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Lu ' kuoonu kesıb 
saklayınız 

~~~,m vııavet bütçe 
llı~ll rı ' < i.A.) - VllCwct umumi mecl 
tııUtakA~sctmde top'annrak .\1lAvctln 1941 bil ini 
llJa "·" V{ ka • 

......_ B:tiratı SC-3 ~bu~ etmiştir. Yeni bUt.çe varidat 
~ .3, lıra OL'lrak tevzin edllmistlr. 

il"lönü dün ıngiliz rııisa

firleri kabul buyurdu 
ltV1ı ö DO ô Ş~sff 

tt1ea ve On. Dll'le 
llcı saat gôrlştl 

J~ll~h:ar.~, 27 (A.A) - ·Reisicumhur ismet 
~e Bü g~n saat 18.30 da Çankayadaki köşkle: 
tterı'i Yuk Britanya Hariciye Nazırı Anthonı 
lltta c.' refakatinde Büyük Britanya imparator-
~ 8iiy~~el ~urmay Başkanı General Sir Jo.n.Di}l 
'1\lt }( Brıtanyanın Ankara Büyük Elçısı Sır 
~l'lllu jnçhul Hugessen olduğu halde kabul bu
""t~ \jr~ı~. iki saat de\~am eden bu müla
~l~ arıcıye Vekili Şükrü Saraçoğlu hazır 

4 
Uştur. 

~kara __ k_o_n_u_ş_m_a___ Ba,yeklll ıı zı1a- ın9ıı.z ııw"'•YC "a-ııı.c.c.c1ıAtıı.ara ısta.syunwk. :ı '"''§uauuıyı :ıuc....u 

ouaırı Yakın şark .. ~:~!~~;~~~::::· 1 
tngiliz :::ee:eıerine Çanakkalede denize dÖkÜldu"g· u·· 

'1 hu rlclye N&Zirı Anthoni Eden ile 1mpa. nun kıvmetıı· ratorluk Genelkurmay Başkı:uıı Gene· Ankarada 
temınatıdır :~ns~ı~:r~~:i:~:~;:mb:mı:: iddia edilen inclrler 

Ankara Palasta bir öğle zJyafcU ve. Bütün sevkülcey§ mese-
l"' r11 ı..+ı 1 elerı· müzakere 

~;:~: ASIM us m~~r. ı 
§ 'P.4tn~ı11z HarlC'Jrn 'llZI· laglllZ lllll'IJllD edil~~~~ 4 Wıdldc) istanbula getirilip g zlice 

satılırken ele geçti ~ ~ile 1ngtDz Gmel· SIJaletl S h )'Jy ı General Dll'in Ankara. %7 (A-'\.) -lngıllz BDyük 
S~e~eri bütün mem- Elçisi ve Ladi KançbUl - Hugrl!l!lell bu 
~~ ~a o derin blr mem- ak§:ı.m BUyük Elçilik bınıısmda lngt· 
Ilı ltb.~: lllt k •rth • .Bunun manası llz Hariciye Nazın Eden ve tmpara· 
~~ btier~ Mi-;t~r }~den sah- torluk Genel l{urmay B111kanı Sir 
~' eQ Yuk müttefikimiz in· Jon Dill şerefine bir ziyafet verm!§tir. 
~ flit Yti genç uz, o olmakla 
~ blrtd1.,.ks<>k devlet adamla.· 
~';t~ba 0 sonra n1~ ı ıfatllo 
~' lJb rta Şark orduları ta
~' ~a töllerinde ltalyan'lr' ~tla anılan zaft'r harlka
r, .\ ~iil'lrtu:~sıncıa mUhbıı \'&

~~~Yı t.ur. Nlhııyet bu de-· 
~~ad :d.ra.retlcri dC\ lct 
~ ..... o~ en !'!&Llhl~ c11i Tiirk 
L~ 'e h hlrllktc fikir teati
'"-i ~ı.ı.1'; halde ) akın şarkta 
'- :_~llh ~ı:>nişlemPSini müm
~ ~ ola ar önlemek ~alesi
~'1' f raıc hlühirn ' ararlar 
'- • •l'sat 'e imkan 'er-

~ ~ 

Malta üzerınde 
Ştlldetll bir bava 
inabarebeıı oıda 

7 Alman tayyaresi 
dü§iirüldü 

(}'azısı 4 ü11cıidc) 

w•O WHW W 1 
Yugoslav 1 İngiliz bombardı

Genel ı man tayyareıerı 
Kurmayı 1 
Milli mtldalaa i Kolonyaya 

tedb rıerıne bız 1 56 nc1 
verıımeslal emretU ak I n I ar I n I 
Har:ciye Nazırı acele 
Macaristan dan ayrıld• Y Ô p t 11 Ô r 
l..01Jdnı, 27 (A.A.) - Belgrad'dllL 

b!ldlrI!dlğlne göre, Yugoslav Gene' • 

emretmiştir. 

150 den fazla büyük 
yanG"inlar çıkarıldı 

(Yazısı t üncüde) 

ıng.ıterenın 

Moskova 
sefırı 

KriDs 
Hususi bir 
tayqaıe ile 
şehı im ize 

geldi 
Aktam treniyle 
Anka.raya gitti 

Mosko\"a. 27 (A.A.) _ D.N.B. 
Moskovadaki İngiliz bllyü.k olç 

Sir SWford Krips bu sa.b:ıh b 
al bir tayyare ile lstanbula ha 
ket e~tir. BllyUk elçilik ı.a 
Rus.sel fle Moekovadnki lngiUı 
va ataşesi HullaYel bUyfik <'• 
refakat etmektedir. 

• Londra, 27 (A.A.) - İngilt"' 
nm Moekova büyük el<;ıcrl Str st 
ford Krips•in yarın s bah 
raya gelmesi muhteme.lctir. 

Krips lng ltere barict~ ~ :ı 
Eden'le gö~~ektlr. 

Londra, %7 (A.A.) - Rö 
ajansmm diplomatik muharriri 
zryor: 

lngilterenlıı Moskova bUyük el 
si Krips'in TfirJrlyeye eey 
İngiliz hariciye nazırı B. Edri 
şimdi Sovyetler Blrliğ"nden nla 
beten az uzak bir :rerde bul 
smdan ileri gelmektedir. 

B. Krips'in Moskov&.. bfiyilk 
Uğine tay?nlndenberi mesıı•• 
Lonciraya gelmesine imkan 
olanuun-ştır. 
htanbcıl 21 (AA.) - İngi]l 

KOldlon B117UJr. Elçi.. 8tr 
CrtpJ>9"' JıamO buhln&D tayyue. 
gUıı ö~leden llOltr& Yeşllköy ta 
meydanma lnmlJtir. 

