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Ja 
Hatay 

Halayda. nehirlerin gôrülmc • 
miş derecede taştığını dün a
jans haberi olarak vermıştik. 
Sel tela.keti hakkında yeni ma
h1mat almak üzere Hatay vali _ 
si Şükrü Söloncn Sücr'le dün 
al{Şalll telefonla konuştuk. Vali 
bize kısaca §unları söyledi: 
"- Yağan fazla yağmurlar. 

dan Hatayda geniş bir arazi 
sular altındadır. Zamanında a • 
iman tedbirler sayesinde bu 
akşama kadar hiç bir nüfus za
yiatı kaydedilmemiştir. Hayvan 
kaybı da yoh-tur. Yağmur ke. 
silmiştir.,, 

KIZILA YIN YARDIMI 
Ankara, 12 ( A.A.) - Kızılay 

umumi merkezinden bildirilmiş. 
tir: 

lzmir vilayeti dahilindeki sey 

lapzedclere yardım için e\'Vel 
gönderilen 2 bin lira ile fl5 
dırn ilfıvct~n 60 çadır, M 
men seylapzedeleri için buı 
ra gönderilmiş ve Antakva S('\ 

lapzedelcrine yardım için 
850 lira sarfedilmesi Antak.> 
kızılay şubesine bildirilmi tir 

.. 
Grazyani 
Roma ya 
döndü 

Nevyork, ll (A.A.) - "Ne 
Post.. gazete.sine Kabireucn g le:l 
tı:ıbcre göre, Mareşal Grazya.ni şı 
Afrikadan ayrılarak Roma.ya & • 

ViLKi 
Almanyanm Amerikayı 

istila edemiyeceğini 
söyledi 

Vaıtington, 12 ( A.A.) - \rıl-

1 
ki, ayan hariciye encümeninde 
harp levazımı kiralanması ka. 
11unu hakkında dün fikirlerini 
bildirmiştir. 

Vilki, her ay tngiltereye A.. 
merikn tezg-ahlnnnda mode-n 

(Devamı .§ ünciide) 



e e rncıcı: - M -ı 
Radyo Gazetesi 

lkl tazyik 
mıatakası 

GünUn siyasi tazyiki iki mmta
l üze~de toplanmaktadır: 
1) Bab Akdcnlzı ile alAkaJı la
n) a ve Visı .. 
2) Doğu Akdeniz ile alfıkalr 
!kanlar •. 

Malum olduğu üzere Almanya 
ı haftadanberı J..avnlin kabineye 
m:ısı ıçin Vı.şl hükümetini taz

k etmekte idı. 
Buhranın bugün de geçmemiş. 
duğu aşikardır. La.vııl kabineye 
nnedik~ ve Franc;a ile Alman~a 

ında .A lmanyanın kabul ettiği 

nada L-,,birliği tesis olunmadık
tıızvık davam edecektir. 

Almanya \\." Framm münasebet 
ı bu merkı"zdc iken İspanya 
v('kilı general Ji'rankonun scya. 

tı cıktı. Frıınkonun seyahati 
ktr. Frankonun seyahati hakk:'D
malfmı olan şey gencralln Fran 

ız topraklarından g~ip İtalyaya 
imiş olduğudur. 
Bu işk a.liJmh bir noktada ma
al Pf'lc>nin Vişlden kalkıp ce-

ubi Frans:ıda Kan 6Chrfne git
ı.ş olmasıdır. Kan şehri Franko· 

un geçecc>ği yol üzeı:iude olduğu. 
a göre mareşal Petenin general 
ranko ile görUşmeğe gittiği tah-

li nın olunabilir. . 
k Mıistakil Fransız ajansı General 

rankonun Mussolini ile görUşece.. 
!ini ve hariciye nazırı Serrano Su· 
erin Berline gideceğini haber ver
fııti. 

Son gelen haberler general 
rankonun Romada Mussolinl ve 
pa ile görUştuğünü yarm ls

!Janyaya avdet edeceğini bildir-
ektedir. 
General Frnnko Fransız budu
nu geçti~ zaman Semıno Suner 
nında imı ... Binaenaleyh Berline 
memfş olduğu anlaşılmaktadT. 
eneral Frankonun bu eeyahati 

• akkmdaki muhtelif ıµıyialar eun· 
rdir: 
1 j Umumi bir sulh teşebbilsü. 
2) İngiltere ile İtalya arumda 
nferit bir sulh ihtimali 

1) İtalya ile Fransa arasında bir 
aşma. 

Bu uzlaşmaya göre Veygand 

T alehenin sglam 
verme şekilleri 
Maarif Vekilliğince 

tesbit edildi 
Maarif •Vekilliği izcilik umanı 
dürlüğü tarafından talebenin 
im verme şekilleri etrafında 
i bir tamim hazırlamıştır. Bu 

mimde talebenin bayrağı, ölüle-
.• büylikll'ri, ve arkadaşlarmı se
m lama şekilleri tcsblt edilmiştir. 
HC'r okul 6ğrctmenler meclisi bu 
mımdc:> yazılan maddelerin tale
v ne şekilde öğretileceğini o-
ıl 'aziyclinc göre tesbit edecek
rd'r. 
Kız talebeler yolda gördükleri 

uyükl..."rlni b:ı.9ıyla se!Amlıyacak
r ve kasket çdtannryacaklardır. 
rkek talebeler de kasketl sağ eli 

Je çıkaracak, sol eline devredecek, 
oantolonunun hizasına yapışık tu· 
tacaktrr. Başaçık bulunan talebe. 
er sade hafifçe başnı eğerek se

lim vereceklerdir. 
1 

Vllcudü bükmek yasaktJr. Bir 
bllyüğlln huzuruna giren talebe 
büyüğün bulunduğu yer ile an.s:n
da Uç adımhk mesafede buluna
cUtır. Ellerini yap!!Jı:k olarak ya· 
nmda bulunduracak' ve başıyla se-

l( verecektir. Konferans salonu-
ve kUtüphaneye başa.çık ola· 

rak girilecektir. 
Bayrak hazır vaziyette selam -
acaktır. Kız ve erkek talebe ce-' 

önünden geçerken duracak 
!Ye cephe alarak kasketini çıkanp 

llmlıyacaktt?'. 
Öğretmenler talebelere bu hare

:ketleri beden terbiyesi ve diğer 
effilslerde ckzerslz yapmak sure 

e öğreteceklPrdir. 

Yol kesenler 
mahkum oldu 

Kemal ve Ziya adında iki genç, 
çenlerde, bir gel'c yarısı, gıızi

odan dönen lbrnhim adında biri
min yolunu kf'smiş, \'e cebindeki 

kurus ile ljapkn.s·nı ga.spetrniı:;-

rdir. 
İbmhimin erte ı gün polise şi. 
yeti U7crine ~akalanan gençler 

rinci a "rr cezn mahkemesine ve· 
mi !er ve diın yapılan muhake

lcri de bit'nle-rek Kemal 15. 
')a da 25 gün hapis ceıı:asın!i 

ahküm edilmişlerdir. 

Dünkü ihracatımız 
Dlln memleketimizden muh telü 

l f'Ctlebi memleketlere 450 bin Iirn
bk ıhraeat yapılm1ştır. Bunun ara 
anda Aaerlkaya ya,ııra.k til tün de 
ftrdır. 

Afrikada bir taamız hareketinde 
bulunmıyacak buna mukabil de 
İtalyanlar da Afrikadaki Fransız 
imparatorluğu üzerindeki bazı id· 
dialarmdan vazgeçeceklermiş. 

f"""""" ........ Birinı:i A.:J eclis ................ ~ 
. nasıl ve nelerle uğraştı? 1 
~···················· ···························· ················ ··· ·····] 

4) İtalyanın mihver karşısında.. 
ki vaziyeti, 

5) Alman kıtalarınm Afrlkaya 
Bizerta üzerinden geçmelerinin te
mini. 

içki yas ağı hakkındaki tekllt n geç rdiğ ı safhalar 
- Bqı dünkli 8&.)UDIZda -

İspanyanın bundan kazancı Al
man krtalannın İspanya üzerinden 
geçmesine mani olmaktır. 

General Frankonun ne yapmış 
olduğu maliım değildir. FakRt yap 
mıyacnğı muhakkak olan bir şey 
varsa o da mihverin müttPfiki ola
rak harbe girmektir. 

Şer'iye encümeni öteki encUmenler. 
den yalnız adliye encümeninin kı&rına 
takılmı§tı. Bunu doğru oulmıyordu 

"Adliye encümeni ceza ka.nunuııdakl 
maddeyi kAfi görüyor; bu madde ise r 
tçklnln lstlmallnl ve imalini değil, yal· 
nız sarhO§luk etmeyi menetmiştir., 

diyordu. 

bir nokta-ı nazardır. Elıaa 1tibarlyle 
bunun men'i ve tabdld· L latımallne ta 
raftar olduğumuz tçın tam a.ı.u:but 

ve muayyen bir §ekilde beyet-i alıye 
ılze takdım edelim. 

LEHI>E, ALE\'HDE.. 
Maliye Vekilinin tekJlfl olr kere de 

lcra Vekiliert Heyetinde tel.kik etmek 
tekılfl bir taraftan (muvafık, ınuvn· 

tık) sesleriyle kar§ılanırken, öte ta. 
raftan Kırşeblr Meb'usu Ml.ıtid Hoca 
ran g11llba tekrar ayn ayrı eııc'.Jmen 
ıerde muzakerestnl önlemeı< ıçln ileri 
;·c sUrdUğtl bir teklif lfltlllyorau. 

Bal kanlardaki vaziyet 
J3alkıı.nlnrdaki vaziyetA gl"lince : 
İcg:iliz kaynakları Alman kıta· 

!arının muttasıl ~arka doğru akm 
etmekte olduklarını ısrarla söylü. 
yorlar. Ajans habcrlı>rl arasmda 
göreceğiniz ve muhtelif kaynaklar
dan gelen bu huflustakl haberler
den maada Röytnr ajansı da Bul
garistana trenkr dolusu Alman 
askeri geldiği hnkkındakl haberle
rin ihtiyatla karşılanma.51 lıiznn 
gE>ldiğ;ni bildirivor. 

İngiltere ile Romanya arasında
ki siyasi milna.sebetlerin bu sonun
cu memlekete grlen Alman a.sker
leri aolayısile k~ilmiş oldu~ı ma· 
lümdur. Berlin ve Macaristan, ge
neral Antonesko Romanynda asa. 

·yişi teminn muvaffak olduğu için 
1ngiltere Romanya ile münasebet
lerini kesmiştir, diyorlar. 

fngilterenin Romanya ile siyasi 
münasebetlerini kesmiş olduğu Ro 
manyadn halka bildirilmemiş, fa· 
kat Bulgar ajansı halkın t.u h:ıbe
ri kulaktan kulağa duymu§ oldu
ğunu kaydediyor. 

Sovyetler aükut 
ediyorlar 

Mazbata .. llmm·W·fesad ve semm. 
u~- baô oldutunda insanlık Aleminin 
ıtUfakı bulunan mUsklrat ls!A.mlycı 

il.leminde daha bidayette uıhrinı edil. 
etiği bald~ bu haramlığa karşı sUkCıı 

ederek yıımız halka sarhoşluk gbster 
memeyi <'mretmekle kalınmış oljuğU 
nu anlatıyor ve mllaklratın imnl ve 
isUmalinin men'lni bUtUn tebeanm 
sıhhat ve ahl~kı, mUslUmn.nıarııı da 

dinleri noktasından vUcııb derece.sin· 
de sayarak, ?.aten memnu olan bu ha 
im kuvvet teyldıyeslni lzhnr vtı teb. 

yleli emr-1 oer'inin muccbl bir vazife 
bildik., kanaatini teshil cdlyordlL 

Mali dUoüncelere karşı da encUme
ııln cevabı §Uydu: •'Vdkıa mUsklratm 
men'ine bazı mali mUUUıazalardıı.n do 
ıayı taraftar olmıyanlıır da bUlunabt. 
lir; l!kiD bunun mcn' ilo l.btimallnden 
dolayı sar!olunnn paralar miller efra· 
dmca tasarruf cdlleceğlndcn, mUakl· 
rat rüsumu kendl.s1nc tah!!.ıa edilmiş 

olan dairece öteki reıdmler üzerine 
zam oıunarak teljfl edlleblllr.,, 

Encllmeıı neUce olı:rak beyetl umu· 
mlyeye, yapılan tekll!i tadil ederek. 
yeni b!r şeltilde veriyordu. Yeni §ekil 
şu oluyordu: 

ı - Mumallkl Osınanlyede mtiBkio 
rat lmal Vfl lstlmull memnu olub 
badd-t ,er'lyl icabedenler ınAbkl"me-1 

fer'lyece verilir. lladdi lcab ctml~·en· 
ler bakkında aUdekl mevad ahkAnu 

Son Balkan hadiseleri hakkında tatbik oıonnr. 
Sovyet mahaf'ıJinde ~ bir haber ı - Alnenen müskirat tstlmal eo
çıkmamıştrr. Romanya. İngiltere ck:nler bir aydan Uç aya kadar bapüı 
siya.at mllnasebetlerinin inkıtamm olunurlar. 
Moekovada ne tesir yaptığı ma· 'ı ı - Müaklratı 18t1mal edfb earbot 
ırun değildir. olmıyanlar bir baftada.a blr aya ka· 

İngiliz gazeteleri Sovyet Rusya- 1 dar, aarhoıı olanlar blr aydaa bir .,. 
nm ihtiraz politikasından aynl - j oeyo kadar bapla olunorııır. 

· m.ıyacağmı ve Almanla BuJgarista- 4 - Möaklrat &miUt"ri yakalandık-
nı işgal etseler bile Sovyet Rus • lan zaman müsklratta istimal ettik· 
yanın hiç bir harekete g~ ıert tUAt ve edevat .ıe~ı cllrilm ola· 
ceğini bildirmektedirler. rak mll5adcrc ve mevadd·ı ınl\sklre 

Tayms gazetesine göre ..SOvyet imha ,.e kenclllen bit aydıı.il alh aya 
hariciye komiserliği geçen ikinci kadar hapis olunurlar. 
teşrlnin 25 inde Bulgarlara teda.- ş _ Amillerin clb'ümlert tekerrtı.r 
füi bir pakt teklif etmiş, Taynuı ettltlndc mOkerrlrler bakkmdakl uauJ 
gazetesi bu paktın sarih olmadığı- tatbik olunmakla beraber &)Tim eıu 
nt söylüyor. aıtmcıan ytla elll alt.ma kadar ClMllyl 

Afrika harbi 
İngiliz motörlil kuvvetlerinin 

Bingaziden sonra hala nerede ol· 

nakdi alınır wyahut muvakkaten 

nctyolonurlar. 
& - l&tlmıal edenlerin cftrOm~rl 

tekerrtl.r etttl'bıde ceulan blr mlstl 

duklarına dair son bir mnlfımat taz'lf oluaor. 
gelmemi5tir. Ancak diğer taraftan '1 - IUlliılrlrat rtl9D1I Oev'letçe he,... 
hür Fransız kuvvetleri Trablus- hangi daireye tabala olunmufM o dal 

garp'hududunda.n bin kilometre ka j rf!Cfl alman cUter rilsuma :r.am oluna· 
dar içeriye şimale girmişlerdir. Bun rak ta~l ettirilecektir. 
larm Tunus hududuna ve dolayı- 8 - K:uıun-1 cmanın ltbo mevad 
sile Trablusgarba ya.l:laşmış olduk- 1 abkAnuna muvafık olnuyan maddeleri 
lan tahmin olunur. Böyle mühim ınUlgadır. 
bir taarruza geçen bu kuvvetlerin 9 - Bll6mum ı:abrta mcmurlan bu 
bir kolordudan az olduklarmı ka- mevad abkA.mmı takibe IJM!Cburdur. 
bul etmek çok gtiçtilr. 1 Bu hllMlırta t.eseyyüb ve lhmall ve mü-

i lk Maliye VeklU Hakkı Behle 
- O zamanki kıyafetiyle -

samahnlan görülm memur:larm Uk 
defa hlr mııa~lan kat' olunur. Teker 
rurü halin.de memuriyetıcrtnd1m tard 
olunur. 

MAUl'E VEKtLt NE Dtl'OR1 
Şer'lyye enctlmentn!n mazbataaı o· 

kununca ilk ınaJJye vekili olan Hakkı 
Behlc Bey (Kı?Jehlr) aöz LstedJ Rela· 
ilk mevkılnde bulunan Muat.ala Ke. 
mll.I P&.§a (Atatürk): 

- Buyurun! dedi. 
Meclis kulak kesllmtştl; Vekil, 

me.ıı'e, tahdJde taraftar olmıyan kim· 
ae olmad.ığını söyledikten aonra: 

- Bu mesele, servet-t umuınlye·ı 
mllllyemızln bir kısmı bağlardan ve 
bağcılıktan ibaret oldutundan. t>lduk. 
ça mUhlm bir mesele·! iktıaadlyedlr. 

MUakiratm men'i cUıeU de oldukça 
mUb1m bir mevki tutan bir varidatın 
men'i olmak itibariyle de bir mesele·! 
mallyedir. Diğer taraftan servet-1 u. 
mumlye·J mllllyemızın mühim b!r kıs
mını te§kll etmektedir. Haibukl men'i 
mU.Sklrat encümenler tarafından şid
detle iltizam edilen bir nokta1 naza· 
riyyedir. Bu elbet nazan dikkat alı· 
nara.k lktlsadiyat·ı memleket lUbariy. 
le :ve talblkatça bil' kere de be~tl tc
rniyede tetkik edilmesi 14'.Zım gelen 

1'"akat: 
- EncUmenlerdo müştereken mı•. 

zakero eatllr, deyince MU!id Et~ndl 

run dnbıı ne IBtediğl iyice anJaşııma 
dan gürt.ılttiler başlamıııtı. 

AtatUrK sorduJar: 
- tlu teklıct l.Maliyo Vekilln!n telf 

lıtınl ı ke.l.ıul buyuruyor musunuz e
fendim? 

- Bvetı 
Sesleri işitildi; Ilı.kin A!yonkarahl· 

san meb'usu İsmail ŞUkrU EfendJ: 
- Bu tekl!.t reye konduı<ı.an sonrı. 

müzakereye devam edellm; evveıa re 
ye konulsun! 

Diyordu Bu söz. reye konacak tek· 
lifin red olunacağına emniyetten gt>.
len bir m!ua taşıyor gibi idJ. lçmde. 
.. Reye konulsun, red olunacak. Müu. 
kere yine devam edecek,. nazırlı~ı &<' 

zlllyordu. Abdullah Azmi Efendi (Es 
ki§ehlr) Maliye Vekilinden teklifi u. 
zertno bir müzakere açılmaamı iste 
ytnce AtııtUrk beyeti umumlyeye hl 
tab etti: 

- Bu teklif hakkında. söz söylemek 
lstlyenler var mı, efendim ? 

Tahsin Bey (Aydın) le MUtid Efen 
dı {Kıl'§ehlr) söz aldılar. 

Tahsin Bey, ortada bir meb'u11 tc~ 
un olduğunu ve tekJl!ln nlzıı.ml seyri· 
nl tnklb etliğini unutmuş görünliyor: 
Bu lekllfin kanun lliyihaları gibi dev 
!et ŞOrasından, M:ecllsi Vükelfld:ın 

geçmemiş olduğunu ileriye sürerek 
Mallyo Vcklllnln teklifini tcyid edl· 
yordu. 

