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gaye ve idealde 

1 

Beraberliğimiz 
Yaıan: Ahmet Emin '.'ALMAN 

~ ran'ko'nun Romaya git-

mesi. orada B. Mussol~-1 
tıtdcn b~a Papayı' da görmesı, 
~nlba,ıan ISU'!h ve anütareke 
IÖ:z.lcrini ortaya attı. . 
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SABAH GAZETESi 

1 ASKERLiK BAHiSLERi 1 

Alman yanın 
Zayıf 
Tarafı 

Düşman iken Kurduğumuz 
Bir Dostluk 

Yazan: bmet Emin Yalman 
Bugün 3 üncü sayfama.da 

Yıl: 1- Sayı: 175 

Günün tıaberlcri arasında' 
hu Yeni sözler üzerinde de ıkıea; 
ca <luru!:ması ıtabndir. cf'a~a 
bınılar<lan. bir netice çıkacagını 
P.an:rna • pek mewimsiz lbir ~ey 
olur. 

,,_.-... • • ..., , .. .J/f ~ ~ 4• ... • M .. 

F-1.'!~c.o- ~w .!b"u"yük~ rol 0~yan Yunan topç\UU mesafe 

Büytlk bir .A vnıpa haritası üzerin· 
de Alıruınyanın zorla veya gönW rı· 
&aaUe işgal cWği sahaları ve arlık 
tak ttcn dllşmüş bulunan ortuı1'ı 

1 talyanın arazisini lıır çtz.gl ile çevi • 
rirsenl.z, Alnuuıyanın bu Jutanın üç
te ikisini cmrı altında tuttuğunu ı;ö
rttrsllnUz. VakıA bu hal, bir tara.ftıın 
bu yerlerdeki kaynaJdıır.ı. sahip ol
ması bakımınd::ı.n Almanya için bü· 
yilk bir faydadır. Z.'akat dığcr taraf· 
tan da btlttln bu yerlerin ıçcrlyc ve 
d~ya karşı polıırli#f vazifesini de 
üzerine yllkledi~i için .Almanyruıın 

hali hiç de gıpta edilecek b!r muznf· 
ter vazıyeU değildir. 

Sulh Jç.in üç ihtimal ~r: bir 
1 - Kara beli JCklmde 1 

llıihve.r csullıu». 
2 - Uz.laıma sulhu. 
3 - Dünya yüziinde devam· 

b emniyet ve asayiş kuracak 

pr~~~:;~t, ~endi es:ed~t 

ileri harekatta, . d' 
tayın e ıyor 

-----ı Tepedelende 
Çevirme 
Hareketi 

. . . . 
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lar2';cia lbir yenı nızamı lbır . 
rnallSa ikf taksitte gor9Ckleştır• 
-. w • ~ı..__ •• ı··k lbir uzlnşıma ... ege ve uııgun u rd 
11uchu yapmağa dünden hazı . .'r. 
B. Hitlcr, ln.gihCTeyc d b~. f ur~ 

Manastır, 13 (A.A.) - Reu
ter ajansının Arnavutluk hudu
dundaki hususi muhabiri bildiri· 
)"Or: 

1 

Yunnnlılarm Tepedelcn. civa. 
rındıı bir çevirme harcketı yap
mn'ktn otdırklan lbildirilmcktedir. 

(Dmıunı Sn. 5, sn. ı de) XX Alın nyanm bugün müd fa sına katlanmak mecbu.--iyetinde bulun ctugu hudutJar h ntada çizgi ı!t> 
gö&tcrildiği üzere bini rcc kilometreye varmaktadır 

h'lanhğı o!.mıad~nı, · ng ız er. 
daima el uzattığını, fakat ~u ed; 
havada 'kaldığını vakit vakıt t • ,... . . 
... etm~Ur. iki . bir 
Almanııar, elde eU en 

takım menfaatlerin üstüne oht.ur· 
f 1 . . ıce az· 

rnağı, bu men aat en '>: hn· 
nıct.m w. il riai içm yeniden 

egı, e dakikası 
zırıanmşyı bir gatıet . 
koll _ı_' ana hedeflerine i'krn· 

ayan= - lb ister· 
ci takait.te va":?ııgı e . ett~ikrar 
ıcr lngiı.tere böyle ıbır . 

ki. .. ..Jabilseydı har-

1 

Yo uğunu ıgoze - . . • 
be ni iunezdi. Gırdikten son 

ç g 1d - zaman B. 
ra. da ıbaş eı'kı ıgı. k hir FRAN o 
Hitler'in uzaUığı clı tutara ( 
uı.l~a esası arardı. f 1 

-L tik de a o a• 
lngııtere. taruıte ~ile 

ra'k emn~eti ıkurmak P: .. • 
L 1 ıbuJumıyor. ~ugun 
nnrhe . tmn O . 1 c'k ne3ille· 
kü Jngııız neıılı. ge cc . d ..• 
. emniy.eti ve rahatı ıçın o 

rın ~-...ı Bu vınıda bır harp 
vuşrıaa::ıuır. .,- . 
hedefini kawam ı, bcntmj:J:C• 
si ve bunun. içın hudutsuz ~-

a.b 1 cdcbıtmCISl, lngııız: 
karlik u bü-.::.ı.. bl)- ol-
rni.Heti hesabına ~-- ·· ·· 
(lllnİciK eeeridir. Dünya !YUkZ\lnı-

__ı__ ,llk .tchhKıesj ıkal ma· 
den zor.LJ<J>l . k 1 ını kı· 
d ı...-1ız anılletı ı ıc -

ı:ıt.ça aı1.1S·• B a azım 
nma koy.mayaca tır. un 

'Ve iman etmı~tir. bedef!erin-
lngiıterenın . lha~ h.crkesten 

de.ki bu eıımı.mıyetı :ı_ d k 
.. nd .. k ve xavra ı . 

evvel ttiz go u . et ;steyen 
Sür..,,.l"ı 6uıh ve eımnı.Y b. 

"""' . ıb edetıcr ı· 
bir millet &ıfatıle u .tıd. En tü· 
tın tabıi heıdeilernnıw 1

' d in· 
çük tbir tereddüt. ~u7~1:n de· 
giıteren:in müt.tefikı 6 ~ . Idık. 

n.d yerunızı a 
lllokraaı sah 8: eledi ki: c:Ne 

lJığer taraf lbıze ? Bita· 
diye o ıtarafı ıtutuyo~nlz yürür· 
taf ıkalırsanız. veya ıbızım e .... 

nu venrı .... 
~ SlZC şunu ve .§U. - ··nmü· 
4ten ıbızttn ~vetrmı:zı go bi 
~r musunuz? lngııtere, har 
kaYıbc:tmeğe mahkUındur.> 

B12:iın cevabımız. şu oldu: ıtanı 
. .«liuim euı'h, emnıyıet :e yo'k.
~likıfuaen oa~ a ı5toegı.m .. -· de 
lUı, u,. hedefın düeya yuzun · h o... - . ttıınln . :~ca ıçın gerçeklC§lTlesını ayeye 
•Çın 1ngııtere ile ve aynı g b 
...; ' etle e• "0ğru gtden her anemı~ • · 

·· cegınl "at>erız. Harbin uzun 6UJ'e 
bıuneKıc beraber nctıcede lngttte.. 

ınsan· lcnın zatcrc varacagına ~etme 
lgın bU de.ta haKl'Kı tıUıh .. e 

ka v~'lacağına sarsılmaz bir gu.v -

llun12: vardır.> .. )edik? 
Lı bu aözıeri ne zaman ısoY 

Dönüşte Patenle 

Görüştü 
Vichy 13 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: ~ 
1 doru; l o • 

1 F~nco bu sabnh cenup nera ·~ 
11 
.• 

Fr nsa'Slndoki Montpe ıer e .°!u· 
lat ederek Mareşal Petaın le 

vasa •. .. Is 
örüşmü~tür. Bu goruşmeye • 

!an.ya Hariciye Nazırı B.. Se~ran~ 
Suner ve Jspanıyanm Vı~y d~fı 
b -- ük elçisi B. Lequerıca ı e 

uy . • dk' b'·yük· el· Franeanın Madrıt t ı ~ . 
. . B Pieıtri :..tir.ak etmı.şlerdır. 

çısı . ..,,. 1 F 
M 1 Pctain Genera . ran· are§Q . . 

oo şerefine bir öğle ~·afctib ve~
·.-· Belediyede venlcn u zı· 

mı. .... u. · · B S ner f f iki devlet re· ının · u 
ya eAmı . 1 Darlan hazır oldukları ve ım . . . 
h ide yapaca:ıdan bir ftkır teatısı 

a - _ __.ı •• 
ta'kip edeçcr.lır. 

Yoksa Mese e 
s·zert mi? 

konun bu seyahati hal<-
c:Fr.a~. çok tahminler ileri sU

kınd~. 1.~ Fakat bütlin bu 
rülıııuştur •. k. nokta üzerinde 
tahminler ı 1 

toplanıruştı~: t sulh teşebbi.isile 
cBu sebn .atirak ile alakadar

veya ~ar ~ ış'nle sulh yapacak
dı r. Kını kımı ile lngiltere ve 
tır. AJnıanyada bir sulh yapıl
ltaly& - arası7 oktur. Buna ne 
ma~ı tmkfin de Almanya r~.zı
lngıltere. ne Fransa ile ınun
dır. ltalyanın mas• ihtimali yok
ferit sulh Y.1t 1 a ile Almanya 
tur. Çiinku •. a Y 6 su. s te) -r 

(De\"aını. a. • 

Klisura unıntakruıınıda .ddctli 
muharebeler yaparak ilerliyen 
Yunanlılar şehrin 3 kilometre ya. 
kınlarına kadar gelmişlerdir. Tc
pedclenden Pogradeıt'~ kad~r b~
tün cephe boyunca ııddetlı hır 

1 

topçu faaliyeti devam etmektedir. 
ôununla beraber Pıogradet civarı 

1 ile Şkumbi ve Develi ,,. dilcrinde 
ciddi bir muh re.be devıım etme· 
mi§tir. 

• 
mı Ünivers·temiz y· 

Ye i Profesör Kazan 1 

Maarif Vekaletince Profesörlük Salahiyetleri Tasdik 
Edi en Doçentlerden 16 sı Tıb, 

3 Ü Edebiyat, 2 si İktısat Fakültesindendirler 
hal; nların hava faaliyeti &İt· 

tikçe artmaktndır. ltalyanlıır Yu· 
nan g-eri mevzilerine ve bilh ssa 

Florina<lnn Goriceye giden yol Ankara, 13 (A.A.) - Ma.ıır:f 1 Erci, Pataloji'k An to;ni doçenti ı çenti Dr. Ekrem Behçet Tezel, 
boyunca bütün münakale hatla· Vekili tarafından İstanbul Üıni· Dr. Besim Tuıhan, Radyoloji do-1 Çocuk cerrahisi ve orto.ped.i do
nna hava hücumları yapını landır. versitesinin muhtelif fakültelerine çenti Dr. Tevfik Berkman, Deri çonti Dr. Münir Afımet Sar.py:e· 

Mukabil Taamızlann Hepsi mensup 22 do91=ntin profesörlük ve Frengi doçenti Dr. ~vat Ke- ner, R dyoloji doçenti Dr. Muh-
Pü ürtüldü lahiy.etleri tasdik ve kendilerine rim lncodayı, ikinci iç ha:ıtalıldan terem Gökmen, Farmak'<>dinnmi 

Manaştır, 13 (A.A.) - Rcu· profesör Ull'Vanı t-evcih olun~- doçenti Or. Arif ismet Çetingil, v.e tıednv~ ıld"nıği doçenti Dr. Na'bi 
•er ajansının Arnavutluk budu· tur. ikinci iç hastalıkları doçenti Dr. Kaatarlak, lım\Ci ıç hastalıkları 
Ju i m '.i -zıy r: ProtC90f' sa~ ty t ve unv nını l.:*rem Şcrıf Ji:Gcli, Adi Tıp do· /doçenti Or. Muz ffcr Şevki Yc

Salı günu Jtal,,anlar yıne neti· ihraz etmiş olan doç.en.tkr (!Unl r. çentı Dr. Hikmet Yalgın, Bmnci ner, HıJzycn doçenti Dr. Zeki Ya. 
cesiz kalan mukabil rruzlaroa dır: Şiri.ırjj doçenti Dr. Fahri Erci. ı hm, O h talı.kJarı ve amcliye-
bulunmuşlardır. Tıp fakültesi doçontlcrinden Çocuk ha talıkları ve bakımı do· len doçentı Dr. Sua.t j ait Gur-

Pogrndet'.in vim linde dün k Y Anatomi doçenti Dr. Zeki Zeren, çenti Dr. Şev.ket Salih Sosyal, kan. 
bcttikleri se .. 'lkulceys ınokuılnrını Jkinci Şirıirji doçenti Dr. Şinasi Kul k ve burun hastalıkları do· ı Eıdebiy t fa.kült~i doçentlerin. 
geri nlmağa tcşd:~büs etm~ler fa. ==========~;;;;..;;:==============den Tarih doçenti Mükrimin Ha
k.at p j~rtülmıi;.<ı'len(:r. O&tra· f \ lil Ymnnç, Türk tefd..*ür tarihi 

vitza dağlarında da İta)y.anların 1 Maltepede Modern Bı·r 1 ckıçeDti 1 !ilmi Zızya Ülken. Metin-yaptıkları mukabil ta.uruzlar tar. kr erlu doç.enıJ Ali Nıhat Tarlan . 
dcdilmiştir. 1k.tısat fElküll'Cai doçentlerinden 

l.tal,yanlar. Klisur.a ile Tc;pede· nı .A • ş h . K l k ~loji ve Sosyal siyaset do-
kn arasında fn>L::lıı. beraber biı Cı Qj e rz UrU QCQ 9Cnti Ziy ettin Fahri Fmdıl.""<>ğlu. 
muke!bil taarruza siri...nişleree de Jktı t larihi ve iktısadi coğrafya 
durdurulmuslardır. Yunanlıl~r tak 700 Dönünı Arazi üzerinde Bu Sene doçenti ~er Lutfi Barkan. 1 
riben beş kilometre daha ılcrle- ı 
m$erdir. 2i0 Ev, Klüp, Gazino Yapılacak 

<~·ıu-.u: Sa. 
6

• · 
2 

de) x Çocuk Du·· şu·· rten Ankara Bahçeli Evler koopcro. tn'Odern plaj ri olacaktır. Ara. 

tifi. lstaobul<ia Maltepede ~ni I %.İ meym1 olduğu iç.İn bütün evler B ,· r Doktor 
bir kooperatif teşebbüsüne aul: manzamdan iatif~e cdobilocck-y u g os la V m ır. Bu t~n b ınıı ·ı !erdir. Orta:.kl nn toplu bir halde 

. Berlin lbüyiik elçisi &y Hamdi 1 İ3tif delen içi" klüp, gazino, tenİş Tevkif Ed ,·ıd ,· 
k

• • gcçm~ bu!Wluyıor. ve diğer şpor yerleri gibi lc.6° 

Ba Şve 1 Kooperatif §imdiden yedi yüz yııpılac ·tır. 
dönüm arazi &atın alm~tır. Orn· I Bu yudıklanmız.dan hevesle· 

• • larda te~ başına evler yapmıığa neıek o-rtak yazılmak fikrine düş-Be rl ine G ıffı 1 imkln oımadı_~· için ~r~inııı. kıy· meyiniz. Or.takların listesi tamam
ı meti dü~dındur. Yedı yuz donum lanmı~ ve kapanmıştır. 

. 23 (A.A.) _ D. N. 1 dört bin liraya .. al!nmıştır . .ı~aata B.u t~ sayesinde 0 civ r-
Belgrat, eki • B S et. I ·rlandt ~Ul yllzele beş faızlc k • d k1 arazının kıymet kazanması 

B.: yu= BAJ'i.ariı. · ~a- f:i par bufonmu~ur. Buraya ns· bdd~nebiür. Ankara B ilçeli Ev_ 
kov~ Markoviç ve A=y&nın fııl.ı. yoldan ba.,...layarak yol ~apıl· ler kooperatifinin bulunduğu arn. 
;:"~ büyük elçisi olduğu bal- m s:, elckt:ik. havaga.z.ı, te·ı°~n zi mctr~i yüz paradan ahnrnış-

lma biikCnnetin' daveti tesisatı kurulması ~ın edı mıf- hr. Buooiin '·------tif;,.. elinde 
de, A n •. h • ~--''- • ı tı·r Bu sene in.,,cıaata b sUu-ıaeıık- .. - ~ ... 
üzerine buKUD USUSI uaJ9IC .rw· • kolan 160 dönüm kadar arazinin 
manyaya hareket etnııiftiı. br,Yeni Malt~e, Türk.iycnin en metresi ilci buçuk liraya çık~ır. 

Yazısı Adliye 
Sütunum11zda 

Tunada 
Hazırlık 

Seyyar Köprüler 
Kurulnııqa Müheyya 

Bulgar Gazeteleri 
İngiltereye Çalıyor 

«Batı Akdeniz.inden Do
ğ.u Ak.cfenizine gelince: lngı
liz kaynaklarının haber ver
diğine göre, Romanyanın 

Tuna boyunda hazırlıklar 
yapı\ınaktadır. Seyy r köp
ni r, kurulınıya hazır bek
lemektedir. H vas ajanıJı, 
Yergök ve Köstetıce sivıl 
halkının tahliye edileccgını 
bildirmektedir. 

«Bulgar gazete! rinin yn
zıtarı, lngiltereye tariz ma
hiyetindedir. BUti.in bunlar, 
lnglltercnin Bulgaristana 
karşı hiçbir vnkrt sempııti 
göstermediğini yaz.makta
dırlar. 

«Bir Bulgar gazetesi, ln
gilterenin Bulgnristanı har
be sürüklemek istedigini 
söyliyecck kadar ileri git
miştir. 

cAlman gazetelerinin neş
riyatı gösteriyor ki Alman
lar, Bulgaristnnı bir mütte
fik telakki ediyorlar ... » 

«Sovyot radyo gazeteleri 
ise bu meseleden hflln bnh
setmcmek tedirler.~ 

- Radyo Cazetesi -

rıcr feY ln@'ılterc içm kapir.a~a A R p 
~öruntırxen ... Fa:kat eonra.kı h~- H 
Uıacıer hep ıtahmı.derıınızi ıte~ıt 

~ttı. liugun. ınsıııerenın ~fr!:; Balkanlara 
... 8 1 1 1 Amerikada 

1 ~akaraian Bir Bepertal 81' 1 . . 

' Türkiyenin Yardım Pro1esı 
c A.kaenıule ha1KımıtYetı k . 

Cc!ıı t an as erı 1ı: rnı~ bu.ıunuyor. na y Ed 
İst~-rı:ıı Yı'Kıımıştır. Y~nr.n~~~~ s• ayet erse 

~•at ıtçın doviı~n bır mı. 11 
~rbaı • nc1 yapabııece· ya ya 
~~ o~y~~u;ur •. Am.=~: ı SovyetlerAlman .. 
v tıtnl§. emmy-et ideaııne 1 Vecibelerını 
Q~~ııe aanımıştır. )kanlara Karşı k 

Ya Vrııpa yanıgmıntP Ba esi "I mı Sayaca 
b Yıınıax. ıstıctadını gölflerm ·• Mu ga Huklı· 
ij~7 tçın inç ıbır §CY c:ıcgot;°ı::: Belgrat, 13 (A..A.)niaki hfıdi· 
'ab e bır ihtnnali çokıta b -tün et erkanı Bulgarısta . t ınuha· 

a k ,,..... • içın u m ''- d ketumıye 
tecıb· o.,;ugumuz .. aldık. seler hak11.ın ~ Çö- il'in nut· 
Ua ırıerunızı ona gore ukte· faza etmelctodır. B. ~ kısmın 
~~.~a uyanığız, daima d .~:yanın kundaki ~alk.an!akra da~ıt müsaade 
"- en~ımız ıçın ve u . -ne şundrye a 
-.. •ntyct • . . · n üzerı· neştı . 
ltı~ ı _Ve seıametı ıçı . rna· edilmemiştır. . . hfilleri Sov
rıll4 c atdıgnnıı. mesu1ı.yeuerın b Yugoslav sayası m~ r·· erki· 
larıını da~ına mudrıkız,}\ncak ·ı~n etler Haric.iye K-0rı;ısT : !kon· 
tı~~ leahını en faydalı bir§~ . ~ Y dan O. SobolefB l u istanda 
bh.ı Yerine getirebilecegmıızı nf ın nsına gide11ken ul gar_ı_ta ve 
"'Q~n · · L· •-d· d-.... ez. era ·•· ·hatır abnlll" . Lı. lYı 11.nnse ta"' ır e ...,.. kkuf ettıgını h. etinı 
rtiQ· l . . . k yakın· teva . esrarlı ma ıy 

darı ıac erın eyrını 90 d b seyahatın d. B Sobo· 
bırııta.lctp cttığimız, azımli ':ıe·tev; ;barüı ettirm~ktSoı~etl~r Birli· 
~ 'buıunıaugu.muz ve hı gı . 1 t . Kral Borıse .. k ·ı bir j 
cli/~c Ue harckıet eLtığirnız ıçın· ~1: Bulgaristanı6,~~~: ~ ** 
"a~· .t~l~ ve ıheyccana kar§! her gın ~: Sa-

lt ~ li§IUyJZ. 

İlk Çocuk Klübü Tasvip Olundu 

1 

V&§ing&ıon, 13 (A.A.) - A-
__J Ah t E . y ALMAN - yan Hariciye enOiimeni, kmlama -, yazan : me mın ve ödünç verme kanunu projesi· 

ni ııdü:r. re,y.c kal'fl 15 reyle tuvip 

An karada Bahçeli Evler C'trniftir. Kanun projeai şimdi ,. 
yaııı hey$ umumiyesin.c gelecek· 
tir. 

K t ı• f İ Atyan Hariciye encümeni. ni· 
0 0 p e 1 a bai ıta&viplen cvvd, projenin A-

Ankarada Bahçeli Evler Kooperatifi çocukları 
,. l'kten kurtarmak ve apartımanın öldürdüğü 
avare ı _t • • h ~ bi 
eski mahalle tesanüdünü diriJtmttf' IS'" tz r 
adım atmıştır. 
Bunun hikayesini bir reportaj serisi halinde neş-
rediyoruz. 

iLK YAZI YARI NKI SAYIMIZDA 

merika Blrl• d-evlctleri kuvvet. 
!er.ini gaı:p yar.rm küz.esindc.n ha
rice g-önde_cmdk bahsinde reıse 
verdiği aalahiyotlerin tah.d>dinı 
istihdaf eyleyen bi: tddifi redöc • 
mi§b:. 

Ayan heyeti umumi)-eııindcki 
müwe.relerc pazartcısi günü bnıı. 
lana~ır. 