~ ~ Yoktuh~bn en küçük bir 
... 't "~ .. rn r. Bununla bera· 
'~ ~'tr d enııeketıerindcn ya
~- h11111~' 1etlerinln kontrom 
~~~ dab n Yerlerden gelen 
~ille t 1 §lnıdiden ortalı!:rı 
~Ot ta.u~~~ dcldctli bir pro
.. ~ • bu ııro ine ~rismis bulu
S~ An :ı>aganda \'Usıtalan S 'tı:et~l'hılkara, Zi) an-tı Balkan 

yonun imzaoıındnn sonra ancak on 
günlük bir ztıman g{.~mi;:ıtlr. Bu 
vesika'.\'! lıir ;.ulh garanu .. ı olarak 
kar§ılı)'Bn miın·cr kaynaklan ~ 
ha şimdi fikirlerinden mi donü
vorlar'l l'oksa fnglU:r. harid)'C na
• • baskanmın 

• kurmayı milli mUda!aa tedb rlcrln ı· 
bUtı:zt memlekette hız verllmesın 

LoJ1dr8, 2'7 (A.A..) - Macari.stan..
uakı D "metini 48 saat temdit ta. ! 
saVl'UlUnda o•an Yugoslav '.ıarldyc j 
nazuı Cincar Marl<ovlc'in bugün i 
ansu.uı Belgrada hareket etı.!ğl bD : 

Londra, f1 (A.A.) - Bu ,., 
co İngiliz hava kuvvetleri Al. 
manyadaki Kolonyaya 55 mcı 
akınlarını yapmışlardır. Bu taar 
mz, fevkalade §iddetli olmuş, 
150 dc-.n fazJa yangın kaydedil· 
mi§tir. ( Dı••,,cımı 4 üncüde) 

l11gıtteıe.ıı11 tılvsJ.,na s /•! ı .n.rıpb l '-<J••ı.c.yıu. tay) ar 
indikten sonra Bal..,rMy kaymakamının elini Mkıyor 

~' hlr kan bnnak maksa.-
lt'ld ~l) hareket gibi göst& 
s~ icat hl\) ~r. 
~ k.. :Cıddıd e ~u neşri atın ta
~,tlflllcnı:· h Zıra TUı'k - tn
,, ~ln l'ıdcn Türkiye ile 
~J~ ""h:rlcta)d nıüsterek 
..... .\. ~ • .._ ltıqh arrn<la ulhun ,.e 
~f~~ bu ar&7.asınclan ibaret-
~ 'tti 1Y~ttnı ahalarda sulhun 
'"q ""' lll7.u t rı. lıtfa - lngııı c mi enlcrdir 
''4l 1b..._-ı,'1la d • z anlasmasını \'O 

~~· ~"'lı~ltket daıre..ınc1t• iki mlittc-
e,Jl'f d 

~ ~ •h1<1ı fi u aınlan ara· 
· 1tlt ~hcb klr teatilerini bir 

ı.. 'l'~tl(ı 1 01ara~ göreb11ir-
."'ll~ e lln 
~de SttJhu !u~ristanm Bal
~~ bl &aılaşal'ak u ııfa7.a ...,ası U-

d.."' "' dek•~ Ankaradn mil . 
~ ~ "'l"a.o;v • 

k '.l'entdı ~n ne retmell'· 
r • bu d('kliirıı • 

nn ne genclknmıa:y ~ 
ri Türld· Ankarayı 7Jyarct etmell' 

,·cınin taarnız karşısında sarsılmaz 
~üclafaa azmini lsbat ettiği ''e 
harbin Türldy~ ,·o \'nna.nlstan .t.op
raklarma doğru geniı7lcm1.,~ındc 
kcnililcrl iı;ın tehlike bulunduğ:nu 
anlattıktan için mi ı;ıkılı orla.r • 

E\ et MM er }::<len ile general 
Dil'in Ankaraya gt'lişi Türk :-- tn
gili:r. ittifnkmm öyle s?7.de~ ıba~t 
olmadığmı goo;tercn hır h!"115~. • 
Harieivc Vekilimiz Saraçoglu Şük
rünün .bir 'ka" uün ('\"\Clki be~ana· .., "' ı ~ h1r 
tmda. işaret eylediği gtb eger 
gün Türkiyenİn emniyet "ahaıoın· 
ela '.\'Blmn('.J faalh·ctler \C hareket-

i · .. .. . ... ~hut mllli 1ım1nt1aer gorunurse, ., tcca-
nmıza doğrudan doğroYR bir 
vfü olursa Türk - lnglllz ittifakı· 
nm flllivatta kn"lllcti olllfl olma· 
dıi;ı dnhal meydana c:ıkacal.-tı~a!l"' 

Bununla beraber bizim r.n 
temf'nnimiz Ralkanlarm ve yakm 

i ·eU namma 
~arkın sulhu 'e cmn) t 
bu ~hi ihtimıı.Jleriıı t.ahn'kkuk '' -

. arpta io~an-
mt•mPı.idlr. Şarıct.a 'o~ l"k t 
lı~n \icda.nmı 'VaktLn harp re a e -

ı;' • l'&ln sar km 
lerinclen hiç olmazsa ~ n 
masun kalmasıdır. 

uiriln.<:ktedir. i . . :-----··--···-·-----·--···--= 
Kızılay Beşıktaş Kaza Kongresi 

(Yazısı 4 ünc .. d.c) 

Esrarengiz bi 
ÇCRÇiL 

Dün Avam 

Kamarasında 

itimat 
rreselesini 

ortaya sürdü 
Hükümetin teklif ettiği 

kanun bu müdahale 
üzer·ne kabul edildi 

(}'azısı 4 ü"rüde} 

• 
cınaye 

Z:l.bıta ve müddeiumumll k 
esrarengiz ve canavarca i~ · 
bir cinayetin tahkiatma elltoynı 
bul uı:maktadırlar. 

Öğrendlğ1mlze gore bidıae ~ 
le meydana çıkarılmıştır: 

Kocamustafnpa.cı:ı bekçilerlncl 
Hüseyin, diln sabah, mahaırede 
laşırken, Kocamwıtafapasada, 
baziyc mahallesinde ilk me 
sokağında 42 numarada oturan 
Sllnblllefeııdl camiinin arkaaTDda 
ki sebze bahçc-IPr'nd~ bahC}IV 
Talü.tı kanlar kinde otlar ara 
da yatarken görmUş ve hemen 
rakolıı. koşarak vakayı bebt:r 
miştir. (.PeooMt ~ ünci1a 

Bir ev sahibi olmak istiyorsanız garından itibaren 
HABER müsabakasına iştirak ediniz 



dyo l:iaz 3lesı 

Bntanva ımparator 
un hariciye l'\111" Edenin 

ımoaratorluk erkA.111 
rei91 ~neral DiJ oldu. 

df' hU1<0met merkezımi2 
dünya matbuatmı all· 

etmektedir. 
bidi• etralmda tefıirler. 
anan nıthver matbuab 

Ankarayı ziyaretini 
arda bir kanııkJık çı. 
emelıne atfetmektedir. 

Buı>dan evvelki eevahatln 
lara kal'ŞJ Llb"1ıda fn-
kuvvetlerinin harekete 
ini intac: etti~i ~nUn 
u.nduran tuıvanlarm. bu 

eeyahatten de sinirlen. 
ve enClişe etmekte olduk· 

törlllUyor. 
~azeteleri iR bu ziya. 

iki mem1eketf allkadar e
esele-lenn salAhiyttli J:fm. 
tarafmdan kal'fllıklı tet· 
lmesine matuf olduıfunu 

ekle bvaber, hadiseler 
mOessir o1aeağmı da 

Dl:tadırlar. 
Ankaradan Atinaya 

a.uhtemel olduju gibi 
llmra avdet etmeai de 

dahiHndedJr. 
arütanda Alman 

aakeri 
lllrllıl"bmHlda AJmaıı ukeri 
M1nılh11w ve istill kuvvetle. 

de hazırlıklannm ikmal 
ne dair verilen haberim 

sadece tebiple iktifa 
Balkanlara kartı bir 
yapmıvacaklarmı bil

irler. fngiltere malı. 
l8e bunun abtni 181'81'la 

ediyarlar. 
re hük6meti, Bulpria • 

aiyaal mllnaeebetlerlnl 
bu huauata icap eden 

'1mak ..ıw,..um 
. aetıriDe bırakmışbr. 

ltadıan plen blıberlen KO. 
tarafmdan Irabul ecl!len 

lllUhalif fırka reiılerl 1Cm 

bakkındakl endif!iırlDi 
nnJelerdir. 

lrilcaıla Alman 
aakerleri 

Balbıılvda bir 
ket yapmak bere 

... tları babı!l"leri arumda 
askerlerinin Binpmnin 

görünerek ln~liz 
ıılllıPIVm. mOAdemt ettik· 

beri de pldi. Bu bmpde 
ukerlerlnln butunduımm 

de kabul ecli)'Ol')ar. 
JO]cularm ifadelerine 

Napolide lki yb bin 
ukeri talıtit olunnnıı • 
kuYfttin Blmrte veya 
kup bir hareket ,apa· 

1911Jmln olunuyor. 
laareket Almnlum AJr. 

elddl nı'ette lllellUl al
llltlacbklumı ptenwl 

dikkate eayancbr. 

le Vifi oe 1.,.,.. 
miinaae6etleri 

Vfel hlltGmetl be. 
tas,ikiDe &mm etmek

Paria gueteleri de Al. 
ile teerildmeai etmek· 

~ttt ı6stmlitlf lc:fn V1tl 

lltık4ınetfne fiddet!e huGam et
mektedirler. 
İspanyanm Almanya ile t~ 

raber yilrUmiyece~ anJqılmıt
tır. Tanca itilliı buna açık bil 
delildir. Beynelmilel bir idare
ye sahipken İspanya tarafından 
ilhak edilen bu bölge-de hiç bir 
tahlmnat yapmamağı lspUya 
bu ıtılifla taahhüt ve kabul et. 
ml' bulunmaktadır. 
Artık lapanyanm Almanya ile 

beraber ytlrilmeei bahiı menuu 
olamaz. Gerek Vi~i hükQmeti.nin 
ve aerek lapsnyanm Almanya 
ile iıbirlltl yapmamamnda en 
bUyUk lmllin Amerika oldu~· 
da gilpbe edilemez. Amerika 
Pasifik denizindeki menfaatle. 
rini korumak için de mllhlm teJ 
bırler a.1mıf bulunmaktadır. 

Meü. Atlannın işgali 
İtalyanlarm Kastelorizoe adı 

m ftl'dlklerl ve AndifU ilkele • 
ıinin lrartıamda mUhim bir de • 
Diz mntU sayılan bu ada, lngi· 
lizl• tarafmd11n 1"1'1 ohm. 
m~. 

tıd bla kadar nllfuau olan bu 
adada ltaıvanlarm pek ehem
miyetli olmlyan bir muhafua 
lru"9tl bulunuyordu. Adıda Ud 
telsiz latuyonu v e yeraltı 
tayyare bancarlan da vardı. 
ltaı,.nıar için mUhlm bir U. o
lan ba ufacık adenm eon a. 
maalarda Almanlar taratmdan 
lrullaml~ bqf andıfı aıılafıl· 
mıttı. tnililzler bu adayı ele 
~ Akdenizdeki mevki· 
terini kunetlendfrmett._bir a. 
dmı daha ileri •bmflarfır, Bu 
edilecek olan tawareler kolay
lıkla kontrol edebileceklerdir. 
Amaihnın /,..Utereye 

yardunı 
AıDeriJwam lnrtJ~ yap. 

tıtı tanare yardımı çok alır 
olarak devam ediyor. Bunun 
batlıea lebebi mevcut tayyare
lerin bilyUk denizi uçarak aşa· 
cak kabiliyette olmamalandır. 
8imdtye kadar uçarak lngilte. 
reye p1m tayyare bet yllJJden 
bira& ı;e1lıdJr. 

Londradan gelen son haberle
re göre, tayyarelerin Amerika· 
dan İngiltereye nakli için yeni 
bir proje huniaDDllfttr. Bu 
proje tatbik mevkime konunca, G:-= ve lzlanda adalann.. 

~o::1f~k~ 
Jıkla lngiltere;·e geleceklerdir. 

Bundan baflra. tayyarelerin 
montaj yapılmuma da lüzum 
kalmıya.caiuıdan derhal faali· 
yete pçirilmelerf kabil olacak _ 
tır. 

Bir eararcı ile bir eroinci 
yakalandı 

TapbaMde Berberler 80a,mda f/6 
11111Duada oblnD •bdraldardaD Arap 

---- atııaı baber allDmJf Ye 
.. IUl8IM 8lldr •t.arUD 1alca1aD. 
....... Arap a.oelılD nlade .. be
,... tı1ı baJU .om bahmmuf, mtıa
... o:a.muetur. 

8mldllD .... Clbalide HJnççlkl. 
n•ıbrlt ••" ........... Oeldlpltl cad.. 
dell8de M MlmU'ada otunm Mutafa 
QllllrkGI da ..v loerlmll 79Jralenmq, 
...... de ... llllktar ..... babm· ...... 

Her 1kl euç1u da kaçakçılık lflerlne 
1ıalleD UU79 lleflDCl ceba mahkeme
.._~. 

Birinci Msclis..,......,....... .... 
nasıl ve nelerle uğraştı ? 

içki yasağı te~<lifın n ıeçırdiii safhalar 
''•laacııar aaba5et alı••.. all•I nrtardllır ı 

- Bet tanlı dllnktl •)'lllUlda -

Afyonu müdafaa ed nlerden biri 
operatör Emin Beydl: 

- Afyon bakDlda o kadar• 
rar eclilmemesllli rloa ederim. Ta- t 
babette afyonu:.ı istimal edildili 
ylızlerce ilAç vardır. Şu halde ec
zaneleri de kapatmak lıma gelir. 

Sonra afyoa bir ahi Mld.r "
rtnn~ diye onu menetmek d~ 
değildir .Sillhçtlarda bir çok e&

llha 1atılıyor. fat.:bar etmek latl· 
yen ondu bir elWl alır, bltSbar 
eclebWr. Afyonmı mQeldratJa all· 
lıUr yoktur. 

wr. 
Tu.ta Bey maddenin yarm pa· 

a -.eı lraydltUliae bak:yor, pa. 
na euçı.lana hail ne olacal11u 
~a: 

- Bir ada.mm beher kryyede el
li Ura vermqe vakti olmusa ba • 
la ~&19 otla verilsin. Banda 
IJle eea 1M; diyordu. 

Ali •rt (Trabzon) oeza b· 
DUDUDUD, umumi hllkmünU baur
lattJ: 

- ~ ~ haJMM! talı~ ~ 
lunabUIP. 

İkinci •ILIW@aln nıa.k ..... bit· 
. mfftl Tadil takrh-leri okundu. Tah Bursa mebuau:nmı bu mOdafaa 

tanını ook kuvveW sOrmemJt ola
cak ld Suad Bey (Kutamonu) da 
bqka bir yold.all afyonu meaunı-
lyet hududuna ıolnnemek için lrUr- .. 

• ain (Aydm) ayn. Refik Şevket ve 
optndr bıll•a lılrlltte (mibade· 
re) ,..rtne (•lele edlltn mlülratm 
imlı1111) nı t!tltt edJ orlardt. 

lflye çıkb: 
- Efendim, dedi; ba kaD111aım 

m!letlrat ıwnlyle t.urDı ettttı mtln· 
bunu ilplrto " llplrtodu imal 
olwwı 19ylerdlr, Burada atyoınm 
al.&lra ve mtlnuebetllll r&nmedlm. 

Memlekette afYoD llttmaltndell 
dolavı da suv-ı lctlmal mnoat 
dellldlr. Al)'Oll dllll)'UUll bul 181'· 
lertnde kullanıll)W " llftl' rapı. 
JW. IDbamdlWU&h bmde ballan 
m··l'>telbr 10ktv. 

Doktor SuadJ. adı llttbade Al· 
yon mebun Mebmecl 8lltrl Bey 
takip etti: 

- Men'i mllaJdrat Jwaanlyle af· 
yonun bır veçblle •Jl'lrumı sOre
mlyorum: diye bq1a4I. "BllJnlıa'• 
ld bu memleketlm!sba mllblm bir 
servet menbaıdır. Ank!ll'& Kon
ya, Afyonkarahtaan, Alqehlr, tz. 
mTde bfr çok afyon .1atllı8al edilir. 
BuDlar lvlnde ea çok Afyonkarahl
ll&J'IDda çıktılı ve benıdub de ora-

.... .,,.. ••'Wh"Rha 

. H ......... 

laU,. JMbır. l'üat 'falalla .., 
(AJdm) 111111 bldlıdı: 

- Merbamet ~ .,...._ 

&atte 982 ldlometn 
Sİ'"'• bir tayyare 
tecribe~or 

..... (Neq~) l'I (A.A.) -

llaft ........... ftltlla -
... &ıaıJanlll, .... - ...... 
J&pdaa bir tMırabt UfUIUda, .. Uıt 
UO aU (M lmaıtn) llrat1e _,. 
ntmlfUI'. Ba tanen TOGO IMtrldla 
.... IDmfltlr, ll9ld plb ......... 
balen mOda.sı geçmlf tel&kkt edil• 
curtı•ba•k· '78 tan-rem taretmdaa 
bundan lkl 11e11e evvel elde edDmlfU 
Ye aaatte 111 IDlldl • 

lı olduğum halde bir fert bilmem .,8 nemell 7 
ki afyon istimal etain. 111 • 
Şu halde bunun bir mazarrat-ı Baemuh&rtlrltrda blrl inama 

lçtlnıa'vyesi ve mazarrat-ı şaJWy- Hariciye Nazırm::ıa seliflne alt bir 
yesl yokken afyonu kanuna sok· bqımılraJeslnde Adanaya tanue 
ınak ve memleketin servet-1 umu- De indillnl ulatırkım (Mrodftım) 
mJ)'tllbıl baltı'amak dolra dtllJ.. tab'rlnl kall&llllllf, 

Ta.&.ia Sevin ilk okunan takrfrl 
Dazar? c&btl alladı. Elbtt llleW• 
su a.... • .,.. tMUtl -ki <•U. 
ld:at) kellmesbıden evvel bir ele 
(ter'an mllbab olmıyan) kaydmm 
konubnalllb ~ b.blıl o
lan-dl. 

Daha bir takrir kalımttı: Bitlis 
mebala Yont Ziya :8ey de tanu
nua tadA b.'1,Uyet'81 arttftDak 
dOtlaoetUe. ~lcleatn 90ıuma bir 
fıkra Ulve edellm. alDWa cezayl 
nakdinin ,.,._. da no.a hab~t 
vereae •erelim,. dlJOl'da. 

Meclll buna da reddetti " e. 
cOmf"ne sfdfp plea madde şu tek· 
U alt!!: 

"'Jllsldrat imal. ithal ve fl"'1at 
edmlerdea mlaldratm Mlaer klı'
yeil .. elll lb eezayt 11alhll aluı 
\'e elde edDell •llMlrat taba ola-

• ati olatdekl 
~ ••••.• ,. 

Memleketlerine 
d~eleJ.:i bildirildi 

dlr. l'ftıft*ı Maaa ~ ;ıa~. 
'l'ekllf 88luôt afyon mOdafaacı· mmetıer ann 'MI' kabtıl De tul. Tokyo, !7 ( A.A.) - Stef ı..ıt 

ıaMm tilnı'nde leCIJpiıedi: laıulıyor mu, ~ 'Zalilr, ajansından: 
- Afyon ve esrann nereden (Tayyare me,yd.allı, tanan dlsll) Domei ajan.a, itimadı fly&n 

ç·ttıtmı bllmlyo?ıllD. Bendcnlzin pek dllmdtb ve 18dece topraktan 1 mahafllden ahrıJt oldufu mata. 
manai!ım esrardır. Eısrar zc.ten ibaret ıörllldtJ.ID lgln (lpoclrom) Wl mata atfen Japon htıkGmetiıııln 
memnudur. Bunu ~ 1 ,ardUfll Dtlfatı bundan da eatrg~ FranaD Hfndiçfnlsinde mu.kim 
Emin Bey biraderimizin töylecllti meml§ler. J _, __ d bal •-'-}"•-• f..&• 
lf&nl.P. bira ve pmpanya gibi ıey- 1 B"ı bu cetrem keHnwnba aley· a~.... er .._, 13

ÇllN ....... 

terin~ kalmamUidır. Bu zapta bJndeylz. Hanoldekt Japon koneoloauna 
reçtfkten sonra ister mevaddi mu- Tayyare meydnlanm bllttın talJmat vermlf olduğunu blldtr-
b y1 k mektedir. 

ammere oyun, ister koymaym, mllştemllt.tlyle birlllrte lla'ft'&yaoat BlSyle bir mit verilmlf olma· 
blr 'ey detlldtr, zapta geçmiştir. bir başka kelime 1at110nü ••e- ımm eebebi, Siam ile Hindiçlnl 

Birinci Afyon mebusunu ikinci 1& (Tayya!'f lı:onalt) cUyellm. arasmdakl sulh konterauı ne • 
Afyon mebU11 arkaladı; JdlraUye (Koaü) kellm..ı mut farkı ft 
gelen Nebil Efendi: ini& farla ile beraber artık kay- cilerilıln gayri muayyen olma-= 

- Haddi ter'lyl icap eden ma- bolmut •yıbr. Şimdi )'abam boa. Ildır. 
yt milakirattır. Acüa af)'Oaa ve met konaklarmda yapyor. ,._.en 
esrarı getirip de bunun t~ine sok- tayyare ile hırllkte kuJlınıldlll 
makta ne n:.ana var? Bunu anb- takdirde biç bir mahzur terf,kll et. 
yamıyorum. diyordu: mn. 

- Bugün afyon demek, Anado- (KoameJı), (uçmak) la beraber 
tunun bayatı demektir. bir ~Udr oemlyettne meuap 11811· 

Nihayet reis afyon bahstnl kes- medlr. Uoup pi-, açup lid• va
mek iofn reye bile ltlnm sOrmedl: 8ltalarm koımaumdua vtıcud bal-

- Şu meselede. dedi; afyoıımı m111 "yer" ler birer (kouk) de
dahll olmadl#ma da1r tttlfak var. jtl mldlrler? 
zannederim. BitU. bu mnele b· (Aerodrom) dememeli. ta)'Ya· 
pandı. tkJncl madde hakbnda a re mut> demell 

Paria poliı mOdürü 
tekaüt edileli 

vı.ı, !1 ( A.A.) - Resmi ra. 
at.e, Partı polis mUdllrll . . 
Lan~un tekaüde eevkedlldl. 
li baberint neeretmı§ttr. 

B. Marchand Parts poliS mU
dtlrUltune veklleten tayin edil • 
mittir. 

!'.eki bir hububat ölc;natı olan (elnJk) tabiri, dokua 
fasleca bir mJkdar ifade •tdtlu s&"e bu tep

clolmuna UfllDalllD l9cltll8 doiru olmalr leab ôÇO"ICÖ 

d11tı1111/fltJhmMin 
SOnne!D@Unö 

Jeriılde 1'mD olan kar Buranm Uludatmdan ıe~ 
dl Bu da r-'* daldu kar a.a. lfl ile, ıeret lleellen 
&arian eritmey80lil t.ertllıat l~de letanbula kadar se. 
tlrme fil ayn bir t~tı bb ettlrlrdl. 

Kiler olarak kaptan matıum Sinan Pqa sarayı ee
" o ftlllt orada meveacl bahman miri fll'ID önlhı· 

•eydanda tahtaperdelerle pnlt •halar ~vrtle
baralara geniş matbablar ft oeeJrJer yaptmlmJttı. 

eflencelerlnl battı. ldlıar davetlilerin rahatça 
bilmeleri ldn de pnlf mlk)ruta tertlbler alın.· 

meydanmm o vakit de en btlyUk ve en ltbel a
oı.. lbrahbn pqa aarayı bemen yeni bqtan tamir 

onda padfph ve eebDcle ile blrllkte tekmil 
w aarq ltellnmn 1abp lallkmumı aDmldln 

illltellef" llalatefal NJcwıv cllltedlıidt. me1-
lltılfmdald bpı 'ft mM!ltta ,m ka1dln1arat ora· 

eler Qatllne, ud an.yün ~tdl bir ftlb'et. 
'a11htetem w mlkeUet bir kam bip ~ 

..-ı.-a. clllb d8ftlll ettlll ınll&leqe, va1rtinl bu 
ft 1nJ1D tB lpelı: kmnqlula, nadide hahlarla 

llr tancla dfStelUIÜf ola bu bll1'da ~ 

. ~~ Yaz.an. H-~~U~-~--·-aynca mihterlıanede yetmJt iki metre usanJalanda 141 
bt.IJ bir dJva.nlwle yapbnbmt ve ba dlftnhenerlln llt 

. ta.mı doet devletler tanfmdaa s&adlltJm bir kma el

çilere tahBls e"""'Wl 
An..tolu deftadan AMllmıdıJI •..n le _.. 

8'nJ clefterdan Jlabıncl 1Jr9Ddl mlhtadaw ~ 
oc!alan abn11!ar ft dlltlda ~ De de _.. 
ftmf olan An.-ıtı .,.,._...Jlld Cd• P-.a De ... 
beylerlıieyisı Haaa Pqa da 7bae mlld'eıtlue bpm .._ 
tUn eki odalara yerleemillerdl 

DllilD .....,... ..... De .. ,..... .w.- ...... 
nln tavzifi fula ve ltbmmnız bir tevclh deilldl; çt1nk11 
JUlll Dsın dnlerl IPıde devua eclm ölQa mtldııle
tı.ee telaBl1 .... gtlila sQIDa .. te*tler ..... 
bez1edi1mJI o1d111a gibi o valrlUer yemek araJarmda " 
IGlluMa .m.nNre tttld c;eeld ıeıbetJlr Jknml m...ı 
Glc1afu - -.u. mlteaddl4 - mllı:ellel al)ıdlG ... 
de davatJll 're 8ll aef!ıı buzla f8l'beder dalıtdaıltr. 

............ 'ak· W Wı IE ~ ,_ .... 

Kaptan Kıl:e AU Pata •c11 emir td&rMiDde baha. 

- tenue cUUs•rlerbal pclU. llJldOzltl oabltD'mü 
laNtDe • al adla t1alt1Dde ft ,edl laldem lrtlfamda 
~ ,._. 1ılr oda nıeJdua ptlrmJf ve burumm 
dlllDda IGllN •*ttp olarak lnaJluaılmymı vakfet· 
qtL 

&adi 8aftanehmetl cwoltnh balllllduia ~· o ~ 
1dt ..,ıcaıl ola AJaHıt Pata l&r&JI wsy-ı laDmaJUll 

........,_ " clltla nahlllertDe ~ oh11un111 w 

.................. loln bir ...... ,... lap olan-- w... . ...... 1* - 1111 ........ mala~ 

.. MI' ... Mhe'l'le !na ....... tlllllll edllen ~ 
rla ,..... .. - ........ 1ılr,...,...... l'üat 
teptfatta At•tli:l)a tlclıllDa JredWnht tıkeddflm eW. 
rllmı 1 

,, lrıtl,JID l'raw ........... ,.. ptlrll-.: 

mit oldala ldn elgl dflltla ..-. .... lltlnk ....... 
ve bahane olarak da J'raDm kralmm koya lnrflıtt)m 
....... " bl,s. lro78 lmllUpa 1ılr bal elgltlıdp ... 
rllltiJUl ollllJJUl bir ınlDeUn lylntnde bal'llllJllUI dolnı 
olmad•imı kiye llndftll; mHmeftll. ........ ~ 

• ,.... - ,.... ... hb "· Tam llw fanta. 
daa lrendlmıl ......,. llll'8t-l mı-...... alnderllmtl 
.. brd8ll Bu ... 11e Lelı ........ w.11 ... ........ 

' 
(Amrr,_., 

Eski Koca 
mebusu 

Sırrı BelUo 
Diln Ağırc-·-

muh .. '-~eaiae 
Geçen sene. askeri 

muhtelif kimselere, ............ 
birliltlett halkı ve 
na teşvik edecek ,.., tııt41:11111 
hıyette imzasız mektu~ 
clerm&k auçmada.lı 
ve aakerl mahkemeJ8 
geçenlerd 9 seııe 4 ay 
zasma mahkfun edilen 
tısat vekili ve Kocaeli 
Sırn BtllıoA\uaua -.ı..:ıı 
mıya.n muhtelit~ 
tupllır gönd!nnelı: 
htikQmet aleyhıne tahrik 
vik ~tmek. Tltklntll ve 
metln m&ne'fl tahti~ 
etmtt.. lllıçundatı dtlD • 
ağır ceza m~~ellinde 
kemesıne başlanılmıştır. 

Sırrı Bellioğhı. öA'lecid 
eaat tktde aakert 
getirilerek t.ğır eea)'I 
ve evvela hUviyetinin 
girl•ildl. 

Mamun, •bık i~ 
ve Kocaeli mebusu o1 
AbdUlhamit devrinde 111 
kal•bentllfe ~ BOn defa 
duyu isyanı tefTit 
aakert mahkemece 9 
aY hapse rnahltftm l!dU 
letU. 

Bundan aonra bitinGi 
hlkimli!linin 15·1.lDU 
ka.rama.meel okundu. 
mununun lstanbW. 
ve Beyo.ğlu posta kut 
mavi ve laman teııldl 
lar attı~. soft dtfa ~.ı111111 
tiltUn deposu civanaci81d 
kutusuna iki mektup • 
kutuyu tarassut eden 
tarafmdan vakalandJlı, 
yaktlrıırş ti,.,ıJrt klllleri -
~akineai, üzerinde de 111 
rm g&ıderildili blr uate 
du~. mektı:pları Kon:P! 
Balıkealr, Enurum hlııllıllJ'll 
oe, t.\nlvetsite rekt&rıtı 
fesörlere. bD fakWtem 
ima, gamteleıin yuı 
dürlerine, etıbba odas 
aon, Manita. blltnt, 
llutaaeleri bat dokto 
Peyami Saf aya. zekerlfl 
le, ve Sabiha Sertelt 
yuıJarak laareketiııe 
kan11Dunun 68, 80, ıd. 
159 uncu maddelerilat 
yeai i8teniyordu. 

Karanwnenin 
muteaklp milddebmıdl 
vini Turgut llÖ& alarako 
ımı. Ammenin emnJyet 
metine taallftk eden 
olduJunu ileri etırmut " 
ı11yetf nl istemiştir. Bu 
bul edilmiftir. 

o 

Bir senede isli 
ışıerıne 

btn.Jıa &lU tamem~ıe ıU!llJ.,..._..,,. 

Bu tulllaleıne ameu,..a 
bayramına kadar Ucmal 
hUmWc IOID 2000 bin Ut9 
mektecur. 
BuUıuı Jbaada &Jl'I• .... 

d1)'9 kadar 1,084,000 UralJlı 
)'&Pli'CIUftlr. Bu IDlk&ar -8 
DllllA kadar a,000,000 ı...,a 

o ~ 

Bir genç mahi 
oıunca 



9 - VAK'ft' 

~ka: 
Afrikada Alman 

Şehir Haberleri: 
1 Kısa HA 

BER 
LER 

-~l'flp ~ı,1aı:aar.yet 

iki tebliğ 
arasında 

ı8 ŞUBAT 1q,f,t 

askerleri 
'&ttt "tına . 
lllL 4.laııan n ~1 tebliği Afrika-
--ı lllotörr kıta 

Oniversite Rektörü talebeye 
yapılan yardımları izahediyor 

• Dilnku 1hracatm yekUııu tOO bin 
liradır. Mutad memleketlere mutad 
malla:- satılmıştır. 

• E\•velısı gtln Bulgarıstandan gelen 
Şn.hin motörtındc bir aıo.mR yapan 
gtimrtık muhafaza memurları 60 adet 
kaçak makara ve 12 kalem de muhte
lif kaçalt c~ya bulmuşlardır. ıtot6r 

kapta'lı Ali hakkmdR talıibata ~r

ml§Ur. 

~ lbot<irtü k u lıır1 ile 1n-
~ lniisadeın ntatan arasında yıı.· 
' • lııı habe 8'1en bahsctmekte
llıa..~ barı>ıer ~Afrika.da cereyan 
~Yı ı- .. kınımdan yeni bir 
~~ ku,,,... et ehnektoolr 
~tir• \'\etleri nerede~ sev. 

' n lf~ ct!n._ksatlan nedir! 
Ilı d 11ıtııı olan l iği bu haber de 
~ İiıeıbneıc falyno maoc\iyatl· 
\ıt~ı lll.ı gibi bir propaganda 
ı.. "-hada Sizliffir. l°oksa ba..,ka 

'' üniversite talabes ının f akru 
zaruretten şikayet edecek 

sevıyede olmadığına emin un .. , , 
"' B&dcınh köyünde kaçak §arap sa. 

tıldıgın: haber alan muhafaza ve in· 
bısaı- memurları bir cUrmUmc§but 
yııpmışıardır. Bu cürmUmeı.ıhutt., Yor 
ginln evinde bir miktar kaçak varnp 

>lll !b..... Yapıla ' ~ .,_-~o nıidi <> cak hart'.ketlcr 
~ .... llokfad r. 

Medreselerde yaşıyan talebe. Türk iitıivcrsitcli.s-iııın ızzeti bulunmuştur. 
lerin vaziyetleri etrafında son ncf :,-ı bıı J..·adar ytiks<:ktır. Bir • DUn de sc~TıBcter nizamla.nna ı-t
günlerdc gazetelerde yapılan ne~ çoğımıuz tahsil lıayatrnd.a za. ayet ctmlycn 20 şoför. muhtelif :ıuc
riyat ve röportajlar ünivcnıitedc mrr/ gcçirmi.Jizdir. Talcl>emiztn ıardan 2i esnaf, ve sırt hamallığı ya· 
umumi teessür uyandırmıştır. bc~tc dördü, mccoaui okumak· pıın 24 hamal yakalanmış, cezııfanctı· 
Bu mesele et.rafında rektör Cc- tadır. ~500 talebemiz milletin rılmıştır. 

~bir &ey an Jıenliz dddi müs· S lı'ıı:ıcat SuYkırnek miiml•Un de
let taYln 989 harbinin lm·ak
' bıı hld1se <l<len bazı huı.usiyet. 

ISııllltlğe fnıkan hakkındı~ bir fikir 

' harp bl ''erebilir. 
'~ ~Yad~ ko\alisyon harbi ol· 
~ldlr. ifa nıet?'Opollerfn mü
tıı..ı.. --..-ı bıı \azi l'Jl ba5lu.dığ1 gUn. 
':((ldjr. 989 YCU muhafaza et
~tı lıarbı h harbinin hir kova· 
ı Pierden ıı:nı alamaması f;U 

' -- 939 sen gclmcktOOir: 
flıı a~flkJe CSinde Mos'ko\ııdn 
~ anıa r anlaşamadılar. 
~ llı~~ık ncticesindt• 
it hıttka.~zı sıkleti garp ecıı-

1-~ı - l> 1 ettı. ,_ lttı .. o onyıuı , 
.. , ıııeriıt m \ e I• mnsamn 
~-:~r~ arası: harp Almansa -
""' mu da hakiki Roma -

ı.._~11gıı~r <!adetesı halini aldı. 
. ._'.fl ko 0 f~fıı 
~,\aJisy00 h geçen nsrıu harıı-
~ hban arpıcrt idi. !Uulın. 
~ eı liafıaı:' sahalarda başlar, 

" 11 «leta k tda nihayetlenirdi. 
!'-1 1

• ~lha~ e~vau yon imkinla.rı 
lıt ,~llıda ınlhn~rlc dernok· 
~ Zara 

1 
nıetropollerin fahri· 

·~ ıııa haııı art hasıı oldu. Blnacn
M lıiiı~"I<> Idık tnill\crfo JngUt.e. 
~~t 1111 ) 'knı lr. Hedef lngiltcrt'~ 

er "9 aktır. Ilunun t,..,.ı • , n nutku ..... nı 
~~··~ıt nda ifade cttı: 
' " eı,.,)1 h 1"~ d~llb; <'r yerde ta'-lp Pt· 

~ ilıın<'k. nıuharcbclerint ktn·· 
~ a iki dav~' 

mil Bilse! gazetecilere ŞU beya· rıar(lsiyle yurtlarda, askeri tıb - • Belediye kimyaha.ncsindo 040 yılın· 
nattn bulunmuştur: lıiyc ve yiFk.~ck öğrctm61l oku- da tııhlil edilmek Uzerc almQ.ll Hi73 
''- Fatihte m.c.(/rcselcrdt! bazı tunda oturmakla<lır. Her fakir numuneden 3063 gayri muvafılt, geri 

ünivcrsitelı7crin gilnliik hayatını fa/ebe bunlara girebilir. Tal.ebe kalan H7JO nllmune uygun görUL 
tasvir eden ga:::etclcrdcki yazılan yurdu açıldığı zaman dahi ıu . mUştllr. 
tce..~sürle o'J..~ulum. Vnivcrsitmıin raya ginniyccc1.Zer uc çalışncak- • Bcledi:rc reı.s muavıni Lcıtfı Alt-
8IJOO talcbe.<ti vardır. Bu nıiktn· /ar bulunacaktır. Ü1livcrsilc, llOY dfüı şehnn et vaziyetini tetkik et_ 
nn içinde sc'lı."i::inin bile fakrm- talebe için 5f busa sahiptir. mek tızcro kasapları teftiş ctmL!!tlr. 
dan ve zanırctinden şildiyct cdr Bıı. çok iyi ça.l~wn fal..fr ta· Et vı:ızlyeti normaldir. Kuzu flyntıan 
cek ve heı·hmıgi bir kim.ı:eye el /ebeye verilir. Diğer taraftan da gllıı geçtikçe dli§nıcktedir. 
ıızatacnlc se1ıiycdc olmadı,ijınl'- bir def aya rnahsus olamk f cu. • ı.~akUltcleröe sa.ulmaama knrar 
eminim. Fak-irlik ayıp değildir. 1,a/fıdo yardım oordır. l'ine fa - verilen ünivcnrltc kltapınrmın tolebc· 

Fakirlikten şikliyct ctmc1..~ o. j l:ir talebeye 'kitap vardımı ya. yo daha ucuz verilebllmcsl için neşri· 
yıptır. Burs almal~ i('iıı pek fnlrıııştu-. . . yat i§Jerf müdürlüğü yüzde 40 t.enzı
iyi <lr:rcce<lc olnıı talcbl' nrasm- M~dresc~m_·e p~lm_c~ •· valı ı;c ııı.t yapmaktadır. Te!IZiUtUı kitaplar 
da b ıı n u almaua i z z e • , lx!fc<lıyc rNSımı.zm 1kı ay evucl tnkilltclcrcc tevzi edilecektir. 
t i n c f 

8 
; mii..~ait 0 ı '111 ı - b!t~a~ıı!ı tamiri ve "-le~trik t~n • • üııJversite kitophanclcrı tkıııcı sö_ 

y a 
11 

l a r ı qördihn, kcmlilerinc: vırı ıçı.n ~rar n~ıuı malum. mcstr'in b3§lamn tnrlhl olan Uç nııı.rt· 
"Hmıata atrİc71kfrın smım lnın· dıır. Şımdı talebcmı,.z arn..'lınila J tan lt!Jınrcn akşamları saat sekb:c 
1(11'ı ·taoiz edersiniz, ill'rida olı.·u. ~fr. rı11~·ct af'yoruz. ~/er b~ri~in kadaı· ııçık bulunacaktır. Pazaı- gün· 
yacak arkadaşlarmız içm var- tçtımaı vnzıye~ı tes1n~ edildık· lerl açık bulunmMJ çareleri de nran. 
<lını efmc'k ii::.l!TC si:r. bir çeşit ,,,,, sonra netıcCTJe göre ~lı makta.dır. 
ödiinç ucriyorıı:: .. <lrd;m. t,.,dbirler alınacaktır... -------------

Kağıt ithalat birliğinin senelik 
toplantısı dün yapıldı 

Klı.ğıt ve mukavva ithala.t birliği. 

nln yıllık toplantısı dUn. öğleden son· 

ra biIUğın Öm<'rnbld hanındaki mcr· 
kczlntfe yapılmıştır. 

i11kılap Müzesinde 
açılacak ser gi 

Ha va Kurumuna 
kazmircilerin teberrüü 
Ha\'a Kunununa teberrüdo bu1unan 

Kıuımirdler ~nlardrr: 

6250 lira Suraskl Mahdumları. 1000 
lira Salih Keçeci ve Hayik Kazancl
yan 1000 lira Nuri AbdUrrnhmao 
Malt.a oğullan mensucat fn.brlkası, 

T60 lira nertev Paker, 550 lira Saln-
nıon :Kohen ve oğullan, ~ lira ,Jo· 

"bı;'lıı t<"tln b"Alınanya bakımın-
lıı~k!j(.l. de-~ı"" fY.LJ'\'Mnıdan hft,. Toplnntıya koop~ratifin ıdarc ihcye. 

~:~·~rl'l' .g ldlr. 
~~~ıı fflbı· 1"1lila plim g~n hıı- ti reisi sifatiylc Haltlo Tank Us rl. 

