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111 
bulunan 

Suriye 
yüzünden 

Fransa, İngiltere 
ile arasını 
bozmaktan 

Anlaşılamıyan 
bir sebepten 

Sovyetlerin 
Romanya 

o~a~· 
ZCJh/e -.:ı.::::ı.,...,.,,-

ıngiliz do· 
nanması 
Alman tag
Yarelerinin 
hücumuna 

ce iniyor 
VERDiGi 

NOTALARDA 

elçisı 

Bükreşten 
ayrılıyor 

Sofya, 14 (A.A.) - Ofi: 

uğradı 

4 tanesi düşürüldü 

Utro gazetesi, Sovyetler Bir
liğinin Romaı\va elçisi, önümüz. 
deki günlerde Bükreşi terkedeoe. 
ğini, yakında Moskovatlan gele- / 
cek bir maslahatgüzarın elçinin 

kullanıyor gaybubeti esnasında elçilik işle. 
.Yumuşak lisan 

ı..oncıra, 14 (A.A.) - Suriye hal<- rini tedvir eyiiyeceğin.i fakat 
kında Vişfnin vcrclili ikinci nota elçinin hareketi oobe'biyl~ gaybu. 

f .. ~t l4 (A.A.) - Ort.aşa.rk 
~ kuvvetleri umumi kara.ııgİl. 
ı,..~ dün akşnnı :n~rettiği fevka
"'Qe tebliğ: 

~a:bugun öğleden sonra Avust.TaL 
~~l'Yareleri Suriye sa.hili civa. • 
~~- f.iç tnno Yünker 88 dU.5ilr
~ v.e b~ka tayyareleri de 
~ uğratmışlardır. Bu Avus . 
~Yalı avcılar Suveydanın Uç mil 
ııa 1artndn. bulunan İngiliz filosu
~ taarruz etmek istiyen ve açık. 
\>tr İtalyan işa.retıerlnl taşıyan 
bıı~'ker 88 tipinde 8.9 tayyareye 
..... ~ etmişlerdir. DUşman tay -
i~leıinden dördü pike hilcumiY
l'a botııbalar at.nuşsa d:ı. diğer tay 
ta ~!er baınbalarmI rasgele boşal. 
"-.::1' alelii.cele uzaklaşmışlardIT. 
,~lraıyalı avcılar 4 Yilnker dil· 
~ ı,.~ler ve başknlartnI da. cid
~ "4CUSara uğratmışlardır. Bir ta • 
~ ?a.nn.tıa.rmdan blıi alevler için 
'~ duğu halde uza.kia.ş:ınıştrr.: A· 
't'alyalılar ne ha.sar ne de ın • 

~yiata uğramamışlardır. 

---o---
~Vişi Fransızların
, an bir kısmı daha 
1rıgiliz tarafına 

baklanda elde edilen son maıomat, I betinin ne kadar sürcocı:ri hak-
Vi,.<dnln protestolarmn ültimatom kında hiç lbir sarih malfunat 
mah.lycU vcrmclcten çeki.!ldiği h!Bsf- mevcut olmadrğım ibildimıelı:. 
nı teyit etmektedir. Filhakllta, Fran· tedir. 
sız cfkA.rı umumlyesfnln vaziyeti, o 

hale:ı !nglliz • FrnnBIZ mUnasebeUe· / y • t 
rlnl daha ziyade fcnaıa,,tırmağa una n 1 s an 
musaade cylcmemektcdlr. • 

rnevamı sa. lı ~u. s ae> Bulgarıstanla 

İngiliz tayyareleri 
Breste yaptıkları yeni 

bir hücumda 

Kendisini 
harp halinde 

üç Alman sayıyor 
Lonilra, 14 (A.A.) - Yunan 

kruvazörün Ü hüktlmet reisi neşrettiği bİr dek-
larasyon ile Bulgar krtala.n, Yu.. 

1 d nan topraklarım işgal ve istila 

Yara a 1 ve halka ıbir 6ll'a şiddet ve lbar. 
barlık gösterdiğinderlberi Yu· 

Londra, 14 ( A.A.) - Kuvvetli nanistanla Bulgaristan arasında 
filolıı.rmUZ ta.rafmdan dün gooe harp halinin mev<:ut olduğunu 
Brest ümrine yapılan hücumda ilan etmekt.edir. 
limana sığmmrş olan Sovhonrt ----------
ve tnoyzenov cep kru~rlcri}'· hücumlar hakkında alman ra
le, Hippcr sınıfından bır 1.TUVa. porlar, Şverte sanayi mıntaka. 
zöre bombalar atılmıştrr. smda pek ~k hasar. oldU,nöunu 

Dün gece Rur ii.7.erinc :pı Qşterm · 

Bismarkın yerini alan 

Alman gemisi 
Av ırvaralı 

Londm, H (A.A.) - Londrnd:ı dUn 
alqıam izhar odilen kanaate gHre bir 
Beaufort bombardıman tayyaresinin 

Em·nönO kaz sına dah·ı 
;;;;;.;-.---------------------------~--------~ 

.N iliZL R 
BEYRUTA 

Bombardı- j . 
man saatini · Bır a~ kilometre 

ildir i daha aklaşı dı 
a. ( .) -'"""•UJJ.\' 

Ve halka pek az zarar li Jroyııa n blldirll n 
vererek re, Suriycdcki Vi !i htlkftmeti kuv 

1
.
1 
~ tt• \ot. :uı:ı :;tsş\ 'yi tahliye etmişler _ 

en terbiyesi kadın geçti B 
~lıdiis, 14 (A.A.) - İngiliz fL 

an e ıgı yer eri dııha ~In :n. ~~ ~:~~ 
bombaladı 1 ıu~~~~- nuntakasında, lngili;: ' 1 kuvvetleri Nabatiycyi tulm.aktn 

• 
fa ttı. llanıına beyanatta bulunın~. ~ 
~ur şahsiyete göre, lngıliz 
~il :uıı Saydanm cenubunda 
le 0ı:Ylmca, muharebe vcnnek-

kellellerl dila Londro, u (A.A.) _İngiliz tayya. vo Mereiy'!mun §imn.lindo lngnız 
releri 8 Haziranda Bcyrut tize 1 tnyyarelcnnin kuvvetli mtizalı:ı. 
meali ll§ağ'ıda yazılı bcyannameıe: :t~ ı r.cWo V.işi kollarilc temas hııllri : 

' .krtaıara kıymetli yardmı • 
bulumnak:tadır 

\1· . • 
ha~ l§ı hiikUm.etinin emrindeki su 
~~e a.skerlel"dcn !ngilizlerin ta
tı l:ıll l::'OçenleT mühim bir mikta. 
~el'ci lnıakt.adır. Merkez kısmında 1 
t~ ~aınu zaptedcn kuvvetll"r, 

Güllıane parkında toplandı 
mı§lıırdır. dedir. 

İhtar! İngiliz tayyal'C'leri sabah sn- ~flc daha .}aknı moıtaknd;ı, 
at llçtıı Beyrutu bombardıman cık'- İngilizlrr Suv yd:ı ynkınmda ha 
ceklcrdir. Kurmay karargtı.ııı, petrol zı ~u~ave~~Ue ~lU'§lla.m~lardır. 
depoları, sair askeri hedefler bombnr- ~ibya lıudıscl<>nne gelince, 12 
dıman edilecektir. Arapların buralar- 1 hnzı~'lUld:1 18 Almrın ve ftaly lJl 

da bulunmamaları için cvveld n haber ta,narcst 'J'.obl"Ukıı tanrruz etmf • 

litıtı t!l kola aynlmışln.rdır. B! 
tı, ~ 1 §lınn.ligarbi istikametin· 
~l . 01aUye köyüne doğru, ikinci 
~ lı'ıe, 6iına.lişarki istikametinde 

aya doğru ilerlenıe-ktedir .. 

~~ kolun ileri hareketi Dur. t' Yıkılan bir köprü yüzünden 
ektedir. 

-- o 

Fransız filosu 
"ı.ı, 14 ' ~, (A.A.) - D.N.B.: 
~~ ız donanmasının Tulondall ay· .. ... c parkına top/a11an genç kızlar beden mülccllcfiycti11& 
~ ~kkındn.ki haber resmen tek• ·Dun &ulhan yapmıya Jıazırlanırken-
~edlr. • 

BASIN BiRLiGi KONGRESiNiN jRıbentrop 
oma va 

KAT'I NETiCELERi gidi 1or 
Berlin, 14 (A.A.) - Von Rlbentrop. 

un bu ak§aDl Vcnediğe gelerek Kont 
cıano tarafından kar§ılnndığt haber 
verilmektedir. !ki nazır geceyi birlik· 
te geçireceklerdir. 

Nevyork limanına 
torpil konuyor 

\."nşingt:on, 14 (A.A.) - Ameri 
ka b3hriyc ne-m.roti Ncvyork li -
mmımm aşağı koyuna mn.ynlar 
yerleşUrilmesi için hazırlıkln.r y.ı.. 
pılma.kta olduğunu bµglin bildir • 
:miştfr. Limana daha ziyade dolu 
maynlar konulaca.l) olmakla bera
ber manevra mayn.lan da. yerleş • 

~~· 

Gelecek hafa 
talim başhyor 

1 
Beden tıırbiyesf kanunu mucibince 

§ehrtmJZdeki fabrika V<' diğt:'r mU. 

1 

e.ımescıcrde ı:alı,şruı kadıı: mUkcllctı 
rln tcşkllAtıandınlnuısına devam ed::: 
moktedir. Dtln de F.mlnlinO kazası 

1 dahilinde bulunan 500 kadın mllkt:'l
le! saat 14.30 da Gülhıınc parkın. 
da toplanmıştır. EmlnönU kaymakamı 
Cevat, beden tt'rblycst bölge bJ§kan· 
lığından bir şahıs ve bölge munlllmlt:' 
ri mllkcllt'f kadınlan gruplara ayır: 
mışlar ve kendilerine ne şkelldc cnıı. 
aacaklarmr anlatmı,şlardır. 

Gelecek haftadan ftlbarcn haftada 
dört saat talim ve tt'rblye görecek 
olan nıUkell...flcrin 150 kuru§tan ll§llğı 
yevmiye alanlannm talim kU!oUnrmı 
bulundukları mllesscııeter yapbracnk
Iıır. l~tl kunıştaıı yukarı yevmiye a. 
lantru' ise kendileri yaptıracaklardır. 

Bugün de gene GUlh:ınc parkınd:ı 
erkek mUkelletıer toplanacaklardır. 

Fransada 
yeniden 

Dö Gol taraf tarları 
idam edildi 

verdlyoru&. , !erse do hiçbir basar yapnuıg..L 
9 Hnzlmn sabahı tam muvn.ffıı.k olnm11'DJŞ!arclır. Bir düş 

saat Uçte ln- mnn tayyaresi dü.~ilıiilm . Ü 
gllız Uıyyar<'lcrl Beynıt Ozcrincıo gö H be> : la d u r. 
zllkmU§lcr ve beyannamelerde zikre- tngi~ :SÜ nk:İıa~~~~ J.erliyen 
dilen hedefleri bombardıman elml şın.ı ımma -
!erdir. , . I ya 20 kılometrcd ıı daha nz mesa.. 

Bu ıhtar snycslnd MU f?Y"' ynklmımış bulunu.}orfar .. E • 
fnzhl za s er arasında ntrcdc Assab tjehnnin umumi hiz 

yint olmadığı zannedilmekte· m<"tlc...ı l l rn.k • 1 <lir. ·~ norma. on u; emcgc 
' baslamı tır. 

Fran sef i • • 
ın lZ 

• 
cenazesı 

Dün sabah Ankaradan getirildi, öğleden 
· sonra ransız mezarlığına gömü dü 

\ ' . 

\'~I, 14 (A.A.) - Vl§i clvıırmda 

kurulu askeri divan son cclırelcrindc 

dö Gol taraftarı bnzı kimseler h:ıkkın
do. lcl3m, müebbcd kOttk ve hapis ce· 
zııları vcrmf§ ve aynca para cezasına 
dıı mBbkCnn cylcm~r. 

Miitcvcfla Fransı:: Biiyiik El.çisi tını cenazesi Jstanbulaçtkarılırkeı 

Frn.nsnnm Ankara büyük elçisi 1 Sefirin CC!na.zeel bullm8!1 • 
~~tcv~ffn. Adl Hanrinin cenazesi katar dün s:ı.bııh F..ayd:ırpatın ~ 
dun sabah Anlı:aradan s hrimize yonuna tanı saat Hl "'O cf& C"'~ 
gotirllmistir. (1 .u Sa. ! ~ Bil. 6'.) 
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. Radyo tiazates; 
--=--•r 

Surivede 
Müttefik
Jere karşı 

Pasif korunnıada İngiliz topraklarına 
iltica eden 

Sorired.eki vaz!,et 
Sw jyc:.de İ~ilizler lıakilcac.en 

askeri hilrek:ltı durdurarak siya. 
si teşelJıbusk bu memleketi elle
rine gerirmiye karar vermiş gö_ 
rünyyorlar. LondraJan gelen ha
berlerd.0 1 ııgilizleriı~ gayet ağır i. 
ler1edikleı i bildiriliyor. Bunun 
se'h"bi de, Almanyamn müdahale 
etm.ycceğınfr1 anlrı~ılması ve Vi
şi hükumetinin Suriyeyi ımca k 
orad;:ki ktıV\ t.:Llcrle müdafaaya 

45.000 
k'şi car
pışıvor 

ışık sön4ıirül111esi §~~~~~ 
Düşman gecenin körlüğünden istifade ederek taarruz eder. Himaye edilecek 
Işık yakmak hasım lehine bir avantajdır. Onu körletmeliyiz .. (.~~~~u:g ~~ş~:n~b~ug:ı;1·~aH;l~ 

k:u ar verme.;:idi r. · 
Hür IPraıısız ~!,erleri bir elle. 

rinrle sı!L.h .) erin<' 1i ransız bay
rağı, ötP1:'rr1" de ıbeyaz bayrak 
ldııf7u hald. ilerlemiye c:ılışı. 

yorlaı·. ı 
Gı:.:1-.n h<!barlere göre ~amdaki 

Araplar Hür Fransızlarla anlaş
mak Laı a.frnrı<lırlıır. Hatta Şam. 
da m üzkereler bile ypılmakta
dır. Berlin 'lı1::;:k Suriycnin kay. 
bedik~~i:ıi kabul etmektedir. 
Suriyec1eki I"r~msız askerlerinin 
Suriy:!yi müdafaa edemiyecekle
ri anlaş!lmakl adr.r. Yalnız Su. 
riycnin kaybolması harbin neti
cesi üznind~ ınfıessir olmıyacak. 
tır denılmektedir. 

r. 'venin bgiltereye verdiği 
'ldnci nota da neşredilmiştir. 
Nota yumuşak bir lisanla yazıl
mL?br. 

l 1i.Jinin Siyaseti 
VişL11.in siyaseti hala Amerika. 

da tC!SVip. edılmemektedir. Ame
rika hariciye n.a'T.lrI Fransanm 
Siyas!!tini ;ıiddetlo tenkit eL 
rIDştir. 

Avrupada Yeni Nizam 
Bertin bir sulh teşeM>üsil üze.. 

rindedir. Fakat bu tesebbüsü ln. 
giltere ile bir sulhtan ·ziyade Av
rupanm tanzimi manasına almak 
laZ4ndtr. Mihvercilere göre Av. 
rupada mihveri la!lıIVan hükU-

)tletler kurulm\L"2tur. Mihver ar. 
tık A vrup<> yı tanzim etmelidir .. 
tstc Almanların sulh teşe!tlbü.sü 
nurnaııını verdiffei sulh bu<lur. 

Ancak, İngilizler 
bun11 ;-, .. ıa'llek i~i~ Lon -
drada müttefikler koP.ferarıısm.r 
tor>la.'ll!Şl::ı.rdır. Avrupa. i~al al
tm..:adı-. ve hükfür.etıcr İnıtilte. 
rededır. Muvakkat hüldl:rnetlerle 
rnlb yapılıp AV!'"''Pada. yeni ni
zcıın kurı.ılama.z, denilmektedir. 

A nfonlWh'()mm Dönü~ 
Antoneşkonun Münihten dö. 

nüşü üzerin~ Romen ~::ızetelerin.. 
ele mana lr y:w.lar çrkm:rya başla. 
mıştır. Berlinden verilen bir ha
. erde. bu ziyaretin, Romanya ile 
.\Jm<."nya arasında baz ıili.tilafla. 
rın halli h~in yapıldığı bildiril
ni&ti. ıdr 

Gazeteler Romnyanın haklan. 
·•Jll h:;:ımdığmı yazıyorlar. An
r 1< bt ha:1darm ne ola-bileceği 
· ~ -ri!ı edil"''"r•r. 't'"iir. 

Rcıl•ı ' A • .., ın Geıni~ 
Rcıbiıı. "' ....... ..;ının batml. 

mtı"'J mün:u-ebetiyle Anıerika ~a-
7et.,J~ri ~iddctli neşriyatta bulu. 
m1 yorın.r. Almanva hınu siyasi 
hi ... m~alc değildir. Bu Alman 
bthriycsi11i n.lakadar eden bir 
mt'Seledir. diyor. 

Ribbentrop Rom.ada 
H.ibbentrop bugn.n 

h'lr<"ket etmiştir. Kont Ciano 
ılı- bulı.ın:ıe.ktı!'. Hrrvati9tanm 
P..omnda üclü pakta gireceği ha· 
t~r veriliyor. 

frak'a Mesaj 
Bden, lrak haricive nazırına 

b'r me:aj göndermiş, İngiltere. 
ııin lrakm istik!iıli!'j tanıdığım 
w b1mu temin edeceğini bildir
mi:;tir. 

S•ıriycde Askeri va.ziyet 
Sııriyede1<i askeri vaziyet şöy. 

ledir: 
ı:: .. hil hcyunca ilerliven İngiliz 

knvwtlüri B~yruta 35 kilometre 
m "-n ~.vı~ Hi-Ora ~ehri!l.in hemen 
omıne \ı'"&rmT""la.rdrr. Frans~ 
kıtalar :n mÜhim tahribat do
lav?Silc ileri hdrekatı birdenbire 
durnıuştıu-. 

s~ 'ıilden Mediç Ayonun şi. 
maline gccmiş olan ~ir kol Lib. 
Y'l.. mevkiine varmış bulunu
) or. Bıı bölgedeki harekit kıs. 
men ağır inkiş:ı:f ediyor. 

Şanı Istikn.::nctinde ilerliyen 
kuvvetler şehre hakim bütün 
m"vzileri işgal etmiş olmdarma 
rağmen bir mi\ddet için ilerle
mekten sarfı na,zar etmişlerdir. 
Se"bi'l>i de Şrunda sulh müza.kere
siıı.~ girişilmiş olm:ısıdır. ' 

Iraktan Fırat nc..lırini taıkiben 
H<> lebe doğru ilcr!i:,"C'Il kuvvetler 
hakkında h1~ hinbir haber a. 
imam~. İngiI~ tebliğinde 
bütün harekat oophe~-inde yeni 
terakkiler 'kaydedildiği bildiriL 
mck"tcdir. 

