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Tobruk'un 
Zaptından 
Sonra 

Yazan: Asını U a 

~ İngiliz kunetlerl ltal· 
..._ Tobnık müstahkem Jima.. 
11 da aJdıJar. Tobnık'an almma
-:ınıı ltalyanlarm. Mısm zaptet
~ bwyalarmm yıkılması değil, 
~dan SOnra Deme \'C Bln~azlde, 
lteı Alrikadafd bütün mtistemlo
ınr:rinde lt.aıyan miida.faasmı teh
IJıı;e düşüren bir anahtarın İngl. 
'cs. ~:: geçmesi demek olduğa 
la~ dlr. Bnnanla beraber 
~ bu müstahkem limanı al-
1111 ~ra Llbyadald ım,·ntle· 
....__ -- ileriye 11evketmekteme 
itil bir miktar ku\'vet bırak&
~e kalan askerlerinl .AJ. 
11, ~ Romanyadaıı cenuba doğ
~ klan yeni taarruz hare
~ e göre yeni stratejik nok
~ götiireıcekleri anla.,-ıhyor. 
41e 1hle bUtün Balkan de\·Jetleri 
~ bu ihtlmall dikkate alarak 
ta.p ınlW müdafaa pli.nlarmm 

"ttlrdlğt tedbirleri alıyor. 
ı~llzıerin \'e Balkanlı dcdet. 
tSıaı !:._~da müdafaa tedbirle· 
ae, -:--uarmdan daha t.abli blr 
lllaa 0'-ıaı. A.lmanlarm gerek Ro· 
-.ıı.::4- bir taraftan yeni yeni 
~ loplamakJa beraber dlpr 
... ize Bulgaristan \'e Macaris· 
~ rlae siyasi tazyikler yap. 
~~"Un etmeleri karşısmda 
~k IDilletler l~ln kayıtsız ,.e 
~ oletaız kalmak affedilmez bir 

11r. 

ta~llıl11a1a beraber A.lmanlarm bu 

' ' lıareketlerl İngUlzler tara
"' ~llnlkte bir cephe acıJma. 
11114. lloe ka111 kendllerl tan
~ ı" lllZQJn görillmti~ bir mtida
lain;1'1tı&ti olablleceil gibi garpta 
~ (!l'tye ka111 yakında bqhya
~ rı Y~f bir taarruzu saklamak 
l.n. lılt """ setir harekeU de ola......, ,. 
41t. c bQ ihtimal daha kun·etll· 

1.lra ~ Alınanyanm Romaayadan 
'trtlı tan yolu Ue yapacağı ta
~taJyanıarm Arn&\'Qtlukta 
lrlr; ~n mağlôblyet ise buna 
"'1.tklaı- e Mussollnlnln tantanall 
lidıyOlı...!a bir ı;ok defa bahsettiği 
C&pt d ea balyan sUngUsüniln 
"'th,,_!lş_llnrnesı lium gelir. Ama
~İç.~ lllailôblyetten kurtul· 
~~iman ordusundan me....,.iu artık ttaJyanm ölmüş 
cl~ek~u kendlalnln kabuJ etml'Jld 
ır.tbettt r. Sonra bUttin Afrikayı 
'-lııtı kteo sonra ttaJyanm Ar· 
~h llkta tpunmuı, hattA Al· 
il ebıı ile birlikte l'unanbtanı IMU· 
"-e .;: olınuı harbin ncticNI üz& 
C6te bir tesir y~pmıyacağma 
ele Jaa~' <'r dC\ letlerl itin bey hu. 
~t et hır-.. rı demektir. ı· ok <.•ğe.r 
btıa;: tıı Ama \"Otluğu ltaıya heaa 
\·e fattsllnak değil de Mussolhılııln 
~ t reJlınlnln ttatyada yıkıl· 
lı:la d kurtanlması ise bunun 
o'dllla e Yine Balkanlarda Alman 
~':fil bir çok tehlikeleri göze 
3'0l(ltır &reke~ geçmesine hacet 

j . 

---~ biı bu mUlahazalan gö7. 8-
,~~ettterek Almanlarm 'Ro. 

faptıklan askeri ~ 
'eJl ı~~ _ziyade garpta \'e me
~ ~ İngiltereye karp 
'dit~ bir darbeyi gizlemek 
s"IılPannı bu kôteslndc bir 
""- h~areketi olarak yaptlkla-

t" ediyoruz.. 
ı~::, ltalya A.frlkada kati mağ. 
t. 'tllı uhadıırtan soon Aımao· 
"tılt art llaıkantardan aşa,ı)a in· 
l11r, 11q •k hedefsiz bir hareket o· 
t11 ıl)'acJe ' 'azlyettc Almanya ~in 
tt..Yarı alda yaJnn olan ihtimal 
~ rntınıertt bir 11u1h yap. 
~ .,:ıenedeeek tedbirleri al· 
il-. ,.9 de l'aber N on eç gibi hna
clı)'l ı, .. aı nbden taarruz ile trlan· 
•lıı ... ~ c 'c buradan tnııiltere· 

"1llnakaıa " ~ır 
8 

hnı k<.>smeğe ı:alış-
ltı.. tn~ı1z1e&rptc bitaraf kalmak 
lrJ&ııd.ıııar rlc işbirliği yapmıyarı 
~ f.ete Almanlara bö~·ıe bir 
~ ~bUttlinde mU\·ırlfak ol· 
ll~n 1 'ermektedir. Esasen 
~ .. lstlııka~ı bqtan bap çelik 
~ Alın haline gettrflmlş oldu. 
~t>hfbnek .;:1ana lrlandayı ı,gaJ 
~lca bir tled zayıf olsa bile 
-.y, bu laçare ıareıncmekten w,. 

l'o Kldecekler gibidir. 
(Devamı 4 ~nciide) 

'A frikai'rı lofJcu hiı•~M'c ilerliven. lnctftfe ff31rer7.erl 

Tobrukta Almanya Yunanis-1 Ruzveltin 
~0.000 tana italya ile mümessili 

esır alındı Uıl•tm• teldlll•d• Memleketimize de 
Aralarında bir 1aaıaa••• 1 gelecek 

Romanyaya Alman 
kolordu bir fırka kıtaları gelmekte Albayın Belarada 

k t 
·ı ·k· devam ediyor giderken çan~ı omu anı ı a ı ı çalındı Londra, 8" ( A.A.) - Time. 

general de var :r:diplomatlk mUhaniri :J&Z[• 

Bitler, Romanyada. esasen 
ZOO •en laıla top ıtuvvetli olan garnizonunu t.ed-
•ı •llllm mı•ta...t- ricen talcviye etmektedir. • • a-... Krta.la.r, kara, seylaplara ve 

1 •Afi• Macar ve Romen demir yQlla.. mLzeme 11 .... am rmın emniyet ooilmez tarifele • 
edildi rine rağmen RomanyaY8r var -

ma.kta devam ediyor. 
(Devamı 4 üncüde) 

Sofya, 13 ( A.A.) - R" 
veltin hususi niiimemlh= 
Doaavan 'm Kral Boriale 
mWikatm 20 dakika · 
öğrenilmiştir. Bu milli.kat ema
~mıda albay Donavan RuzveJttıi 
mesajını Krala vermiştir. 

Btlgrail., 28 ( A.A.) - Havu: 
Bulgar - Yugoslav hududunda 

Çaribrod'dan haber verildiğine 

(Devamı 4 üncüde) 

-
Egede 

Tütün satışı 20 mil
yon kiloyu buldu 

tmıır, 23 (A..A.) - Bölgemizde 
aatılan tütilnler yl.rmJ milyon ki· 
Joyu geçm.ietir. Dün gelen haber. 
ferden fiyatlarm memnuniyet \'e
rici bir tarzda ve a&utlarm da pe« 
bara.retli bir surette devam et
mekte olduğu anlqılnuftır. 

