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Beş muhtekir jRomanv!I· 
da yenı 

adliyeye verildi hidiseıer 
Bir Alman binbaşısı 

'-1 bakkal ile bir kömürcü ölduruıdu 
para cezısııa mahkOm oldu 

Tıakgamıza 
çarpmak 

istigen lıeı 
kuvvet 

Hudut boyunda 
kırılmıya 

mahkOmdur 
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l tJflll'l 1Mlricİye fttL,'VI Jfatauoia 

Japonya bqvekili 
• e hariciye na~n 

birer nutuk söyledi 

Amerika 
harbe girerse 

Japonya da 
müdahale edecek 
TokJo, 21 (4.A.) - Japon 

bqvekili Preıuı Konoye bugün ev
vel& &yanda aonra da mebuaan mec 
Ualnde labınızlıkla beklenen nu~ 
kunu eöylemiftir. Bqvekll bu nu
tukta bllbaua d~tir ki : 
İmparatorluğumuz bugiln tarihi

nin en vahim devresini yqanıak
tadır. Anavatanda milli aiyaaeU -
misi tahakkuk ettirmek llure her 
bümıdan lllihlı olmamız 1lllm • 
dır. Bwnuı için de mlllt mildafaa
m-c lnklttaf ettirmek sarurtdtr. BL 
aaeııaleyb tam bir milli btınJt km' 
malıylz. (Devemi .. ,.,.,,..., 
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1 Radyo Gazetesi il Almanı·a .ı.yhı~ döndüğüne bir 

Almanlar Balllaa misaı: ~ki ~yeıi tararı00ar: 
• Sanfransiskodakı Alman sefaret• 

lara ne lrady bayrağının indirilmiş ve yırtılmt~ 
olmasıdır. 

81 er Jlllblltr Hadise tıpkı 1914 de olduğu gi. 
bi Alman aleyhtarlığının Ameri. 
kada e meğe baJamış oldU-:-<Tunu 
gö:;termeh"tedir. 

Bundan bırkaç gün evvel Ro. 
manyaya gelmekte olan Alman 
~. 4cel'lerinden ve bunların tah~it 
c unduklan mıntakalardan banset
miştik. 

Bu kıtalardıın Banat'da, yani. 
Homen - Macar - Yugt>Slav hu. 
c. ıdunun birle~tiği noktada bulu. 
nanların miktarı arttmlmıs \'e bu 
kıtalar Tunaya doğru kaym~ğg 
ba~lamıştır. · 

Ko tence ve şirnaH Dobhıcada
ki asker miktan da arttırılmıştır. 

Bu kıtalann dört beş tümen ~ol. 
duldan tahmin olunur. Yay:lan 
haberlere göre bu kıtalar bir, 1>ir 
buçuk cıy zarfında Bulgari tan ü. 
zerinden geçerek Selfinığe taarruz 
cdecekmi-;.. Roman)•aya daha J>P.k 
çok Alman askeri de geleceği c:öy
enmektedir. 

Almanya böyle bir taarruza ge. 
çeb' ır mi, bunu araştıralım: 

Romanyaya gelen Alman kuv. 
'eti rı Mc:cari tandan demiryoliy
lc gelmektedir. Romanyayı M~~a
r tana bağlayan üç demiryo}•J 
\ardır. Bu yollar günde otuz be~ 
kırk tren taşıyabilecek kabiliyette. 
dir. Bir Alman fırkası iS& an::s.k, 
75. seksen tren ile naklolunmakta
dır. Trenler sadece asker nal~Hne 
tah is olur.sa ancak 2 günde hir 
Alman fırka5J nakledilebilir. Haı. 
buki bunların iaşe ve bilhassa pc-1~ 
çok olan malzemelerini de gö?ö. 
niındc tutmak JAzımdır. Trenlerin 
en az yanc:ı bu ga)'Cye tahsis oluı:
du-u takdirde bir Alman fırkası 
anc;ık dort günde Romanyaya ge.. 
çeoilir. 
Şu vazi)ete göre bir, bir buçuk 

ay zarfında ancak 15 - 16 Alınan 
fırkaı:ı Romanyada toplanmış .:>!a. 
bilir. 

Acaba bu kuvvetlerle Almanya 
Bulgaristan üzerinden Selfiniğe 
ka~ı bir harekete teşebbüs eder 
mi? edebilir mi? t 

Eğer ederse şunları gözönünde 
ulundunnak mecburiyetindedir: 

1) Emniyeti korumak zaruretiy
altı, yedi fırkanın Romanyada 

ırakılma~ı lazımdır. 
Bulganstan Almtln otdÜlarmm 

eçme~ne müsaade etse dah! -ki 
>U 5üphelidir..:.. sağ ve sol cenah. 
nnm emniyeti için kuvvet ayır. 

mağa mecburdur. 
Çünkü Yunanistana yapıbcak 

bir taariuz komşu Balkan dev~et
lerinin de istiklAI ve emniyetlerini 
t hdit edec.eği için böyle kom~ 
'aziyette bulunan devletlerin bek. 
eme ,·aziyetinde kalacakları pek 
şuphelidir. Çünkü yakın tecrübe. 
ler göstermiştir ki Alman hareket
lerine pasif vaziyette kalan m~ 
leketler daima bunun cezasını ;ek. 
mi !erdir. 

Almanlann daha fazla· kuvvet 
getirmekle bu maksada criŞmek i~ 
temelen ihtimaline gelince: AL 
manlar işğal altına aldıkları mem. 
leketlerde asayişi temin için bir
çok kuvvetlerini bırakmaktadırlar. 
Bundan başka yüz fırka lngiltere
l i ı tila için garp cephesinde bu
lunmaktadır. Almanlar 60 -- 70 
fırkayı ba~ka bir cepheye naklet
mek imkanına malik değildirler. 

Bu sebeple Almanların Balkan. 
fara yığabilecekleri kuwetleri:ı 
30 - 40 fırkadan fazla olacağım 
tahınin etmek güçtür. 

Alınanlar daha fazla kuvvetler 
nakledebll eler bile Bulgaristan \'e 
Romanya bunların ıa~sinl temin. 
edecek vaziyette değfldir. Temin 
etmiş olsa bile bu rnemlekttlerde1d 
-yollar öylcy büyük bir ordunun 
hareketine müsait değildir. 

Almanların Balkan cephe inde 
bır hareket yapmaktan ziyade si
va~i tazyik ile emellerine muvaf. 
fak olmak i temesi ve bu tahşi'.iatı 
onun için yapını~ olması' çok kuv. 
\etli bir ihtimal dahilindedir. 

Alman ordusu bir harekete geı:
tiği takdirde Balkanlarda bbyük 
b'r cephe açılma!;ına sebebiyet \C

r<.>Cektfr. 
Halen yüz fırkadan fazla ol:ın 

Balkan devletleri kuvvetine Bri. 
t nva kuvvetlerinin de iştiraki hP
...aba katıt1rsa Almanyanm ne k:ı. 
·ar büyü!{ bir cephe karşı~rnda 
alaca~ kolayca tahmin olunıı. 

1914 te \aziyet öyle bir hale gel. 
mişti ki birkaç Alman halk tant. 
fından linç edilmişti. 

Almanlar Fransayı 
tazyik ediyorlar 

Peten Lavallc barıştıktan son
ra Vişinin Almanyaya karşı siy.ı 
setinde bir değişiklik olmamış bi
lakis Vişi hükumetinin siyasetir.in 
dcğişmiyeceğine dair bir beyanna
me neşredilmiştir. 

Petenin Laval ile banşmal:ırma 
sebep Alman tazyiki altında ~llu
nan •Paris gazetelerinin Vişi hü!.-o. 
meti aleyhine yazı yazmalarıdır. 
Peten bu dedikodulara bir ni.!ı1-
yet ..,....rmek için Lava! ile banşırJs. 
tır. Almanya Lavalin kabineye a. 
hnması için de Vişi hükfunetini 
tazyik etmektedir. Petenin buna ne 
kadar mukavemet edeceği ve e<k"'
mediği takdirde nasıl ,hareket ede. 
ceği hakikaten şayanı mraktır 

Romanyada isyan 

Romanyada isyan hareket•eri. 
nin başlamış olduğu Sofyadan ~e· 
len haberlerden anla:;ılmaktadır 

Romaıı)•adaki hali hazır vaziyc. 
tin ihtılfil ihdas etmiş olduğu an. 
laşrlıyor. 1syanın halktan da yar
dım gören bir demirmuhafız züm
resi tarafından yapıldığı anlaşıl. 
maktadır. 

Bir Alman subayına suikast ya
pıldı~ da ıbildiriliyor. Bunun Ü
zerine Almanların çok şiddetli ted. 
birler aldıkları anlaşılmaktadır. 

Bu isyan ve suikastin Romanya. 
da yeni nizam propagandası nu. 
tuklannın söylendiği gün yapılma. 
sı şayanı dikkattir. 

Bulgariatana 
dokunmayın 

Bulgaristanın Romanya vaziye
tini yakından takiP. ettilti anla~ılı. 
yor. Bir Mulgai siyast ı;artist"'Blil. 
garlstafür dokurtnia}'Jtf, ciye bir. 
beyanname neşretmiştir. Bu be
yanname Belgradda iyi karşilan-

mış1Jr. l · . ~~'-'i üın ·1· · d Ruzve tın ~ı~ m essı ın1n e 
Sofyaya gelmiS olması ayrıca alA. 
ka uyandırmı~tır. 

T obruka taarruz 
başladı 

Günlerdenberi beklenen Tohruk 
taarruzu sabahleyin başlamııi bu
lunmaktadır. Şimdi de bütün şid. 
detiyle devam etmektedir. Birkaç 
güne kadar bu müstahkem kale. 
nin de Bardiya gibi sukut etmesi 
\'e serbest kalacak olan lngillı 
şark ordusunun hayati cephesi ü
zerine nakledilmesi çok muhtemel. 
dir. 

KöşkUn 6nUnde bir n~ye 
rastladı. 

Söyleyecek bir söz ha.zırlama

m13 olmasına rağmen, o anda ak· 
lma gelen bir geyi söyledi: 

- Beni kaptan gönderoi.. Ha
nmn götllreceğiz .. 

Dedi. 
Tayfa evvelll garip garip Haaa

nm yüzüne baktı. Hasan daha 
:sert: 

- Ne duruyorsun.. Çabuk ha: 
bcr ber.. Kaptan dıl}anda bekli -
yor .. 

Tayfa bir adım ilı r 11;er k bir 
kapıdan girdi. Hasan da arkasın
dan yUrüdil. İki kapı daha açıldık · 
tan sonra ayd-nlık bir daireye gir
diler. Burada iki nöbetçi vardı. 
Ortada elleri bağlı bir kadın otu
ruyordu. 

Tayfa, nöbetçilere Ha.sanın söy
lediklerini tekrar ctmeğe başlıı

m· tı. Ha.t1:ın, evvela kendiBini ice· 
Ii getiren tayfaya şiddetli bir yum 
ruk indirdi. Sanivesinde öbürlerine 
saldırdı. Birini dr> bir tekme ile 
yere yıktıktnn SC\n'""l ii"li"rllsünün 
giiğsUne hançerini dayadı: 

- Canını sevivorsan kımılda -
ma .. dedi. 

Ktı.dm. knnıld3madnn. hiç tPliu; 
ı r. eseri J!'ÖStPrmeden S('Yrediyordu. 

A ·k Almanyaya üçlıncU nöbf>tri. hı>r !?{'Ve rof..,-
merı a . j men boğuşmak nivAtindt' irli. l<~li 

nefret beslıyor ·•liihına e-icfh·omu 
ı l<:ıd•n · 

Hıtler ılc Mu'ıOlıni m~hul b•r · Delikanlı dedi. C'an nı s ,, i· 
mtte göru mekte iken Ruzv .. ıt yo•-san öldür .. ('Un1til ıınna l:ırn · 

l çüncu devre-:ine b~.:lamış bu unu· ~ '<•n· .. 
or. Rei~ıcumhur bu mi.ına -d>etlr Noh<'tf'i. bu fr •ı kH'll mi' ..ı '1 

ısa b'r nutuk s0ylcmi lir. Bu mı 1 H:ıan•n lı?.er"nr ıı•ıJrı. p;r Pli i'r> 
ukta Ruz\elt <lemokra in"n k:.ı' hJncı .,.l t•ıtır k •··· ' ~ 
efnd"n b:.lhsetmiıs ve hu nutuk · 11 1<~1 
n~ltenıde iyi karşılanmıştır. koıt l-Tt..•<ın, öj le ko!ay kolu\" altP.. 

\merikada efkan umum ~ enın, dileceklerd n Jeg.;dı. B .. a.ıı.. ~ 

Hava ~ ,kurumuna r· BuZhai:ledeki pevnır:. 
yapılan teberrular I I k 

Ankara, !1 (A.A.) - Türk ere e 0nuvor. 
Hava Kurumun& yaprlınakta o
lan teberrular etrafında bize 
verilen ma1Umata göre, Nusay
binin İstilil nahiyesi halkı ku
ruma 400 lira. Muğlanrn Ula 
nahiyesinin Kokabat köyü hal
kı 312, Mudanyanm Tirilya na
hiyesi ve 13 köyü halkı 290, Tc· 
kirdağln Banarlı nııhiyesinin Ka 

Fiyat Mürakabe bürosu, peynir 
mevzuu etrafında açtığı tahkikata 
devam etmektedir. Tacirler, OOı. 
hanelerdeki peynirlerini piyasaya 
çıkarmamakta ısrar etmektedirler. 
Büro, fiyat mürakabe koınisyo 
nuna tahkikatın bitirilmesini bek. 

lemedeıı ilk iş olarak .buzhaneler
deki sahipsiz peynirlere derlıal el 
konulmasını teklif etmiştir. Ko. 
misyon, Perşembe günkü içtıma. 
ında bu hususta bir karar verecek
tir. 

raca.kılavuz köyU halkı 52 lira. Ktsa haberler·. 
Elauğın Zaf eran köyünden 

Hasan Sevinç 100, Cevat Eröz 
25, Adanada Mehmet Şaşmaz 
ve Cebbar Eğilmez ellişer lira, 
Keskinin Beyoba nahiyesinden 
Taki pehlivanlı 50, İsmail Ak

Pasif korunma 
denemesi 

baş 10 lira vermiştir. 
Ankara Atatürk erkek lise.si 

sınıf A-1 talebeleri de arala -
nnda topladıkları 825 kuruşu 
kuruma tevdi eylemişlerdir. 

!negölün Tahtaköpt'i.l nahiye
sine bağlı köyler halkı 52, Ba.ş
canlı kurban ile 45 lira kurban 
bedelini kuruma vermi§lerdir. 

Tatyan Tatar kQyünden de 
kuruma 6 canlı, Kaı"acasunun 
Çiftlik, Yenice, Karapınar, Bu
yasm, Dikmen, Seki~ Emir köy 
le:ri de 41 baş canlı kurban 
vermişlerdir. 

Adanada vatandaşlardan bir 
kısmı kurban bedeli olarak ku
ruma 188 lira, Eski~hir nahiye 
ve köyleri halkından bazıları 
440, Bozdoğanın Yenipazar na
hiyesine bağlı 12 kö:J· adına da 
71 kilo zeytin ile 159 lira, Gire
sunun Yavuzkernal nahiyesi 
köylilleri 29, Tekirdağrnda Hay
ri Pekyalçm 25 ve El8.ğu;dan 
da 33 lira verilmiştir. 

Askeri yoklama 
Eminöall Aa. ş. Bafk. lığıDdan: 
ı - Bu aene askerlik ç&gma giren 

· 387 doğumhılanıı ilk yoklamaları 

2S ikinclkAnun 9il rUnll. ba,thyacak• 
tır. . 

2 - Yoklamaya gelec6klertn ap.p 
da yazılı gtlnlerde nüfua ctl&daııı, 6 a. 
det fototraf, u.naU olanların tubeye 
hitaben yazılnuı sa.natleriııl ıC.terir 

ticaret odalarından .Wdlkll veaikalan 
ve ika:met aenedlle blrllkte §Ube)'9 
gelm~lel"I. 

ı:: üniversite hukuk lakultes1ııde 
okuyan askeri talebelere askeri ce. 
za ve hukuk teşkilatı dersleri de o. 
kutulaca.ktır. 

• Okullarda yapılan pasif ko

Gelecek hafta 
yapılacak 

runma teşkilatını kontrol etmek Şehrimizde yapılması mukarrer o. 
üzere bugünden itibaren bütün o. lan büyük hava denemeaının bu aym 
kullarda tecrübelere ba~lanacak. 28 ı ile 31 ı arumd& yapılmasına dUn 
tır. Tecrübe sık sık tekrar edile- vilAyette yapılan toplantıda kanır 
ccktir. verttnıııur. 

"' Gelibolu müddeiumumbi Fik. Deneme, bir defa gece ve bir dc'a 
ret İlseven bir kaç gün kalmak ü. gUndt.iz yapılacaktır. Allrm i~aretlnln 
zere rnezunen §ehrimize gelmi:ştir. verııecett ıaat halka blldlrllmlyecek-

• Yalova kaplıcaları baş hekimi ur. 
Doktor Celal Konya hastahane:;;i 
baş hekimliğine, Doktor Cemal de 
Yalova kaplıcalan başhekimliğine 
tayin olunmuşlardır. 

• Gaziantepte küçük bir çocu. 
~n zorla ırzına geçerek kaçan 
Hasan adında birisi. dün yakalan
mış ve adliyece tevkif oluna:ak 
Gaziantep'e gönderilmiştir. 

:e: Dihl de şehrimir.e Yama yolu 
ile Karbonat dö Potas, ve 110 ton 
mangal kömürü gelmiştir. 

• Münhal Gümüşhane posta tel. 
graf telefon müdürlüğüne Diyar. 
bakır posta telgraf telefon müdür 
muavini Hamdi Erden ve milnhal 
Bitlis posta telgraf telefon müdür
lüğüne posta telgraf telefon mtAra. 
kıbı Sabit Akalın tayin edilmiştir. 

c: Ticaret V ekfileti otomobil dıo 
ve iç Ulsti~rinin tevzii hakkında 
huı kararlar ittihaz etmiştir. Bu
na göre, IAstiklerin Azam! •tıı fi· 
atlan vek!letçe t~it edilerek bil. 
dirileceli gibi, gelen mallar da son 
senelerin sarfiyatı esas tuularakt 
vil!yetlerdeki acentelere verilecek
tir. LAstikler acenteler tarafından 
mahallin en büyük mülk.iye me
murundan alınacak ihtiyaç vesika. 
sını ibraz edenlere satılacaktır. A. 

