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Bulgaristan da 

Neler Oluyor? 

Eğer Bulgaristana 
uirerlerse lngilizleı 
.~ünakale Yollarını 
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YAZAN: 
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Franko'nun seyahati 

BALKAN1 

Ufuklarındaki 

İstidatlar 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

la ulgnristan tekzipler neş· 
1.9) retmeğe devam ediyor. ' 

Alrmı.n tayyareleri gelmemiş, tay· 
Yare meydanlarında Almanlar 
çalışmıyormu ..•. 

Bütün mesele şuraya varıyor: 
Çocuk doğdu mu. yoksa do1;"1Tlak 
Üzere mi? Gebelik muhakkak 
olduğuna göre, tekziplerin anca~ 
Zaman itibanle ıbir manası olabı· 
lir. 

Yann soracnğt.'1lız sual ı:.u ola
cak: Bugün Romanya de~ince 
ancak kuru bir isim anla?ıgı~_ız 
g,bı, acaba Bulgnri-tnn ısmın~~ 
aynı yolda bir mana ifade e.deceı;:ı 1 
dakika ne zaman gdecektır? 1 

.. 

l 

~ 1 

«BULGARIST ANIN TÜR· 
KİYE İLE SiKi BiR DOST
LUK TESİS ETMEMF.Sl 
HAVSALA YA SlGAR ŞEY 

DEGİLDİR 

l.undra, 12 (A.A.) - lm;takU 
rrooı;ı~ ajansı blldlrlJ or: 

lnf;'llkre ile Romanya arıı!iın· 
dıı diplomatik münasebetlerin ke
Unı<"'I ~e Bulgarlı;;tanm yakında 

Almanlar tanıfından işgal edıl· 

mcı;I ihtimali matbuatın ele al· 
dıgı başlıca meuularıll'I'. Ga:u•to
Jcr Roman) adııkl lnglllL el~·I inin 
geri ~ekllrnet.lnln oniıne g~ile· 

meı: bir hareket olduiuna lşard 
.-.. ıllJ orlar. Zira Rt>ıııen hukiınıe· 

tinin mU\ afak11tllcdlr ki Alman 
kurmayı Ronııtnyayı ha~kflt 

ibım lttlha7. etmiştir. Blnacna-
lcJ h Roman.}BJ'l dii~an l gali 
altında bulunan bir memleket 
addederek laum gelen a!'kcrl 
tedbirlerin alrnmaı.ı lnı;llk'rc için 
bir :r.ıırurct olmuştur. Gar.eteler, 
Roınanynılaki d1:lnin, H. C'hur
chlll'lrı nutkunda lman)nnın 

Bulı;arhıtnna mikerl bir hullıl 

.) aııtıgını ö~ lemeel urerlno çe· 
kildlğlnl teharm ettirerek bu ha· 
reketin Bnlgarhtana kar~ı dn bir 
ihtar nıahl;)·etintlo olılu~unu 3n-

I zı~·orlar. 

A:klı başında Bulgarların, Bul- ı 
gar Kralının. Bulgar hükumetinin 

bir kısım erkiınının bir Alm n iş· 
galıni katıyyen istemcdıklerıne 

··..1.. ...... jz yoktur. Yalnız acabl'l 
~ 'l'lrııes g:ızct ınlıı rlııııomatlk 

1 

Balkanlarda Bir Nümayit mi? • 

ŞUf"•'-"" bb •• 
Buıgarıstanda bir i gal tcşe u• 
süne karvı fili bir mukavemet ya· 
ratacak der~cede §UUrlu bir ist!k· 
liıl a ı var mrdır) Bundan ıüp· 
he etmcık için her sebep "ıar'!ır. 
Zaten Bulgar ordusunu NeuıllY 
muahedesinden sonra Aimanlar 
gizliden gizliye yarntıını~larchr. Bu 
ordu üzerin~e adeta bır tasarruf 
hakkı iddia eder gtbi bir tavır al
mağı tabii buluyorlar. 

Müstakı1 Fransız ajansına göre Alman askerleri Bulgaristana gi
rerse Bulgaristan münakale yollannı bombardıman edecek olan 

Jngiliz: pike bombardıman ~ayyareleri 

M.h · Be:1inci Kolu Bulga· 
ı verın . l . t'r 

ristanda adııımakıllı ış e.rn~ 1 
• 

Mütareke mi 
Cebelitarık mı? 

Haberlari ihtiyatla 
Telakki Lazımdır 

İngilterenin 
İhtarını 

Bulgar Gazeteleri 
Nasıl Karşıladı? 

Bulgar hükumeti buna k~rşı b ~~: 
mak cüretini gösteımemış, e 

1 

de buna ihtiyaç tıı. duymamı~ır. 
r -k•- b · ııöylendiğine gore, ""'° ... n en •. Bul· 
ecnebi parası kabul etmegı d 

. b • saymışlar ır. gar gazctelerı ta 11 • • a· Londra, 12 (A.A.) - General Sofyn, 12 (A.A.) - D. N. B. 
Hatta mihrver :mümessıllen ta~ Franeo'nun ltalya seyahati hakkın· ajansından: 
fından gönderilen bir maka.lenın, da tUrlil tilrlil tahminler vardır, Zora gazetcsJ yazıyor: 
bir k.Jic:wonin bedeli neden ıbal~~ ttaıyıı. ile İngiltere orasında akdi lngUiz ba~vekılı. Halle Sdlısie 

~- "f ı::ek ını j i olduğu adeta bir ıtarı e ,. mutasavver bir mütareke pro es n· sempatisini ifade ıçın harııretlı soz-
almıştır. den bahsedildiği gıbl Mihver devlet· ıer bulmuştur. Fakat Bulgaristan 

Gazetelerinin biri. ikisi olsun, Jerinln CebelUttarık'ıı. taarruzlan hakkında izahı imkAnsız bir Usan 

bu kar· proı·esinden de bahsolunmaktadır. kullanmıştır. B. OtıurChill gcçml9tc 
Yabancılara satılan ve na . h .. t iyen bır Radio coıombia'nın Vlchy mu B· yapılan zararın tanılrinl vadcdccek 
§1 hassasiyet gos erm biri bu akşıı.m Marı;şal Petain'ln ta· yerde. te'hdıtler sa'll'urmaktadır. B. 
tncmlckette milli ruha en berbat • tu ile bir mütareke ınıza edile· Churehlll'in nasihatlerine göre, ha· 

. d vnssu ar l 
bir rnikrop musallat olabil/mış e• ceğini ve Mareşal ile Grner ın n· rekct etmek Balkanlarda bir cephe 
tn-L . B lda neşriyattan glliZ ve 1taıyan murıı.hhasları ile teşekkülü ve memleketin harap ol· 

1:;11;tır. u yo d b da gorüşmUş ol- ed kt B 1 tnaL - h~d· I ·n milli muka • Fransa'nın cenu un masını tazammun ece ır. u ga· 
K.lSat n ı.se erı • • iddia etmcktedır. ristan ise bltaraftır ve evvelce de 

d d - il ecnebı duklarını G erat bekımıntlan eg • ı . rk Tımes gazetrsl ise, c· resmen blldlrildlği \'eÇhilc toprakla· 
k lan :Nevyo ıı · A\TUpa lllcnfaatleri bakımından ar§l • neral ı-"ranco ile Musso nı, rında yabancı Jutalar yoktur. Ken· 

mulınrrlrl rll~·or ki: 
ı Almanyanın l'unanlstanı taz

~ lk etmek lı;ln Balkanlarda ld· 
dotll b r • k rl n hıtal1 )Af>a
cnKJnll Clıalr bir rok aJAmetler 
'ardır. Bazılarına gore Almarıyn 
Sof.} a dahli olmak üzere l unnn 
hududuna kadar 8ulgarlstanın 

bir kr.ınunı işgal edecek ' e 1·u
nani tandan ltıtlyaya bazı ta\'lz
l~dıı bulunmBtilQI \ e bilAhare a~. 
nl şeklide hir taz.) iki 'J'llrkl~ e 
üzerine yapmak iımldlle l'ıına· 

nhtanın harbfl nihayet H~rnıe,.lnl 
ı~ti~· tf"l':ktlr. Bu kahil hir hare· 
kete intluttn lnglltert-nin Bıik
re,tekl el(lı;lnl geri çektiğine 

~Uııhc etınemdlıür. RomanJ ada· 
ki tncllf·.ı: elçiHğhtln orada hını

kıhna ına tm.kfln yoktu. Çünkü 
Kemanya hükOınetl, Romanya
nın Ahtlanlar tarafından bare
lıilt t~ ü olarak k1rllanrlma mı 
kabul etm..,tlr. 

~DtıvlUftJ : l:!a. ts, il. 8 t ) = 

De Gaulle 
Ve Vichy'de Yapılan 

Değişiklik 
HOR FRANSIZ KUMANDANI 

DA BALKANLARDAN 
BAHSEDİYOR tnasına yol açmaktadır. Bulgİr harbinde tavassut için. Hzcdılnuş disınden Almanyaya karşı bir cephe 

topralklannda yakın bir istik~a • olan şartlar hakkında görtlşcceklcrl· ıızerindc yer almasını istemek, mem· Londra, 1 2 ( A.A.) _ Reu.
dc ne gibi hadi.scleı görccegl? nl haber vermektedir. f d leketın intihar etmesini ıstemek de· ter: Vichy hu1t\unetin<le yapılan 
Alınan askeri hareketleri ha ~- su gazete muhablrinın telgra ın a mektir. deği~liği dün ao~ radyoda 
l'a.cak olursa Londradan gel~~ bır şöyle denıımektedir: i il· Utro gazetesi, Churchlll'iıı Bulga- tahlil eden hfü Fransızlar reısı 
haberde söylendiği sib~ İngılızler 1 Sulh taarruzuna o suretle gır ş rlstanı Almanyaya karvı harbe SU· General de Gaulle NJCümle ann-
b · h hü· d ya muhasematın u 1 k •- bbUsll il edd t "t w-u toplantılar üzerıne ava h.. miştir ki, bun an aııut h"' de· r keme ""'şe n r e mc,. e ı.rı aöyJom•ir: 
cu-ı ki• .. Bu u· • 1 k tatili vey ... ve memleketin hiçbir kimse tarafın· "'arı açaca ar mır ı umumi 0 ara ' atın bıra· Berlinden idare edilen Vic'--· 
c ki e d ·zde mutuısem dan tchdiı edilmekte olmadığını bil· .. ,. 
Uınlar Rumen topra arma v . ğılse Ak enı ktır konı1Mnczonları bütün Fran.nyı 

ı::ı ·ı ucesl ı;ıkaca • dlnnektedir. ''lıtncn petrol kuyularına teşmı kılması ne Arrıerıkadan gelen bu tiksindirmekte ve nefret uyandır-
d"l LOndrada bl gCına ma· * maktadır. Fr11nsız kıtalarının yar. 

c ı ecck mi? .. )laberleri teyit edecekaıt :lan bu ha· Sofya, 12 {A.A. ı - Ha\'as: dımına mazhar olan lngili.z kuv· 
•. Bugünlerclc bütün dunyanın rnmat yoktur ve hay k' edilmesi Aımrika radyosuna nazaran, Bul· vccleri ltalyanfarı Bingaziden 

Ro:derj Balkanlara dikili kalacak berlerln ihtiyatla tel!ü<ktıdır· garistanda Balkan buhranının mü· h f v 1 k ö ı me e • t-ardedcrck er tara tan l la'heşis· 
e hu auallere cevap bek enece • JAzım olduğ\l 6 y en Arasını salt bir surette istihale etmekte ol· tana girerken Çad gölü mınta'ka· 

lır. F İle ltalyanın duğlı zannedilmektedir. B. Chıır· I d T 
ranaan .. ı-bi)ec:ek mi? chıll'in beyanatı tekzip cdlldığinden· e.mda'ki kıta ar a rahlusgarpta 

.DUJa Bır hususi muzafferane harekat Y8pmakta-

s - Berlln, 12 (A.A.) - beri Sofya'da ha'll'ıı. sarih bir sn!Ah .r.. J 

S er dır. Diğer taraRan ngiliz filosu • un n muhabir blldlriYOr: ö e Gene- göstcrm~Ur. 18tcdiği gibi Cenova'yı bonibar-
Aldığımız mnJQmata g r d' a) * (Deunu: ·• 6, ii. ı te) - _ ı. ec1· .n 

(De\'IUll' sa. 5, ti. 6 dıman ctme&t ır. uu hnrdcata 

Berline Gidiyor 
il' l.11ndra, 12 (A.A.) _ :Müstakil 
ransız ajansı bildiriyor: 
I:>a[l fc · ·n ,Liz· bo Y Tclegrnph gazc sını . . 

~, ndakı nıuhnblrinln kaydettiği btr 
.,....Yta.., ı · e gı't· 
tıı~k .,a göre, B. Sunncr Ber ın B 
lt ledır. General Franco ıse · 

Ussoııni ile görüşecektir. 
.... l<eza, ınUzakerclerin şimal Afrikıt.· 
~·rıcıak · ·n llltıa 1 1ng1liz muzaffcrfyctıerını 

===~==~::;:~=~~:==~~:=:======::=== karoı düşman da Utin denizinin 

-ı· T k ı· 1 aA t 1 n d a ra::l::~~~a mukabeleye hazır-
a Ş e e ş , Balkanlarda dü man ukcrleri 

• • • •• •• :::~e;:ı~~: ::n~~~au~1 ~~~~~~~~: 

U• u JD MudurJuk tadır. Düşman hanaız Suriyeııin 
Ç mu oynıyabileceği esaslı rolü takdir 

ediyor. Bu sebeple ıburaaını istila 
etmeden e\'vcl zararaız bir hale 

1 I• 2 p t J aokmağa çalııııyor. 

Vazı•feleri: • a_şe. • C rO • Şimali Fransız Afrikasında da 

lngiliz Başvokili diyor ki.; 
«- Alman ordusunun Bulga. 

ristan yolu ile harekette bulunma 
sı için hazırlıklar yapılmıştır.~ • 

Ve il.ive ediyor ki; 
«- Tüc-kıyede hazır bekliyen 

kuvvetleri altetmek için, Alman
ların, çok daha fazla hazırlallıilla· 
lan lazımdır.> 

Yer yüzünde ne kadar hakikat 
varsa ve tarih ne ka.d~r hnddkat 
tanımııısa hepsini §ahit tutar ve 
derim ki; 

«- 1 lnngi kuşun nereden, ne 
zaman havalanacağını ve nereye 
kaç kanat sallıyarak ulaıacağını 
~iki lnıtdicen~ servisi muhibimiı: 
lngiltereye haber verchilir. Ve bu 

l lngiltcre, Ahnan ordusunun Bul
garı tan yo.Ju ile harekette bulun
ması ıçın hazırlıkfar yapıldığını 
söylerse buna inanılabilir. Fakat 
ne gözün ne zekanın uln tığı u
fuklarda, ne de maveralarda, ne 
dost ne düşmşn hiç 'bir iz'an Tür
kiyede huır bckliyen kuvvetleri 
altctrnek için kimin hangi hazır• 
lanı ı az ve kimin haog1 haztrla
nı ı yetkindir~ Kestiremez • 

Kestirilemez bu! 
Ve hiç 'kimseye sormadan, 

ben-den üstün birine ha~ vurup 
dnnl{madan, hiç bir vatanda§tan 
bir saliıhiyet aramadan ve h iç '~-"llİi 
kimse tarafından yalanlanmıyn
cağımn emin olarak ilave ve ilan 
ederim ki; 

l c- Ti.ırkiycde hazır bekliyen -
k c leri, hiç bir iuretle ak l· F J 
mek mümkün değildir. Zira Sal- r3DSJZ arJD 
çuk Türiderinden Osmanlı Türk-
lerinin İmpara'torluk tesellüm et• Mukavemetı• 
tikleri günden beri dünya, ilk 
defa hır Türkiye ~örüyor ki harp, A 
mukadderse pyet, on.a bir sürpriz rtıyor 
olmıyacaiktır. Hadiselerin hiç bir 
teccll~i önünde, en kötü aartlar 

(De\·amı ~il. 8, bu, 6do' = 

Amerika -
Ayanı da 

{ardını Layihasını 

Kabul Etti 
Vagington, 12 (A.A.) - Ha· 

ber alındığına göre, iıyan hancİ· 
ye encümeni de harp malzcmetıi 
kiralanmatıı hakkmd'*i kanundu 
mcbuean mecl ' in-in yaptığı dört 
tadili kabul etmiştir. Bu tadilk:r 
gunlardır: 

1 - K nunun mttddeti 30 
haziran 194 3 te nÜ\~t bulacak-
tn. 

2 - Parlamento, mebusan ve 
fıyan meclislerinin c:k eeyetiara 
ile v~recekleri bir kararla kanunu 
il-ga edebilecektir. Bu ilga kararı 
verildiği takdirde Rci&icumhurun 
vetosuna titbi olmıyacaktır. 

3 - Kanunda hiç bir hiıküm, 
vapur "•filelerine harp gemileri· 
nin refakat etmesine müsait bir 
tarzda tefiıir olummyacalttıy. 

4 - Mevcut ukeri malzeme
nin ba§lca bir clevlete devrinden 
evvel Reisicumhurun ordu ve do
nımma rei&lerile istişarede bulun. 
ması lanmdır • 

Romanyaya Veri
len Notanın Metni 

«ALTI A YDANBERI 
ALMANYAYA TABiSiNiZ• 
Londra, 12 (A.A.) - Avam Ka· 

marasında Romanyaya dair sualler 
ııon.ılm\.lfhır. 

Haricıye nazın B. Eden yeni be
yanatta bulunmaktan imtina etmıv. 
takat verdiği talımat tızerlnc Bllk· 
rcştckl 1ngUlz rlçisınln Romen• hü
kClmetl reisine tcvcti ettiği &Şağıdakl 
notayı okumuştur: 

Loııdm, 12 (A,A.) - D.ıtly Telcg
taph gazetesine Ncvyorl( yolu ııe 
Tuııus'tıın ve Vlchy'dcn gel n habeı -
ıcr Alman ı,ıantııj \'C cntrlknlnrı kıı.r
şıırındıı. I<ransız mukavemetinin git
tikçe daha bariz bır hale geldığlnl 
gö tcrmcktcdlr. Fransnnın sabık Ak· 
denız donanması başl<umnndanı ve 
9lmdi Tunus umumi valisi olan Amı
ral J.can Esteva, herhangi bir mUte
cavlzc karşı ilk ihtarda bulunmuş
tur. Amlrala c-nzetc muh birlerinden 
biri bazı şayi 1 rın ne derece k d ye n-

r doğru oldutunu sormuş ve bu 
ş yfalatın 20 lkinclkl'tnunda asl<erın 
kışlalarda sıttıh ba ı AdllA "' .. ulbl zamnn 
en müballğalı şckhnl lllmış bulun
duğunu tasıih etmlştır. General 
Weygand'ın mczkcır t rihten dört 
gUn sonra ansızın tayyare ile T • 
n~n gl u c mcsı ve n.ynl gUn öğleden 
sonra o.velet etmesi Uzerlnc bu şayi. 
al r bir kcı c daha ısrarla tekrar 
edtlmlı,ıtır. 

An11rnl bu suale General Wcy
(De\nıuı l>'a. ti, ı. ı de) X X 

I -
Ordusuna-

Avlonyaya 
11 Ki ometro 

Kaldı 
Ncvyork, 12 ( A.A.) - Uni

ted Prcıı EIJ n~n11 gelen bir tel
crnf, Arnavutlukıta ahi! mınta
k, sında ılerli~ en Yunan kuv\ l· 
!erinin Avlon)a)a 11 kilometre 
mc nfedc olduk! rını bıldır.nek· 
tcdir. 

Diğer t raftan T epcdclen • 
AvlonJ n istikametinde ılerlıyen 
Yun. n cüzutaml n Av~onya,>n 
24 kUometre mcsafededırler. 

Cenerai W avei 
Yunan Ordusunu Takdir Ediyor 

Londra. 1 2 ( A.A.) - Mus· 
ta'kıl Fr n ız ajansının Atinad ki 
muhabiri yazıyıor: 

Vnı.dıni gazetesi, General Wa
veH'in Yunan ordusunu takdir ve 
tazimle yadeden bir beyan tını 
ne retmi tir. 

