
... # 

' 4 Birincikônun 1941 
PERŞEMB E 

UL: :?5 * SAYI: 8573 
İdare evi: Ankara O. Vakrt \"urdu 

Telefon: İdare (24310), ı·azı (%HlSJ 
1'clg: İsta.nbul Va.lnt-rosta :1cntm11:t6 

eten- Göring 
llkatı hakkında 
tah nin!er 

Yazan: ASIM US 
' l'etenle, lnrcsnl Gö-

llldn. li'rnnsnnm işgal hfıl· 
Y:ı.pıtu.n mülill•atm Bedin· 

~\ ikliğe knr~ı koyma pak· 
~uıda.n ''e Tulon ile Ili
\a ilslerinden Afrikaya as. 

ek l~in Vi::ıi Jıülrumeli 
Alnuınyayn verilen mti· 

sonra ,"tf.ma "'eldi~"ine 
edilirse nasıl bir rruık at 

L !:alısılrnakta olduğu lw
"' ılır 
~flhe. yok 1ıi bol11l''1kliğe 
~tna pa.ktmd:ı Frnnsanın 
il lunmam:ı.sı büyiik hir ek
• llu eksiklik de,·ıım cttlk-
ı\'"rt.ıp:ı. birlihrfnden bahse· 

----,....---

Pariste 
Bir suikast 

daha 

işgal kuvvetleri 
komutanı 

Taarruza 
uğradı 

-<>--

B ir subay 
öldürüldü 

Hıtler 
Bravçiç'i tayyare ile 

Rostof bölgesine 
gönderdi 

l.oncln, 3 (A.A.) - Röyter: 
Asken :nıa.h.afil. ~ı 'J'jmo. 

Çenkonun JWstofun batısına doğru 
deva.ınh ileri hareketinin AJma.n • 
la.n gittikı;e artan bir en~e dü
ı;ürdüğiinli kaydetmektedir. Bu en
dişenin mevcudiyeti, 'll\.lnın.n tıaşko. 
mııtıı.ru m.aresıal Fon Bra.vşişin Uk· 
ra.yna cepheeine hareket etmi5 ol
ma.sile de sabittir. Mareşal, Hitlc
r.in umumi ka.ra.ıt:Mmdan tayyare 
ile a.ynlml'§tır. 

Hitlcr, mukabil Rus taa.ntJ:LUllU 1 
tevkif için m~lc bizza.t cınil" ve j 
talimat vermı'it.lr. 1 ff 

Voroşilofgradm cenup batısın -
dnn ba.5lıyan ikinci R~ taarnJZU • ı 
nun "Fon Klefıı;t ordusu için ~k va.-

1 
hlm bir tehdit tegkil ~ttfği •:e bu 

(Devamı Sa. 4 Sil. 3 de) t~ Frnnsayı l>endi tnrıı.fmu. 
arzu unu daha mütare

b!raz sonra 2!! 1lkte~rın 
~~lontuaı müliı.katmda gös• 

O :;ündenberI daima bo 

1 li~ı·indc dunılduğu halde, 
• ~ llrntlk bir neUeeye varı. 

lt defa mareı:ını Peteııle, 
Göring )ine ayın baht ... 
konu51llosln.rdfl'. 

~ &rada blr fark \'ar: 
~ontunr müliı.k:ıtmm he· 
dwı doğruya İngiltere 

\al bir nnln,.nıa yaıımal< ol
- ~de bu defa İngiltereyi 

!<asında bırakan bol~'ik· 
~.' !•oymak pakb, \'e So\'• 
ttlı[,oi aleyhine ba~lıyan 
l':\nsıınm ıla iştirnl•inl te-

Piyasada.o mal toplı
yan bir şebeke 

t>k t i bahis mevzuu olma-

, Uusya nle) hindeki har
~itirnk edebilir? Bunun 
"'t.i.nıaı vıınlır: 
ı\lnınnyanm Fransa ile 

f~gal h"Un·etlerinl 
'e bu km"\etleri 5Uk hu· 

kulhınmal• jn$enmı e1· 

~usanın A\TUpeda mu
ltt'tlarJa sulh yapmak ,.e bu 
~~ttl:ınm icabında tngiltc
'~ .dliihfa miidnfna etmek 
~, ıı ile ittifnl• im7Ala· 

duruma bakınca birinci 
c.~cırinde uğra5ılmnkta ol
~ ziyade rutla yakın gö
• Fakat ikinci iht.imalo 

' Claha mahdut ınahi;\·ettc 
~ldı n.nln,.mayı gerçckleş

lay dei,rildlr. 
~\lıııaııy:ı ile tnı,•iltcre ruıı..
.~ı hali bulundukça ı:lma· 

akj l5gal kU\'\"etlerlnl 
'lnıkiinsızdır; sonra Al· 
t ı~ransa ile sulh ynı•abil· 
llt ıamnndıı itah·a llrı an-

11.\llıa bağlıdır iri bu ela a.n
ı~':°llninln lıa.rbe, girerken 
"'Glann Uc iliı.n ctfj:Fi istek-

100 bin lirahk maı depo etmiş 
Suçluların_ biT.kısmı yakalan· 
dı, tahkikata devam· ediliyor 
Amerika-Japon ya 

Gerginliği a~alCli 

Müzakereler 
devam ediyor 

Tokyo, 3 (A.A) - Tokyoda 
son 24 saat 6İmdilik bir Japon • 
Amerikan buhranmm önüne ge
~ileceği hakkındaki bitaraf ma -
hafilde mevcut intibaı teyit et. 
miştir. 

Va.5ingtondaki Japon gazete 
muhabirlerinin bildirdiğine gö -
re JaPon murahhaslan Kordel 
Hul ile yaptıkları ı;ı;öıiişmelerc 
devam edeceklerdir. 26 sonteş • 
rin tarihli Amerikan notasında • 
ki bazı noktalann aydmlattlma.. 
sını istemişlerdir. 

(Dovamı Sa. ~ Sü 4 de) 

1 
Geçen hafta içinde, bir,çmağaza

dan aldığı .f :metre kUD\8§1, mağa. 
zadah çıkar !:J)ar.a.z bir handa ba~ 
ka." bir el~ 1satan ve ismini o z~ 
nıan nc§ret.memcii muvil.ftk göıdü· 
~ bJi: i.d&:mla H Q ortA#I ya
Jral~b. 

Emniyet kaçakçılık §ubesine ve
dlen bu ad~l":lıınn. devamlı :ııce!e
lemelerden S<Jnrn aylardanb~ri çok 
g~ miky:ista i.; gören bir' şebe
keye mensup olduklar, a.nlaş~
tır. 

Esasen, bu ik1 ki6i yakalanma. 

Can evvel, bir gok manifaturacı· 
iar, fiyat mürakabe bürosuna §i· 
k8yot.tc bulunmuşfar, s:>n günler· 
de ma.ğazalanna gitti-:C~ artan is-
tekler gördii:klcrlni, bir takım kim 
seleriıı, her gUn a.yr.r ayn mUcese
selere mU.,te.ri gibi girerek 3 met
rlik kuponlar aldıklamu, bunların 
mutlaka bir §ebekeyle ~n.leynakta. 
lnılunmalan ihtimali olduğunu söy. 

:le.nüfilerdir. Cürmü mcŞhut ynpıl· 
<lığı gUn de, cürmü nwşhut ynpı
lan mağaza memurlarından biri 1 

(Deva.mı Sa. 4 Sil. 6 da) 

Münakalat Vekilliğinin 
yeni kararları 

Sefer yapan gemilerin tayfaları 
sigorta ettirilecek 

TeazUAtb kltab 5 Kapoau 
Yedi kupon biriktiren okuyutuıu,oıııı !ıyau 100 

kucuı olan dünya. §8.h~rlerfnM:ı Uo.. ronMOt :J8l. 
nm {5 ktnı.ıııa vr.rJlecektir. 

L~--------~~--~~~--~ 

~:L.MAM 'TEBLiGi 

Moskova 
Kes·minde yeni 
arazi kazanıldı 

Ridan şehri 
zaptedildi 

Berliıı, :l (A.A.) - Alman or. 
<iulan b3Jfttumandanlığmm t:ebli • 
ğindc deniliyor ki; 

M°OC'..kova cephesinde, Alman pi • 
ya.de ve z.ırhlı kuvvetleri, düşmanın 
wıutlaııe mukavemetine ve muka -
bil tnarru:ı;larma rağmen, ta~e 

(Dwamı Sa. 4 SU. 3 de) 

Rostof'ta 
Düşman takip 

ediliyor 
-<r---

üç günde 
Almanlar 60 kilometre 

çekildi 
:Moıılio\'ll, 3 (A-~.) - Gece ne~ 

ı.l!len Sovyet tebllği: 
% nkkAnWl günü kıt.Alanmu: biten 

cepbedo dil.,manh\ çarpı§lUJ ~ardır. 

Garp etıpheslndo, alddetll Alman bil. 
cıımıan ~erl pQslctlrtUlın~. dil§mmt. 

(Det-tamı Ba. 4 Bü. 6 da) 

MahkQmlar çiftliği 
Gelecek şubatta çalışmzya 

başlıyacak 
· Aııkam, .1 (l'AKJ'J' Mu/tabirin_ 
dcrı) - Bir müddcıtcnlıcri Muğla· 
ımı Dalaman cflliğinde m:thkl\mlar 
için :rnpılmnkt:ı olan binolıırın in· 
şasınrı de\·am olunmaktndır. Bu in. 
şaııt önümüzdeki Sııb:ıt ayı onla· 
rındn bitecektir. 

Bunu mütc:ıkip 400 kişilik ilk 
ma:bkiim kafile.si bu çiftliğe gönde· 
rilccektir. 1\liileakip yıllarda hu te~. 

ben im 

kilat dal1a çok genişletilerek mı1t>· 
kiim miktarı 1200 ü bu1aeektır. 

Adliye Vekiıleli Ziraat Vekfılelb. 
le müştereken Dalınan çiflliğh• 
tam bir devlet çiftliği haline gel• 
mesine gayret edecekler ve ham:
Jayacnklan bir programa göre Tiiı::. 
ldyedc mevcut t:ıkribcn 8000 mab4 

kumun bu çiftlikte topln bir ~ 
çalıştırılması mümkün olacakhr. 

~IQı;ec;meslle olıı.billr. 
lhtima.le gelin~, bu da. 

bütün J.-n.rD.y tleniz Te 
t~·ctıerilc bu harpte Al· 
a Ya.rdrm taahhüdüne gir· 
~elttir. 

LiBYA HARBi 
Almanlar 

Ankara, 3 ( \"akıt mılhabirinden) 
- Milnskali.t Vekileti yeni icap 
ve zaruretlere göre deniz na.kliya.
tmı al&kalandıran b:ı.zı kararlar 
vermektedir. Bu arada 300 tonluk
tan fazla gemilerin Karadenizde 
seyahat etmeleri menc<lilmektedir. 
Bu tonajdan a..şağl bulunan gemi
lerin balıkçılık ·ve saire gibi b~t 
i<>lerle meı:gul olacakları dü~nUl -

düğünden b\ınların seyah31tlcri ecr- 1 
best bırakılmıştır. 

1 kö~emj 
yazan : hakkı tarık us 

avlarımızın adları 
"ltıın muhtelif bölgelcrin-

1,omuta.nlarilc 6Ub:ıylan-
t ıı uıınan u!;rrndıkları fiUİ· 
' 11iöre böyle bir anin manın 
b f!fkUrı omumh c inde iyi 

l.ıl görebilece~nc 'c hu 
1 atıla.~mn imm- c<lilmiı; ol· 
lıunuan Almanya lehin~ 

bir fayda ı;fımbileccğiııc 

~ -· Gö .. ··1·1 t d rın~ mu ıı ta ın an 
nıih\"cr "nzctderi 1-

ltı A \TUpayn ) cııl blr ui
tıiıdlği smıdıı. l"rnnsn~ ı bir 
& 

1
'f! •ül• ,...,., hırnlmııık j,,fr. 

~ .. ~'Uzıyorln.r. 
~l'l~ııt Hu• .. mm gcnı5 top

:"t J Anuını milletleri için 
L ~ti( btr ömiirgc ynpmal\ ilfi• 
~~1latJlor. ı;ğC'r 1tnlyn li'ran. 
~"'11ılcki bütün talep]crin· 

~i~orsa, }~ğer Aln• n or
~ıı.11 a.rı.tn ls~al etti~.; top
ltı~ bir A' nıpalı millet. ol
~ ı.. !'İle J<'nuısMa da bir sfı· 

~ ~ . 
~~'1 !iesi aynlıyorsn, mih' er 

larafnıi!nn bu türlü fc· 
~ Mlhassa l·u~iin!crclc 

{I! 'liilnı .... ;nde plhel tc bir za-
~IAzun gelir. 

hte gavrimüba
bonosu satanlar 
lllahkom oldu 

( l' a;:ısı 2 i'1rtdr) 

9 bin er , 3 general esir 
aldıklarını bildiriyor 
Kahire, 3 (A.A..) - O~~rk 

umumi karargahının tebliği: 
Muharebeler. geniş bir bölge da 

bilinde cereyan etmekle bera.bcr. 
son 5iddtli devreden sonra, hare • 
katm seyri, tabiatlle haflfleınlş -
tir. 

Seyyar k~if kollarımız, mulul.rl.!• 
be meydanlnrmt temizlemek husu. 
F-uncla faal davranml§ln:rdll'. 

Sidi Rezegin garblnde Eldudda• 
da bi.r keşif taarruzu yapılmış dllş 
mnnm birkaç topu tahrip edilnıi5• 
tir. 

Halfaya • So1lum bölgesindP. malı 
sur düşnınn ga.r:nizonunu denizden 
inşeyc tCfjebbüs ettiği anla.sılan bir 
kllçilk gemi limana giııneğe muvnf 
fak oln.rnadan topçu atcı;imi.7.le tar 
dedil~tir. 

(Devamı So. 4 Sii • • '> el<?) 

Örfi idare 
müddeti 

6 ay dah a uzablacak 
,\ nkant., :i (Vakıt ınuha.birindenl 

- BaZl vil.8ycUerimizde tatbik e
dlimekte olan örfi idare kanunu • 
nun tatbik mUddeU bu ayın 23 ün
de sonra crmektcdi.r. T\anrr, altı 
oy oohıl mıMtlnea'ktJr. 

1 

Diğer taraftan amuı.törlcr birli· 
ğinJn müracaatı üzerine bu gibi 
ı;cya.ha.tc çıko.cak vapur tayfaları -
nın hayatlarım sigorta cttir.mcsi.nin 
bir mecburiyet haline getirilmesi 
ef.l'afmdn. b:ı.zt tetkikler ya.p1lmak
t3 olduğu blldi-rllmektedir. 

CEPHELERDE DURUM 1 
Almanların Rusya ve Lib

gadaki muvaf f akiyetleri 
~')arı~ cephcsüulc: Nüfusu milyonları bulan şc .. 
Son 24 saat içinde gelen haı- hirlc~ nıü~aası. havb tarihin 

herler, ne Almanlar, ne de Sov· · ~ gorülmenıış ça.rpL$1Jlalar d<? • 
yetlcr için kesin bir netice ver• I guruyorsa~ b~da şaşma:rn.ak la -
memekle beraber, her iki taraf zımdır. Cünl~ bu:ada ikı taraf 
da muvaffakiyet haberleri ver - ı da. canlarım dı.5}cnnc takmış bu· 
mektedirlcr. Sovyetlcr, hiı.18. Ros lunu.~orlar. 
tov zaferinden bahsc~ktc ve D~ gelen haberler anısında 
Timoc.enko ordularının ricat e- en m~i Almanların Tuıa·mn 
den Almanları taldbe devam et - 200 ~~o~tı-c ~11bındc Rid:ın 
tiklerıni bildirmektedirler. Bir ~bnnı. ı§.gal etmış olm:ıJa.rıdır. 
Londra haberine göre Hitler, bu.. B~ §el:ıır, Moskovaya gıdcn de • 
ra.da.1'i vaziycıi kurtarmak ma.k- mıryollaııuım can dama;ıdır. Al 
sadiyle Brav~iç'i tayyare ile bu ~nla.!, buraya ehemnnyct ver
bölgcye göndermiştir. Rostov böl <l!klcrı°;e bakılırya, ~1?Skova har 
•re;i ba.klunda Almanlar süküt • buıde Sovyetlerı küllı kuvvetler 
larmı muhaf a.ıa etmektedirler. le mağh1b veya inıha cblıek ga-

Moskova önündeki harbe gc - yesini glidii:yorlar,_ ki. bu_, h.ı;ırbi~ 
lincıc Alınanlar bir az daha iler ba§lanı:tıcmda da ılerı sütduklerı 
ledikİerini ka~iwrlar ki bu bir fidirdir. Bir kaç gün içinde, 
dün de dediiiılıiz gibi h~r karış daha m.fi!ıim haberler ~leooği 
toprağı tahkim edilmiş olan bir umulabılır. 
yer i~rı mm•aiftk~i.r. (Dct"tl1'ft ;ır. ~ Rii. 5 dr) 

~·eşil •'eşil :rozılan Yeya sö~ leucn ay adlan ikarsısuıdal.:i şikiıytıtıır... 
11l11s'un ,·cndiği karşılık beni Jrn.ndırmndı. 

nrnhc:ı. farsca kurallarla ynpılmış lcrkiblcri atm.ık, ..:öunc.k, yene· 
rinc ÖT., rnllli t..lildC'n UY •ıml:ırım :ko;rm:ık artık herkesin isteği .•. ş.ikayd 
buııd:ııı cl<'ğll: tc~rin.i -;5ııi'nin son ynhut ikincite~rin olmnsında d:ı 

dı•ğil. böyle dcncnı<'lerc, ) oklamalara da olmasın, yapılın:ı.sııı diyen ıtö 
rülıniİyor. ııy n<llarındrın h:ıngilerioc bedel neleri getirmeliyiz? bn da 
fnydalı bir cşcleml', araştırıp sonıştunııa konusudur. mcsl'lC bunlardMt 
h:ış.kn ! me ele hu denemenin ay, gün gilıi tnrih kelimeleri iizcrindc Te 
rcı;ıni )rıhud huksul (hukukıy), değer :ılnıı yerlerde )aJ>ılnıasmdadır. 

ben husu'i ınektuplanmdn ~ubat icin güdiik oy diycLilirhn; fakat 
Jıükümd ndııı.t hir 'esikn imznl:rynn Jıcr IO<'JtlUr --l:ıükiımetin maııe.ri 
~ahsi)'cliıı (tek} oJduğumı gorc- hep bir aj:;ttzdan .konuşm:.lk li'ızını ~ 

:kendilerine lıit:ıb eden 'eyn hitnb cdcbilcc.ck olanları dn tarih gibi 
oçıkc:ı J,a) ıtl:ırn lcsiri olnn yerlerde kendi emrettiği :kelimelerle if:r 
tlc~ c da' et etmek şnrldır. hiç bir devirde hir lıükunıet mücssc:scsinin 
rlili bugünkü :kadar b:ıhili :ındırmamışhr. halbuki geçınişiıı lıer der 
rinde Jıö~lc olnwsı ılüşünulchilirdl de. :ı~kcrisi. adlisi, mülldsi, heJWIİ 
tek komuta altında ~ürü) en lıi r rdim. hıma tallı :ı. üz söstcnncmeliydi.. 
meşrutiyete kadar scr'in c mohkemcleri k:uncı h Y \C hi<'riyy, ~dil mablr 
meler şemsh y 'c ruıııi t rih kullanırdı; birinin ilamında (ceınadheluW. 
okurdunuz, ülekiııin hükuın \ arnkasındn (ik!lnunus:ıni) ! i .tc lırpimizin 
hoş ı;örmcdi~imiz hudur. kanuna el. Iüznm l·ok: hir kerrc icra veldUerı 
lıcyeli bunu Lir koorıliıınsyon işi, }ıir karnrn:ıme konusu olanı\: bir d:r 
kika l'le nl!'im, :yetişir. lıir oy:ı var, gazetelerin de konulması bir ıkannn 
ile ıc ·idi nltıııdu 0J3n larılılcd bül\urnetinkinc U)acnk, (cümlenin mal;. 
~udu bir anuna rh·ayct ınulıtelif) gôriinüşü hüktinıct ,.c buku1.: al.anan 
dıın ç.ckilcecklir. l942 yılı bu nizam ile ginneJidir. ay adlan baMlsı.· 
nnın imlüsınt bile J.-ulsnl sördüğü ha~ isimlerden değil midirler? 