Gündü·~ akuıJarınm fa7Ja zayiat 
vermeı::i, tesiri az olmnkla beraber 
hasım havacılığını geceleri taanu 

J.<)lldra, J.l (A •. \.) - General Dö za SC\';..eder. Gecenin körlüğünden 
Goliın kurmay başkam general Pet!t istifade ederek baskın yapacak o. 
bir millfı.kat esnasında Sııriyede tn- lan düşman, taaITUz istikameti ü _ 
giliz v": HUr Fransız kuvvetıcrmin ka!' zerinde göreceği ışıklı noktalarla 
şı.smda bulunan Vişi kuwetıerinl seyir hattının tnktbinde kolavhk • 
30.000 1 yerli olmak Uzere ceman !ara uğrar .. Mademki düş~ımız 
45.000 kişi tahmin etmiş ve bu kuv. gecenin knranlıl,'lna blirilnMek bL 
vetıere Almanyada bir Usera kampın- ze sokulnıak istcmekte:ilr. O hal -
dıı. ik0 n Alma.'lyaya kar,ıı Jıiı;bir yer. de b:z de ona karşı bu karanlığı 
de !ii!i h!'trclt,..ttc butunmanııık şart•. koyular;tırarak ınil.ki'l'tını artıra. 
ie serbest bırakılım general Vedillac bi\riz. Eğer Iş k yakacak olursak 
ile diğ~r bazı gencrnllcrin kumanda haı-ma kolaylık veren Llı· av:ınb j 
ettlklcı ini söylcmi~ll:-. Gcnrral Pctit temin eıtıniş oluruz. 
mUttefikleı"n ruc;1ılr surette ne It'ran. Paris, Londra, Beri in f, 'hi büyifü 
sı.zıarıQ ne de Suriyrlilcrıe ~<>rıişmek 9ehirleri.n ışıkları ve ekidrik rek. 

18.mları tam olarak fnalivette bu -arzusunda olmaoıklıırma iı;r.re~ eder!< 
demit;tir ki: lundukları sıralarda. yapılan dene. 

- Suriyedekl Almanııırı koğmak meler göstermiştlr ki, .semaya ak. 
ve diğerlerinin gelmesine ınanl olmak seden bilhassa renkli tcnvlratın 
ıçin Suriyeyt islil!'tya kara!' verdik. parlakh;;r iki bin metre irtifadan 
Yalnız Almnnlnrlıı hıırp ediyoruz w• ni uçan bir tayyar"" tarafından i.ki 
hai zafere kadar nert!tlc Alman bula- yüz elli kilometre mesıı.f.ednn göze 
bilirs.?k, orada onlarla h&rbe devam çarpmakta ve uçıış seyrini bu isti-
edece~iz. İngiliz ve htir !<'ransız kuv. 
vetleriDL'l Suriycye glrmes;, Fransada 
ve şimali Air::taua ıpl< bUyl\k :ı.ki· -
ler yapacaktır. Veygnnuın mütareke 
şarUarı çerçevesini ıı.ı;an bir harekette 
bulunmıyaca.ğı tahmın edilme~itedir. 

kamete tevcih etmekte büyüle ko. 
!aylıklar temin t?tme!ctcdir. Şu 
halde. ı~ıklar:n sö':ldürülmcsi ve 
maskelcnmelr>ri lıcr ııeyden evvel, 
uzak, ç.:ı-:.. uzak nıesufelcrden fje • 
hirler iizerlne istikamet. almak is
tiycn hasım tayyar~riliğini rr il':kü 

Amiral Darlan l<'ransız donanmaeı.n- liı.ıta uğratır .. Bu arada şehrin uza. 
dan mi.izflhcret g-öremiyeceğ'ini biliyor. ğında ve aykm iı'5likamellerdc ku. 
(,."'UnkJ. donnnma milrettcbntının yüzde rulacak ;, alan<:!r ı!31klarla düşman 
altmı,ı BrUtanyalıdır. Brütanyalılar akınları~ım istık.uneti de ~apıttırı 
da. ôatıi, milli hi.3 kwvvetli ve Almanla. labiUr. Iş:kları hiç bir ka.yde tabi 
ra 

0

kar~ı duyu\ıın kin, derindir. Şayet olnu - - yan >'ehirlere doğru olacak u-
Darlan dvnan:raya hticuro emri verir çuşla.rla, ~rklan maskelenecek bir 
se bi!"çok Fransız harp gemileri İngi.. şehir üzerine doğru olacak uçuş • 
lizlerc iltihak edecektir. lar arasında muhakkak ki büyük 

Kahire, 14 (A. A.) - Röyter farklar olacaktır. Şehrin ihtiyacın 
ajansının öğrc:ıdiğine göre müt- dan fazla ve bol !Şıklı reklamları 
tefikler ı:;am'ı bilkuvve isgal et. maskel"mek, hasma yol göster • 
mişler demektir. Kan dökülme- mek. gafletinden kurtulma..'c demek 
sine mani olmak için Vişi kar· tir. Işıkları maskelemenin gayete
nizonu kuma.ndanla.riylc müza. rindcn bi i de lmdur. Işrk!an sön. 
kereler cereyan etmektediJ:. Bu dürmekle şehrin gece hayatı Uze. 
da mütefiklerin şehre girmesini rinde mües!Jir olunacağr çok ta:bii 
geciktirmektedir. bir neticedir. Yalnız ş·ı var ki: 

lşıkla.rm sonm€si, §Clıif halkını e'r
Fransada bozgunluk keu saatt9 evlerine çeker, cadde. 

çıkaranlar ler ve ısokaklar daha tenha :kalır. 

Darlan'" emr"ıle Bu halin b.i.r tayyare baskını kar. 
§Isrndaki faydası çok geniş mik -
yasta hissedilir. EvveUl, caddeler 

ag._ lf cezalarR 00ş olduğundan k~şma, i~me, 
- kakışma gibi panik alametleri ttı.ş 

1 k göstermez. Herkes evinde olaca • 

Çarpttrı aca ğından aile reislerinin nezareti al 
tmda ve bilhassa kadın ve çocuk •. 

Vlıtl. I" (A.A.) - Amiral Darlan lar daha ::akin bir hakfc paeif mü. 
dahiliye nazın sıfntiylc lıUtUn emni· dafaamn i~abr 6lan korunma ted • 
yet müdUr1Uklerine vcrtlijti bir eml.r· birlerine b~ vunırlar. Ilallt L'jık· 

tle, men.fi hareket.lerJylo hlik.Ometln lacı rrıa'Jkeliyerek ve baıo,ı hallerde 
faaliyetini bozgunculuğa. uJtratme.ğa ufak voltajlt lAmbalarla çalışmağı 
teıebbUs eden memurıcır hrı.kkında en itiyat edineceğinden, herhangi lbir 
ağır ttdb!rler fllmmaıımı 'tamim et- t~a.düflc inkrta.a uğrayacak şehi'I' 
m.;ıttr. ! cere,yanr karşısında. kullanaea.tr 

-67--
En yeni ve en beyaz 

gömlek ve yaka i.le cı;yah bir kra.
vat, siyah ipek ço. np ve yine si
yah rügı::n iskarplı ier, bana ';,ir 
matemzede hali verir<li. Evden çı
karken, btitün bu matem renkle -
riniıı ı ;inde daha solgun ve beyaz 
olaİı çehrem, oraya yakla.ştıkça kı
zarır; yüzümden vücuduma taham 
mül edilmez bir ıı.leş yayılırdı. Ve 
gider gltmcz, clbiıııemle salıncağa 
uzanır, gözlerim kapalı, miltema
diyen dü!!ÜJlürdüm. 

Pazardan ba.'.}ka her günüm aile
m.indi. O zaman yatmazd 1m. çam
ların -ırasında J·•-nııla oynaı : refi
kama kitap okıırdum. Vr> onları sı
ra ile yatırır ve yavaş yavas sal
lıyarak uyuturdum. Fakat pazar 
günlerim benimdi. Onlnrm harimi
ne hiç bir yabancı dahil olamazdı. 
Yalnız hatıratımla haşhaşa lc&lrr; 
ha.yııllerlmle yaşardun. 

Dedi. Onu istedim. Hasıta. vücu
dumun hiç temas el!nemiş olduğu 
bir şeyler giymek Içi.ıı dayanılmaz 

bir arzum vardı. 
- Hiç gi;ilmeımiş gömlek? .. 
-Var! 
- Onu giymek i~tiyorum ... 
Bu itına.ma bilmem ne manalar 

veriyordu; fakat istediğim şeyleri 
ararken, bana verirken, giymek 
ic;in bana yanlım eder.ken onda, 
oğlunu giydirip eUsleyerclc kuıi>a.n. 
etmek için yollayan .Hacer'ı.'1 ulvi 
ve siı.mit teessliratı vardı ... 

- Bu yaka, diyordum; bir kere 
ta1::rlmış? 

- Fakat kirli. de-JiJ . 
- Ben hi~ tak1lma.m~ ietiyo-

nım. 

- Ut.kin ... sonra? .. 
- Sonra n-e? Öldükten sonra 

mı'(.. 

Düşünmeden SÖylt~iğim bu ke· 
!ime onu ş:ı~rrdr; kendini bana at
tı; tarif e:illmez bir vahşi lezzet 
duyarak orada, c:ocuğun önlinde 
ve brrıbırimmn g6ğsünde ağluş-
tık ... 

- Senin aldığın çoraplar? .. 

Ben ondan ölüm darbetııini işte 
bu.pazarların en sonuncusunda al
dım. Ve bu, her §eyin sonu oldu. 
O gün erkenden kalktmı ~ kendi 
yatağında uyuyan refikamı, yıllar
ca süren bir hMrettert .sonra görü· 
yormu!5\lm. g~bi uzun müddet sey
rettim. Oh, ne kadar ıztırn.p çek
mi~! Sonra minimini karyola
mıdan bana gülen yavrumu doya 
doya öptüm; nazik kollarını boy
numa aaıı.rak kendisini ku('ağnruı 
verdl; onu yere indirdim. Aynada
ki hayalim, pUıiıayat bir g<mç şe
taretlle yilzUme güldü. Bugün çok 
iyi idlm .•• 

Si.,::31ada bir kaza N:hayet. hepimi?: ayakta idik. 
- l.şte! 
Kadınların giydiğinden ince, 18. • 

rivcrt b·r çift ço n.ptı bunlar, ln~r. 
mrn da lııı.yretinl cekt.i. GiUerini 
ıri irl a.ı;rrı ş: a;zı, bir konca inki
şafile biraz açık kalmış bakıyordu ı 

Dii.., ?, Cf' S;rl~~ide J-hlk "ine. B~den on!:lrn sirayet cdc:1 bir 
-....:: 1 vr..AillJ~ı cmu:ı.- i?ışirnh ile hn.zırlıumo• .ıL. Faci-
da, mt .'.i'tı r en biıi üst kattan lamı dcgiştirlrı n rofikurr a.: 
müva?.enedı:ıi ka~iJ .. ..larek alt !.a. ı - Bİ!i gi!·ilmcmicı yok ınu T 
ta y.uva.rlanı:m:ş, baygın bir haL . Diye sordum. Taa.ccilple: • 
de h~ Jraldmhıuştır. - \tar.! .. 

- İskarpinler g~ldi mi ? 
- tırte! 

petrol lılnıbasının veya mum uıığı. 
nrn ya.bancıst olmaz. Dolayısile sı. 
ktlma.z. 

Iştkların oondlirülmesi ve mas . 
kelenmesile yaprlan korunma ted 

Göbe~s'in 
Bir nıakalesi 

birleri yanında bol L')ı.kla bu korun 
mayı yar>mak hususu da ileri sü . 
rülmektedir. Bazı yanlrş an.layı~ 
ve kanaatlere göre, Londranın ge
ce müdafaasında ışıklan söndür • 
mek veya maskelemekten ziyade 
daha kuvvetli rşıklarla şehri ten. 
vir ederek hasım karşısında göz 
kamaştmcı ve hatta hedef buldur 
mayan bir aydınlatma sisteminin 
tatbikat salı.asma girdiği ileri sü • 
rülmektcdir. · 

~etandan ilt!ca eden 6000 ttaıyaa 
köylllsilne ma..'<l!nlyet hakkı veıild1~ 1nl 
bugün par!ô.mentoya. bildlrmi§ ve bU 

İtalyanların himaye edilmek ilıe~ 
Habeşistandan tahliye ec!Udll<l<rıııı 
na.ve etmiştir. 2000 kışillk ille ı ai 

9 

temmuz sonunda gelecektir. Dığer 11~"' 
!< •• ıt 

fileler de en geç ağustos sonun~ er 
gelmiş bulunacaklar Te mUittC 
harp esiri muamelesi görmiycce} .• er. 
dir. 

Nc\'yor~, 14 (A. A.) _ Dovjc. I:iıklan söndürmeden veya mas. 
nea ajan.sına gelen bir tnlgrafa kelemeden bol ışıkla pasif müda. 
göre, nazj partisinin ga:ıetc~I olan faa hiç de doğru bir harekrt. de • 
Fölkişer B:obahter'.İJl Göbelsin ğildit·. Bol rşık ha<mıı şaşırtmaktan 
lngilte:ı-enin istiliismm yakın ol - ziyade kola ·lık verir. Ancak ı:ıeh -
duğunu gösteren bir makalesini rin içine bi.ııleı:ce büyü~ çap.~ ışıl. 
ihtiva ~den son nüshası Alma::ı dakla!' yerleştıreI'C.k bır auşman 
makamlarmm emriJe müsadere "~ 1 taarruzu halinde ııehriıı üstünü t& 
dilmiştir. Ru tedbir hakkında hiç mam.İJ~le ay~mlatmak bir müdaiaa 
bir izahat verilmemiştir • 

1 

tedbırı olabılır. Işıldakların tay -

Amerikan 
yardımı geçen 
harpten fazla 

Dovjnes ajansına göre Göbels yarecinin gözünü kamaştırıı.n bir 
"Girit misali,. ba§lığı alımdaki k~~~-tli ziya. ~~zm~i old~ğu. d~ -
makalesinde ezcümle şöyle demek ı ş~n~urse, butun bır ı;ıehnn Ü"tu . 
t.edir: nu >taplıyacak ışıklı mmtakaya gi-

Madrit, 14 (A. A.) - fob1~:ı 
bil yük elçisi Samuel Hoa.re 1ıı.'." • ;~ 
kralının yıldönümü münaseb7 d~ 
tertip ettiği bir kabul resPl ' ~ 
bu harptekl Amerikan yardJD1~1

11 
geçen harpte Vilııon tarnf<n 8 

11 
harp ilan edildikten sonra yaP'.~11 • 
yardıma faik olduğunu söyleı~ 
ti;:, Elçi bugünkü askeri vaziY.e~ 
ten memnun olmamak için h~ 

11 
S<'bep mevcut olmadığmı da be?a, 
etmistir. floare mü~aleasmı, dil 1 

"ChurC'hill Alrna.nlarnı zahiri rec<>k tavya~eci!er için hedef ke:J. 
hareketsizlik devrelerini mUtead - tirmek pek de kolay olmıyar.ak 
d~t defa tecrUlıe etmJş bulunnrnk.. ve bı>lki de im!cansız kalacaktır. 
tadır. Bu lıareıcetsfaliğin Almanla. Fa.kat bir şehrin müdafaası için 
rrn büyük darbeler indirmeden on binlerce paraşütü bir araya op 
evvel uzun uzun nefes ald·klarına lay-ıp kullanmanın mil~kUlatını ve 
delal:c>t ettiğini pek aıa bilir. E • daha bedbin davranarak masrafını 
ğcr iki ay evvel Almanlnrm ha:d- düşlinürsek, daha baslt ve da.ha 
ran bidayetinde Gi.ridi all!(!akları çok :masrafsız olan I-'}ıkları maske. 
söylenmiş olsaydı Çön;il 1-n.r.a hiç !emenin veya söndürmenin tercih 
şüphesiz gülerdi. Eğer bugün de edilı>ceği kanaatine va.nrız. 

- fl• 
yanm her köşesinden gelen ~a ti 

mata istinat ettirm kte oldu~~· 
ilave cyleı.niş ve sözlerini §0) • 

bitirmiştir: 

''Almanlar başlıca hedefleri ~ 
lan Büyük Britanyayı istUl- e~ 

1 
mek ve Akdeniziu şark kıl'!!' r._ 
kap:ımak gibi iki teşcbbUste a.1tt 
mete uğramış bult\Ouyorlar.,, 

ilti ay sonra ne ola.cağı söylenecek 
olsa yeniden gülmesi pek muhte • 
meldir. Halbuki ~ ay sonra müı::· 
küHltla karşılaşacaktır.,, 

Ne demeli? 
"En Son Dakika" gazetesinin 

"Adliye muhabiri'' imzalı bir 
yazısında ''mağrurane lbir ta.vır. 
la gerdanını kırar" denmiş. ''Ak. 
f.am" ın "Ne dem.eli?" muharriri 
böyle dememeli, "~ biıı: hl
vırla". yahut ".ma.ğrw:ane geıiia. 
mm kırar'' demeli, diyor. 

Bu ihtar edebi zevk baılmnın
dan ise bir şey der.mez; fakat 
"bir tavr . i ma.i[TÜrane" terkibi. 
ni henüz unutmamışızdu·. Mağ
rur tavır ~a. mağrurca tavır 
başka! Ma,,ğnırca b:r tavırla de. 
mck için ooy!e de.meli; fakat ar. 
tık "mairurane" dememeli. 

VAKIT'A 
ABONE 
oıurvuz 

Ve 'hepsi bittiği zaman, kızım 
beni aynanxn önUne götürüp dedi 
kL: 

- Anne, babacığım güveyi mi 
oluyor? 

Ç,Ok gilzel bir gilndü. Gökte hiç 
bir lf'k('. yoklu; yalnız ortasında, 
kızgın bir va.z güneşi parlıyordu. 
Her zaıİıanki yerimize, va.purdan 
evvel ge!m4tik. BUtiln evde bao. 
!ayan pür neş'e harelffı.tnna her a. 
dımda bir u~ukluk g~lerek ni -
hayet blll'ada hepsi sona erm.i1ti. 
Daha yorgun, didinmeden bıkmı'i 
olan vücudumu bir öli gibi salın_ 
cağa attım; hemen uyku gibi bir 
baygınlık geldi ... 

Bilmem kaç dakika sonra, g&>; -
letim açıldı. Bulunduğum yer, cad.. 
deden daha a.şağı<la, bir arada beş 
on ç.a.m fidanı ile örtülüydü. Ben 
bu yolu köşesine kadar gördüğüm 
!ı&.lde yoldan g~enler, yalnız be. 
nim lıizama geldikleri vakıt 'bi7i 
görebilirlerdi .... Bu caddede kRn -
&e yoktu. Biraz uzakta çcnberile 
uğraşan lazım vardı... Refikam, 
başucumiia'l.."i çarnm gölgesinde, lU 
tabın& daln:uş gibiydi ... Bu çamlar, 
git~e seyrekleşerek ,denize ka._ 
dı>r uzuyor:iu. 

