgar Başve. 

Bummla beraber, satAhiyçtJar :ına.b YMiGeJJ birçoR ttaı:;an tankı talı· h!a Qlwıd•ık.tan sonra da unmtaza~ ldH Filof'a verdi~ notada 1ngiUz 
~ IU cihet t.elıa.ttlz ctUrllmekte .A{jn, 4 ( A..A.) - Viliı\:ct u - rlp edl!m15t.tr . JDJı'l :staja çağr.lllrak rlltbe.1tırinin - 'Bul~r ıılva.si mtinns(!'b(>tlC'nnln 
4b ki bu.at HiUer, 2f ubatta a>öyle mı.ımi meclisi dün ?alinin baş . icap ett.irdiCi .aıkrıi vezali' ye sa!- kesffö:ini su iki noktaya istinat et 
ıdlji ııulkwıdıı. lkl gün içinde uı:mı kanlığmda yaptığJ SOJl toplantı- ı.taıyan csiı1erl.n1ı:ı tsytcdlklerine g5 ~)'i .l)ğr...nmeldc mükellef ıtutula. tlrme'lttcdir: 
IU ~m LonllA.to hacmlıu1 l~J.i.ı t.ıca_ da vilfıyetin 1541 bütçesini 220 re birli s gün rvv~ Adl'J.YJltikte bir cakl:ırdır. Bu stajlarda muvaffak 1 - Btılgaristan üÇtü pakta JlU-
Nt ı;cıımt b~lullmıı olı:J.ı.ığ\ltıu l.Udlr bin lira olarak t.eOO'l evlem'f}Ur. 1taly&:J J:Jal<Uyc.gjoin torpllreı:ımeıd ııc. olanlara, m11d6etlcrlni doldurur hak "tıvıi-:tir. 

lo ı:ıercdo kaJ'§ııqııwa 
c&dole decekUr. 

.AiJJUınlo.r §U mut.al .. ~ 
manya. kendfainl.n ıııu
dahll addettiği ycrıere 
etınoıt lçln lngiltc~ 
t ebbılae ma.ııl oıacaktd'• 

BuniJn Alınaıı tıevıet 
yast mahfillerinde te Jd 
DO ı;öre, Alman doftJU 

doetıukianı:ı tanzinıl iJI 
nlınasım tayın edell 
iki CUG1J prensiptir· ge 
taraluıd ıı aımen ted 
m!yeUeri. ockilleri ve 
muıttaıı taylıı eden 
pren51plercll.r. .. 

Berlln, 5 (A.~.) -
rınm Bulgaristan :ırı" 
nın ç~nubu~arkJSI h&~ 
ptn.n ve tedbirleriflO 
maktnorr. Almanııı.rııı ff 
bahtı fogillz ıasa~ 
dair ır.ll.lümat ve v 

SinOJJ, 4 ( A.A·?"" 
miyeti dün ~nth" ., 
yapm1~rr. Kon~ 
lışma raporunu 1ı 
vip ve yeni ida~,s 
ten eonra mesat 
miştir. 

Btt~ kesite ııW 
gönder J 

Ankara, ~ ( ~~ 
umuuıl .merkeıır
tir: _._;J;I 
25.2.911~ 

Yurt köyiinde ıeıi 
yelin neticesi~ 
ya.ııdnn içi!1 ~ .... rdtBf 
de Balıkes•r ~" 
mma 750 lira ,..-

ıaifUr. Demek .ıı:ı. H.!tl"rtn ı~ tıtlgi Büt<}e.nin 1)7 bin Jirasf 'Tana va. ticc.ır.:ı~c UiOO ltalyl\D utm1 tıoguI· doldurmaz tem eaeo.e'kler. eniıh 2 - 1n~Jlz elritP'i mcnrıırl?t!'m-
1- ""'yal maıuuıu kııyıplar buı;l!ıkfı 61 bin lirası Mas:ı.rife, 24 bin li· ı ınu;•ur. Bir d:ger 1ta1yan naldi]UI altına ,ağınldıklan valdt de JK>D dan nrinov1ç'Jn !ıııtrın 1'l "1ı1t'r-
teblil6.) bah18 mevzuu olan batta ıçı.n l'MI Sıhhat işlerine ayrtlmıtJ bu- de y.Uk1U bulmıdu:p! btıtf'n b&ıp maı· ı1ltbt>1erlne .alt UDlfonıı.a)'J Kb'e .. kem 'B•ıtıa.r top.raklann .. ;ıı bcı-

""'-~~-""""-~ ~~!!..!....~~~~~----ı.ııw.ıw..11~ıw.ıL&;... ................................ ~zc~m==e.;=U.:=...;bi::.:.::rl=lkte::.:=.~ba=b.=:.::n1m==ııtı:!..=r~.---~c~e~kl~e~rdlı'.~~------------------~~:..:.::::::ı=::::.:·:.-----------m-u~ıtuı:__:•__:_~~....llll 



lf ~,...,, ,, 

~~dderalın J 

, •iıes~çd t iğ. koca j 
~e . çın e su!ara bırakılan atk meaajı Sağlam i§ 

~-iYet ~kalı zengin'in b:ışına neler getirdi? 
, bir kız bir~ :drnda b1r ~ ta.bflece:ı blr ıs dneilndl\lilnll se· 

llıUhak encU Jrenditıe aerek ~oıra bir mlktar para lk· 
ki ~l~nnıeı:e Y1lriittll: - ı-az tıtmt§ v~ btr ~lblse alarak bh 
~e l§inı bil" ~! tsldlr de mmentlifer bflstl almıntır. l<'ıı. 
~ ~ ~den dognıdaıı kat yeni bir elbise ik: ci mevkide 
"'- et n eeı-.ız DUyalım 'l Reyahat etıc~Jı: !a~lt adamm d~ 
~.~~ \'e ha 1 Y&§la.mıda, manzarasını değlıtiremezlerdf. Ba· 
~ ~lUi ne Y~ pel'C$t bir "lktı Stone kambur, çolak ve oku
il.ııutdin bitirıı1ehr':in SUladığı :ına yazma bllmiym bir zavaıııydı. 
u ... ~,~ ~k asa O~U§ ,.e Fazla olarak keteme olması ken· 