Matlada ttituıı l&tih9al&b 
Malta, 2S (A.A.) - Bu sene 

villyetimlrıde bet milyon kiloyu 
m\ltecavb: tUtün Uıtibsal edilmie • 
t.ir. Bu m1kta.rdan fimdiye kadar 
lıluğlada 1.200.000 kilo tütün satıl· 
m.Jttır. Fiyatlar otuz betten sek • 
sen kurup kadardır. Fethiye, Mi
JM, Bodrumda sablmamll pek az 
tUUln kalm1'tn". Muğlada satJlmı -
yan tiltibılerln mühim bir kısmı e
Jdciler elindeki muhitin bfrlnd ne
vi tutUııleridir. Vil1yet dahilinde • 
ti mevcut alıcılar mUbayaala.rma 
devam ediyorlar. DUn fehrimDe 
gelen Felemenk kumpanyası da 
mUbe.yaata bqlamqtır. 

ROMANYADA 
Kargaşa
lık devam 

ediyor 
Demirmuhafızlarra 
Antoneskonun kıta· 
ları çarpışmaktadır 

(Yamı 4 iindidı) 

Köylülerimizin Hava Kuru
muna teberruları 

Şimdiye kadar alman 
esirlerin miktan 
100.000 i buldu 

Kahire, :?3 ( A..A.) - İngiliz 
umumi kara.rgi.bmın tebliği: 

Beyoğlu halkevinde dün bir Beden terbiyesi 
ı\f anisa, (Huıud) - Manhamn 

Kuldere köylüleri Kurban Bayra. 
mında kesmedikleri 25 koyunu 
Tilrlt Hava Kurumuna teberru et. 
ınislerdir. Gönderdilim resim Jo:>. 
yunlanu Kurum binası önllnde 
teslimi esnasında alııum,tır. Tra:blusta Tobrukun zaıptı dün 

gece tamamlanmıştır. Şimdiye 
kadar aralarında bir kolordu ve 
bir fırka komutanı ile diğer iki 
general, bir amiral, ordu ve de
niz kurmaylarına mensup bir 
miktar yüksek rütbeli subay bu 
lunmak üzere 14 binden fazla 
esir elınmıştır.'Drramı " ii.nciir' 

.............................................. 
Kuponlarımızı 

top il yan 
okuyucularımıza 

Roman hediyemizi 
dünden itibaren 

vermeye başladık 
Ncşretmckte :>lduğumuz ku· 

ponlara mukabil vaadettiğimiz 
roman formalarının tevziine 
dünden itibaren başlarunıştır. 

llk olarak 30 kupona muka. 
bil üç forma ve bir kapak 
verilmektedir. Bundan sonra 
her on kupona mukabil, bir 
forma verilecek ve tevzi gün
leri ayrıca ilıi.n edilecektir. 
Taşra okuyucularımız, arzu 

ederlerse şimdiye kadar top
ladrkları 30 kuponu gönderip 
üç forma ve kapağı, yahut, 
sona kadar bekliyerek romanı 
tamamlanmış olarak alaıbilir _ 
ler. ı 
Yalnız taşra okuyucularnnız 

romanın heyeti umumiycsi için 
posta ücreti olarak (8) kuruş
luk postn pıılu :;:öndPreceklcr 

karikatür sergisi açıldı mükellefleri 
Pazar günü bir yürüyüı Günlerin peşinden: 

Beyoğlu halkevinde tertip edi· ' Mualli, Mazliar Nhmı Reamor 
len karikatUr sergisi dün saat on Ra\ıf İsmet Ulukut, Orhan Ural. 
sekizde İstanbul parti vilayet lda- · 1 Sergi bugUnden itibaren herkeM 
nı heyeti reisi Bay Reşat Mimar açıktır. 

müaabaka11 yapacaklar 
Lıtanbuldaki beden tcrbiye&i 

mükellefleri iı:in paur günü \lkdefa 
olarak bUyUk bir yUrüyü§ mü.sa~ 
kalan tertip edilm.lttir. Mü.aa
baka pazar gUnU sa.bahle:ıin sııat 
onda Ş~li - l\fıı.!la.k araAIDda ola· 
caktır. 

lıfeaafe 15 kilometredir. Her 
gençlik klilbil onar kiei ile bu mU
ubakalara iftiralı edecektir. Mil· 
1abıklaİ-dan yUrilyUeten koouya 
seçenler olursa çık&nlacaklardır. 

Ferdi birfncl ve Dtinclye birer 
madalya Ue birer kat iç kTva.fetl. 
~cUden beflnciye kadar madal
ya. ekiplerden birinciye bir kupa 
verllecekür. Diğer taraftan bayan 
atletler de darilllcezeye kadar bir 
ytlrtlyU, yaJ)&C&)rlardır. 

oğlunun nutkuyla açılmıştır Par· -,~-~-------İİİİİİİİİİİİ ________ ;;;;-._ 
ti reisi nutkunda ezcümle demle I 
tir ki: 
''- Aziz arkadaşlar! Görenlere 

verdiği kadar gösterenlere de fahr 
\•ereceğinden şüphe ohnıyan bu 
serginin muhte\'iyatı bu \'adidc ça
lışan yurttaşların ilminin, lrfanmm 
gitgide yilkselmekte olduğuna de
laleti itibarile bizim ic;in "e bUtUn 
vatandaşlarun için ütihara değer., 

Sergnin açılma mcrisimlnde vali, 
örft idare komutanı Universite 

Senenin en heyecanll zabıta. 
casusluk va korku romanı 

a ı 

İtalyan kadınlarınm 
nümayişi 

Yunan hUıktlınet merkezine 
getirilen ltaıyan esirlerlnin ifa. 
desine göre. Musolini harbtni 
protesto etmek Uz.ere cephede 
bulunan ltalyan askerlerinbı 
anneleri binlerce ki§ilik bir b
file halinde bu aym ilk gUnl 
Roma sokaklanndan geçnıJr 
terdir. ltaıyan kadınlarının yap. 
tıklan bu nümayişe kocalarmm 
fetira.k etmedikleı i anlaşılıyor. 

Acaba erkeklerin nUnı&yWıe 
mll!tenkif kalmalan oniant 
harp taraftan olmalarma aw; 
deWet eder? 

Vaktiyle lstaııbul aokaklarm
dan birinde Y~çeri.Jerhı lıöcr 
muna uğra.yan bir &dam iıftim. 
dat için: 

- Allah aşkma, can kurW"a· 
C&k MUslUman yOt mu? .. 

Diye bağıt1rml§, fabt ett"af. 
tan biç bir ya.rdımt:ı 1811 pı .. 
memıi• Nihayet bir evin pea 
oeresi açılmış. oradan .,ı • 
gclmlş: 

rektörü GUzel Sanallar Akademi- a a 
si profesörleri ve bir çok gUzide I - MUsl1lman var. Fakat eo, 
şahsiyetler bulunmuştur. kafa çıkamaz!,, 

Sergide 120 parça eser teşhir lt.alyada harp aleytıtndo nü 
edilmektedir. Eser sahiplen şun· e· k u k d t . d mayif yapan kadmlarm yanın. 
lardır: Necmi Rıza Peçe, Abidin ır aç g ne a ar gaze emız e da erkeklerin g&illmemua ele, 
Dino, Salih Erimer, Bedri RabmJ E ı harp taraftan olmalannduı 4111. 
yttpoğulu, muvaffak 1hiıan Garay tngilizceden Çeviren: H MONIR lff, harp~ olarü --ı~·· 
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Gilvemli, Sedat Nuri nert, Fikret 
1 Haaan. Kumca• 1 

dir. 
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Radyo Gazetesi 1 Figat murakabe komı'Sgoiia r ı Hadiseıer arasmda 1 

' l omanyadald lsJU dudu malum değildir. Generalin 
Bükreş radyosuna h!kim oldult: 
muhakkaktır. Ama Bükreşe bile 
tamamen hakim olup olmadığı 
maltlm değildir. 

dünpegnirmeselesini görüştü 
Romanyadaki isyanın mahiyeti 

yavaJ yavaş anlaşılmağa başlamış
tır. lsyan General Antoneskoyu 
devirmek gayesini gütmektedir. 
Demirrnuhafızlann hepsi değilse 

q de mühim bir kısmı iştirak etmi~-

etrı üıB. ,,,,__ d d.. 1 •. 
bul WU"eş ra yosu un gece CJıyo-

e( erlerin elinde idi. Radyo istasyo. 
r: u bu sabah saat 10.30 a kadar 

Ti eşriyat yapmamıştlr. Radyo öğ
ile ye doğru General Antoneskonwı 
pı}\eilne geçmiş ve bundan sonra Gt:
m, neral her saat başı radyoda bir ~
'lr J yanname neşretmiştir. 
~ Bu beyannamelerin birinde ŞÖ}'· 

e denılmektedir: 
"Başvekfilet dün ansızın top, 

üf ek ve mitralyözlerin ateşine tu. 
ulnmş, yedi yüz kişi başvekalet 

B\t · ndeki garnizonları işğal e:. 
·n ftikten sonra başvekaleti ateş altı 
at,na almışur. 