General ezcürule dıyor ikı: 
K hraman mü'ttdikimız Yu 

nnnlıl rın Aroa'V'Utluk.tnki süze! 
( D<wıınıı a. ô, u. ., de) * 

Clıı lertne de taallftk edeceği zanne· 
"e lllektedır. 1'"akat General J<"ranco 
ltaı a. Sunneı·'in yenı Alman veya 
lep Ya.n talepleri dinlemekten ziyade 
tı~ anyanın Mihver karşısındaki va· 
l~r~ti?ı ınUzakere için hareket ettik· 

~ ) diiJman nüfuzunu arttırmak mak. 

3 T. arı iş er aadı ile icuV\"Cdeıimizi :zarar ver-
- IC miyccck bir hale koymak için me. 

cAltı aydıı.nberl sizin idarcnlz al
tında bulunan bu memleket htikClmc
tlnln tamamlle Almanyaya. tlibi bu
lunduğu pek a.şlkAr bir hal almtttır. 
Yatnn vak'alar değil bizzat sizin 
alenen yaptığlnız bir çok beyanat 

- Kolay gele wtacığım, bu h.u:ırtık ne! 

Y..aıaaı 5 inci .. yfamızda (oe,anıı : a. rı, u. 2 de) X (De\Mnl: Sa. &, Stl. a l&) + - Benim usulüm böyledir. Yeni bir yere gideceğim 
•l"IP olmMan di,.e bu kunMafllın ~ giyer öyle yola ...ı. 7.a'i'n, 

~raWHn. 

bıJ<fitlhyor • 
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DVASi 
DCMAL 

anunlarımıZ 
VATAN 

1----r\ö B T O B 
~ıorld: 

Kızamıktan 
Nasıl Korunmalı 
Bula, ınB bakımından luuumlc, 

tıııkı grip ha1tııbğına benzer. 118!· 

3 

-Türk Ordusuna 
talık, bllhas a ilk nezle dcHlnde, ı;ok (Ba~r 1 lnrlde) = çı.'kar ... İt aly anın 

Korktuğu 

Hakkında Umumi 
Bir Tenkid Alddetli olarak arldlr. içİJlde iken bile, boyun eğmemiı Y A Z A N : Hnyırl 

• Bu devrode hastalar iıksUrUr. k- olan ebedi milleti, hiç bir zaman N 1 z a m 8 d d 1 D yağız yüzünün tek çizgisi de-
111rır ,e öz siı3lerken ağız ,·e boğar.- bir dü~an bugÜn'kü çevikli- ği~eden, tek tüyü :ktptrdama· 

Bir Kuvvet 
Yazan: Vahdet GOL TEKiN 

Yazan: Ab et Emin YAL !AN ıanndtın fırla~·an kUçUclık tukUrük ği ile görmemiştir. Aerrlar or• NA Z j F dan, Mehmedin mor .dudaktan 
damlaMl<lıırı etrafa )Dyılırlar. nır- tasında , emeli daima insanca T hafifçe nçıhr. İki sıra bembeyaz 
çok ııı anlar. 9ocuıcıuı. çağında kmı- boy vermek olduğu için, hiç.bir 8p8d818DllOjlU di§in aralıklandığı görüliir "e bır 

ni söylemekle be ınıjtı gf'!Çlnnl': olduklarndan dol yı. zaman dü man aramamı~. dü~- nefes al ıyormu gtbi, soluyormuş İlk hareket 1924 ve 1940 adli . teşkilat raber tek hakim mikrop alsalar bUc, bir dahn hast • manı daima düşmanlığına b8§hı- ' Baıladığımız bir harbin, zafere gibi Mehmet gelene, geçrrıesin ; noktası, halkın kanunlarının mucıp sebep usulüne taraftar ıı~ tutuıma2lar. Eksel".iyetl bu dıktan sonra dü man edinm~ ve ulaıtığmnz: gün bitebileceğini emediğine bir; ~ene.al F<anco'nun Ro· ve mem\oketin IAyihalarını gözd~n g~i- olduğunu gizle· ""''"'''· Fakat btç kwınuk ge<I•· ne kad" bO§ avlanın., olu"a ol· 1 oanmak, en mkbü. ilitUn.,ı ola· _ Ya.,.bl ınadaki temaslım arasın- ihtiyacı olmak rince anlıyoruz kı, bugun miyor, yani ö-te· ınemlş olanlnr, kımmıklının hıırn~a sun mutlaka yenmi~ ve tepelemi~ rak belki göıten1ebilir. B 
da b=

1

'- • ı· Af ikaya ait 1 ·ı 1 mak d d"ğ" "ız şeyı"n ya k " ı ·· · ·1··· d ""'l tü'·"rUk .... 1 kla a ma bır mı"llctı"n ç",.Ugwu, b"ır yab• .. ,.ı. Eyitler... O kadar. undan . unaasa şıma ı r . şarh e ası • beyaz e ı ım . • ı usu un ıyı tgı· "'an "" .... m :ı(ll nn • "'"" .... "" Evet ... Türk bir kere harbe k d t h_ı_r ın-elenı"n go""ru··.n;leceg· i. ilen 1 ld ğ ınu ısbnt k ı _.__ h •-• ğ ı ı nın c.'Lu n1ı"llet bı"r ha..,Lc hn .. ırdır> sonrn ne ·a nr top pat arsa pat 
..., ..-- satlara uygun a~ rın kara 

0 
ll l ni «ispata muh- ruz a ı ....... a, aıı ..... ı 1 8 "ıır. g •Q .. karar vermeye görsün, •bir kere lasın: ne kadar mi.trnlyôz takır 

'UriilüYor. l~aeya ile mıhver 'kanun, ttmumı etmek için mükem.~lel .~e- ı ç olmıvnn be· Kızamıktan korunmak için, kıza.. dediği gün .ıbu milleti yenecek c: Ynıısahl > demeye go""rsu·· n bunun d k d t"" .. ··ı· . 
<I l 1 b t s ı k u l<un a • ı t ı ı h ·· ı d"I d • anıa ta ır nsın, ano or guru •U· ev et eri arasındaki u ema - hayata düzen, bepler buma ll1 ın . dihi İ~> dıye -kar- mık ı;ıknrmamış olanları ı nara kudre! ta ayyu e ı e~ez> erıe sonu ne zaman gelir ... Bu cihet j !eri .. w .. ve tank övdeleri O\!Lı· ların :mevzuu hakkında yapılan b kik istik- diir. I 1 kat•ını-n foma!I f'ttlrınrnır.1' ve hat· buna ınanmayan, en goze çarpan 

1 
f d h ed'l gogu gl k diğer taı.-- ı"nlerı· bırakarak bu erra .' • ·• şı amıyor7.0 t uaıktan bile gorıı•türmemrk lı\· h ı. k . .. d " 1 l ara ımız an esap ı emez. yı ne mertebe kap ors::ı np l asııı 

nm rar vcrır. emnı 1 w 1 z tamir ı Adliye teşkilatımız 18 se• d ., a,..ı atm mur·te ı o ur.> y ~sah 1 i~n sonu Me.hmc:clin d idüğüne noktayı tetkik etmek istiyoruz. ratır fana ıgı yanı ı . ı.. • d · t mü- mn ır. Evet ... Çünkü her milletin har. 
Yıap1lan bu tahmine göre, İ· yet ::ıe k~lmaz, ipt1dadan önüne nesınden oerı aım~o~:ı~:ile ta- Hlr zamanlar kızamıklı hnfitaya be hazırlık derecesi herkes tarn- Tarihin seyrini eayılanııyacak 1 varır. 

talya Afrikada İngiliz ıkuvvet- etm 1 kemmel s~bepler yy b" hlr baş <"lblnll~I tBtblk eılcrek onun fından kestirilebilir ve bir ni~et derecede çok kereler değiştirmi1 Geçmek ist iyen yn kaçar •.. Y ı . 
lcrirıin kazandı~ı ,salebedcn son· geb;~alıktaki hakiki ihti~·açlnfrı ~il.~CTc.~hç~~i:ut9~~r. vearı~ 94~ nğ'Lındnn, burnundan fırlı)ae&k ifraz kurulabilir ama, Türkiin brr diiş· ve dünyaya evvelden hesap edi· hut, ufu'klarda cYassah !> hattın
rıı, Tunustnn da General \T./cy· k ahmetini bir taran uçun u I h .. d danıl l'ıklarmın etrafa )n;,ılma ına manlığı na~ıl göğüsliyeccğini bir lemiyecek derecede r.nucizderle dan geç.-nd. istiyen ibclürmez \e 
Rand kuvvetlerinin Trablusgarba ara~ırma : a ba!lına geçiniz. do gösterilen se'bep Ye 'd,ıcınl e ııı nl olmak usulleri blle dlır:linlil· Tür.kten bnvknsı kestiremez. dolu seyirler verm~ olan bu ke· yahut belirür ve kaçmaz dn ••. Ye. b

. k d bırır ·ınız, m · • k"ld ı"ııleti· mükemmel ve mantı 1 11 
ep er mu··,. ,c tatbik olunmus,tur. lime,de, iete bu kelimede, muha- di kat verin dtbıni boylnr. - ır taarruzundan koricma ta .ır. M w zı nazarı !le 1 e • ·ı · d "H ' T "" k b. h k 1 , . J 

ed k . antbıgtşknı n memlek~tlerdeki mi- göstermek sure~ı e Y~?ı ta '1 ere K~nmrklı &.-~ınııınn bUtün C."'"a ur ' ır arp ovasını ap a· rıp Tunkün bütiin zafer tılısımını .lalirn olan '-~r.:kak olur d 
1 

• a ·· ne nası e- ·~·· • ....,. "'"' d c es"ı b k "ileti 
1 x...... nrz, . dek" "'rü•ünü- lüzum gostermıyecegı y11ının er c • aş n mı er bulmak mümkündür. A~ırlımn Sız" ' no""'--et "-e'- lı"-.-n '- ı"r Meh· eri gibi, halyanın, Fran~~ya sallerden o s_amye ıa gıonız .. Go··- m"ın olalım" nı ~atnk taknnl:ın, mendil 'e çama· ib" t b 1 1 1 1 1 t"" 1 rr:1 'O,,. J... 'D k_.arşı yaptıgwı ıı. areketin .k_endısıne 1 P r ırları bol moda \ıısıtıı olnbllttc· gı 1

' n ur nr a a ay ar 8 ' ~m .. er- hesaplanl§ına. çok takaddüm eden medi. hiç görmemiş olnmazsınız. ıadc edibnes7nden endışe _d_u"!· ze göre de\-"§lrme er ll rl :. de Maksadunız son t~kilat lityi- ğlndcn hunlar dlkkatlc dezenfekte le kolordullnlrladordldlnrla olçule- ve bitmesine imkUn ve ihtimal ta- Zira boylu boyunca ve başlı b -"1cı1tta hakkı vardır diyebılırız. rec~ksin~ ~i :ı ~s~ {an::a~uor- hasında kusur bulma!k değ~ldir, rdllmelldlr. bilir .. bir .. mi ci eği ir. l savvur edilemi~en t:ır~i. ile ~ürk ına tarih, Mehmedin nöbet bd.-
F ta getırecegınız o o ez emniyet, ancak kanun yapmak ve tndıl et· Bereket "enıln ki kımmık ,·trlıslı Turlciin harbe hazırlanıoını on- İ§le bu tek kelımenm ıçındedır: leyi .. inin hi.kôycsidir, Bu Mehmet, · ııhakika Jtalya, Fransanın - talığa düzen . v_ekrm h'asıl etmez. mek irin tutulan yollara itiraz- in anın ölçüsünü 7 5 luk sahra y ~ 
rn. an..ile ç"11·ıu··gwu"nü ve Alman~1a_ n-lık t ar "' 1 çok naziktir. Atık hnrn~a. :dya) • m ' ' • n nhl norcde n.ôbet bcıklememi~tir, ne-... ~ - berrB'K ~e. ı.s!.l_ı .r kar•ısında dır. Umınniyetle kanun yapı ır- !arının, 15 Jik obüslerinin, yirmi d y ıle ken.J1

• ar .. •ında pn"'laıılacag y hakrkı mtıyaç .. · t t ıkr"k _.J·1t gılneş< ve kuruluğa karşı ıııııkMc· •· ı_ k"lik k 
1
. I Mehmet ğa bir kere: re e c. assahl> dememiştir " u - J ' d arın k amalı ken mevcut vazıyı- e co • birlik, :ım'K i ı a a top arının, h ıb rıı zannederek, onu arkasın an ekler yapa _yapa. a~ı~ınn .Y.ınden mı"yor, a•ıl ><in irinde olanlardan metl pek a:ıdır. Hariçte hu foslrlt"rt• D C A 1 d b"" - Yassahl angi geçit, hangi köprü n ı , 

· · · F an• l k " ıç 0 

-s '"'$~· ınarıız lmhn<'n derlınl tC'IC'f olur. O· • • arının sayısın a ve O· ha · M hm d " • · d Vururcasına harbe ginşmı . . r .. bir hale ge ır, ımse .,.. ft"kı"r ısorulmuvror. Gayeler berrok - 1 ki . . k d . d k D .. . .. B lk" ld ngı ova e e ın uşınası e· 
d b gun " nurı l\·ln kızan11klınrn otlasıııı sık Ü crın.n at~ u retın e arama . em eye. gol"5u~:·· .e. ·ı yı ız: ğildir? ~ikurıutmuş değil ilr ve kır ola~ çıkamaz. k k eldekı bir surette t~bit edrlmiyor. Man- ~ık ha\"alandırıııak, eo;,ynr;ını ı:-llncşe hatadır. Zırn çelığ_in ve ateşin ço- lar hop bırden eonebılır, lbelkı 1 Af "k A A ısı l.11 atcşile can anaca Yarın bir ha~ ası çı a~- •. 1 .. tı~- münalcaşalarile ve ~ veya bu ~ - - J ·~·· k'" h ık d t" dünya dönımeyip durabilir, belki rı anın, syanın ve 'ru-F' l · · halyaya tu~ o çu· ,K; •·ıkamııık hııstnJı.ı<.m etrnfa yayılın • cugu 0 an ı'l.lr un arp u re 1 h oı. ·· • b ı. ransız kuvvC't ennın ı.anunu beğenmez;, man · .. devletı"n 1-nnunundan fUrası, di· ' " h b h ı · d ··1 h b bütün ölülier dirile'bilir belki bü· panın angı vı;oşesıni ır ll'Drı bu da_.ı_eyı· :nde etmeleri pek ,. 1 b 1 gos. .,. k ınıı, nz çok, mnnl oln<'al• tedbirler· ar e azır amşııc egı ar e • k zd - nd 111.-11. • y 

ro ... sile yine mükemme s~ ep ekr ğcr i>ir kanundan burası alını:na karar verip v.ermeyişı ile ölçülür. tün karalar deniz ve denizler ka· a ıgı a a n cnmet, .sıze c ıs· 
"1esru hakları sayılır. k deg·ı".,tirir yenı bır anu::ı ·1 ,.J',. _n. ı_ı· haZlr el- dendir. B d W•l id" k" h ra olalL·ııı·r. Faı.aı Tu··-'-u··n.· sah> ının deh--,..etınden dun}a}ı • T terere ,.. • · ıruretr e renl!i .. r<:'IU> v r K ıı.. h U k nJ' ucu bir _ unun için egı m ır ı mu nre. o l'lu r11,; Fransız şimali Afrikası ( u-1 yapar. Bu istikrarsızlık ı.se umu· bise gibi bir kanun hazırlanıyor. ıwnllt;•n rn ı 0 ., b . .. I . h rıb " d '"I _ Ya hl inandıracak bin Ve5ika göster· 
rıu,,, Ccznir ve Fos) ta, Generda mi hayatı bir düzüye slarsar .. ve Üzerimize geçirdiğimiz zaman şı ı yoktur. raknt krznmıkh ile ya- ~yı ~ze .. ~n at ~e ı8 T . .'~ .~. mcz' 
Wevıoand"ın kumandası altın a ihtiyaç ann goz- d"ll eki lnndan tomas f'tmlş istidatlı bir ln- 1 vıyetınel y~h·seltlml§L? a.?k u u~l· Dcdiğı yerden geçilemez.. Meh- Ne Ln .... nın, Cczirotülarnbın b ,,,,. k • k vvet· asıl maksat ve b 1 uymuyor. Haydi ta t er, er, ktd kı mık g""Jrmı• bir evrcnse §O ret ı ouyu ve ası medin ağzmdan bu cYassah>, ov,r 

Ulunan framıız: as en u k düflllesine se ep 
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ur. J b 1 r na. es en m ""' "i .. L ib" 1 ·· .. --'· h-J-'- 1 k çöllerinde, Sudandn, Cezair \'e kık d k aen uza u· yama ar a, l.)"O • in anın kan M!romundn.n bir mlktW" m __ wıarı ı nonu, t=A. ...,,.u 0 ara sanmayınız ki kasırgalar gtbi u-lcrinin miktarı ha ın a pe Yapılan her kanunu icahpl .edı· Baş ıbtiyacımtz §U: Bizde mev. 1 d Tunusta, ne Tunanın, Savanın 
kat'ı bır" raJ-am bilmiyoruz. Bu b" l•yiha a ın e k d" . it ~ınn ıı. &mc.k ureWe, onu, on beş §OY e er: ğuldıyarak, vo kanlar gibi lav- boylarında ne ..,, ovalarda, ne de 

'A. k ren sebepler ır a • 1 CUt şartlan Ve en ımıze a ga• kta k T°" k bir harbe '-••lama lar SAr.nrak veya bin bir batarya• v-
kuvvetlerin yanm mıl.)"On a· gösteriliyor. Mükemmel bır usu .. veleri hareket noiktaşı yaparak ylnnl gün kadar, lıa&talı n oru· - ur ~ • r- bu dağ~arda .bir knnf toprıık g04· 
d ld • ··ylenm~ti. Fa: at k k " apılan J d de mak pek lıl , mlbnkUndUr. ya görsün, bu harbin ne z:nman nın birden trampet ate~ine geçi- terilcbilir ki Mehımed"m cYııssahı>ı h~~!il.0atteugbuu 11

k
0

adar deg•iJşe bile Hiç bir layiha yo tur ı y kendi vücu umuza uygun, ııa ' 1 ' Dr. Nuri ERGENE biteceğini kinue kestiremez. §i gibi gümbür gümbür öterek -.ıx son ~ için yaman ıı~epler da)•anıklı kanunlar... oradan dehşetini rttıran bir rı· 
Pek te nz değıtdir. HııK~ate en goc?.stcrerek sizi ikna etmeşın: Fa- )ev almnBm 1 

"n·~ın r~kamlar ııu "'eklıı8d0e bv.e· .. d t u bırt:len K 1 K 1 T "he Mal Edı" ·en a ·r Kr ' sonra Brezilyaya. gitmek kıırarlaı-., - ... ,.. k"at günün bırın e opun I k d lC!:!_ abık Romanya ra ı a· aı 1 • ı a. 
tim1ektedir: Tunu

5
ta 5o yekuna vurursanız rahatsı~~ u- i;;;;!) rol, göz.desi Madnm Lu· 

1 

tınldı. Tcrmopil'in Apnminon:dası her 
lczairde 70 bin, fa.ta da ik çünk"" • . ikn ıçın va- AR L Hir kaç gün sonra Lugano"dan millct'len her nesle bir knhrıı.."Jlnı1· hın. olmak üzere, tima~i fo~ b7~ r~rs~:::~ göşt~rir~~ seb~p_l~r bir- pescu ,He Sevil" de Anduluda Pn· ayrııdılnr. Portekiz yıolile Brezil- lık nümunesi olnrnk gösterile b•· 
da i Fransız kuvvetlerı bırine zıttır. Ayni mesele ıçtn hu- las"ıta bir in:>:tvn hayatı yn§lyor. yay gidece!klcrdi. Tren, Baraelon lir. Kıırtacada her mılletin h ... ı. . k b' rdu ıte ·il etmc!k'U:• k pek DıCJ>rı çıtkmadıgwı gibi yemek sa· · ~~-ild d K"" ·t r"•ta•y"'nuna vf.••l olun ... n l"""nyol ı · b" .ı. h -LI-""'§Uı ır 

