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anıar ıçın 
kurtuıuş yolu 

.,,:;ı.ariatanua mu· 
4 lleratını ellerin-
4 latan devlet a· 
~ları iyi dCiıun::f er! Memleket

._ ne bir giin gele-
~•hlU,. cenuptan 

• tiınalclendir. 

'Y~: ASIM US 

Halayda nehirler Topralllar~•·· 
daa ıeçecell 

görülmemiş ecaa111 maıevu 

d d 
Bunların tabi olacakları hUkUm1 ere c e e ta ş t l ı~~a~~name neşredıl . 

rafmdan tatyidata tabi tutuımut 

29 ko .. lJ suLar altında ~u:=:: meleri hakJrmda icra vekilleri be-
yetinee kJbaJ olanan kararname-

-------- Din e8ll8 blldlmleriyle tatbik tut· 

Petrol mUdUrD Romanyadan dladU 

Yakında memleketimize killi· 
yetli ffliktarda pıtrol gelecek 
Bir miiddettenberi Romanya

da bulaman Petrol Limited şir
keti mtldOıil Sedat Rıza, dün 
memleketimiBe dönmilfftür. Se • 
dat Rıza demittir ki: 

- Romanyada, anlqmala.r 

killliyetli miktüda bemhı gele. 
cektir. F.aki anlqma = 
Romenlerin bJR u 
benzin miktarı 160 bin tondur. 
Bun.lann bir imamın anldya • 
tma bqlaDIDJlbr ... 

mucibince memleketim.ise •ti. •--------. lacak benzin ve petrolün sevki 
işi ile meşgul oldum. Bil mev· 
zuda alikadar Romen phaiyet-

kaçak-

En Son Dakıka 
Gazetesinde 

Saltan Abdülazizin 
.,,.aylılannclan 

Nazik ter 
Kalfa'nın 
hatıraları 

1 

Nakleden: 
lakender F. Sertelli 

Bu tefrika. bela'* l:miJllllıl8e cec
miymı çok mGldm w elrarenırts ~ 

: pat ve Wllk•larla 4o~. Saltab 
AsbılD Pal'ls Ye Landra ..,,....0e-
rlDI, ..ıaıı.n dul'dUru anlı .. w 
fallat Alemlerini ft: 

Midhat Papnm 
konafbıda 

H .... A.'flli P8pDm aictD ft 

nud mdQrJldQODll.. sun. AadlİID 
gösdeleriJdD .arQda ve tıqa _... 
naklarmda •,..adıtı l'Ollni.. l • .. 

~ Ziya arada A.*11zteto araJIDda .,.._ 
(Yazuı 6 lllCM:llJ 1ılr -- lll8C*'UIDI .... 'DUi1la 

lan pnlardır: 
.--------- ı - Memleketlerinde takyidata 

inailiz 
filosu 

Dün •halı Alman 
itaali albnda halunttn 

Ostend limanını 
bombardıman etti 

Generlil 
VilsQn 

T arablaata ltol7Glllar
clan alman yerlenle 

Umumi 11.ali 
tagin edildi 

Esir ıtaı~aa •eneralle
rinden biri öldti 

KalılN, l1 (A.A.> - B.8.C: Jfan. 
tal GrulJQlldn ellr edD.- mua'ftn! 
lroqweru en....-u Kabin,- ptı 

rDmı,ur. Buta oldulU - ...... ,. 
Jatmlac•ktır. ttaqaD ,.....: mu. 
birlere, 1ngWıs moUlrHl ku• t..a.9111 
Blnpztde l~ ricat JOhm•J ı..tf1r 
lerlnt ~ ~ f&lll'dıtl1D1 "'~ .. 
mittir. (Devamı .. fıtlOfiü) 

•lrlaat•Mltı•Mll .............. , 
Müakirabn snen'i bak· 

lnnct.lci teklif ve 
•eçirdlii 1afhalar 

(Y_I .... ~) 

tabi Muaevilere, 
a - Gidecekleri memlelretbt 

duhul vbelile l'lirlıdyedm MDra 
gegeeelderi manleketledn 'tı'wit 
vlselerinl ...,. 81deoe Ttlridyedea 
IOlll'a ilk ayak l>auaJrJ•n mem
leketin dabul vizelllnt, 

b - Tllrkiye hudutlarmdan öte
ye bc1ar DMil 'YUltalan blletleri
nl, hamil bulamnelan prtDe 'l'b
ktye llomolollakJaım letfwMIZ 
~vı..a...mr. 

Ba iilftlt.le ~ .. alm1ı&
nn 'J'lbtiıeclea ...,. Bir ftl'WIE.. 
lan ..-emltlWU ..-.ı mlddetlalııa 
......... M - ..-lı 15 ala ""91 
malut ....... 

(Delia•~.f ..,.,., 

Bulgar 
taggaıe 

istanbul k6yl01erı şımdiye 
kadar 32 ilkokul yaptııar 

General Fr 
dalyaya 

Muso1 



' h T 1 ' <;::n; \ T 19tı 

liadyo Gazetesi 
~örçilln 1111tll11 

~asıl karşılaadı n 

l •amnmon Mkim oldugunu lsbnt 
- l •tıktC'n Mnrn mıh" Prefle:rin ls

pa~ynyn böyle bır tP'thfte bulun. 

B . . . M ı· t········· .. ,,,.... ır ın cı e c ıs f"ll!'• .... • ······· · : 