Komplo ~abık dahiliye nazm 
e zi'Petroviçko tarafından bir hii\fı. 

t darwi ~liooe hazırlannu~~ 
ır. 

iJ Be} annamenin bundan son'"aki 
ı&\mnmda General, milletine hitap 
i~ yalvarmaktadır. Bunun c:ı 
~ r noktası şayanı dikkattir. 
tat Beyannamede: 

Bir habere göre bir h"Uvvet Bük
reş üzerine yürümekte ve bazı 
garnizonlar da bu harekete iştirak 
etmektedirler. 

Diğer bir habere göre de hiLl(ü.. 
mete yardım için Bükreşe otuz bin 
kişi gelmiştir. Bir habere göre de 
Alman kıtalan BU.1.\reşteki bütün 
büyük binalara el koymuşlardır. 
Belki de bu hareket Almanyanm 
bütün Romanyayı ele geçirmesiy1e 
neticelenecektir. 

Tobrukta 14 bin 
esir alındı 

Şimali Afrika.da Tobnık §ehrL 
.1in İngilizler eline geçtiği hakkın
daki haber teeyyüt etm:,..tir. Artık 
şehir heyeti umumiyesiyle lngi'~z. 
!erin eline geçmi~tir. Tobruk'da e!e 
geçmiş olan esir ve malzeme mik. 
tarı muhakkak ki Bardiyadakindcn 
çok fazladır. Fakat şimdiden •,~, 
hu usta kati bir rakam verileme::. 

Ar.cak şu muhakkaktır ki 1,5 
aylık harp zarfında ltalyanlap.n 
bırakmış olduğu esir miktan tam 
on üç fırkadır. Şimdi l\larei:i-"'1 
Grazziani'nin elinde Tunustaki 

ilkokullar muzesi 
kuruluyor 

Müze Nişantaşı 15 inci 
okulda açılacak 

İstanbul Maarif müdürlüğü ilk 
okulların faaliyetini gösteren bir 
ilk okul müzesi yapmağe. karar 
vermiş bu hususta hazırlıklara 

ba.şla.mt§tır. Müze Nişe.nta§mda 15 
inci ilk okulda açılacaktır. 

Müzede, ilk okul talebelerinin 
elişleri. talebe ve muallimlerin 
mÜ!jterek işleri, inkılip köşesi bu 
köşede eski ve yeni okullann gra
fikleri, reslmleri, çocuk elbiseleri, 
istiklal mücadelesine ait resimler. 
Atatürk ve tsınet tnönünün maarif 
hakkındaki sözleri bulunacaktır. 

Mfö:e krsa bir zama.ndıı a.çıla('.ak· 
tır. Hazırlanma !şile ilk tedrisat 
müfettişlerinden Muslihittln Ok
yay meşgul olmaktadır. 

Pasif korunma 
tecrübelerine hazırlık 

'"Hiç bir zaman Antoneskonun 
ahudilere satıldığına inanmavı-

kuvvetler hariç olmak were • ki Ayın .sonlarına doğru yapılması 
bunlar dört fırkadır _ bir ,·eya bir kararlaştırılan pasif korunma tcc
buçuk fırkalık bir kuvvet kalmış. rübesinin hazırlrklan ikmal cdil
tır. Bu kuvvetlerin mukavemet et- oıiştir. Dün akşamdan itibaren şeh 
melerinden ziyade Sirenaika'yı tim.izin 12 sineınasmda halka pasif 
terkederek garbi Libyaya geç.rr.c.. ltorunma mevzuu etrafında hazır· 
teri daha muhtemel görülmekte- lanan filmler gösterilmeye başlan· 
dir. Gelen haberlere göre hafif ln.. mıştrr. Ayrıca radyoda pasif ko • 
giliz kuvvetleri Deme önlerbe runma t.ecrübelerinin ne şekilde 
kadar gelmiştir. Bu şehrin de yapilacağmı, halkın vazifelerini bi· 
Bardiya ve Tobruk'tan kısa bir rm- birer izah edecektir. Tecrübe 
zamanda düşürülme i J..."Uwe•1e gece ve gündüz bir kaç dt>fa tek· 
muhtemeldir. rarlanacağı için ekiplere ona göre 
Şimdi İngiliz kuvvetleri iki fC- talimat verilmektedir. 

kilde hareket edebilirler: ~yncrl. pasif korunma tecrübe-
1) Sahilde bulunan asfalt yo?·u len de fılme alınacaktır. 

İsyanın lbasıtrrlıp bastırılmadığı 

takiben evveli Derne'vi sonra da 1 
Bingaziyi düşürmek sÜretiylc ş11-
ki Libyayı İtalyan kuvvetlerinden 
temizlemek .. 

Ancak bu yol sahili takip e~tiği 
için çok uzundur. 

2) Sahil yolundan vazgeçerek 
doğrudan doğruya Tobnık'tnn 
Bi.ngaziye gitmek ve bu yolu ça. 
bucak katederek Deme ve garptc 
kalan ltalyan kuvvetlerini esir et .. 
mek. 

Eter böyle hareket ederlerse 
harek!tın daha çabuk nihayet !>u
lacağma şüphe edilmemelidir. 
Tobrukta bir kolordu kumandanı 

bir hria kumandanı, bir amiral ve 
erkhı harbiyeye mensup birçok 
\"Üksek rütbeli zabit ile 14 bin kişi 
~r alınmıştır. Aynca iki yüz top 
ve birçok harp malzemesi iğtinam 
olunmuştur. · 

henüz. malQm değildir. 
Gerçi beyanname An~o

vaziyete hakim olduğunu an. 
-.......__, tadır. Ama bunun da hu. 

!ngilizlerin zayiatı beş yüz kişi
dir. Italyanlann zayiatı henü~ 
malUın df.iildir. Ancak iki bin ltal. 
yan yaralısmm hastahaneye yatı
rılmış odluğu haber verilmektedir. 

naa: 

rırtuaa 
Cebelüttank boğazı 
sahillerinde lıaıara 

ıebeboldu 

En son dakikada gelen bir ha. 
bere göre İngiliz tayyareleri Der. 
neyi şiddetle bombardıman e~e 
başl~ışlardır. Demeye tonlarla 
bomba atılmıştIT. 

- Dalgaların aealeri var değil 
hlkıJ l'aDca. 23 (A.A.). - Fena ha· mi Zehra .. Gemiye çarpıyor. Ne 
~ yüzilnden CebeJnttar* boğa- gUzelcllr gemiye çarpan sula.mı 

kuDll etrafmda.ld mmtatalarda az gok çatlaYJll •. Birdahe. onları da duya· 
bl1bim hasarlar vukua gel.mittir. mıyacağnn ... Tuhaf değil mi Zeh-
~ Septe'de tenvir, telefon ve tel. ra, vücudum ağırlaştı.. Ellerime 

aervislerl inkıta& uğramıf, sıcak kanlar geliyor, fa.kat yaram 
üzerindeki birkaç ev hasar var mı? bilmiyorum.. Hiç bir ye-

tUr.. rim ağrmııyor .• Yok yok .. Bir ye-
anca mınl.aıkaamda bir flikada rim, bir tek yerim ağrıyor Zehra. 

an bir kumandan De iki tay- Kalbim.. Öyle tatlı .mlıyor ki.. A • 
galar tarafmda.n alıp götil- ma şimdi, rahattır. Zannediyorum 
tür. ki, beni biraz olsun sevfyomun !Pnı 

• ) ~ di •. Yahut bana acryol'SUJ]. •.• Ah 
m Bir İngiliz destroyeri Zehra ... Bana acıyoraun değil mi? 