0 

• bü ""k bir gu""n beyaza, yann araya: c r- bil . . l)ah .. dogw _ Transilvanya ıçın t\1acanstana §cx· c olma ı. os.tenc.cye gı • " ~ ... ...... _.. -,..- nes l tr :r:a rnmaıuı.K numune' d 
Uu adet ıttbarııe yu . . f k d olureu· lonuna e ınmıyor. .. w • • k b d • L .l• 't ed d hükumeti, trenin v-0luna devam bula.L"lı"r Ye y:u".. d t k ı"ll ct ır. u • _J n a'" laA .. dedigw inı.zın ar ın a . .,..,. mu"'•.,.ade o lu"-U· kar•ı kovmaga karnr vermı•tı. mek ·n ıı egıroı. ayyar en e .,. ı;n • r ... un e e m "eku~ndur. Fakat bu oruu. nun e .. ""' .... '"'" :r J ••• " tm . A • ld _.J ı_ , A c·L- l 

"' ed ld nuz. rusu ınme e Rumen ordu~unun, magwlüp o lsa istıiadc mumxun otmadı. Bunun· c eaıne mnnı <> u. varuır .w, nnwa ın vatanına ®n a0 n sıs'tem tC9hiz ılml§ 0 
u• " b ' 

0 
•- ı.. -d f A 

W Bir mİ3ıı diye i5tin f m e- y.oKnıl Karol, Bükrcştc hemen ~ile, petrol 'kuyularını !ahrip et· la l:sernber, hiıdtse pc:k nele ır .,.nr xaç gÜn eonra ~u y-cis ve '\eren mu n ııayı \•e p mınıo .. ~ 
"unu düşünürken Gener~~ hey· melerini ve toplu ve tek ha im he ··n lu""k• Chryaıer otomobıli· tıkten sonra m~ş1ı.ur cKarol hat- surette gcçıtı. ~rnyın arkrı kapı· kedc:ri bir kat daha arttı. Roman• das'ın vatanına tcrcf '~ren Ter 
""nd orduıannın miıh1m ırl arp I 1 ..,.,.,, ~ k - k t o bu'-"uk kamyo-•ar '-'il hiıkumetı, Mraderıa· nu "ıle Mıı- mopili ho• ıbir m eal <>ıhı gulum .... nz meşelesini ele a a ım: . ·~~ l oturur E.lena Lu· tı> nn çe ııecegını, mu ·avc:me sın an ÇlK n ., •u • ., ,.. .., 

lii.uvveti sakladıklannı ana ' hk nın "o anına • d d "' ·· ·· rd Kralın hususi eşyaeım, gumÜ§ ta· dam Lupaıcu"nun hudut harici e· siyerde dinler, ( kat knhrnman· At !kil !-ranstz 29 Mart 1924 tarlıH ma e- . ' anına ahr §ehri dola· e ecegmı uounuyo u. . d '-- J J w h d d l-ııha-K! a, şimali r w r k"l4 t kanununun on ikin- pescu .> u Y ' Bu dütı.ince ile hareket cdıyor- kımlarınt, kı}-metıi kolte.k.SlyOnla- iwnesinı şanya hükUınctinden 1gın er çıe,i ın en niımune.) • 
kuvvetleri, buhaıısa tank ve agı n:ıc tedrdıeasi~ cBütün istinaf mah- ıırdı. du. Fakat, muhaıifteri günden gÜ. n §lmnl istnsyıonuna gôtürdü. talep et.mİfti. :>•nlnız kendi t rıhınden alır. Bu 
top cıhotmdcn ç.ok ~en~~n:ır. cı m:ı . · "f l . mülgadır> 132 Sandık ne artıyordu. Rom nya.dn kal· Bunıar 24 v~na ycrleftı'rildi. Gözdosmden nyrrlmak korku· tarihın de ynlnız on ltı rını (.ıra, harp kokuları_ da ~;l~lcr;; k~melerK veu:~~l ~~~İp sebepler Madam Lupcscu"nun tamam ınası giıçleşıyordu. Knrıol, sivil kıyıateıle istasyona su, Karol'un aklını başından aldı, kMi görür. Onclan ötesini say-
)'u-.maya ıbaşıadıgı "w akl d:yor. ban lı "kmetini söyle l 32 aandık eşyası var. Ne brr ek· Bu sobe.ple, sadık d~tu ve ne- gcıdi. Az sonra, Madam Lupescu Nihayet, Mnd m Lupescu ile, on mak için yonılmnz, onu insanlı· 
Fransa, şimali Ahilka .. ~;Pr ~; layihası unun 

1 

:. 1 i:k ne de bır ta:z:ın ... Bu 132 dimi Mrderianu ile fırar planla- da kendı.sine ıltihı:ı'k etti. hıtasyon a~ne evvel, Londrada evlendiğini ğa bir fCl'Cf hnmulcai olnrnk yuk-rının miıdataaaına buyuk anlat;yor:. . 1_ klenen hu- 1 :a~dık içmde neler yıok ... Altın rını hıızırıııımayı .muvahk buıd~. §efı; §apıuısını çııAardı, sabJ'k hü- meyd na vurdu. Buna inananlar lem ek büyiiktuğünu gösterır. 
cheınunııvct verımtŞ ve cşadııen c:Kendılert:'lden -ue. d gümu" yemek takımları, .kıy- Dük dö Winıdsor dan sa.tın aldıgı "Ümdarını scıamladı ve ha roket pek azdı. Fa:knt, Jspanya hükii· NiğboPudan baslar, Knrotnvuk ı_ v _J lamıı A· • f 'd 1 · filen temın e eme- ve " K·· 1 · rd" · • ik 1 -' d 1 11:uvvetıi oıan bu 011UU • l kukı nı e en 1 . .. tle tnetli ts:bıo.nr Bızaruı kttapıarı, Luzea Ferul yntı, oatence tma· ış rctını ve ı. motı r~ı vcs a an eorunce ovaııın:uan o anır, Moh çı Viyn-
ha ziyade ıakvıye ve tcçhız e • mekle ber8'her ada.etın slural · li ender bir• pul .kollck61YO'Du ... nıruda harekete hazır duruyordu. Demmnuhafızların, 1 numaralı Madam Lupeac.u'nun hudut harici nayı hatırlar, Knnıjanın 1 irvakısı 

· ~ · oldugu an nşı an mrs · 1 O · ı K". · K }' ~ d'1 • 1 b" dd · K 1 • P ' B 1 • "1İşti. tevriıne manı h 1 i l Madam Lupe:eu nun, mı • F "at, Bükresten ostenceye gı- düpn.anıarı aro un nrarınn na- e umesı ta e ınj re etti. ra ın nı, ırot un c. a tacı> amı, Tun 
Fransanm. yerlilerden müte· tctinaf derece ve .. jn ı<em~{:. con frank (4UU bin ltirk liraııı), acb11mek bir mesele idi. Bnflka sıl mu5!1ade ettıkıeri henüz anla- nedimini Ma'Cirit"e gönderdi, ne· boylarının Pehlivan Ağasını, Pıe' 

tckk."I L. . Etrangcre alayının ıağvolunmu~ur. Boy ece k ma t"- ~eğerindeki elmaalarındon b Ka hır ç re düşünmek laznndı. Tay· ıılamaı.nı u. Maıfım olan pdur: zaret altma aldı. ı nenin 0.mıan Pa ını duşı.inür, 
da. 

1

• ~ı~fri.ka kuvvetleri a· ~eleri halka yaklaştırın~ •. ~re 1 

d ' r.t te köpeği var: iki.si Pekıooıs, yare ile kaçmak! En 'kolayı bu Gener;:ıl An1onCBKo, K . ılın ölü· Karol'a gelince, günden güne Tra'bluwta çarp antan duşiınur. f"Jnalı bu ala· le ndliyeye karşı ileri su,ru en ten ik~ . .Je •ry" ah St.tere... idi Mart ayındarrbcri, Romanya· münu i.stcmemiJ, firarını kolay· dil!liıyor, 
8 

bahta.n ak ma kadar lbunlara Çan kk kyi, lnönu ve rasınd b 1 nduğunu ve • h ki · ·yet er or a· ısı ıa ., • . 1 . . -. 
)tn ıbı~a~au '-'111'Sek dövüş kabti· mühim ve a l şurn Kral Karo!, Homanynnm en nın en maruf pılot nnndan. ~Kı 

1
11 la ırmı,... odasında geziniyor, ve durmadan Sakaryayı kaur. Ve bilır kı Nıf 

lYc.tile rne--'-Jur olduğunu unu· dıın kalkmıştır._> d.A zengin adamıdır. Mıcn altın ma· Bükreşten ayrılmamak emrını a •

1 

Nereye Gitmeli? ııig ra içiyor. Saa"tterce pencerenin bohıdan Dumlupınara s-clınceyc 
S" Halbuki 1 O ılk unun 

1
.
9
.
40 

dcnteri sahibidir. 1 ransılvanya mışlnrdı. , . • önünde JJfu1dara baıkıyıor, düşü- kadar hııtırl'ıy madrklarm1n yuz llıanıak lazımdır. 1 . "nde Büyük Millet Meclısıne ·1. h fabrıkalan hisselerinin çoğu Madam Lupcscu, t111raydan u· Karolun ka9tıgıru pCk. geç ha· nüyor. de biri bir bn~a ünifonnanın er. Şimali Afrika limanlan o:: ter~ adli teşkilat kanununun sı ~ bulunuyordu. Bütün bunıar k bir erde, c:Pnr.k Fıı pmo> 1 her al n Dcmınnuhatızıar, Y_u· B. Roosevelt'c rnürncaat ıçın arnnıp bulunnmıyacıdc b r 
Cila.sba:cba~atencabı:r Omriktana, rBF~::s~:z: de- ve~ien sebepler layihasındnn . an• ~:S:dere olundu. ~: iki 4-~lı ve mütevazı bir köşk- goslavya hu-dudunda trene yetı§• Krnl Karo!, uzun tereddütler- §eref, bir asnl'et kaynağı oln'b lır, 

rnu P k " Ju" nyanm her yerındc .1 1 var. '.k ed" d Karo! ekse• tıler, fa ·at pek geç ... Yataklı va. I tı ktadır. ı 0
ruz ı ~Q A t F- kat yı"ne mı yon nn te ı amel ıyor u. • - d rd 1 k 1 b" den sonra B R it' b. .+e Mehmet har!be girince böy ~ 1'uvvetı de bulunma h ıy "k" derecelidir. -srın e- .. n •.. ..re Amerık ban- . tle bura n geliyor, dinleni· gona yag ı r nrı urşun nr, ır . ooseve e ır lıl'' 

tlu kuvvotm 50 bin olarak ta.: adal~t ~ ı ··re bu iki derece a.d· Söylendıgme S~00 d 1 bulun· rıyed B Yd kö§'kün &alonları kaç caını kırdı. l~ıe o kadar ••• mektup yazdı, Amerikadn ika- le girer, c.Ya hl~ deyince bo.}· 
trıin edilen tonilatosu pek rr:ıu· }~ılerıne g~ bir cüzüdür. Adli kalannda_ tiOO, . Kor' Meri- y~r 1 u. u·t~ İar değerinde tab: "fren hududu gr.çti, göz:<len uzak- metine müaande iatccli. Mektup, le der ve bu derece engin bir za· hiın olmamakla beraber, yını·e liyen'İn zarurı uasu memleketlere duğu gı'bı ~~c.sbı, kra ı~eyo in· lo la ar_ı cl:ı ~ ı"1ar ve mobrıyalarla la§tı. Karol ve gözdesı kurtulmuı- Mııdnt'tcki Amerıkan sefiri ta• fer tarihinin çocuğu olduğu içın· hır k 1 b·ı · ve bu ı- ı-...,ı..ilatımızı m d 1 ikin· den kalan uır uçu mı n o ar, ıp n ı ı rafmda .f 1· 1 fi V . 

uvvet sayı a ı ır . ti o- ~zetmek ve vatan: .. aş araistinaf iliz lirası, Londra banknlanndo. süılenmışti. w u. n §1 re ı te gra a a mg· llla.rııarın nskeri ehemmJYC .1 b . at vermek uzere g d _ g oi duru.)'IOr Şu halde Gözdenin hasımları, kullandıgı Yolculuk devam C'ttiği müd- ton"a gönderildi ve Kordel Hull-raıard h t b lunan gemı er· ci tcmm • d .. 0
• ugu · L ı bu 5000 d t K l brr" •e ··y}emôv-nr den muvafa.knt cev0·bı ncklı". Se-

dir i; 
ti a a en u hk meleri lazım ır.... K 1 ı<nrol ile ~ıadam upescu- bir kalıp tuva et sa nunun cı çe ıuo .,.. y so . .., - ' .... ., erı daha fazladır. nıa . ed" diğer bir misale baka- ra hiir ve seı'beşt bir memle· frank ol:duğunu iddia ediyorlar· mutomadıyen düşünüyordu, Ma· fir, Karol"la M dam Lupe.scu'nun vermez • 

cGeçıilmeZ> dediği yer scçıt 

.ı Hava kuvvetleri bakımından1 Şım19 ı24 tarihli teşkilat kanudnu k:~ c.şaha.ne> bir ömür eiırme· dı. dam Lupescu ise, Mrderianu ile tarcket~ müaaade olunrnast için 
"a Fransız şimali Afri"'1'asl ihma hm: • . ~ınn taraft~~ .ı.r. lerı mümkün... Madam Lupeııc.u"nun, Lorcntz siyasi meseleler bnkkında müna- ~anya ü-kiımeti nezdinde te-
etlilir bir kıymet değildir. Müt.a· toplu .. hakimT I hakim usulun~n Madam Lorentz:'in Pasaportu n mına, bir kaç sene evvel hazır. kaşa cdıyordu. Ş mdthk Jsviçre· tch'büste bulundu. * Tabanların, ırt"nin tarihinden 

fcrcf almamı~ ne kadar muh rip 
var.sa, on! nn en asillcrine baş 
eğdirecek bir mllıraptır. Mehmet! 

~eke esnasında Tunus, Ccznır. Çünk~ ~ dp u ziy~de hak~ın ih· K 1 Karol'un, geçen eylulde laoonış, vizeleri alınmış bir pasa· nin Lugano fehrme gWİ.)'IOrlnrdı. ı Fakat, heniiz muıvafık bir cc
h ita ha.va üslerinde 700 tayyare tek bakım e~ letın tevziine mu· B""k ra ten uzak1'asmııya nasıl mu· portu vardı. KöŞk, gizli bir tele- !Ylada.m Lupes:ko, kıu bir m~ddct vap alamadı. Karol, hazan hid-
llıunu.)'lord k" bunun 100 ka· kakına ve a - n. pate muhtaç ol- uf/~ş lduğu ndıayet ,anla~ıldı. fon hattile ııaraya bağlı idi. Teh· ık_amettenedso.nrardLondraya gıtmek dctindcn deli gibi oluyor. Hovar-tlıı.rı ııon sıs~~ ağır bomba~ı- vaffak olaciha~~ j' dendir.> va a ı° M d Lupeııc.u'nun like ııareti bu hat vaaıtaaile veri· ıçın ltlrar ıyo u.. . . da bir kral, vefalı bir fatık olan 

lrıan t l ·d · rnıyan bed 
1 ış eMr ı·s"ınde tetkik K_aro.' .. a ~ D--arabyayı lecektı. Bu 1şarct, 6 eylul sabahı Karo!, taftan bır heyicc) ımış Karo! bıro<ın "'avallı .L

1
·r a,ıamdan sana ey cYnııa• mızın oğlu, ey en ayYare ert ır. . ... k Millet ec ı • . . ıawryeeı uzerıne ~ . ih" b" .. l . I - .. - • IQ u • ı.. Hu.asa, şimali Afrikada~i Buyu .. re olan son )ayih~ ıs7. So ~t Rusyaya, Dobrucayı Bul- venldı. g 1 ır şey ısoy emıyor, yanız dü~üı bir kraldan baka bir feY ilahi destan olan cYaasnhl> ın şa. 

~C}'gan-d ordusunu kendi.si içın edilmek u:z:~h kıkm<la nazarı .~:r "?'t na terke razı olmuş; fa·kat, 1 Fakat firar, tasavvur edildiği dinliyordu. Nihayet Londradan ı değildir... • iri! 

Sdrı.m sıına Mehmet 1 Selam 

t..ıı:• _ kt bu mesele ıı . . k "ıstemcdıgı· garUJ a 
l'"TI ~eli bı"r •'-uvvet nonrme e ırışme 
taı... 1" ~:-ld " rnünakaşaya g . · · . w 

.,anın hakkı yok degı ır. lcoc d ayrı yaşayıfı in· ı çirdim ııevinçten ıçım ıçıme sıg· 
~::::~:::::::;~:=;::~~-~;:;~~:~~ nsn asınd ap .. "ti direceg" ini mı"'ordu. Nfhayet kararln~tınlan ne ka er umı en " b . k .. . rJ ~ sanı cd" . işte bu yüzden- gün geldiği zaman ırço umıt · 

E ~ ~ ~sav~Ls ~~z... anda içimddti lerle sokağa çıktım, kavuşacağım ,,, 
' 

IC./i-y ~~,. , dır utr al:vl~~~ ben kendimi saade:tin tatlı dü~~~~el~il1e yürü· 
'-'-,., ;w,.. nrz b intien kurtarama- meğe bnı:ıladım. oy e a gın va-

~!~!~~~~~~:~~~~==--=~S:i'----- bu ateş çem ,~r k. dü..tinc.elerimi zivette iken bir aralık çağrıldtğı-d Ne yazıK·u ı :..- . ., k k" b " . H ım. - _ı_ bulamadıgıw m• mı i!liuim ... Ba tını 1 ızım ay. .. liyec~ zaman • w ad k d 

B • &i:YY k ·· -ı ··Y'Ordum Nihayet ri. Bana dogru eta ~uyor u: 

k Y [da zr d~n '?!' uIDru fırsatını. butclum: - Haldun seni kardeşim Al· Kır l bır C':'~··· 1 b wlandıgwımı yal lah çıkaruı. Şu dakikada o kndar 
·ıik Kcndısıne nası ag • . · k' cd 

ak kadar sı nA tt bulunduğum 11aşırmış vuıyeı..teyım ı ner en Lı • ' • duyulmıyac di· varırcat11na a a ım ~ w b'l 
tıera.ldun Şekip aigara111nı derın ~ılduğundan çok defa '?.e;;di.tn· tıraplara son verme8İ için bir b~şlıyacağımı. ne yapııcagımı ı -
hiç Calerle çe'kerken bakışla~ı~~ yetlerinden şüpheye d_~ş kartı· ısün benimle bulU(lmasım nca et- anıyorum. bakı d h 
(j· Bes çıkaııtmaıdan kendıs~nı 1 ız bu hal Muazzez ı ~ ~ w eddedecdt olursa çok Dedi. Saate ım a a er-
dll\lc)'cn _ı_ d l d gezdır- Yan degwisti. lc;ande 0 um. cger r I w ··yledim kendt Muaz.zede bu•uflllamıuı i aııx.n aş arın a tı v ım zaman -. · edbaht 0 acagımt &O ... • 

b"' "ı e Ya va~ ya va§ kıonuflllağa laş ~- dar hiç bir kadın karşısın· b .. .. lbu sözlerimin sonunda kah yanm saatten dfazla vl~ku varddı: 
il§ atı ane :ı-a w h' 1 · kaynaş· Sütun .. .. _ Suadıye en ge ıyorum ıye ı. d adıgun ıs enn h l la guldu ve: d ·· 1 b" .. 