ben teklif cdiyorwn: yılın ilk ayında ikinci kelimesiyle bnşlar .bir 
ad kullnnnıa'k garabetine arlık son '\erelim; (kanunusani) nin (s:ıni) si 
herkesin kclime~i değildi. (ikinci) göze ,J-0 bauynr, kulağa da .• eski 
türklcr buna birinci ay demişler. bir, dalıa Gı;ısalllp (ilkay) deriz:. zaterı. 
1 ) aııp blrinc.i ny demiyor muyuı? (teşrin) ile (Unun) için ne OM. 
ne (son) hir şey htcırı.ez. sayı sıfatı alınayım müecrrcd bir ad, ilktir, 
birincisidir. iki (vahid) rlcn ibaret sayının ikincisi bizim şinmi.me 
(soa) de~, (ikinci) sıfatını ıdd1ğma b:ık:ır5$lk yalnızca <tt'9l'in) ıtr. 
{lındon bir (ikineil(.'5rjn) gelir. türk t11hi"'inin hıı ıbvuı d:ı --o.irı 

lik 'ı• ~('n- h<'->k- İk('11lilıi.r :ıhhr. 
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Fıkırıer: Neselİ gayr.sahilrTevfikK t'un meslek Sahte gagrimühadil honoS 

Biz ve çocuklar hayata ve ba~arıları ::~ ~'!h!?cn'::.•f~!~~f:: ~ 
ecneblGler Ankara avukailan Yazan: HASAN BEDR,:.TTIN ULGEN· ceza mahkeme&nde serulrıclı.tc <r miyaC3ğmdan bHnıecburb'e u 

B 'b• ukl Maarif müdürü Tevfik Kut'un Lan ,"sahte gayri mftba.Gil bonosu,. 30 seneye indirmiştir. ~ 
Safvet! Zi'J;mını "Adabı mua§e- U gı 1 C:tOC arın ölümı.1, aıle ve dostları ara.sın.da muhakemesi dUn neticelen.mi~ vs Diğer suçlulardan H.iısfC ,~ ıl 

ret,, t:t.ı.bmdn ımı.rla kaydedilen ebeveynlerı tarafından büyük teessUrleri mucip olduğu Niba.t Ö.'5koyuncu ile a.rkcC·ışları 26 scno, Halit 8 sen-; fO S • 
bir mev:u §U r.atrdr.n yazm3ma tanı%\Jllasına taraftar gibi, Maarif ha.yatında ve Maarif muhtelif cezalara ça'l"p tlr. gtln, 1bl"!!.him Etem Ka.fcıl 2'l 
vesile oldu. MUellif, TUrk cemiyet- Ankara .• 3 (Hu,sresi) - Adliye mensupları tarofmdan da. biıyU.k Bilin:liği ilzerc Nihat 07:kcıyun- 4 

ay, Rukiye 
4 

sene 8 aY s 
lerinde ecnebilere fazla. ehemmi- Vcl<fileti tarafından nesebi gayri bir ka.yıL> olarak Jmrşıla.nınış, on cu, HU8nll Alkln o.dmdn.kl nrkndn· Hilsey!n HUıınü Soy 2 scPt 8 ~. 
yet verildiğinden miltecflsir ol~a.k sahih ~.ocuklnrın vaziyetlerinin dan n.yrılı,ğın vermı~ oldu~ acı· §:yl& clbirliği ederek, damga mn.t- 15 glin, Havva To1tses 4 ser:o t 
k:l Tllrk toplnntılarmdn misafirlere ıslahı için ne l!iht ted:b-irler alır. ya en temız duyKulariylc i.6tirak baa.sırıda ba.sı:lıp muha.cirleı~n 13.. Hilseyin Avni 3 sene 10 a'Y • IJ' 
ikram ga.yl'eti ile de olsa bir ecnc- mnsı 18.zur,Je!eoof,i etrafmdn vi- eaıl.mi§t-ir. tihka.klrı.rına göre kcn<lil\>rine ve.. Ahmet Hikmet 3 ay, Halil ~ ı\ı 
biye f:ıilıı ınewi verllmcı!i, onun Ia.yetle::-c gönderilen tamıme ce • Bu i§tirakin en beliğ ifadesi rilen ga.yrimübaciil bonolarının muh gtln, AbdUlkıı.dir 3 sene 4 ~ · 
I:aş k~ya geçlrilmesi doğru ol- vap!ar gdmiye baş'aaıı~r. Bu ni, .ona y~pıi~? eon ihtiram vazı~ lelif kıymette sahtelerini matb~e:ı Fun.t 4 sene 8 ay, ArŞs.k; ,,o!_ 
madığuu coylilyor, asıl kendi \"a- cevaplar \'eY.iılette tasnif ve ttt. fesınde gcrdu.ı•. Vt?Bil VB8Ita.sıle be:ıt.IrmL'.i ve muh· !stel~"a 2 sene. Ycrvant , ;plı-
tand~ar :nm:la a!Ska.dar olma.mır, kik edilmektedir. Cevap vermi • Tevfik Kut, Maarif meslc~~- teUf §3.hıslara salıte hUviyeUcrie Mustafa Mesçi 3 sene 4 s); 
büyült hUnnct ,.c •tib:ı.rm mecl'ste yen bazı vilayetlere de tekit ma- j de uzun yplnr_ çaltBlllIB t;ekru.ıt, clro cttirınif, p<ll'al!uım Ziraat ban s!n U~r l sene tbrahiııı tJe J' 
bulun.an kendi bilyilkLrlmlze gös- hivetinde tezkereler gönderilmiı; metod ve peaagojı.. bılgılerlylc kas·nd'.Ul çekmişti. 15 giln, Kazım 7 ay mfüida 
ter:lmesinl ve ın<!felA bir takdim t~ mücehhez bir ~retmen. enerjisı Mahkeme, Nihat Özkoyu:ncunuıı hapse mahkflın edilmişlerd't·~ 
merasiminde ldl~ğlln bUyUğe tak- Bu hususta verilen malfunata sönmiyen bir ido.reci idi .. Onunlo. ıııuçunu sa.bit görerek kendisini 50 nunlardan yalım Mustaf~ 
<liml ... ibf b'r ec:cbini.'l Türldcre tak nazaran vekAlet bu cevaplan tet birlikte '!_lllL.,anlar: .. .revfı~ Rut•.. Sönmez bir enerji -ve meslek fU!kı 11ene ınllddetlc ağrr haJıse mahküın kaz~trr. 
dimi lilmn ı;cldii:iJtl bir ka<; defo kik ettikten sonra cdinece~i ım.. 1!ll ~es~~.hC itam~ gostc!'°1.ı.ş oldu- ile maarif;mize ölmez eserler etmiş, aııcak ce7.n kanunwuı eöre 
kaydediyor; her memlekette ecne- ıuıate göre bir rapor hazırlaya- gu buyük fed.akıırhk, aurma~an, kazandıran merh.u.m Toofik Kut 
b:Jer bu ı;ıekilde mu:unele görllr· rak ala.kadar vekfılilerin mütale- yorulmadan acvrun eden faalı}e-
Jer d:yor. alannı almak li.r.ero ı. ndilcrine tini ~e: d.a.kilm takd!r etmekten çocuk!an bclanak ve sıhhatleri-

Bu sat.ırlan okurkeD fertler gı,. gönderecektir kendını aLa.maımşlarcıır. ni kazandırmak için çocuk kamp 
bi ccm'yctlerde de Y'' .... Jcr-mI~ olan • ' 1935 vılmdn. lstanbul Maarif ları kuruldu. 1936 yılından iti • 
bu "Ecnebi dU..,.:tUn!ağU" nil dil- Nesebi gayri sahih çocukların mü<lürlüj{üne tayin edılen Tevfik bhl"~n bu yıla kadar açılan kamp 
Rilndüm. Uanlencf r.ç!lt olnrak iti- durumlarının ne suretle ıslah c" I<ut, ölümUnün bir hafta evveli. larda on bir.e yakın C(Oeuk sıh • 
raf etmeliyiz ki es.itidcn kalını., blr dileceği ha.ldanclıı. Ankarada!d ne kadar hemen en fazla kendisi. batlerlni kazannuşla.r, sayfiye 
iUyatla hA.Ui. bir ecneb':ve kendi- hukukçular arasında türlli mü • 1 Je karşılwan biı.- gazeteci olmak havasından, eilenoelerinden fay 
nmdcn, öz vut.ımdaşları:nın:dnn da· talealnr ileri sür\ılmeh-te ve mil- ilibariy!e o:ıun doğerli mesaisin- da:anmış!ardır. 
ha fnzla ktyınet veririz. BMmiz nak ıalar ol:na.ktadır. Y~rilecı;k dc;ı, kıymetli b~~a?'llanndan bu- Ayni kamp, öğretmenlere de 
bir ecnebi ile Ed zıt fü;ir Heri gür- karar hakkında bunların hemen r..-da kısaca ooruı"tnıeği kendime l'ftpilmış. İstanbul ve hatta t.86· 
• ~ muhltlrl~e. mevzu de.ha be- hepsinin de mUstereken vardık ı bir vicdan borcu bilirim. ra ötrretmenleri de bundan istifa 
llrmed!n, ldd.inhr dalla meydana !arı netice bundan bir kaç sene " $ cı de etmiştir. llkokul öğretmenle-
konmatlan, yalxmcnun daha doğ- evvel olduğu gibi hnzırlnnacak Tevfik Kut, 1935 yılında !stan rinin kıdem zammı İ§ini vilAyet 

Dün hir çocuk lramva# 
altında parçalandı 

Dün aqam Uzeri Altmbsk.'ltalda 
tecl bir tramvay kazam olrnu;a, bl.r 
~ kafası tramvay tekerlekleri 
altında kesilmek swoetile ölmüş • 
tür. 

Olen çocuk, Pangaltıdn, Bilezllt· 
çi sokağında. ot.uran papaz i • 'rta
dm 14 ya.ştndaki oğlu Asadol"dur. 
Asador, tramvaylara takıla takıla 
Harbiyeye doğnı giderken, Beyoı;-

hından gdc.n bir trıımva~'111 t 
L.'11 altma dü~füi ~·c kafa!'~ p 
!ekler altında knlarnk blC t 
ikiye kesihni.1tı.r. Asador 
ölmUş, vatman yrJtalan~ 
kafa b~lanmışt:ır • 
Çocuğun cesed.'nl muayene t 

ndllye doktoru defnine rul.153 
m.İAtir. 

Mı düşUncceğ'ne dsl.r b:r hlil.ilm bir l:anun IU.yilıasiyle nsebi ~ay bul Maarif mütlUrlüt:rütıe tayin hususi idare büt(;esinden muhte. 
değJse bi.le bir tcmıı.yül hasl olur. ri sahih çccuklarm €-bcveynleri edildiği vakit; ilk iş o~arak Ma· lif komb!nezonlarla halleden de-

~:.:ı~oğ~~la~=~:.adcüt ~a:i1i~~et;n~;ı \~la=~~ ~:1:fi 1{:~~~~e!tb~~~~~~~ ~~~ ~~~!eb=ı~W: vf1~ ı· Sığındığı evi soY~ 
Bu ma.hafil bu gıbı çoculdarın limatnarnenin icap ettirdiği Ma- rilmesini temin eden Tevfik Kut' Almanya adam soluğıl 

Belki «':ki.ti= bu ekseriya ooğru ancak b.u .s~retl~ ~azi~tlerinin arif memurlarının ~.alı~a şekli tur. Ati 'k M h · han d fdı 
,,lıı.bilircll. U..l:in mem1ekette bu- mlah edıle;;ıılecegını ve bundan derhal yapılroağa başlanmış, ilk Tevfik Kut; bir giln yine: antı ve anş apıs e e 8 

gün bUy,llli bir inkişaf vardır. Her ~ko. bir ç1knr v~l olmadığını tedrisatın idare ~leri yclun.a gir "- Öğretmenlerin mesleki bil sahilleri müstesna Nlza.mettm adında b1riS1· ~ 
oohııdc!:i gen t.ı faaliyet imkAn.Ian d'.1 ilô.ve elmektcdn. mı.ş·~· .. ı·r. gilerini QO.".altm3.k i,..;n cümhuri· d s 
h ı r. ...+~--ı ~ F. b saııe e mevkuf bulunan ·" 

C?' mes c~e meı gup yu. ~ r.mı Bundan sonra ilk tahsil mücs- yet n~linin QOCuklannı yetifitl • ra Rlfate yalva.rnıış ve bir Jt:n 
bilgi V0 tccrl.ıb~ f:CViyelerinf Çok 1 _ - 1 Scscierinde okuyıı.n yoksul ÇOCUk ren öğretmenleri en yeni bilgiler n sa g l . o- tÇiu evmdc yaUp 1.nJktJlpaııb~I 
ymmeltmiştir. Bwıcle.n dolı:ıyı on· VE C 1 Z t:. L t::..1-< ların himaye edilmesi ieini ele le teçhiz etmek için konferans- l k I ""''!';tir. R fnt bu rıca::ı nı .,pli"' l::ı.nn dtı }{endi mc.:ıleklcıi dı:.h'lin- 1 1 .. ursl h ı dık di -~a taca m lŞ .. u;ı r~ M.. l'l'".JUU t'F.l\ , .. "uşı I almı:tır. Bu zamana kadar ilk ar ve i( ar azır a ·.,, yor· r • oıi§ \'e Jteıı:i!s!ni bir aıeıttıı 
de lht~•ns yıı.plllI;J ve bir me\•ki el- -------------- tahsil müessecclcrindeki yolu:ul du.. Hazırlanan programa bak • 
de cttr.i"i o!.mn.l~n to.b'J bulundu- Cidd üh' • bi ks·~· •- Lonctra. ı ( A.A.) - Ofi: nem~ .)-Ollamt§tır. ;\f'-
- dan • y_ ~---ı bulundulh• bale sokan b!z. taleheuc, l{ızılay ve r-~uk esir- tını. en m ım r e ıF.ı ı.u R1•'etın annesi Hat"ıce, ~· ' r;un iı!dılnrı da dn!ma blr esa- ... ~ b.. ~ yuv nf ku Sto1·~· l d '~ ·ı ···ks ı.. 

r.at kendUı:dır; tıı.ltat bUtUn dUnyııyx game kurumu tarafından kaza - mamlıyordu. Ko erans ve ra lU.lO m en LF.ı.l Y ı:. pres Lni cvuıe alınış, fakat N~,.· 
M istin1t eden b'r kıymeti ha:ı:dir. bil · \;.A • •• b" l h yıl tazam urette de.. ~azetesıne bıldirildiğine göre, •" 
Bunu t-i':nck l:!Zlmdır. Bu millet hayırdan U%.!lk bir acltle soıcnak ı::u. nın 'tçe:ti mslJt;tin~ . gore ır ar er mun s evveJJti giln kadın evde ':l 
öksUz oldu.v-u i"ln de;;.a, fl!kat her yenler rejlmlorlylo berabar yuvarlan Y~~drm yapıl~a.~ta ..1dı. Bu teş • vam etti. 2000 ilktcdrlsat öğret· Alınanlar Atlantik ve Manş mUs. ro kesesindeki 200 l!rnaın• .ı.ı: 

t • " 6 u m~rdır :ınıccndcr. sezar, Roma kılut genişlctılmış llkolcullarda meni bu işten faydalandı. tesna olmak ürere !>ütün Fran. boş kalan kesenin içine .ıl'~ 
~~;~ ~~ru:~u:~:~to~ mi.\:ıtebit~n voıtertn met·hU 61t.a.yı.şı ki yoksul çcx:ulı:lnn himaye bir- Tevfik Kut. ecnebi. akalliyet sayı E!saslöreni ve da.ha bir'ka~ simleri doldurJlra.k kllc.:ıııtj;:. 
,., __ k"na·ı· ..,._ bcgvin:ı kc-·u k-~ı·- ne raa.m~n i4 ncü Lül. Tııt.a.r mUsl!.': liği., adı.ylc. yem .•. bir kurul vilcu- okullariyle yakından m~ ol· stratejik noktayı tahliye edecek klıyet Uzeı ınP Nıvımett ıı ır. 
uaa " ~v ·' uv.& ....,..;u 0 d tJ 1m şt d B ·-'· 'lann ·d.... ve ~...1..ı lerdir. Mihver lta,'llaklarından ~ lir. bl.Ue.rl N~"' ~ı.yon v~lr gelip gc~en e ge .• rı l ır. u. U ~w 1 "'""e u::uı-' • kalanmış, adlıyoye teslV"" 

.. _ _._,:,. ,,,oı... .f 1lk YI! 7000 ~lebe bu birlik • sat durumlannı aösteren ötret- alınan bu malfimata sı:öre. bun. ak t k1f -..'l:lmi • ı.:ı 
So6yete~imlzde olduğu gibi ............ ., hn favrııiJ .. .,.,,.1...::ı·1r Sonra yar men ve idarecilere eserler verdi, dan başka Almanlar bUtün r ev: .,..... §t!r, if 

bir çok le saho.laranızda da hata • Mubarlplerde h-or §ey tc:rs1ne- ~ '! ... • ~ .. •• ~ • _ . • F bir gün içinde 100 !.ıra ~·~, ol 
ecnebl.lerc iltifat edilmekte. bu is- eır: (En bllyUk haz ve mf'.ı!crret dun bırlı~'l Partıye ba:g}anmış, Ecnebi akdroalliyket okululların~ ~?; c::,:zv:s~:~z s~~:~~rs~~ kalan 100 Ura Hsticoy! iSIJ" 
ler! ynpabilecelt kudrette Türk un· ba.şk&larrnı mermun ctmcl<ttlr) dile Çocuk csı:~cme kununu ile ça : giln ka W' ması e muştur. _/ 
surlar bulunduğu halde hAl! a~ne- bırunu (en bUyUk mnruvvel ~ka. ı lr~ şekh a.yı'Ilınış ve ilk ~sıl K~t'un E16erlerindend!r. bi b !i~~~~i:. F~~z e:!~~:m~~ o : _Je 
b'.lcrc de iş verilmektedir. Halbuki ıaunı kahrctmckUr) e çe\1nntş1e1'.. çag;na ~basan ~arın h:m!l_ • .ıstanbul viliyetinm 1 usa Balat hastahaneıit""' 
umu.mi dilnya buhrr.omın bizim (Ara açaca.k bir §OY l!v,,temsyinl.z) 1 yesı doğrudan ~o~ya . bi!lıge köylerin okul ihtiyacını gider • ke'erinde istedikler' ;tibi hareket UJt' 
yurdumuı:dn c":a. az çok bu.1ıranln.r (daiınn nra bozunuz) o. tebdil et. bırakılm_ı~r. Bırlık, verım.lı ça.· mck hususunda kıymetli bqa.n- ~~~~':u~de~~1>Jti'.'"~~a!r! şüpheli bir öl·· 11 
yapt i!ı ve az çok mai .. et güçlükle- ml§ler. ~malarıy.~ geçen yıl 12 bın fa- tar göstenni§, bu w3.rllan, Ma 300.000 lirava indireceklerdir. Gıü:ıtada Okçu Musıı ısı• 
ri dojurdt!l'U §U g1lnlenle mUcadc. :ı. Evvelki zııma.ııla.rda cahil ve kır ~ale~yı kc~umu§t}ll'. arif Vekaleti tarafından takdir· sinde oturan Ma.hlr adıııcJt 
le ve w:ı.nq s:ıha.la.rmın yalnxz znıım halk J.:Utıeıert mut.naf3ıp get. • B~~. gun Tcvfık Kut un ymuna name ve teşekkUr mektuplarlyle evvelki gUn hastalan~ d' 
Tllrklere ı-ıı1~-.- etm-

1
• ın .. umu a- • ld gıtt 1""m zaman bcna.: ta!tif edilmiştir. h" .. tanesine yatınlm: ... , dııtı 

""""'"' '""" .... ter tıı.ra!mdan &0vı.t vo !IJ'C oıunu • -Şimdi sana bir haberim var; T.evfik Kut. bu başarılarından ııl 1 'l ..., "' ~J-.tırdır. Banth.o dolnyı resmi ve yordu. t;imdl hııl'it mUnevver, şefler b 
1 

be- ___ ,_ ıs· ., Ö.. d dab • id h ı'38 ulm 8l!l8 milştUr. .. 
busus· h iş . • _, __ :-.. 

