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1>arı8o'ııı , deli saçmas 
kadar m·anasız sözleri 

Onuncu Brenner 
mu lak atı 

Teki,.., ' ( ) Teklrdatmdalı meccue st 
<k'Cekleıin Cıiletlert dalJtılmakta aevklyat C llUlrucla 
':ılıclJyarak noı lırflnde biUrilecekUr. lluhtellf ldelelere 
çılcacak ola"\I ıın nakil lçlıl bük\Unetçe Teklrdalmda 
Yf"d! vapur aynlmlf ve Mı vapurların f, e, T, t, ıo w ıT 
hzlraııda t.areket edecekleri blldlrilmlfUr. 

Beynelmilel Bre.la• 
aergiainde 

TDrk 
pavyonu 

Berlin büyük elçimizin 
huzurile açıldı 

--<>-

Atatürk ve 

TÜRK 
VE 

ALMA 
inkılabJarı 

biribirinin aynidir -- -Atatürk'ün 
t1aleft 

latildili muhafaza için 
harici aiyaaeti i.kıline 
bir aurette tedvir ediyo - ~ -

Makaledett parçalar: 
ftrtd,e lnnWUI. .. ......... 

81pUnll lılr llll!llllıl ...... 

• 
lnönü'nün 

--o-- Büatleri teref mevkiine • 
M61ikatta Alman ve j kondu ... :--.::=.ı'*: 

Hitlerıe 
Musolini 
beş saat 
q6rDştD 

f tal.raa haricİ)'e nazırla- . Bcrfüı, t < A.A.) - Bir hWJU-
/ 

n ve batkumandanlan ıı muhahır bıldıriyor: GecikmJf- • tır. _...,,.. ftrkl19 De clalllak ... 

da laulundular ı Beyneüntlel Breelav ,,.naym .. rte11nı ...._ elllllk .._._. 
harp içinde Hdnci defa olarak 

(Yaqs .J Gnolde) Polonya Silesyaaı umumi valiid - - -

Bi~ tanftılllıt 
pbSi7elterle beraber 

Baidada sirdi 

Küçük kral 
Faysal 

de huauai trenle 
Baidacla geldi 

' Gauleiter :ve B. Bradit öırafm. 

~
dan Türkiye büyük elçili B HU... llıerlln, ı < ) - Yan ~ 
rw Gerede ile TürkiJe ~- YEi haftalık ''DM Relch" ........ =:t ıtri<MMa bugb1dl n~~ 

,.. ..... , .. , ,,., )'Ol aııantt• Tllttd,ye .. s 
.---------. da usun bir müaleılnl ne.,.... 

Bl·r kölenı·n tir. Bu makale, lllyul mahfili .. Türkiye b&kkuıda1d dostane U... 
nlyle hayret uyandmnlfln'. 

hezeyanı ııllkalecıe tııcUteren1n müılu-
11ı ve munull.tı nıld~ h-. 

Darlan, F ranaaz tari- eunda karfılqtıft tmlrbaısl* do. 
hinin elMdi bir lekeai la.ymlyle Tllrklyede çekllerı idi" 

olarak kala kb udi sonuklar taavir edilmektedir. 
ca r Muharrir Ttlıtiyenhı, tncfltenaln 

Yuan: ayıf taraflarını her zaman pek ıJl 

Hakkı Sülta GEZGiN 
1 

blldillnt ve bundan dol&)'llhr ki 
(Y .... 

1 
DJKıa ..,,........., kendilf icJln tehlikeli olmam _. 

""""' .... ' (' 1 t: "" ' 

V ~ KJ Tın okuyucularına hizmeti 
.,,.,,, - ztba& ,_, ~ - ~ ,., -
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byan.lc ·~ trü•lbl't! kadar llNl&\'a allone temla .,....,., ..... wu ,,. -
kışmet.i' l8l't kitaplar IMıdlye rdlieaekUr. 

rrın 11aım1 olm)'Uealart. 1ıu MUelle ....- a.tr ldlt1ı&.,. ..w 
o1ıaeaL11r. 

Daimi okuyucularımızın 
isimlerini neşredeceğiz v AIUI, bla kaç aş 11011N aoıtir .......... ta 1aa1 )'llau ............. 
ta )'114111' dalma firllıt. ...... ,.... ........ " ~ ....... 

........... ederek, WIU)-umian edelıl ............ 111111 ...,..... ..... 
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Murakabe memurları kursu 
dün sabah açıldı 

İlk dersi iaşe umum müdürü 
Faruk Sünter verdi 

TitJm"et OdMında ll'nf(tt Mürn.kabe Kursu ..• 

Pırıt mllrakabe bürosuna yeniden 
almac:ı"'" memurlann t~b! tutulac:tk -
lan kurslara dün sab&h aaat dokuz. -
dmı ltıl>a.ren başlaııml§tır. 

Ku'I'\!, sureti mah.n.aada bu tş iÇln 

Aakar.ıdan 14:=hrlmlze gelmlf olan ıa
.. umum mUdUril Faruk SUnter aça
rak !Ik dersJ vermiş ve fiyat mUraka· 
beslnoo ;r6z5nUno alınacak buawdan 
Mlkm me.'l!aatıerln1'ı konınm&111 e-

su olmakla beraber ticaret ve ll!l!!ayl 
erbabtl'.Tı ezllmcmesinln bllba.mıa na • 
zan dikkate aımacak nokta o!duğunu 
fakat halkın maifet ve ihtiyaç mad
delerinin fiyatlarllo oymyanlar lc;in de 

Amansız bir mücadelede bulUDulmam 
IAzmı geldiğini teb&rtız ettirmfftir. 

Kuralara 65 nalDZ'et ~rak etmek
tedir. Bunlardan 16 i bo.yandir. Kunt
l&r, Uç hatta den.m edecektir. 

Milll korunma kanununa muhalif 
hareket eden 36 kişi mahkom oldu 

Geçen mayıs aymda müdıde.iu · / hiş fiyatla jelatin satmak sure. 
mumilik asliye ikinci Cıe7.8. mah. tiyle ihtiklr yapan Raşit Sevil 
kemeeine .mill! korunn;ıa k~unu- hakkında evvelce verilmiş olan 3 
~ ~uhalif olarak 40 J§ &önder- sene sürgün 750 lira ağır para oo
nuştir. zaaı, temyiz mahkemesi tarafın. 

Mahkeme bak.iye muhakeme. dan maznun aleyhinde bozulmuş 
lerle beraber bunlardan 43 tane- tur. Dün bu davaya asliye ikinci 
sini karara bağlamıştır. Bunun ceza h8kimliğince yeniden ba.ktl. 
da 36 81 mahkfuniyet, 9 taneai IDJI 'Wl heyeti blkime' .ad kanJJ 
beracttir. nnda ısrar ederek sucluyu Uç se-

lelAf n muhtekiri lıaıkkmdüi ne aürgün ve 750 lira aifi' para 
nakz karan cezuma mahkfım etmiştir. 

Bundan bir müddet evvel fa-

Amerikanın Londra 
elçisi 

Vaşingtona çok 
mühim ve gizli 
Bir haber götürdü 

Nevyork, 2 (A.A.) - Nnyork Jur. 

AmerUm Vae'fng'tondan ıeleD 

'* telgrafa göre Amertkanm Lood. 
bllyilk elçial Vbwıt Londradaa 

kaJlde mUhlm w gizli bir lıaJıer 
~anıııektedtr _ 

Acıklı bir ölüm 
Maliye başhuku.k müşavirle. 

llDElen Feyzi Daim'in diln Anka
tada ka1b durmasından öld~ 
'9ll haber aldık. Kıymetli bir ilim 

amı ve çok dürüst ve kıymetli 
insan olan merhum, Lotus 

:wkasmnı halli içiıı Lahey adalet 
~da toplanmJ9 olan heyeti 
ıme arasında Türk hikimi o. 

yer aJmıştı. Merhuma 
eret cii1er, ailesi efradına 

"yet)er.imizi bildiririz. 
• • • 

Beyazıt deratamıarmdıuı merhum 
NecaU elendi haremi ve mea. 

larmnzdan arkrıı'laşımız Helllf& 
IUt'tesf ah!bl Tall\t Hem~rtntn 

annesi h~ ..,n ~det bayata 
t kapamıştır. Merhume, ta.. 

ara kendlalnl 8e9dlrmtf 1'e nıa. 
allm kadar onıan da acıya 

rk ctmlş bir hayırseverdi. 

VAKIT'A 
ABONE 

OWNUZ 

f.'.dinv-1L EWEL!!!J 
~VAINIT 

Topendabb 
Bugi1n cuma gi1nil t~ıtere 

Kralı Betinci Jorj Hazretlerinin 
yevmi vili.detine müaadif bulun
makla vakti muayyeninde top 
endaht edileceJi umum ahalioe 
berayi malfunat tebliğ edilmiş
tir. 

- 56-

- Teoetkür eder&. Sis! 
- Bildiğiniz gibi! 
Buaıı Meflt6re: 
- Sise çok d.argmJm ! 
ttahlyle 8i>ze başlardı. Ve bu, 

daima. bir mülAkat crnlinin bqlac· 
llCI olurdu: 

- N"ıc;bı efendim? 
- Şimdi eiSyliyemem ki... Ne· 

ter, neler! .. 
- Fakat beni merakta i:Ja'M. 

ııwısmız. .. değil mi?. 
- Sonra eiSylerim. 
- Ne vaklt? 
- Ne va.kit isterseniz! 
- MeselA bugiln? Şimdi! 

- Peki, oraya gelin. 
- TcşekkUr ederim, orövvar. 
Bazan Mefkure, teklüi bend"n 

bekliyerek bu mevzuua hiç tema.s 
etmez; bn.şk3 ıeylcr söylerdi. O 
vakit ben: 

- Başka bir şey &öylemiyecek
misiniz'! 

Diye ııorardnn. 
- Ha.yır, bitti! Bal'ka bir şey 

eöylemiyeceğim. 
- - Ben ise, bir şey daha söy-

lemek istAdiğlnizi görliyonım. 
- Nereden görtıyonunu? 
- Sc>..9hıbd:n tltreyl~den ! .. 
- Hayır, ııöyliyeeek bk- şey 

yok. 
- Siz.i nerede görebilirim? 
- HJç bir yerde' 
- Şimdi neredeınnb:., 

- İetanbulda ! 
- Kaç vapunına gPlecekstnlz? 
- Bilmt'm ki... 
- Rka ederim, iki buçuk va.pu. 

nı ile gidiniz.! 
- Nicln? 
- ÇUnkU o sırada ben de Kadı· 

köy lskPleBinde bulunacağım. 
Kısa bir sUküt ... Sonra: 
- Peki. 

Girit' den, blıy üii: 
Britanya adalarına 

Girtt harelr&tmm p&raftltçUlerla ID
dlrllmeeile 1ıetıamuı n havadan pi • 
kecllerUl bcımbardlm&Dlan lrarfmmda 
bocaladıgı ... elde edilen bir ta:nare 
meydamna nakliye tayyarelert " rö
mork p1An6rlerle han. pt)'&delerinln 
lndirilmete muvatlak olunup. umumi 
bir kanaat dogurdu.. Girtt barek&tı • 
nm Dllytlk Britanya adala.rmı lat1JA 
tefeb~ öncWUk ettltl "'8 bunun 
muvatfakıyeU halinde bir deneme ma 
hiyetl:ıi alac&l't aöylendl. MuhU!Uf 
kanaaUer araamda benzer bir hareke
Un Kıtına adamla da tevci edUmeel 
lhtlmallert vardı. 

Alman ordulannm prld AkdenlZdO 
iflerlnl b!Urdlkten l!IOnr& Büy1lk Bri
tanya adalarına dönmeal karara bağ
lanmq tae, Girltten 80IU'& KJbnııa doğ 

ru böyh.• bir hareket beklcmebfllr. Bu 
arada Glrltten Ubya ııahfilerUıe mçra

manuı daha bUy1lk kolaylıklarla te
mfn edileb.lecegt bat.ırlanablllr. O hal· 
de Tobnık üzerine hem Atrika top
raltla.!'"tlldan, hem de Glrldt lls olarak 
kullaı:ımnk sureWe bu adadan akınlar 
tevcihi •nlan yok dellldır. 

Faku: lincelerl dahi\ ziyade Ir 
~1 ed '" se, Girit D:ıııertne olan bu 
tuva ba... ıı aynen Btlyllk Brlta.nya 
adası Uzerınc tevcih' kabU midir? Bu
rada kullanılan taa1TUZ tabfycst. ve 
rnal7.emealnc d.:ıha bazı başkalıldar i· 
llve edilecek midir?" 

Eğer BüyUk Britanya üzerine ha -
vadan bir latll& tepbbOsU başlıyacak 
oıunıa, denizden de yardım göreceği 
muhakkaktır. 'Fakat hava 1eU1Aaı Gt· 
rttte olduğu kadar mahdut malzeme
ye lnh!aar etmlyecektlr. Pıke bombe.r 
dmıruıcılann yanı:'bqmda bOytlk mik
yasta yer alacak atır ve en afn' bom 
hardrman tayyareleri biç de ihmal e
dilmlyecektlr. ŞiddeW bombardıman· 
ıara yardmı edecek ikinci blr 8llAlı 
daha vardll' ki, bu da Framanm iggal 
altındaki eahlllertne yerleftlr11mlt u
ZUD meııailll ve bUyük çaplı toplardır. 
Bu topların arada SJrada ateş ettikle
ri ve bir kaç mermiHk dtleDolal"dan 
sonra tekrar sustuklan hatırlanabilir. 
Bu arada uçunılacak tayyaftler bu 
uzun menzilli toıplarm al~lanm tan
zim ve ~ t&Jbl w tubltte 
bftyek roDer OJB&P, ~ •Mtl•iniır 
tayyarcie.rte hedefler tizerino tewlhr 
büytık harp mrumda mil mk tekierrl1r 
etmlf 98 ordularda &det& lrGldefml.f 
bir uaııdtl. 1"akat 80ll harp hareket 
halinde ve yddD'lm llllratlle bıldpf 

ettiğinden, ne hedefter ,.1erlndP dur 
mut. r-e de ~ 1:jr meni almak 
fJl'S&tmı bulabUmlfttr. Bu ftzl:Jl8l br
tımnda tayyarenin topçuya bedii bul 
maa ft atlt§lnl tamim ifl lbm&Je ~ 

raMJftL BugUn • llu tapoumm tar 
yare De tşblrlt~ yapmaıa t.efebbld 
bu usan mensllll AhU tmplarmm X... 
Uz.erinden qacak mennDerlnl hedefe 
tevcih makaadmı gtldeblllr. O Wde 
tayyarecllerin pike ft dt1s uçuf}u 
bombardımanlarma bu tıoplarm da 1§· 

Derdi. Bugtn de yine o t8lelo
nuıı '-lmda, fM&t arbk onwı ae
•ini ifiterı.ılyerek. aitemler.bıi dln
liyerek düfllnllrken, niçin yanü>
bim niçin?.. diyen bir müebbet 
sual ile ruhum SJZladı. ·Bazı gün. 
ler ya.z!haneye geldiğim vakit k!ı· 
tibim : 