Gece yapılacak olan denemede ı:ıık· 
larm kararblrnuı ııııe bUtUn emniyet 
tefkUA.tı alAkadar olacak, karartma 
nlzamna.mealne aykın hareket edenler 
fiddetlo cezalandınlacak~v. 

Denemede hazır bulunmak Uzerl' 
ADkaradan ıehrimlu bUyUk bir gaz 
temizleme ekip! gelecektir. 

Talebelere tramvayli\ !' 
tahais ediliyor 

Talebelerin okullara \'aktlnde ye 
tlfmelerl için tatanbul maarif mUdUr. 
ıuıu tramvay ldarea1le umaalarda bu 
lUIUDUf vo Mbahlan ıehrln muht-:llf 
yerlerinden talebe tnunvaylan kal :ı • 
nlmaaaıa karar verilmiştir. Bu trnnı 
vaylar talebeleri bulunduğu okullar!T' 
en yakın durak mahalline bırakac.'11' 
l&rdır. Gene aynı ,ekUde saat ı~,30 dn 
tramYay arabaları ıene talebe ıe!er
lerlDe bqlıyacaklardır. 

Bundan aynca okullar sabahlan 
din saatinden blr aaat erken açıla 

caktır. Bu İureue 110fuk bavaıarcıa ta. 
!ebenin kapı önUnde okulun açılmaaını 
beklemekten. kurtarılacaktır. 

Okul kapılarmda toplanan satıcılar 
da kaldrnlaca.kttr. Satıcılarm bulu"• 

Tarihten: 

Mıllet ve ana 
Her millet, ye>liştirdi~ ~ 

leri ile ~vUnUr. Tali!l eğer htr 
gi bir millete bUyillt, fakat ırı 
bit ve zailin birlnl musallat ede tll 
ona verilecek hUkümlc>re. ~ 
insanlık ve tarih, o zall.m.iD 
sup olduğu milletle birleşir. 
ti zalim, kendi milleti tarafıll 
daha çok tariz edilir, da.b& 
18.net toplar. . ~• 

Bunun bir misali bizim A~ 
hamit ve Vahdettin! anifIDl 
Fakat tarihte do.ha manidar ve 
ha bilylik misaller vardır. J:{iç il;. 
he yok ki, en kuvveUisini ırı 
Ağripln tarihe hediye etmJeUt· 

Zal!m ve vahşi hükümdar 
ron'un annesi Ağripln dessat,~:A 
ris ve zalim bir kadındı. Ü~ 
kOC8.8J Klod'u oğlu Neron'u veli 
liğe kabul ettirmek için evleoı:. 
ti. Maksadına muvaffak oluP -' 
ron'u veliaht tllln ettlr<l;kteo ~ 
ra Klod'u zehriliyerek öJrlll 
Sonra Neron'u tahta çıkardı. ,JI' 

Neron, annesinin bile mUdab,,.. 
sini çekemlyecek kadal'" ma~1 ~ 
Annesini bir gemiye bindıJ"U' 
kumandnnlarma: 

- Bu gemiyi açikta batırın .. -'; 
nem bir kazaya kurban gttırılt 
sun.. dedi. ıJ 

Gemi kazaya uğradı. Fakat 
ripin kazadan kurtuldu. 4#1 

Ncron bunu he.ht>r alınca çıt 
dı: ,d 

-- Heznlet, dedi. Nat!ll kU 
du .. 

Sonra blr zab tini çağırdı: tlİ 
- Çabuk. git, dedi. Annemi 

ve onu mutlaka öldUr. 
OIUmden kurtulan Ağrlplıı 

lnhma duu t>d<'rkPn Neron'un ~ 
tlerdi~I z1:1blt İ"<'rİ girmişti. J{~ 
kadın der hal her şı.>yl anladı.attl 
cı arı gülilrns"di ve karnını i11 

f'derek: \ffı 
- Zabit efendi, dedi.. surt(tt 

kılıcınızı buravn saplıyarak öl 
rUnUz.. , 

A~rinin bu laırret ve aözU ~ 
şunu sBvlcmiştt: NC'ron gibi bl ~ 
doğurdı:(tum icln cidden et~.., 
mU.stahakım. Onu Vıte RU kal'P"" 
da te.sımılitım. Dl'Rin karnımı .• ~ 

Milletler de ana gibidir. F ~ 
şu farkla, ki onlar, zalimi Jtt' ~ 1 

hayat ve istiklalleri uğrunrta rt 
vederlt>r.. N. "-3 - A) EmlnönU merlres nahiyem: 

28, 28. 29 JW•'kfll~ ~ ~ ~ht~,~~&W~~~ .,,..n ~>"!' iffrfl"" Jffll ~ut c=========~ 
tuımc.ltfardb'. de. • • • ~ 

B - Alenı~r iia'ıı.ıyUi: , 3, ,, 5, p. 
bat 941 tarlhteriııde. 

C - Kumkapı nahiyesi: s. 11, ~ 
13 ıuba.t 941 tarihlerinde. 

D - Beyazıt nahiyesi: 18, 19, 20 
ııuat 941 tarihlerinde, 

E - KUçUkpazar nahiyesi: 25, 26, 
27 aube.t 941 t&rihlerinde yoklamalan 
yapılacaktır. 

4 - lht!yat yoklamalan aynca le 
lAn edilecektir. 

VAKITa 
abone 
olunuz 

tariihlerini kaydedeceklerdir. 
• $ Münakalat Vekili, Afyon üze. 
ri~en Ankaraya hareket etmiitir. 
Vekil, Aydm istasyonunun geniş
letilmesi için emir vermiştir. Ay. 
dında yeni posta ve telgrafhane 
inşa edilecektir. Fuarda da yeni bir 
Münakallt VeıkAleti paviyonu ku. 
rulacaktrr. 

Ne demeu 'I 
.,İksir'' bundan baAJka. tUrlU mU 

aöylenfrdl k1 okuduğum bir malta· 
lede imllstnı değişmiş görUyorM. 

Define demek olan ''Kenz" in 
başı, anca.k bu kelimenin cemi o
lan "KUnus" da ''kil" okunur. 

''Daılr" "Kü.M-Ul·lrfan" deme
meli, ••.ibfr'•, ''Kesız·lll·irfan,, de
meli. 

r ~ 

l~~~ke~aum~~!!~~J 
Büyük Tarihi Aşk ve Macera Romanı 

riledi ve sonra aynı hızla nöbetçi - ğildi. Bu kadın Selimin annesi ola
nin üzerine atıldı ve karın boşlu - mudı. Selim, secaretine ve atıl -
ğuna indirdiği fiddetll bir yumruk- ganlığma ratnıen en çok on dört, 
la ye~ ser<lt on bet Yafmda idi. Halbuki bu ka· 

Üç nöbetçi de bayılmışlardı. dm, yirmi yaşından fazla gözük • 
Kadın: mUYor<lU. 
- Delikanlı, dedi. Bunlar yedi Kadm da güselliği.nin farkında· 

canlıdır. Dikkat et .. GUvenilmez.. idi ve kendislnl görenleri ilk anda 
Hasan gülümsedi: sihirleyecek kudrette olduğunu bi

- Bir şey yapamazlar.. Gözle· liyordu. Eğer öyle olmaeaydı, dün-
'rini açsalar da vücutlan klmılda - yanm en canavar adamı olan kap
maz. tanı aenelerce elinde bir oyuncak 

Yerden hançerini kaldırarak ka- gibi oynata.bilir mi idi! 
dma yaklaştı. İplerini kesti ve: Kaptan, hayatmıp yilz.de yüz 

- Utarunamışlar, dedi, eliniıl tehlikede olduğunu anladığı anda 
bni!lamaktan.. bUtün cesaretini toplıyarak onu 

Sonra bu sözlerle kadmm nUfuz bağlatinMJ, fakat yine öldUrteme· 
ve kudretini inklr etmiş gibi utan- mişti. 
dı: - Selim nerede .. Bir tehlike yok 

- - Çok korkutmuırmnuz onlan.. ya? .. 
aedi. - Hayır.. Hiç bir tehlike yok .. 

- Siz kimsiniz?. Kayıkta, beni bekliyor. 
- Size yabancı olmıyan biri.. - Kaptan?. 
-· Biliyorum.. He}l8\ni billyo - - O da kayıkta .. 

rom .. Ama siz bc>nl tannnaıdmız - Ne .. kayıkta mı?. 
dPı1il mi?.. - Fakat elleri ayaklan bağlı .. 

Hayır.. Sade<:e duymuştum.. Hattl ağzı. 
füı.rlın ayağa kalkmıştı. Hasan Kadın telii.şla: 

r"zlE'rrıi .-ere lndirmis öyle konu- - Çok fena, çok fena diye ~öy-
f;U\"Ol'dı.•. Bir aralık başını knldınp !emişti. O. dilnyanın en tehlikelı a
k "rra b"ktı ve ıı:avri ihtiyari sar- damıdır. Hemen gitmeliyh .• 
aıldı. - Selime bir şey yapamu .. Bu· 

l'•ıirn gültim"-~di. radan işler.i yoluna koymadan çık-
II "an, b•J kadar gfü:el hfr renk mıyal m .. 

..... <Tllzel b'r rP.hrevl ilk defa ~ısrtı- - Si% burada kalın ben fide-
) ırdu Fakat inanılarak ı:ı>Y rle · yiJn .. 

Otobüaün çarptığı 
kadm öldü 

Evvelki akşam Aksarayda, Mus. 
tafakemalpaşa caddesinden geçen 
ve şoför Hikmet Yılmaım idare
sindeki 3086 numaralı Bakı:-köy 
otobüsü, Hidayet adında bir kadı. 
na çarparak altına almı~ ve bir 
hayli sürükledikten sonra durmuş. 
tur. 

Muhtelif yerlerinden ağır yaralı 
e>larak baygın bir halde Haseki 
hastahanesine kaldırılan kadro bir 
müddet sonra ölmüştür. 
' Şoför Hikmet Yılmaz yakalan
mış, kadının kim olduğu ve nerede 
oturduğu etrafında tahkikata baş. 
lanmıştır. 

- Ne yapacaksınız'?. 
- ~ Selbnle bera.ber sin bek-

leriz ... 
- Çıkalon öyle iee .. 
- Hayır.. Evveli bu baygın a• 

daml&nn tberleriıı.dekl ilWılan a· 
im .. İyice bağlayıp zindana atalnn. 

Zindan, odaya yakmdı. KapıBDll· 
açıp bafbyarü birer birer içeri 
rırlattrlar ve kapıyı kapadılar. 

Huan, gUvertede Ust Uste iki 
tslık çaldı. Bir kaç tayfa kô§UŞS.. 
raJc yanlanna gelmişti. Ha.san, 
eert bir lle91e: 

- Haydi işin~e .. Buralar<la do
lqmaym .. diye bafırdr .. 
Kayık yanqml!tlI. Kadm Hasana 

döndU: 
- Siz benim adnm da billyor 

mwnmuz. Benim adım Zehradır. 
Selim beni biliyor mu?. 

- Haytr •• O h~ bir ıey bilini
yor •• 

- Demek ılz billyonunuz. 
- Ben çok ıey biliyorum.. Size 

l&yliyecek çok fe')'lerim var .. Ben 
reisin de al'kadqıyun .. 

- ·Sa# mr!. 
Ha.Ban sustu.. Kayık yaklaşmış, 

Selim bekliyor<lu. Zehra Haaanın 
indirdlii iskeleden kayığa. atladı. 
Fakat kayıfm uzakla.,uıaama mü
saade etmedi. Selime: 

- Ha.yeli çocuğum, dedi. Sen de 
Hasanm yanına git.. Orada işiniz 
var .. 

Selim tereddüt etti: 
- Fakat dedi een burada yal-

nız kalacakııın-z. 

- Zarar yok .. 
8elim razı olmuyordu: 
-- Brnıkmam bunu dedi .. Size 

güvenememe .. 
- Serbest bırakırım diye mi? .. 
- Belki. 

(Devamı ı•ttr) 

Kaçırılan kız 
Dün zabıtaca ailesiİ11 

teslim edildi 
Fahri Demirel adında biriıd ~ 

velld gUn polise mUracaat ed~ 
Haznedar çlftJll~i civarında t/lf 
erkeğin zorla bir kadını otomo. 
atarak kaçırdıklarını söylemi~t:-; 

Yapılan tahkikat sonunda ~ 
rılan kadının. Hazinedar çiftll~1 J 
var.:ndn amele. Mustafanın kızı 
yaşında Fatma olduğu ve sevı !t1 
tc bulunduğu şoför Raif ile şo~ 
Silleyman, Fo.hrl ve daha bir bil' 
arkadaşları tarafından ot.oıxıO~ 
bindirilerel< kaçırıldığı anla§ı ~ 
ve kız şoför Fahrinin Fenerd 
evinde bulunmuştur. 

Ancak Falına, kendisini yakal" 
yan polislere: 
"- Raüin hiç kabahati yoııtoı: 

O beni değil, ben onu ko.çırclJJll,,. 
demiı ve ailesine teslim edildl 
ten imtina etmiştir. 

Neticede kız zorla ailesine ıe; 
Um olunmuş ve suçlular hakkll' 
tahkikata gitirilıni§tir. 

Esiri karısıl!a 
llar,an ıık a 11 

2 gün hapse 
mahkUm oldu ., 

Geçenlerde, dört sene evvel :;, 
nldığı karısını Ml1becceli FPbP 
sinemasında birisi ile birlikte -• 
konda oturur görünce, luska.Il!df 
teairlle tabancasını çekerek Jt _, 
nm üzerine ateş eden Avn!nin ııı ~ 
hakemesi dün ikinci ağır ceza ııı ~ 
kemesince bltirtlrniş ve 2 glln ı:v. 
pis cezasına mahkfım edilır,lş 
Zira, mahkeme, Avnlnln ta.ban~ 
casını kanımı öldUnnek makSfl ,, 
olmayıp, korkutmak maksadUe 
lefilediği."i sabit görmüştür. 

aeıeıek "'811ad., 
Palto çalmıyacağııı• 

yemin ediyonnU! ! t". 
19Dlall ad'llda birisi, Mn gtırı:ı. 

de Sirkeci civarındaki dilkkin tıi' 
dol&§arak kaşla göz arasında ııl 
hayll palto ve pardesU ı:aııntt. 
hayet dUn ele geçiııllm!şUr. ,) 

İsmail dUn ikinci sulh ceza ırı ıJ4. 
kemeııince muhakeme oıuoın 
mahkemede şunlan söyleml.ştfl"1~ •'- lçkf parasını çıknrmak it" 
çaldım. Fo.kat bundan böyle g~ , 
cek mevsime kadar C':ılmıyaca ~ 
ma yemin ederim.,, lsmail te\1 
olunmuştur 



Görüp dOşDnddkçe : 
Şehir Haberleri 

imurı 

. 1 

na ın~~ık.an. yardı.mı F 1 o r y H n ı 11 
~ Alçlt hır partı 

T opkapı dışında 
bir ıneydan 
açılacak 

K atanlık/ar lar. i>iliılCT, ki e11 3i!JM ~
uin eteklerini de top altcl'rı 
l~-ılıç çak,ntıları yırla .)'11 t" , 1-• . de taltfiı cığarttrlar. 

l ç f n Dız Tiirkler NI liıiyuk icl it 
. Şışhanedeki Jale !""°§ Bımrlarda, bel1d dımıuıt keler lrorşısnula: 

.":ı.:- ll9etelesi değildir Bir heyet dün 
:ı -' ~ lngııtereye )'&pllCS- f k •k / d 

bahceıinin dwvarları tfitctı /fir fokomotifirı yağ!ı tr- - Gelenitt de -canı oordu ! 

m U ha L' l'n de I g~ eri çekilecek 1.-erleklfwi dıbin<lc, udl:i camları DM·i::. Bu, er meyıfaıı.ı .• ı. 
1. ı. ı b. · · l frhlil.-cnin orta1: bıı· şcıı olı'ı. rı-ı-.J:."e ı'mal' . ,müdürlü<"i.inün 31"1Stt('L "'ll'[Ht ' ır 'l agon ıçım c J 

~. gl bir Pa ~le-.1 Amerllatda ar· t t! l er e 
l'ti ınescıesı deği ldir. A· 

O'<: t:Uı., ., 1,: f' ı. t ı · - <iımıı crnlcıtıı·. •rF'alorı u ıı'• J...•ı b U l U n d U 1 ha".ırladı-" ''E'ni plana gl>re Ton tl:!llH<'<ı vı1' t.S" o.y, or a tgnı lı'll •· ... • •· ı 1 '· ·ı · b p ld ıı 1·m.-,111~! .. • "Filan yrrrle '' ı , ' k"pı dıo:mda :!Pniş bir meydı:ı.n ,.ü a' "~~ı me.~ıu ,,, e o 11• e_ 

1 
... ., ·-· ı. r E' 1 ı ı. rı nı yiU:li! l>ir bulııt f.ıı,ı·ıt. _ ,_,..1111r .. :~lll ;1' .,lihlm partileri A· 

biri llgllte~ye yardımı mc. 
lit ~l ncı plana almakta te

IL.M .... -· g0""1ıle Yorlar. \ardımı liizum· 
t..ı_. r bunu line ımrti ma.d· 
'""'acıe :ın· • 

A 11ielea f'tmekt{" Am{"-
lerJe hıertka haricinde hım 

ol11p llı~gul omasının fa) -
r"lılı11rı., ı...0~ 1nııyaa.r,., nokta,..ında 
""~eıu 11'. 