- A . . . · · w uz d'a uyun ·· ·· . Uzun saç· ka a ar cuk: istediğini baıladı. Ora a gu~e ır arsa gor. bıııq Yın y.cdtsını nıçın ugurs w 1 gördüm. Çuııku. · .1 - Yaramaz 90 .... ( ) de düm ııahıbı Beyoglunda oturu· 
A.rtı lliuınu merak mı ettiniz? tıgın eniş dalgalarla ?':11uz~ar~ yapacağım. Cuma gunubird~· ora· yorrnu§. Ucuza alırım ümidinde· 
~i a.ta.)'ıın. Yaşayışımın sükun Jarı~ı~ \ir dökülüşü. ırı sıya. bcklersm 11Aat t~m on yim. Birader kirada dola§lllaktan 

Qll~~; geçtiği hepinizce m_alu!11· n\f :ri~in öyle tatlı b:tış!id~ v;;. da olu~u~: ~~~ri hülyalar!& ge- artık usandıivnız için §Öyle bet 
ti, it ayatımın hiç bir sahıfesın- ~ok"· Gönül verıın~ l b . kadt-1 Ara a ı 
'cv~iildın Yer almamıştı. Esasen v~1/" Hele böyle gu:z:e ır 

' a§k hakkındaki kanaatle- gı ı. 

on bin liraya ç.ı'kacak ufak bir bulduğunu her valkit söyler du· ti asabiyetıten her yanım titreme· 
vıHa yap.~rm~k h_evesine düı,rtük. rurdu. Dilşünmeğe ~attladığımt ğe başladı. Bcnımlc nlny mı edı· 
Fakat JJ?Unası,p ıbır yer ıbulamı- ı görünce: yıordu? 
Y?rdum ne ise dost?ar sağlık ver• - Ne 0 Hddun bizim işlerin I - Bu y ptır cağın islerle ayır 
dılcr de bu dertten ,kurtuldum. yorgunluğu aa.na mı düştü? yedisinde ne münasebet 'ar dı.> e 
Sonra şehre inmek için bir spor - Hayır eeni dinHyıordum. bağırdnn. O, benim bu h:ılınH' 
otomoıbil almak mecıburiyetinde- Dedim .... O zaman: kahkahalarla gü dıi ... 
yiz. Eğer bu i§lerden hrsat bula· - Sen de yazlan bize gelir bir - Yahu ecnde ammn kalın 
bilirsek birkaç ay için seyahate iki ay kafanı dinlenirain tehrin kafalı imi in. Bunda §ll"'acak nr 
de çıkmak istiyoruz. Bilb-asaa gürültüsü, tozu çekilmiyor a:z:izim. var} Büyük ikr mh·eyi unutu)or-
Uman 9ok arzu ediyor onu da- Dedi, sun galiba, dedil 

nltınıam rah&tım bozulur. Ma- - Peki ama l fayri... Define Onun bu hulya! rına culmcğe 
lumyal Evlendiğimiz zaman büt· mi buldun yokea? başlamı tım . Fakat bir de saati 
çoniz ~ıüsnit değild.ı. Şimdi . s.en - Yok cam:m. me bakınca dona k ldırn. Ne§CIT' 

bana hır akıl ver, ben hangısın- - Ha: Anladım .•. GaHba zen· bir lnatik balon gibi ııönü" erdi. 
den ba lıyacağımı ıuu.ırdım 1? • b " k · k.o . b " · · 

H b .ı. ,,-r_ •• '"nd gın ır a r&banın mırasına n· Cünku saat on ırı gcı,;mı~tı. ayatJn u ıııı:ıntıu gunu e., d . . . 
Arsa satın almak, on bin liraya un. Acele ıle ikatktım bır tnksıye at· 
viHa yaptır.mak, spor otomobil, - H Ylr efendim hayır, bu- lıyarak randevuma ko§tum. 
!bir iki aylık ııeyahat ... Otur ıey gün ayın ye<üei değil mi? Fakat geç kalmı ım. Mua,ızez.i 
değildi. Bunlar bir hayli paraya - Evet., bekliyeceğun yerde çocuklar ç• 
mütevakkıf tı. Hafbuki bizim Hay- - Öyle ise meııele kalmadı. Jik çorno.k oynuyorlardı. 
ri, aldığı maaşla ayın sonunu zor Bi.rden kan beynSn6 hücum etw Yebbi Gürıüner 



OKUYUCU 
r,...---MEKTUPLARI 

Van Postalarından Şikayet Ediliyor 

gaLetelcrini kim~e almıyor. Bir 
\ llüyet ıııcrker.lnde gazetelerin ı>.a· 
trlnıanm ... ı fı-d ŞPycllr. Hu hal hU· 

tiin gıvı·tch-r için a~ nldir. llalbu· 
ki Ritli<ı ile Van arasında po .. ta.· 
ların haftalarra gerikmesine ı.e

hr.Jl ne 6labllir. :rosta demek, bii· 

t iin climya ile mm·asala "" irtibat 
demektir. Bi71 hıı mu\'B"'ulıı ı·e ir
Ubattan mahruııı bırakmamaları 

lt:ln alfıkadıtr makamların ehrnı· 

mlyetle dikkat nazarlarını rdhct

VATA1' 

Gece Hayatından Çizgiler 
\.. • -• • - • 

Gönül Harareti Sönmez 
Şarabı Kevserle ••• 

. içimde sebepsiz bir ıkıntı var. , gözden geçiriyor. ve nihayet ar- ı Faıka.t yine öğreniyorum ki; bu 
Bırkaç d~~tka olsun bu sebepsiz zu .yerine getiriliyor. hayatta kazanılan paramn hiç kıy 
sıkıntıy~ ıçımden atmak ve avun· ı iki genç arasındaki muhavere mcti yokmuş. 
mak ıstıyorum. ~u şekılde devam ediyor. Bir gecede otuz lira kazanrna-

Bir his benı gayri ihtiyari Tak· - Okuyor azizim okuyor. sına, on seneden fazla bir zaman 
sim meydanında kışl ık bir çiçek - Alduıma canım sende 1 Sen bu kazancı temin etmesine rağ· 

Geçenlerde de gaze~ni:ıe ~-nz

nw;ıtıııı. :O.iz de birkaç ... atrrla hi · 
zlnı btcglnıiı.i ;ya7.dını;r_ 1'"aknt 
hcnliz postalarınıı;ı;ıta muntaı:uın 

sı•r\ isler başlumamıştıl'. l'ıtn ile 
Bltlls orasındaki postalar c;ok 
ga~ rlmuntazaıııdır. Postalar yolla
rınıı. devam etmlyerck birikiyor 
mu, ;) okı;a hepsi toplan m dıı. on
dan onra mı götUriirüı; diyorlar 
hllnıeın ! neş ııJ lı posta birden ge
llJ or. Gazeteler gelmiyor. Bayiler 
geç gelen gazeteleri 5atamıyor. 

Zaten gcçnıl:ı günlerin bu gibi 
mcnlzi rica ederlt;. bahçesıni andıran sazlı gazinoya a-sıl baştaki kıza bak, okusun da men, ancak geçen aenc küçük bir 

.K. ~- doğru sürükledi. dinle için açılsın, bir alıcı gözilc apartman sahıbi olabilmiş ..• 
ı Oğrendim ki burada sanatkar bak da gözlerin nurlansın . 1 Bunları etraftan duyuyor, et· 

t3 • 2 - 941 --"' 

1
,. Ermenileri Kimler 

NiÇiN • 
' ve Nası/Aldattı/ar? 

Komitacıların Üınit 
Ve Hedef eri 

Ustalaşmış/arı Bırakıp 
Acemileri Ele Geçirmek 

~--------------------------"' Muaıla okuyor, Eftaıyııdan tanı· Dığcr bir bayan kalkıyor, da- raftan dinliyordum. Kendisinden 
===ı========================== dığamız kemani Sadi ona refakat vudi bir ses, bu hayatta cSkiycn sormağı dü§i.indüm. Kemani Sa· 

E D E B
. YA edıyormuş. bir kadın tavrile, donr.nuş kafa- di ile beraber arkada oturuyordu, Anlatan: p atlkyan - Yazın: M. SJIJI 
1 T Bir köşeye iliştim. Genç, iht i- ları daha çok donıduruyor. Derhal yanlarına ao~uldum. Bir rTercüme n iktibu baldo mahfmdw] 

yar yüzlerce insan ya keyifleri Nıhayet salonu tiz bir &es dol· 
1 
gazeteci okluğumu söyleyince 

için, yahut da benim gıbi dertle- duruyor. büyük bir ncza:Ketle yer gösterdi- Aradan çok geçmedL Taşna.k, Hın· ! rl mürettip ve ldarecilerlııiD ~ 
rini avutmak için burada toplan· Yanımda iki üç ki~i münakaşa lcr. çak ve Ramgadarlar anlaştı ve kay- lerinl havi kartpostaJlarılll ~ 
mış bulunuyorlar. ediyoriar. Münaka~a mevzuu bu Sanatkar bana, düşüncelerini naştılar. Fa.kat, kurnaz hareket e- larda sattırmak cilrctlni bile , .... ı 

Şöyle otrafa bir göz: gezdirdim. bayanın sesinin radyoda daha ;~i ve hayatını kıeaca şöyle an ı'atıtı: diyor, birleştiklerini ittihat ve terak- riyorlardı. Bunlardan binle;# d 

En önde altmışı a kın , kel1i felli geıdığidir. Fakat içlerinden yal· Musikiye o lan bağlılığı onu bu kiden maharetle gizliyorlardı. Men· menllerle meskQn olan şeb1rleı:"__.ı 
İnsanlar iızerine adeta tabiat Mahmut 11 j1k defa o, hükumetin bir zat masasının üstüne döktü- nız birisı bu iddiay! kabul ctmi- hayata atmış, şevdıği cecrleri o· fi faaliyetleri yine başladı. Komitacı- sabalara, hatt.A köylere bile ~ 

kndar müessir olan siyasetin, ean- yaptığı isleri halkın ,günü gününe ğü fıstık lan ncş' e ile yerken, b~r yor.. . kurken en heyecanlı ve en tatlı lar kiliselere, mekteplere, mahallele- yorlardı. Tabii bedava değil. t# .ı 
at faaliyetlerine tesir etmcmcsjne bilmesini isted~ buna cesaret et· taraftan okuyucu bayanlarla şa· Bayanlar teker teker sıralarını daıtııtalarını yaşıyorunu§. Kazancı re kol attılar. Hedef ve me!k1lrc yi- blllerlnde Ermenilerden nıUtllif:;, 
ımkiın yoktur. O, binbir şekilde ti. kalaşıp duruyor. Oğrendim kil savdılar. Sahne bo~ldı. Herkes· ancak kendi11inc muntazam bir ne istiklAI idi. !stanbulda, taşrada, çekiyorlar, ortalığı yine r,oyoP 

Siyaset ve Edebiyat 

tecelli eden, mania, teşvik ve Şinasi, kasidesini padişaha de- Tanınrnı bir tüccarmış. Her ak· te bir sabırsızlık. Bayan Mualla- hayat temin edcbiliyor:mu~. hattA, bazı köylere varıncaya kadar na çeviriyorlardı. ....ıl 
musamahalarile heyecanlar, mcv- ğil, Rcişt Paşaya yazmakla mü· şam ayni masada oturur, saLını yı bekliyorlar. j Eski ve yeni Mnatkarlaroan, gizli kütüphaneler, klUpler açWa.r. Mektepleri de ellerine ~ 
zumr. hatta şekıller ~aratır. Pa- nim bir iııkıliıp yapmıştır. Namık dkinler, b irk c~lat gozilc baKtı~ı Şimdi sahnede Bayan Mualla- bcatekarl~r4a~- .h~ngiı erıni daha Bu klüplere ve kUtUpı:a.neıere inti- Taşna.k, Hınça.k, Ramga.vat f~ 
di<ıah huzuruna çrkan bir vezirin, Kemal, hürriyet kasidesinde, pa· o ·uyucu ız arla şakalaşır, vak<t ·· ·· " k I b ' k d çok takdır ettıgını sordum. kam, yıldırım. h~ın gıbı kln uyan- rınm en ate•'i ve azılı cl~.ı . . . \1 lh l k d " k d' yı goruyoruz. hl ·ıs ar ır aç a- . b" . . . YA r kıyafetinde, tavrında, sesinde, sö- dişahı, veziri, sarayı ortadan kal- gcçır:r1mış. . ~ b~lsı cb~ ı hl~nk t· kika devam ediyo;. O da bu al- E.s1<1 bestoıdı.rıarın hıç ı ınbsınt drracak ve eski ihti!Allere ait eser- dan hocalar intihap etmiflerdi-;il, 
zünde nıc türlü değişiklikler ola- dırdı. cHavas irin ya"ı y~zmak ne eg encesını ı en ır e ı e- k 1 •• 1 k 1• kl birbirinden ayırmamakla bcra er !eri ve hare.ketleri. ile eski Ermeniler tepleri, -uklann fi"'·lerfııl ·"' 

"' 4 ~ "f 1 ı~ ara gu ere. se am verme c .. .. . . . .,~ ...,. 111,. 
cağı kolayca tasavvur olunabilir; kadar ah es bir şey yoktur> diyen yı ·· · . . .. muıtabelcde bulunuyor. yalnız .bu~uk Is~aı~. Dcdenın hay- arasında bırer azız addedilen adam- liyece.k, onları kendileri gibi , 
bu bir kompozisyıondur ve sana· ve bu prensipe bütün cserlerile Okuyucu bayanlar sahnede on K k l d ld I ranı oldugunu soyıuyor. !arı hatırlatacak isimler taktılar. Me fesatçı yetiştirecek kitapıatl> ..ı 

k k d N d
. b · , f ı k 1 d d . os oca sa onu o uran arı B .. b • _..ı 1,. -·1'1" ta ço ya ın ır. e ım ir nevı sadık kalan odur. Biu:le lisan de- :ıa ı tutmuş ar, ar a arın a a SdZ k.h k.h .. b . ·· .. ..ı ugunun c.steıtarların arasıııua se "'• Kafkasyalı (RafD, (AhaMn- durmuşlardı. Bu suretle de ı-~ 

k k
A 1 w w • ı h t' lm N'h h b ' . a sert, a mutc cssım gou.;ıen d b "h o ) (Ş " '~ ... • a tor ve sanat ar o maga mec- gışrnesi, nazariyelerin sahısların eyo ı yer a ış. ı ayet er ırı . . a ır tcrcı yapmıyoı-. Kuyu• yan , ışmanyan), 1905 Y?lmda Yıl- mck yolunu bulmu~. Taıı....--

b d B ık . ·ık d b' b' ' ~ t k -~· · 1 l geçırıyor. 1 1 da ,.,. .. · N od d zd Abdili ur u. c ı l · c c ıyat, ır eseri olmaktan ziyade tıİyasctin e er t~er, ayn ayn JCSt er c şar· . . . 1 cu anınız ara.sın ınunır ur • ı a hamide karı;ıı bir cuma dersiniz ki, bu kitapları da 
kabile reisine söylenmesi icap neticesidir. Cemıyctimiz dcmok- kılarım okudular. Dertlılerc dertlerım unuttur~_n, dinin ba.::ta geldiğini, diğer oku- gtinU yapılan sulkasdl telmihan (Ma vermiyorlardı. ' 
eden kelimelerden doğmuştur. Ve ratlaştrkça dilimiz de sadeleşmiş· Yannndaki masada iki genç kafası dumanlıları CO§luran .~ort yucuların da omın rnertebeaıne Şin Enfernal) bunlardan birer seçil- Çalışanlar yalnu: Jtomitaed"..ıtl 
dığer sanatların menşei olan mc- tir. Tanz.itnat edebiyatı için bir kafayı bir parça fazla tütsülemiş· be~ şarkı okuyo~. Hcrikcse dıger· yükselmesi için bahislerde bulu- miş numunelerdir. ğlldi. ErmenJ edip ve ınuJı.ıP_;., 
rasimler, evvela hükümdara kar- 1 şey daha söylemek liızım: Burada ler, birisi gar.so!'lu çağırarak iımi· lcrınd_~~- .. a~rı!~gının ve .sa~ncdc nuyor. Fazla sıkmak doğru de· Komitacıların o sırada bütün u- de maskelerini yllzlerinden •~ 
11

1 
yapıldı. İnsanlar Allııhtan önce 

1 
konuııan hatk değildi inkılap rane bir tavurla istcğını söylüyor. tc:~ . s:orunuşunun neden ilerı gel· ı ğildi. Tc~ür ederek yanından mit ve hedefleri Ermeni gençliğini fesat bezirgA.rılığına baf]~~ 

ve reci olarak. kcn<lilcrini idare yüks~k tabakadan çrk~ıştı. Bun· - Bana bak. ;>ımdi söyle, dıg_ı.nı anhı:tıyor. ayrıldım. ele geçirmekti. Çünkü, eskiler sene- Ne mevzular buluyorlar, neJet' "J 
edenlerden korktular, onların ho. lar alıştıkları dili kolay kolay c.Gönül harareti sönmez şarabı Onümdc iki kişi konuşuyor, Ben oraya birkaç dakika ol· lerden beri altatıla aldatıla kurnaz- yorlardı bllııenlz. Bunlarda!\ 111""'".f 
ş~na ı,:it.mek istediler, onları teb- bırakamazlardı. Bunun i~in dilleri keV'serle> ~k~.sunlar. k~la~ misa.~İTİ ol?urn. Öğrendi~ sun avunm~ iç~ ~irm~tim. Sa- laşmış, 150yulmaktan akıııa";,mış, ar· nr en sinirlerime dokun~ 
cıl ettılcr. Allah tasavvurlannda karışıktır. - Baş üstunc bayıı.m. kı; şoyle boyle bır maaş alan bır atlcrcc vakıt gcç.ırdım. tık istiklal dolabrna koşulamıyacak günkü genç Ermeni nesliııl11 

daıma bir hükümdar çehresi var- Mcvzuumuz olan siya$Ctlc ede- Garson gidiyor, kendisinden mcmuıun 30 günde kazandığını cMusiki ruhun gKlasıdır> de:-- derecede kaşarlanmış ve lAğırlanmış- ve dikkatlerine sermek, korni~ 
dır. Tarihin ilk devirlerinde, hü- biyat münasebetinin mükemmel şarkı istenen bayana bir kağıt bir gecede yanın saat içinde sÖy· ler ben de ruhumu doyurarak bu- !ardı. Yaprlan yeni vaitlere, teklif- nllen mazarraUı mahlQklarııı _ .. 
kümdarla Alla~ın ~ynı ~hıs ol- örneklerinden biri de Namık Kc- veriliyor. . . . lediği azami beş altı ~arkı ile ka-

1 
radan aynldrm. !ere pek o kadar kulak asmıyorlar iç yüzlerini onlara da göstefJI"'" 

ma_:ıı. ~deta, d~lcr~n tı~asctten maldir. Hamide yaLdığı mektup- 1 Bayan ibır gurur ıçındc etrafı zanıyormU§.. K . O. ve komitaların o günler için tethl' terim. 
dogdugu nazarıyesıne vucut ve- )ardan birinde o, bunu bizzat iti- h~n:ketlerinc cUret e.demiyeceklerinl Kapama.cıyan ailesinden gsll"fj 
rebilir. ı raf eder. O hislerine, fikirlerine Zabıta H aberleri: 

1 
Adliyede: bıldıklerı içın de ~ek _korkmuyorlar· mi (Setrak) olacak, servet ff ~ 

Destan. kaside, mersiye, hicvi- üslubuna .kadar iyasidir. Edebi: dı. Bu ııebeplerledır kı; feBat sahası· ret d~kUnll bir edip (!} ıı'.Ji 
ye ncvilcrinin tc~ekkülündc siya- yatının esası olan ka.hraman kül- na yeni çıkan elemanlar gençliği he- kaldığına göre, ı,arkta kUçill< 

setin büyük rol oynadığı aşikar- , tü geniş bir siyasettir. btibdadı Bir Aile Doktorun ve Poıı·sı·n u·· zerı·ne def itUhaz edinml.\'ler, bir kısım pa- adında bir kitap yazrnr~tı. dır. Bunlara harp ve zafer §arkı- yenecek, va.tanı ~urtaracak a- pazlarla mektep muallimlerini ilk Ermeni çocuklanru ErmeniS~ 
lannı da ilave etmcf. lazımdır. damlar lazımdı; Kemal böyle tip· Facı· ası hamlede kendilerine bend eylemişler- yahat otUl'fyor, Ermeni t:ırıbıı' 
!:>ıyasetin ask ve ölüm kadar il· , ler yanıttı. A K •• \J • .s ld t dl. KUtüphaneler ve klüpler gibi retlyor, Ermeni medeniyetini~ 
ham kaynağı olduğu ve bundan 1 Edebiyattmızda siyasetin tesiri zgın opegı a ır mış mektepler de birer fesat bucağı ol- tlrJnl gösterıyor, krallarla ';il 
güzel eserler ıdoğabileccği anla~ı· adım adım takip olunabilir. cSan- mu~ bir taraftan komitacılar, diğer t11yordu. Erzurum, sıv:ıs. !I 
ııyor. Misaller pek çoktur. Kendi at sanat iç.indir» .nazariyesini gü- Bir A d am, E k mek Has ta Oldug"' u iç n iv.ah k e meye GclPmİ- taraftan papazlar ve hocalar el bir- Zeytun gibi yerlerin Ennenu" edchiyatımıza bakalım: Oğuz Ka. den Serveti Fünun edebiyatı da- "'f llği ile gence yakın orta. ya.şhlarr, zannda.Jd r.ıevkilerine. orawd' 
an destanı, en eski Tüfk hüküm. h;, Abdüthamit iMibdadı al-tında l bıçağıyle Kayn a - yeceğ ı n i B ildiren ~uçlunun gençleri ve çocukları zehirlemeğe ko pılan ihtWUlere dair matOırı'~.L 

darlarınadn ~irinin ha~~t ve. ~a- ainmi"', arzularını rüyada ve aile- y d yulmuşlardr. Gizli vaizler, konferans yor, milli Ermeni mubarrtrlerı"'" c«=:ralarından. ıbare.t .c1egil mıdır? de tatmin eden bir edebiyattır. I nasım ara . a • Ev: n e G ider k .... n Ne ıle Karşılaştılar? lar gırıa gidiyor, fesat kıtap1arı eı- tilA1 reislerini tanıbyordu. ~ 
[)ıvan edebıyatını dolduran ..,h- O · t b ' k ih · I den ele gı>zıyordu . rucuklann zı·hı'nlen·ne ciaml& ~- zaman a•vase , ır ço tıras- d b · ı f · P ı· M '"dd · ·ı·k d .. pan 80 yasında ranlı Abbas Tı' -ı h ı ..., Dün Kasımpaı1a a ir aı e acı- o ıs ve u eıumumı ı un • -
nameler, ~aside er, ru şiyc er, )arı, mevzıuları, hatta kelimeleri d~ k l'd b 1 d d '-t l" . murhan 3 ı.ı"lo k~e -kerı· 120 __ Bi_raz _acr o_ lacak ama, şunu da zehir akıtıyordu. 