• ~etiııdo Uerüıf nehrin disfni hakikatte olduğundan fıu:lll 
~e. giJı &a~ ~anlan o- aptal göstermektt? idi. Zaval~·n 
lıaır \:e t>lrdapla , t~dll· bu haline &cnnıye.nltıl" kendis•n~ 
~ llrak glizU r )aratan SU· b1r de isim takmışlardr: "Haıılak 
~ &~ııirdi. ~ık rüyalara Haşlak haline bakrMdan irôhtğ'\: 

~ \ı' llcliııi btrak ehnn nkm· ııişanhımnn ya.nrnda aldı. '.Knıca!J:ı 
ki \tçau~ bu rp meçhul Ul- onu gtitilnce dehtet.tndoıı ~ ~

ı null:ı k llö ta~~erz Okynnuı;.. i~lnden ntUtbfe bir çıfldt kOpU'· 
Oğu buı>a&ını h ?!.r fey olur- maktan Jtttıdlni ammadı. Muknd-
lfl . "0 lnıknnsıak~kat yapmnk derat·n tayin ettiği ltOctl bu rttuy. 
ttııı~et 6Ulara ~:gı klU'§ısm. du? Böyle bir akıbeti düşünmeden 

hı- ~ıu r mesaj tev- verdiği sözü tutmak istese bile 
s•· lt:rdıği "6tdi: ··ı{albl- annesile babasmm bu ovJcntneyc 
~ lı1r ll'lt>kt meçhul .. Mnvl lr.atiyen razı olMltyaeaklrın 8'1· 

~~~ lt14rıdu. up Yazarak ilan kardı. Stone'yi i~tc bil" yanlışlrk 
~ ı.._ıı trı:ı.cC'__rn olduğuna ikna etme)"C çall§U. Bftk· 
~~~~eı~tin roına.nlnrmda, ıediği erk(lğfn kendi& o!muı lh· 
ıtı..~ 3·a::ın ~eın~nnllcrlnl tbna.li bulunma.dığııu söyledi Fa
l~ llonra bir şi5eye kat Rodolf avuka.ttan ald tı di''i' c:ıkU:nust dalgalara tevdi rckütlerlc ve ıcngln olmak hulya· 
~ltıı)aptııaYI k u. ô da böyle sile cevlıerinl meydana vurına.Jr> 

"-ıı_\ı'l 01 1tıcaıı.j 1 ı:;:uıa~t.ırdı. Fa· ta gecıkınedi. Ve mektubun dalc
~ktı lllı~·lealr ~dat taltbl- tjJo u~ yazılmı& bil' auretlnl çıka
! "etı:ıı. lhtıv~ ::J1' •aadet ve T't.l'ak avııkatın altını kırnırzı ka

""-,, tllıeı k k Ccekti, Mavi lemle tizmie olduğu bazı yerlerini 
.~ -lııııılltl y o ulu bir klığrt g&terdl: . 

e ~ ili~ a:,ışU: "Mukadd~rat kendisini clrk•u 
~ ta ıı.~b olnıı ltua ae.gı yarattlğı ıcın h1c btr kimseyi s()

b.ı Ilı ll:ferilrnek~n beklr blr vememektc \'l! bu yüzden sevilme-
,. ~j mı bul dlr, Tesadü· mekte ise ••. .,; daha eonn "Alla.

~ ~rı tı.ıı :'1 kiınle ara- bnı önUndc scflln zevccıı U),lırm. 
lıtı tıı...-.r llılt eğUso l\ıtfen Rtsmen vö bntUn dllnya muvtıtt
lııt L... eaaj e1ı-ııı. tcrkettl Fa· besinde ecn!n kamı olmak için sn.-
"~ "'c gecen kimse 
l •e 't\'Jn~rne'İtte ve ay111 bl?SI%1Anryorum ... 

\:._ ~~- ~enı~ırte lse tıöyle- Haniyet a.dıunın ısrarı )Ulf11· 
ltı,~4 l\ "tl"Sfn : Ben ge. smda daha futa uabma hlklrrı O· 

'iG Utıt t O'Q tekiz ~ laınıyarak olduğu ye~e yığ·lıv_crdt. 
n 11~: bo}'ıuY\ını. Ç'.ok gtı- Bu vaziyeti hjzmetçılerden ot-re
~tlat 0 "' ftk rfYlncllliml nen babası derhal oraya koşup za
b:'~ cı~ lturrıua ve nınnener vallı balıkçıyı tekme He ovlnden 
~l~ ak~ beraber tam bir kovdu. f'alcat onun 'bu ha~~~tl 

KmMDI Anka.tadan lmnbula 
sayfiyeye ~ermişti. Her .nd 
f(Jnd~ bir ttmsm~ on Ura ~an
dcrtiiğini gören bava'le memunı 
bir gUn merakını yenemf~k 
trı0rdu: 

- Affed~rsiniz. size bir şey 
80rmak ~tironırn. 

- Buyurunuz. 
- Kannıı lstanbulda sayfi· 

yede mi bulunuyor? 
- Evet. 
- ?\'eden kendisine toptan 

topluca bir para göndermiyor 
ıunua d& h~r '011 beo günde ~ir 
00 Ura gönderiyorsunuz! Bu ıı~ 
w ~tniyor mu? 

- ~\::~b1 ba.sit: 1'tttl blll!li 
yirmi liradır da ondan! 