nasıl ve neler le uğraştı? 1 

~~~~~~~--____....,, 

=--------------...--'*ı 
l_H_A_d_ıs_e_e_r _ci_ra_s~ 

mılqrına ihtimıı.I veıilemrz. 
Bir rıv..ıyrte göre l<'rankonun se. 

yahati sulh teşebbiic;U ilr> alM:adar- d ....................... ~ ............................... , ........ . ....... .................... . 

~r m~~~.:~~~U~gür':,~~n~n~~n~~ Müsk ı ralln men'ı hakkındaki teklıf ~a geç:rJig\Ji sataalar 
vnı>:ı.bilır. Frankonun sulh tıı.vns· 

Amiral Darlan 
Mareşal Peteni• 

halefi 

or. 
Am rı':an h.ıicı\r · llZll'I Ko ·· 

1 Hu' tıı ,ırz Baş\ el:ı ""'ıiD 11- ı 
atım pE'k samımı kaı w olnı 

yll'!DIR oldU!,'U ı;:ıl.ıi, i'. V)Ork 
T vms i im'i Anwnk'.ln "'azetrs· 
C r Hın. 

'B \. ıımalan \enn.z, biz d<' 
ruhtc cttJğimız işi bitirim.,, 
Sozti tizE: rinde durarak diyor kı: 
"Binlerce fübrlkanm binl rcc o· 
:ında, binlerce atca bu vasıto

rr icap eden vaziyette yeti~tir· 
k ıı:in sUratlo çal ~aktadrr.,. 
İtalyan mntbuııtı fsc İngilter('

nuı Amerikayı kandrrınaktn oldu-
hna iddia il". ÇQ.rçtlfn harbin ln· 

ltere acı lan Uz 0 rindc b·teceği 
9ÖZUnll alıp Afrikadaki İngiliz mu· 
'.11.ff rlyetinin netice Uzcrlnde mU

ir olamıyncağun Çörçllln itiraf 
tmekte olduğunu söylilyor ve bu 
kilde Libya hezimetlerinin ehem 
y talz olduğunu g&ıtenneğe ça

htıyorlar. Filhakika İtalyan mat· 
buatı §lmdl böyle alSylUyor ama 
.Mıarr ve SUvcyşt elde etmek için 
harekete geçtikleri zaman aynı U
llUI kullanm·yorlardı. 

Alman matbuatı da Çörçflin 
utlrunda bit- bedbinlik blaetmek· 
olduklarını s6ylUyorlar. Nutkun 

ISalkanlara alt olan kt8mmı da Al
r•ı:wı..-.lar, Balkanlan Almanya aley· 

e tahrik eden bir 1ng Jlz ma-
evra.sı telikki ediyorlar. Alman

ya Bulgaristanda Alman ktta1a.n
ıım bulnnduğu hakkrndaki Çôrç'lin 

lerfnl de yalanlamaktadır. Bul
r njruısı da İngiliz Bqvekillnin 

sozlC"l'ini tekzip ediyor. 

Myter ajans~n bildirdJğiııe ı~ 
-e Bulgar gazeteleri Çörçilin nut· 

un Balkanları alAkadar eden 
nnlarmı neşretmişlerdir, BuJgar 

ıansUrU bunların neşrine mUsaade 
tm mi<Jtir. Belgrnttan gelen ha.. 
rlerdCI Y ıgoslav gRZetelerln1n 

nutkun Balkanlara ait olan kt· 
ımılarmm gazetelerde neşredllme

oldnğllnu bUdlnnektedir. 

Çörçil nutkunu eöyler 13ylemes 
gılt re Romanya lle siyasi mil
• betlerini kemni!'tir. Buna ee-

~ut·ın ;un bir ka<' dr>fa dahn bah- 1 - Himkı~ l:i< )tmııda~ ııwtn.C: -
<>oluıımıı tu rımn b 'iÜnldi şartlar . J'rnbzon Meb .ınu Alı ŞU;crll il"}'in 
nlt uda hcı lıalde bu pc-k vnkın bir •cklifı üzertn" cncUmc:ııcrln ru , 0 ·1a 
'hthırıl dP.ilc ':. c.ığı maztı:ıtalar okunmnyn ,.,. ıı:. ı. 

Blr ı İVO\'C'lt> ore de bu se\ a _ llk okunan mazbata Adil~"' f'ncti 
., t fnp ı•r'ı < 1 r> general Veyğard ın ·nlnlu ıdt. 

m ındıkı mi\n.,!lı ı, tll"rlC' alaka M:ı.:ı:batanm lfü sıı.tırı blzo Ali Ş'ıl 
'lrdır. Bu r•vn elt ..,.ÖH' mihvPr rU B.yin t l:lıf:ne başka r,.-Aıifl<"riu 

ln!!illC'remn V yr,nn1 llr> i birliJi ımt lu .nı ımlah: • ,,, t la'.t tı:>kl!ftc 
\·n!lm!\smdıı.n korkmnl tndır ve bu l\.lı Ş ıkrü B. yin "rdıl \eri, l:ımler 

c;pb nl" Js1ı~ın n i!CI Yaln11. bu hu- dlr., B "\in ıııu tesbıt eden 'Jl r ka 
... .. t'l ı lnrlıi{ iıti) crkl<'rdh. yıt yoxtu. 

\ı>I,tYL l.N~ l\IE'Xt 
n .. ;UH;<,i). \OH! 

Adlıyc eııcunıcnı Ş r'a \·e t.. ::- uy 
uıı bulu>or Uy~u.. ı d ı .;ı ı·: tı Je 

F'nkal her h31d bu seynh3.t Hlt 
IC'rln ı>vvcl<'C .'aPl!ll<J oldu'hı ziya. 
rf'H i~rlcdf''l bac;kn bir ş0kil<iP tef 
tı·r oluıım'l.fr l•d•r 5; vnlıntin h'"'de. 
finl rınl. mak lrı ı bir knç ı; ln b k. 
Jr"TlPk ir'ln <'d<'<'•ktir. ı mun bir kanun :le tı: rıdı "'?U'llun · 

u:t mUtt flk olduklarını &()}· ı.l)•.rdu 

Frans~- Te1kilôt: 
esasiye kanununda 

de~işi':lih 

Marl.'11al PetPn Prnmm: l"~kıll!tı 
csaalre knnunun v<' hJkümet!n 
tC'!}k}li hususurfd:ı mühim kaı'f.ırlar 
ittihaz Nmlııtir. Mnr<>"al Pe•en tefi 
k•Jatı es:ıeiy<' kanununun bir m:ıd. 
desile amiral naı lını kendisine 
halef tayin etmektr(ıır. Evvelce 
Lnvnl Mnrı>~alP hılcftl, fnkı.ıt son. 
ı adan bu mnkam lağvolunmuştu. 
Diğer bir madde de amiral Dal'lan 
mUsbct vazife ifa edPmiyeceJc va. 
~yette olursa "konseyin kendi arn. 
s:-ndan seçeceği birisinin \•azifc nln 
cağını bildirmektedir. 

Rados bombalarıdı 
lngıtiz hava kuvvetleri geçen 

nksnm Rodos adnsmdaki iki hava 
mc;·dan·nı bombalamı..,Jnt·clır. Rodos 
ndasındn iki tane hava meydr.nı 
vardır. Bunlnnn biri ve en mühi
mi Maritza hava meydanıdır. Ada
nm ~!mnli gnrbisindedir. Diğeri de 
adanın merkezi kısmında olan Ka
lato hnva meydanıdır. Bu meydan 
larm ikisi de lngillz kuvvetleri ta
rafından defalarca bombalanmıştı. 
İtalyanlar Yunnn harbinden evvel 
bu Uslerden hareketle lskendert. 
)'C ve Hayfayı bombnlıyor1al'dı. 
Fakat Yunan harbi başladıtstan 
.aonra bu meydanlardan kalkıın 
tayyar !er da.ha ziyade İakenderi
ye ile Yunanistan arasındaki lngi. 
liz harckltmı kontrol ve taolı et
mek işini lizerlerine almışlardı. 

Buııu ırahsus tcstit eıllyonı .· zlrtı 

m Uzıtı<ı;rc bay .ıık arı rıı a "'u ~·ı:wn: 
mc\·cut htıkmUne kanaat ctn.' :ıı;. ı!ı: 

kanun çıl<arm k ı.;;tcmenln l"•:ıın'IU.Z 

ıuğunu söylıycn vardır. 

BJnunlı. beraber entüml.''.ı dC' 

saııda ittlfnlnna rağnı"n. ı<arard!\ 

mlitle!ik dc"'lltlı ve eks ny"I •.r' ııt. 
··şımd.ll't , ı ed. dıyordu. Rr kua n 
\"erMı ckr;mycttn d:ı.yıuıdt'tl "l'llll'ip 

f>Cbeplcr c!lkknte p.yandl: 
Bunlar diyorlar ki: "Büytıı- Mıll<:?. 

Meclisi tevkalAdo hAdisel.,rf!~ ı co[! 
muş bir mecllstJr. Vazltcai "'ll Le\ kn 
lAdellğc inhisar etmelidir, 7~ı.ıan•n 

kuvvet ve nezaketiyle mUterııt oıp bir 
.c:ıp olmaclılı.çn yeni kl\Dun \.,. pma!t, 
cıaekl kanunları dc~rfştlrm'lkle uıeş· 

.;uı olmamalıdır. 

Tcklifın mevzuurıa gclinC'l' Ceza 
kanununun 265 inci maddesini iyı tst· 
mk etmekle de bunu temin İ''!.~·ıldir. 

ŞlmtUlik tu maddenin takip \"C tatlJI· 
kind e ihmali ı;örUlcn meınt•'-"'ıır ılzc 

rlndf! şiddetli hareket l<Midlr , 
Bıllndiğl gıbl bu madde um·~m1 y.:!r

lcrde c~r ve aL'\mctıerl gl.z:cı.•ı.!miyc· 

cek surette sarhoş yalc!ll·Mınnlara 

ıa.ıtın lira) bir llraya kadar p.-:ra ce· 
zası veriyordu. 

J,te adllyo encilmenl beme:ı ~1!~11=

verlldlğl gtlnUn rtesı gün, :?ti N!ııe.n 

1920 de bu mazbatayı ımzaıayor " 
tekl!.tl maliye, sıbhlye, adllve encU· 
ınt.'lllerlne -'"lted~u. 

SllUill.'E E'N~~1 OE'l.A 
KAlSUNUNU DEOlŞT.tltl.JEK 

Jı'1KB.1NDE 

Sıhblye encUmeni de teklift.n erıa· 

.rmda berabcrdJ. 

dır. l'lı .r.:uııananlar üzc:inde y .. pugı 
kOtU tesir umumi sıhhati bozıırı nPs· 
liınlzi inkıraza sevkPdiyor. 6} ı ':şarı· 

d:m gir.an türlU içkiler yUzll· r.cn de 
milli ser\'ctimlzin büyük bir ı.ısmı 

ynbaneılann eline geçmektedir. 
EncUmen böyle dUşünmeldı• 'le~· 

tıcr t eldifln dışarıdan içki J10kmalt vt' 
memleketle içki yapmak gl'J' n'.ısuı-· 

!nrmın tetkikini ileriye b~""·"ıyor. 

şimdilik içki kullanınıımn şid ıı-:•e V" 

kaU olaral~ yaaak edilmen c;nı"'tlıı• 

fbtıyar ederek o.dllye encUın ~r l!!iı• ::e· 
za kanununda vardır dediği v~ att..i · 

Vapur lı:alifelerine 
refakat etmek üzeı·e 

.... aua~atla klçftk 
ge aller yapılıyor 
Ottlt\'B, l l (A.A.J - Kana ı ... •'lıl 

Mnıınat ııazırı Hovc, Kanada. oahri· 
ycslndc ı..ullandm!lk Uzcro VhtJUt l:a 
flleleı refakat etnıeğc mıı;ı .. us ye· 
tıi bir tipte S~ Korvetin Kru"tdPda 
oenıze lnll!rtımıı olduğtınu bh•.hr1:ı17 

tir. Ywe Kanıtdada imal cdil~!'t'k l ;-ı· 

ı;lllz uonanmnsına verilen 10 ıtorvct 
trunlo.nn harlelndcdir. 

En geç Mayısta en aşağı daha H 
korvet va 18 mayn dökUcU ge:nl de· 
wze lııdlrllecekUr. 

Siyam • Franaız 
mütarekesi uzatıldı 

Haııo~ ıı (A.A.) - Fransız 
Hindlçtnl umumi valisi amiral 
Döko. Siyam ile mlltarekenlD bu· 
gün saat 10 dan itibaren iki haf· 
ta mllddellc uzalıldığmı tebliğ et
miştir. 

o ... 
Amerikalılar da baraj 

balonlan yapblttl" 
V&fhagten, ı ı (A.A.) - Ame

rikalılar da baraj balonlan imal 
etmtılerdir. Amerikan ordusundan 
terr·k edilen hususi bö!Ukle-r tay· 
ye.re dafi bataryaları ile mtıştere
ken lngilteredo kullanıldığı tarz
da baraj balonlarını mahallerine 
koymn3a memur edilecektir. 

Re demeli? '1> Romanvnda Alman n.tkcri tah .. 
idatı olduğuna şOphe yoktur. Ro- lngilizlerin gündüz MUskırat ısttmall yUzllnden· lJ He· (Esna) aralık anı 

nya Almanların tanklan, tayya.. taarruzu yeti içtımai~c.ııln muhtel!l t;ı::va.ı·al!t· mmia a~b~· hem d~ -;:mı. ~ 
l ri ve muntazam kıtalan bulun- nnd:ı. husule gelen tahrlbatm C:e•-e.:e ı kelimedir. Saydığımız kelimeler 

u unu Alınanlar da itiraf etmek· Gelen bir habere göre fngll•z 81 pek büyüktür; 2' İspirto kvı•nn!na· bunun yerini gereği gibi tutar. os-
dırler. hava kuvvetlmine mensup lıom- nm artm88l, yayılması yüztı··~n ~h· manhcn.nm a.tılmas~ f!U"Z fazlaltk-
Romanya fark'"Dda olmıyarak hı- bardıman tayyareleri bugün gUn. Wd vo içUmaJ p.rtlamnız JKI" .:'\11 ı-• .- larmdan biridir.Anadolu ajansı gibi 
tere ile sebeosiz b:r harbe doğ· dilzUİı Knle. Dilnkcrk ve Bu.ionya. ?lale gelmiştir; 3> ~mcun ytlz 1:

1 
f'~k- 1 müesseselerimiz olmasa dirilmez. 

kaymı!j bulunuyor. Filhakika daki Ahnaıi askeri hedeflerini senini tcikll ed<>n koylUler!n ~liğt, unutup giden halkm diline yeni· 
ruf mitnasebetlerin kesıımesl bombardıman etmişlerdir. Bu da tçklye karşı itiyat ve kayıtm':l~ 10-1 den dolannıazdı, 

arp llAnı demek değildir. fakat lngillz hnva kuvvetlerinin serbest- ğurmakta ve birçol< clnnyeUc•ı- ~c::ı--11 (0 esnada), (esna.sınıfa) dcme
arbe doğru giden yolun sonuncu çe gUndUz taarnı~lanna da başla- olmaktadır. 4) lçUma! mıı·.nJ&rm 

1 
meli, (o sırada), (sırumda) de. 

rhales'dir. lng!ltere ile Roman- m~ olduklarını g6stermektt>d'T. gcniıt ölçüde artmasına yol nç··:,.kta· · meli. 

kını klı.li gôrdUğü maud~nln vu hale 
getlrllıne.ı;ın! ileriye sUrUyonl'I Mareşal Peten amiral 

nı hariciye ve bahriye n bet'. 
lerı uhdesınde kalmalda 
her, kendia;ine mua"·in V' 
etti. Bu ~uretle amiral . ~ 
evvelce azledilen ı .. avaiın Jı• 

kerrırıer .hakkında bu ccz:ıı:ır ,:t· K,. kiine ~eçmi§ oluyor. Bu d~ 
ı1Ukmoıunur veya lkldcn ıo ,rtıı e ha bildiren telgraflar arasınd~ 1' 
c!nr beledıycnln temizlik işlen" .. ~ kate çarnan bir tabir var·r;a_~ 
lıştınr. ı-:g-cr mUkerrlr ola~ me· nilivor ki mare§al Ptttll utl 
mur. bAkim. zabit l.lıe bir dn.ı'l r:evı.•ı vazifesini yanam~ bale ,;e 
nizmetin:!e kullaoılnınmak UZ>'!rP. uır onun verine amiral Darl~· 
cıoıunur vıe bu bususuı vazu~s.ı,ıe th c;ecek ve Fransa devlet 

'•Cl:ı:ll veya nçık içki ımıınnn.ıı,Ir ya 
saktir. Mutlak surette içki lı;r~ti mı 

blt olanlar 2.5 liradan 50 liraya nad~· 
para veya bir haftadan Dtr ayı• r.ullar 
bapla cezasmn mahkttm odlllr'e:-. MU 

ru:u gllrtllen zabıta mcmuıı.ı..·ı 1'>2 lL vazifesini yapacaktır. 
el maddeye göre " yl'ml va:>.ıf .. ~i ııı • · k" Bıze öv le eelıvor n --• 
nmıden c"zaıandınlır.,. nın Alman l.atepleri kar1J9~ 

ı\tAl.lVE hN<JOMF .. ~t ~ecirdif!f buhran içinde bU r''° 
rnonıo 1'.rn.\FT.\IU 'birin hususi bir eheıtırıl '.J 

~Jııliye cnctlmcnı de "MUs'<.lr'it Is· vardır. Mareşal Peten o~d" 
timnll şer'an v e ahlfiknn m..ı ~ ve sekseni bulmuş bır adam. ,tt; 
mezmum olup mazarrauarın~ tııM1 ğundnn bir Alman ta.Z)•jkı Jt1 
dı maU<ıtı ,.e muıtczcmdir., d.!\')ı, fa şrsında onun Afıikava ~er_..w 
»at ari«tıı.nuan "nncaıc,. la '1-ır•P.ynıı .. ı '"ld'" F t t b jşı~Y .. 
rıtr cUm~ gcıt'-·orctu·. muş m ur. 'a m u ,, ral Dal'lan mUkemmel . 

Devlet borçlarına karşılık g<>lıPJer va'labilir. Bahusus kendi 
arasmda bir de ••mUsklrat ,... .. rol . rinde bahriye nazırlı~ dS ~ 
vnrdı; tsptrtoıu içkilerden aıınut:ı. Qı tunması Fransız donanrıl. 
şandan llokulmasın. tr:crı ya· al'"l Afrikaya. geçfnnesfrı.-
ı•ılmııııını vasak etmemek "U'"m nıı •• "tt" musaı ır. ...Jt 
,;mir., idi. Hususile hUtccuncurı :;,.,,<;:ir Onun icin mareQal Pe~ 
mekte olduğu buhran aıraın:ı~ ... ~"'C3 miraf narlanr ker(tı .. :ne ~~ 
karşılık gelirlere dokunmak, U!:'\"·t> tn h , f · t"h t kl .P'cıv· a.e ın ı an e me e b _,._, 
gel.ecek zamana matuf siyası> •• tıa'Iı karşı zımnf bir ihtarda w 
mmdan caiz gllr~mcz. muş C\111\,or: ,,..,;_ 

Içl<I kullanmaktan çıkan "~TVtlı~ı:ı _ E<{er Alm?" ra nıOt" · 
rm öntıııc geçm~k utımallni t••Nt!t ahkamı dairesinde katıı:~ ~ 
::1 0~ =":~aıt;;~~ Fransa kendisi ile icıbi_rlıgt ~ 

mat1{3 devam edecektir. 
nnda.n olmadığı için Uzerine ıı~ıı Vf!'r 

gt koymak ta adalete aykın du.·mn. 
Sıhh1ye encümeni tedblrdr. tt:(2:-lc 

taraftan idi O adliye eu.:t: tıf!oln!n 
nokta! :nazarma ı,tirik edlyo:'l4u. 

ŞEB'İYE ENotr.lılEllı"tNJt 

GELiNCE-

'Jer'lye EııcUmcDine geUnce· \fu· 
bat& yaradılı§m crruıdan b&.Jt<J Uf 
baflı7or, .. mlllı:elle!lyet bir Yv.tf .. Jen 
ibaret, vulteye terettQp eden •.ıJut yani 
fayda ı.e ŞArl'a mUkellefiyetl llo,,. 
na değil. mükellefe aittir,, sbzle 
ny1e isı.Am kanunu esastsbl::l t::uııı 

bqlarmı sayıyordu • 
"RQh·ı ıııaana ve.rdlgl maoA\1 lf'Z 

&et. kalbe bahşettlği aaffet v~ c:u .. 
ııet ve bedcıe temlD ettiği ~hllt vt 
eaadetle berkesin gıpta etU~ nu ka· 
Mm ahkAmmın (ylni iıl1ın Jln.n!D) 
maatteesslll tatbikinde ıös~ 11 .. ıı lA 
kaydl ve bctaet nctlccs!nde '?l' leti 
:ıılzln kemmiyyeten ve lrnytlyyc!cn 
acıçar ·ı tereddi olduğunu g!Sı-cn biz 
ler l(aD agıayoruz., diyordu. 
Şcr'lye encümeni cUrllm tıe c..ı.zs a 

rasındn Adil, bir nlsbct gözettı-ueC:ıkc:e 
sa!Ah mllm!<lln olmadığı ka.ı'!ıt"Jyle 

teldlt sahibinin fikrini tercih cd!vor, 
&.rlllye encllmeninln bahsetti~ mailde 
ye do bafka bir §ekil veriyor'J•ı 

(Arkı'ı ,,.r) 

bu ahkam haricine eıkfl. f. 
kabuln imk5"'3JZ fa_1ef'lterd~~ 
rar olunnl'ak olursa ~ ~ 
Darlana Afrikava ~itfl1 ~ 
reücııdcleve devam etmek ~ 
hiı·eti vermektir .•• Deıne:i' 
yor. &.AJ 

Herhalde Fransa.da ~:L 
vaziveti henUz halleditııııf J,. 
makt.ıı.n ro'.c uzal:tır. _...,,,? 

-==================---::::: . 

Halayda nehirld' 
taşt ı 

ılJ] 
ır- (Baş tarafı 1 fnt:"''' 

Antakva kazıı!Illa bl!.ıfofı ,., 
lskenderuna b!ı"h f ve ~ t'' 
niye kaz:ısma bağlı 19 kn1 
lar n1tmdadır. ~ 

fskenden•nun cenu1) rrtsbı;:.f 
leri\rle eevH'tt> mmtıtJt~~ 
kövler halkı daha evvel s ~ 
tedbirl0 r s~v~ndc tahliY'e ;; 
lerek civar ,rilksek köylere 
ledilmi~1Pr ir. 

1. m da böyle bir yol Uzerlnde oJ. -=:::::===~~~~!!!!~~~~-----------------!!!~'!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~ 
~ !Uklan s3ylenlr. 1 Ölüm emrini geri aldı ve Anka· 

Kwlay feliketr.edeJere ~ 
dım etmektedir. AntaJc1' 'I 
Revhanivc ve Antakva ı~ 
kendenın şose!eri sula~ 
dadtr. Ant!'l'cva debaıTh P":_" 
sular basmış ve elli bin llt"" 
zarara sebel> olmuştur. 

F k h . m kalesini hapsettirdi. 