- Sizi aradılar efendim. · 
Derdi; ve ben. pek mesut bir 

heyecan ile sornrdnn: 
- Kim aradı? 
- Bir hanım. 
- N;.unara \"erdi mi? 
- Hayır ~rendim, öğleden &0n-

ra bir daha anyacağmı eöyledl. 
Artık blltü.n gtln, Vazifesine dü11-

kün bir memur sada.katl ile yazı· 
haneme esir olur; ymıefi bile o
raya getirtirdlm. Ve dalına telefo
nun etrafında dola{larak bana sa· 
bit bir numara vcrmedigine te
eMüf eder ve o canmz {Lletten bir 
yardım, btr teselli beklerdim. O
n un kendine mahsus, kma, adeta 
mum elifhf'l!Jr.ln nokta.et kad&l" kı
sa bir makine çeviriEi vardı. Tel&
fonun sllj ne va.kit böyle bir nokta 
~alsa büyük bir Umitle ahizeyi a
lır: 

-Aio? 
Derdim. Ve bu.&.n kahn lJir Ntı 

~Ikatdı: 
- MUhendi.11 Fikret Bey ora.da· 

lar mı?. 
O zaman kaşlarım çatılır ve tr.· 

le fonu katibime bır&kırdmı. Sonra 
A-kflama kadar btıtiin meKUliyetim 

Yazan: 

T. A. 

t1ra1d mutlak bir bal aın1aktaı.111". Ve 

esaaen bu toplar uzak bir topçu dtl

eııosu ma.badUe de#fl, faUIA hareke· 
Uni himaye makaadlle geUrllerek yer 

Dubline düşen 
bomba 

Alman mamulabndan 
olduğu anlatıldı 
~ 

irlanda 
Almanyayı protesto 

etti 
Dublin. ! ( A. A.) - Manda 

hükfuneü tarafından diln akşam 
neşredilen bir beyannamede bil. 
dirildi~ine göre, cumartesi saba. 
hı Dublin üzerine atılan bomba. 
lar Alman mamulatındandır. 

frlandanm Helsinkideki mas. 
lahatgü.zan İrlanda tnpraklarma 
karşı yapılan bu tecavilzden do. 
layı Alman hükiDneti nezdinde 
şiddetle J>?'Otestoda bulunmak 
li7.ere talimat almıştır. Maslaha. 
gilzar Almanyadan tazminat ta_ 
lebedecek ve Alınan tayyareleri. 
nin İrlanda toprak ve sulan il7.e. 
rinde uçmamalan hususunda sa. 
rih ve kat1 teminat istivece.ktir. 
İrlanda hükUm.cti arafmdan 
neşredilen diğer bir beyanname. 
de de atılan bomba1ann 27 kişi. 
nin ölümüne sebep olması te. 
essilrle bildirilmektedir. Bomba. 
lar büyfik maddi hasara da ae. 
bebiyet vermiştir. 

Beyannamede bildiritdiflne 
dre J>U8I' güntt ~Ark. 
lov civarına. da bompalar atıl. 
mı:pa da insanca zayiat olma. 
m1'U". Bir miktar maddt hasar 
vardn-. ArkJov eehri V1ck1u 
ko!ltluiundadır. 

Nede•eU? 
Bir akşam gazetesinde cµkan 

bir fıkrada (bu mahut turlcU> 
terkibiyle (bioo) türldlslbıdaı1 
bahaolumıyor. 

İki itil>arla yarıJış. Hem bu a-· 
henldi besteye (mahut) kelime. 
siyle ipret etmemeli, hem (bu) 
dedikten aonra (mahut). (ma. 
hut) diyecebek (bu> dememeli .. 

Yız•n: HAYDAf -AlPAGlf1 
telefonun Jma Ye nulc lbtlra7.mr 
!§itmeğe mllnbaarr kalırdı. Ve ştm. 
di, yine o lladayı jşlteceğim zan
nediyorum. Bir numara bile ver
memişti. Elbet ya onda, ya komşu. 
sunda bir makine, civarmda bir 
merkez ftl'dr. Fakat bana böyle 
bir ırillh vermek, kcndfıllnl Jıer za
man :rahatms etm"k !~ beni s!-
11hlandmnakt•. Halbuki ben ne ka 
dar RZ bir Rey .,•ivordum! Her sa
Lah bir bonjuı: :·fe o kadar ... 

Bugün ben n lı:ad&r u biı şe:· 
istiyordum! Her SRbah bir bonjur; 
işte o Irada ..... 

Bugün de bu hayalitı takip t'd• 
rek oda.mm I~lnde dolaşrrken c 
telefon et.nıP..k ihtivnclylc yanıyor. 
dum. Bu, blrftenbi. .... doğan ve der· 
hal vücudumu kap1ryan at.esin bir 
ihtiyaçtı. Ona, onu taıuyan birine, 
onun semtine bir şey söylemek: 
bir şey konuşmak; ona alt bir ıı~v 
1~itmek için kıvranıyordum. Evvel· 
ce MefkOrenin bazan verdiği nu
maralan telefon rehberinde ara
mış, hi.zalarmda bulduğum adres
! eti kaycletm(ftim; bunlar blr ec
~ne, bh- mağaza, vapur iskeleleri 
gibi ma.h.~11~rdi. Hiç birinden onu 
soramazdım Yalnn: ilk s:.ıma.nlarda 
mütema.d~'"n aynı numaradan ko· 
nuştuğunu hatırladım; bu da Ka· 
c'!?!töyllnde blr dUkklndr. Mef1d1rc 
o dükkln kendilerlnirı ttılcluğunu 
söyl~. Bunu hahriadığn~ va. 
kit Mefkl\renln kendi evinde bir 
makine kaefetmı, ıtbi müteheyyic 

lqtirllDdflenlir. JIDmbardnftenerJdr 
b&koıtmdıuı Glrttten falla oJaıa1l en 

atır baalb&rdlmaa tanarelert " •• 
zun mfflzllll S&bD toplan ftr deme • 

tir. 
Nak~ t.&17a.releri. :ı6mıork plt.· 

nörterler ve pu'llflltHl latalar lstoa 
tepbbllall!ID &!cılsQdOıil',r. Ve mu • 
vattalayet bu kuvvetlerin mytatmz 
mdirilme8tnde olaoaktır. Gtrtt anıı • 
vaffalayeU bunun gtlael ?,lr ömell • 
dlr. 

Burlardan bqka. Glrltte harekAta 
l§tlrak edllll .UAh n vurtal&rdan far 
ıa olarak l!ltlll hareketini muvaffa • 
kıyele ~bnlacağı tahmin edilen ve 
ba!lmıtar ar&11nda dedikodulan ceçen 
deniz üzerinde hareket eden yllzer 
tanklar vıtrdll'. Bu &fır ta.nklarm hem 
denizde, hem de karada tş g6relılle -
~k vaziyette inşa edilmiş bulmıduk· 
lan ~ylenmektedlr. Daha llnoeleı1 

yapılmış ve tatbik mevkUmı konmuş 
olan köprll tanklar yok değildir. Bu 
De tankın anlaşması buradan ba§la • 
mııtır. Belki de köprlllllkten ecyyar -
lığ& doğru blr tera.!(kl hamle8i p -
termlş olabilir. Muvaffakıyet pnsmı 
da Büyllk Britanya adamım latflA te
şebbttaQlıo karşı ~nemeğP ba.zırlan -
mıı.aı meraklı blr ~ldi:ıe oıacaktrr. 

lluvalfakıyet lmkAnlan ful göril· 
len tank ııllA.hlarmdan ufak çaplllan 
tayyare ne nakledilecek ~ battA bir 
kısmmm panl§Ütlertc indlrllecelf rt· 
va"8tlerl de cluıtk değildir Bunların 

vambqmda torpil t.ayylU'eCDerlnln 
donanmayı işgal edecet1. yangın çıka· 
raca.k raketlerin müdafaa ekiplerini 
şqtrtaeatı da mevzubahstır. 

GörUIUyor ki, mUda!aa bakmımdan 
çok farklı tedbirlerle hazırlanmıı bu· 
ıunan bQy1lk Britanya &dalan. Glrlt 
adaama ka11ı geçilen ve b&§anlan 
işgal tOrJCbbllsUnden çok da.ha farklı 

bir taarruza maruz kalacllktır. Buna 
nazaran Glridln i§gall bir deneme ma 
hlyetınde ola bile, noksan veert.alarla 
yapdmlf ve bir allrprlz olarak aakla· 
nan sllA.hlarm muvaffakıyet lhllm&l· 
lerl küçük mikyasta olsa bile tetkik 

edltememJ§tlr. 

Glrltteld muva.ftaluyeten 90IU'& aca
ba ~ Bt)oQJr 8rJtan711ı7& ~ • 
necek mi 1 Yokall ı,ark! Akde..oılz. ve 
Ya'kın,ark i§lni haDetmc,ı daha mı 
unun l'ulacaktır! Bunu c;ok Jma sa· 
manda ,,. &!tlmbdekt ilk haftalar 
zarfmda göreceğiz. Fa.ket şimdlllk 

Jlll70)r Britanyaya dolru bir hareket 
bqlangıcı gflee oarpmamaktadır. 

Ortaşarld8 
İngiliz hava k 

leri kurna . 
değ iş tirildi 

aa"' 
Loaclra, ! (A.A.) - ııa1' f" 

nln bildirdiğine göre. gtıı' 
f&ll Tedcler ortaşark ısı ~ ============= umumi kurnandanlıııııateli )il .. ve Uhdeafne muvakl<Jl t1t 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKLiYOR 

oldum. Se.ntraJP · 
- Alo. Kadıköy xx:xx. 
Diye numarayı verdim. Bir çok 

mü§killittan sonn kalm, kaba bJr 
eea: 

- Alo. dedi. rıc fstiYonJUDu? 
-Neresi" 
- Kadıköy; xxx nwı.lfMur& 

male•••ı! 
- Klmainis? 
-Veli! 
Slltat ettim. Şimdi ne diyecek

tim? Bu Veli Bey yahut efenctl 
kimdi? Onu tanıyor muydu? M'Iİ
hatabım hiddetlemnlf gibiydi: 

- Oruı neresi! Siz kimsiniz? 
Ne iatiyonr.ınuz? 

Diye mutturl eonıyordu: 
- Bunar darWfUnun, dedim; 

ben d-> rea·~ mu&llimiyim ! 
- fımi alinls? •• 
- Etem Sa.bur!! .. 
TP.lf.'fon ttzun bir knhkıılıa il 

l''\rorldı; ve bu gülüş benim için 
ümit oldu. Bir s..ıniyede Mef

l~ i e ile aramız.da geçmlf bir liti· 
• · yl hatırlamıttım. o, bir gUn de. 
mı,u ki: Artık dilkklndan telefor. 
ctmiyeceğinı. Ve ben ona sormu.._ 
tunı: Niçin? Bir ,ey mJ '>ldu? De
mişti ki: Dilkklnda. amcam va": 
size sık 11rk telefon et.tıemd(;n 
6'lphelenmiş, konu!ftuğun kJmdJT 
diye aordu. Ben de bf:z!!D res'm 
muallimi Etem Bey dedim. Başmr 
salladı; bıanmadr ! 

şalll#l rütbesi verttııdl ~- ...ı 
Ortaşarkta bUluııan uıolll""' 

lnglltz bava kuvvctıer\ıt r 
tetUşllğıne tayin cdıltıl ~ 
mll.fettı: bulunan blJ"'\ 
chell hizmet mUdd ttn 

tır. ~s 
Orta.şark 1ngıJlZ b• '-

başkumandanlığına ~ ;~ 
hava mar .. pll Tcddtll dl. ~ 
kuvvetleri kunıandanıYifl~ 
gapur hava üslertnlll 

mete~ 

Aınıarıer 
tayyar~~ 
Düngecel~ 
şiddetli taadr ulal' 

bulun-~ 
Londra, ı (AA-) - ~ 

ve d&!IUI emntyel ,.._,.-

lJ#{: .......-..4 
:tnr.ıtere ıı.erill• "' .,..-, 

garbldo düfJ!ıaDID ~ 
allvetl olmUI " mO ~ _. . . .... ~ .. 
vukubulmu§tur. Bil' _. 
li bir taamıS ln~-tır ,... ,,, 
addit yanpılar çrıa;,~ ~ r/11 
ıa bir mllttar da ya det 
vardı'!'. Memleket 1~~ 
çok usak müteaddit ._,.ı.,. 
lar atılm11tır. Fakat _J 
ca aylat azdır. ~-

Geceleyin bir dOpsaıa 
şOrtllmflltUr. 

j VECiZELER 
. ~i~ 

• Evvell~ri Be~. ~ VA&ıa o gündı=ın socra Mefkure lann tedavı yeriY~fl" 
o numaradan hiç konupıamıot.ı. orada iyi doktor ~ ~ 
Şimdi Veli Beyin yahut efendinin Berlin, bir de h.a.d.ra _ys ~ı 
gülmesi Mefkureyi, ve Mcfküre. duktan sonra üJlr0ısour-..11 
nin o hilcayesini hatırla~ıı, oldu- ğıtmıya mı rnernUl'_-f_et __! 1wtl 
ğtınu isbat ediyordu. Be.~: • .Aimanya bU llP~""..-~ 

- AJo? .. dedim; onıda mıamıa" lirse artık askeri bl~er: Jt ~ 
- Evet. emrilıtnlze muntazr- sına müs~~. ~~e ölılJIY' ~ 

rrm. 1 smı iyi bildigt ıçı.n rVP"'" .,,,_ .. _,, 
- Bu~n sici göre blhr miyim" ~1yor. Şu hald~ :ııa ~ 
- Tıbd ... Buyanuı... 1 hakkında dahi 

(~• var) değil midir'! 



a - VA.Kir hna ---ar 

~~a: $elu~; flaber:/"i!ri Glikoz beyan-/ı1r1, 11 , .... 1ıçe: 
nameleri 8 . k .. 1 . 

~· ~tsuoka 
kıçın ihtiyatlı istanbulda umumi bir pasif 

korunma denemesi yapılacak 

Müddeti bu aktam lr 0 enin 
mıen.se ~:~unartlann hezeyanı 

~nuşuyor? 
. ~ d~a teyit edildiği 

~:1 8f denizleri :hakkmdald 
l\ı.~ Yaaetf BUihpenerdir 
~ enternasyonal ~ 
~.tınıedik inkişaflar ba 
J'Poıı etı gayrimü.ddln lı:r
tte .J: hattı hr..relEetlnl 
röre u bulan delilUr 

Dahiliye Vekaleti yeni bir 
emir gönderdi 

vermek mecburiyetinde bulun • 
dmdan beyanname mUddetı bu 
aqun llOD3 erecektir. Muamele 
ve iıtihl4k wırgiai maddelerine 
ait !beyannameler de çarşanma 
alqamına kadar verilmiş olacak
tır. Beyannamelerini vaktmde 
vermiyenler biı&ıura ıbu vergılen 
bet kat fazlasiyie ödiyecek)er. 

lir Yeniden tetkike telli ... 
Vili)'et tarafından m~telif 

.__, .. ~ tertiP edilen pasıf ko-
~-tecriJbelerinden sonra 
~ umumi bir denelJlenin 

zıer J 
lrı •Pon harM~e Mılll'I 

~ bi;•zetecııer" venDll 
ııa7.tl't ~adır. ...,_ 

be)anatıom lfue& 
rnnıc1a olduğu g11ı1 cll-

t~da <':ı iki noktayı 
~r rtız l't ttnnett fay• 
..._,....,_,, • lıu no1,t&laıdaa w. 

rn ~lü ıuta PıeM 
. brbı~ taetı ile baih balan
~Dalda Japoayaam 
ııtın.Peı-v liakkmdald noldal 

hQ iki eruıedlr. Japoaya s;: 6 talı es.&81 telif ederek ..... ~, ........ ~. 
ıı..·"'8 g mihver poUtika8ı 

-~~~-poutik tel&k
~~· Pre1111 Ko
.:._•nuc .;;ode ba IUdr etra-
~ • \'anı ekser.iyete Mldp 

\'eh mihver pelHIJuııu 

~: .r:=:· nıüdurlil-
a.it ııazırllkl~ başla

iO buna '(]mUmf deJleııDeflİD geniş 
~·ta bir programı viıc.uda 
JDJ~ecektir. ~ hazır: 
r.:rken viJAyetın hususı vazı· 

. ~tinde tutula<'3ktır . 
~ bu ay içinde yapı~a. 