- Bunun ne alakası -var? 
- Bu suretle kendisınin anı 

olarak avdet etmesinin önüne 
gt!~mtş oluyorum: 

---o--

Ne ile dönmiis 
Bly Yılmız uk:ıda1,1m1 yaktı· 

Jsmış Mlatıyordu: 
- Ben. a.klıma bir 1'ey koy · 

dum mu. imlthu yok fikrimi de
ğiştinnem, yaparrrn. Y~ptt~ hB· 
karetten dolayı Ha.sanı ada.m~· 
k:lh dövecefime ahde't.Miştinı. 
Kendf~ni saklandığı yerd~ bula
bUm~k t«;in tam on be8 kilome • 
re yol yürlidilm. 

- On beŞ kilometre yol yllıii· 
mek meseledir yahu!' OD bee de 
6önUısde, otuz kilometre eder! 

- Hayır .• Hayır, döııil&te ya· 
ya gelmedim. 

- Ntyle geldin? 
- Bir sedye ile! 

KÖP~ 

~ fıltııı ~ liabaırı nıuteber blr vaziyetlertıtl da.ha fazla mUskül-
11' ~!\ :: eıu bin dolardan ı~tirmetteıı başka b1r lfo )-.ra· 
~ 1saı bir lh-nlıoma a r madı. Recldedilon Jaif'UllllWl aw· -ı~,,~

r bıı sır k1tnn '\'~ w ~\; katı mukemeye müracaat ede~k 11 
lll.~Jt:tı bıtıul'luyorum E- nf9flnı oo.duğundan dolayı kı:.rm 

·. 

- Si:rmed~ belki cm bin d-r/a lmtlrnlc11 evtcnmıyc talıp oldu. 
- ôn bin de/a mı? 
- Otınam, o kadar oltrw o bile muhakkak üç kere talip oldıı 

Ceza 
Bir g11n avcmın bitini kadınm 

huzuruna ~ıka.rdılar. Kadı ~1-
* sordu: 

- D~m~k bu adam yasak o
lan bir mevsimde ava ~ıkını~ ve 
sez:ı de gÖZUnle g~nnaşsun, öy
le mi! 

- Gözlerimle gördilm. kadı e
fendi. Yemin ederim! 

- Bunun cezası on altmdıı. 
1amı da ihbar edene :ıittir. 

Maznun oevap verdı: 
- Verecek mtteliğim yok! 

Boynum kıldan incedir kadı ~
f~ndi ! 

- Öyle ise Uç ay hapis yata· 
caksm: t-bii ya..-.ı 1i1'e thbıır 
\ldene d~e.r-

... 

ba ~tı.lttt:ı '-na kadar · 1 babanım eıu bin dolar t.Umlna• 
ı._"'-t ~cıldderatnnın tayin ~- vermesini vo ayırca şiddet <etÖlltfl. - Na!rlr Ankara trc ıinin 6(1· 

~1:ı.,.~;.'111 sensin demek: rerek Rodolf Stone'yi e"indcn ~~\t Par'kta. oturuyorlardı. Hava· at ~(lç/a kalklr§ını l5ğrcnmek u· 

Benzİyonnuf, fakat ... 

ıı- ~ ~ korş1 koymak mu§ ve hakaret ctınli olduğu ıçın J n ~udan konu.~tUktan sonra 
; in lU h:ıtun kalbimle h1tp's ceza.sile c~zalandınlmasmı içlerinden biri: tere .. eni istMyona QlJ>ıtler.y?-

" ı..~alt 1:ı.rnn, ııe\>gtUm! istedJ. . . - Siz kanma ne kadar çok r•rn ı·ç sor:ıt sonra <:eliyor 1·11, 

~ lll /ı~ızlıkJa hep seni Bu dava henüz ne~ıccle.nmemıı;;. J benziycmmnuz? YüzUnUtün her hat ... 
11 ol ıı &a., .. 1 

1ahırı 6nUnde sc_>- tir. Eğer Ha11lak eUı b1ıı dol~r,ı • taralı benziyor. Bıyıklar mtis· 
..,_ \('" .,. - "'t :ır'-""r eliti .,_ - Ne yapamm' Kaçtcı kalf,tt· 'il r, '<Ilh .. ua. ~tnen "e veya buna ya'km ur 'P UoJ ı:ı _ Bir 7,?ipek içın de on lira ~ua ... 1ıt:a~ 1 fl:ıu~hetı'nd~ de seQlnnek !Tnkanmr bulursa her ııc-rilir mit HtıJtdi yarısı olsun/ . - Bıyıklar mı? Fakat benim ğım iyice öğrenme]~ için renin 
'la"ı-1 "

11 !51ıh?Nı12ı 11~'0· bald~ kı>ndisinc varacak bir kız _ 1'aloaf ben 'kij,,ot]in öte~., bıyıklarım yok ki 1 lıarDkct etmr;;qlrıi bek1edinı.. 

ft'iesuhyet 
- Siz mesuliyet hakkın 

'·iıfi izahat \Crdım. B koJım 
a me ub· t bahsini hır nr 

kim oylh bı1ecck '..' ~ ,. 
kayım 
- Pant"'onumun diiğm 
ııbıri r a ından kôp:ir 

,. lnu bir tek dUğme ka.lırsa b 
• ın mequl yeti o tek dllSnıc b 
rı ı~ tı.lmı olur. 

--0-

Şaşılacak şey 
- Doğrusu §aŞrlacak 

~ ıhhati yerinde. oldukca 
ve erkckicrin paralı cinrt 'n d 
,likleri bir kızcağız var. Fak 
bir tliNü kendi.sine la) ık bir 
ca bulnmıyoruz. l3ııirn zam 
ınızdaki erkekler hiç de bö 
mi.u;külnesent değillerdi. 

- Maıücscf öyle, karıcığım 
-o-

Donjuan 
Zengin bır Don J uan yen• 

mlye baıııııam~ olduğu bir 
kıza sordu: 

- sızın odanıza nereden gl 
lebUir? 

- Allcak nlkfıh <iai~ın 
geçmek ıuı·etiyle ..• 

--<>--
Sakal 

- Kocanı, sakalmı kest.irm 
nasıl razı ettın? 