E""t'dcn gözlerim, na1ihani bir 
manz'.ll'~'lm ~iırtıcı kudreUL~ açıklı. 
Yolun uznl·te.lıi l:Öi}Csindcn, u-;uru. 
ma düşmeoek içi!ı yapılm·.ş dik 
bir .duvarın arkasından iki kadm 
çıktr. Onla.rdt; Girizan ile ol O J10i.. 

Her şeyde olduğu gibi pasif ko
runmada da bas.'t.lik ve ekonomi 
aramak Iazımdır. On lıi.nJ<.>rce ışıl.. 
dağın masrafı ve bu malzemenin 
yakınır ve çalr3tırılması yanında 
maske ahajurlrı.r ve. s.iy:ıh perdeler 
le ıştkla.rı körlP.tmek v.e bir defa. 
ya mahsus olnrnk ürere emek ver
mek kMi gelecektir. 

Hasım; zayiatııın az olmasını 

dil{Jünerek taarruza geçerken, bas 
kına uğrayacak tarafın da teslrj;n.. 
den korımm8lt ll.zero hazırlanmaaı 
bir• zarurettir .. Kazaya rıza gös _ 
tcrilC'bilir, ancak tedbirini alıru:ı.k 
§arlile ... 

T.A. 

K ıbı ısın 
nıüdaf aasl' 
na . 
yet 

ehemmi
ver ili yo' 

~· 
Londra, ı l (A.A.J - Rciyter e 11 

sının Kıbruıta bulunan husu11t ınuııs• 
biri bildiriyor. 

"Glridin tahJ•·ıcsin<Jen sonra ı.:ııır • 
sın müdafaası bazırlıklarma gece ı:tııı 

Kızılaya mühim bir dÜZ d>!\'am edilmi.Ştir. ŞehirıerL· it~ 
t L •• halk, hQkilmctin yardunilc ı,ııyıt eoerru ıııı • 

1 

dağtlm1ktadrr. Bir taraftan da -Jt• 
Ankıua H (A.A.) - Kı:t.ılay, umu- Uz ·Avustralvalı Kıbrıslı kıtalar d • • . ı-

mı· merkezin ... en Sıhhat ve İçtimai maden, m'ldafaa tertibatmı rslab e 
Muavenet Vel•!lleti propaganda ve 1 mcktedlrler. 111: 
nc,riyat mUtchaRsrslanndan Doktor Lcfku,~, a (A..A.) - MUnferlt ~ 
mımni Gonenç Adanacla B'.lrc:clk mev. ı dUşmaıı tayyaresi Kıhnsta Uc nok 01 
kllndeki 9190 metre murabbalık arsa ya boınbnlaı atmrşlarsa da tıasıır ,.r• 
llzcrindPki kagir binasını çocuk kam· mamıştır. Bir köylü hafif )'6rıd 
pı yapılmak için Kızılıı.ya teberru et- mıttır. ,__..-/ 
miştir. 

dirmesi, ve o baı>(SrtUsile o, Mef. 
küre! .. Elele geliyorlardı; Me!kü. 
re dalına bir adını önde yürilyor
du. Girizan onu çekiyor; artık bu 

Fransız sefirinin 
.. 

cenazesı 
yoldan geriye döndürmek istiyor. 'dl} 
du. Fakat o, kaştan çatılmış; gaz. (Ba.'} tarafı 1 i1fCf 
terin.in. siyah oklan yattığnn ça.ın - tir. Fransanın Ankara sefaret er• 
hla saplanmı,ş, hiç bir şey görml- kanı ile madam Jill Hanri c~ 
yerek ve hiç bir şey d.Lnlemiyerek ye rcfrkat etmekteydi. . ı• 
geliyordu... İstasyona vali namına, vau .:;u, 
Kızmım yanına kadar böyle yU.. avlni Ahmet Kınrk ,polis ınu • 

rüdüler; orada, değneği elinde ve vekili Salahad.d.in, Fransız tona;,. 
çenıberi yerde, yolun kenannua.n Iosu, ataşemiliteri ve Fran!U: , • 

korku ve taac.cliple kendllerlne ba- lonioi gelmişler ve cena.z-0~!,s 
kan çocuğun y~da Mefkiire dur 18m'"mışlardır. Fnı.nsız ba:rl'fl!!r ,, 
du; ve asaıbi bır s_esıe haykırdı: sarılmış olan tabut trenclen ~ ı 

- Ah, ŞU çoeuga bak Girlzan 1 . nhrken blr rahip tarafından d , 
Sonra, o yavruya koştu. 01111, ı ayin yaptlml§ ve biT polis rııufte 

enı:;m4., arasm?a. gö.sline kaldırdı ı zesi selam resmini ffa etınlştil'Bıı' 
ve operki!n dedi ki: Bun<lan sonra tabut }ı(alt ,1 
-: 'Gözlerine bak! vapunına konularak Tophaııt'~ 
Gırlzan dargm bir seelc: getiril~, oradan da ~ ) • 
- Ne var?.. soloshane."'Üne götüriilmüştür. C~, 
- Ne k~r benziyor; değil na.zooe b<>ata rcislcumhurlul< 0 · 
• ? B . ? ..., ı!fl• 

mı·.. enzemıyor mu· mak üzere Büvük Millet )IJC• , 

- Hiç de benzemiyor! Rus mu. HaricLye endimen1, başvekil, ll~ 
dur nedir... riciye vekaleti ve kordiplotıı• 

O zaman Mefkfı.re, endişe!L göz- in çelenkleri bulurıma.ktaYdı- ~t1 
lel'ini etrafa çeVirdi; kendbine Sefirin cenazeel 5ğleden ~, 
doğru giden tefi.kamı gördü. Çocu.. muva.kkaten Fe'riköyUndeld .,..~ 
ğa sordu: sız mezarlığına gömülm~ 

- Sen kimin krzr.sm lbebeğimt ı===========~ 

- Ba.bamm!.. ı--------../"": 
ck!-Un1Ah, -.ıer .. BalıoDm - y~~I~~~ 
-Fikret~! ~ 
f'-0euğu yere bıraktı; ve nazar. 

Ia.n etrafı aradıktan sonra beni 
örten genç çamların keMfethıe 
saplandı. Ke!!di kendime tayle ciü
t;ünmek istedim: 

- Ev.et ser'billen-:1 h:ırum, Fik. 
retin r,ooufu; hani tnmam blr yıl 
ah!:ıttığrnız F.iltreUn. Ukln blr • 
denbire onu bırakıvermentz isbU 
~ki... 

• Dert unutmak Jçtu. i§ret ~ 
var; balboki &)'lldığı zaman~~ 
taııataııaeak defll mi? Bo~ , 
o halde de ayılmadan mezara si 
var! Bu da lf mi! tt" 

•Tabiat. hep ayni pi.An~ 
p.atta bulunurmuş; &taçıarıa ~-

iskeletleri arasmda mU,alJeb~tııl' 
DUf? ÖkQz kataalJ1e tnoıı ıJıf f 
mıuldeten tikmn a,m plA.ll ~ 



• 
1~ sermaye kadın 

1UZünden işlenen 
cinayet 

Garip l!lr para 
saklama tanı 

Her ajliye ;Qg 
gram kahve 

verilecek 

ı - v .. urw 11 •t•AM tMl 

lc~r:~ dü~~~~C~t•• 

1 Jnk~ğ'~!~L ~~~: ~!,~.ı~~e"~!~.ıar, 
}\ati}, suçunu nasıl 
~ ... \\:! , ~evil ediyor 
~ lı;ı gece Dolmabaıhçede 

bi;'le Yokuşunda Hayat i adın
S.sa~ıkal~r, ~lb~noz soka-

~ a:bıha ısımlı bır serma. 
ıt[ek~beti yüzünden öldüren 

6r ş~~ Jl.7 suç ortaklarmdan 

Dün beledıyc neşri), t i~I~ ı ı mtidılı • 
JUğllne sunnenel! ttırah!ı 1 dındn lıir• 
mUrac !at e:ierelc mcmld. t n ı:;öııJc. 
rllmesir.i istemiş vnziycı i ş'•plıe!i gıJ. 

rıilcr ı. uzerinde araştırma yapılnu§
tır . .Arqtırmada pantolonunda 116 
lmı bulunmuflur. Hakkında takibata 
haşlamn11br. 

Kıı.11ve tcvziatl ile vilAyet yakından türbesinin ) anındaki Ha.san~ eşiğine çelenkler konulur. 
meşguı olmakta ve resmi müessese- karakolunun } ıkılacağını yazı. Fakat tiirb", hem.iz layık oldu. 
ıerıe, ııusust müe.sseselerin ihtiyaçları yorlardr.Milli abideler imizin çoğu ğu meydana kavusaınamıştır. 
kahvecilere verilecek miktar tesblt o. :ıkıl almaz bir ihmalle. çöplükle- Sağında mimarisi 'biçimsiz." gö
lunmaktadır. ônUmUzdekl pazartesi ....,. boğulmuştur. Yenicami'in rünü !eri tatsız bir taknn lbina. 
günü de kahve fiyatı k,.r rlagtırıııı- undan birkac yıl e\Velki haliy. lar var. Mahut karakol da bun. 
caktır. Resmi müessese" re verildik. ; bugünku manzarasını düşün. !ardan biridir. 
ten soora halka dağıtılmak üzere kab ı .:k, hükmümüzün doğrulu~ınu Karakol devle• malı olduğu 
vecilere tevzıat yapılacak ve halka 

11 
bata yeter. ıdn yıkılmasıl'a lıcmen karar 

ti:krü ve Kenan dün sabah 
~~ teslim edilmişlerdir. . 
Eıtı cı ~eza. nnah.kemesinc ven. 
ra ~Ular sorguya çekildikten 
oı ll.nJardan Muhiddin te\·
ll"l tıı>:nıu.ş, diğer ildsi haklarm

'rıı ~1 ll'levkuf olarak t~hkikat 
il' k üzere serbest bmı krL 

Hastalar için tuzsuz 
ekmek yapılıyor 

muntazam surette tevzi için sıkı kon. Barbaros, Akdcnızin tanrısı\. verilniiş. Amn öteki yapıların is
troller yapılacıı.klır. Her aileye 100, dı. Burma sarıklı LventleriyJe i.;mıaki paraya ihtiyaç '{öster. 
graın kalıve vl'rilecektır. bu ~uları, kendine bağlamış, (',e. diğinden bırakılmış. Halbuki 

1.ayir kıyılarnldan. Adri) atiğe, meydan, bir küldür. En küçük 
ta Bcyrut eteklerine kadar bü. bir pürüz, onun kemaline göl.ge 
tün Akdenizde, yalmz onun bay- düşünir. 

Nişan alma dükkanında 
OYUNCAKLARI 

VURAYIM DERKEN 
rakları dal~alannu~tı. Eğer fedakô.rl!klara katlanıia.. 

Yüzleı·cc. zaferle 'deniz tarihi. rak o binalar da. alınJp yıkılırsa, 
ınizi donaitrktan sonra, gözlerini türbe, güzel bir y-eşil sahanın, mi
) umunca, dedelerimiz. ona. gen~ r.imini bir parl~m çerçcvesile ku. 
denize, gcr:c enginlere baksm şatılır. Tür benin tam karşısın. 
diye, şı~ııltrlr suların kenarmdll dıı. meşhur 8inanpaş~i camisi 
bir türbe ) aptılar. var. Bu canıiin sol tarafında Ç1JP· 

~i! .:.\foJ:ıiddin verdiği ifade. 

~c:ıııayetini tevil yollu ~;ö•ıle 
tır· 

Belediye hastalzr için iht~~·ac 
olan tuzsuz ekmek yapmak .ı;z~-
1~ Galatada Mehmet Necatı nın 

fırınını vazifrdar kılmı~tır. Bu. 
rada tuzsuz ekmek yapılarak ala. 
kadarlara tevzi edilecektir. 

Dükkancıyı yaraladı 

\r . 
·~ .. ~ ~eoesi daynnla ber:ı
"~"1'köşe" de içtik. Sonra 
llıı uD otomobiline biner .,,k 

Zincirleme tel ihtikarı 
Sirkecide Bolu otelinde otu. 

ran Ahmet Kızılırmak adında bi. 
risi, evvelki g~ce Yen.ikapıda 
A.bdullahın niı;an atma di.ikka
nınde ti.ıfekle nişan rılırken attı
ğı oyuncak kurşunu, dükkan 
miistahdemlerinde11 Yusufun b:ı. , 
şına isabet etmiştir. 

Gec-. ~ü·1düz da.lgalı:ır on11n lak bir duvar uznmp gider. lçi 
mermer lnı.;aldarım öperdi. Tür- boştur. işten anhyaıı bir dos.. 
benin hahçesine de gene Barba. :um, bana, oraya mükellef yedi 
ro~un gaza yoldaşlarrm gömdü. dükkarun yapılabileceğini söy
ler. !emişti. Parka karsı dukkfının ne ~ sküdar iskelesine br

~ · bönü."}te Ga.zha.ne yoku. yapanlar yaka landı :arken lbirderibire Hayati 
tı de !belirdi. Otomobili dur 
A.. ~ üzerime atılarak: 
~ l'trk seninle hesaplaşma

, ".1,tıl<Uu geldi.'' dedi ve beni 
~ ~ladr. 

Bazı kimseler. kendi ar~ların. 
d nla.,c:.arak Anndoluya gondL:r. 
d~~ri mümessillerle buldukları 
bütün telleri sa trn alım. !ardır. 
Bu adamlar. salm aldıkları tel-

bula ,getirilen teller de elden C'lc 
dolaşmıs, fiyatları son dereeoe 
yük<>elmiştir. 

Ym:mfun başı delinmiş, h .,1cn 
teda \'İ altına nlınaraık suçlu va. 
kal anmıştır. 

24 saatte ce
zalandırılanlar 

Fakat zaman geçince Barbaro. kadar zengin bir gelir kayneil 
su unutanlar oldu. Türbesinin et- olacağı kolayca kestirilebilk. Bu 
rafını oclun yığınları. kömür te. türlü masrafların fcankaya 'J)3ra 
rıeleri. PİR b~rak !ar. c:irkin bi- yatırmaktan farkı olmaz. Teklif 
nalar sardı. Koskoca bir tarih, ediyorum. değerli Valimiz, mü
işte bu ttirli.i miizehrafatla örtü- hendisler ine bir keşif yaptırsın. 
iü\ordu. Oraya kmıılacak dükkanlar, az 

huicaını çekmekten başka 
· a.ınadım. Fakat ateş et. 

ıtaks.adnn sadeee kor
. Sonra nasıl oldu bil. 

Fh at murakabe bürosu. bu 
zincfr;cmc tel ihtikarı yapanları Nıhayet mesut bir uyanışla, o zamanda J·..,cıı kendi masraflarını 

1 ÜJ ilk kumandan layık olduğu ı:·r rr' r. hem de istimlak edı-birer birer yalrnlamıştır. 

a~~ere düştüm. d~rken 
s"l=;una taıkılarak: patladı 

11 ikurşun Ha,•atiye isabet 

lerin bir k1~mın1 Anadoludn bı
rakmıslar. bir kısmını dn lstan. 
bula g~tinnişlerdir. Ar.cak İstan. 

Suc:lular, bugün adliyeye Yeri
leceklerdir. Son yirmi dört sa.1t zarfında · 

şehrimizde sntta yilk taşıyan 11 1 
hamai, 28 esnaf, 11 şoför ve ' 
tramvaydan atlıyan 3 kişi ceza
landırılmıştır. 

hürmeti gördii. Türbe$ini saran •1 kar~ı bınalann bedellenni 
bu taştan, tahtadan baldıranlar ilderler. Şehrin bir köşesinde do
avrklandı. Kapısında kadırgası- ğacak dHber bahçe, Barbarosun 
nın allı yeşilli fenerleri yandı. kavnsn~.ğı hürmet de yannnıza 
Oı adan gcçenl~r. bir tarih ziya. ktr ka.hi. \> J • 

~ sonra kurtulup A
l"\:. - hala mm evine kaç
ı;u.n polisler beni orada 
~diler,'' 

~diye bir yaz 
~ramı hazırladı 
~· lıl belediyesi yaz mevsi. 

~belediye faaliyetini tes.. 
tr Yeni bir program hazEI"· 

~~ama göre halkın en 
~e tıyacı olan; muhtelif eğ· 
~!erin.in tarifelerinin kon. 
~j, vesaiti nakliye ve ek.. 
11.in teftişlerinin sıklaştı
ır. 

BEYAZITTA YAPILACAK YENi 
KAHVELERiN ŞEKLi Galata yolcu salo

nuna giden yol 
Mozayik parke 

yapılacak 

Galata } olcu salonundan Top
haneye kadar olan yol, mozaik 
p:ırkc olarak yeniden yapılacak
tır. Faaliyete tıu,.,<>ünlcrde başla_ 
nacaktrr. İnşaatın süreceği tah. 
min olunan •l ar müddet wrfın
cı.a ibu yol vesaiti naklıyeye .kapa
lı tutulacaktır. 

ikinci fiyat mÜrB.kabe 
kursu 

ret i yaptılar. Zaman zaman baş Hakkı Süha Gezgin 

GO NDEN GON E 1 ---
Yarım kiloluk ekmeK 
Y ENl ekmeğimizin maşallahı 

var: I'JC7.zetinc lezzetli ... Te. 
"ekkeli "esmerin tadı var" deme
ntişler. Pakn t biraz hnmur çıkıyor. 
du. Her §eye bir çar~ bulan bele. 
diye, bunun da hal yolunu keşfet· 
miş. Yarınışnr ''kiloluk", daha doğ. 
rusu 475 ı;cr gramlık ekmek ç1kar. 
ınnde bulunurken., bu .suretle eJı:
meklerin daha iyi pişmeeinl t emin 
etmiş olacak. 

bir şey vardll"... Bereket, boş bir 
lif mıdır? .. Bana kalırsa, bazan, 
kifayet derecesinden u1,aklll§lll1ş 
gibi göriinen ekmeğin, btzl tatmın 
etmiyen bir teccllisilr kn.rşıla.ştr • 
ğmuz zaman, kab ~ati, bi., 
müstohlikler, kendimizde arama 
lryız.Evet; "clmıeğlı\ berelı:eti" 
vardır ve aı-ada bir, bu herek 
' 'kaçar". Sebebi de kendı klaN?elz. 
Uğiml.zdh-. 

~işini görüşmek ü~re 
ı ~be belediyede em~ıy~t 
l'a . müdürü B. Faık'ın 
kıyıe bir toplantı rnpıl-

~ Pı-ogram hazırlanmış. 
ı~t·ınbııl belediyesinin 

seda~ Eldene hazırlattığı kah,•t•lerin 

çaınııc:.dakı tsı~ eskı bir Tlırk ka."1v('. 
sini i!ıyo. ma.ksadilc hazırıanmı~tır. 

15 temmuzda Ankara<la arı!. 
maı:ı kararlaştırılan ikinci fi) at 
murakabe kursunun da fstnn. 
buldn. açılmasına karar verilınil}
tır. Buna sebep, iki kursa yazıl
mak Ü7..ere biiroya müracaat e. 
denlerin daha şimdiden kabarık 
bir yekuna baliğ' olmasıdır. 