ında Jcaynıakamlarm ış
~.Jd~ bir de toplantı yapıla. 
tira Y ~ar görilşiifecektır. 
rak .bu taraftan Dahıliye Ve-
Di~ if korunma dent-mele • 

~~=~i hususunda . "!liyete 
. b'r emir gondennışt r. 

~ı ı amir ve memurları pa-
tdare . )erinde ~a \Tet ve 

sif korUDll13 q aklar ni m. 
h"mmetle çahşac . 1 taı:-atnamenın emret· 

dir. 
-~.90tl--

y azlık sinemalar 
tiği tedbirlen süratle alacaklar. 
dır. 1~ bütün resmi dev
let miiesseselerinin bu sahada 
almış oldukları tedbirler kontrol 1 
ediler-....k, noksanları varaa stlrat. Saat 24 e kadar açık 
le ikmal edeceklt;fdır. kalabilecek 

:Kazalarda. nahı}elerde. başk~ Yaz münasebetiyle bahçe! rde 
mıscrl r, ka~akol komıserlen, kurulan sinemalann gece saat 
kendı bölge ennde bu noksanlar. 24 de kadar açık kalması hu u. 
dan m~ olacaklardrr. ~er a. aında. ali.kadarlar belediyeye mil 
ym y rmı beşme kadar pesıf fa. racaatta bufunmuşla.rdır 
aliyetı etrafında rapor verecek- Bu müracaat tetkık ~ılerek 
Jerdır. Kazalarda ay S<?nuna ka. kabul edilmiştir. 
dar yapılan ıp r \e sıgınaldann 
tesbitı ıç n nafıa. mnıyet sefer- T 
ber kt n mut k>l uçer kişi. uhatı·ye eşyasına 
lik h y tler faalıyetc geçmjştır. 

Hev tler } apılanlann ınşa va
.ziyelre ni kontrol ettıklen gibi. 
eskıl nn vapılışmı gömen geçir. 
m kedirl r Ayrı a bu mikyasta 
şehırde k f ru b iz sığınak ya
pıla k ır 

Meıru kir hadleri 
teabit edildi 

Fiyat murakabe komıs)onu 
dün, tekrar toplanmıttır . 

....,teldJct~IDa Japonyayı Is· 

... ,~ harbe silril.kleyecek S ~el' olln.ea gereldlr. Ja
~ '°"'- .PoliWUnu UUll lılr 

name ve ..... 

Sa.~~~ 
~ ~ bugtia -. ba 81- • üddet evvel. Sultanah-

5 lira için bir kadını öldüren Remzi 
24 sene hapse mahkOm oldu 

Dünkü toplantJda komısyon 
tuhafiye perakende satışlarma 
yüzde 25, toptan •tıalarma yuz. 
de 28 m8fl'U k1r haddi kabul et
miftir. 

Aynca el alltı ve inşaat mal
semesinin toptan satışlanna da 
yii2de 10 kar haddi ayn~tır. 

, ....... ,_ ._Yapılacak f~ Bir ~~ .... ft:.-ı....... bınası ar-
~ "\'lrı bir ~k ıteJdDer mette _. ..._..-.~ 

~~ae ı. ••• -ilir. Ja})Oll1a Çlacle .anda. ihtiyar dilenci Ha V\ ayı 
.... ~ -..ıdedlr Mali __ _... ~ taDJ.3811 öldüren Yu. 

Şirketi Hayriyenin 
yeni tarifesi 

Şirketi Hayriyenjn yem yaz 
tarifesi bu sabliıtan itibaren tat
bik mevkiine girmittfr. Yeni ta. 

ı GONDEN GONE 1 
Teberruda tevazu olma .h~ detY.tu._ • ·~e- ~R-~nin muhak.em. c-

ob.._......_ ... ~· .~~ .,_. - b ti 1 ... ~,,... ._ • .,.- ..,_.,._ - ti dOn ikinci ağır' cezada ı n -
~:ya ....... ıniftir. 

Mahkeme, REmzinin suçunu 
sabit gormilş ve idam cezaama 
çarpılmıştır. Ancak SUÇU ieledi. 
ği tarihte Y8il küçük olduiun
dan oeza.sr 24 sene hapse tahvil 
olunmuştur . 

rife. ilkbahar tarifeeiııin mer.ci A SALE.'TLI nginlerımız. 
ile haarlandıimdan halkın ihti. biribiri ardınca ırfan 

~~';::,:: Ökullarda yapılan j T arihl e~~rlerin 
~ ~::?~ yoklamalarda . ta~ırı_ 
~;"Jel'"' fonntllll ....,.... Beledıye bütçesme 5000 
\~ ifalebeler nasıl Ura kondu 
~·' P&ktm Uddl 8lfa. ~ ~ ........ ... ..... 
~ Ue ~ ....- .F@lıP. ~ günlUık wmtıerinde bedil ve. tarltıf. kıy. 

yacını ka.rşıh:yacağı sanılmakta- müe88Cllelt:rıne tebcrrularda bu. 
dır. lunuyorlar; eerv U nru terke 

hazırlanıyorlar .. H m bırak
Ahmet Haıimin hatırası tıklan &er t, a.ınnaanacak b r 

anılacak yekün da degıl. YU% binleri bu. 
Yarm pir Ahmet Hifim'in luyor: hazan mılyona vanyor .•. 

61Umüniln yıldönumlklflr. Bu "Para'.' ,ıle "lman .. nm kunuc 
iM : 11ar,fl19jr,""'l'btııı~ . .11111~t.L~ bulundu&u belli ~ derler. 
...,.,.,.. bir Bı Her w ... •'Pkctrila ....,. 

~ -.,. fiitlllıat anaı.n de- ~~yapılırken, nıeti haiz eakı eserlerm tamir w 
._ "el'fn ağrayacalı bir mevcut rv- okunduiu ihyaları içm bütçeye 5000 lira. Anadoluya gidenler 

~ .._. ._..'lllcabele meebarlyetl her talebe ~ cut burL ilk bir tahsisat koym\lftur. Bu lstanbuldan kendi arzulariyle 

m allkadar eder mmeleler ol. 
malda beraber, gUnUn birinde • 
mevcudiyetlerini bu fe)tllde 

~ ~hl olacaktır. vaktt de. ef~·. ~ii ya· para ile tamir edil~ ~ .Anadoluya gideoeklerin eevk İfl· 
~ '3ndar: da veyah~ ~=anı~· adlan ve tamir §ekillen tesbit ne devam edilmektedir. Kayeeri Bir qçı tramvayla 

) ~e....:..iz olnuyacıağmı, e- pılan teftaletişle beler mevcut yokla. edilınektedir. w Sivmıa gldecekJer de dün gön. 
tt~ hat ile meaelelerlml Badfilll8 yalnız ceurada> de- ---C>---- derilmMJleıdlr. çiğnenerek öldü 

.\._~ ledebilirlm. Aaeek !!ekl&iannde .~ıa edeceklerdir. inhisarlar Vekili dün Sırkecide ılık yap n lbra. 
S~v~ec:;! - _ .. _~_,_,--o-- Ankaradan geldi Dünkü ihracatnnız him adında blnsı, vvelkı akşam, 
";"!'tan J\ıaerDraya yan ilk tahsil bitirme !nhısarlar Vekıli Raif Kara. DUnld1 lhracatm yekdnu 315 Beyoflunda, Pera.palas ot.eh o-

e.t-. ,,._,. )'akı.- --··ı . a.!L--•na denıı: dün sabahki ekspresle An· bin liradır. Dün Amerikaya av nllnde bır tramvay altında kal • 
V('. bJ.ıı:.... ~- -- ID1'tJJICU .... : ....:ı-: ... .: l rak ezılmı tir. 

-.....':' • 6~1' taraftarı da mllt- c· kler hakkında karadan ~~:~ ,..~~ derili, ~iltereye keten elvaf, Be} oğlu nastah n ne kaldı. 
ı ~. ~ Japoa..,...111 har· ırece . bUt::- •''Jlıl Vekıl, ~ .u•IZMe ır Almanyaya yumurta eatlJıruf. nl "'-rah dU •- .,- ,.,_ıw:.ı ti uu • ... kalarak uhtelif :..•er tı an U1 ım; n aldı""- yara • 

.., ~ ert bir haleti ra• Maari! ·~ göndererek ılk kadar m • - trr. lantan muleessiren ölmU ır;tUr. 
ıa.. ğbıı ~ yetıere ~. tanırki e dışında yap- r.erinde tetkiklerde buJunacakbr. Tahkikata mildd ıumurnilık el 
~, ... _ tahsillerıııı 'l'ii my-ıeke-tinıime Dıier taraftan iM~rlar u. Bir .-ocuk duttan toym1111 lbrahımın ını mu-
~-' .--<QI hari ı -·---• oJ nıarrn .,.... mum müdürlüiünUD yenı kadro. Y ..,,. , ~ ecte.. )( e sı,._.,_ !Dış ~ bitimıe i~tihanma 8U da alakadar ara tebliğ edil· diiferek yaralandı ayene eden adlıy doktoru, def-
..._ ~~uokanrn beyana- il:" taııs·stedikleri takdirde V8'- ........ nine ruhsat vermı ır 
("1 ""•e-'?1- rajmen ytae gınnek ı ı··-'" ol!WD kabule- miye başlanmıq...... Kad*öyde Kurbafabclende o- S k ·ı h ~~"->'or-.., olmuyor. vmuıa- 1 rı her ne o ıu-- • turan 14 yqmda Fethi, dOn dut ıca su ı e a.ılanan 

, ~~ , gtbı görtbıilyor. Fa- C:ımelerf blldiri.!:iştir. _ Komiıvonculann aiacma Çllmııt. fakat mUvuene- çocuk öldü 
~ IJel'f ile &ılyettea De bir adan - 1 imtihanlan sini ka)'t>ederek yere dflpnillı CaiaJoi)unda oturan• Ahme. 
lııı~ı.._- de gerı atıyor. Y ern<fen ASI an · kolu kınlm)ftlr. din 7 yaşmdakı oğlu Nedım, ge. 
~. ~ 808 .. lambalar Gumrilk. komiıyoncu ve :ınaı- Fethi baYKJll bir halde NUmu. ~erde m~h devirerek aıcak 1 
~~ mihver lliya- • ubtelif aenıtıente ,.e. )"et memurla~ jmt ha"Jan ne ba8tahane8ine kaldrnlmlfbr. IRılarla bqlanmn,tı. 
~~ Y•Pdaa tefsirleri ~;OOJAmba kontteaktı. ~ dUn. giıınriWder binasmda yapıL * AhırkapJda lbtik fabrika- Nedim kaldınldıir Et.fal hu-

.... ~""I( mahiyette deill- ttnı1Jel&!'°1 de muhtelif 'K'mtl~t"e Altın fiyab hamur makineain.e elini kaptır- adliye doktoru tarafından mua-
'~ t ıılaponya ne mDı- ıerterJJUD devam ed;fınPkted r. .Dlln. bir altmm fıyatı Z1 lira IDJI, Cerrahpap hastahanetine yenesini milteakıp defnolunmuş. 

~ , \'ep~.~ara b8§b bir 18- )dde11 528 i Jconınustur. 
1 DIJIUT. 1 mnda çahpn ameleden Recep, ta.hanesinde dün almilt, ceııedi. , 

~el<~ lbliaasebetlerl ter ~ en fa~a Beyo!fu idi kaldtnhnlfUr. tur. · 

ıı...:. dJade .JapOll,..-t__..~~~:;;-~ıro;n~ac~akt~ır~.~!!!!!!!!!!!!~i!!!!!!!!!!!!!!!~::::~::~::::!!!!!!!!~:.:~::~==============:::::::::'!!!!~~~~~~~~~~~~ ~ arza etmeclllbd lf- .,.., .. 1.u•'-

e11 • Ba suDı arzusu hl· _ l l _ • 
~e daYWnaktaa s1p1e -
e~ teknik sebeplere 

.... ~ be .HaJiM,Jlaisa· 
' 18natı .JapollJUUD t&ı:_ ~ l'aya, bir taamla...,._ 

. ~~~etlado oın.dıim• S: ~Plerbıt bir harp va
~' 'er arkada larmm ya· 

lraL hl'dıınrn nazari mald· 
~ lıai&mdald llOlftla, 

~ ~,"fta.n da Japonyada ~ 
·' a .... _ Stlreıt harp aleyhtar• 

·-..alıdır. 

t SADRt ERTEM 

~e ırıüıte§&rl 
~ lnii~~e gelecek 
~~ bugünlerde ts-

\1:,\>e le ~leceJrtir. Müsteşar 
~- ~atı işiyle meMUI ola. 
~ • Ye alacak reemt bir-
~~te müracaat etme-

8• ıştir, 
~CSt- :! Yaralama 
~li 11Yııel, 397 numaralı 

e KUçukpamrda. Kan 
·~ a~inden gecerJlen. 
l)ıldı:-'~ bir kadına çarp. 
~ telif Yerlerinden yanı. 

~e baYJnn bir haki~ ııas-

resindeki ~nın 
oeaıekle ve ~-nPJLyı ne kadar vu • 

.... aanın JMll ...,~ • birden 
hepli ~:&iftı bılnıekle. hep81 reaaen sevv.ıe"'- J(arapç&Yl aramaya 
ııendekteD ~ini ÜÇ yanmış §l!hit a. 
koyulctuJar; k tarafıDlI1 esvP yanık .ol 
rasında· sal ._ .. 1..ıuJar. Paşa ~ye 
duğu )lalde uwu rdePdir ki dajre&mde 

vergi o1~...1r~; onun ~~1ııe~ ıJrü 
blJ)unaJı ,_ "ni düu,-: 
Ier )ılS ~~ istek~ &tun 
i]dJalden• . Biribinni çlğn.ı) erek ~ 
gorurl~ 'oldufuDU m~u!am&r8 ge 
çanın saf ·nc1en hangisın.e istediği mü 
diler. fç1erı . bir af erin demesmı 

u t eoruJdu ise ile beraber cena-
kcu• ördfl garapça . . en flOyilğü 
yeteı: t.ıun"an uç ,put .~..-:1; ki uçil 
r.eJerJ UUI :_.fflılia Oç blJ'BUC'I ua 

on dokUS >'~alay beYİ H081'8V Be) 
de ınetb_~...111ar." 
oğullarıııu---- pqa o kadar ardık 
~ Hal3l1 · blltün A~ 

bir ~e ~ya gOcfl ~ttiği
ııucaaıunıJaıl elerle lasterdi· Fa . 

. IJu ~ ~ lerdaJ'd8n yardım 
nJ -:__:..-ııer, , .. -
tat ~~· Hasan Paşa ha
~ olan Y~i Fakat Kanije· 

·vetıi bir adanı deği · i)stel'difi kah. 
:·ayle bir •""t-:: Jevıetinin zeva. 