- Gayet basit: Kendhıln~ 
zel bir pırlanta k1ravat 
hediye ettim! 

Jartiyer 
Snyfiyeye giden karısmm Jı 

zırladığı çantayı gözden gecl 
kocası: 

- Naeıl? On iki jartiyer bi 
den mi göttirilyorsun? 

-Ne yapayım? .. Bir tane ja 
tiyem oldu~ hissini uyandrr 
mnk istcmiyonım. 

--o-
Tebrik 

- En M.mfmf tebriklerimi n 
narım. nostum. Hayatmd~ bu
giinkUndcn daha mesut bir gU 
niln olmıyacağmı aklmdan cı 
karma. 

- Fakat yanılıyorsun, ~ 
gün de~ı. yarın evleniyorum. 

- Jete ben de bunun i~in sö 
lUvorum ~'ti.! 

TRAMVAYDA 
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,1 •troh~~.:::1'aıs.ı2.ını0 · z. ---- - !~e8 Kıptali~e izabo 1 rl~ ~ t~::~·a"~~n~U::~nt~~ r~. , ;: ) .· . -~ w "" 1 j _:_ 1 -y· 
h le •ltla!(İfi.\'c .hurnrcıer a_~ 'jlll_ ll'IS 

1 
~ -=:..; ::,._ ı·azan: Vlı.tl'E Dö L1L Al>A1't Çel.rNı! lltiZAFM;n ESEN ı 

~ ıı it ı<lı, Yaad~ 

h\'ı t ıı~; daha okuyup 14°' yıhnd~ (bu!!Un yaşıya llll 1 ' ·::-;;,::.:. • .' mobarttı1 ondokumnr.u A8rlll en bU~1lk ~lr \(' lıtkA. f iı;;ı~üphem b.. endis"' ıle Dö ı rıı ... rın it ,,. ettikten sonra ~ 1 ! U ~. IDU .,~•u• • , 

~ r ;tllt1a k~ıPlerek: koydu , erih rmi:!otkırmu~~~=.~~.J:rı~: çık~ 
1
• ytdlerlnden btıiııldtr. ısıo da doğmtıo;, 1880 da ö=:.:.._ ______ j M~ g:el b:.~i~ç~llı. rti"a mı 

., • ~1lrıı. u tan sonrt. ~ .. -· - " ~~ lıı ~ t P.•~n umu ne kapadı, yorum) Kral .Altıncı şa.rı·,n Cfı, mah~us ı>ratik Jie bu!"ttda oytın. için bir sebep bulmakta. t•r. uL göriiyorsun güzel ~vgilim? 
~ ı ili faııa :n"Nı. neh !'ti<' ha.bo Pariste asıl admdlJl zıya· nrr bahisler burada tutu~ulur, maz bir mchar<ıt (J'ös+E'rirci. - Dah:l ~atnlıyamadm mı, 

.. n t ,_ •uıaıın wUftt ~·re gt. de Ot.el Barbet ismiyle tanınan kadehler çrnlıyıtn seslerle buıa. Yine bu maksalla Senyör Dö. canım! Gi.12'~1 Beneris'in ~ığı 
~)ll'a '{'{ it~ kucağına bt· eski Montako sro-:ı:ymda oturu· da tokuşturulurdu. molUn kuyumcu güx li hakkında olmak için tutuştuğun bahisten 

4. aı 'l'ıf'~ li7- ıı tnc- batıp cıktık· yordu. 1 Burada konuşmanın üç mevzu gözlerini ve iddi:ısmı krnligru-fo b3hscdlyonını. 
~ bıı.ııırıdı llııj <.'Srarcngiz Sen nehrini ı;ccelcyin meşa ~- vardı: silahşorlar, kadınlar, nıo.. kulağına kadar itif}tirdl. Krali.. - Anlamadığnn sözler eöy!U-
., \t a: n ğunı ı~ıklar ile gündüze ~evirı-n kayık. da Btitün bu konu$malar, açık Ç<ı bu dedikoduyu duyunca gti.. yorsun? 

11 ... b " il\ ar l-Iaı'riy t takl mızrak oyunları progrı..rıı sa~~·k rarkılarla haşlar ve biterd.i. lümsedi, fakat me!eleyc ~h~nıl - Anlamadılmıız sözler mi, 
~rıııı 11 tı hıı~a.lt ile dolu idi. burada ktırarl~tırılır. En pnl~Jt Kralın ba§ kuyumcus~ı Mesı~ yı.t vermedi ve bu iş hakkında güzel senyör? Y-a\lgm tel· iyle 
~ ita "b ıı 1 t Untn ve he· tuvaletli kadmlann, genç ve gu. lqkababamn kızı Beılerıs. ~cnı en yakın bcndclol'ilo dtthi gı'irii~- kızını kçırarak metre ·iniz ya.p· 

lı1 l'rl»c t k<'tıdi~ınc so- Zl'I "sil:ı::ıdclerin fırıl fırıl nön. ~ ıc .-..rı'f ı:ı'n'n bir çiN>ktı. Co.. rtıc1< lc_>nezzUI:'ndo bulunmadı. mak, bu surrtlo bahsı kaza, • 
· '•u ~u eti\" b ı · llHer açm v .,... ' tt ,.~ l' B' 'lm • "ıı ~, ••4 •a Ul\ a ı ver. dHkleri gece c. ', .cc crı. şen • . cuk g~bi gUIU~.-U bUttin asilıaclo. Aradan ~ler g~ ı.. ır gece bı ek ıçin kuvumcunun kona-

~lta ()lıın rı-u~ lama.men konııcrler, balolar huracla vt,r. 
1 

. arıl!lr !rlbı etrafına toplar.. Senvör Dörnol .Bı.ı.rbct otelinde, ğına kundak soktu&'llllt'ZU rii-

~ 
- Aotıba tranwıwd..fı 1 c,,.~,. 