1 bir it n '.rakibi olan \ ilki bu· 
d~tika mcself'SI ) aııma-

"'Lllrfy tlardan olıluğu gibi 
~.İesln etçlJertıen dr Ruz\ eltin 
~ır e f.a!'affar hiiviik bir 1\iitle 
8u İıaı . • 
"'1 haı DP~ 1 1 fade tıder !' 

n d'" tn basit ı;ekilde Ameri
lldan °1°~ a içindeki \azlyetinln 
ıtöre l ~I ene e\'\f'lki ~artla-

!ls~r ıtıUtaıea edllemi) r<'rji;ini 
ı\ı:nf'rjkn 

l!tlaı-ı 1 ·I rıoı )'lllıuz Am('rllm hu-
n baş~ nde kalına ı, Amerika· 

.aı.ı fikrt kıtalann isin<' karı•m1:ı
kendı Aınt'rikanm yalnız lu~n

e olan l1(' kifal et cttıf,ri , e diinya 
ide b 7unasehf>tinln mahdut bir 

~1dtr. ~ Unduğu zamanların renli
tlerı, a1iat Amrrikanın menJa· 

• ..ı lk art~\nıenkanrn bu;;\ınkü tek
i il"' in li.· ara ~or('! rııınlyt'tlnlıı t<.>Si .. i 

"" 7.rrn ôla -.. ııı~ n rmnh rt !i:tha<>ı ha· 
Iİ ~ "inn

11 iş miitnı~ edilince ar· 
gfl' "trııe;;. rat~ı" bir \ ml'rikadan hah 
"'-"' ı .. e lmk" fP" 'l'k:tııııı ıııı kalmaz. llrr iki 

ı. ~ dttr, <la lılrak etti~ nokta hu· 

şat' ıı li11l lik h 
'tı dıın arpt<'ıı sonra Amerika-

3'\hıııı t• ile olan miına .. ebt'tlrri 
ile bıı!lul ~hdi!>lnin iktısndi inldsafı 
ta ita,.,. e gelmenıı btiyuk olnanus 
'•tıı.~ . .,ısı11a ,. k • 

....:ıe \f" ..,ı ·an Japon)anm pa· 
11 Ut1 d A Jadaki 'Seri terakkile· 
tf~et ('!almutıo\ali bir rl.ildc is-

l>Jı:. rnı hr 
til'r ta · 

~ ~Ollterı l'llfta.11 ~eni harp tel.'lti-
f~ kabııı'or ki mrsaft"lerin müda-
1" l:eçil" JeU ı:it~dr dını inınek
dır, An:ı 1"1<-ı nwsafe kalmama1da-
.la el'ika • 
k l><ınh lJp l•aslfik sahlllcrınıle 

en lltlarıtık te1.at halinde hnlnnur
lrlak \he sahlllerinden haşla· 
t"t.ıınd;.(· flemokra,.. llertn iktısadi 
ılır. An:ı Ser almıs bıılunınakta
lta.İaıa E'rfka bu ~eııls ııhalan mu
'-ııtarı ;İtrn<•k, orada a1t'yhlnde o
~'-rı t olmazsa bitaraf, blta
tııl!lıat rnutfpfik \'nparnk ':ıziyetiııi 
.. 1 aza . 
.. r. etml'k me<'huri\ l'tinde-

bttııra · . 
~·n U7.erine ;\SJ,lmı olan ,\
'bijıt.. lnf"nfa.atlcri coğnıf,·asının 
rı-. -ıaa ı h • 

tlanı u •nı Mtn ela \ ın <' ri kn n 
~~ ha~~!~u horirl~f" en<'tirocni-
'"'-hn · "· harbin· bahrl\e na 

1,_ • • rn , • • • ' 
'\11.llın t "rclikleri izahat Ameri-
"'rıı ıı.ı:;ıtılt{'reye l aııaeaı';'l ~"llrdı
l>e)( ı...,~Le11 bir parti da\Bsmclan 
~e dafta !Sel lcr olduğunu bir k•--
kaııın \"ıJ hıbat etnıl oldu. .\ ntrri· 
ırıa..da İ,· Paeağı Yardım anıı ı.a
~I ~l>I~~ baknnd;n da sana; 1 '(' i~ 
ahııır lçtn dahili meseli" saYı· 
Çu~ku • 

huhl'an 1 rtıerikada 930 da çıkan 
IJ" olın'i hayah iızerinde cok nıü-

k b Ust ~ ,t 11 lih eti u. '\merikalmm alon 
~on...;.lhd A'ltı:idr dü mü;;tü. Harp 

' ~bllireu \ ~lr i\merikalınm alım 
&f ~ Yll>. A.• ll7. A\ruımlınm lahnt 

~" t4!fa'ıık ~Yalının alım kabiliyeti· 
tf.anıı.n !io ~lyordu. Halbuki buh
\11· 1'11 "~ra ı~ mu, az~nesl bozul· 

lt(')(lırı 1t ndart uağr doğru indi. 
'1\a" l>liııı ııı, '-'itin "l'tmi kalkın· 
"et:ı arı A 
11 otlerınd hıl'rikayı hnhranm 
a da)anı~:n kurtarmak rıa,·ası· 
A.nıerık • l'd u. 

llllef()l' L•ra ltıgiıt<'r('~ r ~·ardnn et-
8.l"ıl ut tak • • 

da ınaıh rın fktısa<li tnı.;,..af-
l ar olaenktır: 

lll!utı - i\' rıı ~ 1Lklad1r Jla sıına~11 tahrip o· 
l'eıııcıe11 • ftu tahribin onun· 

:ı A1tıerika kurutma lı;inde lılrinci 
\• lernıal nrn olacaktır. \' nıım
nıe .\\l'Q~) 1 Amrrikn 'erecektir. 

"uay....._kııın ln~sı i fol l\('ndlsi 
fJ """"' br. 

'a - Anı ri '\ ~ 1 1 
c kanın lııı..rfltNeye 

ll\~ ... t.- ~ ç n hazll'll\ aea «ı sana vi •• """'laki . .. • 
•llre ~ lsslzllğp en hıivük 

lJt tır. · 
-Ant ::'13 bir A l'rika Q<ık tahrip l'dil-

~~-lnd ''lı.ıPanın "Ulh cif'\ rinde 
ı...;"_l'tlaı. en 11asıl ıistün faizle Is· 
~r e~·~!*ca{n lmdid<'n dahi 

f.lı._ e"'te<llr. 
la..... -yt kald ~ . 
~ bt •gı t.ıkdırd(• nınh\o· 
-~ 111 r \ın<'ri'J•.ı \ardır J-"akat 
"ttiğı .:abU lııgiltel't'3 e . '.\ ardnn 
~-._ dirde hli~iik k" 1 • ld 
1 --"'"" A~rı • ar ar r c 
<cutıın11 h kanın da nıe, cut ol-
zlltıdır f' ap harici tutmak lii-

nun:ın içi 
ı 'a!'tl n Arnf'rikanın ~apaca· 
\nıf'rfk nn Partilerin fe, ldnde bir 

an Yardnnı ola<-.aktır. 
C)ADR1 F..R.TEM 

F"J . pl8j ve mesıre yerinin ı Plajlar mııhtelff kimselere de~il 
or,>a ı l k b" k' · d ·ı 

Cude getırilecektir. Ru auda (Top V<1 '"1-"ttZı>ı r.Yfrrtı·c ı. •il :oı:vı '" .... 
· · ı "· ·ı · t h · 1111~.'., , "Ştlre.dan tchlikrli h kapı) "'tırlarınm kapılan tamamen ı{ıru c ye1· yer :.cı.-a 01·ın 11 mtıt 

imden evvel tanzim edilmesi toplu o a111 ır tfiıye e verı e-
::~ahalliııde icA.p eden tetkik- bilecektir. Ayn~a devlet de.mir.>ol
lerı yapmak fü:ere dün Belediyı: tarı Florva tı ~n sefcrı.ermı fazla· 
imar müdürü Hil.snü, fen heyetı laştıracaktır. Cumartesı \'e pazar 
mlidürü Nuı i, Belediye bahc;eleı günleri dPvamb ı'!U.ı-ete k.ısa ta71-
müdürli Resattan mütP~ekkU bir lalarla tren tahnk edılecektır. 
h . t Flon·e\'R gıderek tetkik!Pı'- Tren yolcularının kala.balığını a 

muhafaza edilecek lir. §İrrl.'fPklcd J><tl'/ıyor. I'.irkaç ııul:- a]mı IJeklcniynı·! ., , '' Bın a . aı 
f l l F , t , · b. /;mı '1cllcri gelecek!,. gibi ı. • A)·nca bura.da geni bri otomo- ~ı (lycı~ı flntyo:· .~ı ;a u;r . ~. 

bil ,.0ıu da açılacaktır. ı"tııdf; bir proıektur ke.slmılıgı lanı 1ıck aldırma.·•1:.. .4.lwt:ll1ı: 

kısmı yola tahsis edilecek, diğer 1aı. Bir rulım il!:riı;i, J1<ilfı 1ro- I:<ıd11olar, i.sfc-<liklerı 1,ndar 

d:.} ~ulunm~ışİardn. 1.altmok üzere l''lorynya vapur ve 
Bu yıl plajlar ge~Pn \'ıla naza- otobils se~eıl.eri de konacaktır. 

Bu gcnis yol üzerinde bulunan 1 i/r, hedefi bıılıı~ yok P<1nltılor. l:mı rlamar<la dıımıaz, d,.1 kt7 t 

bir mezarlık da kaldmln.cak bir 1 çakftlıJarı yr,.clc yamp ,<;Öfülyoı . 11 ız bp1rda11ı.admı belderiz. 

kısmında bir çocuk bahçeı:;i \'İİCtı- rcml1k'.. palarra stwıırsunlor, nio•ı~ı, 
de getirilecektir. l:omeH lmdutlan :rin !rJ.:: ''" istcrlcrs", bi::c esatir ma,<;al' _ 

daha erken açılacaktır. PldJla· Floryada bır ıskele kurulacak A· 
~; i.>i kullanılması ic;in kira ile ~ay idaı~ bura.}'a giinün mu~te 
tutacaklarla bir kac .senelik kontu- lıf Matlennde \'apuı işlete~ktır. 
rat yapılması kararlaktJnlmJ6tır. 

Şifilianedeki Jale bahçeı:ıi de 12 1.-cı· k6yııa§nıast, lJJ a::ar 01•rtla. rt siiyl..,sinlc-r, 1mı;ır1ımtı~ rla b -
me-tre ~eriye çe.tc.ilecektir. Bu ım- rutd'ln gf;ÇOJı tı·enlcr, istrts11011· le fleğilr/ir. 
n-Ue burada yol 30 metre gem~- la'Nirrn 81zaıı 1ıabcrler, ?11 k•.ı· R;:.. tedbirde kıı..<;ur cin' ı•> , 
ılyecektir. Prost Suadiyenin ima- ratı/1pı yoı'amadı. cli?ıizdcn gclcrı her çarrw bn" 
nna a.it pi.Anı tanzim etmiı;tlr. Her 1.afadfl bir .yw u: 'l.>ıın•1torıız. Diinyomn en dı· ı" .. 

ilkokul öğretmenlerinin kıdem 
zammı meselesi 

" üniversite,, İsminden ı\'if:in? ,,,, açtl:, crı sağl&m ı·e .~a~ı • 
· f f de eden To1ılamyoı. BMı«r biitiın mya.setini biz ktırdu!.. B • ır. 15 1 a lnmlarııt ~"l!/}{;bi karars1zlıktır. ğenen de, lleğenmiyen "' l 1 

müesseseler Ancak, ke1'1di grreceği yol•ı ev. noktada beraberdir. 
Son zamanlarda birçok husm;ı vekien çi~ıiyenler, lm türlii Ufuklar kararmış olcı'n'ı, ; 

mii~~lerin üniversite ismini f181lttla1' 1..-arŞUtmda şa§J.."tnlığa fakat bizim· yürc1.:le-ı"inci:.i ı, b>
kullanarak mües._-:.eselerinc, Univer- uğrarl~-. Pn)grarrılarım milli zinı vicdan 1Je e:ktllanmt:.·111 ı c 
site terzihanesi, Üniversite kitabe. ihtiyaçlara, vicda>ı ı:e aklın c- şale.si sönmedı. Kcndimı:.,.. ·ı. 
vi, üniversite lckantası gibi i im. mMcrine uyduranlar için, btt ı·aya.nt. bi::im olam, bi::drıı t ı-tık okul öğretmenlerinden kı

dem zamı gormeyı:ı hak kazanan 
ve henüz zamlarını alamı)·an oğ
remtenlenn \'aziyetleı i alıikadat • 
Jnr tarafından esaslı ııurete tetkik 
edilmeğe ba.ı ııuun:ştır. 938 rtlmd~ 
zam gören 200 ögretmen bu zanı
larrnı subatta alacaklardır. Fakat 
öğretmenler 93 yılının eylülilnden 
itibaren bu haklarını almaları icap 

müştfu. 9:i8 den itibaı•en zam &la
mıyan öğretmen tııayısı 1236 dır. 

Öğretmenlerin zam vaziyetinin 
düzeltilmesi hu.su.sundaki vali ve 
bcledive re.IBi Lütfi Kırdar Maarif 
müdürli Tevfi1' Kutla mlizakere1er 
bs.ıı:lamıışur. Yeni bir formül bulu
narak bu zamlarm ödenmHine 
çalr§tlmaktadrr. 

ederken kendilerine 94 t 5ubatın- 1941 Matbuat Baloau 
dan itibaren bu zamla.n ö!leneC'ek- Bn ~ene verilecek olan Bum 
liı". Gecen lic yıllık birikmit; zam· ha~lıklarma '-n•·tan. 
larmm da ödenmesi laımn gelirken Balosunun ,... .._ 
blitçe darlığı dola3'1we buna imkan mı~ır. 
görülememektedir. Bazı ôiretmen- Balonun mutad parlaklığını te
ler hak kazandıklaı ı tarihten iti- min için azami itina gösterilmek. 
barı>n zamla"rmm kendilerine öden- tedir. 
mesi lizmı geldiğini alakadarlara 
müracaatta. bulunmuslardrr. Mümtaz bir heyetin idaresinde 

Diğer taraftan barem kanunu· tertip edilen Basın BalMU, senenin 
nun tatbiki dolayısile 900 den faz- en zevkli ~cMini teflril edecek. 
ıa ilk okul öğretmeninin baı em tir. 
zamlan da henüz kendilerine öden.- \ Ru seneki balo Tabiın gazin06u 
1l!emiştir. A3Ttca 940 >'!lmda yenı· . . . 
d'en 136 öğretmen daha 7.etn gen. salonlannda verılece.ktn. 

T opkapı sarayı tamir ediliyor 
J ' 

j'-f ..... ..-~ ' 
~ :. . 

• 
ı . 

) 

ler verdikleri görülmüştür. kar<mlığw a.lel<idc gecelerden nı çok güzel 1·c pol..· cıııctıı qo, ı 
Yüksek bir ilim mü~ ısmı- farkı yoktur. yorıı-:. 

nin bu sekilde kullanılması alaka. Çil71kü karennı ve>?Jıi§ o1aıı · Hakkı . üha GE7..Gl ;\' 

darlar t~rafırıdan UYi\ln görülme. 9=:========================::::=.. 
luiü ile tema· ederek il? ~bi n:ıü- G o· N O E N G o· N E ı 
mistir. Rektörlük emniyet mudür- 1 -, 
esseselerin adlarını dt!iştırmesıne 1 

1 

k:,:;:~ beklenen lr ra-m-va_y_h-at-tı_ş_e_b_ek-e-si-n-in_a_p_a-ndisiti 
lastikler 

Amerika.dan beklfll\en otomobıl 
ve otomObil lietiklerinin Buraya 
muvasalat ~ti.iği habel' almmıl'tn·. ' 
Bu mallar, tren yolu ile yakmda 
şehrimi~ getirllecelttir. 

Bir hizmetçi kız 16 a y 
yatacak 

Cağa.loğlunda çalıştığı bir ev. 
den 21 parça ep,ya c,;alaralc kaçan 
Emine Atq a.dmda bir hiunettı 
kıa, dün asliye ikinci ceza mahke
mesi tarafından 16 ay hapi8 ceza
sma tnaıhk'Cım edilmi.~ir. 

Dünkü ihracatımız 
Dünkü ibra.eatın yfiltfınu 1 mil· 

yon linı.drr. Bu arada lntıiltere ve 
Almanyaya yarnn milyon lirahk 
tütthı., .Alm&nyaya 2 mılyon kilo 
hurda incir atılnuıjtıT. 

, l_•_alk_•_w_ •• _ .... __ d_• __ I 

B İZ gazeteciler, kendimi· 
zi fikir kumkuması 

addederiz. O zan ile bazan as. 
ka gelir ve içimizde bir güne!; 
harareti gibi kaynadığını hi~
sett.iğimiz fikirleri n~tmek
Je blr nevi ferahlık, biraz da 
gurur duyarız. 
İhtimal ki bu. gazetccılerin, 

a.sa.ğı yukarı her mevzula a
la.kadar obnağa vakit bulma
sından ileri gelen bir haldir. 
~y hakkında az çok bir 
fikir C$iinmek. onu ıŞlemek ve 
nihayet müsbet bir karara 
vardığını sezer 5e2lmez, duhal 
neşrine başvuımak bir itmi
nan oluyor. 
Geçenler~ btr çalg!C!lar o· 

tobüsünde yapt.rğnn ~hat
ten bıahaederken, orada 'bir Z&

tm beni, tek tel ile M'ıi şarkı
lar çalan bir delikanlıya ben
"4ıeterek o yolda sualler BOnna
ğa beeJadtğm1 kaydetmiştim. 
Ona verdiii'rn ce"·ap pek ye· 
rindey,mi~. 

Karikatür Sergisi Muhterem .z&ta demıtıtını kı: 
Reyottu ~: - Tahmininde az çok isa-
l Halkev:lmfzin tertip eylediği bet var. Fakat ben "tek tel., 

bınnci Ttlr k KaTikıııtür sergim 23.1.9U ile defi!. "her telden,, çalarım. 
Pe!'§emtıe günU saat 18 de Evtmit:ln Ga.7Lıteci, her telden calan 
Tepeb8§mda.ki merlce• binumda d·· bir mahluktur. 
vetlllerın hum1rlyle meruimle ıa.JII&· O müna.'lebetle bugün, tranı· 
cıı.ktır. \'aylara dair zihnimi kurcala-

lstanbulun Beyoğlu kısmında 
"Tünel mcvı..;i,. tramvayın 
hikmeti vücudü bakımından 
ne gibi bir ihtiyacı kat~lryo-r" 
Tünele gidecek adam. trn.nı 
V~Jb Tepeb:ısından doğru 
Altıncı Daireye ge.Jerek. 'ahııt 
• ·-ovotni önlerinden \'ine o 
mevltie çıkamaz mı? 