~· ~ mu.av«e mec-

tialennde generallerin dokıındurullarile 
anladığından ve hele kendi pynıtile 
değilse de pek QC>t tdbhti bir admn ol
duğu ıçin erat tarafmı!an 111* dhum
da· 

- Kasnn geçti. Biz bundan IOIU'8 
nereye gideceğis? .. Yollu~ söz. 

r son derecede kibrine dohndufun -
dar. münasebetsiz ve l....._. olarak 
orduyu kaldırdı. Sanki Kanljenin imda
dına yürüdü; bununla benbır myun -
rlaki döneklik Uıstfin gelerek yine dlllün
oesıni değiftirip Beigrad tarafında bu· 
ıunan duşman tabuııı tlmine gitmeje 
karar verdi: ışi Ha.an Papya gisllce 
bildirmekle kaldı. 

Mubal>ere vasıtam oWı Kar8pça iııe 
teğmenl1'ri &detleri il:lele Sifietvarda 
bırakarak. elindeki k.Alıtlarla beralMır 
tebdil olarak Kaııijeye ftl'llUlb. 

Fa.izi der ki: 
''lalim aakeri muJıaara JDrlujun

dan hadden &§iri sıJnbnlfb. Ralımetlı 
p dahi hep KarapçanlD pJmeeini 
beklıyerek geceleri bir ~ mat uyku 
uyumu ve bisim Pi ,.JanlariJe görü. 

TURK T ARIHININ 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI 

§lir dampr. Allah katından yardım J8 
ter dunırdu. 

Bir euma pcell idi ki. dizdar taratın 
dan adam eeı.- Kan.pçamn geldiğini 
bUclinnelde hmMD bu emniyetle eJçiaı
ni huzuruna getirtti. Gelen mektuplan 
önilmıt attı. Birer l>lrer okudum. Gerek 
bu fakir, ıeret mecli8te bulunan K ra 
ömer Afa, wslriAzamdaıı dahi bir h 
her umudu olmadıfau dUtfuıdllkçe, ka. 
leyi kurtarmaktan Umidı lamek dere 
cemne v&rmlfbk. Yalnız rahmetli paşa 
kahramanlara yakı§Ir ağır başlığı ve 
Etlltımlan imrendiren akıllılığı ile hi 
tıelAt ı~: 

- Kortmaym gocuklar, bu gelen 
mektuplar da blııe bir ordu kad r 
yarar. 

Söderiyle cümlemizi avuttu. Bisiın 
ise kendine olan bUyUk eaypnlldan 
ll&ıOne iumnarnulık manam çık r 
kcrkmuyia ne t8rlU tedbire gUvendi. 
ğini sunnrya dilimiz varmudı. Ne va
kit ki aabah oklu, serdarın emriyle 
ayet 8011turlU bir ayak divanı kuruldu. 

Pala. makamına Jmnolan yWmek bır 



ş ve işcl bu ma ka .. ' Almanvada Tür~ 
ı - . h 11avyonu nu n ıavı ası 1 (Btı§ tarafı 1 ıncide) 

Ankara, 2 (Vakıt) - İş ve 11-11.§lcre yerlcstirilm( ı rinC' tavassut 1 diplomatiğe mensup diğer bazı 
kı.mselerin huzuru ılc açılmıştır. çi bulma te.,kllatı kanun 18.;ihası olunması csa.scıı d \!lCt vazifelcrı · ı b ı , Türk pavyonu. serginın en bil. bugiln meclise scvkolunmuııtur. meyanına ıthııl cdilm ş u unc.u-

Muclp sebepler lilyihasmda ezcüm- ğundan bu hizınetl.!rdell vatand~ yük, en mUhim ve en iyi tanzıın 
le §Öyle denilmektedir: .Memlckc- 1 lnrm tam bir serbesti ile istifade edilmiş kısmını teşkil etmekte. 
timiz1e gittikçe inki.şaf eden iş • edebilmeleri i<:in bu gibi tavassut dir. Bu pavyon Türk • Alman 

v ticaret odası tarafından hususi hacminin muhtaç olduğu eleman- ' işlerinin hiç bir Ucret karşrlıgı ol-
bir itina ile hazırlanmıştır. Pavlarm kolayca tedarik edilebilmesi 

1 

maksızın üası usum vazedilmiş bu-
ve iş istlyen vatandaşların drı. vn- lunmaktadır. yonda büyük levhalar ve birçok 
sıflarınıı göre elverişli olduklan fotğoraflar vardı. Beyaz fon Ü. 

-----------·--- zerine yapılan tezyinat az cok 

Ankara kanalizasvon tesisatı hak
kındaki kanun ;clyihası Mecliste 

Ankara, 2 (\'adat) - An.kara 1 urılması mecburi olacaktır. Bu 
şehri kanalizasyon in.~aat ve tesi- mecburiyete rl .. yct etmiyen mes
Sjltı hakkında hazrrlanmış olan ka- lek sahiplerinden mUnferlt evler 
nun layihasını hilkfunet meclise ve apartnnanların her dah-esl için 
vermiqtir. Layiha esaslarına göre 1 onar Ura nakdi ceza alınmakla be
bu ınşant ve tesisat için her seno rn.ber lflğmıları bcledi.yelerce mec
sarfı icap eden miktar, o sene bUt- raya akıtılacak ve bunun için ya· 
çeslne konulmak llzere 6,200,000 pılan masraflar mUlk sahiplerinden 
liraya kadar gelecek senelere ge- istifa edilecektir. 
çlci taahhlltlere girişmeye Nafia Kanalizasyon tesisatının işlet -
VekiJi mezun olacaktır. İnşaatı ik- meye açılmasını mUteakip 18.ğmı 
mal edilerc'k işletmeye aırlan mee- suları mecraya akrttmlnn mülk 
raln güzergihtakJ bilfunum me· sahiplerinden bir defaya mahsus 
baninin lAğnn çukurlarmm işlet- olma.k lizel"e maliye Nafia dahil.i.
meye açılma tarihinden itibaren ye vekaletlerincc müştereken tes
en çok altı ay içinde kapanarak bit ve icra vekilleri heyetince ta.s
IAğnn sularının mecraya akıtılma-. dik edilecek miktarda bir meblağ 
sı lçfn llzmı gelen teelsatm yap- hazinece istifa edilecektir. 

Mayıs ayında 

Almanlar 584 
İngilizler 153 

tayyyare 
kaybetmişler 

Londra, 2 (A.A.) - Aşağıdaki 
rakamlar mayıs ayı zarftnda dllş
man ve Britanyalılar tarafmJan 
kaybedilen tayyare adedi hakkın
daki resmt tebliğden al.mmrştir: 

BUyU.k Brl tanya ile İngiliz sahil 
sulan Uzerinde dU.,rnan 250 Britan
yalılar 18 tnyyare kaybetmişlerdir. 

Almanya ve i!jgal altmdakl top
ralıhr Uzerinde dUşma.n 31 tayya. 
re, 1ngi!Werse 67 tayyare kaybet~ 
mişlerdir. • 

Akdeniz cephelerinde dtl\!man 
268, 1n gilizlcr 66 tayyare kaybet
mlşlerdlr. 

Denizde dilşman 25, Brltanya.. 
Jtla.r ise 2 tayyare kayi>etm.Jşler
dfr. 

Yunan hükOmeti 
krala istifasını 

verdi 
Kahire, 2 (A.A.J - Son hAdfaeler 

dola.yısile Yunan hUkQmeti, Yunan 
KralLıa istifasını takdim etml§tir. 
Bazı nazırları yabancı memlekeUer • 
de milli ehemmiyette vazifelerde kul
ıanmıı.lt lstlyen ve bugUnkU fel'&llte 
hU~met azam adedinin azaıtmanm 

Hitler'in 
Fransa ile anlasmadan 

kabul ettiğı esaslar 

ViŞi 
Arazi hudueıunu 25 

kilometre şarka alarak 
Almanlara 

ıspana yolunu 
verecek ve Fransızlar 
Dö Golle mücadeleye 

ba§lıyacak 
N6t1y()rk 2 ( A.A) - Nevyork 

Tim.es gamtesi.nin Berne muha. 
biri diplomatik mahfillerden alı. 
nan haberlere istinaden, Fransız 
topra.klamu garanti eden Hitler 
projesi.ne karşı İtalyanlar tara
fından ileri sUrülen itirazları ~ 
neral Dö Gole karşı mUcadele 
açılmasını ve hür Fransızlar §e. 
fi ile birlikte olduklarını ilfuı e. 
den müstemlekelerin yeniden be
ri tarafa alınmasını güçleştirece
ğini yazmaktadır. 
Aynı muhabir, Vişi hükfuneti. 

nin Atlantik boyunca f§gal edil. 
miş olan arazi hududunu 25 ki
lometre şarka almıya hazır bu
lunduğunu ve bu suretle Alınan 
kıtalarşmn İspanyaya doğru ser. 
bestçe geı;melerine imkan veril. 
miş olacagı hakkındaki ha'berle
ri de zikretmektedir. 

Buna mukabil iş..ual altındaki 
Fransa ile serbest Fransız top
raklan arasındaki hat da 35 ki. 
lometre daha §imale almaca:ktır. 

mQrru:cııh olduğu kanaatinde bulunan Gene aynı muhabire göre, 
Kral, kabinenin IBtl!aamı kabule ka· l Hitler Amiral Darlana daha sıkı 
rar vermiştir. bir işbirliği mukabilinde anava. 

Bu l:arnr mı.clblnce, Yunan bUkQ • tan Fransasmın, Alzas - Loren 
mctl şlmdi apğıdak! zevattan mUrek müstesna olmak üzere, toprak 
kep bulunmaktadır: bi\tünlüğünü garanti odebilece-

Tsunderos: Bn§vekll, hariciye ve ğini söylemiştir. . • 
mallyo nazırı. Diğer taraftan Hıtler ~~ 

Amiral Sakellarlu; Başvekil muavı· daki Fransız müstcmlokelerın~n 
nı ve r.abrlye nazırı. de Fransa bunlar üzerinde bır 

General Nikolaldls: Hava nazın. m~rakabe idame edebildiği tak. 
Dtmltrakakts: Adliye nazırı ve har dirde, garanti edileceğini vaa-

blye nazrr vekili. detmiştir. 
Dlm\tratos: Mcaai nazm. Aynı menbadan gelen haber-
Teofanldes: Ticareti bahriye nazın. lere göre, Amiral Darlam Gene. 

ral de Gol aleyhinde harekete 
geçmiye sevkeden amil, Bitlerin 
bu beyanatı olmuştur. 

---»O« --

Mı 
Yunan nazırlarının 
faaliyetine mani mi 

oluyor? 
BerUn, 2 (A.A.) - D.N.B.: 

---<>--

Almanya ile 
ispanya 

işçi mübadele edecekler 

şarkkfuidir. Atatürk'ün büstü 
ile 1nönü'nün portresi şeref mev. 
kiine konulmuş bulunmaktadır. 
Bu sergide Türkiye inhisarlar i
daresinin likörleri ile rakılan ilk 
defa olarak teşhir edilmektedir. 
Türk kIZilay cemiyeti ile Beyoğ
lundaki akşam kız saat okulu. 
nun tezyini eşyaları ile işlemeleri 
ve ~ocuk esirgeme kurumunun 
hazırladığı deri işlen de ilk defa 
olarak teşhir edilmiştir. 

Daha ilk günü, pavyonda en 
mühim mevkii işgal eden kum. 
baracılar firma.El tarafından e
hemmiyetli miktarda halı ve lo
kum, fındık satılmıştır. Halk 
pavyonumuza karşı büyük bir 
aHi.ka göstermiş ve bilhassa lL 
körlerimiz beyenilmiştir. 

Breslav valisi B. Hanke pana. 
yrrm en güzel pavyonu olan Türk 
pavyonu hakkındaki takdirleri. 
ni izhar ederek Türklerin ser
giye vasi mikyasta iştirak etmiş 
olmalarını, Türle • Alman ticaret 
münasebetlerinin yeniden can. 
)anması manasına geldiği ve bu
nun da her iki memleke için çok 
fay dalı olacağını bana bizzat 
söyledi. Brestlav panayırının 
ba.ş\Ica gayesi Almanyanm son 
zamanlarda şarkta ilhak ettiği 
mmtakalar arasında ticari mü
nsebetler tesis etmektir. Pana. 
yınn diğer bir gayesi de cenubu 
§a.I"ki Avrupasma kalbul ettiril
miş bulunan yeni ziraat re3ımı 
için bir direktif merkezi olmak
tır. 
Alınan ziraat nazın, iaşe me

selesinin halli için bütün Avru. 
panın i~birliği yapması IB.zımgel. 
diğini söylemiştir. Yalnxz, Al· 
manya ile teşriki mesai etmiyen 
memleketler aç kalacaktır. 

Alman gauteleri bu harp için
de açılan panayırın büyük mana. 
smı tebarUz ettirerek bunun AL 
man iktısadi kudretini göster
mclce olduğunu kaydetmektedir
ler. 

Teşkiltıtsızlık yüzO.nden fua. 
rın muvaff akryeti maalesef tam 
olmamıştır. Alınan askeıi ku: 
mandanlığı bUtü:ı otellere, kendi 
ihtiyacına binaen, el koymuş bu
lunuyordu. Bundan başka kuman 
danlık otellere el konulması key· 
fiyetinin ziyaretçilere evvelden 
bildirilmesini de menetmiştir. 
Bu sebeple resmi misafirler ve 
bu meyanda Türkiye büyük el. 
çisi hususi bir evde yatmak mec. 
buriyetinde kalmışlardır. Pek 
çok ziyaretçi gece yatacak yer 
bulamamIŞtır. Nitekim ben de 
garda yattmı. Demir yollan. i~e 
nakliyatta güçlükler olduğu ıçın 
alıcıiar oldukça azdı. 

Irak naibi 
(Baş tarafı 1 incide) 

Yalnız Japon elçisi gelmemiş 
ve tagayyup etmiş olan İtalyan 
elçisi istikbal merasiminde hazır 
bulunmamıştır. 

Vişi, ! (A.A.) - Ofi Fransız 
ajansına Bağdattan bildirildiğine 
göre dün Bağdada dönen Abdül. 
ilah Cooıil Feftai'ye Ali Caondat 
ile Said ~ refakat etmekteydi. 
Gene ka;bine süratle teşekkill e
decektir. 
Bağda, f ( A.A.) -.Ofi: 
Genç Kral Faysal, bu sabah 

saat 8 de hususi trenle Bağdada 
dönmüş ve istasyonda naib Ab
düliUUı ve yüksek devlet memur. 
ları tarafından karşılanmıştır. 

Kahirt. f ( A.A.) - Kral na. 
ıbi prens Abdülilah'm Bağda'da 
girmesi hakkında tafsilat alın. 
mıştır. Prens Bağdad'da I~gili~ 
sefiri ve lngiliz askeri heyetı şef1 
tarafından kar§llanmıştır. 

MÜTAREKE ŞARTLARI 
Kahire, 2 ( A.A.J - lngiliz • 

Irak mütareke şartları şunlar. 
dır: 

Alman hariciye nezareti., ka.çak 
Yunan nllZlrlanna Mısır toprağın
da faaliyette bulunmak hakık•nr 
tanunaktan imtina eden Mısır hil
kümctinin bu ne>ktni nazarını tas
vip ctırrktı-dir. ınhnkikn resmi 
mahfiller muıtccl bir hUkfunete 
karşı bliyle bir cC'milck:.rlığm bir 
meı: ketin b"taraflığıyla telif e
dlle-miyeceğ rımnnatindedirlcr. Mı
sırın bu i5teki hattı h'lrE''tetl Ber
lin ~··ast nınhfillC'r..nın nnzanrrla 
1 iç bir mu'l"n.zC'ye n'la yer bırnk
mıya.cn.k rnı:ı.JıiyC'ttPdir. 

