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Müessif Kaza ~ı ı 

Aksaraya bir hava 
dafi mermisi dOştO 

4 kişi ildi, 13 yaralı var. Bir kişinin 
hayatından da mit kesilmiş balubayor 

;}{,er allşam : 
' - ,,_,, .. ........, 
Büyük Bir 
Federasyon 
H İ N T §Cflerinden Pan<lit 

N ebru bUyük bir siyasi ta
savvunmu hnber \ 'eriyor . Bazı 

llint mllliycttilcrinln hiliifına ola
l'ak Pa.ndlt Nehnı Hlndi<ıtanı her 
hangi bir tıı.arruza ka~ı müdafaa 
~tmck taraftarıdır, Bir Japon i~ .. :L. 
~srnın llindi'>tan i~in feliket te~
kıl edeceğini idrak etml~ görün
llıcl.-tedir. Anla Ilıyor ki Pıuıdit 
Nehnı sadece Hlndlst.anı müdrı.faa 
etınckJe lnı.lnuya.nık daha ~enis 
bir siyo.sct takibine <le Jüzuoı bls. 
6edlyor. Onun bu siyasctJ Jliot.li:.-
tanıa Çin Efga.n \'e lran arasında. 
b• ' ır fe<lero.syon yücu<la getirmek-
tir. Buna bi~ iUh·e daha yapı
lırsa bUtün A ya lntasmdan nıü. 
:rekkep bir blrlC5ik de\·letlerle 
karı;ılaşmak mUm'kUn olabilir. 
• Fakat yalnız Pandit Xchrunun 

tı~diği huılutlar dahilinde de 3i. 
ile on dereoe<lc büylik bir heyet 
llleydana çı'kar. 

nl h ve Mükfın khinde bir adını 
o~duğunda :Jüpbemlz obnıyan bu 
tasıwvu.nm bir ku unı varsa 0 da 
gayrlmUtccanıs unsurlan iht ·va 
etmesinden ,ibaret olma ıdır. Çın, 
ilindi tmı, J;fgan \'e lrnn a.rasm<l 
lllüstcrck faknt fmdiW halde S:. 
<lece Asyalı olmakta.n ibarettir 
•·akııt bumda ancak bir C-Oğrafy~ 
tabiri - e\iyesin<len yuknn cıka.mr. 
l'lUı bu Asyah usfı lıu de\'letJer 
arn uula lıir I birliği tesbinc ka
fi bir temel t~kil e<lemcz zannın. 
dayız. Blribfrl('rfne medeniyet 
küıtür \'C iktısadi mUnasebrtlerıc 
lınğh bulunmalarına nığmen kü. 
Cilk A vnıpanm muhtcJif menıle.. 
ketleri nrnsmdıı. bile mU~terek bir 
l\\'l'Upnhlık his ı henüz kafi dr. 
recede ko\'\'ctle inld~f odemc
hliştir. Hindi t.:ın, Çin, Efgan ,.e 
lran arasında ı\ ynhhk hissi ise 
oı a ol rı. ancak prı.nılit N ebru ~;. 
hl b:ızı mütefekkirlerin zihoinclc 
l'eni yeni teressüm etmeye b~la
ltııB olnbUlr Pandit Nelıru böyle 
bir fedemsi·ona. müWca\'lz devlet
lerin hak ızlıldarma ka~ı koyın~ 
1cin kuvvetli bulanmak maksa.dile 
1ih.um hi ediyorsa bunun da.ha 
kolayı \ar. Sadece Hindistan krta-
8hlda bir vnhclet ve daha iyisi bir 
federasyon teskllhıe ga!TCt tder 
Ve nıu\'nffak olnbilinıe her tür1ü 
t•nrnızu ümitsizliğe dü~ürebiJe. 
ee1ı: dercecdc bir W\"\·et toplamış 
()lur, };ğer meydanda hakiki bir 
llindlstan mevcut ol aydı o Hin
<listan ~oktan ist.IJdil ve hürriye;ine kavusmu bulunurdu. Bugün 

Hükumetimiz 1nf11Akın vukub ld ıı . uğu meydanda tahlkkat yapılıyor 

O ıen ve yaralananlardan 
muhtaç o lanların aılelerine 

yardım edecek 
Dün öğleden sonra saat 14,18 

de Aksn.rayda 4 vatandaşımızın 
ölümüne, 13 kişinin de yaralan
masına sebebiyet veren çok mü_ 
essif bir kaza cereyan etmiştir, 

BELEDiYE K OPERATiFiNE BA
SIN MENSUPLARI DA GiRECEK 

l\.farmarada marıcvra yapan 
donanmamızın tecrübe atışları 
sırasında u~aksavar toplarından 
atıldığı kuvvetle muhtemel olan 
ve mermi, Aksa.rayda tramvay 
deposu önündeki meydancığa 
düşmüştür. 

Kooperauı baglnlerde daba genı, 
bir memur zlmresını Jçine alacak 
Vali ve belediye reisi Dr. Lii.tli Kırdarla ôrli idare ko. 

mutanı Sabit Noyan dün ~akşam iiatü Baaın Birliğinin 
Beyoğlundaki merkezine giderek bcuın erkanile bulU$Up 
görüşmüşlerdir. · O esnada oradan geçenJerlen 

bir menni, Aksarayda tramvay 
nın içinde bulunan vatandaşlar_ 
dan 4 ünün ölümüne ve dördü 
ağır olmak üzere 1 3kişinin ya. 
ralanmasına sebebiyet vermiştir. 1 

Merminin düştüğü yerde tram· 
(Devamı 3 üncüde) 

Şilide 
Nazi şebekesi 

meydana 
çıkarıldı 

. Liderlerin binala-
rında mlblm 

miktarda sllAlı 
bulunda 

Eski baro reisi 

Hasan · Hayri'yi 
·kaybettik 

Merhum llasan Hayri Tan 

Santiago, d ö ŞiU, 23 (A. A.) -
Şili polisi, perşembe günü geniş 
bir nazi. §Cbekeslni ortaya. çık&- • 
m13tır. Bunların hedefi 1.cthi§ ha. 
reketlerinde bulunarak etrafa kor 
ku yaymaktı. Polis liderlerin hl • 
nalarnıda millıim miktarda bomba 
f;iJfill, yangın bombası, göz yaşar- Eski mebus ve Baro reisa avu .. 
~..an ~l:ı.r bulmuştur, Teııki.la.tın kat Hasan Hayri Tan'm, dUn ak
ısmi Vnn~a.rdh Popular socia • ııam, geçen pazar ba.slıyan lir ra
li~~ .. idl. Ş.\md;ye kadar 10 tet. hatsrzlıktan kurtulamıy8rak, öldli• 
hişçı Yakalruunış ve diğer liderle. ğünü teesslirl~ öğreniyoruz. . 
nn Yakında ele geçirileceği talı • Husa.n Hayr~ Hukuk mektebın 
min edihnekte bulunmu§tur 

1 

den çıktığı 1317 de :r:ı.ni 40, -!2 yıl 
----......:....:.::::.:=~:..::.;·:__ önce !stanbulda n.vu!kathğa başla• 

Bursalı b·ır tac·ır·ın mış ve üç defu Baro Reisliğine se· 
çimek sureti1e meslekteki mil.Dl" 

5 O O 
taz mevkimi umumi w itlma.t ve 

l •ırasını muhabbet ta.çlanclı:rnuştı. Büyük 
Millet Meclisinin 3, 4, 5 ncl dev. 

aşırdılar resinde Kocaeli mebusu olarak 
bulunan Hasan Hayri Cumhurjye• 
ti müteakip yapılan baro tnsfiyı:,• 
siııde ve uz1m müddet fızAiığaıda 
bulunduğu viliiyet ve belediye 
meclisinde iyi hizmeıf.lerde bu' un• 
muş bir hukukçumuzdu. 1880 de 
htan.bulda doğmuı;tu. Bab3sı ke .. 
reste tücca.rmdan Saffet beydir. 
Cenazesi yarın öğleyin Ter:vikiye 
cnmiinden k.aldınlacak YO ~i.ncrili· 
dtuyUda. asri mezarl.ığn gömUiecek• 
tir. 

Bursalı tacirlerden Ahmet adında 
birisi, evvelki alqıam Beyoğtunun 
muhtelif gazinolarında içip sarhoş 
olduktan sonra bir gençle tanı§lllış, 
Taksim imam sokağmdan geçerken 
Uç kişi daha yanma gelmiştir, 

Muhtelif m<ıselcler üzerinde ya
pılan ve saat yediye kadar süren 
bu hasbüh!ıller ara.smda mahlüt 
yağ im:ı.linde belediye memurlan 
kooperatifi a.dmm kullanılması ve 
bu adla yapılan yağ teneke ve e
tikeU erini.n kötü yağlan sUrmek 
~ ikinci veya UçüneU elle rde 
suiistimale uğraması üzerinde va
kit va.kit tazelenen neşriyat mev-

1 
zuu babsolmuştur. 

Belediye reisimiz her !}eyden 
evvel bu neşriyatta (Beledi.ye ko-
operatifi) tabiri kullanılma.sınm 

1 yanlış olduğunu, ortada belediyeyi 
aUi.kalandrran bir h4dbe olmadığr-

l ru hah etmiş, belediye memur:a
nnın ortaklaşa kurd:u'klan kanuni 
te~ekkül milstakil bir istihlfı.k koo
peratif şir'.ıeeti olduğu ~ beledi-
yen.in de bu mllesseseye karşı va

(De\'alllı 3 ilncUde) 

Meksika 
Mihvere harp 1 

ilan etti 
Meksiko, 28 (A. A.) _ Yek.si.. 

ka kabin~i. nıihvtııre bilkuvve 
harp i lan etmiştir. Bu kara.rm 
kongre tara.fo:ıda.n yakmda tasdi 
kı beıklerıiyor. 1 

Mihvere harp ilftnmm kongre 
tarafından tasdikı:na kadar Mek • 
sfkanm önümüzdeki hafta ba§md11 
ı~ver devle tleriyle re3men harp 
hnlmde bulunınnsı icap eder 1 

~leksiko, 23 (A. A.) _Harici· 
ye nazırı Padilla alıtı bin tonluk 

(Dcv:unı 3 ün<'Ude) 

Gençler 
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Harkof'ta 
A m erikada 

Dün 27 gemi 
tank mu- birden denize 
hi!rebe!!i 1 in~di 
bitmedi Ru:velt den~va:ünü müncue

betıle nqrettıgı beyanname. 

Moskova rad-
yosuna göre 

A lmanlar 
inatla 

çarplŞİIJOT 
-0--

erçln şarkında da 
lddetll muharebe

ler devam etmekte 
---<>

Harkofun cenubunda Al. 
manlarm yaptıkları taarruz 

durdurulmak üzeredir 
(Yazm S UncUde) 

Amerika.da denl7.C indirilen 

de §Öyle diyor: 

B zclen şlpbe 
ediJorlar 

Sizi temin ederim ki biz bu 
İ§İ bQ§aracağız! 

' VA§Ington, ~s (A.A.) - Dün A. 

merlkada deniz gilnU o1masI mUna ~ 
sebcllle reis Ruzveıt bir beyanname 
nc§l'Ctml§Ur. 

Beyannamede de §unlar ya.zılıyoc 
.Mihver denlzaltııan meselesi A • 

merlkalılarm karııuaııt.ıklan bUtlln 
diğer meseleler gibi hallcdllecektir. 

Tarihte bu kadar bUyük blr deniz 
programı daha görUlmeml,ştır. Biz • 
den §Uphe ediyorlar. Sizi temin ede • 
rlm k1 bu işi biz bqarıı.cağtz. 

Deniz gUntlncle tam 27 gemi denlr.e 
indlrllınl§t1r. 

Bundan aonr& Amerika hOl' gQn lk1 

(Devamı S üncüde) 

de niza ltıla.rdaıl bf rl 

Bazı firmalar hakkın
da tahkikata baş~andı 
Erzurumdan gelen bir tacir heyetin 

saklayarak mal vermemişler 

lindi tnn coj;>TnfSa lıaritasmda 
ltıe\'cut;fur. Ruhlarda, kalplerde 
\·c zihinlerde henüz bir Hindistan 
)oktur. Koca bir dünya elemek 
olan bir yanmada üzerinde biri. 
birinden hissen \'e kalb<'n uzak 
batta düşnınn \'c nyn ayn dillerle 
~onuşur, faı~•h medeniyet ~e\'iye-
erinde yilz.lercc milyon halk var. 
llint 'atnnse,·erlerl ,·o Hint mil

llye~ileri için ilk \ '8.71fe Hindistan 
\izerfndc bir vnhclet kurarak Hln
<listanı h ür bir surette yasıyabllc. 
Cek Se\'İyeye çılrnrmaktır, İngiliz 
4!kHfleri b\lllun ilk esaslı adımmı 
te kil edccek'lmı hnyo.li mütaJea. 
lal" dolayıslle rc<ldeclerek bir ham
lede en iyiye ,.Q ıJ olmnk istedi. 
1<!r. Fa.kat iyiden de kenililerlni 
~hrum bıraktılar. Tabiidir ki bu 

Ahmet biraz sonra bunlardan ay _ 
rılmt§, cebini yokladığı zaman da 500 
lfrasınm yerinde yeller esUğlnl detı_ 
şctıe görmUştUr. A.hmedln mUracaau 
Uzerine zabıta, hırsızları yakalamış, 

adliyeye teslim etnılştir. 
KP.ndisine rah~t dileT ailesL 

ne t&zjye1.J.erimizi sunam:.' 