O halde Galatasa.raray noı-.· 
tasından itibaren, aynı I!Uk · 
mette iki hattm işletiımes· nde 
mana nedir? 

Tünel tram\•ny ıstasyonunu 
lağvetmell ve o caddeye gıdeı 
arabaları Tepebfil'?mdan dağı u 
da.ha aşağılara. hatta Köprt. 
Ustüne kadar i~leterek, bug'Jı · 
kü münakale darlığını bır dt' 
bu bakımdan gidermeğe cahı. 
mah değil midir? 

GaJata...qravdan ıtıbaren Tıt· 
nele kadar uzatılmış olan u 
hat, tramvay hatları se~kes•· 
nin "apandisiti,, dir. Onu kes· 
meli! 

11/KMET MÜNiR 

1 Yirmi yıl evvelki Vakıt I 
~l.921 

Harbiye nezareti 
bütçesi Mü?.elPr idaresi Topkepı l'!arayındaki binalaTJn eııkimi~ ve boru! 2 Sergi 2•.1.9'1 Cuma Jiinü •· yan bir mevzuda, vard?ğmı 

mu ·yerıcrinı tam.it r>ttirmektcdir. Yukarıda, le avlunun kapı.cımı gö· ba.hmdan itibaren herkuıe aı:;ıktıl'. karardan bahsedeceğim. 1835 eeneai Harbıye n&zarui ov 
~~~n~Tum~~Umü~e~ç~~e~tir_n_m_~_o_la_~--~-·-·----A-~---~~-~-rl_n_-_s_~--~-~-d_u_~ _____ Th_~_~_ı~ __ ~_u_~_u_~_i __ ~_n_~ __ : ~m~tımtl~n~ıniln~~ıt 

4 -

Bir iskemle de..,nlmış ye 
b. resim ça.rpJlmış ... O takdir· 
dır cesedin kapı önünden kana . 

e · ya~ına kadar. öldüren 
h;~ tarafından sürüklendiğini 
ve golf sopasının yanı;ıa konul
d ğunu kabul etmek. la.?Jm .. 

u _ Belki de öylcdır efendını. 
_ Pekala ... Mr. Ander,sonıın 

od nerededir? Onun hızmet· 
ası . t• 

· · ·ıe konuşmak ıs ıyon.ım. 
çısı ı .. t •m 

_ Buyunın gos e~e).ı . 
Pinkerton. hi7JOOtçinın ardın· 

d tekrar yukarı kata çıktı. 
A~dersonun uşağının bulundu~ 
ğu odaıun kapısını. vurdu. t rı 
•an bir adam çıktı. 
~ _ Ke arzu ediyorsunuz ef~n 
dim. dıye sordu. 

Pinkerton: 
Ben Mr. Dormerın a-~~a-

daşı)'lm. Anladı~a . gore: 
. 'lir Aııdersonun ışlenne ba 

sız t-• • ş rfı Mr· Dor
kırorsunuz. u . ~ ·. · _ 

öt"rmenızı rıca edece 
~ere ıf en~isi şurnda golf sa~a
gım. hmetine 
smdadır. Şunu da, !A. 
karşılık ka:bul etmenı nca ede-

rim. ef d' - Tcsek.kür ederim. en ım. 
Pek naziksini1~ Mr. ~nden;ıon~ 
görmek niyetindeysemz. şımdı 
uvuyor. · 

• _ öyleyse raha~~ .etmyi;!: 
lim. Sen benim dedıgımı r-· 

ver. . 
.Ba.şüstüne efende. 

Diğer hizmetci, oda.y1 göst.e
rerek a.yrılmıştı. Andereorıun 
hizmetçisi de, bahP.;t tııld!ktan 

Tahta Bacaklı Adam 
Birkaç gün sürecek büyük. esrarengiz zabıta hikAyesı 

İngilizceder. Çeviren: H . MUNIR
sonra sür~ille giyinerek !!okağa son, dedi. Bt>n de böyle uyuyor 
çıktı. mu.'j gibi görünmekte daha ııe 

o gö7.denkaybolunca. Pinker. kadar de\·am edt:eeğinizi düşii . 
ton tekrar geri döndü. HİT.rnet- nüyordum. Çünkü honıldam .• -
c-i odasına girdi. Oradan An· nız biraz fazla yapmacrktı. Bil· 
de.rsonun odaı;ına geçiliyordu. ha~sa ben terliklerinizi elime a. 

Andersonun odasmm ka-pısr hp da. sizin de görebilee<!ğiniz 
azıcık aralıktı. şekılde tuttu~Jın \•akit, bu yap-

Penkctron onu biraz daha macık honıltularmız eliı.n de· 
itti. Bir dakika kadar hiç kı. '·am ediyordu. Ne kadar da c:a. 
mıldamaksızm bekledi. Ander- buk uyandınız? Sonra elinizde
sonun derin derin horuldt\dığı ki eski u~ul tabancanın dolu ol· 
isitiliyordu. madığını siz de, ben de çok iyi 

Pink('rton i<;eı'i girdi. biliyonız değil mi? Buraya ay. 
Karvola. karanlıkça bir köşe· m:.ya ak..~n manzarasından, 

de buJ~nuyordu. Bas ucundaki kurşun yerlerinin tamamen ho..s 
perdeler, bi-rer parça kald1nl. o!duğunu g-örüyonım. Onun i
nuştı. Yalnız diğer bi~ köşede, c;in bir tarafa atsanız daha 
bir pencerenin perdesı tama.-. münasip olmaz mı? 
men eçıktı. Böylece dışar?ak~ Andcrson elindeki l'(>\'elved 
gün ışığı, oradan bol bol ıçen hid<ktle, yatağın ayak ucuna 
vuruyorou. attı. 

Pinkerton odanın ıçer5ını Sonra. yerinden knnıldaya· 
kendi e\'İ gibi dola.şmağa baş - rak dirseklerin~n birine dayan 
!adı . öteberi~i yokluyor: bir dı ve alay ettiğini gösteren bir 
kısmım cebinden çıkardığı per kahkahayla güldü. 
tavsır.Ia gör.den geçiriyordu. - Ya .. demek siz, herkes111 

Ve bu tetkiklerini o kadar dilinde dolaşan Pinkerton, bu. 
serbest yapıyordu .ki ~rk~.ı~~a raya da t~ : ettiniz öyle mi? 
"tIITk !., diye keskın hır gurül. dedi. Odamı altüst ettiğiniz sı
tü işitmMine rağmen başım rada buradan sizi dikkatle sey· 
döndünnek zahmetine katlan- rediyordum. Fakat şunu da iti. 
madı. Sadece olduiu yerden: raf edeyim ki, göründüj?ünüz 

_ Gün a.ydtn Mister Andeı- kadar budala değile:iniz. 

olup muhtelif zamanlarda muhtl'I t 
Pinkertori sükünetıe: •uretlerle birçok tahaintl munzsınP. 
- Benim başlıca mezıyetle • ıtııı ohmm\lf ve son günlerde 1<\,J 

rimden biri budur; dedi... Tü· 
1 

l.230.QOO lıram üserayı ruıkenyem "ITl 

tün içmekliğime müsaade eder I cdbl için tesviye edilmek uz .. re s :ır. ı 
misiniz? yon küsur lira ita olunmuı>tur. 

- f ç i~bikliğin kadar, yal. - --
nız bana şu 'ie:ki şişesini U7.atır 
mısın? Dolaptan iki bardak al.. 
Beraber içelim. 

• 

Pinkerton içnıek teklifini red 
detti. Fakat Andersıona ibir ıbar. 
dak \•iski ve su da koydu \'e 

sonra: soğukkanlılıkla: 
-· Beni meşgul eden mesele, 

bu işin "nasıl., yapıldığı d('ğit
dir; dedi. "~için,. yapıldığıdır. 
Çünkü, bunu nasıl yaı>tığınıZı 
biliyorum. Fa.kat niçin yaptığı
nızı anla.yamadım. Bununla be. 
raber, hi~ bir şey bilmediğimi 
de 1.annetmeviniz. Mec:ıela buı 
vesikalar ele geçirmiş olmanız 
muhtemeldir. Çiinkü, Elfordun 
yastığını kaldırdığım zaman, 
ora.da bir kağıt tomarının .sak
landığını gösteren <;ukurluk gö
~n kaçmadı. Belki de. bu 
işin içinde !bir şantaj vardı. 

An00ı-8on. yine güldü: 
- Demin size göri.imişte bu. 

dala olduğunuzu söylemiştim .. 
O sözü geri alıyorum. Çünkii, 
ben. büfün i7Jerimi sakladığımı 
zannetmiştim. Halbuki, aşağı 
yukan en mühim izi keşfetmiş
sin. Şimdi fren ibana., bu cina· 
vct.i ''nasrl,, keşfettiğini söyle. 
Ben una "nicin.. işlediı?ime 
lair bazı şey~!' an:latayım .... 
Fakat henüz tam lbir söz ~. I 
miyonım ha! rnev.,,,.. var) 

. . -- -......::_ 
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8.45 l'~-k 

il. t.t .. ı 
1%.38 Halk 

türkü\4>ri 
1%.!iO \ jan. 
ı ıı.os şarkılu 
Jll.20 Ork..,.trt 
ııtos Cluband 
18.30 Konu mn 
ıs . .as C•l('ıık 

-ti 

19.16 Mürlk 
19..SO AjaM 
19.'3 Full ~ 
20.lö lfadyo 

Gıu..r.t..ı 
!11.46 !ôWl:z hf>yet; 
21.10 KonuerM 
21.211 St>nıalJıor 
%1.46 Ri>'JWW,fti· 

<'ıımhur 

band~ı 
!?!.SO AjRn" 
!?!.46 Dan' 

mür.111 

2E ;arşamb ter,emh. - ~ı2 11.Kin. 23 il. KAn, > 
~ I er '.lllhi~: 21 Zilhh·~: 2S 
ı- Kn,ım: iG ı, n .. nn: ~~ 

\akJUer \8'lııtı t.:r.anı \ ı" ı tı t "-W 
Ganetlu 

3.ıı 
dolvf'I 

2.11 8.20 :.99 
(}tlf' ıs.2;; ;.u 18.2~ 7.18 
lklndi ı 5.Sti 9.45 l ;,57 9.U 
Al<şnm 18.11 12.00 18.12 1%.90 
Va~ı )9.46 ı.as JIU1 ı.se 
!ın.k 9.S7 12.26 6.Stı lUI 



& - V Aırrr 22 tKl'NC1KANtJN 1941 

Musolini Romaya 
aöndU 

.Roma. ıı ( A.A..) - B. Muscr 
lini, B. Hitlerle yaptığı görilş • 
meden, bu sa.balı reflikatinde 
hariciye nazın Kont Ciano <>L 
duğu halde Roma.ya avdet et· 
m:ştlr. 

BC1·7in, 21 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Bu saba.lıki Berlin gazeteleri, 
Musollni ile Hitler aı-asmda vu
kubulan } eni mUliıkatın, mih .. 
ver devletlerinin siyasi, askeri 
ve ideolojik s:ılıa.la.rdaki tesa.nU
dilnü takviye ettiğini kaydet
mektedirler. 

Gazetcler, bu rııülıi.katın ilti 
devlet arasında dokuzuncu gö .. 
rU~ olduğunu hatırla.tarak 
ecneb! ve bilha5s.'L diişman mnt· 
bwı.tmm bu mUIAkatıara dalma 
bllyllk kombinezonlar atfetme -
ği -ve kehanette bulunmağı iti .. 
yat edimnış olduğunu yazmak
ta.dırlar. 

Voelkisclıer Boobaclıtcr gaze
tesl, bu husın;ta tasni edilen id .. 
dialarm gcirllşmelcrln netioe • 
lerini Oğrenmeği şiddetle arzu 
edenlerin besled kleri korkuları 
meydana vurduğunu yazmakta
dır. Mezkür gar.et.e ynzrsına 
§Öyle devam etmektedir. 

Bu efkarı umumiye yapıcıla .. 
rmı, i1d şefle iki milleti bağla· 
yan sıkı birlikte hiçbir sa.rsm
t.IY'1 yer olmadığı b ususunda, 
i.knaa çalışmak beybudedır. 

Harp bunları perçinlemi~r. 
Müştereken dokülen kan ild mil 
Jet arasındaki dostluğun teme • 
lint teşkil etmektedir. 
Mezkfır guete yazısını §U söz 

lerle bitirmektedir: 
Bir tarafta bir Alman - İngi

liz. diğer ta.rafta da bir ttaı .. 
)'all • İngiliz harbi yoktur. Or
tada. lngilt.ereye ka.r§ı bir müş .. 
terek mihver oephesı vardır. 
İngiltere son mülA.ka.t.m tafsi-
18.:Jru öğrenmek arzusundadır. 
Fakat Almanya ile 1talyarun 
bu hU8USta herhangi bir surette 
if§a.8.tta buluııa.caklan zamana 
kadar beklemek mecburiyetin
dedır. 

Roma, sı ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Gazeteler, Hitlerle Muaollni 
arasındalll son mUlikatı iki 
dost milletin silıth kardeşliği. 
nin yeni bir nişanesi olarak te
li.kki etmektedirler. 

Giornale D'İtalia gar.etesi, bu 
müli.ka.tm harbin bidayetinden
beri mihver devletleri reisleri 
arasmda vukubulan götilşmele .. 
rin ~ncisini teşkil ettiğini 
yazmakta. ve iki milletin silah 
arkadaşlığmdaki tesanüdü bir 
kere da.ha teba.ıilz ettirerek 
dU.'11UlJU!l bütün hayallerini in -
kisara uğra.ttığnu ilave eyle
mektedir. 
Moss~ gazetesi, sallan .. 

makta olan tnğiliz imparator
luğuna karşı Akdenizde ve At
lan.tikte iki müttefik memleket 
tarafından yapılan mücadelenin 
parlak bir safhasıru teşkil eden 
hava ve kara muvaffakryetleri .. 
n1n B. H1tler ile Musolini ara -
smdaki mUlA.kata bir fon teşkil 
e~ olduğunu yazmaktadır. 

l{ömUr fiyalları 
neden yüksektır 

(Saf tarafı 1 nıcide) 
nıalla.rla eJde ettlkhıri le\ıLlar yok 
mudor?" diyeceksiniz. Dognı. •·o. 
kat Bulgarlar, gelmMI muhtemel 
malların bedeline malısuben Tör
ldyeye ödenmeei ~ k~ulacak 
prı.ralarla kemli yoJlaya.cakl&n mal
lardan peşin ist.ediklert pa.ra111uı.r
t11laştımuyorl&r ki, bu para !pJn 
hallinde hlımeti olsan. 

Ancak fiyat f6hıi alikalandır
maz, farwlcllm de bu clheti ge
~linı. 

1'1111.A\'!.'T l"VZ PARAYA 
MAL OLURKEN ••• 

Kapat1lan bu 8 mllyonluk kömü
riin kJIOEIU 1,70 levadan odeıunek
tedir. Haydi, ı;öyle bliyle hesaplıı.r· 
la. 2 W\'8. deytıılz. Kur l O:) leva bir 
Tilrk Ura•ı olduğuna. göre bantm 
tutan motör tesllmJ 2 kuru t.a.n lh:ı.
rettir. 

Jt"u.kat biliyor mu8Unuı, yuda.ıı 
2 kuruşa alma.o bu kl:imtlrl6r ıtm
di buıılut almaya giden kömllrctt
lere kaçtan Mtiliyorf Tam 4 lru· 
nıştan, 

E,·et, hi1Jm motörml6r paralan· 
nı burada tideyerek ve blr tcfilhtı 
ordlnM>u alarak Bnlgar lhnanlamıa 
gidiyorlar ve bbe geleıook kömUr
lerl -kapat.anlara yibde yttz bir 
kuaııç t:Mıtn t'Jdorek- kendileri 
te.e.Utım edJyorla.r, kendileri ıetı
rlyorlar ''O pek ta.blidJr ki nakD· 
ycslnf. m.&5rafnu, bln.z da kendi 
lirmı koyare.k bunlan Ttirkiyede
kl ttittarlarma devl'fldlyorlar. 

Bulgari tandan buraya nakliye 
ücreti en ~k 30 paradır, 10 para 
da gümrük resmi '\'al', Tabü bir 
kaı:ııt!> haddi itıindc bu kömürün 
ldlosu perakendeciye 3 baçak 4 
kuruşa mal olmak llznn geHrken, 
filli lnhlsarm hakkı ( !) olarak bu 
rakam yerinde yttlde filli kaban· 
yor? 

İŞ BUI\"UNLA DA KALMAZI 
Slzl ba nJcamlara bir de 180 a 

alman balmomanu 2SO a •tarak 
bir ele lbracatçıJdrtan dolaynılle el· 
de edflmJş farkl&n UAvesfne davet 
etmek LcıtMtlyonu. Bunb.rm göı: 
g~rttnmez, akıl ve beeaba gelmez 
tanflan olduğunu wıutmak fst~ 
mtvoraz. 

İstedllbnlz ~t 
İltedlifmb kömttr lbtfki.rmı İğ· 

ne ada ve h&\..Uıdnde aramaya Qık• 
madan evv"'J şu dört ftmıaınu d~f. 
t.erkrlnl hatırlatına~ır. Bet'ıode 
yere YOnılmalann, Uzftlmelerln, 
masraflarm önüne geçm11J.."ttr ,.e 
mCTidm gecmooen ~~ekttr. 

S11'UJ ~ett'lfkçe söylityoruz: Biz 
bir kere lhttklr me\uuna drecek 
maddeleı1 trrralryalnn. Bunlıırt'la.n 

bir taJanu 4 firmao'11 ka"atf:Jit bu 
k~m\ir da,-asma btm1..er. Kota.rr ıo;u· 
ya ba.~mdan tnhM.Jcbr. 

t tal yan askerlerinin 
analan nümayiş 

yapblar 
Loodra, Zl (A.A.) - Sunday Tay· 

mıs gazeteaınJn Atin& rııuhabirl bU· 
diriyor: 
Ywuuı hUkQmet merkezine getırilen 

ttaıy&n eslrlertnin sôyledlklerine göre 
Musollnl t ~bini proteato etmek için 
cephede bulunan ltalynıı ukerlortnln 