1 
tt aka. ıın .,gent.."\.-ı;;A m m ••• g· mas. a., a ış ve are usu • M-' 1 • .,eıı• 

' 1 er ıçın, ~i.W cap e i· c-ayrl m:.ıtnn.ssıp oldukları h!llde... retmenlorin ölüm :zamanında a:. sunda da büyük hizmetleri var· ..uı rın c~edini mu!l.r 6 
ren mUcb!r sebepler olmndrkça . 1 b d Akşam'ın (l\e demeli) muhnrrıri adliye d0;?rtorıı Enver Korıı11 .... lelerine yardım için bir sandık dır. Bu hızınet erin en aşın a '\;' (tal'plcri.ı TilrJ.: olm"'"'I 1~-·mdır) , --'d' ? .. ·ı · ·ı k b··' tsrar etler Sİl>İ '"·n:ıl''Or: Çor.u sefer, aüphclf go-_.., U"., cesed~ ~Ol _it 

..., w.zoı • zm neıtıCU>• ır kuru'-·oruz. dedi. SandJk nizanı· her muracaatçıyı ı gı ı e :ı l.!J J " ~ " .... " ' Y ka·""-·n kona"".,. ... .nı .. gelmı· .. u-· " · · "'Or". lnsıın. drrtmı.""..,r ......... ka ct .... •f'ın"R t J~ """'6 ' 0 ... , 9 ""· Hal'bu!d bizim güzel dilim'~. bl- , nam:d hazırlanmıştı. ölüm fuım etmesı ve işini bilsnü niyetle hal " ~.. ·1"' '· ·- ·~ 
Ec •·ıı ö t ...:ı!~ı-:.. f--'- ..... -ı ı d 1 .... 1 1 • b d Türk lu~ali ~"ndiyc kadar bö~l.ı: tn bııc;lanmratır. neu ere g s enu&"',....., ı=ıa rr..z ecncı.ıı u.ıW.'U\I i e c o sa, 1..1 r da ()ğr0tmcnlcrin ailelerine yar - ]etme çare erme <'\Ş vurması ır. ";/ 

aiAkanm b;r garabeti de llsın bn.h- e<:nelıl nğzmd..'l. hile ne ::mdar tn.l· dun dilecekti. ·hıunnıı.meyi r;öz • • " bir sıfat kaydetmemiştir. Du i:ı:ııfct ----
s"nde kendini gösterlvor: Avrupa- hdır? c-en ge<;irdim. Hakikaten <',Ok ye Tevfik "Kut'un yedi yıllık Ma- halinde bir isimdir. (Çok) un sonu· E it lef : 
ya gklen Türkler kaldrklan mem- Bu fikirler arnsmda bunı.dn söz4 rinde bir htıreketti. Bilf'.iııre arif hayatındaki büvük bn!;.an - na (u) ekliyoruz. Niçin? Fn~·dusı'! şre en S!?çm~ 
1"'..Jtctln l'sııınn nihayet bir tıeneac, Ieriml lı:eser!tcn eknlliyctlerc men- sandık nizammmesi kongrelerde lan burada sütunlarca yn.zılsa tsıanbulda büyJe konuşan bazı aile. ill'"Jil 
"' "b' .ı ··ıs bil dil Un eı-..ı-ı t ler bu:unnlıllir. Bir romun .. ·nznr Tcf rika saldın miudn.i fl1ril1%"' .u E:'• ı ... egı e e, ş• c ı.;<<= sup bıı.zı vata.nd.a~lnrn, bilnn~.;a 

1 

tf c"!;l ediler.?k öitı-ctmentere has· yine bitrniyecek kadar QOk ur. " v 
anlatncnk kadnr <lf;'Ten.Jikleri hal - musevi va.tan:ln.~lıı:rm, ?:ınydi busu4 taW{ --ı:ıra.nmda da yardım eclil- Onun. tam olınroluk devresinde, lı:en, öyle bir tipi konu~ıurnı:ık lfı 
de yurdumuzda nencleree kclan cc· sı bayP.tla.ıı:n.n., f.Vlerinin ig'nc k,.~ mE'Si maddcleri iJ(ı.ve edildi \'C bu Maarife daha verimli hizmetler ıımgellrse {çoğu) dcml~·e cevaı Alet etmekle senl ağrtf:tJ ~f 
nebiler it nde h ç tur!tçe bPm!yen l'Jl!Ul~Yalım. fa!:at ,~uı~s. trrım: 1 güne ka.d<lr yardım ~a1;dığı yUz- verece~ sırtda ara.mrzd:!n ayrıl Tiırdır da- Fakat onu neden umu d"tıı~'.J 
ler ço!ttnr. Bu on! rm fbmallerl ne vayda bile hu:nw! .vele::"t ile ı .ıa lerl'e r.ıJeyc vardım ettı. 'lllasJ mUhi.'ll kayrblardandır. c. mileştircliıu1 Daha iyis.i11i, umuınt P6diftıhım, "erme be11 6''f 
beTa.ber blzim de bu yab!?ncılarln yabancı dil konu;tuklal'I!'l. hır<: n ı · Bundnn sonra: iikokul oocul·· nun eserlerine ve hatrralarınd )'elin h:ışlvsiz l.tıllnnılışını ~nparız. fiUUtııtP 
da.i::'ıa kendi l:j":l:lla.n i!.:: Lonuşmıı- ve asabi, hı:.tırlıyorum. l lP.rmı vazın eoka.trta tczda ve baktıkça onu vldedecek. ismini Uıkio başka yerde, umumiyet Oı<'rt• llasbcten blllalı, millet. 
mızm, till"kçeyi '5ı;rcnmc lerlru <'D- Y. lllübcnclls to'lrakta. do!ac:;mal..1:an kurtar . her zaman hürmetle ve içimiz <cok .sefer) demem toau sefer) de· /:Jlyyend'r#,. 
lara zaruri lir hale koymayır;ımu- Ek>em Çclfüyol mak ic.in çocul:: bahc:clcri. zayıf sızlıyarak anacağız. memeli. 

Şiddetli rüzgar, kadınlardan birinin feracesini sa. 
vuruyor, ip~k elbiGe vücuda hazan yapışıyur, baz:ı.n ge. 
nişliyor ve bu h:ırikulnde bir vüc•1dün mütem:.sip eİıdıı.. 
mmı bı:·~ün hatlariyle belirtiyordu. 

V nıfi, rüzg~rzn yo:ramazhğı ile b·•nun far~una var. 
mış, atını ynvn§fotarak iyice seyretmişti. Sonra icine 
tuhaf bir his geldi. Ne<len yüzünü görme:sin .• Bu gÜzcl 
vücı:dün, elbetteki daha güzel bir yüzü olac.dru. Hı:z. 
fand1 ve rüzgfu-ın eai§ind~n kendilerini koruyo.rak yü. 
rümc~e ç.ah~an iki kadının yl\lllnda.n bir rtizg5r gibi 
geçti ve baktı. 

Birbirlerini nanki dün gönn~brdi v- birlıiı Lrir.e 
sanki yıllardarrberi hasret imicler nibi bakır:t,'nr. Bu 
kadın, Mesut Efendiden rık'a d~rsi alan r.'luk~ddcsin ta 
kendisi idi. Vasfiyi tanımı!, g~ilümşemi~ti. 

Giilümsemiıti. Yalnı:ı: bu p,ülümseyi'l bir nnda, bir 
saniye içL'ldo Vasfiyi atının i!ı.1 .. ündcn dfü;"recek l·adar 
ate:H1 alevli c!mu~tu. Genç delikanlı ~n~lrdr. Atın hızı 
He ~dığı m-e,:ıfe b .. ı baygınbamı geçirdi 'c d~~ündü: 
Mulrnddea, minm1ini Muka'ddes bu lmd .r g~li~cin, bü. 
yüsün, ko:a-ıt: an olsan •• Küçüldü sün de ele ~üz~Mi, fo. 
I .... e.t ~imdi? .. Atım ya.va:ht'"ı. B~~ını çev:rdi, l·nk~ı. 0-
n'..!n dn g~7.!eri ken:1i r.5=lerinc d'kil'Tli ·ti ve illt görda. 
ğ .i tr.tlı gülii.rnsey;., h~li dudt'\klar!nda idi. 

Mukaddea ile yanındaki kadın tc'l~ve cılrtık!nrı 
vakit anbaya bindiler. Tahir Ağ:ı da a'J~ y;nlarm:h:. 
gidiyordu. 

Vo"fi, ar31>.ııyı t~!d~ et~e!ttcn lter.ı i':ıi n1ar:- 1 ı. 
Yı T L•>..,. •••• ,•• •• .. • •~ - nt~ n~r·r ı.• "''"11"1 :-ı"'-~n r• • .... "'l c"" ·-·- "T"- • 

zı • .:lı. U-cı\"1.n, i'.~u~.:ntlJ.~le bir ::1:.h~ g:;-~r- .. ~et~ it. 
nıek arzusu ile yanıp lutufuyor, ctrafm1 r;öl'müyorciu. 

~.;.;_.:....----------~~----~------------~-----~----------~· 
terde, yahut ba.lıç.~e veya kapının önünde görüyor,.~ 
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.Araba, Beyoğ!unun bir iki me~hı:r tuhafi:~e ma .. 
ğ::ı~ ları önünde clm·du. Mukadd~lc yanındaki kadın 
arab;.dan inerek öt .. beri aldı. Vasfi, bu fırtatlardan i~. 
tifade et'!i. Atmı aürüp arabanın yan•na yaklutı. Mu. 
kack1esin aı-a.bayn bineceği zamanı bekledi ve -gene o.. 
mm'ı g5zgöze fl'!ldi. Sonr& fazla ileTi g~ .. memeyi, uzak 
Ln m1dp e!meyj muvafık bı1lciu. Laleliye kadar araba. 
ya inldp ett1, oradan ayrıldı. 

Vaşfi, Mu!-.s.ddesi gördüğü geceyi buhranlar için. 
de gcçh·di \'e hiküycmize ba,larken okuduğunuz gibi 
bir c.laha görebiln:ek için haftalarca Knğıthaneye gitti. 
Ynz bitti, kış zeldi, fakat Vasfi, çuağ bulunduğu ka-
t - d ·~ ' t M ' l 

1 
• k ... • d e.n en Çl-A"'-~ an sonra u.l:a'"t::.es1n :nw.~1 cıvıırın a 

dola!?IYOT, Cuma g~:ıl-eri ~' Kufrı~h:ıneye uidiyordu. 
Mdtadd~s öyle her istedizi v~kit Ki.ğ.•.haneye gi. 

de ;l~ek halde değildi. Nas1lsa bir defa gitmi!lİ. Bu. 
n·.ı Vadi de biHyor, anhyord~. Ancak kani olmıı11 kafi 
değildi. M·ikadd~si görm.<?1t iııt:yordu, bu, onun içio ya. 
"''l:ıl::.ı!: '·nd.,ı- mı1' ·- .. o!d··- bir ~eydi. Fnkat nasıl? •. 
l-"e --. !.:~ .• ··1. ,.. .. ,., .. ,_ 
·.- ' J,I ••• 

Bir a .. ı:ı. .. ·t l.~r ,., .. .., r~··1 • ~:ı~s!n kö-lcü öniinden 
geçti ve tuhafi:tr her geçi§tc Tahir Ağayr y~ pencere. 

ırnı eğerek geçiyordu. Mukaddesi bir d-efa olsun S~ır 
memişti. Göremiyeceğini biliyordu. Bir kız, hele .ıt' 
kaddes gii gen-ç ve güzel kız bahçede veya köıküıı b 
ç~sinde nasıl b!ılunabilirdi. , ~ 

O halde ne yapıntılı idi? Onu nasıl görmeli, b•iif 
nşkınt nasıl anlatmalı idi?. Vasfi bunu günbı"'Ce diiŞ~~· 
dü. Her bulduğu imkanı, gene kendisi beğenmiyor 
Çünkü yapılabilecek lıir şey yoktu. l' 

Bir gün uş ... ldarı Hüsreve meseleyi nçmi'.yI dii~ ı'1ı 
dü. Hüsrev, ne yapar yapar, bir yolunu bulurc!u. y.J 0~ 
o da güvenilir bir ltiır.se değildi. Babası Hüııre~• ~aJe 
küçük iken almı~, büy:..'~müş, okutmuş, kendisine}' ı'~ 
yapmrttı. birkaç defa on'.1 azad etmek istemiş, ııı:• 
kurametlcri kaparmış: 

&' 
- Ben buradan cıkıp nereye gidebilirim ... Djjtı w 

yı bana zinr.!:m etmeyin .. diye direnmiş, anlamış, •1ırl'' 1 

mııtı. Bıı iyi ve sadık ç.,cuk, no olmu!l:sa olmuf, ,oıı çı• ~ 
:an bozulmuştu. Bazem bir yo••·nu b·.ılup konaktşfS ~ 
\<1yor. ~ece yarıları kafası tütsülü geliyordu. . ,,1• \ 

Her ne bahaınna olursa o1sun Vasf;. HüuevıJ1 Y e 
dımr-1 bt:,,~r.,.'-ti. Ba•.!ta hiı: bir çaresi kahııaınıtU• 

Bir gün Hüarevi çağırdı: • ., 
- Hüsrev dedi, sana kendime ait çok mühiJJ1 bJ ~ 

ıeyden bah1edeccğim.. 1l 
Hüsrev P.ıntarak: 1 

- Biliyor.1m efenclim. dcrl; Mu1rıı.d:bs Ht'\nın1dd~ ~ 
h~ho/.?-l--A-~csini%. Omı n§ık olduğunuzu ben çoktan l\ı 
biliyorum. 

(Devamı oar) 
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~ad;:,a~a- YAROIMSEVENLER CEMiYETİ un satışı ... M!~~~.,.!!.~.~~ıarı 

akanlar A k 1 . . . d. ı d bakkallardan Jllll!lrlar, öte~nlı.:!Ii s:irıMerimo n:r n fO rn bilr. oradan g~ S er erımıze şım ıye r(a ar 
1 

d.,kunur: Bmi r,öç::b", lıcı. Ji • i!ıi- u· .. '~·, :J c ü.ı>rJ•ıtülerl, kem1k 
~ a 1 n ıyor le \C UŞ.rct Jısy:ıtı i-:1..1 • go1.icren :,..g. ::ı.mıı • • .n..ı!!I Dl~ QU da yine 

llk~e=:.:: 9000 parça eşya toplandı l +_,_ ___ ıı... ı f . _____ , 'ht" ba~-:,~~~!;z~!:~~a~Ö·:· !:ıı~1 ~· ::;::;~-z~~~·:=ı~g= 
&entez yapabiı.en .unanuu un ıra.1KAJa ı ıyacı • .:c. zkcs ncl ,......,'" .. ' 1• •:•·te dl '" • • • • ki b an yurdpn tek vufı Y&rdml aevenler cemiyeti dt1n tinin heır tarattaarl subeleri kıflık nı karşılamak üzere Oiis tarafw ~ - . ., ~::~· a. llı.;u • . '"':': '!C ı~r: \1 ceı '!es' '\"al'. u, 

• Milletin lmdcsini Sır:ı.servilerd beden terbi · böl- hazırlıkl ı. .. .,1 tJ B• • dan gilnd 25 ·a.ı ım lmak t;er günler da k.m hl.ul· n ı·clr.H ~ ,~t.t aııı.cn de b:.-tcr<ür. 
1r 1 w e Ye&ı ara ._ ~ r. u ~ tad e ç:uıı ayrı lmnılıın bu ıınz:~;rl.mn mnn:u;ı, i .aa.rda lıi'~ mülııth değil. hat-

·ga::M ::ld kııdaro •·-. ge bıı~an ıgmda toplanmı.şbr. Bu da fa.kir halk ve Mehmetçikler l~iJl ır. - hilımeti, sebebi nedir? Hl blr zc'~ cs"ri :ı.~,l·r. Dirbf.llılu 
lll"'i:i_. .... ~ _ - toplantıya şehrin bll~ tanmmrş tutfuı !ubcl~rdo coya kabul edil- Yapıl.an. tetkiki~ gore ~v·çu Pazar, ça.~s"'7 cclıf:-ı:;l- belde· c-!i-s.!.k, U-r:ız'!er :ı:.s:ın. onları lıal-

nmış ve eski mik- tanınnuımJI§ bayanlan iştirak et- melrtedir. val un ihtiyaca k&fı gleınedıgın- lerde ~•r "·tıA __ ,. n ,.. ı-•·· ·,n .. n•• 11 _1 tı 1..u -:...ı.. Top bda · d d k al dah · .... ... "'.Mil c.ırc s:ı~, '"'ı· GU<"-' ~ ::r oyn;.,· r. 
·--·-·-~ ren bazı inson1ar ·~'-"· bul pndiye kadaı· K~nım §imdiye kadar askerleri- e~ o ~ ÇUV a JBtenmek· Ur. nıt}l~Jarla ~nü n in•...-:nlar ı:urn·l:ı bir l:!ıc paralık acmlalt 

göre rtırklyealn yapılan '"e ya.ptlacak olan ~ ko· miz ıçin 9000 pa.rça eşya toplıımlş- tedır. Dıger taraftan halka un il , . ..:. '.J • -
1 

' 

bir lthalit emti• 1 uştur Oemiy t girndty k trr satışı bakall tarafından 1 g ç,.$1w, vcrınılerinJ, ?.1m.,3t ~r· için, ile' on kura':'lulc cerime , . ., 
nduşu2000m • ........ ! elbı..-·e d;:: K. varida. -~--,. nuvac-1• yalar n satmak '.'!LPI - le.tir.l omda birl'dl~reY. 1Ji •hjr1e- ri1r. Paıar, on tan yn\·ası olduğa 

değildir. GiUı sağ. ar parça !ıı""...... •'>ÇDı -- urumun tını aruCUJAA • <.LA, nız u UY.ere · 1n ö il !-- k .,. ah' .. ·' .1 , _ _.le de 
ideolojinin za\iyesln- tinniş, 1008 tane erkek elblacei için 7 şubat 942 de b.ir balo veni- dükkanlar açtınlaca.Jrtır. rın n ne seı-er.cı. ln:ıı.1:.ıuarr, '"'" mı 'rop....n de>-
h:ı tmm:1. nı diktiril rek dahtılm:: t.ır • k Şu a..5lretın yağı, banan peyniri, .. • 
.. !' zam ver- e - llf • • mes1 ara.rlaştm~t.Ir. Ko··mur tı·vatlariı üt.ekinin luıll'.ll, tulu t}Öhretlidlr. {falın ii Ui.Dde SCC".,..mNerden ö-• uu zihniyet katli Av- Bundan bqka 70 aılcye ~ bu- Yard'lnSevcnler kurumu bundan riilrnüs b:r ''2.ldr- t-'--•-- vu 
imm, son &eklidir. lunmU1tur. sbnra Yeni bir senelik toplantıya Ilt'psinl bir araya toplaynrnl<, lıer. ,..<'z ... :-ı~•--- aı"'t· hile -f-L-!•--.. 11'· 

kıe din" b tmnı kes kendine liizmı clını ıı.lır. ra- .... :.• ~ 2 -ıa.-
... ~ya :MJ~lerf:e kar: Yardim seven bayanlar cemiye- karar vererek da.ğılmıştır. artacak kat binlerce yılbk şehirlerde, ~ık, Enelden doJdu:.Uımu, kese k4.ğıt: 
~ dolma, ha,-atla ~Bpnlı, ~lann ldlometrel"rce a- l:.\rl, 1aı.,1a göz. arasında değişttrlDr 

görilşleıin elinde o- Ham 1 et da va s 1 eh ı ı· vukufa İstanbul vilô.·-' tstanbtrla un :zamlığı, bütün eadd:ılcrl kn.ıthulrğı ve sl.ı pıunnızla. plsllli, utanmazhk hlıut da b'- '·--tJa y-ow ., ~ hı-n<lcrlerde, sokclc {Y.1?..aJ'l:ırmıu satm a1Mtş ohırsuncz. 
ır - kın Trakya villyetlerinde kömür · i • ıı t _,. ...... , tilrlil ...._ •• hallne koyma•ı-~-. •CJ ne. er a.-. ... ı ~ta ..., .. _..,. 

" anuc. fiyatlarını t.etkik ettirmektedir B b b&k d 1 •-- ...._ 
~kabul _._,10__ h 

1 
d .
1 
di 8 . . u gıöl pazarlann, arkaJannc1a er an an zarar ı o- .,.. pa. 

~'&IU .,... ava e e ~Jffidiye kadar yapılan tetki!dcr b ı rtJ'· ··-}d-·-L malUnıatın, kötü ı d ırııkbğı pis kokaya, köpek sürü- zar an, a rı ~ ıcıuaa ~ 
e kömürün klloeu 9-9.5 ku .. ,a- ı-..a-ı ........ 1n ı t! lığmm onlan milli • ~ ~ ... ., - , .• zehirli ha, .. ,.,, ıtüp. ge 1 ': r, sa.nıyo:"OIU. 

cı bıraktığını kabul 01irak "'örillmtıştUr. . rilntü tamkasmı, b~banuıar ya. HAKKI SU HA GEZGiN 

~i, ımllı sene'crl. 
, ıilnla ile olıın mtlns· 
• 'l'lirkiyenln oıu, tarihi 

o!aı tarihi arP. mda
s::nt f!Zinlu mahiycti

~ lt~r. 
.. ""Yal hadiseleri bit.&f'af 

i
lle değil, fakat falan 
İlin memleketin tar"hl 
doğan siya.set f~hıefe

JI) lerle tetkik ve mD· 
"''~ ls._.ycnler asil bizim 
-anmıyacaklardır. çun 

ltllllm1'11t- 16 Dt'l ft8Tl'danberJ 
bir tnl ıı tezatJarm 

den ibaret kahm3tır. 
ı>ada ~ç muhtelif grup 

t'Uliş Heolojller görü
~-... .,• .. r, blrbirlnln Rleyhine 

"r.in anfteı.i ofan ll::ı.· 
Ltlesidiı:. A'TUpanm si. 
~f.fsıua btlnyesinin kara· 
t..;;: her Jınnı;i bir felsefi 
~ı. bitarn.f IItm zlluılye
ı..~tklk eden her adam' lti
"ll A\'l'Upa.ıun huzursuzla· 
lertn 'a8ırlardanbeıi blr-

t!tııememe"ilncl"n Heri .;el· 
~rııllzm, sosya•lmı, fa

rıc:ıteL değil. birer an
~ mUrnı1e1eler nntJtez• 
.s e nllı:ıyet bulamaz, 
le-a dlr. 