Ayan medisinin huzuruna ge
len proje, he.} eti umwniyesi jtı. 

bar~le mcb~n medisinin kabul t BULGAR1STAN ALMANY~~I~ At?ZIN~~N KONUŞUYO.l{ 
~ matcıın bcımeo >nadır. Bu1sw - Ha)'V~ Almanlar IÇlmae a•nııemifür! 
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Büyük Tarihi Roman 

--YAlAH: M.SAMi TEii$ ----- ı.;.Dlll::.m;:;.ıı 

Kafasında Bir Şimşek Çaktı: Bir 
Kadın... Böyle 

Bir Kadını Kim Bulabilirdi ? 
-:8-

Dursun ve Veliye bir işaret nü ba§oka yola çeviri Sozile kar
yaptı "" çarprşanlnr arasından şıla§tı. 
üçü de ?ir .ok gibı uzun bir gedik ı - Ağalar benim yolum bura-
çar.ık ılcrı atıldıtar. dan geçer, esir pazarına varp bir 
Hızır Abdı Kaptanla karşılaş· ahbabı görmek muradunızdır. 

mı lt. Velı ile Dursun uzun pala- V c akabinde de elini kuşağı· 
la rile onun yanında yer alanları nın arasına 90'kup ufaklık ke~e
u.z kin tırmağa koyulmuşlardı, öy sinden bir kaç a-kça çıkardı. lb
le Ki az soll]a genişçe hır mey-da- şir derhal ışi kavramı~tı. E.sir
nııı ortasında Hızırln Albdi kal· pazarının kodamanları her karı· 
m t• . J lı.zır bir iki saldırıştan son· şıklrkta olduğu gibi bu sefer de 

..- kor ,ı ındn!dnin kuru gürültü- krrk elli kabadayı tutup edkak 
} e p ... buç bıra'kır takımdan olma· baolarını muhafazaya almışlar, 
dığını ıınladı; içine !bir sevinç mallarına, canlarına koruyucu 
ço. tü. Çoktnndır ilk defa olarak tutmuşlardı. 
kendınc liıyık b ir dü~anla buluş- Yoksa gözleri dumanlanmış 
n.uııtu. çapulcuların pazara yayılıp on-

~e·;kle haykırdı: ların göz 'bebeği grbi sakladrk· 
IX 1 :rı körıpe esirdklcri sürüden ko-

- Pa§a Ağa kendini kolla!.. yun aşırır gibi salla a.ırt edip gö-
lsyanın kolayca genişlediğinı türeceklcrini kurnaz herifler pek 

ala biliy.orlardı. 
ve sarnyın isyan sergerdeleri kar- fbşirin akçaları deıhal tesiri-
ıısında hıçıbır mukavemet gös ni göstermiş, önüne dikilen kar
termeden mutavaat eder oldu gılar çekilımiş, palalar al aşağı e
ğunu bütün halk öğrenm~. o za· dilmiş, hailler kaldıhlmıştı. 
mana kadar görülerek isyancılnr Seyit Aliyi bulmak gÜç olma-
dan sanılmak korkusile büyük l.ıir dı, o da f~iri görünce sev·n~ 
ihtiyaç kar~ısmda bile sokağa miş, telaşını ~lamıyarak isyan 
ç~kmaktan çekinenler, Etmeyda

ha1~kında bilmediklerini sorup öğ 
nındaki kalabalığa ka~-makta bi

renmişti. 
ıe beis görmez olmuıılardı. Az sonra çavuş maksadını a-

Şrmdi herkesin o güne kadar 
· · d -~L.J şahl çığa vurdu ve Seyit Aliye dedi 
ıçın e ~ayıp arasna _ . an- ki: 
d kça 6\IiSturmıya sava,.'<dıgı ihtı• K ...ı. l n_•· d •-··tı · 

1 ı_ d L 1 - ıu; yı x.o§e e aı::u cnıp 
ras ar .::ıpır anmıya ga§ amıştı. k I k · t" d d - il" lb 

B
. k k" I p ·a ma nı~ ın e eg un. ra· 
ır ço • ·ımşe er atronaya, h" - .. k b 

M l Al
. O l h • ım paşanın çeragı soner en e· 

• us uya, ıye, r uya ve atta · .k,__ _1• ld 1 ı 
· bi k "- ld Lk t nım ı oa trn, yı ızım par ama ı-

peınne r aç oa ın çıpıa n- 1 d M d rd l d b" 
k b .. ·· "f t" k il k ır. ura ım ser,ge e er en 1• 
ıp utun m-arı e ı 'O arını a· · • ld k 11._ 11 b" 

bartarak sokak aralarında dola§· 
1 
rını e eel etıme. • ~~.. yo ıa ır 

ak "b a. 1 k b d mansıp e geç.ırmcıwır. 
m tan 1i arct ~nan a a ayı 1 s· h ı · d b h ·n . 
taslaklarına bulCts çakmak ıçın ve. , b ır .?tY 1 em uO I erı 'Ckrın 

·ı v ı_ lm ..ot 1 orusu o er sanırım. n arın a· 
sı e aramaga xoy.u u,,..u. f k L •- d b " ·· ç kt d .. d d" .. i ası opan ncaya xa ar ız 0 • 

ıkba~ ·s~~~ş ~l:neCuh::~şm:~ 1 

te Ş.r_an~. ~~eliy~ . 
zullerinden lbşir ça~ş ta bun· d ımk~ ı.~ım 9 en ~ıya:zı~ 
1 d 

,__. · d' şu ur ı, uana en katı yureklerı 
ar an o01rıy ı. • k · 

S d 
n. · ı_· •• b t. 1. yumu.~ıp emece· yosma carı-

aray a-&ı 10ır munase e sız ı· ·1.ı bul B ı ·· ·· ·· 
-· ·· ·· d tık b h d yecı& er asın. umMın uçunu 

lg~ Y'Uh7.~-~ len tırmdarl J. aşçulb ~._.ar beşini bir araya getirip kodaman 
ıııo. u...,a anna a a:raı;eD rcuıun 

1 Paşa taraimdan çırağ edilen lbşir I~~· d?-":et eylem7~ ve ~onr~ gö
ikbal günqini söndüren adama nullermı . meylettınp eaırlerı on• 
kar~ı sonsuz lbir kin besliyordu. lam hedıJ:'e ~erek dostluUannı 
Hem lbrahinı paşanın ikbalinin çekmek dılerun. 

(Arkası var) söndüğünü görerek -.;indeki ate· 

şe su serpm~ olmak ve hem de r-------------, 
şu kargaşalıkta ıbir külah kapa- s ' 
bilmek emclile isyan başladı baş. oruyorlar'. 
lıyalı kafa patlatıyordu. 1 

Nasıl ve ne vesile ile sergerde- , 
lere çatm&lıydı. Hediye gönder
mek ..• Koca İstanbula ve dolayı
sile bütün imparatorluğa hakım 
olmak üzere bulunan bir adama 
çatmak için bundan budalaca bır 
ıey dü§Ünüleme.zcli ki.. ı 

Bu, en kıymetli, en nadide bir 
şey dahi olsa yann devletin bü
tün hazineleri eline geçecek o· 
lan a.clamları avlamak i91n ne 
verilebilirdi. 

Ah bir kadın. elinm altındll 
çok güzel, çok zeki fettan bir 
kadm olsayıdı maksada ermek iş· 
ten bile değildi. Fakat kör olası 
talih onu böyle bir şeye hiç hır 
zaman sahip etmem~i ki... ı 

Bir okuyuc·ıımııT. telefonla so
ruyor ,.e diyor ki: 
Bcyo~lunda J~ml'eryal otellnlıı 

altındaki çalgdr gazJnoya git
tim. Orada belediyeden tasdikli 
bir tarife asılıdır. Bu tarifeye 
göre içtiğimiz meşrubatın para
sını \"erdiğimiz zaman garson: 
Bu tarifeye hakmayrn12 (zam) 
yu.pılnııştır, dedi. Bir iki ahbap 
ııynl me,~u üzerinde görilşUrken 
akın inanmayın, orada lkl twifc 
\Urdır: Biri a.•nlıdır. Fakat dl· 
ğcrl ganıonun cllndcdlr ! dedi. 
Eğer bu doğru 1 e bu hareket 
bcledlyenlıı taı1feslne aykırı ve 
bir lhtlkfır mtw:rınına temas et
mez mi 1 Bu gazinonun bütün 
meşrubatı \"C yenecek ınaddelf'rl 

hakikaten iki türlü tarifeye tabi 
tutuluyorfiB bu, hem mUı:U:rJ~i 

hem de belediyeyi aldatmaktan 
başka ne olablllr ! Bu husınıta 
alfıknd:ırlıınn dikkat nazarlarım 
celbeder mlslnl7.. ! 

Kafaısmda bir ~imşek çaktı: 
pir kadın ... Böyle bir kadını mu· 
~a.k:kak esirciler kethüdası Seyit 
Ali ona bulabilirdi. Eh, ne de ol
sa dost 91lyrkrlardı. Ta Kd:ınstan 
Jstanıbula kadar bir kalyonda bir. 
lrkte gelmişler, uzun. yolculuk cs• ı 
nasında iy.i, kötü bir ahbaplık ,....._ __________ 

1
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Halkın Sıhhati ile Oynanıyor Piyasa Haberleri: 
· Et ve PeynlrFlatıarı 
l~mire, Mütahassıs:ar Tarafından imal edildiği Arttırdmıyacak 
iddia Olunan Mahlut Yağlar mı Gönderiliyor? fa:~:~ h=::d:be ve~~7:~~0~~;: 
l · d etmek üzere Ankaraya gitmiş bulu· 

. zmır en gelen \bazı kimseler, ' Sait şu malumatı vermiştir: ı lutların i.pt:idai maddeleri bedel- nan İstanbul fiyat murakabe bUrosu 
l~tanb~lda yapılmakta olan mah_ <- Belediye sıhhiyesi, Me· leri mcc.muu ile bugünkü eat~ ,erı Muhsin Baç dün şehrimize dön· 
!ut yagların tavada fena, fena murin kooperatifi mağazasından fiyatları arumdaki fark garabe- mUştUr. 
kok.makta ve buna rağmen mü- sık sık nümuneler almakta ve tini nazan dikkate almak 'kafi· Öğrendiğimize göre Ticaret Vckll.
teh?ssıs ıbir ~oktorla bir kimya- 1 bunları tahlil ettirme.kıtedir. AR· .. dir sanınm. Yani, ıbugünkü fi. !eti, ka.aaplann et işi hakkmdıı. ser
gerın nezaretı altında yapılmakta cak, mahlut yağ !imalathanesin· ' yatlarla tc<iarik olunan iptidai dettiklerl iddiaları. ka.bul etmemek· 
~lduğunu.n .ilan edilmekte oldu- de daimi olarak tmütohassıs bir maddelerle yap)lan yağların hiç tedir. Harpten evvel Şark vllO.yetle· 
g.undan şıkc1yet etmck1edirler. Bu k:ntyager bulundurulmamakta· [ bir zaman perakende ofarak ki- rlmlz koyun ve sı.rı.ır lhra,.. etmekte 
ıııka t •• • tb · h · · · b ,, ye_ uzerıne ır mu arrırımı.ı: dır. Mahlut yağlar, yağcı ıu&ta- \osu sek$en bcı kuruşa verile- idi. Halbuki harp çıkınca bu koyun f u ya.gların Hayd~r Berkman ve' lan tarafından yapılmaktadır.» mez. Acaba, bu yağ ne gibi ucu- ve sığırlar ihraç edllmemlye ba.şlan-

l stavrı fve Yorgi Karaca kardeş· Bir Tüccar Ne Diyor? ı' za mal olan iptidai ımaddeleri mıştır. Her ne !tadar son zıı.mıı.nlar-
er tara ından idare edilmekıte o- • h· · 0 · f ··11 L t A d t 

1 
- . 

1
• . Piyasamızın maruf vag-cıların- 1 avı ır orımu e yapı mı~ ır. • a o istihllı.kf artmış ise de bu hay-

an ~ag ıma athanesı:nde yapıl- · 1 t k"k h k · t v ı lh edil .. _ 1 tihl"kl k ld - .. _ . dan isminin zikredilmemesini !il et ı e mır taç no ta, ış e an ar raç emey._e s .. 
ma ta o ugunu ogrenmış ve pı- . _ budur > kal'Şllıyacak bir vaziyettedirler. 
»asa.mızd rnuht l 'f - t•· I arzu ~en hır zat ıbu yaglar hak- 1 • a e ı yag uccar a- k d d" k" 1 Sonıyoruz Ticaret Vekılleti sığır \'e koyun 
rile yaptığı temaslarda da lzmir 10 a ıyo~ ~: • _ Ank B l d " . . b . - _ yetiştiren mıntakalarda bu hususu 
~uyu?111~-~ımızın şikayetlerinin te «--:-. ~e.ıedıyc. mcmurın. koo· ar~. e e ı) ~1 • ~ )~g tahkik ettirmektedir. Komisyonun 
yıt cdıldıgıne şnhr"t 1 ..ot peratıfıntn lstııvrı ve Yorgı &::ar- fardan b~ yuz tenekesı.nı ) enıle- , ht ı ·r ti f 1 k d "" '"" 70 o mu.,.ur. k _ • d ~ b .1 j mu e ı e er ç n oy u6 u .,.... • • 

Vilayet Sıhhat Müdürü ?eşl1:rle birl.ikte t'CŞkil ettiği yağ ebe I y.agd o.-ıla. 1~1 He~anı C:. hsta~- 80 kuruşluk fiyatlar normal olarak 
Ne Diyor? ıma athanesınde gıkarılan bu u a ıa e ct:mı~tır. ıç şup csız kabul dil ktedl Fi t Ur-'· .. _ 

' h 1 k" b · d k f · k f' d - · ı ' e me r. ya m ..,..a.,., 
Vilayet Sıhhat ımüdürü Al" Rı- ma lut yağ ar hakkında ıbizce -ı, u ıa e ey ıyetı. ey ı egı • komisyonu bu fiyatları Vekalete 

za bu mesele hakkında şu~ları denilcce:k yoktur. Fakat, ma- ~nkara . Bele.~iycs.in~n yaptırdığı göndermiştir. Veklllet yapacağı tah
söylemiştir: de.mki ısrar ediyorsunuz; bir yağ b.r tahlıle musten.ıttır. Şu halde, klkat neticesinde kararını bildire· 

«- Belediye Sıhhat Vekaletı- tücc~rı sıfatile değil: m~lletin bir Ank~ra Belı:_diy.esi ıbu yağ!arı.n ı cektir. Yalnız VekAletln yukanda 
ne müracaat ede k hl. - ferdı olmak lhaysıyet.,e -şunu Sıhhıye Vekaletınce kabul edılmış yazdı"""""ız sebeplerden dolayı kasap-

.. • re ma ut yag .. l . . - · J f .. 1 l d ' - & .... 
musaadcsı alını.. lst b ld "k" soy eımeJ.ten çekınmıyecegım: 0 an orımu e uygun ° ma ıgını !arın her nevi et l"ln istedikleri 5 

....... an u a ı ı ·· ·· 1 l' d " 
Sıhhat müdürlüğü olduğu ve bu Bu yağların formülü ne olursa gormuş 0 ması a.zım. '~· kuruı, zammı kabul etmlyeccği tııh-
gibi i§1erle Belediye Sıhhat ımü- olsun 'bugünkü salt§ fiyatları ma- An.kara Beledıyesının, Sıhhat mln edilmektedir. 
dü~lüğü me~gul olduğu için bu hiyeti hakkında carih ibir fikir Vekaletince bu formülün kabu- ı Peynir Fiyattan Artmayacak 
yaglarm kon-trolu oraya aittir. verebilir. Bugün, mahlut yağlar- ! \ünde yanıldığı zehabına rkapıldı- Ticaret VeJ<{lleti lstanbul llyat 
Sfhha;e muzır ve b~leyici hassa- da ekseriydtle kullarulan pamuk ğmı hiç zannetmiyoruz. Binaena- murakabe komisyonunun peynire 
yı haız olup olmadtgı meselesine _ . . 

1 

l ._ B ) d" . . koymuş olduğu 45 - 55 kuruşluk fi-
gelince ıbu ancak va I k b" yagırun kılosu 60, vejotalınin eyn, Ankara e e ıyes:nın An- yaU al 1 k k b 1 t 1 

• • • • J pı aca ır d k . ~ . .. . ·-. . an norm o ara a u e m ş 
tah1ıl ıle anlaııılabilir.> 0 san, ıçyagının yetmış uç ku- kara. halkına yedırmedıgı bır ya- ve peynircilerin fiyatları tekrar art-

Belediye Sthh t Müd"" .. r~ş oldı.&lnnna nnı:aran, halen ğın lzmi.r, İstanbul ve diğer bazı tırmak için yaptıklan müracaat! ka-

N d. a ? uru fı,yatı yüz elli ıkuruttan aşağı dü§- vilayetler belediyelerinin d<.ulla· bul etmem•atır. 
e ıyor · b · ikt - ·ı • l 1 "i Belecl' e Sıh1lat müd"" .. O ~ıyen ır m ar . t~eyagı ı ave· m muma nasıl ımüsaade ettik e· Bundan sonra murakabe lşlerlle 

llY uru sman sıle meydana getırılen "u mah- rini eoruyoruz~ uğrqan memurlar bilhassa. peynir 

Kas Yapayım İltanbal neıterdarının B:.yanatı 

0 8 f k 8 n 
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22 Şuba:a Kadar (Muafiy Jt Karnesi) Alan 

Baker MaQazaıı Küçük San' at Erbabı Muamele 
ıvveıcedeFazllKAr Vergisi Vermiyecek 
Temin Ediyormuş 

Maliye Müfettişleri 
Tahkikata Başladılar 

İ~an:bul Deheroarı Şevket dokumacı, çorapça, laonfeksiyon-
Adalan yeni muamele vergisi ka- cu, terzi, çanta ve saraciyc amil
nunu hakk1ndıı gazetemize ıu leri, kunduraa ve kundura, mü· 
beyanatta bulunmuştur: 1 ccıvherat, radyo, eld..-trik, ara.ha, 

«- Yeni muamele vergisi ka- I eibise tamircileri ile bunlara mü· 
nunu, bilumum sınııi müt-.sscse ve masil bilumum ünalathane, atel-

Ayaldka'bılarda ihtikar yaptığı 
iddia olunan Balcer mağaza51 hak imalathaneleri verıgiye tnbi tut- ye ve tamirhane ~\etenler gibi 
kında Fiyat Müro.kabe bürosu muştur. Ancnk istihdam ettiği işçi pek çok küçük sanat eı1habı var
tetkiklere başlamt§lı. Baiker, k.o· say1~1 müossese sahi'bi dahil ol· dır. ~imdiye kadar müracaat e· 

mak üzere beşi tecavüz etmiyen den·lerin miktarından bu ufak san 
mis.yona bildırdığt cevapta harp· 
ten evvel de ayaKkabııarda yüz· ve muharrik kuvvet kullananlar- at erbabının vergiden muaf ola-
de yüz ve daha tazıa kar temin da muharrik kuvveti de iki bey· bilmeleri için mu.tlaka bir mua
ettiğini söylemış, harpten sonra giri geç.rniyen küçük ı;ıanat mües- fiyot karnesi almaları icap edece-

seseleri bazı ;kayıt ve şartlar at- ğini henüz bilme.dtklerı anlasıl· 
yiızde kfır haddine hıç bir ılavc • 
yapmadığını da işaret etmiştir. tında vergiden muaf tutulmuştur. 1 mt.ktadır. Bu yüzden ıbir çok va-

B 
. M 

1 
.• f . Küçü'k eanat ımüesscsclerinin 1 t d I ·ı • J • • , . • 1 b ' 

u vazıyet a ıye ımu cttışıerı- b f" ·r d - d b"l an aş ar ı encıe mu~u ır va-
. di'.kk . b w• u mua ıyetten ıstı a e e e ı me- · t d.. k f k 1 mn nazarı atını eel ettıgın- 1 . . • I b ld G 1 B I k zıye e UJere sır arne a ma-

d d b
. . k _ • en ıçm stant u a a ata a ı · 1 d 1 ·ı · .. c:n oıtta a ır vcrgı açakçıııgı d M I J 'hl" k mı~ o maıarı o ayısı e vergı o· • im d _ _1_ • J,>azarın a ua..rne e ve stı a · d k b · · d k l b·ı:_ 

oı.u.p o a ıgını tct.-tı:A. etmek u- V .1 • M k T h kit k Ş • eme mcc urıyetın e a a ıı.u-
zere tetkrkata ba§lanmıştır. Ev- r-~rgı en.. er ez d 8 ka ~ecl eı- ler. Buna mahal kalmamak üzere 
vclce bu kadar kar elde eden bir ıgı~le ~urac~at eıb~re ( og f~va alakadar aanat eıbnıbı ve ufak 

.. . M 
1
. ven mc:gte oran ır mua ıycl t .. I . . k . ..d 

muCS"Sescnın a ıycye daha fazla k ") l ) 1• d B sana muesseı;.e erıuun ·anWlı mu 
arnesı a ma arı azım ır. u d f _,_ı • 22 94 

vergi vermesi lazım gelirken bu k I . l ··_ı_ı t' 22 et zar ınua yanı şubat 1 1 
arne en a ma muuue ı şu· :L ı. d b h L l ·· 

VCJl:inın alınmadığı tddia olun· b 1941 .. .. h" k . tar.ının.e 1'B ar e e.me"a mura-at gunu ıtama erece tır. b l k k 
maktadır. 

1 

B .. dd t fı d ( f" caatta u unara ame almayı 
-----Q- , u ı:nu l c zari n ~ ~ua lıvet unutmamaları laztmdır . ., 

E N ki' M .. l • F r Karncsı) a mıyan ar, iŞÇi kul an· 
t a ıye otor en aa ıyete ma&alar ve motörlcri bulunmasa ---- " 

Geçiyor bile vergiye tabi tutulacaklardır. Tek Bilet Tarifelerinin Tasdiki 
İstanbul Belediyesinin et nakliyatı letanbulda muafiy.ettenı Lı;tifa- Doğru Deiil 

için yeniden yaptırdığı Uı; deniz mo· de odecek: Kalaycı, dt.f;nirc~ dö- Tramvay ldareııınln teııbit ederek 
LÖrU tamamen ikmal edilmiş bulun- kümcü, bakırcı, muslukçu, , mü· tadili için Nafıa Veka.letlııe gönder
mnktadır. Bunlardan iki tanesi çalı- celi it, çinkograf, hakkak, saatçı, dlği tek ve aktarma bilet tanfelerl
şacak, bir tanesi de yedek olarak kuyumcu, tenekeci, çilingir, teavi. nln henüz tasdikten çıktığı doğru 

kullıı.nılacaktır. Beheri 19 bin liraya yesi, tornacı, marangoz, doğra· değildir. Umum mUdUr Mustafa 
mal olan bu motörler, ÜskUdar, Bo- macı, kutucu, sandıkçı, parmak- Hulki Erem pazar günll akşamı An
ğaziçi ve Kadıköy, Adalar et nakli- çı, kürekçi, ~afes, komiş, oyun- karaya giderek bu mesele üzerinde 
yatını yapacaktır. cak gibi ufak tahta i,i ya.panlar, de Vekaletle temasta bulunacaktır. 

işinde bUyük bir titizlik gösterecek
lerdlr. Buna rağmen peynircilerin 
yapacakları 1htiktl.r vakıaları mfllt 
korunma kanununun en ~lddetll mu
cyyidelerile karşılaşacaktır. 

Peynirciler bir de teneke buhra
nından bahsederek !iyatıann ıırttı

rılmaıunı i.ııtemişlerdir. Ticaret Ve
klUetl teııekc ihtiyacının derhal kar
şılanması için 111.zımgelen tedbirleri 
almıştır. 

* Lüks MaiazaJar 
Ticaret VekAJcti lti.uı mağazalar 

hakkında 1sta.nbul mUraka.be komis

yonunun vermiş olduğu kararları tet
kik etmektedir. 

Öğrendiğimize gdre bazı firmalar 
lüks Usteslne alınmadıkları için Ve
kAlete mUracaat etmişlerdir. Söylen
diğine göre, VekAlet iğneden ipliğe 

kadar satış yapan mağazaların lUks 
mağaza değil de yalnız bir mağaza
da veyahut bir iki mağazada bulu
nan eşya satan mağazaların !Uks ol
ması ve bunlann murakabe komi&· 
yonlarının mUrakabesinden uzak bı
rakılmasını dUşUnmektedlr. Bu şekil 
kabul edildiği takdirde mUrakıı.be 

komisyonu tara!ında:ı seçilecek bu 
gibi mağazlar halka ilAn edilecektir. 

TAKVİM 
H ŞUBAT 19U 

CUMA 

AY: 2 - GV'N: '" • Kaınm: 99 
RUMi: 131}8 - ŞUBAT: l 
HiCRi: 1860 - Muharrem: 17 

V AAlf ZEV A.l.J EZASI 

GÜNEŞ: 7,67 1,15 
öôLE: 13,28 7,46 
tK1ND1: 16,22 D,39 

AKŞAM: 18,42 12,00 
YATSI: 20,13 1,32 
İMSAK: 6,17 11,35 

etmişlerdi. Arap mı, Acem mi. 
Cavalı mı, Hintli mi, hulasa nere 
li ve ne milletten olduğunu pek 
iyice öğrenemem~ olmakla bera· 
ber ayağında beyaz bir çak§lr. 
ve sırtında yırtık bir aba ile 1s
tanhula aya!k !basan bu adam az 
zaman i.çin.de kubbe vezirle.rine 
ve saraya çatmak yolunu bulmu§ 
ve galiba da bu işi parasile sattı
ğı cıariyelerin nüfuzile kazan~ 
ve ayni yoldan yürüyerek bir kaç 
yıl i.c;inde esir pazan kethüdalığını 

1'1lııls dö Vinter lialçalar için ,Pf".k titiz idi. - Hayır, yalnn.: kpıJana blrlıılol 114:tnn ve 
hemen tekrar kapadım. 

elde etmiıti. 
1.ıanbula ilk geldilderi sırada 

Seyit Ali lbşir.i sık sık arayıp 

Belki ı>fzlu de aynca ı;e,·diğlnlz bir salça 
\ Brclır. Emrederseniz onu yapalım. 

- Yok, Misis Dıın,·erı1, hiçbir aynca sev
diğim salça yoktur. Ne müna&lp görün+enlz, 
her uman ne yaıııyor l<;enlz öyle yapınız. 

- Alfederıılalz, slıl öyle be ~ yere ra
babız ettim. 

Sadeoo şunu da ilave edeyim: 
Postacı öğleyin _gelir, mektuplan alır. U

şağa öyledim. Gelip birazdan ya.ı.mış oldu
funuz mektuplan afa<•aJ\. 

- Te-~kkUr ederim, Ml81s Danyen, 

ÜZÜNTÜ ____________________________ , ____ 

Y aua: o.fDe da Ma_.. - 24- Çnirea: Reaaa A. E. Ya1maa 

Vlll 

- Her halde bu odaları kapah tutmak ıs-
tedlftnlzl görüyorum. 

- Emrederseniz açalım, efendim. 
- Hayır, hayır, l!ltemem. 

Fakat ayni zamanda içimde bir merak ve 
te<-easüatin uyandığını hls8ediyordımı. Bunu 
pek belli etmek istemedim. 

- Naeıl oldu da yolunuzu '8Şırdırm.1 tkl 
taratm kapılan hiç blr1btrlne benumez. 