batb Birden bqmı kaldırdL Gözleri-
ni kırpıştrrarak daha dik.katle Ze:h

Lonıdra, 23 (A.A.) - Jngiliz ranm yilzüne ba.ktJ: 
ye nezaretinin tebliği: - TıJsmıh Zehra ... Kendi ken· 

i\mirallık dairesi, Hyperion ~- dime senin için hep böyle düşü
...... ...--.... erinin zayi olduğunu bil.iit. nürdüm. Seneler geçiyor, ben ihti

nlllıltlle müteessiftir. Hyperion bir yarlıyorum. Sen gençleşiyoıırun .. 
ve}a bir mayn ile yaralar~ 1 Yıllar geçtikçe sen daha güzelle· 

ve yürüyemiyecek bir hale ge!- şiyorsun Zehra... Biraz daha yak 
un . Bunun üzerine bu destroyer laşmaz mısın? .. Yalnız yalvarınm 

kuvvetlerimiz tarafından ba. sana Zehra .. Son gecemdir .. Bana 
ş1ır. Olenlerin yakın akra. bir daha "Senden nefret ediyo· 
maliirnat verilmiştir. rum .. Scndı>n korkuyorum,. deme .• 

a HyPerion destroyeri Mero sı1Jı· olmaz mı? ... 
i mensup olup 1936 denize in. - Başmı kaldırma.. Ra.hat ol 
l ·ş, 1340 ton haaninde !di. biraz .. uzan ... 

ud 10 pusluk dört topu ve diğer . Kaptan hıçkırdı.. ~~özlerinden 
n f kuçük çapta topları ve torpıl bır yaş boşanmıştı. Agltyordu ve 

tctaqMLnJan vardı. yas, yUzUnU ıslatıyordu. 
p.rlf . Öksürdü. Ağzından kan geldi .. 
en f laveçte deniz inpatt - Ben mUstah_akt~ Zehra bu· 

na ... Allahıma şlikredıyonım, ki 
i:edi -.ıldtolm, 23 (A.A.) - 18'•eç bah senden uzakta ölmedim.. Senin 

için bu seneki inşaat programı· kal'l!ında ölüyorum ... 
söre iki hafif knwazör, iki torp!. Zehnı yıllardır kendisini inlcı · 
muhribi, 8 torp do, ~ mayn tar11 ten. bir gtn rahat nefes aldırma· 

t uaak menzllli denizaltı, S sa ~·ı.n ve miitemadiyen göz hapsi al

a konulacaktır. 
t·ndR bulunduran bu adama karşı 
bir defa olsun f~ i his duymamıştı. 

Kabata§ın imarı 
Kabataşm im&r işlerine son 

zamanlarda yeni bir hız veril -
miştir. 

Iskelenin bulunduğu meydan 
tıanzinı edilmiş, iskele yeniden 
inşa edilmiş. iskele ka:rşmmdaki 
mezarlı"k kaldmlmıştrr. 

Ayrıca nakil vaaıtalannın ve 
hamalların durması için de 'lbir 
~r yapılmaktadır. lskele ka..ı
flSllldaki büyiik yot yeni ya.pd. 
mıştır. 

lekele ydnmdaki bozuk depo 
da yıkılmıştır. 

Belediye reie muavini LQtfi 
Aksoy evvelki gün Ka.bataşa 
giderek inşaatı gözden geçir
miştir. 

Talebeye danı yasak 
Talebenin mektep saatleri 

haricindeki boş vakitlerinde 
danslr yerlere gitmelerinin ka· 
tiyen menolWlması alaka.darla· 
r& tebliğ edilmiştir. 

Talebe hayır mUesseselerl ve 
cemiyetleri menfaatine t.ertip 
edilen danslı toplantılara dahi 
gi~erdir. 

Onu daüna boğmak:, diflerile par
çalamak ietemi§ti. Fakat buna im· 
kln bulam•mıttı. Ona ilk fmsatı 
oğlu vermifti ve bu fmsatı da ka
çırmadan derhal hançerlemişti. 

Şimdi.. evet şimdi içinde bir tu· 
haflık vardı. Kaptana aczyordu ve 
61mesini istemiyordu. Fakat bunu 
söylemek de mtemiyordu. 

- Zebra ... 
Kaptanın sesi büsbütün kıml

mll!.'b. 
- Zehra.. Bana biraz yaklaş .. 

elini vücuduma koy .. Eliml tut .. A· 
vuçlarım yanıyor.. Boğazım kuru· 
yor .. Yaklaş bana Zehra. •• 

Zehra yalda.şu ve ellerinden 
tuttu. Onun na.sırlr ve kalın derili 
elini avuçları içine aldı. 

Kaptan bird~n mUthi§ bir kuv. 
vet bulmuştu. Hiç bir §eyi yokmuı; 
gibi doğruldu ve bir kolunu, kıska~ 
gibi Zehranın bilPğine geçirdi. Onu 
ç<'k.ti, çekti .. Bağrına bastı .. Sonra 
odanın blitün havasmı, Zebranın 
bUtUn hararetini emmek istiyor 
gibi burnundan derin derin neft'S 
:ılmağa bMladı .. 

Bu bir saniye içinde ve o kadar 
ani olmmıtu. ki Zehra kendine ge
lemedi haykırdı: 

- İmdat ... Bırak beni. ... 
Ha.san yerinden flrladı.. Yanla

rma gelmişti.. Kaptanm vücudu 

Beş ihtiklr 
maznunu 

adliyeye verildi 
Fiyat Mürakabe komisyont;, 

dünkü toplantısında peynir ışinı ı 
görüşmüştür. Komisyon. esaslı bir 
karar verilebilmek için Ticaret o
dası ile rnıntaka ticaret müdürlü. 
ğünün tetkikler yaparak neticeyı 
bir rapor ile bildirmelerini karar. 
laştmnıştır. Bundan başka. kun· 
duracılardan milTekkep bir heyet 
bugün Fiyat mürakabe bürosuna 
gelerek kundura levaınnatı vesair 
şeyler hakkında alakadarlara iza 
hat verecektir. 

Diğer taraftan. Beyoğlunda tak. 
it ile muamele de yapan lüks biı 
mağazanın kundura iht ikarı yaptı . 
ğmı yazmıştık. Komisyon. tahki. 
kat ikmal edilemediği için dün bu 
mevzuu görüşememiştir. Onümüz.. 
deki toplantıda görüşecektir. 

Fiyat mürakabe komisyonu. 
dünldi toplantısında yeniden ~ 
ihtikar suçu faillerini müddeiumu· 
miliğe teslime karar vermiştir: 

l - Tahtakalede zücc.aivecı 
Davit Levi. faturasız satış yapmrş. 
tır. 

2 - Beyoğlunda Molekoto. 400 
yardalık makarayı ikiye ~ 
komisyonun koyduğu fiyatlardan 
fazlaya satmı~tır. 

3 - Beyoğlunda Motola. 233 
kuruşa aldığı bir çift erkek çora. 
bınt 350 kuru~a satmıştır. 

Piğer taraftan, evvelce ihtildr 
maznunu olarak adliyeye verilen 
kereste tüccarı Va.sil ile Mihael 
hakkında Cumhuriyet mQdd~iu
mumiliği komisyondan malfunat 
istemiştir. Komisyon. ehlihibre 
sıfatı ile raporunu hazırlayara\c 
müddeiwnumiliğe vermiştir. 

Bundan başka Osküdarda H!. 
kİmiyeti Milliye caddesinde 68 
numaralı dükkAnda kasaplık }' a. 
pan Mustafa Hancı ile 94 numa
rada kasap Hüsnü Kırat kml ka. 
raman etini 75 kuruşa satmı,, ya. 
kal anmışlardır. 

Asistanhk talimat
namesi hazırlandı 
Asistanlar hariçte hiç 

bir i,le me,gul 
olamıyacak 

Üniversite tarafmdan hazırla
nan yeni 8.8i.Btanlar ta.ıima.tname
si Maarif Vekilliği ta.rafından tas
dik edilerek a.Waldarlara gönde
rilmi§tlr. 
Aaletan olacaklar intihap edeceği 

fa.Jcllltf'nln branşına uygun bir dip
loma 83.hibi olacak, ecnebi diller
den hlrini bildiğini imtihanla isb:ıt 
edecf'ktir. 