Fak:ı.t bu sayedp ikinci bir milş. 
kül daha. halletmiş oluyor k i, ilıti. 
yaca göre ekmek almak meselesi. 
dir. 

Geçeni rde> lokantalarm ekmek 
porsı;onunu ikiye bölmek tıl\'slye. 
sinde bulunurken. h usurcUr ek . 
mck zi.ranının öniin~ gcçilcbilec~ -
ğini tahmin ediyorduk, B~lediye. 
nin :;urnmıur kiloluk ekme>k çı. 
kartmak tedbiri, hu ınUlaha.zn.mı -
:ımı umumi ekmek piynsasmcla tat. 
bikı d0m k oluyor. 

Sofraya hesa.psızca fazla ekmek 
kestiğimiz gibi, cnn;ııdan da nvnı 
nlsbetsizlik veya zaruretle, llıtiya. 
cmuzdan f117.la ekmek aldığımız o. 
luyor. Hazırlanacak "~·armrşar ki. 
loluk" ekmekli'!' bu tevaztinsüzlu 
ğü bir ).ola koyacaktır. 1stcrsck ya 
mn kilo, islPrsek bir buçuk kilo, 
_ hem ı:'le kesilmeden, parç !anma. 
dan - almrs olncnğız. V<> 1.anno • 
dersem böylec , ) eni bir tasarruf, 
claha doğı usu ihtivaca t(ltabuk şek 
li temin edilmiş olacaktır. 

ql'rı.~ kaymakamlara. ~m. 
1rlıklerine gönderilmış-

' ~Uhtelif eğlence rerle-
~la. c;.'e ve gazinolarda ~a'.~ 
ı~ara alınmasrnm onu. 

ıı ~ k~ tarifenin aynen tat.. 
~a ~ıni için geceli ~n
~ ~-~ı muayyen zaınanlar
t tıubı Yerler ani teftişlere 
~acaktır. 

j 1 . bitmiştir. B:ı kah,·elE'· 
avım pro e erı 

. B zıtta dı"erı ıÇıımJıca) da· rin bırı eya '"' . 
ttal·ı kahve helen inkılap 

dl aevazı ' ' 
r. • b' anın onUnd<' ve yanın 

ınüzesl olan ın 
Lilellden gelen yolun ela oııı.caktn. 

t mc,·daıılle birle;ıU~ı kbşe esaı> 
Bevaz.. " . 
la.cal< ve bınıının L~leli lstlkıımetın-

o ' ı k ntıısı bntuna~lıtır. 
de hir talebe o a • 

- 3 -l'l.f tna:ınenin emrettiği veç 
~ eler büyük ve sabit Y~- rd Kleybörüye ka. 

Bu tı•nıının nıanzaras. çolc gtızel c. 
ıacak vl.' sırf ı;arlıvarı sıılonları ihtiva 

etmek!" t>e:-aber bır Amerikan barmı 
da ııs.v; olacaktır. 

Bu ılcl bü}•Uk kahn.: ınulıiın bir ih
llvacıı. kllfı gelmekle kalmıyncıık ayrı 
~ şel•ri gUzell~"tlrme ba unıından 
çok buyUk faydalan da olacaktır. 

İki haziranda şehrimizde açı. 
lan fıyat murakabe birinci kur
su 22 haziranda bite,cektir. 

Meş'um Tren 
- - - -

Bizde ''ckın<'k bereketi" dl'nen 

netice elde edemedik. 
Jelf: 

~:ınış olarak herke sın Bl!ı~v~;:adf ;en bu ~ayan~ hay-
~! bir yere asılacak, dar mu~ . a··ışı"ind-um. Sonra, 

ı...:-• ta if ı · d ·· ud t ha·dis"'"'ı t • ·a ;'~ . r e erı e vuc a re .... -~, Dömbölton:ı gı er. 
i ~t'.r. Bu trifeler esas I{leyborud b da daimi surette bu 

l'ifeye uygun olacak. derken ~rda .. a .. nm~kten kendimi 

Bir kaç gün dev8:m ~de cek es~arengiz ve kor
kunç bır cına yet va k ası 

- Ad'1mı haddı zatında tam
)1p tanımadığınızı soracak deği
lim. dedi; çunkm yanılmış ol. 
manıza ihtimal veremiyorum. 

- Evet, onu derhal tanıdığım
dan emin olabilirsiniz. 

meseleyı uşu 

1 ~eklerin daha pişkin alam.adım. ki kilisenin :;aatı yedi 1~1l1 teftişler sıklaştırıla· Civarda bİ"' d"' parmak· 
"ı.,.l bu"uğu çalınca u ~. • giri. 
{'"'<t "' kapı-.ından ıı:erı 
SJ:k J ar ve deniz hamam: lrklı a~tre1k. dakika sonr3; d~ ~-

Uınumi temizliğe tabı vorduk. 1 • dik Benı buyuk 
! ıabitai belediye talimat tonun öni.ina3Y 1,.·kle karsıladı-

ı. lt h ed ı · af. rn;:>rver · "tı:ı.· arfiyen tatbik i. bir mıs 1 ·.~~. •etle elimi sıktılar. 
'tln olunacaktır. ıar ve sauıım~\de ııazır bulunan 
~~i ~otobüsler n?r- Akşam y~m~[-!'1 ~inde dunnak ni. 
cıı~erlerini temin içın; misafirlerı~ ~ze. maıunı ya .. köy 

a.Iınamaıarı, her yer. yetinde degı~ı~' biri birlerine ben 
)~l'l a_lan, aynı zamanda toplantrl~~ı .. ne en ileri gelen ada. 
!liıı:~tınde fazla kalmama- zerler. Koyu k ... doktoru ve ka
~ı<l.rat edilecektir. miyle karı~ı, oy yanroda bulu. 

\>e N-_, ~~arın oto. rısı davetlıle~:klerde de bii. 
-'"IJ'büSıen seyri.saf erden nuyorlardı- ~"!" . "k öze çarpm1-

1ı:ı:lttil<, :müesseseler de scd. yük bir d~şık~~vk~lade olarak 
r...~ r .. !eftişler ha.kkında Y?rd.u. Yan 1~~ıştı. . 

'Iec g\lnü belediyeye iza.- hındı kızart herkese bır 
ektir. Yemekte~. son;;tlı tatlı sohbet 

~ ağırlık ~öktu v~ di sükut etmek. 
~tşiktaşlılarm eden adamlar şım 

ı.. e~ekku""ru'" teydilCf· . fevkalbeşer bir kU\'· 
-.ıcı.: :..:: Birden~ı~e ütecssif bir va. 
~~Jimnastik Klübil vet in tesmvlcd m geçen Mdise)'l 
~~n: ziyette başun a~un. 
~~· li arkadaşımız mer. anlatmıya.1 bNaşelaaı··~ec· ektim? .. Bu-

i: Ilı .. ölum·· un·· un" 8 ı·nci J lf J ,. - e . .. 1 beraber seya. 
~ bıunasebetivle mezarı ·· bir dostunuza 

Ilan toplantıya iş~~- ~ettim. . 
~~r11 __ sporcu ar.karla~ J elf cevaben· . ,, diye sordu. 

gönderenibölgemız _ Ya .. ö yle mı.~n kuzeniyle: 
~Ve Alf'mdar Rençl~k _ Evet, k.ar1;ı;iınavz. 

an teşekkürlerimi. Mister Con Vhıv~ nedense mist~r 
~Ca sayın gazetenfain de- Bir aralık e . manidar bır 

ederiz. Jelfle karısı .. benı Lakin biç bir 
\l A~,.1(-f_T_'_A ____ surette süzedd~te;· 
A şev söylem 1 e · ederek: 

I'\ BONE ·sözlerime dc;:;fim. k uzeniniz, 
"lUNuz _ Madam, • 

Çeviren : Cevad T evli/~ Enson 
kendisini qereflcndirnıek için _bu 
sef r de evi yakmak zahmetıne 
katl~nmamanızı, söylemem ıçm 
bana ricada bulundu. Yalnız, o
nun gelmesini beklemeden c~·el 

vı. odanın bacalarının temızlc. 
rna d" 
tilmesiiıi arzu etmekte ır. 

Cümleyi bitirmeden .evvel. 
davetlilerin yüzünde ga~p \'C 

anlatma.<;ı müşkül olan bır tees. 
sür belirdi. 
Bazı esıııreııgiz sebepleı:-dcn 

dolayı söylenmesi ica b~etmıyen 
bir şeyin ağzımdan çıktıgını der
hal anladım. Her nedense ~~ 
sözlerim da\'etlilerin nefretını 
mucip olmuştu. Şaşırmıştı~ ... 
Artık ağzımdan bir tek kclı.me 
çıkarmak cesaretini bile kı:ıdim. 
de hissetmiyord~m . ve .. ~oylece 
. k. dakikalık denn bır sukut oda
\/ kapladı. o· zamana ka.dar g~
~et keyifli oldukları ba:ız . bı:· 
uret te göze çarpan mısafırleı' 

:imdi adeta kendilei·ini rahatsız 
şhissctmiye başlamışlardı. . 

Tam bu esnada meyya getiı'. 
mişlerdi. Kadınlar yemek ~asın
dan çıkmışlardı. Derhal yuzbaşı 
Prender'in yanında duran bo§ 
sandalyaya iliş.erek. s~_rdum: 

_ Ne söyledım kı boyle herkes 
teessüre kapıldı?:. . 

_ Con Vh·ertımavzın ısmını 

telaffuz ettiniz. . .. 
_ Pekala .. İki saat evvel gor. 

düğüm bir adamın ismini telaf
fuz etmekle ne fen alık yapını~ 
oJ.abilirim ? ••• 

Yüzbaşı Preuder: 
- Onu görmeniz biraz tuhaf

tır, dedi. Vivcrtima\ z olduguna 
katiyclle emin misiniz'? .... 

- Pek tabii olar, k emiııinı. 
Bunda hayret edecek bir noktu. 
göremiyorum. Onunla Londr.ı 
ile Blakvoter rrnsında mülema. 
diyen konu tum. 

Yüzbaşı, kısık bir se&le ce\ ap 
verdi: 

- Bu iş ümit etmedığinizden 
daha gariptir: ve hepimizi hay
rete düşürmüştür. Çünkü, Corı, 
3 ay evvel sirkı>tin 75 bin İngiliz 
lirasını alarak kaçtı. Ve o giin
denberi kcndisinı gören de ) ok. 

Con Vivertimavz üç ay evvel, 
75 bin İngiliz lirasmı dolandıra
rak kaı:mı§tı. Halbuki ben ken. 
disini birkaç saat evvel görmfü;. 
tüm. Hatta bu parayı üzerinde 
taşıdıt;-ını da söylemişti. Bu cid
den halk·dilmesi gayet ınfü~kiil o. 
lan bir şeydi. ~onra ... Her an iciıı 
tanmması muhtemel olan bir hat 
üzerinde seyahat etmesi şayanı 
hayret bir şeydi. Üc aylık gaybu
beti esnasında nerelerde dolaş
mıştı? .... 

İşte .. Herkesin al!lına gelen 
bu suallere cevap vermek imkan
sızdı. Misafirler gittikten sonra 
Jonatan Jelf odama gelerek b...'ni 
bir kenara çekti ve mevzuubahis 
mesele hakkında lazım olan iza
hati alınca, o da hayretler içinde 
kaldı. Hadise hakkmdn epeyce 
münakqa ettikse de elverişli bir 

- Bunn hiç şüphe yok. Mavı 
odadaki yangın hadıscsi Con Vi. 
virtimnvzın hüviyetini isbat et
miyc kifa) et eder. Onu, vaziyeti 

umumiye itibariyle nasıl buld u . 
nuz':' .. 

- İhtiyarlamış .. Soluk benizli 
ve her zamankinden fazla düşün
celi ... 

Jclf cevap ver<li: 
- Suçlu veya suçsuz .. Orasını 

pek bilemem ama .. Son zaman
larda her halde pek çok eziyet 
çekmiş olacak. 

- Bana kalırsa .. dedim, adam 
bigünahtır. Çünkü kendisiyle ko. 
nuşıırkcn veyahut kontrolün içe
ri giı ınesiyle vaziyetinde bir çe
kingenlik yoktu. Hatta konuşur
ken farkına varmadan bir hata. 
da bulundu. Bana gayet serbest 
bir ta vırla işlerinden bahsetti • 

- Hayret ediyorum. Onda dal
gınlığın eseri bile yoktur. Aynı 
zamanda pek bo~boğaz <la değil
dir. Hakıkaten size, üzerinde yet. 
miş beş bin İngiliz lirasının mev· 
cudiyetinden bahsetti mi? .. 

- Ta bit efendim .. 
- Öyle ise karımın düşüncesi 

doğru olacak. 
- Ne dü~ünüyor? .. 
- J{adınlann biraz tuhaf dü -

şündüklerini bilirsiniz. her halde. 
Karıma kalırsa, Vivertimavz, pa. 
rayı dolandırdıktan solll'a piş
man olmus; ne parayı harcaya
bilmiş ve ne de teslim olmuştur. 

- Fakat şimdi meydana ~ık. 
mı§ bulunuyor. (Devamt 'f)(lf') 

''Ekmf'ğin lıcı eki'.' ti'' deyıp geç. 
meyiniz. Mane\i mahiyctt('l göril • 
1en bu mrfhumun maddi hl'.sap ve 
harcJcetlenm.izle hü)ilk alakası 
vardır .. Brrc-krtiıı hC'kçlsi. ehli • 
yeıt1e alınmış olan C'konomik ted _ 
birlerdir. , 

JliKMgT MtlNtR 

Nümune Ekn1ek 
Ankradan getırii{•n nümune 

ekmek alikadarlar tarafından 
tetkik edilmiştir. Aynı şel,ılde 
ekmeğin şehrimizde <le imali i
çin dün r skiidarda bir tecrübe 
yapılmıştır. tecrübe musbet neti. 
cc \"ermiştir. 

Dünkü ihracabmız 
Dilnkii ihracatın yekunu 25 

bin liradır. Bu arada dün tsvıç
reye fınd ık. bakla, keten elyafı 
susam, Slovakya; a kuı u üziim 
satılmıştır. 

Altın Fiyatı 

Dün. bir altının fiyatı 26 lira 
45 kuruştu. 

r.r,:§n;ILEWELK 
~VANIT 
Arabaların döşemeleri 

muşamba olacak 
Ekserisi muşamba ibezlerle dö

şenen arabalardan bazılarının 
buna riayet etmediklerinden do. 
layı hastalığa geçen sene m&ydan 
verdikleri anlaşılmıştır. 

Belediye, araıbalarm i~n 
maroken veya muşamba ile dö. 
şEmmesini aksine hareket eden 
arabacıların .BA1DlMMivıWıM:mı 

~ 
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iman ta 
leri ar 

ingilterenin 
cenup sahilini 
:Oombardı
man ett' 

(J rtın, 14 (A.A.) - Resml Tebug. 

Alman hava ki.lvvetieri Taymis 
t:ınsabmda ve İn,gilterenlıı cenup ve 
rk aab111erindeki liman tes1satuıı 

bomb rdunan ve blr ço • tayyare mey 
danlarına ve bu meyunda &ıarkf lngil
tcrodclti tayyare meydanlarma hUcum 
tmlşlerdlr. Şimal ve Manş denizleri 

Uzerlnde cereyan eden h4va muhare
belerinde Uç İngiliz tayyaresi dU§i.l· 
rtllm~lUT. 

Akdeniz llavzıısmda Alman tayyare 
llol:ı.!"1 Tobruk ve Hayfa liman t.csi

eatın.a lınr,.ı muvnUnkiyeUJ hücumlar 
yapmışlardır. Alman ve İtnlynn top· 
çusu Tobruku mtidafaa eden İngiliz 
hatnryalarmı muvıı3aklyetle d~vmUş.. 

lerdlr. 

Düjlllan tayy;ırclcrt dün gece garbi 
Almanynda bıw yerler Qzerlnc in1'111k 
-re yangın bombalan atmı,ı&rdir. SiVU 

halk arasında öllller ve yaralılar var
dır. H.ı: bir yerde askerl hasar oldu
ğu gtnilinemi§tir. :Hllıt müdafaa he
aabma çall§all mtıcsseselere de isabet 
ftld olmamı§tır. Tayyare da!i batar
)'llla.rı fki dllşman tayyaresi düşflr

mtışlerdlr. 

Fransa da 
yahu diler 
Birçok işlerden 

menediliyor 
Harpten sonra 
haldarında 

K '" 1 

ahn 
karar 
cak 

\"lS(, 14 (A.A.) - Yahudiler 
hakktnda iki kanunun neeredile -
ceğl IODD.en bi1dlrilmiştir. Bu b. 
nunlara göre, Fransa.da ya.şıyan 
bütün y ahudi leıirı tescili, banka.. 
Cilk, bo~rlık, simsarlık, .radyo _ 
culuk. gaı;:ateciiik, fillmcilik gibi 
m • kkre lntisabmm men'i, fuıi
verdtclere a'lm.ac:ıkiarm t&Midi 
derpiş edilmektedir. 

Fr<uısadn bulurum Yahudilerin 
hnll'D. telıcirlerine imkfin olmadı _ 
,:"lJlfum bu mcsel.c.nin harpt"'n son 
ra katl !bir hal ta.rrm.a 'bağlanacağı 
öüşünillmektedir. 

İtalyan ve Bulgar 
<ralları 

Nar kin 
hükumet 

re~si 

Tokvova 
'!'!> 

id·yor 
Tokyo, H (A.A.) - Nanking hü

!ıUkO.metinin reisi Vant-'Jlng-Vei 17 
"''\Zlranda Tokyoyn muvasalat edecek· 

. Re:;m n bildirildiğine g6re, Vang 
"?tng·Vt>l Japon milletinin resml misa. 
firi olacak ve gece}'t mümtaz şah.sl.

yetiertn mlsafircUne tahsl.s edilen 
Akıısaka şatosunda geçirecektir. Sa. 
bık prens dö Galles ve fi!imı:likl dük 
Vtnd:Jor Japonyayı ziyaret etliği za· 
man bu şatoda ika.met etmiştir. 

Vang·Şing.Vel 18 Haziranda lmpa· 
rator vo imparatoriçe tanıfmdan kıı. 
bul ednecek, aynı gtlndc oerefine bir 
öğle zıyafeti verilecektir. Bundan son· 
ra V~·Şl~-Vels Tokynda bulundu· 
ğu müddet zarfında Çin büyük elçili .. 
ğin<le ikamet cdecektlr. 

Peten'in 
Frankoga 

mesaJl 

Bir ziyareti iade 
edemediği için 
teessüf ediyor 
Fransız - İspanya 

dostluğunun kuvvetlen
diğini bildiriyor 

Madrit, 14 ( A.A .'> - D. N. B: 
Lyon başpiskoposu Kardinal 

Gerlier, General Frankoya. Ma.. 
reşal Petenin bir mesajını tevdi 
etmiştir. Mareşal, bu mesajında, 
şubatta Geoeral Fırankonun y~ 
tığı ziıyareti henüz iade edeme. 
mi@ -Olmasından dolayı teessürle. 
rini :bildirmiş ve hususi kıymeti
ni takdir ettiği Fransa • lspan. 
J'3. dostluğunun daha. ziya.de tak· 
viye edilmiş olduğu fikrini izhar 
evlemiştir. MareşaJ, mesajım, 
l.Sı>anyaya ve İspanyanın §dine 
karşı sa.adet temCElilerini izhar 
ile bitimıektedir. 