- Dikkat etnıernı, olacıağan. 

bularak vehrin örf ve adetleri, Dedim ,.c telefonu kapadım. 
vüze.ranm yaşayış tarzlan hak· Kendi lcendh11e kızıyordum. Şu acayip 

B~le bir otomobil Ml!ll duyun<'& içime 
korku 'e heJC<'an g'lrdi. Gelenler Beııtrl8 ve 
kocası idi. Saat tam iki klJ. Bu kadar er
ken geleceklerlnl talimin etmemiştim. Mak
slm de henüıı celmemL~ti. Ne yapacağımı bir 
tllrlU keatlremlyordum. Yabancı Inunlann 
karşısına çıkmaktan birdenbire iirJunlil}ttim. 
Onlar salona gelmeden evvel sa.vuşmayı dü
şündüm. Kapıyı ıM;tıın. '\.·e koridorun boyun
<'& koşmıya. haşladım. Karşıma bir merdl-

zun zamandanberl peneerelf'rl açılınamı,tı. 

havurz kil. Hemen kapıyı kapadon ve binu. 
daha 11erleıtim. Koridorun bir pencerealnJn 
oniıne Celmlf tlm. Buradan baktun. Dentı; cö· 
rünüyordu. ıjlmdl nerede olduğumu anJa
dmı. Şatonun öteki tarafına gelmlftbn. Ka
palı ,.e metrlik olan kmmmda idim. Deniz 
gören ,.e Rebekamn ııailıj'uıda oturulan ta· 

Bana alkkatıe bakıyordu. lçlme dolan kor
kudan bahsetmemi bekliyordu. fo"akat ben 
susuyordum. Nihayet: 

kında ondan 'bir hayli malCımat kadına: 
almlf ve sonra saray tefkilat ve 
ananeler.ini ve saray erkanının 
temayülS.tım öğrenmek için ça· 
balayJp durmuştu. Şimdi İbşir 
de kafasını kurcalışan çetin işi 
gidip ona çıtlatacak akıl danı
pcak, yandımını istiyecekti. 

)hfir, doğru Eairpazarına yol· 
landı. 

Tavuk pazannı geçip esircile
r e sapmak üzereyıken sokak ba
,ının eli aila:hb adamlar tarafın
dan kesilmiş olduğunu gördü. 
lhfir, evvela aldırmayıp geç· 
mek istodiae: 

- Dolan bakalım ağa, yönü-

- Peki Misis Dan,·ers, e\'et 1'115ls Dan-
,·enı •• demekten lıa1jka bir şey yapmryordunı. 
Her halde Beb<:'ku ona emirler veriyor, iste· 
diklerini yaptıruyordu. Sonra mektuplar ya-
zıyor, kocaman bir R harfi lle baljlryan Jm
:r.a5ını atıyorclu. Ben şimdi ne yaza<'aktıın, 
kime ya:1.ac.aktım 'l Ne onun gibi ahhaplanın, 
ne de muııyyen bir terzim ,.e berberim \1\r
dı. Dünya ylizündc Misis '\'an Hopper'den 
b3şka mektup ~-azablle<:eğlm kimsem JOktu. 
Onu da ı;c\·mlyordum. Benden mektup ta 
beklemiyordu. l•'akat mahcup olnıa..rnak için 
yazmanı lt'ı7.mıdı. l'aı.mafa başladım. ~öyll· 

~ecele şey de bulamıyorclum. Yazım da ne 
kadar acemi \C berbattı. Bir Uk mektep ta
kbeıilnln yazısına benziyordu. 

,·en _çıktı. Hemen oradan yukarı ('lkhm. 
Merdivenin başında bir hizmetçiye ra<ıtgel

dlm. Beni orada görünce pek hayrl't etti. 
Ben l<eııdl odamın yolunu tuttuğumu zanne
dlyorıluın, fakat birdenbire şatonun ba<:ka 
hir tamfında olduğumu farkettim. Bu da 
bir koridordu. Fakat benim dairemin ko
ridorundan daha karanlık ,.e geııl~tı. 

Ortalarda kimseler yoktu. Oda kal'tları 

kapalı, ııancurlar lrmılştt. Kendimi bombo' 
bir e\•de tmlş gibi hl~settlnı ve büsbütün 
lirktt\m. Önünıe ilk gelen kapıyı 114:tım: Bu-

1'&$1 kapalı ,·e lOI} bir oda idi. Her halde u-

raftayım, Boradan deniz hem g-örtınüyor, 
hem de gtlrültllılil duyuluyordu. 

Benim tarafım, bahçeye, ,.e urdönyaların 
alev rt'ngın., bakan taraf bence daha sesııiz 
,.e duha gtlzeldl. 

Geldlğhn tarafa. KMi dönmlye hazırlanır
ken birdenbire ta yanm1da bir kapı açddr 
'e karşıııın ~l!!!i., D&nverı; çıktı. Gözlerinde 
garip bir panltr vardı. Artık hayret mi, hld· 
elet mi ne olıluğunu pt-k keı.tlremlyordum: 

- Yolu kaybettim. Odama gidecek yerde 
buraya gt-ldlın, dedim. 

- Evet, şatonun aksi istikametinde dola.t
mışı;ınız. Burası garp tarafı .•• 

- E\·et, anladım. 
- Buradaki odalara girdiniz mi ? 

- GörUrnccnlz ile koca..<ıı geldiler, dedi. 

Saat tam on Jklde otomobllln 8fl(llnl doy· 
dum. Şimdi saat yanm.M Her halde aşağıda 
bekliyorlardır. 

- Ya.. Öyle mi? 

Dlyertık sanki hiç gelenlerden haberlm 
yokmutJ gibi lılr tavır takındım. 

Artık aşaJıya inmek, ortaya çrlcmak lA
zımdı. Odamda sakla.oamıylM'aktım. Ben mer 
dlvenlerden lnf'.rken Misis Oam·eni'ln arkam
dan beol dikkat ,.e tecessüsle takip ettiğini 
hlseedlyorduın. 

Salonun kapııma gelince lçlındekl helecan 
daha ziyade arttı. Gözlerim karararak kapı
ma &oknlalını !,'e\irdlm. 

'G(INDEP-1 
Ull Pli~ 
G~ 

Kalem Kavgal~ 
YrL0' Yazan: OC ., 

n:=- akültelerimizıd~n :-v 
U- bir profesörü ılc it of 

çen.tı arasında dil ırnevtu". • 
rine ıbır münaka§a ç~' ı* 
mütefdokır bırb-mne cahı 1' il 
pe, mi.ırtcci gıbi ıltıfnt~l~ 
vaJarın.ı tspata uğr~ b 

Kavga ıtıakkında -but.u~• İ 
ğim 'bunıclan ıbarettir. ~ 
muharrır arkadarJar.dııll tV, 
ikı gun evvel yazdığı b:ı_. 1 
dan oğrondun. Bu aı'k 1,1 
Unıversıte hocasının (i.lci ~ 
tecı veya edeoıyatç.ı al)~ 
o lsa nevse ne: fakat ikt ~ 
sınc hocasının) ile giı~· bll r 
fenası ta lebelerine karlipeıl;J 
sanla ıkıonu~maıa.nnı 'fi~ 
at:Jabına uygun 'buımuY.O! ot• 
sını de acı acı ıtemc11 ed~ ti 

Gü:z:el fakat acaba ı;~ IJ#_. 
gisi/ Çünkü herhalde .. ~~
şalli<ı söyler gı:bi bir aiJ'.ı 
aynı peroeden başlarnacl -:_,. 
başlayan .hangisi ıse suÇ~ ~ 
olması lazım gelir. ötek• ~ 
meşru müdafaa hakkını iP 
mı.,tır. ~unu anlamadan.,;;-; 
rafa da ayru ku..,-vetle 
doğru olamaz. .. 

Halinize göre iyi kötıJ . İ 
ilinı veya eanat adamısı.ıııı~ 
lınızın erdiği kadar blZ' ~ 
yazıp ortaya IJ.,oyu>'° it 
Der.ten günün ıbirinde b 
cuml Hücum ;>;alnız fikre f 
öpüp ba~ınıza koyacak~ 
kat fıkri ya.pan kafa. ,_ 
şıyan omuz, omuzu tııt1>' 
eut ışe kanşı.yor; hasıl• .. ~ 
şa.h!!ın.ız.la topyekun gu .1. 
gjdiy.orsun"Uz: Tarizler, ~ 
lcr, çeşot espriler ve '91

0 
I 

Hele üstelik ıbunlar bir ;,, 
rinize batan sizce değe 
a§oagthk hır insandan geıirf!'J 

1'ıe yapacaluıınız? Ot~J 
nuz yerde clfıhavle» Ç • 

ik.tiiaya her zaman sitil 
bumbarıınız müsait ol~'1. 
dır? o halde çaresiz sa 
payı elinize alacak ve er 
rezalet meydanına çıka~ 

- Benım öylelerini 
alıp Hııcıvat Kara,goz ~ 
yapmama tcrbıyem zniı .... 
ğıl. 1.. 

- Pekala. Müsait dti'! 
söylesin. ~ukutunuzda.ıı c 
lenerck perde per.dc 60) 

artb?$ın; sizi şamar oi 
sokak.ta arkasından l~..I 
buğu atılan aptallara çe'ı. 

- Evet e;na ıbu ahii$İ 
- SoK:attta sizi te~ 

karşı .koruy.anıibir jandar~ 
dır. Matbuatta böyle bır t"', 
madığı içı.n. jandamıalıi1 

mak tıı7.e düşer. 1 ec;a,-üı' 
sını vermd. fena lıgı lu,. 
mck içın en emin çar.edit· 
enaleı;yh ahl~idir. 

- ~apıarın edep ,,e 
ttk dsirıesı:nde olması dıda' 
değil miil 

- Edep.size ve ırn~ Jı 
edep ve manhk dairesıP" 
vap vermek, size faraza 
diyene ccfondnn ıbu · 
nızdan. memul ıbtt hitaP 
yolunda Hacivat çelebi 1 
larile mukabele etmek 
guıünç citmez m i? 

- Bir nokta daha ~t. 
kahil ka~aların şarıu 
daha doğrusu galibi ısı 
belli d~ııdir. . 

- Daiıa açık aöylc1"'. 
taraf ta ıboğazına .kadar,) 
içindedir. Burası ımuhakk Ol 
kat sonunda iki tarafın 
seriy.a cnaaıl vurdum h•' 
~bürlen:dıği görülür. 8 
en ahmak taraf hasmını 
öLdürdiığü kanaatinıded~·~ 
mağın bırincı vasfı kend~ ! 
ğunun en iyi ıbuluıı O 

marunaktır. 
- Bu işlerde eflkan uıs' 

en doğru ve bitaraf ha~-;~ 
ğil anidir/ Bıra:kmalı ikiıll ~ 
ıkında da o hükmünü~~ 

- Evet fakat efkirt tı.ı 
YICTlin ımeşgu.ıycti yai.nJJ ,~ 
ğildir. Efkan umumiye ._ ~ 
vanızı fasletmek için :rıı~ 
şına oturmup bir mafıkes>"' ./w 
Y!Cti değildir. E.fkarı uı:il'J 
rasgele okuduğunu her eli J". 
tünlü anlayan kimi cidd1•.J 
ioin alayında ayrı a,yn 1' ıl 
dır. ..~ 

Efkan umumiye go_~·; 
kaba ikonuşanın aleJh' 1"'~ 
Fakat kalben onunla bcr:1 
ve hasma ıkarşı koyıına>'~ 
den miskinlikle ithaın bif'j 

- Fakat bu korkuıtÇ -'1'I 
- Öyle buluyorsall Y ~ 

söylemez; köşede rahat 
ikin oturursun. Medorıİ 41 
dcne.n şey biraz da ska"ôlt 
korkmamaktır ve sahte a,ıı 
zahet bahanesile in.!ıını ,j 
mandan mahrum etıncıtl 
zımdır. 
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Mussolini-F ranco 
Mülakatından 

Düşman iken 
Kurduğumuz 

Bir Dostluk 
Yazan: 

Ahmet Emin YALMAN 

ŞUNDAN 

BUNDAN 

Uünyamn En Pahah Sine
masmın 22 Müşterisi Var 

Dıinynııın en pahalı slncmnsı Ame
rikanın lUcnıphls şehrindeki slneınn· 

1 dır. 
nıı irıemıının ~cıuıslarınrla bulu· 

nubilrımk için ııenede 6000 ıJolnr, )n· 

S Kollarını s.ıvıyarak, bir spor ına nl 10,200 Türk llrru.ı ~erınek ı -o n r a çına gider g ibi harbe ntılan, mesa- zımdır. 
. fc tanımıyan, çöl tanım•ynn, tn· Hu C'beple nm:nl' 22 mU~terM 

yazan: Vahdet GOL TEKiN gel ta~.nıyan bır asker ... Bun arı \Ordır. Buııunln beraber, enellk hB· 
' R şıma ı o· ~ .. ı.ıtatı, ııo hin dolar, 260 btn '.l'lırk 

UZAK 
ŞARK 
Meselesi 

Yazan: 
Su-..~tt fil 

Eski Bahriye ldUste ar 

1 
1 

. l. Afr ka harp meyıclanların-
encral Franco nun, ~: da. iş oba,.ında gördük. oguş· lirası kadardır. 
mada Smyor Mu!Solını melerinin seklini seyred~rken, bu- Bu 2 2 mlis,terl, "lcıııııhls'lc tıınıl- Uzak Şarkın bugün'kü hırçıo 

1 F 1 hı akım Avustralyalı askerlerden •· . . • J 
i e görüıo.tü~tcn sonra yine ren· tün dünya. inanı mnz rl . mı :ı:cnglnlcrdendlr. BunlıırB, lıBf· ve nazarıyecı çıocugu aponya· 

~- d" si __ ,ı.· kah ltk e.f:aneerı can- güzel bir tip dır 
sa :Yolu ile Jspaeyaya onme ~ı · raman h tada yıılnrz: bir ilim göstel".lllr. ra- • 
\'c bu yıol üzcrinıde, Mareşal lanml§ gibi heyecan ve ayret !Yeler gönderdiklerine, bir Türk k t, bu filmler hiçbir )erde go w- ! J ponya, aekıscn sene evvel 
Petain' le görüşmesi seyahatinin, duydu. Bütün gözler kamaflı. 1 neferinin siperler arasın.da yaralı rllmt".dı'n cnel' doğnıılıın (\oğ'nı 11 garp medeniyet dünyaısı ik tc• 
Ai::nnnyadnn ziyınde İtalya ile a- Bu yaman adamlard Av~~r:ı · yatan bir Avustralyalıya mata· llolh ultan tay)arc ile geUrlllr. ınas halin.de dcğıldi. Sek&en sc-
lıikadıır olduğunu gösterdi. Bu yadan geliyıorlar. Ora '~! ta ıak 8 rasını uzatmak için hııyntını teh· lemphl 'in &lnMT1Bsı, dllnynnın en ne evvel Japon.ya, Jngiltcrenin 
k d U .. d 1 -eg· e tuttu~ arını o- d • 'f " kl . h' _ _.. '\ _J . t' ·1 ı ı rnemlekıet aırasın a mevzu muca c e e..... • T . t _ likeye ko)' uguncı, ur erın ıç paluılı ısinemn"ı olcluğu tı::ıJdc ı;olt gı-.y • ..,.ı ı e garp mccıen~ye t ı e 
bah olacak bir meselenin de, parmağa alışmışl~~'.r. emı; a. bir zaman yaralıya, hastahaneye Jllk ıleğllilir.nu fiCrcf J,o<ı Anjclre'· )'tl'kindan temas ve bu terakki· 
Franısayı alükııdar edeceği mu· ı bia't mücadelel.erı ıçınde yog~~ kurşun atmadıklarına dairdir. te, 10 bin ıldu:ın rtmnm rttlğl yatı kn'huJ.c meylct:rniyc ba§-lamı§-
hakknkıtır lan ruhlan pas tutmamıdştır. o· Bir buruk sene evvel Nevyork. f"hlnessl' 1'heatr'de dün,anın en kon tır. Japonya medeniyet fılemimn, . l d frct uyuyor- ... . ,, 

Fakat bu Jsp:ınyol - talyan tülü.k karŞJSJn 8 ne d 1 ıa b ir Avustral,yalı ıle tanıştım. forlu lllneması da ~gondnkl ktlçllk ııanayi dünyasıntn if:tikar cttıği 
temasından Almanyanın uzak lar, mertl'k görünce c saygı 1 ve V~ktale Çanaklkalede yüzbn~ı Si· hlr &!nemadır. Se~lrcller, koltuklar- maaenJ.cri ve hıı:m m dciclcri 81• 

ka\maııı hiı.aisenin en dtkkote ııevgi hıslerine som vuralmıyor ar: fatile dÖVÜflTlÜ~tü. Nevyorkta ıl değil, hamnktarc.'la ur.anırlnr, kuş- n~inde bulabılen bir memleket Uzak Şarkın en mühim üslerinden biri: Singapur 
~Yan ~olctası görüniiyıor. Zira. TUrkiyc ıle .t:-vu!Jlre/a ~ N. B. C. radyo rnüesscseşinde t:U~li yn.ııtrlclara d y nırlar, filmi değildir. 1.. . . 
eğer lspalll)•a ile İtalya arasın.da sında binlerce nııl m~ e va-f .. '~ pul meraklılarına mahsus neşri· C)TederJer. Japonya, gittikçe artan nüfu- uzerınc lngiltere aleyıhine hare- 1 dandır ki, Japonya Hol nda Hin. 
doğrudan doğruya Mihver'i ala· Avus.tralyaya ayak cxıtmıl~ ur yatı idare ediyordu. Nevyor:k aunun tevlit cttiğı mü ülleri yrk ~et ~in kuvvetli t~zyik yapabi- , d' tanına ~.ula~~ ttğızlan ve 
ltadnr eden bir mceele mevzuu ya varclır, ya yol'..ttur. A t l· sergisi miinusebctile çı'kardığımız C:.lta AdlSI mak i9in müC4deldere girışmek I~. S~ pu~ ~d.ıt ede~ de· bulanmı~ gozlcrı ılc ba1.-maktan 
bah·oı- ... --11 su'·phesiz ki Alman- Bizi ziyare.te gelen '~~~ ra pullar hakkında radyoda bir çey· mccburjyetinde kalmı ır. En ko· ~ız ve hav~ u5lertnı kurabilır. Bu ba$ca bır h rokete tcv~ül ede-,, ..... ,.ıu • " L d ıLeUe az;uır Akdenlı.ln ıncrkC'.ı:lnde 'e birine! uslerden Sangııpu u f · • Yanın bu görüşmelerden uz.a·ıi: yalıların ıay~ı 8 ~:' T" kl rİe relk saat kadar bir konu!lma yap- )ay hayat Bahası olar~ Çininı va- . . r n· mcsa C41 an mıyıor. 
kalmaması bilhassa en başta Öyle oldugu haıoe nd ur e mamızı istedi. O soracaktı. Ben derecede hlr denl:r; lis Udhr. Malta, si üt:keııine göz atmıya bntlamı; cak 400 mıldır. Holanda ana vatanı bugün Al. 
bulunması' ve General Fran:?· Avu5tra}yalılıar arıısı 8 i t}.5~: söyliyccektim. n ırlardanberl, bir ı;-ok dc\'lctlrr nra· ve Mançuriyi r,ıgal dmiş.tir. Fa- Bunlnra il·veten Franeız ko- manyanın i~ali altındadır, Fa· 
nun Sin!}"Or Mussolini ile degıl. düf edilen dostluk v.e sevg d Fakat adam radyo başına ge· ındn lbtıı!i.fa, boku mny liCbC'!' ol- knt Çimn çok oıan nütwru ve pek loni.sj ecrvctm "aynağı pırınç, kat fıiıkfuncl.i, lngil ere ve mı.is-
daha evvıcl Hen Hitler'le görüş- )erine iki yaban~.ı mdıl.11~t arruıın " lince co~tu. Pulu, mulu tnmamile muştur. az olan ham maddeleri Japonya- lastik, kereste ve pamuk gibi temlekıer de bu hükfuncte ba •. 
rnesi lazım ge ec~tı. u ı:u .' Pt:<A ıs.u • · ıı ı unu u. UM tıı cHrl, rinlkelllcrlıı dlndı>n Kar rn.ı " ....,,,""' ...,., 1 _ı.. • B i:t. !iL.arla _J. n--'ir tcsa.duf e 1 ır. tt "]""-'-erle Avustra lyalı- nın ı'L• 'yacını ka· f 'ı dcre"cdc tal• ı malZ'Clmenin de---·..ıur. Fransız· lrdır. Holanda Hı'nd:....unının te-
Fran.co • Hitler mülakatında ş~- Acaba neden~ Bu ikı ımhı e_ )arın nasıl dö,·ii~üğünü Amcri- min etmemiştir. !ar bugün bu müstemlekeyi he- neke, kauçıuk ve bilna n zen ·n 
rnal Fransız Afrikı:ısındaki Bı- her !hangi bir zaman ve her ... ~.n kalılara iyice anlattı. tacalılıırıı geçti. onrR Sldl~nlılnrm, Bu v zı)"Ct karvıımu:ia japonyn. nüz muhafaza cıtmeıkıte ise de ynğ memba) rı bugün ln,.iltrr 
zerıt .. .. "n Almanya~a veril- • bir yeroe ıbcrnberce dogu§· ı Dedi ki: cBu Türklerin üstüne "e daha sonrn da Ilomnlılıırın f'llnr ... liderlermın clttthat ve &aadet ge· Japonyamn bütün bu müstemle- dindedir. 
mcs7 ~~unuFransaya mürakoal'at ~. çarpı;~lf, ıkayna~ıT~ ~:1ır 1 mert adam olmaz. Zayıflar~:. m~: 1 anın do{:-uşunıın 445 lnrl ıscneı.I tirenı• cümlesile süeleoııtlcri ığ· keyi v dine geçirımck. için. a~ak 1 Japof1G'nnın harpte yağ ve p<'I. 
rneselcsinin görü§illdüğ'ü ~e· ı;ı· Aksi, tamamile a'ksı... u er. dafaasızlara karşı kuroun ÇC"Kme& \'and llılar lııltn)ı utpt-Ottller. On· falkar bir emel ile 1937 de Çının basıtıgı sahaları teveı edebilır. role ihtiyacı §edit olmak! b r 
deki tefsiri de ıka!bule ımkun I Avustrııl,yalılann yegane te- ellerinden gelmez. Çanakkalede lnrdan c13 l'unaıllılar aldılar. 8'70 te her suretle verimli olan yerleri· Bundan ba,..ka Japouya, Si. 1 bcr Holand Hınclistanma kar 1 yo'kıtur. Zira, eğer bu i~ için ~~- ;asları Çaruıkkale muharebe aramızda garip bir !'1uhaberc de. Arap l!!ttllı ınıı uğradı, dnh !'!onm, ni i~gal etmek üzere ~krar ha- yam hükUınetine ait olup 1907 1 bir harekete geçmek için bt:ıl· 
neral Fra.,...,,.., Mareşal Petaı.n e danlarında ohnu§tu.r. .~u~a- vam ederdı. Me~cla csahrn has- rekete g09mı~ir. de Fransızlar tarafından ilhıık e· tere v e Amerik dan cnd' c et 

·-,. d · t f mey ....ı... • 1 • ldut h' d ?\onnanlıınn, Hohen thofeıı'lerln An d "I . I C bo kar§I olan «hürmetin en> ıs 1 8
" daki vazifeleri biruır crını 0 