tı.nnelert binle.te<l kişilik bir katile ba· 
llnde 1 KAnunwıanlde Roma. .sokakla· 
nndan gcçmt§lcrd!r. 

Malta üzerinde 25 
tayyare dütürüldü 

Sovyet - İngiliz mü-' 
nasebatı hakkında 

Harp gayeleri 
hakkında 

Cörçilin 
beyanatı 

İngiliz hariciye müste
p.n ne dedi? 

ı.oncıra. 21 (.LA.) - Röyter: 
A va.m k&maraamda 1ngllterc ve 

Sovyct Ruaya. an.amdaltl mllnaı;ol>f.ı~· ı.ondra, :n (A.A.) _ Avam Kamk· 

lerln ı~lahı için tedbirler &lmmıı.kta ra~ıında ha.rp ıa.yeJeri ba.kkmda ~:-·n· 
olup olmadığı hakkmda i§çl mebu!ı- natta. bulunm&SJ hUBU8Ullda ya.p hn. 
larda.n Ada.nı.e t.ara.!mdan 80rula.n au· bir teklif Uzerine ı;öz alan ba§ve\til 
&le hartclyc mtlııte§&n Butıer ıu ce• Çörçil ezcnmıe §Wllan eöylenu,t.ir: 
vabt ve~U.r: - Gerek lngUterede. gerek ec.,,.bi 

- Geçen 1'1""1le 115 ha.ziran~ n Tef- rnem~etlerde ve bfihıuısa a.ıner:tlwd& 
rln!evveı tarihlerinde hıgtllz hllkiune· bulunan bllttbı aklı ba§md& lnsa..'l!..,r, 
ti bir lngWz-&>Vyet anl8§IM.Srnm haııgi prt'.nsipler ve davala:r uğnınc1a 
akdı için Uıklltlerde bulunmU§tu. 0-ı· nuı istlpdadma ~ bu cldalo gtrl'· 
ha genl§ bir siya8t &nl8§tna lı;ln :.:2 tığitniz.I ~oktan ve gay,..t iyi anlam~ 
Te§rln1evvel tarihlnde de teklitlcr yP.· buluııuyorlal". (Alluşla.r) 
pılm~tır. Sovyet hUknmoU bu muhte- lnglltz: hUkümetı. zaferimize ve hu· 
ııt teklı!lerl neUcesu: btrakııu~ttr. gün Alman boyundunıgu &ltmda ye~ 
Şimdild halde tefebbtlıı artık Sov.vet arUmi§ bulunan mlllcUerin kurtul· 
bükWneUnc aittir. 
-------------• muma lllllfid ola.bllocek bir br..>yanatta 

bulunmak 1ç1n daim& bir flna t kolla· 

Yunan harbi 
CBQ,ftarafı 1 i11cid11) 

1'UNANAN x.EBLtat 
Atimf., 21 (A.A.) - (B..S.C.) 011.n 

g~ De§r'edllen Yuna.ıı teb1Jl1d1r: Bir 
miktar eaır ıı.ldılı: \·e ço'!t miktarna 
harp m&Lzemeaı tttınam etuıc. 

Şimald.'Jki muharebeler 

Ma>1lMlt&r, 21 ( A • .4.) - Röy .. 
ter aja.:nsmın .Arnavutluk hu· 
dudunda. bulunan hueust muha
biri bildiriyor: 

Dün oepbeııin şimal kısmm • 
da fiddetli mulıa.rebel«' olmur 
tur. Piyade )at.alarmın ha.rek&
tmA ,Pddetli bir topçu ateşi yar 
dmı etmfttir. 

Hava. kuvvetlerinin de faali. 
yeti na.un dilrka.ti çekecek de
recede a.rtmıetJr. Görice - Pog .. 
radet yolund& ilerliyen Yunan 
krtaa.tma. lta.ıya.n tayya.relerf 
hücum etmiıier Yunan ve Ingr 
liz ta~eri de şiddetli blr mu 
kalebede bulunmuşlardu-. Cere. 
yan edeJl hava muharebelerinde 
Iııgiliz tayyarecileri üstünlük 
!erini göstermi§lerdir. 
Şkumbi dereei yakınında bu -

llllW1 bir ltalya.n ba.t&rya.sı Yu
na.n toPÇUSU tar&fmd&n sumıruı 
mUfb,ır. 

Ost.raviça dailarmda iki gUn 
evvel kaybettikleri mevzileri tek 
rar ele ~rmeık için İtalyan • 
larm yaptığı mukabil taarruz, 
püsldlrtuımtı§tür. 

ltaıyan ~tı 

Lhndra., !1 ( A.A.) - Lon
dra ukeı1 mahtillerinbı kanaa· 

mıştır. Fakat bugün sözlerime hl'?" 
lla.ıı.&'1 bir §ey ilA.ve flde<:ek vazt%••.e 
aeğtlim. 

Yeni nizam 
sisteınine karşı 
Uç Balkan devletinin 

vaziyeti 
Loadra Zl (A.A..) Allı 

Yunan muzatferlyetıeri De 1ngtıte 

renin Akden•ıdekJ dikkate !Ayık fu. 
Uyetı ve dJler tua.ttaıı Rom&nyanm 
ettm Aldbett TOrldyenm, Bulp.rtlt& 
nm ve YugOl!lavyıuım yeni n1zaın ııire 
temine bu memleketleri sokma.k tçtn 
yapıJacak ber tl1rltı tefebbilae muka
vemet etmek hu.su.eundaki azimlertııi 
kuweUe:ndirmt.ltJ.r. 

TOrkiyede erkAnılıarbfye mllzakere. 
lerl davam etmektedir. Bul,gartatan iJıe 
Alman oyununa ka.prlmamqıtır. 

Taymta sa.zeteaı. 'bu hu.uata dıyor 
kl: 

'•Filo! Viyan.adan döndüktaıı eoııra 
Bulp.ıiBt&ıu:n iaUkWinl müdafaa bu 
auaundakl azmtııl teyit etm.teı ve nvt
sfon18t Si,yaaetln tamamlle bir sulh 
llfyaaeti olduğunu aöyleml§tir. 
YUCcıalayY&ya gelince bu memleke 

Un tehlikeye daha yalan olc11JIU hüıa 
rlyet.Jerin.1 mlldataaya azmet.ml§tlr. 
lcap ede1'8e de kuvveuermı de YWWl 
kuvvetlerile tıirt .. tlrecektlr • 

tdaıd.ıi it~ 1 iu-tmuı ... 
İngiliz ukerl kudreUnJn Yllsat.t ve ıe>! 
mi Balkan kuvvetıertnın mllvueııeil 
Dzertnde pek mu..ır olan katı Amil. 
ter, Balk&nlard& oldutu sf bl her yer 
de de nlhayet kaU oetlcentn laUball 
fmktı;ımı vereceklerdir • 

tine göre, ltaıyanlat §imdiye ----------

~~:;!llk50 ~~ ~ Romanyada yeni 
yJ etmJllerdir. 

ııaıyaıüann resmi rmmıarı hAdıseler 
2,081 ölü ve 6,515 yara.hdır. 

Yunanlılar 16 bin esir almış &orya, ıı (A.A.J - Bu aa.bt.b çr· 
lar ve bundan başkaca bin ka. kan Sotya gueteıorine göre, komu· 
dar da İtalyan asker kaçağı top nSaUerden vı muhalif demirmuhatıs· 
la.nu§lardir. Resmı Yunan mah- lard&n m1lrükep gayri :memnun un· 
fillerine göre, İtalyanlardan 2Q aurıar dün Romaııy&41. clddl bir bil· 
bjnf hastadır. kamet darbesi t.e§ebbUsUnde buluır 

Bu rakamlar toplanırsa lta.ı.. mlljlardrt. 
yan zayintmm 45.596 ya baliğ Sofya matbuatı, bUk<ımet cıarhe•I· 
oldujıı görillür. n1n rejim vt Alınanlar eleyhlne ~v· 

ltalyanlarm ölü '\fC yaralı O- cih edildltini ve .BUkrefte ve bOtUn 
Iarak verdikleri rakamlar ha- mfllllleket dahilinde bir tok milıf&de· 
kikatln dununda.dır. Binaenaleyh m.ıw oldutwıu ve bLr çok Alına.ull\· 
İtalya.nla.rm umurru zayiatının rm öldUrllleiüğtinil bUdlrı:uektcdlr. 
takn'berı 50 bin oldufu ha.klan.. H&Jeıı Rom&ı:ıya lle bt.ltun muh:ı.bt· 

Be.ş muhtekir . 
111 adliveye verildi 1 R~~veltın mu 

cBqtaraı, ı tncia~; sı h Sof ya ya g 
ı - 40 kuTU§a satması lazımge· R I • kr la ~ 

len k~me fci;e:rın kılosunu 42 ku. uzve tın &- -~ 
ru.a satan Siııkecıde :\öbethane mektubunu vereP"' 
c.aadesinde 31 Duma.ra bakkal Cen
tof oğlu l\1evereh B. Frane ve c~. 
lu Aron. 

2 - mi§ fiyatle manifatu:a 
eşya ı satan Kadıköyünde Sötrüt. 
lü çeşme <Alddesinde 164 numara
da manifaturacı Fılip Oztarbaş. 

3 - Eti Banka fahiş fiyat!e 
transfornıat.ör yağı sat,an ZiOCan. 
kapı caddesinde 68 numarada yn~. 
cı Ziğomolo. 

4 - Meşru yüzde ~irmi tıes ıcar 
haddin&.n fazlaya mal satan suı. 
ta.nhanıam 2 numarada manifatu. 
rac.ı Nesim Hen. 

5 - Etiket ile satış kanum.ına 
muhalif harekPtten Mahmutp:ı~a. 
da 83 numarada manıfaturacı A
ram. 

Diğer taraftan dün verilen m\:h. 
tekirler listesinde züc.caciye eşvaSJ 
satan Karako müessesesinin ismi 
ya.nl~lrkla yazılmı~tlr. Adliy~e 
verilen ıbu mües.~cn satın al Jı. 
ğı yerli sürahileri 150 kuruşa r,-... 
tan Idiyadır. 

CEZALANDIRILANLAR 
Divanyolunda kömürciı H3$im 

Bulgar kömürünu 6,.5 kuruş yerine 
7 kuru§il, Pangaltıda Ergenekon 
taddesirıde bakkal Andon beyaz 
peyniri 50 kuru§ yerine 60 ku~~ 
ve Beyazıtta meıtıci Süleyman ka. 
şar peyninni 90 kuru~ yerine 100 
kuru~ satmışlar, dün ikinci astiyl'J 
oeıa mahkemesince 25 er lira :•?.. 
ra tzasına mahkiıru edilmi~m:iir 
Aynca kömürcünün bir hafta riük
k!nmm kapattlmasma karar veril~ 
mi§tir. 

T obruka hucum 
(BG§tarofı 1 incide) 

Tobrukt.& bulunan Dfıyll TeJrrat. 
gazetesinin huau81 ınuh&blrintn hıl11r
dlgtne göre evvelce de Bardiya Uzerl· 
ne bu' ııuretle riaaleler atılmJ§ ve bir
kaç aat aonra 87.000 lt&lyan g~· 
rıllerlyle tt.rllkte çıkarak ~ilim ol· 
m.tı§tur. o 

Londra, :u (AA.) - lngUtz lru'9· 

veUert tarafmda.n 1.at1rdat edlldlg1 bil· 
dlrlleıı Kaııaab& Sudan dtmiryoluauıı 

mWlinl blr dotifıı. ~-· Ka-u· 
hıti~l-'8.!l E~·ve H.lbq!atana 
(iden bUUl.'ı yollara htı.ı<lmdlr. Geçen 
Temmuzda buraaı ltaıyaııWm eline 
pçUlf aa.ma.ı:ı ltaıyan raeyo.u Kal 
aab&Dm Sudanm en mUhlm mevkllı· 
rtııdeıı birt oldu&ımu .Oylemek:t• idi. 

Lcıac1n., ıı (A.A.J - lakendertye· 
den DeyU Teıcrat ıa.zetffino çekilen 
bir t.tıratta tö,Yle ... nlln>ektec1ir: 

"ltaJyanlarm elir olmakta göatcr· 
dlklen Uıucıuu.,n oanısaden bir ~i~ 
yüzbafıaı d6mJftir ki: 

Japon Nazırları 
nutku 

( &.§ tara./ ı 1 

Haricf siyasete ı~· 
mukadderatımmn bize ~ 
lu takip etmek ve e.nt~~ 
vaı.:lyetin icap ettirdiği ~ 
maklığmuz ger&ktir. BU~ 
Asyada yeni niumm 
Çin meeelemm tufiy~ 
dir. 

Başvekil, iiolü pakt 
şwıla.rı sö~;lemiştir: 

Bu pakt ile Japonya )~ 
gaye takip etmektedir. Bil 
clha.ıı sulhunun t.eeeaüatl \1'8 
earl( .Allyası:nn:ı istikrar 
drr. Japonya. harbin ıı -•·"- • 
katiyen arzu etmiyor. ~ 
tıedl'lflerlni tahaltkuk etti: 
m"netmok isUyenltti tahJlr 

Prens Konoye, §8.rld Af~ 
ııJ nlAmm kunı1awmıd& J 
Ue l§blrli~ yapacak bütün 
her tUrlU yardmı vaa.dind• 
mtı$ ve buna. muatabil Js 
mukavemet göeurecek :A 
imha etmekle Uihdit eyi_.-. 

Tokyo, %1 (A.A.) - D.N.• 
ııı bUdlriyor: 
BuıUn mebuıan mecııaindlt 

kil Preııa Konoyedc soııra ıfıl 
hartalye nazırı Bay Mat.at~ 
yanın hArld Siyuet1 hak~ 
iahat vermJ,vU.r. 

Bay Matauoka Japon tıarfd 
t1n1n bUUlD dünya mlll6tlertııe 
oldukları hayat saha.smm 
ı.tihdat etmekte oldllğUnu ıca 
ten eonra demi§Ur ld: 

- .Japonyanuı l§tlrtk et.dİ 
paktın ı,to bu 1dea.Uıı tAbalCJC 
başka blr gayemt yoktur. 

PalcUD Uç Ortağt arumda.Jd 
mllnu6b6tlert Ukerl ~ ~ 
ftbi lktu&t ve han ~ · 
d&lnl& d&b& z1ys.de GkuafDll'-... 
ıu paktın UçUncü maddesi ~~ 
dlyor ld, &kld devleUerdeD .~-' 
Avrupa harbine ve Çin Uı~ .... 
rıanı&mqı bulunan bir devl•ti» 
zuna uğrarea l.klc1 devıeuer 

bt.ltUn ıılyaııt, 1ktıaad1 ve ~ 
drmı yapacaklardır. Et@r .~ 
taarruz vukubulunıa, bu m&(IO""' . 
plf edilen ta&hbUtıer tabıatt1" 

- lçlnde lt.al,.va.n Mkerlerl bulwwı 
11 kamyon 12 tnıııız ulce11ı:ı1D o.eza· 
nUnde f!tmekte Uwı lta.ıyan tayya.· 
relerlııtn taarruzuna uğr&Dllflardır. 

Kaınyônlar durmU§ ve h"rkea liper 
aımııt.ır. Akm geçtikten &CJnra. muh&· 
fızlar eslrt~rlrı Jca.çmnga t.e§ebbUs et· 
tlklerlnl zamıetmı,ıerse de 11 ka.m)'o· 
nun onu keııdWJindeıı dolmU§ ve ı· 

talynn fOförlviıı ida.ruindo ııaeurouze 
doğru Uerl•~le devam etml§tlr. On 
birin~! ~ ıyona tam bir iııabtt vuku· 
bulmıı~b.ır. 

ne getirilecektir. 

B1rle1ik Amerika gibi bit Pololo D'ltalia.., Hltlerle Mu
solininin son mUlA.katlan es • 
nasında A1man ve Jtalya.n nok
tai na.zarlan arasında tam bir 
mut.abakat gorilldUğünü yaz
maktadır. 

Loıadna, zı (A.A.) - Son iki g1lıı 
l~de M.altaya yapılan alanlar esn'l· 
smda 25 dtl§rnaıı tayyareaUWı tahrip 
~dildiğt ha\•& nesaret1nln ift1hba:mt 
servil!~ tar(l!mdan btl<Urllınekt:Mlr. 

da.ki ta:ımıinler doğrudur. re ve muvuala irtib&U kea1lmi~ ı:. dırlar. 
-------------• Alman aon haberlere göre isyan de Jandarma. milf~eri 80.kak. 

tin sulhun muha!aıaamdald 
liyetini idrak edeoe&ıni ve -_..ı 
yeti tehdit eden bul1'ra.na ~ 
ma.k ilı:er& olup bitenleri 
retle ta&fiye~ giripoeğiııl ..ı:1ı 
miyeUe tımıt ederim. B&tler"" 
rııerika harbe glrd1ği ta.kdJrd' 
ponya da harbe airmeie 
olacaktır. Bu takdirde yenJ ~ 
b&rbi ola.cak bir dUnya~JıJI".. 
laca.k ve vaziyeti k~ 
retleri boşa gidecektir. ":-;:.11 
harp en kısa bir m~ ~ 
tirilmelidir. Ve daha~
ride bu gibi harplerin uad 
geç.ilebilcooği düşilnUlmeUdlt· 

LoDdn, Jl (A.A.)-!ılllataldl Fran 
:mı Ajanlı bildiriyor: Berllnde hükfi· 
met namın& aöz aöylemoğe mezun bir 
zat, Ameriltalı gazetecileri davet e· 
derek kenc1ilertnc vaziyeti vu suretle 
hWAaa etmıot.ir: 

1 - M!twer devletleri chcnımiyetli 
btr darbe l.ııdirmeden evvel aluıa.c11.k 

todbfrler hrJtkmdıı. dalma tam blr itt· 
W& varmak aurctllc hıı.Nket etmi.;· 
Judlr. 

2 - lnglltere muhakkak aurett .. 
ma# Cıp ed.!lec:onUr. Bugtın mevzuu· 
bah.aolan nokta bunu iabat edecek ~s· 
kon bir Wlultln tayin ve t bftinJC!J 
ibarettir. 

3 - Blrle,ik A.mcıika devlGtleri bıı 

maf lCıbfyok nıaııf olnmıyıı.cağı gihi 
Avrupa harbini gMJrı.ctmcye de m•ık· 
tfıdir' olarnı:yaeaktır. 

• - Almııııya garp ) arım kUrroır.n· 
de çıka.bllecck bır harbo atırültlenn e· 
mek huausundakt styıısotuı sadı!..ttr. 

Diğer ta.raftan Doyli Ekspres 
gazettesi çıkardığı son tab:nda 
Nevyork muhablrtndıcn nldığı bir 
telgraf ne§retmi.ştir. Bu tolgra.fa 
göre, Bitler - Musaolinı mlll!.ka
tmm "lngilterenin iatllasmdan ev
vel ya.pılan son toplantı., olduğu 
din aıkşam Berlinde resmen bildi· 
ıilmJetır. 

Bu muh.bire gore gorilşme prog 
tanımda 4 madaa yazılı bulunu -
YOl'du: 

1 - .Amerikay11. yardımı btiylik 
bir 'Vflsat ke.'lh~m im ôn<"o 1n -

<>- --

R a ı Kaaaa Hartumda 