Milli.kattan sonra Gmeral 
Fra.nko ile Kardlıral Gerlier a.."'3-

smdaki görüşmelerde Fransız 
büyük elçisi B. Pietri de hurr 
bulunmuştur. 

---<'----
Suriye başkumandanı 

General Deniz 
Or generalhğa 

terfi etti 
Vişi, 14 ( A.A.) - HaI'biye na. 

zumm teklifi ile, .Mareşal l'eten, 
Suriye ve Lübnan yüksek komi
seri ve bu arazideki Fransız kıta. 
ları başkumandanı fiorgenaral 
Dentz'e Orgenerallik rütbesini 
vermiştir. 

Birınrte bir fabrikayı Amer·ıka 
gezdiler 

U..·une H (A.J\..) - ttaıya kralı halyan • Alman alacak-
ile Bulgnr krnlr bUyUk bir sun! mayi b.rını bloke ediyor 
mahrulc .. abriltaauu ziyaret ctml§ler. 
dlr. Bu fnbrlka makine yağı ve pa- V:afikıgtoo, 1'l (A.A..) - Ruz. 
rafin l.stlbsn.U için son zamanlarda ge- veıt, Amerikada.ki bütün Alman 
nlşleUlml.§tlr. ve İtalyan matbuatı ile Avrupada 

~============:! i§gal altına alınmış bulunan mem-= leketlere aıt alacaklar.n deriıal 
bloke edilmesini emretmiştir. Bu 

L Ah k 1 tedbiri ilan eden yeni karam.ama eman IS a ın R~.isicunıhurn b\ı hususta hudut • 
suz salMılyetlcr veren fevkalade 

- ..... - '-' 

Boya 
Çocuğun biri l!.b.lnönlinden bir 

kaç boya kutusu ile be.nıbc:r tram 
vaya binmişti.. Biletçi: 

- Hey, evıat tramvaya bu bo. 
yaların sokulmıyncnğmı bilmiyor 
musun? 

Çocuk: - Biliyorum. Dedi, son 
ra yanında duran yüzleri çok faz
la boyalr iki genç kızı ima ederek: 

- Fakat onla.n tndirmiyecck 
misin? 

--<>
Rahat seyahat 

Bellti dünyanın en çirkin kadı 
nıydı. Trene binip boş bir kompar · 
tıman bulunca sevindi. Kontrol 
memuru biletleri kontrole geldiği 
zaman dayanamadı: 

- Her zaman böyle rahat ve 
yn.lıuz seyah:>..t edebilmek için a. 
caba ne yapmalı? 

- Her istasyonda pencereyi a
çıp dışan bakmanız kfifi gelir zan.. 
noderim. 

--0-

Saadet 
- Nişanlı olduğumuz zamanlar 

beni beş dakfkıı görmekle kendi. 
ni mesut nddederdin ! 

- Ayru şartlar altında şimdi de 
kendimi mesut addcdebili:rm.. 

Robin Moor 
hadisesi 

dola vısııe 

Amerika Af man
yaya karş! 

h 
Kat'i 
reket 

" 
gecıvor 

\'aşlngton, 14 (A.A.) - RObin 
Moor'un torpillenmesi üzrnn.eı ha_ 
rlclyc nezareti tarafınd:ı.n Alman 
yaya tevdline karar verilecek pro
testo notru:mm muhteviyatı ne o. 
lursa olsun kongI'lenin lbüyUk lbir 
ekseriyeti tanıfmdan tasvip ~e
ceğ:i bugün aşikar olarak anlaşıl
maktadır .• 

Parlamento mahfillerinde gittik 
çe h.Aklm olan hisse nazaran denL 
zaltı ve tayyare hücumlarından 

korunmaları ;içlıı .Amerikan tica • 
ret va.purlarmm silfilılandınlmala
n muhtemeldir. Aynen buruı. ben.. 
zer bir tedbirin 1917 de denizaltı 
hücumlarına .lro.rşı müteveffa rei_ 
sieumhur Vi!son tara.fmdan ittihaz 
edildiği ha.t.Irlat.ılat.ılmaJrtadır. Balı 
riye ticar~t vapurlarının slliıhlan. 
dırılma.sı ihtimalini gözönünde tu 
tarak top tale.plerlni k&l"§llama.k 
fizere aylnrdnnbcri hnzrrlnnmış bu 
lunmaktadır. Ha.len imal edilmek.. 
tc olnn t~nrdan ba§ka geçen 
harpten kalan bi'?'QOk top da bahri. 
ye anbarlnrmda mevcuttur. • 

Hayfaya tayyareler 
yaklaştı 

Kıu.lils, 1l (A.A.) - SalAhlyetıi 

mahfillerden öğ'renlldlğtne göre, bu· 
gtln ıtUşmıın 'Uyyarelert Hnyfaya yal -
ıaşmıetır. 'Dafi bataryn.Jan ateş aı;

mışlardrr. B!rkaç bomb:ı atılmı;mı da 
ha!ar ve inınnca. :ı:ayiat yoktur. nnn.
htra Jkincl bir altı.rm ~ıırcti vcYilmlş 
tsc de bir hfıdise o~mo.mıştır. 

R A 
- Is tan bul ı 3·6-94 J 

CL!.lar saat 
Taşralı bir .K.acun oi rça1a.r .sa

at almak için COOkkaoa girmişti. 
- Kaç liralık olslm ba.ypn? 
- Ben parasına bakmam. Ho-

şuma gidecek bir şey olsun da.: 
bütfm ail~ cf:ra.dını rahatsız et. 
miyecıek, y:ı.ln:ız çoculdan uyan.. 
dıracak cinsten olmasını istiyo-
ıı.ım. 

Sa.atçı cevap verdi: 
- Maalccef bayan, istediğiniz 

saati bulamıyacaksmt7.. Size bil. 
tün aile efradını ve hatta kom. 
şuları :bile uyandıralbilecek kud
rette l:ıir saat verelbilirim... Fa.. 
kat çocuklara tesir edeceğini ve. 
ya onları uyandrracağnu temin 
edemem! 

---<>
Nişanlılaı

Nişanlısının yanında oturan 
a'blasma küçük Teoman lbirden
lhire sordu: 

- Hasta mısın abla? 
- Hayır, neden sordun? 
- Eniştem mütemadiyen dok. 

tor gibi bileğini tutuyor da .. 
---o-

Mektup 
Bay Akkoç Bergama harabe

lerini gezmiye gitmişti. Harabe
lerin resmi bulunan bir kart.pos. 
talın arkasına şu satırları yaza. 
rak karısına. gönderdi: ''Bu eski 
hnrabeleri hayranlıkla Eeyreder
ken, reni dil§ünmemek eldffi 
gelmiyor!". 

--o-

Su 
1Qkiye müptela olan birisi, iç.. 

ki düşm.am lbir arkada..~: 
- Su içmekle sen kendine fe. 

nalık ediyorsun. dedi. Suyun i
çinde milyonlarca mikrop yaşa. 
dığmı: bilmiyor musun! Benim 
gi;bi yap: Rakı veya şarap iç! 

- Sen şarapta su olma.d1ğmı 
mı zamıediyorsun? rakına su 
kanştumıyor musun? 

Arkada.c;mın, ispirtonun mile.. 
roplan öldürdüğü hakkındaki id
diası. içki düşmanını Hrna etme. 
di .. 

-0-

İyİ adam 
İki arkadaş konuşuyordu: 
- Hiç kimsenin onun h~kkm. 

da fena bir şey söylediğini işi~ 
medim. 

- Kimden işiteceksin. Hiç bir 
arkadaşı yok ki!_ 

-0--

Unutkanlığın derecesi 
Dalgın ve unutkan lbir adam 

evleımıe merac;hnini mütcakıp nL 
kah dairesimen <;ıkarken rebin. 
den mendilini çıkarıp bir düğfün 
yaptı. Karısı merak ederek sor
du: 

- Neden mendiline bu dUğü. 
mü yoptın? 

- Evlendiğimi unuamamak i_ 
. ' 

ç.ınKarısnun ne cevap verdiğini 
işitmedik. Fakat, bi~ kalırsa a
damın mendiline düğüm yapma. 
sına lüzum yoktu. Çi.inkii aradan 
az zaman ~eden karısnun sa. 
yIStZ istekleri kendisine ~vli ol
duğunu hatırlatmakta gecıkmez. 
dL 

---<>--
Tahlil 

Gnyet lınsis olan bay Cimri ar
kadasma nnlat:ryordu: 
--Bu kadarı da soygunculuk _ 

tur, azizim. Kan tahlili için ben • 
den üç lira aldı, idrar tahlili iç1.n 
de bir buı;:uk lira! Sonra da güle -
rPk bana hiç blr cey bulamadığını 
söylemesin mi? Anlıyor musun a.. 
1.iz.im ... O kadar para sarfcdeyiın 
de ta.lılllde hiç bir ~oy çıkmasın? 

Yarın veresiye 
&y Ha8ruı Doyar lokantam!>. 

Rnmanı _--- ahval kanununa .istinaden çıkarıl _ 
,u -------ı mıştır. Be~az Saray icap eden ıı---- EKLER 

masalarından birine otur.muş ıs -
marlıı.dığı yemeğin gelmesini bek
liyordu. Yemek )'odiği sırada ıcô
züne ibir levha ilişti. Bir ıtürJü ye. 
rinde duramaz oldu. Ke:ndislııi bu 
kadar heyecana düşüren levhada 
f!U yazı vardı : "B~n peşin, ya... 

BENEKU BONCUK.• kontrol tedhirleriııin maliye ne -
zar.eti tarafmdaıı alınacağını bil _ 

B. kı dır di~tir. E&sc.n bu htWUSJ.n aıa.. 
ır aş n romanı kadıı.r bir senis ötedc~eri IAali-

B EN EK L/ BONCUK: yete gC9CJJ4 butunmaıttadır. 

Bir tesadüfün 
Tomamdır 

Hırvat lideri 
Venedikte 

1 ~la • 
ruı veresiye'' nihayet kesesindeki 

6.!0%5 
129.995 

:: ~tıu para ile milnnsip bir karar '·erili. 
Derhal ayağa kalktı. Lokanta sa.. 

ıoo Uret .. , ..n. hibine mahut levlıa.}'I gösterdi: 
ıee b~ Fıc. .., ..,,. - Bay Cemal., yediğim yeme. 
ıocı f'lorla ğin parasını yann yiyeceğim yo _ 
ıoo 8clp mcklc beraber tek bir hesaba ge 
100 ~ çirirsiniz. . 

Zağrep, 14 (A.A.) - Hırvat lideri ıoo Leva Ve oeıvap beklemeden lokanta ~ 
Paveli'", lıf.arı><ual Kvatcrn!k ve hancı- tOO Kaylfaıartr da.n çıkıp gitti. 

IJENEKU BONCUK: 
"' ..,,,.... t08 Çek llroıaa 

ye nnzm Loka Koviç ve maiyetleri ttO ~ U.MS .--0--

erkAnı bugün ıillıtden sonra Veııcdlğe 180 ~ Kiraz çekirdeği 
hareket ctml§lerdir. Pazart~ alq,ıamı 100 Peng~ Bayan !<atma kinWe.rı Qekir _ 
dönmeleri muh~meldir. ıee ~ deklerile beraiber yuttuğu için 

-ı.o«--- ıee Dinar aa.ncılar jginde krvranmağa bat}la-
Bir vapur daha battı Jl(I Yen 80.91.$ mı:ştı. Çnğmlan kasa.ba.nm dokt.o_ 

JOO ~ llnııaa se.aş ra mwıy.enesin.l ~ kadının 
LoDdra, 14 (A.A.) - BahrQıe ne. kocasl hiddetini yenemedi: 

zaretinden bUdlrt'ldi~ """8, Bl&mar 
180 Balık - Allah vere de tJe.ıoeaidarm 

Bir taliaizin romanıdır 

Birkaç güne kadar 

VAKiT 

En büyük 
Amerıkan 

gazeteleri 

Almanyaya 
karşı 

Görülmemiş bir 
hücuma ~eçtiler 
Nevyork, 14 (A.A.) - Ncvyork 

Taymfıı gazetesi Robln Moor tBmln.. 
deki Amerikan vapunınun torplllen
mcsinden bnhscderek diyor ki: 

- Amerikan hllkOmeUni ve milleti. 
ni ta.tmın etmek lÇin nazflcr, acaba 
hMl:ıeyi nasıl izah edebileceklerdir. 
Bu hAdlse, göstermiştir ki denizaltı 

muharebelerinde riayet edilmesi icap 
eden hususlar hakkında.ki muabedeyo 
hürmet edeceğine dair Alman hUkO.. 
metinin 1k1ncltcşrin 1936 da ynptığı 
davetin hiçbir kıymeti yoktur. Bitler 
Amerikan bayrağına ilk ateşi açmış. 
tır. Tlcaret vapurlanmızı siUüılandır. 
mak ve drınanmamızm himayesi altın. 
da J;ıletmck zamanı gclmlgtlr. 

Nevyork Herald Tribun diyor ki: 
- Bu hA.dise korsanlığın ve cinayr. 

ıin bir cllrllm meşhududur, Bc>y>:ıelmı.. 
ıeı ikruıunlarm hiçbiri bu hareketi hak 
lı gösterecek surette ~!sir edemez. 
Bu hl<!lee Amerikan akidelerine v 
denizlerin ma.nc\1 hUrriyctino k&rJI 
naziler tara.fmdan meydan okunduğu 
ou ve bunların hiı;o sayıldığınl göster 
mektcdlr. Maruz knlılığmuz bu hare
ketten 80%lra Amerikan gemilerinin 
yapıw~k mecburiyetinde kalaoaklan 
muhariplik hareketi, no olursa olsun, 
bu hareketler hukukan ve manen IJinı. 
didc.'1 me§l"Ui~t ikUsap ctml§ olmak
tadır. 

lngilizlerin iaşE 
vaziyeti 

L<:mdra, 14 (A.A.) - İaşe na
zın Lord Volton, A:tianti.k muha. 
rebesine rağmen iaşe vaziyetinin 
tamamiyle şayanı memnunıiyet 
olduğunu bildirmiştir. 

Suriye yüzünden 
(Ba§ taraf'l l incide) 

Fraıuıı& radyoları ile protetrto no
talnrının tonu nrasındı:.kJ. §ayanı ka
yıt farlwı sebebi normal surette ıuı. 
19.§Ilmaktadrr. Resmi Fransız radyo· 
ları, cfkA.rı alevlendirmcğe çalı§arak 

çok sert blr dil kullanmakta., fakat 
protesto notalan ise, oldukça yumu· 
pk bir dille, müttefik kuvvetleriıı 

Suriyeye dullulUndcn evvelki sUıtllko
ya avdet ıuzumu llzerlnde ısrnr et
mekte ve Suriyede Alman krtalannm 
ve dU,eman malzemcsinln bulunmadı
ğı hakkmdald resm.t tekzipleri lngf!. 
terenin kabul etmeme J hakkında 

tehdltkAr olmaktan ziyade mUtees;;J.r 
bir ifade ilo teessllllerlnl bildirmekte· 
dir. 

Esasen bitarıı.f bir mcnbndnn bura
ya geien haberlere söre, Darlanm İI'!
glltere hakkmdaki siyaseti. Vlşi nn· 
zırlar heyeti toplantısında çok şld· 

deW mUnakaşalan .mu<:lp oımuıtur. 
Petenio. mesai nrkada§larmdan bir
çoğu istifaya kadar gitmlşler, fakat 
ancak baZı fedakll.rlıklnr ve ezcUınlo 
1.ııglltere De anlqmazlığın mevzll~U· 
rilmesi karan üzerine bu fikirlerin
den geri dBnmll§lerdir. 

Alman gemisi 
ağır yaralı 

(Baa ta7oft 1 incide) 
at.Uğt ~lr torpille yaralanan Alma.n 
cep :r.ırhlıBl. pek muhtemeı olarak ı.ıl

mall AtJanUkte Bismarkm yerini dot. 
durme.k ıUZE>n yola çıkmlf lbulunuyoı
du. Bu gemi, ya Lutzov -nbık Dc:u· 
tsc.hland- veyahut Adınlrıu Scher"dir. 

Hava :nezareti l.sWıha.rat &ervlalnin 
lasr.lh ettiğine göre. torpil, ım-bluıın 
orlaama isabet etmiş ve biraz .sonra 
ikinci bir tngillz bombardıman tııyya. 
resi gcmlyi sa~an duman buluUarı a · 
rasına. ikinci bir torpil yollamıotır. 

Hava nezareti sözcUsll, zırhlıya ya
pılaıı hasann çok büyüle olduğunu 

ıcaydetmiştlr. Filhakika bu gemi saat 
ıo da Mandal .açıklarında görWdUğü 
zaman. yallllZ clll mil mesate katet. 
mi§ bulunuyordu. .Hnlbuki bu t.l,ptcn 
blr gcmlnlıı normal sllmti, takriben 
26 mildir. 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKUYOR 

-------
________.,. 

ir ,.umaı -ı.;~•Y8;ı 
harbi i~-;~uıli 

(Baş tarafı 1. ir.~ 
-~-IJarp uzadığı ~ -~ 

mruı~ ası hem ~et~ tf.. 
maddi kaynaıdarm~ iti 
mek, hcnı de de\ let .., ...... 
bristinnek 1 tiyebillr. Gtds ~ 
maddeyi t«b.ı'ik iç.in Jlf!I' ~"' 
O\'\el So\'}·et Ruıı.ysnnı ~,... 
k<mdi pro:;ranüle lbdaS ~ ~ 
ım.rşinin .leni nizam, A ~~ 
~'i lıcsa.bms yı.1aıması, ~ lılll 
açılmacıı iktiza eıder. rf>,.ı ... 
nokb üzerinde yapıı.a.cal'cğe dffl • 
lo r<'jiml endi..eJcn_~~ ti • 
letin bün;> osini degtt}P'-~ 
hep olabilir. ~ 

So\ yet iktısadfyatı ~)1 11ıı. 
daynnır, pUi.n So\]et _l .. ~ 
münlst esaslara gore .. ~ 
met <'der. J>ünd:ın ea~ ~,._. 
ra tabiat.ile rejim de 
metler alır. t) 1. 

jdaıılE' cwı:.., 
Şu baldo ba.rbl ~ ,,..-:. 