• ." tahanenizi mü ımmat e.poıunun Çinliler, Japonların. bu iğfal e• ı mı~ o an om dia ve Lnos mdctcdir. Bundan dolayı J pon 
de ederek tavassutta bulunmak ek birbirlerine zarar vermektı. ıyanına yapmayın. Depoyu bom· ju'larm, Arııgon'IUlann lda~ln &et dici tekhfLerini reddederek mu· vililyclerini de kendi emeline ya, Holnnda müsternlekelt'rine 
istiyorsa bunu evvela Alımanya ~ .. ~ mcrmilerile bir çıok Avus· bardaman edeceğiz. Hastalara za- ti. Şnrlkcıı. M.nltayı, ltodo şlhnl~e- kabeleye k.arar vcrdıler ve bu yarar görmektedir. ticari bir nufuz )apmnk için hrr 
ile görü~esi ve tavae&utuna u)yalı ölmü tür. Gözü pek A· rar gclmeain> diye haber gönde· terine \ erdi. J\lnıta şö,aJycleri 1'7D8c mu'k bele bütün tıiddctj ile bu- Japonynnın t~vikile Siyam türlü hııreketc ib8rvurmak'la v 
ondan sonra gir~cai lazım ge- :stralynlılar •bir ço~ Türkün §e· rirlerdi. Yarnlı}arı tesıy~cağrmız kad r ada)ı muh:ıfaza etuıer. o ta.- gü~e kadar devam edip gıtmek- 1 hül:~eü ~u ~eşe.le üzerinde bir ~u .rnıntakan n blitiin · ih alın 
lirdi. Kaldı ki, cger M~.r.C§~l Pe- hit olmasına sebQPtırler. 1 zaman da ateşı kesc~l~ı. Onlar rllıt-0 N polyon, 18115 tc tc lngtllz:. tedır. mctalıp lıstesı dermeyan et· ınhıııarı altın nlmnık üzere bu 
lain Almaeyannı istedıg~ Pızc~ Öyl olduğu halde harp mey- bize Türk yiycceklcrı, bız onlnra ıer tnrnfındnn znptoiıındu. Japonların materyal, tawarc miıı:tir. Fakat Siyam hükümcti, tün tazyikleri yapmak.tadır. 
üssünü vermek niy'etinde degı: d rıile kaılı k:arııya .boğuşan konscn·eler, viskiler yollardık. ve diğer malzeme bakımından bir muavcnete rnazhnr olmadık- Maıımafih 1 lolandn mÜstt'ml<'-
sc bu knranndan. v:Z8'~~~ b:n:na:nfor, birbirinin ruhuna a· Ilır gün şiddetli .bir bomba.rd~- B. Ql!CU Gaz dikkate dc-ğer derecede fai'kiye· Çl\ bu iddiasını Heri c(>türecek kelerinin serveti b 'kımınd n C 
e&kiden aefir bulun.dugu hır bu· . tk ışlar birbirlerini yakın· mandan sonra Türklerin czıld~- tine rağmen Çinlilerin gön.üllü kadar kuvvetli değildir. ı zak Şarkın en kıyml'tli ve f kat 
kUınetin reisinfa tavaeautundabn şıd na çt 1:1 .... ı ... la~ ve ıcvrnişlerdir. ğini ve yıldığını zannederek pı- Boğucu gaz:, JUi czar, zamanın- feci a k k k • 

B l' . ik veya le • an an .... -s d h " k " zere dıınbcrl kullnrulmnktadır. Tnrlhi 'c- ve .. ak .r ·rtnatına _arş~ :atı Japonya, bu hükumete mua· en t-chlikeli ve karanlık b ir mm· 
ziyacle, er mm taCdb'l' Çct' ha[p meyeanlarında en ya c ucumuna ıgeçme: ul . ve mueı131r darbeler ındınntye vcııete hazırdır v.e tabii bunun tak sını te il etmekte oldugu d 
didi ile ka'bn görü ı ~r.. . ıb": -~-ilde dövüşürken ku· idik ki Tür'k siperlerinden ne~- ı;lknlıır, ilk boğucu ' ?.in AIC!>ia ınu· muvaffak olamayı ı Çinhlcrin mu"l. fn':tl olaraJ. bu' tu"n sıy· cn-ı bugün gözönund en k r mamak· 

• 5 • c• 1 bu '"'lda ır ıevgı ve • • k • mukavc:mct.teki ve Japon tahak- nüfuz mıntakeaı yapacaktır. Çün tadır. 
B inaenaleyh, Museolını, Fren- ezaın ır §CA b' . y 1:.Zce yazılmı.ş bir yafta yükseldı. I hasarasmda kuUanıldığmı blldlrl~or. K "" ~ ....... :r•• 

00 • Petaın temasını!,' .~a?'e ı,, ~ ru an .... ,,.- ~ bclkıi de ikinci Üzerinde cZayıatımız yo b 'erclngctorlk , Dljoo ,nuıınrcb I · k b ek h J 
ğer 'bir sulh tq~bbusu ıle ala- grya bütun tarınte D~•e yazılı idi. Bu ho faka kar· ni :ka)bcdinee Al hı.'ya J>ıtındı. kümünü a ul ct;mıcm uııuaun kü Siy m hukfunet~ Japon kuv- aponların göz.lerinı attık 

wil Al n aar b' un- otur .., 1 ~•- 8 "·-ı 1 t r .• • da i nzim ve kudretlerini gö.tcr· vctlerine mukavemet edecek k _ yerlerden b iri de Fılip n. dal kadar deg e. manytm! ıo • ır _ "':: . • ovü.. geride §ısındıı. büHm Avust~a ya au;e- czor, .... en ıı c nı ını nruı. ıı.-cr· cd B 
b• Akdenizd i bir oekıcn hare- H er olduresıyck. d ' f ,Jle · mildü. O aün piyade hücumu dekiler inatla nıuko,·emet cdlyorlnr· mçkt ir. . . . . dnr kuvvetli değildir. dır. u nd larm k~V' eUı don 

ı ·· "l k t)• O'larak ın ~ ne r.... rı .. -
0 

.J.aponya.. Çın .arıı.uııınde .ıat.e- c:.:..am hiı tımetı'nın' Jneoı'ltere nı.ıay. a sa. hıp Amerika devletın k:.t planile hiç alakadar ~ru c- pe ~ ıı .1... ak1r Çok gariptir yapılmadı.> ılı. Scuır, l'!pc.) ce uza;, •ı • giden mu- - l 1 ~:r •• ., 
.. ı _ JL..I bu ""u-..ıa d Ju -lcr vır • B' ·d .... ~- ıı t k 1 1 1 drgı zafen asken kuvvet erı ı c elı'nde bulunft "1a'-ya•,nın •-n.· aıdıyetı, J pon,y )1 çok d kkntl ı 

mez Bu te~_· e, .... ~ nu. o. ...akk !od A--·-•r•lvalılar• Avuotralyalılarm ıngaZl e ya· • ....,,.,rnJD n 1!\JC ''erınt "il çer- .. n ulG •• .. .. 

. l 1 ı k Çan a e v ......... " d A 1 111 ı ı ı b r. dil l' dl\ temin et.miye muvaffa'k olamıya· lı'n:,.ı_;ı.•ı k 'mtn• aı·t arazı' idd "ın- '\e dlırcndı .. ne harekete mc b . h ettig·iımiz gihi_. .tayanın§• ı 'k' ' ilet arasın- .ı:.attrkları har 'kıı karşı ın a • <re rr (ınn:ınn obrmııJı "'" . uw; u .. " 

ızmaal"ı Afrikadı&i Weygand bo: la çar,pı~lma:mıbz: ı -~vr:'ıı uvandır· vustralya!J eski zabitten duy- Al la 5nrlan dibine bir çok lr de- ';'Üı.nt anladrkıtan ~o~ra Bctinci &ı da vardır. Bunda da Japonyn• ıkıln:.a~ı.adır. 
k r d 1 az ır ..... D " .ı. h m•tl ... "'d ı•r ·t- 'Ardll• A 9 ~ Kol un yardımına iftikar ederek nın yard•mını temı'n ctmi•st:~r. Ja- hlıpın dal n 1945 sencs nd duıarln ..J8n 'kendisine ar§l ı a 1ar& du1dnrıml hatırladım Ve gQ ra• " .,ıb 1,. ' ~ "V ' ur. b oOll• • _,, ·• 

ıo d t 1 11 ......... .ıı...-u bir dumıı t rııfı tırd Çinde (Vnng. Oıing Mel) in <leli. ponrvanın '--·-_ıan m-A·-·dı bu ·- müstakil bir vaziyete gırecekt"·. 
t -"- Jı't go"rdüg·ü ve lbunu ortıı ~n mış ır. a hn~·kında dillerde mon v-e mert Avu tra ya. ı ar .. a ... .,o,,,u, ıı ı . . . ., uuna QIA- " 

kenldu __ ı. :.-in Franeo vasıte.sıle Bu çarpı~ 1 ~ e hikn· Afrikadaki yaman zaferlerı mu- Boğucu goz ııren ipi bnlunmuştu. !~tile bir hükumet kumııığı dü- razidc kuvvetli hava ve deniz Bununla be.r ber Fili.pm nhah ı 
a ırım~ ,,.. b !d w d l ve iotap ara grç n <I 1 f Ünmü!tlcr ve bu hükfuncti Çınin ü !eri k.urftrnk lngiliz Malayaaını cchRnın bugünıkii siyasi v z 'ye-

fikir teatisini ımuvnfık . u • ugu 
0 la~a~. 1 .. e yıırayıı., nefrete oit nasebdile T~rk .• ?st orının ·~: ı f O Para ile m~ru hilkltrrıeı. i taruya.rak b.ir Lehdit etm.eıkıtir. Huau!:ile Sin~a- ı tine göre ıbunu i.5tcmcmek4e ve 

'h:,.. l'n'ı •·a'hul etımemız lazım yer er o umlJ.· ' f 'ıperdcn sipe. lam ve sevgılerını ıfade etmcgı .. . lh hed kd t 1 1 c .ı... •-ı k 
ı ,,rma ı ~ değildir. •ı.ı tara m s . . . ......ı ıu . mua, . cs1 .~ e mış ere ır. puru, oe,ıı; ememe ·tedirlc.r.Çünkü J pon 
gellmektcdir. r~ birbirlerine yiycıccklcr, hedı- vaz.ıfc sa;;yuım. 10 ıınra lle bir şey satın nlnınk kıı.· Chu.ın~ Kaı Shek ı ve ordu. ~n~ Bundan ba a J ponlarun Hin yanın kurt gibi yırtıcı prnı:esinin 

.... bil mi! JJn•·:ır: Fakat, \aktll on ı · d 1 ~- k bul tt ·icran b d 1 · · • · d ,, a il O 'BrBK a C 1 I• d ' · • ') s· • ) , ı U a n a.r UZ rınc tn CCC •mi mÜ 
Dancada Zeytincı1ik Ç Bir Halk Kundura T.pi ra ile bir çok 'J"l1cr alınırdı. l\J e- lan eylcm~leıdir. ~~ını ı e ıynmı ı~a etmosı n- riktir. Amerika da stratej r.. kıy· 

B. l.a,. sc· Kapalı arşı ın, cB • cıonek, bet peynir» Uo kn· Fa'ke.t. İn<>ilterc. Amerika, g.ılız l\1alnır.asının esas gı.da~ını met' ı. ıy' d ] bu d 1 
D (v t n) - ır 2' Y I .. ~·ı cd . . . d '" .. .. .. ı pcı. z a c o an n n arm anca a . · 1 " 1 • D ·· ·· ·· · · rın do•'llrmıık knblldl. R d 1 ı J - ' · te ı en pırınoın orttc uçun 

ncd -- 1.erı· ... -.r1ı·n:Ierun· izden ~edıra- Tamı·r Edı·ıı·yor ma ı uşunu uyor ~ usya ev: et eri, apomarm ası ı d rd k k d .. d k u düny vazİy~i karoı ında kcndı 
cau •-.1 · 1 k Ol b"f telakki ettiği hükumeti Çinin u unna • ru retını e azan- h ' ._,_J ki . lk ' ...... en· d fi tı t 1 OmO 1 d -"·· 1 .1. M I j ımay~ııınıcıen u.ıa · a rnnm sını de edcmemekteyız. ı ,...... Tarth1 bir kıymeU haiZ büyUk Ka· VekAlet kun ura ya arının ea- mC§ru hükfuneti kabul ettiklerini ıracudır. ngı ız a ayası, 8· omı ~tmekıtedır. 

b h alile mücadele Um!• bit edilmesinde uğ'ranılan zorlukları 10'71 tınihlnde, f''mn,.ız ru>kcrf ıııll ve müna ebctlerini idame ..... le· pon,yn naz rmdn Uzak Şatlkın T b "" h 'k ' t f ı eri zeytin _apr .. d leden palır"-tnm tamtrlno karar \'er ,.- -,, • ı_ cld d 'l a u er ı ı ara ın arzusı r 
lbu Ucu e ,, ... ,.... ı na•~n itibara alarak blrkar halk hendlslerlnd<'n Cuınot, buhMln 1•11· diklerini bildircrclk bu hükfunetc en zengın mıntaxam a e ı mek- b 1 · 1• ı· b' 1 ed'ılm-'·+e idi. .m e 6 cıerdenbcrl tamir görmem 9 ..... " '1" d ' B k d d " u mC!le c ıyı ne ıce ı ır an a -

CAI• UD V ur. en I 8 t"'kC'rleJill bir 11-""a ' t ya·_Jım J.arnrında ••L't k•ldılnr le lr. U ıta D unyanın tek• Lf \ f b 
1 · --1· mcnın 1 tam ayakkabı tipi yaptırıp bunlara fiyat yen \C " ''"' .,ap 1• rıu "" .. ....ın "' " · .1 k . . m ya vara.caK ır. r u sur t 

zeytin sahip en ~ .. Ü"lerclir. çarfı. yapılan keşfe göre ea~ ı • tesbit edilmesini dU .. Unmektedir. Bu ilk ot<ımobll budur. Japonya, girmiş olduğu bu mı le.ne c ihtıyncımn yarı ı, garpta ve rlkt yeni mrz'heb•n 
büyük istifadeler gor.ın .. e· re ınuhta.Ç vaziyettedir. • çıkmazda ksvramp dururken. ço~ mılot:ud ~auçuk ve azim ith11ml n dıyc il:m edilen yenı 
Bu ııene de zeyıtin bakun fen m mm harap bir hale gelen kı· takdirde bu tipler haricindeki ayak· Grip AŞISI Fransanın an.sızın ve feci yıkıl- mE tn~d~ demır bulunmnktaclı~. prensipleri d e doğnrkcn ölen ço 
rnuru Galrp' Ül<Piir tarafından z·ıey: ÇD.11 ••"iden tamir cdilecrk ve kabılar iatenllen fiyata satılacnktır. ma~ı üzen.' ne Frnnısa Hind. içini in· : n mu~ım ey b.~ mıntn.kn. d_nhı- cuklar talih i2.I ;;in u;;raynn 0

- mıarı :Y""' 1 o.kk b · Rokrelle.r cnstltU il kln1) ı•rlcr:I, k k l ı... k lınd b t h kik•.._ ,., 0 ıtin bakımı, budcma ve yabanhı cı . sı tan yapılacaktır. atan· Bayanların bir örnek uy a ı gıy- de as erı ıta arını tauçtt etme • e ır n n ·.._ ... proJceını tc- derleri ıl e bc-rnbt'r n yan çuku-

1 
ve omu te· yoıııırı da b~~ı bu tamirata karfllık meslnl ısevmedlklerl nazan itibara grJı.o kaJlı bir aşı ı,e,retınlşter, bu· menfaat ve mül!aaıdet1i:ni kazan· rnın edemez. Uzak Şarkı~ Şar1km runa düşt':cr'klcrdir. 

1\§Jla:.-nn kurs an a9%11lf bul BcledlY-=ın 60 bin lira tahsisat alındığından onlara ne tipte bir nuru aşılannnlar ı.1ort beş ay grlııc mı~ oldu. hırçın çocuklnrının tckmıl projc-
l'f d .. kler yapmı§tır. oıarnk bUtçcs c "'" h d t t tutuımuyorlarmış. J l ' n.d Si h ı yerler e orne . 'f ayakkubı yapılacaoı uSU11un a e • .Bu yeni vaziyet e.ponyaya Ha. erı c ngapurun zapt veya ta ç vdnrlı FJcmek Kabul Edildi 
Zeytinciler bu örneklenlen ıstı a· koymuştur. kiklere bqlanmıştır. Verinde Bir Karar noi'ıdcn, Yumanfu'ya giden demir ribi esas ol rak bulunmaktadır. Şlındly kndar ekmekler ne 

de etmektedirler. - "d~Arlkamya Gitti yolu inıtida.dmca yapılan nakfiya. Fak t bunu dıcmmryctle gözö- yüzde b şe kndnr ı;avdarlı yapıl b ı 
K uralara. i tir k eden zeytffinıık· EınniYet tMu''üdUrtımllz :Muzaffer Umumi Meclia T oplantm BUytlk Britan3nda, ~elik tru;nrrufu tı durdurma fıreatmı verımi tir. nünde tutan lngfücre bu mınta- mektc idi. Bu nl betin yüzde ytrm • 

a E ıye ,.. k Belediye umumi mccJiBI bugUn öğ· lçtn, JUct hıcnklan lmallno nihayet Japonya, cenupllln Çine taarruz kadn ı · zım gelen kuvvetleri ve ye kadar çıkarılması için Vck ı 
cilerden ı'yı· derecede muv mn bahkl trenle An ara- ı ı ili ı b k k ı k k " • • · rd 

I • d çı Akalın dUn sa leden eonra fubat devresi dlSrdUncU ' crtlm ':· ng ı. er, ıça yo ııuz 0 • etme mevı ıınr tcınm ctmi,.tir. ıcap etti tği planları evvelden mUroca t.to bulunulmuştu. Vt'kll t 
olanlara usta ve diğer erme e " yıı gttmlşttr. 

1 
Ankarada birkaç toplantwnı yapacuk ve muhtelif me· ğu karşı-ında bir rare ı.1U§OnmUl}ler Yorulmadan Çine giden hayati ve ihzar etm' tir. yUz:do on• bq çavdarlı elemek Upı 

rak olarak izin verilm~ir. 1 Muzaffer Aka ı~knd&t makamlar· seleler üzerinde müzakerelerde bu· \O brumuıılar: Harbin &onuna kadar ehemmiyetli yolu bombalıyacak Sin apur, Japonların kıramıya kabw etrnı.;ı vo lııtanbulıı bUdlrm • 
Z . l . . . etmiyen er vo ....ıın kalacak ve a ıunacakfir. lillkal aın·ennck... vaziyeı kazanm ın Siyam hüku. caklan ç~tin bir cevaz' olduğun· Ur. eytın erını unar d y 6-· 

haYVan sokanlar hakkında a a • ı:ı. temas cdceekUr. 
tıca .k.anuni takibat yapılacaktır. 

YABAN A~f .. ~ 
dl lrl ncşinln bahar ldt Yıkanmuk 

l J\.yşe, köyUn en güzel l<IZJY s;çlar; 1 Tasını, tarağını ;ırn~ıye başladı. 
: Yah gözleri \'C siyah uzı:ıc tspan ' üzere çaya doğr'U lrdlğl zaman, u· 

nu bit· köylU kızından zlY 0 çınar ormanına g 
1 

[iti duydu. 
Yol knrnıenlerlne benzetiyordu. üya zakt'an gelen hafif bir n r ağacının 
bir ştır mcmbaıydı. Hayal ve ı' ıs- sese doğru yUrlldU. Ç':~am g!5rdil. 
gibiydi. Fakat iıyle bir hayal k ~!ı, aıtmdıı yatan 1:-cnÇ bir ö leğln göğ· 
~enıcr bir dıı.hıı unutamazdı; örUl· üstünde ince beyaz ~ ~yşe ytı.kla· 

il.Yalar aı·asında açan bu eş g sU yer yer kızıllaşnuş • 
ille tek kusuru 
Y nıı,, dağ çiçeğinin, den kÖY şnral<: ., diye sordu. 
1 abanı oluşuydu. tştc bu ytız i - Nen var ağam. 
IUcr ona, Yaban Ayşe dcrterd ~ • - Vuruldum. 

ırı Saınan!ı köy'llnUn, sıcak bir zl:n - Kim vurdu! veremiyordu. 
b 1' A.y4e ince p~temaıını. bron Genç adam covap ıyor ız· 
lr heykele benzlyrn vUcudUne sı~· Yalnız clile göğııUnU ı;östrr lnt~ak 

•ııu Bardı. aıır siyah saçlapnın ör· tırnbınm oradan olduğunu nn 
~erlnı çözdü, beyaz başörtüsü:! ıstıvordu. 
ba;u. Ona vaktlle şehirden gelir kc- • d:ı. tUtOn yaprağı 
.,, a.aı bir ayna geUrmiştl. BaZ1 U M-ŞC ıı.y ışığın ttı Ysbıın· 
0

'<l?')a i e yUzUn n~cıısrtUsllıfü yır . 
tö rı kırılmış ama Y n kopardı. ,..,..,.. k yara.sını sar· 

rcbıiıyordu ırömleğınl açara 
cuı . d:.ıerl cıntn ., 

ı:a dU, gWUnce iri beyaz 'Y" • d.t. 
lihıdu. Esmer yüzünde akşam gtl 

Hani bunlra da yara denmczdJ ya, 1 başaklar orasında açan, kır ı;lçek· ı dum. (Uzun Yolda) benzinim bltU. 
çizik gtbl bir şeydi. Bu muhakkak, lcrlno benziyordu. Geniş oğlakta ku· Ormnnı dolnşmnk istedim. Bu ağa
ş~blr çocuğu olmalıydı. ÇUnkUm E· zular meliyor, çoban knval çalıyor, cın altına dinlenmek Uzere oturdum. 
mine kadınların Haaanı Muhtar .Ah· ormanda kuşlar !Sttlyor. Tabiatın bu Tam o sırada bir Jc6y1U gencinin ko· 
met ağa, şehirde bir mektebe vermiş nefis melodisi içinde köylUIC'r yine şnrnk bana d-Oğru geldiğini gördllm. 
ti de... Oğalan geldiği zaman eline her zamanki gibi R'tlnUn on iki san- llcnzin bulmak 1.lmldilo sevindim. 
bir iğnecik batmış, gUnlerco sızlan· Unc kırk ıcklz saatlik l9J doldurmı· Yanımıı ynklnştı. BıleklerimdC'n tu-
mı~ı. YlğlUlk böyle mi olurmuş! ... ya ugrqıyorJaC'dı. tarak: 
Ben kanlığunnan dallarda yalnız Onlar birer karınca mlııallydl. - Söyle HMBn, Yaban Ayşeyi sc-
geztyon da itten köpekten korkmu· Boş durdukları dakika onlar için vlyoraun? değil mi? 
yon, dereden su lçlyon hastalanmı· yeri doldurulınıyaeak bUylik bir ka· - .... 
yon, halbuJd Hasan testiden su içme- yıptı. - Söylesene, niçin ı;usuyonrun. 
ye lğrenlyo. Naha seveyim öyle er· İnkAr etmek fsUyorsun öyle ml? Ben 

•ıu m bah lnınn Cemli, uyandığı zaman, b8fı ucun· kek otmaktansa, " m u aldnnmam arkndn•. da Allahın ne kadnr güz lllk vanın ,. 
oğluna-

Hanı doğnıSU yıı bu 
euğu da kızan g!bl ahu. 

1 tanbul ço- verdiği, bir kız gördU. Etli, kırmızı, 
muntazam dudaklar ve ynnaklnrmı 

- Yahu, delikanlı, benim adım 
Haınn değll, yanılryorııun, dedim. 
O hl11 ısrar ediyor: 

Şafak söküyordu ... 
Ayşe. hAlA bitkin bir halde :ratan 

dclikanlının başı, kucağında dUşUnU· 

yordu. 
_ Bu adam kimdi? Onu kim vur-

muş, niçin vurmuştu? 
Göz kapaktan yavaş yavaş kapan· 

dı. 
Gllne~ bUtUn sıcaklığı De ortalı!(· 

ta ağır bir bava yaratmıya b~ladı. 
Klbrfin dar patikasından ellerinde 
orak, tırpan, çapn taşıyan yanık yüz 
lU soluk çakşırlı klSylWer ı;ctlyor

d~. Kadınlar renfArenk plvarlartlr, 

s!bllyen ıılyah blr ben, kımk kirpik· 
ıer, dökUk saı.;larllc bu kız ne gUzcl
dl ! ... 

RUyn mı slSrUyordu Cemu. Kimdi 
bu kız? N~en bnşı onun kuca~ın· 
daydı? 

Oooo! Yarası da sanlınıştı. De· 
mek blltUn bunları yapan oydu. 
Ayşe uyandı, CemWc baktı. Sonra 

duduklannda tatlı bir lcbcssUm be· 
lirdi. 

_ Acın dindi mi ağanı ? Camna 
kıyan kim? 

- Şehirden köyU 1;czmıyo geliyor 

- ıı dl ülen eli.vur, şehre ı;ittııı 
d adam mı oldun sanklm. Dilin, mı. 

lln dolaısıyon. Kelleni yağlarla yunu
yon, darn.cık ısoyler glyiyon da, ken
dini faımlya gllii nimetten mi sayı

yon. Cet işine be!Aya sokmıı heni. 
- Çf'kll, buradan, ben Ayşeyi fa· 

Jnn tanımıyoruın. 
- Tanımıyon, çaya giderken o

nunla her altfanı burada bulu.ıpuyon, 
seni ondan ayıracağım. Artık onu 
sörcmi:>ccck, ka\uşıımıyacaksın. Bu
nu da ancak seni ortadan kaldırmak 

la yııpacnğmı. Anlıyon mu? Canını 
cehenneme yollıyacnğım, dedi, ve 
belinden c;ektlğl snldırmayla bent ya
raladı, ondan sonrasını bilmiyorum, 
kendimi kay'betmıştm. 

Nn8ıl Yaban AytJe mi, Hıuııın 
mı? 

YokBa onları tanıyor musun? 
Şeeey, hayır. Yaban .Ayşe be· 

nim d .. 
- Oooo .. Demek ki akşamki va· 

kanın kahramanı Ayıpe sensin, Ha· 
Bnn da, senin yavuklun. 

- Unsan benim yavuklum mu? 
Tanımam bllcm. 

Aytcnln ı;i\zcl g6zlcrlndcn, yn
naklanna iki damla. ya9 aUzUldU. 

- B n gidlyom a~. yolunu bl· 
Jlyon değıl mi ? 

- Dur, .Ay~ gitme, yolumu gös
ter bana, karanlık bir yoldayım, ay. 
dınlnt onu. 