ran onun seya atı Melike Adiliye, lıfıliı. güzeldi .. 

General 1'"rankonun hariciye na· 
:n S rano Suner Ue birlikte Ro

' ıa ve Berline yapacaktan seyahat 
OOk tefsirlere )'Ol açnıtııtır. Mih 

rciler'n Frnnko ile neler konu
leaklan belU olmamakla beraber 

halde lapanyanm harbe girme
ni i.ttomiye<"elrleri emniyetle eöy 
nlr. İtalya bu limit.siz vaziyete 
.rd kten ve İngiltere Akdcnlze 

Dört ihtıkar maz
nunu Adlıyaye 

verildı 
Plyuayı kontrol memurıan. ge~n· 

• ı-de Sultanbamamında rıuuıı•nt·Jracı 

. üo Behann dUkld!.nma gttı.ıı,1er 

' bazı c1IUI kumaşların faturaamı 
ek Lsleml§lerdir. Mağaza lhlbt 

ı .ııroa.u..ıc• gosteremcml~ ve bu ku.nn,14· 
tu. m: aldıj!t ve fazla tl:,-c~ta 

tarak lbtlkfır yapmak tstcdlıtl nn· 
lralnnarr k ndllyeye -. J· 

Arap çöllerinden Sel~uk bnpara
torluğuntın topraklarına ayak bas 
t1ğı gündenberi çok iyi günler ge 
çirmiş, zevk. eğlence ve S:ladettcn 
başkn bir his kalplni titrctmcmiş
U. Çocukları doğunca duyduğu gu
nını Ma1at\'a ŞE:hrindeki muazzam 
düğilnde b:'Jc duymamışu. Çocuk. 
ona bütün bir saltanatın hakimi ol 
duğu h!Mini ve~ti. Alıleddin, 
Melikenin arzusunu yerine getlr
mektC'n ayn bir zf\vk duyuyordu, 
Koca.CJmn : 

- Oğlumu veliaht ilan edecek 
mi!!ln! 

Dediği vakit, en tatlı heyecnm 
duvuvordu. Saravda hcr1ces ona hU 
kUmdar kndnr saygı ve sevgi gös
t oriyordu. Şimdi. tek insan kal
mamıştı. Kimseye blr kelime söy
leyemiyordu ve k=mse onu t eselli 
etmeğe cesaret edemiyordu. 

- Ankara kalesine gideceksl -
niz. Giya.settin sizi affetti .. dedik
leri vakit. sadece gUIUm.,eml.,ti. 

Gök Babayı buhmadılar. Onun 
t:_ mektubu sarayda, hUkUmd:ır 

tahtmm yanında bulundu. Üzerin
de: Selçuk bUkUmdan Glyasetfn 
Keykubat yutlı idi. Glyasetlin, 
mektubu bUyUk bir merak ve he· 
yecanla okudu. 

Gök Baba şöyle başlıyordu: 
"Beni aratacağını blllyorum. Fa

kat bulamı~ıncnksm. Den çoktan 
uyudum. Şhndi, ebedi uykumun 
uykumun. kederi, meşakkati elemi 
.,.e saadeti bile olmıynn kollan a· 
rasınday m. Bu dünyayı meralı:: et
tiğim için acele etmedim. Bir bil· 
kümdar emrlle idam edilmemek 
için yaptım. Senin sevgili Tama· 

Dtr,.11~'"1 nn da buraya gelmek 1lzeredtr. 
tlllll plen blr ehuı jileti tO : ı.nısn Hem~ koııı, bellrl eon bnlnılnnnı 
,,tm11. lhtlkAr su~dıuı yaka aı.a- görcbilinıin. Belki de son nc!cslıu 
~ adUJ91'I 9Utbnl§ılr. l verml§tir." 

~ 
SELÇU&LAR SARA YIN DA it f 
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Gıyasettln mektubu bir ta.rafa 
fırlatnrak sarayın koridorlarından 
deli gibl koşmağa baıi1adı. Herkes 
Ş~ırmı§ll. 

Ne oluyordu? 
HilkUmdar delirmiş mi idi yok· 

sa?. 
G'.:.·ascttln Ta.marm odunıı bir 

h-tına gibi açtı. Kimseler yoktu. 
Yatak odası bomboştu. 

Tama:r, bUyUk balkonun önfinde 
yere, halılara uzanmıştı. Kımılda· 
mıyordu. 

Giyasettln, deli gibi lizertne a
tıldı. Kucakladı. Kaldırmak istedi. 

Tamnr nefes alıyordu. Eli ilo 
işaret etti; fakat ne dediği brılli 
olmuyordu. HükUmdar yanma çö
meldi : 

- Tarnar •• nen var •. ne oldun •. 
Sesi bir fısıltı. iblr nefes gibi ç·

kıyordu ve sanki gaipten geliyor
du: 

- Bil' yerim ağ•rmıyor.. Ço'!:. 
rababm .. ic;hn o kadar rahat ki .• 

- Ama niçin böyle r Lurdun .• 
Gel seni yata~ma alnymı. Bak bak 
hUkU.mdar oldum artık .• bu saray 
benim.. bundan sonra kimseden 
korkumuz yok.. sen.. 

Tamar gUlllm.sUyordu: 
- Çok memnun oldum.. Daha 

eok içim rahatladı. Demek ı;ıimcli· 
den ronra bir şevden korkmadu 
ya.cuyacalaını. lstedl3in odalan 
~e~•n...,cden rrn"al•!!m, 
BütWı güzel c.:ı.riyolcr seni.-ı ola· 

cak .. 

- Tamar •. benim güel Tamar. 
cığm .• 

- Biz çok korktuk. Çok korku
lu günler geçirdik ama onlar ne 
tatlı idi. Ah ne tatlı.. Rüya gibi 
günlerdi o gUnler •• Beni kaçırmlf'
tm bir gece .. Mehtap vardı .. 

Durdu. Sanki nefes'ni topluyor, 
kuvvet bulmağa çalı~ordu. 

- Bu gece mehtap olsa .. onun 
aydınlrğnıı seyrederek lSbem .. 

- Ne dlyo~un Tamar •• Sen ya
şıyacaksm.. Daha çok uıehtaplar 
göreceğiz. 

- Gök Baba bana çok iyi teY· 
ler sövledf sultanım .. 

- lyi mi?. Onu buraya aolmıak 
bile istemiyordun .. 

- Çok ağlad·.. Yliztı eııkiai gi.. 
bl korkunç değildi, Yalnız çok ih
tiyarlamıştı. Saçtan tamamile b&
yazlaşmıştı. YüzUnUn kır11ıklan 
artmıştı. Ağlarken onu o kada'r 
sevdim ki .. 

- Niçin ağlıyordu? 
- Ölüme gittiği için .. sevindiği 

için .• 
- Bunlardan bir şey a.nlamı

yonım Tamar .• Haydi kalk .• 
Tnmar kmııldamadı .. 
- Bural!a sent bekledim. dedl 

Seni ı::fjrmeden ölmek istemiyor. 
dum. Şimdi her eey bitti. OUımn 
b*Hyeceğ'm .. 

- Tamar •• 
- Yok yok.. Beni tesel11 et-

me.. Öleaıeğimi biUYorum. Gök 
BabanDı zd$iD1 yutt»m,. . - - ~ 

- Ne, zehirinl mi?. 
iGyasettin yerinden fırlııdı. 
Tamar, tiz. bir çığlığı andırır ses-

le : 
- Giyasettin.. diye haykırdı. 
Genç hUlrllmdarın tUylerl diken 

diken o!mu~u. 

Seylap mmtakaamdald ~ 
ruat mahvolmu~tur. Ş ~ 
kadar insanca zaviat ı.Sk~ 
hiçbir haber yoktur. Bir ·~ 
köyler1e irtibat teminine ~ 
maktadır. 

- Glbnc.. hekimler bana blr 
şey yapamazlar.. İçtiğim zehlr'n 
devu~ yoktur. '3enl bırakma.. E
ğer gitmek lstiyorsa.n. işlerin var-
sa, ad:ımlann seni bekliyorsa, bir GEDİZ lNlYOR . J 
son defa öp, öyle git Giyasett'n.. I ~'-· 
Mehtabı g5rmek istedirnm kadar, zmir, 1l (A.A.) -~ 
seni bir defa da tahtında, hüküm- menden alınan son h fı~ 
dar olarak "'Örmek isterrlm. yatağından iki metre 30 ~ ;_ 

İkislnl de göremiyeccğim. Ama yükselmiş olan G~iz neh ~ 
ılyanı yok.. Gözlel"imi kapadığ m zar günü S~»l:clıı l!aat ·~ 
vakit. ikielni de gllrUyonım. Hay- iti~aren ~~dri~ inmeğe 
eli gel Giyasettin. Artık dilim ağır- dHrı blldırılmıştır. 1'o! 
la.•pyor. Parmaklarım kımıldamı • Sularla mahsur kalatl fr1. 
yor. Gök Baba bana tatlı zehir I <;ullu ve Suzbeyli köyliı'i:wt 
vermlf. Öyle sövledl. Sana tatlı bir cok ev ve damlara _, 
zehir verlyonım Tamar •• dedi. !?irm~i .. tir. Sevrek kövtınd~el"' 

Kafkaa dflberl. son sözlerini ga- seri kısrm su altmdadJ!'· ~ A 
yet yavq, çok ağn- ağ-r ııöyIU. menle Emiri.lem rırasmda1r.' ,...,. 
yordu. · b " ı :::---_ _..ı '~ 

Giyuettln yaklaştı. Yanında o- sen•n_ ır Jcıımıt i r.~~ı ~ 
turuyordu Onu kollan aruma al- 1 sc~l-tın 400 metrel•k k 1' ~ 
dı ve du

0

daklarmdan. yanaldann· G.c;diz köortt,s~ ile B~rurı; f(J/t 
dan öptll .. öptil .. öptU.. ~-ara~mdto.~ı şose?'ı'l l 81~ Tamarm yüzU tmkı mehtanll re ık h•r kısmı !t!la.r 

• k ' • gC'cede olduğu gibi parhyorc'lu. a ınıştır. . , -;-
Gözleri tıpkı o geceki gibi idi. Ne- Bavındrrdan bildirildlği;:1ıı~ 
fesi bile.. aynı o gece gibi h zh ~: ;;on v~<Ymı~rlardan atf ~ 
hızlı nef~ alıyordu. Fakat bir fark koyün~ ( 'l5 evm duvarl. fJ' 
vardı. O gece öhnemek. yaşamak. krlmır' ,:•:~füfusça zayiat 
mesut gUnler görmek zevki ile tur .. .-.'"· ~ 
helecanlı idi. ş:mdi, ölmemeğe ~- ~ır:.a ı'1ı- kadar MaTtfon.~~· 
lı.5tığı iç'n öyle nefes alıyordu. Ve me'dc olan Af •on v~ nnn ·~ 
en büyük fark, o geceye hiç ben- postıı'an diln akoamdan _,~eı,t 
zcmiyen tarafı dudaklarmm hara- ren do."7nıca 1zmire ~...,. 
retinf kavbetmiş olması idi. ba'"1amıetn". ~ 

- Tamar.. Avd111 h3.ftında ise hcrt 
DıRanda gürültil ve bağrşmalar S'\at 10 na h""P'·et cil n • 

duvuldu. Gr-,.f!'l0""İk _ p.-'"'~ylj n .. "' ~~ 
Giya.scttin verlnden ful"dı. T!'~ lt"i"' .. ·ı '""' "'·t'l,......-ı 111 • ? 

ridorlarda silA.hh muhafızlar ı ~'· Nı:ı.zilliye k .. ....ı.r ~iJ.J; :;; 
IUYoMU. f Door ' tedir, 
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10lrl p dtlşllldlkçe : 

~örçilin nutku 
~8 

... Balkanlar 
'w..~ ."deıı b~ aylık hadiseleri 
~' lıııctu r nutuk söyledi. Bo 
\i'~ te lta z ınukan-meUnl Al
ı.~! "1Jat lya ile yapılan n~üca-
S ~ktan sonra özü Bal· 
~ ~l'f :~: _ Ualknular hak· 
~~ ~ rdubru mütalealardn 
... ~ ~u'ekuı Almo.nyanın bo 
~- ~~,~·eıc ı;eçebllı.;C!>i JJıti
'' etle ilen sUrüvor , e 
~~or~~~ct~) mfülnf;a)u 
~ ~ ılfıassa Uulı::arbtnn 
~ ~ ba.ı edJ~or. 
~ ladıgı gündeııbcrl 

~ ._.:' de~)1r memleketten 
~ettı. .r n haleti nıhl~e

'-' ~ k r:amanb.rda \"Çnl S.' °:a Y 1'1nncı olan ı~lk 
'~l~L denebik>cıek bir 
~"\"!I oJ() meydana çıkma
'-'· 'l'lnda. Q. . Fakat harbin on 
1 ' dünyo.nm man1.nrusı 

ı ~ar~ 
"~ el dinamik emper· 
'ıııL' ~ f-OnıatUc emperyalist 
~ IDda dc,am ~trn~-

S' 'ı~u.sı gay •t genJşUr. 
~~J"i: hl Plerin kun·eti hak-

, ... t~: r lnuka~ ese ynpmn.l• 

~ ~ nıağlüptur. lmpa

"' ' l'akla.niıda s.-ı.ğlamdır 
·~be~ tt~e ~-... kıt.ada hem de krta 
'~ gıuptur. 

._.._~ "~lüptur ·· k" 0 -1 ~~ •w!'tı , çun m .,... · 
~\ ~blla. r ara,Jsi U:r.erlnde 
~ 1ıaı.... .tal~·a. da \'unanls-

Almanlar memleke1imizden 
hazn elbise almak istiyorlar 
Bir mümessil temas

lara başladı 
Hnber nldığnnıza göre Almanlnr 

me.mlekctimizden hazrr elbise Y<' 
ayakkabı alncaklardır. Bu maksat,. 
la Almanya.dan ~l'hrimize gelen 
bir mümessil. aliikadarlnrla temıuın 
b.-ıslamıstır. Rızıın malfımnta nazn
rnn Almanlnr, bu gibi hazn- giye-
. 

cek eşyası mübaynatında ~eni es· 
ki diye bir şart koşmamaktadırlar. 

Almnn ajanı, temruıla.rma devam 
etmektedir. Bundan ba§ka Alman
lara yeniden satJlnc.'lk tütikler ii
ıerinde de temaslara başlnnmıetır. 

Bir otobüs bir çocuğu 
altına alıp sürükledi 

Köfteci dükkanina çarpıp camekanı 
kırdıktan sonra durabildi 

• 
Evvelki gün Sirkcdden ge~mek-

te olan şoför Must.a.fanın idaresin
deki bir otobüs birdenbire önüne 
çıkan Albert ndmda 9 yaşında bir 
çocuğu, nltma almış, hlr müdd~t 
sUrüklemiştir. 

Bu srrada şoför fren yaı>tığı gibi 
kazayı önlemek için de di'reksiyo
nu kmmş. fakat otobiıs dunnadt· 
ğmdan bUtUn hızıyla köfteci Safi
naznı dükkanına çarprn tır. Cama-

kfın parçalanmış ve otobüs böy~ 
ce durarak nltJndaki cıocuk çıka
rılmıştır. 

Alb<>rt, şayanı heyret bir tcsa· 
dllf neticesinde ölmemiş, ancak 
bir· bacağı Jı:ınlmıtJ, başından ve 
muhtelif yerlerinden ağn' yaralar 
nlm13t1r. 

Yaralı çocuk baygın bir halde 
Şl5U Çoculı: hasta.nel9ine kaldın)· 
mrş, şoför yl\kala.nmıştir. 

ı:tomanyadakl Fransız ata ;11.r.:ıılıtcrı 
general Bclon, dUn şehı:imlzc ı;-elıniş· 

Ur. General Suriycde tayin c<.tildlğl 

yeni vaziiesinc gitmektedir. 1 

. a 

Geıçek 

k oıkusu ! • Yakrcda Slovakyadnn m..:.tn!Pl'eti· J 
ınlzc 400 ton çivi gelecektir. kıı hu· 
rusta tcabcdm akreditif nçıım.ştır. 1 Şair Fıkret, hakikati çatık 

• Almany:ıyn b:ırsa.k, bıı.Jmuıw~ dP· knşh, yüzü gülmez bir mahluk 
rilcr, pcynır. taze ve tuzlu tııı.•ı:~. ke· ı ncyetindc görmüştü. Şair, hele 
ten, yonca tohumu ve paçnv!'h ihrnç o zaınanlarua ha vallc beslenen 
edt'X:ck tacirler bu ayın ıs lrı:kı bir l bir varlık olduğu· için, bu görü· 
toplantıya çııgınımışlardır. Trıolı.I'tı. şii pek çekiştirmeğe hakkımız 

1stanbul Ticaret odas:ı sai'>rı!<.."nılB yoktur. Ömrü, rüya ilemlerinin 
)ııpılacaktır. muras..c;.ı. köprülerinden melek 

'" lstanbul hububat ve ıınklıyn lh· kanatlan üstünde bir geçi;ı sa
racat birliğinin y1Uık umumi neyeı 1 yan, aya:";ı toprağa değnıiy<. 1 
topıant~sı, Şubatın 26 sınd3 Mrlık 1 adam için, gerçek korkunç bir 
merkezınde yapılncaktrr. umacr olabilir. Bunu yadırba· 

• DünkU ihracatın yckünu 41% bin mnk aklımtıdan geçmez. 
llrndır. Mut.ad mallar saUlmıı:tır. 

• Balntta Odun iskelesinde oturnn Fakat hayatta . başkaları. . 
l:"nnko ile suıcyman Erol ıır.u.ıncla hayatiyle oynamak hakkmı 
dün bir kavga çıkmış, ve Saıavml\n kendinde görenler, atı, ha-
bıç:ığını çekerek Yankoyu sığrr su· yalin kadife kmından re:h:.J 
rette yaralamıştır. çıkarmak zonındadırlar. 

Yaralı Ba.lnt Müscvi hnııtnhı>:.1Psine Ama, bu kadifenin örtrn;;:ı 
kaldırılmış. suçlu tutulmuştı.r şey, keskinmiş, tC:ılikeli imiş. 

'" Ge~rı sene, Beşiktaşta 18fl ku· kime ne! Bunu evYclcr dil~iin· 
ruşluk bi:" alacak ytl.zUndcn ka'ıvccl mek gerekti. 
Abdurrahmanı vurdn Kadlri-u ıklucl 

ağırcezada görülen muh&kerr>esi diln 
biUrUıniş, l'C mUddclumuml mUtnlen· 
mru söyliyerek kaWin 1 scrıı h~psl

nl istemiştir. Muhakeme, lmr•ı veril· 
mek Uzc.re başka blr güne bır,\ı:.•ım~· 
tır . 

Yeni tip ekmek 

Çağmıı:r..da da. bazı devletle
rin, ge~ korku.~iylc tiril tiril 
titrediklerini ~riiyoruz. Fakat 
bugün böyle bir korkuyu ta· 
§ıyanlara. zaman dü.smandır. 
Artık hakikat, ~şcklcre bine
rek ufuklardan ufuklara uçu
yor. Ne zindan kapıla •. onu ör
tebiliyor; ne de cellat kement
leri onu boğabiliyor. "Haber,. 
yıldırım oldu. Sözler, ıı::ık hı
ziyle magrl{>tan ma.c:,,ilra ulaşı
yor. Hangi kement onu tuta-

ca'k, hangi duvıır om. siper o'la· 
eak? •. 
Şu halde niçin bu çıkmaz yc>

la sapıyorlar? Bazı yerleroeki 
bu gerçek düşmanlığının sırn 
ne? Susmak, yerinde altın iE '• 
çok kere kirli bir tıkaçtır da. 
Hele ba.cıkalarınm hiç umursa· 
madan, hakikati olanca çıplak
lığiyle ortaya döktükleri bir de
virde, kapanan ağız, tıkanan 
kulak, adama emniyet değil. 
endişe verir. 

Mesela evvelki gece, İngiliz 
Başvekili Çördl, konuştu. Bü. 
tün dilnyay1 allak bullak ede
cek şeyler söyledi. Haberler 
verdi. B2.1J memleketlerde bu 
uzun nutkun bır tek harfi bile 
neşredilmedi. Fakat sadece 
resmen ne§redilmedi. Yoksa 
her radyosu olan ev, o büyük 
adamı ean kulağiyle dinledi. 

Hafıza sahipleri tecrübe ite 
öğrenmişlerdir, ki Bimdiye ka· 
dar Çöreili. hadiseler hiç ya_ 
]ancı çıkarmadı. Ne dediyse, bi
rer birer fiili vesikalanylc ta
rihe geçti. ~u halde bu nutkun 
basılmadığı. yayılmadığı yerler. 
de şimdi iki ayrı küıne var. Bi· 
ri. bu sözlerin taşıdığı gerçek· 
ten korkanlar. öteki. o gerçe. 
ği vasıtasızlığa rağmen dinle
yen halk. 

Sakl:-ıvanlar. şunu unutmasnı· 
lar: Saklanan gerçek büyür. 
Ağt7..d::ı.n ağıza cığ gibi geçer. 
Gerçek korkuşu. gerçeği daha 
muhteşem yapmaktan başka ~ 
ye yaramaz. 

llal:lu Siilw GEZGiN 
Nümunelerin tahlil 
raporları l ıkaraya 

gönderild i 

I GONDEN GONE 
!.\ tı..~':11~ haııı ettif;-inc rn 
~ ;.-.qtlııe ~l'lln.vutııtkt.a yürii
~ ~ d l;~.rc İtalya l 'unanis
~' ~~ 'a&mı kaybctmistir. 
~ S, .'\f e de mnğlfıptur. Ak· 

f ~· 11 rfknda tutunacak ne 
19: ~ d müdnfaa edecek 

~ı ı-..~:tır. :aıuhıuiplcrin istanbul köylüleri şimdiye kadar 
32 ilk okul yaptılar 

Yüzoc 20 ve 4.0 çavdar onu uııveaile 
hazırlanan yeni tip ekmeli t •lllı et· 
Urllerck hazırlanan rnpol'ları <;oıhhat 

Vekll.letlne gönderilmiştir. Yu:rdc 20 
çavdar unu ilAvc filllCn ckmeJ; kabul 

edildiği takdirde on para, d~"r tto 
kabul edildiği. takdirde yirn.~ .Pb1'8 
ucuzlayacaktır. Halbuki istcntlen <ık· 

mek fiyatının temini bu vazi\'<.ltt.- ka 
bil olmamaktadır. 

STAKOZ YA~' I 
~ ~-~ ~da yapılabllece.k 
~ Oıı~ lbnrctfu. 

llıt...~ ~ aylık muhareb<' 
~ (11 lloın da öğretti: 
~~~ ~ 