Belediye faalıye>tinı göster. r.c! Eskenazi ve oğulları, 500 lira Ya· 

mek maksadıyle inkılap müze- l '°"a S:ıpan ve. ~ıı.tıdumu, 500 lira 
sinde açılmasına karar verilen\ Andlrea vc ·Yanıcıci.a, 300 lira Pizand 
&erginin hazırlıkları ikmal edil ,. ve Novaro, 300 lira Hampanıon Erk. 
mek -üZeredir. Se,rgi martın. ilk men, 300 lira Yordan Ayanoğlu ve oğ' 
haftasında açılacaktır. ıu. 300 lira At.anat Papada.putoe, 300 

1 
~~f et~~<'n iki sartıa iizerin· yııset etmiş, lstanbul birllklcri umum: 

~~'ti "aOıı. Mtibi Salih d top!. ntıd hnzır bu· 
ı""""~tıı,ı fa J\hnanyıuım iırgil· ıunmuştur. 
lı..~ lıı kb lçl~bbilsU idi. Bunun İçtimada cskı ıdare heyeti raporu. 
ti~ { ha1 al n ikinci safhanın da ile mı.rakip raporu oliunnrak tMvip 
~ t11 ~aı 'aııı:a.'iı lilznndı. Bu snf-
~~"~li1. den~kd<'nizde, Afrika. edilmiş, eski !darc heyeti ile es· 
_, t!l'fıı· z, hnva ve kam ki münıkip ipka.en intihap oltmm~ 
'- )"\ ı t<','l ·r ' .,.~ l'tlıın ' 1 cdcrC'k anavn- ve idare meclisinin hcycU umumlyeye 
l.ltu 1 "al"ll:e~İYC<"ek bir lınlc \•erdiği mUtcvazln bOtçe madde mad· 
"lıtİ:!_' ıı.. fılı. ı. '"'-' " A de okunarak ve reye konularak nyncn 
~l .... bir IQb• lnın.nya nrosmda ~ ·• ı, ·ı ırıı~ kabul edilmiştir. 
~ flı, lrııı!'f ,.., Ynrıılmıştı. Pa· 

tııli. ll g~('n ~~fhıı., ne de ikinrl Gelecek sencleıdcn itibaren birlik-
~~İtlı llaki-; ıt:;ı: tahakkuk etle· lcr statUslinde yapılan bir tadlllit ile 
~ ._ l3l't(.'I • lya nıağliıhh·ctten "' •Q,.,. ~ıftf , • bUtlin birlikler umumi heyet topJ.ııntı. 
~~la() •f'tıerj • Jı.frikadaki İn· 
} ))l lhı. lııı ~) serbe!-it knlnıaya 

lira N~an :Manakyan, 200 lira lıllfel 

Diğer taraftan bu sergiyi mü· F ahri, 250 lJra Mustafa Nuri Kökel, 
teakip, temaşa. ve ilk okulların 250 lira Moiz Alsaytoğullnn, 250 ura 
100 üncü yıldönümü sergileri Berwulona ve B. Ojalvo. 

açılacaktır. Komşusunu yaralıyan 
---0--

Bir amele ağır 
yaralandı 

Şişlide Aşircf<'ndı sokağında 103 
numarnlı evin t.Amiratındıı çalıpn a· 
mcled!'n HUscyinln başına dUn, birin 
ci kattaıı büyük bir kapı dilşmUş, Ql. 

tındn kalan Hüseyin muhtolit yeri<'. 
rinden ağır surette yaralanmıştır. 

mahküm oldu 
Kasmıpaşada oturnn Mustafa adın· 

da birisi, kıskançlık yllzUndcn Nuri 
adındaki ltotn§U8UilU yaralamış, veril· 
dlği wıliye dördüncü ceza mahkemesi 
tarafmcan dUn 21 gün hapis cezıımna 
mahl<Om edilmiştir. 

Altın Fiyatı 

lttı ha "ac:-ı bil(' ~t kuwetıcrin kı
ııa..~Jıa h1;oınıa1ct gijnlrrclC'nberi mc\
lb~'ııı.u t \aı.ıll!a<hr. 

lnrmın kft.ııunusanl ayında yapılması 

haltkuuiaki tadil teklifi mUzakerc ve 
kabul ~dik>rck içtlmaa nihayet veril· HUs-:ıyln imdadı sıhhl ile Bcyotlu 
mlştır. 1 hastnhanesine kaldırılruq;lır. 

DUı:ı, altm flyatlarmda. 10 kunış 
kadar düşUkIUk lroydedllmlştır. Ev. 
vclki gün 23 lira 60 kuru~ olan bir al· 
tmın fiyatı dün 23,50 lira 1dl. 

"ıli..... .... llt "- ştıkr;a :reni kınul· 
~~~~ ·~ı~ • 
~t l'l<•li . or. \'e metropol 
~~ ;~ l<'tn ~J~l~lden ıılii.nlaşıyor. 

'1 ili' "d<' \i tUnn, Almanya~-. ol· 
'*· lrtıha f't tayyare 1.-ın·yet-

• 'tlJı\ Illektir 
'fıl'li ('r • • 
llj ııa •çın ıs. 
~1 '1ııt'I tor ki )i c f tıallyct ııliinı 
ıııi ı\ftt~fhada ~e fkf safh:ıh<lı r. 
-b-~lııı~~a isga~~liz ku\•VC'tl<'ri· 

"'I ırı 1',JQln b c lr. Alman res 
~rlıa :l<addinı~~t~lr'tllği hadise h;,: 
~-~"'(' ılaı:ıra ş~I olnblllr. Jkinrl 
"tı ~IJe.ı llktıılar:r t İilht~lbalıir Ye 

~I ta~lt bu Seklır'Pmaktır. l\lu· 
l'rılrı l'dll b e inkisar Nlc.>

(' IUr. 

A RADRIERTEM 

~~~ına taşında 
ltt lll hleeınali ··ıd ·· ll a.k o ure-
rı eın . b 
~~ na esı asladı 

~ee~ ınaZaı:ı b • 
t;..~ 'Oıs'kurı- ayrıı.ınmın birin· 
~M o~ "<lf'<la b 

tı.Lı, bıı- bacı Şa lr Cinayet ı~ 
ı.~ b,,,_~lılt nı dan Özdren ndmda 

.~ı ıı.,kacu ... 
~ l<eznaı • .,.c At.lamam. 
ır.ıı ~ıı~<lig.ı 111 Raıırnmanm dük· 
ı.. ııııı>t blllanınca tacıa bakkal tarafm· 
"'llrı. o lr rıı-~ elfne 

"'l.ll11 ıs ""'nlenıı geçirdiği btr 
lft l11urınu t~ kidnsına vurnrnıc 

~ı.""lıı b . 
... ~it~ 
~1:.- (, . lleın k 
~~:ı:ı:ıı CIUn b~t.ı. Şlldanm mu. 
t ,~~ Slı~Jt ncı ağır Cezada 
~tı G llra ~c dUkkıl.na girip 

h.ltaJ.aııçaıarken bakk ı 
llıa dı~ a ta_ 

ıı._ ~'lU~llıı llt! ~a d1 ve kurtulmak 
"tt ~ ~ U, llncak rhcın1e 'VUral'&k 

'P':ıııı l'ilıc Pe.Y?ıı daha evveı bak· 
ııa 'lô:ttıel\llftl r bIÇnğı ile hUcuın 

il l!o r. 
ıc rı nra nı 

bıu,ka bi Uhakl.'n:ıe §ahlUerin 
r ı::Unc bırakılmış· 

- 9 -

Biliyor musunuz mösyö Lö
hıarki bizim ev sahibi oldUoau 
gibi sizin da komşunuzdur. Ben 
de derhal sizi hatırladım ve tav· 
siye ettim. Bunun iizcrinc ara· 
nızı bulmak işini de bana havale 
etti. Bu tav:ıssulumu mazur gö· 
receksiniz değil mi? 

Ben mahcup. şaşkın bir çocuk 
gfbi derme çatma sözlere teşek
kür ettim. Bu garip şerait altın 
da ciltlencmiyen kitaplar beni 
pek az alakadar ediyordu, fakat 
onun beni hatırlamış olması ne 
büyük bir saadetti. Demek ben 
onun nazannda hiç değildim· 
Bana hizmet ctmekiçin bu hare
keti yapmı.ı:;tı. Sanki sarhoş ol· .. ., 
muştum. O kadar mesuttum kı · 
Demin bu kadına dehşetle yak· 
laşmı.ş, köğsünde çarpan kalbin 
nasıl bir ölüm makinesi olduğu~ 
nu öğrcnmiye savaşmıştım. Hal 
buki şimdi onun eteklerini öper. 
ayaklan dibinde yatarım· 

Evet o artık tapılır bir kadm. 
Sevilmek onun için pek ~ Ben 
onu artık bir melek gibi görü-
yorum. 

Fakat dütün bunlara rağmen 
yine bu kadın dün gece aşığın:n 
ayakları dibinde öldiirülmesine 
seyirci kaldı. 