Müfid Efendi, Maliye Vekilinin tek. 
Ufint Kanunu Esaıılye aykırı buldu 
Böyte ~ ~ ~ .Necıts eneli 
mı:nlcrfııe göndcrlleblleceğ'lnl aoyıu 

__ _,,_,, ___ ...... _.....,..,......,,~_,.,.,.'Yordu. Onun fikrince teklif
1 

yine leh 

le karar \'eren iki encümenden birine 
gider, orada. -İcra Veldllerlnııı de 

Ne demeli? 
Nasıl kız alıp vermeden iki huzuriyl&- müştereken ytne tetkik 

cemaatin biril:>iriyle kaynaştığı· cdıllrdl. Yoksa doğrudan t1ogruya 1c 
nı anlıyorsak türkçe kelimele. rn Veklllcri heyetine verilemezdi. 
rin kendilerini arabca ve farsca Salonu (hayır, bayır!) sesleri dol 
terkip kaidelerine yabancı say- durdu. Zan olunablHrdi kı, Tansın 
malarından da bu kaidelerin Bey, icra kuvvcUnl netsinae cem'cden 
türkçeye yabancılıklarını anla- ı bır mcclıstc icra vekilleri heyeu bir 
nz. cncUmC'nc!en farksız buluyor, Kı~ 

Hal böyle iken. aybeay. gün_ htr meb'uau ise meşrutiyet mccıısının 
begün, diz!Jediz gibi terkipler usulllnden ayrılamıyordu. 
(bunlara da taklidi adını ver_ Maliye Vcklll tekrar kUrstye geldi: 
mek lnünnsiptir) sık sık işitilir. - Meclisin saba·! mtızakere.slne 
Sebebi anlamış görünerek sus- \•az'edılcn heyeti ıcralyece tctkfüe ıu 
mamızdır, ihtar bahsinde nazik zum görültirse heyetin mtlııaadeslyle 
davranışımıulır. blr kanunun, ait olduğu nezaret veya 

(Aybeay, günbegün, dizbe· 1 vek!letçe alınmıı.sı ötedenbcrt mcr'1 
diz) dememeli, (Aydrın aya, , meşrutiyet usuı-u lktizasıdır. lcrn \'C. 

günden güne, dizdize) demeli. (Danamı 4 fı,,ciiclf i 
Hükümdar, korkmuştu. Yoksa ,, ___ ._. _______ ....... ..,.. ________ _ ... 

babasmm taraftarları mı hücum """ 
dın mı?. 

- Babamın ne kabahati vardı? 
Deme sakın. Babanın kumanda· 

nr idi o .. Canım Giyascttin, şimdi 
sen de babanı müdafaa edecek 
değilsin yn.. Sana bile en büyiik 
kötülüğü yapmadı mı?. Fakat sa
na nasihatim olsun .. Baban bllvıik 
adamdı, İyi adamdı da. Çok bııylik 
i!ıler yaptı. Sen de onıın kadar ol
maya <'.alış ... 

etmişlerdi. Karşısına Sadettin K ö- S E L Ç U K L A B S A R A Y 1 N D A ff ı 
pek çı:Jmııştı: 

- . NevarSadettin?.diycsor- Ankara Kalesine ı du. • 1 
Sadettin, yerlere kaparurcasını:. 

hükümdarı selamladı: Büyük Tarihi Ha rp, Sevda ve intikam roman 
- Bir meczup, dedi. ceza.smı 

buldu. ~- No. 15 . Ya1an: NIY AZI AHME1 - ~ 
- Nasıl meczup, kim i~ •. Sa

rayda işi ne?. 
- Sivas valisi Hilsamettin Kir· 

ban'm akrnbalarmda.n imiş, Onu 
ha.psettirdiğinlz için .. 

• - İntikam almak mı istemis ?. 
Sadettin, lE'.krnr rükün varır gi· 

b iyerlere eğilerek: 
- Haddine mi d~üş, dedi. Ce-

zasını buldu i!ite •. 
- ÖldUrdüler mi? 
- Elbette .. 
- Haydi söyle.. Bura.ln'l"da gü-

rültü yapmasınlar.. Sen de kapı
dan ayrılma.. beni bekle .. 

Giya.settin, tekrar Tnnınrm yn 
n'na geldiği va kit güzel cariye, Al
lahm bah~etliği IotafettPn hiç bir 
zen-e knybetmedon fakat bitkin 
hail il" aynı şekildf' upuzun uznn
mıştı. 

- Tamar .. 
Ve nrtık konuşmu~ordu da .. ~n.

dece dudaklarını hafifcc nçabili 
yordu. PcmbE'li fö kcn-bolmnk ü1.e 
re olduğu pek baıiz bir ŞC'kildc 
farked .len bu dudaklaıda ö,·ıc mi". 
!iut \'(' b" I<' 'rn r.in bir tE hecısfüıı 

V'lrdl Ki.. 
GiynsetUnin uo1.br bcklerini l kı 

drunln ya'f mktı. Fazla duramadı. 
Glyasettin. bir şey dllşiinemi

yor, nereye gittiğini. ne yaptığını 
bilmeden yUrilyordu. 

Salona, taht odasına. girdi. Yere 
fırlattığı Gölt B:ı.banm mektubu 
gözüne ilişti. Sanki sihlrlenmlljti. 
llerliyemiyor ve mektubu yerden 
alamıyordu. Kafasının içinde Tn
mann sözleri uğulduyor ve onun 
hayalini unutamıyordu. 

Muhafızlarına döndü. Köpek o
rada idi : 

- Çabuk, dedi. Gök Babayı bul· 
sunlar .. 

Sonra nefretle yerdeki mektu· 
bu aldı ve merakla okumağa b::ış. 

"Belki de son nefesini vermiş. 
lir,. cümlesine kada.r okumuştu. 

Mektubun bundan sonraki kısmın
da bir fasıla var•h. Devam elli: 

''Nasıl.. sôzlerimc inandın df.I 
ğıl mi? Tamnr, bann geliyor de· 
~il mi?. O çok iyi kalpli bir k11.
d·. lyi günler görmeğe lüyıktı. SP.
ni o Jrndar çok sC'vlyordu, ki .. Fa
kat ya.c;::un:ı.mnsı lfızımdı. Sırrını 

bilme>si iyi olmazdı .. Hem sen onu 
•ok rabuk unutncaktm ve onu ız 
tıınn içindf' \aşa•acaktm .. Tamsı. 
n biivük İ \ iliği benden J!'Ördü. 

' ' B<'ni 'lr t rn'I .. B"nim kim oldı ı 

~·ımıı d'l m :-raı etme .. Ynlrız "tı
r.u b:I ki, S lçuk impn.rntorluğun· 
druı intikam nldım. Baban, bilml'· 
d c>n bana fenalık yaptı. Güzel bir 
karım vardı. Minimini blr kıznn. 
tJcifıjni d11 l:wıhtuım vllı;llnden kslv· 

bettim. Dünyanın en mesut ada.. 
mr idim. Düşünüyordum, bana fe
nnlılı: yapabilecek tek kimse ta· 
savvur etmiyordum. Saadetimi l o
zac:ık kimse yoktu. Kulübcmin içi 
saraylardan dnha ferah verici idi. 

"Bu kulübe nerede idi?. Ben 
hıı.ngi semtte yaşıyordum? O seni 
hiç alakadar etmez. Bilmen 18.znn 
gelen bir şey varsa, o da, babanın 
kumandanlarından 8irinin, bir ge
ce bir fırtına gibi kulübcmin içine 
aknıası ve hürriyetimi mnhvetmc
sidir. Karım çok ı;Uzeldi. Dillere 
destandı. 1şte o hnln kumandan, 
bir kaç günlük zevki için ku!Ubc· 
mi arayıp buldu. Meramına nail o· 
lnmaciı. Çünkü ben rahil bir ac1am 
dcğildını. Ne ic;tc<liğini anladım ve 
güzPI, sevgili karımı, kendi elle
rimle boğdum. Düşmanıma, sıcak . 

f kat cansız ces~dini bıraktım. 
' 'Bu facia beni delirtmişti. Ken

a imi dağlara attım. N(> kndar gez· 
dim, nereleri dolaştım, bilmiyorum. 
Bir kıs günü, soğuk damarlarımı 
> aktığı vakit kendim<' geldim. Her 
seyi hatırlad·m. ili" olmazsa kızı· 
mı bulmak istedim. Kulilbemi bile 
bulamadım. Yakmışlar.. Zavallı 
kızım, nnncsinin cesedind<'n ayrıl
mamış, onunla alev ve kill olmuş .. 

''Sultan Giyasettin.. Şimdi inti
kıtm R.lrnalcta halclt oldufuma bıaıı 

Gök Baba daha çok 6Cyler yaz
mıstı. Glyasettin fazla okuyama· 
dı. 

Köpek: 
- Adamlarınuz hC'r tarafı arr

yorlnl". Gök Baba, yakında elimize 
ge<;ecek.. dedi. 

- O sağ değildir •. 

BtR GECE F.:c11,EN('J<;.."'t 

Giyasettin, hiç bir devlet i.5inc 
bakamadan, ~adettin Köpek'in teş 
viki ile bir gece eğlencesinde gözü. 
nü açtı. 

Köpek: 
- Sultnm:m .. Çok yorgunsunuz. 

Sinirleriniz bozuk. Bu gece ııer<'fi
nize hir bl"zm tertip etsek .. 

Glyasettin tiakJkaten yorgundu; 
sinirl('ri bozuktu. 

- Peki. dedi .. İyi bir eğlence 
yanılsın .. 

Ziyafet parlaktı. Alii.e<ldin Key· 
l:ubat'ın cariye \0 e gnlimları dn bu 
ziyafetn intirak etml!-'lerdi. Şan, 

ı-;eref ve gururun kanaUnn Ustün
do çırpman Givasetlindl"n baska 
herke" korku i~inde fdi. Kcykuba
tın ahenkli ve herkese zevk veren 
ziyafetleri yanında bu eğlence pek 
anrtp geliyordu. 

I Had ısa er arasında 

Kont Volpi ' nın 
sevahatınden 
çıJ<an netı es 

Birkaç gün evvel eski ~ 
yan maliye nazırı Kont V 
nin Fransı ya giderek Ha 
tandaki 200 bin İtalyan ııı 
cirini kurtarmak ic;in bir 
bUs yapmak vesilesiyle ol 
müzakeresi hazırlamaltta 
ğundan bahsedilmişti. (ı 

Aynı zatnanda bu zatm ili 
den Madrite e-~çeceği de 
edilivordu. Fakat derha~-~ 
ber O. N. B. ajansı tan-- · 
tekzip olunaral\ Kont V?~ · 
Fransava des?il. Lozana ~1._, 
bildirmiş, asıl alakadar ~ 
mahafili ise hiç ses çıka 
mıştı. 11 

$imdi e"eneral Frankoıı\I 
talva ile Fransa arasında ııı 
makta olduıhı seyahat~rı 
sadivle Kont Volniye aıt il 
teşebbüsü arasında bir Ol 
seb"t oldu~ anlaşılıyor. 'lcS 

övle f?Örülüvor ki, bakı. · 
Kont Volpi Vişiye eitlll1~ • 

Yantıı!ı temaslar ümit ~ 
bir neticeye varmış olf11 
ki lsnanva devlet reisi ta 
v~zifesini Ü7.Prine atmıştırd 
~ "r general Frankonun '!:,,t 
den Umidi olm~a bir ta~ ~t 
şebbUsiinde bulunmazdı. · 
cecıi7. bir işe kanşmaktarı 
nüfuzunun müteessir olacfl j 
clüı=ıiiniirdü. 

Seviştiği kıza . 
verdıği hedıyeyı 
Sonradan zorla alıaS' 

mahkum oldu 
Birincı ağrr ceza mahkeJll 

diln kararını bildirdiği dil 
bırlcıl de şudur: satf'i 

Hasan adında birisi, Ak el' 
varında oturan Necibe adIJlttlC 
genç ktzla tanışmış ve birib 
sevmeğe başıamışlardır. BU 
lnrda Hasan, Nesibeyc 15 ıv: 
metinde bir bllezlk hedi)'C 
ancak kız bir müddet sonra 
sinden soğuyarak rande""1 
gclmemeğe başlamışur. 

Bundan alınan Ha.san, n e 
bir gün zorla N ecibenin e\'ill 
miş ve: 

- Madem, ki beni artı• 
miyorsun, bileziğimi ver!,, 
kolundan ~okm~, cebine 
gitmiştir. 

Bundan sonra Hasan be~ 
hem de mesken masuniye 
liil suçundan muhakeme ol & 
ve euc:u sabit görülerek 1 aY 
hapse t,5 ny dıı emniyet ne 
altında bulundurulmağa ııı 
edilmişlli'. Bilezik, Necf.beY6 

edilecektir. 

Yedi eroinci yakals: 
Emniyet kaçakçılık ı:neıtl 

dün de bir hayli eroin ve esr'1 
çakçısı z,rakalamış, adliye:>'e 
mişlerdir. Bunlar s:rasile 
dır: . ıııe 

Lfılclidc oturan Selim ile 1" 
si Hatice, eroin satarken >'81' 
mış. bunla11 Kilzımd:ın n!dl e 
söylcmişlor. Kilzım da ele G 11 
ınlş, üzerinde bir miktar pro 
lunmuştur. .

1 
Aksarayda Tanburi Ccıll1r: 

~ındıı otunuı Selim kızı lJ 
KürUknazarda manıf sabı1<3..ş ~ 
ri ile Kurtuluşta oturan $8\ 1,tJ· 
rllidis de eroin içer ve satsr 
ynknlnnmı!ılardır. "et 
Savanın üz('rindc yedi P~ 1 

roin ç·kmış, bunları Hırtıfl ıe> 
da bırlsinden aldığını ~Ö) ridt 
Hırantın evi basılmış ve ı<;~t 
hayli eroin bulunmuş, J-lı ""' 
kn lrı nrnıştır. •.11., Bir beyp.İr sür ücÜ&d 

kem;1der!ni kır ~1 
. Ye~ilkövdc, hav:ı mc~ d!u~ 

varında kum ta..cııyaJl doS 
İsmail. diin i.l~lc p.'l'V ti 1' 
hayvanlarına yem verirlce ~ıl' 
!ardan biriı:ıi hirdenbir<' s0l tl 
lin üzerine salduınış \'C ·rıi ~ 
a~zına alarak kcıni!dc>ı1 
ınıştır. ııJd 
Arabacı ba•Jo-m bir h tr J 

ta.neye kaldırılm .. bt''V oıı.:,. 
hangi bir hastt:ı.lığı o!uP 
dı~rı hakkında muay<-ne:t 
d"rilmiştir. el ı"l 
39 soför cezaları 1 t< 

&n. yınnl dört Eant ~ 
l"hird 2 dıl nci 'a • ı11n t 

k sf trrunvavdan at•grkt'ıl l 
rak ceznhndırlmı vt' b ır 
znml'lnna nvkırı har ı t 
şoför hakkmda ceza ~pt.1 
olunmuatur. 



ı~ır 3 - \"AKIT lS ŞUBAT HJ41 

~ 
~~~a ekilip şehir 
, ıçılen Avrupa 
~~~~ ~ba ekiyor şehir 
"ılı 1 tıı kı gijnkij harbin ~:-nza

Kısa haberler: loırıp dtl,tlndtlkçe: ·Şehir Haberleri<··,. 
\, . " . • Jn.,'lll caılmekte olan yen! liebc .. , s - --

Jstinyc yolunun i~a vaziyetini tetkiK 1ras1 ne vak 1 t 
Yen iden 4 Ha 1 k ev ı i 1e1 ~J:;t :ı::r ~~)~ ':ebc~~ecU:tmı~:. ge1, r acaba ? 

Yolun tan:r.ım işi kısa bir 1.amanda 1 • 
tamamlnnmamna çalışılacakUr. 

5 9 H a 1 k Od a S a Ç 11 a k .. F.)1lp - Keresteciler otobüs servi 1 c a .sinin yol'.1 dcgiştirllmlştir. Bu snyedc 
yeni tatbik edllcn yol şekli ile 10 

ltalyan radyosu. gnrıp şeylrr 
söylü~·or. Onun tuhaflığına ger • 
çı alıştık . Fa.kat bazan ölçüyü 
ndamnkıllı kaçırdıkları icin . 
~özleri hoşa gitmekten de uzak
laşıyor. 

$ırası gelmce. ltolyan d •"ı.n 
ması bWlun acısını çıkaracn ! 

Demekten çekinmedı. 
~e sırası? .. Hangi don..ı ., ... 

nereden çıkacak da lngilı ~ı. 
den hıncını alacak? .•. 

.\ tlirıııe sa. bir 5eklldc an la.ta-

~' ~'Yonım ki btıdur. 
~h hata Uy\ik tezatlara düştü, 
~tleı- far 3 aptı. Büvük basl
~ Oldtı.,gı;~~ Do~.;,. bütün 
~ "tıııı>a Uyuk harpten son
' ~I nnı siyasi 'e iktı~i 
ı\~l'ııeb~ı~~-ve gafletler dünyn-

' "ı;öruş ~;.~tal< hatasını danınr-
~"'4Clatııı1 ı' en taze, en ~rbüz 
~ ~~,. eda ederek, tezgil.hln· 
t~ola: S:hlrlerinl tarla lın
\ \eı;ı odemcye çalı ıyor. 
~ ~eıt : lnırbantru-, rn tah
l' bir l<er r rııecıenıyct dliııya 

ı,.ı "'ııırıı arcı lleğildir. 
~~bn l'aı-nıki dün~ ruıın daha 
'1; "1tıı ı, ki.nıse ten~ln edemez. 
._ h;a ,