çin Alnıanyanm ya ~ ~ 
muharfn .... bir pzk coı>~.. ,p ..,."" ~züJ; ... • ..M. 
sı maka:ldcr gibi go t,ett>" Ş"~ 
Hltler Napolyonu tJıgD aıııı.. !fo6~ 
t:I emniyet altına. nl'.nStc.ııJdt tdC 
\a S<'feri yantığı itin _d • 

• de.,...-~ 
Fal.at Nnpol~oonn etitı ~ ....ı1 

dut blr ordımun bnlıınd iJtle ~ 
gün ise KapohOll rol~ r 
JUUerin emrinde garp t~ ~ 
lizıın olan ha\-a ,e tsh .ı-~ 
\-etJndesa ha~ ordularDl ~ A 
du&'1U111 ve bunla.mı bi: )ılt "".'"~ 
surette ~kctode b:l~....: 
yet te bulunduj;"llntı h~ illi 'it 
gerektir. Bu teknik 1 re, , 
heyi birden idare <"wı"J.. .ı'~ 
ğf.ldir •• Bu sebCJller, ı-~ ııiC 
So' yet mi.icadeJeslııi iJı•) cı 
fakat biitün b ul.aT ~ttif· 
takım t:ıJıminJerdCll 'f 

5ı\l)ıtt f:lt 

Basın Birliği ~t 
gres· nin ~al 

neticesı 
. d-ll 

Basm Birliği kon.gresı 
den sonra saat 15 d 1ğl11& 
Bürhan Feleğin })r..Şkıı.nl ..., 
lıuunıetır. ~~ . df, ... 

Evvela Ulus g:ıı:etr;1 tı ) 1 
li Neşet Halil At&b" c , ,. 
btr tazim telgnlfı ç attl' \ 
mmtaka re i Hakkl '!' eJ ' 
tün sene boyunca. g~e t ~ 
liye.t ve hizmet dolııY • t 
kür edilmesi yolundıık1 

bul edildi. 
~ C'<°' 

Miltea.kiben bir gun wd~ ~~ 
rly.H kazanamayıp ). et ~· ; 
mcsi Hizmıgden he) c 
seçimine başla.nnıı ur dııfC 

Neticede ınmt:ık5 1 

asli nzalıklerma.: 11' 

75 reyl-0 Hakkı ~ J 
52 Bürhall ~ c ~ 
46 " R • p-e)ı:I 
35 :: Do· an ?\3~1JP.,J .J 
33 ., Muvaffak .,,.,,,. 
İdare hey·eti yedcle ~ 
n:ı· ~~ 
40 °reyle Cema.let~ 
36 ., Flerldun 

şelioğlu -~ 
34 ,. Fua.t Dufıı:...1 oe'" 
22 " Kizmı ş~._, 
22 ., Nurettin r~5/ 
Haysiyet divanı sS ot fi". 
79 reyle Refik .ı\lJ0'1 ıı lfl~ 
73 •• Enis 'l'ab JJ"~ 
70 ,, Ömer Jır!$, 
Haysiyet divanı 'Y 

rma: fB~~J 
64 ~le Muba~ıc _4.~ 
28 ,. Esref lP~ ;' 
26 ,. Bin • -_,.) 
Ankarada t"' laıı»"': J/I 

kongre murahh~ ~~ 
71 reyle Seı.aıni lll'<>l~ 
63 " Burlıt!ll "_d 
55 Villa Nrıre-
50 : Cihat.~, 
37 ,. Nacı 

ra 
36 Sait :getııet .. 'sı'-
33 " peyaıxri till. 

seçilmişlerdir. ,.. 

İdare iheyeti diin ~ 
ma.mt ya.pmış "" ~ 111' 
llğine Hakkı ~ 
etmitür. 