Londıa, :il (A..A.) - Ha.beflatan im· 

para.torunun en kıymeUl generali Rıııç 
Kusa. ailw efradı ile beraber H8.I"" 
tum'a ıelmiftlr. İmparator Hart:ım 
el.varındaki sarayında bugUıı S•ıctı.n 

vallııl ne aakert ve Jlivil erk1.nı k&',ul 
etmlft.lr. K.ıwıalaıım tııgUWer t.anıfın 
dan zaptı bUtQn SUdaııda büyük b r 
ııevuıç cıoıuroıU§tur. BurUıı 1nımz 
ıcaresı Kaualaya yerleşmı, bulun· 
maktadır. 

Bir Alman şahsiyeti 
Suriyede 

'' Bulgaristana 
dokunmasınlar,, 

(Baf tare/ı 1 incide) 

nuş ve Yugoslav gazeteleri bu 
beyannameye ilk s.ı.yfalarmda 
)"er vermiflerdir. 

YurosJav resmi mahfillerinde 
bu buousta mUWea yUrütillm.U
yorsa. da yan resmt ll.13.hfiller 
ooyannamede kullanılan kati 
ifade ve sulh siyaseti talcip e· 
dilmooi hakkmda yapılan ısrarı 
tasvip etmektedirler. 

Çocuk diapanaeri 
menfaatine verilen 

müsamere 
Çocuk Eatrıftme kurumu t&raitnd:ın 

çocuk kUtüitha.neısl ve d1sp&.ru1ert men· 
:u.ttne dün ıece F'ruıaıı: Tıyatrosun· 
da bir ı:ntıaamere verUmifU.r. 

Londra, 21 (A.A.) - Afi a
jansının Kudüs muhabirinin 
bildirdiğine göre, Beyruta Al· 
man haıiciye nezaretine mer
but Von Hentig ismınde yi.ik
sek bir Alman memuru gelmiş
tir. Bu zat. Alınan hariciyesi 
namına. mUhim vazifeler deruh· 
te etzmştir. 

Evvel! Çocuk kUUlpb&nuloiı:ı kt•· 
ÇUk okUyUCUlarmdM mUtef6kkl1 kr.ı· 

ro Iıe,yetı prkılar eöyleaıiş, bunu kıl· 
glltere haı'bin1 nastl bitfrmt:k 'ka • çükleriıı orl<e.truı, Mikili caz, Rlt· 
bildir? mlk dansı.an, Bortll ~onoloğu, perJe 

2 - Amerika kartıamda nasıl r.raıırmc:a. feüıa!e rnuaıUmJ Kenlln 
bir vaziyet almak Jhmıdır'! Sarıerln lnııadlan taldp et:ml§, ŞGMr 

3 - Mussollııinin yıkılıııasmn Ttyııtrosu artlatlen Dadmın fk!nrf 
mani olmak için de yapmaltdır? perdealnl tem.an etmiflerdir. 

4 - Mihverin lklı93dl meselele· Tertip heyetini ve re'-! lbaan Samı· 
rim naıııJ halletmeliğir? _ . Yi,~~!>t!k_ ederiz. 

vam •tm~tedlr. lerden buılan abJta. tara.fm-
Beriln. 21 (o\.J\.) - Alman reşmt larda dolaşmaktadır. Nezaret. 

ajansına Bükl'e9taıı veıileıı bir telgraf dan muha!aza. altına altnmiitJr. 
haberlııo göre, Romanya dah!llye na· Hükılmet merkeıinde 8Uku
zın genera.: Petrovlcesku istila etn1:~· net büküm sürmekte ve gene
tir. BUkrq mevki kon1utanı gen"ral ral Antonesko taratmdan alma. 
Popealw'nun dahiliye nezaretine geU ca.k tedbirlere intizar edilmek· 
rtleceği sö>lenml)ktedlr. t.edir. 

.... k 2 .~ o N B .,. Tel8iz L~tasyonu askeri mUf • .uü ret, 1 (A.n..) - •. . : .-.ı.ı· 
manya d8lılllye oeza.reu ı.arafmd:ın rezelerin muha!a.zuı alt.mdadır. 
nrşredllcn bir tebllğdG deniliyor ıu: Tevkif edilen Yunanlılar 

18/19 KAnunu11U1t geceıt bir Alman Bü.kreş, 21 (A..A.) _ D. N. 
wbayı yab&ncı mWlyett6 bir ııdarn B. bildiriyor: 
tar&tındaıı tabaoca kUZ'fWlu ile öldU· Gener&l Antone&ko, Alman, 
rülmtlftür. K&Ul kaçmağa tefebbUe bınba.fun Döringe yapılan sui. 
e~ de yakalAnınrotrr. Alman ıu· ı kastı ha.her alır almaz kaWin 
bıı.yı aldı#ı yarııla.nn tMlr1 Ue derha: iııticvabı biter bitmez' divanr
ölmU~t.Ur. Huırumet &'&yet fiddeUl t~ harpte muhakeme edilmesini 
birler almijtır. .suıkutın ııebet>le:i 1 ve derh. al idam olunmasını em.
tahkik tdilmek™lır. . reylediğmi Alman elçisine bil. 

BUkrtJ§, fU ( A . ..t.) (Stefaıu): dirmişt.ir. 

Ga~teıer Alınan ordusu bin· Bundan başka. ilk tahkikat 
başllarmd~n Döringin katli ha.. neticee.tnde 81.likaai failinin Tilrk 
cm.esi hakkında.ki resmi tebliği pese.portu ile RomanyJ.ya gir
tcde metni çıkan b!r kararna- r:ııif bir Yunanlı Wlkki edilıne 
neşretmektedirler. Refıml gaze • si icap ettiğinden general An
m.eye göre, Roma:nyada bulu- tonesko Yunan kolonisinden 10 
nan Alman kıtalanna. mensup mühim şahaiyeti de t.evkif et. 
bir Alman askeri kut.en öldü - tirmiştir. 
rUldüğü takdirde katili hakkın. Romen payWıtında. suikast 
~ idam ceza.sı tatbik ediltt.ek- kuvvetli heyecan uya~ 
tir. tır. BWcreıe halla ve bilbasea, 

Gazeteler diğer cihetta:ı dün Jejyonerler. bir Alman subayı· 
gece Lejyonerler tarafından ya- na kal"fl ~·~ilan bu aui:kastten 
pıla.n nü.ma.Yiflere dair tafsilat nefretlerini blldinnektedirler. 
neşret:mekte ve bu nüma.yifle. Suikastın enteltfotns ~sin 
rin nizam ve diaiplfn dairesin - adamları ta.ralmdA11 yaprldlfı 
de cereyan ettiğini Y.aıma.kta · aanıfm~. 

~ .. t..w_ ...... .... .r:r-., 
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ICOtA YIJIU~ 
A M ER i K A o Alil) 

Yazan: ıc::,kender F. Sertelli 
52-

ı Liman işlef mes:nde 
su sahtekarlığı 
Maznunlar yakında 
ıorguya çekilecek 

.Milddeiumumililc, bir müddet 
evvel Ilınan işletmeelnde uzun za
mandır yapıldığı iddia olunan su 
ıa htek!rlığı t&hkikatmı biUrmiş 
evrakı sorgu hAkJ.mU.ğf.ne Jade et· 
miştir. 

916 i fısa11ın barırıdığı 
şef katli müe sesemiz: 
Darülaceze 

~u ''Caat --
~:r~ ara • Yusuf" güreşi de tumda oturmuşlardı. 
ı be-lkt~ çıksa, Valker Yusuf· Valker, Yuaufa: 
r~ı ~ l!letcul bile olınıya.- - Madem ki bu gece "Holi· 

Ô\1e vudsirk,. e gitmi:veceksiniz. O 
~e ikt Ya. Onunla mukavelesi halde motelde vakit geçiriniz. 
lieğil ll'~~ı vupnıa.Jctan ibaret Benim orada randevum var. 

? Ql!Ydi? umaral bu 
l'a, ~ Cakta ...ı:--6.1,_.. __ -.. Sirkin yenin armı ge-

Tahkikat netfceainde, 938 ıenesi 
zarfmda limana gelen Uç bandıralı 
Alman gemia'ne verilen sularm ek 
slk gösterildifi ve sahte fatura ve
rildiği a.nlafılara.k Liman !ı,letmesJ 
tah:ı.kkuk memuru İzzet, su tevzi 
memuru Bekir ile ıuJan gemJlere 
taşıyan Jayter tabir olunan 17 nu
maralı su 118hrmç gemJııl kaptanı 
Faik ile 18 numara.ıısmm kaptanı 
Halit ha.kkmda sahtekA.rbk suçun
dan takil>ata başlan•lmrştır. 

Yeni kurulacak pavıyon tans sen gazetecıler için 
.(IUlut f';<U.Q}l.UUC.U -- oe gömıeğe med>unmı. 

ba'}ltg bi un karşıaına çıkacak - Yamı a.klUl1 hep birlikte 
t~hlike ı::hlivan yoktu ki, bir göreek obnaz mı! 

değil, şehrin düşkün münevvsrlerı ıçin olacak 
~. ~tiı ?ıl wur edilebilein. - Hayır. Gece uykum ~· 
q~ 8\ıra. elson. Valkerin birden. l.steraenis, yarın akpm hep 
~ ~· a;ıtığmı gördü.. Bu- birlikte yine gideriz. Benim ha· 

Yazan: Yekta Ragıp Onen 

Sordu. illi &nla.mak istedi. yatım sirklerde geçti. Her a.k • 

hi~ ~k h~u7.a gitmedi mi, ~!!_~ ~:unLokantada 
- a al~e-ı ? onlardan başka. kimse kalma -

rr:~. ili.kıs. Çok nefl8 pişiri1- m.ıştı. Zira., iıkide gelen yolcu 
- O h motörUııe yeti§emi)'elller saat 

~k olUşu al~e havanın biraz sı- beşte gelecek motöre kadar kal-
. ..._ il sııi sı~ olmalı. mağa mecburdu. Hallbuki, Val • 

ln>Jilc hi~ Buınuı havada. se. ker hususi bir motör tütmuş· 
-. De . ~1oruın. tu. Motör kulenJn rıhtımında 

t'il>~('>kt nızeıe-n otuz beş metre bekliyordu. 
!na>'l?tız~ Dtl.l'uuğumuzu unut- TereU:man, Valkerin teklifin· 

..._ F' k den pek memnundu; Va:lker ol· 
\ e ıtr lll<1anm... madlğı zaman, tercUman. Yu· 

•:~.·:ı !'1.a.na. b bır' gül" iiAle gen.. ki · · y-u ~ ··~ sufla daha iyi va. t geçırıyor 
M;s· ~zune lıaktı. ve ilci tarafm !()zlerini biriıbiri-

~<-\'du. · elson deftenni cebine ne tercüme ebnek zahmetinden 
t,· ..... Peıır kurtuluyordu. 

il'<•:: dalı ıva.ıun.ız, sofranızda. Asansörle kulenin rıhtımına 
takat a. kr..ıma.mı arzu ediyor. in.inceye kadar Yusuf un a.ğ%t a.
\ıadisı~;ecı kit ı:.e:rn, bütün bu ha- çrlmadı. Valker: 
h~.slrıda .~tt>m.in akşam nüs- - Otelin asansörUnde güzel 
'iz, bu ın~i"ar edemiyecek. Ve gUzea konuşuyordunuz.. Burada 
l"erıın141 tıetıceden, şllphesiz ki neden sesiniz çıkmryor? 
111.ıı iciıı1 ~alrrııyacaksınız. Bu~ Diye eordu. YuS'llf da.lgm, 
"lı111. S ' sıZdcn müsaade l.Eltiyo- .:r~ı ....... tıaJondı: 
r b nat ta 'k· ~ ...... '"aca!t 

1 
ın ı ıde buraya uğ· - Bu a.aa.nsör pek entipüften 

~"L'Senı i~ :1ll Yolcu motörüne bi- ya'Ptlm.ış gibi geliyor bana. Ka· 
~ ~ hıat~ bl!çukta. rı:htıma, üç. yışı kopacak sanıyorum. 
k }(~ ~ , aa}a varmış olurum. - Merak etmeyin .. Amerika 
\1 etil'le :son ?u dürüst hare. hl&r çüırük iş yapmazlar. Nev
d~ kendisi ~erı ma-hcup etmi~. yorkta, hiç bir asansörün kop
~? olnıad ~ın yılışkan 'bir ka- tuğu ~ bu yü.1;den birinin bur-

1.ni ıgını bir daha göster- vu kanadığı işitilmemiştir. 
\"dik 

\>ap hu~r ~ıiı 'enbi~ verec~lc Cf. - Olur ya. Aksilik bize tesa-
Y ..... s:nudı : düf eder. Hele bir kere ayağı· 
tısUftu SOfranın bir sahibi de mız kara.ya değsin ... O ıama.n 
Üe-4 · r. kooU§UJ"UZ. 
..... ı\}'folson: \:.erjl'a_"ı ._ev saJliıbinden biri izin Rthtmıa indiler.. Yusuf ge· 

tıra ·-. ote.k· • • n.iŞ bir netes aldı: 
z etı:ı 1 de umarım ki ı· _ Va.lbi.hi, ,ediğim b&lıkla~ Dit, 1ez. 

tıı . .rerek birer birer camlanıp ağzımdan 
Usaad~ .' Yuısuftan tekrar ~rkacaktı. Canım boğamna ge· 
.Zaten'" batedi. liyordu. Çrkma.sı iY! ama, inme

bl:.nıaııa ti "s.nada. Valker ter- si çok heyecana veriyor insanı. 
c ~r Y~t; . cıs.onun gazeteye ha.-

Maznunlar yakmda sorgu hlkim· 
liğince sorguya çekilerek mahke
ıneye verileceklerdir. 

Babamı arayorum 
Bundan on iki sene kadar evvel 

kayıbettiğim babam Ahmet Ham. 
diyi arayorum. Kendisini kaybet
tiğim zaman pek küçük yac:.ta i
dim. Küçükpazarda Gümrük• cad. 
desinde Hançerli mahallesinde 90 
numarada ikamet ediyorduk. 

Benim adım Sedat, annemin adı 
Hayriye, baba annemin adı Asiye 
ve dedemin adı da Habibullahtır. 
Bu saydığım isimlerle babamın be
ni hatırlayacağını ve tanıyacağını 
umuyorum. 

Babam da heni arayor ve özle. 
yorsa aşa~ıdaki adresime gelmesi. 
ni yalvarıyorum. 

İstanbul, Vefa Kovacılar cadde
si No. 56 Sedat. 

Sinema ve Tiyatrolar 

illi!!!~~ 
$ehir Tiyatrosu 
Tepebafı Dram kıemıbda 

Aktam 20.SO daı 

Aptal 
Yasan: Dostoyetskl 

*** tstlklll caddesi Kômedl k18mntda: 
Gtıncllb. H de Çor.ok Oyunu, 

Ak,am 20.80 da: . 

Kiralık Odalar 

Beyoğlu Halk SinemCUJı 
Matine gttndtıs uat 11 de Alq.lm 

8 de: Tttrkı:ıe iki Bt\ytlk ftlm blnleoı 
1 - OENNET l'ERIBl 

2 - HACI MURAT 

Bir gazeten.in yanll'§ olarak yaı
dığ: bir haber Uzerine "DarUJa.ce
ze,, ismi ıııon gilnlerde gazete ıU· 
tunlarında sık silk görülmeğe baş
landı ve halt da ''erbabı kalem 
için pavyon,, meselesi mUnakaşa 
ediliYQr. 

tç·nde yüzlerce acezenin ve c;o· 
euğuu barındığı bu müesseseyi bu 
vesile ile bir kere daha ziyaret et
tim ve müessesenin değerli mtidU· 
rü doktor Bek!r ZUirle dtlşllniilen 
pavyon meselesi etrafında görüş.. 

tilin. 
Darillacezeyi altı sene evvel 

gezmiştim. Bu seferki gezişimde 
müe.sscsenin eski vaziyeti ile bu· 
günkünü mukayese etmek imkA .. 
nmı buldum. 

Doktor Bekir Z&.firin rehberliği 
ile pavyonları ayn ayn dolaş:yo
rum. Kadınlara ve çocuklara mah· 
sus pavyonla.nn harap btr hale 
gelmiş merdivenleri kaldınlmış, 
yerine kagir merdivenler yapılmış. 
Erkeklere mahsus kmmm merdi .. 
ven inşaatı da devam ediyor. Ye· 
nicami helıilarmı and1ran abdest· 
haneler de modern bir hale konu· 
yor. 

BiltUn pavyonlarda, hastaneler
de görmediğim temizlik insanın 
gözUne c:arpryor. Her taraf gıcır, 
gıcır... Bembeyaz g6mleklf kadm 
ve erkek hlzmetçfler, sUt nineler 
gelip gidiyor. Yaşh kadmlann ko
ğuşlarına girmek Uzere kapıya 
yaklaşryonım. Fakat tahtalar o 
kadar temiz ki... Bir tUt-tu aya~
mı içeriye atamıyorum. Bellen bil· 
kUlmüş, saçları ağıı.rmış, gOzlerl 
görmiyen kadınların karyotalann • 
daki yastıklar, yorgan ve 6rtUleri 
hep beyaı ... 

Klmisinln bir hatıra oldttfünu 
zannettlğhn lşlemell yastıkları baş 
larm.rn ucunda ... YatskJar o ka
dar muntazam ki kendileri bile o
turmaya Jr.yamamrşJar... Yerlere 
koyduktan minderler O.zerine iki· 

şer Uçer oturmuşlar ... Konuşuyor
lar .•. Kimi namaz kılıyor, kimi 
Kur'an okuyor.. kimi pencere ö
nllnde nazar değmesin için mavi 
boncukla siLslediğl çiçeklerine su 
veriyor.. Yaşlı kadınlarm çeneleri 
dt1şU.k derler .•• İnsan buradaki lh· 
tiyar kadınlan bu kadar eakln gö
rünce bu telA.kkiye lnanamıyaeağI
nı anlıyor. Hensi kendisini mües
sesen:n temizliğine. fntlzaınına uy
durmuş, ömilr tilketiyorlar... Bu 
hal erkekler tarafında da avnen 
böyle... Onlara uzun suren" ha