n ·: tı va k-lf>'ttıtı bötıl-0 otıcıkttı 
lı. ' a fçin 'z rahot ed.cr mit 

- Bt!n lıem bc>kan.rn., 1 nı <U 
<ı • ı ·a<Ia 'apayal ıı~m, b ıtfaJ'I! 

bUtıın ıt11 ı lt, ıırı bir ha- lirdi. ;~ııt ~k temiz çocuk b aQil. kraliçenin yat.ak odasına gc1di. yamda görilyordwn. 
~~ ı,~lt !artrı~ Arkad~l&.. Kraliçenin en yeni moda ola. ;deleri birbirinden ayı:<fe!.ır.tz c~c ilerledi. l{raliçeııin \'C Sen. Sem·ör dö Mol sükutla etrafı-, Fnzla derin dül\ilnüliiree 
~ t lt bir " rafrn<'n ra!tortaya attığı dar korı:ah toP- h &ne avni tatlı tebessümle m yöriln göz kanakları r.ovkin ver.. ncı b:ıkmdı. ~ 
~ •t h it 'ô7. lltwa ~ tarrn kıymetli taşlarla süsll:~~· cp.,. d" dıiH )'inn,ınlukla ağırlaştı. Uyu- Uzaklardan nksed<.'n kınk a\"· -Ç1 rı<ın. fak t zc'lgin b r bel· 

ı.ı. l ı\ l~ı~'i 1 . ntleri arasından benbcyaz gögu3 ka;;ıe ~:r h~ salonda krali"enin dul:u-. Bu sırada Dömol Parisin dınlıklar, yatak camlarını kır- v.ın hır arkildar,rna söyk diyor-
' fi.,., ft<ın~d tı bfrlıld~Ud;u; ltr taşar; kadınların yukarrv~ 

0 
za.~anki' g-füdesl Senvör l)ö~ol h\'r tarafında çanlar çalmdrğını mızıya calan soluk bir rt.rıg~ bo- j du: 

1 liıı g"nı; k dôğru sivrilen saç tuv:ıh .• l~n, fazlr. l>açırılan şarabın v~ığ: i~1Ur gibi oldu. yavordu. l"ızıl dilli alc\·lcr kar - Koe:ım beni hakikaten çok bı~ 
1 

ltı da :ı.ı tnf ~ Ten. ~artıy ve şato kqulannnı yulc. b'"" d:>nınesi iconsinde, bu gt·ıul Ba~mı kaldırdı ve sordu: yolanın al"'i renl<li atlas c arşa!- F"VİVOr. BE-nl öpnıed n hlı; ı.: ~ lQl't.. teırr r uı şchrın- ki'-· · rt d uç d k bol ğı - Ne var, ne oluyor? lan ti:zerıtıd.. 1-l 1 zaman cvd kt ~ kt h ~ L ~·uı11 .. , a ı aldı· .. Btt se ıgını a ınr ı. kı .. " ~:nun birin e av nca • 3.N{lıvaıı l'tfü> ı pa- 1.n çı ıgı yo ur • 
. ,. ı. .,.,, 'U\'etı • • lncc ve zarıf kadrnlarl:1 saray .,.,, H\.l k c fzabo oynak bir ı-ive ilo r.evap rıltılar uyandtrryor. Pr.ın ıı era- - Fakat, acaba kocanın seni " '"'"t-ı'll '-'dh· e izinle fW· k lı'!l nı i dia etti, bu VÜ?.<len uvum ~ l . ö k 

•• h l't or ın, İlk asilzade!cri, gül'riiif;Ieri ra · 1..-.~ınm b·ır feHik~te uı!Tıvaı".at~ı verdi: anndakı zambalı:lar'n. m1neıı pcr en: "Evveli v:ızife, sonra 
' " il\ "dl' ' ''llsr- ' I k ._aba. 119 ~ t 1 Al b' l 1 · ı l '" li ~bı~ rı ' lrı ~~tlıu. Uodolf baş kuyumcusu !\lı-sır s a. m da sövledi. Asilz:1A~1erle Ki. ~cı - d1rm C"nrm, ır~· yo t. vazô o.r ı~~rıs ndeki hQkiki Mm· e T ıv• t ye dtişUntip düşUn· 

ı ~,:, eıııı s;ı.11 tıranııan mn saJoniy
1
e. portaknl ,.t~ tımon kadınların kavna~tııb bu mcdıs. - Fakat buP1~ yangın kam. haklar ennki kann.yorl!!r me}Yıt m ·i ~ni hiı: dil ündün mü? 

L~ ,,, t ·~·ftt saksılarile süslü balkonunda ~" ~~ sözler. kahkabalıtr, şarkılar ~anahırı kraliçem. maansı Ur:erlnd durnn iki kup3 --o-
iıt "lj h t\ \lfA.Tt ı. Janırlardı. IA1 11 - Evet, fakat buM!ın b1rt1 n°. f'aran. l!l r~n"inı nlmıı-tır. y 1 lı &('~ah ı bu cilmle'el"f ~rte.,...,"ı . . " _, ı n.~t·k ,, • 1 il aıan ı tltı rı at l apmıou. Burada yeşil çuhalı !'11258 ar Asilzad~nln bu iddiıı~r !)1·1<. c. - Bu ka.dar ç.ok Cıu"n t.3n ara •il:' ı anh ancak i~ıti eb en bir 
r., ı ~to bUv1.1.1cb r kolu olan üzerinde hararetli ov-tınlar ovna. 0,.r"ıııım kula<Tına kM~r elttı. bakılırsa mutlaka bUyUl: bir ko. scı:ıle: 

htı "ılı ve b n hr•n 11uıa. nrr. atılan zarlar, kôca bir ,.i_l&.; · DUk honpa mesrep. klb'lr. fa. n:ı.1< vamvor. - Ş•mdi batmadım, dedi. Et· 
~lı oııu ti" 88.bah fn- yette kıtlık Nkaraeak ı·~clcır )·at Jm•kulu Hr tı~""'(1' ~r"1l"e. GUzel kadmm ince (111t' .. ırı~,..n rafınızda dolaşan ine nhn bu 