Beynimde tekraı· canlanan bu 
fikirle bu mc.şum odayı gözden 
geçiriyor ve hic biNıcY elıic ede-

r 
Esrar ve maceralarla dolu zabda romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

meyince büyük. batta) dolabm 
iizcrindc duruyorum. Evet Kris· 
tinin genç, gür.el iişığı bu dolap· 
tun çıkmıştı. Kim biJir, belki de 
başka bir meza.rn nakledinceyc 
kadar tutmak üzere cesedi yine 
bu dolaba saklarnr.,lardn-. 

Belki değil.. Muhakkak oı·a

dadır. Ben cesedin dolapta saklı 
bulund~auna eminim. 

Hakim olamadığım bir kuv, 
beni meşum dolaba doğru sürük 

liyor. 
- Nereye gidiyorsunuz mös-

vö? 
• Bu kerre sesinin eskisı gibi 
kendinden emin olmadığını ve 
beni durdurmak için yaptığı kü· 
çük hareketin tcliişli olduğunu 

hissediyorum 
Bu kerre ben ona acıyorum. 

kendime geliyorum ve ona fazla 
ıztırap vermemek için lalettayin 
bir sesle soruyorum : 

- bu çok eski moda bir dolap 

değil mi ? 
- Evet mösyö çok eski bir 

dolaptır. Röneans devrinden kal 
ma.. Annemden kalan yegane 
mobilya bu.. Anneme de büytik 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

annesinden miras kalmL5. İçinde 
cskı zamandan .kalma hatıra el
biselcr,cski çamaşniar falan var 
mösyö .• 

Bu izahata biç lüzum yoktu! 
Bu da omın teiaşmı göet.ermiyor 
muydu! 

Acıdım Kristine. Onu o kadar 
seviyordum ki.. 
Aynlmıya karar vmiim. Vooa 

1 

ederek selam verdim. O elini u· 
zattı. Eğer bu eli alıp öpmüş ol
saydım, dünyada neler yapmaz, 
neler yapmazdım. Artık hiç bir 
kuvvet önüme g~emi. 

Fakat ben bu eli dudaklarıma 

götüremedim ve çdgmlıklar yap· 
mama:k için oradan kaçtım. Hem 
ne olacaktı ki? O nasılsa ölmüş
tü ! Ölmüştü o!. Bence esas me· 
scicyf teşkfl eden de onun ölmü.ıı 
olması idi. 

İhtiyar Norber hükUın veriyor 
tatbik ediyordu.. Hayat veö1Um 
onun hükUm sürdüğü şu küçük 
çatı altında idi. 

Filhakika Norber genç fışığı 

öldürmüş, fakat kızının kılma 

bile dokunmamıştı. • ~e kadar 
doğru hareket etmişti bu ihtiyar 

Diin "Homa" mn bilmem kaç 
num~ı·alı resmi harp tebliğinde, 
IJU cumleleri okuduk: .. Bir AL 
man zırhlı kolu, İngilizlerin bır 
tank kıtasma hücum <'tmis \"f' 

bir çok zaraı verdirmiş, ~esir 
a~ıştz:. ~iman tayyarelerı 
Bınga.zıdc duşman üssline pike 
uçu.C\ları yaparak tam isabetler 
kavdctmiştir ... 
. f:ısan bı_ı satırlara göz gez. 

dırınce. clınde olmadan "teb
l~ğ" in başındaki "mal;reç" e 
btr daha bakıyor. 

Evet bakıyor ve bir kere da
ha "Roma·• adını okuyonmmı7~ 
Çok değil., bundan nihayet l: 
ay evvclkı İngiliz tebliğlerinde 
de, şu "Bingazi" sözü sık sık 
g~iyor ve korkunç "Blenhc 
ym" lcrJe "Hurikan" ların, ora: 
ya bomba ve kurşun yağdırdık
ları söyl"niyordu. 
. "Bingazi" , İtalyanın Afrika 
ımparatorluğunda en zengin, en 
mamur bir şehri değil miydi? 
Bunun kaleler, beton hisarlar. 
blokhavzlerlc çevrili ıst:hkam
lan içinde Afrikanın hem en 
güzel şehri, hem en giizel lima. 
nı. kurulmamış mıydı? Faşiz. 
mm serdarı. "Scyfülislam" lık 
payesine burada ermiş; o eğri 
palayı. burada kınından sıyıra
rak. fötograf çektirmemis miy-
di? ~ 

Yoksa bu Bingazi, başka bir 
Bingazi midir? Aklın böyle • ·r 

şüpheye kapılması, aamnm k 
pek de yersız olmaz. 
F~knt hakikat karşı mda 

ımkan hudutlarını istcJiği · 
kadar genif-lleterek, avutc m 
yız. Bilivoruz ki bu B n 
tC'kdir. ltalyanİnrm zam ~ ,., 
man ° ~nd:ır gurur ve az.:ı.r, l ti 
ba_?settık1crı, Afrika imp·m: t 
lugunun tcmC'l, kılit taı:;uh,. 

lşt.e şimdi. bütiin bu Ynı:;Jfl 
r~~ sahibi olan o koca s hu ı 
gılızlere gecmis ve geçtH t~ , ~ 
ra da, ltnlyanlnnn d"rt oru 
AlmanJe.r taı-ctfmdan bomba 
mıya ba~lamıştır • 

Buna ibret gözil<> b·lk 
neler görmey z. kı ! .. Had ~l !er 
zaman. fidetn birbırlerir. .r 
ter. Alt nlta üstüst.e akıverirl 

Afrika, gr:rçektC'n bir Jü!" 
parçası gibi def-il: b r t• vat 
sahnesi gibi dekor. aktör. "m 
zara ve hal değiştiriyor. G r 
c~phelerde siperler alımp , 0 lır 
bır tepe, vakıt vakıt t•ld 1 e 
geçerek insan ve brıyr k d 
ğiştiri~. Fakat aralarmd ı , · 
lerce kılometrelik cöller < 
denizler, istihkamlar b ur 
büY:fik yerlerin. b")yl<' ap;n 1 
sahıp değiştirmesi, n amı a.cı 
tıyor. Eğer resmi tı>bli ~, r , k 
leksiyonl~rını yapan no. ıl 
varsa.. bırkaç vapraklık ı <'. 
bir deftere ne muazzam ' 
rm. ne kökten deO-ü:ımelC'l n 81 
dığını görüp pa~ak ısırll"ıcı 
dır. Bu kadar uzakta iken · b 
bile, derin 'bir hayret ve ond 
daw büyük bir ibretle bu tari 
çıglanna bakıy0tıı7" 

Hakkı $iiha GFZG! 

._ G_ o_N_ D_ E_ N_ G_ o_· _N_E_ı 
ilk mekteol r n 

100 üncü yıldönüm 
1. LK mekteplerin yüz yıl 

önceki halini hatırlı. 
yamıyorum ama, şimdikilere 
nisbetle pek iptidai olduğu 
muhakkak bulunan o irfan fi
d.eliklerinin bir safhasına ye. 
ti§tim. Çocukluğynıla beraber 
maziye karışmış olan o uzak 
günlerin tuzu - b N>eri hfila ha. 
tırımdadır. B ilhassa biberi .. 

Gazetelerin yaz.dığma göre, 
Maarif İdaresi memleketimizde 
ilk mekteplerin kuruluşunun 
100 üncll yıldöniimü dolayısiy
le bir sergi hazırlıyor. Bu Ser. 
ginin başlıca malremesi benim 
"biber'' dediğim Ce?.a Vasıtası 
olsa gerektir. 

Neyi kasdettiğim anlaşılıyor 
değil mi?. Hele, hele ... Hafıza. 
nızı şöyle gerilere doğru yok
layın: Benim yaşımda ve daha 
yaşlı olanlardan kaçının ta- ı 
banlarında FALAKA'nın acısı 
\'e avuclannda KIZILCIK 
DEGNEt:t •nin sızısı yoktur?. 

Norber .. Kristin gibi bir kadm 
her ne yaparsa yapsm mukaddes 
bir mahlüktur. Ona nasıl el sü
rillür. 

Ben de ona ne yapa:bildirn .• 
Hiç .. Yalnızca. bana uzanan kü
cilk beyaz elini aldnn sıktım. 

Sonra koşarak bahçeyi geçtim, 
geldim dükkana kapandım. Ne 
müthiş bu hayat.. Bugün ne ka· 
dar sarsıldım. 

iV 
- Evet M~yö Benedik, evet 

sir.e söylediğim gibi o evde ce. 
reyan eden hadiseler hiç de n6ı
mal değil. 

Geçen gün sizi bahçeden t?"e.. 
çerken gördüğüm vakit üzerini
~ atılıp yolunuza mani olmak 
1stedim. Çünkü öyle lii.zmıdı. 
B!-1 adamların çok fena, çok kö. 
tü ruhlu olduklannı biliyor
dum. Başınıza. bir fel8.ket gele.. 
O?.k ~i~e . korktum. ÇünkU bir 
~n ızınsı7. bahçeye çıktığım 
ıçın az daha beni öldürecekler
di. Bunlar hem esrarengi?,. hem 
de çok vahşi insanlar Mösyö 
Benedik .. 

Her nedense kimsenin civar. 
larında olmasını. hareketlerini 
görmesini, kontrol etmesini is
temiyorlar. Hatta beni nasıl o. 
lup da içlerine soktuklarına bi -
le hayret ediyorum. Fakat gü 
zel matmazelin yapamıyaca~ 
işler var. Mesela bul~ çama
~ır yıkayamıyor, o zaman ban.'l 
ihtiyaç duyuyorlar. Tabii kü 
çük hanımın kilçtik prenses eı: 
teri boznlur diye korkuyorlar. 

(Devamı oo:r) 

O dayak bizi Adam etme 
kili gelmiştir diyemem; fak 
o zamanm ''ıslah telii..kkisi" 
muvazi olarak işlenmiş ruh 
muzda, Dayağın az çok şif 
bir tesir hasıl ettiğini de ink 
ctmiyelim... Mübarek sopan 
Cennetten~ çıktığına, H 
~uğu yerde gli1 bittiğine 
zı ınandıran mutavaatı bir 
Ş'ilnün! ••. 

Evet, Falaka ve narın 
zılcık Sopalan, ilk mekteple 
100 üncü Yıldönümü Sergis· 
de ba.."? sediri alm.ağa lAyık 
hatıradır. 

Bugünün ÇOcUklarma gel 
ce: O dayak "müsıöet" ind 
ziyade bir tek, yerinde ''n 
hat". m daha hayırlı neticel 
verdığini görerek ayrıca ift 
har edebiliriz. 

HiKMET MÜNiR 

Yirm ı yıl evve lkı Vakıt 

28.2.19%0 

Saatlerin ileri alınmaı 
Bu gece yarım Martm biri ve 

nwıtn beraber yaz saatlerinin mc 
tatbU:l hulQJ ediyor. Onun içtn bu 
cc saat ll e geldiği vakitte eaaue 
ntzı bırer Mat ileri almayı ihmal e 
meyiniz. 

8.08 Ajans 
8.18 Hafif 

parçalar 
8.46 Yemek 

Jlııtesl 
12.30 Kıınşıli 

ı;arln '\'e 
tOrkUler 

1%.GO Ajs.ns 
haberlrri 

l ..!.60 Ajans 
habcrlc.rl 

18.05 Knnşık 
programın 

de,mmı 

ı 8.%0 l\lnhtem 
parç.ııJuo 

18.03 Jmd~o 
(Svlııg) 
Kuartt>tl 

18.SO Mel daa 
19.80 Ajans 
20.15 U:ıdyo 

gtU'.eteei 
20.45 'l'em80 
2L30 KrnW!m& 
21.43 l\ll\rlk 
22.SO Ajans 
2S.OO Dans mft 

zlğl (Pi.) 

-= C uma 

> ı:.8 "ubat 
::.=:: 
<[ Sefer: ı 
~ Ka ım : 118 

'Va.ldUe.ı \'as:ıtt .. ;z.wıı 
Gllneotn 

7.87 
do~,n 

12.-10 7.SS 

Öğle JS.27 G.ım ıs.2; 
tldndl lG.83 9.BS lG.85 
Akşam 18.58 12.00 19.00 

''"l !0.%7 1.31 %0.%9 
imMk a.ım ıı.oı 5.M 



VAKiT '!8 ŞUJS.-\T lMt 

Yeni ekm k lJarın 
sabah çıkıyor 

au-~ pdenberl yapüan teerübe· ı O,lled8D evvelki t.oplanbd& değir
ıw-.ıe bir çu,;aldan 9i ekmek çıkmak. ıneııcOer de buır bulunmut ve yen, 
ı.mr. Halbuki 96 akmek çıJu:ı:ıuı icap ÇOJni tek tip ekmeje esaa olan un 
otmel<ucir. 94 ekmek çıktığına göre b&lltası Uzerlnde görilpıeler cereyan 
tlkmek !ıyaUannda "imdilik (&Ol para otmtşur. KomJa7oD yeni un tı.yauan· 
uaJ.m& oıacak ve 13,10 paraya oatııa r..ı teabit etmiftir. Bu e5a c:labllinde 
lıUecektir. ııs ekmek çıktığı takdirde :o.·alıtmda toplanacak olan ekmek ııarb 
ID para ucuzlaması lmka.Dla.rı tem!D kom!.lyoııu, yeni tip ekmeıf.D ııarhmı 
ldllmılJ olacaktır. Bu tmkt.ıım temlıı.I koyacaktır. Kabul edilen ea.ıl&ra gö· 
lı;i.D ayn: zamanda un çuv .. ıı ba§ına re 72 kiloluk bir un çuvalı 978 k\ll'U§a 
aJman 146 kuruşluk koruma vtrgisi saWacaktır. Bu nztyctte ekmeğin nar 
alll de kaldırılması çarelerine tevesBW hau:ı bl.ra.z dilfmeırl mulıUmeJ görW 
edlleOelı.Ur. Eu unkAnla.r temın edildi. mcktedlr. 

it t&'ıdirdr clnne't 50 para ueuzlaya.. Bundan bapa komllyoıı, öglcdeıı 
•&lrt:Jr. aoaraıd lçtlm•mda el meeelelli ile 

f:ilmı&k n.arhı buglln ka.U ol.azak ka.· mqgul olmUft.ur. Bu içtimada bazı 

l'&rla§tlnla.cak \'CI yeru ekmek Cumar toptand ltasapl&r dinlmmf§Ur. Toplan 
111111 •babmdan itlb3re.n plyasaya çı. bda, flmdild eı narhmnr 15 &1iD daha 
bcaırtır. temdld!De karar verilmiştir. Bundan 

ll'iJ'l.t mtıra.kı:ı.be komisyonu dtlc tı0nra~ !çtim&da kuzu eltııln ml'şru 
fltl.eden eV'f'Cl fevkalA.de, öğ'edell son aatıı flyaUan teshil f'rlilecektlr 
n da uıuta'1 lk1 tC'p1ant.ı yapmı•tır 

Malta 
llzerinde 
Ş.ddetll bir 

hava muha
rebesi oldu 

Kahire, 17 (A.A.) - Orta prk 

AfriKacta 
Keren etrafında iki 
mevki ifgal edildi 

Atman zırhh 
kuvvetleri 

r 1skürtüldü 
tııglliz hava kuvvetlerinin resmi ltalyan Somaliainde 
teblftl: 
Doğu ttaıyaıı Afrika8mda ordu- b:nh~rce esir almdı 

mat bötitn Mphelerdekf taamızu- Kaıldre, 11 (A.A-) - Orta p.tk 
aa milaberet harekAU devam et- 1ıı&tUz umumi kararglhnım teb
mektedlr. Keren bölgesinde, kıta. liAf: 
at tecemmWeri ve depo!.ar bom • Trablusta: ılotörlil kuvvetleri
bardmwı edilmiş, iyi neticeler a- :mlzi.n ileri UMudan Ageila'nm 
lmmJltJr. Aaab'da büytlk bir nak- p.rbmda Almu oldufa z:annedi
Uye parkına bombalar bırakılmıf, len zırhlı avq arabalamıdan mn
Maavva civarında da mühimmat rokkep bir keeif c\Uütamma teM.· 
depolan Te diğer askeri hedefler dtlf etmbj ve tardeyleınlştlr. 
bombardmwı edilmlştlr. A<liaaba - Erit.rede: Kuvvetlerimla K8r'elı 
ta yakmmdald Avqda bir demir- clvarmd& dilflT'&Dm kuva.yf kUlli • 
7Cllu lrıllıpr11sU bombardıman edil • Y•hıl durdurmala devam ederken 
adi. tam bir isabetle köprilde ve Kub-Kub'un cenbwıa doğru Uer-
~unda haaarl&r vu:kua p 11yeıa koluınus yeni terakldJer ka_.v 
ffrllmltt;lr. debqtir. 

DGıı bUyUk btr dlltm&D flloau Somalide: G:ırbt Afr"a kuvvet-
Malta adıma bUytlk mDtyuta bir leıiıı1n Ouba ııehri hattmmd&a ld
taarrua t.epbbUırllnde buhmmut- haren Kopdlaclo'ıuuı lfpline ka
tar. Kırk kadar avcmm hhnaye- dar tlddetll w eeı1 hareketi dtlf-
sllw;lf '° bombardlınan tayyaresi man kuvvetlerinin maneviyatını 
Laca tayya.re meydaa'll& hUcum tamam.Ue bozınuttur. Bu mmta -
etm)ftlr. Hava kuvvetlerine ait bir Jı:ada, dllfman aakerlerl memleke· 
tımad& bzaı baArl&ı' vuku bulmuş.. tin pçUltmla bUttbl yerlerinde 
• da ~ bir memur yuala.nmq talim olmaktadır. Daha ttmdlden 
veya ölmeımlff;:lr. Dtlpnaıı kuvve - blnle.roe esir almm11tır. Dlfer bir 
tmbı adet UJba.rile çok faile olma- OOık Mir de relmekte devam edt· 
llD& retmeıı, avcı tayyarelerbnh yor. Bwıdaıı 1-fka mUhlm miktar
derhal hücuma geçmlf, 2 "Yun- da her neviden harp malzemMi de 
br 87" dllfUrlllmllf ve bir kaç lutalarmıı.zm ellııe geçmiıUr. Fev
tayyareyt de mUhtemel olarak ha.- ' ka!Ade muvaffak olaıı bu Deri ha.-
9&1'& ufratnnılardır. Hava d&fi ha.- reketin memnuniyet verici diğer 
taryaJan 15 "Yunker 87" dU§ilr - hlr h1d.iaeei ve ltalyanlarm bir kaç 
mQfleJ'dlro. Di~er bul tayyareler aydanbert Merca'da harp Miri o
o kadar huara ufram11lanhr ki larak tuttuklan 200 mlltteftk bah 
u.lerhıe dlSmnUf olmaları ihtimal riyelliıl.ııln kurtanlmu·dır. 
dahllinde değildir.· Alman zayiatı ı Nalrobl, 27 (A.A.) - Neeredf· 
o derecede idi ki, akından Uç sa&t len bir lııgUb tebll#lne göre, Mo. 
_,.. bOytlk bir avcı tilotıu re!a· garlto'nwı zaptı esnumda dllema
btlnde bulunan bir kmlhaç deniz nm mukavemetile kartilaplmamış • 
tayyanat kaybolan dil§man mUret-ı tır, 
tılıbatmı aramak için adan"tl şlına- 25-26 ııubat ı;ecC9i doiu AfrJ· 
inde bir eaat kadar deniz Userln- kur kuvvetleri liman tatJkameUn
de dolqnuetır. DUşman avcılan de eerf bir Deri hareketi ya~
avcılanmıza hllcum etmtı ve vuku lardtr. Dtl§Dl&D kıt.alan Mogadi§O
'balaıı muharebede bir Meeeer- yu alelA.oelc tahliye ettiklerinden 
tmlt ehemmiyetli surete hasara uğ- ıehirde bUyUk blr haaar vukua 
ratdmıltır. gelmemlftir. Eslrlerhı srıytlması 

a avcnnıa kayrpt.tr • devam etmeiktGdlr. Blr taraftan 
• da İtalyan ve yerli aeluıırleri lmpa· 

IODlhZ tayy;treıerı- =~~~-kuvvetlerine teslim oı -
t. r 1 Mogadieonun mptı ordu., donan 

ıllJI 8Aln 8fl 1 ma ve bava kuvveuarın1n lfhlrliği 
(B , , "tf ) sayesinde mUmkUn obnuttur. 
~ ' a • •nt'ı :R ! ( . Kolonya demir yo~an, fa:b- ı reJ~~?~:m: ı..:~~eri. ~t; 

rik&l&n ve pe~l t;asfıyc.hanele.. nin elli kilometre ka.c:lar şiına
l"lyle çok bUyük bır merke~ı:. linde bulunan Kelemiti düoman 

Lo.dra. !f ( .A.A.) M lngilız . 
hava nezaretinin tebliği: ~ukavem~nt .m2lnlz kalmadan 

t--ııtz; bo bard an ta _ ışgal etmı§lerdır. 
MIŞ' m nn yya . Keza bir lm;Uz kolu da Kele. 

releri diln gece Kol.onya~akı mitin 80 kilometre k!dar şi-
mnal hcieflere karşı gıddetlı ve _.:ıı • • 
muvattakı etr b. hU _ ma.llıv:ıe k~ın Nafkayı l~l e ... • 

y ı ır cum yap miştir. 

mc-~ Uzeri de bf.1•.:11. "~P İngiliz kuvvetleri Kele~itin 
~- .