Zorba bir sarhoş 

DiKKAT 

Genç fsUdaUara 
kendilerini 
tanıtmak lmkAaını 
veriyoruz 
Gazetooıiz gen~lere fayd&lt 0 1 • 

mağı düşünmü' ve " Yarmm im. 
zalan" adlı bJr sütun açmıştır. 
Genç istidatların göndcreookle. 
ri (§Ür ve n e&lr) yazılar iki ta.. 
nmmış edebiyatçı ta.rafından tet .. 
kik edilerek beğenilenler hafta
da iki defa bo süt unda ncşredi. 
ltte1ttir. btiyenlere eserleri 
baklanda h usu si cevaplar da n
rllecektir. 

Erzurumdan şehrimize gelen 
i manifatura taeirlerlnden mürek • 

kep bir heyet dün bölge iaşe mu. 
dürlilğüne müracaat ederek ls • 

t&.nbul piya.sasmdan bazı manifa • 
tura topta.ncılaT.nm ellm-:nde Er. 
zurum ve ha.valisicin sürümü olan 
cins pamuklu ~ensucnttan ehem
miyetli miktarda bulunduğu halde 
bunların yapılan müracaatlannn. 
h t>p ml'.'nnli cevap vermelerinden 
tik6.yet etm:§lerd.ir. 

u u ta 1 tcdlklerl kııran vermek 
lıaldcı kendJlerlne aittir Bizim gi• 
bi ~lhanşUmul bir insaııİık ve hUr
!iyet pren<ıiJll ruımma meseleye 
&likadar olanlara bu akamett.en 
'1ola11 sM!cce bir teessür ,.e teca;. 
ı;ur duymaktan başka bir ~ey düş. 
ltıez. llilseyin Oahit YALÇIN 

Sarhoş ettiği iki çocukla 
beraber zorla otel odasına 

girdi, otelciyi de dövdü 
Evvelki gece, BUyükderede garip 

bir sarhoşluk hD.dlsesl cereyan et • 
miştlr. 

ŞUkrU adında birisi, evvelki akşam 
yanma. henUz 17 yqını bltlrmeml§ 

iki ktlçUk çocuğu alarak Arnavutkö
yündeki bir gazinoya glStUnnll§, bu. 
rada çocukl&rı geç vakte ka.dar lçl _ 
rip sarhoş ettikten sonra saat 12 de 

(Devamı S tiııcUde) 

Yazılarmımzı 
" Y annın imzaları mtunu. 
na,, iıaretile 
tlemea glnderme-

le başlayınız 

Manhaymda 
Komüniat teıkilatı kuran 

14 Alman idama 
mabkGm edildi 

Londra., 23 (A.A.) - Ren nehri ü. 
:r.erl.nde bulunan Manhaym Alınan 

san&yi şehri mahkemesi dll§mıına 
yardım suçundan 14 Almanı mahkt\m 
etmiştir. Bu haberi dUn Berlln radyo. 
su bildirmlftir. 

Bunlar, Manhaymda bir komllnist 
t e§kilA.tJ kurmaktan sucıu idller. 

Bö 'ge iaşe mildOrlilğil, bu tacir
lerin Erzun.ımdn.n geldikleri ve 
ticari hüviyetleri muteber olduğu. 
nu tesbit eıtmiştir, Ellerinde mal 
bulunduğu b3lde bunları vermek 
lstcmiyen firmalardan iznhat is • 
tenD".iş ve truıkilrnta başlaruruştır. 

Glinlerdenberi piye.sayı de>'nşan 
ve teın3.Slar yapan Erzurumlu ta· 
clrler h:uıgi fimuı.kuın elinde ma
nifatura bııhmduğu ve btml~ 
tnkribt ınfktarmı bir Iıste ile bit 
dinnişlerdir. 
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Ondokuzuncu asıır Kibrit neden Dayının Ceketi 

nes"'ıre şaırkı aırı bulu~ıyor? 
ŞARKILAR, tUrkUlcr, des. 1 "Tllrk ırkının güzelliğini gör -

t.'\lllnr, tarih kaynaklan 'C nwk i!;in, lıir sc) ran günUncle ya. 
\ 'C ikııllln o.rnsmcla kıymetli bir t\ağıthaneye, yahut Güksuya git. 

yer alır. f tanbul hıı)ntı, t tanbu melidir. nunıJan, halkm geziD<ll 
lnn Boğaz \"e mclıtap snfıı.lan, çu. 'i iki bü)ük ça 'lrc.lır. ı'k orman. 
yır ,.e dere kMan iUemlerl, bend cıklar arnsmdn ild ılere aka.r: her 
ve suba.'ı eğlenceleri, hazan, bir ilrisinfn de iki )alcasm<la kah\"e -
sarkmm mı rn.lıırıncla., hmen bütnn ı ıer, tCfıllleler sıarlanmı tır. Oc\iz 
tcfemıatiylc yn.53tılmıs olarnl< bu nğaçlanmn, fı tık ağaçlarınm, ka.. 
lunur. 'ııklarm, incir ıığıı~lannm gtilge .. 
Şu bahar b"Ünlerinde, Jla ım be.) ı ttiııde uuı.nnıı ı;nyırlar, güneş ışı

risatC6ini S{iylc bir kanstıra),m ğmın delip geçemediği bir sıra ye. 
dedim. lstc, Numan Al:"S tarafın· şil pa'1.)on1ar, binlerce Türk kn. • 
dan bcsteılneml ~chna:z bir arkı, dmı grup gnıı,, halka lıalka otur
aşık, se\-gill ini, llalclıırpnşa<fa muşlar, etnıflanndıı cariyeler, ha 
derya \'e salıra tcmn.5asma davet remaj:;-ıı.lan, ~ocuklar, yemek yer. 
ediyor.. Bugün, Jlay<lnrpa..')a. de. ler, \ 'e son uz gfılip gelmeler nra
~incc, gözUmUzUn önüne dolup bo· ıııncla ncse \'e :}et.ııret içinde eğlc
sala.n \•apurlnr, isknlede, biihas n ııirler. ins:ı.n omya gidince, k('fl. 
fJOD ı;apurJınn yorgun Ve knl!\ba cJi<ıinl Jmybeder. flu binlerce bo • 
tık yolculanna tek lı;;kele 'ermek \"117. ya.,mak, gümü~li, yeŞll ''e san 
le ısrar eden posbıy:ık çnnacı, ko ı·enkli ve islemeli feraceler; ren· 
cııman bir taı ynpı, tren düdül.l •iirenk e \8plar içinde bu binler. 
ri, kömür yığml:Ln geliyor: r.e ca.riyler, küçüklerin maskeli ba 

losoymnl} gibi karmca ytmıları 
halincle Jmynnsan bu oğlancıklar, 
ye.re serlhnlş sn büyük İz.mir kili
mi, elden ele aoıa~ a.lbn ,.e gü
mUş suyuna batmlmı !iU güğUm. 
ler, müslüman kab,·ccller, adam -
lık elbiselerini giyml~ler, ellerin
de donclurmalar \ 'e me)'\•alarla ko 
t;;uşuyorlar; delikanlılar dere bo • 
yun("a at kosturuyor. Uzaktan, bu 
kalaba.lığın hareketi, kamelya. ve 
gül bahçelerinin J'Uzgllrla dalgala 
nısmı andınyor. Yaldızlı, sUslli ka. 
yıklar, muhte~ arabalar, a.rclı 
arası kesilmeden geliyor, bu renk. 
lcr ummanma yeııi renkler dökiı. 
)Or. Bu gölge \e yC31llJk güzelli • 
ğinin ortasında arialar, saz ses-

Sen.inleya:lnız birlikte sa.de 
Bulwµlmı yru-m Haydarpııgade 
Yine lfu-.nn ikimizden ziyade 
llu luşıı.l!l'!l ~arın Hayda.rpıışade 

··~ Oturup bizbiu, deryaya karşu, 
Dönilp ıkAhicede sa)ırnyn :karşu 
Aman, ynlvarmm, ~'dılya karşu 
Buhı13alım )"lll'In Hayda.rpa~e .. 

, 

Ana.dolu • Bağd8() <'lcmiryolları 
..rutiyazı 'erllme<len, Jlayda.rpa.,a. 
İstanbulun namlı metıirelcrlnden 
biriydi. İlk Jlaydal'pftsa ı-.tıısyonu 
l aptldıktaıı 'e <lem il') olu döıen 
dikten sonra da,, Jlayda.rpa.,a ça· 
yırı bilha'iSa cuma ~lerl, o el· 
\"&l"lll orta tabaka allclcrinln bir 
mesiresi sıfat mı bir mUddet mu. 
:Garaza etti. Ahmet lhsan Tokgoz, 
elli yıl kadar ewclkl Serveti FU. 
ııun nUshalarmdan birinde, Ha)p 

clarpata ~ymndan bahseder: 

leri. .. " 
f~\Ct. •• Şarkılar ••• Rast, Rcha\i, 

Sazkir, Suzu dilara, Rastı cedid, 
Penelglh, Nekriı, Niha,•ent, NO\e 
ser, Suzinak, Pesendlde, Bib:Urk, 
Mahur ve ilah.. IJAh.. doksan il~ 
fasıldan bcstclenml~ şaıinlar, se
mailer, besteler, zincir besteler •• 

Bu, Ham beyin Beyati ara.ban 
prkwdır: 

Şirketin elinde 3 aene idare 
eclecek stok var 

--o-

Bayiler kibritleri 
sa lıyor ar mı 'l 
Birkaç gündenberl bazı perakende.. 

cUerde kibrit bulunmamaktadır. Kib 
rlt §lrketJnden aldığımız mnlQmata 
göre, 1atanbulun bir aylık lhUyacı 
500 sandık 2,15 milyon kutudur. 

Ayın on seklzi ile yirmi blri arasın 
da ve 4 günde bayilere 1715 sanlık 
yani 880 bin kutu kibrit dağıtılını§ -
tır. Bu miktar normalden fazladır. 
Şirket hergtln 1;1ehlrdckl 32 toptancı, 
bayie günlük lstihlA.k miktarından 
fazla kibrit vermektedir. Buna rağ'. 
men kibrit bulunmamaBtnm, kibritle· 
ritJeri kısmen perakendecilerin sakin. 
masmdan, kısm(:n de halkm ı.stllılAk 
ten fıızla kibrit almasındıın llerl gel. 
diği sanılmaktndtr. Şirket bayilere, 
toptancılara evvelce verdlklcri mlk • 
tarda kibrit vermeılni blldlrmi§Ur. 
Aynı z:ı.manda halltın sıkıntıya d~ • 
memeai için de bazı tedbirler aımı§ • 
tır. Bu anı.da bayilerin tevziat yapıp 
yapmadığını kontrol için, tevziat Us. 
tesl de yaptırılmaktadır. 

Kibrit §irkcUnln clinde memleketin 
en az &ltı aylık lhUyacını kazııılıya. 
cak mamul kibrit ve en az uc;: sene 
idare edecek lptıdat mad® ıtoku var 
dır. Bu itibarla bir kibrit darlığı ba· 
his mevzuu değlldir. 

~-~~-o~~~~~-

Postahane kasasını 
soyanlar 

5 bin lira ile kıraathaneye 
ortak olmu§lar 

"Ohl. Ne letafet.. Katann gü. 
nergi\hını iki cihetten istila eden 
:dimrilt raokli &nyuiara, ·papa.tp. 
Jar o kadar mh açıcı bir manzara 
~enniı ki ... llayclarpaııa ~ayınnm 
tenenUh ehlini yakın göre • 
nıedlk. lı"a.kat orada borada kurdu
ğu ca<]ırlardA pi,trdiil kebap ko. 
lmsunu etrafa avunıı, bahar ko. 
k11S11DU bO'ı.an lrebapı:ılar, "On pa.. 
:raya bir tabak,, dl) e olanca seda
' ile bağırarak katlRnn emltıh 
"eslerini <linlcmeğe mi..ni olan ma.. 
hallebicller IU'ltffm<la, Haydarpqa 
rayırmda hlı; 7.evk kalmıyorl .. ,, 

Geçenlerde, lsta:rıhuJ. postahane 
Elnin nakliynt lkMc.mnı ana.h tar 
uydurulm:ılt su.vetiyle açılmış ve 
be§ bin lira panı.. eoJmml'lt.J. Va. 
kayı m.Utoa.ldp z..'\.brta ta.h1dlra.ta. 
ba§lamıg ve nib:ıyet bu esrarlı 

Birletip de biııkııç ahbo.p gidelim, hmm.lik hild.i.s~nin düğü.mü çö • 
Vakt.tcl1r GöJcmda bir zevk edelim zUlm.Uştilr. HJ.TSI'Z1a.:rm nakliyat 
Gayri ~ oturup da nidclim, mü\'ezzil Salimle aıikadaşı seyyar 
Vaktidir GoK...~-ı. bir zevk cd~lim satıc.ı Ahmet olduğu öğrenilerek 

it· her ikisi de. yaknbnmışlıırdır. 

btanbnlan çayır sefalanna, der 
ya ,.e sahra tcmaı;a.lanna en ağır 
darbeyi \Junuı, pliij eğlenceleri ol 
ınnatur cllyeblllri7.. 1· aşı yirmiyi 
bulmo tstıuıbul eocuklan anam 
da K&ğıtlum~) i günneml:J, Fener
tıahçeyt i ttncrni,, Çamhcaya ç.ı'k. 
mamıa Ob.nlan blliyonım. 