yatlarnm bu AkrbE.>tine miiteve.k • 
kll bekliyorlar ... Neyi bekliyecek -
ler? .. 

Sokakta dilenmekt~n. sefaletten 
kurtttlme.k bunlar ic:ln hakiki bir 
bahtiyarlık... t~lerinde eski mual• 
lim, memur, sanatkA.rhr da var ... 
B'r tanesi daha bir müddet evvel 
çıkmrş .. M~hur avukat Abdurr:ı.h· 
man AdfJ... Bir zamanlar Roml!n 
kralrna mu'!Jfld dersi vermt" oJan 
ve kısa bir müddet evvel tzmirden 
gelmiş olan 110 yaşında Macar 
Tevfik •.• ~du~ll~ tırrne.k mecburiyetinde r De.wımt uar > 

t l"-Sııfa \"anlatmış, tercüman da J---=-----:::=:=:=::;=::;;:::;======:;--::=:=-=:--------------------------
l ı.:u~~t;::t~~-:n:~emiş· rf)' (Hik41'1 filit~] Pansiyon odaları 
l'rdeıı. usandım bu uazete· - -
biy~·· ı!'· ı:. Allah kimseyi pansiyon oda. parayı sizden istemiyeceğim; dillrdL Hele halı tüecan da ge· çıkar? .. Grişanrn ocl~ma da a-
'l'erc~Ylenımeğe ~ladı. lanna dilştirmesin!.. cünkü, siz henüz hayata atılan lince, artık pansiyonda herke! rada sırada bir iş adamı ~ir. 

ğ·) Şil'lJ.d~n: Bundan bir kaç sene evvel, bir gençsiniz; ve pek çok para bedavadan yiyip içer; ve eğle- Eleninin odsı da keza bir iki 
Y t , ~!'t.ze~i gazetecilerden de • yeryüzünde a.kraıba. ve taa.ıın- ka;za.nameıdığınız muhakkak. nirdi. saat için başka bir adama veri-

Ot-(!u11 d ~.emen şikayet edi- kat namına hiç bir ltjmBem kal- yirmi beş lira veriniz; kalöri- Korsakofski pa:nsiyonuna yer lir. DUıcıününüz bir kere .. 
biyere~611 mi? maiilllŞtı. Kos kocaman apart.r- fer, banyo, daimi sıcak su ve !eşeli altı ay olm.UŞtu. Bir ak- - Madam, dedim; ya ben o-

ı· 'Y~llf gü}dU. - manda. yalnn ~ıma. otwına· mükemmel bir konfor. Yirmi şam. odama girince, yatağın l· dama bir İngiliz kilidi taksay-
ıfte 'buı' Neısona. şöyle bir tek· ma imktn yoktu. Muhterem ve 'beş lira çok para değildir. çinde gayet zarif ve kokulu bir dun .. Ne yapardınız? .. 
- n llndu: entellektUel bir baba dostu beni Madam Korsakofskinin tekli· ka-dm mendili buldum; ve an- Kadın, garderobun dayalı ol-

ttı~ı; U a1cı:ı • • h ı k "- ı t · k od · · be d y ır ..,e dav .,a1!1 sızı otelde ye - karşı.sına alarak: fini der a a;uu e tım; ve va· ca o zaman, anm yınnı ş ugu duvarı göstererek: 
111 ... -:? et edıyorum. Gelir mi- _ Oğlum, dedi, bu koca a- !izlerimi de teslim ederek asu- lira kadar az bir para ile kira- - Burasını duvar mı zanne-

lıı::- liay h partmıanda kaldıkça, her gün de bir adamın haliyle ellerimi, laınmasının sebebini anladım. diyorsunuz?. 
tı "t. ıı .. , ay.. Gazetem çık- daha fazla asabın bozulacak ve kollan.mı sallaya sallaya apar- Demek, bu odanın sa.Mbi val- Diye sordu. Vaktiyle Grişa-
1.Uıı~ ~· .. : -a serbestim .. 1\Iem beyhude yere kendini . ~k- tımandan çıkıp gittim. ruz ben değildim. Zuhurat· ne- nın odasivle bu oda büyük bir 

i1;·--... 
0 

h gel"'bilirim. sin. Madam Korsakofskının yan Bir hafta sonra, pansiyona vinden diğer madamlar da var- salondu. Kocam burasını kontr-
dil v ... ı-j. alde ben şimdi size siyonur.da bir oda kirala; daha gittiğim zaman, Mösyö ve Ma· dı. p

1
8.kla kanattı; ve çok büyük 

b~ el ·nn ~ 0ııım. Eğer sözünüz_ rahat edersin... da.m Korsakofski. beni büyük Madam Korsa:kofs~üye koku- bir ustalıkla duvarın ren "ine 
ı~}d!Lhaa~ . .V; ?.eni atlatırsanız, Uç dört gün sonra, satılması bir iltifatla karşıladıktan son· lu mendili göstermedim. Fakat, uydurdu. Burası mükemmefbir 

rrıı \ \ 
~ 

Evvelce yaptı~ ziyarette 
pavyona pis kokoulardan gireme 
mlştim. Bekir Zatir beni bu pa. 
yona doğru götürüyordu. 

- Orayı görmesek de olur 
dim. • 

- Gelin gellıı dedl. F.aki lro 
ka.lmıtdı ... Hepsinin altında 
bulunan yatalak insanlarn koğ'O 
şu da temizlik bakımından diğ 
lerinden farksndı. 

İçlerinde k;nırdana.mryacak v 
yette olan bu insanlann tabll b 
cetlerlnl tutamamam karı,mın 
fena kokuların heı- an tem 
ı_emek suretile öniJ almabllmif. 
guc:a burun ttkamııı.dan girebllm 
imk:l.nı temin edilml!'!tir. 

Bu münasebetle doktor Br. 
Zll.firle şu pavvon meeeleeini • 
nur,uyoruz. Doktor fikrinin yan 
anıa,,rlmMtn<hn mUtf.'cssir. 

'
1
- Ben divor. Mfü1hnsrı-an 

zetedlı>r icin l>ir pavvon dii~Un 
milş dc'!'i!im. Burada rnür~~e..cırı 
civarında ı;rrntcı arazimiz var 
rada 20-30 bin liraya bir veya 
katlı bir pavvon düsündüm. Sa 
valimiz de bunu tasvip etti. K 
dileri hatta daha büvük bir p11 
von olmasmı tensiu buvurdu. B 
rasr kUçük odalardan mUrekkep 
lncak. her oda bir miye tahsis 
d'lecek. Bıı pavvon mUnevvet d" 
kiinler icln olahileceıö gibi tek 
dives.lni bize verm('k surNile ıc 
<llsinl baktırmak istiyen1ere de 
sis oh•nab' lecektir. 

DilşkUn mUnrvverlert şimdi 
kabul etmeı·teyiz tabii ... Bunl 
avukııt, gnzPteci, doktor, h · 
muallim oh.bilir. Yoksa yalnız 
zeteclleri alrp da di~erlerinJ 
mqk keyfiyeti mevzuu bahis de 
ğ11rUr.,. 
Bn~n darülacezenin mevou 

916 dır. Bıınun 289 u kadın. 41 
erkek. 173 ü cocuktur. Bir kaç 
ne evvPl b•ı Yf'kfın 700 i.mi.cı •.. K• 
be~ senelik bir ömre malik 0 
dıırülaceıeye fŞimdiye kadar 471 
kişi Jrirmiş, bunun 27284 U çr 
18987 si ölmüştür. 1:: "c cı,.tı. ., uzunu~ bakmam .. ! icap etmiyen bazı_ mobilyal~rr ra odamı gösterdiler: her gün yatağa ve sair yerlere kapıdrr. Korsak of ski büyük bir 

ile~ "lic,·d0nıuz!armdan birden. baıba: dostunun evıne naklettik· - Burada rahat edeceğinize koyduğum nişanlardan yaıban- saınatkA.rdır. Va.ktiyle Rusya<la 
k. İ'llıe d 1 tına yayıla~. bir tir- ten sonra, ilki valizle Aya.zpaşa· eminiz. Kom1}unuz, Grişadır; ge- cıların ziyaretlerini farketmek:- marangoz faıbrika.sı vardı. Bir Bu rakamlar gösteriyor k1 
"'tŞEJtlı v llYdu. Cknç kız, bu ya- da, Ko.rsakof!lki pansiyonunun ce yarısı, sarhoş gelir; fakat, te gecikmiyordum. arahk da kereste tüccarlığı yap ~ll.ricez1e. şehrin dilşkUnlerl, kimse 
k.~nrn1 e kuVVetli Türk pehli· kapısını çaldmı. biraz bağrrrp çağirdrktan son - Denize düşen yılana sarılır. mıı;tı. e ~n çok lilzuntlu bir müesses 
d~ - ~· heır haliyle belliydi Kapıyı a:çan kadına M<Ssyö ra hOO'lamağa ha.şiar; ve öğle- derler; doğrudur. Ben de çar Hakik:ıten gardrobun arka- dlr. Hele bu müessesenin mUn 
Uz n bir {Y~rdu. Onun yanın· Korsakofskiyi görnıeği arzu et den evvel uyanmaz. Karşıki o- naça:r başka bir yer bl.filuncaya smda gayet 'mükemmel bir ka· ı verler dllşünülerek smifland 
ak1~akı~a bile ayrılmak, tiği.nti ve bir_ oda ki:.alalll;ak ni · dada matmazel E1eni oturur. kadar bu }>1lnsiyond.a oturmak pı vardı. 81 

yolunda her teşebblliı takdi 
.... Vaııcer k lstenıiyordu. yetinde olduguınu soyledim. Piyano dersi verir. Velhasıl, mecburyetinde idim. Kadm tekrar söze baş1ad . k~rşrJanacak bir harekettir, 
gtl'le de • Yusufu &~am yeme- Kadın. beni salona götüre· pansiyonumuz hem konforlu, Nihayet, bir pansiyon bulun. - Si~ gibi titiz bir d ı. ınilnevver insan düşeblllr, eUnd 
~f - ty1batlaınak için: rek: hem de gayet samimidir. Valiz ea: pansiyonda oturmamalı ~- 3:~· tutacak ailesi, eşi dostu olın 
11'ltiıı.e aı;ıa, bu gece Holivud ot lerinizi getirelim. - Madam Korsrurofski, de- burada bir kaç ayd be ~zı e ne yapacaktır. Darülacezede k 
Y~ gıde y. - urunuz.. k f k d" ben . d k k d . an n ar- di yaşayı~ına uvgun başını &Oka 

ek ~ cegız... Lokantada Dedi. Mösyö Korsa o s i ev - Odada yalnız ka1mea, şöyle ım; pansıyon an çı ıyo- a aşlrk ettık; _ve . daima böyle cak bil' oda bul~rsa elbette ki b 
~t·sur ~· retişemeyiz. de değil. Pansiyon işleriyle Ma;- bir düşündüm; ve ellerimi oğuş- rum. kalmaıl~ :&:nı dınlerseniz iki raya hiç bir izzetinefis mücadel 

})." - Su arım çattı: dam alAkada.r olur. Müsaade turarak: Kadın gülerek: odalı kuçük bır apartıman tu- yapmadan gidecek, mukaddera 
ız, g ..... gece müsaade ederse- buyurunuz·, ça.rn-&ymn. •1• d eli . - Odanızdan memnun değil tunuz. boyun e<r""ekt· 

b.._ "'"':ne v · ., - Bu ne a a şey, e ·m, yır · · · ? N "d o"" ır :·<l.lltını b e yıyip içme pro· Beş on dalkika sonra, kırk mi beş liraya da bundan daha mısınız... için gı iyorsunuz. ?. Şimdi, iki buc;uk oda1ı bir f!V Bu teşcbblisil. ta.kdirJe karf;la 
~ S'h-.k ~ 1apacağım. ''Holi- kırk beş yaşlıarında . g8:yet ~ık e:la bir oda bulunmaz.!. Diye sordu. ka~da ~urma:ktayım. Daire.m- m:ık bir insanlık borcudur Mut 
()al\\ o~1 .Nevyorkta her ak· giyinmiş bir kadm ıçenye gı1:" Evet, 'büyük bir oda. .. Yerde- Güz.el kokulu zarif kadın men dekı m~'ılya:lar pek lüks değil- akip yaz Jarnnda görmediği.ruz y 
~aya Ya arllla devam ediyor. di · ve kendisini takdim etti. ki muşambalar pırıl pırıl par- dilini göstererek: se de bıle her dakika bana aile nız ismini işittiğiniz bu mül!58ea 
~·Seri'. ~n gece de gidebili· &n de pansiyonu tavsiye eden lıyor; ve oraya buraya halıcrk- - Bunun için .Pdiyonım, d~ nı ~a.şatryor. E;;er ölü taşıvan ni~ diğer kısımlarından ba.hsed 
~t c:uı· aJcşam Mis Nelsonu zatın i.amini söyledim. Kadın, dim; yatağımdan çıktı.. ocaP'rnın wıutulmaz hatırala- ce....ı"' .. \r 

1 
"'\4lYoruırn la.r serpilmiş; mükellef ve mo- K d -ııt. eık " • • 0-~ 

a ker k~ bi çok memnun oldu, ve: dern bir karyola; kübik garde- b 
1 

a mdı, ev-.:c.ı.a. verec cevap otomobillerin gare.jt mahallem- ------------1 
"et Ya ben, ~ r gülüşle: _ o halde, dedi; si7.e . . . . u ama · Bıraz durakladıktan de olmasaydı .. da} iyi olurdu. 

etnıi ... ! dedi, beni da- sefaretinin üçüneU kA.tibinin o- rop ' yazı masası vcsaıre... sonra konuşmağa başladı: Kom.sular da hep ivt inoanJar... Altın Fiyatı 
Q - ./\. Yor muaun? turduğı.ı odayı vereceğiz. Yal· Bu eşyaların içinde eski ve - ])okuz odası olan bu mU- üst lmtta oturan gene;, 1942 se- . 
ı-~~lh~ı~~·,· sen bizim daimi ruz, bu zat, anea:k iki gün sonra demode denilebilecek hiç bir şe- kellef apart,nanın aylrk kirası nesinde vereceği keman konse- .. Altın _fı):atıa~nda _yükseklik 
r' \"ar · Patronu davete seneHk mezuniyetini kullanmak yin mevcut olmadığım söylemek yüz kırk beş liradır. Kapıcı da rine hazrrlanma:k için günde al- goc;terrmş~ır. Dun, bır altının fi 
~··· nu? Otel senin em- üzere memleketine gideceği i- icap eder. Az kaldı. unutuyor - e.yda on beş lira alıyor. Elek- tJ sa&t keman Çalmak mecburi· tı 23,60 lıraya kadar çıkmıştır. 

r....;:'.~ ~e1ft__ çin odayı size gelecek hafta tes· duın; karyola da iki kişilikti. trik, hava.ga:ıı, ve sair masraf· yetindeyml-ş. Onu mazur göı- 1 - o---
k~&ı ~Yolcu motörünün tim edebiliri·m. Korsakofski pansiyonunda la.r da ayrı •.. Sonra, çok para mek llztmdır; ~. ben de, Gülhane M·· I 
el~ı·: Dostl ce, derhal ayağa Beş altı gUnlük yatacak ye- hakikaten, hayat gayet neşeli veren halı tüccarı ~ki~ ay otu- ~da sırada radyo ~rp Eleni 

1 

usamere 
t~"'4tQI ilik arının ayn ayn rlm c:duğunu .&öy1edi!Jcten son· gf' ~·-·"rnn. rur gider. İngilizler bu ay ~ıkı· ile dans ediyorum. Olllhane Tatbikat Mp. ve 

· arak asansöre koş- ra odamın fiyatını sordum. Ma- Ekseri akşaıµı\ar, Grişa, arka yorlar. Siz i'$inizle uğraştığınız Evet, allaılı kimseyi pansiyon uestntn mutat mUsamerelerin.ln 
• • ,_ dam !Koreaıkof!!lki, bir hayli dü- ~~,a~aıı davet eder~:S Eleni- bir saatte, gayet temiz ve ki- odalarına dü<>:iiıır..eı:tln!.. ı ctst 2311/941 Per~mbe gtJ.nU 

...a..._.......ıı;.-.& _ __ ....::_:...._ ____ ......ı.......töı....ı.&Jın..+.--...:ııı=~ma,n._ııreı:fil.: _ _nm..J2l1ı~QQ.iU~Ji!..5Y~..!ll!ı:lJı:....~rubiw· ::_rıalbancmın bir Jças aaat~ _____ y AZAN: 17,30 da GUlhane konferans 



U,ümeden müteve!lid ıstırablara kartı 

En seri tesir, En kat'i netice 

Grip, Nezle V*' 
soğuk algınlık

larında bilhassa 

müessirdir • 

Ba§ ve dit 

ağrılarını 

sür'atle 

dindirir. 

_ ......... imi ................... .. 

Ttlrklye Cambarlyetl 

ZiRAA T BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 
Para blrlkttrenlere 28.800 Ura lkramlyo veriyor. 

,lllfaat Banıu.sında kumbarau ve ihbarsız tasarrut lıesaplarmcıa en az 
ıs<> Ur&Sl bUluoanlara senede ' defa çekilecek kur'a Ue q:ığıdakJ 

pla.nıı göre lkrıımtye dnğıWacaltt:ır. 

4 aded 1,000 llr.lhk 4,000 llra 