- Ne dedin ağnm, anlamadım. Or
tnıık gtlnltlk ı;i\ncşllk, karanlık nl
rede ki? 

- Ayı.o sen iskarpin giymez mi· 
sin? 

- Nedir ki, 1 knıpln dedığln dt . 
Cemli ayağındaki kunduraları 

g&tcrcrek: 

Şey canım 113 en glylllr. 
- Ha.an nnladnn Japçun, b z 

nu kasnbııya &ldrrltcn giyeriz. 
- Doğru söyle Ay~r. köyde b 

yavuklun yok mu? 
- Yok, ağam. 

- Seni b band n 1 te em. b 
varır mısın? 

- Benim kimsem yok ki, Garib m 
- O hatd sen söyl Ay~. b ı 

ister misin ? 
-! ... 

- Adın ne nln ağam! 
- ccmn. 
Crmll, .Ayşc-yl kucaklayıp öptU 
A~I', lm ilk busc!'lln sarhoş! 

çlndeydl. 
Benimle geliyor mustın A) m 

- Srnlnlo ncreve ol • d r m 
ğıım. 

- Karımsın nrtık. Dcnlmııtn gUz ı 

Ayşcm. 

B<'n senin lı;ln dr il, ann \'Ut ul
clıım. 

o akşnmdan sonra., koJ de Y b 
A:)"Oyl gören olmadı. J<lmt l \d 
boğuldu. kim 1 d d ğda :> ıl ı 
sokup öJdUrmU9tUr, dediler. Kı 
aklına gelirdi ki, k rUzg n , y b 
A)'ltıYI k6yd n şchr atın'l:. 

Güzin G0RMAN 
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Bu Pahahhk ihtikar Değil midir? 
Bir arka.da.,nnta Şl! lldc Bulpr 

r~ısmda ·ıs gazlno:mna gittik. 
hd ar:kada.'!UI fçtJğl \'() yeclfğl -,ey
leı:ln bl;w '-erilen fatunı..'iflo ftyat
lar:mı yazıyorum. Fatına da sizde 
kalsın. Burada ı;algı yoktur • .Ka
famızı dlnletmck için yaıt'hğ'lmrz 
bu ı-eztnti bhe yfizde on ,;arson 
bahşt,ı llll tam beş liraya patladı. 

L1İe hesabı: İki kllçük kadeh şa
rap 60 kuru,, 2 ktiçtlk kanfııkl 
rakı 120 ~. hfr p&FÇ.acık tett
yağı 25, Ud yumurta 29, bt1' )Mttça 

ekmek 20, liçcr pa.rra etten ikJ şiş 

l 00, i&d 6 - 8 kuroşhik clntrt.en por
takıll 60 \C 45 kuruş garson ki ta
ınam 5 lira.. Bu yediklerimizin hep
ı;l de memleket matr.mlfı. Reptılnin 
de crmayesi bir hiçten ibaret ol
ftn~ıı halde beş liraya ııablması 

fhtfkfır değil nıldlr? GaJ'S(Jn (])a.. 

'iıf) ,.e ottl1'dnğumır1.; masanın nu
ma.ra"ı 8/6'! dlr. Bu gazino dJğer
lerinden bel"halde daha ~k , ·e 
lftks btr yer dE-ğlldfr. Buralannı 

acaba. kontrol etmiyorlar mı! 
Okuyucularınızdan 

S. K. 

~--------------------------.J 
o R 

F. Bahçe -Beşiktaş PazarGünü 
Şeref Stadında Karşılaşıyor 

Başmuharrir mi Haklı, 
Sigasi Muharrir mi? 

lki gazete bitbirine ıbenzemi. ~ 
yebilir. Heııhangi tbir hadiseYi bir 
gazetenin ıbaşırıuharriri yahut sı
yıuıi muharrirlerinden herhangi 
biri brr başka gazetenin başmu-

retindc tashihi icap ettiğini de 
söyl.iydtın ıbar i ... 

* BALIK MESELESl 

( 
Ermenileri Kimler 

NiÇiN 
'~-ve Nasıl Aldattılar? 

Taşkınlıklar ve 
Şımarıklıklar 

Yalnız Kom it al arın Değil 
Fesat Başlarının da 
Cepleri Dolmuştu 

harririnden yahut bir siyasi mu- Bizde niçin, bu böyledir~ Bir 
harrir}nden fark·lı bir tarzda tef- İ§'C sapla.ne!'* mı 0 i.,ten: ba~a Anlatan: Pantlkyan - Yazan: M. Sıbr 
Bire katkışabilir. Hatıta bir gaze- ması O) itrbarile çok mühim (?) yapllacak iş v-ar mı yok ımu dü- fTercüme Ye iktibaa hakkı mahfuzdur J 
tenin baş eütununda yahut diğer bir devlet olan bpanyanın ilah ..• » §Ünmeyiz bile.·• 
brr sütununda bir gün evvel ma- Muh'terqn Muharrem Feyzt Elimize kazmayı aldık, eski Galatadaki ve Ermenilerle faz- binaya gitti. Daha. o mmanıar ~ 
nası anla~ılamanuş, takip edeceği T ogcey, galiba F ran.sız don.an- mahallekri ~kıyoruz; gıüzel... laca meskQ.n yerlerdeki mektep- Bey ve cemJyetin en nutuzlU !'.:;. 
sev\..- <kestirileımcmis bir hadise, L h d .._ l Yolları asfaltl1'yoruz, güzel.. Fa- Jer birer fesat ve ihanet ocağı ol- yeti bulunan TalAt Beyin oa-::., 

"'·· • ma.sının v ir afta a ne na e gir- ka,t İstanbul ~lırinin bütün derdi muştu. Buralarda mllll şarkılar, girdi. Kma.ca bir mukadd~.,., 
Lig maçlarma pazar gÜnü de ~ kem leri: Şazi - Tarrk. bir g~n so?Ta hak~ate .. daha ya: diğini, İtalyan donanmasının Ak. bu mu? Değil şüph~iz. ·• Farazc& marşlar tertip ediliyor, tn.şkm lisan- ra: 

Fenerbahçe ve Şeref stadlarınd :ı Karagümrü"k sahası: Jcın bır ~ şekı.~c ':e b~ gun ev:velkı denizde .kaçacak yer !bulamadığı- işte size ·bir bam meaele11i ki baş· !arla yazılmış piyesler yazılıp dağı- - Beyefendi, yetişir artık ,,-
devam ed ilecektir. Bu haftanın Saat 12 Fer&öy - Galata Genç sa.lc~t}ıgı. ?uze~u. ıbır. tarzda ~- nı da farkodememiş ıbulunuyor- ka izahata ihtiyaç hissettirmeden, Wıyordu. Daha garibi, bu şarkılar gözUnüzU. Pek yakında yine bit V 
karşıla-.malarmdan eonra, pm- ler. Ha kem: Hüsnü Savman. Yan 1 settm~_ebılır. ~~ın . bU: gazetenın lar ki Akdenizin ikinci ve dün- yalnız udtwn.runun kıilosu c 75> ve marıJlar mekteplerde söyleniyor, meni lbtilAli kopacak ve blltUn _.,,-
pıyonanın son haftası da .gelecek hakemleri . Halit - Zeki. 1 b~ sutunundakı ıbır fikre, aynı yanın üçüncü deniz devloti olan kuruşa çıık.tı demekle chemmiye- piyesler tiyatrolarda oynanıyordu. l k t ~ 
hafta oynanacaktır. 1 Saat ı 4 İstiklal - Eyüp, Ha· ~nde ikinci sahi~csinin diğer ~ir Foransa ile .bc§inei ıdeni:z devleti tın in derecesini göze vura.bılİ'yor. Mest'lfl, o gUnlerln en makbul ve e ~edi ~:eb:~;:. ı:iri bıret' _! 

Gerek Mmpiyona ve .gerekse k em: Necdet Gezen. Yan ha- ~nun?a tam bır. aykır.~lık gos- olarak salnamelerde gösterilen 1- U&kumru c 75> kuru~a... Fa- mersııp bir eseri addolunan f\ 'ar- klkat oiduğu anlaşılan bildiklet:;: 
milli kümeye gircoek dört takı· kemleri : Münirı - Fazıl. t~rılmesıne en. g~ış musamaha talyanın Ahlenize veda ettiklerı kat efendilerim bu bir kıya- tan Mamikonyan) piye~I Ecyoğlun- TalAt Beye birer birer hlJ<Aye --; 
mın meydana ç.xkması puvan nok- Saat 16 Karagi.~nuük • Doğu· bile n~ayet kaf~. gcl_mez. bir güınıde bize İ~panıyayı bir met alameti değil mbdir~ lçi da l'epebaşmda, 'C'skUdarda tcadiye Bu ihtiyarın haber verdikleri biG 
tasmdan müsabakalarda bir e- spor. Hakem: Bahaettıin Uluöz. Hatta. en tecr~besız eller tara- «kuvvetl i deniı: dev.J.eti> olarak mah:ışeraılah balık dolu bir de- tiyatrosunda oynandığı sırada. ea yalan degildlr. • ... 
hemmiyet bırakmamışsa. da bu Yan hakemleri: Münir - Fazıl. fınd.an Ldare . edıkn ga~etelerde göstermek gibi bir dalgınlığa nizin bytsmda, hergün her ha- heyecan verici lbtila.ı !larkıla. ı ılan Müttehit komitalar, MeŞUtıY8"' 
hafta oy.nanaeak Fenerbahçe - ı· ta b 1 8"1- . c·· Ajanh Jdahıbö~ek} ınha~ır raısl.anabıhl'Ceet k o- saplanıyor... ' lıkçı saru:lalmın bin ba ik nesli İm- (Pamp urudan) hep bir ağızdan 11Anı sıralarında lhtUA.lci it~ 
Beşiktaş ikar§1laşması h iç yenil- s n u o'6eaı ure, • ~n Y e ır 6 an .at .. a ası~ı~ 1 Dört ıbuçuk yıl önee, yani İs- ha edebildıği bı: şehırde « 75 > 'ku- söyleniyor, Ermenlllğl temsjl eden ıara verdikleri ka.U vaatleri. daJıa; 
mt"miş 4-ıaua ıbenaberlik ıbile :kay- ğmdan: cı~de.?' muh!~cm ~ır ?umunesını panyada kardeş kavgasının baş- ruşa uskı..4:nru nascl satılabiliyor? yeri Erme:ıistan hUr, ErmenUer hür, nesi olmadan unutmuşlardL Ytne 
detmemiş Beşiktas takımının Fe· 1 - t 6 / 2 / 1941 pazar günü d~nku Tasvırı Efkar btze hah et- laması arifesindeki tam ikadrosile Tutulan bal&ian~ fiyat yük- dediği zııman heyecanlanan komita- ki fesat faaliyetlerine, hem d•~ 
ner'bahçc il~ yapacağı maç ayrı Fatihte İstan'bul GürC§ klübünde mış .~ulunı;yıor. dahi A'kdenizde ıher fermana sekÜğini muhafaza. içın tekrar de- cılarla yardakçıları yaşasın Erme- şiddetli olarak koyulmuşlardJ. P'_'".ı 
bir hususiyeti haiz bulunmaktadır. tecriibcliler arasında Greko Ro- Şöyle kı: . •. · ram olma.aı tabii addedilen bu nize atılmaşma daha ne zamana nlstan! .. Diye bağrışıyorlardı. te aktedllen bir kongrede. neY• S:: 

Haftanın maçları ıhakkım:laki men (t>alto, burgu) müsabakaları Alm~~~lı !""lıtlcr ı .ve .ltalyalı donanmanın. ağır zırhhlarınm kadar müsamaha ocleceğiz? lş bu taşkınlıklar, şımarıklıklar- olursa olsun, Adana ve M~ ,, 
dı.işüncelcrimizi başka bir güne yapllacaktır. MUt1Sohnı yı z~arot ntyetılc İs- hepsini. muhriplerinin üçte ikisi- la da kalmadı. Bu şarkılar ve marş- valisinin IStiklAlinl istihsal ve ıı: 
bırakırken, lstanbul Bölgcsinm 2 - TaTh :saat 11 de, müsa- panyah .~ranlko nun seyahate çık: ni ve kruvazörler.inin dörtte üçü- EMİNÖNÜ ~ALKEVİNDE !ar, (Karruk Çivitçlyan) adında kur- kararını vermişlerdi. Bu ~t>IJOI~ 
bu husu tak.i tebliğini a~-en aşa· bakalar 13 tc ba§layacaktır. ma.sı, <lun~anın he~ ta!afmdakı nü kayıbettikten sonra adı sanı mı naz bir tesatçmm delA.l&tl ile, o za- kararda. Çarlık Rusyanm, baflaJ'I"°" 
ğıya alıyoruz. 3 - İki kilo tolerans var.dır. ~~uha~rırlor .V.e sı~ası muhar- kalmıştır~ Akdeniule esen bu BİR HADiSE manlar tstanbulda ve Anadoluda pek (:Mikael Davranof) adında bir~ 

4 - Bu müsabakalara geçen rırler gi1bı Tasvı.rı Efkarın bıışmu- kadar kasırga arasında bir sivri- Evvelki gün Haı'kevinde me:k- rağbette bulunan gramofon plA.klan- nl serserisi bulunan bir fesatçı ~~ 
Fcnerbrrhçc stadı: tecrübesiz müsa'bakalarda derece harriri Eıbüzzi.yazadeyi ve siyasi sinek vızıltısını kim duyar? Mu- tepli kız.arımızın voleybol maç- na da konuldu. Bu pl<\klar da ayrıca pu on ayak olmuştu. Rusya, J(v 
Saat 12 Fener>bahçe - Altıntuğ ahp ta tcrfi. edemiyen 'tecrübesiz 4111 uharriri Mu~arrem F~~i T.o- harip lrıiılıterenin ıkös dinılemiş !arını takip eden gazetcciıer ara- bir soygunculuk vasıtası oldu. Yal- ya havallSindekl protesta.n mlSY~ 

(8). Hakem: Frkret Kayral. Yan g:üreşçilCTden arzu edenler gire- ga.yı, pek ıtabıı ola~ak. ıl~ılen~~r- ve tZan nasırlıaırvınış ıku~aklıaırına sınıda buıunuyordum. Kazanan nız komita kasaları değil birçok fe- lerlnln faaliyetlerini ötedenbefl , 
hakemleri: Neşet • Nihat. bilirler. mı.., ve harekete gotırmıştır. Ebuz- bu vızıl-tı nasıl ulaşır? bir ekipin resmim çekmek iste- sat başıların cepleri ve cüzdanlan görmllyor, o havalideki Ermeniler 

Saat 14 Beyoğluspor - Topka- 1 zFiyan«zad.e cŞi~d .. i 'd
1
e . General Muhter""'"" Muharrem Fe:yzi yen fotog~ ra ç~mızın bir Maarif da altınlarla doldu. Bu plA.klar, ve- raaında ortodoksluğu yaymak • .,.,,,_fi 

Zeki Rıza Golf Birincisi Oklu · · ..... _..ı 
pı. Haıkıem: Şek?p Akduman. Yan ra 0 nun gorufme 'C?IJ> eser• T h ib' l l memuru taratmdan menedildiği. renin rntuf ve insafına, alanın ser- 1 ba ve köylerde ortodoks kllselc:ı• .ı1 
hakct:nlen: Nihat _ Sadık. Golf 4dübünün tertip ettiği gol{ name» (?) sini 'taşıyan bir baş- oga.ya, mu te~m ır şpanyo ne şahit oıdum. Bu hareket(: ora- vet ve sfı.mAnma göre birden yüz ıı- 1 mak suretile kendisi için yeni.~ 

Saat 16 Altıntuğ _Beykoz. Ha- ı:ampiyonası Masla.IJctaki sahada makale çızıştmmış, Muharrem imparatorluğunun mu!kadder ol- da itiraz etme.dik. Fa.:kat ~imdi raya kadar zorla satıldı. nUfuz mıntakası hazırlamak ~ 
kem: Samih Duran-soy. Yan ha- nihayetlcnmişlir. Her safhası bü- Feyzi Tıogay da C'İsparıya ve madığına İnanması doğru o.faca- sormaktan lkenıdtni alamıyorum: İttihat ve terakki reisleri, bt!tün 1 dog-rusu Akdenlze inmek :çın bit~ 
kemleri: Muhtar • NCŞQL. yiık bir alaka ile takip edilen bu mihver> ba ltkh lbir yazı ile siyasi ğını söylerken 8büzxiyazadeye de _ Ne.den acaba~ f.ğer bunda bunlara tahammW ediyor gibi göı11- açmak istiyordu. Bunun için ~ 

müsabakalar neticesinde geçen vaz~eti gooden -geçirmiş. Bu iki siyasi muavınının makalelerini bir mahzur var i<lise neden iki nUyor, memlekette yeni bir hMise gizli hazırlanıyor ve işe ~aJI"' 
Şeref stadı: sıene de finale kadaıı gelerek fi- muharrir dijnıkü yazılarının bir- takip etmesini tavsiye etmekten yıLdanberi fotoğTB.fc;lların bu nevi çıkarmamak için, Ermeni mebusla- için tmıat gözlUyordu. -" 
Saat 10 Beşiktaş. Vefa (B). nalde Reşada yenilen futbolcu l:mini en gaddar bir tar~da tek- ve bu makaklerd-c istifade edüe- müsabakalara gidip reaim çek- rmm iı.Jdatrcı sözJertne .inantn1', ya- Parts kongresinde, Ermenl JcO~ 

Harkem: Bülent Tur-nalı. Yan ha- Zeki Rıza bu sene de bütün ha- zip etmekte olduğunun farkında oek cihetler bulabileceklerini bil- melcrine ımüsaade edt.idi? Neden pılan bu yolsuzluklarm serbesUye cılannı Rus siyasetine ytne ~ ... 
kemleri: Nejat _ Z iya. srmlarım mağlup ederde finale bulunuyorlar mı 'bilmem ..• Eğer dirm.ekten ık.endKrıi alamıyorum. her yıl gençlik bayramında kızla- kavuşmaktan mütevellit bir coı:ıkun- . çılık. etmiye kandı_rmak muvat'-;. 

Saat ı ı Süley;maniye _ Vefa. 9'kmış ve finalde -de hasmı bulu- birbirinin yazdarmı takıp etmek * ı nmıztn da erk>eklerimiz gibi spor luğun tedricen zail olacak birer eser- l yetim gösteren Mıkael, az bir J 
Hakem: Feridun Kıl~. Yan ha- nanı İr~iliz oyuncuyu yenmek su· zahmetine katlanıyrorlaMa ve Hamiş: Bu vesileden istifade 1 kıycı.fetlerile geçit resimleri yap- lert olduğuna kanmış gibi bir vazi- man sonra, Odesa yoluy\a tsblfll""',. 
kemleri: Nejat - Ziya. retile 1940 - 1941 senesi golf eğer ıbu iki makale, muharrirleri od erek, haritacılığı ik kctibi tıöh- 1 malan rnenedi~m~r? Acaba yet alıyordu. Bizim komitacılar da, gelmiş, beraberinde de bir hayli 

Saat 14 Galatasaray - IStan· şampiyonu olmuı>tur. tarafından sözkşHcrek yazılma- ret eylemiş efachldan sayılan 1 bundaki ımahzurun yıeni mi far- ı sebeplerini bir türltl a.nlıyamadıkla- satçı getırmi~. Bunlardan bir ı' 
bulspor. Ha'kem: Şazi Tezcan. iki senelik bir .çalışmasına rağ-

1 
mış bu.lunuyorea bir siyasi neşri- Eıbiizzİ:yazade Velide dünkü 8'a- kına vanWı? n bu eabru tahammUlU, mA.nAlı tem- mı komitalarla beraber ça11f!f' 

Yan hakemleri: Selami _ Mu.zaf- men kuvvetli r&tt~leri !karşısında yat müessesesinin ıbu tezattan na- lb.a. rllm~ haritası~a Yani~za diye Eğer, hıea- yan~ıfin farkına, hu j kini ittihatçıların aciz ve zaa!larma dl""er bir kısmı da İstanbul ve JJ1 
f muvaf.fak~"""tler elde eden Zeki sıl ıbir iftihar hisısesi çıkarabilece- .... 1 .• ı. y kad '---k d k & ~ er. ...,. - go.,.,erı en me'""'ıın « enıce:. su- · ar geç varaca~'l:lil yaaan ı .•• h 111 ,.,;1 tik kab t 

Saat 16 Fenerhahçe _ Beşiktaş. bu ~orda da büyük btr istidat ğini ben kestiremiyorum doğru- anı. e, b"n g~ çe anp aşı- doludakl Ermenileri sil!hlan 
Hakem: Adnan Aıkıuı. Yan ha- göstermi§otir. eu.. 1 AdT• J yorlardı. işi ile meşgul oluyorlardı. K0.,ıl~ 
-------------------------- Aklı Ebüzziya - « ••• An- Llgeue: Artık, Patrikhane dörl başım~ cılara, yeni bir soygunculuk ~ 

sızın meydana çıkan bu se- bi k ·ta. •nıı.. ı i i l'"" 
Kaynanasım Bıçaklayan Ticaret Ofisi Yakmda yabat itinin bir iadei ziyaret• ç .... D .. .. k l . mur r omı ya._,. o muş, ç açılmıştı. On san altına btr ,;ı~ 

ten fazla ehemmiyet ve ma- o c ug un u u ş ur m e ç l n baştan aşağı komitacılarla dolmuş- dakh mavzer tabancası, otuz o 
Ak ı I dan Faaliyeto Geçiyor hiyeti olabilmesini biz pek tu. Yeni yeni ve genç papazlar pey- bir Manllber fllntası verfllyordU', 

GayrimUsellah mı lmiş? nu!e;~o~7"::eı:::ctv~ı:ı;:~ °"fı~~o::.nnüy:::na: se- ı'Dostunun PaltosunuSatmış :::::~::::::ea::::: :::~~~: :kb~~~;1::u~ 
Kuunpaşadn İbrahim oğlu Ticaret Ofısinln 50 milyon liralık bir yabat, her biri bir memlelce- dırılmıf. ~lerine Ermenlstan ar- de komita kasamna girdiğini IJIJ1~ 

Halil isminde bir gencin kayınva- sermayesi olacak ve merkezi latan- =-m~~~;~ >'!~~ ~= Ku··rtaJ·ı Yapan Doktor Tevkı·f Edı.ldı· maları, haritaları ta.kılmıştı. Daha yor, bu suretle çıkması nıub~ 
lidui Eımin..vi yaraladığım dün bulda kurulacaktır. Yapılan yeni tef}- r-- T- ileri vanlm"'• duvarlar eski ihtililler hertıanb" b" ..ıı.& t dedil<(l(SW 
vazmı~ık. Tab*'i Adli Enver Ka. kUata. göre, Ticaret Ofıslnin lzmir, ..- d k 11 rt • imi - __ . 1 • 

-~ 1 tasında Avrun .. barb inin kati -, ı ır .,.._.ye Ye 

" - ve ihtimal ki nihai bir dev· Müddeiumumilik. k'ürtaJ. ya- kalıchnklun. KürtaJ· ya .... ıİdı. Öli$n. e u an an, ıs en .c..ımenı az..,.. önlUyorlardı. _11 ran y-arabyı muayene etmiştir. Mersin gibi bUyük ihracat .şehirleri- ....- Y 
· d b" ı 1 .ıı.. ·b· Of" reye •İtmek istidadını 11ös- pan d - ı_tor1-rla çoeuk aldıran den kurtuldum. Ben -doktoru ti- lcri arasında anılan fedailere ait si- Kilikyada .... pılacak ihüliJe ·" Mı.iddeiumumilik te yaralmın ifa_ mız e şu r...er o aca6. gı ı ıse • <7K ta .,~ ,,. 

desini almı~ır. Emine d•yorm.ış 1 çok vtıııf sııll'ıhiyetıer de verilocektir. terdiği aırada mühim müza- kadmlar hakkında tahkikata de- kiıyeıt clt.meıdim. Fakat kıocam A- IAhlar ve Ermeni bayraklarlle dona- hazırlıklann tstanbula &it kısrı1~_.,. 
ki: Öğrendiğimize göre Ticaret Ofisi kereler yapılacajmJ ve karar- vam otrnckıtedir. Adliye Vekili rrf paltoeuııun 91limdığını ileri SÜ· tılmıştı. tık bitmek ilzere bulunuyor, .o\~ 

H l'I r likt kn t r yabancı memleketlerden lthalAtta. lar verileceğini gösteriyor ••• » Fethi Okyar da lbir kaç gün ev· rerek polise müracaat etmiftir. İtte, Ermenilerin başma. gelecek Maraş, lskenderuna gönderilen, 
A -d I d 1 .~0 ıs) Tı~t5• i:t:'- 1 