Mndrld, 2 (A .A.) - 1sparıya 
ile A1manya arasında işçi mUba
dclcsi hakkında anlaşma. son ka· 
bine dcği lkliklcrinden sonra ya
pılan ilk toplantılardan birinde 
tasdik edilmiştir. Bu anlaşmaya 
göre. Alman Ls cephesi ile fahmi 
sendikalarının milli heyeti arasın. 
dn işçi mübadelesi ynrıılncaktır. 

ı - Muhasamat kesilecektir, 
2 - Irak kuvvetleri sulh zama. 
nında bulunduklan mevkilere 

1 çekileceklerdir. 3 - lngiliz esir. 
aız••~·~:;. ••n•••l!'.!"!;ıSXW-•~\lfilo/'!: leri serbest bırakılackalardır. ------• • • 

Ahmet Akkovunlu 

Birıncı sınıf ~ - Irak esirleri Iralt kral nai. 
bine iade edi!cC'eklerdir. 

mütehassıs doktor Ka1ıire. e (A. A.) - Ingiliz 

NURi BELLER 
dl!'IJC \'e RUJJ RA8TALIKLAI: 

Ankan1 Caddes! No. '11 

1 ()ocuh llı·kln>J 1 
1 l'akıılm Talimhane PDIM No • 

l'BF.ftrdıan maada htrı:Un "8' il\ 

ten '"°"ra T"'"'"" 401!' 
.... , .... llll .. llllm!llllımıtı .. lı1lm il•M···ıa.ye•n•e•s•aa•U•e•n•:•ı•~•d•enl!llllti•ba .. ttLr 

askeri mahfillerı, Irakla mütare. 
keyi sulh müzakeresi takip et. 
miyeceğini, zira lnglitere ile 
Irak arasında hiç bir zaman hali 
harp mevcut olmadığını ve Ra. 
şit .Ali hareketinin &ğdat • 

~ 
Girit ve ı-A-n-ka-ra-da_G_ü_ze-1 --san'atıar 

Ortaşarkta l ld 
lngiliz tayyarelerinin resim sergisi açı 1 __..,.!! 
çok şiddetli akınları toJP": ~ 

rete rat' ':"-At ...1· 
sılnsız bir su aJllll ıt'- 11' t• -0---

Halep 
İngilizler tarafından 

yeniden bombardıman 
edildi 

l{ahire, ! ( A.A.) - İıngiliz 
hava kuvvetleri orta prk umu. 
mi karargahının tebliği: 

Akdenizile, İngiliz ve cenubi 
Afrika hava kuvvetlerine men. 
sup avcı tayyarelerinden mürek· 
kep bnyUk teşekküller, dün bü
tün gün. Girit tahli:yesini ya-pan 
İngiliz harp j?emileri ve ticaret 
vapurlan üzerinde himaye uçuş. 
larına devam emişlerdir. Düş. 
man tayyareleri birçok defa ön· 
lenmiş ve bir çoğuna hücum e
dilmiştir. Aralarında dört Sa. 
vora • 79 ve ne: Junkers - 88 ol
mak üzere birçok diğer düşman 
tayyaresi, hücuma vakit bulma. 
dan geri çekilmiye mecbur edil
miştir, 

Dün, aynı harekatta bir Cant • 
1007 ve bir Messerchm.itt • UO 
dilşürüJmüştür. Bu iki tayyare, 
dünkU tebliğde tahribi bildirilen 
yedi tayyareden hariçtir. 

Giritte, 31 mavrsı 1 hazirana 
b2ğlıyan gece, ağır bombardI. 
man ayyarelerimiz, Maleme ve 
Kandiya tayyare mevdanlarma. 
hücumlar yapmıştır. Müteaddit 
vangın çıkarılmıştır. Maleme'de 
dört düşman tayyaresi yerde 
tahrip edilmiştir. Sanıldığına 
göre, bir miktar tayyare de Al
rniroda tahrip olumnuştur. 

BütUn tahliye devresi zarfın. 
da yapılan bu himaye ve bom. 
bardnnan faaliyetinden ba§ka, 
tayyarelerimizden bir miktarı, 
Giritte krtalarunmdan münferit 
gruplara sıhhi malzeme ve yi. 
yecek atmıştır. 

Haıbeşistanda., cenubt Afnb 
hava kuvvetleri, Jimma mmta
kasmda düşman mevzilerini ve 
motörlü naldiye kollanru bamb&
lamışlar, pıitralyfr& ateşine tut. 
muşlar ve binalar ve kamyonlar 
Uzıerinde ta.m isabetler kaydemif 
\erdir. lngiliz ha.va lt\IVV~~~~ 
mensup tayyareler, Delbal'eş de 
düşman askeri tah~erini 
bombardıman etmişlerdir. 

Bir Hür Framız cUziltamma 
mensup tayyareler de, Şelga ile 
Azl:m) arumda düşman motörlü 
nakliye kollarını bom.bala.mII • 
Jar ve mitralyöz ateşine tutmuş
lardır. 

Liıbyada, 31 mayısı 1 hazira
na bağlryan gece, ağır bombar. 
dmıan tayyarelerimiz, yeniden 
Bingazi limanına hücum etmiş. 
Jer ve 60 kilometre mesafeden 
gözüken y~ar çıkarmışlar
dır. Cenubi Afrika hava kuvvet· 
lerine mensup bir avcı tayyare. 
si, dUn Tobnık civarında bir Al. 
man Heinkel tayyaresini düşür· 
müş ve Menastir'de askeri bina
ları mitralyöz ateşine tutmuş. 
tur. 

Suriyede, bom.bardrman ayya.. 
relerimiz, Haleptayyare meyda
ıu üzerine bir hücum yapmış. iki 
motörlü büyük bir düşman tay
yaresini tam bir isaı'betle tahrip 
etmiş ve diğer müeaddit tayya. 
revi hasara uğratmıştır. 

·Bütün bu harekattan, bir tay. 
yarerniz dönmemiştir. 

Ankara, 2 (A.A.) - GU:r.el ::a
natlar blrlljinin 18 inci resim ser
gisi bugün açılmıştır. 

Birliğe mensup sanatkarların 
108 parça seçkin eserlerinden mU· 
re:!!kcp olan bu serginin açılL5 tö· 
reninde Maarif Vekili Hasan Ali 
Yllcel ile mebuslar, kordiplomatik, 
maarif vekaleti ile di~er \'Oltfılet
ler erkl.m, matbuat mUmessilleri 
1ıuır bulunınuşlardır. 

Gllzel sanatlar birliği resim §U· 
besi reisi Konya mebusu Şevket 
Dağ eöylediği bir nutukta Cumhu
riyetin ili.nı ile tesis edilen An· 
kara sergisinin ıs senedenberi f~ 

Onuncu Bremen 
mülakatı 

Bremıer geçidi, 1 ( A .A.) -
D. N. B. ajansı bildiriyor: 

B. Hitler ve Musolini bugün 
Brenner'de birkaç saat süren bir 
milli.kat yaparak siyasi vaziyeti 
görüşmüşlerdir. Mülakatta Al. 
man hariciye nazırı B. Von Rib
bentrop ile İtalyan hariciye na
zın Kont Ciano da hazır bulun. 
muştur. En samimi dostluktan 
mülhem olan görüşme ilci müt. 
tefik memleketin hü.kUınet reis
leri arasında tam bir görüş bir
liği mevcut olduğunu göstermiş. 
tir. 

lunduğunu, ~3JJ1 en ~,,.re;. 
m~~UJAta rsğın ~ n_..,.. "
zcl ananeyi geJee: e1';;,~ 
d • gibi eJJ1aD ~ ,PP~ 
s~:akl~t~~ 
dUnvanm karJ31k efll.~'I 
tez;hurilne de;: ~--
ve imk!nill1 v k)i1rt8rlıd 
kfımetlno te!1' ~' 
tur. nteatf P ~ 

Bu nutktt ııı. 111cel ;,ı;f 
kili Hasan .Ali 8IP1' fi 
krsrrı.-ıc serı!Yi 
zilmlştir. ı 

Bir Atman i"
sinin mak' 

(Bal~~ 
hm buıunınıYaıı ğiJı1 ie1' ; 
la ittifak akdetti ~ ' 
tedir. kU!atd.,. - ;tJ ~ 

Ayrı no JJIOS~ f. 
~::::ıarı.~.: 
dır. Tilrkiye, ga:--~,fi 
rine kurıılın;e ;?'ıb 
ğildlr. Tür bit~& 
bit ve disiplin~~ıtil _..:; ~ 
orada halkın . .nır. ~,;~ 
Tilrkiln en bilrhtlt ~ ~ 
<iir. TUrkiYed~, ~'.,;:,,;, 
u adeta bir 11 ~ _ ,., 

kUn halefi, bU. sf,....;...c.,,. 
Berlin, ! ( A.A.) - Yan res. etmek için h•~ ~• ~ 

mi bir kaynaktan bildiriliyor: bir sur~tte .!H..a.~yt-~ ~ l 
- B rd vukua ı n mektcdir. TUI"-~~ Bugun renne e ge e Çü"nkil tec .. eddilut ~ onuncu Hitıer - Musolini görllş-

meai hakkında aşağıdaki tafsılat malt ve nüfUS ıaıo 
ögmıilınişt~: u:wn~~~-- ~; 

başarmak aıı .Jt ,.,,; fi.. 
Bee Baatten fazla silrm\i.ş olan 

göriilaıelere. iki hariciye nazı. 
rmdan başka, zaman zaman, Al. 
man orduları başkumandanlığı 
tefi Mareşal Keitel ve İtalyan 
genel kurmay başkam General 
Caballe.ro da i~rak etmiştir. 
Öğleye doru yemek için göıiiş
melere fa.arla verilmiş ve altı zat 
yalnız olarak öğle yemeğini ye
miştir. .. 

Bu fırsattan ~ilistifa..de, l\we. 
§al Keitel ile General öiıb8.1lero 
da, samimi sil8.h arkadaşlığı zih. 
niyeti içinde, iki memleketni as
keri sahadaki işbirliği ilze.rinde 
görllşmüşlerdir. 

Brermerde ayrıca Almanlar
dan aşağıdaki zevat bulunmuş.. 
tur: 

Alman hasmı şefi Dr. DieL 
rich, parti sekreterliği şefi B. 
Bohrmann, Almanyanm Roma 
maslahatgil7.an Prens Bismark, 
Roma at4şemiliteri General Von 
Rintelen. 

İtalyanlardan bulunanlar da 
şu zevattır: 

ltalyanm Berlin bUyük elçisi 
B. Dino Alfieri, genel kurmay· 
dan General Gandin, Berlin ata
şemiliteri General Marras, pro. 
tokol şefi B. Celesia. 

Görüşme, mihverin Akdeniz 
ve şimali Afrikadaki muzaffera. 
ne harekatı havası içinde cere
yan etmiş ve bugUnkU Alman ve 
Italyan tebliğlerinin bildirdiği 
Girit muharebesinin nihayetlen
mesi, müzakerelerin merkezini 
teşkil eylemiştir. 

mllınkilndllr. uııdlO ~ ~ 
Gazeteci b ))it~ 

yasetlnin uzun~ o 
makta ve bir ~ ~ 
dir. Bu hikAYe>" ~~ 
dald 1ngiliz ıııellllft" ... fZ 
penceresi ön;:4~ -~.r;,,r. 
bir milyon i!lıl ~,,-
zaman harp .- _ı.~ıff'"' 'I. 
diğini na.J<le~ /. 
Almanyanuı kel ~~''-
bir harpçi e!Sle ~~ 
lamı.'}tır. A1ın:ı~ ~~ ti 
luk mUnase ~,.. 
etmektedir. ":!..- ,J/ 
ınenfaat çarP1 lr ~ 
Um cdllrnekted • J>f1..,rt ~I. 

Alman ınilletl.~
rip millet e>l~ 11et ,.·~ 
mertlik va-.cııf1 ~· ~ 
diT ve tebcil e~~~-~ ~ 
hayranlık JJl~stııı•teıtı~Jı'l..:. '· 
mrı.sı esasına re g Jl".1.1 
lı mllnasebetle)[t~· ~~ 
resanet verıne -,~.;,,IJ, 
manva yaln!ı ı'~ 
dUşÜ~Uş oıan , ~ 
klini almış '\-e ~ ı,ıt ,. 
mevkiini i~1 ed ısdl-" 
scmerelerind JJ 

bRŞlnm""1'· J 
eoR~ 

_ lstanbul ~ 6 il f. 
"'E1' ~ 

1 scerliD 
ıoo l)Ct.., 

ıoo FrC1. 

100 ~· ,.,. 
100 """çre 

, 

Hab eşistanda Kıbrıs müda-
100 FIO~__,. 
100 Ka,....--
100 ~ 

(B<J§ tarafı 1 
incide) faa tedb·ırlerı· 

tanya kuvvetleri 7.MO eıılr, ş1malden 

bQcum eden kuvvetler iM daha fazla 
esir a\mqlar<!ır. tğtlnam edilen mal· a 1 d 1 
zcmenln listesi henUz yapUml§ olma· 
makla ~eraber, yalnız Madara - Dalle 
yolu üzerinde 170 den !azla mitralyöz 
iğtinam edildiği malClmdur. 

Şuraar da kayde il.yıktır ki. Brt • 
tanya kuvvetleri memleketin bu ge· 
niş txfü;eslnl zaptetmek suretile Nal· 
robl 113 Adisababa arasmdakt mesa· 
teyi bir mlallden fazla kıaaltmışlardrr. 
ltalyanlarm batıya doğru kaçışlan 

göller taarfından durdurulmuftur. 
ÇUnkll doğu tarafmdakl tepelerde 
Habeş vatanperverleri karınca gibt 
kaynıyordu. Nadaradakl muharebe 
uzun sürmllıı ve Britanya kuvveUe · 
rlnln doğu Atrikamıda verdikleri mu· 
harebeltrln en çetlnterlnden biri ol · 
muştur. 

Bir cnvuş Bardla muharebesinin bu 
muharebeye n!sbcUe ibtr mllsademe 
olarak te!A.kk! edilebileceğini rıöyie • 
miıtır. 

Londra münasebetlerini boznu. 
yan bir Mdise olduğunu söylü_ 
yorlar. Irak hi\kftrneti, karar ve 
takdir ha.klarını muhafaza edi • 
yor. 

Letkop, Z (A.A.) - Girit hA.dlaele· 
rlnl yakından takip eden Krbruı ma
kamlan adanm ml1da!aa tertibatına 

alt eon l§lert. de tamamlamaktadırlar. 
Bazı 1btlyaUarla çocuklar ~lrlerden 
tahllye edilerek dağlara gönderllmir 
Ur. Birkaç lnglllz kadın ve çocuğu 
§lmdlden adadan aynlmıştardrr. Yeni 
mUdafaa nizamnameleri nqredllerek 
memurların el koyma salAlılyetı ge · 
nl§letllml§, yağma gibi ve telA§ verici 
haberler neşri gibi. cQrümlerln ceza · 
lara çarpılacağı tebliğ edllml§tlr. Va· 
zlyet gergin, fakat sakindir. Hatk mu 
kemmel ııoğukkanlıhk göstermekte -
dlr. 