* 'lı * 

Çok güuller va.rdrr elbet btbedel Saim mllruısi.p bir zamanda, ka· 
Ülfeti zcvketm.Eğc eyler emel m analıta.rmm resmini ç!zmi§, Ah 
Hem !hava bu hafta. iete pek gtizel, ı met de bu remne göre anahtar 
Valtt.idir Göksu.da bir zvk edelim... yapttrarak akşam üzen knsa.yı a .. 
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çıp 5 bin liırayı Ç31.mışla.rdtr. 
Şn, Rlfat beyin Muhayyer ~r- Ancak, mfivezzl de, seyyar so.tr.. 

tnSJdır: cı da para.lan meydaruı çı.ka.nıma-
mışlax ve Ahmedlıl. o.nası MUnev • 

GördUm efendim seni Oöksuda. ver namm.a, bu paro ile Ço.rşıkn• 
gezericen; · p1<ia Yeni TUTan ga.zinosunn ortak 

Saf'bcsa.f uı;ııakmı etrafa dizet"lron, olmuşlıı:rdtr, 
Bcndcl btQa.reye een dide slizcı!ken ikinci sulh ceza. m.ahkemes.lnde 
dUatUm o dem Mkma scvmeğc 

Clzendim, sorguya. çe'ldlen suçlular ihJıkkın. • 
Halime :rehmeyle benim zülfü ke- :. tev.kU müzekkert>si kesilmiş _ 

mend'lm. 

Ekmek çqniıi 
Geçeıı 881'1n mesire f&l'lalan i

~nde, mı.sudan bo.hsedcnler, en 
!:ok ohnh.rdır (llyebtlirtnı. Şn sa. 
tnJan. geçon ır nnnila bir t -
taJyan edibinden :E<lmondo de A .. 
micWen nlıyonmı: 

İıtte Hacı adullah \ğanm llii 
Mlyni nslrnn semaı ı: 1 Bugünden U!b:ı.ren ckmeklcrhı 
Kcbudf carnel<.Tl~ sfıbCfliı cilve fil• buğday nispeti yüzde elli~ çık~ 

ruşu naz, rılrnışttr. Mütebaki mikdarm yüı
Bir iç.im suya dönmü ol mehi Gôk de onu mısn-, ve yüzde krrkı arpa 

Dayısının ceketini çalmıştı, mahkOm 
oldu, son hırsızhğını da dayısına bir 

ceket almak için yapmıştı 
340 doğumlu, iri ve hantal ya· ı kapıdan daldım. Çama51rlar ora. 

pdı, ağzı yan açık, dar da, rafın üstündeydi. Orada ne 
alnına kikülleri dilpnli' Mehmet ,·arsa aldmı. Sehza<le cami ine gö_ 
Dalgırm yalnız dalgnı gözlerinde türüp saklad~. 
dc[;rll, yırtık mlnt.aıunda Ye mora - !\"eler aldın? 
yalm1 cısmer teninde bir ürkeklik, - Bir manto, ipekli gömlek, 
bir korku \'al'. ı:o~uk yastığı, iki tane fötür flap· 

- &km bay hakim, diyor, fın- ka bir kasket, bir çift ayakkabı, 
gır rmgır titriyorum. ıki
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yün fanllii - yün faniliilan 
ı·üzünün hatlan, sol kolu Uı1,az.. hrmen ı:;ırtona geçirdim - kara. 

moz icinde. lrnltla. sırtondan ~ıkar<lrlar ya!. 
- Benim başım yerinde değil • c varsa. hepsini alılım. Ertesi 

Jd... gün eskici omdan geÇlyor<lu. Tanı 
- Ba.51D nerode? \ satarken yakaladılar. Eskiciyle 
- Ustümde. beni karal•ola. götlirürkcn, eskiler 
- Aklın? alayımı elden kaçırdılar, efendim! 
- Aldım irlnde değil. Onu kay- Oç gün karakolda yattım, Herif 

bcttlm. BP..n tnnarhanetle de yat. kaçtı :una nuıllan elinden almış_ 
tını. Durulan kurtulursam artık ça tık. Hepsi sahibine geri \'erildi. 
Jıı::ıcağım. Zanaatim marangozluk: l'ün :f.anilalan ela aldılar. Bakın 
ı·apmasma yaptmı. Ne yalan söy sırtun<la mı! 
llyeyim: Yap<lmı. ft"akııt atfe(lin - Kanıkolda iiç ::Un niye yat. 
beni; bir daha ya.pmıyaca~n. tın! Ga.llba cloğnı sö)1emcdinT 
DoL'Tll bir marangoza. Haftalık ne - Söyledim, Ne bileyim ben~ 
verirse ı.·enln; isterse boğazı tok. Buradaki gibi söyle<lim. 
luğuıın çahşacnğnn. Hikim daktiloya. ynzdınrkcn 

- Aklın ba'mda gözüküyor Mehmet, kendi ıtöylediklerinin ki\· 
)(ehmeU ' ğıtlara yazılnuuıma hayret e(ler 

- Gellp geDp gider efendim. ı,>ibi ba'Jnyonlu. Birn.z sonra hakim 
- Peki! Sebıkan Tal' mı? yazdmrken onun ta.<Klik makamın. 
- V&I' efendim. Bir defa da da da ı.a.,tnı salladığı görüldü. YUzü • 

ymıın ccketlni ~lnuştmı. Zat.eri' nü bJr ~oeuk se,·inci sannıstı. Söy· 
hep o yftzden oluyor. Bu sefer de ledlklerinln bir kağıda yıuılması o. 
<layunm ceketfni ını parayla iade on adeta rocuk gibi sc,indlmılşti. 
edeyim diye çaldım. Ah, 0 ilayr Sol kolu hila titriyordu. SarkmılJ 
mın ceketi! Beni beli ya sokan hep kalın alt dudsğmm da bir ~yler 
o. Kabahat daynnm <'.eketinde.. okuduğunu görür gibi oldum. 

- O sefer sana eem verdiler - Bir daha yapamıyacağnn. 
mi! Vallaha yapmıya.cab"Illl! Hem ben 

- l'erdJler. Bir ay hapis ver. bunu dayımm ceketini nlmak için 
diler ama daha yatmadnn r~ yap tun. Kendi kendime: "Daymıııı 
bey. ceketini şunlan satar almm, ha_ 
Şimdi artık put.ahi. ~den pisten de kurtulunım.,. «lcd~. 

mor bir İllMll deri.ı gGdken mln Jlaymı çok kıuyor<lu. Beni eve bı. 
tan. ~ .,......pup ıa.: le alnu7ordu. 
tık hcı> birden titriyor. Hakim bunn da yazılır<lı. 

Bir dakl'kalık bir stıkut esıi'Mm. "Bu işi dayımın oeJ;:et borcunu 
da Mehmet Dalgımı bön proftıine ödemek fı;in yaptım.,, 
bakıyorum: Ajzı yan aı:ık, siyah Mehmet Dalgır: 
seyrek .allan uzamll§, yan 80_ - Hah! de.~. Doğrusu bn, Yap. 
f:;-uk, ya11 ;yalancıktan yapılmı!J, tımsa bunun ıçın yapturı. 
kendine aemdımıap ı:aJll&D bu Dayımın ceketi için... Bundan 
yanm ytlzde ne kadar korkma bir kurtulul"5am doğru marangoza. 
bebek hali var. Mehmet bundan kurtıılamailı. 

- Benim aklnn bapnda değil. Ruçun mahiyetine, elde kuv\'etll 
- Anlat lıe.kalım nuıl oldu? deliller bulunmasına binaen kara. 
- Aqun saat teldzdl. Vefada kold:ı. ne7.aret altına alındığı ta· 

bir evin bahı:estne girdim. Bir, iki ıihten başlamak üzere cezasının 
iiç baNmak ~tmı. l'an aç.ık bir ta~;nine kadar nıevkufhı olarak 

muhakeme edilmesine ltarar veril. 

Kürtaj yapan bir 
ebe tevkif editdi 
Beyoğlunda ebelik yapan Anı.k

el, geçenlerde Despina ndmdn. 'biT 
genç kızın gayıime§ru edindiği 
çocuğuna krütnj yaparken Despi. 
nanm ölümü.ne sebeoblyet vennl~· 
Ur. 

Arn.ksi yakslanmI§, dün adliye 
ı:e teVkif olunm.U§t.ur. 

ıli. 
Dışanıla Mehmet Dalgır, yaum. 

daki polise sordu: 
- Ne oldu! 
- Mulıo.kemen "'lirlillinr..eye ka 

dar ma.hı>tı"-lıanede •calaca.lunn, 
Mehmet: 
- Ya! Orada tayın \'Dr mı! 

- Tabii. 
- ımı.ra.ngozluk öğretirler mi? 
Polis - Tabii, <ledi. Mehmcdln 

sol kolu \'e alt dudıığı titreaı. 

SAIT FAiK 

&arp tazminatı ... 
B tR kenardan esefle seyret-

tiğimiz, dalga.larmdan \"e 
dumanla.rından nksınp ttksırdığı· 
ınız ~u u~"lll'SUZ dünya harbinden 
balısedi)·orlardı. Mih\'erfn masraf. 
lan ba.h"kmda muayyen rakamll\r 
öğrenemİyonız, fa.kat müttefikle • 
rfn masraflan baş döndürücü ye
kunlar tutuyor; hep yüzlerce mil. 
yonla, milyarlarla anln.blıyor. 

Harpten bahsederken harpten 
spnra.sı hakkında da konuııuldu. 
Bugün kar&• tarafı bombalar, gül
leler, ku1"3unla.r ve torpiıterle y&
re semıeğe çalısaıılar o zaman da 
nğır tazminat alarak bir daha bel· 
lerlni doğrnltmamalan itin uğra. 
şn.cakln.r. Senelerce ateşte kavra. 
tanlar da.ha ozun müddet için borç 
içinde kıvra.naca.ldlU", AlYır borçla
n ödeme:nin bazım ölümden beter 
olduğunu söylersek acaba mllba. 
lUb'n ctmJş olur muyuz-: 

GeQen büyifü harpten sonra miıt. 
tetikler Ahnanyaya gayet ağır 

ta.zmin:ı.t yüklemişlerdi. Bunun 
L<,ıni ha.rp tazminatı değil tamirat 
masrnflanydı. Harp yilzlinden hal
kın gördüğü zararlar ödenecek, 
yıkılan yerler yapılacak, mah,·o
lan va.srt:ı.lar yenilenecekti. Al.. 
manyanın öde<Uği paralar milyar. 
lan buldu. :ramamım ödemeğe 
\"akit kalmadı; bn ağır borç altın
'1an ka.Jkamıyn.cağı sanılan ha 
memleket ,.e bn millet esklsindeo 
dııha iteb_şetU bir §ekilde ayaklan. 
<'lı. Jt'nmsayı birkaç \'Uruııta ,.e kı
sa bir uma.n<la yere !ilerdl. 

1870 - 1871 harbinde ayni u
sulü Almanlar tatbik etmişlerdi 
nıuahe<lcyc göre Fransızlar beş 

mUyar aJtm franl\ tannlnat ''ere
ceklerdi; bu pa.rıı), verinceye ka 
dar da bazı Frnnsız ,•lliiyetlerinde 
isgal devam edecekti. 1871 d 
yalnız blr milyar ödenmesi prt 
olduğu ha.lele iki milyar ödendi. 
Geri kalan Uç milyarsa 1872 son. 
lanmla kapatıldı. Cnmhurrelsi Ti-
3 er o mman yetmiş dokuz yaşın. 
da bulunuyordu; ihtilillin içinde 
bulunmu!'ltu; geınçllii Napolyon 
devrine tesadüf etml§tf. Kısaca 
boyln, glhlUkltt, parlak bakı'h 

bir ndn.mdı. 1870 harbi sınuımaa 
ilıtiyarh,"IDa. rağmen gayet faal 
bir rol oynamlif.ı; reis olduiu za. 
man da Dk \"e en mühim işi harb 
tamılnatmı bir aıı evvel \'ererek 
Fran.11a hudutlamu hliniyetc ka
vuııtnnnak olmnJtu. Mnvaffakıyc
tf büyüktü .,,.e milletin f'ilkramııı 

ka7.anı1ı. Tazminatı vermek ~in 
milletin ~ müracaat ettffci 
zaman hıdk ile milyara mukabll 
kırk Uc milyar ödedi. Bu rakaııı 
}"ran atım z.engfnllğlnl \"e Fraruıız 
milletinin hlikfıınete olan iUmadı. 
m gr teren parlak bir delildi. 