1 
şuyu kuŞkulandır· 

ııı.ı._ %ıı ı; llı.hlnrunama.k onu 

' •ırıı:' .onu danıtrı:nmak, 
~d.:'4ııı diye Mr miinascbet 
ltı!..~ tık lll~cut buhmnındığı 
~~ ~laralllıı;tır. Almanya uslil 
''lt"lll • \\.' oheınmlyct ' 'enne
~~ t~~~anın kolayca lşrral 

' Ctler bilhassa bo "'"',,)la ,, P<>Jitlluısmın kur
ı~'tı ~ .. ıı!lıı l'dır. Almnnya için, 
' ~ta laıı ne "Hoş görUn. 
~ ~'\ltıtli ldanmn,. u ollerl ile 
~~ ~~=· Alınaoya için plan 

>1ııu t.ındUr. Hiç bir dost-
S hiç bir ideolojik ya· 

'ılı .• ' Yarım lo;ttlil emelini 
aı.."'tı t\b4 

İstanbul vilayeti köy okullan rna.slı. Korhı:ı.llı, Kervansaray, Be. 
inşaatına büyük bir clıomıniyet yoğlu ka.za8mda; KAğrt.luı.ne, Çatal 
vermektedir. 923 den beri Yillyct. ca kazasında; Tepecik, Boyalık, O. 
köylerde 37 ilk okul açmıştır. Bun- merli, Silivri kazasında: Korkallı, 
dan maada aynca köylil tarafından Fethe, Beyceler, Sinekli, Saya.lar, 
937 yılmdanberi 32 ilk okul daha Yapa.ğca, Küçük Kılıçlı Ba.kırköy 

~ edilmiştir. Bu okulların yer- k.aznımıda; İkitelli, KüçÜkçclanecc, 
len şunlardır: Yeniboenıı. Abşalanı köy okuUan-

Yalovn kıwumıda: Koru, Tru;- ı dır. • 
köprü Kirazlı, Kartal ka7.nsmdn; Bundan maada aynca Vsküdarda 
Küçükdere, Ballıca, Beykoz kauı.- KJSlk.lı orta o1cuhı tandmda.n işgnl 
~da; ômerli, Kıbçh. Smıpmar, edilen bina ta.hliye edilm1ş Te ye
Şıle kazasında; Alacalı, ÖVczli, Kö ı ni bir,ilk okul açılmasma kanır vo
milrlük, Karabeyli, imrenli, Gök- rihn~r. 

Bir hizmetçi kız kö.mürden 

Ekmek flyatmda hiç olınaı: ~ bu· 
gUne nazaran yüz para tem:•: Lcıtcn 

ıncktcdlr. Vaziyet tetkik ecllımekte 
rlir. 

Bir amele ağır 
yaralandı 

Sirkecide Liman lşletmesinin 
1 numaralı anbannda, amelelik 
yapan Davut. dün tütün denk • 
lerini istiflerken. denkler ıbir. 
denbire yıkılmrş Davut altında 
kalmıştır. 

Viicudunun muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanan ame
le baygın bir halde Cerrahpa..cın 
hastanesine kaldmlmıştır. 

L~ ~ıı llıli.ı&ııya.nuı lngiıt.erc ile 
lı... '"I blJı CUıleJodc küçük de' -
."! ~~ındaııbcrl bir blok 

' g, lı>bfıı haı le~ir. Bunun se
ıi... ~ğf ~lı~., and:ın itiba
;-.ıv ~ buytik sürprillcr-

Kooka caddoo:~~~~~~~ ~~•Üdokto.u tamfm- 1 Bal evlerinde 1 
Gülser apartnnarunda, 4 numara- dan muayene cdilcre.k morga kal· ________ , ___ _ 

da oturan doktor Nejndın hizm~t· dırılmrşt:Ir. "İstanbulda Türk 
çisi Raşe!, evvelki gece yıkanmak Bundan başka bir şüphc~li ölüm h 

~ ~' \\ e ~losko\ ada da bir 
lllotı l'llatnnınası \ 'C arka-

üzere a.bdcstlıancye bir mangal hadisesi daha olmuştur: asta haneler i,, 
koym~, ancak yıkanITken mangal· Yenişehirde Bostan sokağı 46 nınom.u HALKE\'lNflEl\" · 

~e~ süratle lnhllall, 
ı...-• ti! .., Belçika Prnn 

\\ ~~;~p etm~i blok
fı ~İilııt ll.nl• mani oldu. ı,n-

dan intişar eden gazlardan ?.chir- numarada oturan Eleni bir kaç ı - 13.2.941 Pcı,,embc gtintl &"tat 
lencrek ölmüştür. gtin evvel 7 aylık bir ım QOCUğu 17,30 dn Evi.ınlzfn Tepeba§t:ıdak! 

Ev halkı hizmetçi uzun müddet doğumıuş, fakat çocuk ild gün mC'rkez b!nasmda Konya meb"usu Dr. 
dışnn çıkmayınca şüphelenerek sonra ölmüştür. Bu ölüm hftdiscsi Osnuı.n Şevki t 'Iudağ tarntınd<Lı ''lB· 
yrkandığı yerin kapısını açmışlar de şüpheli görülerek. ceset morgn tanbulda. Türk Hruıtahanclcrl,, mcv· 
ve kendisini ölü olanık bulmuşlar- kaldınlmış, her iki hadise hakkın- zuıında projeksiyonlu mühim bl· kon 

~ l~ı lıa\'ası dün~"nyn 
\ "'-.. lr 1cı Ya - l'uıuın hnr
~> 1 orta Yeniden cesaret 
~ ~ l\litli Yn !:Ikh. 

dır. . . da d:ı tahkikata başlanmıştır. fcrans verilecektir. 
Polıs tahkikata başlnm!.fi, Raşelin 1 2 - Herkes gclebUir. 

'~ flotı \de\'Jctlcr, bllh~ sa 
. ~ Ylarda uurlarmı 

~) 'r : ~mda teksif et-
- 17 -

'l' ~ ~ ~il olduğu kadar lııııJ> - Kendisinin polise giderek 
ı ~ abalarına ıınkletmÖ- bazı şeyler ha her vermesi ihti· 

·~,; ~ malini düşündüm. 
'ııl". al"n. Olanız knlınrunak. - Valdez! Senin gibi dünya. 