0 ~UI>. '1"" • zaı>tından 80nra 9 şubatta :i§gal 
ta uu- çok mfıllklt ve y:ıngnı ttiklerl K d....ıır-• . al 
bombalan atılmıştır. Rhin neb- e . erene "'&•.. §lm -
riDiıı iki sahilinde bulunan he_ den ılerlemeğe başl~d;kları nok-
deflere i-.beUer vukubulmut ve ta olalı Kareradan ıtıban:n 320 
adltelıddit bUvllk yangını r ç k. kilometre meea.fe katetmıo bu· 
tıb görWmiiŞtilr a ı Junma.ktadırlar. 
DoJı gece sahil 'muhafaza tefi Eritre. ve Habeflstanm diğ~r 

Wtma me118Up tayyareler \'e cephelerınde kayda değer hıç 
bombardıman tayyareleri düş- _eey __ 0_tmamı __ etır __ • -----

Arnavutlukta "Türk mimarisinin Is- Fakirlerınmuı 
Kar f ırlınası e tedavil 

harekAla mani tanbulda mazhariyeti,, ' 
oluyor 

Atana. 21 (A.A.) - YUD&D ba§-
kumancanlıfmm dün akpm ııeçedi 
len 12'> İıwnaralı tebliği: 

But noktalarda §iddetll olmak Uze· 
re, ~pçu faaliyeti kaydedilmt~t!r Ha
va da.fi bataryalarımız iki d11pı.&n 
ta~ dllfUrmUJ, diğeri Ud 1tışm&ıı 
tayyareaJ de ç.ok bariz haaara uğnı 
mqtır. 

Atbıa, 2 7 (AA.) - {B.B.0.) Ywwı 
matbuat nezareUııin tebllttne eöre 
cephede kar flrtma1an •e yağmur ha
rokltm lnktp.lma ma.nl olmaktadır 
Devriye faa ıt,yet! ve ufak çıarpl§malar 
deva.uı ediyor. ltalya.n dal kıt.aı&rma 
meuup bU"kaç ealr atmm11tır. Oapbe· 
deki barekltm u olmuma mukabil 
Brttanyı: ve Yunan hava kuvvetleri 
btıyük faaliyet ı&tcrmlŞlerdlr. 

Esir edilen !talyan ıabltlerl Ama· 
vutJuktaki İtalyan krtalarmm mane
viyat.mm pek zayıf olduğunu . .tyah· 
gömlelt!!lerln rlcat etmekte olan ön 
krtaı.ara ateş ettiklerini blldlrmJ!l}er
dlr. 
Şimdiye kadar 1taıyanlardan alman 

ıeva.znn arasmda 180 8nhra topu. y0.z 
den fıala ağlı' top, ı~ havan topu, 
pek çok miktar& flıek, el bomba.at 
dlter tarıı mal.Zetn881 vardır. Bunlar 
§imdi ltaıyanl&ra karıt kullanılıyor. 

A...._ 11 (AA-) - (B..8.0.) !Drt· 
Us" YUDan bava kUVTetlerl ıtAlyan 
mıevsUer1nl bombardım&D etmete de· 
'f'&m edSyorl&r. 10 p.ıb&tl.&Dberi 41 ıtaı 
yan tayyareal dU,UrülmUttür. Bunlar
dan oo yedlal Yunan, yirmi dıirdU ln
gms bava kU'Vfttlert tarafmdAn du,11· 
rW.mtıftflr. 

Adlta, ~'1 (AA.) - Yunanlat&n-
dalı:i tngUts ba...a kttnetler1 tan.ftn
dan ~redfkın t.ebllğ: 

Yunan orduııunun ta&llyetı tak'1tye 
melcııadfJ•tl> 1ped,., ·- ve 1"1eı1':ııln 

CflllUb'J prldstnı'le yapdan hava ha 
rekA.tJ ema.snı.da dllı:ı Lucat! köy(l <We· 
rtne eok mu'\'a.ttald~·etli hticuml&l' ye. 
pılm!§tır. LUcati dvarmda toplu bir 
halde bulunan motörUl nakli.ye vur.. 
talan ve ll'lerl'de aakerl kamplar Uze· 
rtne tam tab&Uer kaydedlımııur. 

:nert'd!I mllte&ddit bUyUk yangmla.r 
Çtkır.ııtır. 'Burada tayyar&IerlınlJı dU~· 
man um1l1111 kararglhmı 'ft9&!r bede~. 
teri mtt.ra.ı,y6& ateoıne tutmak ıçın 
ook Alçaktaıı uomup.rdır. Tt.yyarole.. 
rtmta AvlonyaDUl iki mil açılında bir 
dGpnaa gambotu lte bir dllfm&D Uca· 
ret ..apynı k&(il!MllM do mun!talri
~tıe ta&n'\Ul etmıflV - 1ftl~ 
aU§1ne tutmU§lardır. Tayya.rel rmıı.. 
zln bepsJ Oalorlııe dönmll§lerdlr. 

Esrarengiz bir 
c nayet 

( 8(J.' tarnfı 1 i7'rttf t) 
Ceset sahibi 'b8"'I balta ne en. 

9Minden kemlmlf ve muhtelif ye
rinden yaralar açılmak auretilo 
«SldUrlllmllşt.Ur. 

Vakaya mUddelumumi muavin • 
lerindon FetJıl Sesai elltoymu§, ad· 
Jiye d6ktonı Hikmet Tümer cese
di muayeneden sonra defnine ruh
sat venn~tir. 

Hadisenin tahkikatına ehemmi
yetle devam olunmaktadır. 

Bir kolonyacı çırağı da 
hir genci yaraladı 

Evvelki aqam saat 9 sıralarm· 
da KUçilkpazard& bir chıayet işlen· 
miş, ırncllkpa.zarda Hac.ıkadm ma
ha!l esiııde oturan Arif. admda bir 
kolonyacı çırafı aynı evde oturan 
Sadettin adında bir genci aol me
mesi Uzeriııden bıçaklamış, yaralı 
Omlt.alıı bir halde BeYollu hast&
neeiue U.ldmlınıtt.Ir. 

Va.kaya sebep, Arifin kız: kardc-
13inin Sadettin ile sevifme.ıddir. 
Arif bir ka~ defa bir daha konu§· 
mamaalrmı söylemiı, fakat dinle. 
tem~iltir. 

Nihayet dün sece yine biribirle
rJ ile sokakta görUşUrken görerek 
hırelanmış, Sadcttini yaralamıştrr. 

Arif yakalanmJft.'?'. 

Mimar Sedat Çetintaı Beyoilu Halkevinde 
enteresan b:r konferans verdi 

Mimar Sedat Çettnt.&§ dün aıc,a.m tür a;Jıfnlfl\nl ve b1Jnlann mukabl· 
Beyoflu halkevlndc "Türk mtmartaL Unde de Tllrk ruhunun, Türk kabili· 
nuı lal.&Dbulda ma.zbarlyeU,, mnzulu yetinin ad vo meyda.n &imli olduğunu 

bir konferans vermlfUr. eöyllytırek lat.aııbulda mlmariıılıı Ar 
Konftranııta Parti Ba§kanı H.eeat \"e Teknik yoll.ıınnda yilkRllı:lnt lznlı 

Mima.roğlu, pir Y~ Kemal, Yük etmlJUr. 
sek nı.tına.rıar, Gtızcl san'atlar akade· Hundan e-0nra İatanbutu 'l'lirklcrln 
mta1 mt>bmıdis mektebJ talebeleri bu· ~rek toprak altmd&n imar ~erek, 

luıımU§tur. rerek toprak ClaW.Uden ona bedii bir 
Büyük bir alAka ile karJllanan bu sllluet ı;ererek bu beldenin dillere de!!. 

kcmferaMta. Mimar Sedat Qatlııtao t.an olao ~tlnl ona TOrk ean'at.. 
evveıt. umumi bir ınırette mimari ta· k&rJarmm kuandmnl!f olduğunu te
riblDdon t&aniflcr yapm.tf, bu tulllf· ı b&rtlll eWrmlftlr. 
terde kadim Kı:aır, Yunan w AllYfl Deha ı.uı.ra Abidelere geçerek bmı· 
mJmarfler:iDI gTUplara a)'mlUftır. Bun- lan da arayl&r, at..U v• mlmaıt Ye 

lard&D DID devrine iııUkAl ec:lem.11- Mabet lnp.atı olarak 1k1 mUh1m km.. 
Kwr medenıyettnl kendi kıolloloJlaiıı. ma ayınn11 Tfl bu meyanda t.arihl 
de terk ederek mQteeeıallen deftlll e· mühim saraylan ııDU"9derek Sultan. 
den .Avrupa mtm&rt.m1, Grek mıma· abmettekl lbn.htmpap araymuı ls· 
rUı1D1 ı:,erek Romen ve D!hayet RöDe. t.aDlıul ar&7I adiyle t lnd Be~t -. 
aans u~arlallMI lnUk&l etttrmıftlr. mumda 7&Pılmıf oldqUD& w 2 CDd 
RöDeana m1m&r1alJalD dört )'Cla ._. Be7UldJD Uç kuma bunda clOlb J'&P 
çalıJUktan aonra her 8&1UııU lltiylıelD4 lllll oldUIUJıa "" bu ~ adn. 
oldutunu ve dtınya aan'atkt.rlan ru. .unlar ~ ft ayni Ml"&Dda bL 
bunda artık bir Ub&m u,ya.ndır&aııy&· kOmet. ukeri" 1daı1 9'9Dan1 .. 'rl" 
cak bir halde ..ıtlnlif olmakla bere.· tifU"D bir mQ_.. olctueun&.,. De· 
ber b'.ı mlmarinln aıkıc:ı kanwılarmm u Jbn.billllD IOIDi kUrlllerle tıelrife 
dl.in.ya artlaUertne alır ,eımetw m.,. U.Uaftıtı aara,ym burul OlduCum 
l&dıluıı izah ederek, neUcede on dar. dair kaU V'elrikalar g&rtererek bu .., 
dllnclı uır sonunda Avrupa. artıatltti· rapın Harem da1re81nlD Klmar Binan 
nlıı Amcvo (Art Nouveau) i.ıımlnde eklemeJertyle birlikte yıktmımıı el.. 
bir 1ls10p icat ettsklertnl s&yl~. muma T6rlt kWUlr tarihi adına tees· 

Harbi WllwnldeD llOlll'&k1 rubl tıe

WddJerln umumt detiflkUkler1 ara 
amda daha eYYeldell yalllle b9fl&llUO 
olan ınım.ari81D1D d&h1 im alarak .o. 
dem DaDl1 altmd&Jd bulrQllkQ alanıt· 
ye atılmrı oıcıutu natkıNIDe Y&rDUftlr. 

Bu:ıu mUteaklp ,ark mlıDarilinln 
mcnırur. oldutu Arap, lran. Hint, Çin 
mede.niyetıeri ba§ında. ve hepıiııe hl· 
kim bar phetyett.e To.rlt ~ 
geldl~t 115,wıdUl.ten .ama tik Ttlrk • 
1BIAm htıkbMtt SamaDotuıJarmdan 
daha IOJlr& ~ bllpant.t.orluiU me· 
deniyetlndcn ~rek, Omı.aıllı 
TUrJdert mtmar:ll!tne Ye bu medeBJ,,et
te de krOnolojlk taımlfler v• bölOmler 
yaparak let&nbUlun fetlılnden ııonraki 
TUrk JftimarlslDID ..ıllalanD& geçmif" 
Ur. 
xmten.uçı, Jatanbul fe:bl19la Tt.lrk 
e&n'~ ruhunıı cıt.tma tah,to .t. 
tıttnl 4ıtv taraftaa da pU'& ... kUl.. 

ırtlrlert:Dt izha!' ebrılflir. 

Buad&a aoDN mabet lnpatına p· 
cenk en.I& t.111 A:nupa -~ 
ıaia ~ " buaMrl camiler. 
delE1 tak&mW f8kUnln ~yum 
taklidi oldlltu baklrmdakt iddialan 
reddederek. bullun TUrk eliyle vücuda 
getirilmlt otan eaemrln tedric:t ve ta· 
bil bir telWnW fMll oldıl#UDU hatta 
bu tôlmW fe)rllaln SMoak mtmarl· 
8fadell pldlllJl! ta t1hl ...tanmtzta 
plln kro~rl tıaeriade mukayeee " 
tabllller ~ l.tı.t ett1kt.eD 801U'll 

her utrdan bir mUhlm eııer alarak 
bua1&na h~ tarif •tınif 
" Tltrk btaalanam MDd8A8 eaıerle. 
rtne ıa!k eı1uuu zlkıederelıı: ~G 
letanbulun tarW ıaut.yett berinde 

h&AUiyet ın.uma '" IDJallp mtmarl. 
alDill dQCUmllD& llllkOaMt ... b&lkm 
)'&l'dnnı t•~ ~ mı.ayet 
ftl"DlifUr. 

Ankarada Çanakkalede dani
Butun sevkulceyş ze~k~n .. rınh~~! 
meselelerı muza- Wıklkatiyle ~ldUr. Verile 

malCMD&ta göre. Feiıml kaptan 

kere edılecek =~a~~~~~~ 
Londra, :n (A. A.) - Taymie lira değerinde 1400 aandık .n.. 

gazetesinin diplomatik muharriri cir ve deri yU.kliyerok tstanbula 
hareket etmifti:ı'. 

yazıyor: 

Edenle renen.ı Sir Job Dill 
Türk hUkCUnet v& genel lrunn&.11 
ile birlikte bu mmtataya alt bQ • 
ttln aevktlleeyt meaelelerlnl tetkik 
edeceklerdir, Almanlan kartıla • 
malt için Türklerin Bulgaristan i
çinde eakert bir hareket yapmala.. 
rma ihtlmal olmadtğt çokt&nbert 
belli olmuıstur. Türk ord\duun bfl. 
yük bir kıymeti vardır. Fakat se'V• 

külceye ve teçhizat meeelelerl ha. 
kmundan i\mal hududunda bir ile. 
rl hareketine te§ebbUs edilmek -
tense hadhıelert beklemek euretile 
milttefikleran davuma daba iyi 
hlmıet edileceği anlqdmaktadır. 

Türklerin emniyetlerJnl korumak 
ve nıUttefilderine k&111 taahhütle. 
rint ifa etmek için ba§ka vaaıtala. 
n da vardır. 

Loıulra, :n (A.A.) - Deyli Tel 
gra! gazetesinin diplomatik muha
biri ya.zryor: 

Hariciye nuırı B. Eden ile Sir 
John Dlll'tn Ankarayı siyaretl hiç 

Ancak mot& latınbulat bom. 
bo§ gelmif, ve mot6rcl1 Çanak. 
kale önUnde lodos frrtmamna 
tutulduğunu, btlttııı mallan de • 
Dile atmt.k meoburiyetlnde kal. 
dığmı. teebiti dellil için de ça. 
nakka.le mahkemesine mUracaat 
edilebileceğini eöylemlftir. 

Tesbitl dellil için bir heyet 
te§ekkül etmtı. denize dalgıç 
indirilmif, ancak denizde 200 
sandık incirden bqka blr ~Y 
bulunamamr.tf;.rr • 

K&ptaıı bUtilıı malları deniJıe 
dökttlğUntl. dlterlerinbı denis.. 
de kaybolm~ olabileeefinl aöy
lemit. bu 11\U'etle meeele lı:&pa.n
mlfbr. 

Fakat bir ihbar bu itte ba. 
zt fırıldaklar döndilfUnil raeter 
mittir. Meğer denize 200 san
dık incir d61dllmtlf, geri kalan· 
lan derilerle beraber bura va 
getirilip sablmlf. 

Zabıta. derhal tahkikata el 
koy:mUf, mallarm çoiunu mey. 
dana c:ıkarmı~r. Bunlar tetkik 
ettirilmls. denladen ~ıkma olma· 
dıklan anl&tıl~tır. Tahkik:.t 
devam etmektedir • 

dır .. 

Çör çil 
Loftdra. 27 ( A.A.) ' 

bugUn avam 
letten maaşlı mevkiler 
den mecliııı UMJmıll .& 

hakkındaki kanun .-
müzakeresi s~..fttf· 
mtıda.halede bulunm~. 

Bu kanun el'JClb'n1e 
ya bUyUk elçi tayiıı 
lan Sir Stafford Cril'P.' 
ıfttekl büyük elçi Sit 
Hoare ve Kanada)": ' 
komitıer tayin edileP 
Dona.ldı alt.kadar curıe 

Her üçtl de a.vanı .. ~--
dakl sandal yelel'İlli 
etmektedirler. 