11 
galip olarak dnıngnsını 

'- tloııııı b:°.• kim mnğlfıJl olıır
~~~1 rı ınukııdd<'ratın cl:ı
~" <leı;-.~o;Jara istinat edebile· 
~e talkan ~<"tmez. Dllnyanın 
IJ,. " l<aııı b· dıgı fcliiketler bir 
.\,ltıııı'-len ll' rııuıılıcd<'nin şerefi 
L_·· ııa b"eıne7~ Çür.'".ru ~·armki 
:::ııı "- "ili ıl.. 1 •. ~ ~ b1ı~ un m tıntıılannr, 
~~1lciaları ku ha3atmın icat et_. 

.\ ttındedj tasfiye <-bnek mec-
S'tı!Paıı ,._ 
a....· Otııı 111 

dt'rdl hü~ üktür \ 'eni 
~q " f!1~· " • ı\ ltdı. """1alannı t~alın zl~n<lc 
'\)ııllaııııı 
~Ul Sen <''>aslı derdi, onun 
'io..:'' heı;:ı ("(>V\ r.lki bava tına na-
~·· deıır'ı: hlr ur<'ttc t:ı~ınış 

ı\ 1 Jıaı;111 ı a.~111·1 kı~l:ırm bir dl'
~. \'Jıı..._ alntasrdır 
~~ ""So • 

h. - btıhr:ı 11 harp ~ıkına.sa iıli .' ı 
~ ~ 'e n geçircc<'kti. 
~\<it ~lk:ı. Rl<la maddesi bulırnm 
la ~ ~acaı.tı. Mamul madde 
-..ı:eıı 11.'\t •

1 karı;ıya lmlııca,dı. 
~~O ı.: ba ında A' rupa me-
4tr b flıdan det bu~iin bir cinnet 
~~ I~ ha"ka bir ev d<'b>il
~ llltı ~ruftan hugUnkli harp 
la..."""'.· \'atın atnen tahrip etmek· 
~ lliıru lıu harabelerin kovu. 
',ktıı,nrnc•ktedir. Bu yannm 
~ .ı\\ kiınse tayin edem~ı .. S 1)1 1'tı_~a tarihi üzerinde 
fı. fa~~lltrl inkişaflar faruı
~~btıltt le Yapmaya alısnıış· 
~ 16 nı- hugunkü A' nıpanm 
~.'·ıı in~ 1 

:l.5trdanbt•ri clc\'am e.. 
la~ ıı:tı 1arn. daima nikbin ilı 
ı\\l'ıı""'ln t:ı. ltlatan tarihi lnklsaf
~ıı..~ b'bana zıttır. DC'rebt>ylik 
i\~""tt .ı\ ır terıır,,ki hamlesi. ile 
~'l "1ıı t~l'tıpası oldu. l\Hll<>tlcr 
~lli.\t ;\ nık bir hamle ile <'lll· 

8tı :; geıı;;ıPa.nın inl.i~ııflarını 
'1 ~ıııı '· ~IJ~ u Av-· • . 

ttııı. • upada mı.,s:ır {'S('. 

"'°lö ~-'d:uı 
~ te g~ buhara, ~ clkcndeıı 
to.- lliıJqi} ~ "' rupa bugün mo. 
,. l<\bl'fk

0
;· Şehirleri tnhrlıı roi

lııt 0•ıa .. b~ ar ~Yerinde 3 a\·aı; ya
~ ~J;ın bnc~e ba .. lnncııl; olan 
)\t

111 
~ıtıliı a~:ıl,:ırı halini alıyor. 

~ .\\Ilı !it- oJa eğjJdfr. Uunuıı iı:in 
~11 "1p~10 <'aftnıı tahmin, yarın-

ı 1 ltıUlll.k.. ÇE-Jır~slnI katip•tlı· 
~~tı, tl'l Utı d<'/'.;rfldir 
c... - <ni;rln ı · 
~ı..~- dun~ ıa~bf-si altından 
'~ın 3~ hl'r halde· fikir ıı
~ ğj kit nımadığı t.a.. ... an,ır 
~ <ılaca,:ıırnı lcnydf'tmPdiğl 

r. 
SADRI ERTEM 

~•tbnat Balosu 
~ ' 111 2 2 ıiade 
~ 2 8eııekı B 
~ 2 Sinde asnı. Balosu, şuba. 

0ıııarınd Taksım Gazinosu 
\ llu rn·· a Verilecektir. 
":ıı un.,h-"Lu ' gethi~ e, Avrupadan 
~1 .... ~h· Vıı~ artistlerle fevka
~· . _,.Yete Programı tertip 
l\ il', 
"<l\'elliı 

lll ı,._, ere verıtınek .. 
~ "VlYon U?..ere ~n-
11lıhı buı ve hediyeler temin 

O {:eceye unnıaktadır. 
\t l.2 d ~alısus olmak üzere 

e ınt· 
t) G!l7.e . lŞar edecek olan 
'ıtıış lesı hlatbuatırnızm en 
"-'• 1• lnUharnrlerinin zarif 
.... 1.1 Yazıı ' 
lh-istı . a._rı ve me~hur ka. 
)latake?iınııın resimlerile 

davc-tlilere dağıtıla. 

~, .. 
Urcu .. 
t kYu Yaralayan 
e-v if ed"ld" 
~ddet ı ı 
\ar Ue :...:· e.ı Vefnda aııı
~tı:ıUrc::nrnıı:. knvgn eder
\at b Huseyin anıya 
iıka una kızan Ha,·dar 
\ e!'!.~- HUseyinin ·üz~ 
\l -~. kendisini ağır 
aı:nıştı 

\n adll;eye verilrniş ve 
eıa h8.kiın!iğincc tev-

Başvekil Refık Sa vuaın pazar günü 
hır nutuk söyliyecek 

Önümüzdeki pnzar güniı halk 1 Bu yıl açılacak hnlke\•i v<> odaln-
evlerinin kuruluııunun vıldönümü- rı suralnrdndır: 
diir. Bu mUno.sı>.bc tle ~~urdun her Kayseri, Kocaeli, Kastamonu ve 
yanmdaki halk P\•lcrindc merasını Kırşehir vilayetlerinde birer halk
~·ap1lacak ve y<'ııiden dört hıılke,·i evi, Afyonda ı, Amasyada 3 , An· 
ıle 59 hnlk oôasmın açılma töreni karad:ı 2 Aydında ı. lliııgölde ı. 
yapilarsktır. Merasim<ı saat 15 de ı Çoruhta 1, Çorumda 2, Denizlide 
parti genel başkan v<.'kili Ba.şvekil 6, Erzincanda 1, Erzurumda 6, Es
Refık Saydamın bir nutkuyla bıış, kise•ıiı·de 1, GireFunda 6, Hatay 
!anacak bilabıro heı e\in hazırın- da, 1spnrtada 2, İstanbul Rillvıi ' . mış olduğu program mucibincf> Beykoz. Çatalca ve Heybeliadadn 
mcrnqime de>\•am edilecektir. Eıniıı bi'rcr İzmiroe 2. ııaıatyada 2, 
önü h:ılkC'Yindeki mcnı .. imi hnlk Muğladn 1, Niğdcde 7, Scyhanda 
partisi fstanbul ,. · ıayct idare hc- , 3. ~innpta l , Tun<!"li<il' birer hnlk 
yeti reisi Reşat Mimaroğlu nca- odası nçılncnktrr. 
caktır. 

..ıtobUs tasarruf ed!lmektedlr. Bu oto· 
bUsler :-5 yfiye mc\•suulııln yakuıl* 

ıuası dolayısil<" bn.şka semtlerde kul 
lanılacaktır. 

• VUfı.yc:: Parti kongresinde tcsbıt 
cdılen ·hnlk dilcklerinlıı re.!lmi daire 
ler ta rafınonn yapılanlarının l m.\yıSI\ 

ltacıar Parti Merkezine bildldlıncs! 

istenmiş v.:ı dairelere bir tamim gön
derllmıştlr. 

• Şehir miltchaıısısı mımar Prost 
Gliwl Sana tlar Akademisinde mimari 
mevzulu kon!ranslar verml!ği kabul 

1 etmiştir. ille kon!rnnsı evvelki l?Ün 

verllml.ştfr. 

• Son 1.amanlarııa kahvelere nohut 
ve fındık kabu~ karıştırıldığı nıpı 

]an t l.'fU ne ticesinde tcsblt edilmiş· 

tir. Bllhaıısa fındık kabuklarının sıh 
hnte muzır olduğundan bu §Cldlde 
kah\'C yapan ve sntnnlar şiddeUc 

cezalandınlac:ıktrr 

B 
• Tramvaylarda tatblK edilecek 

ır damat kaynanasını karnından !::~~=1~ze1:c~ü;:!nı:!;::~~1 :~:~ '"' tt ı Q mUdUrU Hulki Erenle, ŞirkeUer ko· 
agır sure e yara a 1 m!scri Mustafa Arif pazar günU A:n-

karaya gideceklerdir. 
. nün oğleden sonra Kasımpa.<ı_a?ı~ , lar<lır. I~u nralık hidd

0

elini yenemi- s lnkılll.p mUzesindc Beledlyenıı. 
bır yaralama ~nknsı olmu1', bırı~ı 1 yen flı.>lıl :alçmr.r. bırdenbir<' ma- on yıllık faallyctlnl gösteren bir (Be· 
kayna~mı agır s.urette .'·ara!~- ı:,nnın Uzennde duran çkmek biça- ledlyc Faaliyeti} sergisinin açı?acal:'J· 
mı.:ur. ) npılan t.alıkıkatn göre im- gım kııpmış ve bUtim ıdddrtilc Es- 1 yazmıştık. Serginin hazırlıklannn 
dis~ şöyle ce~eya~ c~işUr: . mn~ınd kanıma saplıı.m~tır. :.şlanml§trr. Müzenin biitUn salonla 

• asrmp:ışa a .mı:ıç<'şme~ı so· n ınm b~:5nklan dışarı fırla- n Belcdıyc sergisine tnhııls edilm~-

1~1nıen~1" 10. numar~;h oturan Ha- rı:ış,0kaıılar ırındc yere serilmi.ır tir. Sergi şubatın son hıı.ttasmda açı 
ı .. a çnıcnn son t:;unlerdc kayna- lır. amat, vaknyı nıütc>akip biça.. lacaktrr. 

nasI E..<>mn He ara.ar açılmıs, sık ğJ bir tarafa atnrak kn.çnus, bir • Nakil ,•nsrtalanna Ha\·a Kuru 
s1k kaveava baRlamı!jlnrdır. l:nc: saat sonra Bc:woğlunıfa doln· 

Dün dr bir hiç yilziind('n ka\' ş·rkPn yakalannrn•tır. 
gaya ha.şiryan damat ile kavnana. Esma baygın bir halde Beyoğ. 
münakaşayı şiddetlendinniş ve bi- lu h.ıRt.'lllflqinl' kal<lın!mıstır. 
nölr1erine ağır kilfürlr>r ravıırmuş· 

muna yardım olmak üzere yeniden 
10 para zam ynpılma.m l~in Kurum 
Merkezinin müracaat! Dahiliye Ve 
klletl tamfından da kabul edilmiştir 

Mübalfiğa, yalan eğer gliZl'l 
olursa, onda - ahlak emirle
ni şöyle bir tadafa bırakarak -
yaratıcı bir muhayyilenin izle_ 
rini bulabiliri7~ Bütün dünya 
edebiyatlarında "mübalağa,, ya 
sürüm temin eden de budur. 
Ama, yalan kuyruklu olur ve 
üstüne üsUük bir kuvruk da 
saçaklanıp salkımlanırs8.. dinlı
yenlerin elbette yüzleri buru· 
şur. Çünkü yalanın bu türlüsü 
karşıdaki adamın zekasına ha. 
karet olur . 

Afrikada bir knç cepheden ; 
Arnavutlukta da başka başka 
cephelerden ağır darbeler yiyen, 
~nlara uğrayan, yüz bin. 
!erce esir '·eren, dağlarla mal. 
zemc bırakan bır milletin. saş· 
kmlığına akıl erdirmek hem 
kolay, hem de insaf icabıdır. 

Ancak işi büsbütün azıt . .... -
mak. yaşayan gerçekten büııbi.i_ 
tün ayrılmamak şartiyle. 

Mesela, bu radyonun "Ceno • 
va,. bombardımanını anlatır-
ken: 

- İngiliz gemilerı sislerden 
istifade ile limana girmişler ve 
bombardıman etmişlerse de, 
hiç bir zarar verememişlerdir. 

İtalya, harbe girdi gırelı J. 

tun dünya bunu beldedi. "ı ~ rt 
nostrom,, dedikleri Akden•ı tr.
giliz zırhlılarının bayraklarh l<> 
boyanıp, İngiliz zırhlılarının lop 
alevleriyle tutuşuyor. "Cc-b ı.t
tarık,. tan Adriyatik uçl. rına, 
Cenovaya kadar bütün Akde. 
nize, F...gc ve Adriyatik sularına 
hakim olan, İngilizlerdir. Sekiz 
aydan icri kovalayan, arayan, 
meydan okuyan o; kaçan. deh. 
ğinden çıkamıyaıı da 1ta.lyan
lardır. Arada sırada dostların 
sitemi haWi zoriyle Eöyle bır 
kıyı kıyı göründükleri zaman 
ise, başlarına nelerin g-< ldiğini 
hep biliyoruz. 

O kadar 7.amandanberi hır 
tek cesaret hareketi becercrai· 
yenler, bize bir hakikatı bu.ün 
acıhğiyle gösterdiler: SiI:ıh an. 
cak cesur ellerde tehlike-li bir 
varlık olur. Yüreksizlerin kılıç. 
lannı güneş parlatsa dn, hü
cumlarda bu kılıclarm mukav· 
vaya döndüğü görülüyor. 

Şimdiye kadar olanlar ıştı: 
hep bu türlü şeylerken, retecek 
bir zamandan bahsetmeır, ör al_ 
maktan dem vurmak 1taly.:ınla· 
rın da bir donanması 0 1 -.1ııffe'unu 
söylemek, gerçekten tuhaflığı 
da geçen bir şey oluyor. "Ba· 
ri,, istasyonu bari bunu yapmcı. 
sa! .. 

Hakk-ı Silha GEZGiN 

GONDEN G ON E 1 ---
Belediye Meclisinin toplantısı münaselJetile 

ünıversitede l Bir sene zarfın~aalınan 1 Balkevlerlnlle 1 Terbivevi film er . c "n 
.. . ı,ırembe nlmaae. I k ? 

SOmestr tatlll lerl bozuk çılltı Lokman Hekimın ma zeme YO mu • 
Bugünden itibaren 

başlıyor 
Şehir içinde 940 yılında yapı. Konferansı 

Onıversit:cde sömest.ı tatıli 
bu~nden itibaren ~ayaC'n k
tır. 

Tatil üç mart pazartcsı saba
hına kadar 18 gün de\·am ede. 
cektir. 

Üniversite tale~>-leri sömes ... r 
tatilini geçirmek üzere yurd i_ 
çindc tetkik ge-Lilerine çıkacak -
lnrı gibi IBudağa kayak spor
ları yapmak ÜT.et"(' bir grup 
yarın Bu rsaya gidecektir. 

l\1ezbahadan kaçan 
manda öldürüldü 

lan ~ıda maddelerinin sıhhi kon· 
tro lneticcleri alınmıştır. ~uhtelif 

yiyocek maddelerinden 1000 nü· 
munl' alınmış bunun 146 sının ye
meğe gayrisalih olduğu görlilmliş· 
tür. Muhtelif işkembe nümunelerl 
tamamen bozuktur. 333 yumurta
dan l6 sının bozulmuş olduğu an· 
laşılmıştrr. Bunlnnn hakkında ka
nuni tnklbata başlanmıştır. 

Kasaplar cemiyeti dün 
kongrelerini yaptılar 
Kasaplar cemiyeti yıllık toplan

tısını dün öğleden sonrn Sütlüce
deki merkr>?.lerindo yapmııılardir. 
Toplnntıdn idare heyetinin bir yıl. 

Dün sn.hah, mezbahndn kesilme.it j hk çnlı~mn raponı okunmuş ve ha· 
Üzl?rc olan bir manda, birdenbire va kurumuna cemivctin 76400 lira 
iplerini koparnrak kaç:ıms, denizı> ynrdnnda bulund~ğu tcsbit edil· 
atlamıştır. mişlir. Riliihıre veni idare heyeti 

Manda Eyiibc doğru bir hayli seı:jlmiş. K r>mnl, Rifat Cnıınyakm , 
yüzmüş, denizde . ıkı bir takip ne- Rıdvan. Ali Rıza Akvüz, Hüseyin 
ticeslnde \'akalanarak m:ıv:r.~rle ! Avni, Yunus Güler ~vrılan 6 azn 
ölcfüriilmiiı:;tUr. Yerin<.' intih'lp c<liJmi~ tir. 

lı.uuııuuu Ualke\ indl)ll : 

ı - TUı·kıye San'at mekteplcrı roo 
zunıarı cemiyetinin terUp ettiği kon· 
fl!ranslnrdıın birlnci8l H/-2/190 Cu
ma glınU saat (18.30) dıı Lokmanho 
kim tarafından verilecek.Ur. Mevzu 
lKış mcvı;lmlndo hastalıklar niç&n ço 
ğalıyor'! Bu hastnlıklarn karvı yapı 
laeak sıhhı tedbirler) dir. 

2 - 17 Şubat 1941 Pazartesi günl 
ııaat (18) de üniversite profeaörlertn.. 
den Sadroltln CelA.l tam!mdan tHallt 
ve Terbiye) mevzuunda bir konferan.s 
vcrllcccktlr. Her iki konferansa ı;:ir.ş 

serbesttir. 

J(. * • 
"Ter biye,, hakkında 

konferans 
~rt)"l'r lfalke\·inden: 
16/2/1941 Pazar günü saat 15 te 

Bay Sadi Özden tarafından (Terbiye) 
Mevzulu bir konferans verilecektir. 
Herkes gclcblllr. 

-- 18 - r----------------------------
Hakkında elde t'Clebildiği ye

gane ipucu, ~ih·evnden korktu· 
ğu idi. Çiinkü, bütiin hnsbihaJ 
müddetince. o kötürüm cana. 
vann karşısında, hiç ses çıkar. 
maksızın ihtiyatın ve kaygı i
çinde oturmuRtu. Acaba. neden 
endişe ediyordu, kendi hayatın· 
dan mı? Yoksa Lornun akibc. 
tinden mi? Ah. bunu bir öğre. 
nebilseydi ! 

Lorn kapıyı kapnyarak, ate. 
şin yanındaki koltuğa oturdu. 

Tamamen uydurmn olduğun. 
dan şüphe etmediği otomobil 
hadisesinden sonra, bu gece mu 
hakkak surette kalmağa karar 
vermişti. Esasen .Silveynin da
veti onun nr..ınsurnı uygun gcli· 
yordu. ÇünkU bu evin esrarını 
öğrenmek lil.zırndı. Yoksa bıı 
zivaretin bir manası olmazdı. 

w Silveyn tekrar iti?..ar ederek : 
- Bedenen sakat olmaktı. 

ğım, size karsı ev sahibi vazifo 
sıni hakkiyle yapma.klıfrıma ma. 
ni oluyor. Fakat ~ok rica ede
rim. Kendi evinizde gibi han.
ket ediniz. Rahatım~ bakınız. 
Eğer sig-ar içmek arzu ediyor_ 
sanız ... 

T~kkür ederim. Ben pipo 
içmekten hoşlanırım. MüsaaJe 
ederseniz. içeyim. 

Lorn bundan sonra, tütün ke. 
sesinin deposunun buluduğu ye 
bine elini sokarken, beraberinde 
getirdiği otomatik tabancasını 
da emniyetle yoklamıstı. Sil-
veyn: 

- Buraların ya.banc1Sı 
nız Mr. Blek? dedi. 

mıeı· 

HAYKIRAN KUR UKAFA 
Cok heyecan it büyük zabıta. casusluk ve korku romanı 

İngilizceden çeviren: H. MVN/R -

- J;.;vet. Yani, evvelce bura. 
ya hiç gelip oturmuş değilim 
Bır hastalık geçirdim. l>oktoı. 
!ar buranm ha\'asının ban~ ya
rayacağını ta v:-;iye ettiler. o se· 
beplc geldım. Geieli çok olıı.: • 
dığI halde, fevkalfıdc ı ::>tifadı> 
ettim. 

- Bulunduğunuz yerdt" raluıt 
mısınız? 

- Pek rahatım... Var:ngPr 
ailesini tanıyor musunuz., 

- Hayr-. Ben de sizin gibi 
buraların yabancısıyım. Lon1ra 
lı bir doKtoı· <la, bana burayı 
tavsiye etti. Siz ihtimal bu şa. 
tonun hik~y"Sini de bilnıivc0rsu
nuz. Buraya (Haykıran kunı 
kafa) şatosu denildiğini işitti· 

• "? 
nız mı. 

-Tuhaf şey! 
- Evet. Pek tuhaf... Heın 

de saçma olduğu muhakkak ... 
Mamaafih, geceleyin bir gürül_ 
tü işitecek olursanız, şaşırmaz. 
smız değil mi? Herhalde kuru 
kafanın feryadıdır ... Ha. ha! .. 

Lom, bu hikayeyi bildiğini 
göstermek istemiyordu: 

- Bir kurukafanın haykır
mak itiyadı. ne kadar garip, de· 
di. 

- Canını efendim.. Halkın 
dilinde hurife mi ararsınız? Bu 

da o·ılaMı:ın hi r1 J$tl"' Herı 
ncsıldcn resle söylenegelmi; bir 
nuı a. '- . u ... . ._.t,, , u .ı.111ak doıe •• 
yı~iylc tanıdığ~ komisyoncu 
satL~ muamelesi bittikten son. 
ra, anlattı : Şato, yüzlerce sene 
evvel Afrikada esir ticareti ya
pan biri tarafından yaptınlmış. 
sonra burada bir zenci hizmet -
<;isinı öldürmüş. İşte o zencinin 
kafası, haykınyormuş. Bir sü. 
rü uydurma şey! Buna imkan 
var mı? 

- Pekala, nıçin haykınyor. 
muş? 

- Allah bilir. 
- Kurukafa, hala şatoda mı? 
- J<Jvet! Yarın aı-aı ed<:!rSC • 

niz sİZ<.' gösteririm. Bir çok de
falar bu kurukafayı dcni7.e at. 
mağı düşündüm. Lakin. ahali. 
nin sövlediklcrine bakılırsa, ona 
dokun~ak uğursuzluk getirir
miş. Önce de söylediğim gibi, 
ben bu gibi hOrafelere inanan 
taknnından değilim. Bununla 
beraber, nedense, ilahtan da, 
kızdırmak istemiyorum. Şimdi 
bu kunıkafayı bir nazarlrk gibi 
sakhyoru:n... Buraya ~eldiğim -
denberi, gayet iyiyim. Ştlphesiz 
yalnızım. Fakat doğrusunu is. 
terseniz, bütün hayatım yalnız 
geçmiştir benim! 

B ELED1YE Umumi Mec. 
lisi. Şubat devresi ü. 

çüncü toplantısını yaparak, 
bilhassa sinema, tiyatro, eğ
ıcnce yerleri için hazırlanan ta
limatnameyi kabul etti. Bu ta. 
!.imatnameye göre, 12 yaşın. 
dan aşağı çocukların dans sa
lonlarına, içki içilen yerlere. 
barlara girmesi ve kabul edil· 
mesi; 18 ya.~mdan a.rµğı genç. 
le.re de, her nevi ispirtolu iç. 
kiler verilmesi ve satılma~ 
kat'iyyen menedildi. 

Bu tedbirleri takdirle karsı
ladığımız gibi, tamamiyle tat
biki için H1zıı:ngelen alakanın, 
şiddet ve ehemmiyetle teksif 
edilmesini pek tabii olarak 
le-menni ederiz. 

Ancak gayri meşru ve za. 
rarlı itiyatlardan menedilen 
on iki yaşından aşağı çocuk. 
farda, hatta on sekizini bulma
mış gençlerde, bu memnuiyete 
istek uyandırmamak için ne 

Lorn, piposundaki tütünü bi. 
raz .sıkıştırarak: 

- Ya sekreteriniz Mis Milbö
rn. yalnızlıktan şikayet etmivor 
mu? Çünkü burası, ıbir ~enç 
kız için çok tenha .•. 

Mis Milbörn bana çok dilş
kündür. Böyle bir sadakat, bu 
zamanlarda göriilür şeylerden 