'>' c \>:ı~~ Ct:n larındn bul. par:avı bir elden öt::·i ele aırtanr ;e sıkı ,.e l}'ıtfraııty bir b::Xta. d:l in,..i Pi'bi bir t<'1'essltm tı~lirdi. kızla alakadar ederek aekım·tt 
t.ı~T>t, 1a ku •dında ve hasis Beşinci Şarl:n di .. 1Ttc1cn trr: ba~lı idi. Yalnız f?:lbf) f1~ "')Uk - Ben de ~imdi buna be!'1er meraklıların gözl~rın<Ln ımlcla-

ıq ~lı~ ll bir CUk bir kum. mu'?ından kesere'< h~zinelerc . .n_ı arasmda bu s1>v<ti bir tı.tıktfın •L bir rUva ~örUvordum. Sen elin- mtık istiyorum. Fakat sevgilim, 
' 1' llda11 e~"allıydı. Cok dığı servet su ~ibi akar. malıye· '-":tde ~vtn•ıhJ<l~,. doğurtıl'I bir de bir me§ale i1e bir kon:ı~n sa... b:ıksana. Bu hakikaten biiyUk ~iL ~(!nı-.., 11 

no Yapa. nin kasaları hafifledfk~c her çe. J rdi 111anl'"'ı'"lntı. Plc~ vl'riyordun.. ):\ir yar~ın. ıu lı:ı __,, § "e r·1 . bUtU b ın orfııldıı"Ta N>r.ze . . . ~ ~el 1 
tirle- eit Y~r!{llCr tı~ırlaşır, n ı_ - Diik kı·aJİC'c_>nin ırözd<'IC'rını dn_ - ~nmi ? l<raltçf" btı~mı koluna daya l. 

~ltt lllflraca:~ kcndtsino lara mukabil e-önülltrc!"n ı;evınc ima kontrn' altrnnıı h,.ı., 11J1ır-ııt'. - Evet. S""rı! b:ı~ kuyumcunun A~ı;;.rna uımn uzun baktı. Bacıını 
~ ~:~. "tine-sinJ ve noşe taşardı. Rıınhı"'" l"rir.in ('f"c:otlııüı.ı. teh. l\11;'sir 1skab'\lamn koratYını t .ı· salladı. Jrilldü: 

~Ub a\1\ılt t Ödet tlö Sa.ndf verlıı Fr:ıns-ı va 11,·eli b'r dctt"P\.'i hıılıın"'" DUk tu,,turuvotdun. Ri•lvorsurı ya, - Bunları, dedi, bugün'erd .. 1 
hu bir a kC!nclisl- y(lni so1<tu"'u isknm'l)H k'l<Yıtl4\rı 1\ ld k t!""en günkü bahsini kazanmak f Devamı 6 mcıda) 

hfSSc <;ıkı'.1.- Ue ilk qvunun bütün acer.ıilere bu sevdayı ortadan ka ını.a ~.,. 

Ann si, her wılnn e.ı> ·!ediği :a• 
m~n·o hına çıkı•ndı: 

- Bak, · vrurn, een;n eöyle
difrin vaı ıı1nr yUzUtıdrn hep~ 
l~rım d .'cUIUvor. Sevdiğ'I bir 
kıms b•r !n•aııa ynlan söyler!e 
sa,..lan d!SkUlllr ... 

Çocuk davan!:l.madı: 
- DemC'k b~n Eıenin saçlarmı 

d~ ... ~Uyor muşum, öyle mi, anne
cı~ım? Eabnnı1n hacııncln hiç saç 
k~'rnrın-ıt~! Öyle U:~ onları 8CD 
mı döktün? 
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Hik·a .ve J -cstan~uı Lıvızım i•irliği11•111 verilen 
1 haracı askeri kıtull ıllılırı 
c 

Kıraliçe ızabo 
(Baş tarafı S incide) 

'rev meydanında, tekerlek ceza
ma carpıldığın vakit cellat Kap

a anlatırsın. Seni kundakçı 
n !.. . 
Çan seslcrı devam ediyor. U

zaktaıı ahalınin sesleri geliyor
du. 

Gene, gülerek cevap verdi: 
- Suçu isbat etmek lfizımgcl

mez mi? 
- Sen hadsiz hesapsız öpü

cüklerimi.zckn birini olsun isbat 
edebilir misin? Bu, bir yaz akşa
mı, çayır üzerinde uçuşan kele
bekleri saynuya }lenzcr. 

Genç kadın sustu, sonra söz
rini tamamladı: 
- İsbatr kolay! l\lesır tska· 
anın kızını kaçırmak için bir 

angından senden başka kim is· 
tifade edebilir. Bu hususta iddia
t bır bahse girişen de sen. Son

yangın çıktığı vakit nerede 
bulunduğunu isbat cdeme?.Sin 

Göriiyorsun ya Şatlc zindanı· 
na misafir olmak için bu !kadarı 
Widır. Orada evvela seni şöyle 
ır sorguya çekerler. Gerisini i3· 

Jreııce söyletir. 
- Nerede .bulunduğumu isbat 
~ez miyim? 

- Tabii edemezsin. Sa. Iı1a
jeste Altıncı Şarl sağ iken sen 
bu saatte Fransa kraliçesinin ya
ta.le odasında idin. Bu nasıl söy-
mir? Söylenmesi de ayrı bir suç 

olur. 
ölüm delikanlının etrafmı sar

Jllll gibıydi. Ne taraftan baksa 
azrailin sırtlan dişleri görünü -
..,... Delikanlı kraliçenin tatlı 
hkışlarmm büyüsü altında: 

- Doğru! dedi. 
Akşamleyin çalınıp sonrn bir 

yaetik üzerine bırakılıveren bir 
röba.pt.aıı bir tel kendiliğinden 
koptu. 