İngiliz ka.nunu esasi "' 
köklerine kadar~~ 
je guetelerde uzun ~~ 
na.kaşa odilnıis ve u-
lar btlh8888. an'anıeyek 
madıfmı ileri stırere 
muhtLlef et niyetinde 0 

bil=l~~ mecıtee 
muhalefet edeoel< m~d_ . .111 
nm tahminden az ol u.-. 
mllltl1r- Bununla be 
Çörçll, irad edilen ~: 
ıan dinliycmed~_ ... r 
ettikten eonra. lum
ni ileri aünnu,tttr. . ıJJI 

B. Çörçil şöyle ~ 
ltlmad meeel.UU 

mek mecburiyetindeyiJO; .-... -_,_ 
bu meaele harp P 
arih surette temd ~ 
Zira bu msele dojr\l ~ 
ya harpten meeuld~ ~ 
harp devresini ~ 
mektedir. ~ b~ 
llhiyetini fena kul ~ 
manevrelerle zmuıt~-, 
olarak iktidar mevk 
ebbeden kalmaia 
ri varsa.. itimad m~ 
sürmek için bu da bit il 

Halisane dUefuıetı --ı.t4 
bir kiml!lellln bu ta:YtJP"';. 
bir hiikWnctin, k~i 
zerine devlete k ~ 

K B ·ki kiınseyi h&yr«e dilftlrmiyecektir. 
ızııay eş aş Bununla beraber yapıluak kanq... 

_ malımı mahiyeti hakkmda blr tey 

kaza konc resı slSylenaınJyecett ve t.&hm1n ecllle-

terde ve sadakatte _-:_1.ı 
damların köhne k~ 
binoe muhtemel ~ 

la•auda tltla dıtlerl aıtmda •. .
0

, 
müsaa.de edeccgıne 1 

i) mJyecoği de a,ollı:.lrdır. Tunanm '1· 
mal kryısmda nazi orduısu 

Kızılay Beeiktaş kongreei ı nehri geçer ve Almanlarm ilerı._ 
parti Beşiktq kaza reisi Zühtü ttıÖ5i hir işgalden farksız oluna 
Çı.rbukçuofhınun reisliğinde top Sofyadald lnglli.z elçisi Bulgan.ta,. 
lannu§, idare heyeti seçimi ya- nı terkedecek, Londradakl Bula&r 
pılmıştır. elçini de Pasaportunu alacaktır. 

PIJ81Ul ceğini zannetmi~ 
Hararetini muhafaza Mevcudiyetiınis ıçiO 

ğilmüz ıu anda hU 
ediyor liain itimadına. m~ 

Bam.nın. S7 ( A.A.) - 17 111. mUddetge, arzu etti~ 
batta açıl&n tütün piyasaama yapmakta serbest <? 
inhisar idaresiyle bir ~k yerli lcketin menfaati 1 

ve yabancı firmalar iştirak et· dır. 

mu itga.li altında bulunan sa -
hillerde limanlara hücum etmiş. 
erdir. 

Yeni idare heyetine Galata· Bu takdirde Bulgaristan düşman 
&aray ilk kısım mUdürU Saffet işg&ll altma girmiş bir toprak ola
Rona., belediye milrakipl•rinden rak illn edilec~ ve derhal but 
Baha Kimi! Gözüm, denizyolla. diplomatik ve askeri tedbirler alı· 

Çanta kapan çocuk n müfettişlerinden İhsa.n öz- nacaktll'. Bulgaristan ve Roman· 

1 
kan. Ostro Türk tütün eirketi yada da gittikçe artan bir mer&t. 

miı bulunuyorlar. ı Büyük dominy~~i1' 
Bugüne kadar geçen on gUn ki f evkalAdc komwııt:•' 

içindeki eatıt 307.287 kiloyu lerine bUyilk bir ~ıel 
bulmuştur. Fiyatlar 80-143 ara.. fediyorum ve bU v~ 

Boulogneda ve F'lessinguede, 
doklar mmt.akasmda yangınlar 
tmm.tır. Bu ha.rekatn iştirak 
eden t.ayyarelerim.izden dördü 
Ye dUnkU keşif harekatına işti
m tıılm aft! tayyareJenmia
- tki8i üslerine dönmemişler. 
cUr. 

All dmda blr QOCuk dUn, Çal"fıka· muhasebecİ!İ Ekrem, ilk mek - la bu tedbirlerin mahiyetinin ne 
pıda tramvay llrtuyonunda tıekıtyen tep baş muallimlerinden Pakize, olabileceği BOrulmalctadır. 
Medlha adında bir ront lw1mm bir. 1o Bankasında veznedar Faik 
denbire çant.uuu kaprp kaçarken ya· Sayar, muallim Kıymet, tüccar. 
kala.ıunıı. dlln de adlly.ye verilerek 1an Cevdet Kma.cı eeçilmi§]er
lklnef Mılh oeı:a mabl<emest tara.tın· 1 dir. 
dan 10 gUn hapill ve tevkil nlunın~. Kongre reisi tarafmclan çe
tur. 

1 kilen tulm telgratma reisicwn. 

hur umumi katibi fU cevabı 
vermiştir: 

'"Kongrenin temiz duygulan -
na Roisicumhunımu.zun t*k· 
kürlerini anıederim . ., 

sındadır. zamanında bllytik o• 
Mmtakamızm bu &eneki mab· ve nezaret tec:rUbel~ ~ 

aulU evvelki eenelere nuaran ve aiyut eöhreti ba-~ 
kalite balumnıdan çok u.tUn. tvdi edilmesini pek JJ 
dür. Piyasa hararetini muha- ediyorum. .ı 
faza etmekte ve ekiciler vui- B. Çörçnin mUd•lı 
yetten memnun bulunmakta. aonra kanun 1'.yih.-ı 
dırlar. dtlmiftlr. 
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A M E R 
'
. K A o A yet etmelımıyız ? 90~:ı'7:::ne~::0:'Reştde Se 

)irden, EJektrikQi Mehmet Akten ile y!ll.. Belki biraz ağır olacak ama, Emine oeııurlltıe. M ılia.sıp Vi.hia.e ... an: ISk enaer F. Sertell 1 hakikattir: •'Buldukça bunuyor,, Ohaııesyaıı ile Dılrik Ohaııeayan, Le· 

"' -89-''lt·rf bu 
' \'\~ halmi cJrnca, yerek: 

darbımeselini vcaaiU nakliyeden kecf Imıali Pekin ile Nazmiye Der. 
şikayet edenler i~ln SöyJe.nm.iş can, Müav NuR YUkH:n ile Şettb. 
farzet.sek hata etmi§ olmayı.ı sa· Milvezzı HUseyın Belerer ile Rukiye 

Bu haftaki maçlar 
~ı. ll1lıa k:ı.vutm:Ji gi· - lyi olunca seni 
O tı_; ğım.. Gelir misin? 

aldıraca. aırım. "istanbul madem ki mede- Şe.kerJ.l Kemal Deniz ile Şer1fe Pınar 
ni bir §ehirdir. Biıtılıı medeni ıe.. ratebil HUseyın Ca.iılt Korkmaz ue 
hlrleı-de olduğu gibi .Yes8:1ti de bol Fethlye. Memur Nuri Dalgıç o. Ut 

•ol.mal,, denilir, ıehırlen. tanzım Aff&IJ Dalgıç o, Bak aı Hqlm Yola 
-için, ıehirlere medeı?_ ki~ve ver- j ue Şayeste Dawa. Sey~at wmaı Meıı 
mek için harekte geçti~.mız vakit, I .:net Koçyıldırım ile Ay§e Mllıçı, lly • 
.!limizde ne ~ard.? imkanın müsa: Yontorc Mı.z.rabl ile Ester, Montör tb. 
s.:ıe etmediği ıeyi lstemiyelim,. di ~ Ere.en ile F.arika Temuyüre.k 

· de Yihn Diye sordu. 
fdı~ı ıa ~abah ban- Nelsonun göileri gÜldll: 
~.:.. a~ ıııay·m. - Elbette geJirim. Fakat ÇO-
~ltı . a katl,ı bU. cuk?! .. 
~ bıtiririz !iakat; - Onu lstılnbuİda doğunB. 
. ,_,.,,,l!eeden ahnamız sun! 
~1~ ...rı~ böyle ~·;yledi. Yusuf birdenbire yıldırımla 

1
1 "· ı:ı.ı._ beyninden vunılm11 "- gı'bi se..-,.. jL! • «ll1l Yen• . d ~ 
~~1 ı- ~il;k . YllD e aemlcfulştı. 
~ l)ı;~t • hılct. Petro şimdi her §eyi anla. 
t;~ P:U-aa? Vt•: irken. mı§tı. 
~ l<·\ifiıyofa.ı. Yusti.fun, NeJ90naaıı, n .1en 
~~ kalptı 'l'U··k cırsla. ayrılmak istemeaiğini anlama 
: r.11

111.nde bir t .. k a..r.-tn malt içın kör olmak lliiırtili. 
90tıu .u:wı Yusufun göZlen l!lılanmııti. 

• ! ' nuıı .n:zustu Yusuf: 
- Sana yol parası bırakıyo • 

tum. 
Dıyeteli Neleonun yastığinnı 

altına bın dôlar sıleıŞtırdr. 
Nelson almak istemedı. Fil· 

ltat. Yu.siıf genç kıwı elini tuL 
lu: 

- Hayır. Bu benim vazifem 
dlr. ReCldetme. Paraya i ıtiya. 
cın olmadığını biliyorum. Ziya· 
nı .yolt.. Benim de ıttlçUk bit 
yaraımım aoıtunsun. 

Fazla konuşamadılar. Yanı. 
başında yatan bir ha.atanın bağ 
rışması Yusufun asabını oUs. 
bütün bozmuştu. Vedalaştılar. 

Yusuf hastrıhanenln kapısın• 
dan çıkarken çok meyus.. Ade.ı. 
ta bitkin bir halde idi. 

Bir müddet Pet.ro ile konu§ 
maaı .• 

Sustu .• 
Ve sık sık içini çekerek: 
- Keşke şu Amerik~ya. gel. 

meaeydim. Paristen Tilrkıyeye 
dönUp ~itseydim. 

Diye mırıldandı. 

• • • 
Vapur akşam UstU hareket 

ed~cekti. 
Mister Valker o giln otel lo

lıantasnıda Ywıufu bekliyordu. 
Valker Yusufun birdenbire ha. 
rekete 

1

karar verdiğini duyunca. 
davanamamıŞ, ô't:cleifoşmuşt\i. 
y~.,t·~~~ 

düğü zaman benzi tıapsarıydı .. 
Yemek vakti ı!'elmlşU. Doğruca 
lokantaya girdiler. 

_ işte Mister Valker ••. 
Petro, Va.lkerin kendilerini 

beklediğini söylerken. 1usuf: 

(Devamı var J 

ıeml)orlar. d iabeıtcı Me. Ziya l'llzme.n ile Şefik& 
Harbin zaruretleri ka.rgıs'.ll a ·ungor TezgAbtar All Go%Illen ile 

trailJVa,yJarm aza1:°1aBı ve d~~ a· ~do! 'oıde, o~rapçı Rısa SU.nar Ut 
ıalacağt, hattA tunelın belki 1§1~~ ;: Tezglı.htar HJlm.1 Oknün lltı 
ycııtiycceği tahakkuk edcı'Se bil- • azmıye ı HllaoU Parlaka\ 

;;.t. 'ld 'kA etler ~·apıla ah!da Ayı.un, §çı 
ınom ne §c:A b e wıkşı •• Y "t he· llo Enııne lsper. Vokumac.ı Kara be 
•nk Bence ug u vazıye • bak HU 
". • ,. ' ciddi bir <iei'Sl ıhtı· Jc Mtırı Basmacı, ,Hasta ıcı 5t' 
piriılz lçın ÇO~ yin ue H&tJce Çingurt. Ma..k.l.ıııst M 

va etmcilt.edirda eıaltin ne bUyUJı t~ı.za lokc rtıc Fahriye Havuç. Elo" 
Aynı zaman " Y m nasile .. nkı,;l A Fevzi Ue M. Bayrnu Kozogı . 

bır nimet oldug:u =sena yaşın Hlnbsfı Sıddık Fahri Pekinci .ıe Fat 
anlıyacağız; Ye de.şır· leri mukaye aıa Zl'l.ra, Tflccıır M. Burhaoctuı 
Jııki insanınrm v · 
se ı.mıtruıına w~lllt olduktan içın r.;sııy::ı zatıır M('rınos 
JU nlmeti hakkile idrak ediyor· 
tardı. 

B.r 8.8ll' evveline alt tArihten 
olr kaç satın beraoer okuyalım: 

"A vrupW<lln fayton ıı.iak olunnn 
lrabalar 0 esnada zuhura başlıya 
."ıik iptidaları padişahtan başka 
Jtavu ve avamdan hiç klınsenio 
faytona bl.funesi mesbuk değildi. 

"Zatı şahanenin bazı ma!ııılll b~ 
ıileye azimetlerl vukuunda maı 
vetlerile gffte(:-.ltlere silhulet ol
mak için haviı.8 •e liurenaya iiih· 
sat buyrularak o ııırada sili ben· 
degAn ve ayan haklarında da işbu 
mlisaade tamım olundu .... 

Saraya menup, padiPahın ya.kıtıı 
olinıyaıılarm haddine mi düşmilş
tU bir faytona binmek. Hatta ata .. 
Sonr:ı.ları şehir soka..klarmda bir 
yerden bir yere eşekle gitme mü
saadeııl vetil'nce bu, bir in.le lap 
telıi.ltkt edllfn.l§U. N. A. 

Mevlud 
C:alatuaray lbesinln cmekdar h~ 

catarından seVğill baba!nr:Z Mtıhlllm 
Yusur CeriiAl AıtÇltın ve.f'nllihn kır. 
luün ve sevgili annemiz bayan Ha.sene 
-Mt~t.m vefelmm birinci yıldönUmUne 
üııpciüf edoD 2 .Mart 19 l Paür sibtU 
Nftan~mısa. Te§vildye camllnde Hğ· 
ıe namüifil mlıtea!:lf> tefül.ı Rıhlatmi 
ıt.h8l'efı Hilız Rıia, Haiız Kt..zım ve 
duagll Ercüment t.arallarmdan mev· 
ıOdu :N'r:beYİ okun:ı.c&.o~daıı kendiler'. 
ol eevı::n ve tanıyanların ,.e arzu eden. 
!erin gelmeleri rica olunur. 

EvlMlnn 

Delecliyenin yol 
faaliyeti 

Belediye yol faalıyetiııı gös. 
teren bir ıstatistık nPRred;lmiş 
tır. Bu istatistiğe glSte, 936 ...::. 
asfalt yollar: 26 kilometre 
939 da 11 kilometre. parke yol. 
lar: 936 da l kilometre, 939 :fa 
8 kilômetre, !fosE!': 936 da 10 
kılomctre, 939 da 18 kilometre, 
adi kaldırım: 936 ela 4 kilo
metre. 939 ela 23 kilometre,. u. 
mumt tamırat 936 da 36 kilo
metre, 939 da 90 kilometredir. 

Af!açla..1acak yerler 
Bahar mevsiminin yakınlaş.. 

ması dôlayısiyle 5elediye ağ~ 
lanac 11! sahnlarm tesbiti işine 
b~lamıştır. 

İlk olarak dört yüz dönilı.ı 
vüs'ntinae istlttılilt edilen Top. 
kapı mezarlığmm mühim bir 
kısmı, Edirne yolu ağaçlanacak
tır. 

DUf1 sabah belediye reis mua. 
vini Lfıtfi Aksoy, ziraat mildü· 
tü Tn.hsin, encümen azasından 
Bican, ağnçlama memuru En. 
\rerden müteşelfkll bir heyet bu 
sahaya giderek tetkiklerde bu· 
lunmU§la.rd.ır. 

.Ağaçlama itine bugünden 
itib:ıren bnşlanacalttır. 
Diğer taraftan Şehzadebqı l'f' 

Aksaray p::rklannm da tanzl. 
mine ba.şlanml§tır. Aksaray par 
kının ağaçları dilCilm~ şimdi 
de çiçeklenmesine çalışılmakta 
dır. 

titantntl fUf.bol ajalllfğındaD; 
2. 3. 94 t tarihinde ya.ptlatnk 

maçlar. 
Foocrbaltı;-e St.ndı: 
Saat 11 Feri.köy - Fenefyıl· 

maz hakem Samıh Duransoy. ya 
aıakemleri N~et. Sfid k. snnt lR 
~ışı., GUneş - Galalı! genc:ı r hıı 
k m l<,eridun Kılıç, yan hakemleri 
Pnlit F•kret. 
Şetti ı.tndı: 

S'.lat 12,30 Fenerbahçe - Ga
ıat.ıısaray (B) hakem, Bahatwı. 
't'nn hakemleri Nihat, Mtinir at 
14 Matbuat takımı - Hakemler 
•nkrmı bakf!m Abdullah Guz, e at 
15,30 B şıkta -- Birinci lik ınuh
lclitl hnkem Şazi Tozcnn. van h:ı· 
kcmJr>ri Ahmet Adem Tarık, 

Son mR<'lan evvel 1940 - Ui41 
yılı İstanbul fS~p'yonl~Jrııı kıı
zannn Bnı:;ıkt~ kltihüne birin.ilitt 
mllkBfntı v('nlecektir. 

Mubt"Ht tnkımda oynamak tlze. 
re af!<ıı°'h'ia simlC'ri vuıh ark-ı.d~· 
larn 2. 3. 9H tarihinde futbol ~o
tinleri ile birlikte t.om saat 14,30 
111 Şeref suıdı soyunma mfthiJlffi.. 
'le hazır bulunmaları rica olunur. 
FenerbıUit: den: ll'iliret, Cllia.t. 

ı;o ... 'iat. Niya.z.I. K. Filtret. 
G. Sarnydan: Faruk. Adnan, \fu 

'"'· Envor. Sa.lfilıattin. 
1st. l!lpardah: Kıittir Cihat. SO 

'Pvman, CeUll.. 
Vefadan: Hayati, Enver, Ha.kltl.. 
B. srıordan: Hirlsto. 
&vkozcliiı: Bahadıt. 
SU!evmantycden: Fethi. , 
Matbuat taknnma karşı ı:ı'kaea\ı 

uwrmı teşkfl etmek üzere ha.ketn 
ıırkıırf'l.cılnrm form.adan gayri IE'va
:mnl:ı.rlle birlikte tam saat 18 ]P. 

Şcrof stadında hazır bulunmaiarı 
rica olunur. 
~ 

Bir l\1acar futbal 
ve güre~ takımi 

daYet edildi 
İstanbul bölgesi m 1lli kilm~ ma~ 

larmdan evvel bir 1incar fulliöl 
ve güreş ta.krm.ı getirtmek içifı t0-
;Jebbüse gftışthl5ür. 
~ 

Bugiinkü -mektcS) 
ıtaaçiarı 

fstanbnl erkek mektcplctf "'°" 
lcyboJ llk heyeti başknnhi'!tldiıh 

28. 2. 941 cuma gfinU EinlııÖdQ 
halkevi aaloııü.nda )•!pı1acak maç.. 
lar. 