Almıınlatm Kıbnaa karıı muvaf • 
fakıyet ihtimali baklanda tefstratte 
bulunan Cypnıa Poat gazetesi dll§ma · 
nm Ciride nazaran Kıbrmta daha gay 
rl mUealt vaziyette olduğwıu bildir • 
:mektedlr. Zira 12 adadan bir latilA 
te,ebbllBU ve Suriyeden bava htıcum· 
lan yapılma.sı mtlmk1!n olmakla bera· 
ber Yunanı.tandakl bava llalerl daha 
1D&ktadır. 

tOO .,,.a.ıal 
100 (,ed tofllO 

ıoo Oell " 
ıoo ~· 
100 zıod 
lOO peaı6 
ıoo LeJ 
ıoo oınar 

1 00 y ell ~""" 
100 ·~eÇ 
100 80~ 

Altın 



3-6-1941 
DüQün iZi 

~ASUS 7.83 Hafif 
progmı:n 

7.45 Ajans 
8.00 Senfonik 

~~, 11 TAYYARECiLER 
~---------------- 1 - 11 - masm& ıtt:sum g6r(llme21dL Bir parÇalar 

lnrı 

19.00 YU\'8 ıı:uıtl 

J9.J5 Salon or 
kcııtnun 

19.30 Ajans 
1045 S ıon or 

Düğün evlerini soyan bu hırsız ağzına içki 
koymıyan biri tarafından nası yakalandı? 

Val:a Budapeşte civarında, Tu· 
kestrosı 1 na s!lhilinde ı;üzel bir villada geç-ı.tlıı,~11ıo1... ya.ııd&Jl şilplıe, öte yaDll&nKanrnş~ 8.30 Evin sruıtı 

lı . .' ~~ .. Dıolı:~r adammıız- ~ardı.. J)üf11ndll.. 12.83 Tilrkr.c 
"!., ~l'Ce bir rdi. plA.klıır 20·15 Radyo ga mi Ur. Zer.gin ve kibar bir dnvet-

lı zUmrc- 1 tl.\'Ukat Jorj Banttı ihı 

vımi 

S...:-" lnfuıt rapor ve.rece- nnı ve~ • .... San§1ll güzeli l2 . .C5 A~•fts 
... ~. ~..- ~rek raporumuzda.. Tecrübe 6tJıi..,... _. ~ Oitı.p -.ı'Vlnı göz?edJ Bil' din- gözetJeıtıek.. l . Ç 18.00 Ka~k "'lllı: ~ a.nl~ Jsti- Genç pilot her şeyd~~e ... ı~- progıam '- :a r;-ırüJil halletmek m~·YUU" J3.15 Türkçe 

11 lnli§t rn.._ h...- a.rd&D en znQhiınılli ına· Jlkl '~- !lef erek raporumuzda; de idi. ~uul adam roJUnU P ar ~~r:ı~i~:uıun geçiniiği ika- zisiz ve ~ :uekti. İşin bu J3.30 ~;:~m 
'- Ur, donu y:bc.tmeğe aebep 0~~da olacak ufak bir ıs.03 Fnınt 
'Cuıeı. ~cek. bJ.rlll<:l tıD& znal olur ve dün- ıs.so Zırant tak 
, da.. güzel.. Ondan a]c.Saklılt ıı_ayatini.n ;gt.iltbalinl ce-
~ ya ınedenıye 

zctesl 
20 45 !':nkın or

k tnw 
21 00 Meml kc t 

postnın 

11 10 ~ak ofon 

il 

Salı ı ·ar amb ., 
) Haziran 4 Haziran 

~~lta 
110 
;o~ da ne g~I hC~~ .ktlard~ğuıı clı> geçırınek _J_s._4o_DaM--h-av_ıı_· ______ _ 

~~anıaı, 6 bir dakika önce !luncı.sı, ~ 
~ laı-tıır, az:a g'Ördüklerini, eBkl ka~u idi. ratıcı olanı da içten 

lılıa bellti nr, babanı, bilmiyo· En çok )~. •le ıınllcadde idi. 
~ tall'2ı'Yalı Vardır, 11ovgilileri gelen sevglSI) k kuvvetll bir ih-
~ ~ ve hatırlamryan bir H.-ıstab~~cısı ço idi yoJt,sa patro-

Oem.C\'\l'I 1 f c. t,nıl, 81 ~~ göU~· 
1 

tiınabö~~e ~~~~~rd; bulunınak 1ü· 
~ ı bil' ilk n duvarın ]<öşe- nu ) zdi Hıl':ır· 2' lln:ır· 80 

B )an M:ıriı a Rcnzloy.ln ıwlcıune
Inı kutlulamakt.a idi. ('.<izleri ka 

mn tırnn kristal ııvizclerlo stıslU 
) mck lonundn ev sahlplcıinln 
z nginU ti ll1C' mütcrııınlp mUkcl-
1 k bir 00 ra kunılmu tu. zı,nf t 
kı ın bab mın vmde vcrilmPktc 
idi ve bir •IC' toplant.Isındnn fru1< 
ı:ı:dı. Sofı lld1 otumnlnnn ıınymı 

~irmi) i geçmekte ve hc>psi de 
g nç C'\ lıl rin akrabaları ve ('lJ 

) il.km dostlun idi. Frak ı:, ınmi 

.. :: l'a.ne "'bahar tablosuna dal- zumunu ~e:eınütekabil "azife· 
l.I~ Uuı.e fısrldadı: öyle arn 'ında acaba bnst.nbakı-

" t., bir atlam olacağun nin yaıu baş ,_.., bir ı;('\'IM' 
'l'J..... ..Jn ufacı:k O..,.... • 

iki w ak bir ınet.rdotelln n :ıroti 
altında sc iz '<' ceV\-nl hareket-
1 rl scrv.LS ynmkt.a. 1dıleı. R nz
ley nil sı mncar hUklımf't merke
zinin en zengin ıı.il lc>ıinden bili 
idı. Dilğtin mUnnsch<'tllc ) eni ev 
111 re g-önderilmı olan lıcdly(llPr 
d lçtimnt vazl,p lkrJle mutena!lp 

'aJUUt:ı '....atı t.7.ııru 'aBBt l',.u.ııı v hiljllk mlktnra varan çok kıy-
G°:1cyi11 

4 20 8
.
54 4 29 63 

mcıtlı C'Ş~ lardı. Sokak knpısınm 
~cı cısı w>. ., 

, 8':iaın sözünü t.amaınla- }ıissedlYOr ~~~da sıralar ve 
d• .,.. zili <;aldığı ~m n zıyaict sofrasm· 
Öğle 1212 "36 1212 • 86 da oturnnlnrın n~esl haddi nzami-~ Radeıc Bunlıı.rı essür vo mUşkUlfıt 

har~ :ıtıazisiz adam değ;l.. dU.<fonUrlte~~ıinin ,aıgi donuk-
lkinıU 16 12 S 36 1612 86 y v nn bulunuyordu. Bır tlcn-
AkşıUil 10.36 12 00 91!6 12 00 relh!ln<' ı;aı-.,onu, clindc.kı knrtvi 

~ ıı bir adam olacak- arasınd~c hakikaten balu~arı ma· 
~ ç ld ııışnıı:ı ' lld danıla ya.5m ya-

~ı::ı Sevindi. GözJerlnde nas zııışrnıştı. sızdığını fnrltetU 
Sı · lia:lisıı arı parladı, şimşek· naJtlartn~el hııste.bakıcı d:.ı gör-

11 Oldu~ ta Ve tesadüflere BunJarl c-

Yat.ı.ı 21.35 2 or 21 s 2 oo zıtınl avukat Bantu'ya veıilrnc>k fl-
lrr:nl. 2.14 6 30 2 13 6 37 z re motr dotelc tc8lim r>ttikten 