değildir. Ben nerede olursam, 
benimle beraber bulWlmaktan 
memnun olduğur.u söyler. Ba. 
zan o genç kızı vammda alı
koymakla bir zulüm yapmış ol 
duğumu his..qetmiyor değilim. 
Fakat o çok sadık .. Ah, pek çc~t 
sndık. O kadar ki. kendisine i · 
zin verecek olsam. ayrılıp gi_ 
Jeceğinden şüphe ederim. Bana 
pek çok bağlıdır .. 

Bir müddet daha öteden, be
riden konuştulnr. Silvcvn nihn -
yet: · 

- Saat on ikiyi buldu , dedi. 
Sizin başınIZJ ağırtmadım ya? 

- Aman efendim. Bilakis, 
sohbetinizden pek zevk aldım. 

- Beni kolay uyku tutmadığı 
ıçin, geceleri geç vakte kadar 
oturmak adetim olmuştur. La. 
kin, bu yümen. sizi de uykunuz
dan mahrum etmek istemem. 
Şimdi adamımı çağırayım, sizi 
yatak odanıu götürsün! 

Zile bastı. 
Şoförıük eden adam içen gir

ci: 
- Maks... Mr. Bleki odasına 

götü~! 
- Bru?üstUne efendim. 
Lom, Silveyne, hayırlı gece. 

lcr diledikten sonra Maksm pe
şinden yürüdü. 

f Deoomı 'fJar) 

yapacağız? 

Bu maksatla, ötedenberi W 
miz bir kalble her vakit teba. 
rüz ettirdiğimiz bir noktayı 
tekrar edecetiz: Halkenerinın 
faaliyet progı:ş.mını zenginle4j. 
tirmek, çeşitlendirmek ve her 
türlü müsbet ihtiyacı karşıla
yacak tam bir dinamik muhit 
haline getirmek lüzumu!.. 

Küçüklerden, - büyükleri 
mizin iz'anma emniyetle an.e. 
debildiğimiz - filmleri mene _ 
diyoruz. Gayet tabii... Fakat 
ona karşılık, Reisicwnhuru
muzun da İstan:bulu Reisicum 

(LUtfen sayfayı çeviriniz) 

1 Yirmı yıl evvelkı Vakıı I 
1S·2-9U 

8,5 kuruşa ekmek 
Fukarayı halka mahsus olma.k UZf' 

re nısfı ıaı:ıece verllecek arpa unun
dan diğer nısfı ,yerli dUz kırmadan 

mamul ekmekler cumartesi gününden 
!Ubaren kendllerllc mukavele akde
dilmiş fırınlar tarafından yapılıp sa 
tılacaktır. Muknvelc akdedilen finn 
tar bilhassa fukarnyı halkın kesretk
bulunduğu mahallMtan intihap edil 
mtştir. 

13.2.1941 
8.0S Ajans 
8.18 llAflf 

parçalar 
8.45 Konu;ma 

12.SS KUçiik 
Fasıl 

12.1)0 Ajans 
18.05 Küçük fasıl 
18.20 Knnşık 

llrogram 
18.08 Oa7. 
18.40 ~az 

sema Deri 
19.16 Konuşma 

19.SO Apnı; 
ıo.45 lnce saı 
20.1 i) ltad~ o 

gDZl.'~I 
20.45 Amntör 

snatl 
21.00 J>inleylci 

lsteklrri 
21.30 lfonu:JIDll 
21.45 Orkestra 
22.SO Ajans 
22.4Ci naııs 

mtlı.lğı 

~ Perşemb. Cuma 

> 13 Şubat 14 Subat 
::it! .ıııJıarrenıl'rluharrem ı C[ 
1-- Knsını: 'I K,n ı m • 'l9 

--
\in.kitler "IUIUt.i ~znııı \a~ 1 ".,,,. ... 
uüneşln 

7.59 1.20 
doğuşu 

7.58 L1' 

Öğll.' JS.28 G.4!1 18.23 fl.48 
ikindi 16.':!0 9.40 rn.2ı 1UO 
Akşam 18.40 12.00 18.41 tı.eo 
Yatsı 20.11 I.S2 !0.1! ı.a 
lmııal' 6.19 11.40 6.18 ıı.n 
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Gmer~~ Fran'rn j CENOVA --~----------------------------"----------------------~~~---------
Bir:nc: ecl s nası! 
V3 ne er:e UJraş.1? • lusaı nı ıle örüştü Nasıl bom• ar ı- 8 ursa ve Mudanyadaki tüccar· 

ların Hava Kurumuna teberruıarı 
k,:. tfP 

man edıldı? (Baş taraf1 1 incide) 
( B~ laraf ı f ı.ncıde) gitmesi ve mareşal Peten ile de 

.u.ııerlcln m~ uu,)et·ı mUşı.ereko:aJ ve buluşması rcı.:!ltemeldir. 
tatbik nıUkelle.iyeU böyle maddeleri İspanyol devlet ve hUJ...-iimet 
keııı.tl araıanııı.ıa mUzakere eune.erlnı reisinin, Musolini ile görüşme • 

rurl .uıar. MUZrutereJere mevzu ola.o sinde Afril{adaki vaziyeti bahis 
kanuciarı lleyeti !CraJ)enııı .ıı.er za mevzuu ed•,.,?i snnrL"lı!l rtadır. 
maıı t"Uuk ecııp bir karata vrırma.s... General Frankonun Fransa 
na ve .ındM sonra Meclıse iade etme ile İtalya arasında bir uzlac:ma 
sine ımk .o \iermel!dir,, dedi Z?mini bulmaı'ln <'"1tc:ması lmv _ 

Malaya zırhlısında 
bulwıan b·r muhabirin 

verdiği tafsilat Amerika da 

Ot.ecı.m cıerıden çıkan "reye, l't!ye ! vetle mlimkfindUr. Bu uztamır· 
Be: eri cU'&.SIDda bu defa ..1a klı'-"'l•de l"'!<ınm esaSl mJ O)abİ1e('e1dir: 
:eımı .ıa.llltıınin kend)ııl goruJdil 1eb İspanvol dikto;ıtöril mareşal 
USlhJ' ı.arııtmdaz:ı ge.cn ı:ıtr t~kllfın tt 1 p tenden gen "'al Ve p"'B.nd or 
zennJe kra Heyeunın bir encumen dusunun katiyen bir taarnıza 
gı .. ı tı.:tkık bakkını kullanmasm.ı kt.-1 kalkmnmasmı isti ·ecck. buna 
bul edemıyordu. MK2nun yapılır oıu: mu:mbil İtalya da bazı istekle_ 
tattnk ecdlllea be.}eU icnılye )'P.rlnde rinden vazo-e"'e~ktir. 
durur tatbik edemlyenlert çekilir. l.<ındmda ileri Urlllen tahminler 
Kaide oyıedir, efendim" diyorou ve 1..ondrcı, Jf ( 1.A..) - General 
busurrt bir encUmen kurularak tekli · Frankonun ltalya seyah~ti hak. 
tın oradı. yenıden t tkik ve nokU.l kmda türlü türlü tahminler 
ııazarıarıc tevh!d edllmeai iate:ı.lyordu. varı.lır. 

Bu tek!:! de "olma.Z. olmaz! ... seale ltalva ile tn~iltere arasında 
r.yıe Kıır,..1 anJı. Anla ılıyordu ki elı akdı mutas:ıvver bir mfitareke 
acrı,)el MaUye Vekll:.nm dedlgtnl yap projesinden bahsedildili gibi 
rna.)a h:wrıanmıgu. Dunun tçıncıtr ki mihver devletlerinin Cecelitank 
Rc!ık ~evket kUnUye gelip de &ôztuıe: taarruzlan nrojesinden de i°'alı • 
.. E!cııillm, mnJQmu ~ bu mtl&k.I· solunmakt&dtr. 
rat r\l3uıı.u ıs KAnunuanı ıaS6 ıarih Radlo Colombianın Vişi mu · 
v 1882 nunıaralı l~arar ile..... diye habiri bu akşam rraresal Pete. 
ba§lAmas.ı ortalıkta derhal: ··~ nin tavassutivle bir müt.-::-eke 
-yaci teklifin kısaca lem Vekillerı imza edilC('Cğini ve mare;;al ile 
HeyeUne levdil bahs1nf>- geliniz!,. generalin İngiliz ve ltaıy--c:Jl mu. 
8C4;erlni yUkseJtti. rahhaslnn lle Fransanm cenu -

Halbuki Refik Şevket, esasta idi: bunda görümnilş olduklannı id· 
°'Devlet borçlarına k&rııılık restmıer. I dia etmektedir. 
den b r1nl kaldırmak cıevı.etln elinde Nevvork Times gazetesi ise, 
d!r: yerine ouu t.eılLfi edecek kaytıAk general Franko ile Musollni 
göstermek §artlyle! Bu kaynaklan c1a Avrupa harl>indı> tavassut iç~ 
lcra Vekilleri heyeti bulacaktır. Tek· va.z..odilmiş olan fJartlar hakkın. 
un elinde veulk bulunan beyeU 1c- da görüşeceklerini haber ver 
rnlyeye göndermek muvafıktır!" dedi. mektedir • 

MU!id tmr§clılr) - Kanunu Eaaa • Bu grdete muhabirinin telgra-
ye bakmaz dotru değildir, diye hay· , fmda şöyle denilmektedir: 
kmyordu. S l l · 

KUraiy.:ı o zaman Antalya meb'uau • ·ıu ~ tit;aakz:uzunb ~ o suret e hgı· 
oıau H~mdullah Suh ı Be" eldi; nşı mış r 1• un an ya mu. a. 

P " g sematm umumi olarak tatıll, 
kuvveı icraiycnin talebini haksız bul· h t b" d ~ı Akd "zde veya u ıç e~. se enı 
du; tY.Syle bir talebin aerdedllebilmes1· h t b- ı- 1 ti 
ne karşı mütehayyir olduğunu aöyler. mu. asckma kmt uW\I ması ne • 
en. Dedi ki· ccsı çı aca ır. 

_ Kuv~ ıcrnlye memleketin aıh· Londmda Am~rikadan ~elen 
tıaU pa.hasma, hayatı pahMma, aile· bu haberleri teyıt edecek b1rgQ: 
ıerınin aaadeU paha.sına bir varidat na malOmat yo~tu.r ~e hayali 
elde edtme.z. olan bu haber!enn ihtıyatla te-

Mıllct Mecll81 diğer noktalara ı.u- likki edil~esi ıaz.un olduğu söy. 
nat ed ak mUskirntm memnulyetlnl lenmektedir. 
elzem .. dcdlyoraa, hiç bir adam t.ıı- L<mdra, ıe. ( A.AJ -:- .MUsta .. 

a,...mıvorum ki nnra.auıı ek- kil Fransız aJansı blldınyor: 
.ııavvur çv" " ' ... - D 'l T 1 h • . i 
ııilmesin diye bwıu herkes için diye· . ı.11 Y .e egrap . . g.azei:eSın n 
b1lain. tHatıp burada allu§klandJJ, ~~~bo~da.kı .muh~~nnm kaydet 

Heyeti tcralyenln esıuı olarak der- tigı .bır §ayıny~ g~re, B. Suner 
ml>an ettiği bu fikri reddediyorum. Berlme gıtme.{tedır. General 

Buna karşı Operatör Emiıı Bey F:anko ~ee B. Muso!ini ile gö
<BurQAJ t;ıhhlyc encümeninin ~kllti rUşccektir. 
bcyeU ıcraıyeye vermek taraftan oı. . Keza, müzake~!erin şimal AŞ. 
duğunu bildirdi Tekill kabul u!undu! r1l:ası!l~akl ~ngıl.1z muzafferı-

soz ı.auyeıı kalmamıotı KAtip aHy- yetlenrı•n akıs1erıne de taalluk 
cıar Bey ıJd takrir okudu. Bin Afyon edeceğı zannedilmektedir. Fakat 
meb'UBU Mehmet Şllkrll ~yln. iktnct gen~ral Franko ve B. Sunerin 
.ı Fuat (Çorum) un ... lk1Bi de muza- Yeı;L ~iman veya .ltalvan talep. 
kere yetıştr, Maliye VeklliniD tcklifl len dınl~mekten zıyade !~aıı. 
reye konsun, diyordu. yanın mıhver karşısındaıtı va-

MUzakerenln kifayeti reye kondu ziyetini müzakere için hareket 
ve eller kalkU. Maliye Veklllnln te1'... ettikleri bildiriliyor. 
llfi reye Kondu. Yinıı eller kalktı. Filhakika, lspanva gayri rnu-

AtaWrk reis m:ıkamından: haripliğini ilan ettiği zaman, 
_ Ekae~yet var, eter.slm, dedJ. Hitler ve Musolini mihver mu • 

(Arko.aı var) zaffer oldu~u tnkdir<le İspanya. 
------------------ nm şimal Afrika.smdaki vaziye

Düşiip yaralananlar 
Kadıköyde oturan Kbıil Yıldı

rım. dün çamnşır asmak Uzere ta
nı. ıya çıkmqı. muvazeneslnl kay
b uerek yere dilşmUııtUr. 

Kamil Yıldırımın sol kolu kınl
m ş, Nılmune hastnnesine kaldınL
m: tır. 

Bundan blt1'ka Bcyoğlunda Na· 
lmcı yokuııunda 88 numarada o
tl.rnn Yueuf, bahçes'nin duvarına 
Ç?ltml§, gezin.irken yere dilşmUş
tur. 

Muhtelif yerlerinden ağır yara· 
lnnan YW!uf Beyoğlu hastanesine 
kaJJınlmıştır. 

ti hakkında Frankova bazı va -
itlerde bulunmu":lardır. 

Bu vaitlerin mahiyeti hiç bir 
zaman ifşa edilmemiş olmakla 
beraber ltah·anın iFgali altında. 
ki şimal Afrikasrnın yandan 
linde bu1unrnasının bu vaitlerl 
müteesEir ettl~i pek a.siktırdır. 

Yunan har:ıi 
(Baş tarafı ı ıncidc) 

noktasında ço: şiddetli çarpı§· 
malar vukua gelmi§tir. Yunanlı. 
ls.r son dt>rere pldr11>+1i bh· at' 
açmışlardır. Ara1o..rında iki de 

bur sıfatiyle ilk ziyaretleri ve zaı'Jit bulunan birçok esir ahO"" 
h1lkla temasları sırasında ile. mıştır. Büyük miktarda harp 
ri sılrdilğü bir arzuyu neden malzemesi iğtinam edilmiştir. 
h:ı'a verine getiremedik? Ter. NC'Vyork. tf ( A.A.) - Un;. 
bivevi filmler, niçin yapmıyo- ted Press ajansına gelen bir 
ruz? telgraf, Arnavutlukta sahil mırı 
B~r "terbiyevi film lhttvacı.. takaf'mda ilerliyen Yunan lı'm·

dır gıdivor. Lakin ortada bu- vetlerinin Avlonyg11a 11 kilo
nun e2eri yolr. s:nema f::!nayii. metre mesafecıc olduktannı bil. 
mizin ilcrledil!fnf görerek if. dirmektedir. 
tir.ar ed!yon1 ı. Fakat mevda- Di~er taraftan Tepedelen _ Av 
n'l korm''3n eser~cr, yine kü Ionya istiknmet;nde iler'!.iyen 
ç ·I imire gösteremive"ewi_ Yunan ciizUtamlan .Avlonynya 
m z nciımıllcrdir... Bilhas~a 24 kilometre mesafcd. ~ rler. 
şunu diJ:.knte almnlı: Buı:Un. A lna, 1! (A.A.) - t m.ıııu •mnı 
kU memnuiyetıcr, yüz b;n~rcc yet nezaretinin ıı ~bat akfamı '~ "'ib 
co::uk kütlesini, yeni bir ihti- ıı resmi tebl!ğt bildiriyor: 
yncın milstehliki vaziyetine DUşmnn tayyareleri, bu-;ün "Cf'ml•· 
gc•i 'vor. Aktn alını tabbcnin 1 ket dahllindc n,ağıdakl akmıa·ı vap 
- hez:ı ücretle - görmek is· mı,tu: 
t.Jy w;rtie ~Ul"'hl' olmıyan ter. l Yanyanın lt!!y!Uk mmtJ\'-p_ıuncıa 
b

0

H~\"i fllnıleri, kendimiz niçin birkaç ölll ve varalı vardır 
ya'l'lllVOt'UZ?. 2 - Prevezede !>ivil halk rı."umd 

Bun' ar le-in ır.alzeme vo.:.. P"k az ölll ve yanılı ve evlerde .-c~ ha 
d .. mcyin? "ICahYeci Gllzeli,, ııar vardır 

filmlere yrk mu? ytat ve cUzJ hasar vardır. 

~-a Zıdıl.uu, U tA.t\..) - RÖ)• 
..erm b~ muhnbu-ı blldlriyor: 

Muhasarua t.ııı ba,şlıı..Db ıcmda.ıı ben 
Uk dt:ta 01nrak ıuııl ltaı~a.n salıU t:n 
eruzaen oaıntıar.unıan eJ~~ oulun 

mııAtadU'. liavuzı11r, tlcarel genuıen, 
falırikalaı:, anUı!poıar ve eltktrık 

BD..Clralla.rı arasında 300 tondan fazla 
ln!ıltı.k maddesı pnUamıotır. 

İtalyanları ıaınaauyle ga.!U avlıyau 
bu b«cunı.. Vıa Amiral So:ııer Vılle'in 

Gizli polis teşkilatının 
şefi öldürüldü 

\'a.:;.in.,,ton, 12 (A.A.) - Röy
ter: 

Gizli polis teşk'IAtmm şefi ad
dedilmekte olan general Valter 
Krlvltaki, Vaşlngtonda bir ot.elde 
ölil olarak bulun.muetur. Krivitski
ııin, Amerltadaki dllşman faaliye· 
ti hakkında tahkikata memur edi
len Dl~ kom.lteaile birlikte çalı -

bandıra.&ııu tll§lyan R .. :ıovn satbarp tığ ö:rrenilmi§Ur. 
ı.ruvllZ(Jr~ Ma.ıaya zı.rhuaı. SbeLftelu Amer'luı. aleyhinde sarfedilen 
kruvazöru ve Ark Roynı tayyare ge· J faallJ,·etler hakkında kongre encil
m1.ıı! tarafından yapılm.qjtır. meni huzurunda 1939 da ızahat 

Gök ytlLU aydmlıı.nnw.ğa ba1Jıyor .. I verdiği srrada general Krivitak.i . 
du. HcnUz bel.lrmlycn d~,.,men sahilı 1937 denbcrl Sovyet askeri casua 
hlltt.ı Uzer:nde ltıı.ıyan hava dali ba· te§klllitı garp şubeaJ şefi bulundu· 
taryalarmın attığı guilcJeruı ışutıar1 i:'Unu söyl~ınlştir. Bilü.lure gene • 
gözUkmegc ba§lattı. Bu ııurcUe Svorcı ralin B. Stalin ile arası bozulduS'u 
Flsb bombardıman tayyareıerinın LJ söylenmektedir. 
vomo ve Pisaya hücuma kalltn akta General Kıivitski'nlıı ba.şmdan 
olduğunu öğ're.ndik. Bırdenblre, Ceııo· yaralı olduğu ve elinde bir t.aban
vıuım arkasmdnkl karla brtillll c1ağ1Aı ca Uc bulunduğu f!Öylcnmektedir. 
gözUktU. Malayıuım tayyaresi, Sbef.. Cesedi Uzerinde milcadele etti -
fıeJd ve Ark Royal'm tayyareıertıe ğine dair bir alfunet görUlmemL,tir. 
beraber, ke:l! lçın hna!andılar. BI· Cesedin yanında avukatı Vald.mıı
zım Cc.novıı açıkla!'.mda bulundugumu na hitaben yazılmış bir mektup 
run s:Jıucen bllindlgtııi göateren nlç bı•lunmuştur. 

b1r emare mevcut değildi. Re!novn Bir polis haflyeslnln bfldirdl.ğine 
.rıubareoe vaziyeti alttı. Hi%t.m gemJ göre hrivitski kendlslne bir çolt 
mız ve Slıef.lel de ıük<m lçlııde vaz- defa dem~t'r l..i: 
yetl~ılzl 9.ldlk. Grandi direıderine mu Beni ~ldilreceklerdil'. O ıa.man 
tııtreho tıayraklan çeklldL beni intihar etU zruınetmcytnJz. 

L.ıll§man, tıomtıardımandan ancak Maamafih neurcdllen tetkik bo. 
'Jlr kaç dakika evvel bizi görebildi. yannameslnde inWıardan bahsedil
Beyaz ve ye§U ı;ıklar, hUvtyetimlz.l mektedir. 
ısonnaca baoladı. Bir kaç ıwılye 110D· B. Valdman intihara lnanmadJ -
ra cevab:zru%1 verdik. Re.novn'un göv ğını söylemektedir. 
du!nden bUyük kwl bir ate§ çıktı. 

ŞlddeUl ta.takalarla 13 pusluk obUE.oo 
!erin ilk aalvosu uz.aktaki bedellere 
fırladı. Sheffıeld'ln 12 pusluk topları 
da mllhim clelılrlk fabrlkalaruıı ve 
ansaldo tezgWanm bombardımana 

Dafladı. Gemlmiziıı ön t.aret!nln lkı 

topu ilk salvoyu attığı zaman, Mala· 
yanm muuzam gövdesi ba§~n kıça 
ıme1ar ııannldı. Shetfoield'iıı topları 

durmadan fabrikaları bombalıyor ve 
bu geminin bord&aı mütemadiyen ate§ 
çıkarıyordu. Şimdi bizim toplvımu: 

da muntazıı.maa ate§ ediyor ve bizim· 
le bI'illklC ôilhlli ııma.ııaakl 'hedefleri 
bombnlıyan Renovn da aynı ıttıradln 
salvolarını atıyordu. Aynı zamnnda 
yanyaııa ilerliyoruz. ltalyan hava da· 
fi bataryularuım ale§lndcn ustalıkla 

sıyrılan ke,U lAyyarelertınlz, toplan. 
ıı:ı.lZlll ate§lnl ta:ıüm 14;in mUtemadl · 
yen gemllertml.ze haberler gönderiyor. 

13 dakika müddet, ltalyan batarya· 
lan boınbardımanımıza. cevap verme· 
diler. Sonnı., oeh.rin c nubuııda aabU.. 
de bir !azıl ate§ gözUlttU ve ıemllert· 
mizln bin ~tre knd::r ilerisinde be· 
yaz bir su ıUtunu yUkıeldJ. Sahilden 
daha başka obUsler de atıldı. Fakat 
düşman nteoi o kadar fena tanzim e· 
dllmlg bulunuyordu ki ııwı'l bulut per. 
de81 yapmaga ~lıyan refakat des· 
troyerlerl bu lolerinl yanda bıraktüar. 
İtalyan ctıvabı, ekaeri.11 kQçUk çapta 
olmak Uzere azamı 20 obllse lnhllar 
ettL Bu obllıılerden biç birisi g mile· 
rimizln 600 metreden daluı ziyade ya· 
kinine dUşmedl. Hede! üzerinden av. 
det eden tayyarcler1mlz, bom l:ıa rdı· 
aınnm muvaffak olduğ\IJJu bUdirdller. 

Bizim bUtll.D harekat es::ıa.:ımdıı. ye· 
ıtuıe kayıbımız, bir Svordfiah tayya 
realdlr. Bu derıU tayyaremlr;, tafak 
va.ottl yapılan hUcumdaıı gerl dönıne
mı,ttr. 

A.k§ama doğru, tayyarelerlmlz. 
bombardımanımızm çok muvn.fak ol· 
dutu rnporu.nu :verdi. GUllelerimiz, ti 
caret gemilerine. petrol dcpolarmn.. 
tevzi garlarına. e388 elektrik ea.ntra· 

Eden Avam 
Kamarasında 
Antoaeı 07a ver • 
ıea notayı okada 
Londra, 1% (A.A.) - Avam ka

marasında Romanyaya dair BU&l • 
ler sorulmuetur. 

HD.rlclye nazın B. Eden yeni be