• bulunabileceği gibi dahilde ihtlkA.ra Aldı Ebüzziya - «.. •• Bi- vcl gazetecilere verdiği beyana· Anjel mahkemede her §Cyi ~ j yeni ve acı felılkelli!rln arifesi olan bal}ılar ve bunlara idarecllil< --~ 
na 0 u 8 ucret c u un ısa· mlınf olmak gayesile stok haline ze öyle geliyor ki General tında İstanbul Müddeiwnumiliği- kir edzy.ordu. Doktor Ali Sa 't o günlerden birinde, Galata Kalafat piskopos (Mu;ıet) ile papas (~ 

rında çalışıyordu. Muhatem~ al}. gctıreceğl mallan birdenbire piyasa- Franko'nun bu seyahatinin, nin iki kürıtaj hadisesi haitkında Dulbak ise hi<lise hakkmda BUn- ı yerinde hurdacılık eden, cidden na- yan) patrikhaneden verilecek pı ~ 
tına alındıktan &0nro stan u ~ ya arzcderck fiyatların yUkscbneslııe mesela ispanyanın bir mace• tahkikat yapmakta olduğunu &Öy. lan aöylüyıordu: muslu ve hakikaten Türk dostu ol- emrini bekliyorlardı ki, tam o~ 
geldi. Hergiin benıden para ~stı· m .. nı· olacaktır. ükl . .J 'l"k b l t JIN-. _ .. raya sür'' enmesıni. intaç ey. lomiştL Müd:ueiu.mumı ı un ar- - Anjel bana müracaat ettiği duğunu hareketi ile gösteren (Mar- (Markar Sahakyan) da, TalA · -...11 
yordu. Kızdı karnıma bıçagını Ticaret Ofisi Uiccarlann fiyat yük- )emek ihtimali pek azdır.ıt dan birisinin ıtaltkrkat.mt dün hi- zaman fezla kan zayi ettiğinden kar Sahakyan) admda ihtiyar blr ilk temasım yapmış, komi~., 
sapladı. · scıtme veya lhtikAr işlerine mltni Aldı Togay - a: ••• Gene- tirmiş ve suçlu olarak gösterilen ~kayet ediyordu. Ben kendisine Ermeni, ittfhat ve terakki cemiyeti· tatbike b&flanıbnak üzere t>UltJP" 

Dün Halilin karıS1 Müddeiuımu- olmak üzere mUrnkabe heyeUerile tal Franko yalnız Avrupada- Be§ik aşta dokıtor Ali Sait Dul- bir ~rınga yaptım. Kam d inme- nın umumi merkezi ittihaz olunan halnane tuavvurlannı anlatıp 
mııığe mı.iracaat oderck kocasın temaslarda bulunacak bu suretle pi- ki değil, Afrikadaki m uhare- bak ile Anjel isminde bir kadını m.işti. Bir hastaneye g~mesini ta.v- -
da akıl !hastalığı bulun<!Uığunu yasaya hAkim bir vaziyete girecek- beler ve hareketlerle de sıkı Sult.:.nahmet birinci ceza mahke- si.ye ettim. Benim yaptığım bu-
söylemış ve muayene ettirilmesi· tir. ala.kadardır. Çünkü kend isi- mesine vermiştir. Ddktor 3 7 ya- dur. 
nı ist~iştir. Tabi~i ~diller J:lali. Ofisin teşklllltı Ba.,cweklllet tara- nin en büyük emeli A frika. şında, Anjel m 20 yaşlannda Mahkeme salonu.rııda bulunan 
lın Adlı Tıp lşlerı mucssesesınde fından tasvip cdılır edilmez Ticaret d a Fas Sultanlığı da da hil o l. kadardı. Hak.im suçluların polis- Arif hiç bir sıfatı o?.maıdığL halde 
mı.işahede ahına alınmasına ka- 1 Ofisi faallyctine 00..,lıya.caktır. duiu halde muazzam bir İm· te verdikleri ifadelerini okudu. 
llilr verdikleri için p-0lis suçluyu 1 - <' - • paratorluk kurarak eski fs. Anjel poliste verdiği ifadesinde 8ÖZe karışmak iı&todiği iç.in salon• 
Mı.işahedehaneye götürmü~ür. Çivi ve Pile Fiyat Kondu panyol ihtiıam ve azametini aynen şunları söylüyordu: dan dl.fanya çtkanldı. 

ihya etmektir.» _ Ben Arif isrninde bir genci Arif polise verdiği ifaıdesinclc: ... 

Mıntaka Ticaret Müdürü 
Ankaraya Gitti 

Mıntakn Ticaret mUd\uu Salt Ra-
uf Serper dün akşam Ankaraya git
miştir. 

DUn fiyat mürakabe komisyonu 
son gelen 61 ton çiviye ve 140 bin 
pile fiyat koym~ur. PIUcrde top
tancılar yüzde on beş, perlllkendecl
ler yüzde yirmi beş bir >ı:ar temiJl 
edebileceklerdir. 

btanbul SlnewtacılrJ;ında görülınemiıJ bir h~ 
Hiç bir filme nasip olmıyan emsalsiz bir muvaffakıyet. 

H E 1 N R 1 C H G E O R G E ve H 1 L O A K R AH L 
tarafından hnrikulfıde bir tarzda yaratılan 

RABACININ Kili DUNYAŞKA 
Şaheseri ŞARK ıılılcmasımn 

Her scansda salonunu doldurmakta devam ettiğinden 

uşlRCI BArTa OUllU a6STDILICDTlll. 
Hami.ş : Katı olarak önümüzdeki Cuma günU bu filmın gösterilmesin 

nihayet verllecoktir. 

Aldı Ebü:ıziya - t< ••• Her d. A b-Lam Türk - Ben Anjel'lıe ~ahlanacak-sev un. n.a41l, av 
halde lspanyanm topyekWı- müslümanla evlenmeme müsaade tnn. Ben çıocuğu çıak ere.verdim. 
cu ( ?) devletlerle anlaprak etmiyorlardı. Kendisine kaçtım Çocuğumun düşiirülmeeine katiy. 
tam bu aıralarda onlara filen . k · • • yenımüsaade etmedim ve etmem. 
yardım etmeğe kalkl§muına A.TJflc beraber ya~ıyordu . Nika· ı . .. 
hükmetmek pek güçtür. Ge- hnnız yoktu. Arif bir müddet Is- A~Jel palto~ıu satarak doktor A~ı 
neral F.ranko'nun böyle bir tanıbuldan aynldı. Parasız, aç ve S.ıde ç.oougunu ald1d:mı~r. 11u
ıey ~hndan ~eçaeydi, b u- sefil kaldlJll. Aynı zamanda da sinden de ~ikayct ediyorum, de· 

nrikaundıçmben~ lil~lyanmh. 1~ 1 gebe idim. Anama, babama dö- ı mi-§tir. 
a uz ara P ve aııurn Hakim dosycryı t.dıkik ettikten 

'b ' ··rüncf::x..:: ·· 1 d • nemezıdim. Çünkü onlar beni red-
ifi ı ıo ""fi'" gun er. e ıte . . . b k 1 - sonra dolcıtor Ali Sait Dulbakın 
kanpnası iktıza ederdı » detımışlerdı. Kendım a ı maga 

• muhtaç olduğum 'halde dünyaya tevkifine ve Anjei'in gayrimev· 
Nasıl~ Tasviri Efkarın bagmu- 1 k b b b " • _ .Jbaht na I k.uf muh~ine karar verdi • ge ece a asız ır occı a • 

harririle siyasi muharriri arasın- .1.rd D kilo · . ve mevkufu dosyasile beraber 
daki engin ıgörüş farkı -sizi de sıl bakabı 1 ım. <> ra ~ıttun. Müddeiti:numiliğe iade etti. 
hayrete düsür.miru,,.r mu? On beş Itraya pazarlılk ettik. O 1 B·-- .J L __ ı. M-dd . . • -.r ~ . unaan ·o~a u eıunıumı· 

Biri magripte hiri m~rıkta .•• çocuğumu alacaktı. Beıum ek· Hk s at c·· ı · d ·ı K t' 
Bu iıki cami arasında gel de na- mc.k param yoktu. Şimdi parasız- am yıa_ uze ı ... ~nı en a ı
maz tul... lık müş.külatile bır§ıl8.§mışbm. nanın çoc~unu d~rm.ek sure• 

Bu meyanda Muharrem Feyzi Bera:ber yaşadığım Arifin palto- tile ölümüne aelbep olduklan İd· 
TogAy \>i.zi şu irşadda da bulun- sunu 15 liraya &ett.mı. Doktora dia edilen doktorların hepei.ni. de 
mU§lar: gittim. Çocuğumu aldı. Fakat son Müddeiumumiliğe celbcdcrek ifa

C'İngiltere gerek sevkulceyş İçeride kalmıştı. Fazla kan zayi delerin1 alml§tır. Bir kaç giine ka-
mevkii, ger.dk ordu ve donan- cdiy.ordum. Gülhane hastanesine dar bu tabkika.t ta bitıccek.tir. 

.SORUNUZ 
~-----.JÖYLİYELIM 

Hikaye Muharrirlerinizin Hikaye 
Günlari Muayyen midir? 

yüz aorayor '! 
1 - G&zet.enlzde hikayeleri çık· 

makta olan :SedA Maraf De AUllr. 
Aykutun bJkAyelerl hangi günler 
ç.danaktadır f LQtfen bDdlrir mi• 
elnlzf 
cı:v AP - Ayrıca öğrenmek is

tediğiniz ve sorduğunuz zat da 
muharrir Reşat Nuri Guıtekin
dir. NeclA Maraş ve Atilll Ay
kut gazetemizin daimi hlklıye 

ınuharrirleridlr. Her ikisinin hikA· 
yeterinden başka diğer hikfiye mu
harrirlerimizin de hlkA.yeleri Va
tan'a. dercedildiğl için muayyen gün 
yoktur. Eğer bu iki muharririn hl· 
kAyeleri sizi alAkadar ediyorsa bil· 
diriniz çıkmış olanlarmın tarlhlerf
ni blldirellm. 

fenni bir ~ ftr mıdır! (ıl 
CEVAP - KU'ağı ve soğtıl< ,ı' 

gibl çiçekleri yakabilen jJrJil!.ır 
karşı sııl>ah şafak sökmeden ıı.ıı;. 
ların dibinde saman, ot glb~ 
man çıkaran cisimler yak 
çiçekler korunmuş olur. Fakat tlf 
ğ1.ık rllzgflrlara lfarşı, yapıisb~ 
se en lyi çare; poyraz, karsr. 
yıldız istikametlerinden aP~ 

eJI' 
tahta veya çadır bezi ile ~ .. 11• 
mektir. Avrupada bodur agİ,t 
rın üzerlerlnl çadırla artel' 
Başka fenni çare yoktur. 
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----M~~;ş, Kurtuluşunun (,,c-T-- R----F-, - ----. -H-~---~--n) 
Bulgaristanda ı lr&k a Harbi 

1000 Bin gazide 

p d u 1 · f ayyare Alabilecek una 8 A k .. dün kur.tuluıunun yıldönümünü ve artı a ı.~a, h'tabeyj Par. milletçe duyulan sanıtmnz ınnnı D Ed· oyuna s en 
kutlaım"ttT tarafından soy cnbn 1 Hıısan ve sevgiyi sürekli alkışlar ara ın· Hava Meydanı Yok evam 1yor M 1 

Bu me;asimde ;metbuslllnmız. ti .müfettişi ve me utkswn~:kıp ey· da bir defa daha teyit c:ylcmiı: a zeme Yığılıyor 
P d Re .. it Tangut'un nu u kl d ıt resmı Lo dr 13 ( ) R utcr l!.rtj mümessili ve Hatay a ına " j tir. Nutu lll" an sonra geç . n a, A.A. - e • Londra, 13 (AA.) - Trab· 
gelmiş olan bir heyıet de hazır )emiştir. . T t bu nut· yapılmış ve ıoplu bir halde Şehıt. Londradaki Bulgar ectaretlnln bir lusgnrptn Bingazi mıntak~sında tc 
bıCunmuştur. Hasan R~ıt ııngu a§lnda )iğe gidilerdc çelenkler konulmuıı memuru matbuata yııpUğı beyanat- mizlemc hareketleri dc\'nrn et-

Binlerce Maraşlının iştirak eyle kunda mıllı kurtulu b"sa.~k öne· ve büyük ölülerimizin hatıraları ta, Bulgart.standıı 1000 Alman tay· mektedir. 

rn.iş bulunduğu bu kutlama cktö~1e· l\m1=ştC:~~~f::::ıiş u: Ebedi taziz edilmiştir. ~=ı:u~~n::~ h:ı::~~:~a~: Eritrede 

:~ın:e:.:ş:e:re:f~d~ir:e!~:in:e:.!b:a~yr:~:k~ç:::ı:e-~~~:,:::::~::~:....,-::----~~::-:-:::-~::~~~~~~:: K h 1 ) m!J ve ~unları ilAvc <>ylcmiştlr: a ire, 13 (A.A.) - ngi iz. 
~ 1 d Franco p etenle Bulgarlstanın 1000 tayyareyi ala· umumi kımırgnhının tebliği: 

A k l.k Tepede en e bllecek ha\'a :meydanları mevcut Ol· E.ritrode, Keren etrafındaki vn-s er l Go·· ru·· ştu•· madığt gibi .mevcut meydanlardan ziyet inkLoıafn devam eylcrnckıe-
(BO.Şt ı loddc) X da senenin bu mevBiınlndc iatlfadr. dır. Bır ecri anahalli hücumlar ne. 

B hı.sleri edilemez. ticesınde kıtalanımz, tchır etrnf1n. a Yunan Tebliğleri (Bıı.::ı ı ıucldc) + dakı' tepelen.Je mcvzılcrini da:~ıi 
A ) Yunan Berlin Ne Diyor?.. ... 

Atina, 1 3 (A. · -;- 1 w ayrılmıı::ı olur .. Velhasıl Frnnk. o.-. surette iyileşttmıdt:tcclir. Daha (Baı}ı l incide) XX k k k anaan ıgınm :r Berlln, ıs (A.A.) - D. N. B. njan· 
İçerideki dül1Illanlsr malllm; işgal orduları yü se · um rihl' ve ı 09 nun ziyareti bır sulh teşebbUsu 81 bildiriyor: cenupta, Arrıeo)I doğru ilerleme, 

edllmı.ş yerlerin halkı. Bu memleket· 12 §ubat ak~ı ta 
1 

ile alakadar olamaz. Saldhiyctll bir menb:ıdan bildlı ıı- şayanı m~nuniyet lur l rz.d te. 
ler ister Fransa gibi harben. ister numaralı ıcıb~ı: "'ksck tepeler. cHarbe iştirake gelince: Bu; mketcdlr: r kiki etmedttedir. 
Danırnark" ve Romanya gibi sulhen 2000 ınctr en yul 1 ve uzak, dahn uzak bir ihtimaldir. sıyast mahtlllere ,.öre Alman tay· Hııbesistandn Kabak mıntak • .. .. uhıırebe er o muş 1 "b" ., 
lşgaı edllmkf bulunsun, başlarında Is- de mevzıı m · ı iş ispanya da, talyn gı ı yarım yarccllcrJnln Bulgarlstana glrdikle· sanda cenubi Afrika Birlıği kıta· 

Londrn, 13 (A.A.) - Alman kı· 
tantının pek yakında Bulgarlstana 
gireceğine ve hattA glrmıye başla· 
mı9 olduğuna dnir Churchlll'ln nut· 
kunda yapmış olduğu telmih vcçhlle 
bu kıtaatın Bulgıırtstnnn duhulUne 
mUtcalllk olan haber ne BUkreştekJ 
1nglllz scClrlnln geri çatnlmıısı ha· 
beri, ııynl zamanda alınmıştır. 

Tayyare, Yalnız 
Afrikada Kaybetti 
Kahire, 13 (A.A.) - İtalya, hali· 

hazırda muharebe c nasında veya 
yerde tahrip edilmek sur tile yalnız 
Afrlkada 1000 ta,Y>'llr kaybetmişUr. 

Bu hususa mUteallik rcsmt bir be· 
yannamc ncşredllmlştır. 

Bu rakam meyruıında Benlna tay· 
yare meydanında istimalden sakı! 
bırakılmış olan 'c nrnlarındn iki Al· 
mnn tayyaresi bulunan 86 tayyare 
de dııhildır. 

-o-

lngiltereye 

"f [-J· · etimızle ını=tıce enm • · bl k 
ter Mar..,.,..1 Petaln gibi bir vatan· mu\-af ~ıy .1 • d çıka· adadır ve lngilterenın n O ası- rlnc dnlr Londrada yapılan propa· 1 rı nüfuzı nnı muvaffakiyetli bir 

...,... isli ) O" n rnevzı erın en h t it 1 n n 7 Londra, 13 (A.A.) - Havn ve da Perver, isterse Qulsllng (Ku ng tir. uşm8a miktar esir aldık ve na karşı assas ır. a Y nı gandn mahiyetindeki .şayialar harp- ~rzda daha ziya-de gcn~letmeğe 
gibi bir hain olsun hiirrlyete ve de· rıbnı~tır. ır .• . ettik ayda uğradığı felaket karşısın- den mesul olan adamların asabiyeti· devam etm~ktedir. hill emniyet nezaretl<'rlnln tebliği: 

Hava Taarruzu 
Hafif Oldu 

Alman kıtaatımn bir heyeti seferi· 
ye teşkil cdecelc suretteki tahşidatı 
ile Tuna nehrinin Romanya sahilin· 
<le asl<ert malzeme ldhnrıııın Gencı·al 
Antoncscu tarafından l.ıir gllna pro
testoya maruz kalmaksızın yapılmış 
olması, lnglltcro hUkOmetlnln BUk· 
rcştcki sefirini ve sefaret <>rklınını 
geri çağırmMını muhik göstermek
tedir. Romanya, şimdi hukukan de· 
ğllse de flllen dU man tarafından iş
gal edılmlş bir memlekettir. 

millet· oto·~ııtik silahlar ıgtınam ~ da fı'k'ır ta.atisinden ibarettir. Al D - A-ı. 1 d . d B 1 • c:__-·ı~ DUn gece garp sshillerl yakınla-ltıokrasiye alışmış bu Avrupa ~.. daf :bataryalnrımız, J • "f • d ne bir delildir. Bundan b3.\1kD mnn· ıger .....:...,.e el" e vazıyette e- u garistnn ınneınen 
lert ekseriyetinin bir mUstevllyl hoş TayYare 

1 
• •• .. .. t'" 1 Btiyük teşebbUslerın arı esın e tar bu hususta saldhlyettrı.r Bulgar ğişıklik yokıtur. · Maksat Ne?.. rındn dU11Illanın bazı h fi! hava fna· 

göreblkccklerl nkla getirilemez. dü~an tayyaresı duşurrnu~ ur. Mussolini ile görüşmek istemesi makamları tarafından ncşrcdllen tek· İ Şimdi bilinmesi 1.A%ım olan cihet, llycUerl olmuştur. Fakat pek az 
Fransa, Belçika, Polonya. Çekoslo- * . mümkündür. zlbl hatırlntmaktadlt'lar. tıılyan Somafüinde Bulgnrı tanıı girmenin Hltler tarn· bomb atılmıştır. MUnfcrlt Mdlsc-
Vıı.kya gibi memleketlerde ise kinler Atine, 13 (A.A.) - Umumı 1 «Fran~o~un Mar~şal P.etaine Nairobi, 13 (A.A.) - Re&ıni tından Türk iyeye ve Boğıızlara kar- ler bildirilmektedir. Cenubu garb1dc 
Ve düşmanlıklar erimiş bir lAv kUUe· fnnniyet Neuıretin~ 12 ~at.~~: karşı . buyu~ bir hur~etı .. var- PEŞTE'D E tebliğ: ı,ıı bir taarruz icrası maksadllc itti- ve cenubi Ga.llcs'de hafı! ha.sarlıır "' 
s; gibı kUltin altında ve IJ'ıdl!ııa ha· mı tarihli tcıblığınde bıldırılı ı dır. Bızerte ın Al~~n ussu .o!~· · lıalynn Somalisinde kain Af- haz edilmiş taarruzt bir tedbir mı pek aıı: d zayiat olmuştur. 
Zır bir halde durmaktadır. AlmıınyalP • .. rak kullanılması ıçın Petaın ın Turan C emiyetinin madu, paurtesi günü, cenubi AL olduıtu veyahut Badece hududunda * 
bu dahili dUımıanıuı eh<>mmtyeUe >'

0 0 .. man ttayyarcleri, !bugun muvafakatini almıya çalışması rikn Bırlıği h va kuvveıtlerınin timdi Alman kıtaatı bulunacak olnn 
.ııaznn itibara~ almak mecburiyetin· La . uş şehrini bombardıman • v.e ihtimal dahilindedi r . Esasen Senelik Ziyafeti şimdıye kadar yaptığı bombardı· Yunnnlstanı tazyik etmek 8UreUtc Londra, 13 <A.A.) Hava \'c da· 
dedir Vakıll. bugünUn teknik ve ileri Ar~ 'vil hastanesini hedef attı· Frank o buna tnraftardır. Bu manların en §iddethlennd~n !biri-1 Arnavutlukta ltalvanın yardınunn lılll emniyet nezaretlerinin bu nk-

• kuv şe.ıırın sı · tra · 1 k t• • k " A<>mkl t bll""I harp ailll.hları hu milletleri az · etmişlerdir. Ha5ta~nın e • suretle kendı mem e e ın~. ur- . .. • sine fıcclef te§kıl ctnuştir. lki lılo· koşmayı istihdaf eden tedafüi blr T'" e ö : 

vetıerıc de sindirip tutmak tınklmrnı faz d bombalar atılmı~. 7 ka· tnrmış, ltalyaya karşı şukrnn B. R ufen Eıref Bır Nutuk Söyledı tillanın bombaroıman tayyarde· tc:brıdcn mi ibaret buhınd\16\ıdur. Ekserisi münfcriden uçan az mlk· 
Veriyor Fakat yarın herhangi bir dınn a uk telef olmu~ur. borcunu ödemiş olacaktır ... > Bu<lnpcştc, 13 (AA.) - Macar ri, dalgalar halın<de, Almududn Bu ll<lnci tefsi suret! Hltıerln Bal· tardıı dil~an tayyare ı, buı;tın gUn· • d be ın ve çoc k". Llx d C t . l 
cephede ve hcrtıang1 bir nokta a • Kefalonyıı adasında aın ~u - Rn yo aze esı - telgraf ajansı blldlriyor: ıki si.eri hedef üzerine p e ini~· kanlarda yeni bir cephe açmakta dUz sahillerimizi ıııpıltftır. ngtltere· 
llrecck ldbar aıAmetfnln bu hür ve . ~hrine de bombalar atılmış ıse franko-Duçe Turan cemiyetinin senelik zıyatc. leri Y P rak bir çok taun i abctler bir menfaati olmııdığı, çUnkü ihtl· nln fllrlonda \e lskoçyarun şmıalln· 
?nedeni milletleri naıııl bir feveranla rı ş . Una z;:ıyiat ve hasara se· tinde cemiyetin hft.mlsl sıCallle Ar•I· kay.detm ir. ırırı bu sen bir hal ııurcUnc iktıran de birkaç noktaya bombalar alılmıs-
ortayn atacağını kimse tahmin ede- de ~ır g ranemiştir. dUk Joseph 1'"rancoıs scçgln dııv tll· T yyarclcrimizin hepsi salımen etmek niyetinde bulunduğu mUlfıha· tır. Hasar ve telefat azdır. 
mez. Kaldı ki zengin olan bu mem· bc!p?'~ ~e 1 1 §ubat tarihinde J. Mu•• JaA katı lerl ve bu meyanda TOrklye, Japon· ü lcnne dönmıiııtür. 1 za ı il mUdafaa edilmektedir. Rodo Şiddetli Hücwnlar 
lcketıcrl abloka ve talan açlığa mah· ıre n~releri tarafından bom ya, Bulgar, Flnlandıya clçllerllc la· Hıtlcr, kati bir hal suretinin nn-
kUın ettikten sonra bu galeyan ve talyan ta esnaşındn Tambouria nınmış Macar ,ahslyetlcrlnl ve Tür· cıık lngtltcreye Jcn~ı yapıla~.ak bır Yapıldı 
feveran nıhu gittikçe artacaktır. :t:ırc:~de bir eve isabet vaki kiye clçlllk m<>murlarını scl!ımln· Hava Faaliyet i taarruz llc <>ide edllcbllcccğini pek Londra, 13 {A.A ) Reuter ajn • 

Harici dllşınantara gelince; bunlar olmu~ ve ev yıkıhnı~ır. Enkaz al. Bütün Bir Gün Süren mıştır. tılll. bllmektcdlr. ısının hnvııcılık muhabiri yazıyor: 
halen 1ng11tere, Yunanistan ile işgal nd 20 ölü ve 11 yaralı çıka· Mu""fa"' katın Mevzuu Türkiye elçisi Ruşen Eşref Unay- Yedi Düpn n Tayyaresi Tahrip Şu halde Balkanların vıı.z.ıyctlndc· lngillz tayyarclerl laro!ından bu 
nltındakl memleketlerin, yani Polon· tı}m ıı:ır. Bunlann- 23 ü :kadın ve dın bir nu.uk söyllycrek son seneler Ed"ld" ki yeni inklşaflnrın gene Nn:r:llerln 1 ny Hodos ndaaına flddctll nkınlaı 