l k "d 1 · ı ası olmuş, bir a ant ayınva ı e- e e ıyc o,,.. orunun ve po ısın .ıı;. ........ r nam~ er, a~ e eri, mdcrsbı~c er, yasak etmişti. Tevfik Fikretin içi· sinin karnını bıçakla deşmıştir. ' üstüne köpeklerini hücum ettiren kuru~ satacakken 1 30 kuruşa so~hyeyını kı, b~tün bu menfi fa- Diğer bir kitapta Avad!S 
hıcvıycler, aıyaset e c e ıyatın ne kapanan bcdbi.nlig·inde, mcm- k b " .1 h kık d hk k ba"'· t k et"l "ht'k• pt • alıyetlere karşı, ıttıhat ve terakki yan adında bır 5Cl"8el'lnln 

k b 
· ·· Kasımpasa. da Eminç.c~me so a. ır aı c a ın ıı ta ı ata ,.. sa ma sur ı c ı ı ar ya ıgı . .. ı,J y:ı ın münase etıni gostermez ı lekete çöken cıkabusu azamın> l . . d.. Müd' d . ·ı · - .1 cemıyetı luzumundan çok fazla mti- güneşi diye yazdığı bir manıııı 

g• ında 1 () numaralı evde oturan amıştır. ıçın un · cıumumı ıgc vcrı • ' mi~ ço1- tcsı· 
1
• v· rdı . . M"dd . .1!.I. hk'L saade ve müsamaha ...n...terıvnr bu lıınuyor bu bam do'nnk de~ 

,. r a r. Halil Yalçıner adında bıri dun E.şınc ,imdiye kadar hiç ras- mıştır. u cıumumı a ta ' ı11;at .. o:- J~ ' ' .,. " 

Eski edebiyatımız hakkında Hakiki edebiyatın siyaseti de- d b b " . 1.. A • • yapmaktadır. Sı'rkecı"dc Hamı"dı"· başı donilklerle bir hadıııe çıkıu-moJc çocuklara ne diye hitap edi~ 
ög· lcüzcrı ö te en en ır tür u ge- l· b L "d 1 l U" hep mücerrettir, cemiyetle alaka- mokrasıdir. Sanatkar, ancak 0 anmıyan u UH. ısc şoy e 0 m ,,- ·· b · k 38 d istemiyordu Komitacılar bıı hare.k - Ey Ermenl5tanm " çincmiyen kayınvaHdesi Esma ılc 1 ye ti.ir esı arşısı numara a · • e- rııı' 

sı yoktur der dururuz. B1ilakı1'sd; o idare altında, kendini ve her şeyi kav:ga)·a. tutuşmuştur. Kayınvali- tur: ticaret yapan Bayan Sabite Felek tl bir merhamı>t ve 'cfkatten daha neşi!. Vatanın yeşil ovala 
tam devrinin ifadesi sayıma ı ır. ifade edebilmek imkanını bulur. dcsınin hallerinden bizar olan Fatihte Kı-ı.taşında oturan Mü- kendisinde bulunduğu haidc bir ziyade aciz ve zaaf eseri olarak te- tarını ser. iftc mavi seınaıııll 
Uıvan edebiyatı, Yeniçeri tcşkila· Dı~rınm kanunlarına değil, kcn- . · ncvver Behice ismınde ıbır ka- miiaterisine f.o•~raf camı olma· ı IAkki ediyor ve fesat faaliyetlerin akisleri altında hayat ba~"" 

k d O 1 i l 
• d k 1 Halil kavganın büyümcsıni iste· d ld ~ h ld b .....,.. ~& b t feyız' li baha-nı ver. Ermenil"~ tı ·a ar sman ı mparator ugu- i anun arına uyar. O zaman ai- . ek k • k k . t . ın sıhhatte o ugu a c ir cc- dığlnı söylemek surctilc milli ko· o nıs et e genişletiyorlardı. O dere- •• 

nun bünyesine dahildir Divan yasct hay hah b " h k ti mıyer soı aga çı ma ıs emı.ş· za mahkernetıine gelmıvorrnu"'- runma '-anununa muhal"ıf harek_. ce şımarmış, o kadar cüretleri art. yüzlerine mukaddes ümit "' 

d b
. .k"" •. k k I!.:__ • ka . •. dır l . •r. are eve, cc· tir. Tam sokağa çıkacağı sıradd " :r 111. ..... c ıyatı, en uçu cumesınc mıyctın crt crıni ıyi etmegi biz- c _ d • k • . Davacı taraf kadının hasta olma· ettiği için .dün Müddciuımumiliğc mıştı ki, hükümeti ve milleti tahkir ~lelerini saç ... > 

dar Osmanlı lmparatorluğudur. zat üzerine alara.k sanatkan bu 1ı::.ırmd anın .~alvu_r kugu ço l~gıl~l SohZ· dığını ve sokakta gezdiği halde vcrilmi.dir. ve .tezyif yollu Rusyada ve Rus pa- Daha neler neler... ~ 
h 2_1 d" • . • er en goz en ·aratan -ıa ı e- h ı ,.,.~ ı zd 1 san, şa anc, tumturaK ı: pa ı· agır yuklerden kurıtarır; onu san· . d" .. 1. . ma ıtemeyc gelmemekte ınat et· rası e ya rnlıp bastınlmış olan (Zln ptldal mekteplerinde, oo 

. d · d h ı-k .
1 

b b b . . . men gerı onmuş ve c ınc gcçır· . 1 KavO'&"' Avt,...,.,m Derken d d . d > (C!'-- 11 "" ıh vezır ercceıı.tn e aı a ya· atı e a" aııa ırakır Bır•~ınin de ı. tıg" ını i eri siirmü• ve muayene etti • .,. 1
- -

1
• an an zın ana . ""'°ya zm nedir), tarih dersleri, çocuklara mı..-

uancı ır ı ır "e rea ı e en zı- ıg uze e t SK -t rılmesini istemiştir. 1 endi aralandı (Kan yolu üzerinde). (İtiraz)_ . <U- lhtilll fikirleri telkin etmek ıll~ . d ı F k ' . ı·t d . d•V• .. .,, "K I · _1 _:"1. b': d'ıg·ı· bü.:yük dun~ bıçag·ını 11.ay- .. K y 

d 
.. d bd b 'f d d .. ı r , ı~~ ay c,. ı a ı ızı nanasının karnına saplamıştır. t l k •·• .> a c sus ve e e c ı a c .e er. goz yaşartıcı şıırlerden kurtardı. Y I E B vl h-"" . ı .. tc bundan sonra doktor Be- V dada K amil, Ahmet ve Hay. nu u muş ahramanlar), (Yıldız ıle okutuluyor, kitaplar esıu. ,,. 

"' b' b' ki ' lb" 1 · • ara 1 sma eyog u ....,,an~ıne ~ b bıı ) (E il i 1 1 
11

• uarııyın ın ır ren ı e ıse crınc Serveti I·ünunun merhamet .siir- 1 1 H l'1 ak 1 k hicenin evine gıtmiştir. Evvela dar bir arpa .sat~ı yüzünden kav• om sr . . rm~n er ç n), ( httlal) kralların uydurma reeimlerı 
b~nzer. Muhteva bakımından tam lcrini artık lüz"'""SUZ buluyo~z. I kaldırkı mı§b• 

1 
a 1 Y a anara v:d-'- ı k k ed' la H'' · 1 gibi her bırisi birer fesat ve ihanet leniyordu. Haritalarda van. 

b h 
. . l'k . M ...... tahkı ata aş anımıŞtır. e e.&I er apıyı açmama ta ıs~ ga ıyor rmış. ueeyın bun an . . 111 

ır amıyetsı.z ı , rcsmıyet. us- Demokrat idare altında eclebiyat, 1 . . 
1
. .

1 
tm' I ı · ı·..ı · ·· h ld ayı.rrnak ·1 ·n · · H 1 vesıkası olan kıtaplan, klüplerinde rum, DıyarbakD' şehirleri t• "_jj 

* Y h d t 1 
rar c 'l§ er, po ıs ge uıgı a . e ç.ı araya gırmı~. ay-· . . .. ..t r 

tafa Fllz.ıı Pn«a Abdu· ıa·zız' e go··n- f t · ı·V d "' "d · h cn•"'C ır c o uran sma b ' l b .ı nd d · d b d ld Ermenı gen,.lerıne ""rktan a.çı""a A- "'an), (Gan'n), Dıkranakuı• -.. • er çı ıge ogru gı er, ınsanın a- 1 v . "" l . ak h b " ı e u ısrarıan a cvam eıtmış- ar un an müteessir o uğu için ~ ..... b """ • 

derdı·;. 1• mA-'hur ımektııbunda ·. t "l l"•· d l y d b ' oglu Ah cvve ltı ""m sar oş ır I ..:: k 1 f k b H kutmakta bır beıs gormemft""e b""- simlerle gos' tenıı·yordu. ~ 
., '-i' ya 1 c a 8K;B ar o ur. c e c ıya- . l . ,,- d' er. uonra apıyı açımı~ ar a at ta ancasını ç~kannış ve i.ı&eyıni ; 1 1 d K ü 1 . '" ...,. 

cSara la a n "CÇ • en ~ey do<> 'l d b d halde cvıne ge mı.ş ve mcr 1ven- l ~ ki 1 S I amış ar ı. 1 p ere bırer Ermeni Komitaya mensup mualli 
Y r e ., gır ~ ,,.- tın ası vatanı a u ur. . k k d"" ek b d evde bu unan baglı köpc eri de yara amı~tır. u tana.hmet aulh bi- ,t 

ru sözdür> diy<>r. Hakikaten, pa- M. KAPLAN ~en Ç1 a~ ·en uşer aşın an a- salıvermişler ve doktorla mernur- ı rinci ecza ha.kimı dün Haydan armıwı bile asmı,lardı. Ermentsta- yadan geUrilen konferansÇıl 
dı ahın karşısında serbest scrbc.sc gır sureUe yaralanmı~ır. I ld _, __ _ı B h' . t ı. "f .-... · nın mazisi, Ermenistan tarihi, Er- manlı devletinden ve 0snı ~ • ara sa ıı1lmı~amır. e ıccnın ev.ıı;.ı "'"'" 
açıkça kim konuşabılirdi? Kelime~ * Beyoğlunda Nalınc.ıyoku· ı ..ıc d lm d - l I menistan kahramanlan gibi kitaplar bahsederken, Türklerin Art 

d 
u ev e o a ıgı an aşı mı,ıır. hri c:ı ___ E-el Tramvav Albnda ı 

üzerinde düşünme, süse ve meca- ,.un.da 88 numaralı ev e oturan K l k d d ~ .. .. ı ve eski Ermenistan haritaları ile liyetlerini Ermenilerden zap 
y omşu ar bu a ın a akıl haısta· KaJar-•· Öl Ç v M··L-•- "'ft•k · · 

za karşı ifrat bundan doğar. Yusuf ayağı kayarak düşmüş ve lığı bulunduğunu da iddıa etmiş- ı ~ e~ ocuıun ~ee Y- vılayetlerinde en dehşeUi me- rini e6ylüyor ve cetlerinin 
Divan şairi, saray alışkınlığıle, baŞlndan ağır surette yaralanmış- lerdır. Tahkikat vaziyeti aydınla- meauıe Dun Devam Edildı zalimi lrtıklp etmiş Rus ve Ermeni Türk boyunduruğundan 

Allahın huzuruna da aynı debde~ BUGÜNKÜ PROGRAM tır L çetelerinin büyilk krtadaki tablolan- nın her Ermeni için milli bit 

k 
ı k . taca·..tır. Asliye ikin<:i ceza. mahkemesi nı, Sason, ErZurUm ve Zeytun Uıtl- ld ""'· te k' lh 

be, nl"za et ve resmiyet.e çı ar. S Program 8.03 Ajans haberleri * Üsküdarda Çavuşdere cad· dün bir adam öldürme dava•ını 0 
u& .. nu 

1 
m ve tenb ~ 

B k 1 k 
·ı···.Jk k d K Jht'k A y t " 1 • e· " lAllerinin birer kahraman addettlkle- dı. 

una arşı 1 ' Ut men ·ocası 8.18 Hafif parçalar 8.45 9 Ev kadını desinde 7 3 numara a oturan a- l a.r ap ıgı çm ır tetkik etti. Davanın suçluları - -
Yunus bmrenı Tani1silc, tarla ba. lıomışma mil Yıldırım çamaşır asmak için Tramvay idaresinin Beşikt~ a-
şında konu.,ur gibi senli benli ol- , 12.30 Prngrrun 12.33 Ktiçlik fasıl dama çıkarıken merdivenden dü- Kerasl8CİRİR Dükkam tclyc şefi Osrnanla amele fefi 
muktan hiç çekinmez. 12.50 Ajans habe.rlı>ri 13.05 Ktiçük §Crck muhtelif yerlerinden yara- Mchımctıti. Davacı d a a§Çı K&zmı-

;nyaset ac~ışınce edcb yat ta programının devamı 13.20 14 Karı- ıanmış, Nümune haeıtancsine kal· 15 Gün Kapatıldı dı. iddia §U idi: 
o•·ğişir. Tanzımat tdebiyatı bu- , şık program (Pl.) dırılmıştır. 

l b 
"d' T A~ı· ik" · ahk · Kmmın 12 yamndaki og-lu 

ııun güze ır mısalı ır. arzimat, 18 Program 18.03 Radyo caz or- * Tahtakaledc Bozkurt hamn. ttııı ıye ıncı ecza m cmcsı • · 1 ··k k b k k 'h ikA t • 'dd' 'l Muzaffer iki sene evvel Aksaray-umumıyct e, yu se ta a · anın kestrası 18.40 Nakış beste, Na.kış da oturan Konyalı Hasan oğlu crestc ı t an yap ıgı ı ıast c 
h 

'k h d D h M L 48 ·· l k"f ed"I Mih da bir tramvay arabası altında aı a teveccü Ü ür. a a ar.· semai ve saz semaileri 19.15 Konuş- Ali Korsan dün Sirkecide telgraf gun cvve tev ı ı en a· 
fi d · ı · 1 T k · l d d'" ··-ı d kalarak yaralanmı" ve 8 .gün son. 

mut saray ı ı e yazan a vmü mıı 19.30 Ajans haberleri 19.45 Rad· dire1derini taşırken a.yağının üze- ın uru§masını un og e en ev• "' 
Vakayi muharririne: cSözlcrini yo ince saz heyeti 20.15 Radyo gaze- rinc di4vniif ve ayağı lmı1mıştır. vel bitirmiştir. Mahkeme Mihalın ra da ölmüttür. Çocuk kırk, elli 

k d
. · · b k b ' ·· d····· · · k d" metre kadar sürüklendikten aonra 

açı yaz. ıyor, senı en o uya- tesl 20.45 Müzik amatör saati • Nu- Ali Ccrrahpaşa hastaneşinc kal- suçunu aa ıt gor ugu ıçın en ı-
cak değilim. halk okuyacak>. reddin Şazi (Keman). dırılmı~ır. sine 50 lira para, 15 gün hapia ve arabanın tahta siperleri albnda 

, 15 gün de dükkanınm kapatılma kalmış ve çıkarılması için derhal 
cezasını vermiştir. Suçlu 48 gün· at~lyc ~cfi 0 11111an amelebaşlarile 

D U K A 1 

Seni eNnin En NDefis EFilmiN_l_M---, ·ı-R-•SW• ~~~':;;~ ::~uJe:i:lt'h~!~ ~~: ~;~:e~u~=~~:kcr!~;ct~~n;_~aba~~ 
mistir. I kalduaraık çocuğu kurtarma.it ia· 

~B h t v d · Sıtk Ce temiftir. İddiaya göre de araba 
a ara çı ı ,u a, ı ve • k ld ıld·ı.~ ı_!J._ d"" k . a ır JM.&n sonra A'I:~ uşere 

malın dunışımalarınii da deva m çocuğu C2mİ§tir. 
cd~i. MaMtcmc fiyat Mür~abc 

1 
Dün suçluların avukatlan iki 

komısyonun.dan bazı tc.Y'lcnn &O• tramvay modeli ve krik.o yaptıraSPENCER TRACY - HEDDY LAMARR 
BU AKŞAM 

ı p E K SDıemaaında 
TÜRKÇE SÖZLO NÜSHASl 

oal•l•&İ. 8IL•B 

MELEK Sinemuanda 

Dün ~ görülmemiş .ınuvaffa
kiyct1e göaterihncğc başlanmı§hr. 

rulması için davayı talik . etti ~~ rak mahıkemeye gctinnifler ve 
suçluların kefaletle tahlıyelcrını hak" b "lf'I · ah · ı__..ı· 
kararlajptırdı. ınıe ı 11 .z at vermışııcnıır, 

Muh kiri Adli Verildiler 
1 Mahkeme masasının üstünde bu 

te er yeye L 1 •• •• ··•- " )ı: arao0a ar yurutumnu§ ve azanın 

Laleli.de O rdu caddesinde, Tay nasıl yapıklığı izah cdilmiftir. 

yare apartıma.nınm altındaki bir Muhakeme karar için talik edil· 
nwuaralı dükkanda baldcallık ya. mi~. , 

SORUNUZ---'-' 
r SÖYLİYELitJ 

Dublajlar Nerede Yapılıyor? 
tfüadlyede SlnddJbakkalda LA· 

m1a Erin eonıyor: Son gthılerde 

•inemalarda göeterile.n m imlerin 
ltflmen hepsluln dublAJ f>ldup na 
görüyoruz. Banlann dubliJlan l s
tanbolda. mı yapılıyor r 

CEVAP - Türkçe olanların 

hepsi bıttabi tstanbulda yaptlmak· 
tadır. Fakat ecnebi llıwılardf.n 
yine ecnebi lisanlara yapılan dub
lAjlar Avrupa ve Amerika stüdyo. 
larmda hazırlanarak filimled getı
rilnıektedir. 

* Enınköydtı Taflıtarlada Kemal 
Akalm sonayor : M eyva ağaçlarnll 
ne ~'akit badamak muvalıktn', 

ıtUJerln a.,ııaıunaaı için lıang1 

mevsim daha elvertfUdirf 

OEVAP - Meyva -9'.;J 
budanmaanu fUbatın on ~ 
sonra yapınız. Fakat bll 

makta yerlerini muUaka f 
ıııvayuuz. Eğer ağaç macu~ 
lunıanı:z bu macunu t.ercl?ı 
Gülleri qılamak için en 
zaman ağustos ortaları -veY' 
yıstır. Eğer ağustos ~ 
durgun göz aşısı yapamaıfl_! f. 
nlz mayısta sUrgUn gliZ ıi' ~ 
prnız. Mayıs qısında ~/ 
yeni qı sUrgUnOnden çl~ t'1 
açabilir. Fakat bu çiçeği 
JdlçilcOk goncası ile saprrı~ 
P&nnıanız yapmış olduğUll 

kuvvetli büyür ve daha it 
dallanır, ertesi sene de 
ve çiçek açar. 