yanatta bulunmaktan lmtina etmiş 
takat verdiği talimat üzerine BUk 
reoteJd lngtliz elçisinin Romen hU
k!ımeti reJsinetevdJ ettiği 8.§ağı • 
da:..1 notayı okumuatur: 

Altı aydanberl eizin ldareniı al· 
tmdn bulunan bu memleket hükfl. 
metinin tamnmile Almrmyaya t.ab; 
bulunduğu pek qtkAr bir h 1 al· 
llllt!Ur. Yalnız vakı:alar d~ğU biz
zat sizin alenen yaptığınız bir çok 
beyanat bunu teyit eder. Bundan 
bir kaç ay evvel, Romanya ordu.. 
sunu yeni haıp usullerine alı~tır
mak için küçük miktarda Alman 
kıtalnrm·n geldiğlııj ve Romen or
du.aunun teellhi itin de icap eden 
techiz.ntm yine Almanyadan gele
ceğinJ ban bild'rmlştinlz. Romen 
ordusunun knmıen talJm ve terbiye 
glSrdUğU muhakkakt·r. Fakat esaa 
inkişaf Alman b!ı§kumnndanhğmm 
Romanyada bir sefer heyetinin 
büttln unsurlnrmı yerleştfrdlSi ve 
sevkulceyş noktalara fevkalade 
mUhim iaşe maddeleri cephane ve 
mavi mahruh yığdı~drr. 

Bu suret.Je Almanya. kendi harp 
pl§.nlarmm tatbiki için Romen top
raklarmr askerf bir il11 olarak kul. 
lanmaktadrr. Bu tedbirler f!izfn ta
rafm-zdan hiç redde maruz: kal .. 
m;~ k!!rzm nlmmaktndır. 

Bu şartlar altında hUkfunetim, 
beni, e'yruıt heyeti \'e idarem attnt
dalrl konsolosluk menmr!a.nnı gerl 
çağrnnava 1'P.rar vermf:ııUr,. 

lını.. 11.nlyan filosunun CD bUyUk ge- rng~ııere • ea"'4ım 
rnllerlnl lsUap edebilecek bUyUklOkto· 11 r7 ~ 
ki havuzu dıı. dahil olmak üzere Ceno· prCJ J 911 
\"il bavuzJanı:ıa ve AnsaJdo Cabrlkala· 
rınıı Lsnhet ctml§tir. BUtUn hedef mın Va§ington, 12 {A.A.) - Ha
takannda bllyUk yansmıar hUkUm ber alındığına göre, A.yan hari
enrmekte ldl. Ark .RoyııJ'ın bombard·. ciye encümeni de harp malze. 
man tayyareleri Llvcrno'dakl tufiye me5i kiralanması hakkındaki 
hanelere bUyUk lnfil~ kudret'.nde kanunda mebusaıı meclisinin 
bombalıır ve bUtil.ıı endllstr1 mmtakıl yaptığı dört tadili kabul et.mi~. 
ama d:ı yruıgm bombalan atmı§lardır tlr. Bu tadiller §Unlardır: 
Bombardıman tnyyarclerimlz, aynı 1 1 - Kanunun mUddetl 30 
r.amtı'lda Pl.ıı:ı. ~yyare meydanını ve 1 ha.zira..n 1913 de nihayet bula
uemlryolu Ult:ıak noktcların! da oom· ca {tJr. 
balarn.I§lardır. 2 - Par'amcnto. mebusan 

---o- \'e flyan meclislerinin ekscri
Gümü§hanede zelzele 
Gfüıü .. hane, 12 ( .A.) - Diln 

sabah ııaat 1 de Burada orta §ld
dette ve blr eani}'e devam eden 
bir zelzele olmu§tur. Ha&ır yok • 
tur. 

zaylat ve hasnrat yoktur. 
5 - Korent mıı:ıt.akaşı atıt·n~ ı za 

~1ııt ~e cıuarat yoktur. 
~ - Pirede atrJaı:ı oombal!lr mr m•· 

haUP içinde p.!lllıvam:.C ba!k ~ ........ ria 

..a~1ata ve mtkteplerde ıın .. ıı. -ıra 

yetrnra ile verecekleri bir karar_ 
la kanunu ilga edebilecektir. Bu 
ilga ls.arnn verildiği takdirde 
reisicumhurun vetosuna tabi 
olmıya.caktrr. 

3 - Kanunda hi~bir hUkUm, 
vanur kn!ilelerf.ne harp gemlle .. 
rinin refnkat etmesine mtisait 
Mr tarzda tefsir olunmıyacak
tır. 

nt> nıa'z'mc var cin, ter iyevi f zı - Lertsst"tda nnf ı pek .ıı: uı 

rIIKMET MVNIR 4 - Ka.Ddiya mıntakwıı nı!tusca bcb!yet vermiştir. 

4 - Mevc-ut askeri malzeme -
nin b::ı~ka bir devlete devrinden 
C\-vel reisicumhurun ordu 
dOTt"lnma ,_;~'e-r1v e istisaredc 
bulunması 1fı.zımdır. 

An.kara, 1! (A.A.) - Türk ha- HüsnU Çakır Mehmet sa)~ 
va kurumuna yap·Jmakta olan yar- kı ve Hnsan elll§er Ura, Ç ,ebe': 
dnnlar etrafında bugün aldığunl% lede bir kısım vatand~laf~,ıı: 
telgraflar, Bursada Mehmet İpek -:ılarak kuruma 708 Ura 6!' 
çinin kuruma 1750 lira, Mehmet VA azn yuılmak eurcl'le,.ı.:t· 
ve Mu.ata.fa Huzcmeum 700, Me- lra taahütde bulunmı•şlıı ıııı Si 
cit Özphinç, Mustafa toptanrı al Çerkeşte emekli öğr"'r~ ustı' 
tışar y\U, Çukurel Levi 400, Kfı van Tevhidenln vasiYt ,url 
zmı Koyuncu, T~hsin frll'men, Mo- ~ilftO Mustafa eliyie dl' 
iz Bebmeroz Uc;er yUz, Yusuf Ak- 00 lira teydi olunmu~tur. ~ Sf' 
ipek, Muetafa Üstilnyek, Atıf, Sa Cih'lnbeyli kövlerf hallc'rtı,: ı1 
lih Ortaklar tkl:ıer yllz Marko Ba- va kurumuna 736 Urs. 'r; goO li-" 
rol 125, Kumsal, Mehmet Kil.mi! Jılye merkezi halkı d" 
Erbi yüzer ,.e Nesim Navon da 150 teb"rrlide bulunmmıJ11nlır. ~~ 
Ura vermişlerd1r. Bundan bMka Turhr.lıi3 wt' ;I 

t y~ 
Mudanvada Hayri oar kuruma SUn~n ve eııi, Kd.zmı ~ 

500, Ali Tosun 200, Aziz Ünal, Ce- lerzi Şevki de nlrınrı ~r. 
mal Sayıner ytlzer, Sait Ugaman kunımıı tE'rkevlem'şlcrıiır. 

Bulgaristana gelen 
Alman s~ erierı 

ıtya, 12 (A.A.J - D.N.B. Ajan 
ıımda:ı: 

Zora gazetesi yazıyo": 
lııgıll.z Ba§VekW, Halle Salasiyc 

aemP' U ..n1 ifade için hararcuı sözler 
bulnıu2ı.ur. lt"akat Bulgarlat.r.n hal:. 
kında lzahı inıkAJwz bir ilsnn kwlan 
mıştır. ÇörçU geçmi§te yapılan ~a 
rm tamtrlnl vadcdecck yerde, tebdJt 
lcr ııavıırmaktadır. çarçtıın nasihatle. 
rlne göre, hareket etmek balkanlarda 
bir cephe tqekkUIU ve memleketin 
harap ntnıaısmı Wruııınun edecekt:.r. 

Bulgarista.n ise bitaraftır. Ve evvel 
ce de resmen bildirlldlgt veçhile top 
raklanuda yabancı kıtalar yoktw 
Kendlslndeo .Almanyaya kar:ı bi.J 
cephe Uzorlnde yer atm:ı.aını istemek, 
memleketin lııUhar etuıe.sin1 iıtemek 

demek Ur. 
Utru gazetesi, ~rçllln BuJ:&riııtanı 

Almanyaya kaı'vı b&rbe stırUklemck 

le§CbbU.sUnU reddetmekte ve memıe· 
ketıa ble b!r ktm.se taro.tındao tehclit 
edılmekte olmadığı.DJ bildirmektedir. 

Bclgrad. ıı (A.A.) - Röyter mu.. 
habıri bildiriyor: 

Sureti umumiyede emniyet edilir 
telakki ecıııcıı menbalara göre, P'lzar 
teaı ~nu, binden fazla Alman tayya 
reaı Bulgarilt&na gelınl§ bulunuyordu 
~.. BulglU' taY)'aro ıııcıytUntan. 

yerde hizmet gören Alman mtbtah· 
d m1er taratıııdalı i§gal edilmlftir. 
tt.oınıuıy~n .ıvu gfyiııı:nlj binlercı: 

Alman ru;Jcer:lnln. bir çok noktadan 
Tunayı g-eı;crek §Ubatnı llk be.ftaaı ~ 
ç!Dde Hulgartıta.na gtnnif oldugu ıöy 
lenm kted1r. Tuna yolu Uo t.aı:ı.kları.ıı 

d& gotirildigi ve Bulgari.itan 'Jk&nl 
<:1l41 eaıuımaktaı:Jır. 

Sofyn, l.Z <A..A.) - Havaa: 
Amerika radyos~ ııazarıın, Bul· 

gartsta.nda Bnlkıın buhranının mll.aalt 
bir ııurotte istihale etmekte olduğu 

zannedilınckteillr. Ç:SrçUın beyanatı 

tekzip edlldtğlncknbcri Sofyac;ıa lıım• 
Etır1b btr ııulAb gösterınıcur. 

Londra, 12 (A. A.) - Mlistal-iJ 
Fransız ajansı bildirivor: 

İngiltere ile Romıın}n. arasın 
da dip:omatik münaeebwtlerin ke 
silmesi ve Bulgaristanın yakın· 
da Almanlar tarafından işgal e
dilmesi ihtimali matbuatın ele al 
dığı başlıca mevzulardır. Gazete
ler Romanyadaki İngiliz elçisi· 
nin geri çekllmesinin önüne geçi' 
mcı bir 1arekct olduğ-Jna !§aret 
ediyorlar. Zira Romen hUkftmı.t.i 
nin muvafakatiledir ki Alman 
kurmayı lomanyayı: hareket Us~ 

sü ittıhaz etmıştir. BinaeruıJeyb 
Romanyayı dU§man t"'gall altın· 
da bulunan bir memleket addede 
rek lazımgelen askeri tedbirlerir 
alınması İngiltere jçfn bir zarureı 
olmu~ur. Gaz:~:: Romanya
da.kl elçinin Çörçilin nutkund:ı 
Almanyanın B•J'"'nıi tana ııske

.i bir huliıl yaptığını söylemesi lı 

~erine cr'·!!f'..;iP.i t"ı--~-riiz ettire 
rc.k bu hareketin Bulgaristann 
mro1 da oır ıhtar mııhiyet.ınde oı 
11 ,,;H'\U un~'""""'Rr. 

Taymis ~azetesinin djp1omatik 
mıı rrıri oıyor ki: 
"Almıı.,va Y11nnni<1R.,1 teZ'.;J 

etmek iç1n 'Cn1'~an1ar(:ta şiddetti 
bir Ml~erı :rıUmayi.' yapncağınn 
tan ou· çol< aıamctıeı vuru .~a 

·ılannı göre. AJmımva Sofya de 
ıil olmak üzere Yunan hurlu1uı'lP. 
·adttr P 4-:u,!ıij..;ı.w., htr ln~'Yltn 
i~.,.aı edtcek ve Yunanistanm lta.ı 

,.u ...: ta\_............. __ ın.. ~n 

ve bi!aha.re aynı ~ekilde bir taz. 
ık.i .l'ilrklye üzc.nnc yapmak ü 

,,irJhP"e Yuırnn;pt-emn h"rbn nf 
h.ayet vermesi.ol jstiyeccl<.tir. Bu 

oıı oır :ı ...-.... tı?aren lr 
rrnf p.,.,..,..t,p'·i ,.f,.f".i"lf '""" 

çektiğine ~iiphe etmemelidir. Ro 

Vı ki . ) 
( B~ tarafı 1 .,şv 

bir hale getirilmiş bt'e !~ 
destrover ve· ''mesi 1iiZ11"· 
1srer etmiş ve demi;ti: ~.; ~ 

"Bunu doğrudan doı!rtl ~ 
süratıe yapmak ıawndil'· ,1:t 
kil lngilterenin ilkbahard.~ sef' 
vazm yapılacak her ~url~çifl ~ 
re mukavemet etmesı ·~ \ ' 
m~ 1 limanlarının ve ~ ~~~ J, 
lannm serbest kalma~ .. 

Ro os ~om aısııdJ 
rJ~ 

Kııbiı'e, 1% ( A.A.) - ıugtl!ı . 
kuvveUen knrugAhmm teoll&i ,il 

10/11 Şubat geceal Ro-W' "~ 
bomba tuyyarelcri t.arafıJ\~11 til' fi 
şiddetle oombardıman edJlıfl1ş ~ 
nrruzlnr alt.aktan yapılını~tı1~ i 
za da bomb:ı.lar hruıgarlıırJJl (;I. 
blnalarmm arıuıuıa dUşmllşttu'· 1tt' 
loda bombalar ini§ meydallıııd"ıet fi 
duran Uç İtalyan tayynr.ıııint "' ;~ 
ı.nl~lli. B~ka yangınlar da çı~ / 
ve tnyyarelcrimtzden lklııl ııedt 
raJyöz ate§ine tutmu t~ 

ııanyadaki lngıllz el-;ıJ1ğınıD~t~ 
ta b1nılnlmnsma imk~ll ) fi 
,'ilnkü Romanya hUk~ın_:~~ 
nanyanm Almanlar ww~uif 
ıarckat Ussu olarak kuUııJP"' 
.mı k$lbul etmiştir." -A,;j' 
Dlplomıı.Uk muharrir, eutgf- t ~ 

Sovyetlor birliği arasında ını il' r,J 
tedilecck bir teda!W pakt tıJ:lf.~.-1 
hıgilterenin Buıgarletam lf' ~~ 
c ırnıl11 olduğu hakkındaki ~ 
iddlMuu teıwp etmekte vo sıı' 

9 
I 

l6 t~rlnisanlde So!yayı dY'-.. "
11 
~ 

nasıcd:ı. bu pakt hakkında ~,.ı~ 
Ullerde bulunduğu muhakJuık J ,, ~ 
aemekteclir. Sovyet d!ploınaJll~1~:.ıl" 
~ı var;Jyet Almanlara kıı.rJI ('r 1, 
cekleri mukavemette Bulgar ";,I 
dlm etmemek için mazeret 
şUplleainl uyandırmaktadır. /.~ 

Geçen ıonbaJıardn RomanY" ~ 
vanın llnyatt aahaaıca girer":,. ~ 
ı{artatıuım Yunanistan ve Tıi( J" 
sıkı bir doıUuk wıs etmekt• ~, /1 
at görmemesi bavaataya aığAr ,.1/' 
değildir. Bu suretle Bulgart.:Jt.'" 
zaafını da tevzin etml§ oıacııY~11 -1' 

Oeyll Ekaprea gazetesi tı!l ,ı1 
08.§lık altında n~rett.iğ! b1r f~ 
binlerce Alman aııkerlnln sı"11 ıf" 

····-' tettc Romanyndruı geçe '.t Bwc· 
na girdiğini teyit ediyor. ~ 

Deyll Elqıpresln Alman btl ~~ ~O 
cıuıunan mlihabtrt lngtllı • fi.O rt"' dl 
naaebet:erinin kcailınc .. ı uzert·ı~ 1, 
kaç saat geçtikten sonra dll!J ,;rJ! 
bllılemı &MI gi,} mmJo AJ!J)4tl ~ 
._.e erini bıımiJ bulunan zırbtı .ıl 
Romanysaan So'yaya akın "~ 
dir. Bunlaruı btrkaç gUn evvı J~ 
Jekt Bulgar eiçlllğtııdcn 1' , .. ıi ,o->' 
gtlmrük kontrolundan mual 1'1'. 
ııususı pasaporUe.r verUdı#1 şl'c.· ..J 
mcktediı. Pasaportlarda dlllÇ'Y f'/' 

ıan yazılı lae de bunınrm garf' ~ ı,1' 
smde muharebelere l§t1rak et!"~ " 
rllbeli bir bUcum kıtaama al'''" ıı ıı 
duklan nniafrlma.ktadlr. aoıı"1 f 
cuııı kıtaıan crlerillln erıer~li1 >"~ 
.1a yanı 23 ile 26 ya§ arnaındA ,.ı, ~ 
dan baokıı Romanyays gtrrıı •tJ "fi 
bir va~yette Macar bududu:ıll' ıı il 
hin klflhk b!r Alman ıruvv,,•iP' 
te.hşit edildiği söyleniyor. ~·,,-

Dn 'ly Milli dün Sofy:ıda \'I ~ 
':ılr haberden ba.hsetmekte-''t· &~ ' 
~ıı.berC' göre tneiltere A trrıtı~ ısr 
'ceri B•ılr,'nr hududunu 17prt• yıtı 
~irde Bull"nr IT'Una1rn1e )'<>t'BdlD 
':>om1)ardonan edilece~ııl 111111

1
,, 

qu),..::ır hUkfımetfne b;ldJrınf~t ıcıı•t'• 
Daily Mail'de rıkan b.,.,...,ıı /. 

11! dentlı'll~fnP aöre Pr>Ml'"\..ş (' 
,, 1 

"'anlsrm hrırPkM füı~ ,. "'ı tı 
1')n'r8 1ııl!fltere m .. um ..arcÇ.O 

k t~~ 
"N" Mi 'P"me'k•<ı ~f'>rb • ,. 
Oaily Telf"'Yrtınh f"'• ,,. 

anlar 8"11' .,ıo .. a + .. .,~" 
... lt~lr'!fı ortıı op •ıı 

'111,. kıo"' ~r>1"{Z Vf' k • 

rıln b•ın ı Almrınt,. 

dPter klcrlne · ret tm 
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' ' 1 Milli Piyangonun 7 

y u /U FJ Son ~:~·..::d:·:yoğl; Ş?~:.~~::!::~~::. : 
İ K A O A :~~:.~memurluğunda nikah. de ıo.ooo liralık bUyük ikramiyeıerdua, 

Tarihte Trablusgarp 
T rablusu idare eden zallm hüküm

darı ar ve Kanuni Süleymanı 
yardıma sevkeden sebepler 

Yazan : 

ıtısur c;oır 
ıskender F. Sertellı 

74-
lQ....~ker bu d~ğru söyIOyordu. 
tb,-,:ıadtkc;a, Sözler karşısında 
~ llel YusUf. kendi sırr:1 bir ke~ ka.zanılmnk istedi-
~~ "e adetad~ anlamış .ol"!· 
Vaı~~orı:ıu. alkerden mtı. 

~ir er Çok h 
~~ bö aris bir adamdı. 
!k. 1~etoe,l; · ~le bir fırsatın ele 
"'<ll'tıj 6ını d" .. 
~ut • eıı · uşunerek, en 
~ "R ışı~n:tçı bahisçileri bu 

'ı. e~ doları ~tti~iş.. ortaya v 1 bılet çıkarını§-
~ alker b. 
,t~tarak~denbire Yusufun e-

rııt~ eki. ne . . 
~cı. b.~ 'ıstıyorsan, yap. 
~r tt hll_tu.ru m. dedi. İşte iki 
g~ ~et ve~d~ kayda muallak 
1!ıiı Ralin rırn. Eğer yann 
~ l:lıucibi~~ırsen, mukavele. 
~lldarı b alacağın gilreş 
a:- tekıe <ı§ka sana bu bahsi 

tı "ereYinıi1en de beş bin do-

~ etro bu ~ t 
"-- e ect-k Sözleri Yusufa ter
vıı "'" • ... en ~1·1· 
C1ı.tı v11~k k • "ı ı dolanıvor ve 
lİ!tıcl~İlıe ~~ işte Yus~:-' ~se: parayı du. 
~ "tUtıı-~! l§, 7.Cngin olacaksın, 
d11~e~ 
~ kendini alamıyor-

tııaıı~. bu · .:'11 Söz ışi senede b~Ia-
balle llelti .. ~:rrrıek istemedi: 
de h bir 8<! le bir kere bana 
~eQı aarnlllı.ı net Verin de.. Ben 

. Yetırneğe çalışayım, 

Valker yemefi yanda bırak.. 
tı. 

Zat.en böyle binlerce dolar 
18.fı geçerken. kim yemek yiyor. 
du ki ... 

Gözleri birdenbire neşe ve &e· 

vinçle dumanlanan patronun 
yUzU de gülmeğe başladı .• 

c.ebinden kayda muallak er 
mak UT.ere. beş bin dolarlık bir 
çek yazdı. Çekin arkasmı Pet • 
roya ve Mis Nelsona imzalat· 
tı. 

Sonra ~erek Yusufa uzattı · 

- Al bakaJrm ... İşte dedi~r. 
oldu. Allah aşkına yarın gece 
yUzUmü kara çıkarma. Bütün 
bunların bir talih işi olduifu 
muhakkak ise de, kuvvet, unut
mrvalım ki, her şeyin fevkinde 
dir. 

Her ~v. yenilir.. Kuvvet ye. 
nilmez. Ve sen, ycnilmiyecek: ı. 
dar kuvvetli adamlardan biri
sin! 

Nelson da Valkere şu sözler
le yardım ederek: 

- Çok doğru söylüyorsunuz, 
Mister Valker! di::,·~.du. Harry 
~ıbi, kolay kolay sırtı yere gel • 
miyen bir pehlivanı paçavraya 
çevirmek su~tiyle yenen Yusuf 
pehlivan. eı!er Cak:. yenilet. .... -k 
olursa. ben bundan ~onra in. 
san kuvvetinin de iziı.fi bir kıy
meti oldu{hına hUkmedeceğin:. 

Mis Nelsonun sözleri Va1ke· 
rin hoşuna gitti: 

- Haydi şimdi yemeklerimiı.i 
yiyelim .• Vakit l. epeyce geç 

D 1 
o!du. Henimiz. yorgun ve uvku. .... ~r suz kaldık. 

'\ı Yusufun önüne bir kaç por. 
~ llıekt siyon bir arada pişirilmiş gii7,el 

epleri voleybol bir et kız.ırtması ırelmişti. 
l(~ rtlaçları Yusuf artık etrafına bakr.· 
~ ıtıeltt yor ve: 
-.ııı olan epterı arasmda - Sizin çene yan§tınna~a 
1~%ıonu Voleybol maç: vaktinlz varsa. durmayın konu 
, Cu11n~ı-.... •• 2talkevi salonunda şun! 
"~ıııı'<ll ıJiin'-1.('· Diyerek yemeğini yiyordu. 
, '~ ~hı İci açını hnkem Sami Valker bir ka<; lokma yedik • 
~:S. l' ~~ıın%~inde Kandilli ve ten sonra, heyecandan tıkanmış 

~"~.ıs_ .. Yapmışlar, 15- olacak ki, fazla yemek yive. 
""'\ili' 10 Kandillilet" ka- medi. Meyvaya sa'nldı. Ve bi-

ttıı. ~1 • ....,;;.. ~1 '4l1>r ll:tlııaba.ka raz sonra. gnrsonu '.<"'fı'rnnu\: 
~reli ~ğı 1~a da Cumhuri- - Bu hesap ben:miiir, d"'rli, 

t, 2, 15-3 yen- misafirlerim istediklerini viyip 
~ ı ......__ içsirler. 

"tteJt l ~ Ve Yusufa dönerek özür di 
18eleri futbol ledikten sonra: 

~r~"~ t'tlaçlan - Bana müs:ı:ıd~ cdinı~ .. G1. 
~~ lis~ıt' . dip yatacağım, dedi. Size de ye. 
~~ ıı.Jatııı 11 arasındaki futbol mekten sonra her.len yatıp • 
·~ lıla{' lfevaın a da. dün Şeref sta. yumak ve dinlenmek tavsiyP c

ııı t 
1tıı 'I'icar ~ılıni§tir. Günün derim. 

~~la.rı c - Erkek mu· 
~ k·rı~,e kaırıı~ Y

1 
apıntşlnr v(> O-O 

~iti llıUsab ş ardır. 
~ " ~ı:ı. ,:~ayı Işık - Şişli 

it. 111 l.'lltınıı r ve neticede I· 
3-2 galip gel-

~ 
~}~.- h "t eb}iğ 
~d.ı.ıı hr 
~"'Ilı •lgc 1 . 

'l, 2 \ol yhol ajan. 
~ ~t 1941 ta 

r,ı "'ili ltıubu tihinde Gaıatasa· 
~ı~ ~~~hoı lll Salonunda ynpıla

~ray açları: 
' ~fltegOti- Vt'fa saat ı t 30 
l~~ ~ı Ç(l ca/· Beşiktaş (B) '

lııı: ICııtt. .. ı 15.15 (Birinci ka· 
"lCI it .... tış F 

atogori;:- cneryılm\lz 

~ ~~b o şusu 
1 ~~ L"-11(1\\iıJ 

1>::ıııı "Olllltıu den : 
~ ~lik lt~~ tertip ettiği 

'1ıll'a u.~·apı~u 16. 2. 41 
Ilı~ ~ etrıııelı: tır. 
~~~ !tadar e'8~iy_cnlerin söy-
~. lllUra V1nıiz idare me· 
~~ caat etmeleri l&-