I! Lu dünya l~nde &ente. 
fi'. Diz buna imuuyorm. 
blrUğimh de bu sen~e 

't13or. Halbuki bidlselerl 
lekllde miit.alea edenler, 
h.bancı siyaset fel&cfesl

a tuta!ıınlnr milli Birli" 
eden bHyük sentezi asli 

rlar. 
gelen üç siyaset fel

~ten e\'\·elkl ölçHlere 
•et.l üç yabancı gösttyle 

edJyor: 
~ sh·ıı.<Jet fc18efe81, 
ararksı,.t 

0

siyaset felıoefMI, 
~st siyaset :felsefesi.. 
görtışe göre '.l'ürk;ye li· 

~llrlyetd olduğa için dl· 
ana 'ıısfı terketmelidlr. 

o, ya falJlst., yahut 
amgnsmı alacaktır. 
~ memlekette liberal par. 
~~ teŞebblisil yspıklfğt 
etbtıburiyet halk partisinin 
~ lıiAU!iPÇl 'e lınlktı \'Urf
~~flerl tarafından sosya
~ bir tutuluyordu. 
'~t siyaset felsefesine gö· 
~ Ye, li.ilı, cUmbarlyetçi, 
\. 1 ınlUlyetçi ,a,ı!larfle bir 
._, 'fisto Jibcral bir menıle
\ıııı atistıere göre LtJe Türlüye 
~' etçi, IMk, bıklla~ ve 

f : Ilı. "aı!ıdlan He btr ne\ j 80SY•· 
'-'"""'al bir memlc""ettiı'. 
~ .fS~ıer Türk millctinln ha

, ~ ~"vlyetJnl '\'eren lfftiklil har· 
~ ~n zihniyetin ya.ra.ttığı 

" l "'""Qljie her ı.anın!I aylan Jw. 
' ~~ar. Çtinkü o. e\Te• 
I' ~ ~t realitesini 11=lirmliyor, 

-~ 
4 

l!Jmarlaına ve ta.kına bir 
~ .... !'-Yaya bakıyor. 

f' ~~ hat.ut. ister cehaletten, 
' ~tten gelsin bh netice
_,~mecburiyetindeyiz. 
~ ~~k mllletlmizlo yarat· 

•r ~ -ted idrak edelim, onu izah 
~ 171 vatandq olmak iddia· 
-~ laek nıriet1n aklı seliminin ,._dan dış:m çıkmıyalım. 
il ~.bılJU birUğl bir realitedir. 
tfj 1 .ate bir taraftan Ttlrk cemi· 
'-ticı~e ya..~11 lnsanlann te· 

'""" kuruyor. Bir Jaaılaa • 

Hamlet davalarına dUn Sabah da TASVlRI EFKAB AU.:YlitNDEKl • stanbuldakl Ta.Ziyet de tet. 
i>ilyük bir lı:alabıılrk lnuurunda de- DAVA ktk edildikten eonra kömüre bir 
,'tUll edildi. zam YBJ>ılmam muhtlmeldlr, 

Muhakeme gene birinci ağır T""''irt EfkAr ı;azeı.I, Hamlet cta. 
ceza mahkemesUıin ..ıonunda giSr1ll • Talannda suçlu olduğu halde. muba
dtl. Taraftardan hepsi de gelmifU. kemeleı1n salahatım, matbuat kaDU. 
Kahkeme açılır açılmaz, nta Cemil nanun · 42 lnct maddesi meaetmlf o&ı. 
Gl1zey, yaaılan yazıların blrer tenkld mamı& r.ığmen )'Umlf " balld&a do. 
ve bir tenkide wrlleıı cevap mahiye. layı hakkmda mDddeh.ımıamtıncoe da. 

Unde olduğunu tı<>yUyerek, bunlarda va açılarak birind uliye ceza 
hakaret olup olmadıtnun blr ebllvu mahkemeatne Yertlml§U. 

kuta tetkik ettlrilmesJne ka~r .,..,h. DUn Hamlet davumdan aonra 
dlllDl bUdlrdL bu muha.kemeye bakllclı ve gazete 

Neticede, ehlivukuf olacak znatm ahibl Ztyad ZtıGat7a Ue yam ifleri 
lshnlerlnln Onıvendte edebiyat dekan mUaUrU Cihat Bab11a matbuat kaDU • 

llğmdan ıorulmasına karar nrllerek nunwı 27 Ye 42 met macldelertne söre 
muhakeme önllmllzdekı perpmbe gtı. 100 er Ura •IU' para caulle cer.a.. 
nU 1111at 11 e bırakıldı, ıandmldılar. 

Fakirlere da~lacak 
kömür meeeleai 

Balkerieri vasıtaaiyle fakir 
halka Jr&nilr dağıtılmasma kara.:
vcrilmi§ti. Ha.lkevlcri kendi böl
gelerindeki fakir halkın sayısını 
tezbit etmcğe ~am.ışlardır. 

Baıma, pazen aab,Ian 
kuponla yapılacak 

Basma, puen, amerikan ve 
yUn satışlarında Yerli mallar 
pazarlan kupon usultıntı ihdas 
etmiştir. Her nüfus tezke~ne 
her mevsim i~in dört kupon ya
pıştmlaca.kttr. Her kupon sahi • 
bine dörder metre basma. 1JUel1 
am("l'ikan bezi ve 4 adet yQn çi. 
lesi verilecektir. 

yarmkl dlinysam vannak llltldadr· 
m giistenlijt sentezi l~t ediyor. 
Milli birlik aldm ve lmlbln bl~ 
tlği yerdedir. 

SADRI ERTEM 

, Universitede açık 
doçentlikler 

CJniveraitenin Tıb, Edebiyat w 
İktisat fakUltelerinde ac;ık bulu-
nan yedi d~ntllğe imtihanla 
yeni doçentler alınacaktır. imti
han ayın 22 ~nde yapılacaktır. 

lintibam kazanamıyan 
talebeler 

Lise ve devlet ortaokul imt1 • 
hanım muayyen samanında biti
remiyen vo imtihan hakkını kay 
beden talebelere diploma veril -
miyerek birer vesika verilmek 
euretivle okuldan aJAka!arı kesi. 
lecektir. ----o----

H u ku k çula nn Çayı 
Ht.dn* faldlltesi tale~ri ya

mı Park.otel ealonlarmda bir çay 
verecektir. Profesörlerin de iştirak 

edecekleri bu eııentinln llMleJlln en 
BeÇme topıantılanndan olacağı umuı. 

lftaktadır. D 

Yerli mallar 
haftası 

Şükrü Saraçe»ğlu 
tarafından açılacak 

12 inci ''Yerli mallar ve tu -
ban haftaeı,, 12 Birinciklnun. 
dan itibaren bqbyac&ktır. Haf· 
tayı Başvekil vekili Şükrü Sa· 
rac;<>itlu açacaktır. BütUn okul • 
lar, -Uniwreite ft haJkevteri haf 
ta içinde faaliyet ~öeterecek]el\o 
dir. 

Tunel pazartesi 
gunu iş iyecek 

120 bandaj da Roman
yadan yola çıkb 

Tilnel kaYJŞı dün gehrimiııe gel 
miştir. K&YJI bir ild gUııe kadar 
yerine takılacak ve tecrübeler 
yapıldıktan eonra önilmUzdeld • 
pazartesi gllnUnden itiba.ron ae • 
fere başl:ryaca.k, seferler devam· 
lr su.rette yapılacaktır 

Diğer taraftan trıı.İnvay için 
120 bandaj Romanyadan yola çı 
kanlmıJttır. Bugünlerde gelecek
tir. .,-

Romanya hrurt\meti ayrıca 
250 bandajın dnha gönderilmes=. 
ne ait izini vermiştir. 

Bundan ba$a buz i~n lbım 
olan amon:vak da Rom.anyadan 
getirilecektir. 

Ve her halde, siyah lOks ~ 
mobilden ~ıkan erlrekJer bu du • 
varm cümle kaı>l81Ddan 1~ gir 
m.Jşlerdi. Fakat bir de, ark&~ 
prsı olması ihtimal dahiJindedir. 

I spangol dansözü 
M.organ bu ihtimale kuvvet ve 

rerek duvann etrafını sftra.tle 
dolasıyor; Herbi Y'UVarlana yu • 
varlana kendisini takip ediyor-
du. 

Bir mUddet sonra aradrimt 
buldu. Bir yan kapı g<S7.e çarpı· 
yordu. Fakat bu kapı, seneler p 

den beri açılmamıs ~ibi idi. Ki· 
lidi paslanmıştı .•. 

Morgan, Herbi'ye i~ret ede • 
rck l\f{rr ağil' kapıya y-...ıslandı • 
lar. Çok ~çmed~ kapı, i~riye 
dof.m,ı esnedi ve.bır ka~ saniye 
sonra kilit kendıni koyuverdi 

Karşılarına çıkan meyVa · n. 
ğa~larınm arasından bir evin ko 
yu kanuılık silücti görlılüvordu 

Evin pencerelerinden biri ha: 
fif bir ışıkla parlryo~~ı .. 

Ağac:;lar arasında yurUdUler. 
Az 1:10nra. küçUk bir c:i~ek bahc;e 
sine geldiler. önünde taş döşeli 
avlumsu bir yer vardı. 

Eve yaldaşmı~lardı. 
Herbi beyeeanla sordu: 
- Nasıl... Ka!alarmı kınyor 

muyuz? 
Morgan ihtiyatla: 
-Hayır, dedi evvern onların 

açılmalarmı bekliyelim: 
Derken a~lann üzerinden a

caip bir ıslık işittiler. Adet.& ya
ban! bir havvanın ba~asmı 
andınyordu: 

Eve girmekte ~edller. 
Arka kapmm kilidini maymun • 
cukla açmağa muvaffak o!an 
MorJ?an ic;eri girmekte tereddüt 
etmemişti. 

. Heyecanlı, büyük Polis Romanı 
~-18 tnailizceden Ceviren: H. MUNIR-
nıyordu. Işık gelen yer. şüphesiz 
burasıydı. 

Mutfağın eve açılan kapım a
çıktı. Bu kapıdan doğru bir ta ~ 
kını erkek sesleri ve bu arada 
lzabella'nm düdük gibi keskin se 
s.i duyuluyordu. 

HerlJi: 
- Kahbenfn keyfi yerinde tle-

ğil, dedi .•. Baksana ne bağın • 
yor? 

Morgan ayağının ucuna basa. 
rak kapıya doğru ilerledi. Şimdi 
bir geçidin önünde buh.sıuyordu. 
Bu geçidin öbür ucunda bir ka -
ından gayet baf if bir ışık sızıyor 
du Fa.kat geçit karanlıktı •.• 
Mo~an duvara yas1ane.rak 

yavaş yavaş ilerledi. Bir ~edi 
kadar ihtiyatlı ve sessizce yürü
Yordu. 

Aralık olan kapmm 6nilne ~l 
diği za.man, UBulca başını uzat• 
tr Burası, bir sofa idi. Sol taraf 
ta, yukan doğru Grkan hir mer· 
diven görülüvordu. 
Sağ tarafta ise, dört erkek b8§ 

başa vermiş, ellerinde tabanca, 
konuşuyorlardı. Bunlardan biry • 
si Salazar'dı Onun yanında sı • 
Yah Dal tolu,· uzun bOylu. ?.ayıf 
bir adanı gönilUyordu. 

Fakat babella bllyUk bir cliret· 
le dimdik duruyordu. Ellerini 
kalçasına dayamış, uzun 9ooylu. 
siyah paltolu adama bakıyor. 
Ve ona şöyle diyordu: 

- Sen bir ahmaksın SebMti · 
yani!. (Sa.lazar'ı göstererek) §U

na bak ••. Su herifin suratına bale 
bqmdan ne g~tiğ-ini sana an -
latmadı mı?. Bu kadar güvendi
ğin bir adamı, eli kolu bağlı <>la 
ra.k yatak odamda buldum. Göğ 
sünün üstUnda <;!çekler ..• Aman 
Yarabbi!.. Bu tahammül edjfü 
~midir? 

lzabella bu sözlerinin arkasın. 
dan kahkahayla güldü. Beyaz 
dişİeri parlıyordu. 

Salazar sinirlenmi~ti. Tabanca 
111ıu kaldırarak: 

-Susun be dedi.. Ben alay 
ed.Uecek adam deifilim. 

Sebastiyani uzun kolunu uza 
tarak Salazar'm göğcüne da.yan
dı ve bir itişte onu yan tara!a 
savurdu 
Şayani hıı.yrettir ki, silpürgc 

sopası gibi bu zayıf adam, bu 
kadar bUvük bir kuvvet göster~· 
biliyordu! Ustelik ona kal'§I çı • 
kışıyordu da! 

- Salazar! .• Bu kadan yeter. 
Bir ·gece içinde elinden geldiği 
kadar kusur işledin Benim ku
sur işliyenlere ka.rşi" nası1 mua 
mele ettiiiml nek iyt bilirsin: de 
ğiJ mi dostum? 

[~~) 
Eski tOnel kavu;ının 

ruhuna 
Bir zamandır kayışsızlık yu-

zünden kapalı cluran Gala. 
ta tüneli için :sma.rlanan "yeni 
kayı!J,• m gelmesi üzerine, mu· 
harrirlerlmiz, pek yerinde bir 
incelikle QOk keyifli yazılar 
yazdılar ••• Hele dUnkü "En 
Son Dakika,, nm z.engin hayal
li .. Bir Muharrir,. i diyor ki: 

'IGeldi ama acaba tümriU:tc 
naaal kıtlrflland•t Yapılan bii -
yiJk iatikbal töreni .wdiP.' Barr
dp müz.ikalar ça!ınal .. mı? Kur
banlar kuildi mi? Vali ve Be
lecli11e azalan tam/mdan ntl -
hfltlar qlendi Mit Bute1~ô.,. 
lanJHız bir "{(flYlf mar~., bes· 
teltdilcr mi' Büvük günür tç;n 
nwm:rıme yazan ~airlerimi:: 
bir "ltayıı kaaidtri,. hazırıatlı. 
lar mı? Hetaüz ~lmiwruz ... 

Gelinclye kadar İstanbul bal 
kını özleyin heyecanlan içinde 
çırpındırarak Yüksek Kaldı · 
rım }'~UDU üç ~aiı ~ yu. 
karı "Pir afkına.. indirib c:ı • 
kartan yeni tilnel kayJ§ınıı, bu 
kadar ta.kılmayı hoş görmeli
yiz .. F8.kat .,eski tünel kayı§I,, 
nın iyilik ve hizmetlerini de, 
gider ayak anmadan ge<µnek 
doğru olmıyacaktır sanırım. 

"Ôliileri.mjzi hayrile y8:dcde
lim., diye eski bir söz vardır. 

gibi idi. Fakat fikrini değiştire
rek sustu. 

Sebastiyani bundan sonra 
genç kızıı döndü. Bu sırada Mor 

Eski tünel kayışının bir kaç 
ı:üne kadar cenaze töreni ya • 
pılmak uzere olduğuna göre 
·•nasıl bilirsiniz?,. diye BOnnak 
zamanı gelince, derhal öne atı· 
larak: 

- İyi; hem de çok iyi bili -
rim; diye ilk haykıracak be • 
nim! 

Çünkü bütün hayatınca, yi1.& 
binlerce kişinin ağırlıiını pe • 
şinden çekmiş bu yıpranık za. 
vallı, bir gün, bü} Gık bir öc al
mak lursma kapılarak ortasın 
dan «;:atlayıp, ı~endısiyle bera • 
her bir kaç yüz kişinin birden 
vücudlinü pa,n:alıyabilırdi. 

O böyle yapmadı. Tehlike i
şaretini önceden bildir<li: "Gi • 
diyorum... lcabıma ba.kmız.. di 
yerek kapılarını k::..nattırdı. Ve 
kendi kendine son soluğunu 
verdikten sonra boylu boyunca 
uzandı~ döı;eiinde ka.ldmlma
sını bekliyor. 

"Yeni,. kayışı aiırl8.YIP. ee
lipllarl:en, ayni saygı \'e sevgi 
ile "e:~d .. sinin ruhuna oku. 
mak, değer bilir İstanbul hal· 
kına yaraşır bir bağlılık eteri 
olacaktır. 

HiKMET MUNIR 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve Belediye reiti Dokt:or 

Lutfi Kırdar lstanbulun vnı.. 
yet, Beledıye ve Maarif illeri et 
rafında görüşmek ~ dUn &k 
şam Ankaraya gitmiıtir. 

gan, bu adamın gözleriııclen biri. lstokholm Elriwnı•z 
nin ·her halde yumruktan- c:ürli ~·· 
mü3 olduğunu gördü. Bu haliyle ~ir müddettenberi izinli ola • 
o kadar korkunç bir hal almı~ı :ral{ An~a~ada bulunan ~k· 
ki Boris Karlof onun \•anmda holm ~ımız Bay Agah vazifesi 
h~dı. • l başına dönmüştür. 
yakışıklı bir delikanlı olarak kıı- • 

- Senorita! dedi. Seninle bir Alman tıcaret heyeti 
az konuşmak isteri.'11. Yalnız sa Alman ticaret heyeti dün tek-
yorum •. Bır c:ok gü~üklere uğra r:ır Ankaraya gitmiştir. 
na değil, ikinize birden hitab edi Ayni trenle mmtaka ticaret 
diktan sonra senin şirin n·emtr- mUdUrü Necmettin de Ankaraya 
ketir.e sığma.bildii:rime ne kadar gitmiştir. 
memnun olduğumu tarif ede • 
mem Hakikaten bir sı~makh 
orası"... değil mt güzelim ? 

lzabella, ka.dınlnra lıic: de ya
kışmıyacnk. kaba bir haı·ckctte 
bulundu adeta onu tersl me!t 
istivord~·: Fakat ses cıl:armadı. 
Ve yan taraftaki Karloa'un aç· 
tıiı bır kapıdan iGeri girdi. 

Seb:ıstiyani bundan sonra Sa · 
lazar·a. dön~rck: 

-Sen, dedi. Gidip Sam'ı bul. 
Ve k~ndisine otomobili burava 
getirmesini sb:;ıe . Sonra. yerde 
kıvrılmıs yatun adamın uzcrin -
den g ~erek odnya girdi ve lca-o, 
vı kapadı. Sal:ızaı· 1;11.pka mı ?3:.: 
!erine indiıdi. Ellerini celrine ı..-. 
kurak evin ön kap:'-ma doğm 
YürUmeğe ba~ladı. Ha\incle hi<: 
de memnun olmı:ıı an kirn"eıcriıı 

Harp rizikolan 
Sigortacılar merkez heyetinde 

dün bir içtima vanmıştJr. Bu ic:
timnda siırorta iı:fori ve harp ri
~kolan ~örli.c:-l.ildü;'.:rü anla.ışılmak 
tadır. 

Altın Fiyatı 
DUn. bir Rcı:-adiye altmmm 

fiyatı 26 lira 40 kuııt.5tur. 
Barbaros THrbesinin 

etrafı 
Barbaros türbesinin etrafmm 

dtizelti1mesi 22 bin liraya ihale 
edilmiF:!ir. 

ı 25 yıl evvelki Vakıf 1 
şikfıyeti verdı. Kendısi ribi ko · 5 BirlnclkAnun 918 
ca bir _haydudun b_öy!c av:ı.k hfa;.. isvee Finlandiyayı 
met.lenndl? kullaoıımasıaa ... aaal · istila edecek 
kızıvor~u. , . .• \ı"/r.-t.\'.1 _ Fr:ınsız gazeteleri ts. 

Herbı, Morgan a döne~~· veçln ı-·:n!Andiya bududooa se.kl· 

yumrukta hesabı tamamdır. baııeslyJc FjnJ:ındiyayı lstill etme 
Girdikleri yer mutfaktı. Kirli 

tabaklarla dolu bir muanm orta 
mıda donuk bir 1U ,...._ Ja-

Duvara dayanmıı, vaziyette 
İza.bella görilnilyordu. Yanında 
Karlos v:ı.rdı. Ayak u~lannda 
dıı, yüz ilstil kapanmnı "Ve e'linde 
Mil tabancanm kabzası buluna.-ı 
bir adam yatıyordu. 

Karim ilrkmDI bir baldeycll, 
Salazar tabancalı eHni indir • 

mietl. Bir ee,y ~ İIÜJOr 

- Şu ~ boylu herı 1• gö • ı vnt i askL'riye yapmakla olduluna 
zUın kestırıyor; dedi. Bır kaç ~e lı.-veç Mcnaflinin himayesi ı.r 

1 
(DetHJmt uar) '1De iDtiur edil4iilni )'UIJOl'lar. 
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kr U'/u~:)r ü 
j Arnar ika-Japonya 

~a t 
~ L::b..,.., tt ~~}-!!!!y'~ ~ 

1 

n ~ Cf!. B !et Meclisi bugün Şemsettin Gün· 
u i:.ib m al tayın ren ğinde toplnnnrnk he· 

mke.-e!erini yaparak taımp eyle
ruişti.r. 