Aslstanhk beş dereceye ayni· 
mışt.ır. 1 inci smıf ıuıistanlann ma.
a~ı 60, ikinci sIDif aııistanlann 50, 
UçUncU smıf asistanların 40, dör
dUnr.U smrf a..,istanlann 35, beşin
ci smıf a.sistanlarm 30 liradır. 
Asistanları profesörlerin teklifi 

il~ rektör ta.~in edecektir. 
Asist.a.nlara dışarıda klinik aç • 

mak, öğretmenlik yapmak yuak 
edilmiştir. Da.ha doğrusu asistan 
bütün mesaisini üniversiteye ' 'e· 
recek, dIŞ&nda hlç bir işle meşgul 
olmıyacaktır. Dışanda çalıştıklan 

teablt edilen ui.~tanlann vazifele· 
rine nihayet verilecektir. 

Bir çocuğun başını 
yaran mütekait 
mahkUm oldu 

Sultanabmette Akbıyıkta Ke
resteci sokağında oturan mtte
kaitlerden Ali, bir müddet ev. 
vel bahçesine giren ve erik a· 
ğacına çıkarak yemiı çalan çer 
cuklan taş atara.k kova.lamağa 
başlamış ve altıı'i:ı taşlardan bi. 
ri8l Mustafa adında bir çocu
ğun başma isabet etmiştir. 

Yare, çocuğu uzun müddet 
hasta yatırmış, batta bir aralık 
ölüm tehlikesi bile geçirterek 
başında da.imi bir zaaf bırak
mıştır. 

Bu suçtan asliye ikinci sulh 
ceza ma.hkemıeBiDe verilen Ali .. Muhtekirler Üsküdar adliyei.İne 

''erilmi~lerdir. 
--""-'---a-:.;...~"1'1 ... "' ~ 

Altın Fiyatı 
Dün de altmm fiyatı 23,60 

lira idi. 

• nin muhakemesi dün bitirilmiş 
ve 8 ay müddetle hapis cezası
na ma.hldbn ediJmj§t.ir. Ali ay -
nca. Mustafa çocuğa 25 lira da 
manevi tazminat verecektir. 

1'e demeıı? 
Birinden bir para alıYoruz: !{ar. 

ıtlığı ~ verdiğimil emettmız, 
bir lıhmethnilııe o paranın adı 

"ücret" olur; eğer verdiğiıniz bir 
mal, bir hak ise panya "bedel" 
diyonı:ı. 
l Gazeteler abone yazarlar, gaze
le verirler; bu bir satl§tır: "Abo
nenin bedeli,, olur. 

Gazeteler ilin koyarlar, bu bir 
hizmettir: "İIA.nm Ucreti,, olur. 

Bir çok gazetelerde gördüğümüz 
gibi "abone ücreti,, dememeli, 

• "Abone becleli" demeli. 

Sar'aaı tutunca mangal 
üzerine dü,tü 

Çarşıkapıda HU8eyinağa ca. 
mii sokağında oturan Sabahat 
Şen adında bir kadının dün e
vinde sar'ası tutmuş ve man • 
galın üzerine yıkılmıştır. 

Sabahat muhtelif yerlerin. 
den ağır surette yanmış, hasta
neye kaldmlmıştır. 

Bundan bafka Şişhane sokar 
ğmda 1 numara.da oturan 4 ya. 
şmda Ester de mangala düşe
rek yanmış, tedavi altına alın· 

IDJfbr . 

dan temizlenm.if. Haaa.nla Sellin 
emir mevkline ge~lerdl Zehra. 
uyumamıştı.. Bitkin bir halde idi. 
Haeana rica etti: 

- Beni bir müddet bırakın.. 
Kendi iflerinizi biür:inceye kadar 
dinleneyim,, 

Hasan esir kız ve köleleri say
dı. Kızlarm bir kımıl Hua.nı tanı
yordu. Onlar, gemide olup biten

kendilifinden devrildi ve bir daha !erden habersiz, ne vakit çıkanhp 
doğnılamıyaca.k halde upusun ~ sattla.caklarmı merak ederek ya· 
zandı.. Parmaklan, Zebranın bile- fıyorlardı. 
ğinde kenetleıımiftl Huan, cOç- - Bizi ne vakit çıkaracaksmız?. 
lükle cansız parmaklan oradan a· Huan hayretle: 
yırabildi - Demek turkçe bilenleriniz 

- Beni boğmak iat:Jyordu.. de var! .. 
- Hayır Zehra.. O ü boimaz.. - Var ya... Benim babam 

dr.. TUrtrtil .. 
- Söyl~erini dinleclinia mi? • - Nerede timdi baban?. 
- Hepsini duydum... - Öldl •• 
Gürültüyü dıpndald tayfalar da - l>llU'l ç*mayı p mu ieti-

duynıuşla.rdı. Üçü birden içeri al· ,YOl"BUnUZ! 
drrdılar. Huan ilk gireni bir yum - fstqorus ya .• Burada mı öm-
nıkta yere yıktı. tkincW ub.ya rümb ıeçecet !.. 
yıkılan tayfaya takılarak yere d~ - Aıiradqlarm da istiyorlar 
mü~tü. O da bil" tekme yedi. Fa- mı?. 
kat bayılması için bu kiti gelme- - Heptmia istiyoruz. 
mişti. Yerinden fırlıyarak Ruam - Demek •tılmak, elden ele 
belinden kavradı. dolapıak gtlsel wey •• 

Selim, tayfalann içerik~ - Bizim için bqka ne olur ki? 
rmı görünce beklemeden arkala· Belld iyi birine dtlteriz .• 
nndan koşmuş ve en arkadan ge- Huıuı Ç sızlJyara.k eBir kızlara 
leni bir hançer sa.plıyarak yere baktı. Dünya ne tuhaf diye dilşiln
yıkmıştı. dU. Zavallı kızlar, artık a.nalarmt, 

Selim, haddini bildiği için hep babalannı, kardeşlerini ve sevgi· 
bu sılahı kullanıyordu. Yoksa onu Jiletini unutmu.glaıdı. Şimdi kap
bir yumrukta ye're sererlerdi... karanlık bir perdenin arkaamda 

İçeri girdiği vakit Haaanla tay· kendilerini bekliyen lkıbeti merak 
fa kaptanm ceeedi üzerine düşmüş- ve tahusürle bekliyorlardı. Bir 
lerdi. Selim, kanh hançerbıi bu pqanm cariyesi, bir konağın hiz
tayf anm da omuzlarına ayarladık· me~i olmak onlar için nimet o-
tan sonra indirdi... ıu,,..m . 

Sabah ağarırken ıemt tayfalar- (~.tW') 

Bir tas~rruf 
iettd, rt 

lktJSa.t Vek.8.lctmdl: lıukl ille" 

tin kB.ğıt sarfiyatım ::ızsltn ak 
için tetkikat yapan biı ltt 'l • '"· 

yon dairelerde kullanılan ı:ıcı 
yüz nevi k8.ğıc1ı kırk yedi tipe 
indirmiş. 

Zahiren ba.kılın<;a, bu kararıı1 
bir tasarruf tedbiri olmasından 
§Üphe edenler bulunur; hakı 
katte ise böyle değildir. Hilku· 
met daJrelerinde 200 ü ~ 
kağıt tiplerinin 47 muhtelif 
cinse indirilebilmiş olmuı bir 
muvaffa.layettir ve ç.ok mühi!rn 
bir tasamıf tedbiridir. 
Keşke bu tedbir, mümkün ol· 

sa da., memleketin telanil iktJ
Ea-d1 hayatmda tatbik edilebil· 
se... Mesel! şehirlerim.ime ya· 
pılacak evlerin pencerelerinin, 
kapılarının büyüklil:kleri hak" 
kında muayyen tipler kabul o
luna bilse ve bunlar bir kanUJ1 
mahiyetini tı:lsa •.• 

Vaktiyle Amerikada bu ma.k· 
satla iki yüz kişilik mUhen~ 
heyeti eski Amerika cumhurrei· 
si Hoverin reisliği altında ~ 
1 ışmış ve uzun tetkikler ~
cesinde mühim tasarruf tedbir 
leri O:lmıştı. 