sonra yük 8.§IDln.., n mahsus bisllt 

llJ'>lıe ~ bu tnuVl'ffnluyetin- dU. t cbebini anlayamadı .. 
~~~:!ı hı~ 1 'l.nıezcll .. Sonuna ka Faka ~ıotun tecrUbCSi öyle u· Hususi muhasebe 

' ... I{ i~ U a ~evnm edecekti.. c;enç. P ıına.dı .. Her fırsatta u- 1 1 
:c lôJ{tu 7~tınde konuşmağa lü· zun bo)l~~in ve etajer.inin aı.on- memur arının maaş arı 
~ ~ ı. A asta rolilnc devanı fak el va u oıınadığuıı anla· verildi 
'S'ta.ıı e;a sıra içeri giren. tek tr0l aıun~a ;:ekti. Her r;eydl'.'n I Belediye hususi ıdaresindcn 

lı lldaın sahibi kıza kar5ı blı- rnak kif lagrtn açılıp açıınıadıkln- maaŞ alan memurların maru lan-
~ di. • tolüııü oy:n. :nak ıu- evvel b~~ etJilck ica.P cdiyo~u.. nın tevziine dünden itibaren baş. 
~ hPJtJ rını tes ıcı dışarı çıkınca yerın· lanmıştır. 
~~lil~e:ın Uer.. Fabri.'iadan flastabaktı Ya%1 masasının ilzc- Maliyeden defterdarlığa g1: n 
'lıı • 131: dgı hildir'cın heyet gel- ~en k~lkelİkan ttJt.kalmdn.n b1r pnr tc'grafta memurların maaslan.. 

t b· 01ttorıın riyasetindeki rındcki P Bal rodan 'bir tel kopardı.. nm ödenmesi bildirilmistir. Knd-
ı....-tıı 1;~~lye şefi ve iki ınU- ça al~i . 6göziinil çcltti. Saçın blr rolar da birkaç güne kadar alfi. 
;~ibda retti. Şef pi!oUarı· Kotn nl;cdinln iç kenarına. öte- kadarlara bildirilece!<tir. ~ı "ıd ki Yarıı. ve ka netice- ucunu koda c;eıanenin kenarına ya- Maaş zamları olanlar sımdılik 
ile~ ~ıne bi~ yü.zilnUn bat- iri ucunu sürgiiyil knpndı.. Sonra yalnız eski maa.5larrnr almt !ar. 

Ilı· ııa:Ul"lnişti, Hal hatır sor pış~~ı ;c ına geçti .. Yine bir tel dır. Zamlarkndro geld'ği vakıt do 

"ıle1t tanın mana.sız bakışla- valızı~d 8tıı.ıizln kapah'111a ve al- ödeneoclctfr. ~~. ~<:.rkad.,şlarınuı gözlerini saÇ k 1• ılıklı yapn;:t.ırdı. :Kapadı.. Mütekait. yetim ve dulların. 
• ~\İşk ktcn- muayenesini ya- tma ~ daki l~oıtuğa oturdu.. ha.ziran - temmuz ma..~ lanmn 
r ile tcı buluştukları doktorla GeçJp on n)nız oda- yarından itibaren tevzüoo bP.şia. 

S fatıli~elicoye vard:lar .. Tay- Artık hastabakıcısmt Y 0 ~ lıf~ nacalc ve do~ hazir.ma k nr 

1 kıı. iia.sın.rn cf pilotu hafı- da brr~ak k&l~u .. ıardı. Dil· de~ edecekti!"· f!.~ d fi~~:ınıştı.. Artık maziye dJ§arI· ~çey~e~1~.:11~dı. Her Ekmeklık undan 
harta · • şnndil .. şuphe ktJkları r,nınan has francala yapanlar 

t ~. ;~I bi.r f!onra da pilota gcn_ç gUn baJıÇC.YC ~ane ttc yanından Francala fırınlarının tahd. di 
~ ı,ot a hastabakıcı gönderdı· iabaJ<ıcı bır . ·rerdi Bunun ma- üzerine şehrin bazJ semtlerindE"\i 

~. ~~' lı:a~rk n) :ı.ğa ka~ıştı. ayrılır v.e i~0.~ gıkada; dUşi1ntl1~ fırmlar. ekmeklik undatt frnnca
~. (at h·ı ~ı~tı, gczcbitıyoT- nasını şund )d farkına vam-ordu. la yaptıkları yapılan teftişlerde 
·~ 1tt. rç bır hnttrasmı hatır- mişti. Bu an a balucı içeri görülmü: tür. Evvelki gun teftiQ 
~ .la .ok nz konuııu:ıord.u: Bii'aZ sonra hasta ~ }da- esnasında Kadıköyilnde bu şe. 

4 
l'i ve ~tıcı~!° gök m~':ısı girdı.. ~in?e bir tel~ \a.~ına kilde bir fırın yakaJanmı , fınn 

t!aı l.zıın u gozl~d ":rç .... e- sanın nzerınc blraJtar sahibi mahkemeye vcrı1mif;tır. 
•tJ~'ltı;a b'' kıvırcuc kırpikle- y ıc1eştı: ... ıı:rıı mı., Şehirde bu şekilde ko.,troller 

~ ı.. il, • Jsbfitün kC'ndlni unu- _ Bah<"'.}°C c;rkıu ed·: Kalk- de·-- edilecek. hileli franca-
IJ!'i• ırrnz ('t:ın 1

• .. _.. ~I\ baıı . Genç pllot 1 yanından Jalnr mücı dere edilerek nluka. 
~ eoı, !ltlotunıın bu ka.zB" t yürUdüler •• ı.tasaa.fnın ')işli Tek darlar rııahlremeVC verllneclılcr-

\·!.' k llicısuliyetlcrini üz<'rln ı. crkl'.'n gözil tclgr 
11 1 

" d' ~ cnd' . .. geç rdu ır. ~ııı l'tıin· ısınc en ltiks otcı.ıı kelime okunuyo .. 30 000 ruvallık kahve 
~ 1 l>dl' 1 tnhsl~ ederek ma.sraf • •'Y rın" 1- • ~ • • 

iif.agla h:cği taahhüt etmişti. Ba;çeyc çıktılar.. ~da~n :H~ parbıı 
1a...1~rıı b lnbakır.Jsı tayYare fab· ııdaki şcz1onı1ara uzan lk~· :Memleketi.ınize .getirilmiş o-
r)l'lııe t:~~Unduğu şehirdeki da- ~baJt•cı bir ~ra ~y~ğa;; dedi.' lan 30 bin çuvallık bir k~vc pa~-
~~ler P Yerleştiler. _ BirAZ 1çerı gire. ' tisini de iaşe mUsteşarlıgına. lx:ğ. 
~lllr11 ;ec;rneğe başladı. Hasta- _ Geç ıcaınıa)'JJl..·şJındl gelece- ırticaret ofisi satın alacaktrr. 

h.k anıiıni duyguları vardı. - :Ha}"lr, hayır, Bu kahveler Brozılya kahve 
1ar 0~nlığı kadar hasta.sile a- ğiı:rı.. sa]cin bir baldo şcz- §İrkeine ait olduğundan şirket 

INtcn bir sandrk şrunpanyıı lndır
dı \'C' wµklnrônn hlıinc t slim et. 
ti. Şampnn)alnr en ylıksek mlll" 
kııdnndı, Rnrhizitte ise l}U )azı

lı)dı: 
"Mulıt ı't'm bn) nnın11Ja beraber 

sW bekllvl'n snndeilnbı şcr<'fine 
ıçınenlz rlcaslle.,, fmzn .} en !)()§ 
bırıı.kılrnı • Fakat a.mp:ınyııla 
rın meçhul bir dostun booh csı ol 
mnın içllınelcrlne bir mani teş 
kil tmiycccfind n ha.zır bulunan
ların kndeh toku turl:ın d~nm 
edip durdu 

Ev s hlpl ıi vo ınis:lfırlerln 6-
nüne on nmp::ın)a ışclerinı bı· 
ı ktıktnıı sonra bll'('r blror orta
d n kn) bolmuş olan uşaklar da 
n lhdn buhuımu lnr V<' i iki sof· 
rnıımr Imrmuşlardı. !ctrdotelin 
el v ri ettiği tlcareUuınc dU~n 

nU u ltlnnn da için ğlcn b:ı
ın 1 in bir ka tokay P,f" ı gön 
dC'nni tı: Hlıın t.çıler il dahil ol 
mak Uz r<' hepsi dl bol hol tokny 
f ml rdı 

ll<>rhC"S w~or: 

Zı)n!C'lle sampan)n) ö.~erl
n umumi tcv ccUb(I )' lnız bir 

k 1 1 ırak etmemış bulunuyordu: 
D:ımadm arkada ı \'(' 3nhidi rC's. 
sam FC'dor MoronC)'. 

I•'C'dor n~ına ı ki nlmıvnn bir 
drun oldu u i in öteklıC'r ğıbı her 

d fasında kadehini knldtmınkla 
b<'r bcr agzm bır damlasmı bile 
koymnmnktn :idi. Bu su1"<'tle cıok 
garip hAdbt:1vo ahit olmak imkfı.· 
nını buldu. N l' irindr gUIU p eğ
IC'ne.n mi :ıflrlcr blTer birer 11ıza
t'tlk hnrc>ketslz knlmaktn idiler 
ilk olanık gc>lln masa nltınn yu: 
vnrlanmm, bıru: nra da dnmnt 
kl"nsinl takip etmişti. Ôtf'kllerdC'n 
kim.ki arluısınt dayadığı f.<oıkcmlo 
aıtn bir krnnrmdnn b:ıııını yana enr 
kıtmı kim i ba mı arka) bırnk
m ı c:tk ola.mk hoT1amu n 

b !Jl'lmı tı. 
F dor > nmdn oturan m fır-

lerôrn şişman bir kadını uyandır
mak içln bC1yhudC1 y rl' gayret 
anı:euikU'n eonm uşııklnrı ç ğır
rnngıı tC§l'bbUs etU. l•'nknt zili mil 
lt-nddlt def lnr çalınıısınn m~'Tll n 
kims görUnn d . Bunun Uzcnnt 
kollnp mufn ıntll ve )Uknnda 
karşılaştığı m nz nın bir il' 
knı ıln tı: Billiln u \' hı:zm t 
dlcr lnhayytll dil bılecl' n ko 
mlk tnvırlan takınmış olduklıın 
halde tatlı tntlı uvu)orlnrdı. 
Şimdi ne )apmalıydı? Polise t 

!don C'tmf'ktC'n başka çar<.'sf knl
mı} ordu, Vnzıj ctl oldu nı gıbı nn 
tntlrktlın tıonnı tel fonun öbUr b • 
ındnkl komiser bir zafer vru:esı 
kopardı 

- Aman dikkat C'd nfa! dedı. 
Her hııldl' "Knrn C'' tnn" m ın• 
1 1 1 l, " .&ql o
nca t • 'nkal bu sefer muhakkak 
kı>ndisinl ynknlı)acn •ız. Biraz son 
ra bulundugunuz cv:ln lkapı:sını bir 
JI06ta mUv zzJ VC'ya e Çl'k getiren 
lr adamın ç lnuı."iı ihtimali var 
dır: Muhakkak kendisi dU"'ıft 1(1. • t'> .... w 
,. nn musallat olnn hııyduttur 

FJ er kcndi.sinı ı an:ıl yır haldrnı~ 
dan & lml"k cc>s:ır tini t T mez 
senız Öll1ki1Pr gibi sem blr in· 
snn hali t.akmınu:. Biz nz sonrn 
ornya vnrınz 

Hakikat n dl' tolcl'onu kapar 
kapamaz kapının zili çaldı. Pcrd • 
lerin arkasından Fcdor posta mil
vl'~I kılığında bir adam ı;l>rdO. 

MUvouJ kapıyı bir kaç kere 
caldığı baldo cevap nlnmnyıncn, 
etraftan S çc>n olmadığına kanaat 
gotirdikten sonm bir mn:rmunculc 
in eokak lca,pısmı açıp k ktl'n 
içeri girdi. 

Ses çıkarm mağa g ) J'C't ed 
rek ve l'lindc bir tr>~ r kA dı 
t.utnrnk il r1 df. Salon idi n 
zaman ktullılnştıgı m:ın rn m m
nunlvNlnl mucip oldu v gfüüms 
mcktcn krndinl alamadı. Sonm <>
dal:ın bır{lr birer g t'r<' du n 
hediyelt'ıinJn bulundu nı j ıi hul
du, yilkte hnfıf kıymetli e >al n 
topln.mağn b ladı. Tl'krnr salona ' 
dönllp mi :ıfır ve ev snhipleıinin 
UııtUndl'ki mltcevher n t cfud!Ul 

u ' • gıuı C'q) 1 n to bunn n. koyuldu 
1 te tam bu srn1dıı poJJsl r le rl 
girdi. 

Gaz t~lrrln kClndisin~ •·onğfuı 
hırsızı,. adını vC'rm o1<1uklnn Ka 
ra ytan nihayl't yaktıyr 1!' Vl'r 

m!Atl J>U~n h('diy<'lcrlnl tnlm k 
tn bü~Uk bir ihU :ııı tmhlbl oldu
ğundan k ndis;.nc> ' DJ U hırBIZI .. 
Bir genç, erkeklerle gezen hemşiresini 

tabanca ile araladı 
Kendisi de a ır ıarette yaralanarak 

baıtabaneye aldlrılciı 
E\ v iki akşam J{n.dıkôyundc 

f ci bir cınayct i lenmiş, bir 
genç kızlmrdoşini y:ırnlanu , 
kendı i de kazaen hır kurşun yi. 
ycrck nJ:ır ve tchhk lı uretlc 
'&ralonmu tır 

y pılnn uwı ık tt:an nnla ıldı. 
~na göre hadtSC' yl 
etmiştir: ~)j g~Yor, en ufak bir hare· GeDÇ pil.~~ü DU.,ılnÜyordU: nıüdüıii ,Azmi, tem.asln.rd:t bulun-

'il' 'itıuten kP.çınruyordU.. En l'Jnga görnU " (IJeVOnll vaf') mak U:zıerc .Ank8J'3Y3 gitmiştir. 
'u... ..,.ı:bi!ın ırrını vaktinde yerine 
'.r.~ol'd ek jçin de yanından ay
h~ Plı..ı" Bu tarz.ı hareket ön-
t>"'!lı OtUn • ~il ııa ti ~ını sıkarken, şını 

(Olmaz/) Olnıaz 
ı akla e il 1 ldı. RJ ıdın buı U§Uk 
luğır dl1z idi n and , Ahmcdın yih:.U 
\'!' ~ UzU~ le> bcrnb r k f '!illin 1 

~1<tj atada lnıege başlam1'b. 
·~ Patrondan bir mektup 

~ lttorı ~ r .. \' ar iyi olduğunu söylU-
\ feıç &lnıa dikkatli ol.. Sağ ko
~~ ~u ha~Pk ihtimali mevcut

! bir d ~etıi koritutuyor. En 
~d.r b egişikllk sezeıı1en vazl
tl <la bir<'nl derhal bab!'rdar et.,, 
~ llıeıtt lınza vardı .. .Amcan .. 

~ta oı.: ubu genç ha.lltaJ>akıcı 
~ r>i~ lstememi§ti .. Fakat 
~~~I ilk anda hiç a.ıaJtadar 
\~ ~llonı-aıan da zarfı eline 
~~ ~Yler bıt:ınua, saçma sapan 
~·· llltnldanarak yırtıp at· 

' arıda . . . ~ t~erı ~at edllseydı, pilo-
t." 'Uttı~ nın parladığını ve dişlC
~rli.aın gr farkodilirdi Demek ki e bfr . ~ ilı:.ı ihtar vaki oluyordu .. 
l\ı, boyı il 8.~~ kol khndi ?. Bunu 
~ llu 

61
u du§llinmcğe ıuzum ) ok· 

~lan ;alara.a kendic:i.nc en yn· 
'l tı al e gece gllndüz yanı ba
:ıı.. ıla ~ 'lıl.nııyn.n bir kişi vnrdı .. 
~~I ea~ hastabakICJSl idi. Bıı 
~ llatı i iktznı bir gizl 1 }ıizrn e

~l'd ... f olduğu anlatılmak iste
~ ılı? ~ Yi ama. buna bnk8.n var 
d~811 olurdu bu?. GarlP 
lö'a1t u .. İnanmak Jstenııyor-

•t-'lldr a~ birdenbire kendini to-
8 tu' 

1 
ıska mağlfıp olacağını 

~ ,.~ ıe~nıle.ketinl ve onun uğ
~ lq ~ti! andr hatırladı. Dc
lı. \' endlııinden ııı'iJ>helenfyor

okı;a böyle bir tedbir alın-

1 •• da yapı· 

0 gi1n ••suıund~~a:ğzı bir ka
ıan çayda bU}unal1 

:rıŞtı. . ' 
- Ac&Y1P •. _...a-t, 

T.f ınuıı..,.,...-. _ ..... c ' 
- gDcınet.·. ifade eden ne lı:a-
G!bl htn ret -..#cdi!.Jnil;U. 

·zliın vıı rsa sııu 
dar k nn ha.,met ve 

"LilkS" Un bUt rd ;;.,, "Bulun· 
ğdalj kU Uı. .. 

s&t,·etile ba ıısıe.nıen, en Jıo-
..... 1ıU1" m en ın "" didar 

du ı-- un duvarında anı 
kot ıııaJoPUD ( ı) • her kala.da 
eden tablonun e~~Jinln biJiblrl· 
binle~ 80~n~rıer hUSUll\ getir
rine taJrrllP ~in )drtu. 
nıeınC9inC t JiabibUllahm her 

BaY ~ görülen ince zev:k 
k&.Je. b~lha.b·nnı y8Jllllda bu 
ve bil5l\u i.llt dlkllA~m dı. 
tahlo. ıeııadın her Uırlil kart nına 

"Moda'' nNl en ltılık snhi.b• oln· 
. .. A... ınond sıı-"'n-bilı'Ull.,.., tile 13pı.asına ...,. 

bilınek ga:ı.rrC tl rinl t.aJtan şık bir 
da pr&S8 deGl~ a)'111 JtuınAfl.&0 
ba)"Sll olan ı 'FotoY8: 
bulunan arlta.d&Ş ~·Uah le-

BaY il&"'..,... 
- ~ u-1 nııınune!ll. 

tan bul ic;ln jın • ' ' 
- NedPJI ,erı. ...J' Abn8Jl• 

oıacalt ar·· · 
_ Neden a okudum: Avrtı-

Ctl bir 111eoırrued JD0(1a olacağını 
padll bU yJl l:JUnUD 
yazırordU. 

Sonradan. aBTID bu,·alı masltPI(' 
:rin1 nişaBtalı. rastıklı > u~Jcrine u· 
ıuorta geçirenlerden iki bnynn 

da: _ Sonradan görmeler ıı ol 
eak kardeg .. Ne ]<adnr k bar ol!ln 
lar zevklerinin bir tarafın ~ pot 

kl'lır. 
Sözlertni ueTPi Urmlşlerdı. 

Bay Hn.bibullab, soranları, bo> 
nwıu bükerek 6ızllr dlleml! • b r a
ile 8llTI olduğundan cevap "~ 
mlycccğlnı bildfnnlşti. 

''Bulundu palas" m süslil salo· 
nunun kıyın t1i eıserlcr arasrnda 
deve dikeni sPbi naz.arlara b 1 

tabl06U neydi! 

ŞUpbosiz siz de merak etroi 
sinJ.zdir.. dcihl mi? Brı' H b bul 
lnhın. k bar vo dl'ğcrll mi !lf!Tlcrl
nln oğrencm d1 :i bu 1ü a.zın. ıı 
garııb t şahr> ı in n n old u ıu 
"e ne, e delll t ctU n ız. 
gizlice söyliye' ım. 

'&ı.}' AJunet 11 b bullah. " ktı 
le Ha.blbullahsız bir Ahm ttl. Al 
Jahm sevgilisi olmnk f:Ö.} le dur· 
sun, gazabına uğramıelardan bi· 
rlydl. üzerinde Herekenin taralı 
nltı yUnlerlndcn mamul gri, k bn 
kuma tan önü kapalı elbise, b -
mda aynı kumaştan kulaklı ka -

ket, e.y&kJannd:ı konçları vapur 

tJ c lan gibı kalın 1 tik cır.meler 
rnrd. Eli rl tuttuğu eopanın kı) 
mıklıırUo delik de lk, yUzU rrnkll 
ve :kokulu bir çamur tabnk llC' 
k 'dı. n it n glln.'cll lmnımalı 

B r r.iin BUpfirg i nl nlıır.ık 
t n k palasından erken çıktı. Gll 
n ın ok'Jtılluğile ala.}' ldt>n altın 
ıklarını çiğnm c çiğneye B ) og 

lunun mtnl.') l'dı tuznkl n önilnfl 
g ldl. G~cf'nln lkllcrlnr, Uqle>rin 

buru tu, 'nhut g rıldl 

rl r ... 
COlmn:ı:) 

!\it \ lı 

Y ann. bu sütunda 
1111 olc!a 

rı 1 '' 
l mlA 'c t bancanın tetiğin 

ı;ekmi tir. 
mrun, ılk kurşunu rycmcı 

tıird nb!re R '; yisinin {lzerinf' 
t1lm1 \l' ik1nci lnT ~mfo 

(1 ıt foı sn1.1f a' çrt.frı · 
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KET 
Bu ıı.k~mdan ltllıarrn bor "'CCO Mat 21,lô de Köprudro Uskudara 

bir tVfPr ;\"Bpılar~tı a m yokulura ilıin olıınıır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Açık olan tebliğ ır murlan ç n lise v orta mektep mezunu olan er· 

kekler ar&amda "tahsllC' d vam ldcrılerıe lP yaşından ltUçUk VI'! 35 yaşın· 
dan btiyllk olanlar knb'.l! etlılm(;zlnı •· 16. t> IMl tarihine m!lsadif pazarte.sı 
gill'ü saat ::.4 de .İstan'l)ul finlve:ı.,tr,,I huk'ı,., fakültesi bırincl sınıf dernha· 
nesinde müsabaka ımtınanı ;)8$ ıaznktır. 

İmtihana girmek l!Jtt'yenl"r .. ~ağıda yuılı vesıkalnrı bı\milcn bir ıııtı· 
da ile l:.! 6 f•41 pcıçembe gün ~ar.t 17 ye kadar defterd:ırlık sicil kale· 
mine biZZa.t müraca t ederek int'lğ:' flı kahili kartı almalan Ufin olunur 

{4007) 
ı - Tahsil vC'~kMJ 
2 - Nüfus tezl,en si 

3 - Hılsnüha! ktır.ıd; "bu ık. \eBıka ımtihanı kazananlardan bılAhlre 
4 - S•hhat raporu alınacaktır. 

5 - 4 ,O 'ı< 6 ebadın det ıkı fotoÇ;ı-af. 