~~. bilhas Sonra aylann tem· nın en büyük ihtira kaf alarıı • 
"'- ~~ı Ronıanyndn.kl dan birine malik olan adamın, 
>~. ~~l.1 l'den sonm bir naı. bu derece aklı selimden mahrum 
~i ~)ı11 ~yeye hizmet oluşuna hayret ediyorum. 
~-,,. bt,. ~\·üzden koro- - Bırak A:!ah aşkına!.. Sen 

'~~""<la Yaııdan aklıselim, benim dediklerimi dinle! Bu 
lıııj~ ~hı~t ll:ılkanlrlarm Lom dediğin adam, senin tuzn
~ e kal'Şl mda ıru,.. ğma kolay kolay düşcook gibi 

lllll 8 arıdır. Balkanlar değil. Eğer burn.ya gelirst>. mu· 
•t,~dı:-~~~rneunı gıı.fü·t uy- hakkak kendi menfaati için ge. 
~~~~hı ~zat kun·ctıi ola- lecektir ... 
~l!f:ıturı kçllibini yaparuk Dün gece, benim kendisini ttt. 
'i «l~.lıt'k~~da kip ettiğimi semi. 

"Ydtık_ yine hu ikaz - Seninle konuştu mu? 
SAnRı ERTE.., - Ha)oır! konuşmadr. Oıııırı 

,., yerine bir yumruk vurdu. <;ene-
~ -- mi dağıtıyordu. 

~ h.. \J.\>a_( h Valdez bu esnada. suratındaki 
Q..~··t~k... ırsızı ağrıyı hala hissediyormuş gi".i 
'tıı~ ~rn oldu elilc çenesini tuttu. 
~ ttzı u- hamaı, Yuuv r· - Pek ala, sen ne yaptm ? 
~~ llat Ua:klinde ca.i.şrr~n. - Ben de onun kamma bir 

1 ~'lllt "e • koko~ta CfoJ •· tekme indirdim. Ve kaçtım ... E · 
~~tır )~ıtıck )'m...ı. .. _h,. • ğer beni tanımış olsaydı. yan •. 
,·''\I • uazna.ı ""' . •• 
~ r 11 • bira?. • ... i mıştnn. 

raya satarı1.en ,.,.J · Silveyn'in canı sıkılmıştı . 
~ ~k rı - Sen son zamanlarda pek 
~ bı.litı~ C§ya oldustundan, çok düşünüyorsun çocuğum. Sen 

ı ~llll§ v ag-ırceza mııhke· sinirlerine mağlup oluyorsun. O • . 
) hapa e muhakt>mccı ııo· nutı" için, evvelce de söylediğim 
lıııtıltl ~1~ 1:;ı da ı>aro ce- gibi, .sen bir tebdilbavaya c:;ıka-

mas>Ur. cak olursan, pek ;iyi ed~in. 

• 
, 

HAYKIRAN KURUKAFA 
Çok heyecanlı büyük zabıta. casusluk ve korku romam 

lngilizceden ceviren: H. MUNIR -

- Yapamam Silveyn .. Çünkü 
sana itimadnn yok. F..sas fikir 
benimdir. Bu fikri senin <'.almnk
hğma ve istediğin gibi .İcullan. 
mana müsaade edemem ... Zaten 
bozuk bir yolda bulunuyoruz. 
Sen, bu ihtira eserini bir şan. 
taj vesilesi yapacağına doğrudan 
cloğnıya .. . 

- Sus ... Ben bu işte nasıl bir 
yol takip edeceğimi biliyonım. 
Kendi istediğim gibi hareket 
edeceğim. Lom'a gdincc. onun 
da icabma bakarrm. z 

- Ya kızı ne yapacağız. Bu 
kız, zannettiğiniz gibi bir buda· 
la değil.. Bunu ben gayet iyi bi· 
lironım. Beraber Londrayn. git. 
memire müsaade etmediğiniz za. 
man, bana o kadar fazla sunl 
sordu ki. .. Hem de ne sualler!.. 
Eğer izin verirsen, onun haddini 
ben bildireyim. 

- Ne demek istiyorsun. Sek
reteıim olan kız hakkında, haki
ki düşüncen nedir; söyle! 

- H akiki düşUncem şu ki, bu 
kız dahi bir casustur 

ıx 
Lonı, daveti kabul ederek §ti.. 

toya gelmiş, yemek yemişler, o. 
turuyorlardı. 

Silveyn ona özür dileyerek : 
- Affedersiniz Mr. Blek, di

yordu. Bir te-k otomobilimizin 
tesadüfen bu gere bozulmu~ c.. 
masına pek mütcessifim. Arzu 
ederseniz burada kalınız. 

- Sizi rahatsız etmezsem. 
memnuniyetle kalrrnn .. 

- Rahatsrz etmek mi? .. O da 
ne demek? Ben ~izin sohbetiniz. 
den bu akşam o kadar revk al. 
dnn ki, gideceğinizi düşünmek 
bana azap geliyor. 

- 11tüatmrza çok teşekktiı 
ederim efendim. Bu esnada., oda
da bulunan Cessi Milhörn'a dö· 
nerek, eğer ::\fr. Silveyn, bu mi. 
safirperverlikte devam edecek o. 
lursa, çok geçmeden ziyaretçi
leri kapıdan çevirmeniz lazım 
gelecek, şatonuz, o derece dola· 
cak. 

Lrn, genç, esrarengiz kızı ko. 
nuşmaya sokmak .istiyordu. Fa. 

B AZI kitaplar ç:.ı.kryol'. 
Fakat fizerlerintleki ya 

zılardan, ne olduğunu bir tür
ıii kestiremiyorsunuz.... Yal",J_ 
lnr, o kadar garip bir şekıl al. 
mış ve "modcnı,, nanu altında 
öyle halt karıştırılmış ki, in
san, kendini bir muamma kar
~ısında sanıyor. Bittabi bu 
hal, o kitapların rağbet bul. 
ması hesabma bir zarardır. 

Gerçi bir yazmm, muhtelli' 
ta.rzlarda. yazılması mümkün. 
dür. Fakat okunması da şart 
değil midir? 

Eski vazının ''Ta'lik "sü-
lüs,, , "rlk'a., smdan b~ka bir 
de '~Ufi,. denen şekli vardı ki 
okunması bir hayli müşküldü. 
Altı çüteli knvık. iıbrik ve 
çaydanlık şeklin.de ynzılar da 
yazıldığı g-örülürdü. ~,akat 
bunlar, ekseriyetle sırf tez,·i· 
ni maksatlarla yapılır ve yazı 
okunamasa bile. ibriğin sekli_ 
ne bakılarak mümkUn o. 
lan - göz zevki alınırdı. 

Bununla. beraber. o zaman
larda dahi, kitap üstiinde böy
le bir mtinasehetsiilik görül. 
<lüğü 7..aman. şikayetim· eksik 
olmamıştır. 

Bundan elli sene kadar ev. 
\'el. lstn.nbulun kitapçı Yahu
dilerinden biri: 

- Aman aman. istakoz c:;ı· 
kryor! Dive haykırarak diik. 
kıindan frrlam~. 

kat muvaffak olamadı. Esasen 
şatoya geldiği saattenberi, daL 
ma müteessir, endişeli görünü· 
yor ve susuyordu. 

Accba onun bu endişeli hali, 
bir gün evvel, yaptığı ihtara 
kulak asmayıp buraya f;;'eldiğin. 
dcnm.i idi? .. 

Bir dakikacrk olsun, onunla 
hususi olarak göri.işmek imka
nım araştırdı. Buna da muvaf· 
fak olamadı. 

Çünkü Silve)ıı'in şeytani göz. 
lcri daima kendilerini tiıkip edi. 
yordu. 

Derken krz ı:ıva~a kalktı. Ve 
Sih·eyn'e dönerek : 

- B~ımın ağrısı fena halde 
arttı. Müsaade ederseniz. ben 
gidip yatayım efendim. dedi. 

Silveyn derhal : 
Hay hay şekerim. dedi. Müsa

a.de senin!. Esasen ben, Mr. Blek 
ile ~ret mühim mevzular etra· 
fında konuşacağım. Ve ihtimal 
geç vakte kadar konusur gide. 
riz. Onun için, sen gidip rahatı. 
na bak gözüm. Haydi, gecen ha
\'tr otcswı .. Güzel nıyalar gör!.. 

Kız dışan çıkmak üzereykı.:n, 
Lom yerinden fırlıyarak ona ka
ptyt açtı. Bu sırada. gözle kaş 
arasında ona temin edici bir ba. 
kışla bakmak fırsatını elde et. 
mek istemisti. Fakat bu kızın 
ne düsündÜiünü bilmiyordu. 

.DcNml ~, 

1 

1 

1 

1 

O 7.3Jnamn gazel r nden 
'birinde fıkra yaznn bir mu. 
harrir. vaka) ı söyle tasvir e
diyor: 

"Kitapçı dfrkkanmdan ısta
koz çıkma.sıha bir tiirlü imkan 
veri'nıcdiğimden. merak ede. 
rek kitapçıdan sordum... Me. 
ğe!' Yahudinin korkmasJfıa se
bep, Ziya Pa.~ merhumun son 
zamanlarda ikinci defa olarak 
basılan "E11dü1üs,. tarihini. 
dolapta. görmesirmiı;;... Bu ki 
tabın kabmda yazılan bacaklı 
macakh bir "Endülüs vazısı 
m, Yahudi. canlı istakoz zan: 
nederek. korkusundan kendisi
ni sokağa dar atmış ... , 

(LOtfcu sahifevi çcvirlni::) 

l Yırmı yıl evvelkı Vakıt 1 

J 2.l: ır.?I 

K arnaval eğlenceleY"İnİn 
tahdidi 

MICirH· 
mi!< tir: 

•• - Ahvalı hazıra h:ısebıyl bu se 
ne Knı nama! eğlc.nccleri tahdit edil 
mlştlr. Umumi !knmetgflhlar gece ya 
nsmdnn ı:onra açık olmı~hıcııktır. 

Karntwnllar Türk mUslUman ma.ha.1-

lclerlndcn geçmJyccek ve ısokaklarda 
IAtnmn çalmıyacaklardır. Ak.~ ~.kil· 

do h reket edenlere elli lira tı:ıra ec 
zaslylc bir ay hapis ce7.aST vr-fl'°cek 
tir. 

12.2.1941 
8.03 ı\jnn .. 
8.18 llBtlI 

progr.'luı 

8.45 ı·cmcıı 
listesı 

12.SS Kô~· tür 
kiil-'rl. 

1%.50 Ajan ... 
JS.05 lluflf 

arkılur 
lS.~6 OrluıMnı 
18.0S Oda rnll7ljil 
18.80 Konıı:,mıı 
18.4l'i Çoc\lk 
19.Jl'i ('(>('ıılılnr 

l~ID maııılki 
ı 9..SO AJa.mı 
19.45 raınl tıeyf1ti 
:!U.15 r.ııdyo 

ı;ru:ct 
20.45 :-oemaJler 
21.JO Konuşms 
'.?t.25 Şerlf Mu 

hlttlıl!n 
semalltri 

21.45 UiyıısMlron 
lıur b..uıdO!iı 

22.30 Ajan! 
?2.4:i O:ı~b.uı;: 

..; Çarşamb. Perşemb. - 12 Şubat 13 .Şubat > 
:ıır:; 

< <oho,....m•l1'1- 1' 
1-- HRSTm: 97 Kıı un: 98 

\aldUt ı \ , ... ıtı t;uuıı \asın t';:zan) 

Gl.ıneşirı 
8.00 l.Z2 7.59 J.!O 

dtığll';ill 

öğtr. \S.%8 i.60 18.28 ,_49 

ikindi 16.19 9 .4.0 16.20 o. o 
,\~anı 18"'18 12.00 18.40 .2.00 
y.-, 20.oe uı ıe.n LS2 
imsak H.20 ll.4Z 6.19 11.40 
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Sinema ve tigairo...I 
la tali atna.vnesi 

Almanya 
1 

iT ALYA lçorç lın nu1 
::ı:ai:~:d::~Gr:i~ Tayyare ı le ,,Arna~ulluDa mute- Berlinde naaıl 

d t ' kar§ılandı? 
ıny ltere o .. ,1anya Viş ıden ayrıldı ' ma ıyen a <v,ye m::a~ııbil<;;~:o;- Yanrl 

Umumi mecl sın dün,<ü 
top antısında kabul edildı 
lstanbu! umumi meclisi diln 1 ların sinemalara koııulması ~ıa. 

laat 14 te ikinci rei!'! vekili r saktır. Altı ya.ş:mdan 12 yaşına 
nık Derelinın b:ı..'ikanlığı altın • kadar çocuklar gün-?uzleri ter -
da top1;ın~rak ruMn.mede ~örü. \•evi film oldt1.ı--u zamanlarda 
fillm"~ ;cap eden maddelf'n sinemalara rrirebTtccekler<lir. ı.~iı 
müz:ı'<ere etmiş ve a!ak"r'!n.r en- min terbiyevi olması şarttır. 
cUmenlere havale ctmiı:Ur. A k 1 d · ı +~ 

çı ver er e ınc.ma tr, eı..c. 
Rumamenirı son madd~i o cekler maldnelerl evvelce ~1t>. 

wı zabıtayı belediye talimat. diyeye J:;öster'p <l.,m,,.- 1ııtacak
namesının mlinkeresi oldukça lardır. Perrle i1n ilk ön sıra 
milhim olmuştur. arasında c:ı az l' c-ş metre uz:ık· 

Ta!imntnamenin sinemalar lık hıılunacn!~tır. 
hakk1!1"1nlti h lPcUmlerine göre, Tiyatrolar dn. teshin ve ten. 
1fnem11.lann harice çıkrş ve da. vir jqinde sine'!lalarm ahkınnı. 
b;le ~riş kanılan ayn ayn o- na tabi olacaktır. 
lacaktrr. Se·ıircilerin oturac..k · Az3dnn Sırrı Enver, yazlık 
lan yerler !;oltuk ı:ekJinde ola. ginema'artn honarlör çalmala
cak en az 5'J santim genişliğin. nnm mr.nedilme~i hususunda 
de bultınaraktır. talimatnameye bir fıkra ilave • 

Sinema işletenler pinema!arda sini istedi. 
el·"·trik tea•~rıtını altı a,,da bir Bu teb.iif mevsimin yaz olma. 
olme11< U7..ere mart ve evlUl av· !it dolayısiyle kabul edilmemiş· 
Jarındıı Nafia Vekaleti tarafın- tir. 
dan ehliv ti musaddak mUhen • Bay Fuat Fazlı da. sinemada 
disleı-e kontrol ettirerek raoor. matinelerde muha1tka.k mesut 
lan?tı lx-1,...:ıh·eve vereceklerdir. bir mUdüriln bıılunrnasını tek· 

Tes'hln iai rrıe-rkezi bir tec;i- Uf etti. Teklif rcve kondu, 
satl& tem•n edi',,.,.e'rtir. Bu te· ek~rivetle kabul ediJdi . 
sisnttan ~vri teshin tesisatı Müzakere bu kadarla kafi 
kul!.ın•'mavecaktır. ~örülerek talimatname kabul 

On i1<i vp.~.,,"'"" ııcı~aı rocul:' edildi ve to!'lantıva eon verildi. 

Bazveıtıa 
mllmesıııı 

Lizbonda beyanatta 
bulundu 

U&bon, 11 (A.A.) - An •• •rtkaya 

dönmek Uzere tnglltereden ') n 1"ln 

Ru.ıv:ılUn §&bat mümeaai!I l1·J,1kina 
buraya 0'Clml§Ur. Hopktna sa.z~tH~'.;f' 
N fW1l&n töyleml~Ur: 

S ngapurda 
Hava ve deniz 
Us~erı yapılıyor 
90 bin lngiliz askeri 

tahiid edildi 

118 01Ü03S a·ınl Am,ral Darlaa t kıtaları gönderıyor ç;ıi~~U: 0:as~y;::u::n.! 
KCStl Peteaı :Uatel Cepheye, yenı renın ıçınde bulunduğu çıkma 

Oıacaı. dcUU Olduğu merkczlndadlr. B 
Bu hususta ~erlir.de • sevkedilen Jngiltercnln balen çckUgi ve 

Almanya t rant.1z Uzun menzHli İngiliz de çekeceği ıstırapıann daim• yarı resmi b · · ka}•nak bulunacak adamm bir tez 
bazı rnü~alealı'.lr filosiyle Tu .. "as üsl~- topları faal;ycte geçti ıAyık cıtı.ıta ue oıcunmU§t.ur. 

serdediyor rinden vazgeçmiyor Atına, 11 'A. A. > - B. B. C: ş:mıill Afrika Mdtscleri t 
Bcrtı 11 (.4..A .) _ lsvic;re Yunan reı::mi tebliği: Cephede mu. şu clb lt 1'.aydedilmektedlr: 

Londnı.. il (A.A.) - BU'<,....<"tt>k; ., vaffakıyetlc tetevvi!r, eden mahal. "Mademki barb!n ncUcul ı 
lngıllz elçld.nln geri çnğn'mıu,ı bı.J.-· ra\iyoswıa göre, ıstif a <.-den ha. li hareket olmuştur. Yunan tay • adası tızerindtt aımacaktır, Le 
kında tMoyunatta bulunan ıu!ci Lo• • nciye nazırı Flanclin bu sabah varelerf dUn Uç lt.alyan tayyaresi :ua.ıı Afrikaddaki bAdlselcrin 
dra ma.tıfıllcrl eu noktayı tebar :ıo et. tayyare ile Vif;iden hareket eL dü~ürnıUştUr. Yunnn tavyarelcrl • hommlyct.sUllSlnl kabul etml 
Urmcktcdlrler. Blrltaı; ı!V 'ince ıu mi;,t!r: nln h"p~I üslerine dci'ımllştilr. •na•u.adır. 
miktarda Alman kıw''l "' Ro"llnn)ıtYll • Vı.şı •. 11 _( .A..A.) - Havas a· Atına, ıı (A. A. ) - B. B. C: Çörçllln ıtmdlye kadar b 
geldiklerl zaman Romen b.'l.ŞVe»IU ln ı 1ansı bıldınyor: At ı 3 radyosu, Kli.surn mmtaka· m'an bu d~rece bedbin bir tı 
glliz se.lrlne tebligatta tr.ııunnraıt A ı. . 4 numara altında .neşredilen 1 smda yeni bir İtalyan mukı>bfl hU. kırdı a~yl-ımedıği hakkında 
:nan kıta .annın Romen ordus-ırııt mo. bır kaııwıuesasi zeyb amıral cumunun dilşmana ağır zavir t ve r. memleketlerde ve ezcUmle 
dem na.rp usullerini öğretmek aınk Darlanı mareşal Petenm de'\ilet dirilerek tardolundulhınu dun ok· birlC§ik devlttlerlnde Uerl 
.sadUe geldiklerini bllıtlrml§U P.azı reisi \•az1fesini ifaya mani zu. ra m hild : rmıatir. Pa~r gU

0

nU on ik' 
,. " dUfUnCe Berllnde i§Urak eı 

talim ve temrinler §Upbeaiz yapı'.. hur ettiği takdirde ken.Jisıne ltalya'l t.ayyaı·ı:;si dUşUrillmUştUr. ıllr. ÇörçUln _ kendisini v• 
mı§ takat Romnnyacln.ld Alman t.~ırn halet olarak tayin eylemekte. Atınıı, tı (A.A.) - Yunan u• .... unı keUnw t ehdidi altmda bulunc 
mandıı.ntığ'ını tılr seter llrdusu'l • ın bli. dir. emniyet nezaretinin dlın akşa ı:ı oe§re. 

Ukıınln bUtUn geııl§UA".ııJ ben 
tün un:mrlarını bir o.rnya topiaql'(ktA Bu·lin, 11 (A.A.) - Bir hu- ilileıı tPbllği: cck vaziyette bultınmamuuı 
olduğu gıbi mubtel!f sevkulce>'J nok· susi muhabir bildiriyor: Dll;ıruan hava kuvveUcn dün rı em· men _ ıstlkbal! gittikçe arta 
tatarına bUyUk miktarda nıll!ı.mwst Almanlar, FrnT"S!ldaki sivaı:ıl leket daht.iı:ıde aşı.gıdıı.ltl bll•;!l·ı.ıarı d~ He mUltalea etmeai, Ber 
ve benz'.n ~ıS'mı~tır. u.ı , ırt>tle Aln1an vaziyetin iyilcoti ~ini mi1°nhede yapmıştır: 1YI anll'.§ılmaktadır. Bu b 
ya Romen topraklarını harbin df'vıırnı etmekte ve az çok nikbin gö. 1 - \'oloaa hUcumda. ıılvU lla'k ara. Fraıı1ru1ın bundan bir aene • 
plAnJarına blzmet maluadllc aııkerl Oıı 7i\kr.ıektedir. mnda pek az t elefat vardır. Hnnr e. di kMdlnl aldatması gibi, 
olarak kullıınmakt.ad.ır. Bu tedbirler Alman ::ariciyt> nezaretinin hemmlyet&zdlr. tıAlA kendi keudislnl aldabyo 
Romen bUkümeU tarafmdan hlçb1r sözcüsl\ne göre. amiral Darlanm 2 - Yanya clvarma yapılan bUcunı Esa.en Çörçllln Amerika biri 
muhalefete maruz kalmaksızııı alın.. tavini. her sevin tam inkişa! da çi!Ulklerde ı;alı:ııın birkaç ıun'!IO ıetıRrlne yaptığı Acil taleple 
mıotır. halinde oldujhınu ve vaziyetin blırıu, ve varalannıı;:tır. ~tının yeni bır itıralıdıl'. 

Bu §&rUar dabUlndc IngtUz cl~lllğl vakmda iyile~eceğini göstermek 3 - Prevueye yapılan hücumda ne lngtlt.crenln Umltaiz vulyt 
Romanyada knlamıı.zdı ve Slr P..('g•. tedir. nallar ne telefat vn:'dlr. U "' ll Balk d 1 u 

ı! e ~·re: ın an ev e er 
nald Hor maiyeUndPk' ııc!aret e ı<on· Berlin 8İ""J:i malıfil!eri . ol. 4 - Florlna mmtakuına yııprı:ıı:ı 

" ~ manya al eyhi.De tahrik etmeıt 
solosluk memurlartle blrllkt~ nv-4t't ı. dukça kısa bir mUdri~t avnra tıUcumda pek az telefat vardrr. ı.:ııc;bl• 

sil karşı&nda, Berllnde ancal 
çln talimat almqıtır. lnglllz scrlrl \'e B. Lavalin yeniden hariciye na.sar yoktur. ttilk:.lm<>ktedlr. Bu seter d&bc 
memurları önUmüzdckı birkaç Yartıo. nezaretini deruhte edeceği tiroit C - Ga.rbi lforo.da bir köye .}'!lpı!arı Kfl.r bır !ormlll kullanılması 
da hareket c<.leccklerdlr. olul"'..makta.dır. hllcumda pek az madcll ··.,sar vardır. 

Bill•retı 11 (A.A.) - Rö.rter: Bu, pek muhtemel olr:rak Telrtat j'Oktur. Bir kiliseye ls-'h t vu· 
Öğrenildiğine göre, İngUlz f!IÇiııJ Almanyanm arzu etti~! bir hal ki OlnlU§tur. 

sır Reglna1d Hor maıyetUe oırllkte suretini teşkil edecektir. ~e,-york, 11 (A.A.) - Tas Aj.uı.st 
l:'j §Ubatta veynbut ml\teaklp günler· Alman hariciye nezaretinin bildiriyor: 
de ilk vapurlarla Romnnyadao r.are- Tunus Uzerinde her tUrlU Al· Nevyork Tayınla gazeteaJne gör• 
ket edehileceğıni Umit etnıekte:.ir. ma.n niy~tlerini reddetmesine Arnavutluktaki Avlonya, n.-ac ve 

\.'a,tngton, 11 (A.A.) - Duraper rağmen, davanın e88.l!lmı filo ve Kemua ıtmanlnnn.a ltalye.n taıtvlve 