süt1111h1r"' da 
ekuyaeaksımz 1an 1qe111ne memur e~":l '-ırpm-la:nn Altnı 28.99 dcliMe. He:rkeıs kiı'azlart ıpara. Be 

~~~m~·~~M~l~-~-~--n-%_0_5-~----1-a-~--n~~~~~w~·~~~ilE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
o!malr: Uzer:: bır \:ıp:.ır Gaha bntm!· '--------------· d&, sen on pal""J. verm~' 'lır 
mJP'. bepW ~y:ıı • 



,...... __ aG_T_l& ___ •_•_at_•_a_ıı-M--~,ıı ~- /r-·-· _Hattaı __ ._ı_k_R_a_·~-y-o-P:-ro-g .... :~-a-m_ı_-...: 

• UC iZ ELER DOKTOR u ===-=.:=:= ~~-.... _, cumno IPL), 23.~ .... 7~~A-haboriert &OO:LHa 

lMl 

tafa Tram1J18r * K•Jı: Olmel - 8.IO program •e memleket -.at YM'llllet program ve kapanış. t programın devamı <P .J, &30--
göz. SMibat()ı Erim »e J!atma •)'&m, &83 Mlmk: Hatlt program 46 Evin llllıı.tı. 12 30 Program w 
DiıJlma.n, bahçwan KtmJI 'Punal üe (Pi.), 8.416 ..... haberleri, 9.00 llll· MLI: 11.1.IMl memleket Aat ayan, 12.18 lllılill 
.Retia, M.atdiD_ v+· ıem &wal ile zlık: llaıtıt •'lllltld ve Wflar <Pli, 7.18 Pnıgnmı ve ırıem!Uet 1&&t a Hafi ffarkılar, 12.4& Ajana ....,_ler, 

Yazan: 
PITIGRILLI 

Türkçesı: 
MUZAFFER ACAR 

5 ı::ıııw. Fatma, KlmCltlneı Kemal 9.30/9.41 8Nı aatt, l2.80 Pftıpam Jl&l'I. 7.18 llUllk: B&ftt pMasraın (Pl.) 18.00 lltızik: Kal'lfJlt ıını.ram (Pl.) 
'ılb eödme devam etti: İşin ticari cephesi de Teodor Ö!I Be Wmmaa tllla6ren. amele İb· ve memıetret Mll.t aya111, 12·33 »kik 7.f.3 A1&ae haberleri, 8.00 MUzik Hatif 13.ltl MUzlk: Hattf şarkılar Pl'CJCl'8oo 
- Bu sahte doktor diğerleri zuM.eld aleyhine göriinmiit'ordu. rahim Güniyi He lfayriye A.lı:kuR, Şerillh O)"Ull Uwüan, l.IM ~ •- ı llll)Dittk maetk (Pi.), 8.10-8.f& IMn nımm devamı, 18.30- ıuo -.ur. 

-.va.ıh iıısan!a.rm 'trl loonış· Çünkü bu saete ck>kt:or Yida. ve\a r~ Ahmet Topraık He Seliye berlelıi, ı.t.• ....._: ....... -......, ...U, 12.IO Propaln ye memlelııet Karıtıl< programm devamı lPl.ı, 18.00 
bf'8i*Hğirıi istiamar et:mi- tedavi ücreti almıyor, fa.Hıt We-1 ~. Mobilyacı Mi Ö1lılln iJoe w 8'ıWıar, ıa,ao Koauıımna (RHı .. :n ... t .,an, 12.13 Kllılll: '1'MdlCe pl&k Program ve memleket &at •JIUI, 

bUl&1, eadece merhameıtJe nen yapılan 'karşılığı da redtteıtllııL ır.kbnle Dsş. ~). ıa.45-W.18 lıfldl: RIMl1o ıar, M.4& Ajana habeliel'I. 18.00 KU. l8.08 Müzik: Fuıl IBZI, 18.80 Ztnıat 
et eciıipo.rm yocdu." Sob 1 _ . • mılGll ol'lle.._• (Vtpıııl"llt Map *= Kanpk prognm (Pl.), 18.1~ Kü takvimi ve toprak mahlullert bormaı, 

~. 3e11ı1 ~bardağını dol- - Müsaade eder miııtliıiz? 0:1 .uwıail ~Ay- Aflua>, ı8.00 ~ ve ..aJellet sik: 'l'Urkçe plAkl&r prqrrammm de 18.40 MUzik: Radyo caz orıce.tnaı 
._,_ t Tood Ganson kı:ııhve getirmişti. Bob !; .,~ aSeya.:_,~_emrwç k .!::_- aut llFU"f, l8.0I :.u.tk: .Rad1'0 cu vamı, J8JI0-14.00 Kblk ll'•--k ı İbrahim 0z""lr ve Alet BöcekJerfJ, 
~ llUı8 u, ısoııra or ~~"t.. . • tcsi aıı.r '"" uuu... &rç, uap ~- orkN&ra8ı (İlıl9him ÖSiilr ve A•- &_..,. •· 

'e hitap eder.ek: fineanına yeır a~"°":' ıçın g~ - met Cakal ile Naeip Göl, Aluaet Böeelderl), 18.80 llll'&at TakvillU:; pqramm J)eyamı (Pi.), 18.00 Prat- 1900 KonllfDla tDertıqme M&U) 
Gaıiha canDlJZl sikıyonmı. ni !kaldırdı, _sonra bır yudum ıçe - Bezıney ile Saliha Mutlu&, saraç Topn& ıaaJ..ılerl ~ ıt.40 MU· ram ve memleket aat ayan, 18.03 19.15 Müzik· Radyo cu orkeatruı 

....... Her halde bunları gazete- rek okumaga devam etti: AH Maeuneı- Ue Macide Şunur MOzl:.C Fani ası, 18.80 Ziraat takYI prosrammm devamı, 19.80 Jılemle~et 
_ okuıiıuş obrıalısmız. - "Fakat bir adamın eeraren • d k Mehm .. Kara ·ı -u_ • ' zfk: Radyo caz cmr..truı prosradı... mi ve roprak maQuJJeri bol'8Ul, l8.40 ..at ayan ve Ajam büerleri. 19.46 
~ .... _ . k'ld "Lm . saht dok o umaeı e~ ı e ınoıliei:! nm de9amı, a.oo Mblk: Solo ,arkı .._ 

tııı. - .. ·1.a.yır gazetel ri okumuş de- gız bır şe ı e o csı e - k dok !brah' Karak •tlzik. Dana mlbllf (Pi.), 19.00 Ko .Müzik: Yurttan seaıet 20.lll Radyo 
~ tonın faaliyetini durdurdu. Şimdi 14: •. to_r. ım ~ycı ~le ıar, 1980 llealeket aut a)'U'J" A· n..-na (Yuva .. u), 19.16 JIOzlk· Gauteli, 204& Kuatk: Şopen VfJ lkbu 

.kııUrn s<>ze karışarak soı- burada. tekrar sra.;engiz {ijÜJD ha- Naıuye, kitıp .MIJ8taia Şinik i.le jam .ııı.illerJeri. 19·46 Müzik: lid ve Radyo alon orke9tr&lı (VJ7olontat mann Piyano aerıert (Pi.), 21.00 
disesinden ha:hsedecek değilırı. 'lf'~ Hürmüz YeHı;en, arabacı Fevzi Uç piyano ne caz JIU'l&l&n ~Pi.), NecJ.p Afkm), 19.80 Memleket aat KonUfına: Memleket poataaı. 2110 

v.":" Peki bu doktor ne neti< 'lcr 
-~Uc-;? 

........ "'" . 

d r Zwf idin t vkifi sıralarında Yuki ile Fethiye Ortaç, ...t&ıbafı 20·°' Kon11f1D& <Yurt -to, :IO.ı& ayan ve Ajana haberleri, 19.f& .llOztk .M'.Dzfk l:k>!o 11&rkıl&r, 21.26 KoDUflll& 
~:emuamız e rarengiz öfüınü bil - 1 mail Ünsal ile Ayşe Yılmaz, işçi Mtlzlk: l'ud ..., 21·f0 KollUflll&' radyo alon orkestraaı programmm <San .ılkArlarımız konUfUyor). 21.fl> 
tün t rrilatilc o uyucularma :ır- Ramazan YozgatNile Adviyel Cana- Mem~k~ :·'JIJ Jıla.ek :U..- dtmunı, 20.ı& Radyo gaaeteal, 20.fl5. Müzik. Radyo aentonı •ke.traaı 
zetm.işti. Bu kere hjdise) i kısaca ya km, Ardanost urdhan 1 e Nuıı· hur ope ( .) • 22·80 Kemle llOztk: Radyo aJon ork .. truı J>l'OI• ı Şet. Em•t Praetorlua>. 22.30 Jılemle-

-.C '-7Urünüşe göre ol.d'*ça gıi-
JJ.!e~.iceler alryormUı§ •• 

~llll,'; tamanı"n meydana çık
;1' k. &xna, söylediklerine göre pek 

......_adın mı.i ted.si varmış .. 
....._ ~~atlar, yüksek mı imiş?. 
....._ • a.ra almıyormuş ki! 

hul,1,..0 etm'·kle ı'.kti rdecegiz. ve .Bokorel, Hacı Tok lle Mehllıat, ket .saat ayarı ve Ajawı baberl•rl, ....,... ... " ramınrn eon kımnı, 21.00 Konu§ma: ket saat ayan. Ajana haberleri, Es 
Geçen teşrinievve-1 a~ında Vol - Miicellit Kevork Solakyan ile Si- 22·45 Ajans spor aenild. 28·00 Müzik: Memleket postası, 21.10 Müzik: Ke ham Tahvtllt. Kambiyo Nulcut 

ter Tom adında. zengin bir köylü ranuş Zeylan, Yorgi Kostantin ile Danı MUziji (Pi.), 23·25- 23.3o Ya· maa eololan Necdet Atak. Piyano bonıası (Fiyat), 22.f6 Mllzik: Ou 
sekiz gün hasta yattıktan sonra Katin&, nyas Aydm ile Ayte Bol- nnkı program w kapeaı, da: MırhUDde Erkin. 21.80 Konu,ma. b&nd (Pi.), 23.2.5-23 30 Yarmkl prog • 
ölmüştü. Bu Jıöylil otuz sene Fe- tan, Hasan Aydemir ile Fatma PA.ZA&'l'S81: llA.JMI 2U3 KOztk: Klblk propam: Şef: ram ~~ kapanıı 

, Peki ne alıyormuş? 
4h içte bunu fmah edebilmek 
lrıilşküf 
~ kad~· taıbağma biraz sal
'1,ti, sonra şişeyi Teodor Zui
e 11Zattr. Zuifeld taş gibi btr 

e reddetti. Gooı;: kadın Te
llJı bu adP-ta kaba hareketi 

!' k 'a .ıayrete dUsmckle be -

lemenk Hındistanında ça)JIJIP bil. Baytak, İsmail V9t ile Ümml»taıı 7.80 Program Ye memleket &at a. 11.eaut Cemil, 22.80 Memleket aaat a-
yü.k bir servet yaptığı iqin arka - Zengin. yan, i.111 KOzlk: Hatlt propam <Pi" Yan. Ajana haberleri; Eaham - Tab 
da.şlan arasında Malez diye de a - 7.4& AJ&D8 haberleri, 8.00 M:uatk: Ha· vuıt, Kambiyo - Nukut bol'9UI (.-t 
nılırdı. Defin ruhsati~ esi vermek 

1 
(it &wam yat), 22.u .llU&ik: Dans mUZitl (Pl) 

t;t.llA: ....... 

7.30 Program ve memJeket ııaat a· 
yarı, 7.SS Müzik: Hatif parçalar (Pi.) 

7.4& Ajan• haberleri, 8.00 MOztk: U 
vertllt ve Entermeuo'lar lPI.), 8..30-
8 'ti Evin saati, 12 30 Program v• 
menılel et saat ayarı, 12.33 KUZOt: 
0.)'1111 tUrklllert, 12.45 Ajanıı haberleri, 
18 00 :MOzlk: Karıtık program (Pi.), 

18.15 MOzik: Saz aemallert, 18.I0-
14.00 Müslk. ıı: rıtık programm de. 
vamı {Pl.), 18.00 Program ve memlo 
ket 'IUt ayarı, 18.03 JIDzlk: P'aaıl sa· 

I 

üzere cesedi muayene eden hil • ı programm 
1 

(Pi.), 
8
.80-8.

45 
23.26-23.30 Yannkı program " ır.: 

küm0 t doktoru, öJH şüpheli biç ASKERLiK iSLERi Erin ... ıı. 12
.80 Program ve memle 

bir araz göriUm mekle beraber, 1 ket aaat ayan, 12.38 Küslk: Ş&rlu ve pailq. 
ailesinin vaziv tinde şüpheli bir turklller, 12.4t5 Ajıuıa habforlerl, 111.80 ÇARfAMBA: 18.8.IHl 
hal görnıü ve bun'arm hııstayr te. lkşlkf'af yerP ll8keltlk plMııdndea: :Mllzlk: Kanpk program (PJ.), 18.1& 

~rsmdakine bir adabı mu davi eden doktorun i mini. söyle - 81! ili S82 dahil .,..... mkatlar :M'UzUt: Şarkı " TilrkUler program .. 
meleri, UStelik gayri me ru faali. ıterecclere avnlmak ~ muayeae nm devamı, 18.80-14.00 JılUztk: Ka· 

7.80 Program ve memleket aut. a· 
yan, 7.88 Müzik: Hatif parçalar (Pi.) 

7.4tl Aj&u l!aberlert, 8.00 .llOZtk: Şar
kılı val•ler lPL), 8.80-346 llYln .... u 
1230 Program ve memlelhıt 1aat aya
n, 12.88 JIUzik: Hafit prkı ve tUr· 
kUler, 12.4~ Ajans haberleri, 13.00: 

bit-dersi vemıeğe karar ver
~ "aziyertte azaımr nezaket
!\'>.. 'il: 

~"'iri mösvö biraz olsun do
lç'.lsı · almak istemiyor 

\.eti l·ıe de aiihret aJan sahte dok- rl§ık J>1'0l'l'8Dl (Pl.), 18.00 Program 
,,_ ettirflecelderdlr. Elleriadekl nwa. hü. mJek 8 

t
.or Teodor ZuJfeldin bilyil.k bir fo- ve mo et .. t ayarı, 1 .08 .llU&ik: 

\1yet ~ttzdanr) \'fl eııkl raporlan ve F·- 18 .,. '"''-·t ....... .. 
•og~ra.ffsin: .... odanın en mutena kö. - aazı. ·"" --- ........ ,mı ve ... ..,. attrı&ar adet fe&opallllrtle h_... 11'1- T k _.,_.._ ....___ 8 .. A 

n~o: .. de asılı bulunması doktoruıt opra m..._rt .,.,.._, 1 ·"" JılU· ..,......., beye ıntlrat'88tlarr llln olUnnr. ..... ti , __.____ _......:; zı, 18 30 Ziraat Takvimi ve Toprak 

?!en ne• l•nstnlardan ne de 
erı b, h "'unmasmr istemiyo 

şüphelerini kuvvetl-endirmit i. -..: _.....,,, --..... .. eee.--n, 
Bu t 'Şhis üzerine a. dan tabki • • • .y. 19.00 KOIMllflD& (Melımedtn IUti), 

kat ne-ticesinde Teodor Z~eld.i.n Bakırköy ~ ıı,.IM!ııblden: 19.115 K911Bt: Bando ~an (Pl.1. 
hastayı s.k sik zi) ar t e-ttıg:ı. bıl- 19.80 ııemıeııret .. t •3"U'I ve Ajan.e 

Mllzlk: Rac;lyo nıon orkeatraaı < vı 
yoloniıt Necip Aşkın), 13.lli Klsik. 
Hafit prkı ve TUrkWer programmm 
devanu, 18.30-14,00 Mu.tk · Rad;1o 
aaıoa orıte.tram pnıgrammın devamı, 

18.00 Program ve memleket aaat a. 
yan, 18.03 Ku.tk: Kemençe, keman 
ve nıatiye lle aa& eeerlerl, 18.10 Ziraat 
takvimi ve Toprak mahlıulleri ...... 
18.20 Kol1Uflll& (Dq politika llldlle· 
lert), 18.415 Qocuk saaU. 19.80 Kem· 
leMt saat ayan, ve Ajana baberint, 
19.4tl llUzlk: Kadmlar fulı, 20.1& 
Ra.ı:1y.:> gazetesi, 20.45 Jıllızik: Bir halk 

mahsulleri borauı, 18.40 JılOztk: Ra~ 
yo Svq Orkestrası (İbrahim O.Ur 
ve Atef Böcekleri), 19.00 Konu,ma 
(İktıaat Saati), 19.15 .llUik: Yeni 
film d&Oziklert (Pl.), 19.30 llemlelc.et 
aaat ~yan ve .Ajam haberleri, 19.4& 
Mtıztk: Kllslk pnıgram Koro, Şef 
Mewt Cemli, 20.115 Radyo Guete.t, 
20.45 JılOzlk: Sa& eserleri, 2LOO Ko· 
DUflD& (Memleket poata.11), 21.10 
TelllLlil, 22.00 Ml.latk: Radyo ııa1o1ı or" 
kelltruı >(Vfyolontat Necip Aflga), 
22.80 Memleket aaat ayan, Ajqa Jı&. 
berleri. Esham - Tahvllf.t KambJ 

lll 

bassa son günler zarfında sa&tlar. Şubemizde kayıtlı 312 332 do. ha.berleri, 19.ü JIOıılk: Radyo caz or. 
ea hastanın başucunda kaldığı tes. gıımıu sakat eratııa grup teıtbltl içlla keatra.aı •(:hınidm o.er w Atee bö 
bit olunmuştu. Bunun üzerine otop yeniden muayeneleri yaptınıecatm· cekleri>, 20.115 ... sueteıtt. 20.45 
si yapılmasına karar verilmJt ve ·dan grupları ayrdm&mlf ..ırat1ana ?ııltlslk: Bir halk tGrkll.8l1 atrenJyonız: 
defin ruhsatfy.esi. vermeyen dokto- rapor nfli'uB h1lvt,et ctlsdanlan ve 1 Haft&Dm 'l'Qrldallll: '(cıaıtll8UN KA. 
nuı şflıpheleri teeyyüt etmişti." Ud§er adet fotoğratlatiyle blı1tkte ı YJKLARI): 

Hikayenin bu noktasında. vagon hemen fUbeye mon.caat etmeıed llb 
reM.oran müstahdemi yanlarına 

1 

olunur. 

yaklaştı: 
- Affedersiniz, möeyö, dedi. ---~-----:---- Seırdlmde ........... 

ölllyom efkAnmdan. !kinci servisi hazrdı) acağız .. 
Ve hesap uzattı. Bob ile ıenç 

üdDi •alondaA en eoa ~. v.a. 
gonda masaları diıze~ten garson -
Iards.n başka kimseeıkler kahu -

ww·~~;·-.~~ 
~ ...... a,rdı: 
................ (1111) 

ijAatll.IW.t ~PiHllllS - Mi,.MIHI ~ 
klall: a.IRmUN KA.YlllLAaı, 81.IO ~ık-· 1:ı"' lltlildr. ~ orkutnurt 

mıro. Bob\ID e 
Genç kadın mecmuayı • 

CmMMll ıt 0.-8"1 • 
:&mır: 41 lllJllr:«I 

N..ı cll1'llm Jilı.J'dl f 
o,. Glrelma- l>derl 
Ş-Be--; • 

r8llUIUD devamı, 28.15 KOzlk: Dui 
mllJdll (Pl.), 23.2&-23.30 YarmJrJ 
program ve kapaıuı 

ct11f.u&Tl18t: Sl.1.1911 
Unden alırken: • . dedi " .... "-_, v11ea1 _, 

- Verin baaa gazeteyı, bU.: 

(Ala) ....... ile ., ... 

~·,...... 

Kcıaufma: Jılhıleket po9taal, 11.10 
M:llzlk: lılou.rt - s.erıad. (KQglllc 
bir gece muaikili), 21.2& :MGldk: R!. 
yuettcumhur bandcıeu (Şet: 1haaıı 

Kllnçer), 22.10 llUslk: Solo f&rkılar, 
22.80 :Memleket saat ayan, Ajana ha 
berlerl; ır.bam - Tah.u&t. Kambt· 
yo - Nukut bon&n, 22.ü Ktıztk: 

7.80 Proırnm ve memleket aat • 
yan, 7.33 MOzlk: Hatif program (Pi.) 

U5 Ajana balterleri, 8.00 Kllslk: Ba 
Cıt prop"alllDl devamı (Pi.), ı.--,; 

8.~ Evlla saati, ıs 30 Program w 
memleket aat ayan, 18.88 KOlılk 

Türkçe pllklar, 18.4& Ajana habelieri 
14.00 Kblk: RtyueUcumlwr b8ndoeu 
(Şef: 1blaD Künçer), lf.4& llllılkı 

Türkçe pJA.klar programmm deftllU, 
UJ.00-l&.80 JIUzlk: Dam mlllti 
(Pi.), 18.00 Program ve m•mlelret a• 
at ayan, 18.08 .llOzlk: Piyaa fUia. 
lan, 18.30 Ziraat takvfml ,,. '1'aplak 

ın&Uullerf boNUI, ıuo lmıllk: a..s· 
yo cu orkeatruı (İbrahim o.sar w 
Ateı Böcekleri), 19.00 Kcmnpns, lp..15 
lr!tızlk: RadJo caz orkestraaı pnpa 

geceleyin yalım ba.şmıa daha ~ ~ U8 &48 &il MI 
.. bir sükfınetle okurum. Eğer 

yük d hal kompartımanınıza 
siz de er . . k I 
gitmek .iıstemezs ... nız benım om -

11.lf 4.U U.H 
17.1.& 8 Si 17.18 
t0.A! 1uo n.a 

, .. 
8.11 

U.OI 

21.00 KoıııU§Dl&: Kemlelret pc18tuı, 
21.10 Müzik: Solo p.rlalar, 21..2G Ko 
D1lflD& ıHotbet), 2LU RaQo MlfODi 
orkestram (Şef: Brmt Praetoriu.), 
22.30 Memleket saat ayan. Ajana ha 
berlerl; Jllelıaın - Ta.bvDt.t, KambJ. 
yo - Nukut lıoıma (Bf1at), 22.4&: 

Dana mDzilt (Pi.), 23.~28.IO Ya. 
rmkf prosram Ye kapanlf. 

artmıanımda O meth~ ·~~ • 
P birini daıha ~ebilirsiniz. :n.41 

S.18 

s.os ft.48 
us ... '·°' ua ~ kimbflir belki de eerazeıııglrı 

komşullUZ henk uyumemJIUr. • lı.L-----------" 
(Devamı Nr) 

Pmaş&llBll:: 19.8.lf.&1 

7.80 Prosram ve meJaie'ket aaat a· 
yan, 7.88 KOıdk: Haftf program (Pl.) 

Jfif H!k~~~--·· SEVGi NELER YAPTIRMAZ 
iJban, Nursel lÇfıı çıldırl)'O n rdu. 
_ Ben bu kız için ölebilirim. HatU ıyo _ ı.-- tıııerl NuneliD dlkkaUe 

k _.,,ıer ;yapa· Bir --
ne bileyim ben,.. bir ço ,,...... . bir caııeriti ağacml muayene ettlftld 
bilirim~ diyordu. gördd. GllRI bahÇIVaD pek kederti fdJ. 

Jlal':ıuki Nunıel: ktenııe _ sızı biraZ ıızwmut götllyorum 
_ .Bc-n bu çocukla ;:~~~Un Bayan Nunel. Sebebbıl sorsam yine 

aımeyl, yahut daha be ~ımayı ter. bana kızar mısmu! 
sonunıı kadar erkeksiZ - 80rJD&yJD Bay tıııan.. bu afaç 
clh ederim. :ıcaranııdaydı. beni öldoıecek. 

NursellerlD kiraCJlllYW· _ Qözl8J1DjZfD reııg1Di ta§?Y&Jl, bo' 
tlha.ııl::ıa.rmm önUnde bUyUkÇe bir ywıuza misal olan bU sWlln gibi ağa. 

A.partm ..... Nursel yazın. bUtUn cm ııtze yaptı'1 feJl&lıll tahmin ed~ 
bahçeleri va.-.... t N l"' 

ııavaıwı mtıaa&de e '" medlm Bayan urse · 
ıaatıeriDl. = burllda geçirird1. .tnce. _ Çok rica ederim Bay nhan ! Ar-
ttği vakitle u.stıerl mllllk çukU1" kada§ gibi kODUfUDUZ. 

UZUJl p~~e tımnkla0an. kası - Nuıl emredenlniZ.. BuJUl'Ull T 
1arla aöllll e~ ba}ıÇrva.-urı dej9rli _ Bakın yine devam ediyoNUDUZ? 

Jıın t,oprak ınuh&bbetlıle. lbt!Jll&mmA· - Pekl.. EvvelA. beni kenc:UniSe ar. 
a.JA)<aalD&• verimi ne mukabele kadai vaptığmJZdaD dolayı tetekktlr 
Utuıı kuvvet ve ....... • 

b ı..bÇeDln çiçekleri ..-- ederim. 
ediyordU. ~ reııklf.. AğaÇ1&tl da- Seain!n tonunu değiftirlp yapma bir 
1ri, dalı& k .... ..o. RJDinılyet lJıengi katarak: 

....n .. ve bete ewq-
b& ·- us k&rdeflm"' NunteJ: ,ertne papatya - Neye üdl8~ · 

- onun sev.-ın •ırmı ıemea- Nunel, aet'gilf aıacmm dOktqtl ÇS. 
ıarmm bir tan• fazla &OD' Jd bU ço. çeklere nemli gözlertnl c:UkmJt, ve dal 

ili ederilD· öyle ~ dlkenJeriD mıştı. Bu aamlml sftll Jdtaba. aD)'Uye.. 
. bakJ118ft gDllerimfıı Din ... ı..ııne b&kmadaa. 1&79t tabii oa. cufa· verıyor. BaJlçeıD- ;,-~ 

den styade b&D& eza atab'ı•ın va.p ~erdi: 
ısırgam sökOP Ah bu ağaç Ah bu il aç .. Bent 

deki fU dikecetfm .. btl 
"HatuhOf.• dedeye mum deli edecek. tote bakın bU yıl gene 
valla.bi· tekrar e-• tllD çiçeklerini döktü. Dört yıldır gö 

SözJerilli ııer arkadqJDa ztbıUn içine b&kıyOrum. 'Ozerine titrt. 
diYOrdU- yorum. Habl, nanldJr bir tane bDe 

ıııııınsa: ..... .,..pak kadar kıY ıneyva vermir_>~:.- ,,.._n, mi fena 
Nazarında ..... .r...., b'.. Neden açaua 

9 
..,......., 

- GGJlerindeD d6kWeD .. 
metllrl yok. uzoıtı10r da denlııi211 

•d er1dftimi bUmeıpt!nig, 'fmdl bana 
biri pı.e ele: ''Nunell Ba bil atacı 
meralarla danatacatım. ıı.u ne ... 
rlnial,, deae. .. 

tııwun ~ri parladı, ·~ 
bir kaç kalb birden çarptı. 

- Ne derdlnlz ! 

- "Canmu, kalbimi. her ,eytmt! .. 
derdim. Ah vallahL. Bu )'efil ve sivri 
yapraklar arumd& zUmrild gibi erfk. 
!eri görebll•m... Buna bir glln!Uk bi

le l'Ul)'DD. 

.tllıan bu defa da düıfODmekten deli 
olacakU. Gllnler geçiyor, caııerlklerl 

b07Gyor, fakat JıaıA bir Ç&N bulaını 

yordu. Nasıl bul&blllrdi kL.. D6kWeıı 
~k!ert tekrar ;rntne taJramaz. dda
ct defa çıoek ~ • modla y-. 
pama:&d!. 

Bu belki gelecek yıl kabil olabWrdf 