_.,..,..__...,.....-.._...-.._...--__.----...,.. ...... -------------::::::::::::::::~---::: V'ATA~ s 

UçUmum Müdür U , s ...... 8~!-;• ... Manı ilkie Almanlar İngi tereye Al Dlplonıauk nıuluırrlr, Bulı;n- - manya 
rlstAnlA ~O\~ etler BlrJI •I arasın· 
da bu kış aktedll~ck bir tooaflh 
pıı.kt lmr.ru.ınd:ın lngııterenln 

Bulgari tAnı wrhnazar ettlrmlıj 
olrluğu bakkınclukl ~o\yet ldılia

sıııı tckzJı• etıııf'kte uı «B. o· 
bolel'ln :!S teşrlnlsanlde ~ of.~oyı 

dl arctl esnasında bu pakt hl\k· 

kında sarih tekll0f'rde bulundu· 
ğu muhakkak dc~Udlr» demcl\te· 
dlr. So\·~ et diplomasi inin nldıj!'ı 

\"Brl;\' t Almanlara kıırşı gü te 
re<.'flldcrl mukıneıııettc Bulgarla 
ra ~ ıırdım etmemek için nınzcret 
aradığı şUph ini oyan<lırnıak 

Vazifeleri: 1- İaşe. 2- Petrol. 
3 - Ticari işler· 

mUnhasıran petrol l lcrlle 
Ankara, 12 (Hususi Muhablrimlz- ı diğeri dektrr. Bu hususta Tlcnret 

den) - İaşe teşkllAtJ hakkındaki uğraşaca tarafından tınzırlıınmış 
Proje ve statUler üzerindeki tetkl- VckAletl 

1 
dn gürUşUlmUş bu· 

kat hitama ermiş Baavek&.let mUs· olan ve kom syonV killer Heyetinin 
t ' Y • rt projeler e 
CŞarı Vehbi Demirelln riyasetindeki ıu an. rzedllmek nzere BaşVekA· 
kornısyon kurulacak. bu teşkilfttın tasvlbı~~i~ edilmişUr. Kati bir ne· 
'I'iearct Veklı.letlne bağlı bir mUste- lele ta l bu komısyonun 

lm 1 varmış o an 
'8.rlık olmasını karar altına ıı ış t ceye 1 .. ııacatı \•eçhlle 
b k nndan an a.,. 
Ulunmaktadır. da ara 1ktnıat VekdleUerlle iaşe 
Bu müsteşarlık 3 umum müdUrlflk· Tlcare~i ':ır idare olarak toplanaca

le bir müşavere heyeUnden ibaret '·ekııte k da bazı gazetelerde çıkmış 
olacaktır. Bu umum mUdilr!Uklerden ğı hak ın lnl haberler kendiliğinden 
b•..a • · ı u- olan tahnı ... ıaşe işlerine bakacak, dığer k ip edilmektedir. 
carı \'a.zlyetimizi organize .Aecek, te z. -
lv!acrif Haberleri: 

T a&ebeye Jimnastik Notu 
Ne Şeki de Verilecek 

Beden terbiyesi dersleri için 1 tir.M 'f Ve\talctince okullara 
. l su narı k" ve Verilmesi icap c<ien ınot ar . ~ • edilmiş bulunan ıtnp 

._..ı..· _.ıil ektır: tav51ye 1 rd k. koo-
C3aslara göre t.e:'Ui.t eu ec ecınuaların mektep e e 1 'f 

1 - Bi.rinıci ve ikinci kanaat ;eratifler tarııfından koop~r~!~ 
notları devresi içindeki notlar ~- azalarına satılma~n yasak egı • 
le'bcnin derşte veya ders dt§tn a d . 1 
h rb. . spor ır. l'f ·ıA 

er ncv.i beden te .ı.y~ı ve k * Anadolunun muhte 1 vı a· 
Faaliyetlerind e istenılenı yapma. I · .J _ Cumhuriyet Halle fır· 
h . d. . r e rı· yet er1Jl.U1: k 

usuaunddti gayrctı. ısı,p ın .. .. k namına konferans verece 
. . 1·· dikk t gozo· ası l d b i ·ı ayetı ve teımız ıge a f ·· e do,...nt er en ıızı . · · ro esor v y-

nün<Ie tutularak ı.akdır cdılır. p 1 _.le konferans vcrece-
.J nnın nere e~ f ·· 

2 O ··neü kanaat notu ıuev- . . ,_ y.,zmıştrk. Pro esor 
- çu .. defa ğını evve~e ·ı Ah 

tC&inde her .tai~e en az uç d. ve doçentlerden Cafer og u R • 
Y-Oklanarırk her defasında ken ı· t Sams~ıı. profesör agıp 
sine gruptardan lbir kaç ha~~ket Öm:.Jen Mersinde, doçent Mazhar 

ı rd goste- z.u l·- .J dnrent Yaptınlır ve bu grup a a . Şevket Kırklare ımıe, -,.-
rilen asgari hadler muvaffak~y~t Vehbi Eralp Mnlntyada konfe·, 
için esas tutularak her ~ ıçın ııns verccdktir. 

·ı· Bu uç notun r b ·· ayn birer not verı ır. * T··rı.. Tarih kurumu ugun· 
_,ı... · k naat notu· u k h ki ortalamaeı taleouenın a I d bir toplantı yaparn a • 

er e _ı. T'· k b .. 
nu te~;ı eder. da ıhtifal yapllnc~ ur u-

3 _ fmdhanlarda talebeye her rr.?'klerinin isimlerini ıtdhit ede
Ür "'"•ptan bir veya bir kaç ~?- yu4·tir Haklarında ilhtifal yapıla-

,. o·- .h .......,,,., ıçın. CCll'. • • • • 1 • M 'f 
rcket yaptırılır ve er ~:--- k büyülderın asım en ııarı 

·ı~ B uç notun cır b'ld ' ') ~-t• ayn bir not verıur. u Vekliletıne de ı trı ece.1' ır. 
ortalarnnııı imtihan notudur. * Maarif VCkıflletinin. mckt:p· 

1 ··ndcrdig·i bir tamııne gore 
ere go l · .. 
bazı müessese, t~e1'kü lenn gos· 
terdikleri maddi menfaatler mu· 

~..... mHeeeese· lta: ilınde veo•a sın ·ou 
1 hizmot düşünceeile bır kı.sı:n 
ere el 'l ögrw etmenlerlflln 

okul ıdar erı e k" ve mecmua satışı· 
talebeye ıtap ikle . "riilmfüı ve 
na tavassut ett rı go. h _ 
bir k idari ve inzibatı ma .. z~r 
lar fow ran bu işlerin mu?ur, 

gu •• - ımenlerı ta-
bat(>ğretırnen ve ogre côilmitı· 
rafından yapılması men • 

Tayinler 
Ankara, 12 (Hususi Muhablriml.Z· 

deh - .ııt.'Çfk 61an anbul ıcarel 
mahkemesi tu:ıılıtına Dcmirdnğ eski 
n1Uddeıurnunılsl Fethi tayin edilmiş· 

tir. 

* Ankara, 12 (Hususi Muhabırlmiz· 
den) - Tapu ve Kadastro mUfetU~-

K d kÖY Kadastro mUdUrll 
Uğlne a ı edıl 
Sıtkının naklen tayini tasvip • 

-1 De Gaulle 
Fransız ann (Bıı~ı ı •nc•d) x 

-

tadır. 

G~n onbahnrdıı Romanya 
Altnan:l'anın hn~ııtl snhn.o;mıı gl· 
rerken Bulg-nrlstanın )"unanl!I· 
tan ,-e Türkiye ile ıkı bir dos~ 
hık tesis etmekte mf',nfaat gör
mem~! ha,·ııalaya srğar bir şey 
değildir. Bu &W'etlc Bulprlstan 
a; keri zaııhru da tenin dml' 
olacakh. 

Bulprist.ana Gelen Alman 
Askerleri 

Dally Expr s gazetesi bUyUk 
bir başlık altında neşretti 1 bir 
yllL'ldll binlerce Alman a kerinln 
h11 kıyafette Romanyadan gt'

!:erek Bulgari tana glrdJğfnl to
l'll etli~ or. 

Dally .t4rrc ıı'Jn Alman hudu· 
dund:s bulunan muhahlrl tnl;'Iln· 
Ronıen mlınasebetlerlnln kcell· 
m~I Ü7.t-.rlndcn bir kaç sat 
g01:tfkten ıınra dbn gııce binler
e sh·ll gi)ntlş Alman ubny \e 
erfnl hfımll bulunıın zırhlı tren
ler Romanyadan l"of~-aya akın 

ehnl !erdir. Bunlara bir kaç 
gün e\"\'cl Berlln'dckl Bulgar et
!:lllA'lndcn kendilerini giıııırilk 

kontrolundan muııf tutan huo;u .. ı 
pnıınportlar \'erildi 1 5Öl lenmek· 
tedlr. P !!aportlarda diilger ol· 
dukları yuılı ise de !bunların 
garp ('('phes!nde muharebelere iş
tirak etmiş te<-rilbell bir hile-um 
kıt sın ınensuı> olduktan ani 
ılmaktadtr. H<'ıısl hücum kıtn

ları erlerinin yaşında yanı 2S ile 
26 yaş arasındadır. Bundan b Ş· 

kıı Romııma3 a glrmlye har.ır bir 
,ıu:ı~ette fa<'.ıır hududunda ıroo 

bin ki Uik bir Alman kunetlnln 
tin talı it edildiği o\ lenlyor. 

lngiJterenin Bulprütana ,Bir 
lhtan 

Dally ~ali ıhln Sofya'da yayı
l n bir h bf\rden baltııetmf':kte

dlr. Bu habere ,.arc lnıJUfere, 
Alman Bl!kerl Bulgar hududunu 
geçtiği takdirde Bulgar mlinaka
le 3 ollannın bombarılıınan eıdlle
ccğinl ~ındld n IJulgar hlikfıme
tlne blldlrnıfştlr. 

oaıı~· Telr-gnıph g-ıautesı Al· 
manlıır Balkanlnrn taarnıı; etti
ği takdirde orta şarkta bulunan 
tıı~Hz kara, d~n Hı llava kuv
' etlerinin bunu Alınıudua ı.aha· 
lıya ödeteceklerlne 1 arct etmek· 
tcdlr. 

·Mukavemeti Artıyor ::ıi :1::~;~rfe;ik~:a!~r:a b~; Romanyaya Nota 
X X li a.ln• ile oon~abadır. 

(Baı ı 1 incide) ga P .. - d'• ksadı (Başı 1 lncld ) + 
• d bir ziyaret Denız.de de uşmanın ma k 

&'tind'ın zlyaretınln rnuta cvıı filosunu atıl bırakara bunu teyit ede. Bundan birkaç ay 
olduğunu söylemek suretıle c. p Fra~.sız u fi\onun karşışına çıkan evvel, Romanya ordusunu yeni harp 
vennış ve şunları nAve etmiştir. bugun b • muhakkak olıın usullerine alıştırmak lçlıı kUçUk 
Buraı ansızın gınnck istlyenlcr ve kaz.ana~aghı _ı_. 'n/Kfı.nına ma· mlkdarda Alman kıtalnrının geldi· 

arn · harekete b'" "k denız aroı 1 llhl ı lllcnıı k ti herhıı.ngi bır . uyu o·· n filomuzu ve ğ!nl ve Romen ordusunun tes çln 
kar"' e e nı müdafıı.a ecıııcceğinı ne ni olmaktır.. ubşrn~ldürücü ;ıtııle- de ıcap eden tcchizatın yine Almaıı-

y• nası mUda· · torlugu u 0 bildi ı t kadar lyi bilirlerse Tunusun ırnPa.ra Uıneti vasıtasile sev· yadan g leeeğlnl bana rm ş ı-
raa,81 

0 
rusbette kolayıa.şmış oıur. te Vıohy h_llk Fransız _ Alman nlz.. Romen ordusunun kısmen talim 

,.. Af •k da ketme'ktedır.. • . ve Vichy milli ,e terblyc gördUğU muhakkaktır. 
Cenubı rı a te~riki mesatsının b' ey oldu- Fakat esas inkişaf Alman başku-

' • . ) _ Dün inkılabının ~az. 1~1: tevlit e• manda.nlığının Ronuınyada bir sefer 
Naırobı, 12 (A.A· • bli;. ~ u hakitındakı ıdd _ .Jdut heyetinin bütUn unsurlarını yerlc.ş· 

~ d"l CQTll te -e • g ·· he terc:<J • Ş<ırn neşre ı en r ·ıeri dilen korkun<; §UP ' • • F 0 tırdiğl ve sevkulceyş noktalara tcv-
ı. Cenubi Afrika k11tauırınlın ıl"o· 'k"lık ,·e kararsızltk vazıyetı. t~aa· kaUıdc mUhım iaşe maddeleri, ccp-
'<>ll k.. ·· o an ı ı } asma ın ız • an bir balıkçı oyu k 

8 
harbin kazanı m . • k hane ve mnyl mııhnık yağdırdığıdır. 

denıyang ile ileri bir ltalyan _::r. : sayaAkdeniz muhar~mı azan· Bu suretle Almanya, kendi harp· 
ltoiu olan Nııımaraput rrıe~ ırı renk ;mkfı.nını vercce!k olndn vas;- ıarının tatbiki için Romen toprakla· 
~l>te.trnişlerdir. Bu iki noır.:t~ a mal dü9Itlan hes~bına f hcel ug- nnı askcı1 bir Us olarak kullanmnk
"adolf göıünün pıtali.rıde ~.un· ta ar~tadır Ortadaki §81_,!j a.rın tadır Bu tedbirler sizin t.arııfını~d:uı 
lll.a11.tadır. Namarııput Tu""adna ratın t . lıg-ine '-e adi l& ~~ıne 1 hiç ;edde maruz kıUmaksu:ın alın· 
Ilı "nt hasın a kıy:me sız . lan muııo~ 
ı..~ı-rıt~kasmın tımal ınu e besis- • en VıcıhY de yapı -=-~lik- maktadır. 
--uıuır. Burada Kenya, .Ha " . rag111 entrrKalar ve deg~ 1 Bu şartlar altında hUkOınetlm, bc-
taf\ Ve Sudan hudutları bırleşrnek. kıışıııar, . 1 doğurmaktadır. ni siyasi heyeti ve idarem aıtınd:ı.ki 
t.....ı· 1 l f . netıce er d • rt & ~ ... ır. er ecı düşmanın a konsolosluk memurlarını ge çacır· 

8. Rooseveltle 
Görüştü 

GÖRÜŞME BiR BUÇUK SAAT 

SORDU 

Vaşington, 12 (A.A.l - D. N. B.: 
B. Wendell Wlllkle, B. Roosevclt'le 
bir buçuk saat görUşmUştUr. ?!tulfı
kntı mllteakıp B. Willkte, rc!SleUm· 
hurla lngillere ve .ı.rlaııdnd:ı.ki \'aZI· 
yet ile beyn<'lmllcl umumi vaziyet 
hakkında görUştUğUnU soylcmlştlr. 

B. Wlllklc, ayni zamanda Uneiyet 
peyda ettiği İngiliz istihsal usulle
rinin do konuşmalanna mevzu teş· 

kil ettiğini lllve etmiştir. 
Amerikanın sılAhlanmıı. programı 

kadrosunda bir vazife kabul edlp ct
miyecC'ğl sorulduğu zamıın B. Will· 
kle böyle bır şeyin bnhıs mevzuu ol· 
mııdığını söylemiştir, 

ing:lterenin lhtanlı 
Bulgar Gazeteleri 
Nasıl Karşıladı 

(88..'ı 1 incide) = 
Dnes Gazetesi Ne Diyor? 

Sofya, 12 (A.A.) - D. N. B.: HU· 
kCimet organı olan Dnes gazetesi 
Bulgaristanın dış elyıısetı hakkında 

şunları yazmaktadır: 

Bu siyaset, mazıde kendisine bU
yUk bir haksızlık yapılan ve bu hak
sızlığın telllfisl \'e ndııletln tekrar 
teessUsU için her ı-.anıan ısrar eden 
ve her zaman hayati menfnatltrinl 
müda!oaya hazır bulunıuı bir mille
tin ıılyaselldir. 

Yine İngiltereyi 
istilaya Hazırlanıyor 

Londra, 12 (A.A.) - Müs· 
talkil Belçika ajansı bildiriyor: 

Belçika, Holandadan yakın
larda selmiş olan yolcular, Al
manların i ti a limanlarında top
lar ve küçük t n lar nakli iç.ın 
mavunnlar teçhi.z etmekte oldu
ğunu bildirmektedir. Bu mavu· 
nalara, lopçu ve tank kıtalarının 
seri sUrettc tahmili ve ihracı için 
bir nevi açılır kapanır i kele ta· 
kılmaktadır. Bu maV\lnalara ay
nı zamanda motörler de konul· 
maktadır. Maamafih yolcular bu 
mavunaların ancak fevkl\lüde $a• 
kin bir havada denize aç.ıj bile
ceklerini ilave etmektedir. 

fngiltereye 

Gelen Yeni 
Tayyareler 

' Japonyayı Harbe 
Sürüklemek istiyor 

İngiltcrede bır mahal, 12 (A. 
A.) - Reuter'ın havacı\ · mu· Londr ' 12 (AA.) - Reutı:r aJtın 
habiri bllıdırıyor: sının diplomatık muh biri diyor ki 

Hava L:uvvetlerı erkanından Almanların llkb:ı.lıar taarruzu U 
mUtera!ık olar k Japonyanın bir tc 

bir zat, bana Amerikan tayy relc. 
rinin §ımdı devamlı bır seyıne in- cavllz hareketine seçmesi ıçln Al 

manranın elinden geldlğl l<ndar Ja 
gıLtereye gelme ;ıte olduğunu te· ponyayı teşvik cttl~l hakkında. U 
yit ctmıştır. Şarkta emareler \"ardır. TehdlU 

F aalıyet sahaları Adantiğı u-
çarak gıe9melernıe rnÜB it olma-

blr mahlyct almamış olmakla ber 
b r \'nzlyettc endi~e \'erlcı bazı wı 

yan avcı tayynrelerı ıle orta bü· surlar bulunduğu sııyıcnoblllr. 
yüklUkte bombardıman tayyare· Çan-Kay-Şek Jcıırş:ısında bir ~ k 
len, deniz yolu ıte paıçolar halın. maz içinde bulunan Japonva. Hlnd 
de gelmekte ve h vacıhk ~tıhsa- çini ile Slam arasındaki lhtılfıfr k n 
liıtı neuıretınin bir meııkezınde dı lehine istismar etmı,ur. Sll h ' 
bq:nbaların tesır edcmıyeceğı a- rerck Slnmlılarn yardım C>ttıkt 
tölyelerde bu parçallll' bırleştırı• sonra onları mOtnrekeye lcbıır et 
!erek tayyareler.m montajı yapıl· mi,Ur. Halen Tokyoda götüşillmck· 
ma.ktadn. te olıın sulh esasları arasında her lk 

Uzun me.saf e boınbarchman memlekette de Japonyn tnrllfmdan 
tıcyyaıeleri ve dcnız la.yyıırelcri deniz ve lıa\•a O'Jlerl tcsislne alt hü· 
ise Atlantıği hava .)"Olu ile katet- kUmler vardır. 
ınekıtedır. Jıı.ponya birçok k rgaşalıklara se 

Curtı.s-Wright'in tki meşhur av- bcblyet verecek bir de tez llerl slır 
cı modeı nin, hır ·ı om h vık ve mu,tUr. Bu teze nazaran Uzak Şark 

Lom:lra, 12 (A.~.) - Hava bir MohaV'k'ın montajında hazır takl ihtntınarn tavassut hakkı yalnı. 
ve Dahili Emniyet Nezaretlerinin bulundum. Bu la)')' relerden bir Japonyanın oln .. uktır. 
bu bahki tebliği: çoğu, h len Jn,gıli-L fıLolarınn ve- -o-

Hava Taarruzu 
Hafif Oldu 

Salıyı çarşaın>b ya bağlıy n ge· rnmıı buıtınmll'A1aoır. Bu rki t Y· Amerikan Giili Polis Şefi 
ce, lngiltercnin bir k ç mınta.kaaı yarcdcn en &enı olan l'om • Ölü Bulundu 

Suikasd mi, 
intiharını ? 