"· aıaruara 
lllÜkflfat verile-

~'~ı.. 
Itır~"' S. l 
~ ('..._ l» 

•oı ~ cnıurluğundruı: 
~, '3oıay 

~ vt. "" ı 4'htı hacze ... ., 8lıı alınıp 

t .ltaty0ıa e karar v rılen 
~ "'ıtıı'... 8ob;ı., ~ l!a.ı:ıdalyn, gardi 

~ ''lla &lıre gaı ve sair eşya . 
~l '<>1tahncıatı1<> Caıata K11ptan 

"-· ~llıe 7 nay11ı hı<ncdc 
tlatı ınuıuıdlt Perşembe 

;l~ onbıre 
~nın!:'tı kadar ..ıatıln 
bııın:ıatlı kıYın Ucrtnın yUz 

"• llltıllad ğı takdirde 18/2/ 
"l'ıu aaa, lf Salı gUnU ayni 
"' teıı-. tte satılacaktır 

-ı;,-e v 
tlııı.ıı • ~ e lhaıe pullan 

~11.ııcı a l!ıa?ftınat aı. 
~e b~ bulunacak 

l1arı il4rı olunur. 
(84903) 

Vapur iskeleye yanaşu·kcn içi
min ncı acı burkulduğunu hisset· 
tim. nht.unda yolculnrmı bckliycn 
şu knlabalık ir,indc benim için çar. 
pan bir tek kalp bile yoktu. 

Bütün, yegiı.nc tesellim on sı>ııe
dlr bnsretinJ çektiğim vatanımn 
kavuşmaktan ibaretti.. Ben de is
temez miydim, beni burada karşı
lıyan bir kardeşimle, annem ba 
bam, hiç değilse blr nişanlım, sev
gilim olsun?. Fakat nerede? 

Vapur yano.ııtı. H eyecanla, se. 
vinçle karşılıyanlnr nrasmn kan· 
uan mesut yolculnrla birliktr> ben 
de indim. 
Dalgın dalgın gidi~ ordum.. Ha· 

linden şoför olduğu anlaşılan ki· 
bar tav rh bir adam yanıma yak. 
laşt.J. Şapkasını çıkardı: 

- Bay Yesari sizsiniz değil mi 
efendim. 

- EveL. dedim. 
- Lötfen otomobile kadar te~ 

rif eder misiniz?. 
Bu davetten bir şey anlamamak· 

la beraber takin ettim .. 

Otomobilde oldukça yaşlı bir ka
dın ile f evkalAde gil:ı:el bir genç 
kadın vardı .. 

İhtiynr kadın: 
- Yesari Bey oğlum sizsiniz 

değil mi, dedi.. Yunani!!tan yohıy· 
la Amerikadan geliyorsunuz. Tel
grafmızt aldık.. Memnun olduk .. 
Buyurun otomobHe •. 

Ve yanındaki nefis genç kadt;011 
işaret ederek: 

- Size mUstakbel karınız Cavi
dn.nı takdim edeyim .. 

Dedi.. 
Bilmem neden hlldiselerin sey· 

rlne kapılmış otomomile girmiş
tim. Belki de beni çeken bayan 
Cavidanm mukavemet edilmez gü· 
zelliğt idi. 

Otomobilde yolculuk hakkında 
ba'9'8J mevzula.rdaıı kaıuıpk .. 

olrln1 k&zaılanlarıla.n 116383 ııuma. 

Ostteğmen Semuh Kiranbay i. ralı bileti.il ldt' parçası Sökedo naı•.anu 
le Melahat Türkay, mfihendis • Em.m (,,.'1ba ve bakkal Salp Beşt:ıcı

H. Hüsnü Ozcanar ile Cemile l Jedlr. Dlter parçası 1znıirde Samar 
özcanar, öğretmen Pertev Çav· takeleatnde 8 numarada Aktar Ş&rlc 
darla Seher SezcU, Şehir tıyat Senttedir. 

:osundıı artist :vI. IUı..ı.i I~ .... :ı....:. li'tne ıo.ooo liraJ.ık b"""'" . 
ıle Benıhi Kasmazcıyan. · -v .... ikramiye 

lerdeıı tı.lrtnl kazanan 198.~ ııuma 

-2-

İnhisar memuru A. Kemaled. ralı tıileUn blr par,..ı-.ı Den~ Merkez 
din Ban: .• ...l ile Yadiga:-, tilCMr ıııuıtahanuJ eczacw Huan EtkWerde 
Heram Hovnan ile Keharik aıger parçam KıırabUk demir ve Qellk 
na, işçi Mustafa E~i ile Hati· tabrtkasmda Halil Canlı " 13 arka. 
ce, Terzi Ko<;o Duruer ile Ele- Jl!§DldAdır. 

Hazreti ömer, dört bin ls!am 
askerı ile Mıstr üzerine yüıiir. 
ken, ZUbcyir de on ikı bin ışı 
ile imdadına koşmuştu. Bu kuv. 
vet. Romalılar tarafmdan tayin 
edilmiş olan vali Makoks ile bir 
rnüsaleha aktederek lslam hfı
idmiyetini Afrikaya ravdı ve 
harp Trab!u~arbe kadar uza
tıldı. ·.rrahlusgarp bir ay mu. 

ni Andonyadu. 