Şehirlerimime evlerin şekille
rı, yapanların keyfine göre de" 
ğiştiği için umumi hayatta vu· 
kubulan israfları hesap etmek 
mümklin değildir. Bir evde kT 
racı olan bir kimse diğer bir 
mahalle taşındığı zaman bi~7 
ci evden ikinciye götürdüğü 
pencere perdelerinin çok def~ 
hiç bir işe yaramaz hale gcldı
ğini görür. Birinci evdeki oda· 
ların genişliğine göre yapılınıt 
olan halılar ikinci evin odalarr 
na uymaz olur. Bu yüzden yeni 
masraflar 18.zımgelir. Evlerin 
muhtelif ı.iplerde olması yü.zUn· 
den inşaata ait olan malr.eme
ler de tenevvü eder. Bu tenev· 
vü yi.izünden o malzemelerin fr 
yalla11 artar. İnşaat da pahalı· 
ya: mal ol ur. Bundan da mem· 
leket imarı zarar görUr. 
Etrafımıza dikkatle baka@k 

olursak muhtelif ihtiyaçlarımı· 
za. tekaıbül edE'n eşyanın tiple" 
rinde, şekillerinde görülen te
nevVüün milli iktısat için bir 
çok kuvvet israflarrna yol a.çtı· 
ğı kolayca anlaşılır. Umit ede· 
rlz ki hükfunet dairelerinde kul· 
lanılan k8..:,ört tiplerini tahdit et
mek yolundaki teşebbüs aynı 
tasarruf prensibinin diğer u· 
mumi hayat sahasında tatbiki· 
ne doğru bir adım olsun. A. 

Bir bakkalA ihtikr· 
dan mahkOm oldu 
tki kas";P da adliyeye 

verildi 
Sultanahmette Alemdar cadde

sinde bakkahk yapan İranlı Meh
met Ali. ka~ar beynirini fiyat mü
rakabe komisyonunun tesbit ettili 
gibi 90 kuru~ satması l!znngelir
ken 100 kuruşa satmış, yakalana
rak dün asliye ikinci ceza mahke· 
mesince 25 lira ağır para cezasma 
çarpılmıştır. 

Bir eroinci yakalandı 
Sa;brkalı eroin içiçi ve aatrcı. 

larmda.n Hüsnü Uysal dün Bey
oğlunda Aynalıçeşme civarında 
eroin satarken ya.kalanmış ve 
ceplerinde 75 paket eroin bulUll 
muştur • 

Ka.ça.kçımn Kurdell l!IOkajın • 
da 36 numaralı evinde ya.pılen 
aramada, 50 paket eroinle 5 
yüz gram eroin imalinde kulla. 
mlan baz, bir taıba.nca. ve bir 
terazi bulumnuştur. 

Tramvaydan atlayan 
53 kiti cezalandırıldı 
Son 24 sa.a.t içinde 36 şotör 

ile otobüs biletçisi ve tramva.y. 
dan atıa.ra.n 53 kşi para ceza.· 
sına çarpılmıştır. 
Ayrıca muhtelif Mmtlerde di .. 

lenen 3 kişi de yakalaınmrş, ad· 
liyeye verilmiştir. 

Denize düşen adam 
Sarıyerde oturan Giresunlu 

lbrahim öztürk ile Büyilkdere· 
de bir kahvede yatıp kalkan 
Giresunlu Yahya evvelki gece 
sa.at 3,5 da sarhoş bir halde 
BUyükdere yolunda gezinirler. 
ken lbrahim muvazenesini ka\· 
bederek denioo düşmüş, to~Plfl 
cağı sırada kurtarılarak L., .. _ 
gm bir halde Beyoğlu h~~ta.nl'· 
sine kaldırılmıştır. 



·~Psikolojisi : 

· llizlere ve 
Aınıaaııra gire 

insanlar harbe 
nastl teşvik 
ediliyorlar? 

llıı harp .. 
dıı.ğu kad nıucadele tekniı,rinde ol· 

rtlar ar, mlllctlerln ile tarihi 
l'alcterı altnıdn ff"ken Un eden ka-
1~- . erini de orta ... ·a attı bun 
--ttı aras d "' • ~lk ol rn a dikkat(• en cok la-
"-ıııa;n ınuhariıılcrin k<>ndi in· 
latıdır 11~ harbe ürüklemc nıctot
lllgiJiı. t u hakmıdan Alınan \c 

ıij ınııı ~s, lk u ullerl blriblrinden 
llıf%t~er farkı ile Ul ırd edil<·hil 

lfarbıı; 
llııı baı ındunberi Almaın-n-
b il! kcrlerin • • arııe se ı, 'atanılıt'11nnnı 
da,IL d\ ketnı~k iı;in ileri siirdil!,rü 

•ı ll Ur: 

i..ı_ - Alnıan...... bi . 1 · ,.ı:ı bu 1 . .,.., r mıs) onun fu ı 

~ tııü f ~•laya gelmi .. tır. Hunun 
'11r ca. ~le <'A.lileccktir. 

ti!( ne, 1 list" r· 
1 ~Ôrii • un ii"k IU"'/.USllU:ı, rııb· 
lisan "l(t dayanan bu t;cli'ıkkid(• 
hıılijn enı~nt". ın 'azifc ahlakının 

~ltekınırl~nni ~orür gibi olu~or. 
fılla l>rıı liant'dan balıst.'<ierken 
hal ildir Y~lı onba.,ı dil enler bir 
te'nin ij liıuıt•nı emirleri ile NI· 
kettiğt t adanı telakkisinin sc,·
~•tşt'iln~d:untar harsı , P ölüm 
'-'kııtğı k •!'Sklclerıbeıi nıalürıı ola.n 

!'Q ttı- llllanrnaktadır. n u •~knlk 
rı(..,_ • •11ak 'l:e • _ 

.. "'"• nııs~ on ugnına feda 
A~b ;;•,le nlınnktan ibarettir. 
~ 811.lı • otları \i a..sl,crlcrl ga.le· 
l1jrı11~ •ı:tıo ıa laı·ııı mistik hn ' mo 
lllılıııa~:hal'(•))I• tnC')'dnn larııııı il• 

barı.- t •rlar. İngiliz nıllll'tinln 
tıı "il t• \lk 

'rı llkı;.' rnetQdu hunu n tama· 
tııL •nc•dir <>ıtfk bi · \lrnıın askerinde 
'1araa~ıar hn, a esnken tngiliz nıii-
4, ruıı] ca, üz a, aıln lınlkındıı, , e 
hı~ e ta"ıı t'd"ıı orduılııkl haleti ru· 
~li t Lir ı~nwıı nılisbct \'l' s;'"sÜ· 
lllakı.... a~ at t~lakkisine dııl an· h ...... I'' . 
~4rbin ~ • ••ıı uunı imha edert•k 
l ı.1111 ,.. ll)e.,lni r lde rtnu·H~ öte-
~"'" . . eıtıe•1 11' ' f't lenılir<•rek mu ha· 
il) ·' f'a l • lıf'ı\d .. 1 n nııdırnrul• 'e nlhavet 
tıı ,. l'l (' ' . 

aç hth. kn1anılnıası z,nnıri bir 
'-'1111' et 'Y<'tinl 'er<'rek netİC4'\i 
'lldakı llıl'l< lsti\'tır ln!!i ltcre ad~-

"t nıu • • " t ltıekt l'ıl' l'ndrle bn usulle ıle\ ııın 

11llıbl'I l 1~· Uiıi ıniitrmadh en m üs· 

l \'! ı·ın 1ıa,a ''tılrn halısedi ~ o·r. ()t<'kf 
a ı . ı z f • ta k a rrdc·n cin.ha "liı: sart. 