Kaclircan KAF Ll 

Bakkallar cemiyetine 
umumi katip tayin edildi 

Bakkallar Cemiyetinin aldığı e. 
hcmmiyet.e binaen münbasıra.ıı bu 
cemiyet i5lerlnc lxıkmak üzere Ti
caret ve!kfilctince Mac.it Berler u· 
mumi klı.tip olamk tayin edUınıır 
til'. D.ğer esnaf cemiyetlerinden 
!birkn~ bir umumi katibi vnr • 
dır. 

1 "''''"''"""'""'""'"'"''"''" ...... , 
ı~.~ .. ~~.~.~ .. ~.~~~.~.~~.~.Q~ 

suda gördUm ben olacaktır,,, 

Hayramnmı ..• nalfinmnn.. scrger- .. .-----------------------------------------------------
danınım ah... Gamolin'I ne zaman tamdmı r 
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• İspanyada ba.zı Gcarşklı:ldarm 
batılamak üzere olduğu samlryor, 
Sevilde ve Madr.id'dc blrçok sui
kast teşelibüaltri keşfedilmiş bir 
çdk yerlerde ~ar ve infilflk 
maddeleri bulunmuştur. 

* Şanghayda posta ve telgraf 
memurlan uırnmm grev ilan et_ 
rnişlerdir. 

'* Patis - !Briiksel - Almanya 
hattmda ~ tayyare scftrleri 
emıasmda yolculardan telgraf 
ahrunağa başlanmıştır. 

• ltalyada Vezuv yanardağmın 
kml~ altında lıarap olan eski 
'BelkUlammı şehrinin harabeleri 
nrasmda yapılan araştırmalarda. 
Uç katlı lbir ev mıe;yQanı:ı. çıkarıl_ 
lnŞ'ır. 

• M.a1ddonyada Yunanlı ateş. 
çiler gece yansında grev ilt'tn et_ 
mi§}erdlr, bu yüzden ,Senıplon 
ekspresi Ywıan hududunda dur. 
muştur . 

• Pari.stc Kl manso'nun heykc 
lı açı lıruştır. 

• Profesör Pikar baloniyle ha· 
:;i.nuı sonunda tekrar hn va taba_ 
:umm d na yOk eleooktir. 
Profesör '" çcn t çuşunda k ozmi': 
"9~&1' fize I.nde tnma.mlıyama
lığ tetltikleri bu Refer tama.mir 
. ,,a.'kttr. 

tete Nikofosun Acem a!'ilran ~r. - Bunu kat!lyetle tayin e<le .. 
km: mlyeeeğlm.. l'alnız mnha'kkak iti 

Göksu 1 le Çamlroaya gel bu yaz, 
Oymyalmı polka seninle biraz 
Vakti değil eyleme nıız ve niyaz, 
Şimdi alafranga ibu cihanı •• 
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Herkes yiirI ile kol kola gezer, 
Şimdi moda oldu cı1uı.u sert.eser 
Asla beyim gönlüme verme keder 
!-:imdi ala.franga bu cllımı ! .. 

REŞAT EKREM KOÇU 

resmt bir öfle veya ak~am yeme • 
ğinde iclL Zaten ona ilk zamanlar 
hep resmi ziyafetlerde :rutlarm. 
ya devam ettim. 

Harp hali ruızan <likkate alma.
rak, Başkumandanlığa namzet se.. 
ı:Umck sımsı sim<li ona gelrn1:1ti. 
Etrafımızdaki harp t.ehlfkcst her 
gUn bJra.z daha artmaktan geri 
kalmadığı i~ln, harp \'e !'Ulh m~ 
lelerile benim gibi ~k Ya1'mdan 
alfıkad:ı.r ve mesgul olan bir in • 

(De\'amı 4 ttnrlide) san, bir g\in belJ.i de hepimizin 
mnlmdderatmr elinde tutacaJc olan 

ispirtolu içkiler 
llylbaıı 

hn adamı derin bir tecc sUsle tet. 
kik etmekten k<'ndini alamazdı. 
Kaldı ki, en nazil< anlarda, genel 
1'unna.y b:ı-.1m.nınm mütalcn!lının, 

BUyülı: Millet Meclisinde, dün hUkfunetin karan üzerinde ne ka. 
i.spir.to ve :ispirtolu içıkiler h.1.kkın· dar ağır basacağını dostum olan 
dak1 kanun JAylhn.sı müzakere. c • nazırların mahrem sözlerinden an. 
dilmiş, birçok :mebu!:lnr §il.rap i . lıyor<lnm. 
ınal ve &Uşmm tanıam"ıyle ser .. !\ltsclfi. 1936 da Jlltlcr ordulan 
bcst hıralolara.k teşvik edil.mefli - tıa r..en h'l\znsını i ·ga.1 ettirdiği 
nin İ-5t.ihl8.'ki nrUıracağma f§aret uman l!'ransız nazırla.n, takip etli. 
ı;derclt illiıWıı.rda bulunmuşlar • lecck hnth hareket "7;erlnde lld.)e 
ıln-. İnhisarlar Veki j izahat vere- nyrılmı-. bulunuyorlardı: Hiillnhn 
ı·ek gayenin §a.l'abm ihracını t~c:.. le ctm~ı. mı Jliznndır. yok n. gii;. 
vik olırığunu, bu .nıaksatla ihraç memezlikten gelmek rni ! Genel. 
edilecek şa.r.ı.plş.ra litxe başına. 3 kurmay b::ı.slmnının t.ekniğe alt ba 
kunış prim wrilCt'eğtnt, ispirto is. it bir fthıın terazinin göztıull hlğ 
tihanllnin de :ırt.tınlmal!ı için bU • bir Jınrt"kcttc bultınmnmak tara.fr 
küml('l r v zedilJi - ni nnlntmıRtrr. na ka.ydırmıştı.,, 
N'<'t.iccdc J.Ayiluuun reye konmruıı 1 ·•- Ren ha\"Zn411mıı ~nneml is. 
paza.rtc'Sf içtimama knlmrşttr. tiyonıann:, deml,ti, umumi sefer_ 

AVRUPA NIN ~üıiiıiiiiıiiıiüiıiıiıiıii~ 
!!m!!~!~1~t~~!. M UAMMASJ 

Jia&aıı: 

JUL ROMEN 18 Çevlreo: 

LUTFI AY, 

berllk ilin etmeie mecbuıwn, çün· 
kU elimde hazır bir seteri kuvvet 
yok n alelicele de böyle bir kuv. 
\'Ct yaratamam.., 
Nazırlar baait bir inzibat hare 

keti ~in ~ mllyon imıamn s;. 
rcrbcrliğinl göıe alamamı , her 
~yden ,-azgeçmlşlerdJ. 

Biiylc bir da.imi kuvvei seferiye. 
nin lüzumunu, Dö Gol aynr Jdta 
bmda bundan iki sene evvel aıı: 
latmı!} \"C takdire :J&yan bir suret . 
te ileriyi görerek böyle bir kuv-. e 
tin ehle ha7.ır bulunduralmama~~ 
yüzünden Fransanm, her defasıu
<ln her ŞeYO sükfıt etmek 'e büy. 
lece sulhlin - umumi bir harbe 
kadar, bizi c;ok garll a' Jıyacak bir 
umumi h:ı.rlıe kadar - ya\'a ya._ 
va~ elden gittiğini gönnek zorun· 
dn kıılncağmı söyl('fnj'jtj, rak:tt bu 
fikir, Reıı ha\U.Sınm i gaUnden 
yeni bir ib~t dersi alması gere 
ken, genelltu~ym nazan d&kka. 
tini çekmemlst:f; çünkü bu hiclisc· 
den sonm d:ı, n.klarelc bir daimi 
kU\'\ ei s<>fcriye te~kiline dalı· bir 
kanun Je\ hası hazı:rln.nıp meells~ 

f'tevke<lll<liftnl duymadık. Meells 

herhalde böyle bir teklifi reddet. 
mczdi. 

l~te bu sebeplerle bu resmi da. 
\•etlerden, ziya.fet.Jerden birinede 
ne ZJUn:Ln Gamlen'I görsem onu 
bambaşka bir dikkat \e itina. ile 
tetkik eder ,.e onunla yeme."""ten 
önce \'eya sonra. birkaç laf etmek 
ldn Hısileler icat ederdim. 

:/o :/o :/o 

Onun kadar kibirsiz \'e ho~ in· 
ıııan kolay kolay bulunamazdı. O 
kadar samlmt da\"nuıırdı ki, ken. 
dlıoılni tanır tanımaz slz de, onun 
gibi, h1ç sıkıntı ~ekmeden rahat 
rahat konul'ur<lunuz. Size derhal, 
~ok eiiki blr dost gibi, aşll\J\lık 
gö tenliği :lı;indir Jd kendi lyle ne 
l'.nmaıı t:ınıştığmızı bir tUrlii kat'i 
yctle tayin edemozsiniz, Kendisini 
görmiyeli aylar geçti&rf halde bir 
gün elini ıukmak flrsatmı · bulduğu 
nu'J! zaman sizi, daha (lUn gürU<;. 
nıö slinliz ve yanda kalan bir ko· 
tıuo;mıy:ı. bugün de\·am edlyonnuı;. 
\lllUi': gibi karsılardı. nernbt'r Yiı. 

ırtiı',icn bir kapıdan geçmek icabet· 
ı;e, sbclen önce g~mesl itin ısrar 
(:tmeniz lizımgelir<li; o zaman ki. 

har tclK.>ssilmUyle: 
"- Peki.la! Ytl§ltlln:a hUnne. 

ioo öyle olsun"" 
Der gibi bir hal alırdı. 
Vücutça orta boylu, orta §iır 

ınnnhkta bir adam ta.-sa\'\'UJ' edJ. 
niz. Güzel ya.pılı, dik \'ÜCntla; be. 
yaz, penbe, incçclk damarlı bir 
ten; ~ belki biraz göze ı;a.rpa 
ırak kadar açık renkte, pek par. 
lak olmıyan, biraz tulaca çdtin_ 

gen, fakat bayuiı.ah, ho' ifadeli 
gözler; ince, seyrek, kumralla kr 
Kıl \'eya açık san5JD arası saçlar; 
)ine ince, küçük bir bıyık. Çehre. 
do pekaz yahut da ehemmiyetalz 
kını;ıkbkla.r; gençIPk denemezse de 
l;\i muhafaza e<lilmiı: bir erkeklik 
hali ,,e taşlan değilse de iyi bir 
sıhhat. :ratlı bir 8ef.li vardı Ye on. 
dan isUfade etmesini biliyordu. 
Kendi kendisini dtnJemeden, 61-
çUIU ve lnandmcı bir tonla, p 
güzel konUfUyordu. SözliııttzU hiç 
ke me(l~ dediklerinizin akıJlni 
iıl()ia etmeğe kalkışmadan dinle. 
mesini çok güzel blllyordn. Otori. 
tesl !>izi hiç lannıyan, incltmıyen 
bö)•Je bir adamla hiç ~reddilt11liz, 
clerhal aynı fikirde olmak ı,tıcrdi· 
nlz, Fakat bu öyle fUsnnkir bir 
scldlde oluNlu ki sonunda sadece 
bize hak nnnelde iktifa mı etml!Ja 
ti, yoksa., bUy\Ki bir maharetle, 
lzt kendi dilşüncelerfne kandır. 

1111:7 mı~ eh, bunu bir türlü kestJre• 
nıczdinlı. 

(Devamı \V) 
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hakkı tank us BamldJtı 791": :Vakit Matba.&ıa Raqculaki Polonya 
lnıooetleri kumandanı 

.&BONJD ŞAB'l'IABI 
'l'Qrkl:ye ıı:cneb! Geaeraı Aadreı ikinci 

eephe 
llenf!lllll 
1 aybl& 
1 ayhl& 

l •.>·lık 

ı:-_: ":· ı;::c, ar~ Baldrefe gitti 
6.00 • 8.00 • 
lM • s.oo • General Almanların cephe. 

de çok uçak kullandıklarını 
söyledi 

Ou1ı91:a sODderilea 
Snall 1911 ftl'llmm 

4.nadolu AJ&naınm verdiği haberlere 
göre d11Dya -yaziyetlne bir bakış 

iagUterede askeri 
mecburiyet 

Landradaa gelen haberlere göre 
.. rptan somaki lnglllz. gençUğlnln 
~tı ay mecburi &lkeri ıwıtrenma.na 
t.bı tutoJacatı ve harpten sonra da 

lıtıuteretle mecburi askerlik usulü • 
lalin tatbikine de~·am edileceği muhak 
lıak gibi görüameldedlr. Bu hınıu11ta. 
IWrnan bir habere süre harpten evvel· 
Ilı& aylarda lngUWed mecburi u • 
~rllk hlzmetı hakkında çıkan ~e ge. 
'-cek salı &ilnll mlltldctl bltccek ka. 

lllun bazı •tltlkllklerle )enlden ıat
tıl&c edilecektir. 'l"apılacak değlttlkllk. 
ltre gore barptea BOnra askeri ll.l.z. • 
~Uerlnl bitirenler için bir ilJ temin 
~UecekUr. Yeni plAn mucibince ln • 
llltere 11ulh zamanında elmdlye ka • 
-, görtllmemlf derecede kuvvetli bir 
'ererıordoya malik olacaktır. He.men 
.. tnılş aayılabllecıek olan hllktllnet 
:anlarına göre Ukere alınanlarla or. 
~da hizmet eden kadınlara muvak • 

teıı teı'kettllderl ah11 tşle.rl buak
tııarnıı sayılarak hiç olmazsa bir de

~~ tem edeceklerdir. Terhis edJ • 
•ılt're mua)')"en 1'lr mcblAğ verUınl. 