M:c i"in gene bugUnkU toplantt
nrnda devlet memur\ •n ayltklrrı
mn tevhit ve tcıadii'linc drıir kıı· 
nunla lstnnbul Univcrsites .,:n u
mumi rr.uvaze!eye almm:ısırn ait 
kaTJuna ek k ... n•rn laviııa·a....,n•n bi
rinci mlJ'En..1<ereler·."lt yanrı,.ııtrr. 

Me::!Ls cuma gUnU toplarncnktır. 

den t'!rbiyl'Gl knnununun 19 uncu t ? 
1 

m dde!"ln~ ki m'ttıa'li tabir nln tef 
• eırl hıı.kk nd kı mazb::ta ile drniz 

lleft>mn, 3 (A.A.J - Haber ven:.• ge.likll sııbnylnrmın fevkalade :nh
dlğ.ne gore, Kormornn ısımıı Atman 11 satlartnn yaptlrcak Z"'ffi h kkrn
koreıı.n ı;emis1 ltnz:ızcdclerlni hamil 1 da.ki k::ı.:ıun lfıyihCJ5ınl!l :kiı ci mü· 
Ud tekne, garbi J.vw;t:ı:ılyada Car. ·----------------------
ll4.J"\'Oı:ıa vnrmı~tır. ıcn-azcdeler, Kor. 
moranın 19 sontcşrlnde S•dncy kru • 
vıızö·tıc mutuır<':>eye tutu~luğunu. 

ilk aalvod;ı, krııva:z:6rc, do~rudan doğ. 
nıya bir .ı.sabet kaydetUG-ini aöylem1'· 

PARISTE 
Bir sui ast 

Aman 
lcrdlr. 13 h 

sıı:ıney, bııtmak üzere bulunmasına oa . a 
1 

( TJaştaraft 1 hır.t srr1ıif~ae1 

te 
rağmen mu!cabde etmı:ı. KormarD.lll Vf~ S (A.A.> - Parist<-~d Al- teştilleri yardıml.le yenMe."l nrnzi 
&!evler 1i:tnde bırakml§tır. mıı.n -iı;rrnl kuvvetleri komutrnı ee- I:azan:nışlıı.tclıı. Dunltil bum·. - • 

Arı:.'jtırmaııı.r ynpm.ıkı meşgul 0 
• ı nemi Fon Stueltpnııgel dUn gece be!er esnnsındıı, Güşmanın 20 t:".ı -

l:ın tayyıı.ıcler, Avustralya. stı.!ılllne Pnii<ı :o bir taarruza uğr;ımıştJr, c:.ım nrn.bast tn.hrib edilmiştir. 
240 k•lomctrc mesn!ede Almıın a.s • ı ~ark 'stasvonu ci\•nrmda Magen· 1 Finı.fuıdiya körfez nde büyük bir 
kcr.erue do,u bir tekne ı;ördUider.nı ttı bul~aıın°da bir &ubay tnb:ıncıı Sovyet ruı diye grmisl b:ıtırrlmış 
habc:- vermıııterdtr. Bir mll . .scllab ba • kureunu ile öldUrUlmüştUr. Bu ha~ Alnıo.n hava kuvvetleri, İngiliz 
lıkçı geın,fJ!, W sonto.:ırlnd tekneyi di!eyc alt tebliğ hiç bk tevklfal s:ı!ıillerı açığında, bUyu-a bir ticP. 
)'edeğuıe alml{itır. yapılmntlığnu bildirmektedir. Sui - ret ~emisini ağ.r h:ısara uğratımo-

Sahildcn S20 kılometrc mcsa!ede, ka.stin vuku bulJuğu rr.nlıallcdc tır. 
.Avıwtnuya bnhrıyeş!ne alt bir can r,emıe yanağı ıf ddetl::ndirilml5tir. 1 3 llltkünun gecesi, Alman hava 
ku·taran cernısi &"öruımu,tur. Deniz • Daha ci:ldi tedbirler al nacağı da kuvvc·tlerl, lngiltcrcnin cenup ba· 
den lkl Alman aalı. bir lngili% salı ve Lıldlrilmektedir. 1 tı s:ıh!liode bir Umıı.nı bombalo.mı~-
b1r Alman ce~dı de çıkarılmıştır. 27 Paris, 3 (A.A.) _ Alm:ıc işg:ı.! tır. 
ı110nt~r.nde dltcr b r Alman t.ekneS\ ı id:ıreBi hnl'ka hitqbcn aşağıd:ıl:i lJ.i.- ı Avustrclya sahili açığında Al 
görtlll!"lllş ve lçınde buıun.:ın kazı:ızede. DI ne1retr.ıi.,t"r: man yardmıeı kruvazlSril Carmo 
lcr a'\ınmışur. A:o.ştırmalar, hlı;btr "2·:} 11!:..,.ô.nun gece5i onuncu be- rruı ve Av.ıatralynnın SBney kru. 
netıce \"ermeden be;, gUn d:ı.hn * vam le:l!ye dıüresi çcmlx'ri lçindt' ~ı:;nl vazörü arasında. tir mu1ıarcbe ol • 
etmt,tır. 286 Almıı.n ıuızn~de eı;tr t• !dare'!inin nöb::tci sthh"ye subıyma m:..§tur. Yarbay Detmersln kuman 
<l}lnl.ştır. Bunlnl"'dtın UçU, teknele...rdcn tabR.nen ile dcntce bir suikast ya.- 1 <la cttlfi'I Almau yanhmcı kruva -
b1r!nclt t.ılm~tUr. pılmrştır. zöril, sil!h ve sUnıt it\})arilc iten • 
Kormoraıun .sUvarıs. blr Avustralya Evvelce de o1dui;'U gtbi polis bu 1 dis.nden UetUn olan dilı;man gemi • 

gemisi ta.nırından denizden çıknn.l • defa <Uı. sıükast fa:llcrini bulnmn.- ı:ine tef evnık etmi3 ve onu bat·r. 
mıştır. mıştır. 1 mıştır. GSOO tonluk bUyllk b=r knı. 

Sıdncy MomlDg Herald gaute!i • Tet.h~i gruplarmm Pnrls şehri ' \'az5r olan Sldney, 42 subay ve 603 
nln Carnarvandnltl mubııb!rlne r;öre. itfode kendilerin! gl.zJ:yccek ve on- bahrh·eliden mUrekkep bütün mil
Almıın ıuı.zazccıeıer, No:veç bll!ldıraıı !ara siJfi.hln.r ve patlayıcı maddeler rette:;otile beraber batmıştır. A • 
Kornınn.n &"cmtstnln • Jncye 500 met temia edecek §erEdcrl olduğunda ğır yam atan Alman gemisi de uı. 
rec!en dl'.ibıı Cazla yal<alaştıgııu ve ilk şüphe yoktur. . ferle b:ten blr çarpışmadn.n sonra 
aahoda Sldn.?/ln bUyUk toplarını suF. DaJııı vııhhn tedb'rler almak hak b'"ttr&uştır. MUNttebnhnın bQyük 
turcıugunu ~yıem~Ur. km· muh.ı.fııza ederdi, yeni bir em· bir kırunr lcurtanlm e -.•e Avustral 

/\:r. sonra Kormoran kruvazörUntın re ka1ar a~:la!d maddcle'lin tat· I ya ısahillerine çıkanlmrotrr, 
hıı.t.t toplan tnratuıcınn e.lılnn mer • bikini emrediyorum. Carmonuı yardımcı kruva?:~rO. 
mllerlnc yn a.ıamıştır. Gemide yan • 1 - Onuncu belediye daires! çcv ~imd ye kadar kUlliyetli m~tarda 
gın çıkmış \'e mUretlcbat gemiyi ter. resi içinde bulunan bütün lo!rnn - dllşımın fcıırct gcmisl batırml§tır. 
:ııt:e mecbur olmuotur. Bldey c:ıe orta tal.ar, sinemalar, eğlence yerleri Şimııll Aftikada, Tobrukun ce • 
yerinden ''C pupasından tutu.şmuo yıı. ve tJyat~lar naat 18,30 da kapa - 1 r.ıup doğusunda kuşatılan ve Yeni 
ıuyordu. Az so:ırıı da. gözden kaybol • uacn.ktır. · ı Zelandalı btr tilmenin kUlll kuv • 
muııotu. 2 - Sokaklarda, meydanlarda ,·ot!n! teşkil eden lngi!Jz kuvvetle. 

CunLerr:ı, S C A.A.) _ B:ışvckil ve sivil bo.llun geçmesine mahsus ri. I:ıt!'nı:m imha, lt'ts'men de ·es.r e-
Curtin, t\\'ııstrnlyanın Sldney kru • diğer yerlerde, nlq;am saat 17 den dilrnlttlr. 
~nzürtle J\omıorun konınn seıubı R:!.bah saat 5 e k:ıdo.ı' dolit9if.;.k :ti.ltmtnlat Mos!wvaliın müıf:ıfoa 
orımnıla c1:reyun eden nıuhıırel.ıe menedilmiştir, ha!lıırındıın hlr t.ısmını d:ıha )nr. 
lı:ı!ı::ond.ı ışu rt;sml ıznhıılı vcrıni$ • Bu memnuiyet on sekizinci bele- mışl:ırdır. Ancı:ık Mo kovanın 2--3 

Sidney , şııCaı'.i \':ıkli, korsan semi d!ye d:ı.ir:sinin bir kısmına da ~ tıortad:ın evvel d!lşmesi şQphclıdir. 
alni üırnnr\·oııuıı 300 mil garl.ılnd1: mlidir • ., Çünkfi Ruslar şehrin ön kcnarl:ırın 
gBrmfiştür. Korı;an gemisi hÜ\'İ)-etı • Patis, S (A.A.) - Fransız lda- da b:l~kıı ıııüılııfuo lı:ılları dıı vücu· 
nln Sldney ıarnfınıl:ın tıınındıAınn resi de polil mU~l~rUnlin imzas!le da getirmiş lnıhınına~>ltıdırlar. 
knnııot h:ısıl eder etmez, Sıdneyin halka lılt.ıı.bcn ~ ıü..nı n~rctmlş - \'işlı!cn lmgOn gelen Lıir habere 
ilk sahos:ılie n)nı uınınnda oteş tir: göre Alnıanl:ır Tul:ının 2:!0 kilo. 
0 mı tır. Sidn'"Y it glı\"crlcsi has:ıra "Parla ı;ehrl l:omutan~ ~fiıda.. metre g:ıruındıı TiiıJaıı şehrine vor 

ı: ş ki hususlann h:ı.lka bUdınlmeslne ı ~ı utr:ımış ve çıkan Lılr )ungın, mu - , llsaa.d . t• mışl:ırdır. Bu ı:ı.;ılirde y;ılııız •• os· 
borelı<!nin dc\'omı mllddeliııcc ~·nn. ı:ı 

1 
~ cı;u,~.:n= 

1 
b"'lcdi d • l<o\'onın de~il. liOO - iO:) hin as. 

rnıştır, Ounun üzerine Sıdneyde _. 
1 

-k' ._;_;.~'ddct .~_;ıı.ıryıe .n:re-
1 

!.erle 5 nıil)·on ho:kın nıukudıleralı 
~ • · • h " ı "'' ın •;twuW'ı fil e ~ erı s:o. • bahis ıııcnııu olın:ıl.tııdır. Doğuılnıı ,7'oı:san sem.s.nı :ısorıı uı:ır:ı mış \'C d lm ll 
tuıuşııırınuşıur. l\onııoran trıyCası o; ş ı[· al dll d \'e cenup do~uılon l\~osko\'O)"O siılcn 
t:ıra:ındun terkcdıldiklcn sonr:ı . -

1 
apanmlt a;,:~rc 

1 
en c- iki mühim dcırıiryoluııuıı z:ıplı ile 

mıryo u ve ycro. ı .-. ... '"'yon an sey- rıı ı. • · ı b:ıv:ıyıı uçmuştur. Sıdncy, orln kıı;.. . Moskovnnın ı ;ıuclını son ( crcce 
rilsc!cre tek..ra.r açıltrul}ttr. 1 1 l"k . I " .. l· ki r Ancuk 

\"11 uJcv :ılev yıınornl: uruklu kay. 3 - Tiyatrolar looo.ntnlar ei-. 1 e_ı ı C)C l uşnıl~lşl.?.:ı:nAll. 1 1 r 
~:muş bır d.ılı:ı süzüknıcıııi5lir. , ·,.. • ' 0 ! Hıı:anın zaıılel ı ı ıgını ııııın e > ı 

lence ~erleri ve bU .. Un umumı ycır· ijı henüz blldirrncdifllnden bu :tnbc· 

1Pamu~ yaijrnın sa
tış ti alı 70 kuruş 
Ar.~~ 3 (A.A.) - tktıPnt 

\•e:tüleUr.d:n tebliğ edilmietir: P& 
mı..k .) :ıJ . m ç pl dt olu al: toptan 
!tı.'Jrik =...:a s U.'J fiya.tı lcl:o b::§!.'la 
'iO ! u u 1 o·a .ı!t t:r-...bit edl'miştir. 
T.-p.r.n s t ı:ı ıı. ıg·ri beş tcn:.ko. 
dı. F bili. al' ıısg~ıt br5 tc11e1te. 
Y<' k2:1n.r ~ue ya.pmağa ınecbl11"· 
durlar. 

Efeanistnndan rıelen 
Almank.r memleketi

m izden ayrıldı 
r.tUrn, S (\'nl'It r.ıuh:ili:rinden) 

- l!lr .. ;.>n~..zn.ıan ge;.cıı 18G ltış&
l•lt Alrnıın ve l~Jynn k""fıleci Ka· 
p:'ıı: le y·lu le rncmlci>.tlerine dön 
ınüı ıo.rcar. 

ler dük!tô.nla.r ve slllre yeni emre rl ihli~ııt kaydiyle kohııl elrnck 13. 
kad:ır mecburen saat 17 de kapa. ıımdır. _ Radyo Ga:de3ı _ 
nacaktır.,, 

Maarif müdürleri 
ai"asında nakil ve 

l liTLER 
(P.a-'!farafı 1 inM ~,,ı. · 4_.,,,., 

tayinler ordunun b:.'.dyesl o!:ın bUtün kuv-
Muş mM.rlf mUöUril Hilmi Tunç- vetleri tehlüeyc dil.5Urecek m:ıhl. 

er müıüal Kırklareli maarif mü- ı yct.te olduğu Londrnda söylenmek· l dUrlil~Une, Sivas li.se!i ba.'.}Illwıvini teıli'r. 
1 ve f"ızlk ö~retme'Ili Dahal~:l Or- ı Rostofun ~60 ld;mntre ~!mo.l bn-
ne1t:ıl Elazığ lisef'l mll<lürlüi{üne ve tr.mıdıı. St3lıno c .. varınd~.:ı bulu-
fizllt öğret.mcnltğ"nc, :Elazığ Us~ nan İtalyan ve ~acar kıt:ı.ları boz. 
tnrih-co3mfya ö!n-ctmeni ve mü _ gun halinde p~.tUr~UlmU.oı ve ee~· 
dilr vek:li Şe:r~f IOrnıir ÇaJı~mlo kUlceyı;t chemmıyetı haz oln.n b.ı.r 
orta okulu mU:lUrlüğiine ve t:ırih· ço'· t::ıpeler geri alınmıştır. 
coğnfyo. öğ:ct.nıenliğine nı:ıı!tletı. DUn I~uybiFfof nı.dyo~ tnrnf-n -
tayin cd· ıbnlşUr. · 1 d!!.n, ma3lüp Fon mcJst ordusu. 

0 r.un büyllık k"/mına a.c,:ıık kalıın ye-
___ ..,. " gfıne yolun deniz yolu olduğu bü· 

B!r garson arkadaşını kında. yr.pılıın ne.şrlyctm, e1de edi
ağır surette yaraladı len "bu netice' erden ileri G'clm:§ ol

mnsı muhtomeldir. 

(Baştaraft ı inci sahifede) (lJC§tarafl J inci sahi/ede) 

İn~ilterenin Libyadaki vnziyc 
ti dolayıaiyle Amerikan yardı • 
mına dalıa fnz!a muhtaç olacağı, 
bunan ıı;in Amerlltayı itidale 
sevk ettiği söylenmektedir. 

tteri balgelerden Mısıra esirler 
ı;elmeğe devam ediyor, Gelenler 
nrnsında Alman!nrm Afrika kıtıı • 
l'IJ kunnayma mensup yük.sek rilt • 
oell b;T subay vardır. 

(E~ıarafı 1 inci sahi 
mUrakabe bürosuna gelerd 

- Bir çok defala.r size 
tiğimiz adamlnrda.n biri dıı.1 
dJ dilkk!nmuzdadrr. 4 metn 
mil§ nlncnktır. KendisiW 
yınız! 

Japon gazc~elen. Japanvanm 
sabrı ttikeıunekte oldu~u keyfi • 
yeti üz.erinde ısrar etmekten vaz 
ge!:mi§lcrdir, 

f'fkgo, 3 (A.A) - Ofi: 
Birleşik Amerika, aşağıdaki 

eartlarm kabulünU t..ahhüd ettı
ği taktirde Japonya ile bir uz • 
laşma yapmağa hazırdır; 
ı - Japonya, her neolursa ol 

sun bitaraflığını muhafaza ede
cektir. 

2 - Hindistan Felemengt ve 
Sin~apur Uzerinde yaptığı tclıd!· 
dı kaldıracaktır. 

S - Bir Japon kontrolü kur· 
m:ı.lt suretiyle kurmak suretiy· 
<J Pasifikteki devlet.er müvau -
nesini bozmayacaktır. 

4 - Bu taahhüdün tam tatb;. 
ki icin kuvvetli garantiler vere
ce!;:tir. 

Bu maddeler, anlaşmanmasga
ri programını teşkıl etmtkte<ür. 
Ja9onya tar~ındao k.abulll tak· 
tirinde Birl~ılt Amerıka, Japoa 
vaya IUzumlu ham madde!enn 
peyderpey verilmesine tekrar 
başlıyacaktır. 

Kendi t:ırafındnn. JaPOnvnda, 
zecri iktisat tedbirlerinin ka!.di • 
rdması esaslı şartının ka'l:ulıvle 
bir uzlaşma>'a varılmasını & ·zu 
etmel{tedir. 

HINDIÇ!NI MESELESi 

Japonya Hindicint ile y~-::!1?,1 
o.nlaşmava gôre, Hindiçintyt? 
40.000 asker sevkedecekti. Son 
vazivet Uzerine Japonya yeni • 
den· Hindicintye aekcr gönder
mel:tedir. Rnzve1t bu ha.zırhklr. 
n JaJ>On hlrkumetfnd~ resmen 
eormuştur. Ja.p:>nlnrm vereceği 
cevn" şimdiden sövlenebilir. Çün 
kU ln~iliz'er de Birmanya ve 
Sinı:ı;3.pur'da asker toplamakta • 
dırhr V~in,.,tonda. pörüı:tn"'1er 
devam ,..tmeslne rağ"men her~~ 
ri>"Inekte ilk adımı JnJ)Onyanın 
atması beklenmektedir. 

Al(denizde 
Bir italyan 

muhribi 
havaya 

uçuruldu 
'Lt>odrn, 8 ( A.A.) - B.ll.O. 

.....,.. 

İngiliz amtre.lllğlnln tebıiğlM clire 
paza.rteıri gUrıU merkez! Altdenızde 

Aı1rora kruvazürU kurnıın:t,\ııının ko. 
rnutaıın:la bulunan tngı11z tıa·p ı;e 

mı:erl. barp mv.ızcmeaıyıe yllk!U 1076 
tonluk İtalyan Ad"ltıtlco levazım ~· 
mtsi:ıln yolunu keserek baUrmıgtıır • 
d:r. Bir ınUddet aonrn 1628 tonluk 
A.tberd:r.mostrıı namındııkl ttaıyan 

muhribinin himayesinde B:?)'TCden ve 
li> bin ton lx::ız n ve petrol tnş•yıııı 

6500 tonluk Mo.nkurntı naınm<tnt:ı l 
taıyıın sarnıçlı gemisine rıı.e !yarak 
petrol gemisini batırmış. ttnlyan muh 
rlblnl de havaya uçur::nu,ıur. lnJtl12: 
gemllcri hiçbir zarar ve :zJyana uğra. 
mtLmt~lardır. 

a:ıı!kos nammdakl Yunan dcnız:ıı 
tısı Girit açıkta.rın1a 3.000 tonluk bir 
dU,man lovELZım gemisini batınnı~tır. 

Demişti. 
Tayyarelerimiz kara kuvvet1erl. 

miıe tesirli yardımlarda bulwuna• 
ğ3 devam ediyorlar. 