"'•koslovo.kya, Hollanda, rı ı, I içinde TUrklycde yapılan tarıhl 1 ı tehdit usullerinin llplk nümuııelerln· yapılmıftır. Kalako ve Marltza'da ya, Fransa • ....- . "'metlerinin re- r.ocuktur. M lu"' n Deg" ·ı h 1 id 1 bl 1 _, 
Norv~ç. Belçika hUk.. u;an T - • ehemmiyeti haiz ıslahattan bahset- Kahıre, 13 (A.A.) _ lngil:z den biri olup olmadığı suale şayan angar nrn, ar na ara \e yeıu 
klrdek halinde lnglltercde bul J k 1 mlş \'<ı TUrklye ile Macaristan ara- hava kıwvetlennin tebliği: 1 görülmektedir. dağınık bir halde bulunan lnyynrc· ordularından ibarettir. Bugün bu Harp Ba an ara Roma, 1 3 (AA.) - Stcfani sında karabet bağlarına işaret et· l l 12 ha . R d !ere Is bctl r kaydedilmiş ,. yakıl· 
devletlere malzcmecc her tUrlU yar· ajansından: ml.ştlr. Cemiyetin reisi profesör - . ııu t geccsı, 0 os, a· Bulenrutnn Fena Yola Ginniftir mıştır. Ha.sarın pek bUyUk olduğu 
dımı yapmayı kıırarlnştıran Amerl· t Ed General Franoo, Cholonky B. 'Onaydınn t~ekkUr et- dasındakı l\tantsaı Kalato ve K~- Bır ny evvel Bulgar başvekilinin anlaşılmaktadır. 
knyı da sokabiliriz. Sı'raye erse da Duçc'ye mü• i mlştir. 1 tavın tayy r~ meyd~? rma bu- beyan elliği istiklAl için mukav<>met Rodos, MihHrin şarkla en Ucıl 

Daha. şimdiden dort milyona. çık· 1 l Y 8 n İr. -o- 1 -m ii ~.etıı .,.hucum! r 'Y • ı;ılO<ı ııe Romanyanın acıklı akıb - nokt.nd ımallk oldukları bır hava 
bol ve (Ba•u 1 lııclde) ** Beraberinde Harıc.ıye Nazın Ser· T k "f Ed "} J pı m~ır. Marıtaada bı.nalar nra- tinden birini tercih zarureti M'""ISın· U•aUdUr 'e A)m n ha\'ll kuvvetlcrl nt"' olan fiıgtıız ordusunun d d f' ev l l en er d -•· K ·y .,., 

..., . vasıtıı malzeme Ue neler ba· dcVlct olarak tanmıakt~ . eVI m rano Suner. askeri airesi tıC ı sın yangını r Çuı. rıımıştır. • d:ı kalmı17 olan B ılgar! tan fena ~ola gölg inan doğu • cenup Avrup ıı a 
yüksek mali Afrika harekA- e:d ğlni f at bunun tÇın Bul· General Moscardo, Matbu l ve 7 545 • B ld lavıad bır muhmunat deposun· glrmlştır. ve Akc.knlzc uuı.nmaktn oldı.ı.Cu şu 
şarabllcce~nl ş~ bir taarruz harbin· ele~ bu sıfatı muhafaza etme· Prop:ıganda muetct n Antonio t 1 U U da buyuk bır yangın alevıenm • sırad İngiliz ha~a kuV\'etlcrl, 1 I· 
tı gosterdı. Gcnı:CS k halinde bulunan r~ ~·zım gcldığini söylediği zan· T ovar ve bazı lspanyol ricali bu· .Bıikrcş, 13 (AA.) - Tass a· tır. Kaıııtoda bc:nzın depoları a- Londradaki Telakki yıın hava kuvvetlerinin bUyUk bu 
de şimdilık çeı; ke~lerlne ayak basar erdiI7ne:ktcıdir' Rus devlet o.da· lunmakta idi. jansı bildiri;}or: teo•lenm~ ve asgari ycıdı du nan Londra, lS (A.A.) - Müstııkll istifade temin cdcınedlği Rodos Us· 
\'e fakat mcm c ö Uş milyonluk in· ne ecnebi kıtalan Bulgaristan. General F ranco, ltnlya hudu· 2 1 • 2 3 ikincikanun isyan ha· tayyıııre ı tahrıp cdııml§lir. H va Fransı:r: ajan ı bildiriyor: sUne husust bir eh mmlyc~ atfeylı--
basmaz talim .g rm 1 a takablle· mının, 1•w· takdirde Sovyetler dunda hudut muhafızlannın biı ~keline iştirak eden lejyoncrlı::r· dıırı bat ryaıarının §ı.cldotli ate· Londradaki tellkklye öre, Eulga- mckt.cdir. lnglllz donanması ve hava kuUcJerlnı arka arın dan geçıgı · db' ' f d 'kb 1 ed'l ·'-'f ed 'l 1 · k" 10 · a t t ·' • ı · san d 1 rın da icabın· B' rw in zaruri göreceğı te ır· müfrezesi tara ın an jşt.ı o 1 • den teVKl 1 en erın ye unu gıne r emen ayyare cr~nız Hı- rlstanın Almanlar tarafından lstllA· kuvvcUcı·ı Almnn tayyarelerinin bu 
Cek diğer u!ak 

0~ u ~bileceğini an· ır. ıghnak ho:kkını muhafaz et· miştir. Bordighera'ya adar bü- §Ubatta 7545 kişiye baliğ olmuı· cumlarıı sonuna kııdar devam sı Ml!l bugUn yaı-ın istenilen saatte Usten ltalyanlardan <lnh iyi tsllfıı· 
da. nelere ~ukted ~kO: :e da.Iılll isyan 

1 ~.!'~ ~ilave eylediği ıde t hmin O· tün yıol iboyunca İspanyol generali tur. ol.mı er \'C h~ bir h. sara u ~ra· ı Y<'pılabillr, takat Alma.nlıır, Butga- de edememesine itina edecektir. 
cak bu glbı asker kdir edebilir· tıgını ~t d r fe •alade hararetle a!Aıtlıınmııı madan üslerine dönmü ıcrdir. rlstanu n lkanlorda umumi bir yan· Rodoota halen Alman tayyarel rl 
işlerinden nntıyanlar tıı lunma . 

8 1 

• hf'll rd Sovyetler ve ~alk, cyaşasın İspnn&•a, Yll§ • v~m eden Mussolini. Franco mÜ. Eritrccle Keren mıntakusında &ın çıkam1adıın girmek maksadllc, bulunduğu hakkınd ki haberi le.}
1

t 
ter. bir miktar lh· . ~~HaH:n K~;ise~İeri Reisi B. ın Franc.o> diye bağırınıflır. • atındn hazır bulunmu \il'. dün mühun f alryet olmu tur. De. mUmkUn olduğu takdirde birkaç gtın eder bir malllmııt alınmnmışt.ır. Ü • 

Almanlar Norveç! 11 hainle ışgal Bulıgı . Berlini ziyareti esna· Bordighera' da Regına ~arghe- Askeri vazifesi doı.ayısıle mü- mir) olu ı&tasy10nu, depolar, mo- tehdlılcrlnln nctıcesJnl görm<>k için lcri Rodo a 
1

,
120 

kilometre m afe· 
raı; kuvveti ve blr hay 11 altındaki Molotov H- I . Batkanlarda su!- rita gö~de Duçc, mısatırıne lakata iftinık cdaniyen ltalyn törlü nakliye vasıtaları ve dugma- ıntız'lır edeceklerdir. d ki Sıollyada bulıınnn Alman !ılo· 
ettiler. Fa.kat Alman lşga pacağı sında B. r er e ı· geldiğıni samimi ho medide bulunmu tur. Harıcıye azın Kont Ciano B. nın top meVIZılerı bütıin gün bom- lnrının Slcilyadnkl bombardun n 
nıeınlcketıere 1ngflızl~:;:a mil· hun m~ad:zı;,~~dı=edttedir. 1 Gener 1 Fi anco, lberabcrınde Suner'e samimi bir telgraf gön· lanmı tır. Oııti §Chrinın §ımali Bulg ristan Mihvere Girecek mi? tayyar 1 rlnln uçuş sahalarını u,c • 
navn ve deniz ihracı ıuı.larmdan ı;Oyledıg\ 'un harp Baı:kanlara Duçe olduğu halde bir .kumbara· Clerm~ir. rkmındc askeri ihtıyat depolan Birkaç zıınıan evvel bu hususla \'ÜZ eden kml r )apabllmck !çir 
Yonlarca vatanperveri ar 1 ·ıı.z or· I B. Mo otovk l n;a Sovyetler et bölüğü i e 89 uncu ptyade ala· İq>anyanm Vicfıy ıbüyük elçi i uzerıne nıiıtcaddit tam · -bet kay birinci sınıf ve oldukça csrar<>nglz Rod u lnşc UssU ol rak kullnnm 
stlrilkllyecckUr. ş~ haldeın ~ taar· siray~~ .ed~hn; uaya karşı olan ymın bır müfrezesıni teftiıı etmiş· Lcquerica, İspanyadan Fransııya dedılm tr. A811abcla amrepolar bir unıur ol rak tcllkkl edilen Rus 

1 
n mUmltUodUr. SUVC'Yf knnnlı Uze

du ve malzeme miktan;a.Jdt Alman· Bırhgının. mulgay addedeceğini tir. girerle~en General Frank.o ve ve dıger aakeri hedeflere hucum hattı lırır<>ketı halc-n daha az karan- rina SO klnunu:ıanld ilk Alman akı· 
ruza olgun hale gelchd~ke1ere ve d:ır· ı v~ı~dı.~~ı de ilave ol~maktadır. Saat 12, I O da General Franco Sunner'ı karşııam~ır. fransızlıır, olunmuştur. lık add dılmoktcdir. nını yapan tayyareler belki de Ho-
Ya her taraftan t ktır bıldır ıgı ·ı Hariciye Nazırı Suner. Ouçe· mısafırlere aıt otomo:billerin Fraıı Cenupta, cenubi Afrika hava Öyle sanılıyor ki, Rusya, b<'lkl de dostan b<"nzln nlnuşlardır. 
belere maruz ka.lmIŞ bulunaca • B ı A. nsı 1 

c "h · ıırn · 1 rdir aadan ltalyaya geçmesi için ku- kuvvetleri, Asrnduyu bomb rdı· diğer her milletten daha zıynde, Bnl· ln••tliz hnva kuV\•cU--'-•n ·n.......a....-Anl' AJmanyanın ll gar Ja nın ikametga ına gı e • 1 k 1 d h "'" .. o·uu ~ 
Bu kat! ta.aıTUZ ' tıcesln· Duçe Franoo ve ~uner, saat sur6UZ ıcd:oırler almıslıırdır. marı etrnı ve burada peçelenmiş an nr :ı ul ıın ldameııl arzusunda- karşı yeni t.narruzu bımclıı.n dört gün 

abloka ve hava hUc~mtan ne sıldığı k • Ed•yor 13 30 kadar görfümı.itlerdır. UÇ NOKTA intaat uzerıne tam ısabellcr kay· dır ve bunun nct.lccııl olarak Alman- sonra bll{llam~tır. 
de mAneVi kuvvetJnın çok sa~ Te zıp 1 c·.' .. :enin sonunda lJuçe, ik Romıı. ı,, lA.A.) - o. N. B. doıunanu ur. Bu lll§llat tahrip e- ı lann Bulgaılstruıa mUdahalesini bir ---bom---
Zaınnna tesadilf edecektir. u;~::: 1 A) Bulgar 

0;~ııuia Franco ile Suner, ajaneı hiıdırİyor: dılmı.ştır. Jeliv ile Brava arasında hıırp sebebi yapmıyacaktır. R d G } • 
fllah ki bu harbi tahrik eden Sofya. 13 (A. . - Me ardo, Taver ve sair mı.snfır· ı Salahıyettar ma~fillerde Mus· mo orıu nakliye vasıtaiarınn hiı- ıı- kat, snnıldığrna gör(', bizzat omanya a ece erı 
Yadır. Ve bunu biran evvel ne~~~~~ ajansı bldiriyor: . l an tayye- 1 ~refine bir öğle zıyafcti ver· &ahni • Frnnco mü.nxatı bııkhtın- cum edı.ım~ ve bır miktar kam- Alm nlar, h ttı hareketini tayine da- Sokag" a 
Vardırmak zoru da onun bOyn 1 B lgaristana bın A m e~}. Mu"t-"'kıben Ouçe ile Fran- da ou üç nokta aytt ve ıtaret e· yon yakılmıştır. \' t cdılcn Bulgarlstanın kendiliğin· . taanııza uğ· ı u ·-· B !gar hava mey. mı..-ır. ...- d . d 

• dır. İngiltere ve dığer vemetten resinin gclciıgı. u bir kadııo tara· co, maiyetleri ile lbırHkte enız 1 dıımekte ır: . Dün Malta ada51na Alman ve den Mıhvere iltlhıUu tercih cykmc- Çıkmak Yasak 
:ınış memlekeUerl mgu;;.:medlklerl danlıırının Al ln;tMıği ve binlerce kenarında Vantimiglia civarında 1 - Du.çe ıle Gencra~ Fr~nco ttalyan tnyy releri hücum etmi • sini 1 tcmel<tcdlr. 

11.fka kurtuluş yo u f d n ~ga e 
1 

T kain Grirnaldı kö üne gitmişl:r gVbi sıkı mune.seıbat ve .s~·as~ n; tir. Hiç bir h ar, hıç bir ölü ve ı ıBUkrc , 13 (AA.) - Reli! 
için ontarm mA.nevlyatça yumuşam: ı~:n asker ve tankının c~~; ve orada saat 19,30 a kadar go· kada ıf~ 'ldba~e .. edı· kcn ikd·ı ilmhüxhu· ) ar lı yoktur. Sofyada Azçok Muhalefet Rom nyadırki hatliselcrin ink a ı Itırı ve gerilemeleri mevzu~ b==n· ~an geçtiği haQckında lyab~nberle· •. "fi d. mect e ının ır mu a atı a n u Yırl d bahtı Halbuki So!yada. haltl az çok mu- Balkanla.rda:ki cerginliğ; gö er 
(let'lldir Daha mUrcf!eh ve da a . fından yayı an ru~u erF ır. ·1 Suner ve di wsi bir ehemmiyet arzeder ·arı i geçen hare.k~ • hnlcfct mevcuttur. Sotyadn vnUın· 
gln olm."k için bu h"'"be gimılş olan a_ıans taarna aşagıv ~·a kadar uyduran. a Gece ranco ı e • G 1 F • .J 1 tın hepsinden tayyarelerimiz 8'1lİ· Geceleri aohığ. çıkın k ya 

.. .... 0 şt . l w j yol rica1i Duçe tarafın· 2 - eera ranoo nun tıı ya dö .. .. pcrvcr unsurlar, d rhal Romanyanın 
.\iman milleti, bUtUn refah ve zen· rın ~ nu bıl:dirıneğc Bu gar aıan· ~:~ v~:i7cn a!.-şa:n· ycmeğıne ioti· ya yaptığı bu ilk ziyaret, mutan· men nmüart.ur. akıbetini kabul için m :nlcıkcUn htlr· tiddctle t. thik olunu:Y'Of'. Devrı 
gtıılik vasıtalarının ha\'adan tahrip oldugu -'ur k et :_ı rdı'r tan bir mah'Yet almıı olmamıucla B • E D EN rlyeUnl ve müstakbel mevcudiyetini :relerin emrine itaat ettmi)enler 
!!<:! • dUMı vakit ı ınczuno '.--o- ra m....-e · 1 ı_. d ik" · ıı . L • ilnıekte olduğunu gor bM 

6 
- Bu sabah Duçe, gitmek üzere beraber, tacya a ı n:1' ctı vır· riske etmenin yanı arsu olmadığı derhal atct edilecektir. f\hnan a 

harpten yılar ve döner. Ar ay Don ovan 1 i.safirleri teşyi makındile birine bağlayan kııtıd~...Jık muhab. Sovyet Elçi.inin Ziyafetinde fıkrindcdlr. keri mııık mat& her biri elli kiJı u 
Sonra '1Jnu da hesaba katmalı ki ""' • R an. m Margher~a k~ün.c git- bet.ile kar§ılanmı§hr. 8 -o--- 1 cak 5000 8CY')'Br bar 'ka sipar ~ 

bııgunku harbin neticesi !azla insan Irakta ~a iki devlet adamı, ye\di- 3 - Rcemi tchıiğ ktsa olmak- ulundu R d 
rn i . mal· Roose- mifttr. 1 l b vfl ht .. .. anya a evcudile alınmıyor. Bol ve yı (A.J..) - B. • . ·pek ~ostane selim nmı ar- la bcra er zı rr ve goru~c- Londra, 13 (A.A.) - Hariciye na.· om 
teme, techlzatıa. almıyor. Beş yUz Bağdnd. 13 

umessill Albay Dona· ~:;ınCeneral Franco'y.a avdetinde !erde münaıka .edilen iki noktayı zırı B. Eden dUn akşam SovyeUer 
rnuyonıuk tngUlz tınparatorluğUnun vclt'in ,ahst m bir zıyarel için ırak· d . uvasalatında olduğu gibi as. tasrih cilnckteclır •• Bu noktalar Birliği btlyUk elçisinin verdiği ziya.- Londra Sefı·rı·nı· 
kttYnaklanna katılan sonsuz J.merı· van halen klSR AJbaY öğle uzerl k e, .n:'btıram meruimi yapılrruJtır. bugünkü harple alakadar Avrupa fctte hazır bulunmuştur. Dtger da· 
kan .k akl da hesaP edilince ta bulunmaktadır. buraya sel· erı 1 

• 1 . ımeaelelerUc Avrupariın yeniden veUUer araaında Çin v ~a.r elçl· Ç d 
rnaızerncynUstu:ugunUn kimde ola· tayyare ne Kahıreden Göruşlerı Ay.11 mı ş t.anız.imi mcsc:lcaidır. lerl vardı. Geri ağır 1 
<:atına ..ııphe kalmaz. Bır mUddet miftlr· nalb Emir Abdul· . M!!t::'•- tta H a••• Franko ispanyaya Döndü 
'<>nl'a b~ .. ka ~aktar tam faaliyete Albay :oonavan. BaSll Ne\\-ton, Oano, B~ı .... Vichy. 13 (A.A.) - G~neral Dört Dakika Süren Bir Ziyaret 
frcHr ve bUh~a ta)ıyarG ve tank lah ile tngillz sefiri al ga,ştrnl \'e Madıit 13 (A.A.) - Avru· Franco şnat 1 ~~? le M~ntJ>:lliedr. 
itibarile lnglllzlere tam USUlnlUk te- Irak ba!IVCklH Gen~ ile görüşecek· el;leri ve bu tarihi anda ye gelmiş ve vuuyet ıt<onagın n 
inin edilirse yukarıda dn ızah edilen hariciye nazırı El·AS p~ rncs leık t i<;m alako uyandı· Mareşal Pctam tarafından kabul 
.\lınanların dıı'""tk vıı.zıyeU, mrıne~i tir. ::::::::. ikı mem 1 1 e L _ 1..1.ında ltal"'an ve edihni'Şlir' W.:ı devlet reıaı, öğle 
2a 6"' lan bil· mc.ıe e er ~ ,, ınütoakı .. .. .. 1 
tU tıfı, kendtslııl lhııta etmiş o Al = k te taarruzu ran 1 •• .. birliğı bu mülfı· ycı.neğı.ıu P. uoru~uş er· 

tı llliltetıerln ayaklanmaı;J ve • zlycte sahip bir mcmle c lspanyo ~l'U§ t ~· dir Bu esn da Amır 1 Dnrlan da 
lllnıııarın b. d birçok verlerc ye- dllşllnUlemez. ~a teıbaruz. em ır. B. "sunııer ile GôrÜ§mede bulun· 
!lşllıek Zör~n~~ ~aımasT ·muvaeehe· ko~;a k:~~anyıı bilir ki, TUrkk~~: ta: lspanyol a)aMınln RomF mu· mu~ur. General Franco, Mon.t· 
ltıde lngtıız ve müttefikler zaferinin . ı ·memlekette uza hıı.bi.rine nazaran. Gen~r ~ . nınco llıer"yı &&a~ 16,45 te ıerketml§. 

tıas 1 ö üver· bi çetın b 
1 ası zaatını mryd:ına B MU650linı a8kerı üruforma pc 

,,,.. ı tncydana geleceğ'inl g r rUllUU'ckAt açm dana rıkacak bU ve . -• d kn ur. 
··ıı~k gtı mey .. · "'°iş bulunuyonal" 1 ve rıı· '~1a .. ....,.l Petain, General Fran· 

ç olınıyacnktır. çıkıırtabillr ve lf edilen çökUntll· l~cy ık lan zaman heyecana kapıl· '~ ... ....,,.. 
~ llu itibarla bu kadar dağılmış olan zaaf yukarıda tavs Zira kendtsine en eo'yu otomobiline kadar lc§)'ı et· 
" 11llanyanın bazı kolay işgal edile· buldaştırır af ~dır. N B mi .. ve burada hararetli el sıkı§ıı· 
"C'· t ' dil· yU ça k "'"rUncn ve ctr ı· nıva Hariciye azın . ..., b:...ı.. . d '\ llıerntA'· hareke ı d t olara .,u b ,, r- '· 'ıkı' devlet rClSı uuırıne ve n .U =etlere kt\l'ŞI . . yakin os emlcketıer dahi u S r bir tek fasıla ile bütün IU' llllıse bile TUrkiye gibi kcndisını '' olan m dön· unne ' '-- ..ı d evlemıştir. 
l:Ok eUn· nı s:ırm gUn aleyhine .. .,.bahtan ·~ama JOlo r c· ,, 
(J l:etin müdafaa edecek, kıym aaf gı>rdUkJerı gun .... 
'-e kl.rnsenın şUphesl oımıyan bUyUk z ı ddllt ctınlyeeıektlr. 
uıı- o..... . '"""fi va· mekte tere 

""UYa ve çok mUsaıt COt»-

Vnf}ngton, 13 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Buraya gelmiş olan Japon bUyUk 
clçlııl Amlrnl Nomura, hariciye nrızı
rı B. Cordell Hııll'l ztyııret etınlş ve 
bu ıı:lyarcU dört: dakika sUrmUştUr. 
Amiral h rlctye nazırının yanından 

nyrıldıktaıı sonra ziyaret mnksndı
nııı yalnız n. Hull'u sellmlnmalttan 
ibaret Qlduğunu söytemı,ur. 
Vaşington mnhntlllmle Amerlknya 

tnyln edilmiş olan ccn bl bir sefirin 
bu kadıır kısa bir ziyarette bulun
duğunun ilk defa vnkl olduğu söy
l<>mncktedlr. 

Bükre§. 13 (A.A.) - Rador 
ajansından: 

Bükıreşteki lngiliz sefiri, Ro· 
manyo hükumeıtine müraca tia 
hükumetinin bütün sefarethane ve 
lronsolosh neler memurlarilc bir
likte lngiltereye dönmesini emret. 
m • olduğunu bildirmiştir. 

Roman)'& hü.k:ltmeti de. bu teb. 
liğden eonr Romneyanm Londra 
sefiri ile sefnroth ne memurlarını 
geri çağırmıştır. 

l~giliz ad tcti erkfıru 1 S f!u· 
batta Romnnyayı ıterkcdcrd: iki 
memleket arnsınıdaki diploması 
mun schetlcrini l"CSccc'kterdlr. 

etmiflerdir. 
Diğer tarafuın Almanlar zira· 

atçilere dağıtılmak üzere Alsnan· 
yadan gelen 300 t ktöni Ru· 
men kıomisyonuna teslim otmır 
lerdir. Bu 300 ıtraktôr lıir müddet 

evvel aİparİ§ olun n 1000 t~k
törün bir imımıdır. 