!~k, baklan olan para muayyıı bir 
""4IÇ takaltte Meneaektlr. şimdi 22 
...... J on lDMll cerek ordularda gerek
'e •ivil müdafaa veya endll8trl lıarp 
~~ine ltUrak etmektedir. 
~ CEPHESİNDE: 

.. ~kil Alman tebUft Ke~ Y...-
-..ıtda ÇIU'JHfiD&larm .onunu tetkll 
' 1emlzleme ıaareketl eeournda 
hıı.ıd~ 199U eıılr al,.ıdığını bildir • 

~- BaDclan ba§ka sı zırhlı ara. 
~ ve bir nrhlı tren de yeni 

-dadrr. Ya.kanla ge.. 
1'ılll bu rakamlar H mayıa tarihinde 
tın.men esir DyılllDı 169198 e yUk

~r. Jlarkof cephll61nde ticl. 
tletu çarplflDAlarda Sovyetler ağır 
'-11aı Yermltle.rdlr. limen gölüsılln 
~~p '!°tuaunda Sovyetıer neticesiz 
~ devam etmlılenllr. La.. 

Yada Almaalar 7eol topraklar 
~rdır. Cephenin orta ku. 
llııııc1a Alman • Macar t.efkllleri lruv. 
"etu bir Bol,edk ~ıe.tnı imha et • 
~&lerdlr. Bir Sovyet ek tebllğlııe gö. 
~ llarkof doğu!JUnda bir kc imde 
~rna.n1arm ılddetll blr hücumu pU. • 
lt Urttıımüt, 370 ölü verdlrllmlıtır. Ka
l lllıı k'8lmlnde de SoV) eUer Alman. 
lltıq müıe.cldlt bUcumlarmı pUııkllrt 

l'tıöşıe.rdlr. Almanlar burada binden 

·~ ölü vermJtlerdlr. 
~ SULARINDA AL'!llAN 
~TJLAJUNIN l<"AALll."'ETl: 

.\Jlbaa bafkumandaııllfı tarafın -
~ ııe,redllen tebliğde Alman deniz. 
'1"1a,.. yenlclm Amerika .Warına 
~ dea.Jz, malzeme nakliyatına 
'hr darbeler krcUrmlıılerdlr. Deniz 
'1~. ADW dofuaunda ve Meksika 
~tfeunde topyek6n 111600 tonllf. • 
a...._ laaemtncle ZO gemi batrmuıılardır. 
~ ~ren körfezini geçen ve aynı 
~kt nehre giren bqka bir denl.z.. 
'1tı Cemlal &ıemll sayıda deniz ve ha
~ birlikleri tarafmdan göı. altında 
~llodurulan nehir• 14 bin toııDAto 
'-rında S gemlbfttımnşlardır. 
ltaıyan baflnımanianlıfı taratın • 

~ .. epec1nea bir tebliğde de fÖ)1l'I 
~r: IO may1t1ta Bredlya kiyi -
~ Barbariko denlzaltı51 cenu • 
ı.... 4otra :rol alan Amerika deniz tef. 
~ ıaarras etmlt. S2 bin :tonllA • 
~ bir ımtalıya torpil atarak ı. -
(1 ....... tır. 

~tllı"lN 80ZLERI 
...... ~batma Gantll "Yangurdla,, bml.n 
~ hpaayol gazetesinin mubablrlııe 
-cıdald beyanatta bulunmoıtor: 

lıt ~ kanaatim tnglltereye en ufak 
t 3'ardmıcla bile bulunmaklıtmıa 

'1 olduğuııu sönnckle pek mUte • :;:l'tm. lngtlterenln Hlndlstana yap. 
ınaamele beni pek kedcrleontllr • 

~- ÇtlııkQ lngntere, tngtliz - mnd 
4- btf yolunda en ufak bir imtiyaz.. 
~onmak bile s tememı~ır 

Kullanılmıı otomobil 
aranıyor 

~7 den yukan modelde Amerikan 
ttıı klaı kullanılmış bir otomobil sa. 
l> almacaktir. Satmak ist.lyenlerln 
l'. \1. post& kutusu 2140 Beyoğlu ad. 
tat.tı.e mektupla müracaat etme~rl. 

Kahire, ~ (A.A.) - RU8yadaki Po. 
lonya kuvvetleri komutanı general 
Anders Kahlreye gelml§Ur. 

General Andres yaptığı bir Demeç· 
le §Unlan söylemlfUr: 

Ruslar Amerika 
ve ingiltereyi 
tazyik ediyor 

"Almanlar doğu cephesinde çok 
miktarda uçak kullanıyorlar. Bu, on- Stokholm, 28 (A.A.) - Atteıı Bla 

dctt. gazetesinin Va§hıgtondan vtıku-
larm, Almanyayı, tnglltoreden gele. bulan istihbaratına göre n 
cck herhangi bir hava akınına karıı ru da ikinci bir ce he uBiar, Av. 
koruamıyacak bir hale getirmek tı. ı pak Lo d P açılması için 
zeredir. ı gere n ra ve gerek Vaşbıgtonda 

L1 §lddetll bir baskı yapmakta So 
byada da aynı vaziyet olacaktır. cephesine gönderilecek sllO.h ' vyet 

Hava UatUnlUgü ellerinden gidecek. zemenln batıdan Al ve rnaı. Ur t manıara yapııa. 
• cak bir hücumda müttefik k • as erle. 

rln elinde daha ıfaydah olacağı Barkolta snrmektedır. nı ııerı 
Londra, 2S (A.A.) - B.B.t'. 
Timoçıenko el&.n Harkot cephesinde 

te~bbUsU elinde bulundurmaktadır. 
Dün gece yarısı Moskovada :ııe§redL 
len Rus tebUğine göre SovyeUer ~v 
zilerlnl tahkim ederek Jiarkol isti • 
kamet1nde taarnızl muharebeler yap 
IIU§lardır. lzuuı • Barenko kesiminde 
Almaıı.tarm mukabıl hUcumu durdu • 

rulmak üzeredir. 
Burada dil§man hücumları pUakUr. 

tlllmllş. .Alma:ıılara ağır zayiat ver -
dlrilml§tır. Son Uç gUnde, Almanlar 
16.000 zayiat verntiglerdir. 

Rus tebliğine g6re Kerçln şarkında 
mulı&rebeler devam ~lyor. 

Moskova radyosu, dlln gece Har • 
kof bölge.sinde muharebelerin t'lddet. 
le arttığını, teslim oıan Almanların 

mtktan çoğaldığını, aon yirmi dört 
aaat zarfmda Almanların mUdafaa 
bakımından ehemmtyeUI bir çok ke. 
simleri brrakmağa mecbur kaldık • 
arını bildirmiştir. 

Parla radyosu da H.arlcof muhare • 
beal.nin, lnı harbin e.ıı bUyWı: muha • 
1'8belerlnden biri oldutunu aöyleml.§. 
ttr. 

JıloskoT& radyoawıa göre Sovyet:, 
tank kuvvetleri ilk partiyi kazanmıe 
lardır. Harkotta cereyan etmekte o
lan bUyWc tank muh&rebeal henUz 
bitmemlşse de Alma:ıılar yorulmuş 

görünmekte, eski inadı göstermemek 
tedirler. .A.slrert tarihte bu .kadar u. 
r.uıı ıstlrmU§ bllyUk blr tank mWıa _ 
rebesi görlllmeml§tir. 
Rwılar tanklara kaqı kullancbk)an 

tabiye, hanbin :mU11takbel 1:ıılt1ptlan 
llze:rlııde tesiri olacaktır. Almanıar 

bir hatta içinde 250 tank kaybet.ml§
ler, diğer bl rtank tUmenl de ağır 
kayıplara uğramlj'Ur. tkl Alman pL 
yade tümeni de çokhırpalaıınuflır. 

Sovyet a11ker1 mütehuınalarma 

göre Alme,n askerlerinin ~vlet ve hll. 
cum kudreti, geçen seneki gibi kuv. 
\'etli d~dlr. 

SOVYET '.rKBLlOt 
Moııkova, %8 (A.A.) - Gece yarı

lı Sovyet tebliği: 
Cuma gUnU kuvveUerimlz mevki _ 

lerlnl .ııağJa.ınıaıtırRU§llar ve Harkof 
\stikameUnde taarruz hareketlerinde 
bulunmuılardır. 

lzyum Zarvenkovo istikametinde 
bUUln dll§man akınları plliıkUrtUlmllş 
ve dQfmana tnaanca ağır kayıplar 
ll'erdirllml§Ur. 

Kerç yanmadıuıının doğu kuımında 
muharebe devam etmektedir. 

37 dllşnıan uçağı tahrip edllmlf -
Ur. Biz 19 uçak kaybettik • 

Moekova, 23 (A.A.) _ Moakova 
radyoaunun neşrettiği en aon .. be A.ta r. 
'ie §Unlar söylenmektedir: 

Harkof kesiminde birliklerimiz iba· 
bya doğru UerlemeJerine devam et • 
melde ve müteaddit dtl§Dlan taarruz.. 
tarını pü.skUrtmektedlrler. Son 2• 118_ 

at zartmda dU§man, mlldataaaı için 

bUyük ehemmiyette olan bir çak ke
simleri brrakmağa mecbur edllınlı • 

tir. 

Malta üzerinde 
Bava laaUJ&U 

dtla pek az olda 
Malta, 28 (A. A.) - Cuma gün 

kil tebliğ: 
Pel'§elll.be a.kşa.ml, uçak aavar 

bataryaları yere bombalar atan 
birkaç dUşmıan bomhL uçağma a • 
teıı &QDUŞtır. Cuma gilntl Malta a: 
dası ilzerlnde dUşman faaliyetı 
ı>ek az olmuş ve yalnız ~if uçue
Jarme. inhmar etmiştir. 

Sabahleyin az miktarda bomba 
ve av uçağı hava alamna taaıTUZ 
etmişlerdir. A vcr1a:rmuz ve uçak 
savar ba.taryaıar.ımız dilşmanla bir 
çok defa ateş teati et.mlşler ve biır 
Alman uçağı tahrip ednmiştir. 

Binalara hiçbir h&9a.r olmamış. 
ölü ycya yaralı b.ydeııli]memlg.tir, 

Ruzvelt gazetecilerle 
görüşürken dedi : 

Harp uzun 
sürecektir 

Fakat barbl mabak. 
kak kazanacatız 
Vaşington f3 (A.A.) - B.B.C

~uzvelt dün gazeteciler kongre.. 
sınde demiştir ki: 

- Bu harp uzun sürecektir. 
Bu ihafta aşırı derecede iyimser, 
ertesi hafta aşın derecede kötüm. 
ser olmağa lüzum yoktur. Halk 
ta ne aşırı sevinmeli, ne de Q.Şın 
müteessir olınalrdır 

Hükfımetin şian ·iyi haberlen 
de :kötü ha;'berleri de bildirmektir 

Gemi torpillenmesinin va.ha· 
metini ka:bul edlıyorwn Fa.kat 
harbi kazana.cağız. · 

• 
Si 

Amerikanın on binlerce 
tank ve tayyme yapmak 

projesi hayalidir 

Bizim siyasetim z 
vAkılara dayanıyor 

BerUn, 28 • (A.A.) - Propaganda 
nazırı doktor Göbels son zamanlarda 
.Angl - Sakson propagandasının Rus. 
lara !ıayall 1ırnuva.ffakiyetler atfetmek 
Jçin gösterdiği faaliyete dair yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

- Daha geçen kqıta Harkotu da, 
Smolenski de, Taganrogu da Ruslara 
aldınru§lardı. 

Fakat olaylar, onları mUtlı!§ suret. 
t.e yalanlamaktadır. 

MUteaklben doktor Göbels, Ameri· 
kanm on binlerce tank, yüz binlerce 
tayyare inşa edeceği hakkındaki id. 
dlalan, mevzuu bahsederek bunların 
da hayan olduğunu kaydediyor: 

-Bundan bir mUddet evvel Al • 
nıan denlzaltılarmı da batınnıı olduk 
Jarmr iddia eyleml§ıerdi. Fakat h!dl. 
ıteler onları tekzip edince ''dcniZaltı· 
lamı batırdığı kadar gemi ınıa ede. 
ce~.. diyerek f:ln içinden çıkmak 

IBUyorlar. 
Ticaret gemileri yaparlarsa ht\rp 

gemileri zararına, tank yapmak ıs • 
terlerse tayyare ınşaah zararına ııa. 
reket etmiş olacaklardır. Bizim Biya
aetımlz olaylara dayanıyor. Yalan 
feyler bildirmek §ere!sizliktlr. 