- Bak gözlerin süzülüyor, ar-

~-----1941 IKRAllYELERı 

T. iş Bankası 
ı adet 3000 Urallll - zooo.-un 
1 • 1000 • - 8000.- • 
1 • 780 • - 1'00.- • 

941küç ü k ' . 600 • - IOOI.- . 
8 • 2DO • - ıooo.- • 

S8 • 100 • - 8800.- . 

Tasarruf H esabi an 80 • 00 • - .000.--. 
aoo • 20 • 

_....,. __ 
iKRAMiYE PLANI K.efPdeler: • Şu~ 2....,... 1 ~ 

tık uyu, olmaz mı? Güzel yav· 
1
._ __________________ 111!19 ___ .. 

nım. ~-

ım. a lldoci~ tartblertDdl J'Qdlr 

lza bo bir anne gibi Dö Molün 
merini örttü. 

Çalgıdan çıtrrdıya.rak kopan 
tel onu titrctroisti; &şıklar masa· 

in· nırlar. 
Ertesi gi.in Dö !.fol tevkif cdi
ek $atlc zindaıuna atıldı, \·c 
ndakçılıkla itham ediler...k 

mahkeme} e verildi. Mahkeme, 
tJpk.1 Sa Majeste kraliçesinin r_· 
yasında gördüğü gibi oldu. 

Dö Mol mahkeme huzurunda 
yangın saatinde nerede bulundu· 
tunu isbat edemedi. lşkencc:i, 
işkencesiz bir sürll istintaklar -
dan sonra tekerlek cezasına malı 
~oldtL 

YalnızL. 
Delikanlr avukatına her şeyi 

açıkça anlatmıştı. Avukat, deli
bnlınm güna..lısız olduğuna i -
jlfuıdı, kahramanlık damarlan 
jiııoetu. İdam hü.kmüriün yerine 
'.Ptirilmesinden bir gün evvcl ha
}1ishaneye gelerek elbisesini Dö 
~'a verdi. O ka.<;tı. Avukat : a
pislıa.nede kaldı. 

Acaba bu avukat, bu işi bir 
bılıramanlık olsun diye mi yap
mıştı, yoksa öğrendiği sırdan 
istifade ederek bir hiililı mı kap
mak istiyordu? Burasını uncak 
~bilir. 

İfkencelerle vücudu ha.rap o
.lan Dö Mol derhal hududu ~.ştı, 
pri>ette öldü. Fakat avukatı o
mn yerine alıkoydular. 

Dedikoduya göre Dö Moliin 
1raçma.sı kraliçenin canım çok 
sıkmıştı. Hapisteki adamı deli -
bnlmm avukatı olarak tanıma
dı. Nüfus kaydından Dö M1Jl is
minin silinebilmesi i<;in hükmlln 
Jeline getirilmesini irade etti. 

Bu suretle Grev meydanmda 
Dö Mol yerine a'mkatınm canı
m aldılar. 

Ruhlarının istirahati içiJı dua 
ediniz. 

Osmanlı Bankasından: 

.ılJle Sandığı l'iysııgosn: 

<>amanlı Bankasınca ihdas edilen 
~ Sandığı, plyangoımnun ke§ld('sl 

Kart 941 tarlhlndo !st&nbulda icra 
_,'GDl~p: i.tldc'kl ikramiyel~r tevzi cdJ. 

tir: 

l adet. T.L. 1.000.-lık T.L. 1.000.-
4 ad t T.L. 250.-llk-T.L. "J 000.-

100.-lik-'l'.L. 500.-
50.-llk T.L. 1.250.-
25.-llk = T .L. 1.250.-

adet ikramiye için T.L 5.000. 

ıstanbu. -.....--- ....... ,. .... 

................ ı ..... ı · ................ 
Kamağ~t:r"fçhl amıl'.cak ıı kate11ı y~ ltonmma ma.J

zemesl açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmııunun tahmin bedeli 992 ıtra 50 
kuruıı ve ilk tcmlnab 74 lira 44 ı:uruıtur. şartname Zabit ye ıruamew Jıftl· 
dürlUğij kaleminde glSrWebmr. lhale 21/3/941 cuma gOnü aat 14 de Datn:ı.ı 
Enctımcndc yapılacakt.Jr. Taliplerin ftk teminat ınakbn veya mektuplan 
ve 941 yılma alt Ticaret oda81 Ycsfkalar:lle ihale gttnU mua~ aatte Daimi 
EncUmcndc bulunmalan. (1727) 

lstanbul Yükaek llttı sat ve Ticaret Mektebi 
Mezunlar Cemiyeti /da r e Heyetinıkn : 

22/2/941 tarihinde in'ikadı mukarrer yıltrk a>elide kongrede eberiyet 
hasıl olmadığından 8.3.941 cumartesi gününe tmir edilml§tir. Jıluhterenı Aza.. 
nm iı;Umada bulunmak üzere m~r gün saat 115 de Beyoğlu Halkmae teg· 
ritlerl rica olunur. 