Köycülük mevzulu 
konusm 

Eminönü Hıılke,;inden: 
Evimizde 4/6/1941 çar§aınba gıınü 

saat (17.30) da köy ve köycillük mev 
zulu bir konuşma. yapılacaktır. J{onuş 
mayı vıUı.yet köy bür.:.su §cl'l Salı\· 

haddin Demirkan açacaktır. Köy da· 
vasile a.lAkalı bulunan bUtUn mUn~v • 
Yerlerin ve gençlerin bu toplaptıY'\ 

gelmelerini rica ederiz. 

fstanbııJ 4 finr,n krttdan: 

940/2S l 

Tamamına maa avantarya. üç bin 
lira kıymet takdir olunan ~Urmene 11· 
manma mensup ııeklz tonluk 84/11 si· 
cll sayılı Şahin Bahri ruım motlirün 
yarı hısscsl açık arlınna ile paraya 
çcvrll,.cektır 

F:vsafı: Mezk<ır motor muııt.amcl o· 
lup te~Sf ahşaptır. Tahminen dört • 
ltilit ve iki adet zincir ve iki ad""t ala· 
turka demir ve bir a<1et sabıt ırgad 

ve bir adet seyyar sintine tulumbası ( KAYIPLAR 
1 

ve bir adet mazot makinesinden iba· 
retUr. 

Gıtmllşsuyu hastanesinden 936 yr 
lmda almı§ olduğum sa.kat tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es· 
klııinL'l hUkmü yoktur. 

Rlzenln Sadlhtaş köyünden Satank 
oflu Sökly:manm o,J;ln H ııan Sa.tank. 

{35664) 
* ... 

Malatyı,. Askerlik Şubesinden aldı· 

ğnn ııskerlik tezkeremi, nfifus kAğıdı· 
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
Nıkisinln hUkmü yoktur 

Malatya tzoll naJıl,yflSi Ko7Juk Ka· 
le•c!iy Dilber oğnllıırmdan Mehmet nğ
ltı Haydar Dilber. :\28 do~lu. 

(36062) 

* * .. 
Rıze Askerlik Şubesinden aldığım 

kerlik tezkeremi zayi ettim. Yenls1· 
1 alacağımdan eskisinin hükmU yok· 
ur. 

RIZI'!: ı•oıııııkuyu mahallesi Akı kah 
j;'1ıllaruıdan 812 tevelllltlü Abdnllah 

otlu Hıımza Akısk:llıollu. (360M) 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Pamıakkapr. tınan sokak 
No. 2. Tel: 41558 

lıdanbol A11llye On İkinci Hukuk 
!Bkimliğlne: 

1 - Mntöriın artırma şartnameııt 
6/6/9ıll tarihinden itibaren 940·2881 

No. ilo İstanbul dördüncü icra daire· 
sinin muayyen numarasmda. herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlluıda yazılt 
olanlardan fazia malcımat almak isti
yenler, işbu §arlııo.meye ve dosya nu· 
marMll:? memuriyetlmize müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya L~tirak için yukal"da 
yazılı ktymetın yüzde 7,5 nlsbeUndo 
pey veya millt bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecPktir. "Madde 
124" 

3 - İpotek ııa.hıbi alacaklılarla dl· 
ger alQ.kadarlarm ve irtifak hakkı sa· 
hlplerlnln gayri menkul Uzerindekl 
haklarmı husu.sıkı filiz ve mas~n 
dair ®m iddJalarmt işbu flftn t:ırjhiıı· 

den itibaren yirmi gtln ic;lnde evrakı 
mUsbltelcrlle birlikte memuriyetimizo 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
hnkl!l"I tapu siclll ile sabit olmadık • 
ça Scltış bedelinin paylA.şmasmdan 
harlı; kslrrlar. 

4 - Gösterilen gllılde artırmaya iş· 
tırak edenler artırma şartnamesini o· 
kumuş ve lllzumlu malftma.t atmış ve 
bunla.n tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 25/6/941 tarı · 
!ünde çar§amba günü saat 14 den 16 

ya kadar İstanbul DördüneU İcra me· 
murluğunda Uç defa bağırılmktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

yüzde 75 ini bulmaz veya satııı isti • 
yenlıı alacatma nıchıını olan diğer 

alaca'itlıla.r bulunup da bedel bunların 
bu gayri menkul ne temin edilmiş a· 
lacaklannm mecmuundan f:lzıa:va 

çıkmazsa en çok artırnnm taaııhfidü 

baki kalmak Uzcre artmna ıo glln 
daha temdit edilerek 7/7/941 tarihin· 
de pazartesi günll sa.at 14 den 16 ya 
kadar ıstanbul Dördüncü İcra Me· 
murJuğu odasında artırma bedeli ııatııı 
!stlyenin ala~ağına rüçhanı olan dl • 

ğer :ılacaklılarm bu gayri menkulle 
tcmln cdllmlş alacaklan mecmuun • 
dan faz!aya çıkmak şartile en çok ar· 
trrann !ha.le edilir. Böyle bir bedel el· 
de ed!lmezse ihale yapılmaz. Ve sa· 
~ talebi düşC'r. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünde . 
31 Mayıs 1941 t~rihinde mer'iyete giren yeni vergi zamları kanununun tatbikı dol~!111 

Müdafaa vergileri dahil olmak üzere mamuli.tımızın müstehlike satış fiatları aşağıda 1 
al1 

Sigara, Tütün, Enfiye, Pipo tütü rı"ü, püro Ve To··n 
Sigaralar: Paket §ekli Kurut 
Sipahi Y aldıJlı 20 adet 37 

Tütünler Paket şekli 
En Ali 20 gram 

Samsun ince 20 ,, 32 Batra 20 ,, 
Yak" 10 ,, 16 TatL Ser. Fab. 25 ,, 
Yaka 20 ,, 32 

" " Atölye 25 ,, 
Çe~it 25 " 

38,75 Beşinci Fab. 25 ,, 
Çeşit 50 ,, 77,50 
Çefit 100 ,, 155 

Be~inci Atöl. 25 " ikinci köylü 20 ,, 
Boğazir.i 20 ., 26,50 Muhtelif: 1 
Yenice ince 20 ., 22 Yerli enfiye 25 ,, z 
Serkldoryan 20 ,, 19 T. Pipo tüt. 20 ,, 60 
Bafra maden . 20 tt 18 OT·. Pipo tüt . 50 •• ı20 
Gelincik 20 ., 17,50 T PipC' tüt· 100 .. 40 
En Ala 20 ,, 17 
Tiryaki kahn 20 ., 16,50 
Tirya.ki ince 25 .. 17 

Yeri\ pipo T. 100 " 400 
Jsfahar. Boh. 500 ,, 11 

,, lö~beki 25 ,, 68 
Birine; kalın 20 " 14 ,, ., 100 .. 340 
Birinci ince , 2C .. 13 
Üçüncü ince 20 .. 9 .50 

" 
,, 500 ,, 14 

tkinci lsf. 25 •• s 
Hanımeli 20 ., 10,50 Esmer sigaril. l adet Jl 
Hclk kaim 20 

" 8,50 Toros Püro 1 .. 
Köylü kaim 20 ,, 7,50 
Köylü ince 20 ,, 6,50 
Doğu 20 " 6 
lkiz 20 ,, 8,50 - - -
Rakı, Şarap, Votka, Kanyak, Likör, S·r Verınut, 1 

" 1 Nev'i 
Klüp rakısı 
Husuıi Fevkalade 

" ,, 
,, 

Yen: Rakı 
,, ,, 
,., " 
,, ,, 

İyi Rala 
,, ,, 
,, " 

Votka 
,, 

T ahii Kanyak 
,, ,, 

" 

Derece 
50 
50 
50 
50 
50 
45 
45 
45 
45 
43 
43 
43 

40 
40 
40 
41 
41 
41 

cı. 
50 

100 
50 
25 
ıs 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 

100 
50 
25 
70 
35 
ıs 

KurUJ 
160 
304 ... 
160 
83 
54 

212 
114 
60 
40 

164 
90 
49 

1 94 
105 
56 

179 
100 
52 

Ne'" 'i 
Vermut 

,, 

" 

Derece 
17 
17 
17 
1i 

" " 17 
Likörler: Kayıı~ı, Ahududu, Çilek 

Diğeı Likörlt-r 
,, 

" " 
t' , 

Şarap: Sek. Dömi Se1' 
kırmız: 

Misket Şarabı 
Bira 

Cl. 
ıoo 

70 
50 
ıoo 
50 
ıoo 
50 
25 
ıoo 
75 
50 
25 

340 
200 

70 
70 
50 

1 

Not: 1 
2 

Tuzun beher 1ôlosuna 1 kunıt müdafaa vergisi zammedilınir. ir. SÖ" 
Hutıuıi ethu tarafmdan imal edilip muhtelif etike tler altında satılan rakllar dı:arec,. v~ '1ıoıcmılat1l1• 
rakdan fiahna tabidir. 

3 Şarapların aat:ıı fiatlarmda t ite hacmılanna göre etiketleı ınde yazılı ~ışe depozitoları dahildir. 
4 Bira fiyabncla f1fe depozitosu dahil değildir. 

. , I 
Devlet Demiryoltan ve Limanları ·! ı ' 
işletme Umum idaresi ilanlar1 
Aıagıda. ırıtlitar, :m.hammen tıcc.eı, temınat mıktan ue tsuıısaı manam 

ı;östa,.llmlş olan 1 kı.lem balaııl ka; .. -ılı zarf :.ı.<ıuliyle satın alınacaktır. MUna. 
kasa 12 Haziran 941 PH§embe fti,ir.U saat 11 dE- Sirkecide 9. işletme bınuın. 
da AF koml.'lyonu t.-ır•:..!mdan Yll.i>tlacaktır. 

1ııtekli!eı1n tt-minat ve kanuııi "eslkala.rmı lhUva edecek kapalı z.arfla. 
nnı aynr gUn r;aat 10 a kadar kumısyona vermeleri lAzımdıT. 

Rartn~mP.ler paras;z olarak bımtsyondan verttmektedJr. f40l>3> 
Ocak Km. Miktar Mulıammm bedf'J T eminat 

165 - 180 10000 M3 21000 lira 

.............................. 
VA K·IT matbaası 

K itaCJ kısmt,ıı 

tar1.zim edip 
qeni.den 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 

ı W" ıye .,u ..... ur.~etl Si 
ZıRAA T BANK~.,. 

~uıUıu~ !.<l~ını 18& - ;,e.mcıyesı ıuoUUlıl)\)1.-
;iube ve Aıan~ adedı . 265 tlft-

lı1aı Vt ııcarı '1!1 rıevı barıko mzıame!,.,oı· 
Para hlr1k tl~nll'r• !14 XOO ıırıo tkrıunlVf 

Mahkememizin 940/1147 No. sunda 
kayıtlı ve Büytikada Çınar caddesi 
82 No. da mukim PohKsinl tara!mdan 
Btlytllmda Albayrak sokak No. 20 de 
mukim iken halen ikametğalu meç • 
bul Yorgl Ünek aleyhine açtığı boşan· 
ma. dava.smm icra. kılman muhakeme· 
al 80Dunda: Taraflar arasında şiddetli 
geçimsizlik mevcut oıup bu geçimsiz· 
~ davalmm davacr karısı dövmesi, 
hakaret ederek kansmı ve çocuğunu 
nımaı etmesi yüzünden davalı ka.ba· 
lıatli liuhmduğu, dinlenilen ııahitıerin 
plıadct.lerlndcn anlaşılmış olmakla 
tamtıarm bo§aıımalarma ve kabahat· 
ll balunan davalmm da bir sene mlld· 
detıe evlenmekten memnulyetinc ve 
(1097) kuruş masarifi muhakemenin 
de davalıya aidiyetine tem;}-izl kabil 
olmak 11zerc ittihaz olunan hükmün 
mtlddclaleyhin ikamctgrlbmın meçhu· 
Jtyct1 hascbllc lltun suretinin mahke· 
me divanhanesine taliklııe ve keyfi • 
~ on be§ gün müddetle gazete ile 
nanma karar verildiğinden mumaileyh 
Yorgi Oneldn on be§ giln zarfında 
mezkQr ht.lkmti usulen temyiz etme • 
dlğl. takdirde kat.fyet kcs~tmiıı sayı· 
lacağını tebliğ yerine geı-mek üzere 
flAn olunur. (36M7) 

6 - Gav"1 menkul kendıs!nc ihale 
olunan kimse derhal veya verilıın 

mUhlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı :esholunarak kendisinden ev • , 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 1 
arzetml:ş olduğu bedelle almıığa razı 

:ılursn ona, razr olmaz veya bulun · 
mazsa hemen on beş gün mtiddette 
artırmaya çrkarılıp en çok artırana 

1 
ihale eı<lllr. İki lhRle ııra.smdakl fark 
ve geçen günle:- için yllzde 5 den he· 
sap olunacak faiz ve dtğcr zararlar 
ayrıca hilkme hacet kaımnkaızıı:. me· 
muriy<'!tlmlzce alıcıdan tahsil olunur. 
"Madd' 133". 

Tabiler n~m'"" ~;?. ;;; 11tlf!ri alır. ................................ 
yaralanmasıruı. ra~en siddetle 
boğuşmı:ya başlamıştır. 

Bu sıratla tab::..ncadan cıkan 
diğer kursunlar ( mrana ve bir 
tane i de Abidine isabet etmiş, 
dört yerinden yaralan ı~ız bir ta. 
rafa ve asabi erkek bir tarafa 
yuvarlanmışlardır. 

Tabanca sesine I·o.şan mahalle 
halkı derhal yaralıları otomobil
le Haydarpaşa Nümune hasta
hanesine kaldırmışlar ve zabıtayı 
hadiseden haberdar etmişlerdir. 
Müddelumuınirk de tahkikata 
başlanuştrr. lki kardesin baba. 
lan da derhal !zmitten !stanbula 
sselmiştir. 

7 - Alıcı artrrma bedeli haricinde 
olarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi 
senelik vakıf ta\iz bcde'ini ve ihale ka 
rar pullannı vermeye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tem;rat ve 
tanzlf.ıt ve dellAliye resminden müte· 
vellit belediye rüsumu ve müt~rakim 
vakı! icaresl alıcıya aft olmayıp artır
ma bedelinden tenzil olunıır. 

İşbu gayri menkul yukarda göste • 
rilen tarihte İF.tanbul Dördlineü İcra 
m('m~rıutu odasında işbu IJM ve g5s· 
terilen artırma şartnames• dairesinde I 
ıı tılaraITT nan otunu". f36060l 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fakültelerle d!ıJ uı.hbeti ve f>czacı mektepleri son smı! talebesinin u· 

kcrlik ikmal Imtih&nlan :S. hazırım 1941 t..arihinde ba.§lıyacak 16 haziran 
ak~r·~ı s1;n:ı erecektir. 

1 

Alft.kadarların talim taburu ı.omutanlığı:na mtiracaaUan. (4267) 

Otel yapılmaya elverışh 
kırahk bina 

Ankara caddf:&lntı. e:: n:.t:teber yerinde fevkallde 
ndai \'e aydınlık bir bina kiralıktır. 

Vakit gazete-Al idarehanesine mttraeaat. 

......... ha 1 

• 
cG 

• 
• 

OIKKA 'l': Besapıarmd&ld paralar 
:1tlşmiyewore W&ın1ye çıktığl takdirde 
K~I -,.: ıı Mart. 11 Haziran u l!."'ylQL 

n., ıe yapılrr. 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşrlvah idare eden: 