Elııdem ve Sidı Rezcs ~lgele • 
:ındeki cm"uıo.n top!uluklan ınu • 
rnffaltıyetle bombalanmıotır. 

Homa, 3 (A • .'\.) - lla:yun ordula 
rı umumi karargjhınm 549 numara· 
lı tcbli~i: 

İhbar ilzerlne ya!:alnnan 
lnt, mU .. U fyetc götUrüldUkt 
ra y11va~ yavaş euçtarmı ıt. 

ınfşler \'C §ebelteni..o .lsimlen 
mişlerdlr. O gUn yakalanar 
beke reisi tle be~ber 10 
ln.ımleri aşağıdadır: 

Marııııırikada, havanın fen:ılı~ınıı 
rağmen ıne\·zil muharebeler devam 
elmi5tır. 

'folıruktıı toptu !nali)•eli olmuş 
ve ileri müfrcıclcr harekat yap • 
mışlurdır. 

Merkez bölgesinde birkaç n1üsııde 
ne olrnuş düşman vo ıtosı tııhrlp 
eıJılnıiş, tııyy:re karşıkoyma tor1çu• 
su bir lngilız ıuyyureıi tlüşilrmll~ • 
lilr. 

Sollum cephesinde llüşmnn, Cloı·ı 

dn istihkam r;enıbcrlne top nteşi ııı,• 
mı,ıır. Bataryalarla mukabele edil• 
mışlil"'. 

Uurdiya tayyare karşıkoyma top • 
çu.su, bır dusmııu tayyarosinı nJcv • 
lel"' içinde düşürmüştür. 

En <;On yapılan hesaplnra söre, 
SııJ "• )mer müstahkem mevzii müdıı 
filcri, l 7 tank, :; zırhlı otomobil ve 
20 lngiliz topu tahrip ctmlşlerdtr. 

tnsiliz toyyıırclcri, lllnsnzinın di· 
jtcr mevkilerine bombalar atınışlar
dır. 

Bu tııyyare1crden biri, lsnbel ne
ticesinde yere ınmeac mecbur ol • 
muştur. Mi.ırctte.bı:ıtı esir edilnılşllr. 
Dcrne t:ıyyare knrşıkoyına topçusu 
bir başka tayyare düşfirmil~t!ir. 

Hava muharebeleri csnıısınılu, 
bomba tııyyarclel"'ımlz 5 toyynre Jiı· 
şUrnıOşlerdı r. 

Btrlin, .1 ( A.A.) - Völklşcr ne • 
obahter gazetesi şimal Afrlknsında• 
ki mulııırcbelerln gidişi hakkında 
Alman kaynııklnrındıın yapılan tcb· 
liğleri bahis mevzuu ederek di)·or 
ki: 

Sayıca azlık olan llommcl Jrnv • 
\'elll.'rının lHrkaç gun içinde ezile • 
ccfti hakkındııkı lngılız lefnhürlcri 
Mrikaılaki Alman askerlerinin ve 
mntıefil;leri ltalyanların kııhrınım • 
lıAı sayesinde nkıırncle uAramıştır. 

· lngllir"erden üçü scnernl olmnk O· 
'%cr'c 9()00 esırin ve bir f;Ok topun 
:ılınması, 814 tankın tahrip edil • 
mcsi ve)'O rnulıart:be mcydıınındnn 
topl:ınması ve nılıuyct 127 tayyııre • 
nin duşürülmcsi, insanca ve tııalzc• 
ınece bizzat kcndılcrı tıırnfınd:ın i • 
leri sürülen rakamlarla s:ıbil olan 
lngil iz:crin sayı üstünlüs;l g6zli • 
nündo tutulursa Alman ordusunun 
muhariplik kudretinin derecesi on • 
laşılır. Afrlkodııkl şartlar içinde 
:ırndoki ni '51'"1slzlık daha büyüktür. 
Çünkü oz olan ~yaı asl•cr me\•cu • 
dunun tanl\ların \'c tnyyerclcrin lk 
mnli bakımından gü~liiklcr ÇQk da • 
ha ruzın ılır. 

~:.-rııc, 3 (A.A.) - Stc!:ınJ, 

İki gündentıerl lnglllz nj~mm Ex • 
change Tclegraı:ıh, S ronntk hareki\. 
tlndnn b~hsetmemektedir. Du ajanıs 

bitaraf memleketlerde a.l!ıka uyaııdır 
mi.!} oaıı mufassal tcbll[:eriııl artık 

dUnyaya yayamamo.ktadır. Yalnız 

Röytcr ajo.nsı vazıyctın mUpbem o•. 
duğnu blldircn kısn tebliğler neıırct• 

mcktedlr. Halbuki İtalyan ve Almarı 
haberleri sarih ve objektif mnbiyctlnl 
muhafaza etmektcdtrler. tnzillz ba • 
bcrler1ntn azıığı doUlyısile İsviçre gc. 
zcteıert bu sabah Nevyo·ktan aldıkla 
n b3Zt batıerıerı ne,rctmlgıerse de 
bu haberlerde ~tmnl1 Alrikndııld la • 
glllz ı:uvvetlerlntn vnzıyctl nlkb!no.ne 
bir surette mUtalea edllmcmektedlr. 

Csphelarde durum 

Az!z, Niko, Mibael, SUJ 
Osman ve cUğer dört kir;i. 
reisinin genç blr enneni ole 
tesblt cd lm ştir. Zabıta, a 
beri mıuılfa.lura plya.sasmı 
yeniz fiyat yUkselme!erlne 
J.:ınn aza ·mn.sınn seb!blyet 
bu cUrctkar k:ıçıı.kçıyı pek : 
ynknfayacaktır. 

Şebeltey'! mensup kirrıselt 
ıfütleri ma•Cımata nazaran 
her gUn b~ta başka mağ 
girerek 50 lirnlık mal sn.tın 
tadır •• Böylc1ıkle, ficl>eke h 
t.er gUn 500 liraya ya.kın n 
lan-rrnkt dT. B1ınlar muay 
rc-d" bl ikt ril.melrte ve ge 
mobi"le le meçhul depova ı 
mekteilr. Bu dcoo:la. 100 l: 
llk saki nm-ş manif ... tul"a 
bulundt:ğu tahmin edllmekl 

(11aştarafı l incf sah. 
Lnsıuı v ıı aıau:c.ıneca agu z:ı.y 
raınıvtır. 

Rosto! kesiminde Sovytt 
dU~manı tııl<lbtı aevam etn 

ı Ukklmında 12 Alman t 

tahrip edilmt§tir. • Sovyet t 
kayıptır. 2 Ukk!.nunclıı Mosko 
rmdn 13 Alman tayyue.t tahı 
ml§tlr. 

M ~sko\-a eepbeslni!e 
Jloskouu, 3 ( A.ıl.J - 1 

radyosuna göre Prnvda 
ınuhnbirl şöyle yazıyor: 

~toskO\'Q)'8 giden lıclll bıı 
tün lsllkameller uıunlu{lun< 
lnıııın külllyclll miklardıı 

kuv\'etlcri gitgide daha faı 

ret s1istcrmcAe başlamışlar 
Jolsk \'e Mıı:oyorosla\•cç istl 
!erinde bir t:ıarruza gcçm 
Du kesimde, piyade yordm 
m:ınl:ırın büyük hucum nral 
dan mürekkep kollar, lleri s 
tür. 

Moskova radyosu diyor 1 
?ılosko\'a ırmaSı yonınd:ıl 

bir kesimde il•i düşman tün 
\"elli bir hücum ornbı:sı kol 
ralıcr, ı:ı:ırruza iştirak cim 
Akşam:ı doğru düşman, bi 
üzcrmclc:'d bir knsab:ıyı işgı 
\'affnk olmuştur. 

Mojııisk istıkıımelindc, 
hilcunı arııb:ılorı, (!{) kn 
kudıır hcıtlar.rııız:ı slnncf;e 
ruk olmuşlarsa dı:ı kılal.J 
kosııb:ıyı geri alınışl:ırdır, 

mıındanberi \'Oziyel fen:ıluşı 
Pr:ıvdanın muhabiri diyo 
Cenup cephesinde Sovye 

rı, pıınığe yaknlnnon duşm~ 
be dernm etmcklcılirler. 

Hcn{iz noksan malfııuat:ı 
Hostof ci\"armdn cerc)nn c. 
lı:ırebclcrde, Alm:ın!ar 21.0( 
rııı ve yornlı \•cnnlşlcrdir. 

Kuibiıhev, 3 ( A.A.) -
kuvvctlerının Mariopol Llil 
de Tn~ımrof:'dıın cokildikl 
ıııcn bildirilmektedir. 
Dü~mıın ltuvvcllcrl fiç 1:1 

fında altmış ldlomt:tr.! gerlt 
lcrdir. 

Sovyct kıt:ıatı T:ıg:ınrog'd: 
ldlomclrc mcsorcdc bulunın Bulgar 

t • (Ba-1tarafı 1 inci sahifede) 

renler• Libya cephesinde: Stalin 1 • k I Libya cephesı, harekatın baş. 
eaektrı e langıcında tahmin edilmiyen bır 

hı:ı.l almıştır. Almnnlnr, 9 bin er 
Sikorskiyi ka.bl.11 • 

Bir Norveç ve: puru 
batırıldı 

Evvelki nkşam Te~mdaki 
!fajıx:t"ı'.t l~kill lo~mdn bir ya
ra.lanın vıı.!uısı olmuş, AU ar.lmda 
bir gnreon, tend ~ine pat.ronwıu ei-

l·ş~.eye ~eq.4" ve lic: general esir ettiklerini bi!· 
Am •k R - ' ' diriy~rlar. erı anın usyaya Bu rakn.mlardan ziyade mü • 

Lonılra, S (A.A.) - F 
Ba.'.ivcklli ve ba.,komutnnı f 
Siltors!tinin bugün öğl:<len 
l\:tcmlinde Stnlln tnrn.fındnr 
edildiği oğ"rcnilml~tlr, 

aere. ş (t...A.J - Stevruı~e"den ts. 
kô.yet edcr=ilc kilfürler en.vuran Ha· 

~re telgrn! o.j:ı.nsma bll:11rlllyor: 1i1 admtbkl gnraon nıke.da.,ını vur-
''YlndaCJord, 1Bmlndekl Norvec muı::-tur. Ali, llalili göıUndcn. göğ. 

YO.p~ru gc;a:ı cumırteııi gO:ıO Stcvan vlınden va sağ kolunda.n ağır au. 
gerin ııtmıı\indc bir tnyy:ı.:-cd:m atılıı.n rc~te yıırnl::ı.mt;Jt ""· 
bir bomb:ı ııe bntırılmı;ıtır. Gernlde 1 Ytıralı baygın lıir halde Beyoğlu 
'bulunan 6G kl,.<dden ylnnl 1klsl k'\rt.a • hastane-sine. kaldırılmış, .suçlu ya· 
nlını;ıtır. . ı kaln.r.ırustır, 

ısrııNnuı. rwusAStNtN l Bir A._l_m_n_.n,__t_a_Y_l_'a-r~d 
s.12.su r:Jr.rırı.,rnı tngil~er-eye indi 

I.onclra 1 Sterlin 5.22 
Ncvyork ıoo Dol:ır 132.20 
:1.J.ıdrid ıorı Pczc::ı 12 . .3~ 
Stokholm 100 ls\·c~ kr. :!O.i5 

EStl.-1/\I ve TAlll'/l.AT 

flmımi)•ell % 5 !>33 20 05 ! Mcrke-.: nnnkası 134.-

• Londra, S (A.A.) - Fenn" rllyet 
şartlan neticesinde Bristol J:nnali
nı Man;; deni~i o".lnın bir A!m~n 
tayynrcei.::i. b 'r !n{:'lliz lınva mey. 
dnnır.n inmi"'•iı'. T3yynre yere in· 
diBi ırciu ln-.ıu~ ztrht· arabaları 
tnro!m.=:cn takip \'C tnyynrccl cs!r 
celi l.qıl,..1:.tr. 

yardımı Derlinden dönen nazırlar him olan yön. İngiliz hl!cumln • 
\'ıışingt.on, S (A.A.) - Pnrl5.- krala ve Meclise izahat nmn b:r du~unluk geçirmesi • 

nıcnto tahsisat cncUmeni, milli mU- dir. Seyd . '1.eza.k hfılfı.. Alınanla· 
dufaımın ziyDıdoleŞtiıllmes ne ve verdiler rın elinde bulunduktan b~:ıa 
lng~terc ile fü:sy:ı iç;L'l tıı.ııı:: ve to;l Sotya, s (A.A.) _ Krat Borts dün Alman kuvvetleri .komutam ge • 

Denizaltı sınıfı lıal 
da kanun layiha imaline tahsis edilecek 8 milyar iıı nazırı vaııııerı kabul etm1,ur. nern.1 Romel.. ~~ilizler t~. mu • 

yeni krcıliyi tasvip etıni~Ur. B·~ Dığcr clhette;ı nazırlar meclisi dlln 1 vaffak olac~K.arı sıradn. ıkı zırh Anlm.ra, 3 (\'nlııt mulıabh 
s::ın miktar 1940 mayısındanıb~ı topl:ınArak rop:ı!un Berlln:lc tkıımetı 1 lı kuvvc~ını blrl~rere~. harb!n - Deniz:ıltı sıntfı rnensu· 
milli müdafoa ~in k::,b:.ıl edilen 1 esnasında Alma:ı n e::nebl dov:ct a.. 1 v~çhea!~ı. tamnmıvle degıştlrmış verilecelt zar.llar ve tazminle 
kre:lll7~ yek~unu. 68 mily~ do- damtarıyle ya!)tığt görDımetcr hak • tır. lninlızle,i, burada.ki ka~ı~la· kmd:ı.ilı kcı:unım bazı madde 
Uıra lo~g C~Eı:itedir. l;:mda verdlgı lz:ı?ı:ıtı dlnlemı.Qllr. rmın ~0~ o.~ır olduğunu ıtıraf dı:f;i;ıUrllıuCEınc rn·r kanun 
• K!·e:l ler ez::ilmle bnrbiyc neza· ctmektcoırler. aıu:.ııdar er: .. U:nc.-ılcı'Clen g 
reli v~ ö:lünç verme \"<: ki-ralıı.ına ?dectiıl bundan ba~ka Bertlnde Al • Almanlar. dü.,cmanı, zırhlı kuv mcc:i.3 rı. ~. ~ .:: lmnımı 
pro;ramuun tntblıkl içl.:l G mllynı ma:ı lktis:ı.t n~z:ı.r .. tlnln mU:ne:ulllert vetlerle ıki ı:tün vU~U~~ ~r ... i ----o---
GS7.3G!l,OOO. d<'n1z kuvvetleri ic.::ı ve Alman S5ruıylclle:-iyle Berllndc mti ra bulup ka~ılaşabıldıklerını bil İGver Sefirimiz gİ 
de 1,129,870,000 dolnn !htivn et - hlm mUzakere!ıırde bulunan ticaret dirme~(tedirler. Y • 

mckte:Ur. Bunun 450 milypn dola- no.zırı Z:ı.ıaroru d:ı dlııleml tır. Bu böl"edel:i harb. Alman E'lrne S (Vn'ttt r:m•ıebır 
n 2.00:> d~niz tayyo.resi ino;nsma Aynı top'nntı emınsında Vııstleffn kuvvetlerine vardım edilir ve - Bu ır-b:ıh _ş~~rf'!lı=: gl'l• 
ve ı20 milyon c1olnn da tııkribeCl Bulgar d"mlryoUıırının ele'ttrllue,t~ zırhlı kuvvetlare de benzin bu • 

1 
veı: .e'ç'n"'l" ~~ah Alts"t, .• lS 

100 tlt-arot gemisinin s.li.ı.lllaudınJ. rUm~:ıı p'Anı:m ho1.tkınt111 ve,.d rtı tzıı- lunur a <laha ço~c uzayacağa ı n:eğ1nı ş hr mh_,e ye~t<ten 
mns.ıw. s:ı.r.l'cdilcccktır. • lı.ltın da d~cn!Jlğl zann<ıdllq:ıckt.cdlr. benzemektedir, nıeııı!e~t.lmi..Aen .aynlrnl§tlt 
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Bu sabah Üniversitede 
~ f Talebe SPOR - -... - --Erkek mellteplerı 

vnıeıb~! 

toplantı var 1 
Yeni kurulan talebe bir!iği ı 

hakkında Üniversite tnlebesiyle ı 
ı:örüşmek ve Maarif Vekilinin 

5 

e ıacera 0Di8lil 

ul Kadın 
1 mlsabakaları mektubunu okumak üz.ere bu· 
r.C Erkek okulla.n spor l:urtları a~ l gün Üniversitede bir toplantı ya 1 Hakleden : Mu 2 a ff er Acar 

la \'emenın birdenbire ortadan dılışta olduğuna etiphc yoktu. rumt'\a yapılan voleybol maıçlcı.n· ı pılacaktı~. ,. . . , 
si. ılbolması banJfyöde oturanlan üstelik, cinayet gecesi de vazv. na diin Beyoğlu halkcv; :m.lonuııd' T.:>ı>~.r,.nı..ı saat ,12 de t.;nıveı·sı· 17 
~~ ~t& l{orkutm\lfbl. Adam. top. cunllll evmde olduğu tesbit edil devam edJlmiP.tir 1 te holundc ola.caıcltr. Toplantıya K "d rd k ·· ·· d :ı..._. 

:"il: aru :ını ı bul rd )IU .. a.bo.k3U:ra ~e:fat eden M:a_rlC 1 rc1'tör reis1ik edecektir. • b.on . .°t ka ap~m onun c "':-"5 velfı d~rin bir sükilta şahit olur 
[JJH eır •\•am yap ~cç. ~rdu. m ş _unuyo il. .... . . • • ~ u ır su apı go~ ç.:ırµıyorou. \-e' odanın içinde kim;en"n bı,ı.. 
, s ~ a.kp.m Parise gıtmı§tı. Sôn Mahkemeleri yapıldı. Madam mlldurU Tevfik Kutun hatı,aBmn y l • • l .!\fordivenl< r salla.ım·br. Clfi<ır•r. ı d - dan '

1 

~ı ~ lllb.e aônmek adeti olduğu hal· Ve:zıen ile dö Plan bUtün kuvvet ten eonıa b&ŞI~ ve. rı.:.cğ_ıd~; c !erul51 (azan en. da.n t e k tük gitrültillcr ·~c u~~nu ~:11~:~4!inc1e 
• , 1, ır't.Urlü evine avdet etmemiı, lcr~yle masum o~dukl:ırı~ıı h~ykı· l Hrm?~e=- ~tr dskika !!Ukut ed1ldik. gorc alıı:ıaea_k • her tara!tan ~ yc.mPk ı~o- "' 
e ~rtesi gün de kendisinden bir ~yord":la.r. ~akın eldekı delıllcr 1 teker:> nttıcelcr a.l."!m.·ştır: Ankaradan \"erıleu bı~ ha.bere lnıJan J :-::.!~J kcı.C.ıı· geity.:ırciu. · ~~~r.r~1°~i ~n;1~:a,L~:~~ 0f': 
, ~ alıiıak mflirlkOh olamadı. cın.a~tı \'a.zlll surette is~ata ka· 1stik18.l Yüce ülküye 1~10, gfü~. Mlkume.t yel ve.r-g?sinl va· Oçlir.c'J• kata zelciiği r..aman du~u meydana koydu ve az 

,e lığ \1aziyet ki~ khnlı, po fi ıe1. Zaten Venıenin öldliğil 15-0, 'T:ıksfm P(' .... ..e;-n.iyale 15--13 ; 1 tamıaşm kıu:1nç nl~betine göre Jerald t.ir kapı :ı~~ kuc;nk bir zı 
p ~ rn~rkeziru haberdar etmek ~uhakk.~tı. Yoksa ü~ a:vU<;nbe 1:5·12: fotn.nbul ıf;esi t-.ölgc P.aııat ı· nlm~ğı daha muv~frk bulnıu.ş ':c petral iamb:.ı.sı 'yaktı \"e UZ\Ul ~~al:rıJ~ k::;~~~~du.~ 

tvd burtyetfnde kalmıştı~ Kocası n. kendisınden behem~hal hır ha okuluna 11-15, 15-3, Galatıısa.""ay bu }ıususta yeni bır kar.un pro.ıe bir ıevahatten sonra nihayet ra1'i birisile konuşuyor, fakat 
t ~ 3n çıkarken n*li idi; cebin ber almak mürnkUn olacaktı . YJıb:ı.t~;ı..-ı. 15-5, 15-tO galip gel· Fl hazırlP.nmıştır. Lfi.)ihı:ı. yakm· memleketinin limanma gelen bir bu konuştuJ1-u ki.nuenin e:ooi dı. 

tık e gayet az p~ vardı. Adam <;a;ıilerin avt;fatlan •. ~ıüşteri • m!ştir. J da Mecl~ verilecektir. • yo!cunıı., duyduğu ka!b rahnt_ şarıya kadar gelmiyordu. 
ııa bir tuzağa mı düşnıüştU?. ıe:ını kurtarabmnek ı~ın pek } Çalışmayan taksılere lıimı duydu. 