Londra ve BUl\rcş hıu.umetlerJ bl'UJD Tunus üsleri teskiJ etmekte de. JUtaları gelmekte berdevamdır. l\r-

da diplomatik mUoasebctıerln keaıl:ne vam ediyor gibidir. navutıukta halen SOO bln de"\ fazla 
ainden sonra Romaııyadakl lnglliz ~- .uıker mevcuttur. Diğer tar ·~su: ln· 

dl.ımı~ olmakla beraber, bun 

Jız politika.mm daha cccen 
ouou ~rl~1 devletlerini kendi 
c;ekmege te§ebbll.a ederken 
ğı aynı usul ~~zUkmektedlr. 

- RusvelU görmeden evvel tı!c bir 
tıe7 aöyliyemem. Yalnız lnıı ı l'~l' 

16rdUklerlmden çok tyl bir !nUt'a al· 
d:Jrmı .Oyllyeblllrim. lngılt.. rol•!Ptf 
ıle bütün lngtllz tmparator'ul,urun 
earsılma.z kararını da aynca tcl'ııılr'\z 

ettirmek isterim. Bir miUeUn ;.ıvve: 

maneviyest bundaı:ı daha iyi "hımsz. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Tas 
J&rurnıdan: 

a- men!aııUertnin korunmaıı.ını katıuı et.. Varnadan Almanyaya gmzıer Yuu~nistnıuı bllyük :n•ltta•d& 
nıl~Ur. l tıarp malzemesı ve kamyon ·uı..ııod' 

BundD.n tıa:ka Çörçllln ~ 
S'illz propagandasına bas bil 
cıluar at.mı§ olduğu da BerUn 
bedtı ed!Jmektedlr. Çörç1l. 
Almıı.nyanm bazı Rus eyaleUc 
.. 'dE-blleccğinl iddia eylemıetıı 
de tebarüz etUrlldlğlzıe gl:lr. 
mlllct arnsmda. tarihe istinat 
hal tarafından tecrübe edllı 

Bulgar ajansının 
tekzİJİ 

A .... .. ~ıated Pres ajansı, Singa-
P ) bin askerin tahşit edildi· 
ğıı. • . ırıyor: Hava ve deniz Us. 
lerlle iatlhl<Amlarm inşumdn 
10 bin işçi çahşmaktadtr. Reı:a 
mlktan Rangon garnhon hududu. 
nu tecavUz eden mllhlm kuvvetler 
tahgit edllmiştir. tngilterenln sev· 
kule.ey§ planı. Slngapur hava kuv
vetlerinin Honong ve Rangona nak 
lln1 derpiş ettiği gibi A vu..'tralya
dan Singapura tayyare ile kıtaat 
nakli de derpiş edilmektedir. 

Berlin, l l ( A.A.) _ Yan re:; petro götüren yorıar. Hruen Yunanlstanda nıevmıt 
mi kaynaktan tebliğ edilmiştir: B ,. r tren atkiz lngillz t1loau en mUkenıı.:fll tip 

Berlinde f ngiltcr.e ile noman. t.e tayyarelere malik bulunmPl('.'t.4"•r. 
ya arasında. diploma.si müna· d Aakerl mUşabltler, blr Y.:u.n "a 
sebetlerinin kesilmf'.sinin şümu_ y o~ an ç 1kt1 buru:ıda -ancak iicklıı mitTaly."lll mC'v· 
ıu hcn!lz mn.lüm olmadığı cihet. cut olduğunu bUdJrtyorlar. Yunı ., 

le, Bükrcşteld İngiliz elçisinin 29 vagon uçuruma tayyarecileri Ml81I'da talim f'ö··rne'!o.· 

geri çağırılması hakkında res- yuvarlanarak yandı tcdlr. 
• b' be t ed"lmem"ş 1U&IL36tır. 11 CA.A.) - Röyter mı ır yana neşr 1 1 • Belgrat, JJ <A.A.) - Havas a· 

t . ajanstnm Yugoslav - Arnavutluk 
lr • J:ıMı bildıri.vor: 
Be 1. · t hfill · d hududunda buhınan muhabiri b~ 

r ın sıyas mrı... enn e Yamadan Alman "aya Sovyet diriyor: 
bu hu0 usta lneilizler tnrafmc..an pet.reıın nnkledcn b'r tren gece "a-

nan do1>t.ane münaaebctlcrt zt 
lçın lngUJzlcrin yaptığı mtjlı 
bUslerılen t.lrisldir. 

.1 i UrUI be ta.m " İntillz \•c Yunan tayyareleri dlin ı er s en so p, amal rıax Bulgari.sta.nc!A Yugoaıav t,u.tudu 
,1ft • • ı b" Arnavutluk cephca"ndc faaliyet nrona~anu.J, ıcın yapı mJ§ ır na bir kilometre :rnestı.fedo bulunan 

(BQ.§ tarafı l incüU) Ne,-york, ıı (A.A.) - N JVyork 

Berllnelo beyan edlldlğlrıe g 
Çörçll. Balkan devletleri t 
yeniden wnuml harple bir t 

yapabllcceğınl sanıyorsa, Iııg 

nUQünUn teJkl de eı:ı mqum t 
d:ımeaı lcabede.n esu yaıı 

kere 1aha ia~t ediyor deme 
güt.ere, umumi barbln, ne Alt 
ukcri ve dahili kuvveU bal 
ne do umumi va?Jyet bakımı 
harp De kıyas edllcınlyeceğlı 
ıuuan1amıp benzemektedir. 

Çl>rçliin 1915 deki vaziyetle 1 Tayınla gıız tı-,ııine göre btrıe,•.c Mıc. 

t v k · i hf' l rika devJeUcri ile yeni Zeland:ı 1trıı · 
· ı k IAkk" ....ı · ı ekt di göstermi5lordir. İngiliz bombardı-ıcnt o ara te" ı nıl m e r. D,....,.oma.n istas,vonu civarında .'·ol· 

l'nd be ed"J.:2",ııp· ö '"'O mıın tayynrtjlerinden müttkkep Ber ı e yan , 111 ,ıne g • da.n rıkmr<>trr. yan ıgı mu ayese sıvas ma ı · . 
1 rd b; 'htar !arak tefsir edil. amda dıplomaUk mUmcssiUer "'1.:ıtın.. l · bö b" d b" '" -:r kuvvetli gruplar Elba.cınndnn Av· re, nf{ilizlcrın ·yıe lr ~rı ı - 29 sanır" varronu M'~av:ı u"uru-e , e ;r l O durulması bn.kkmda verilen 1<' 'tir Pa 
me ~tedır. 111tlk t10".1lzinde doha sıkı bir ly?lrll~I 

Bu meııele ile allkad&r ol 
1 k ... ... uı "' lonraya giden yol ve Avlonya li-

re nc~1e BUkreşten avrı ma ar. munıı ""Uvarlanarak "'anmıBttr. Yan :ı:ll.ıı Alınan hariciye nezaretin 
U · ~-ı..-'-. ,, " m:ı.nrna hü~um et.nüşlerdir. Şlmdl ~ zusunu hissetme ermin DOJOul ......, hfılA devno·.. etmekte, alevler cd!lıdl"lne .. öre. Bulgartıtand 

~··· ........ Elb:ı~an merkc?:i Arna\•ııtJuktakl 0 0 

aşikardır. bir kilometre g~nişlib'İ knplamak • kıtalarmın bulunduğU hakkııı 
Berlindeki kanaat şudur ki, tadı... Yunnn kuvveller:ntn baı,lıcn hf'!de· 

Berlin. 11 ( A.A.) - Bir hu. yaptlacağma de!A!et etmektedir. ve•. 
suııi muhabir bildiriyor: lingtondan gelen haberler Av-rzıt.~!l•Yb 

t • finl teşkil etmektedir. İtalyan mf'!v llndo hl-;bir şoy billnmemekt Berlin mahfilleri, Bulgarista· u~ Yeni Zclandanın blrle&ılk A n .3rika 
na Alman askerinin girmiş ol· devletleri ile Paaltık denizinin ~nu· 

du~ habtrini yalanlamakta ve bunda çıkablleCf!k hAdlaeıer lu\kktndıı 
ÇörçHin verdiıl'i haberlerin ta. blr anlaşma yaptıklannı bılıll!"'lleste. 

mamen yanlış olduğunu ıddia dlr. 

ngiliz'crin aldıkları tedbiri L Hadise Bel.,.,...Ua Sofva ara.sın- Alman bava kuvvouerlnln ,,,. - " zilorl ile geri lıatlan ve bllh~sea 
7.ah için sarf ettikleri bir s:ra da te!efon görlişmelorlnin kes·ı • Elba.•mn ile cephe ara~ındııkf mu~ Uç gUo zarfında ıoo bombardı 
söz1erin arasında. Romanya aş mesine sebep olmUfitur. tnsnnca vaııııl:\ yollan ve Moskopo!lı;'in gar yareslnd1ın 90 küsurunu k 
vekilinin son haftalar zarfında zayiat ro!'vcut olup olmadığı meç· bmda Berat ile CC'pbc :ır:ı .. ımda kn- hakkında Çörçl.lln iddialan. 
vukubulan ka~aşalıklarda.ı son huldür. lan mUnakal" bntlnr. da bombıı.· ba.§vekilln1n ada hsllunın ma: eylemektedir. Bu ant.ııoma ct'-·•pta Avuetra •. '2. ve 
ra memleketinde ni7.amı tekrar lanmı!f•tr. A<:tk bn,·adan istifııdll ur yUkııeltmek lçln kurdutu 

Muharrir bundan sonra §L 
le divor: 

'Ta'lik ve eUlUfl yazuıivle 
güzel e-Urel ı~vhalar var.dır. 
mak mümkün iken. bövlc, ya • 
'3"d:ın ba<>kasrnm okumaEJ 
kabil o1mT".," O'arin kıyafetli 
b•r ~·azınm ihtlvar edilm"Si a
cmacak hal oldıırru ~ibi, bu 
~·a da '3ta7wz yaıı.Yı desek 
yeridir.,. 

l\lrıt--n 1dben şöyle bir !.ıt'a 
e6••1Uvor: 
Bize ta'lik a ,,-:1·: q 1-flfidir. 
lstc1}tn IIimyeri C:·~) ait$in Ye. 

nomı'e 
Kı•ilemd 1uıttı .. n fli'r1a'1e o'"l.n: 
Gitmeli Mı.sr ile Ilind.ü Aden'r 

Biz bu krt'"''l. ve~i ldt.,..,1a· 
nmızda. ~örtl'en acaip yazı_ 
lanı t:ıtblk ederek şwıa çevi. 
rebillrfz: 

Btte vazıh iki llr hrırf T·n •ıcıfr:r 
Kargacık bı:rgact7• işler ne. 

sine? 
Yazı, aklınca MODERN olmak 

için 
&rt#tilmez karaqö~ perdMine. 

Hf Klrl'FJT MU: ·tn 
(•) Htmyerller, lal&mm wh·ıM;n&nı 

nTe1. Yemende hUkUm sürr.'lf hlr 
latlkümda? eUlilcsldlr. Bunh •ı. k .. n 

dine mahsus bir yazılan vardı ld 
•fdan sola do.;tru kask bartı~·•e va 
srlırdı. O Mbep'e Finlkellle!"\-ı van 
~dan alınmlf sannedlllr. v~m~rl' 

bu yazı ile blr çok eı!'-l"r m • ..: t•ut 
11.zun tetltlklerlloll ac~ra m.uu.. u 
taıılılufı&r 

Ycı:ıl Zeland3ya doğru bir J&,N'l f:E. 

ol~hıme hareketinin lhdae cd ·~l~t! ! 

tehlikeyi derplf l!tmekt~r • 

Müzakere cdllcn r=ıesclt:lr a.nı111ndn 

Sıngapur UaaUnUn Amrikalılar tara 
fmaan kullanıımuı Ue, Avuııt.ru.lya ve 
Yerıl Zelaııda dıı. iaşe ve t.echlZdt bıt.. 

kımından kolaylıklar göıterll1'1C4l n 
her iki domlnyondakl tayyare meyrlan 
Larından ısıtfad,. cd!imcııl gibi ;:ıçl(t.alar 
u bulunmaktadır. 

tesis etmiş olmasmm mevcd G v. eden Yunan kıtal:m ccph~nln şl- :ın birisi olarak telAkkJ oıuno 
oldu~u ve bu nizamın mezkur ' aneral Jfson mal k:smmdakl İtalyan ıdpr.rleri. Borllnde aynı zamanda ıu 
bölgede 1n~liz plfın1armm ta- ne muht<>lif noktaln.rdnn hUcum et- mevcuttur ki Ç6rç11Jn nutkunc 
hııkkukuna kat'i surette muha. (8<L§ ta.-aj ı ı ınc:ıde) mlşlerdir. Ba mmtakadnkJ rrıııha- ıcıerdco hiçbirisi, Amerikan t 
lif olduJhı aşikardır. B1NGA~J WlUA!'IU U:\ rcbelPr son gUnlnl"de ş'ddetlPnml~ umestnln nllmen geU,lnln 1r: 

General Antoncskonun yeni Kebire. ıı <A.A.J - B.B ı:: r.ırıı1• ,.e bilha~sa dlin ö~leden sonra çok fer! için kaU b1r mahiyette 
emirl<>ri bu mem!clrnt"e entrika .u ıımanında, şehrın zaptındıı ·• ı vvt'I f: lddetli çarp•şmalar olmuştur. hakkındak! etimle kadar, ln 
ve baltalama hare':tetl"rini ol. ~tınlııo dört ltalyan Ucarct vdruı1lf' endiJclerln<ı tercüman Q!amı 
dukc;a '":that.c;ız etmC'ktcdir. Ber- ıkı destroyertn enkazı gl.:lr~ r"r •'• !il< Pograd~ m.mtakn.'5lllm ~imalfn • dır. Bunun aıııkadar olarak 
!inde lnl"'ilterenin bu saha<la a. tadır. do vo Şkumhi nehrinin membaı Hltlerln aoo nutkunu Alman 
cık imzavıı malik bulunmak ic. RlNGAZ.J \''tLA l'ETL'Wnt~ ı":,'I cfrarmda her çaTlta toplar f'aall):e- u harblnm ancak bu senenın 
dia,mda "gözl\ktUğU söylenmek- lDARE ŞEKLi te geçmi~tir. Cenheye yeni getlrl· ı ı·mda b&§Jıyacağtnı blrdlren 11 
teclir. Looılra., il (A.A.) - (IUt . ı \tı. )An uzun .mC'nzilli 1nırlllz tonlatı da barllz ettlrlllı:ıektodtr ... 

Ecnebi Mus VJ'er Bu vakıa ile müna.sebettaı· mdakı Ingmz kuvvetleri t>a.,wııman ateşe i~tırok ctnı1$1Crdil'. DUn 88- ı y l t 
Olarak Beri l· .... sı'vası• mnhfı'Jlerı· bah erkPnden ltal.ve.n geri b.at!nn UgOS aV gaze e •• ~ "' 1anı general Vlıson. Slrenalk a~=·ı~ıı fl 
Tı1nada ve PJoec:ti böl~esindeld zı vıll).yetı) askeri unıumı va ı ·. L"ıot- a.ı:kn<.ıında ııiddelli infilaklar lşltil- nutkun bazı tara 

(Baf tarafa 1 inci&) b:ılblama harc'cetleri1e mahut tayUı edlıml§Ur. Ubyada '4f·kalı,.r mittir. hazfederek neşrett 
2 - Türkiye kon90loeluklan bu f)~"l'lirlraTll ve J')i,.,,rıitli vapur ~·erlerin :darca! oekll Kahırc u ı.ur:ıı Belrrad, 11 CA.A.) _ Rö) 

karanıameye mtlstenlden verecek- ha ~isesinl hatırlatıvoriar. ıfararr1tıında te&bit edllm\;J·tr .. ~'Otı. General Frank 
0 

h:ıb1rl blldlrlyor: 
teri transit vtıaıerlnl alakadarlarm Bu kahil hareketler, devletin ral VillO:l yeni vazltcJılnl Ua ~tmeır Çörr:fllzı nutku Yugoslav f 
topraklarnnızı geçi lkten sonra ilk konınması hakl~aki veni Ro. lizere Mısırdaki Ilrıtanya <ı•J .. vf'tJen . rinde bazı tnra!lan hazfedlleı 
avak baaacaklan memleketin vl- men kanunundan scnra artık ~kumancıanlığuıd.an çekUec•ıkıll' (B~ tarafı 1 ıncid.t) ısıır etml§, Balkanlar bakkmc 
zeler'nin tarih mrasma g~re ve ....,,,,,.,,.,,n c'!,...ırflrıir. Herllıırl"ki Sirenalkdek! askeri idare o·. ·.ı:.ıı:nr gli're. general Franko mutavassıt- ı tUn t<ılmlhler çıkarılmJ§ur. M 
tar:lhl avnı olan vizclorde vize sıra kanaate r.-CSrc, fn:ri1'··1"rin Ro. tıakkmda te51r yapmıyacaktır. H. dut trr ve lngtlte.re He İtalya ara.91nda bırç:>k klm"e bu telmlblerle 
numrır~ma göre sıra ile v17.c ve· manvadaki hare'teti kaımmın ıar sulh konferansmda karat'l 'ttı.-ıııa. milzakerelere başlanmam mubte • tedlldlğlnl öğrenmla bulunm 
rirler. pe.,cesine dil!mtcktedir. lştc CJıktır. meldir. Bu kimseler, bu ,,uıruata dat 

3 - Fransa hilltCımetinin hafta.. BQkresteki İncpliz din1omatlan- BtNGAZlDEKI Sl\'tL HAl.ht~ Vlşl, JJ (A.A.) - lspanyn dev· rnıı.Hımat almak arzusu ne yaı 
dıı 50 Romen Muscvi"inin, ellerin. mn siiratle h:rrel~etleri bundan !UE)INUNtl'ETt let reisi general Franko. ltalyaya dır. 
de Ftrstln duhul vizeslle nıuhace- ileri ~e1T"""'1·trf1lr. Londra. 11 (A.A.ı - 'fi R.C'.) · gii lp Mus"!olini ile ,;önlıımek Uze- Resmi me.bfillerde nutuk h 
ret v<'lııka.s• ve Suriye transit vi· R()M,\N\.ANIN A'ItSA V.J1ut Bınguidtn gelen a,JaDIJ hl:>~rıcr'nf re bu~n Fransız topraklnrma gir· hlçh!r mUtales yürtlt'ltmemlıt 
zesl bulunmak 5attile, Suriyeden AZLEDIU>t ~ö~ Av•ııtralyalı kıtaat Rtr.?.~\·e m '~tir. • 
~eçml' .. lne mUer.n.de etmiş olmru;1. Bttkret. n (A.A.) - Stet:uıı A faı:· gırerken rıararoue 1<aroı1aıııoı'ft" I..onılra, ıı (A.A.) - İspanya- ı lj"'l~i!H'~~ Şehır T ıya 
na mebni, haftn•la avnı rnUctıır Ro. sınt1an: Şehrin bıl)"Uk meydanmda tnpıana!l dan ~ı ·tıan haberlere göre, gene- /il~ ~~11' 
rnC'n uus"vlsln 'n Türkiye topr'.'k- Roınaııya:ım Atına setin u.1,.d!l· ltalyanıar da Bnt.anya ıuw~r-ıı.ı aı. ral Franko ile B. Suner :-'Bkmda B. 1 "''e l\ l't'Pf'batı Ura• k 
larm1"TI ~cl'Tneslne rnU"~uv'e olu· 1 mltıtlr. kıflamıılıı.rdır. ttaıyao poll.41 li'"•~'\ll · Hltler ve B. Ribentrop ile görUşe· .uı Akşam 'tO.JO 
n'lc"•l:tTr. • 1 ı.ONDR" DA U RO'n::N EJ.,çtSt ya emrı aıtmda ~ııımaıı wt ... nt;, w ceklerdir. 

1 

<t«1\ .Cmilia Galotti 
TUrklyeden transit mak~adlle 1 D'Fi A VRJT ıvon hunu kabul etmlft!r. Her aıuıf 'il.Ilı 1 • * • 

Re>man-.:adnn f.'ıwrl mPmlt>ketlı>r. ~ndr3d:. 11 f A. \.) - R.5yt•r A· ır • .:lllzteı1 candılu kart•!ıınııııttr cenubundald muharebelerde ald·- f -i- lııUklAI ('\Addeı.ı f\ı nvttl ımır 
dr>n rrPlec,.k 'usevil"r i"ln n!l.kil janımı:n dlp'omatfü muhalJlri vnıvor• K'l-bire, 11 (A.A.) - Orta p.tk ğt yaralar neticesinde, et!lr dll15ttlk. 
va'."lrta'"rmm fmk!nlnn ni"betinde ı..ondradı:ı.kl Roman .. ıı elc;tıı,!ı•tf' ;:ıa lnP.tllz umumi kara.rglhmın tebll- ı ten flOnra ölmU!jtUr. 
ı. !lkn~a.r hrr TU,.k ~le" !llfop vcvs saportlRrmı Lstemek ıı:ın taıın.Pt ıreı· ğl: Eritre, Habt'f!'8tanda ve ltıılvr.ın 
' ' " ""!010 ,.lufuna 15 J!:flnlUk vi•I! mı-,. ve m•u•hb" r:1l~'\~ bıı••"ITl hı ta· Libya:!a, &iman maHlmata g~re. Somallainde hUtUn b<H~elerde , ba· 
konten1anlan hnr'rlve vckAlctin. l lebt ttmıen yapmak U&ere u·ıcıyeye onuncu İtalyan orduauna kumanda reklt mf'\mnuniyett mucip bu· ıe-
ce teeblt ve tebliğ olunur. gitml§Ur. 1 ede ngeneral Tellera, BiDguiııin kilde 1nk1şat etmektedir 

Gllm'IU:r 14 tt- Çooulc oyu 
t\kıam ?fl.30 da: 

Kirahk Odalaı 
Heı sün ı-lff!CIP çnc-olı l.f'mı 

lçia ...... ftrt&lr 
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ZSonh\r hafta urfm\Ja Fa!!h .. ~·lt'ft 
ıoe dalre.ı.lnde nlkAhlıınanlıu: 

Ticaret Vektı.ıet1nde mtitercı.n SU· 
ıcyman Sıtlu Demlroğlu ile Ntnıet 

Conk, Doktor E. Hllııeyin ı:!!ll~•ık i!ıı 

Hauce özgUrcr, mUddc.umumı nua 
vlıılerinden Feridun Baga.ııa tle nA 

ihalde bu kıza nedtn fi. 
Yorsunuz? 

0 °na ilmit falan vermi
. görüyorum ki ben
nl}·or 

ğilim ya? .. Elbeffo ye::ıı ~'etli ic!m muavınl Ealbe Değcrmcn, 1rmaı 
pehlivanlar türeyecek. mıl!ıendtm CCmalcddln Yasa ue Fan 

Bir 1m1)arato. g ider. ycr;ne nye kaymaz. Doktor Asım latt.ll\!Ul. 

derhal bir başkas1 g-elir. ılc cezacı mektebi 1apı?nçlye..'1 u ;nsı 

a •ıı· , • Valker, birdenbire ciddi bir nı .Haı.Jce Yorgucu, Yağcı Et'rc •• ŞeL .. 
8'ı ben de hoşlan ryonım 

tavırla: jabin ile Emfit.ea Çltos, Kumı.., utt.:ı 

Ben hoşlanmalardan ne 
~ ı geçici bir yolcu. 

n burada iııem, ya. 

~İdıktan sonra, Mis. 
ko"'arak rreldi. Ydf • ., • 

~ gıdellm ... 

- Şakavı bırakalım. Yusuf sı Hilmi Taner ı.ıe Sabiha IVıqtır, 
pehlivan! dedi. Yarın gece ye. MU7Affer Hafük Sa.yıımnz ne l<'t-thlw 
nilmek ihtimali kuV\·etli ise. -en Hergüncr, Milııklrnt oayıı t. tr.mN 

elimde bahsi mU~erek biletleri- Ulnçyol Ue Hikmet Koldança tUtfu 
ni baska:;m -ı ciro ederek bUyük ~çısl Zekeriya S..-ıtturit ile raunıı 
bir zi~andan kurtulayım. Zira, Ba.yrakt.&r, Bekçt HUseyin s .. l- • llfl 11" 
bütiin. he~vılarımı senin galip Sabriye CUlerl, Muıı.mmcr f>t.rL'.tUC Ue 
gele<"e~in ihtimalini dUşünerek MBClfibe Aydın, Teknisyen A~ ut.r<tw 
yilrUtmliştüm. ile Muzaffer ı<.ocacok, ArCl.';).ı..·ı Alı 'r Ye 'tidivoruz? 

Zirlol·antada yemev ye
~ b.u akşam ben de 

llıı ~nn. 

Lokan+aıfo PE' ... "'1' viyorlardı . met Yar~ ile Sanıyc, K up .'ıl~cmt?t 