üz.erinde 9ok hafıf dü9l11nn hava h ' ··ın Amcrik lılnru gore, saat
faaliyeti olmustur. lngilteıcnin te 400 mı.ıden fozJn sürntı vardır. 
şark ve cenubu şarki mmtakalan. I Bundan başka ıl üslcrımız· 
na biT kaç bomba a1ılmışlır. Bıızı de kulı nılaca:..< olan ıkı dcnız nv
evl'er h sara uğramı~ır. Pek az cı tayyaresi nıo<lehnı de çık ha
kiııi yaralıdw. ı vadn gördil.-n. Bu ta:>Y reler, İn-

giliz illerinin muhafazasındn Vaşincton, 1 2 (A.A.) - Rcu-

A 1 11 K 1 

miıhim bır rot oynay-acaklardn. ter: Gizli poHs le kılatının şefı 

V Onyaya mi Cörduğürn dığer bır tayy re addedılmelktc ol n Ceneral W 1 
de, Douglaıı. Baston • 11 avcı • ter Krıvı y, Vaştn on°d bır 

(Başı ı incide) * bombardıman tayyaııcşj idi. Bu otelde ölü olarak bulunmu ur. 

I 1 1 1 ı ık taıvyare bir ta rruz t""""tıre idir. Krıvİ't y·nın, Amerikadaki duş· 
muzaf eriyct eri e t.a yay.o. i "' -vJ man faalı ... ·etı hakkmdıı toh tkat 

••th' d b · · d' · ldu ·la F kat bütün bu tayynreler, halen J mu 1 ar eyı ın ırrn ° · memur edılen Dıc komi.testle bır. 
Utro gnzetcslnd bir makale ya- rını mcmnunıyetlc te lnn etmek· Jngilterenin almakta olduğu 30 likte çalı ığı öğre.nilmi)tır. 

zan esltl nıı.zırlardan B. Smllof dl· teyiz.. Yunan ımuvaffakiyctleri kadar tayy re modelinden y lnız. Amerika ale;'hinde rfcdilen 
yor ki: haribin net11:esi üzerinde ımüc8'ir bir 4-nçını te§kll otme&tedır. faaliyetler h ac;kınd kongre en• 

Bulgar milletinin salim dUşUnce· olmaktadır. u"tareke mı ? cümeni huzurund 1939 da iZ • 
lerı memleketin 6.Uslnl temin ede- Atına, 12 (A.A.) - Yunan 1 ı hnt verdiğı anada Ccncr l Krı..-

ordulan yük.'Sek kumnndanlığının (Bııııı ı lncıa ) * 1 viteky. 19 3 7 denberı Sovyet ns-
cektlr. Binaenaleyh Bulgaristan fıtl· 1 1 ,.ubat at-aıııı tar'hlı' "C 1 ()8 k • 1 b · 

y ~ • ·Y ral F'ranco, bugün San-Remo şehrin· ·crı casus te ı atı gnı p u csı ~-
ye endişesiz bakabilir. numaralı r"3tnİ tebliği: de ı.ıussolınl ne buluşacak ve yann fi bulundu-ğunu aöylcmı ır. Bıl • 

Harp blllrilmclt lstenildığl zaman Devrtyelerın ve bataryaların tekrar hareket edecektir. hare generalm B. St im ılc ara:ıı 
harpten bahsetmek klıfl değildir. mahdut foali&retleri gbrı.ilmüştür. Alınan mnh!tlleri bu haberler hıık· bozulduğu s<>ylenrncktedir. 
Harp sebeplerini \'e Vcrsalllcs siste- T yyarclcrimız. bır dı.i man tay· kında kıı.tl hiçbir malfimnt verme· General Krıvibky'nm ba ından 
mini nihai surette ortadan · kaldır- ı ld - I'- ..J b t b yaresını dü§i.ırmü~tür. mcktcdlr. yara ı Q ugu ve-e muc ır a an· 
mnk l zımdır. ocncr ı Franconun VJoGy'ye git· ca le bu undu 'U ôylenme ·tedır 
Timea'e Göre Balkanlar Vaziyeti Atinada Alinn J,areti. mesl \'e Mareşal Pctnln ile d buluş- Cesedı ıizcrındc mücadele ettı 

1 

Atına, 12 (A.A.) - Atmadaı mnsı muhtcmcldlr. g•ine daır bır nl&met görulmcmıt· 
Londra, 1:? (AA.) - Balkanlar- •n t 19,25 te verı·lmı"• olan h•vn 1 ..,.. .. .. spnnyol d ''lct ve hUkQmet rclsl· rti. CC!ledin yanında avukııtı 

dııkl \'llzlyete tahsis ettiği başmaka· te .... lt"k-ı' · reu·, ,. 8 t 20.19 d 
n ....., ., nln Mussollnl görüşmesinde Af· Waldnınn 'a hitn'bcn yazılmı" Lır lesinde cTimC'S şunları yazmakt · . 

1 
v 

dır: 1 sona ermı ır. rikadnkl vazlyetı bahis mevzuu ede· mektup bulunmutıtur. 

Artık Romanya da dı~er işgal Düıman Akınlan ' ceği sanılmaktadır. Geneıııı Fran· Bir poli hnfıyesınin bil.dirdiğı. 
edilmiş memleketler gibi Almnnlann ı Atına, 12 (A.A.) _ Umumi conun Frnn a ile Jtalyn urıısında bir ne göre Krivitsky ken<i !!ine bır 

l. uzlaşma zemmi bulmnğa çalışması çok defn demi"ltır ki: 
yeni hareketleri lc;ln bir Us eşkil et· r:- - moiyct Nezaretinin 1 1 ub t k. k U U kU dU B zı t 

ı:.41 uvve e m m n r. u u ıış ır- Benı öldiırr-cekkrdir. O zaman 
mcktedır. Romen hUktımetl de bun- §IUTII tımhli rcami tebliği bildin· manın ası şu olabllec ktir: 
dan sonra N8%llerin elinde onların yor: lspaııyol dllctatörO, lareşal l'e· beni mtihar cttı zannetmeyiniz. 
emellerine hizmet et:mlye mecbur bir Dil :nan ıtayynreleri, bı.rgün taln'den General Weygand ordusu- Maamahh ne rcd1len tctkı bc
alct haline gelmiştir. Gittikçe !nzlıı.· memlc!kct dahilinde a ğıd ki a· nun kalJyen bir taarruza kalkma· ydnlnnnmeııtnde intıh rd n bnbıe-
ln.şan emareler Ilulg rıstanın da mnsını ısu ... ·ccck, buna mukabil ltal- ı mektedır. 

kınları yaprnı~ır: " B '"' d ih kurban olmıyn mııhkCim edildiğini ya da bazı isteklerinden vaz""''C· . " al man int ra ınanma· 
cd B ı -'-tan b 1 - Yanyanm lköylük mınta- 0-~ d • 1 ' d' göstermekt ır. u ga .. ,, ın 11.91· eektlr. ıgını soy e.me.;.;te ır. 

tek b k ..., koy kaamda biı: kaç ölü ve yaralı var-
ııa gelecek feye aşına a • .,.ı • balyan Mchafiline G~ --o-
nıak mecburiyetinde kalmasından dır. Roma, 12 (A.A.) - D. N. 13. aJnnsı İngilterede Modern 

Sığınaklar 

dolayı te Ur duymak hiçbir ite yn- 2 - Preveze
0

de sivil halk ra_ bllıJlrlyor: 
ramıız. Fllvnki Bulgorlann Nazi tch· mnda pek az ölü ve yaralı ve ev- ltalyıı ile lngııtcre arnsmda bir 
didine karşı muknvcmct ed bllmelc !erde cüz'i hasar vardır. mütarekenin yakın olduğu ve lıaltA 
için kendilerine maddi bir yardım 3 - Lar' a'ıda niıfusça pek nz bu nı\ltnr<'lcl'nln buglln imza edlle
yapmıya muktedir olanlarla önceden z.a;}'iat ve cüz'i h sar vardır. ceğl hakkında bir Amcrlk ajansı 
işbirliği yapması arzu edilirdi. Fa· 4 _ Kandiya mıntakası: Nü- tarafından yayılan şayialar ltaıya 
kat Bulgaristan bunu istememiştir. h _ı. resmi mahfillerinde glllUnç tel '·kJ 

lı1 k 0 ki ı fusça zayiat ve asarat yı~tur. " 1ngllleredc, zfıh ur an m 0 uı·- dUmektoolr. Bu mahflller, b his 
sa olsun, Hltler tarafından lndlrllc- 5 - Korcnl mıntaka=ıı: Nü-

L _ , _ mevzuu olan ş ylalann yabancı 
cck her darbenin Büyük Britanyavı ft1t1ç zayiat ve nAsarat yo~·tur. mcmlclcetlerln bir kısmında İtalya 
istıhda! etUğtndt-.n şüphe edebilecek 6 - Pire'de atıl n bombalar ve lyasetl hakkında hUküm süren 
hiçbir kimse )Oktur. bir mah ile içınde patlayarak ldr(l.k ekııikllğlnc yeni bir dehi oldu· 
E~er bütün emart'lcrln gô terdlğl h lk araaın.d zayiata ve mektep- ğunu blldirlyorlnr 

gibi Almanlar toııla.dıkları kU\"\' t- lerde hasaral sebebiyet vermiş- Muaolini Franko'dan Yardım 
terle Jıulgarilitnon hücum edecek tır. isteyecek 

Londra, 12 (A.A ı - Dahiliye n • 
zırı B. Morrlson A ,•am kıı.mara ında 
beyanatta bulanarak hava hucum\ -
rın~ karşı evlerin dllhillnde inşa ed • 
l cck sı~naklann memnuniyeti mu· 
cip bir model Uz rlnc bUyUk mık
yaaW. lnşnsınn başlanacıığını blldir
mlşUr. Bombardımana uğnyan m -
kenlcrln s kJnl rlnl ıınkaz lçlnd lcal
mak tehlikesinden koruyacak olan 
bu ıuğınaklar zemin katmdıı tesis 
edilecek ve ıkl bUyUk lnaanla lkı ço
euğu alabllcccktlr. olurlarsa lngllterenln darbeli k 111· Atina Üniversitesi Londrn, 12 {A.A.) Rcuter ajan· 

ıamıık O:ı.l'rc dost ,., miltt tik olduk- sının diplomatik muhabiri yazıyor: ---0--

Jannı ~·k~n il n ~tmlş ol nlarla Baıvekil Korizis'c Bin Takrir lnglllercnln le ndlslyle 1tıılyn nra· Romanyada Gençlik Tet"biyesi 
blrllkto mukılbD haz.ıı'lık tedbirleri Gönderdi sında bir tavassutu knbule lı.mnde 
almn.•n da tnbiiitlr. Atina, 12 (A.A.) _ ~tina O- olduğu hakkındaki ,ayl lar Londra· 

Cenova 
Kahramanları 

nivereitctıi, Baııvcltil Korizis' c ka. nın s:ıtnhlycUl mahfillerinde fahiş 
bul etmiş olduğu bir ta'kriri tevdi surette uydurma olarak tavıılt edil· 
etm~tir. Bu 4 ·rirde Kralın ken- nıcktedlr. lt lya ile hnrptayız ve bu 
d' ini hiik\rmetin ba ına getirmek memlekete karvı şldduUc ve ilmııı.}1-
için vermiş olduğu karardan do- ne imk n bulunmıynn bir muva!fa

JlUkreş, 12 (.A,A.) - Slefani aj n
sındnn: 

,Jesm"ı . eblı·gw Çün"Ü bunlaıda1 bundan do· nııya karar ,·ermiştir.> 
'" nnağı vardır. e . hattı B. Eden'in Beyanab 

Jı\.ahire, 12 (AA.) -:" •. İngiliz ~:..Jıır ki y,chy'nin ~.utıııne LOndrn, 12 (A.A) - Avam Ka- Lnllnca, 12 (A.A.) - D. N. B. 
ltrn\ttni karargaıhının tcblısı.: Y""' • C'.lllkkct 1çın 90k mu· marasında, mUtteflkler arasında ajMSı bıldlrlyor. 

l.nyı memnunt,Yet beyan cdıl'mck- kıyetle har k t ediyoruz. 
tedir. B. Muesolınlnln çetin bir darbe 

yemiş olmıuıma rağmen bir çare ııra· 

No.zırlar meclisi, dUnklı toplantı· 

sında ezcümle gençliğin cezri suret
le terbiye ini yeniden tensik tmi)C 
karar vcrmı~ıır. C nçlcr, n11lll ve 'a· 
tanı bir nıha sahip ol cak sur tte 
yetıflirllcceklcrdlr. Yeni nesillcrın 
iş hayatına göre tcrbıyc edilmeleri 
için en fyl ç rdcrln neler olduğu tel· 
kik edil cektlr. Meclis, bundan b -
ka, lçtınıaı ink~ııfı daha ziyade 1:c
nı'1ctllrmeyı dı.: karar altına almıo· 
ur. 

lı'byada kaydıı değer bır şey harekeh m ç~n'l-ü Akdeniz mUşterck bir konsey tqklll m ele- Ccnovayı bOmt)ardımnn ooen lngl-
)o\tuy zır olmaktadır. u 1 safha- slnln tetkik edilip edllinecUğl sorul· liz Cılosu dUn ö leden sonra saat 
\ Eru;cde, ~alden ~lerliyen muharebelerinin en can ı ilah- muştur. H,80 da eebclUttarlk limanına don· 
.... ı.ıvvetlerıİniz El-Gcna'yı ışgaldet· sında A'k-.denıizdeki f :.aMakııt _s.Jır. Hariciye nazırı B. Eden cevaben müştnr. Filo Arc Royal tayyare se· 
·•11• aı•r ır · bıre~m a.u demı..+ı .. ki: mı.st ile Malaya, Rcnown ve She!lic!d 
ı ..,, esir v ... ganun' et al!ll1-ı-" • • 1 h reketsı.ı 'i- '· ıc h .... . .J arını 8 b ·· n .. ayrot· HUkfunet ..,, kanaattedir ki, muh· zırhlılarından. lkl "ruvıızör ve bazı 
~ areketı devam eınıekteuır; H'" Frft~c.ızlar ugu ., 1 y- d "' a· t ı.yı ur ""'.., _..ı,. ış ar- telif mUttefık hOkCimeUcrle ve mOt· torplto muhrlpterln en mürekkeptir 

;.. eren civarındaki har a . . i haddine '!l'"~arm ı evcut işbirliği d 
fq.,_ 
... <lfaf et-.. ktedı'r. Daha cenup.ta lerını azaırrı . -i Fransa· teflk teşkllAUar a m Belçika ve Holanda a Sefirlerini 

...... d B tler"n gay..... . usulleri ortaya çıkan ve mUşlt'rek Ç k' h"ct ı uz uş· d u gayre • · ·,.,n G.....; e ıyor 
..... OJ te bulunan '·oıum .. ır. b''--csı ly-- d cd bütün me .... ·••a ~ f kazana w... -~aauerl ıılAka ar n • 
( .. 1\ arazisin-de daha ilerlered~u· mn da za er . k ndisıne mst>c.ılA"ıcrln göril•ülmesine mUsaittlr. Londra, 12 (A.A.) - Reutcr ajan-
"~ ctnı. - .ı .. irrı ıye Jd uğu şeylen e " ,. sının diplomatik muhnbirlntn öğrcn-

kad,. ıştır. Bu cepheue ~ .Jj\. ihtiyacı o tıerlsl için bir ~emem. hU 
it\. ".'t 80 top zapt ve tahrıP eu vermektir. . ~ · · diğlne göre, Belçika kCim ti Ro-

l§tır hava kuvvctlerı· Mısırlar Bloke Ediliyor manyadaki eıı;ısinl geri alnııya karar 
D·: 1 • tle Şu dakikada · Stef ı J s i ııe ba~kMtp ıu hı.. ıger cephdcrde: \ azıye t.. - .lan müzaheret goren Bilkreş 12 (A.A.) - an a an ı: vernılştir. F.Jç y nda 

.... hır değıııiklEk olmamıştır. ıniz taraııJTCJ . blusunda· lktısadl işleri tanzim nezareti, mı- BUkreşl tcrkedeceklP.rdir. 
i --~ kıtalarınıızın ltalıran trtı albgiı· ır stoklarını yedlerlnde bulunduğu Birleşik Aınt'rıka devlellcrl Ro-
lt} ·ı· • Ak 1 fra vahalannın ta k ~tınsclcr nezdinde bloke ctmlyc ma- manyadaki Bt-Jçlkn menfaatlerinin 

gı ızlerın ın ki Kou ff e rarpışmakta tu! bir kanun IAylhası hnzırlamak hl-ayeslni kabul etm~tlr. 
ı d muza eran " ·1· d hlll 1 ... 

.ı <..orıdra 12 (AA ) Lon· hın il .r.:oı...arla ş()yl\yebı ı· t'dl Ordu memleketin a s- * "ita~ • . • l ~_J !dJaru~ı uuıı uzer r. • t 1 ln mııt•Qp 1>lrn 
Çe.r~ e. öğrenildiğine göre, sa ı~ı .o;ıuu k tnlaJ' bugün ilk hareket tlhltıkl ve lhroca c ti mfuıMdesl LOndnı, 12 (A.A.) - Hollanda 
~ h ınbaya bağlıyan gece, lnsı· rİ'rn· Bu t 1 Ç d hudutlarından mısırlar, :c::ıı=:r;lv:t üzerinden hUkCimetl de BUkreştckl elçisini dcr-
~hva kuvvetlerine anensulp nc/.l{'tBları o an a mesafede bu· ne ve tcs ,hal geri cağınnıya karıır vcrnılştır. 
trıa llndıınan -tayyareleri A • rn 800 kilometre tcsıım olunacaktır. 
dcö:"r:I\~~. §imali gar'bisind1 C:~\he- ı ~=nuyorlar. 

ııucuınlııt yapmış aruı • 

Bu t 1rirde Kralın ve bütün mıyıı. bazı mahClllerde zanncdlldığl 
milletin it'imadının yeni vazifeııin- kadar arzuk°' olmaması mümkün· 
de Kori.zb' e zahir olae cı bey n dür. G<!IlCral Frıınco ile mUlikatı tn· 
odilmdctcdir. Milletin itrmadı gıltcrcyc karşı y~nı bir yarılım elde 

• · l tmck arzusunda olduğunu pek dlA 
Koriziş Ul §Bfnıi meziyetleri ve lfad edebilir. Muesollnl, ştıpheslz 
bilhaııısa umumi h y tında kendi- t1nhill hl\rp <>.snnsında Frunco'ya yap
sinin bariz v fanı teşkil etmiş o- tığı ynrdımın mUk fat almak U· 
lan yaratıcı ruhu sayesinde kuv· mldlndedır. CebelUttarık hnkkındııkl 

ı. l herhangi bır taaavwr lı;ln yardıma 
vct uu mu~tur. ihtiyacı olm sı mUmkUndUr. 

Ünivcraİi1c, nazırlığı zamanında lapan l Gazeteleri Seyahatten 
Korizts'in k<:ndiaıne gö.tcnni ol- yo B h etmiyor 
duğu müzahereti !hatırlatmakta ıadrld 12 ~A~.J - Reulcrln mu-
ve bu büyük milli mücııecscnin ha biri bıl~lrıyoı: 
milli mcaaitıinde her z man ken- BugUnktl lspıınyol gaz tcıcrı, o . 
disinin Y nıbuında mevKİ alac • neral Franco seynhati trııfında hlı; 
ğını temin etmektc<lir. bir 14arctte bulunmuyorlar v bu se· 

Ba vekil, Yunano.stanın her ta- yııhatt n bUyUk bir fey ı;ıkacağlna 
rafındaki yübek müe sclcrde.n d:ı.lr de ortada hiçbir nl met yoktur. 
z.iraat ve sair amele korpor&.şyon. tspnnyollann Ge.ncral Franconun 
!ardan mütemadiyen bu kabil müdcıbWrllğıne ve 1sUklAI azmine lU· 
tebrik mesajları nlmakt dır. mnUarı vardır. 