Terzi Kirkcr He =anıhi Çilin. 
gir '),, yollama hareket mem. 
n.ı H. Fehmi Öz.bekte F. Saıı· 
ha, SP.V- : Havdaı Yerşen iL 
Saide. İbrahim Erdurn.• ile A-· 
c:ıe GUnal, balıkçı M. Se18.had.;'. 
ile Eraso, d::::1irci S. Salih Ça. 
mıırlu ile Sllfl!' "'t Samur. vazıcı 
Nikola ile Magdoburi Sotiriy9.ti. 
berter M. Bahaettin Kü~Ul< ile 
Hatice Batmaz, sara<; M. Sıd. 
dık Küdar ile Sıdıka ÖrücU. ka 
tip Rafael Takas ile Zahifa Na
mer, kunduracı Andon ile Anna 
Pa pada:pulos, 

Sular idaresinde memur ~evki 
Aka.im ile Scvasti Dam~viç. 
bakkal Kirkor Öksiizv'an ile 
Zabel Güraslan. borucu Kadir 
Genç ile Mürvet Korkmaz.. mo 
töreli H . Cemalettin ile Neziht> 
Doğaner, mühendis H. Müeyyet 
Berdanla Türkan. boyacı Ah. 
met Dipsiz ile Elif Şenviiz. e. 
lektrikçj Rodion ile F. Pakiu> 
Şahin. sobacı Kirkor ile Arak
si Dokumacı, bakkal Ali Kıra! 
ile Zehra Atalav. mühendis An· 
tuvan Zohrapla- Veyin Kırnuz. 
renGber Nazmi ile Mahmure 
Koca Kasao, 

Hurdacı Gor.aros Emüyan ile 
Angeliki Şener, arabacı Mua.m. 
mer Özkuşçu ile Hayriye Çchli. 
Nurettin Ta~l ile namdive Bel 
lcr. işçi Şahin ile Fü:ııa {~rk. 
mez. bakkııl Mim Koı:ıimidia ile 
Vasiliki Bazlama, marang-oz 
Yunus Yavuz ile Hatice Kor
kut, demirci Der.ri§ Pal:ı !le 
Makbule Korkut, terzi Çiçen 
lllfa:Yan ile Margerit Macaro, 

Hurdacı Aran Çipnıt ile Ro· 
z.a Habib. tücrar Nivazi Ulu. 
türk ile Servet ÖzaGikel, gar. 
son Abraham ile Ana'1•yt- Yedi 
kardeş O., terzi Emilios ile A· 
nastasiya Öz.bursak, memur Nec 
mettin Ergezer ile 1<"'. Nez'1hat 
Otel sahibi Yusuf Hasanbev ile 
Bedihe Yaraşan, amele Hüseyin 
Ifasap ile Nuriye Şişman. gaze· 
te bavii M. Emin Çıltek Pınar 
ile Naciye. 

Otomobilimiz blrnz sonra Şlşlid~ 
blr ııpartuna.nm önünde durdu. 
Ben b.r otelin fakır odasında kim
sesiz kalacağmıı zanoderken mil
kcllef bir apartımana kabul <'dili· 
yordum. 

Bunlar kimdi? .•. Boni neden yan 
lnrına alm·şJardı, bir tUrlü anlıyn
mıyordum. İhtiyar kadın güzel 
Cnvidandan bahsederken: ":\iils· 
takbel karın .. dcmi.sti .. Benim Ca
vldan hanımla bir ahp vereceğim 
yoktu kı .. Fakat o gece işin biltün 
sırrını öğr(>ndım.. !htiyn.r ltndın 
biraz fazla geveze olduğu için im
dadıma yeti.']iyordu.. Eve gittik· 
ten hemen b;raz sonra teyzelik 
vazifesini yapmak ister gibi beni 
aldı hir köşeye çekti, dolaptan hir 
takım kağıtlar c:ıkal"dl: 

- Balı. evlad:n1 Yesari Bey, de
di .• Bu kflğıtl:ır kızım Cavıdanm 
babasının vnsiyetnruneslctir. Şimdi 
gelin beraber okuyalım da sız de 
vaziyetinizi b lin .• 

Ve birlikte okuduk: Bu vasiyet· 
namede Cavidanm babam Macit 
Bey kızının, süt ağabeysinin oğlu 
"Yesari Glindüz'' ile evlenmesini 
istiyordu. Babasını çok eeven Ca
vidan ihtiyarın ölilm halindeki bu 
isteğini reddetmcıni1' ve Amerika
da tahsilde bulunan Yesari Glin· 
düze bir telgraf çekerek vaziyeti 
bildimı.iştl. Filhakika Ye.sari Giln
düzü C:ı.vida:ı hiç; görmemişti ama 
ihtiyar teyze onu çok iyi tan·dığı· 
w, fevkaliide bir çocuk olduğunu 
söylem •şli. 

Burada Yes:ırinin anlamadığı bir 
nokta vardı. Filhakika Yesari ken
disi fili amn, ne gündüzlüğü vardı, 
ne de Cavidanm süt ağo.beysinin 
oğlu idi 

Mnamafih Yesari hiç değilse 
muvakkat bir zaman için bu komt>
diyn içinde kalma.k.ta tereddüt et· 
m.edi. 

Of#cr J0.000 liralık bliytık ikram'· 
ve1ı kazanan 24027!1 numaralı bile• 
Aııkarada Hacı Bayram Saynntaş 80 

ıtağmda Bayan Sa.adet Blrkandadrr 

:ı.uoo ııra.uK ıJu.uwye KttLlfnıt• hasaf'.adan sonra zaptedildi. 
Trablusgarb, daima dahili k· 

rışıkhklarla çalkanan tsıam ha. 
kimiveti devrinde bir çok elle
re geçti. Yerliler. hükumetin 
zayıfladığını görünce isyan e
dettk kapılarını kaj.Jıvorlar, 
kuvvetli bir devlet çıktı mı, mec 
burea ona tabi oluvorlardı. 

"uıo:.ı nunıarau bUeun t>ır pa.rı;aıs. 

dw ha.n.ı.,yeuc J.lUuBar.ı.ar oda.cıııı Huae 

) ın ile ~ Zehra .l!:rkanaadır. 

Uığer parçaaı Develi kazaamaa eo. 
.or Mustatadııwr. 

6.000 ilralık mramlyclerden d.Jğerin. 
.<azanan 21499 numaralı biletin bu 
aıarÇ&111 eeoeuoereket AptaJpınar ıro 

yünde Mclunet Ozdemlr ve Menmet 
._;ıttçidedir. Diğer parço.aı tae lat&ı.ı 
oulda Aya.ıopap.da mezarlık sokağuı 

da slltçU Mehmet Toptandadu. 

5.000 lira kaza.nan 23946 numaraı. 
oiletın bir parçası EIAzığda faoçı 

Artın örs ve ,erikJ Osmandadır. Dl. 
ğer parc;aaı Ankarada Y enituran ma 
lıallıı4inde Sayım Sokakta Çubuk be 

ledlye tahsildarı K4zun Aydın ve 
Mehmet GUrokandadır. 

Bir aralık bu mUnbit toprak. 
lara H.lnırıilrreşit hakim oldu. 
Deniz tarafını surlarla tahkin . 
ederek müdafaa kabilivctinl bir 
kat daha kuvvetlendirdi. Fakat 
buradaki Berberiler, Hanınür. 
reşidin de valisine isyan etti:er, 
yabancrlan kovr...ak istediler. 

İsyanı teskine memur edilen 
Beni Ağleb, vazifesini muv: :
fakryetle vaptr. Fakat kendi a
dına bir hükfune' tesisini de 
unutmadı. 

Beni Ağleb hükumeti seneler. 
5.ooo Lıra ık.ramiye kazanan 14wıı ce hüküm sürdü. Y-:ır o.. Sar. 

aumaralı bıleUn tı.lr p&rça.ın El!Uığda dtınya, Sicilyayı bir çok d.-a -
ooledlyc çopçllaU lsmall ve HU.seyiıı tar zaptederek ltalv:ıva hücum 
ile Mu§lu bakkal AlidedJr. ettiler. Papa dördüncü Lcoıı, 
oıger parçnsı Ankara.da radyo tek son bir müdafaa tedbiri olmak 

oısiyem Salim Meryelided.lr. Uzere Vatikaı.ın etrafın. surlaı-
2.000 Ura kaz.anan '489 numaralı la çevirtti. 

oılotiı:ı bir parçaaı Erziııcanda Na.zı.m. li- * • 
da. diger parçası Haliç I<'encrde CebeJ Beni Ubeyde devleti zamanına 
:ıokak Lfunbo oğlu Andlryadadır. da Trablusgarp müthiş bir taz. 

2.000 lira kazanan 80576 numaralı yik içinde idi. Bu devletin son 
biletin bir parçam tstanbulda Kadlkö senelerinde hükUmdnrların i . 
yUnda Kıışdillnde Bayan Sabiha Gö tibdadı, halkı tahammill edil-
rende, diğer parÇ8.8ı ElnZ"ığda Hava mez bir şerait içinde yaı:ıatıyor
d!a Hiz.arı.:ı ve Hoşlu bakkal Mustafa. du. Üstüne kıtlık başlanmıtı . 
tadır Bunu gözden kaçırmıyan 

.. o~o lira kazanan 224!166 numaralı ı Trablus~arbe hakim olmavı ....sır 
bll:·t Erzurumlu Muammerdedlr. 'ı lardnnb...ri be.t:l:. "n Sicilvahlar, 

Teşekkür 

ıı~ı zamanda. bir çok defo A. 
rahlardan uğradıkları ma~lubi. 
yetin acısını <;ıkarmak için do
r.anır.;. larını Trab"ısg-arp s..ı-

Pek genç ya§ta vefat eden oıtıun !arı önüne önderdiler. 
tstanbul ~ahkhancst kabzımallam:darı Şeh! üç Jriinlük bir müdafaa. 
tbnıhlm Çlftyıldızm cenaze merası dan sonra zaptedildi. Sicilyalı. 
minde arkc.daş ve dosUan tarafında!: 

ı;ö!tenlen alAkaya ayn ayn teşekkU• 
etmemize tccsııUrUmUz mani olduğun 

lar, Trab1us~arp aha.ı ini· 
tazyik ve tahakküme tahammül 
edemiyen bir millet olduklar:m 
bildikleri i~in halka: elan gar.etenlzin tavassutunu dilerl7. 

- İstediğinizi vali tayin e
Fatma ~'irhıJdıı diniz. de'iile'". İntihan edilen Ya· 

BiR BU ZEYiŞi · 1 
- Meğerse benı ınükPmmeı bır 

:nacera bekliyormuş .. 
Dedi, ve va:r.lyeti ıdare mmeğe 

karar vererek kendini h:ıdıııelcr.n 
seyrinl" t.erket ti .. 

Teyze hanımdan füzumlu talima
tı a.Irp 8alona geçince mUstaltbPl 
kansı Caviılan ile karşılaştı. Cavi 
dan h enüz p k samimi olamıyor
du. Ne-tice seyahatten bahs" meğe 
başladılar .. Fakat Yesari bu ko
medinin uzun mliddet devam ct
miyeceğini hissettiği için bir a.n 
evvel hakikati söylemek icin ıoöze 
r.ö,·Je başladı: 

- Cavdan hanrm, dedi.. Bilmem 
sorab lir mi)im. Hiç yüzlinü gör
ınediğinb: tabiatını b;lmediğiniz 
h rerkekle nıusıl e\•lenmoğl" knrar 
veroiniz?. 

- &bamın son arzusunu yeri
ne getinnekl'ğim fuımdı. 

Yeı1ari vaziyi idare etmek için: 

- Zavallı amcacığım .. C'-0k muh 
terem adamdı. 

Diye içini çekti. Fakat gamlı b•r 
hava yaratman:n kendi aleyhine 
olacağrnı takdir ederek mevzııu de
ğiştirdi. 

- Karşınıza yüzüne ba'.ulmaz, 
~akııt. salak bir adam çtkmMm
dıı.n korkmadınız mı? 

- Korktum.. ÇiinkU resmınız 
yalnız yilzünüzün hatlarını gösteri
yordu.. Hem o da pek silik bir 
şeydi.. Onun için çnk korktum .. 

- A<".aba bu korkunuz hAlA de· 
vam ediyor mu? 

Cavidanm ytizü pembeleşti, ha. 
fifçe: 

- Korkulanm-n tamamen geç
miş olduğuna çok memnunum .. 

Dedi. 
O gcco hadisesiz geçti .• .._,.alnız 

Yesari yatak odasına çekilirken 
Cavidan i~eri}·e girdi, elinde bir 

rnCktupla tııı de ıu.ım vaıdı. 
- Bakın. dedi. Haklı değıl mi· 

~im .. Bu rl's m t)anu fazla bir SC'\ 

ifadt> eder miydi?. -
Y~. Yl"sari GünJi:zün resmi

ne bn.ktı. Bu adam hakikııtc>n kPn 
disinc ben?Jyordu .. Bu kndar tesa
düfe Ş'!Stl \'<.': 

- Te\'(~kkelı ınsaıılar daının c;lft 
varntıltr de>mr>zlcrır.lı .. 

Diye kC'ndi ltencıuıe so~ lC'Ldı. 
Eı·tesi gün Cadrtrn ile biraz 1n. 

h-ı saminıilcı;mişleı .ı. CnviJıın o 
gPcc rnüstakb 1 kocusmn b.raz ol· 
sun durlııklnnnı uıttırmakta bir 
mahzur görmedi .. 

İşler ı.ıuhakkak ki bü)iik biı EU

rallc i!Prliyecektl, fakat ertcsı ... iin 
kü aksi Mdisf' olmasaydı .. 

Evet ertrsi giinü çok nk!ii bir 
hiı.disr zuhur etti .. 

Yesari henliz kalkm·ş giyinnu~ 
ti.. "Sabah şerliler hayırlar ol. 
sun .. derneğe gelmiş olan Cavidan 
ile göriişiivordu.. Bu !!Irada knpı 
acı acı çalındı.. Y <'Sarinin \'ulak 
odası ant rC'ye bitiş'k old·ığu ic;ııı 

Ca,·idn.n kapıyı açtı. Bir i~ı sanı~ r 
sonra Yesari antrede geçen su mü· 
nakncıayı duvdu. Bir erkek sNıi: 

- Nasıl tannnıı.dm·z Cnvidnıı 
hanım , diyordu. Bc>n YE-sari Gün
düz .• Koca amcanın oğlu.. Yuna· 
ni.stan ~·oluvln Anıer kadnn geli. 
yorum .. Pir<'drn ,·apuru kaGıı clını. 
Trenle geldim .. 

Su sözlere Cavidnnm: 
- Na.•nl olur? 
Suali kan~ıyordu. 

Yesari işin sarpa sardıgını anla· 
ymca kendisini üç metre yiiksck
ten sokağa at-p kaçmaktan baska 
çare bulamadı .. Tenhaca sokaklar· 
dan koşarak kaçarken Ca \'İda nın 
np:ı.rtunanm ilk katında oturmm 
olduğuna şükrediyordu. 

Ocmll Ncjat 

liye hürmet ve rıayet ettiler. 
S!cilvahlar. Tr -'-!usgar l 

sene 'bu şeı<iJc>, orada bırnktrk 
ları bir miktar muhafız ile id 
re ettiler. 

Trabluslular, bu yabancıl ... 
fazla tahamm .. t ed 0 mediler. Bir 
~eC'e muhafızlan denize ~öke
rek tekrar istlklcillerini ellerin 
aldılar. 

EyyObi devletini., kumandan 
Kara kıs, bir rok verlerle bera 
ber Trablus~arbi de fethettiği 
vakit. kendisini dev aynasında 
gördü: 

- Niçin bir kumandan ola 
rak kalaVTm. niverek bükü 
darlııbm ilan etti. 

Beni Hnfes lı"'·f·~eti. bu ha 
ris ve kurnaz olduPıı kadar d 
zalim olan adamı ortn.:ln k 
drrrrıak için üzerine ordular sev. 
ketti. 

Beni Hnfes ordusu, Trablı;.. 
önlerinde h"rbedecek bir kU\-vet 
beklerken. Trablus-arn kapılan 
nrıtrh ve "btı\.-uı-' ... dediler. Fa.. 
kat bu, ''Knrakış,. m mUtbiet 
bir oyunu idi. Bir gece verilen 
hnskın. Beni Hafes ordlb...u.ll 
tamamiyle mahvetti. 

Hülfümdar Ynk .. p. mrlu :..:r 
intikam nldı. Karakıflm ailesi· 
nin bulundufrtı Gabs'a hl: ......ı 
ederek şehri haratiye çevirdi ve 
Kara.kışın ailesi efradını esir 
etti. 
Karakış bir çok entrikaJar 

çevirdi. AiIC'si iade edilmek şal"" 
tiyle teslim olacağını bildirdi. 
Sonra sözUnden caydı. Trablu • 
sa ikinci defa hakim oldu. Tek. 
rar uzakla~tmldı. F"ll<at haris 
kamandan Ü"Üncü defa Trab
lus"'B.rbe hakim olma yollar .. :ıı 
buldu. Yalnız çok sUrmedeı tek 
rar cöllerc dU~tü ve kenditdnı 
kovalavan Yahya, oğlu ile be
raber yakalıvarilk idam etti. 

1(. "' * 
"'fnblusg: uzun kanlı 

mUcadelelerclen sonra hiC' kan 
dökmeden lsnanvollara teslim 
o!du. Bu tarihte Trablus'!arı. 
akın durmıva bac:!amıştı Halk 
harnten nafrc• ediyor, • ...;n ... ir 
sulh ve sUkfın içir..:~ ~'1UiıY··- _ 
du. 

B:.nu f1•'""~ hi' · t .. ;>anyollnr, 
bir gece domıl'!malari,,le şehre 
vaıdac-tıhr ve · .min burnu 
ka"lamadan şehir zaptedildi. 

İ"'panvol ndan kaçıp 
kurtul<ı"ilen!"r, ve,.. ne ça;. n 
~ .. l'"ıbııla ca'1 , !.: •. ...:.tn buldular. 
Hem de Osrrıa11'1 :ıdişahından 
·2 .. tiım isti•·r~Jardı. 

Trablu. g-arnhların İstanbu..
~elıc:1eri. bir havli enteresan • 
du. &yoz maşlahlara sanlmış 
olarak şehre ~elmişlerdi. Fakat 
dıl bilme likl 0 ri İ<'İn konuşamı· 
vorlardı. 

ı--;n nihavet Murad Ağa ndm· 
da bir arab"a ı-.ilir adam buldu. 
!ar ve ~ .. ıt "n 8-Uleymana dert. 
!(>ri•ıi anlattılar. 
~ultnn $ilevman Trablus~arp 

blarm dertlerini dinledikten 
~onra: 

- S•.,.n Yardımı kabul ediyo· 
ı·n"". '1urad A;-rn•ı da vn.li ta-
v:n cdi ·nrum. dedi. N. A. 

Orii•u"ı 1mzı: 
o~man7ı ,1 ı·rirır1e Trahfosmı7'1' 

111~ma ve fıyatro.ar 

1111111111 

ı:ıu::!lil Sehır Tiyatrnsu 
1 Pprbası Unıru IU:illlJilÔ 

kşam ~o.so · ... : 
Emiiia Galotti 

:,. . ~ 
lı;tlklal c lıllk"lı "'' medl ın,.nııoda 

\1 s.1111 •o ~o da: 

Kiralık Odalar 
fl,.ı ı;un ı..'11ıt>1IP çor.tık t.f'msllleıt 

lçın bllrl \'t'rlll.r 

---o- -
Rasit Rıza T iyatrnsu 
1 ı Ş.ıbat Cum Uoı'.ırköy C\Ul~yadi 

sloem smda. İki ft•"Jısll blrdon, O GE· 
CK l'l~f':ı. (8) Por;lr. 