Yusuf kendi k""Ildine: Lın Yrlcur He Zehra 'inner, A:<ı")" 6ıl 

- Şu herif. bir daha benim ı albl Mustata 1'.:ıdonmez Ue ı-:ımc. 

n ~nüne çıkmıcılardı. elime dii.cıme~. dedi, fırsat var· Akız, .Nakliyatçı dauun 5.4.-.. ıo U• 

hıtö0"'bire Mis Nelso
Uıata.-.ı .. 

ken biraz üzevim. Hayrıye Turgut., Yaıuva ı<e1F ... uı.1 

atıa •CU\. 
Nelson. Yusufun vnnmd<ı bu oıı. yazıcı ŞUkrt.ı Ustcm üe F.ı au O.ı 

k· ısn-P. r'ıııiık Mis! 
mıını,,ereleri sükunetle dinli döl. oaacı .:saııliıattJıı ıı:rı,ş.;o-:ı ı:f' H" 

.ı. hu a h b" rrı, . ...ece os ır va. 
yo,.rlu. ume .Mert, Yıkıcı 1' etııuıınn 1! :.znwıl' 

'-•"'hızı Ter<'iiman: ıle riıkmct Bevyan, Bekçı o, 11an Kl• 

'"e'so Sö 1!1 şaı:ıırdı. Fakat. 
- tki tarafa FÖzvetiPtirmeJr • so o. ile Zehra Köse, Kahve·· HııHı• 

bı~'Yemcdi. Yusufun 
ı. 

ten, yel!'e!< yemek fırsatını bu ~uşan ıle Elif, Kcsıci Hlın~)"l Hb 
lamı\'ordu. murpet il;! tiultan OnürlU, Ham~. H•> 

ll'ı~elevi a:ılaymca: 
av ,. .... 

sey.n ılo Ceıniıe Kalyoncu O, olll'e 
Yusuf, Valkcre aynı ciddiyet. ahhit Mehmet Sol !le z. Şaou u Kli· 

le Ce\'?T'l verdi : c,:Ul<olcay, Kararı;Urscl f•\ l>r.na ı.şçt~ . on;,:71
l acık vav. ı:lcdi, 

irl;~tlvrflndı .. Krzı yok 
~tc" 1recek. 

umana dönerek i!itve 

aJ.:~na sövıe . Mis Nel-
3rn benim davetlim· 

~ Vetrıck vemedim diye. 
kt~le berarn-r gece ya. 
· ,ar aç haldı. 

- Be... size e-üreste muvaffa· M. Saffet .Nallz ııe :fo""at.ma Koca., 
kıyetin dai?rıa bir talih işi oldıı mıra.cı A. Fevzi Kocuma.z Ut li 4hcl 
ğtnıu sövlerdin1. t~te sinıcli kııv. ye GUnat. lılliezzin A. Hıur.:lı 0-..ıP 
vet1~ri birl:l;rine C:cnk rrc1en iki muş O. ile Naşide ı.:a~ı .cı, K .:ı..ıantc. 
&1'1iv11n ~recıivor ... Bövle 2"D • Hasan Adil ucmırw1 ı.e r~a..lzl! Atuıı 
re~1erde ka:ı:o:ı'1ml{ faf\1.,,..,;vle ta 1 c:ı·en, Kunduracı A. Sill~ym'\r ~t.f•~ 
lih m"""'ec;.:t;r. B;ri d;;:; .. r;n~er• ııe GülsUm Kay, Amele Hun.rı. ,\ka 
fazla km'VetJi Olsavdı, O ~man ile Adile Kunduracı \'nhl"llD n.:uyıu. 
kUV\0 etlf OİRTITn P°Al;.-. crelme~i Je Br.yz~r ŞOJba~, MarangO°' \'1..:tı.t.ı( 1 

. ge 11 httrı1nn s(Sylerl·en. 
nç gazetecinin elini tu

lt;ı,.1l\ 

umulurdu. Fa1rnt cıimdi... Hncısağır o. ııe ŞUkrıye Ma ;:r, ı or 

~l ~·· b•""lkmam seni .• 
er v uv_ordu. 
dt aı.ıvct; nntn,:mc:ı. ca • 

1~ O, Mis Neleondan 
)t~~da .. avrılmak ve Yu. 
'fih tk donmek jctivordu. 

~ı ·Urnaz tilki kırdığı 
4t h.,..,ir en°rek: 

~l'Siniz. dedi, ben si
~ avnıa""';;..,,'~ tah -

dıı,.. ':"'1. }.K"rl""m kt ı::Jm. 
L ll•t de b;,;...,1,,. lx>ra -
l(ı\1.ı. 

,,.__., tı•z .. O halde hep 
""<llek :vertz.. 

• * ._ * 
ltt'd~ 'Yalun bir lokantaya 

'· .. ,. 
ol'd \'US Uf un ka.reısmda u. 
"~ ~.,, ... "'ıtzeteciyi yanm· 
aı 'lnu~t1• 

Yetrıelt ısmarladılar 
~ ... i 

g usııfa sordu: 
~ ece neden gevfek oy • 

'il urı sebe1inı hfilii. anlı· 
. t trıı ... 
rı . 

a.,. r. 
·.. kolav. c:;"!'('C: iki ~e
Jıyp Ve siz fazln para 

'l' •• 

o~ \'ük0 ek sı:-s'e trlildü: 
d r"'"1 B • ~ld rn . u. makul bır 
~ır. Yoksa Cakm 

en senin canını mı 

- Demek ki. Cakı yenm1... 
ümidi yok. Bunu saClcce talihe 
brrakıvorsun. öyle mi?. 

Yusuf önllne bakarak başını 
salladı: 

- Ev"t. Başka yapılacak bir 
i§ var mı? 

- Bu vaziyet karşısında ha. 
ytr. Fakat, itiraf edevim ki. 
sen beni büyük ümide düşü~·
mUştün! Şimdi bütün ümitle 
rim. is!tambil kağıdı t?ibi, biri. 
birine davan· ık vıkıldı. Yarın 
gece mahvolacağım eğer ..en 
yenilirl"en ! 

- Gaiip a<>lC!P'1nim, mukave -
Jemizdeki paradan başka bir 
mükafat alacak mıvdım? Ynni 
benim sırtımdan siz muazzam 
bir servet }-anme.<fu hazrrtanır · 
ken, bu servetten bana da bir 
ufak nav ayırmayı düşünmedi • 
mivdin1z? 

Valker birde,.blre boeP"'dı: 
- Btmu SÖ\'lemedinı. Fakat. 

bövle bahislerden bUviik bir 
kazanç tı•min etticim takdirde 
bundan sana bir pay ayırac.ı· 

ğım ı>e1< tabii idi. 
- Fakat, aranında bu hm:mı 

ta ufal< bir tar bile ı:re"memiç · 
ti. Siz bana giivpnerek bin1er<'e 
dolarhk .,al.qj rnii 0 •P'!"e!< biletlr. 
ri satttmz. Bıınu va.., .. ,.ı Pn "' -
ni hntırladmJ?. mı? .. P.ana sor· 
dıı.,uz mu?. Benim de reyimi 
aldmı7. mı? 

~ .... 
>4! ıı. giilmck sırası ~~ lıt, "·:. ·, r ı ) 

ak ~~bc~ni hopıntarak: 
ı,. .. Clclden Hnrrvdcn d;,ı. 
" d:ı."h Yeni şiir vazrıa'?a başlamış 

.'td"t, 'l ., ""l 0''n~wan, iki arkada!-ıtık. Mektent"'•• cıkar 
I' )) .. .,,~~"ırtıın. ~er-e'Yl- çıkmaz tenha yollara diiı;er. el
e ile~ 1 'Rll'!"l'ITC? Pon ('IT111Tl 

l ~.. "" Vr> nsıl vc.lildiği· )erimizde birer şiir kitabı yük· 
"q1Voru sek sesle okuya okuya dolaşır • 

... ~ h·· . nı. dk 
'\ik";tt~~-;ıı~,"' o-ı .. mor ı Ne ivi cri.inlE',...ı: ... -'" ... le1 •.. Diin 
at't-v, n ır ~ev var: va bizimdi sanki. Mini mini bir 

<> llir k d =ı J ~'lildi ere e·:ı • yaoraktnn, gfincşin do?!up b:ıtı-
hıtı1.. ' şın·aan, kuslann cıv:ıldavıRm('. , 

\bir hil 0 ven;lme11.1 rdc da. kııru bir vaprak .. n nihavetsiz 
•
1
":, at olsa ""l'Y'f'1{. Be· bir zevk duvardık. Cünkü on· 

'ttı1i nııvor bu İ!;i. Jar. bizim köroe ruhumuza J 

"e lııl sen °~u bırak: va· kar1-ır crtiler ki.. 
"a~.,. ı:;\!N'.şın sonu nere. Şehri bir kUçUk çay ikiye 

}h-e~·;l . avrrıyordu ve <'.a ı boyu evler o 
·~"ı,, b~ııe· n•n rrP1 1·.-.ı·. car- k -' · ·a' k. Ak ·• . a-ıar ~aırane ı ı, ı... ş~ 
"rll! l .... , ~ 01ur. d"'rler. Bu, fistü. her taraf gölgelerle tit. 
b ı t:'e!

1 
b:,. .,+, sl'.,lldiir. 1 rcşmete başladı mı. halk <.-V 

· k;"". e ebet e nn1-ı"V\tş· boyuna dolar, ko!l:ola gezinirler 
)en;ı~t;~~1ip geleceğini, di. 
~ha ~ını. Biz tam, köprü ba~1ııdaki e-
~ ıtı>rı-ı, "nUn,. ~i· vin sahibi ile ali.kadardık. Bı~-

11 · Aıııaa,rn rı._ k. k" kalarının rl!\nyasını düşürunü_ 
\' k . ır·-e ı, d b"l e .,....o .• (i,,le mi? yor uk ı G. 

"" .. 
1 tdı' G . Bu adamı arkadaşım keşf ~ -

· '
1 

' • •• alıp gelmek 
"Va mi§ti: 
rı r-ih Yarr,, 17ece C·'Arn - fı::te! dive gCisterdi. su a· 
teuıt ., Mire-; Ram i~ dam. errer ~a.yatında şiir ~az 

l'rtı Inda cın"al( on bO'ı mamışsa. şıırı tam m3nasıvle 
ş oln<'ı.ksm ı ,1 duvan bir san'a~kArdrr. Ruhun-

Jto_.naı · tfı~a bir !:iir dllnva.sı vMıvor. ınm 
: 1 bir f!illUşle ce ~~lir havl\tm ne ıztı~--1 nl"llı 
'1\ıttıa . ~:~-nııştır. Belki de ne ivi g(ln -

htltj ka 
1 
bıte. otıırdu"ı.ı • J.~ crarirmiqtir, de simdi muz. 

"a t..1..~ "n"dı. B n de, 1 tlı. in vac:ıyor. 
-aua oturacak de- lh.tiyan hemen her akf8ID 

nacı Akü Kutbnl ile Scmnh ıt ustuı. 
c.anır, Şoför Vehbi öngörür il-" N>vw 
fürmım Asker Kemal K.>çbr\n ilt' 
Muznff~r GUI, Tilcc..H ... ıuJ ~ayraı. 
11e Ilhan Aydemir, Baytar Rc-.:~p Na 
bit Ungan ile Fahriye BaJ.ır.Up. 

.. • * 

Fatih İnhisarlar Satı§ Uero.n: "'nLık 
ruUdUrU :Merhum Kadri Urab'\w'uı 

Kızı Bettla Urasun ile "'evlet Hava 
Yollan Telslzc!lcrlnden lzzel Ft.ı.lkacı · 
nm nl;iall ınerasimi evvelki li~ .Ak 
sara)daki avl~rlnde yapılmıgtır. Gen~ 
nlş:ı.nlılarn saaduUcr dile:1z. 

Nişanlısının yüzi~nil 
kesen hapse mahJ,um 

oJdu 

Bir ml;ddet evvel Saziye ~
dmdaki nicanlısmm kıskandık 
viiziinden jiletle vanaltlarıru kc:. 
~n :-:adi a·clında hirisinin muha· 
kem;si dün altrnCI a::liye ~ 
mah ':;p ...... ec;ir.ıie bı• irilm iq, kızın 

vUziin<l(' sah't iz kal<lT<Yı ve bu 
suretle <?i.lzeUicn bo~ılduğı.ı sa 
b;t g-örülı>rcl\ 1 sene iki av müd 
det'e l'ııı...,is cezasına mahkfıın 
edilmi!5tir. 

Altın Fiyatı 
DUn bi: altının fiyatı 23,25 ;1 .. a Mi 

görürdük. KönrU başrr.-
kenara "" .,,.lir, otı•rnr, kurba
ğalartn o esrar dolu ~MiPe d1 -
lamk dakikalarca öylece kalır. 
dı. 

Biz onun bu h:.lini görti11ce: 
- Kurba~a eeslerinde kim

bilir r." h:ıtrrR1 .. ., sakl~·· "'· O 
bir g~'n gençti ve b<'lki de 
sevgilisi ile b5vk bir nehir 
narmda. kur:a'{a seslerini din. 
Ieyerek g"iinlcr geçirmi;tir. Şim
di onları içi yana--ak h.ıtırlı· 
yor ... 

- E<Yer bu adam eli kalen. 
tutan b;r ~a;r olsaydı, kimbilir 
nel"r vaz:ırdı. 

Hakiki şiir, onun 
!erini yazabilmektir. 
du~u gibi mısralara 
se!-ı: ... 

düşündük· 
Onları ol -
gcçiroJil· 

Karar verdik "kurba~a sesle .. 
ri., ba.cıhklı birer ı:ıiir yazacak· 
tık. Günlerce o adamı uzakt:ın 
sevre~erek şiir yazma.va ~alış· 
tık. Neler vazrrındık ki ... 

Kurb.ır;ı s~leri a.,.asın1a <.Ş. 
kın miithiı:; aıevlrrivle kalbini 
tutuM:•ıran' !:ir r;.ncin scv~ilisi 
bir t;ln öHlveri,ror. Aqık. haya
hnm ~'1\T?la k"..:ıar he,, ~ev~·-
sini diiı::linmcıTe ahdp.l;,.or ,.e 
D!.'hfr k1>nqrt"rlıt ' _...,':a~a S"!'lle. 
rini din!iyerck nmrnnn tUketl· 
yor. 

Bu Rrk~t\:ıc:TMrn şiiri 0ı!i. Ecn 
de ona benr.er bir mevz-..ı a!aı ~ 

s p o,. 
Bugünkü mekt~p 

maçları 
btanbul Melrteıılerl Llk ,,,,yt'tl 

Jaşl'llnlı_;-ııdan : 

Bugiln Şeref Stadmda yııpıt.<cak 

.1aı;lar: 

Snhıı komiseri: Z. Akander:ı. 
Ticaret L. • Muallim lıd. Saat l4 tP. 

.. rııkcro: Ş. Tettan. ı~.ık ı... · ş~ ı Tc
·nldd. Saat 115.115 te. Hakem ş. 'i"e::caıı 

Bugün Emlnö:ıO halkevı sai •• ııuııttn 

1 npılacak maçlar: 
Saha komiseri: :M. Argun. 
Knndllll L. • Erc-ııkliy L . Saıtt 14 tc 

rlak,.m S. Açıköney. 

Cumhur.yet L. • !Irk L. Sa!l:. 14.SC 
.ıa. HAkem: S. Açrkön~y. 

Kongreye Da vel 
Fc.aeryılınaz • Bnzkurt"ııor K•ühl 

üa'knn.ığuıdıın: 

12.2.941 Çarpnıba günll Sl!"I 21 dt 
•ener Cumhuriyet Halk Partı-ıl •·inn 

iında kongre aktedll<'ceğln1"t; ')IJO 

.num Azanın te§rltleri cllca ?tw:.ıı . 

R ze{:en iki deli 
get.rJldi 

Bunlardan biri e\·1n1 

ateşlemiş, diğeri 
çocuğunu ke:5mİş· 

Dün İstanbul adli:veo;;ine Rize. 
den iki deli ~;rilm;ı;1tir. Bı;n • 
!ar tıbbı adlice mfümhecleder 
sonra Bakırköv emrazı akliy< 
hastanesine yatınlaca1,tır. 

Bunlardan İsmail. Rizede, a
nf bir buhran üzerine kendi evı 
ni ntcşle:mi§, sonra da eline l:ir 
bıçak g-eçirerek ahıra koşmuş, 
kenii danalarını parçalamağ~ 
bMlamıfitır. 

Di~er deli de Ali admdaJır 
Bu da, bir gün delirmiş ve öz 
çocuğu :s - 6 raşla.rmdaki ı:_ 
'Se'1ni vakalayarak kıtır krtır 
kesmiştir. 

Ali şimdi hiç konu~amakta 
ve miltemadiyen ağlamaktadır 

---<>~ 

Floryn p!3.jlnrı Mayı!' 
başında açı)aca~ 

Florya plajlarmm bu yılki fa· 
aliyet programını ve hazırlık 
larmı ~bit etmek üz.ere fen iş. 
lcri müdürlüğünde bir toplantı 
yaDılmıştır. 

Plaj bir mayıstruı itibaren 
faaliyete başhyacaktır. 

Knbineler Ü<~ sınıfa ay.ılacak 
ve bedava halk plıijlnn da kal. 
dırılaca.kttr. Yerine 10 kuruş üc 
retle avn bir halk plajı tesis e
di le~ktir. 

PJajcia eksik oıa·1 sıhhi im· 
iat teşkilatı da tall"amlnnncak. 
aynı zamanda daimi doktorlar 
ia bulunacaktır. Doktorlar ken. 
:füerine müracaat eden hn'k• 
ücretsiz olarak muavcne edecek 
'e~ir. • • 
H11 ıcın şikavetıe.-ini dinlemrk 

ve alakadar olmak Uzere muh 
telif yerlere siJdivet kutulaı ı 
konaccıktrr. Plfıilar Ur sene mild 
d"tlt> ih<t le olttnara lrtır. 

T arıhte Trab!usgarp 
f ;ni~{eliler, Mısır. ılar, ır an:ııar ve 

t1011a . ılar T rab:us ·'ar·;ı 
1 

nasıl aıeıılar, nas 1 ı v:r ~ İ.er? 
"Trabhıs Garp" nasıl bir yt·r ve 

nasıl b r di;•nrdrr?. 
Tarihte ve Ü3manlı devri tari

hindr~:.i mevkü nedir? 
Buna gc>nc tarihi hadiselerle 

cevap verirken , sunu iEi.ve edelim, 
ki bu d yar, efsanele rde rastlıy ı. · 

Jileceğimiz hıırilmlade heyecanlı. 
.torkunç ve meraklı vakalarn sııh· 
ne olmuştur. H('le bizi, tati himizi 
.alfıkadar C'dcn va lmlar baznn ağla
tacak çok defa gurur "·e iftihnr 
'ı ssi \'E'recek hadiselerle doludur. 

O;ınnnlı saltnnatı devrind<' on 
tört sen "Sini Trablus valiliği ile 
:l'çir<'n bir mllellif diyor ki: 
"lstnnbullulnnmız için bir ~ok 

!nmandnnber', Kurunuvusta prens • 
erinin eski şatolarında , en~zlsyon 
nahbesl 0 rinin zemin katlarındaki 
:orkunç \'e karanlık zindan höcro
!eri kad!lr tU\'ler ürperten bir ma· 
·ııı ta'lıvnn Trablus . ., 

Fizan, nraym b'r zindanı idi. O· 
rodan dahilivc nezaretine: 

- Zindanda menfilerl istiap e
:lecek yer knlmndı .. dendicn vakit, 
:lahlllye nezareti şu cevabı ver
mişti: 

- Fizan hapisane5inin bize ka
•iyen llizumu vardır. Gen1slc'til· 
"lCSİ fç1n nn kadar masraf lflznn. 
"'I cıiirntle !cı'nr .. 

Bu s:ıtırlar. Trablusun ne unu
.ulmnz hatrrnlar saklndıf;'Im ne 
ifi~el lfnde ediyor .. 

... * * 
Meraklı tarihinden kısa notları 

"tkik edelim: 
2850 kilsur yıl evve1i>ldeyiz .. 
Fbı ketle Sur mel"ki bulunan 

pjfrmaliyon eniştesi Sişe adındaki 

rnhibi parasma tn.mah ederek öl
dürüyor. 

Piğmaliyon'un hemşiresi Didon 
maktulün blltün malını al p bir ge
mi ile kaçıyor ve Afrika sahiline 
~ıkıyor. Burada bir şehir kuruyor. 
Bu, tarihin meşhur Karta.casıdır. 

Bu yeni devlet Trablusgarbı da 
zaptcdcrek hudutlarını genişlcti· 

yor. 
Trn.blus dllnyanın en mlinbit 

topraklarmdan biridir Buraya Su· 
:landan fUdiai geliyor. kuatilyil ve 
~tm tozu istihsal edi1iyor. 

F"nikelile'r, bu münbit ve zengin 
toprnklnn ellerine geçirdikleri için 
:ızun yıllar Knrtacalılnrla harp e
iiyorlnr. 

Trabluszarp için ilk kanlar bu ta
!'ihlçrde akmafa bnşl·yor. 

Mısn-da firavunlar saltanntmıı 

ıiluıyct vcron Habzalcrden sonra 
Mısır tahtına Psnrr.tis gelm:etl. 
Ojlu Nlho tahta geçince zengin 
bir toprak aramak sevdasını düş
tll. HazırladığT donanmayt Finıke 
';'Cmicllerl ile doldunıo açıldı. Af· 
rika sahilinde gtlne!'li sol tarafla· 
rma alarak günler \'e rylarca :;Uz. 
ililer. Sol taraflnrma knra dUcıUn
.:e toprağa ayalt bastılar. Buğdny
lnr nı ekerek mahsulü tonladıktan 
ıonra tekrar gemilerine binip yol· 
lanna devam ettiler. 

Buı.laı tam uç sene sonra frııb 
lus ta :ıın lıklarnı bulmur!ardı. 

Kurdul:lnrı şehri, yarnttıl:hn 

medeniyeti tarih şöyle kuydedi. 
yor: 

··ş hrln hambcs ni atla ancak 
bir c ııntte dola~mak milmkimdfir 

"Setırin m eydanda olan kısmı 
'>inalnnn yalnız üst k!Smtdır. nı. 
ğcr cihetleri ise hep kumların nl
t ndadır • ., 

U** 
Bu diyarm Yunanistıına baltan 

verleri Yııııanlı'ıırm idaresinde icli 
\'C uz•ın mtlrldet YunıınM:ırm bir 
ticnrctgfıhları olarak kaldı Mrsrr 
hududundaki meşhur Sollum. adı· 
nı Yunan filozofu Solon'dan ahr. 

İran şahı Kambis Mısın zaptet
tif;i vakit, Bingnzi ve Trabluegar
b· da almak istemişti. 

Hükümdar Arkesllas, İranlılara 
bir vergi verip tabi olmak istedi. 
Fakat Ktınıbis, kendisine uzatllan 
para kesesini askerlerine fırlat
mak suretile cevap verdi. 

lran şahı, gunırunun cezasuu 
Amon mabedini yıktırmak için gön 
derdi~ askerlerinin Libya çölle
rlnrlen bir daha çıkamamak lkıbe
tini gl5rmekle bile ödeyemedi. Ha
b~istanın isUllı.sı için sevkettJği 
askt>rl de açlıktan telef olmuttu. 
Kendi'!i bu seferin dönüşllnde at
tan dllşerck öldll. Tra.blusgarplılar, 
İran şahrna dehalet eden hUkUm -
dnrl:ır nı evvt'lA kovdular. Sonra 
memleket dr~rnda kalmasmr da 
doğru b'Jlmrynnı.k tekrar davet e· 
derek 51dUrdlller. Bunun intlkıum
nı 1ısrr hlikiımetJ de alamadı. Trab 
lus devleti doltuz ay mildafaa et
ti. l\•ısır ordusu rnağl(ip olarak ge
ri çekildi. 

• •• 
Trnbhısgarp, Roma imparator

luğunun YnEıamak iı:ln mutlaka Kar 
t:• crıyı mahvctnv•ğe karar vr ip 
lam 118 tene f:'Uren Pllnik mı 'ta· 
robelerlnl müteakip Roma impara· 
torl · ~~ıll!l g~ti. 

Finikeliler evlerilıln tahtalarını 
sl51!ÜO donanma ynparken ve Kar
tnca k"ıiml"r s:ıçlarmı kerlp ok
da k ·'lanırlarkcn ctraflarmdalı:i 
devll'tlerde derin bir sükünet var
dı. E;ç.er onlar rardım isteselerdi, 
belki Roma imparatorluğu ı:enç'"" 
sini buralara kadar uzatamn·acak 
ve Trablusgarp da istila edılfmi· 
yecPltti. 

Roma imparntorlu1u it..;yr ay. 
nlarnk Arkadyüs Kost.an'injy .. de 
Şarld Roma ve Honoryus l!onıad!l 
G:ırbi Roma imnnratorluk'ar· ı 
kurıluktan bir müddet sonrn Tl'ab
lus.,.arp Vandalların dn ellE>rine 
gcC'ti. N. A. 

1• "nl'i , · .. zı: lli<'rettcn soara 
Trnblııo;"nrp. 