Antalyada Su Baskınına 
Uğrayanlara Yardlm 

Ank r , l 3 (A.A.) - Kızılay 

um~i me~czındcn lbildirılmiş. 

tir: 
Seylfıpzedelere yardım için An 

ı ·y Kızılay mevcudundan sar· 

fın mezuniyet verilen 650 lira
dan maad H t y valıliği emrine 
de yeniden telgr fla üç bin lira 
gbndcrilmi~ir. 



y - • VATAN , ' 
Şirketi hayriyeden: 

FEVKALADE iÇTiMA 

Zabıta Haberleri: ı Ma rf Hab:rleri: 

K k "l k y .. .. d c· t ·ı abancı Dil Kursu 
ıs anç ı uzun en ınaye Mezunları 

V azifclerini Kabul Etmedikleri Şirketihayriye hissedaran wnum1 heyeti 1941 senesi martının 
Kasap Çırag" 1 Rahmi N.sanlısını Kasap Takdirde Mahkemeye Verilecek <18> on sek!Zlncl Salı günU saa.t on altı buçukta Şirketin Galatada 

• FermenecUcr'de kAln Meı·kezl ldaresinde dahili nizamnamenin 9, 

B " İl A" S y 1 d Yabancı dil muallimliği kur- 16, 17, 26 \'e otuzuncu maddelerinde tadilat icrası için fevıkalMe ıçagı C gır urette a:-a a 1 sı..ından m t'ZUn -olanlardan bir kıs. içtimaa davet olunur. !şbu içtimaa Ticaret kanununun 385 inci 

k mı Anad o luda muhtelif ortam-ek- u. hl lik lan hisaedn.rlarm dahi {.nıra· Dün Karagümrükte kanlı bir dırılmış, vakadan sonra kaçana t L I . ,,,
1
• tayın· edıl maddesi mucrulnce bir sseye ma o -r 

k . Rah . k 1 k , ep v-c rıse ere mu.a.,. m • ke salA.hlyetleri vardır. hadıse olmuş, kıskanç bir asap ısteyen 1 11}1 ya a anara tan· ı mışlerse d e bunlardan bazılarının 
çırağı, nişanlısını kasap bıçağile kıkata baş anmıştır. bu vazıfel erı beğenmıyerck git· RUZNAME 1 il 'O Z A IE B BAT : 
ağır surette yaralamıştır. No'·-- Ekmek Çıkanyonnuı med·.ı · le.rı' anla• .. ·mıstır. Bu gıbi· __ ,_.. __ ! d"I tin" 1 • 

~ rK ,., ... • 389 uncu madde mucibince ilanı mU&uu.İ ta ı me en: 
cyüpte oturan kasap çırağı Zabıta memurlaııı tarafından lerın mahkemeye venlerek ken· Madde 9 - ŞırKetıhayrıye hısscleri ka.nuru ve mansub mırasçuara 

Rahmı Koç adında bir genç bir dün yapılan tcf.tiş neticesınde Ka. dılerınden, tahsil esnasında aldık- kanunu medeni hUklhnlerlne tevfikan intikal eder. 
muddet evvel Karagümrükte T 0 • dıköyiınde Gazhane SarayaııKası lan ücrotın faı.zııe alınması bildi- Madde 16 - Şirket hissedarlarından olup da medenI hakları istimal 
palçesme caddesmde 69 numa- 83 numaralı Zdnamn fırınında rılmıştır. 1 ehliyetinden tamamen veya kısmen mahrum bulunan-
ralı evde oturan dokumacı T ah- tartısı noksan 2-84 ekmek bulu- Üniversitelilerin Askeralik~er- lara ald hisselerin devir ve temllki kanunu medeni hü· 
ainın 16 ya§!ndaki kızı Ntnetle narak musadere edıums, ve fırıncı İmtihanları kümlerinc tAbldir. 
nişanlanmıştır. Rahmi son derece tecz .. ı.ye edıımı.,tır. Üniveraıte ~lebelennı.n Madde 17 -Hissedrı.rlardan birinin ölilmü ile hisseelnin mlrasçıla-
k1SAanç .bir gençtir. Nişanlısı Ni- ' lik dersinden tahriri yoklamaları rına intikalinde miras resmen tasfiye edilmemiş ~ 
metin yalnız sokağa çıkmasını ve 1 Tramvaydan Atlayanlar yapıımış ır. YoKJama on gün de· mtikal muamelesi mirasçılar arasındaki iftlrAk halinin 
arkadaşlarıle gezmesini hoş gör- Ceza.landınldı vam emıııı ve n-0tlar verılmiıtır. mü.,terek millklycte tahavvUIU üzerine yapılır ve y1lz 
memekle beraber İlk zamanlarda Dün zabttai belediye memurla. Yoklama netioesı:n-de ta: cbeıerin para varaka bahası alınır. 
ecsıni çıkarmam~. sonradan söy- rı belediye nızamnamesine aykırı as-1'erııK dersıne layıkil~ çalıtıttk· Madde 26 - Hey'etl umumlyede hazır olan hlıısedarlardan her biri· 
lenmeğe ve bu yüzden sık sı.k harok.ıe.ttc bulunan 28 şotorıe ları anlaşılmı tır. nin mutasarrıf olduğu hisselerinin adedine göre beher 
kavga etmeğe başlamıştır. Son tııamvaydan atlayan 41 kışıyi ce- Mecburi "lahsil Çağındaki elli hisse için bir rey itasına hakkı vardrr. Bir ~am 
gun , . d e ~ımetın kendisinden zalandımıışlardır. Çocuklar Tesbit t::dıfiyor asaleten ondan ve vekAleten kendi hissesi de dahil oldu· 
yuz çn . d lğmc zahip olan Rah· * lstirıa.ti ve Çakır Osman a- İstanbul ~taarif müdüriyeti ğu halde yirmi beşten fazla reyi olamaz. Mukavelede 
minin kı ~ançlık damarları büs- dında iki kumarbaz Arapcamide Maarif Vcıkiıletine müracaat ede- muayyen miktarda hisseye mUnferiden sahip olmayan 
biıtun ıutbarmı,ş ve işini gucunu Şarapiskclcsınde Ab'basm kah~e- j rek meoburi tahsil çağında olan hlssedarlann blliçtlma hisselerini bu miktara ib!Ağ ve 
bıra:kanak Nimeti takıp ve tara&- sm'cle kumar oynarlarken suç us- çocuklann bu sene içindoki mik· aralarında birini mUmessll tayin ederek hey'etl umu-
aut et;meğe başlamı tır. İKi gün tün.de ya.kalanarak mahKerneye tarını tesbit etmek üzere müsaa- miye müzakerelerine iştirak etıneleri milmktindUr. 
evvel Nımctk karşıla.Şan Rab.mi: verilmişlerdir. de istemiş ve bazı noktalar hak- Madde 39-·Mcclisi İdare haft.4da bir kere içUma eder ve lllzum 

cNime.t seni çok aevzyorum, *Zeki Az.gelen adında birinin kında Vekaletin fikrini sormu§· tahakkuk eylediği halde Reisin daveti Uzertne fevkalA-
aon defa olarak söylüyorum, se- idaresindeki 1167 numaralı hu- , tur. Geçen seneki ra ·ama göre. de olarak toplanabilir. 

L 1 Ç b 1 Ali I d · h ' --'- Meclis! İdare Reis ve Azasına verllect>k ücretin miktarı nı b ir daha sokakta görürsem öl· susi ot<>mO'ui eı.·u er ıtaşta . .. stanbu. a yırmı ÜÇ ın ÇOCUK o· 
pa~ camii önünde A'hmct Zıy~ kurnakta idi. Bu miktar, mecıbu- 1 •••••• hey'eU umumlyece tayin olunur. 

• "'" .ırüm~ demiştir• f.rıol isminde bir.ıne çarparak sag rı ta:hsıl çağındaki çıocukhınn IJİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİili' 
1.dhmi dün yine Nimetin evi bacağını k.ır.mL~tır. yuzde yirmı dôrdunıü ~l ~ , 

cı\larında dolaşmakta ıken nişan- * Anadoluhisarında halat fab. mdt.ıtedir. 
lısının sokağa çıktığını gorunce rikasında çalı§an Ahmet oğıu 40 Eğitmen Köy Enatitülerine 
takip ctmeğe başlamıŞ'tır. Evin- MevlUd elini makineye kaptıca- Gönderiliyor 
den bir bayii uza·klaştığı sırada :rıak yaralanmıştır. İstanbul köylerinden lmık eğit. 
Rahminin kendısıni takıp ettığini * Şoför Aıtuneı oğlu Cemalin men cgcçilezek yirmisi Atifiye, yir. 
gören l\imcıt. evvela !kaçmak iste- idaresindeki kamyon Silivrıkapı· ml$i de Lüleburgaz köy en&itü
miş.. ıkaçamıyıacağını anlayınca ela oturan Şükrünün 9 yaşındak~ erıne gönderilecektir. Bu eğit
Rahımidcn ken-dt5ıni rahat bırak- oğlu Sabriye çarparak muh.telLf uı.cnierin seçimi şubatın 60nunda 
masıru istemiştir. yerlerinden yaralanu,.~n. yııt>ılacaktır. Bunlar, gelecek ders 

Nişanll8ından bu sözleri duıyan * Rumelihiaarı c:ıacldesinde ı.c:.ı1csi •başına kadar olruıdu'ktan 
Rahminin gözleri tkararml§ ve ya. 1 5 8 numarada bahçıvan Aralan tıuııra. lstanıbulun, nüfusu dört 
nında ta§ıdığı kasap bıçağını çc- Gök-demir bahçede çalışırken du- yuzden aşağı kö~erinc muallim 
kcrek Nımeti muhtelif yerlerin- vardan başına bir taş düşerex s- waraık tayın edileceklerdir. 
den yaralamıştır. 1 ğır suretle yare.lanmış. Beyoğlu Bir Tayin .. 

Yaralı Haseki hastan-esine kal- hutaneaine kaldınlrnıştır. Tecrübi ru:hıyat do.çcnıti Mum-

Bı:lıkda da mı lht.kAr? 
Uskumrunun Kilosu 80 Kunqa 

Kadw Çıktı 
lthallt maddelerinin azlığı fi)'at

lann yUkselmesine sebep olmuştur. 
Fakat yerli mahsullerimizin fiyatla· 
rının ytlkst>lmesi için hiçbir sebep 
yoktur. Hele denizlerimizden her gün 
ve bol bol çıkarılan balıklann !ıyat 
al't1'ında mlna )'Oktur. Dün uskum
runun kfloııu perakende olarak 70 -
80 kunış arasında satılmaıkta idi. 

'Halbuki toptan fiyatları 30 - 35 ku
~ur. 
~ 

Havapzi T eblikea.., iuin Önlen· 
meei İçin T edbirleT Aluuyor 

Son zamanlarda halkı korkutacak 
bir şekil alan .hava.gazı Zt>hlrlenHle 
vakalan üzerine Jstanbul Belediyef!i, 
Nafıa şirketler komiserliğine yazdığı 

bır yazı De halkın hayatı baJınrun
dan bUyUk bir ehemmiyeti haiz bu 
gıbi hAdlsclerin önüne geçilmesi için 
şirkete lAzımgelen şiddetli emirlerin 
verılmesl iııtenmiı;ıtir. Diğer taraftan 
belediye de eski borularm yenilerle 
tebdıli için sıkı kontrollanna devam 
etmektedir. 

Eminönü Halke,·tnden: 

(BA8TABAKJCILJK Kl'RSU) 

Evimizde H/2/19U tarihinden iti· 
baren bir Hastabakıcılık kursu açıl
m.,tır. Pazartesi ve Cuma günleri 
sa.a.t (l-0) dadır. Devam etmek iste
yen bayanların üçer vesika fotogratı 
ile bllromında kayıtlarını yaptıınıa
ları rica olunur. 

* 
Emiııliııiaii Halk6'inden: 

KONSER VE TEMS1L) 

ı - 16/2/llMl eumart.etıı akşamı 
saat (20,3e) da :htanbol Konsen-a
taan Şelıılr annonltıl, şefi Ocryıll Dö
lmer Jdaresl11de, bir konıter \"erecek
tir. 

2 - 16/2/llH ı pazar akşamı saat 
(~,M) da Mıı11arrir lıımct Hulüııl 

tarafından ('fiirk sahaesinde kadm) 

mevzuuntla bir konfcn.ns verilecek 

ve E\1ntlz Teıınsll Şubesi (Geçlmslz

Hk) kODtedlslle (Saadet Perdesi) pi
yesini tem:Jil edecektir. 

Bu konser veı temsile gelmek kte
yenlertn ıtrtş kartlannı büromuzdan 
ahnal8n rica ofunur. 

taz Turhan liave olarak Tak
sim lisesı felsefe :muallimliği
ne tayin edilmi.ı.•ir. 

Unutmayınız ki: 
Bir dişin çıkanlması, sthhatin 
temel taşlanndan birinin 

~ıkarılması dernektif'. 
---o-

Bazı semUeide de havagazmın az ============== Bu akıbetle karıılaşmadan 
evvel dişlerinize itina ede
rek, her gün temizliyerek 
onların çürümemesine, bo
zulmamasına ihtimam et-

gelişi şikt.yetlerl mucip olmakta idi. 
Beledıyc makine şubesi mUdUrlUğli, 

'ırketle yaptığı temasta bunun halli 
içın iyi kömür aldırmıya muvaffak 
olmu~tur. Bu suretle gaz her yere 
iyi bir şekilde gelmiş olacaktır. 
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Adalar ve Haliç •için İtfaiye 

Motörleri Yapıhyor 
İstanbul Belediyesi. Adalar için 

hem itfaiye ve hem de sıhhat işle· 

rinde kullanılmak Uzere seri bir mo
tör yaplırmıya karar vermişti. İtfa· 
iye mUdUrlüğU bu motör için 25 bin 
liralık tahsisatı bulmuştur. Hazırla

nan tekllf derhal Meclise verilecek· 
tir. 
Diğer taraftan Haliç için yapılma

sı takarrür eden ıtfalye motörü için 
dort beş bin liralık bir motör bulun
mu,tur. Bunun teklifi de Meclise ve
rilmek üzeredir. 

Eakrim Klübü Seçimi 
tstanbulda tesis olunan Eskrim 

vo Jimnastik lhtısas kulUbUnlin ida
re heyeU intihabı 2/ 2/1941 tarihinde 
Beyoğlunda. İstanbul Beden Terbiye
si Bölge Başkanlığında yapılmıştır. 

Fahri reis: B. Selim f)ım Tarcan, 
Reis: B. Salih Köseraif - Çorlu, 
Umumi katip: B. Cıhat Tegin, Mu
basıp: B. Rıza Arseven, Veznedar: 
B. Aydın Arakon, Yedek aza: B. 
Orhan Safa. 

Yeni Neşriyat: 
Sinir Hutalıklan 

Yüksek tahsil talebeSine ders -.e 

mUracaat kitabı olarak Üniversite 
tercUmelerinden ayrılan bu krymetli 
eser nefis bır surette baSJlmıştır. 

Ciltli ve resimleri renkli olarak ha
mrt.&nrrıış olan - Sinir he.stalıkları -
adlı bu eser hakikaten yalnız yük· 
sek taıısıl talebesi için değil bUtUn 
mUnevverlerbnizin istlfadelerini art
tınııeak bir eeerdir. 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan 

Millga Eytam sandığına. ipotekli 
olup yeminli Uç ehli vukuf tarafın
dan tarnamınn. (55.000) elli beş bin 
lira kıymet takdir edilmilJ olan Kü
çtlkçekmecede Kalender ntevkiinde 
hatboyu 162/ 1 ve umum 64 numara
lı ve tarafları Patılaı. ve Dere ve 
Florya çiftliği mutasarrıfı Agop B. 
vereeeeı tarlasile mahdut elyevm 
maa mliştemııa.t ispirto fabrikası 

2280 sayılı !kanun hlikUmlerine göre 
satışa arz ile tanzim edilen illnları 
mahallin tiç gazeteslle neşir ve illn 
edilmiş ise de mezlôlr ıllmm A - fık

rasında kalem sehvi olarak (Koyun
hane, S.alma dairesi) olarak yazıl
mış ve esasında ise (Kazanhane \'C 

mek lazımdır. 

RADYOLİN 
Diş macunile sabah, öğle 
ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa fırça
lanan dişler daima sağlam 

ve temiz kalır. 

DA t M A 

RADYOLİN 
Makine dairesi) yazılması IAzımge- İİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ lcceğ"inden. tashiheıı ilAn olunur. l 

İstanbul Be)ediyesi il anlan 
Beyoğlu, Emlnönil, Fatih, Üsküdar, Sarıyer, Kadıköy, Bakırköy, 

Beşiktaş temizlik anbarlannda mevcut 1385 kilo yazlık ve 2783 kilo 
kışlık köhne elbise satılmak Uzere açık arttırmaya konulmuştur. Mec
muunun tahmin bedeli 1501 lira 39 kuruş ve ilk teminatı 112 lira 60 

kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat mUdilrlUğil kaleminde görüle
bilir. İhale 21/2/941 cuma gtlnU saat H de Daim! Encfunende yapıla
caktır. Tallplerın ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale gtlnU 
muayyen saatte Daimi Enclhnende bulunmaları. (861) 

Askeri Fabrikalar Satma'.ma Komisyonu ilanları 

400 - 700 Ton Kurşun Alınacaktır. 
~ 99,90 Afiyette 400 - 700 ton kurşun alınacaktır. Bunu venniye 

talip olanlann fıyat ve teslim şartlarile teslim mUddetlerinl bildirir 
tahriri teklltlerini en geç 20 şubat 1941 tarihine kadar Aakerı fabrika· • 
ıar wnum mUdUrlüğll merkez satın alma komisyonuna mUracaaUan 

.. c938:> 

Tuldye Camharlyett 

Ziraat Bankası 
K\ ..ıuş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk lirası. 

Şube ve ajana adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para blrtktlrenlere 28.800 lira lkram.l)'e veriyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve i?ıbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşalı· 
daki plAna göre ikramiye dağrtllacaktır: 

4 &det 1,000 l1rahk 4.000 Ura il ıeo adet se ttralık ıs.oee nra 
4 » l5tG > 2.000 • ı.n » 40 » 4.800 » 
4 » ıt1t » ı ,ooe » 

40 > ıee » 4.eoo > ıeo > n > s,2M » 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qa
tı ctttıpniyenlere ikramiye çıktıft takdirde ~ 20 fulasile verilecelttlr. 

Kar'alar M11MM1e 4 defa, 1 eytaı, 1 Mri111•Q•Anm, 1 mart ve 

ı bulraa taı1blerbllle ~. 

f lstanbul Kımatanl:ja Salmalm1 L<amisyanu~an f 
Basköyde ıudtert bir bln&mn tamtrt ifi 15.2.lMl gibıft ıspt onda ~ 

zarhkla. ihale edftecektır. Keşif bedeli 17ıw Ura (07) ~. Kat'l te
minatı 263 lira 11 kurııştur. Şartnamesi bıer can koml.s:7'0nd& ~. 
lateklilerin belli gün ve saatte Pmdlklata komutanlık sa.tm alma luıml8-
)"0!luna gelmeleri, (925) 

* Askeri ihtiyaç için 18/2/941 gtınU saat 14 de puarhk!a 2lS ton 
sadeyağı satın alınacaktır. Şartnamesi her giln komisyonda görQlebi
lir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fmdıklı<ta Komutanlık satm alma 
komisyonuna gelmeleri. Muhammen bedeli 4.0500 lir& olup katı temi-
natı 6075 liradır. <1021> 

* Askeri ihtiyaç için qağıda cins ve mikdarları yazdı iki kalem fqe 
maddeleri 21/2/ 941 günü hlzalannda yazılı saatlerde pazartıkla aa.tm 
almacakt?r. Şartnameleri her gün komisyonda götillebilir. İBteklilerin 

belli gün ve saatlerde Fındıklıda Komutanlık satın alına komisyonuna 
gelmeleri. (1022) 

ClMi Mlkdan Maharnmen B. 

Makarna 
Bulgur 

KD o 

50000 
50000 

Ura~ 

14500.00 
12000.00 

KaU Te. 
Llralirıj. 

217:5.00 
1800.00 

Puarhk 8. 
8. D. 

18 30 
1l 

Devlet Demiryollan llanlan 
• 

Muh1lmmen bedeli (5600) lira ola.n 7000 Kg. ha.ş&rat öldürUctl ma
yi (5/3/1941) Çarşamba günü aaat (15) on beşte Haydarpqada Gar 
binaS1 dahilindeki komi3yon tarafından kapalı zarf usulile satın alı· 

nacaktır. 

Bu i\le girmek isteyenlerin (420) liralık muvakkat teminat kaDU· 
nun tayin ettiği vesikalarla teklltlerinl muhtevi zarflarmı ayni gün 
saat (H) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

ıtu işe ait şartnameler komisyondan parasrz olarak dagrtılınak-

tadır. (1058) 

Beyoğlu Vakı[ar Direktörlüğü lranıan 
Semti Mala. Sok. No. Cimi Aylıtı 

Kurut 

K. paşa 9. H. paşa Dere boyu 2.5 Dükkan 250 
> ~ > 27 > 800 

Ortaköy Dere boyu 69 2> 600 
Yukarda yazılı gayri menkullerin 31/IS/941 günU scnuna kadar 

kiraya verilmesi 5 gün mUddetle uzatılmıştır. İhalesi 17 /2/941 günU 
saat 14 de yapılacağından isteklilerin mezkQr gün ve saatte pey akçe
lerlle birlikte Beyoğlu Vakıtıar MUdUrlUğll Akarat Mümeyyizlltine 
müracaatlan. (1084) 

• 14 - 2 - 941 - ----

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lıanl~ 
ı - Tahmin edilen bedeli 1387 lira 50 kuruş olan 15000 des~ 

murabbaı Amerikan vidalasınm 18/Şuba.t/941 Salı günü saat 1' 
pazarlıkla ek5iltınesi yapılacaktır. 111' 

2 - Katı teminatı 208 lira 13 kuruş olup şartnamesi her ~ 
sai saatleri dahilinde komisyondan alınabilir. ~tt 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesalkle b r 
Kasmıpa.şada bulunan komisyona belli gün ve saatte hazır buIUnJ!I 
lan. (1001) 

ıf. u~ 
1 - Tahmin edilen bedeli d8.S00> lira olan «5000> metre ka~l· 

kumqm 15/Şubat/90 cumartesi gUnU saat 12 de po.zıı.rlıkla 

mesi yapılacaktır. _ _.t-
2 - tik teminatı <1410> lira olup şartnamesi her gün mesaı 

Jeri dahilinde komisyondan alınabilir. l)ıtt 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesalkle biri 1IP' 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda baZir bUl 
malan. c99&> 

• Beher k!lonon 
Tahmin bedeli 

·~ot.360 Kilo Sığır etı 48,77 Kuruş 

105.123 Kilo Kuzu eti 68,70 Kuruş 

148,H2 Kilo Koywı eti 71,38 Kuruş ~ 

ı - Yukarda cins ve miktlil' w beher kllolannın tahmin edilen ~ 
yazılı Uç kalem etin 26 şubat 941 çarşamba gUnU saat H te 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. .,. 

2 - İlk teminatı «14.805> lira c23> kuruş olup şartnamC8l her st2P 
miByondan (1382> kuruş bedel mukabilinde alınabilir. . ..Yl 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği tarzda tanzim ~~ 
kapalı teklif mektuplarını havi kapalı zarflanru en geç ~~ 
ve saatten bir saa.t evveline kadar Kasımpaşada bulunan kODU"r 
bqkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri. (817) 
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* Bileyl taşı cslyah orta boy> 
Porselen veya emaye kademhane taıfı 46X56 • 
ab'addan küçUk de olabilir. 
Ufak kıt'ada maylli pusula aleti 
Yerli firenk kiremidi 
Mahye kiremidi 
Pirinç vida «nlhnuneei gibi> 
Elektrik malzemesi 
Zincir cnUmuneye göre. 
Demir çubuk 8 MiM 
Elin marka elektrik kaynak cihazı nfaa ı:ıtKmf ••. ~ 
El Voltmetresı «ufak lld taauıtm&tlr biri :ıJ. CSJr'" 

120 Volt> 
1 > Galnanomtere. 
1 - Deniz fabrikalan ihtiyacı için alınacak olan yukarda .,,,,-_ 

cl2• kalem muhtelif cins malzemenin 15/ 2/ 9H cumartesi günO -; 
10,30 d& Kaamıpaşada Deniz Levazım satın alma komiayonunda 
pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatte mezkib' komisyona m~ 
lan UAn olunur. «1082-. 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
50 No. lı UAn: Wril markah İsveç malı cep feneri elektrik pill_~ 

den yuaı pillerin perakende beherinin satış fiyatı 24, yuvarlak P""'" 

pWerin 18,5 Ye yuvarlak ince olanlarının 16,5 kuruta ve Bere ~ 
Ingillz malı yaser pillerin perakende beherinin 18,6 Ye kalm ~ 
ol8*Uarmııı da 12,5 kuruştan satılmam ve bundan yukan halka ,,_. 

yap&nlarm milll korunma kanununa göre mes'ul tutıılacaklan ~ 
okmur. <1085> 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ilıramlge Planı 

1941 DCF.AMIYELERI 
1 ~ %M1 Llın*ll= .....-
3 > 1000 > = aooo.- , 
2 > 751 > =1608.-, 
fı > 500 > = 2J008.- , 
a > 2ıs0 > = 2000.- ' 

35 > lOI > = 3600.- ' 
80 > 5e > =4GCO.- , 

soo > 20 > = eooe.- • 
Ke'1ckler : i Şubat, 2 lııl&ym, 1 
ta., 3 .ı.Jdncitqrila tar:iL:cr!Ddl 
pılır. 

ŞEHİR TIY ATROSU TEMSb.J.ERI 
TEPEBAŞJ.NDA •• 1ST1KL.AL CADDJCSJNJ>ll 

D&AH IUSM KOKEDl KISlll 
Aktam 20,30 da BU AKŞAM 

l:Mb.JAGALO'rı'l 1 
8&&t 20,30 d&. _ ati 

3oa Rafta ' IWL&LIK OD~ 
Ber l11n cifede çocuk ..en. :.!lerl için bilet vc-···r. ~ 

Beyazıt, LA.leli, Akaaray, Şehremini ve Topkapıya otobüs temin / 

= 
S&b1bi ve Nefrlyet KUdUrU: AHMET EMİN Y~ 

tı. 
1 

' 