Yaman bir koçuk 
hırsız yakalandı 

h Zabıta, btitUn Hasköy somu 
alkına. yaJm Bil1ctiren 18 yapıda 

Y&man. bir hırmzı ya.ks.lamağa. mu
vaffak olnruşt:ur 

HalıcıoğJunda 
0

otura.n sneıyman 
0~ Şeraredıc!i.n admda bu hını.ız 
~n du=ıe, Hasköyde Rece • 
~A ' Sa.ba.taym bakkal 
Ul.l&AillDDll Keçed; "ıid maralı k .. ' :........ Pi e 135 nu • 

om~u M'.ebınedin d ü}tlkQ.. 
nmı, leblebici Sa.i4Wn dükklntn 
Şilkrilnün ~ı dükkinıru k ı, 
hane caddesinde ba1dml :H:r
nin dfılr'lrA:nmı, Bademlik cadd~% 
de bakkal Yakonmı dükkAnm.ı soy 
muştur. 

KUçük hrn;ız suçunu itiraf et
miş, bu sabah a.dliveye teslim o
JunmuştUT. 

İngiltere 
Yunanistan, Yugoslavya ve 
Çekoslovakya hükUınetleri 

nezdindeki elçiliklerini 
Blflk eıçıuıe 

çdıardı 
Londra, 28 (A.A.) - Buradan bU· 

dirildiğine göre kral, ibllyük Brltanya 
nm Yunanistan, Yugoel&vya ve Çe. 
koslova.kya hUkikmetlcri nezdinde\d 
elçUlklerinin lbUyUk elçiliğe çıkanı • 
masnu tasvip etml§t.lr. 

Slr Mişel Paleret Yunaniatan bU • 
yük elçlllğine, Corç Vllyam Rend 
YugoaJavya bilyilk elçiliğine Nlkola 
Buveri Boyer, Çekoslovakya bUyUk 
elçalğine tayin edllmlglerdlr. Yugos
lavya hUkkmetinln şimdi lbUyUk Bri. 
tanyada lllyaat mUmeulll yoktur. 
Fa.kat bu .mUmessll tayın edildiği 

takdirde bu lbir büyük elçi olacaktır. 
Şimdiki Yunan elçisi Simopelo11 ve 
Çekoslovak elçisi Loskoviç vazU'ele. 
rine büyük elci o'larak devam edecek. 
!erdir. 

Amerikan kongreıi 
az.aaından 10 kiıi Londrayı 

:ziyaret edecek 
Londra, 2S (A.A.) - Amerikan 

kongresi demokrat ve cumhuriyetçi 
liderlerinden 10 kl§lnin Londrayı zl • 
yaret etmesi muhtemeldir. 

ÇINDE 
Mıa nehri atzıaa 

çılıarılaa 
Ja"'!.n aakerleri gemilerine 

:!c,0 nmeye mecbur kaldı 
nd.ra, 23 (A.A.) - Çin kuv~t. 

lerl Mandalay ve La§yo araaında mu. 
vıı.ffaklyetıe çarpl§ınaktad 1 J k b ır ar. a • 
pon ayı ı socı kl§ldir, ayrıca 4 ja. 
pon zırhlı otomobili de haaara u.S-..a 
tııınl§tır. '"6. • 

Lonclra, 2S (A ,.) Fu 
.~ - çung nl 

tında Mln nehri ağzı dolaylarına bi; 
asker çıkarma harekeU yapan Japon· 
Jar Çinliler tarafından pUskUrtUlmUş. 
terdir. 

Çin bataryaları Japon gemilerine 
ate§ açmıgtır. 

Nehrin ağznda bir adaya çıkm&ğa 
muvaffak olan Japonlar ağır zayi • 

ata uğnyarak gemilerine dönmUş • 
.ıerdlr. 

Uzak şarkta 
hava akınları 

Lonclra, 28 (A.A.) - lıılUttetik u. 
çaklan Yeni Ginede Laeye taarruz 
et.ml§lerdir. 5 .Japon av uçağı dU!JU· 
rtllmtl§ ve yerde ild bomba uçağı tah. 
rip edilmiştir. 

Limanda bulunan bir gaz ~mi.si 

ağ'ır hasara uğratılmıştır. 
ButUn uçaklarımız salimen Uslerl. 

ne Jönmll§lerdlr. 
Loodra, 28 (A.A,) - Milttefik u. 

ça.ldan Rabaula taarruz ve 6 Japon 
bOmba uçağ"lllı tahrip elmi§lerdlr. 

BUyUk bir nakliye gemisi de ağır 
ha8ara uğralılmııtır. 

Hamamcılar 
40 bin peştamal 

istiyorlar 
Hamamctla.r cemiyeti mm taka 

ticaret müdürlilğijne mü.racaa.tle 
pc§tem.al bula.ma.cbklanndan şika
yet etmlşleroir. 

Ha.ma.mcılann müracaetine gv• 
re lstaııbııl ha.nıaanlannda sened 
40 lbin adet peşte:maı deVl'edıl~ 
~l~lmak~ır. Bu peştemalla.r 
kamilen yerli do'ku.madır. Fakat 
son. ~anlarda dokumacrlar da• 
ha ıYı desenler üzerinde ve daha 
çok para getiren yerli dokumalar 
yapt.Ikla.rtndan nispeten baai t ve 
az para getiren hamam peştema. 
lı imalini bırak:nışlardır Halbukı 
eskiden hamarn pett~lı imal&t.ı 
dokumac.tJa:r :içJn csaslı bir gelir 
menba.ı teşkil etmekteydi. 

Hamamcılar umumt sağlıkla ata 
ikadar olan hamamların peşternaı 
İ§ini temin °)Çin el dokuma tezgah 
Ja.rına. milnhasxran peşt.enuı.I ima • 
latmda kulla.rulma.k Uzere iplik 
verilmesi ve bununla 40. 000 peş. 
tem al imal <ıttirHmesini istemek. 
tcdirler. 

Arabacı arabasının 
lıalclı 

altında 

Tamir edilmekte olan Defterdarlık 
bina.sına alt kapı ve çerçeveleri ara· 
basile götUren arabacı KAzmı, araba 
devrilerek altında kalmrıı, muhtelif 
yerlerinden ağ'ır surette yaralanarak 
Oerrahpa!Jll hastanesine kaldınlm1ıı • 
br. 

Ruh aşınmadıkça, 
viicut yıpranmaz 

Bir ~lılarını görürlÜnüz. Bunlar, dünyalanndan 
bıkmlf gibidirler. Yerlerinden kıpırdamak istemezler 
de~l İf için, miica~ele için faaliyete geç.inler. Kendi~ 
lerıne •.orun_~z,hal11z olduklannı artık vücutlarını tcqı 
ma~a. bı~e guç muvaffak olduklarını söylerler. Fakat fU 
n~ ıyı ~ılm~k lô;-ımclır ki bunlmın kendileri hakkında. 
ki tqh11lerı yerınde değildir. Haltalıkları vücutlarında 
mıdır? hayır ... çünkü yediklerini hazmedebilirler •ai· 
lcundırlar, hatta .. hhatlidirler· Ancak haıtalıklar: ruh. 
larındadır. 

Vücudun yıpranma11 için ruhun CJ§ınması ıarttır. 
Her ıeyclen evvel, ruhunuzun cqınmamasıncr çalıfınız .•• 
Ruhunuz taze kaldı~a, vücut anzalarını kolaylıkla ye 
nebileceiinize inanmalı•ınız. -

Belediye kooperatifi 
(Baştarafı 1 incide) 

ziyeti benzcrlerhı.e ka.rşı olan va
ziyetinden başkn olmamak Iazırn 
geldiğini söylemiştir. 
Karışık yağ yapıp sa.ttırma.k su

retindeki tic~t muamelesi de bu 
eilmleden olduğu gibi sıhhat kn
ııunJarmm icaplarına U)malc şa.rtJ. 

le karışık yağ yapmak işi zaten 
lıem caiz, hem k81l\ln hükUmlcrı 

•iaireelnde eerbcst bir iştir . .Bele
~ye memurlıı.n kooperatifi bu yol
claki ticari ~s~rden birini 
yapmış ve bir hslita fonnUlUne 
kooperatif adının kullantlmasma 
tki ibin kUsür liT8. bedel ka~lığı o
larak burası mlli!aade etmiştir. Ka. 
nuni vaziyet böyle ohnak.la ber&ber 
lagtdığı a.d belediyenin değil, bc
l<diy~ memurlarının da olsa hak
tı değil, bir iltibasdan, yanlı~ anla
madan bile Çiksa bir cie<Hko<lu 
mevzuu olmasından ceirgooıeık la-
1.ım olduğunu düşünen sayın bcle
rliye reisi bu kooperatifin idare 
ıneclisine h wrusi 6Ut'ette i.§in bu 
JJeklindeıı fenı.gat ve feda.karlık 

tav.eiyeslnde bulunmuştur. 
Verilen tamamlayıcı malWrıata 

göre bugUnlerde bu kooperatif 
belediye memurlarmm kooperati
f~ olmaktan da çikacak, da.ha gen;ı, 
bir memur zümrcsile alikalanır 
bi'r teııekkill olacaktır. 

Birlik reisi kooperatifin yeııi 
ı•cklinde Bıı.am mesurul:ı.rına da. yer 
verilmesini ayn bir lkoopeTatif kur
m&k kü.lfetindCfl !lcurtaracağmı 
söylemiş ve doıktor Lfltfi Kırdar 
bunu varid ve mümkUn gönntiş

tür. 

Denize inen Amerikan 
gemileri 
(Ba.ştarafı 1 incide) 

gemiyı suya lndlrecekUr. Sonbaharda 
da bu .sayının il90 çıkması pek muh • 
le.meldir. . 

Reis Ruzvelt, 23 milyon tonllAto • 
nun 3 sene içinde ikmal edllebllece • 
ğinl söylemlgtir. 

.Amerika birleşik devletleri 3 936 
8eD~slnde 2 , 1939 senesinde 40, 3941 
senesinde 103 gemi 111§8 etmlıılerdlr. 

Bu ısene ise §imdiye kadar ındlrllen 

gemi adedi geçen senenlnklnden yüz. 
de otuz beş fazladır. 

Amerikan tezgWarı 90 günde bir 
gemiyi denize indiriyorlar. Bu mUblc· 
Un 60 güne inmesi ihtimal dahilinde. 
dir. 

Zorba bir ıarbo' 
(Baştarafı l incide) 

bir otomobille BüyUkdereye götür • 
mU§lUr. 
.ŞUkrU burada bir otele giderek, 

çocuklarıa beraber mlsa!ir kalmak 
isteml§se de otelci Ahmet mUaaade 
etmeml§tlr. Bunun üzerine kendini 
bilmlyeeek dere~de sarhoş olan ŞUk· 
rU, otelciyi dövmüş ve çocuklarla be. 
raber zorla bir odaya çıkml§lır. 

Otelcinin mllracaall Uzerlııe zabıta 
memurları otele gitmlf ve ŞUkrU ile 
çocuklan yakalamıştır. 

SarbOf zorla, rqlt olmıyan çocuk • 
lan sarbot etm~k ve otelciyi döğmek 
suçundan BüyUkdere mUddelumuml. 
llğlne vernmııtır. 

Meksika mlbvere 
harp nan elti 

(Başta.rafı 1 incide) 
Fajo de Oro isimli J)f'trol gemisi· 
rdn torpili~~ ikinci Meksika ge
misi olduğunu ve bu geminin 20 
kişinin kurtanld$nt söylemiştir. 

Padilla geminin ça.rgamba gUnli 

Mleuu kaza 
<Battaratı 1 incide) 

v!lyara~ ":e elektrik direği gi
bı bazı manıler bulunması infi
lak.in t~r sahasını tahdit e~ 
ve ~rıbatmı da o nisbette ön· 
]~ıştır. 

Yaralılar !haseki ve Ce1T&hpe.. 
şa hastaharıcshe ıkaldınlmıştlf 
Aynca 9 vatandaşımız da moo.;. 
vatı yapıldıktan sonra evlerine 
gönderilmiştir. 

Mermi, PJcsa.ra.y deposunun ö· 
nündeki küçtlk meydanlığm tam 
o~ ve parke tkaldınmm il, 
zenne düşmüş, bir kaç ka.ldıimı 
t&§IJU yerin.den fırlatmıştır o 
srrada kavsi dömnekte ola,; Or
taköy • .Aksaray tramvay araba.. 
smm da camları kmlmıştır & 
sasen yaralananlardan ~ tram 
vayda bulunan yolculardandır 
Kazayı müteakip, Vali Doktor 

LQtfi Kırdar ve Örfi idare Ko· 
mutanı Korgeneral Sabit Noyan 
Cerra'.hpaşa ve Hasead hastaha
neler.ine giderde yara.Iı vataDdaş 
lar:ımIZI ziyaret etmiş ve hatırla -
nnı sormuşlardır. 