--o-

Tevkif at Devam Ediyor 
BUkrcş, 12 (A.A.) - SteJanl ajan· 

sındnıı: 

Dahnl v ziyel hakkındaki bir teb
liğde son 24 saat zarfında mernlck t 

dahlllnd ııUkfın hUkUm ırtlrm1lş oldu 
~ blldlrllmrktcdlr. 
BUkreşte 3 42 kt tm·ld edılm 

ve bunlardan 827 lcUJI BCrbt t br 
kılnı1'tır. Eyal ti rd 4 117 kı l 
klf edlln1lşUr. 
BUkrCŞ a.skert nmhkemcsl lkım 

kAnun eonund }!)ana brtlrnk etn i• 
olıın Uç klşlyl 5 IUI. 7 sene ağır h • 
meUere, 21 k~lyl 3 aydan 3 &<'n yf' 
kadar hapse mahkQm ctml tir. :i 
IJI 'tıf'rtıel etm 'il ı 



• 

6 

Milli Piyango 
Son ÇekiJi§in Talililm 

Milli f'i]ımgonun 7 ubat çddli
~iud6 lkrnıui~ P. kazan:ınlnr: 

Mılll Pıyangonun 7 Şubat çekili· 
:;ınde 10.000 Ilı alık büyük ikramıye
lerden bınncl kazananlardan 116383 
numaralı biletin bir parçası Sökede 
Nalbant Emin Çuha. ve bakkal Salp 
Beşlncidedir. Diğer parçası lzmirde 
Saman lskeselsinde 8 numarada ak· 
tar Şıı.rlo Seı·ittcdir. 

Yınc 10.000 liralık büyUk ikrami
yelerden bırinl kazanan 196.439 nu
maralı bılehn bir parçası Denizli 
Merkez hast ahanesi eczacısı Hasan 
EtkUlerde, dığer parçası Karabük 
demır ve çelik fabrikasında Halil 
Canlı ve 15 nrknd:ışmdadır. 

Dığer 10.000 liralık büyük ikrami
yeyı kazanan 240278 numaralı bilet 
Ankarada Hacıbayram Sayımtaş so
kağında Bayan Saadet Blrkandadır. 

5.000 lıralık ikramiye kazanan 
20762 numaralı bılctln bir parçası 
BUrhanlyede İnhisarlar odacısı Hü
seyin ile eşi Zehra Erkandadır. 

Diğer pal'çası Develi kazasında 

şoför Mustafadadır. 

5.000 liralık ıkrarniyelerden diğe

rınl kazanan 21499 numaralı biletin 
bır parçası Cebcllbcreket Aptalpmar 
koyünde Mehmet Özdemir ve Meh· 
met Çıfçldedır. Diğer parçası ise ls
tanbulda Ayaspaşada Mezarlık soka· 
ğında Susu Mehmet Toptand&dır. 

5.000 lıra kazanan 23946 numara
lı biletin bir parçası Eltlzığda Taşçı 
Artın örs ve şeriki Osmandadır. Di· 
ğer parçası Ankarada Yenituran 
mahallesinde Sayım sokakta Çubuk 
Belediye tahsildarı K!zım Aydın ve 
Mehmet Gilt'okandadır. 

5.000 lira ikramiye kazanan U799 
numaralı bıletin bir parçası Alazığ· 
da Belediye çöpçUsü İsman ve Hü· 
seyin ile Muşlu bakkal Alldedir. 

Diğer parçaSI Ankarada radyo 
teknisiyenl Salim Meryelidedir. 

2.000 hra kazanan H89 numarah 
bıletin bir parçası Erz:lncanda Na· 
zımda diğer parçası Haliç Fenerde 
Çelebi sokak Lfmıbo oğlu Andirya· 
dadır. 

2.000 lira kazanan 80576 numaralı 
blletin bır parçaBl 1stanbulda Kadı· 
köyünde Kuşdilinde Bayan Sabiha 
Görende, diğer parçası Ellizığda 

Hovadıs Hizarcı ve Hoşlu bakkal 
Mustafadadır. 

2.000 lira kazanan 224.866 numaraıl 
bilet Erzurumlu Muammerdedir. 

Talebelerin Sıhhi Muayeneleri 

Gelibolu (Vatan) - İikmek
tep çocukiarmın sdıhi muayene· 
leri yapıldı. Ha.ata olup ta mdkte. 
be gelmiycn çocukların da mua
yeneleri evlerinıde yapılmıştır. 
Bundan evıvel yapı1mış olan çi-
çek aşısı tutmayan çocukların a· 
~ıları yeniden yapılmıştır. Hüku
met dolctoru Celal Cansunar ta· 
rafından daimi muayeneler ya
pılmaktadır. Mekteplerin sıh'hat 
işleri nomlaldir. Kazamızda da 
sıhhat i~lcri büyük bir ihtimamla 
takip edilmekte, her hastalığa 
karşı vaktinden evvel tedbir a· 
lınmaktadır. 

-o-

Davet 

Türkiye San'at Mektepleri Mez.un
lan Cemiyeti Ba~kanlığından - 16/ 
2/ 941 tarihinde saat 10 da Eminönü 
Ha1kevinde umumi kongre ikınci de· 
fa olarak toplanacaktır. 

'O'yelennılzin gelmeleri rica olu· 
nur. 

----0-

Halkevinde Konferanslar ' 
Eminönü Halkevlnden: 1 - Tür

kiye Sanat Mektepleri Mezunlan 
Cemiyetinin tertip ettiği konferans
lardan birincisi 14/ 2/ 941 cuma gtinU 
(18.30) da Lokmanheklm tarafından 

verilecektir. Mevzuu (Kış mevsimın
de hastalıklar niçin çoğalıyor? Bu 
nasfulıklara karşı yapılacak sıhhi 
tedbirler) dir. 

2 - 17/Şı.ibat/1941 Pazartesi gü

nü saat (18) de Üniversite profesör
lerinden Sadrettin Ce!Al ta.rafından 

(Halk ve Terbiye) mevzuunda bır 

konferans verilecektir. Her iki kon
feransa giriş serbesttir. 

1 

Sterlin 
Dolar 

BORSA 1 
12 ŞUBA'l . U .. , 

tsvtçre Frac. 
Drahmi 

5.2( 
132.20 

29.9840 
e.9975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.005 

Leva 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
hweç Kronu 

'f;Ahalll'M~ 

Merkez Bankası P"-Şin 109.-

,_ Dr. İIIS~N SAMt ' 

GONOKOK AŞISI 
Be~kluğu ve ihtilAtıanna 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Dı' arıyolu Sultanahmet türbesi 
No. 113 

BURSA DOKUMACILIK ve TRİKOTAJ 

Türk Anonim Şirketi 

"iPEKiŞ,, 
IDABB MECLiSiNDE•: 

Fevkalade Toplantı Davetnamesi 
Şirketimize zam ve ilha k edilmiş bulunan eski Ankara Men· 

sucat Fabrikası Türk Anonım Şlrketi cl"O.SİŞ• hissedarlar he)'eti 

umumiyesl 28 Şubat 1941 t arihine rnfisadıf Cuma gtlnü saat 11 de 

Ankara'da Tllrklye tş Bankası bınasında fevkala de olarak içtima 

edeceğinden mezkQr g Un ve saatte sayın hissedarların içtima ma· 

hallinde hazır bulunmaları r ica olunur. 

110ZABEBAT BUZNAMISI 
28/ 1211940 tarihinde sureti fevkallidede ln' lkad eden Ankara 

Mensucat I<'nbrikası Türk Anonim Şirketi cYCN115» hissedarlar 

umumi heyeti tarafından, Ankara Mensucat 1''abrikası Töı·k Ano

nim Şirketi o«YOSİ~» ın Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk 

Anonim Şirketi tıİPEKİ\;» e zam ve ilhakı suretllc birl~mesi hak· 

kında verilen kararın şekli tatbiki ve intacı hususunda müzakere

de ~tunrnak ve kal'ar vermek. 

İdare ~leclisl 

Tlrldye CamharlyeU 

Ziraat Bankası 
Kurutuş tarilti: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk lirası. 

!?ube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevı banka rnuamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında. kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plt.na. göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.ett liralık .f,OOO Ura il 100 adet 50 liralık 5,888 Ura 
' • 5to » 2,000 'O 

' • 250 » l,900 » ızo » ' 0 • ,.... • 

40 » 110 • f.000 » 1 160 J) 20 » 3,!80 -

DtK..K.AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşa
ğı dü\lmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

&ar'alar seaede 4 defa, 1 eylitl, 1 birlndkanıın, J mart ve 
t haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~----------------------·' 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

T. Bedeli Teminat 
Lira Li Kr. 

mia ve Saat 

3500 Kilo Ytin fanllc ipliği 10920 819 00 15/ 2/ 41 Cumartesi ll de 
500 Adet Battaniye 3600 540 00 15/ 2/ 41 Cumartesi 11.30 da 

1 - Yukanda yazlı yUn fanel! ipliği ile battaniyenin hizalarında 
gôeterilen gün ve saatlerde pazarlıkla ckslltmelerl yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve eksiltmeye işti· 
rak edeceklerin de belli gün ve sa.a.tte hlzalannda gösterilen teminat 
makbuz veya banka mektuplarile 2490 sayılı kanunun istediği vesika· 
larla birlikte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatıan. (999) 

* ı _ Tahmin edilen bedeli 2816 lira olan on altı kalemde ceman 35,000 
kllo muhtelif cins yaş sebzenin 19 şubat 94.1 çarşamba günü saat 
H te ıM,;lk eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ İlk teminatı 211 lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon

dan almabillr. 
3 - tsteklilerln belli gün ve saatte Kasrmpaşada bulunan komisyona 

rırib'aCa&tlan, (727) 

* ı - Tahmin edilen bedeli <18.00> lira olan «5000> metre kaputluk 
kumaşın 15/Şubat/941 cumartesi günU sant 12 de pazarlıkla eksilt· 

mesi yapılacaktır. 
2 - llk teminatı cHlO• lira olup şartnamesi her gün mesai saat

leri dahilinde komisyondan alınabilir. 
3 - 1steklllerln 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte 

be111 gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda hazır bulun-

maları. c998> 

Askeri Fabrikalar Satma:ma Komisyonu lllnları 
Muhammen bedeıt (5600} lira olan 7000 Kg. haşarat öldUrlicU ma

ji (:5/3/1941) Çarşamba gilnü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar 
blnaSt dahilindeki komisyon tarafın<lan kapalı zarf usulıle saun alı

l'MilıC&k tı r. 
Bu işe girmek isteyenlerin (426) liralık muvakkat teminat kanu

nun tayin ettiği vesıkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gUn 
saat '14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lfizınıdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 

tadtr. (1058) 

ltrlfat Mltebl1111 

Ortak Arıyor 
Sıul kimyagerllkte ~ütehas

sıs, sa.hun ve ıtriyat imalAtın

d:ı ot.u:ı: sene tecrübeli işler 

yapmıt bir ecnebi kimyager 
sermaye sahibi bir ortakla iş 
yapmak istiyor. İstiyenlere bu 
hususta ders de verebllir. Ga-

latacla Ankara otelinde 

YAT&ll ....... 
u,AN 1'1:Y ilLAIU Kurwp 

z » 
s > 
• » 
IS » 
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Stanlslaw , • '-------------~ 

VATAN 

j lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonundan 1 

Askeri ihtiyaç için 18/2/Ml gQnil sa.t H de puaritkia 25 ton 
sadeyağı satın almacaktır. Şartnamesi her gftn komtsyonda gör(ilebi· 
li:r. İsteklilerin belli gün ve saatte F'mdtkbd& Komutanlık satm alma 
komll\,Vonuna gelmeleri Mohaımnea bedeH 40500 lir.a olnp kat1 temi· 
natı 6075 tiradır. d621> 

* l\ftit&thidl nam ,oo beea.bma 30 ton INlıbun 22/ 2/Ml güniıl saat 11 
de ~rllkla satın almacaktrr. Şartnamesi her gt1n komisyonda görtl• 
lebilir. İsteklilerin belli' gün ve saatte tekli! edecekleri fiyata göre 
yüzde on beş teminat akçeleri ile birlikte Fmdr.klıda Komutanlık satın 
alma komisyonuna gelrneleı'i. «1076> 

* Asker! ihtiyaç için aşağ?da cins ,.e miktarJan yazılı i.aşo maddeleri 
17.2.94.1 gUnü hlzarlanna yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gUn ve 
saatlerde Fındıklıda komutanlık satm alma komisyonuna ~elmelerf. 

Cillsi ~IJ<tarı 

Kilo 

Yoğurt 8-000 
Süt 8000 
Koyun eti 10000 

MuJııanuncıt ile. Kat'i Te. 
Lira llrl· Lira Kr. 

2720.00 
1600.00 
6500.00 

* 

408.00 
240.00 
975.00 

(1019) 
Pazarlık S. 
~* D. 

10 30 
11 
l5 

Taşkışlanm mutfak ocakları pazarlıkla 1-4/ 2/941 gilnii saat 11 de 
tamir ettirilmek üzere isteklisine verilecektir. Keşif bedeli 986 lira 66 
kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel· 
11 gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık aatm alma komisyonuna t. ~· 
meleri. (1051) 

* Merkez korputanlığl binası dahilindeki ceza evt blnasmm tamiri 
24.2.941 günü snat 11 de açık eklliltme ile ihale edilecektir. Keşif bedeli 
5439 lira 75 kuruş olup ilk teminatı 407 lira 98 kuruştur. Şartnamesı her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli giln ve saatte kanuni ve
sikalan ile birlikte Fındıklıda komutanlık sat:ıı alma komisyonuna gel· 
meleri, (924) 

* Askeri ihtiyaç için 14/2/941 gtinü aşağıda cinsleri iösterilen ip 
ve sicimler hizalarında gösterilen sa.atlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gUn komisyonda görWebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatlerde Fmdıklıdıo omutanıık satın alma Jtomlsyonuna gelmeleri. 

Cinai 
ı santimlik ip 
2milimetrelik 
İngiliz sicimi 
ı santimlik ip 
2 milimetrelik 
lngilız aiciml 

•891> 
Miktarı Kat'l teminatı Pazarlık Sa. 
2~8 liralık 308 70 10 

3087 
800 

1200 

* 

> 
> 

463 05 
120 

180 

10 
10 30 

10 30 

Askeri ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem ~ 
maddeleri 19.2.941 günü hlzalannda yazılı saatleide pazarlıkla aatm a
lınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görWebilir. lsteklilerin 
belli gün ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna 
gelmeleri. <1020) 
Cinsi ~lktan Muhammen Be. KAt'i"'l'e.. 

Kllo. 

Kuru UzUm 20'000 
Pirinç 30.000 

Lira K11. Llra Kr. 

6SO.OO 
12000.00 

1020.00 
1800.00 

Pazarlık 8. 
Saat D. 

10 
11 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 

49 No. lu ilan 
Ellerinde muhtelif eb'atta lif ve çelik tel halat bulunan toptancı 

ve perakendeci tUccarla hllkml ve hakiki şahralann bunlann cinslnl 
mlkda.rını gösteren birer beyannameyi 17/ 2/ 941 pazartesi akşamına 

kadar Sirkeci 4 llncU Vakıf han 4 üncU katta 8 No. da fiyat mürakabe 
bürosuna getirip vermeleri 29 No. lu millf korunma kararnamesınin 
6 ncı maddesinin verdiği sallı.hiyete istinaden ilan olunur. cl056> 

ŞEHiR TİYATROSU TEMSiLLERi 
TEPEBAŞINDA a İSTİKLAL CADDESİNDE 

DBAM KIS!\f ' KOMEDi JUSMI 
Akfllm 20,30 da BU AKŞAM 

EIDL1AGALOTI'l Saat 20,30 da 
Sea Hafta ~::t ODALA.a 

l:ier gün &ifede çocuk .,ıınsilleri için bilet ver''ir, 

\ I 

' -
,,, 

,ı' 

Vaktile Velosipetin meydana geli-ilmesl fevkallcH 
bir icad telAkkı ed ılmi şti. 
Bugün vesaiti nakllye har 1ku1 ide bir inkişafa 
mazhar olmuştur. 
Bu inkişaf tenvirat hususundıı dahi varittir. 
hk EOISON elektrik ampullarından beri kıymetn 
gaz ile doldurulmuş yeni TUNGSRAM • KRİPTO~ 
lambalarının icadile bu vadideki inkişaf buy!.ik bif 
terakki arzetmlşlir. 
Bu ampullar bembeyaz b ir ziya verif ve aynı t• 
kattaki sair lambalara nısbeten çok daha u elek• 
trik cereyanı sarfedcrler. 

~~BURLA=- =-~-
s f I< ;.\ D E R LE J~ 

••tanbul - Ank•t• - iımı~ 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürl:.iğünd 
Gümrüklerdeki Sahipsiz ve Ka 

Eşya Satı~ıyor 
Sirkecide Reşadiye caddesi halı antreposu dahfiindekl 

dilrlügil ilAn tahtasında ve İstanbul Belediyesi mezat salon! 
Kuruçeşme antreposundaki lifin tahtalarında asılı listelerde ın ~ 

yazılı muhteliftilcins eşya 17, ıs. 19, 20, 21, 24 ve 26/ 2/941 gOfl I 
Satış MüdUrlUğti müzayede salonunda satı~ komisyonu tarafındsJI 
13 buçukta CUmrUk kanununun lMO sa.yılı kanunla değiştirilen fS 
cU maddesi mucibince açık arttırma usulile satışı yapılacal' 
olunur. Telefon: 23219 (1077) 

Sülbi n NC'1'iyat MUdllril: AHMET EHL"i 

BuıJdıtı Yer: VATAN MATBAASI 

CDmhuriyet Merkez Bankası 
8 ŞUBAT 1941 VAZIYET/ 

AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot. 
Ufaklık. 

Dahildeki Muhabiri•: 

TUrk Lir&Bı • 

Hariçteki Muhabirler: 

i2603.019 

• • • 

,. . . . 
Altın: Safi kilogram 5010756 
Altına ta.hvlli kahil serbeet dlivl:!er 

Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • 

Huiae Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 

Kanunun 6·8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdam: 
Ticar1 senetler • • • • 

Ulaam n Tahvilit Ciıırd .. : 
(Deruhte edilen evrakı nakdi· 

A _ (yenin kaJ"Şllığı esham ve tah· 

(vilAt (itıbar1 kıymeUe). 

8 _ SerbeSt estıam ve t&bvil&t • 

Anmlu': 
Altın ve dövts -.erine av&1111 ' • 
'l'abYilAt ttzertne ava.na • 
sastneye tuııa va.deli &vana • • 

aumeye 3850 No. lu Kanuna göre 

açılan altm ~ aYanS • • 

~ 

102.121.954,21 
7.3-03.640,-
2.515.321,91 

263.210,97 

7.048.029,54 

lJra 

ıp.940.916,12 

263.210,97 

32.6-05.399,41 39.653.428,95 

158. 7 48.563,-

20.149.137,- 138.509.426,-

252.624.094, 71 

45.831.416,93 

7.926.606,54 

8.963,74 
7.808.722,-

-.-
114.584.926,75 

2SZ.62M94, 71 

53.758.023,47 

122.402.612,49 

Hiaaedar• = ........................................ - •••••• 
4.500.000.-
9.967 .746,71 

1------n Mıah.telif: .................................................. •••••• •• 

783.709.45U2 

PAS J F Ura 

Sern.1e: ••••••••••••••••••••••••••• ...................... . 
İhtiyat Akçesi: 

Adi ve tevkalt.de • 
Husu.at • 

• • 

T eda'riildeki Banknotlar: 

• 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci mac':delerine tevfl· 
kan hazine tarafından vtUd tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye baki· 
yeei. 

Karfılığı tanıamen altın olarak 
ilt.veten tedavUJe vazedilen • 

Reeakont mukabili ilAveten tedavüle 
vazedilen. 

6.188.666.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

20.149.137.-

138.599.426.-

17 .000.000.-

2t9.oeo.ooo.-
Hazineye yapılan altın ~ılıklı &• 

vans mukabili 3002 No. lı kanun mu
cibince illveten tedavUle vazedilen U.000.000.- ~8 

Mrnlaat: 

Türk Lira.<;ı • 
Altın: Safi klg. 876.800.-

SNI Ne. ıw kaaaua gere bazl11eye 
açı.laD avaas nnıkabill te,·dl olunan 

altınlar: 

Safi Kilg. 55.541.930.-

Döm Tubbüclab: 
Altma ta.hvın kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirlng 
bakiyeleri 

72.048.874,47 
1.233.302,56 

78.124.167.90 

27.169.496,36 

Mal.telif : ........................... - ...................... . 

ı Tem1D112 1938 tarihinden ih'baren~ 
1.k.oato badeli %4 Altın izeriDe nw % 3 

7S 