~olişin ve bu gi,bioişlcrdo (}alış u~aştılar •. F~kat, bUtün emek· Pa7.ar günü yapılac!4k benzin yok Bu. 8;<larnın. burada bu fakiı· Jera!d bazan sual soruyor: 
ft J><>..k cok eeven amatörlerin len boşa. gı~ti. . . kupa mc.çları Ankaradan bildirildiğine göre. oda ı~ınde hnyatm kendb;ine baza.o da cevap vcriyor<lu ve 

1ahrm9 oldukları ru-~ştnınalar • Ma?am \ erne,n yır~11 seı~ev~; tı.t. Futhoı aja.:ılıCttıdım: J çalışmayan taksilerin b~mzin his giysncJi'e mec~ur • e ttif{i kis\"e. bazo.n da bu konuşma. oldukça 
,~ bır netice alinak mümkün H~kkal~~r!lan de mUehbet kil· Fen~rb:ıht.e .. tadı: , 

1

.-..:ir.i di_ğt'!ılerinc yiiksek fiyat- den kurtuldu!n! h:ssolum.~yord •1. ~![i~~e~;..,.~;~~.i ~~ntm~~~ 
~ n .. r. Beyhude yere ''a.zoctı • rcge m • oı.d~lar. Saat O Silleymr.n.iye - Galata ta ııattıkları görU',;nUş. piyc.sada Bu ~d.ıım bw·~da bu ~al~ır d~- ~J ~rmfotobtıllan oıı-ya buraya ri nam ""' w halc~m Sa.dik, Nurctinln, HayrJ, ~11şmayan ara.batara b~nzin ve- ko" ıçınrle derm ve gızli bakı. da.~ ııevgi ve rşefkat nişanooi 
Jaii tldı. Gaz.eteler<le bulunmaz _P .. ye ı altmda k.raladıgı Saat 11 Kurtaluş _ Vefa ha.kem rllmenıe3i .i ,,.!n t~db:r almnıı9tıı·. kate• vanyordu. va r. 

1 M~ö VernenJn koca sakal kucük odada kısa boylu ~ir a· Muza.f:fer, Sait, Zeki.. Saa.t 13 tat. . Bu fakir c,ıerçe\'e i~inde zen. dah çabuk geı 
,r ta ~mim birinci sahifelerine d~ ıabakla~n kenarına bır nE". spor ~- Topkapı t.akem Halit Ga. ~mmö ıii Halkevinde R}n Frar.ş Jernld. eski fakir di; Sa~a ~in ederim ki~t 

'1 ~ular. vı 
1 
~ or:ı81'0 ar yapmakla rr.eş öp, Raşen, Sabahattin. Saat ıs k . t ·ı PrallS'Jı•a Jerald oluyordu.. ha evvel gelebilmeme imkAn ve 

~)le olmasına rağmen cfkan ~ du. . Altmtuğ _ Taksim hakem &mı, ~n.seı ve. emsı Fra.nz Jerald \·eva Fransuva ihtimal yoktu. Uç sene. l!.vet. 
~nıiyedelrl bf.yecan az.almış Bu adam. Vernendı; yalnız, sa E"azıl Billent. ~U Ilalkw.rzdcn: ~· Jerat'd alı§km bir hareketle par bu muhakkak ki QOk uzun g(i... 
-lr _l~i~ \:o bir ta!mn dedlkod~ • c:ı ~a!~alı rnatr\ış olduğu !~in pek ' Evıriu"Z!!ı bu hafta vereccgı dösUsUnü koridorda bir knpmın ren bir ga•>ul:et •.• Fakat sen 
~ .1~ıtıld1. Vemeniiı ailesiyle ıyi tan;nmrvordu.. . Mükafatlı Liaiklet k?:nıer _,temsil v~ konferanslarcl arkasına. astı ve doğruca bir er biliyonrun. Sen herkesten evvel 
~ır.:ncd!ği mqvzuubnhs edil • '\ ern~~· sakın ve fena bır ha· k .nıt program nş~ıya c;ıknrılm!'i" dava glnp ve arbısmdan ltapıyr sen benim hayatımın nasıl bir 
~·Sözde karı koca darui suret· vat ı;teı:•rıyordu. Vazocu. karı~ • ~ o~usu trr. Giriş kartlarının büromuz • kappak mecburiyetini hiıc: fırtına oldu;'hınu biliyorsun. Bu 
\• ~avga edi;\'Oıfarmış. Mada.'11 nm dö Plan'la sevi~ti;:-inl bilivor • Sanyer halke\incJen: dan 'alınması l'ica olunur sebiiedi · .... . h ~,!:ıen bir~ hıı:fül me5repti.Bu du: ve buna ~~k sıkılmıfi41.1. t~i~ 1 - 7. 12. 1941 pazar giini1 ~· 4 • 12 • 1941 per§elllbe• gUnil Bu zi}'aretçiyi \"evahut bu ~a. ~~l<ta~~r~e~~i~~ıi~1ia~ 
~en başka bir erkekle alfika.. bu a-.::mm tcsırıv!c böyle !lcvtam n.t 12 de başlamak üzere 42 kllo srı.nt (20) de~ rln kiracn-'I takip eden bir kim· de affedenıin... Lüzmnlu olan 
~ Oldu(hı söyleniyordu Hak • bir pl5.n hazırlamışt.. Vernen metrelik bit blsi!det te§Vllc Iro;,usu 1 - Halkevi P<>Stası. se olup da bu yan ar.ık kapı kimaeler vardı. 

1{ <lö P~iın isminde bir 0adamm ikisini de evde b:ısıp ôldUrebilir· rnrt'p edilmiş~. • • . ::? - Kcrucrans (Makyavel ve nm önünde duritıu~ olsııydı ev: (Del."01lıt "",.' 
~ daim.i Eurette eve S(irip çıktı· dl. Uı.kin. onlara daha ivi bir ~.. 2 - Ko3u BUyilkdere ~ışli n- Main·avelcllik) Tank Zafer Tu· -----------------------

; a~·ız.larda dolaşryordu. kihet J1a:rır!a'!1r~~1: on lan vnvaş ra8 nda olRcak, çrloş Hacı. an ba.- nıı,·a ta/.ından. l b 
' . ~11\dıım Vernenle dostu bir er • yavM ve fecı b•r halde öldürme :ı;ırm.dan, d&nüt lstin~ıc ~oluyla sa- 3 -•.i'ent~H (Cez:ı kanunu) atan al Dördüncü icra M.-murlaiunclan: 
f_ ~k VIU'.ocuru öldürdil'derine fe kar:ır vermiFU. bili ta.k"ıbeu yaptluakbr. Ev;·~~ temsil şubt.81 ta:-nfmd~. 
·{.!' ~r tnüdd~wnumillğ-o gizli bir • Vernen. her şevi vaktinde he- 3 - Dereee atanlara Madalya ~ • 12 - 19~1 cuma günU seat 
1 ~ ~ yapılmıştı. MücldeJumu .. uplamıcıtı . Gecelevin evirıh ci • ~2 muhtellf ncdiycler veri~ek- (20) de: 
,, 1k evvela bu ihbara hlc de rnrmda e,-özilkmesi. eve mrnıek tir. . • l - Halkevi postası. 

• mi:rct vemıemişU. Lakin, üzere o!du~nu anlatmak iı:;in 4 - Müsa.bakaya ~ştırak ede- 2 - Konferans (:bfüll Birlik) 
'tnmedik bir schndet veziye· va'Jılmr~ ~vlerdendi. Tabii bnh· "1cceklerl.n spor §Ubemı:ı:e mUIClfl· K n! mel:>usu Ethem lzzet Belli· 

~ ği.5mesine kıfayet etti çeve kü'leri. dü~eleri ve kemik atları. co tarafındsn. 
~adam verncn kocÜmrn teri gene o f!önımU~til. Ve uiha· 5 - Köpı"ild~n 9,45 d~ kalkan 3 - Temsil (Ceza kanunu) 

\tisten dönmediğini J d • ·et S8.('1annı bıvı~larmı keserek vnpurlA mfis:ıba.kayn yetlşılcbillr. Evinıiz temsil şubesi tarafından. 
rı' l editordu Halbuki, ban] :,:ö • bu koskocaman PnrlstP kendini 6 • 12 • 19U cumartesi g{lnil 
• • OtUtıl.D bi; zat. Mösyö Verne- t.iz1e.!1le-?e ~nl!•frvordu. Mabke • S'lorcnlar C:Jin gİUifer sant (20> de: . 
(t' • e\'ine ı>:?k yakın gördüt;.rünli me:ıın neticesınl ~zc:telerde okıı Misafir 1ng!~z tnk-mı ite cumar l - Halkevı 'P(."'"tnsı. 
· ~a etmekte tiii. vunca tY'..k ook s~:.,di Dlk""~,,. tcııJ ve puar gtlnlf:rl birer maç ya. 2 - Konforans CDUnva havn· 
t!P \\.'atocunun e\·ine girdiğini is • lannı kur.:ıunla cı1dü.1mfü:ı o1say • pacak olan Galat.Maray ve Fener· cılığt kamısında Tür~ lıavacılı • 
,e~ t. exie!>ilecek bir delil• mevcut d? rtı kadar sev1nmıveCPlrtl. habçt'U futbolctlltt dllrl akşam An· ğınm krym~tn Emekh Ha.va yü~ 
~ ~idi. Fakat cinayet ihtimali ı-ı:albuk.i, m!lhkemede bir dl">!~ karava. harebt &t.mi~lerd.lr. brıcı•sı Arif Ahml\a.1 ta.rafından. 

~ \'ıı.ş yavaş ve vücut bulmaktay ~tırlınlT'("SI. ikı cnm kurtannaı;:a 7 - 12 • 1941 pazar günü saat 
· 'l'a.bkikatıı. ba.§]andı. k:ifl eeleoekti. Yeni Eset'le,.: (15) de: • 

e ~l'ılhkikata. memur edilen zat. • . 0 t T f"h E Evim;zin aylık kon .. en: Set 
~ ~İbi işlerdatl pe~ bilvük blr _2evıren. rea ev ı nson Y Y kl Ce..,,iı Türltarman ta.rafından ida 
:"~k d • ..ı .r. • • .dd" t1 "a 1 anan apra ar cdilecelttir 

1 
u, ... uJ.ru ıc:ın, cı 1ye ve ' -, &ki sa:ıetcei arkado~lnrınm:dan re • 

~~ordu. yernc~in o!urdu~'l.l €·. j ~ugunkü rad~ , .e eıbedh·at boco!tırı:nızdan Bay ___________ _ 

• ~ hahı;esınd~ oı ayı burayı lr~ l\iedim Of dağı, :rukordnki isim ol 1 1 
\ Laeraşkl tı~~kllar .Ybni'lihrken, hır. 7 83 MllZ.lk: Ha.fl! pro ... J'a.ın 7 45 tında yenJ bir şiir kitabı neşretti. N•aaaıan maıar 

IJ em'-7Y' erı " manzara · ., · · Mf e ~arş İ., tıl • Ajans. Ş.00 Ho.fU progro.ının cevıımı 1 Eo;er, !11uhıellf lmımlara a:nılmış. _,.,.. _________ _ 
~· 1 aş ar. s.ı:ı Evin eaaU, 8.30 MUzik progm hr. Bırlncl kısım ınanıum bir rıl· 

. Qenin bır kö.~?de.n. ame· mınm son kımn1, 12.SS Saz eecrlcrt. I yestlr.° Ye lçllmal bir durumumuı Beşli E\.lendlnne Mcımırlu~· 
" ın:;ın kemikJed ılc bır, ~ac: 12.t5 Ajana, ıs.oo Şarkı ve tU ;kUler. ince, oriJinaJ me\"ıulıırla teşrih ,.e c:a. •• lşan1Antn3lar : 

ı ıd dUgme c;tkardrla.r. Tah .:ıka 13.30 Karıgık procrıım, 18.03 Hicaz, tııhlU edilmiftlr. Eski lstıınbulu ı~tk~ i!.kclc camU No. !?7 de 
~i Ura ~:O adamın ~.ını:yetı sa ,ehnaZ ve ınutıayycr makarcııarmdan söyleyen parçalar cidden nt"fütlr. m•mur Haııan Meriç ne Şevk1yo Aya. 
~i~e d.usrıı:cleri_n Mos~o Ver • vıt.rkıl:ı.r, 19.00 Konuşma <Oerueııw:ı Şair, bu şiirinde ke:ime1erc renk ve Dcaiktaş Basanpa§A deresi No. 21 de 
~ elbısesıne aıt oldugıı ~y· taatl>, 19.15 .MUZtk: Fum pıı.rçaıan, ses vermiştir. Porlrc'e1', ince bir subay Kerim Uıılu ile Şive A.nla:oğlu, 
~ İ<:i ~ıkb, :1'-rtr~. ?dale~ adamla 

19
.
80 

Ajanıı, 19.-65 .Halkevtert folklor hicvin znrlf bir mlınhrn nens nü. Beşlkt~. Yenimahalle, Kuyu 110ka'k 
~t n cl~a~et bu'l.i)lk bır v~a • aaau - Ankara ı:ecest, tdare eden: munelennd~ndlr S:ırkılar, hihün No. 59 d& K&Up Ratllm uora Ue Nec. 
'Jı atzedıyordu. Vnzocuyu öldU · " · 1 d . 1 mlye tıkmen. BeşUtıa., TUzb&ba No. ~ ,.,..A.. v ·ı d t id" Ahmet Adnan saum. 20.16 Radyo Ye kahkaha çerçevesi iÇ n e )azı. 
~v~jwadm eömlde~_.1~,,too u ı. gazetesi, 20.4S MUZlk: Fasıl beyett. mış içli, :.akrak parç~lnrdondır. Ve 7 lde makı.nlıl Nejat llc TUrkAn Do-
. \il 1 da -a~ı d wuW\ ein ~ntra :.:ı.oo zıraat taltviın1, 21.10 Fasıl ııc. bir kısmı7 Tflrk musikisinin 5eyyal cam, Be§lkt..a.f KıltçaU M. ReıİWbe1 

'·ucllu u,nu ekv c vafzo mııtcı JD Ye lıhcnktar nıı!tmelerfyte bcsteletl· s. No. 41 do ntmao Ali Kan Ue ~ 
... ~ anı an t~ rnna a mış yeti p~ogramuıuı devamı. 21.BO Ko . vcret Hanoğlu, &:lkt.8§ ını.mvay 
• -:QJ. RUU~ beraber bir ka,. ke • nuşma (Şiir saati), 2us Radyo eeıı· mı, nefıselerdlr. . Cad. ~o. 87 de §O!ör 1ııssıı ·rut Uc ı~ • 
~ de balıQeye g5m:nftetUler ı. font orke.strası, 22.SO Aj&nB, 22.4S Edebi est-r, ôılG Yt nıhlu şıirc su· rtme Sanbay, Be .. tktu, Abba.Sağs No. 

'ı/ ?-.tndn.m Vernen ile Halı!tklk Da.ili mn~ samış kuilerl!'1lıe bu güıc! klln~ı l50 de Mühendis" ~t Akıunca ile 
1() l>(an tevkif edildi. okumalannı tavsh·e ederiı. Her ki. Fc_. .. ft Bay, Be§ik ..... çıragan CnıiJe· 

tıpçıdıı bu'unur. ·- ....,, 
~ • o. o -r• ---------------.\ 81 Elma ookak No. 4 te u11ta CAml 

~ lkısı de masum olduklannt ile ::E ?erıembel Cuma 1 ' Şıı.n ile Edibe 1ker, BeD~· Akaret 
'llruyorla.rdı. Birbirlerini c:ıl • - Al ı. k .. nurı'5 •. k!\nun ı K A V1 PLAK lor M. Şlrln Sokak, No. ;hı dGeU'~c. 
}astna sevdiklerini itiraf et • > ;' u mur Halit Kantopu ile Meli a "ilen. 

1 "t !l <;ekinmiyorlnrdı. Ukin, ~ - ! 3uu.ı pılt\ILa ı;ayılı otobll!!ilmiln ;J3c~kt.nş, Köyt~l şeref aokak No. 8 de 
~ ~ 11 cinayeti i 

0 
ı em ek, c:ı lllknde: H 1 Zılkadc: 'illin karneııtnl zayi ettim. 'frni t· eı:ıktrlkÇi Klmm suvav Ue Neriman 

~7110 bir ~yi zihinlerinden bile - Ka!'ıımı :.i 1' nı;ım : .: • atneaftımdan eskisinin hükmü Altın, Beşikt.11§ KAvıtar aokak No. so 
1;;

1 
rrnMikterinf bQtün varlıkla. Yoktur. Kıırne No.sı: 23678. da subay Hilmi t)nveron ;e Talibe 
e ısrar ve iddia ediyorlardı. Adru: Clbali Fener Caddeıilr Ozca.n, ~iktaı. Çııtnk eokak No. 86 

.t'~\dalet adamlan fuJıklann iddl de 229 numaralt eode M.-hmd da. Hamamcı :uut Bibi Uo Muaz:!lez 
'(~nı na.zan itibare almadı. llforayık. (3 073) Tekln, Be~ıkt!L§ : Iuradlyc .lab&D .,. 
~!'tllt · k t' t k betmi t" • fi• kak No, 2 de memur Şerif Km Ue 
~' 1 a ıye es Ş :ı. Tra!ızon Liman llnfreslrıden \"C Yekta Ara8, Be,tkt.q Çar~ lçS No. 2 
~ enlerin komşularının hfz -tıl~leri şehadette t.ulunarak. a· IUJH:.dc t:ısdlk cttlrdl~lm a!lokerlik de ttıccar Cehdi l{?:;ar llc N'eclA ı.t1ı· 
,ı,._ e <bUyük blr gecimsi:ı:liP-in leıkaremi zayi ettim. Yenisini ala soy Bqllttıı~, Beyban GOknk No. 74 
~""CUt olduğunu söyledi. Ve etıAımrtan eskisinin hükmü yoktur. te uma liikmct Sava., De Rcr.Zam Ta. 
~ ~\iizden evde müteır.adi suret Ha!köu: Kalaucı Bahce Sakı:lı nalı. Be:;ikt.a§, At~ı;t · ok&k No. 31 d-

e ~\;avgalann eksik o!ma.dığım Bostan ıolmk 6 numarada 1·e,tl eorer Bllll tçn ile otırdane He~n. 
~ e etti onullarından 315 dob11mlu Bilcil ~kla§ Derelçl No. ~ de memur 

lfatl.!_ 0kadmın kavc-a esnasın· Beraet eden öğretmen of1lu Ahmtl Akafın. (38080) Haaan ~yuı :ıe N!.met Balaban. or-
'adamın izzeti nefsini rencide Sabahat A!tan isminde bir kı· tato,. Dc:eboyu No. -60 ta tnccar l!O 
~~bU~k k~limeler 15arfetti~ni zın kendisini sinemaya götUre • BELEDiYESi leYD13Jl A..ge. ne Binıen Dunıtan. 

P' 'lı~~ kutağryle fşittiıfinl sôyt~ • rek tecavUz etmek istedim vo - ŞEHiR 
bten de r,eri katmamıştı. Cıe. tund~I şikfiyeti Uz.erine lı:ıterı d TIY ATROSU 

~~-ulr sriln kavga ederlerken. a · çektirilip mahkemeve verilen ağ 
ı• ~tn ölümUnü arzu etti;;in~. retmen Sadi GUnevin bir mfJddet n;Pr:BAŞI 

Jıun Veren acıkr.tı söylemhıtı. tenberl Altıncı aslke ceza mah· olJL\M tu~0" 
. altk!k dö Plan'a J?elince. ma k~esinde devam eden n·ıı•hıık~ 

r• •iti • bir Gok mtıohem iı;ler1e ~nlu mesl neticelenmiş, Sedi Gilnev 
tıı ~Sab!kası da vardı . Dö P~an' ., .. ~kında beract kararı \•erilmiş 
~şl..!_ bilecek bir vara·_t_ir_. _________ _ 

;r 
Ucuz, lezzetli mutfak 

SOGUK TATLILAR 
1'.}1 ~ İncirle kanf!Tk üıüm ho • 
ı~ kt>ıııiriHrken i~ine iki üc ka· 

' .. • •ad:ır suda czi'mis nil'lasta 
·iıta~. knnr,;tırmatJ, koyula(lm. 

1a1rıb kaseltre tak.sim ede. 

rek eolhıtmalı. - - . -
Nt,asta vcr;ne un da kl'l"u'a

bl11l': o zaman UatUne darçın ek· 
melf. 