ôLBN VE YARALANANLAR 
Ölenler şunlardır: 
ı - Pertevniyal liaesi ta~ 

sinden 295 nwnaralı Ham:li " 
kü, 2 - .Aksarayda mara~ 
Mehmedin 13 yaşındaki çocuğu 
Erdoğan (Erdoğan infilik sıra 
smda bakkaldan ~ alrn.Jf, evı 
ne dönmekteydi), 3 - .Akaara.y 
da Kemalpaşa caddesinde Sait 
efendi sokağına 11 ntKDarada o
turan Mahmut oğlu 22 ya§DW)a 
Mazhar Yelmen, 4 - .Aksa.rayda 
Namık Kemal caddesinde, 31 nu
marada oturan &kir kızı 49 ya_ 
lflD,da Safinaz Erdem 

Yaralılar da şunlımın: 
Tahir kızı 60 yaşında şevket, 

Mehmet oğlu 42 yaşında. Ziya.et· 
tin ,Mehmet oğlu 47 yaşında 
Mehmet Ali, Hüseyin oğlu 40 ya. 
ş:mda Hüseyin, Nazif oğlu 17 
yaşında Mustafa. tramval bilet 
çisi 104.4 numaralı Ha'kkı, Dimihi 
kızı 12 yaşında Teodora, Pandeli 
kızı 10 yaşında. Ra.tika, tram~· 
pli.ntonu 84 yaşında Mehmet. 
Ta.yyip oğlu 18 yaşında Halim. 
Ali oğlu 51 yaşında Lutfi, lsrna.il 
oğlu 9 yaşında Kenan. ilisma.il oğ 
lu 16 yaşında ~azif, 50 yaşında 
Fikret, Fikretin sıhhi vaziyeti 
Q01c ağırdır. Haratmdan ümit 
kesilmiş gibidir. 

Haber adığunıza göre, ölenle 
rin cenazesi hükumet tarafından 
kaldınlacağı gibi. ağır ve hafıf 
yaralıların tedavileri de hükfı. 
met ta.rarmdan yaptırılacak ve 
bunlardan muhtaç olanların aile 
!erine yardnnda bulunulacaktJr 

Çltıeablll atacıada1t 
dlfea çocalllar 

Fatihte oturan Jııletımedln 18 ya ı 

dakl oğlu Ahmet ile 11 yll§mda 
kardeıı laman, dUn SWeymanl:\ 
camia! avlusundaki çltlenblk ağacın· 
çıkmqlar. blndlkJeri dal krnlara k 
yere yuvarlanmııiardır. Çocuklarır. 

dU§tUğU dal aııagtda bekllyen H ya 
ımda Yılmazla, ıs yaşındaki Rama 
zanm üzerine d~Qş. dört çocuk d 
bu suretle muhtelif yerlerinden ağ"lr 

surette yaralanarak CerrahpOJJa ha 
tanesine kaldırılmışlardır. 

lıtanbul Barosu 
ğinden: 

Reiıli. 

Florida açıkla.nnda saat 22 de ba.. Baro reialerlnden Haaan Hayı 
hnJdığmı ilAve etmiltir. Ameri • Tan, kısa bir hut.alıktan ~ wfat 
kan sahıl muhafaza gemileri tara• etml,Ur. Cenazesi, 2•.6.9'2 puar &il· 
fmdan kurtarllanlardan hiçıbinsi nU öğle namazını mOteaktp Terlk 
ağır yarah değildir. Fakat tayfa. ye camlalnden ka.ldırtlara- ,._..le 
dan dokuz kişi Ölmi}ft.Ur. Mebika AM1 mesarlıktakl ebedi lıılUrab&tgt 
1roruıolo8u kurtanlanl&n kartıla • hına te'Ydi edilecektir. 
malt llJıere bunlann karaya çıka - Avukat a.rkadqlan.D OBD&M mcr 
nldıtlıan Keyveste gitmiştir. 1 simine lftJrakleri rica °'un•ır 
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Oturmak 
,asaktlr 

'Tlla ~ mtWet. ltlr. 
ıdnde, fllttrabat amanlarmaa. 
dlıhl oturmak yaalr.tır." 



remuçln bu alnııl Ruıı ca uııuııu ta-- ' uğramı,tır. 
t.ibe karar vermı,tı~ Çaybo.ne aahlbl kendini tutamadı: 

- Ne diyorsunuz.. Japon CellAdı 
UIR TES.\.DOF'O~ Ul'ANDIRDIGI mı?! Buna sl:ı de inandınız mıTT 

şVPllELElt - Herkes gibi ... 
.Bektay bir JıııyU yUrUdükten onra, - Böyle bir !IC.)in aslı yoktur, san! 

.)Old& bir tııglll7,e rastladı. Mister bunlar uydurma haberlerdir .•• yalan. 
Artnr 11Jelscm ~anghayda rntihlm bir ılır. 

ı;alı!ıl~·l'ttı. Adeta bu ıehlrde tngllte. - 'Ne dedin, ~-alan mıT Herketııl 
reyi temsil eden siyasi bir lıll'l'l~eti l<orkutıuı Japon ceUIMlını görenler, 
vardı. O :r.a.mankl Ruıı • lngWz do~- tanıyanlar vnrmıfj •• buna ne densin T 
hığlı milnıuıcbetllc, Şanghaya UUca - Masal derim_ yalan derim .• Rus 
eden ltu cnsu !arının bu adamdan •·.nsu lannm uydurmaındır derim. 
himaye gördüklerinden !)Üphe edile - Tcmucln bu bahsi kapamak iste • 
mezdl. ıujyordu .• 

Bektay, l\loğol kıyafetlle btw\ rol Üçllneü çayı da ııımarJadı: 

~.) nuyordu. l\li~ter :Sel onu görür gör - Ya ölenlerP. ne dı>rı;lnJ> 

mez lnglllzce konuşmuğa. b:ııtladı. - Ru!llann bir oyoou derim. 
Temuçln bir dükkAnın kepengi ar- - Ortalığı tedhl"J için mi şunu bu. 

kumda ııııkl:ınmıij, bu iki kafa.dan nu öldürüyorlnr'! 
•uerakl dinliyordu. - :;>Upheslz.. ııUphesl.l., Şanghayda 

Bcktay, mister Ncl!ıooa müjdeledi: ne Jnpon celllldı vardJJ". Ne de buna 
- lıılml blttrdlm.. benr.cr bir adıım. 
- Acaba içindekiler ne oldu T - Ya buradaki Japonlar'!! 
_ llep;ıJ birden yandılar ııanıyo • - Onlar burada l·erleşmı,, kendi 

ıum. Çlinkü denl7,e atlayan bir fert ı,ıerlle meşgul, sakin ve ağırba"Jlı 

~oktu. kimselerdir. Böyle ı,1ere burunlar11tı 

- o baldo biriblrlmlzl tebrik ede - sokmazlıır. 

biliriz. Celınt da gemide yanmış de- - Fakat, bu mevhum .Japon cel • 
rııektlr. Uidı son günlerde MogollarB da mu. 

_ Hiç oUpheslz, dosbım. Merak ı;a.llat olmuş ve geçen ııabııh birini ar-
otmeylu. Ben de bu fikirdeyim. lln ındıın öldürmüş. 

Temuçln için içlıı gülüyordu. - Dedim ya. Bu ortalığı tctlhl:)den 
Deınekkl, Japon ecllAdından ln • başka bir ey değil. \'e bUtllıı bıınlArı 

glllz diplomatı da korkuyordu, (Bl•ktny) adiyle ~anghayda dolnı>tığı 
Jkktay bunu söyledikten ııonra, aöylcnen bir Jtuıı caıım.-u ynıııyormuş. 

mister J'liel'!Qnun koluna girdi.. bö - Bl:ı: hepsini blllyonu; ama, kimseye 
yük ça~ıya doğru sa.parak yoldan aöylemcl< l:;lml:ı:c gelmez. 
uzaklaştılar. Çinli, mutuı.bntabınm Moğol oldu -
Temuçlııin ~Uphelerl bUsbUtün can· ~'1lna emin olarak sözüne dcvıım elti: 

l:ınmıştı. - O zaın::ı.n bu cUretk4r adamın 

Artık hiç şüphe yoktu ki, limanda bize de el uwtmalt ihtımnllnl dilşU • 
rutu,nn l"Clkenllyl Bcktay )8k1Jl1'h. 1 nerel• ııusuyor ,.e bu komedyanın o. 
Şanghııyda Bektay, mls~r N"elson nunu bekllyoru:i. 

tbl bir h!Unl 1 \"arken elbette böyle _ TemucLn çay içerken, glh;ü du· 
mllhlm l lere gl~mekten çeklnmi~ e. \-ardaki reıılmierden birine ili ti. Bu. 

eel."1t. resimde, bir lmdın eline nldığı kos. 
Temuçln, Bektay bakkmdakl 1100 koca bir l 113nı yere '\-uruyordu. 

UI {'-ll ı ti· Bir Rus lhtllı\I. 
h ı;m m verm ş • Temııı:ln bunu görünce gilldü: 
1 ı. _ No gnrlp re ım! bir yılan, diğer 

O, bir akşam anke içerken do iten· yılanı öldllrmeğo çahşıyor. 
ll!!lnin lhtll:.'Uden h03lanrlığını sH)IP. - Çayhane sahibi hayrdlnl gb.llye. 
nişti. 'rcnms;tn 0 söuerl unutmıyordu, mrol: , 
ı:uslar Ilektayı Şıı.nghayıı boıt yere .. -ıı:ı.ıı 

_ Mogoll tanda kadınlara ., 
:ondennemlfjlerdl. Onllll rh°'hığu 

gözU)lC mi b:ıkorlurT •r lçklle dU3kUnlüğO bell:lde tama-
ınlle htc'-'dl. - Evet... kötü mhhı 

" ı d ı 81 kadınlardan 
kadınlara 

ı.ğer Tcmuçln, onun Tlycn • rol& bizdo yı un er er. 7., 

ıtı.unluğunu )"akındnn bilmemiş ol. çok korkarız. 
h - Biz de l<orlmrn ama, izin ka-"lll dı, Bektayın h,,r hareketini sa -

dar tlevll. Clııliler kndııılarınQ. !:'-Ok 
0 bulacaktı. 0 ~ 

11- bağlıdırlar. Kndınlarmıız da biti sn.. Bcl•tuyın Tiyeıı - ı~oya vurgunlut>u 
ıııkAr edlllr bir hakikat değildi. IBck. yurlnr. Karı:ımızdıı el pcııs;e dlvun 

1 bağlıdırlar. "Otur,. demeden oturma:ı.. tay (liı:ul kelebek) 1 delicesine e" • 

yordu. 
!şte bunun içindir ld, Rus thtlli.1.1 -

cı .. ı ,angh3ydan Jn.ponyayıı bir türlü 

ı:i-cemlyordu. 
Zaten, •remuı;ln, onun ,Japoııyrıda 

11o yapmak istediğini de pt•kl\l. bili • 

.)Ordu. 
Bcktay Uk fır atta Japonynya ge. 

ı,;oock ve oraya varır varmaz impara. 
tor (MutMı • Wto))"U öldürecekti. Ja· 
pon lmp ratonınun böyle bir taarru. 
:r.a uframııııı, Japon galibiyeti üzerine 
hudutsuz bir neşe ve ecnllk içinde 
ı;alkıınan .Jııponyanın hu.r.urwıu bo. 

zablllrdl. 
Bcktay da bunu istiyordu.. ve bu 

\"B:ıife (le ,Jnponyaya gltmcl< trı..ere 

yola çıkmış, fakat ~nghııyda gene 
Rmdar hesabına çalıştığı tahakkuk 
eden TIJCn • Foya lutııhıp knlmıştı. 

Teınutln o gün limaııdan ayrıldık. 
tan aonra, bir Çinli ç.ayhııneslne gir. 

dl: 
- Bana bir çay getir_ 
Dile 8C!!lendl. Çay evinde hizmet 

eden beyaz sakallı fakat dinç bir Çin. 
ıı )erlere kadar lğtlcrek Temuçlnl 
clArnl dı •• "·e keındlsine gilmü:ı bir 

te(>ftl içinde bir fincan çay getirdi. 
Hu adam çok SC\.lmll ve konuşkıın 

Mr çlnllydl. Temuçlne sordu: 
- Mogollııtııııdıın ;)'eni mi geldiniz T 
- Hın ır. Bir ay kadar oluyor. 
- Büyük Rus ordusunun bozguna 

ııjtrndığı güıılerde gelml:ı olsanız. g~· 

rl'k._ 
- ~et. O günlerde geldim. 
- 1'olunuzu mu p31rdınız'! Yoksa 

bıırıwıı ticaret maksadlle mi geldi -
olz? T 

- 'l'lcaret maksadlle ..• 
Temııçln bir finc.an çny dah:.ı ıımnr 

\ı\dı: 

- Benim l\loğol oldufumu ncrdcn 
ıınlıulınız '! 

- Honu!lmanızd:ı..'l •. 
- nen. ki;\ afctlmdeıı nnlndınız :ın 

dım. 

Çinli gU!dl\: 
- Diz kl\n.fete h6krnB)IZ. l'ıloğol 

l<ıJnfı •ıııdc burada dolaşan çok yn. 
tınncı var. 

- o yal>aocrlar bu çayhaneye c1P 
ı;ı•ftrler mi'! 

- Ara ara uıtrarhır. 
- O halde meşhur .ıapon ccllidı 

Jar. 
_ o halde u du' ardaki 

maıınsı nedir'! 
_ Bu bir ımvvet remzidir. 

kadın, köt.U nılılıı bir erkeği 

vuruyor. 