ı.. ar!<ıla 1 " 
1 '""'ti h uı "1 aC'Uğın ı anlalı\or. 
"lın; 'ıt\. hl " hi . I' nı•tı ı r ulcmiıı 'c•rıli 

1 11nıı1p.,ı l'l'~i bekli~ or. lkrfki 
1 aha 

1111 
1:ıruri olan trlılikf'lni 

'
1
.afl'rl' dretlpn lwsnp celi:\ or lliıi 
:ı. l'I"\ 1 • • 

11 ~k 'arın" dhl \ecd lçindt• ııtı 
ttıaı;, a..,

118 
ak, c)h•ki dcllnccC'I, bir 

.~~h"ndis f'~.k. bir ckııl:t. l,arsı .. ınıln 
'l.lı• t t J;ıbı dü.,iınr.n·k ... a ,·e,; 
nu , nıl'k isthor .. . • 

lal;: • • 
arı il ik ıııı, dan harbin en entere-
rı lj o 'k tı} l'u.{, \' JI safıfasıııda hlllllllll• 

h lll]"tıı ıtrdjfl' do\ iismenln dnha 
a.tbldir 8

•
1<'si rııht.a hir nldırım 

1
1 

lıtırı~ • 
l1 ~11.ıı fııh do\iisıııeıılrı iladesi de 
\et •lltık u ı:erc;e\ <: 1 ic;i ııde nlhn· 
• ~iln ~~,''Dll't ha rbi sn' ı l:ıbllir. •l't· ~' ... u d . 
L ltı f"'lkl c•a eı,. 'aıımak hl'sc>ıi· 
' 11l\-.. drnb • • d .. ı tar: <'n mnlfımıı olun hlr 
~· llııı1ı8/~lır. t<:ski C<'ml.rc·tlerde 
"'a.IJ ikı llef' l'ler dun ile, ibadet ile, 

ili.ar a l'Uhlıın kmc;tırılmı .. in· 
l'ıı ~lll<at 7sıncıa .rnpılrrdı. 
t ha ataı ~zln \'l'<'it uzun sümıez 
dı~ ı;ak ~ ı.:okf'r 'c rnt'ltli haya· 
l!Rfldir 7:ırnası ~ac;en mümkün 

iıı~lllJt(~ h' 
it- %\r "tn:: haldt• mücadele ı:ok 
h~~tni:rs in" 1 bir ruh, !:-Ok kalitc
~111 de rnuC: \nrlığt i ter. Şlnıdiki 

daıı ır. rJ" 'f'cclile suur ara· 

~· SADRİ ERTEM 

1kiçinski etrafın
l<~~ki tahkikat 

1 ~tıbi b' . 
trtırb n ır cınayete 

an g 't t' .. . 'h . l 
" • 1 ıgıne ı tıma 

o~ erılrnemektedir 
ita, ı.._ an bi ~volan ş· esrar cngiz bir şekUde 
ıııı ~içins~li konsoloshane ı kiıti
ıııı an bütU l Zabıta tarafından ya-
~ ele g: ~rarnalara rağmPn he-

1 un ç lil!'rtı('ml"tir 
tah tnUd "' • . a .... delumumilikte verilen 
~ı b· .,ore Ark· . 
tı:ı ır cinay t 1 ır;ınskinin hP.rhan· 
l'ı~ baıııs d:-e ~urb?n gittiğı mev
ta lıo"n ha g!ldir. h.<'ndisı )a şeh· 
eda h"rhıuı ~C€' kaçmış Vl'ya bu-

11ak1rı,,_ g bir mesele dola\"lsı'. 
~~ı b • ~ 

Ilı lliklçinsk.i r. 
lllJaka ... , nln bır iki güne kadar 

ıı. ... ı. v.ı bulu -"'l\arııa - nacagı ve meyda-
ır. cagı ileri sUrülmekte -

Dünk" 'h ~ hi ~kü ihu ı racatımız 
l'h l'll>u tur ~cat 96 bin lirayı 

"''a, y' u. Rrada. dün Ro -
l\ • •. ,.. u~~nıstana balık, Is

tnanya r. ~ohumu, tiftik 
Ya tUtun satılıxu§tır, ' 

S- \AKIT 

Şehir Haberleri 

Beyazıdda çöken 
kahve hadisesi 

Müddeıumumihk belediye 
mühendislerini suçlu gürüyor 

Üç giln evwl Beynzıttu, b,eledi <;opçülerdir. Bunlar hastanede vc>r· 
yece istimlak olunan binaların yı- dikleıi ifa<iclf·riııcle · 
kılması ışinde bir kaza olnıuı; \'e "- Biz <;öpçü~·üz. Amelelık bil
bir knhve yıkılırken birdenbire çö 1 mf'yız. Bize hurnsını yıkın d('di· 
k<'rck Hüseyin. l\fiiracl vr Muhsin 

1 
l0r. yıktık. Hatta f Pn m nıurlaı ı 

ndmdn üç amelC' ağrı surette ya- bil<' basımızda bulunmuyordu. 
ralarunış, C<'rra.hpmm hestanl'sine Ka.hven ~,karken biı cıu,·ar sallcı-
kaldınlmrslardı. nı~ordu. yıkmnk üzere birimiz ü 

Ka1.11 etrafında tnhkikat ~ npan 
müddeiumumi mua,·inlerindPn ~<'
kip Musluoğlu suçlu olar:ık b<'le
diyeyi ve bclcdiyı fen memurları 
nı bulmaktadır. 

7.ira yaralanaıılnı. insnattnn VP 

bilhassa )"lkma işindtın anlıynn in
ı:;aat nmelesinden olmayıp, al<'lade 

Zl'ıine cıktı, fnknt birden biJytik 
bir ~iirültü ile beraber duvnr côk
tü. altında knldık .. , 

Tnhkikat bugiin yaı ın bitirile 
<'ek ""' ~uçları giirüldüğii tıık<lirdı> 
hl'lediye fen m~mıırları ile çöpt;U
leri im;aı:ı t i!lleriııclt' çnlıı:tırıııı be· 
IP<Iİ\ P lw.kkınrla takibata giı isile
cektir. 

Tophanedeki cinayet 

Katil kahvecı Ahmet dün 
tevkıf olundu 

Kısa haberler: ! aorıp dl1tındlkçe: 
* btruıbul milli sanayi blrlıği umu ı 

mı heyeti içtimaı •• Şubata talik ed!ı· ş a , k ta şu fa k 
m!ştır. 

111 Çay ve kah\'e ithalrlt birliğine ıt • • k •• t ... 
500 ÇU\'allık kahve ıstokunun Çlkll."Jı• s o m U ş ur 
ması ıçin gtımrilklerc de cmır gr.l.IJ'J~· 
tıı·. Dün. :?50 çu\'al kahve ithal edı. 1 l' ukıtu t uuımı k!nrı tersi11c 
mı tir. sanlmcıiia lxısfo<lı. /Jcidisckr 

"' Tıcaret Vekil.lett konjonktür •n· çılı.Aıruiının 1)(1.smd11 dtıreıı 'tm·ilı 
besi. bir toptan eşya endeksi hnzırıa· 1 rlm mo.daıı r;a/~·111111. Tal'ilı i<' 
moğa karar \'ermiştir. Bu husust... kl,., iir etler 111i. etmez rni'? Do
şehrimızdekt ticari mııhfiller<len <le 1 ı·cıs1111 /ı kmrl<ı11ll\'(lC<Uİ1m. %11. 
mal<ıınat istenmiştir. llWJI 11lw11 Sıt qif,idir. Fliç bir 

• GlımrUk ,.c lnhlsnrlar \"ekıll Ba;! •landa. bir ken daha ııccfi<ii 
Kaı adem~. ôUn şchrlmızc t:'<'lmi;tlı. 1/( relen <JC<,, me:;. Jı'ııkal aö::.lc 
Burada bir hafta kadar kıılarnk ı .. ~ ı1111·ıla111ııı11cal.: 1.-odar lJİt'İbirle 
kiklcrdr bulunacaktır. 7 Hlt 1>cıı::cdil:1C'1'İ için. biz cıl<llt-

( Bnr.ı knh\'eler haftanın nıua)W'l m>'IZ. Zaman ırmaıiı da bf'lki 
gUnlerındc Kukla, l{amgöz oynat'•" UÖ1J/r..dir. 
ları ve saz heyetleri getirerek halktım Yalnız a11aCJk bir cıcı cck ula. 
tarlfe.c;lz bir Ueret aldıkları yRpı'•u rcı/: sunu qöriivoru;;, kJ A fri1,a 
tcftıı1ler netic~lnde te.'lbit edilmı.ı;t'" lu'idisclcı i. bıırıdmı altı lfV rr 
Bu gtbl mUcsıresctcr hakkında IJ(>len.. t•c lkinin ta ııı tcr.~ine <l&irıı (Iİ· 
ye lktısRt işleri ml\<lUrlUtU yeni bi:- dh·01·. /lem dttlıa lniviik bir 
tarlıe tatbik edecektir. hı:: ı·c ka,.sı '1urıtl1ıınz l>fr hım_ 
* Csküdar lakele meydanının tR ~' uct le ... 

ınlııe ıııl plftn belt>dlye tarafınılan 'ı!l "Sıuıli Barı·wıi .. . "Sollımı .. 
zırl&narak tıısdik edtlmc·k Uwrc "\~ "Bcıı·d İl/ll., , "Tobrıık .. birer bi· 
fia \"eklıletlnc gonclerllınlştlr. 