(na,\' \tındı) l\omedl {l) pt>rde 

-Of----

'Jeyoğlu Halil Sineması 
B;ıı;:-Un nı'ltine 1 l d<"~ GC<ı<> ı' ete. ı 

'llm. 1 - t'ç \hf::ı rı vu-:ııu: nır.-
ç~ 2 - "'•nı:hny l 'UJUlor. 
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r&;ıanbuı Levaz ım amıriığmden verı ien ı 1- narıcı askeri kıtaau uan ıarı . 
Beher kilosuna tahmtn cdılen fiyatı 6 kuruş :!~ santim olan 3 000 too 

ıı.rpa pazarlıkla aatıu aJmacaktır. Yllzer tonda.o llfllf;ı oımaına'' IU<.re ayn 
ayn taliplere de ihale cdllebıUr. Dokllm tw.Unde Ankara Hı ctv r ıataay(>tt. 

lıırda teallm alınır. HepsinJn kat'l temınau 21.200 Ur.ı. JOO ton için 938 ı .. 3 • 

drr. Evaat ve oartnamw.sl 960 kuruşa kornısyondan wınır. ratıpl<·rln ı;er (;IİD 

Ankara Lv. tunırl~ aatın alma kom18yonuna geln1eıcrı ( ı il>) (77 ı 1 

4- + .\-
&?h1;1r kJloır.ına 3S kunııı t.ahmln cdih:n ı~o tun ı •ıı ctı l!ıı.!ı9H ç.ır· 

Mrnba g{lnU saat 10 da <"'.an:ı.kkoled' askeri s:ıtın almn lconıl yonı,ıocıa pa 
7.ıırlıkla satın nlrnac::ı.ktır. Tutan 4&,ıoo llııı, tık tı:mln:ıtı ;ıı 12 lırn i.>l. .ku. 
ru,tur. ~:ırtnamrsl komisyonda gorll!Ur. Tallpleı in lxllı v:ü ıtl<' komlsyonn 

ımrl<'r1. IC\!!3ı 

~ 1ı< o\• 

Bch~rıne ıs~ lira tahmin edilen 40C ad<'t çit: atlı n klh"< r:ıı.ı 1111 ı>.ı.za"' 

ı, a e.ı<slltmey<' konmuştur. Ihalr>si 1(112 941 C'umsrt:.'n günu t 16 t 17 
mlr Lv. Amirli~ f:..Alın alma komlııyonuuc:~ l ıpılııC'aktır licps.nin l dı.nıı 
tutan 74,000 lira kati ll:mlnııu 99:JO lıradır. Şartna"l' ııı ;. •ır.ı yonda ı;ö"1ilü~ 

Tulıplt'rin bt-111 \'&.kitte kom syorıfl g"lmt'lt'rl. ı<•'Vi 1oı;ı) 

lf ~ 4· 

:roo ton ÇU\'nllı arpa raz.arlıkl'l. satın nlın-ı ttktır 1 ı mn tx: (' ı 'i Oııc 
!ıra kaU t.emlnntı 5624 liradır. !halesi 28 2ı1!4l <:.ım ı el. lı s at 15 Clt' Yoz 
gatta aakerl satın alma komlsyonundıt yapılac~ktıı ı .ıı plerın oı Ilı v ıklt •t 

komtııyona gelmekrl. ı ı O" ı ı Oi3 7 1 

~ "J. "" 
Atf&ğıda yazılı m va(lm pazarlıkla ekslltme~ı 1111.aı r ııı ı:.ı ~ ki.tlı ı;:-un v< 

saatlerde Çanakkal<'de aııker1 ııatm alma komlı;yonunu. 'apıl ı.,akur. ralıµ. 

!erin belll \'ıı.kltte komisyona gelmeler- şartnıımelt r: 1-om ı y ında gort:!Ur 

CINst 

\Jn. 
Un. 
Beyaz pe)'llır. 
BenEin. 

M lktr.u , 

Kilo 

l00,000 
100,000 

5000 
5,000 

Bidon. 250 : 500 kiloluk. 

r utl\n 

IJra 

20.000 
20.000 

3,000 
1.930 

Ii!! adet. 

f('ntlııntı 

U m 

3000 

3000 
450 
2ı:9, o 

l h:ılt• ı:üıı \C ııaatl. 

.:~ 1 90 

17 .... 

17 •• .. 
21 • •. 

1933 

16,30 
11 

16 

ıo 

15 

10651 

MWbakdan (Sadi All Ef. ve bomşireııl Hanifo H lYrilnı l".a Haıııın) \ak 

fmm m Ut:evelllsl Mehmet AU'nln aenelerdenbcri mUtcvellil!k 'ıız•fes:ni yap· 
ma.muı ve adreıılnin dtı idarece l'llf!Çhul bulunınaBI htlW'bile ıuıulen iki def'a 
yapılan mıi.halll tebligat \'e ihtarata rağmen \'azifes! ba.şınıı v. lmE"dı~ı <'J· 
hetle mUtevelllllkten azlcdıldlği filncn tebliğ ounur. t 10;2, 

latanbul Hava MıntakaDepo Amirliğinden : 

l - BilyUkdcrede yaptınlacak bE:ton iskele ln~aatı i§l açı~ ckslltnıeye 
koıunuıtur. 

2 - Açık eksiltme 25/2/9U Sah g{lnU uat 14 de BUyUkdere Ha\'t\~'01· 
lan blnuuıda toplanacak hava satın alma komlayonunda yapılacaktır. 

S - lstcklllerin bu ~ alt keşll~rle kroki \ "!? şartnameyi gornıek ü.t.ere 
her gUn Ye.şUköy hav& mmtaka depo Amirliğine ve mUrutklU!aya gireceklerin 
t(S89) liradan ibaret muvakkat tcmlnaUarmı Bakırköy mal mUdllrlUğUne 
yat.µması ve makbuz ve Teaikalarilc birlikte me.zkiır ~-uncıe vt' belli yerde 
toplanacak olan komisyona milracaaUan. (1075) 

ZAYi 
.Malatya aııkerlllt §Ubeainden aldı· 

tun ukerUl< tezkerem! zayi l!ttim 

Yenisini alacağımdan eskisinin hlikmn 

Yoktur. 

F 

Kıafükpazar: \ ela Türb6 kll~raı 

i ntı.nJ&nMla 313 c!oJumlu Uacl 
(3i906) 

~ tıeklmJ 

Ahmet Akkoyunh 
l'aUlm. Tallmhan• Palu No • 
Paardaıı aıuda bergurı aııt ı~ 

te1I IKWIN ~lefntt •nl?? 
................. ,ı 

Beyotlu t 'tbneii :-ıtılh ffııkul• Hl • 
kimliğinden : 

9U/100\ 

• Jsıanbul Tramvay ıııtetmcsi umum 
nıUdllrlUğU vekıll taralmdan I<"atih 
Fcvzlpaşa cadde.strıdc ş~vketl:><'!y A· ı 
partman 4 numaraııa nıuk1m Beh~· t 
Bahaettln ogıu aleyhine ~ılan ı~ lira 
alacak davumın muhakenıestnde da· 
vA edilene gönderilen da vctıyc bllA 
tebliğ iade edllnıı, oıuugundan lt> gün 
mUddeUe llAncn tct>lıgat icrıunnıt ka 
rar wrilnıf~ Vf' n•tthRkt'nıe ı;UnU olan 
S/3/0U ıuat 11,80 dR mahkt'meye 
gelıne"'i ı;eya bir vekıl ı;ondcnnesı 

aksi takdirde nmhakemeniD gıyabm 
da yapılnca(;ı davetiye makamına ka. 
ln1 olmak Uzer~ ilAn olunur. (84902) 

,---, •ur•.•,•.,•b-"•u·auı-·a·r·ıy•et t 0 
• -

ZıRAAT BANK ASI 
Kunııu~ tarıtıı. J88~. - :x-rma)esı: 100.000.000 Turk Lıra ı 

~ube \'C A1ans adedı: 265. 
lırnı vt .ııcarı lıe? '1f'tJt banka muamelelerı. 

ı •.uıı bl rll.ttrenlPre tM.~ lira lkl'BmlyB \'t'riyor 

Ol iW' eıull\8810.la l\UWOarBll VC I00&11ilZ tasarrut betıapl11..,nd8 eli (lZ 

\fi lfr •ı<ı .,uıunıınınr" ııeıı ,·•lf' " ..ıeın çekilecek kur'a ile ıış:ı.Stıctak• 
oııuıa ~oro ı trlllnıy,_. dR~tılaCPl:ur. 

tQ 

...... ı ,04Kl lıralık 1,001' lınt 

500 ;:.ooo .. 
t.;o 
100 

.. ı.ooo • 
4.04.KI -

ı IHJ a{lect 50 lirıtJ ık a.{)()(i tıra 

120 4A 4.SOtı ., 
Jt)(I s.:mo ~ 

UlKKA ı : tle>!aplıırmo;ıkJ paralar ntı tıeu .. ıçtnde liO Uradao t..jll~ · 

l;.ı:mıyc:ueı" ıı~ram.ıye ç1ktığ1 tııkdlms % 20 tazla.style Yerilcet:ktJr 
K•ır a ıu s ne 1t> 4 1 fq • 1 F.vlQI ı BtrtndkAnuıı ı &larl ve 1 HaZfraıı 

·ıı1>1a.,:ım1:ı:'ı r:ıoın.ı:ırq;.ıv:ı 
......................... liiıiiııılliıiiiiiıııııııııiıiiiıiıiıiılı ... 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

49 No. ıu ilan 
Ellı;:nnde muhtelif ı-batta ıır w çelik tel hıı.lat bulunan toptaoeı ve pu· 

rakcndecJ tUccarlarla hükmi Ye ha.k!J(J şahısıarm bunların cinsini, nıiktnrI!lt 
gösteren birer beyannameyi Ji/2/941 Pazartesi ak,...:ıamına kadar Slrkec.ı 

4 i.ıncll \'akıf han, -4. üncü katta 8 No. da fiyat murıı.kabe bürosuna gettrıı: 
vermeleri 29 No.lt Mllll Konınma kararnamesinin 6 mcı maddesinin w.·uı~I 
.saJAhiyctc l.Btln:ıden ilin olunur. (lO<>Gı 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
\ eri llıepoı.ltoım 

452 Beyoğlu, Kamerhn 
tun mah. Es. Top 

çular sokağı No 
Es. lS, Ye. 20 

Tapu senedine 
Ev göre 463 M2 

yapılan ml'sa 
J6iP5. - haya göre 

338.86 .M2 

3859.20 

Adresi ve talsllCı.tı yuknıda yazılı gayrimenkul, pe~lrı para llc ve kS\pal• 
zarf uwıue !JUbemtz n.tıf kottıl~yon•ı huııunında ııatılacaktJT. i hale 4/8/!'141 
Salı gUoll saat on ddrttcdır. 

İşbu emllkl satm alacaklnrıı s tıc bcdellnln bir kısmı m"vzuııtımız da· 
bilinde ikraz edilecektir. 

lsteklllerin §Ubcmlz emlak oorvL•ıne mUracaat ederek tnfııllAt alma'arı 
ve bir lira mukabllinde birer §artname edinerek ahkı\mı dal.re!lnde tatı1!m 
edecekleri teklif mektuplarını bildirilen gün '-.ı aaatte §Ubemlz satış ıcon1hı· 
yonu veyahut tadell tRahhOUU olarak mezkflr gUn \'e 11antte şubt'mizde b•J. 

lunmak ilzer e postaya \'erml'lcri bildlrillr. 185 ) !1055) 

&! 

Kirahk kat ve odalar 
Ankarıı t-ackfl mırı t.ıı ıuutct>eı yerinde tc,·kaıade naıaretlı. 

tıa\•adar vt aydınlık hu kn' l·walıktır. Ayni binada aynca kira ık 
0Clalar da vardn 

Va kıt ( ~:-< .,p,., , ı ..... ı. ..... ..,r .,,nr~c-:tnt 

1 

Sahıhı: ASIM US 

Umum nı>f:rhAh ırl •rP PtlE'n: 

Rasıldığı yer: l' AK i T Matl>a<ıs'I 

~H7t A ""'rl ~~mi 

Türkiye Cumhurıyef Merkez Bankası 8 ı 2 t 1941 vazıyeti 
AK Ti F 

&aea: 
Altın: Safi Kilocram 
Banknot • 
Ufaklık • 

72 603.0l!l 

l>abllckld Muhablrk'r : 
Tilrk Lirası • 

Hariçteki MuJuıbl rlt:r : 
Alun: Satl Kilogram 5 OJO ?ii., 
A ltmn. tahvlll kabll scrbc"t do 

'ızıer 

nığer dövizler ve borçlu Klırln~ 

ı ait iyeleri 
Hazine Tab,·Uler l : 

ı >t•ruhle cıdllen evrak a:ıkd:re 

ı..a~ıııgı. 

K<tnunun 6 • B maddelenne te,·tı
ican Hazine tuafınoaı v1>.k 
t ııyıı.t 

~JH!da& t 'Uzdanı : 
ı ıcar1 Scncdnt • 

•Adlam \ e tab\ltaı ciı:tdanı : 
l)eruhte edilen evrakı oel< JI 

/. f venin kıı.rşıtığı eı hıı m 'ı: 
l tabv11At ltlbarl kıymeUe 

Sf'rbest D bam \C Tuh~ iifıl: 

A \-&111ıla r : 
.\ tm \e döviz Uzerine B\lilll! 

f:UıvUAt üzerine avans 
Hazineye kısa. \-ad &Yans • 
Hazineye 38:Kl No. kanuna cöre 
ac;ılan altın karıılıklı avans . 

HW!edarlar. 
lduhtelll • 

l •.!. l .! 1 r,• ~.2l 
; .30!) 1)41.,1. 

::! Sl5.S2l fıl 

7.IH .. ,~ ;,4 

.-

:!(} 1 t'l i3i. 

ı·. 314lG9;ı l 
___ ;_sı_·~ 

• So'j'> ~: ' 
'i "'° 1 ::2. 

lH ;,~t =~ :ı 
\ ııkflll 

'·'"' 

111 fHf\016.12 

,.,._ .,O"l l · r.-

ı=2.4')~ GJ2.4!1 

4.:iOO 000.-
9 967 746.71 

'733,i09.4fı9 "' 

ı Temmuz 1938 tarınuıG"n ıtıbart".n. 

PAS t F 
..... rıDaJH 

i h tiya t alq;...,.i : 

Adt ve !e\'kRlfl:1e 
Husuıın 

1 de\ uh.l••kl H.ını.rıullar : 

Deruhte cdılr>n evre lu ıı okdı ' 

Kanunun 6 "' ınc! nrnddcılern 

tevfıl< ın llırın<> ta• 1lınıj m ,9;;1 

tc 1 yat 

ueruM .. <'il E'r "'"'' kd .~ 
onkı\e 

h. .r ~ı..•ı;ı U\mıımen ıı~u •ıı li 
ıı P'hn t.cu ''Ule \•azeJll n 

tt~&k•,nt >nu'kablll 1ıt1,·eten , .:a 
•''l.7{'<1 

Hl\ 1nt ~ e ;ı. ap.ı:ın nll ın karşllır.lı 

\'llI.!< mukabili 8002 ?'o lı kanun 
mucıtııoce ltı\\'eten t dııı'"l}ıo va 
ı:edll o 

'\Jtj \ U CA 1 : 

1 urı. Ll rıı<tı : 
Allln: Su.tJ ..-ııo&"mm 

3Sfı0 No. Kn.auna göre Haz.ın<•) c 
aı;ııruı avane mukablll tevdi olu 
nan altınlar 
~~ti ı<ılogra ıı 

l>ö\ I& ·ı aıdıhödntı; 

Aluna tahvlıı kabil duVlzl(.r 
Dığer dövizler '~ alaca.kil Ki! 
r1Dg b:ıkiyelcrt . 
Muhtelit 

6 . 1 -.~ .€t;~. l 

s O% :ot. 

:::0. 111.ı ıs~ 

13 .5f'.1.1 .. r 

.!ta oer. ,,~ 

14.000.( (•Q. 

72.0l· 1'"74.4 
1.23 3 ,\C2.~· 

-.-
2i.169 •Pi) 3 

Trkiır 

l.skonto h;vtdJ c o -4 Altm üzerine a-'\"RA! 1'"0 3 

Lira 
1 "i tNO ON> • 

12. l '->1.066,lıi 

.J ..! 2 ı7i,0? 

i .124 l G7,ll 

:!7.16!l 496.36 

109.34 • i.J25.9S 

7".8.709 459.42 

YALNIZ 7 GÜN ZABflNDA 

BUSAYANI HAYR., 
DEO IŞ l K LI 

~ey diyorsunuz 1 

BiZZAT TECRÜBE 

EDiNiZ 

llayıın D. BR.AM.ALLJC. bit ycııi 
zarfında tecrübe ettiği bU 
1.elllk tarzı tedavinin cazib 
den hayrette kaldı. 

Aneak bır hıı.fw zaıtınoa, oın erce l ll unsur ;;ııınııı, pembe rcııl\LC~t 
kadmlar, bUtUn buruşukluklnrdan kur l<>n kreminin terkibinde: ınc\'C 
tuldular \'e 1.ıtr çvk sene gerıçleşt JI ~r """' 
Alimler yaş ilerledıkçc buruşukluk! Her altşam yatrnazdarı c 

' • k ı k 11 Si '\lrıctı:ı rın mcyd:ına geldiginl kc;fetmlşkrd.r. rem u anınız. z Ul e 
ÇUııktl, ihtiyarladıkça cilt bıı çok k ~ zl bcs?eylp senı;leştirece'k '~tı~ 
metli unsurlarını kaybeder. Bu unsur ıuklaı mızı giderecektir. ç 
lıı.rı ind" ediniz; cilt yeniden tazr'c. hafla zarfında senelerce gcll-sgtı' 
şlr va canlanır. ccksinlz. GUndUzlerl tçıo ) 

wııı 
l~tc, \'lyanıı Unlvcrsıtesl profesorU yaz renktckı Tokaıon krcın ıı 

doktor STEJSKAL'in şayanı hayrı.:t nız. Siyııl:ı tenleri eritir ve açl 
keşfi de budur. Gene bayvanlaıın melen sıkl8ştırır. Birkaç gQllctııJI 
hllccyrclerinden istihsal \'C •'BİOCEL. da c.n sert ve en esmer bir 
tabir edilen cildi ihya eden bu kıyınrt. ınuşatıp beyazlatır. 

inhisarlar umur1' 
müdürlüğünden: 

<'l~~ı :\l lJ;;~rı Muhaııuueu ff. ';o 7,J lenıl. t;ktılltme ı;eı-11 
l.lra Kr . J .. lra lü. 

Bo~ varil 150 adet 2100. 157 :;o Açık ckslltn'~ 

Diş fırçası 4076 adet 
Nl§asta kola 16600 hg. 

611 . .O 45 1'7 Açık ekBiltnl 
Pazarlık 

Yerli malı 

l - Şartname \'C ntimunclerı mucibince yukarda cına w nııl<~ 
muhtelit malzeme hizalarında göııterllen usullerle satın alınaca:<ur 

lı! - i&of varil ve dlf tırçaaı ıııuhammcıı L<'dell ri, mu\•akkat tt tıl 
l'kslltme ~'!ktt \C saatJerı hize.larmda yazılıdır. r4' 

:1 - J<.::ksiltmc 17 /2/lH ı Pazartesi gtinU hlr.alımııda yıızuı ıııı"LI 
bataşta L .. C\·azım \C mUbayaat şubcııladckl alım komisyonunda ysP 1ıl 

4 - :;;artnameler aözU geçen şubeden parasız alınabllcC'eğl gl 
neler de g6rlllebllir. fi'. 

5 - lstcklllerın eklliltme için tayin olunan gUn \'e saaUerJ ' 
gllv<'nme paralanle birlikte mezl<Qr komisyona mUracaatleri. 

I 
IHAr. 
101&.V, \ 

~ 

,---------1941 ıKRAMIVELE 

T iş Barıl<ası 
1941 küçük 

Tasarruf Hesabları 

IKRAMiYE PLANI 

. "°"' 1 adet 2000 Llratı -
s 1000 - soo"' 
2 .. 
4 

'3 
8li .. 

i50 
. o 
2;J0 
lQO 

- ı!IJD-,,, 
-~ - ~,,, 
-~ 

o !')O - - :.,-. 

300., 20 •• - ı 

Jüjldel.ır: t Şubat, 2 .a.ı•>"".,, 
toıı, 8 lklnclteırln tarııııer!ll 