Saba komU.eri, H. Vural. 

rAfHi!(i'~ tR- Gülme komşuna 
-- . - _ Doğru ama, seni bu mUt. 

Cc!~l, baba mırasına konunca hiş işkence ile bırakmağa da, 
eevgılı karısına: , A t k h l<k yo:C. D'.l.nyanın en akıllı, 

- Süheylacığım, dedı. r 1 
• n tızeı bir insanı bile böyle 

uadetimlze tek engel. kalmıyor. eıı ; gündli.z (ekilmez. 
Yann öbüd....ı; .. dükkanı da &a- gac ,.... 

0
-\.le 

P:..... kal para - vr.ts' " • tacağmı. Babamdan an f ·- 0 h-;ıde 1-},. ç.are bulmalı-
ömrüınUz.iln sonuna kadar e. 
rah fe~ bizi geçindirir, i~al- YI~ Nuıl bir çue bUltınurl:· 
lah çocugumuz olursa, ona

1 
da AdaM~ğt~ son sözünü söylcdı. 

bol bol miras bırakırıs ~1 ı5W B''tiln i~lerini ta~iye edecek. 
senden uzak kalmak beıu ne 1:1 utta sokak eljıs•;'er Li de çı. 
kadar tmi~ordu. AkFD& ~adi~~ k:rıp geceliğiri giyıp evd~ otu-
geçen 7.anıa.n bana ıır sene: g k hazır pa?·, ·.r.yeceğiz. 

1. d raca . . b 1 ~ ge ıyor u... Bu ne vakıt 5§ ıyor .. 
SUheyl~. Ce.l~in . ~ynuna a. = Hemen .. Belki şu anda Ce. 

tJldı. Sevındtğlnı .ısba~ etmek !A.l dükkanı eşyası ile beraber 
i~ln bir şeyler SÖyledı. ~akat: ak tl~ı._. ... 
genç kadın UzlilmllştU. lçınd~n. satm 

- Eyva.ll .. Cezmi ne olacak ? · 
diye sıı.la.nıııtı. . 

Cezmi Siiheyllyı delice eevı -
yordu. Çocukluk arkad~ı idiler. 
Fakat büyüyün~ ayrı a~ kıs. 
met bulmuş, evlen.mişlerdı. SU.· 
hcylinın kocaAı Celal bön ~ır 
gençti. Karısına çılgınca baglı 
fdf. Ya.liıız bUtUn hareketlerin -
de aptallığını belli ediyordu. 

Süheyla akı!Jı, hassas bir ka
dındı. Kocasını sevmeğe, onu 
mesut etmeğe çalışıyordu. Cez • 
miye zaafı vardı. Ona k..rşt ge-
lemiyordu. .. 

•••• 
Cezmi, iki ay Süheylayı gö;e 

medi. Çıldıracaktı. .Kafası mil
temadlven işliyor, bır ~are ar~. 
yordu. ·En nihayet dibıyane ~ı.r 
fikirle çareyi buldu ve ~evgıl!
sine kavuştu. Hem de evıne gıt 
mek şattiyle. 

Süheyla, Cezmiyi kapısını ça. 
1 ··ronce evveli §ıtşırdı. Ko -argo t 

Uk defa sokağa çıkmış ı. 
gısı ek Cezmi aylardır bu fır. 
S"et.ım b~kliyordu. Fakat bu çok 
"' • • t• y CcJA) he· tehlikeli bır 1.§ 1• a ı;. 

men gelf rse? .. 

tasavvur ediyorsun, ben mese
leyi hallettim. 

- Hangi meseleyi?. 
- Yani gelebilecek tdılikele.. 

ri önledim. 
Ve anlattı: 
- Dün sıze bir postacı mer 

tup getırmedi mi? Kocan her. 
baide sana ondan bil'§ey bahset 
medi. Mektubu ben yumııtım. 
Bilirsin ki, ~lal beni sever w 
hatta sayar. Mektubu alır ı
maz koştu. Ona mühim bır va. 
zife \'erdim. Memnunıyetle ka -
bul etti. Dedim1 ki Celalcığım, 
karım beni aldatıyor. Fakat bit 
türlü cürrnU meşhut yapamıyo. 
rum. Çünkü dairedeyim. işim 
gticUnı var. Takip edemiyorum. 
Hem benim ta.kip etmem milM· 
klin değil. Aşıkı da tanıyor be. 
ni. Mecidiyek6yünde bulu$UP 
geziyorlarmış. Aman sen bilir· 
fiin.. ôraya gidip betılın hatı.. 
rım için şunlan bir gM.etle. .• 
Ama ak§allla kadar. Mutlaka 
gelecekler. Anladın iliJ şimdi o
yunu mu? .. Nasıl, milthiş bir 
zeka. değil mi? 

Süheyla sevindi, hem de U. 
züldil: 

- Ama, dedi. Bunu bir daha 
tekrarlıyamazem ki?. 

Bir gün Cezmi ile Süheyla, 
gene buluşmuşlardı. O hafta 
C-eli.lin nöbeti Yeşil.köyde idi. 
lıtel&hatı Y eşilköyde bekliyecell. 
ti. 

Sevgililer gillüşilyorlardı. Oet
m.J: 

- Gelecek hafta daha uzak 
bir yer bulmalı ••. Hatta ~ de 
Mda k!lma.lısm diyordu. 
Kapı hu1ı hızlı çAJındı. su. 

h~y11 telft~la baktı. Kocası idi: 

- Eyvah.. geldi.. diye 11ay • 
kırdı. Şımdi ne yapacağız? Mut 
laka aıenin burada olduğufiu bl. 
lerek ~eldi. 

c.ezmi de aynı kanaatte idi: 
- Mutlaka. dedi. ~ni takip 

etmemiş olsaydı gelmezdi. Giz· 
terunek olmaz. 

- Hem gizlenemezsin. Giz.. 
lendikten soma görUl'Se mah
voluruz. 

Cezmi gizlenmedi. Ceıa.ı içer1 
girip ~iyi görilnoe ba~Tet 
etti. Cezmi ı 

- Eve uğramtŞh"'1, dedi. 
Meli.hat yoktu. Doğru.su sa.na 
da itimat etmivorum. Hn.kik:ı • 
ten ta~lp ediyor musun diye sa
na uğr.ı.ına~ karar verdim. He. 
nüz gclmi~tim. 

CelAJ göğsUnU kabartarak: 

YUce UlkU - Şl§ll Teı'aJlkl sa.. 
at f 4 3Ö, hakem Turgut. PeitPV· 
niraı - Hayriye saat 15 hn.kt:m 
Tti~l 

28. ~. 94 ı cuma ğtınü ı e'· ı~lu 
hnlkeVi salonunda yaptlac~x :tınc;
!ar. 

Saı)a lfom.isetf: H. R. Yaüüı. Sa
nat O. - Kabataş !!ast 14,aO. ha. 
kem Ahmet, Datilşşiı.filka - Hııy. 
aarpıışa fHiat 15 hakem Ahinet. 

3 ... rıver Halkevinin 
mü!tnfatlı kır Kbşuıu 
~any('r hall<c,·indt>.n: 
1 - 2. 3. 941 paz::ır günü saat 

11 de Btivükderc ilC' K'rcçburnu 
arasında 4000 metrelik bir kır ko
şusu, Yllıtıfacaktır. 

2 - Birinci. ilüncl ve llçilııee 
geİe>nlC'rf> mtıktJnt verilecektir. 

3 - Koşuya iştlfü edeceklerla 
aynı gtln6e saat (Ö) 8.8 Hafite • 
v1iıde lliır liulunmalan. 
KOŞu maWes! 400Ö ınetı-edlr. 

"'oka.k koşusu 
J.~atih fia.11( .. , inden! 
1 - E\'iirl!zin bu mevsim içla 

hazırladığı sokak ioşularmdaa 
ikincisi 2 Mu..-t t41 pauu günü ~ 
at io aa ev'inlz 6nlinBf',,n baş.18.fnat 
tlierc 4 lülomettelili bit saha üze-
?inrJo vapıtabkhr Bu koşunun bi
rinci lklnci ve UçilncUlerine kiy. 
melli HMJveJer VerUecekt.Jt. B11 
ltoşulara girmek l9teyenlertn her 
gUn evtmlie neJerek ltaydolunma. 
larınr; 

2 - Uu libşumuzu idare etinek 
flıicre aşn~aa l.Slri'if en yazılı ~ 
kenıJc>ri.ii lütf <?n leşntJeriru rica 
ederiz. Adil Ginıy, Hlisamettlıı 
Güreli, Maill Moran, tlhaniJ PtıJe. 
ter, Om f Besim KoŞalay. Ali RJ
ta.. TtWfllt Dölle. FUruzan TelrO. 
N erlm'.ln Tc.kil, Sellin Duru, Re
cep OBaiı, Çerası, 1 Büır, FetJU. 
Ali Beırim 

Tekamül kurau Beden 
T erbije;i genel di•ek· 
törü tanndan açıldı 

Oerrde, (Hu8Usi) - Beden Terbi• 
)'esi Genel DirektörU General CemB 
Taner Eııentepeye çıkarak 28 vil~yet. 
9ea ıreıen çor e;mtleaıe:Hru t~ 
hitam huıan kayak KUrswıdak! ba§a.. 
nıanndan dolayı kendilerini Hbrlk 
elmlf, )'eıd ~a&lfelerUıe da.lr ı:iınokW
ter veruek tekAmUJ lnınnmu a-;DU§tır. 

Bölgeler emrinde Qalı§IUJ beıJen teı
btyeşt vo spor eğftmenıerlniu umuma 
wı meaıefd bÜgllcr.nı arttırmu .._ 
gen9ı il kJUplerirll t)eden terblyeal ka. 
nun ,._, cl7.amnamesine uyar ,ekilde 
çalı:tıracak maUunatin ,.~ 
kunr.rı lilUdUrlUğünU Beden ı'erbtye. 

li Gan .. ı sekreteri Cema.ı Gökdağ mll
dllr nıuavlnllğln! teşkllAt ve tesisler 
c!alreal reisi Celtu Dliiçer lnz1Lı&t .,. 
idare tmlrliğlnl ftülfiı Pata ~te 
etmiştir. 

Kursttı eğltmcnıeı-e cemaı Gökdal 
taraınıdan <Beden T•tbly~aı ve c1u9 
tatbikatı). (::e!Af Oiı\çer tarat.uaa. 
ılzci!tlı, alış tıaf'ita mutaıeası, t.qki• 
tAt &.halanna att malMnat ve Jçtl. 
malyntı Zl)'a AUe Uü'afUidaö <!sa. 
sat>Ukaltlr tertibi Ye ıııaızemcı oakmıı) 

ı.ı.a aıt J 26 ders v rtıecak. beden terbl· 
yesi v~ &por eğltıluınıeti bede.ı terbl
yetit mllkellefletüıe yaplu'ılııca.ıı mec. 
tıuı1 l:iarekeUerttı ıına haUan llNl'ln. 
do yetJ~rne dereeelP.ti )'ôklandılı:taıa 
sonra 14 MarlUı kurfta nlliııy~t veri
ıccekUr. 

Dün iki cUtmümeşhut 
yapıldı 

Fiyat murakabe bOrosu dün 
iki cLnnü m~hut yapmıştır. 

Bunlardan blri Galat.ada Per. 
şembeoaz:tnhda bir demirci dllk 
kAnmda, diğeri dö Bahcekapıda 
bit manifaturacı dükkanmda 
yamlmısur. Her iki cürmü meg
hutta dil e@!lS, faturuıa &atıftır. 

Evvelki giin de bir musevi 
vatandaş ihtikar yaparken sug 
üzerinde yakalanmış, adliyeye 
verilmi!ttir. Yapılan tahkikattan 
an1 aşıld.ığma göre bu yut.de yü.s 
ka1..'.ınclı satış şöyle yapılmı§tır: 

sonra 

Cezmi de karısı Melahatı Su. 
bevla kadar seviyordu. Çünkil, 
Mela.hat, Ne Süheyla knö~r ~
zeı, ne onun kadar zekı ı 1• 
Fakat çok saftı. Bazan bu saf. 
lığı aptallığa kadar varıyordu. 

,. .. . 
Süheyla Cezmiye bu fena ha· 

beri verdiği vakit: 
- Mutlaka bir çare bulmalı· 

yız Süheyla, dedi. lnsanm aklı 
dunır. BütUn gün ve gece hep 
o bunak adamın gözlerine ~ı 
bakacakıın. Bu taha.mmW edılır 

SilheylA., süratle merdiveni~ -
ri inerke kapıyı aı;tı. Bir ~ 
giı.r nföl içeri atılan Cczrnf ı. 
kalp 'Çarpıntıları arasında ku. 
aklaştılar. Ve nefes nefese: 

e< _ Yaptığın deliliktir, Cezmi 
dedi. Bu ne cesaret... . . 

Fakat Cezmi çok sakınd~: 
_ Yoksa geldiğime sevınme-

din mi?. . 
_ Ne münasebet. yalnıı.... •. 
_ Yalnız malnız yok .. Hay ... ı 

- Nasıl t.ekrarlıyamam ? .• O, 
nıuvaffak olamadıkça benim i
çin çalışacak... Biz de rahat, 
rahat sevişeceğiz. 

Cezmi, söylediğini yapıyor. 
du. ecıa.ı: 

- Ah kardeşim, 1e11 botubo
euna kuruntu yapıyorsun. K~. 
rına iftıra ediyorlar. Sö)'ledlğin 
yerlerde hiç rastlayamıyorum. 

O vakit C-ezmi sızlanıyor: 
- Mutlaka yakalamak Jl

zmı. Yalan de~l ama. aksilik 
oluyor işte.. Bu batta tçlnd~ 
mutlaka BUyükdettye ~d~k. 
ler ... 

- Ben dedt, Vetdi~im !!ÖZü 
tutarım. Bir arkadaş için ica
bmda canımı bile veririm. Yal. 
nız ~l çok yanlış yoldan yU· 
rUttUn. Kendi bildiğim ~bi yan 
saydım, <:.ökta.n işin icinden ctkar 
dnn. Yetllköyde Uç ~ bekle -
dikten 80ftra birden aklıma f?E'ıl. 
di, geldim. Evin önünde bekle • 
dim. Karnı dll!an ~ıkar çıkmaz 
takip eWm. Kimin'e sc'·işti~ini 
de keş!ettirn. O hain namus 
dUşmanı, karını evine almak 
ee!aretfnf de ~(!tfyor. Yano 
lSfJ~ Ustu ~raher ~delim. o 
namus dU$bıam ret.ili, evinde 
butıraıım. 

Zabıta, evvelki gün. Balıkpa.. 
zarmda Maksudiye hanında. 12 
numarada kalay ve nişadır tl
CJreti yapan ve hir havli hbı. 
kası bulun.ın Ya~ oğlu MU"
ko Pardonun 3:S liraya satılma.. 
sı lıizımgclen bir snndık ntp
dırı 7~ liraya sattığı haber a.. 
lınmış ve dUn bir cürmü ~ 
hut tertip etmiştir. 

§ey mi?.. d 
Süheyll kızardı ve biraz a 

krzdı . 
- ·>zmı. dedi. 0 kadar ılır n ~ mn ,umawt ıroeem .. 

yukarı çıkalım-

- Cezml? t b" 
Cezmi liübali ve samfmı ır 

barekct1e: . 
_ suheyl!, dedi. Senı muş. 

kili 11t0•ldde ~ wıl 
Ve CelA.I, bir hatta Btiytlkd6-

1"elerde dola$~ • ~'""~ 1',ft,/Wf 

Böylece Yascf Pardo ikf !an· 
dık nış:ıdırı 151 l~Ya 50 kilo 
kalavı da yüzde yUz fazlasına 
ve faturnsız ola,.r.k s:ı.t.arken IUQ 
U~tinde "a kalanmışbr. 

Ya.set P&.rdô buM\n mU4de1. 
ttmumıtl~ veıilecıekttıo. 



fl - VAKiT 28 ŞL"BAT 1941 

Emlak ve Eytam Bankasından : 

•.~a ·o: l eri KıymcU Mesaha ı Teminatı 

747 Fatlb 3ofular mah. Simitçi sok. 
Eski 4-6 paf. 182, ada 1090, parsel 4. 29.-

799 BC'yoğlu Feriköy, ikinci kısım malı. 
Arsa 29 M2 5.80 

Arsanrn 26/143 hissesi 872 M2 253.80 Kağıthane cad. eski 157 1269.-
1238 Beyoğlu eski Hüseyinağa yeni BUl-

bül mah. Karaca sok. eski yeni zı 

Ansanın 3/4 hissesi 50.50 M2 8.60 ada 588, pafta 41, parsel 8. 43.-
ı 3rı7 BAyoğlu eski Hüseyinağa yeni BUl· 

bili mab. Leman sok. <'ski 2, ada 
567, p::ıfta 43, parsel 43. 59.- An;ll 58,50 M.2 11.80 

1360 Beyoğlu BUlbül mah. Köylbaşı, 
Pncıa bakkal sok. eski 11, yeni 47, 

Arsa 44,50 M2, 9.-ada 584, paftn 42, parsel 3. 45.-
1372 Beyoğlu BUlbUl mah. Gölbaşı sok. 

eski 15 yeni 72 ada 567, pafta 43, 

101 M2 20.20 parsel 11. 101 .. 
1559 Kadcköy, Ha.s::ınpaşa mah. eski Faik 

hl'y yeni Kurbağalı dere sok. eski 

5, yeni 7, en yeni 25, parsel 1. 200.-
1560 Kadıköy, Hasanpn.şa mnh. eski 

Fn.ikbey, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 mükerrer. Yeni 25/1 par-
sel 2. 244.-

1561 Kadıköy, Hnsa.npaşa mah. eski 
Faikbey, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 mükerrer, yeni 25/2 par-
sel 3. 253.-

l 562 Kadıköy, Hasan paşa ma.h. eski 
Faikbcy, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 mükerrer. yeni 25/4 par-
sel 4. 250.-

1563 

1564 

1565 

1567 

1568 

1569 

Kadıköy, Hnsanpa.sa malı. eski 
FaikbC1y, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 mükerrer, yeni 25/5 pa.'r
.sel 5. 
Kadıköy, Hasanpaşa ma.h. es'ki 
Faikbey, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 miikerror, yeni 25/6 par 
sel 6. 
Kadıköy, Hasanpaşa mah. eski 
Ji'aikbcy, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 mükClTel", yeni 25/7 par
sel 7. 
Kadıköy, Hnsanpa.<Ja malı. eski 
Falk:bcy, yeni Kurbağalı dere eolç. 
eski 5 mükerrer, yeni 25/9 par
sel 9. 
Kadıköy, Hasanpaşa mah. eski 
Faikbcy, yeni Kurbağalı dere eok. 
eski 5 mükerrer, yeni 25/10 par
sel 10. 
Kadıköy. Hasanpaşa. ma.h_ eSki 
Faikbey, yeni Kurbağalı dere sok. 