omm için bGtlD meyv&Cllara, bOtUn 

mraatçııan duuftı. Bir cıok ..eoete. 
bir .anı tam,e topladı. 

Fakat blr sQn aumn Jrataamd& bir 
fikir ıriVriJdi. 

Oh, buldum.. Güç ama, yap&ea 

Nurııel m11tadı veçbile erkenden 
ıı.1ıçeye çıktı. Ç&oek tuldarl arumda 
dola§ıyor, meyva afaçlanna dikkatle 
bakıyor, tJrtd Ye böcek gibi llaferele 
rtn bUlunup bul111111ladlfaıı tetkik edi. 
yorctu. Onu peJc ben. öldürea "8Derf 

ğlne yaklaştığı vakit: 
-A!A! .. 
Diye haykırdı. 

gUseıdi. Güzel kız. hayretten sevince, 
enbaçten hayrete aUayordu. 

Arkaamd&n an.sızm: 
Bonjur Bayan Nuraeı! •. MBI vUk-

seldt. • 

Bu llhandl. Gözıert bOttın geceyi 
uykulu geçirenlere özel mahmurtu. 
tu tqıyordu. 

Nurııel heyecanla genç adamın elle 
rllal yakaladı. 

Bakm bay lllı&n .. Ataca be.km. 
Tam benim istediğim gibi donanmlf. 

istediğiniz gibi mi? Memnun 
muııuı~w:? 

ı:ıorar mıaınız ? 
Bqka tQrlll kontlf&b!llr miyim ? 

- Naaıl ı.teneııis konUfUJlUZ. 

Siz 071• güzel •• öyle mdide bir 
çiçek.ııuıts Jcf; lise .ahip olmak, hatt& 
bir defa koklayabilmek fCiD ber f8J1 
yapab0Jı1m. Hatta p.yrl ıntlmktınO 
bile. Fakat bu gayri mllmkUn bllt-

detil. 
- Anıamlldnn? 

- ar tane kapanr mf8UllS? 
NuneJ )'&km dallardan lllr tane .. 

rlk kopardr. Yine • 

- A'. A'. ;yı .bıl&LU. 

ÇDnldl vlk ..... ....... • lılr tpft 
le ataqa "'1•-.ıa. 

Nur•I erik lWlllf ~ruu ı...... 
tedall~ aevglllldDe ...,...... Ye Sllclll: 

Slaf öpebWıim.. ;ledl. 

llban1DUY~..-: 

Ta bmf d"9~ 
Nunel ,.._ mlnlldL O tr? u 

san yaprak ıçiıı saatlerce yt12I tu- _ Bayır. Hayır .. Ben bumm a§Jlll 
.... -enen. kör oımaiıa "Sevgi,, JeıdeD aldım. ODlanDkl. 

yqıa..-ı ........ ~-nmr bile .. )(erha- Dl _..,. 
tan gözterilll• _., -- eDl bir beJ' sene pıtrak e-

- Hayret.. Naatl ohır ~ Daha aJr. 
pm thıtlnde bir tek ertll ,oktu llunım. - ..... ........ = -

metsts dlyece#iJL Fakat. ~ - Hayret .. Ç!Çek açıyor ııoıını hep. 
fideye, ıopraJdal'I Jlllatae& nnl dök O lbd d<Sttıyor! .. Olur r-1 deltJ.. Cldda 
flliZ reııg1 göZJerJDiD Utrle ~k bir haL 

n görDyoruın· Nasıl gösüne stre- - mııeu. .. NMll .,.. .. ,, ... !:... ~ Deli olaC&IJm-

G&ılerllıi utufturuyw, rüya görme
dfttne ........ k 19tlyordta. Koca ata· 
cm bQtb ,,aprald&rmm aram zGmrat 

- .eJelte ......,... 8- .. " 

"lcınra.. !., - .............. .. 
,. -.um .,.,.,... 

ISW••...,,.--. 

muım devamı, 19.30 Jlemlelret .. t 
ayan •e A.j&U h&bertert, 11.41 ım.lk 
BOytlk J"aad, to.1& Radyo OUet.e9l. 
20.ü Kblk: llOlo prkdar, 21.00 Jro. 
nupıa: Jıfemleket postur, n.10 Kl1 
zik. DiDJeyicl l.atekleri, 21 • .0 KOllDf' 
ma (GtlnUn mueJelerl), 21.61 Kblk 
Radyo Alon orıc.truı < Vlyolonilt 
Necip A.fkm), 22.80 Keml•ket ... , 
ayan, Ajanı baberJert; Ellıam 

Tahviilt, Kambiyo Nukut bol'l&&J 
'(Flyıı.t) 22 45 :iııltlzik: Radyo .aJoD 
erke11truı Procrraznmm devamı, 2&.115 
:M'Uzik. Dua mOzıtt (Pl.), 21.-..... 
28.80 Yarmki prosram .,.. kapullf. 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKUYOR 

-
'h. IC em/il o_., 

lan •ltaı'rnı 11 

........~.-..-
..... !9~ ... am 

·a • .. -...-



~alkevlerinde tetkikler : 
'P. . . u ı • l1ıl 

1 - İdare ihtiyacı olarak h§ağıda mıkdar, cinsi, muhammen bedel ve muvakkat tcmlnatlarlle lll 

gtın ve saatleri ya.ztlI malzeme ıı.yn ayn kapab zarfla eksiltmeye konul.muştur. uııte 

Fatih Halkevi 
nasıl çalışıyor 

2 - !steklllerin muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu il! kanunt veslkalıı.rmı ııı zııU. 
kapalı zar:tıarını belli günlerde eksiltme saatlerinden bır saat evvel Evkaf apartmanındaki P. T. T. LevaDJll 
dllrlUğUncre mUt~ekkil sabnalma komisy:ınunn vereceklerdir. 11'1 

3 - Şartnameler Ankaracl:ı. P. T. T. Levazım, tstanbulda yeni Valde hanında P. T. T. Levazım ~ffl 
Şubesi MUdUrlUklerlnden parasız verilir. (ftlll .., 

ı;~ EkalltnıC 

OtNst l\llkdan \'ahldl l\luhammon bedeU l\lm;nkknt teminat gaatl -----;, 
Otomatik telefon makinesi 
Man~ otolo telefon m:ıklnes! 
Galvanizli demir tel 

1000 
sw 

Adet 20.000 Ura 
14 000 
10.000 

.. 
1500 L. 20.7.941 Salı 11 te 
1050 29.7.90 Sallı: dl 

ÇOk kibar ve mfitcvazı şekilde 
enl karşıla.yan reis Tevfik Moral: 
- Hakikaten çok iyi, gazetede 

bir köşe işgal .edip her şeyimizi 
anlatmak bizim için bir nimettir, 
diyordu. 

Sua:Jeriıni soıımnğa başladım: 
- Halkeviniz ne zaman açıldı? 
- 1938 şubatında. 
- Dil, tarih, edebiyat kolunun 

soıı bir senelik faaliyetinden ua.n. 
seder misiniz? 

En :başta şunu söyliyeyim ki, 
(Onun için yazılan v.e söylenenler) 
isminde Ataturk hakkında bri ki. 
tap Çlka.rdık. Yakında ikinci cU ıni 
ve aynca on yılın b!Ançoou adında 
birer kitap daha çıkaracağız. 

- Güzel sanatlar çalışmaları? 
- Geçen ilk altı ayda 41 temsil 

verdik. lkinci altı ayda yıkılan sa.. 
lon faaliyetimize mani oldu. tine dayanarak dispanseri mükem. 

Evin milkcmmelen çalışan 24 mel bir şekle getireceğiz. GördU
pa~ mürekkep bir bandosu ğünüz gibi binamız pek küçük ve 
vardır. Aynca 40 kişilik bir bağ. işte en bU~ ilk diremiz bu. 
lama grupu teakil etmek üzereyiz. Kıymetli Va.alimiz L ü t f i 
Musiki kolumuz 'bir sene içinde Kırdar söz vereli, ilk fırsatta bizi 
21 konser vermiştir. .iyi bir binaya kavuşturacak. neri 

Güzel ve tcknlk bir fotoğraf için tasavvurlanmızdn.n biri, ban _ 
atölyemiz var. Evimiz Ankara fo. doyu mllkemmelle~tirmektir. Halk 
toğraf sergisinde bir ikincilik bir bağlama takımını inkişaf ettirece. 
UçUncfililk k~r. . ğiz. Spor malzememiz var. Fakat 

Muallim mektebı muallimle- salonumuz yok. Yakında Fatih be
rin.den Hasan Şü.kril Özaltın id& •

1 resinde yaman resim elemanları Hava Kurumuna 
yetişmektedir. t b d b 1 1 - Konferans ve dersler? e err e u unan ar 

Hn."ıı. Kurmnun::ı Tebcrrlldo Bulu· 
- Ge.çen birinci ay~a. 29 kon. nanlarm t imlerini Neşre l>e'l.am 

ferams, ikinci altı ayda. 22 konfe ~ F..diyoruz.: 
ram verildi. Salonumuz ufak oldu_ Fevzi Şamlı 1500, 1sm1n1 bildirmek 
ğu halde hoparlör tesisatı saye • istemlyen bir zo.t tarafından 1000, 
sinde bu konferanslardan kalaba -
ltk 'bir kütle )stifade edebildi. Mukavva kAğıt Ltd. Şt1. 5W, Çeturf 

Biraderler 500, İbrahim Basmacı 500, Aynca fr:ı.nsı:ı.ca., ingilizce, biçki 
resi · ik Trakya. Ticaret Ltd. ŞU. 500, Sava 

diki§, çiçekçilik, ev ida • tül1 çe, Ele!tcriyadls 500, Lokman Kuriş 500, 
resim, fotoğraf, solfej, piyano, ke-
man, fanfar v.e caz demleri veril. Mişcl Boroştayn 350, Ntslm Amram 

ve GUlüz.arl 300, Ka.ğıtçılık ve Matba· 
m~~üphane jşleriniz? acılsk T. A. ş. 300, Jak Koben 3:><>, 

KiltUpha.nemizde 3454 mecmua Alp Ke.rıı.davut 300, Vasil Kurdoğlu 
ve fi79J kitap vardır. !stanbulun 800, A. M. Farhl 250, 1zak Saban 250, 
mühim kiltüphanelerindendrf, İlmi Koço Vasllyadis 250, Yorgl Yani nı. 
eserler fazladır. Bunun için ü.ni • mltrlya.dls 200, Münir Şahin 200, Jak 
versl te talebesi istifade etmekte. Dekalo 200, Kemal Alemdar 200, M. 
cür. Halkm ~ti de fazladır. KU Sadık Afitap 150, Mehmı:t Kasım 
tüpha.nemizdeki kitaplar hep halkı 150, Mi.hail Dimo 135, Ali Aağar Ha· 
mıun teberruundan bugünkü hall. temi ıoo, Mustafa Fahı1 tpek 100, 
n1 almıştır. Ha.san Bnsıi 100 lira vermiştir. 

- Sosyal ya.rdnn? 
- Profesör Dr. Sadi Irmak ri-

yasetinde dispanserimiz var. Ve 
muayene yapan doktorlarımız §un. 

lardır: 
Dahili hnstalıklıar: Prof. Dr. Sa. 

dl Irmak, Prof. Dr. Arif İsmet Çe
tingU. 

Asabiye: Fa.hrettin Ketim Gö. 
kay ve Rahmi Duman. 

Haıi<'i basthklr: Profesör KS. 
mn lsmall Gtlrkan ve Hiızmı Bu
min. 

Olldiye: Prof. Dr. Cevat Kerim 
İncedayr. 

Göz: Doçent doktor Naci Ben. 
gieu ve Doçent İrfan Başar. 
Kadı , do"1ım: Doçent Dr. Na. 

~it Erez .• 
~Mye: Dr. Ali Eşref. 
Coenk: Fa.hrett!n Fehmi. 
Dls: Ratip. 
Dispam!eri a.çalı ancak 2 ay ol. 

duğu halde 600 e ya.km lıa!itaya 
bakıldı. 13 kişisi hastaneye yatı _ 
rıldx. Bir ktsm.ının radyolojik te<la. 
vilerl yapıldı. 

Ga.yemiz, elimizden gelen her 
~i yapmaktır. Tahsisatnnızm ol
mamasına rağmen halkın himme _ 

Yeni Neşriyat : 

Ticaret Mektuplan 
Tahs1n A. G<Sk§ingfil tarafından ha· 

sırlanan bu eser, tlcaret ve san'atıa 
Uğr'S§aıı herkese en lüzumlu bir kitap. 
tır. MUnderecab: 

SlrkUlerJer - Hizmet tekli:fleri -
Tllccıirla.rr arasında mUnasebet tesis· 
leri - Kredi mektuplan - Borsaya 
mütedair emirnameler - komisyon· 
culara verilen muhtelif mektuplar -
Çekler ve pollçeler - Kambiyo mua. 
meleleri - Kon.s!nya.syonlar - Nak· 
llye jş;ert - Sizortaıar ve avarya· 
lar - Umumi muameleler. 

Fiyatı 71S kuruştur. , 
lmaı.AP JtİTAPE\1. - t taııbul 

Beyoğlu Halk Sineması 
BugUn matine 11 de, gl"ce 8 de, S 

Hytlk 1llm birden: 

1 - ~ ~ ..... prkılı, 
9 - ..__ •c'lan ı.JL~yor, 

(Avantur) 
1 - ._ ._,. (~ SUA1t3or Kov

boytıar). 

Pil ihtikarı yapan 
adliyeye veriJdi 

Fiyat murakabe bürosu, Gron. 
berğ adında birisini pil ihtika
rmdan dolayı Cumhuriyet müd. 
deiumumiliğine vermiştir. 

İstanbula 1350 cuval 
kahve tahsis edildi 

Ticaret vekaletinden İstanbul 
vilayetine gelen bir müsaade ile 
yarından itibaren kahve ithalatı. 
na başlanacaktır. 

Vekalet, lsatnbul için şimdi. 
tik 1350 çuval kahve tahsis et
miştir. Kahvenin tevziatı bu 
hafta içinde "'Jilfiyct taraf mda.n 
yapılacaktır. 

Yüksek lktısatlılarm 
mutad akşam yemeği 
YUksek iktisat ve Ticaret mektebi· 

nln 1940 - 1941 yılı mezunları §ere· 
tine Tarabya Tokatllyar Otelinde 21 
Haziran 1941 Cumartesi gUnll saat 
20.30 da verilecek mutad akşnm yr. 
meğlnin da·.-etıyelerlni almak Uzere 
mezun arkad8.§larm. 

Mektep idaresine 
1ı Ba.nkası ko!'llrol s.:ırvislnde cemi.· 

yetimiz murakibl. Baya'll Samiye 
Anasal. 

Galata BillQr sokağı BUyUk Tünel 
hanı No. 14 de Cemiyet murakibl Bny 
Namık Conkere. 

MUracaa.t etmelerini rica ederiz. 

Bu sene ilk okuUardan 
kaç talebe çıktı? 

İstanbul maarif müdi.ırlüğli 
.§ehrimix.dcki ilk okullardan bu 
yıl mezun olan talelbe sayısını 
tesbit etmiştir. 

Bu sayılara göre, ilk okullarda 
4660 ı erkek ve 3977 si kız ol
mak ii7.ere 8637 talebe mezun ol. 
muştur. 

Şehrimiz yollarına ait 
DÖRT iHALE 

Belooiye daimi enciiıneni di..n 
muhteHf semtlere ait dört yol 
ihalesi yapmıştır. Bunlardan bi
ri Ayasof ya, Alayköşkü ve civar 
yollan 33.496, Taksim Eminö. 
nli gezisi yolları 19.500, Filorya
daki binaların tamiri 11.100 lira. 
ya, ayrıca Kasmıpaşa Haliç yo
lu da ihale edilmiştir. 

Font. boru 
Zaman Mllşlresl 
Talik teli 
Sahra kablosu 
Telefon kablosu 
Demtr direk 
Varnon orta kdmUrU 
Çinko 
Grafit 

3000 
1 

120.000 
190.000 

7 
5 

60.000 
20 

Ton 
Metre 
Adet 
:Metre 

.. 
:KAiem 

Adet 
1·on 

.. 

10.000 
9.800 
8.400 

17.100 
S.650 
6.000 

14.400 
20.000 

5.280 

.. .. 
" .. .. 
it 

,. 

750 " 29.7.941Sall11df 
750 ,, 30.7.941 çarşatııb& :

5 61 
735 " 30.7.941 " 16 dl 
630 " 30.7.941 ,, 14' 

1283 ,, 31.7.941 perşenbe ; 5 tt 
649 .. 31.7.941 .. 16 6J 
450 .. 31.7.941 " 11 df 

1uso 1.8.941 cuına 
15 

dl 
l:SOO ı.8.941 cuına dJ 
396 " 1.8.941 cunıa ı& 
(823~ 

~----------------------------------------

lediye an:barından istifade edece.. 
ğiz. 

- Ha •.. Şunu da söyliyeyim ki. 
muayyen zamanlarda aile toplan • 
tılan tertip eder gezmelere de gi
deriz. 

• 

ioA2uiNi shlN is BAN'KA's•~ 
IKRAMIYELl. HESAel ~'!P 

Sorularıma cevaplaı· aldıktan 

sonra halk€vinin muhtelif faaliyet 
terini gözümle gördüm ve genç 
Kemalist reisle arkadaşı idare me 
muru Emini tebrik ederek ayrıl _ 
dnn. * 

Otobüs y ralandı 
Sinanpaşa medresesinde otu

ran ve kunıduracılık yapan Ab
dullah oğlu Muammer Dural dün 
Alemdardan geçerken, Suphi a. 
dında bir şoförün 3063 numaralı 
otdbüsiln sademesine maruz kal. 
mış, muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Şoför yakalanmıştır. 

T. iŞ BANKASI 

K iiçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

11--------.. 
Devlet Demiryortarı ve Limanı 

Otomobil Kazası 
Ka.dıköyde, Söğütlüçeşmede o

turan Oud'un sekiz yaşındaki 
oğlu Rağman dün Kuşdilinde oy. 
narken şoför Muhsinin idaresin. 
deki 1934 numaralı otomobilin 
altında kalmıştır. 

Yaralı çoeuk tedavi altına a
lınmış. şoför yakalanmı:ştır. 

Konferans 
EMİNÖ.i'O IIALKE,1NDEN: 
16.6.1941 Pazartesi gUnU saat 17.30 

da. Evimiz salonunda. Ys.rdımsevenler 
Çc~·cU namına Be.yan Rebia Tevf . 
Başkurt tara!mdan (Vatan yarııımda 
kalb birliği) mevzulu bir konferııns 
verilecektır. 

Bu konferansa bUlUn yurddaşlarm 

gelmeleri rica. olunur. 

htanbul lJ el tem ?'tlemurluğundan: 
940/916 
Blr borçtan dolayı mahcuz olup st?· 

tılmasma karar verilen (Radyo, kar
yola, bUfc, ve ea!rcden ibaret ev eş· 
yası), 17.6.941 Salı gUnU saat 15 de 
Cihangir Firuza.ğa Anahtar sokak 
Bingöl Apartman 2 inci kat 2 No. da 
satılacaktır. Yüzde 715 şlnl bul.maua 
satış 21.6.941 Cumartesi gUnU aynı 
saatte yapılacaktır. Taliplerin mahal. 
linde hazır bulunacak satış memuru· 
na. milracaatları nan olunur. (36202) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT MatbaaSt 

Umum n~rivatı idare eden: 
~fik Ahmet Sevenqı1 

1 

E:;;1DELER : " Şubat. 2 Mayıs 
1 Ağustos, 3 tkinciteııriD 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 Wık = 2000.-Li.ra 
s • 1000 • o:: 3000.- . 
1 • 750 • -ı:soo.- .. 
' • 600 • -2000.- .. 
s • 260 • -= 2000.- .. 
~ • 100 • - 8500.- .. 
~ • 50 • - 4000.- -

soo 20 .. = 6000.- .. .. 
Beyoğlu Btrlncl Sulh Hul.'Uk ili· 

kimliğinden: 

941/258 
Ahmet A'kaym Hikmet ve ölU Na. 

clye kızı Gllzin ve dijter kızı Nahldo 

aleyhlerine açtığı İz.alet şuyu davası· 
nm duruşmasında.: MUddel aleyhlerln 
fkametgtıJ:ılarmın meçhul olması haae· 
b!yle iki ay mUddeUe ll!nen tebligat 
icrasına. karar verilerek muhakemenin 
muall!k bulunan 11.8.941 gUnUndo 
müddei aleyhler bizzat veya vekilleri 
mahkemede bulunmadı~ takdirde g'· 

ya.pla.nnda. rnuhak meye devam olu· 
nacağı tebliğ makamıruı kaim olmak 
Uzere Uo.ıt olunur. (86203) 

ZAl.'1 

Avanos askerlik şubesinden aldığım 
askerlik tez.keremi zayi ettim. Yeni· 
sini alaca.ğnndan eskisinin hUkmll 
yoktur. · 

&~oğlu: Tarlabaljı Halep Bel.'1r 
'!(lkağl 4 num:ırBda (820) teHJ.. 
lütfü Meml§ oğlu 1 nınll Erol. 

(36211) 

Parke kaldırımı yaptırılacak 
Siirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden: 

1 - S!!rt • Kurt.n.'an yolunun Siirt me'Jdelnden itibaren 600 metrelik 
kısmı parke kaldırım lnpatı '10-~-941 ~rih.lne mUsadlf pazartesi gUnU 
saat ''12" de Kurtal:ın yolu koutro Amirliğinde mUteşekkl! komisyon tara 
tmdıın ih'lle!:! yapıımıı.k ttzere ka11ail zarf usullle eksiltmeye kcınulmıı tur 

2 - Kc,.if bedeli ::ı.oss lira ve muvakkn tem!natı 1506 Ura 60 kuruştur 
8 - 1·a1iplerln te mınat m»ktup veya 'lltikbuzlarmı ve lhnleden en az S 

gUn evvel Siirt villıyetir.f milracıı.t>.t ederek b:ı 1§ için alacaklan fennt ehliyet 
vc.slkalarıru hA.m!len 249C No. lu kıınun hUkUmıerlne tevfikan bıızırlayacak 
ları tcl{llf mektuplAnr.ı ihale ı;fulU saat on bire kadar kontrol ö.mirliğln 

tP.vdl etmeleri. 
4 - Bu iş" ald keşif' ve şartnameyi her gün Dlyarbs'kır Nafıa MUdllrlU 

ğünde ve Silrtte kont:-oi Amlri!ği.ndo göreblleceklerdlr. {8033) ("307) 

~--------------------w 
V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 

edip tanzim 
yeniden 
açmıştır 

Kitap, meanua, ga.sete basar. 
Tabiler nam1nn di:ze-i isleri alır. 

i~I tme Umum idaresi ilanlara 
acU._ 

Muhammen bedel! •l700) lira olan 1000 &.det 220 volt 300 WaUık ~ 
mpu!U lZ3.6 1041) l'azartesı gfüıl\ saat (10,45) onu kırk beşte 5ayd8' :sıtı:' 

d!I. G:ır binası dahllinı!t'kl komiBycn tarafından açık eksiltme usullyle 
alınacaktır. ş 

Bu ışe girmek lst yenlerin (in) lira (50) kuruşluk muvakkat te~ ı; 
'\e kanunur tayin dtlğ vesalkı-:ı birlikte ekırlltme gUnU saatine 1tııdat' 
m1syona mUra<.'aatlan ı zımdır. 

Bu işe alt fi:ırtnaı elet komhy.->ndan para.sız olarak dağıtılmaktadıt 
(4380 / 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
ııı'' 

K rymf'tl N C\ 'i l\lesaha.sı 'ffflf' ;ti F.:81lS No.: 
80 

l'ERt 
Hasköy SUtlUc" 
kö~kU caddesi 

İmrahor 16070 lira. K!.rglr 89, 5 M2 1607, .... 
ki 35, 85 binalı 

nıUkerrer,yenilBa,185, 187 arsa 
~ 

Yukarda izahatı ya7Jlı gayrl ıcenkul peşin para ile ve kapalı zsr! 
llyle §Ubcll"12' satııı l<om'Eıyonu hUZUJ'Unda satılacaktır. 

İhale rn 6 941 Pe.ı:;embe günU ımat 14 dedir. İsteklilerin §UbeJUU ~ ~ 
Servisine mUracaatla t:r lira muka\:illndc aı.acaklnn prtname bOkUıııl~ c 

nıuvaf'ı!t teklı! mektup.arını bll·Ur1Jen gün ve saatte şubemiz satıŞ it v1' 
yonunıı veya ıh:ıle saatrne yetişmek suretile iadeli taahhUUU olarıık ~ 
verme'erl. ~ 

Otel yapılmaya eıverışll 
kırahk bina 

1 
Ankara caddE'siniı, e: n.l!tcber yerinde re,·kaliide 
\'adar ve aydınlık bir blnn loı-alı1mr. 

Vakit gazcte!OI ldarchıın~lnc münıeaat. 

. ......... 1 

ı·ur iye aıaııurıyeİı----ı 
ZıRAA T BA KASI 

~wuıu .. tanhı ı~. - ::ıennayesı. ıuo.ouu.uw rurıı. w.raBI' 
;$ube ve A1ans adedi: 265. 

Zırai ve tıcari 1 et nevı banka muameleleri. 
Paro btrlkttrenlert' ~JIOO Ura ikramiye ırertyM', 

.:_::::..:_:.....:millllliav.:ı--:,. " 
Airaat Banıuumıca ırumbo.ralJ ve lhbıuııı:z ı:aaarruı ae-.-•- -rır 

liO Uras:ı btılunanJara 1enede 4 dela "l"kileee& kur'• ftf' ..-tıd..., 
pUUıa gOn UcramJy' dıı.ğ'ltılaC"lrtD'. 

t aded l,000 Uraldl t,000 Un 100 sded 60 Uraldı ~ ": 
• • !500 • ı.ooo • 0 ızo • '° • _ ..... • 
c • tso • ı.ooo • 110 • ~o • .__... 

co • l(l(I • '-000 • 

rin Je yapılır. 