üs:tüdar tra.nvay 
ş:rketı 

Kurbağa sas:eri ve şair 
Bu ~ene 100 b:n lir:ı 

kar temin etti 
Üski!dar tramvay §İrketil 

borçlu olduğu İş Bankası ve es. 
ki clc!ctrik şirketiyle yaptığı 
anlaşmanın tasvip edilmesi işi 
umumi meclis muhtelit eneüme
ni tarafından tetkik edilme.'lcte • 
dır. Şirket 1ş Ba::!:asma 320 bin 
liralık borcuna karşı beş sene. 
de 200 Lin, e!e:rtrik şirketine 
de 250 bin liralık borca muka • 
bil 100 bin lira ödeyece!ttır. 

i~lemfcotfm. Yalıuz kurba~,an 
din'evcn ad:ımı daha <'ok tasvir 
etmi~tim. OT'Jun nasıl kendinden 
geçerek kuıbaf'Tal:ın dinledi~.ni 
aklıma gelen bütün kelinıele1. 
yartv<:nıı. sıralıyarak anlatrnağn 
çat•c:mıştım. 

Şiir!er bittikten eonra kendi 
kendimize okuduk. Bnzı tashih 
ler vaptık. Fakat bu dıı bizi 
tatmin etmiyordu. 1'. "1n..-,Ia ko· 
nu~ak :ıevesine kantlmıFtık. 
Onun ~iz l'Y'aC"'rasmı kendisin_ 
den <füılivece1ctik. 

Ark~rıııt:ımt: 

- Biz. dedi bo<-'-..ıhoqıın~ "'lkı
hvonız. İçli aılnnı. ruh adamı 
hlc kt7'lt' mı?. Bil~kis ıre?"'nım 
olacak. Dizi severek ve macera· 
sını en ;.,ce teferruatına kadar 
an 1 ati\ cak. 

Pe~:;i amma söze nasıl başlı. 
yacaktıJ•? Bunu b;r tHrlü tavin 
ed~JY1e'lik. Bir C'Ok b!"lc:lan'CTÇ vap 
tık. Bunlarm tı"' tpcı;r va,,nca~ı
nı d:i•:li'nrlı11<. Bir türlü çare bu· 
la,...,worduk. 

En S"n çarenıiz şu idi: Eer 
akcıam könrU b.,t:ıma giclin bu 
yac;lt a~::ııııı tı7nktan eevrede. 
ce~tik. Elbet bir giln bizimle 
aıaıcadar cıı:-ı,.ak ve konuşma fır 
ı:ı~+t verec-e1<ti. 

fpte o zama!l, bf7İM b;~ :;a
ir n1nnffuıntt7U, valt••t ı:ıair ~ 1-
mak hcvec;f11cl" hultıııdıı<rtımuzu 
anlatac&kbk. Hep kurbağalar. 

dan bahsederek onun da hntı
ral:ırmı dinlemek s..ıad~tine ere
ce!·tik. 

Bu kararla günlerce köprü 
başına gidip onu uzaktan, yakın_ 
d:ın seyrettik. Fakat onu hep e
li çenesinde derin dcrın dti<Jü 
nUr bulduk. Kurbağaların sesın. 
den kendini k:.rtaramıvordu. 

Rir a '·c:am f'E'"e !:izim ihtivar 
şairi seyretmeğe gidiyorduk 
Köprü başında yoktu. Halb .. ki 
her zama"t onu ta tızaktan gö
rürdük. 1cimize şüphe girdi. 
Acaba ne olmuştu? 

KöprUbaı::ına gr1 di~iıııiz vakit 
bir gariplik sezdik. Evet bir 
tuhaflık ve gariplik. Yoksa .,.. 
nun vokluğu mu idi bu? .. Ha. 
yır, bac;ka blr Fevdi. Bunu arka
daşım farketti ve: 

- Eyvah .. diye bağırdı. Son· 
ra: 

- F':ı.,.ia .. c1i•re havkırdı. 
- Ne var? dedim ... 
Eli ile cavı işaret etti. Suvun 

mecracıı de:":i~f rilmişti. Kurba. 
ğa1ar kuruyan mecradıı ters dön 
müş, vatıyorlardt. Derin bir 
sessizlik vardı. Bir kahkaha 
duvduk. 

O .. Bizim şair, gülerek birine 
anlatıvordu: 

- r..tahvolm·ordum. Kıır.t:a~a 
sesleri beni d .. lirtecelcti. En ni -
havct çaresini buldum. IIeosi e
bediyen sustular. Ahmet Rtşat 

Üsküdar tramvay şirketi::ıin 
dire!ı;tÖrU Feridun Manvas ken· 
d;s i\·le g-ö~üı;en gazd~i!ere şiı
k<'tin mali dun.ımu etrafında 
şunları ~övlemi~tir: 

Mali kabiliyetimiz ilci 
e:.>nedenberi borr-larımızı ödeye. 
hilecek bir kudret iktisan etmi~ 
tir. Nete'cim geren ~e t''d bi. 
lançrwa ~öre şirket r j bin lira 
kar temin etmirtir. P11 ~'11 da, 
umumi l<-ry1 """t•nıtz ~7 martta 
ranı1:ı.caktır. Bu vıl "8 ·in lfra 
krıdqr rrc1ecek vıla kar ~·vrede
M' ce"i•nizi tahnıin e~ivorun. 
Bu itibarla ı::irket borçlarını ö
deyecek kabilh·c+tcdir .. , 

ltfah1e lc:urzl~rınıi:ı 
3800 ki§i yctiştir~ldi 

İtfaiye ck'plerinln yetL,ur. ınm t· 
çin muhtelif semtlerde 8çılsn !:flllye 
kursları • sona ormı,ur. K •'"•larda 
(88001 klş! yetl~UrUmlştir. P•ın'l!J"D 

ı-al•onc'.llclan yc:-lcr m•ntak'l'"' "il elS
re tc .. blt cdilmı,ur. Ek'pler 2.0 mm· 
ta.kaya aynlmışlardır. 
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(HABER) in yabancı dil 
derslerini takip edecekler 

~ n r l1iiil UIJ d ce 
2 5 O şer kuruşluk yabancı 

dil ders:erı va,nız Kendilerıne 8 O kuruş 
H \t;t. : ~ .. ı~ı. "111111 l \ alıllu1:1 011 ıık:ıerıu.ıcrl ı ,_. Utt~la.11:111uıdı111 

la&lfıMlo fld •n. ı. ı: rı ı. \abılnt•ı diilt>re leni ba,ıı~acnKı'lf ıel'f'k ıı.ı der&

llPrl t tlilp Pdt't.-.. '• ·r ıı;ı.ı ı•m!l31"b hır \:ar"'""'' •laıı •'Hl ., .. ,,.,,. !\•• "'' """ 
dillh• Hah r un lıı..t•ı" t•..,.rlnı ta\ b t, t' • dlJ uruı 

f\ Jl ıpham ıtıı~ m~H'ttllsruıııı pek IU3lmı ,ıtm:.11111 ı · ıo .. ıı a;u uıu 

lreeıı... ·ı 'M'r. 11.11 •~·' J • 111'<.·.:ı. ku;t•ır ı.uç.ık bir hı •ıff•l11 Haber otfu3 u 
·n UJ ~•u.U\t hJtuı "crwıştu 

l>n• 1' w 1 K ıı l'Jlt: lngilıu~ 

f<'ranııız<:s 

\.thtanca 
ıe , .. tbtbn rııf't•>du~ hı -n:dilmı, olıw bu ıt<·nlerin ""' bin 

•t..ııı !Mlyfa tuta<·nk badınıı .. toplıtnmıl'flır \C hı·r 1>.rlnhı nı ıtH<I !iM• 

... flyıtlı r.lltll ulBı "" 'lJO kııru;ıtur. lııt.e llalJt>r okuyu••uları bu ~.;o ku. 

.,..ıuk CM?rdea laıutJi!ilııl IRIA-rle'9t' bunu Küt bphaneml7fl(•n MO kunNı 

......_.bU«eklerdlr. 
Bn flnaıtan latUadt: e&ınıı:k isllytınlerln ıuzul•noı vP.rlnt" -.:Pl1n•bil

~mtı için on ~rtlara ıöre bareektl~rilll rica ederiı.• 
l :?O lklnclkA.nun • 20 Şubat lDU araamaa sar.h adreıle""lıı: otr-

ı.a.ın kunışun yansını kUtllpbanem!u ödtyer";IJı '(Fr'a.uız.Ja Al· 
manc:a lngtllzce ı dillerinden hangi kJtabı 18tediklerln1 bildirmeliler ve 
lılr aipaıi§ fiti aımalıdırtar. (20 Şubattan sonrıs siparit; kabul edilemez) 

2 - Bu aatıı Haber okuyucularına münbaıırdu-. Bundan dolayı 

lkiDct ilAn tarüılnde aıpaı11lert alabilm!lert için ı Şutıeı 1941 • ' Mart 
ıtu tarihleri ımunnda Haber gazeteainde ne~?"edilece.ıı: ulan K'ıııontan 

da slparl§ fişleriyle birlikte getirmelidirler. 

Zehir kaçakçısı ı 
Zıya nash öldü 

Benel rdcnberı zehlr ka,·•u .. çılıtı 
k blrçoklannm hayatın: ~ısaı-

ve blrtok gençlerin bu ili •!.e alı!i 

sebep olan mefhur vhır ka· 
çdanndan bir ha)li sabı'"· ooblb! 

4ll'OIDcl Ziya nihayet bqk•l•m içiı: --11 kuyuya keııdiıi dil{ u:l~ Ye 
~undaki evlnde erouı tmal edfır' 

ölmtlftUr. 
Ziya blr müddet evvel HeYQg.unı:ta 

faza tetkilAtı tarafınd'l!ı "0rmU 
ut hr.llnde yakalRnmış ve tıurtn· 

dört kılo kadar e11rarla bı,. milctôr 
zuhur etmifti. 

Böylece kaç lk<;ılık malıkP'l"•bal t&· 

dan ıon yediği cezayı gf'Çelltt'?de 
Zlyıı, ~1ne u.ıaııınanıı} Ye 

r fllallyetlne glrl,enık 14 vntlu 
mda tc:ıha bir mahallede : ir e\' 

l'fl~llalmıf, lçc:rıde de ktlç;l\1< bir ıll'bo-

alJJYILr vücuda g~t.irmlftir. 
l'akat mUtema(hyen Ziyan: l ueıımi 

ed n memurlar ıon Ü# gl:n I· 
kendlalııln evden çıkn a<'ı~mı 

k ıUpbelemnleler ve e~elld 
eve girmlflerdlr. Yapıl~n :,ra.ma 

BORSA 
- Ankara 11-2-941 

Ç EKLER 
l 8terlln 

ıoo Dolar 
189 Fft. 
ltO Uret 
ı 00 lniçre F'ft:.. 
111 l"lorla 
J IO Rayitmarll 

l tO Belp 
111 Drüml 
191 LeYa 
100 Çek K rnv 

100 l'eoela 
100 ZloU 
181 ..... 
111 14 
100 IMnu 
iM Yea 
100 lllftO &roaa 
l lO .llDllle 

Altın 

S.175 
ILU'JG 
11.116 

- Esham ve Tah't'ilAt 
Erpmıl 

da kaçakçı, llboratuvar-.r.-:a yU· 
)Damıor kesllmlt bir haldt> olU ola •. 
'bulunınuttur. 

Sıvu - Eraanma :ı 
8nae - &rmnm , 

Ttırk UllllllDI 'l'l:ratro 

'Tahkikat.. Zlyanm zehir lı.14: f'dt.r
paUayan bir tOpten lnt!ŞM f'den 
rla zehlı1enerek öldUfO•ıtl 11'1.'Y 

çıkamıqtır. .,.,._t morga kaldmlmıe. tah\tlkata 

lıiilfıuımqtır. 

Manifaturacılar 
t i.keti kuruldu 

ZAYi 
Fatih Aakerlekl tubeatnden r.ldıtnn 

askerlik terhis tukereml zayi etUm. 
Y enlainl çıkarta cağımdan es!dmıiıı 

hükmll yoktur. 
314 dopmlu JCu&nı ottu Tarlll 

'l'icaret Vekiletinin teşebbüsü •r~---,------41• 
felırimbde bir manifatura.. 1 

şirketi .kunılacağmı yaz. VAK I T 
in hazırlıkları bitmiş ve 

Jrunılmuştur. 
Manifaturacılar şirketi ma -

.. ı.tw, ithal!t birliğinden ayn 
~k ve pi.yasada 

roHlnü oynaya.calrtır. 
:Bu rol, tıpkı yerli mallar pa· 

devlet masnuat ve 
ltı satıklannda oynadığı 
vazife gibi olacaktır . 

mabatla ~irket. ithal r. 
, ve hiuedarlanmn halen 

bulundurdukları pamuklu 
, ipekli ve saire b'lQmum 
atura eşyasını perakende 

da satışa c;ıl ıtracaktır. 
~ merkezi. şil'1dilik Yeni. 

tane vanında v ·ni Valde 
1111~ıaki bUro ola(''.'.ı. ktır. 

:!<'ta 
.nr'ar. 

tya uüfus nt!'m,ırı ı ırl '"'J ııu 

lla,;Jtlt l"Jndt. ı ı, ı 0rıııı 1 
şı,a.aa• rt\CI Jı>ır,j ın 1111 nıs ra h 

apart111:111 ı nııllV\nuh \ go11 
otlu Hır °""· ( ~ f '4!f~ J -----....... Or. I<. emıil Ouan 

clrar yolla n haata• .ı 

lar.a mütehaaaııı 

oaaetecıe çıkan oüttlD yaz> " 
reetmJertn buJcuku maht\azdur 

U!C)N& fAIUYl:lll 
Memleket Memleket 

içinde dıpııda 
A711M N IU ili'. 
S ayld& _, d6 • 
R aylık 116 1520 • 
1 )'llbıı& llO ı eoe • 
rartıedeP BalkaD Bırtıtı lçtD 1 

ayda ot uz IUlruf CW,WtU. Poeta 
btJ'ttttne ıtnzıtyen yerlen •Jda 
Yetmit oqer kurut zammedWr. 

A !>oae kaydml bildiren mektup 
ve teJgraı Ucnıtinl abone p&raa. 
aın pmta veya tıuıka Ue yollama 
ııcrettnı idare kendi tızıeri.De alır. 
r Urkl yenlD ller poela ~ 

\'Aalra a...._ ,.....,. 
Adr~s detftUrme UcreU 2~ K'l

ILAN Dnl &TL&IU 
l'tcaret wuııarmm aaııum • • 

UM tlODd&n lUbanD llb Myfala· 
nnda fO. ıç ayfalarda 60 ll\lrllf. 
tördllncö aayfada 1: ikinci •• 
•lçllncOde ~; 1>lrı11cıcw 4; başlık 
vanı keemece ll liradır. 

13üytlk; çok devamlı Kllf{'U 
·enkll llln verenıert ayn ayn bl· 
tlraı•ler yapılır. Keanıl tıblaruı 

1<tntlm satın l50 lluruılur . 
n.....ı Mallljeıte •"""7ae 

Kütlük l llnta r 
su ol't• so. ııu netaaı l)(ı ft<. 

ıefa.m &. dört defaaı 70 ve on 
1•fUJ t~ kUruflUr. 

ı.ı-- ..... , 
Ahmet Aldcoyunl, 

il' 

l 

Z iRAAT BANKASJ 
Kurulu~ tarihi. 1888. - Sermayesi: 100.000.000 1 urk Lnası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve tıcmi her nevı banka muamelelen. 
Para btrtkHrenlere ıll.800 Ura lkramfye \"erlJour. 

• raat Sankaaında kumtıaraıı ve l.hbanaı taaamıf beeaphınnda en az 
~ Uraaı bulu.naııJara menede • defa çekilecek kur'a Ue a.oattdakl 

pl&ıla cöre ikramiye dalJtılacsktır. 

4 aded 1,000 llralak &,000 Un 1 100 aded ôO Urallk ü,000 lira 
• • 300 • ı.ooo .. ın .. co .. •.soo • 
f • t60 • l ,teO • 180 !O S.%00 ~ 

•o ., ı eo .. c.ooo .. 

DIKKA1': Heaaplarmdakl paralar bir MDe lQlnde r;o !ıradan qnt. 
dllfmlyenlere Ucn.mlye çıktıtı takdirde % 20 fazlufyle vert.ıect:ktir 1 
Kur'alar senede • defa: 1 EylOI J BlrlDcikA.nun. l Mart ve ı HAzlrar ı 
tar'..hlertnde çekilecektir. .. ............................... .. 
r--ı;ıanbuJ Levazım a11irliğinden verilen L narıci askeri kılull ılAnlar1 

Beber kilosuna tahmlD edilen fiyatı 6 kuru§ 26 aanUm olan 3.000 toıı 1 
arpa paaa.rlıkla matın almacaktır. Yll7.er tondan ~ağı olmamak ü.ı:ere ayn 
ayn taliplere do tbale edilebillr. Döküm halinde Ankara ve civar istasyon. 
!arda teallm alımr. Bepıdnln kat'l teminatı 21.250 lira, 100 ton için 938 l!ra. 
dır. Evsaf Ye prtnamıal 960 kurup. komlayondan almır. Taliplerin ner g-Un 
Ankara Lv. lmJrlfğl atm alma komJayoauna gelmeleri. (1873) (771) ı 

.lf. .y. • 

Beher çiftine tahmin edilıtn tıatl 600 kuruş olan 60,000 çift B. t!pj kun 
dura pazarlıkla eulltmeye konmU§tUr. İhalesi 15/ 2/ 90 Cumar~!!1 gUnü 
aa&t 11 de Ankarada M:. M. V. 11atm alma komisyonunda yapılacaktır KaU 
temlJuıtr 36,300 liradır. EYeaf ve prtnamesi 18 liraya komiayonda:ı atmır. 

Taliplerin belli vakitte komiııyooa gelmeleri. (1917) (9:b) 

• • • 
900 tcıa 70 oktanlık benzin pazaT'lıkla satın alınacaktır. Tahmln :>edeli 

343,'17' lll'a, kaU teminatı 36,002 liradır. lhalesl 17/2/IMl Pa.za.rt..,,! l{ilnU 
Aat 10 da .Aakarad& X. K. V. Hava-. alma komlllyoaunda :vatnlacak 
trr. şartnamesı 1720 kurufa komJ8JllODdan almır. Taliplerin bdll vn'·Wp ko 

nWlyana ge1Jneleri. •fl911) ( p<;f<' . . ... 
180.000 kilo aııır eti alı~tır. Kapalı zarfla ekaülme11 2iı 2, ~.U Pıı. 

zutMt günll aat 16 da Kayweride ukert aatm alma komisyonunda ,v"lpıln 
caktır. Tahmin bedeli 66,600 lira, ilk teminatı 4995 liradır. Taliplerin 1' n 
nl Yeaikalarile teklif mekt1apl&rmı ihale aatindt"n bir saat l:'V\'Cl ko..,ıw " 
wnnelerl. 11909 - 913) 

•• • 
A§aftda mlktarlan yazr•t autır etıerı kapalı zar!la ckslltm<>:: \1 tt<'r. 

mtıfluı'. İhaleleri 3/l/941 Paurteel gtlnü hlzalannda yazılı :ıatıcr !• yaııı· I 
lacaktır. Tallplerin ihale aaatlnden bir saat evvel kantınl vee!kalnrl u-1'.ııt 1 

mektuplarını Kırklareli hllkOmet caddealndeki askeri aatm alma Jmmt!lyo· 
Dun& vermeleri. Şartnameleri komi8youda görtllUr. 

Mlk tan Tnta., Teminatı Jbale sıuttl 
KUo Lir a Ura 

60,000 200<0 1500 15 
200,000 SO,O(IO 5250 16 
250,000 100.()(;0 6250 17 

GBIPI• 
Bitin •Onlar•, 
baıtabll ........ 
i •tlanaa lla111 n 

lllÇ Drll'US ea 
llaneoı 

mlleldlladlr. 

GRiPi N 
Ne:z.te, soğuk alguılıft, grip rabat!ıızlııd ı.r 111.& bao; .!lt, uıaiııaL 1' 
tizmQ. Aaap ve adale ağnlannda lllzuınun •a gO.nde 3 li.det aıınıt· 
ııtıertnden ııakmmız ve her yerde pullu Jrntı.ları ısMu·!ar ıstey<.nlJ. 

•' 

11929 104l\ı 

• • • 
Ketlf bedeli 308,368 lira olan muteahhit nam l'e heaabına ~nz• J tnnk 

lan pazarlıkla yaptınlacaklır. lhaleııl 7/3/ 941 Cuma gUnU ııaat H de _'Ul· 

karada K.. M. V. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Temlna•.ı ıe.ost 

lira 72 kuruştur. Şartnamesi 16:50 kunı§& komlıoyont;lan alınır. ! at i'": il• rln 
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belli vakitte konıilyona gelmeleri. 11723 10°')) 

Mevcut evsaf ve şera1ti dahlllndc 35,000 kilo sı~ır eli nlınacak,u Pa· 
zarlıkJa eluıiltmesi 21/ 2/ 941 cuma gUnO saat 11 de Süloğlunda ask ·~ı ı:ııtm 
alma komlayonuada yapılacaktır. hteklilerin belli vakitte komi. r >~a ge l· 
meleri. (192i - 11)4' \ ... ........................ .. 
V A K 1 T matbaası 

Kitap kısmını 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tibil~r namına dizii isle ri ahr. .. .......................... .. 

Adalar 8ulb Mabkemetıladem 
'1/&3 
Büytllmd& Claml müallfııli U~zeller 
eokatmda 22/1-2% numaralı ba
aede ll&kln iken lk•metgüları ınw.
htH sme-u ve AnutuyaytL. 

BllyUkada Cami rnnhallesl r.• uller 

Sarıyer Sulh HAklmll,tlnden: 
Eaa.s: 941/13 Tereke 
'l'erekesine el konan ölU :Mrğ.rdJc a 

alt cep saati, Lııkarpln, pantı..•on, fa· 
nilA, ceket. lırao takımı ve aatt PJYa 
t.e.lAlliye rtlınıınu mütteriye ıı.•ı olmak 
Uzere 18/2/941 günü saat 12 cen on 
altıya ka&lr Ta.rşbyada TokatHyan 
öntuıde açık arttırma auretile sat.ıı:ı.· 

c~ından taliplllertn o gün mahsllln 
cıe bulunacak memuruna mtın.caaı 

lan ll!ıı olunur. (348133) 

nU saat lf de bırakılmuma kapar ve 

T. tş Bankası 
1941küçük 

Tasarruf Heaablıırı 

iKRAMiYE PLANI 

1 
g .. 
2 .. 
4 

R 250 
311 100 
so .. 50 

300 20 

Ke~ltleler: c Şubat, 2 Mayıa. l 
tos. 3 lklncite§rln tarthleriDde ............ , ............................... .-.: 

ı,_ . 

1 

Maarıf Vekıllığinı rı 
list:: bııincı, ikinc ı 

Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Ki1abevinde Satılmakta 

'------------------------~ 
1 Kiralık kat ve 

Aru<;ucı Laddesının en ınutentıı >~nnd. le\ ka 1ic1t n 
.. 1 Yadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Aynı bınada ayrlCI 1' 
W'lalar da vardır. ~ 

Vakır r ; :--ı1f*' • f ri::ırn~:.ın• "'"ı• rn;1 ~e:tat 

eokağında 22/ 1 22- ~24 26 nım:ural: 

gayri menkulün ifrazı h&kkmda Stefo 
kızı KP.tinanın aleyh nlze açtığı liı\Va · 

nm duruııma günll olan 7 /2/ 9.U tarl· 
~ mu.dit Cuma gUnü aaat 1' de 
mahkemeye gelmeniz için c:ı\i. 'lrıları 

davetiyenin zahnna yazılan şerhe 

ııaza.ran ikametılhuuı meçbw tulun· 
dutu a.nl&fılınıt oldufundaıı ~'ben 
teblij'at leruma ve duruşmenm 

ı6/l/141 tariblıDe ......, Ou11a aa· 

rllmlot.lr· o gün .... aau.e blaat ceı 

1 
=============:::ır 

meniz veya bir vekil göndel"'De·ı!.z ltl· 1' 
:ııumu tehUt ye.rtae Cllmak bw• llAn Sahibı: ASIM US "'.ıoasıldığı yer: V A/!11' 

ohmtır. (M~90) Umum neerfyab tdare eden' 