Sahibi: ASIM US Basıldığı Y"": V AK/'1' Jltıtbe.8'6 

Umum nem-ivatı idare eden: Refik Almri Seumtgı1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AKTt F • 

Altm: Safi KDoeram 72.603.019 
Banknot. • • 
U!a.klık • • • 

Dahlldeld ulaahlrler : 
'l'Urk Urası. • • 

Hariçteki Mulııabirler ı 

Altm: Satı Kilogram S.248.822 
Altına tahYIU kabil ecrbest d6-
'11z.ler • • 
Diğer dôvlzler .., borçlu ~ 

bakiyeler:! • • 

Hazine TallYIUeJ'I : 
Deruhte edilen nTBkı nakd!~ 

kar"Dı1ıfı • 
K&nun\JJI f • 8 maddelerine tnft-
kan Hazine tarabııd&n 9&.ld 

tedlyat . • • • • 

Beuedal Clııduı : 
ncarı Senedat. • • • 

... 

l:aham ft talnillt .,...._, ı 
Deruhte edilen .. raıu nakdi· 
yenin karftlığJ eıdaam " 
tabvUAt ltibart laymeUe • 

~· bllam " Talmlılt ı 
AYJUKlar ı 

Altm ve Mm Qzer:lne &Yam. • 

TahvUAt O:zerlne ayana • • 
Hazineye kılla nd &Tana. • 
Hazineye 3850 No. kanuna &:ilre 
3Çllan altm k&r§ılıklı &HAii , • 

10%.l:tı.9M.2I 

6.G97.966.50 
2.281.021.85 

283.396.14 

7.382.887.M 

-.-
36.1615.0fi6.85 

158. 7 48.563.-

20.149.137.-

268.313.757.99 

45.831 4:wi.93 
7 ,92g,8()6,54 

8.943.74 
7.SOS.722.-
2.19S.OOO.-

111.000.942.r,fj 

283.396.U 

43.M7.HU2 

138.599.4.26.-

268.313.7S7.99 

53.758.063.4i 

124.597.92.4{1 

Ui00.000.-

b>J. keşld<'Se ilkle§nn 910 - Ma.rt 
N1 elli aylık müddet zarfında "Aile 
~ .. (Tasarruf Cllzdaru> beııabm- ' 

matıQbu T. L. 50. den qağl olnu· 
h~ mudi ~tirAk edfteekilr. 

Hia8edar1ar • • • • • • • 
Muhtelif • ı ı • e ı • 

1 
1.603.747.60 ---- -----------• - - 752.204.370.87 

106,000 kilo aığır eti alınacaktır. Kapail za.rfl& ck&ltmc!i ::S/3/9U eu. 
ma gUntt saat H de Çerl;ezköyde a.akert ı.atın alma komisyonunde. yapıla· 

ca.kt.ır. TaJımln bedcli 44,100 Ura, ilk temlnııtı 3307 lira MI kuruştur. Talip· 
lerin belli gUn ve eaatteD blr aaa: evveline kadar kanuni veslk~ teklU 
mcktuplarmı koml8yona vermelarJ, Şartnames~ Ankara. ltıtanbul Lv. Amir. 
liklert Ye Klrklarr.ll atm alma kı:.muıyonl&rmda görllıttr. {2047) (1713) 

• • • 
Apğıds. m,ikdarlan yazılı sığır etieri kapalı 'zarfla eksiltmeye koc.ınua· 

tur. 1ha.leleri 24/3/941 Puarteei gtlııG hlzalannda yazılı saatlerde Edlnıedc 
Ha.vaada aalt~rl ııstm alma koınLsyo nunda yapılac'alttır. Taliplerin kanunı 
Yeslka.lar:lylc tckll! mektupl&rmJ l!ıalc saatlerinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

Miktan '.l'utan 
Lira 

Teminatı ihale 88olltl 
Kilo 

88,000 
35,000 
3S,000 
24,ÔOO 
2-1,000 

17,100 
17,100 
17,100 
10,SOO 
.tQ,8()1) 

• • 

ı.ıra 

1283 
12SS 
1283 
sıo 

810 

• 

l1 
1% 

H 
15 
16 

(2049) (1713) 

00,000 kllo sığır eti almacAktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21/8/941 Pa· 
zartesf ,~U saat 115 do Erzlncanda aekert &1.tm alına konılııyoııunda yapı. 
lncaktır. Ta'hmln bedeli 15,000 lira, ilk teminatı 1125 'ııradır. şartnameat ko· 
misyonda görillllr. !alaklilerin kanuni \'e8ik&larile teklif ~ktupıannı lhale 
sa.&Unden blr saat enel komlııyon9. vermeleri. (2061) (1717) 

Alyon Vilayetinden: 

Afyon l.Uıe8iııln 19996 lira 23 kllf111 keti! bedelU ikmali inşaatı kapalı 
r.arf U8UliJe e~lltmeyc konulmU§tur. 

ı - nıaıe H Kart 941 tarth1nc m~.a Cuma g1lDfl saat 15 de VUAyet 
nafia biııaamda toplanacak nafta kom1eyODl.iJMl3 J8.Pllacktır, 

2 - lıluvkkat teminat 1499 lira 72 ln:nJttur. 
8 - PlA.n, bulAsast ketflf, van.iiJ! fiat borduroeu, umum!, buaust tennı 

p.rtname, bayındırlık l§leri scnel şartııaı1'eft, eıc..utme prtnamesi, muka... 
Yele ömeğt natla mUdQrlUğündo görWOr. v~ almalıllir. 

4 - latekll olanlar bu lae girmek llzett &Jaeaklan ehliyet ve8ikalan IÇin 
ihale gtı.nllDden en u tlç gUD eneline ltaô:\r ~yete mllraca&tı:ı ftSlka 
alM:akJaıdır. . 

1 - Ktmakaaaya f§tll"Ak için yaalan ehliye~ "81kası "e muvakkat to· 
minatı bavl teklif zarflarını yukarda yazılan gün a.aUndaıı bir ut enellııe 
kadar .makbmı mukabll.lıı<ıe koml.!yon re!ailfine 'Ç'ermelcr:I veya poeta De 
g6nderİnelert Ub ohmur. (1287) 

Ankara Jandarma Satın Alma Komi•yo
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1118.000 9150 00 :H.3.Ml Pua.rt.e81 S. 11 

ausm u. mlkdar, tablDJa bldll •• uır ...... tıan ~ ~..tıg 
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lsteltlUeriD •ealka •e ilk temlnat!annı mubtıevl kape.h zarf1arnU eUUtme 
va.kUnden bir aaat e-nellne kadat' kom18yoına .ermeleri. ( 12'6 - ı 702) 
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