147.-

ııs.-

119.-

538.-

321.-

Arsa 166 M2 

202,82 M2 

210,29 M2 

Arsa. 208 1\12 

122,39 M2 

Arsa !18,24 M2 

Anıa. 98,82 M2 

538,35 :M2 

A.nıa 

eski 5 mükerrer, yeni 25/11 par
sel ıı. 321.- . Arsa,. 

1570 

ı. 71 

1572 

1573 

1574 

1682 

2211 

2535 

25 o 

2962 

3373 

Kadıköy, Hasanpaşa. malı. eski 
Faikbey, yeni Kurbağalı dere sok. 
<!'Ski 5 mUkerrer, yeni 25/12 par
sel 12. 
Kadıköy, Hasanpa.şa mab. eski 
Faikbe>.', yeni Kurbağalı dere 60.k. 
eski 5 mükerrer, yeni 25/13 par
eeı 13. 
Kadıköy, Hnsanpa.~ mab. eski 
Faikbcy, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 mükerrer, yeni 25/14 par· 
sel H. 
Kadıköy, lfasanpa.58 mah. eski 
Faikbey, yeni Kurbağalı dere sok. 
eski 5 mükerttr, yeni 25/15 par
sel 15. 
Kadıköy, Hasanpaşa mnh. eski 
f.'aikbey, yeni Kurbağalı dere sok. 
<"Ski 5 mUkerr<.'r, yeni 25/16 par-
sel 16. 
F'atih,· Avcıbey mah. Ulubatlı sok. 
yeni 23 "Şimdiki }Jdimeka.pı, A veı 
bey ma.h. Hançerli kilise sok. es
ki 23,, 
Galata, Rcmankeş Kara Mustafa· 
paşa mah. Karaköy cnd. cskl. 

321.-

265.-

359.-

283.-

268.-

19.-

yeni 9. 1873.-
Emlnönu, Çarşı malı. Bodrum Han 
üst kat eski. :yeni 18 ada 2792. 
pansel 156. 
Heybcli::ıda, UJuğbey R<>k. yeni 

83.-

4 , tnj 48 adn 55, parsel 27, pafta 11. 165.
Fatih, Kirmasti mah. eski dcst<-'-
reciler, yeni Kcserciler sokak, en 
eski 8 mükerrer, 14-16, eski 21-23. 
yeni 27, tnj 29. 
Beyoğlu, Pangaltı mah. eski hacı 
Misak, yeni Nazlfbey sok. eski 4, 
yeni 14. 

. 

331.-

4810.-

Arsa 298.11 M'2 

Arsa 235.56 M2 

2ZU9 M2 

ArMıım 17~'ı0 his. takrll>en 17.80 M2 

Kagir dükkil.nm talı:nöen 1i.79 M2 
1/6 his. 

Oda.nm 84/168 his. 16.50 M2 
İştiraki daimi tasarruf haltkı vardır. 
Ah§ap evin 12555 his. 39 M2 

22680 

Bahçeli hanenin 42375 
2956 25 his. 

72.50 M2 

Apartnnanrn 1/6 his. 156.13 M2 

40.-

48.80 

50.60 

50.-

29 40 

23.60 

23.80 

107.60 

64.20 

53.-

71.80 

56.60 

53.60 

3.80 

374.60 

16.60 

33.-

66.20 

692.-

Yukarıda. adresi ve tafsilatı yazılı gayri 
SAhlacaktır. 

menkuller peşin para ile ve açxk artırma usulilc 

lhalc ıo. 3. 941 pazartesi günü saat ondadır. 
meli gectiği takdirde taliplerin tl'minatl:ırıııı yüzde 
lnrm mühürlerini noterden tnsdik ~ttinnelerl 

Jsteklllcrin pey akçe$ nüfus tezkeresi ve üç 
kadar ubemiz emlak sE>rvisine gelmeleri. 861-1350 

'Müzayede srrasmda verilen bedel mukadder kıy· 
yinni nisbetinde artmnalan ve mühür kullanan· 

lilznndtr. 
kıta fotoğrafla birlikte bildirilen gün ve saate 

A nkara Jandarm a Satın Alma Komisyonundan: 

rııı ... ı \'C lUlkdan 

"ôWO,, ndet arka çantası 
10.000 ııdct tnttaniye 
11 60( adet kilim 
'il.OC metre yataklık bez 
17.000 nd t ekmek torbası 
3.15.00C metre kapuUuk kumaş 
34.000 metre kışlık kumaş 

400.00C metre çamaşır bcZi 
5.000 pa!Mka takımı Ue 
3.000 adC't t.1lfek kayı11 

'l'nhmin bcdell ilk tt•minat~ ... Juılltme 
Llm Lira Kuru, 

.:l5.7oO 
100.000 
4~.eoo 

22.950 
3D.100 

125.400 
100.300 
1()').000 

53.000 

2.GSl 25 17.3.flU 
6.250 00 17.3.941 
3045 00 18.3.941 
l. 721 25 l S.3.9fl 
2.932 50 19.3.941 
7..620 00 19.3.9'11 
6.265 00 20.3.9U 
6.G:'JO 00 20.3.941 

S.900 00 21.3.941 

Giin \e Saati 

Pazarte«i saat 11 
Pazartesi saat 16 
Salı saat ıı 

Salı saat 16 
Çarşamba saat 11 
Ç'!alJS'lll ba saat 16 
Per'§embe saat 11 
Pel"§embe aaat 16 

Cuma saat 11 

Şa rtnaıwı bOOen 
Kunae 

170 
600 
200 
000 
196 
627 
502 
540 

Cinsleri ile mikdarLln tahmin ~i vo ilk tcmiııaUan l'Ukarda yazilJ mah:emc hizalarında yazılı gün ve 
.. aaUvde dok""UZ kapalı zarf ekslltmesne Ankarada lı:omlsyonunnmm bulunduğu mahalde alınacaktır. Şart.name. 

ıer Jımlmrmda yUIIJ para mukabilln~Ank-ra J. Saııtm Alma ve İstanbul J.muayene komisyonundan a.lm&bilir 
Yataklık bez ı rtnameır! parasız almtr. lııteklllerin kanunl vMlkala.riJA teklif mtıktuplarmı ekııllbne zamanından bir 
aaAt ~'11M kadar komlayonumUM vermele~ (1091 - 1478), 

Sinema ve Tiyatrolar 
ııı 1 ııı j Şehir Tıyatrosu 

11 

.. ,, -

11 

repcbıışı Dram &asnı.mda 
Alı .LID ~o.so ~ · · 

ııi:·ıı 11 Meşaleler 
YAZAN: Hemi Bndııtlla 

... :r. * 
lstiklfil t:ndd ı komedi kBmmda 

Akı:am 'lOJJO da: 

Kiralık Odalar 
Ucr ciiıJ gişede çocuJı tcın.slllert 

lçlıı bilet vcrDlr 

Beyazıt. UUcll, Aksaray ŞchremJ 

al "'e Topltnpıya otoblll.I tc:"IJıı olun 
alUl}lUr. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
'l l\lart Cmna. t , kıid:ır llalo 
Slnenuısında (Aı;ık IAzım) 

Komedi (8) l'erdo 

---iO~---

Beyoğlu Halk Sineması 
nngün e>aat J 1 de, nlq;anı 20 de: 
1 - Aynnroz Kaduıı! Türkçe. 
:! - Bir Milletin htfübnll. 

r 

1 

VAK J T 
Gtızetedo çıkan DUttın YazJ ft 
reBimlcrln bulruku mabtuzdur 

A.Bf.>NE TARJFESJ 
Memleket Memleket 

tein de dışında 
AJtık ~ 155 IU. 
a aylık wo t2.ll • 
8 aylık t76 820 • 
1 yı1lılı 900 J 600 .. 
l'arifeden BıUkaD Birliği tein 

ayda Otuz lrunı§ dtl§WUr. Posta 
bt.rllğtne gtrmtycn yerlere ayda 
yetml§ beşer k~ zammedUlr. 

Abone kaydını bildiren mektup 
"' telgrat UcretlnJ abone parası. 
ma posta veya banka Ue yollama 
ücretini idare kcıııll 6zerlne alır. 
TarldyenJa ber posta mcrkez.lnde 

V AIUT'a abone yazıJrı. 
Adrea de~o UcreU ~ Kro. 

OA.N CCRETLEJU 
'ncaret llAnlarmm santim • sa 

tin aondaıı ttJbareD llllı aaytaıa· 

nnda '°· iç sayfalarda &> kW'U§. 
<mrd!UıcU sayfada ı; lk1Dcı Ye 
n~de 2; b1r1oclde ,, ~lı 
ya.ar kesmeoe 6 lirada. 

Btlyllk; çok devamb kll§e.11, 
renkli ııa.n vercıılere q.yn ayn tn· 
dlnneler yapılir, Remnl UAııJarm 
118.Dtım satın &> kurtı§tur. _ 

ncart Mahiyette Olmıyan 
KUç8k llAn1ar 

Bir defa 88; IJc.l defuı CIO, De 
defas 86, dört defası 76 ft OD 

defası 150 kuru§tur. 

( KAYIPLAR \ 
I ---

Bahriye Efradı Cedide mektebinden 
1918/19 senesinde a.ldığun askc.r1 tel"' 
his tezkeremi zayı ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

T.akslm SınLseh·l Kantar tıkmaı:ı 
1'>2 Rnlın Apaı1mıun fi numam• 
da Baruh Matalon SJG. 

o(3:i03G) 

* * * 
Kullanmakta olduğum tatbik mU. 

hUrilm:ı kaybettim. Ycnl.!!inl kazdım· 
cağımdan eskisinin hUkmll yoktur. 

Dm;let llııııuıbr:ı i lctnıC8l lmra 
lşdlcriııdeıı Kerim Ç4-llkkok. 

(35032) 

BORSA 
- Ankara 27-l- 941 - j 

ÇEKLER ! 
l Sterlin 5.24 

100 Dolar 
lOO Frc. 
100 Llret. 
ıoo ıs~ıcrc Fre 
lOO Florin 
ı 00 R.a3i~ıark 
ıoo B<>lgu 
lOO Dnıhml 

100 '""''3 
100 Ç.ek Kronu 

lSZ.20 l 
%;-~':5 ! 

O,U'J75 
l.G22.l 

12.11376 

l 
1 

100 Pcı;cla 

100 Zloti - 1 
ıoo Pengö -

tOO (..{'y - 1 
l 00 l>lıııır S.176 
ıoo \'en :n.ıs;c, , 

-Beher klloauna tamntn edilen fiati 20 kuru§ M ..atllıl -
gur 10/3/941 Pa:zart.eJıl gUnü saat ı:s de BalıkMirde ~ ,__ 

miByonunda pazar'lıkla sa.tm almacakta. Kati tlımlDatı - .. 
şartnamesi kom~onda görlilttr. TaHplerin beftl .,.._ 
~~ ~-

• • • 
350 ton sıı;"lr eti alaıacakt.tr. Pazarlıkla eımotmen ı~...., 

10 da Lüleburgazda a.vkerl satın alma komla,.anımd& yaptl~ 
kilosunun tahmJn bedeli 35 ku~, ilk teminatı 7375 liradtT'· 1' 
"·akJtte komlııyona. gelmeleri. (J01'1 -

• • • 
2000 adet ağır hayvan\J\ra. mt\hsuıl bO,.ak çuı pa.zartıkla ~ 

tır. Şartnamc.91 komisyonda görillUr. nıaıe.t "3/941 gibt'1 ~ 
yada aakeı1 satın alma komieyonu:nda yapd&caktır. lJıaledıı9l 
t.emlnat alınacaktır. (J01S .,.,. 

lstanbul Be§inci icra Man.urlaiantlot': 

939/4856 "" 
Süleyman Glilclloğlu ve Emlne Hacer Kumb&sann, ııaınit ;.,,.ı 

tan aldığı (500) lira mukab!llnde birinci derecede ipotek~~ 
oğlunda Seferi KethUda Tom Toın mahallesinde Hekim çıl<lDaıd "111 
~mc sıkmazı sokağında eski ıı, yeni l ı taj, ıı numaralı bit 
evin tamamı (2004.) numualı kanun hllkmüne tevfikan para,. 
karar vcrilın.i§Ur. .,1. 

E\in Bostan!çl Çcımo çıkmazında 11 numaratajlı olup cepll'ııl'! 
nl kapı yani tahtapcrdell ve bina yeri bahçe fıçinde arka koınfl' il 'I 
tasıl Bdi kArgir ve yedi baaamak'.r adl kA.rgir merdivenle Ç~ 
sotn. üzerinde bahçeye na.zır iki odadan ibaret ve altının bir ~ 
Ustu yerli kiremitle örtillll eiektrik w terkoe teeia&tı oıı:nadll' ~ 
olup (5) lira kira getlrdJği bahçe k.wnmm blnanm zemiDdcD i ,ıfJ 
kapısma kadar imtldat eden ve içinde müteaddit lnclr, aY"9- ~ 

bulunduğu ve bir tal'8.!ı komfU dl!van De mahdut ve içinde ı--:. 
kuyu.su olduğu ve bahçenin sol kuımmda btr odalı tahta kulllll' 
nmda kısmen adi ta,, ve tahta ile yı..pılml§ bir mutva.k vardır· ;,;;I', 
ha.sının 44 metre murabbalık yerinde klrgir bf.Da olup gert.tl 

Mahallcnln çıkmaz sok&k ve binanın dah!linde eekl talı~,J 
ve hey'eti umumiyesiııln muhtacı tamir olmut itibariyle ~ 
lira kıymet takdir edllmlştlr. . .• ..-

İşbu gayri menkultln nrttırma prtnamea 7/3/941 ta~ ... 
39/4356 No. ile İstanbul be~lncl icra dalreetnin muayyen n ~:.JJ 
ltesin görebilrnesl için açıktır. lIAnda yazılı olanlardan fazla? 
üıtiycııler i§bu şartnameye ve 39/4356 ctosys No. 8lle meınurl 
racaat etmelidir. f 

2 - Arttırmaya l§tirlk için yukarda ya.zıh kıymetin ~ 
Unde pey akçesi veya milli bfr ba.nkanm teminat mektubuDU t.,., 
(Madde 124) ' 

:; - İpotclt sahibi alacaklılarla diğer &lf..kadar1arm ve l 
sahiplerinin gayri menkul üzerln~ki hal<larmı husu.sile taiZ .,e 
olan !ddialannı !§bu Ul\n t.ırlhlnden lUbaren 15 g11D içld~ e.,,..,, 
leriylc birlikle mcmurlyeUmize blldirmdert ıcaı: ed4!r • .AJuıi hal~ 
pu sicilli ile sabit olmadıkça aatı, bedelinin paylaşmumdaD 

4 - Gösterilen günde arttımıaya iftlrü. edenler artt.ırıD• 
okumuş ve lüzumlu malQmatı alnw ve bunlan t.t.ma~n ıcaııul 
itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 25.4 941 tarihinde &alı ~6 saat 14 : 1!
lırtruıbul beşinci icra memurluğunda Uç defa be.ltnldrktan ~ ıJA. 
trrana ihale edilir. Şu katiar ki, arttırma bedeli gayri me~ 
ı.:dJlmlf olan JuyıµetiJ;ı fn a'I! )117.dc 75 ini bulmak ve aalıf ı.ı 
rüçhanı olan dlğQr ala.cakiılar o gayri ınenk111 Ue temin~ 
reUe ıilçhanı olan alacaıtlamı meanuund$Jl f.u1a olmak ~ 
praya çevirme ve pay&ftınna ~armı teea...OS et.DMllıı 
böyle bir bedel teklif edilmez1e Hı çok arttıranm teahhlldtl 
üzere arttırma 10 gtın daha LE'mdit edilerek ""941 tarihtne 
günll saat 14 : 16 ya kadar latar!bul Beşin.et icra memurl 
bedeli satış isUyenln alacağına rilçhaııı olan alaeaklılarm znec:dl 
olmak ve bundıuı başka paray çe\1rıoo ve pylqtırma ·-· ~ 
etmek şartlyle en çok arttıran&. ihale edilir. B6yle ful& bir ~ 
mazsa ihale yapılmaz ve sa~ talebi dtl§Cr. ~ 

6 - Gayri menkul kendi5lM ihale olunan klm.e der~ 
mühlet içinde parayı verme7.BC ihale karan fesbolunaralc )<eti 

en yüksek teklifte bulunan kim l9e arzetmlıı olduğu bedel~ 
olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gUıı mQdttetl' 
ı;ıkarılrp en çok arttırana ihale ednlr. lkl ihale anumıdaki fa~ 
lcr için yüzde 5 ten Mtıap olunacak !alz ve diğer zararlar ay•~ 
cet kalmaksızın memuriyeUmUıce alıcıdan taMil olunur. o()ı{add' 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ıertl 
ııcnclik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullamu vermefe tJtf' 

M:Uteraklm vergiler, tenvlrat ve tanzlfat Te dellAUye 
vcllit belcdiy(l rüsumu ve milterakim vaki! icarest alıcıya .ıt 
tmna bedelinden tenzil olunur. l§bu gayri rr.~kulün tamaıll1 

tarilcn tarihte tJıtanbul Beşinci İcra Memunuğu odasmd& fflld ( 
terilen arttırma şartnamesi dairesinde satııacatr Uln oıunur. 

1 Kirahk kat ve 
Ankarn l..addesının ~ muteber yerinde t~kaıtd' f1C' 

ııvadar ve avdmhk bir kat kiralıktır A vnj binada av 
>dalar da va;dn 

V::ıkrt r ;'3"'"" ı f ..ı.,.~ .. .,~ ..... .,., " "ın~:1N'I "' 

~evlet Demiryolları ve umarı aJ! 
ışletme Umum idaresi ilatıl 

--~ Muhammen bedeli (5.0001 lira oıan 10.000 adet kOçtlk .,, tJf". 
hUyUk ha.«ır süpürge <6~'1.190) Pt>rvembe ~onu saat (ll) °" ,Dt:JJ' 
paşada gar bin!lSJ dahillnd,.kl komisyon tarafından açık elC 

satın alınacaktır. 1ı ~ 
Bu ışc go.rmek •stlyeıııcrtn t37:JI tl.l'alIK muvakkat teıı>~~~ , 

tayin ettığı \"Csalkle bırllkte cksiltmt gtı:ıU saaUne kadar 
racnaUarı ıAzımdır. 

Bu işe alt şartnııntl'.'ler Komisyondaıı parasız oıarak dS l 00 l!iıveç Kronu Sl.Gfl~ 1 
ıoo_R_u_h_ıc _____ .=_ I ___ _ 

Altm 
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V A K 1 T matbaB91 
- Ec;ham ve Tahvilat - ı 

Eq;noı 200~ 

ı======-1 
1 
1 

Sahibi: ASIM US • 
Basıldığı yer: VAKIT Matl.ı.ıası 

Umum n~riyntı idare eden: 
Refik Almuıt Sc''C'Jlgı1 

Kitap kısmı ılı 
tanzim edip 

·J8 qenı 

açmıştı' 
Kitap, mecmua, aazete .,_..,. 
Tabiler n2mm" di7.:ii i~leri alıf· 