_ Bir &CY nnlıı.yaınadım .. 

r rulo 

yere 

- Anlayamadın mı'! Hal•kın vnr: 
Çinde kôtU ruhlu erkekler de çoktur. 
Böyle fena erkeklerden biri knnsı ta.
ralındaıı nefretle, i tlknıhln t.ovulu. 
yor. Biz bu ı:el.ilt erkeklere "zehirli 

yılan,. deriz. 
- Çlnde '':ı.ehlrll yılan.,lar ç,ok mu. 

dur'? 
- DUnyanın her yerinde olduğu gi

bi, bizde de vardır. O kötU ruhlu in. 
sanlan unutmıımalt için, gurbette 
yaıııyan her Çlnllnl.n e,·ınd ve dük-
ldlnrndıı böyle resimler bulunur. 

Temuçln kalkmak i!ltedl. Ça)·banO 
ııahlbl oldukça geveze bir u.Jamdı. 
Moğolları cok ıwvdlğlnl ııöyllyerek 
ceneıılnl açm11 ve içini dokmeğe ba:t. 
lamı tı. Tenıııı;lnln gltme.k lsh•tllğl.nl 
anlayınl'a elini uzattı: 

- Mümkün değil. (iideıne7.sin .• so· 
o uncu çayı da ~nden ıı;ecekısiu' 

Çırağına ı;eı;lendi: 

- Blr.e lkl ç~y getir .• 
Çııyhıuıe ııahlbl, Temuçine baş ııl

&lrlci bir çok !Jt.'JlPr anlatıyordu. 
Temuçln burada bir müddet dinlt•n. 

dlkU:n sonrn çarşıya gldec-0k ve H.ur. 
baya hediyeler nlacaktı. 

BİR GÖLGE GEÇl't 

Tam bu ırada Ça)·haneniıı camı ö
nünden bir gölgenin ge(,'tlğLnl görı•ıı 

Temuçln gözlerini dışarıya dikti. 
Tcmuı;ln bu gölgeli tanımakta ge. 

clkmrdl. ){ ndl kcrııllne: 
- Bektay gidiyor_ 
Dl)e mırıldıındı. 
ı\cııba nus er. usu, Tenıuçlnl mi 

ı;ö:ı:et lly ordu 'l 
Llnııı..nı1ııl<I yaııgınd m onra, Bek. 

tayın rıı• kadar U>hllkell bir udıım ol. 
dui:'llnu bir daha anlayan 'feıııuçln, 
ııonun~u çayı Uunıımlayumadı. 

- Bana müsaade et.. gidiyorum. 
Bir dostum geçti. Onu göreceğim .• 

Diyerek n~ağu. kalktı. 

'Devamı var)) 

r 
l • 13,<i5 ajans H,00 riya 

l aetleümhur ba.nde>Su H,30-H,<iO An_ 

kara at yanşlarınmllkbaharınilzb.·-. 
kara ilkbahar at yarışlannm tahmin_ 

teri 18,00 program 18,03 radyo dana 

orkestra.sının her telden programı 18, 
45 Radyo çocuk kulUbU 19,30 saat a. 

yan, ajans 19,45 serbest 10 dakika 
19,55 Şarkı ve tUrkUler 20,15 Radyo 
gazetesi 20,45 Kısa taaıl programı 21 

konuşma 21,15 Dinleyici istekleri 21, 
<i5 konu§ma (gl!r ve nesir saati) 22,00 
radyo salop orkestrası 22,30 saat aya. 

rı, ajans ve borsalar 22,415--22,50 ya· 

rınkl program, kapanış. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm8 
Nevral ii, Kır1khk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GU~ 3KAŞE ALINABILJR ~ 
.. . . . .. . . . . ' 

' -
Is tan bul defterdarlığından: 

İstanbul tapu sicil grup mUdUrlUğündc yaptınlacak(399.87) Jlra keşif be. 
delll Banko ve çarpma camlı kapılarının tamiri 25.5.942 pazartesi gUnU 
saat 15 te MUlt emıa.k müciilrlllğünde mUte§ekk.11 komisyonda açık eksiltme 
lle ihale edllecektlr. Muvakkat teminatı (30) l~adır •. İsteklilerin mezldlr 
gUn ve saatte temlnnt rrlakbuzları ve nutus hüvıyet cilzdanlarlle birlikte 
komisyona müracaatları. şartname ve sair münakasa evrakı mezkQr mU. 

dUrlükte görülebilir. (5760) 

İstanbul bölge iaşe müdürlüğünden: 
Kadromuzda mUnhal 75·85 lira ücretli daktiloluklar için 27.5.9•2 çar. 

pmba gUnU saat ıo da i:!ördUncU vakıthanı ikinci katındaki mUdürlUk bl. 

nasında. imtihan açılacaktır. 
Taliplerin imtihan gününden evvel müdürlUğilmUze müracaat ederek 

bir talepname doldurmaları ıırı.n olunur. (5762) 

Beyoğlu Jördüncti sulh hulmk mah. 
kemcslnden: 

037/61 
FerlköyUndo Kuyulubağ sokağmdo. 

(20) No. ıı evde oturmakta iken 3.•. 
1937 tarihinde ölen ve terekesine 
mahl<ememlzce etkonan ve mirasçı -
!ardan bir kısmı azim! tarllfında.n mi· 
rası reddedilen ve kanunu medeninin 
(1532) ncl maddesi mucibince defter 
tutma muamelesi de ikmal edllmi§ 
bulunan sabık mabeyincilerden ölU 
LQtfi oğlu ölU Hasan Faik terekesi -
nln tesbiU csnıı.sında çıkan alacaklı. 
ıardan bir Jusını alacaklarıw isbat e. 
demiyerek reddedilmiş ve diğer bir 
kısım aıo.caklılarm da alacakları def· 
tere geçirilmiş ı.se de ahiren lsbatı vU. 
cut eden ve hakkındaki muamele le. 
kemmül etmemi§ olan bir mirasçı 
dolayıslle alacaklılara alt muamelA.. 
tm anın huzurtıo yeniden tetkiki i· 
cap eylemekle ister resmi ister gay. 
rl resmt vesaik, kuyudat ve UO.mata 
müsteniden ıı.lnco.k iddlaamda. bu\u -

nan tekmil alacaklılnnn bUA istisna 

kanunen tayin ed1lmlş olan bir aylık 

müddet zarfında. malıke~mize ye -
niden müracaat etmeleri ve aksihnl· 
de haklarında kanunu medeninin 
l561) ve (669) uı::ıcu maddeleri lıU • 
kUmlcri tat'bık cılılecet;'1 vv alncalda • 
rını vaktllc kayJetLirınıyı!nlerin mi -
rasçıyı ne şahsan ve ne de terekeye 
lzıı!ctmı takip edemlyeceklerlnl ve 
mirasçılık hakkında getirilip dosya-

1 
da bulunan ve 1stanbu1 asliye doku -
zuncu hukuk hAklmllğinden çıkan 

29.3.1940 tarih ve 940/331 esas ve 
940/267 ııa.m No. 1ı vesaret senedin. 
de tesbit cdllml§ mirasçılar haricin • 
de diğer bir veya müteaddit mirasçı 
varsa bu hususatı tetkik edip gayet 
açıkça kalmışlarsa Uç ay zarfmdn 
mUraca.aUarı lUzumu ilft.n olunur. 1 

(2768) 

ZA Y1 - A§ağıda numara ve tnrlh 
leri yazılı ve Demirköy a.skeı1 posta 
954 numarnsına 2:SOO liralık sığır eti 
vermeğc taahbUt eden Ccmnl Bııııa· 
rana nlt dört kıta ayniyat tcsellllm 
makbuzunu zayi etml§tır. Yenisi alı. 
nacağından bu ayniyat makbuzları • 
nm hUkmU olmadığı llAn olunur. 

Tarih No. 
3.8.90 53H7 

10.8,90 13006 
10.8.941 13007 
12.8,911 

rBORSA" 
22.:S.912 .l\IUAllELESt 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 130. 70 
Cenevre 100 Frank 30.365 
Madrit 100 Pezeta 12.9375 

Stokholm 100 laveç kr. 31.16 
ESiL.Uf VE TAll\'lLAT 

Evvelkl,Bugün 
lkramlyell %ti, 938 21.65 
İkr. Ergani %5, 933 23.15-.-

% 7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24.90 -.
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23 20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.8 23.30 -.-

Slva!'.Erzurum 1 19,8!5 
Sivas • Erzurum 2.7 20.1019.90 
% 5, 938 Haz.talı. 27.50 -.-
%7, 1941 D.Y. 1 20. 

19,M-.
lH.:SO-.-

30.25-.
~l.50 
51. 

%7, 1941 D, yolu 2 
Anadolu D.Y. Tab 3 

Anadolu D. yolu %60 
Anadolu D. yoıu 12 

Anadolu D. Y. MUm. 
Merkez bankası 169.75 -.-
İ§ bankası nam.o. 
İ§ bankası hamiline 
İg bankası MUesııls 
l:ı:mir Esnaf • Ahall B. 
İmar Bıınka!!ı hisse 
Aslan çimento 
Asıan çimento müessis 
Şark değirmenleri 

İttihat değirmen. 
T. k6mür maden. 
% 6 T. bonoları 
'.rürk U. Tiyatro 
tst. Umum Sigorta 
Şlrketlhayriye 

Şirketlhayriye temettü 
Rıhtım t.ahvtll 
lst. Su tahvili 
tst. Su hlııse. 
Türk borcu Tr. ı 

15--.-

15.- -.-
160.--.-

6.10 

Borsa harici altın fiyatı 

Dünktı Bugünkü 
Re§adlye 33.40 33.30 
KUlçe altın gramı 4.60 4.62 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazılart 

8erkp• kf'ndl "6JSlPll faf&l - EllkAyeıer - 8fllUB 
SITIU KUN1 

~ı !'lcvlyorum - Romaıı - tJfJKHAN HUliQA.K 
lO Oerııt.t «.au~ıl.111 - St".Jlli. ,u:roG 
Mııdlıı• ttıeb'u!"&ll 1&'7'7 ı.tıl21 - OAKKJ lAHIK mı 

KeodJ kelldlllt' 1000 kelime Ue cğrettcl - l<'rwııııua kitabo 
Kendı ııt>ndlnı 1000 kelime lif' ISfretl<'.t Alman"' tdt.aht 

K,.ntf lff'111tınr rnoo kt>Uıne w ötrettrı - tnırtlh.'of l<lt3b 

Devlet Dcmiryotları ve Limanları İşletme 
Umum idare.si ilanları 

Muhammen bedeli (7700) lira olan muhtelif ebatta 7000 Kg. kUJ: 
levha (8.6.1942) pa?.artesl günü saat (15.30) on be§ buçukta Haydarpsf 
da Gar binası dahllindeld komisyon tarafından kapalı zart usullle 88 

alınacaktır. _ ..t. 
Bu l§e girmek lstlyenlerln (577) Ura (50) kurugluk muvakkat W 

nal, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi znrtıarmı 

gtin saat (14.30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine verm~eıerl 
zımdır. 

Bu işe ait §&rtnameler komisyondan parasız olarak dağıb.lm 
(5758) 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
lDUIBJ~ 

Kücük Ta arruf ı adet 2000 Ltralık .,. 2000- Llr9 

Hesan1an • • 1000 • - 8000.- • 
1 • 750 - 1600- .. 1912 ~RAM1YJC PLANJ 8 • ~ - löOO- • 

UŞhlELElC: 2 Şotıat. t 10 • 2W • - 2:ıoa- • 
•tııyıa. t "~tos. ı hdoo '° • 100 • - •000.- • 

50 • 50 • - 2:>00- • cltt<Şrln tarthlerlnde 280 • ~ • - 6000.- • .-apılır. 200 • lO - 2000- • 

r 'Ye tambur 
ZiRAAT B 

Kurulu, tart.hl: 1888.. - Scnnayoo: 1000.ooo.ooo ru.rıc L1nYI. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bJ.rlktlrenlere 28.800 Ura ikramiye vert.YQr. 

Gıraat Bankasında kumbaralı ve lhbarsıı tasarrut oe.s pıarmaa 1111 tJ 
OQ Urası b•.ılunanlara nede 4 deta çeldıecek ttur'a Ue ıı..,agıdAJO 

• • plll.na göre tkramiye dagıuıacaktır. ~ 

500 • z.ooo • ı:eo •o • 
• • 603 • :t,000 • l%0 

' - ıso • ı,ooo • lllO • 
&O 

oeo • 
• 

C,800 • 
·~()(J • 

a.ıoc • 
t-0 • ıoo •. •.ooo • 
DlKKNr: f:lesaplanndakJ paralar blr sene tclnde OQ Urad!Ul ~si' 

ıttı.oınıyenıere ikramiye çıktığı takatrae % 2ll razıuıyıe v-erUecekt1J 
Kqlde1u: 1l Mart, 1l Haziran, 11 ICyllU, ll Bırtnc1kAnUD t&rtbl' 

rinde yapı1ır -.. ........................ ilmlllii8 .......... ~ 

l 

~ .. 