Birinci ıınıl 
mütehl\ssH doktor 

NURi BELLER 
ı...:tli w ıuır HAST.\l.l'IU.At< 

~nıum1 Oııddl'(loÖ No. '1 
'l\J&7ellf' .a:ıtlfnı 111 .. • IUllanı 

Xo, °939/2030 
!•tnamına 2GOOO Ura kıymet toltdlr olunan 12/1 hissesinin paraya 

çcvrılmcsinc karar ,·crl!en Ferlköy mahıı.J:eslnin hillen Baysugur S(f.(4• 

ğmdıı 101 taj Na.sunu h:n·i 7 katlı kUl)llr apartman olup meıkiır apart_ 
moaın :r:~ınin l>nlın:ı cepheden çift katlı cnmekAnb demir kapıdan giri· 
Ur. Zcmın kısımn ıtıenncr ve kısmen ~ini dö,elJ camekAnlı bir tıışhkla 
karşılıklı bir ,.e No.h daireler ve bodrum katına inen merdiven 
mevcuttur. 

1 No. d_nlrc bir koridoı-la 3 oda, bir bel~. J1ir ·mutfak, bir kilerden 
l~arctılr. lçı~dc ayda 15 lira kira ile Agop kiracıdır. 2 No.h daire de ı 
No.lı dair!lOJ!1 aynı. olup Civan kirııc1dır. ı ncl k:ıt ı sab.onhkla karşı· 
lıklı 3 ,.e 4 ?\o.lı daırcler mevcut olup 3 NoJı dairede bir koridordn bir 
cıunekA:ılı be~ oda, 1 mutfnk •ardır. Hi~darlardan Melibcı oturmnk_ 
t:ı.::hr. 

-1 No.h daire 3 No.h dairenin aynıdır. Ayda 16 lin:ı ile Mihran ki· 
raçıdır. 2 nci kal 1 ncl katın aynı olup 5 ve 6 No.lı daireler mevcuttur 

. 5 lıumarah dairede oyda 20 Um ile flallcc kiracıdır. 6 numaral~ 
d~ ıredo bısşedorlardan ( ) olunnnı.:tııdtr. ~ üncü tat 2 inci 
katın aynı olu]) 7 \ C 8 1'\o.tı daireler mncultur. 

~numaralı dairede hissedarlardan borçla Mehmet Tevfik '"e 7 
No.lı dnırcde a :;da 25 lira llo Ohaones kiracıdır. 4 Oncü kat 8 Oncü ı.a· 
tın aynı olup 9 Te 10 No.h daire~tt vardır. D No. da hissedar Akif, 10 
ntlınarnda Gülsütn oturmaktadır. f> inci kat, bu knt alçak t.avanh olup 
zemini çıni \"e dt~mir pnnnııklıkla korkuluklu 1 sahanlığa 3 kapı ile gl 
rillr. Kn~ılıklı birer koridorda 6 oda, ik.i bclıi, bir mutrnJc, 1 çamaşır
lık ' t arkada loş kapılı bir taractklan lb::ırettir. Bu kat boştur. Bodrum 
katı merdiven ortuında 1 ltnpıcı odası vardır. Meık6r kal iki kısımdan 
lbar~t. 1 kısımda iki oda, bir hel.A, 1 mutfak mevcuttur. Burada borc· 
htnun akrabası oturmaktıdu-. Di~er kısımda lsc lt.:I oda, 1 bcUl, ı mut.. 
ı. k ve çarun,ırlık mevcut olup kapıcı oıurmnkladır. Aynı katta odun ve 
lıüınürlilk ma~:tllcri vardır. Umumi e•safı soyri menkul kôrgir sahıın· 
lıklor cini ve merdivenler moıayık ve demir pamuıklıkh korkuluklu 
cephe odaları cumbalı ve katlana ön ve arka taraftan l:alkonlu zemin 
..-e bodrum ket p~nccrclcri içeride elekr~k, havagazı Ye ıerkos tesis:ıtı 
~ardır. Kı~men !Amire muhtaçtır • 

Hududu tapu kaydı sıhl &abası tamamı 247150 mtre iki olup ban· 
dnn l75/ 50 motre iki b ina, mütchııt.:I 1 bahçedir • 

ı - lşbu gııyrl mcakulün nrlırrna şartnamesi o.12.941 tarihinden 
ltibarco 93912030 numara ile l ı-tnnbul 4 ündl icra dılrcsfnin muayyen 
numarasında herlı:esln görebilmesi ıçin açıktır. Yanlı o:anıardan Cazla 
malümat ishyenlcr işbu şartnamc)·c \"O 3912030 numaralı dosyaslle me
murlyetlİniıe nıllracaııt clmelldır. 

2 - Artırmll)'a l~lirAk lcln )ukarda )azılı kıymetin )iiıde )'edi bo· 
cuğu nlslıetlndc pey ,.e milli bankanın teminat mcktubwıu tcvdl ede
cektir. (l 20 M. 

3 - Jpotck itıhibi nlaceklıl rla diğer alacaklılnf'ııı ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkuJ QıerindekJ baklorının busuıile falı ve mas.. 
raflara dair olan lddll\larmın işbu ıı&n tarihinden Hibaren 20 g{lo 
gün iclnde evrakı mfisbilelerlle lıir:ikle 'memuriyetlmb:c bildirmeleri 
lcabedcr. Aksi takdirde bat:ları tapu ılclll ile sabtl olmadılcç.a gatış. be· 
deJlnln paylıışılma5ındıın hariç bırakılırlar • 

4 - {iösterllcn günde aı1ırmtı)a iştlrtık edenler nl'lımıa şartnome· 
sini okumuş ve lüıum :u mnlCımau almış \"e bunlsn tumamcn kabul et. 
miş ad ve itibar olunur. 

5 - Ga)Tİ menkul 24.12.941 tarihinde Çarşamba günü saat 10 dan 1 

12 )"e (ondan onHdye) kndar l stnnbul dördilncll icra memurluAunda S 
defa bai;:mldıktıın sonra en c-0k artırana lhnlc edilir. Ancak artırma 
~eli !nuharıımen kıymetin yetmiş b~lnl butnı:ız veya salış isliyenln 
olacağına rüçhanı olan dl~cr nJacakJar bu:unup ta bedel bunlann bu 
p)Tlmenkol ile temin edlJmlş atacaklarının nıecmuund:ın raılaya çık 
maı en çok artır:ının taııhhOdü bliki kalmak üzere nrtırmn on ,ın 
tcmdil edilerek 3.1.942 Cumnrtesi final 10 dan 12 ye kadar lstantuJ 
Dördüncü icra memurlu~ odasında artınna bcde!i '8lış lsllyeneı aJa· 
~ına binaen rüçhanı olan di~er aıncnkt:mn bu ga)TI menkul ile te.. 
rnltf edlJmlş alncakların mecmuundıın faılııya çıkmak ü:ıere en çok ar
tırana lhıılc edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapılınaz ve 
satış bedii düşr. 

6 - Gn) rimeıokut kendi ine ihale olunen kimse derhal ~·a veri• 
len mühlet içinde parayı \"Cmlt'lr.Se ihale kar::ın (esholunarak kcndısln • 
den evvel en yüksek teklifte bu'uıınn kimse nrzclml~ olduau bedelle aı· 
mağ:ı razı olursa ona, olmaz ve~·o bulunm:ızsa tıenıcn •••• gün milddet· 
Je arlınnoya çıkanhp en çok artırano lhnlc edilir. 2 ihale ıırnsındaki 
Cıırk Te ıeçen günler için yüzde beşten hesap oJunorak, fıılı TC dlğu 
masranar aynca hOkmc hacet kalmaksızın memurlyelimizce alıcıdan 
tahsil ohıoor. Ofı.ıddc: 133). 

7 - Aııeı artırımı bedeli haricinde olarak tapu fera~ harcını 20 
senelik nkıf tavıı bedelini ve ibaleı karar pullannı vermde mecburdur. 

Müterakim vergiler, ten'"irat ve tanzifat, bclediye resminden mfi. 
teveUit beledi)·e rüsumu \"e nıülerakim vakıf icarcsi alıcı)"& alt olma)'ıp 
artırma bedel ! nıten tnhı;il olunur. hbu coyrl menkul yukarda gô!ltcrı· 
len tMihte htnnbul 4 neü tcra Memurluğu odosındıı işbu tıı.nda ptl"" ı 

• !. -rlJP..n srttrma ~nrtnamc$I dairesinde .rntılncaJh l111n cı!unur. 
cast90l tsso7~' 

1 
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NEVRALJi, KllUKUK VE SÜTUN AGRILARI iZi DERHAL KESER. 

icabında Günd~ 3 Kaşe Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla isteyiniz. 

kanun 9 1 cekilişinde .. ~· 

36. ~ a P r erilecek 
1"am b; el 3 lira, yarım bilet 1,5 iira 

45 yaşmd:ı olduğu halde yüzünde hiç 
bir ç~I, hiçbir buru~uğu yoktur. 

Açık, yumusak, ve bir genç kızınki ' 
gibi kusu:suz. ·bir cilt, ôdetı:i bir ha
ril:a dencbllfr F'alrnt bunun fenni 
bir izahı vardır 
İ~e. bu. Vjyo.na OnlvcrsJtcsl l'I'O• 

fcsörU Dr. StcJskal'ın Gayanı hayreı 
keşli olan "Bioccl., ın netıcc .. ldır 
"Eıoccı.. her yumuşak \'e kusursu~ 
<:ild için elzem olan gençleştincl 
kıymeW ve ı:ı;,:i Unsurdur Şimdi. 
pen'be renkteki Tokalon 1crcminde 
"I;ioceı.. bulunduğundan, siz uyur
ken ciltlınizl besler \'C gençleştirir. 
Her sabah kalktığınızda çlzgı vo 
buruşuk.lukl:ınn ka)"bolduğunu \'C 
blraz daha gcnçleştıi;inlzl göruı·su

nUz. 
Gün<ıuz.lcn ıçın do beyaz renktekJ 

(yağsİzl Tokalon ltrcminJ kullanınız. 
Bu c:;nyede clld1:ıiz1 tazeler, slynh 
noktnlardan kUrtnrır ve nçrk mcsıı

matmJ sıkla.,crtınr. On y~ daha genç 1 
görününüz \'e öyle de kalınız. Yuzü- .. 
nüzün zayınamış adalelFrlne niha
yet verin.iz. Bu çir.kin tenden b.-urtu
lunuz. Mektepli kız olduğunuz z:n
maııld taze, sıkı yıınaklnrı.oızı ve 
tatlı güzelliğinl%i iktlsnp edlnlz, en
din gıd:ısı olan bu iki muhtelit To
knlon k:reminln harikulade ncucc
lerinden !evknllıde mahZuz kala-
ca.kamız. Aksl takdirde pnrıınw 

1 
mmnnuniyetlc iade edeceğiz. 

TüRKiVi: 
iS BANKASlı 
Kücük Tasarruf 

Hesapları 
1912 lKRA.1\111.'E PLANI 
KEŞIDELER: 2 Şubnt, 4 

\lnyıs, 2 Al;"llstos, 2 hdo· 
cltc&rin tarihlerinde 

yapılır. 

lD-12 tKltıi31İVEL!mİ 
ı adet 2000 Llra1ık ı= 2000.- IJtfJ 
s .. 2ow • ... sooo.- ,, 
2 " 75o • - 1500.- .. 
s .. 500 • ... 1500.- ,, 
ıo 250 ., ""2500.- .. 
40 .. 100 .. = •OOO.- .. 
60 .. 50 .. = 2500.- .. 

200 .. 25 • - 5000.- " 200 .. 10 .. = 2000.-

PAHASIZ - Bu gazetenin lıer oku
yucn b:ıyanı, derununda (bcynz ''c 
pcnbc) rcni.;lcrdcki Tokaloıı krcm. I 
Jcri ile muhtelif renklerde 'fokolon 
pudrasının ııümunelerini lınvi lüks ,. .... , __ 
bir güzellik kutusunu nl:ıbilir. 

Amb:ılnj ve se\·k mnsr:ıfı olarak 
20 kuruşluk bir pul nşnğıdnki nclre· 
se gönderiniz. 

Toknlon Servisi 7. B. Po in Ku· 
tusu (i22 Jstanbul. 

Askeri Po$l'1 790 Salınalma T<o. 
mlsyonun<lan : 

, Ş.ARK DERi 
Türk Anonim Şirketinden: 

4 Birincikfınun 941 Perşembe gii • Şirketimizin Sütlücede kain Deri Fabrikasınd" 
ııü :;nlı:ılı s:ı:ıl !l dnn ilihnrcn Bnkır· BOŞ GA }. 
köy istasyon cirnrındr.ki ilk mektep mevcut Z TENEKESi, BOŞ DAMACAN ' 
önündeki mc:rcırıncın ııirliklrrc ait HURDA DEMiR, OTO MOBiL AKSAMI, VE J(A.-
tn:rınr sntııac:ıktır. Totintcrin mfirn. ROSERISI SATILACAKTIR. 

---------------------------------------c_:ı_a_u._nr_ı,_i_rn_n_o_ı_uı_n_n_·. _, (38081) H Istiyenl~rin Sütlücedeki Fabrikamız Müdürlü-
- ~1 ğüne müracaatları ilan olunur. 

Türkiye Cumhuriye i e ez ankası 29-11- 941 v ziyeti ~[_, •• ~ ·• ~""::..__ ·aı - .... r!!f!.-
AK T ı F. p 

/ 
S 

1 
F. _ lsta~bul Belediyesi ilıinları _ .) 

1[aaa ı 

.Aitm: Satı Ktlor.ram 
Baııknc 

72.604,760 

Ufa&lılr 

O tıildekl MnhJtb!rlCI'' 
ll'llrk l.buı 

Uartçtckl MubJıbtrte;r: 

• • 

• • 
.Altm: Satı Kilogram 9.441,03" 
A,ıuzıa taın1U ltnbıt terbelıt el<>" 

W1&1cı • • 
Diğer cıövl:ler Ye bQrçlu BJ.lr1nı: 

balıdyelet1 , • • 
llıu.l.no l'alıvill rJ ı 

Deruhte edilen n.rı;;. • nakdiye 
lır ı1ı~ 

Ka.nun :ın 6 • e. 
k:&:ı flu. L\ 

~ynt 

addelertne tevtı· 
taraf dan y:Jd 

• • 
Saııe<ıa t t...'tı.ı.cbl!u : 

'nc:ırl Scnccı.t • • 

{ 

4, ' 1 
\ 

am ve t.'\!ı~ı clir4ın1 : 
>eru.tıte edilen evrakı 01.kd.I 

t>en!Iı karııtlığı ham n 
a.bYiJ!tt t ı b ı1 t.ıymeUe 

~rbetıt fAhıım "' 'l'ııtıvH!l.t : 

1\ v::ı:ı 

Altın •o 10vh llzerln'" !'l YADI! 

I'ah viJll. t Uzer' .ne u llJl.! 

Ha.ı:iııeyt it " va(! na.n.1 
• 

F-ıı:ln .. ye ~ ~ No •anuns :;'lre 
açuan altiD 1ıt l"'!ıtıkll nuı.9 

H!.r..."Cliarl.nr • 

• • • 

'3AH1Bl . ASIM US 

• 

102.124. lO:l,GG 
11.510.1.G0,50 

615.555,11 

4!l7.o!)1.23 

13.2i9.oG7,!lO 
-.-

55.St:-ı. 'GO, .ı& . 

1:i8.748.j63, • 

21.764.266,-ı 

297.481.!llr.. ~ 

f ;;.51:12.581,!l:l 
!J.('02. 753,37 ___,.._ 

.ı.010,07 

7.808.G9il,-
1li7:;000,-

167 .:>OU.000,-

\"e' Qo 

1 Tcırm 7 19 rı~ 

ı..tra t.ırs .... . ııl: 
Sermr.ve nımsc ız çocukl::ırı Jrurtnrıu:ı yurdu için ıılınncak 80 kilo ta.btıll. 

il L250.1l8,27 

45i.UJl,23 

G!l.O!l;; 028,4 S 

237.4 81.!J tG,39 

t 
ı iG.OJS ; om I 

1.500. 00, 
13.332.879 3 

n !t.bıı.nn 

lhtlynt akfNl s 1 :i.OOO.OOO,..;. kösele, 50 kilo tııh::ın asları, :.!00 desımc.tre siyah Yidal.ı TG ıo adet 1ııc~111 

ııçık cksiJtmcye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 932 lira ,c 11 

teminatı G9 lirn 90 kuruştur. Ş:ırtnaıne zabıt ve muamellH müdiirl11~ 1 A~ Y• feYkaltl..c1• • 
Uuı;usl • • 

• 
• • 

J.dcvti!dctı• naııJmotlıu ı 

enıbte edUCl:I ena.lo nakdiye 
Kanu.rıun 15 • 6 lnc.1 mnddetcru>c 
:ertikarı Hazine tnra!md&ıl \'&kl 
tcd!yat 
Derub.te e<iU~ nn..lo aakdlyt 

Kartrtlı~ tAm.&mtn aıtm ı>lara k 
10.Tctcn ~VUJ •&Ud1.Je.ıı 

~eeakoııt mukabili lllHterı .. da. 
vued.. 
t-la:?;laeye j np ., e.•• •~~ılıklı 

ıu·aruı muk&bW 3902 No..b kanun 
muclt ~ •J.e.Tetcn tee1AY1lle ya· 

zed!len . 

at.nvm;":c ı 
• . l..lruJ: 

A.ltm. Sa!J K1ıoıram 

. . 
!)ii,ı:,u 

.Ss:N No. kanuna ,.lrtı f Lneye 

• açı.ı.a.ıı ıı va.ne nı~kıı.tlll :nd.I o'•r 
oa.n aJ tm.uı.r: 

7.822.orn,1., 
6.000.000,-

t !'ıS.748.56·{,_ 

2t.iG4.2üü,-

136.!184 .2!li. 

11.000.oou. 

::ı5o.ooo.oou.-

107 .!\00.000.-

8S.003.8G !,fı4 
J.23:!.1s2 o~ 

'UI Kilo;rar ;,;;.54 J ,!l:ill 78.12.U lii ,{} -----.;._ l>övlı: Tuır.tıblWor •. 

'I. ı Una talı vıu ita b1l cıö vl.zleı . -. 
ı >iter dövizler •e '1.1.'.lCll.klJ f.:11· 

rg baldyclert 27.017.628,l i 
\.{UbteW • • f • • • • .. 

TekQr: 

1 '·onto haddi c' 4 Altın Uzerlnc ava.,s 'O S 

13.822.0l!l,.l:J kaleminde sönilebilir. lh:ılc 19.12.911 Cum:ı günü saat 14 de J>:ıiınt ~ıı 
rüıneııric y:ıpılaenktır. Taliplerin ilk tcmın:ıt makbuz ,·cyn md.tuP19r 
\C 9.U ~ılır.n :ıit Ticııret Cd:ısı ,·esiknlarile ilı:ıJe günü ınuancn sıı011 

:>1 l .484.2!1i, 

8~.237.IHG,Oi 

iS.124.lGi,!lO 

D.ı.rui Encıimeııd~ lıulunm ları. (l06G~ 

Devlet Deniz Yolları lşJetme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

K RADENIZ YOLU POST ASI 
Bıısünkü Kar .. lcuiz l olu po tası ;apılmıyacnklır. 8.12.!U ı 1'oı3r 

(esi r;uııu kal ·ac!l.k po'"l ı füıvcten gidişte Ayancık Gerze TircbO '1 ' 

Ciör •leye dönüş! A rhnvi, Pazıır, Of, Akçn:ıbnd, GÜrele v~ Gerıc~·c 11
"' 

ıııyarok hu "ifıkü post:ıyı d.ı tevhidcn :rapacaktır. (106~ 

Belediye Sular idaresinden: 

1 - İd:ın·rııiı için kapalı z:ırfh ek.,ıltmc ile muhtelif cj,,~ '" 1·
11

' 

1 

tıı (4!1) metre mil.ı"Hıı kcrl'slc srıtın nlın:ıcakıır . 
'1 Ek ·11 · k · • ·iJtof • ~ - • sı meye gırıııc · ı~lı rcnlcr her giin Taksimde .SlrJ:.cr' 1 

ılekı idare mcrk<.>zırıdc le' nzırn ı;M"visiııo mU:-tl<'.ınlln sarlıuıınc~ i J19rı' 
sı7. alabilirler. • _,....-

a - EksiILme 17.t:toıt giıııü ~9ıulnı·nklır. Girmek jsth;cnteriP r~ 
ün 'S.l:ll 01) e k:ıdnr teklif z:ırflarını idn.ı·e merkezinde ıuunmclıil ;c ı 

lif"nc vermeleri kalır.der. Snnt l 1 den wnrn getirilecek teklifler 1>ollll 
27.017.G28,17 eclilnıcz. (10G68) 
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0te I yapılmaya elverişli 1 
kirahk bina 

\ol.ara C'nddc·&l.nu. c .. a.ctcbeı s-crindc fc\'kaL"ldc n:uarotü bR· 
\"lldnr \'e al Llı.nlılı bil hl.na kitnlr!ıttr 

Bn..sıldığı yer . \'AKIT l\fat'>aası Umumi nMriyatı idare eden Re/Uc Alım.et SevC1lt!İl 
Vııkit ı.,":lzcV..• .~ hla.re?ıtıncsinc ~üraroat. 