1 
& n 600 n 2,000 ,. 
4 .. 250 .. l ,()()() .. 

40 .. 100 .. 4,000 .. 

100 aded GO liralık 5,000 Ura 
120 • 40 .. 4,800 .. 
ı 60 ,. 20 ,. S,%00 ., 

Kınklığı giderir 

bel ve adale 

airılarını keser 

Romatizmalara DiKKAT: Hesaplarmd:ıkl paraıa.r bir seno içinde ıso liradan tl§ağ. 
dllşmiycnlere lkramlyo çıktığı takd!rdo % 20 !azla.siyle verllectktlr. 

ehemmiyetle tav- Kur'alar senede 4 defa: ı EylQl. 1 BirtnclkA.ııun, 1 Mart ve 1 Haziran 

siye edilmektedir -·ta· rf· hJ· e· rln· d·e .\:C· k·tl·ec·c·kU· r··-----.. --------· 

Lilznmuııda günde 8 nı'f f"ol nlmır. TıdditJorinden sakınma ve her yer· 
ele pullu kutulan urarla isteyiniz. 

.............. ım ............ .. 

. ~ ,. .. 
Devlet Demiryolfarf've Limanlara 
işletme .Urt:lUrTJ_i~~~esi ilanlara 

Muhammen bcdelieri vo 1simler1 aşağıda yazılı iki t.et.lat 3/3/1941 Pa· 
zartesl gUnU aaat r.5 ten itibaren ayn ayn ve kapalı ı:arf uauıu ile Ankara.da 
idare blnaamda satın almaeaktır. 

Bu işe r:lrmek 13Uyenler1n her tesisat hlz.a.ıımda yazılı muvakkat temi· 
naUıın Ue ınun tayin ettiği vuikalan ve tekll!lerinl aynı &11n ıaat H de 
kadar koı. •. _, on relsllıtfne vermeleri l!..zımdır. 

Şartnameler paraaıı; olarak Ankarada mabıeme dll.!re.sinden, Hsydarpa· 
onda teaellUm ve sevk ne!ll,lindeu dalltııacakt.ır. 

lUalzemenln fmıl 
ı - Şarj ve munyene te:ıiııatı 
2 - YUkııek Frekans tesisatı 

!fubarmnen 
bedeli 

U ra K. 
ıor~ 

3525 

H anklaat 
ttlmlnatı 

Lira K. 
806 25 
26' 38 

(~) 

Deniz Levazım Satınalma K~misyonu i lAııları 1 

ı - TaahhildUnU ifa edemiyen bir müteahhit nam ve besa.bma 
18000 kilo zeytin tanesi, 23/ 2. kinun/941 PCI"lembe gUnU saat 14 de 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - !etekliler teklif edecekleri fiyatın % 15 nisbctindeki temi
nat makbuz veya banka mektuplarile birlikte belli gUn ve saatte Ka· 
ımnpaşada. bulunan komisyona mtiracaatlan. ( 411) 

:,:. il- ~ 

t adet kasa t.ıımiri 
1. ,. konsol ta.miri 
3 ,. hamrlr damacana 50 §Cr kiloluk 
3 .. hasırlı damacana. 25 ner kiloluk 

42 ., hoşaf ta.ı;r 

2 ., kepçe 
2 ,. şnrpası 

ı .. Kapasltemetrc 
l •• komple voltmetre \"0 ampermetre. 
5 ta.knn sekizinci ciWlan halita 
7 adet manyııtolu telefon 
Yukıında ciM ve miktıı.rlnn yazılı on bir kalem eşya ve malze

menin her bir kalemi ayn ayn 24/2. kanun/941 cuma gUnü saat 14 
den itibaren pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

lsteklilerl.n Kasımpş§ada bulunan komisyona müracaatlan. (398) 

Hemşire ve haatabakıcı alınac · 
lzntlt askeri hastanesi için bir birinci smıf hem§İl"e ile dört ikin· 

ci 81Ilıf hemşire ve sekiz hn.sta bakıcı alınacaktır. Evsaf ve oeraitl 
haiz bulunmak şartilr> istekli olanların tahsil vesikaln.n ve tercilmci 
hallerini bildirir C\-rnkile birlikte İz.mit hastanesi ba§hekimliğine mü
racaat etmcl<'ri. (1797) ( 432) ,-
• Maarif Vekilliğinin 

Lise birinci, ikinci sını 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 11 - . 

Merkez Hôl Müdürlüğünden: 
Halde 33 No. ıu yazıhanenin müsteciri iken 24. KA.nımuevvel.· 94ô 

tarihinde ve.fat eden Haydar Dupduru da a1acağr bulunan mUataUUle. 
rin bir ny znrfındn müracaat etmeleri itan olunur. ( 412) 

istanbul Defterdarhğından : 
Maameie vergisinden maal bll•m•m 

lllçlk ıan•at •flesıeıeıerının 
aazarı dlkllatlae 

l - 3543 sayılı mu:unele vergisi kanununun 12 inci maddesi mucibint'e 
mczkılr maddenin a ve b tıknı.lan haricinde kalıp ta, doğrudan doğruya v.?yu 
bllvamta yalnız bir mU§terl hesabına imal!t ynpmayan ve istihdam ctt!S! 
ırçI sayısı nıUe58CSC sahibi de (bizzat çıılışsın, çalışmasın) dahil olmak UzPre 
00§1 tecavüz etmlycn ve muhruTlk kuvvet kullnnanlıı.rda muharrik kuvulı 
de lki beygiri geı;moycn kUçük san'at mUc.sscsclerl muamele vergi.sinden 
muaftır. {İşçi tabirinde usta, kalta, çırak, ren memw-u, kimyager, k!Up, s~· 
tıcı velha.sıl müessesenin l§tlgal nrevzuu olnn l§dc :fikren veya bedenen çLı
fan bilQmuın mlli!tahdemler dahildir) Tuğlıı ve kiremit lma.lAtı haricinde~ 
toprak sanayllne men.sup mUcsscırelerln muafiyetten iaU!ade etmeleri mu· 
tıarrik kuvvet kullanamamaları va iııçı mlktarmm mllcssc.ııe .sahibi ile blr· 
ilkte ~1 geçmemeal Ue me§ruttur. 

2 - KUçUk aan'at mUcııııesclerfnln yukardakl §D.rUnr dairesinde vernı 
tnualiyeünden l.!Ufad& edebilmeleri lClı\ mufl..ı:ı1ele ·crgiııi kanununun muvak· 
kat UçüncU madck?sl muclblııcc bu llw t.aklp eden günden iUbarcn blr ay 
zarfmd& Varidat Dairesine mUracaaua muafiyet karnesi almaları Ul.znn:!ır. 

3 - Muafiyet karnesl almak üzere yukardakt mUddet za.r!mdn. mUrac.:.at 
etmiyen mUCMeseler bu karneyi alıncaya kadar muafiyetten isti!ııde e~· 
mezler. Karnesiz çalıştıklan anl&§ılanlarm L~e ba§lama tarihinden kcyfly~· 
tın meydana Çıktığı tarUıc knd:ı.r geçen zamana alt vergileri re'scn takdlr 

tılunarak tarhedlllr. 
4 - Blnaenaleyh, 1stanbulda buluıuı.n bu g!.bi C o.lıı.ycı, demirci, dök'lın· 

cU, bakırcı, ml181ukı;u, mUcelllt, çlnkogro.t, hakkA.k, sa.alç!, kuyumcu, ten~ 
kecl, çlllngir, t.esvıyecl, tornacı, marangoz, doğramacı, kutucu, sandıkçı, pa:-· 
ma.kçı, kürekçi, kat~. kornJ~. oyuncak gibi u:fa.k la.bta i§l yapnnlar, doku· 
macı, çorapçı. kon!ekalyoncu, terzi, çanta ve sanıciye ft.mllierf, kundurncr, 
mUcevberat, radyo elektrik, araba, elbise, lmndura tmlrcUeri ile bunlııra 
mllmaail bilümum imal!thane, at6lye ve tamirhane !§!eten) kUçUk san·o~ 

er babmm qağıda. numunesi gısstcrllmlş olan bir beyanname ve 2 adet ·ı~· 
alka. fotoğrafı ile birlikte bir ay zarfında. OalalAda Balıkpaz:ırında muııme10 
ve LatihlA.k vergileri merkez tahakkuk §efliğlne ve Adalar, Bakırköy, Bcyl:oz 
ve Sarıyer kazalarında MalmUdllr1Uklerlne mUracaaUarı ıuzumu llfı.n olunur. 

bUd'a nümımc!ll 

Muamele ve tetihlAk Vcrgflerl Tahakkuk Şefli.fino 

MUeHCSO sahibinin: 
Soyadı 

Adı 

Adresi 
l§l 

Yar.sa., depo, şube, !llya.l 
,·eya. satış mağaza.ııı ııure!lerl • 

fgl M iktan 

Mot6r adedi 
Mot6r kuYvetl yekClnu 

............ 

. , _~ 

Rakam llo l"a7.ı ile 

...... . 

Muamele vcrglsl kanunu mucibince , ·ergiden mııııflyctino olt kıım~ln 

\'erll.ıne6Jnl dilerim 
16 Kuru§luk pul 
{Tarih ve fmza) 

(H9) 

Eminönü Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Dayehatun malıalleeinde Büyük yeni han ikinci kat eski \'O ye

ni 31 kapı ve 259 ada. ve 27 pafta ve kütüğün 304: sahüesinde Sultan 
Mustafa vakfı namma mukayyet klgir yazıhanenin defntiri müdcv· 
verde hazineye o.lan borcundan dolayı 11 eyllıl 300 tarihli teilı:ere ile 
konulmuş olan bu haciz hakkında kayıt ve dosya ve malumat olma· 
dığı defterdarlığın yazISmdan anlaşılmakla mahiyeti meçhul olan bu 
haciz ve aWmdar olanların tarihi ilii.nmdan itibaren bir ay zarfında 
Sultan Ahmet Tapu ve Kadastro müdürlüğü EminönU sicil muhafızlr· 
ğma müracaa.tlan ilan olunur. (419) 

Sahibi : ASIM US Basıldığı yer: VAKiT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: ~x.ı(i'Ifuı-n"'fifJ*' HM~ 
lll'7C itiM ~ 

l!iiiib.;;; 

Görünmek 
ister misi niw? 

MUHIM BiR KEŞiF 
sayesinde buruşukluk
lara nihayet veriliyor 
BU TECRUBEYJ 

YAPINIZ 
Meşhur bir cilt mütehassısı 

tarafından keşif ve genç hay. 
vanla.ruı cilt ve hüoeyrelerinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin unsurlarına mü.'.]abih olan 
''BİOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan penbe renkteki To
kalon Kremi terkibine l:anştınl· 
mıştır, Bu akşam, yatmaı.dan 
evvel sürünüz. Uyudııihmuz her 
dakika zarfında cildiniz. bu 
kıymetli unsuru mas edip besle. 

' necek ve her sa:bah kalktı~ 
da cildiniz, da.ha saf daha ta.te 
görünecek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yağşız) 
Tokalon Kremi kullanınız. Tet" 
kibindeki beyazlatıcı ve kuvVet" 
lendiricl unsurlar, dahile nüful 
ederek gizli gayri saf maddele
ri ihra.ç ve siyah noktaları izale 
eder. Açık mesame!eri smla§tl· 
rır ve bu suretle cildinizi beyaz· 
latıp yunıtı.:.~tacaktır. Bu basit 
tedbir sayesinde her kadın bit 
kaç sene gençleşebilir ve genÇ 
kızların bile gıpta edeceği şaya: 
ru ha}Tet bir cilt ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

~tanbu1 Levazım amirl i ğinden verilen ı .L harıci askerl kıtaatı Han ları 
Beller kilosuna tahmin ,edilen fla.U 6 kuruş 25 santim olan 3000 ton al'Jl· 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı her gUn Ankarada Lv. Amirliği !!atı 
alma. koıniayonunda yapılacaktır. 800 tönWı.n qıığı olmamak üzere ayn al'' 
taliplere de ihale cdlleb!llr. Arpalar dökUm halinde .Ankara ve civar ist.JU' 
yonlard:ı tesllm alınır. 8000 ton ıcın kaU teminat 21,250 lira, 300 ton ıct ı 
2813 llrıı.dır. Evsaf ve ı:ıartnamcsi 9GO kunı§a komisyondan aımır. Tc.llplerL 
her gün ltonı.!syona mllracanUcri. (li61 - 240) .. .. ~ 

Keşif bedeli 308,368 lira olan müteahhit nanı \'C hesabına ben· 
?.in ~~lan açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 27/ 1/ 041 pazarte
si giinti saat 14 de Ankarada M. M. V. satmnlma komisyonunda ~·s· 
pılacn.ktır. İlk teminat 16,084 Um 72 kuruştur. Şartnamesi 1550 kU· 
nışa komlsyondan alınır. Taliplerin belli \'akitte komisyonda bulun· 
malan. (1739 - 119) 

* * * 30.000 geyim nal tekrar pazarlığa konulmU§tUr. Pıızıırhğı 7/2/ 941 cunıs 
gUnU saat 14 tcdfr. Muhammen bcclell 26850 liradır. KaU teminat 4028 ilrıJ" 
dır. Tallplcrin kanuni vt.'sailt ve tc.minatlarlyle Çorlu askeri satın aıma }.o· 
misyonuna. gelmt"'lerl. (1789) (420 .. . . 

Aşa~ıda yazılı mevadm pazarlıkla eksillmeleri hizalarında yazılı g\l1l 
ve saatlerde Konyada askeri satın alma komisyonundıı yapılacaktır. TallP"' 
lerln belli va.kitte komisyona gelmelcrL Şartnameleri komisyonda ı;örWilr· 
CJ~~t. J\Ilkt.nn '.l'utarr Tcnılnatı .lhnıc g1ln 

Llrn Kr. Lira SaD-ti 
Sade ya~ı. 10 t~n 25/ l / 041 ıo 

25,457 00 1909,35 28 •• ,, l O B ir bina ''O etUv işi 
Un. 300 ten 28 .. ,, 15 

.. 28 •• .. 1~ Bulgur. 
Bulgar. 
Sada ynğL 
Bulgur. 
S:ı.de yağı. 

Nohud .• 

300 
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GO 
90 
70 
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.. ) 
7 .. )---- 20 .. .. l f) 

(1793) (428) 
:ı~ :,.~ :(. 

33 ton ande ya~ pazarlıkla satın nlmncakt.ır. Ihalesi ';/ 2/ 1111 ı;llnU .nıı1 

15 de !zm!tte askeri satın alına. komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 52,soO 
llrıı., ilk teminatı 4000 llradır. latcklllcrin belll vakitte komisyona gelme eri· 

(li95) (430) 
1(. ~ :ç. 

500 ve 500 ton arp:ı ayrı ayrı olarak 27/ 1/ 941 Pazartesi g-ünU saat 14 t!' 
Kırklarcll Pınarhisar nahiyesinin Poyralı lt6yUndl' satın alma komisyonunJ" 
pazarlıkla satm almacaktır. Beher .500 ton lçln teminatı 6375 liradır. Bc!l r 
500 tonun tutan 42.500 llradır. E,·saf ,.c DCralt her gUn komisyonda r,öri1' • 

b!llr. (li!l3J (434) 

) 
Satılık Kö§k 

Erenköy Sanaı:or:,omu bltl~lğlnd8 

-----·------ l3 numaralı 45 c!ilı•Um Fıstıklı ç.ını· 

KAYIPLAR 

935 yılmdıı. Gazi Osman P&§a orta 
okulundan aldığrm ta.ıııllkna.mcml zayi 
ettim. Esldsinln hUkmU yoktur. Ye· 
nls!nl çıka.racnğrm. 

Beşllcta, Yıldız hamam Roknk nu· 
mara S3 Bay ŞükrU oğlu Ali 
Erdr.ğer (84689) 

-ı:- * * 
Davutpıı.şıı. orta okulundan aldığım 

tasdiknamemi zayi ettim. Y enlslni çı· 

ka.rncağımc!nn csklsinln bUkmU yok· 
tur. NA:ı.ım Ozoncr 

:ı: 'J. • "(34!>Si) 
YUco ÜylkU lisesi orta kısmından 

20/11/34 tarih, 53/ 20 :No.lı şahadet· 

namemi zayi ettim. Yenisini alacn· 
ğmıduı eskisinin hUkmU yoktur. 

Liman memuru Kadri Ökten 
(3468~) 

!ık, 4 dönUm "•ğ. 2 dt.lnUm vf§nelll<. 6 
odalı konforlu blr köısk, h:ıvagazl• 
terkos, elektril< ve telefon tcsısatııl1 

ha.vldlr. Meıınha fi2 cönUm. 
MUrncant: Fı;ıtlh Karaman ~· 
dC!ll l'I numıu;ı komisyoncu 0 9• 

• man Noyan. TP.l!'fon: 2il71f .-........ ,_ .... 
Dr. K emôl O:zsan 

idrar yolları hastalık· 
iarı mütehassısı 

ücyoğlıı btikl41 Caddeal No. llfO 
Bursa Pazıuı Ustu Obaayao 

Apartm3J1. Tel.: 41%SS 

.......... lllE ....... 