.ıo ~ehrln sulanmaııı için yenı.t.•r. 

Amerikıı. Almanya \'C lngi!t.<'.l'('\'e 10 
arazöz ısmarlanmıştır. Vakın<lH s h 
rımlze ;:clccel,tlr. 

Esnaf cemiyetleri kon
greleri yapılamadı 

nn· '\'ıkt/{/ı. Bıııılıır IJa.<ril lıism· 

hır. 'lcli.~i<Jii:el 11Mıı/ıms kalc1"r 
rlri'jildir. Eski Rmııa imparator. 
lıuiwıwı 1>«dal.: saltanatım 
ltunııH1; ela V<ısı. A frikaua lnırCt 
dan tas·nwiia başlamıştı. O 
11111/ıtcsnn 1.-ausrrlik lalıtınm 
bir (llJ<Hiı. bu tovrakl.ar iistfüw 
~apl<macal:tı. Pal:at 1.ımı taba-

1 b l _ f . tl . 7:alurı, 'fii.:;rıar ?mmm.,nrn 7:n·. 
~tan u e.'-na cemıye ~ıı r· ·· / -· t · · B 

b
. · · • h ',..+ ' 1 Tll"' cıorc ıf('r ı r<ııs ırır. ura 
ırıncı umumı eyet ı.., ... ıma arı / ,_ l l · · 

b
. · t" H ' b. . t' 1 i. arrn.ı teme f1ltt11rma c ıcın col: 
ıtmı:i ır. ıç ır cemıve m yı 11 . / • 1 

1 k t.o 1 t d 
. b. k c r ı 111 c-ı·,. umıcl: nere,. r ır . 

1 • p an ısın a nısa ı e serı T JCJtQ / b · 11,,..,. 
l d 

- . . k 
1 

• <1 ~ c c-n crı ormıcı .. 
yet oma ıgı ıçın ·on.gre er, 1 · ~ · / ı ı ·· 

t 
'hl t tik ~.:ı·l · t' eşfırıı lw dı:', la ııtm nufıızıı. 

şu arı ere a "'"ı mış 1r: b / • /' - ~ 
27 ikincikanunda kunduracı- 1~ ' f.'l'HI uıc ı·armnaımş . . ~on 

, ette Qu:>teı·di. "Lıb11a... fatih4 
qinı, balmıımundan bir k·lı a 
ddt tutmak. miimkiın olmc-.... 
:\ c tuhaf bir elın l'a.1s1. ı. 1 
t/lllarca silren emeklerden 3 

ra Trat.>lusa köl~ salanııra1. 1rı • 

Tlabcşistana st!ldırmahtmı r 

1ı:inrnnlilcr. Bıı tooro.idar . .:..;ı '' 
vutıılnıus demir ha11lar (J lı 
lwııı::cclilcmcdi. Ve zamanvı f( 1 
llkrli hir hal eldı. Nctc1:mı lJ -
qihı qürii1101·uz, ki "Uuva .. da 
lııuilizler. mıı:.:affcr cı<lm /rı a 
kalcclcn kalC11c 1J(Jsaral: iln lcı . 
lan. ''Eritre .. de. "Somali •• de, 
"lltıbcşistmı .. da ic bozoımları. 
cnmklannıal.ar. İS1!Clttlar t•e nı 
lıa.vct oarmsnuılar ba.Wl'01. 

Tcbliiilerde. ltal11ttn111 b1•teıfor 
ela da ool• f cna va::it1etlerc <I" ~
tüklcritıi o1mduk. Mvnn fefhFf. 
meiir ha::ırlancın koskoca lıi • 
ordımım miradıiiı korkımc ri .ı· 
be.ti qördiil•ten snnra. arfıl. ı, -
11iik totJral:lttra serııi.stiı '111 ·~ 
ııornizon. karalml t•e 1 ı~ '' 

1. ıwııctln-i11in daJıa bdrr I ; · 
rıarcal.aııı.'Jla da<"iılaca<i11 ı k ~ • 
tirmcl: 1~chttnct sauılrıuı:: . 

Afrika işi bitmistir. Bıua' a 
zeııain sil<ihlı. bol ('T"rıl lr 

50 - SOO bin 1d~'ilik bır l 110i
li::: ordu~1t. bıtqim. ıf(lrm ~ r· 
hcst lc.auırak Belki ele Tralı · ~
ta \'Cni bir clevlet. nıcM.l<i 1ıir 
",unu.si hükfim(ti.. l:ımrla alc 
bu ordu ba.şl:a sefN·lere cık ı r 
lacaktrr. Hiil(ı.w t•elami 7:ul ır
l:a ı qihılcr mşıuorıtz. Şarkta 
afak sökmüştür. Ama 1/inf? 1ıa 
al.Hthı bin i1ı ti-rook 1.o ,-şı ha~r 

1nr 'halde bf,1.-1.emek akıllılık o_ 
l11r. 

Hnkkı Siiha GEZGl~ Evvelki gün nalrıtadn vuku bıı 1 anlattıktan ~onra demiştir ki: 
lan ve dlin dP yaı alının hastanede •· - Yenle boğuıııırken bırakıp 
ölmesi ilP. <"inayet mahiyedni ı:ılan kaçnnınzdım. Zira arkamdan ate43 
vakn dün adliyeye intlkrıl etmiş ve l drbilıı·di. sadece yaralamak mak· 
katil ikinci sulh <·eza malı kem• sin- sadile ayaklarına alNi etti. sonra 
ce tevkif olunmmıtur. kaçmaya basladım. ~ıustnfa. da al'-

1 6 b tt ek 
•k 

1 
hutlı•·r /ı ı·. lııııw c ol.' cıcık #)il' sıı. 

ar. şu :ı a mc yapıcı ar, ---:-======================.---
12 şubatta gaı'Sonlar, 28 şu· 

YapUğımız tahkikata vöı (> cmıı· kamclan kosuyor ve at(>Ş ediyor • 

yet şöyle olmuştur: du ... 
Tophanede kahvecilik )apan l's- Diğı>rleri de- Ahmetli t<:'ıwik et-

küplü Ahmet Türkkan ewPlki ge- mediklerini söylemişlerdi. Bunlar· 
ce saat 12 ve doğru dlikkıinrnı ka- dan se,·kN demiştir ki: 
parken, birdenbire kapı aç1lmı~ v<' ''- Gece- yarısı kaprm <"alındı. 
elinde bir tabanca ıle birlikte ice Baktım, Ahmet kolundan yaralan-
ri\'e ailece aralan acık olan :\lus- mıı;. "Aman beni kurtar! \'urdu 
t.aİa girmiştir·. Mustafa silahı Ah· lar .. , diyordu. Alıp hıuıtanc\ e gö
medin göğsüne dayamıR ve: türdüm. Mustafa~'l da burada ya· 
"- Bizim evin kapısını ne diw• ralı gördiim ... demiştir. 

ikide birde çalıp calıp kaçıyor- :\'eticede Ahmet tevkıf olun-
sun! .. demistir. mus ,diğerleri ~f'ı•brqt hırııkıl· 

Ahmet inkar Ptmiı., fakat )hııı· nııı-tır. 
t.afa silahını iı~~lem~Lir. i;lliıtn ,..,,...~~ .............. ......,..._ .............. _ ....... _.......a..._, 

kurştın Al\niediı üğ )PO)(lrıa~~. 
bet etmis, Ahmet bunun üzerinP 
can hevlile Mustafanın üzerine a
tılmıo:: ve yeTde ym·aılanmağa ba.
larr.ı~lnrdır. 

Bu sırada Mustafanın elınden 
diıı;ı>n sılıi..~ı Ahmet kapm~ ve ateş 
ederek kendisini Vut'lllUŞ ve hemen 
kapıdan fırhyarnk kaçmnğa basla· 
mıştır. 

~zgın manda Halil 
Erdemin karnını de~ti 
Beyo~'lunda Derya sokağında 

oturan Halil Erdem Karaağaç -
tnn gec:eı·ken azgın bir manda. 
nın hücumuna mnruz kalmış. 
karru deşilmistir. 

Manda yetişenler tarafmdan 
güçlükle zaptedilmiş ve Halil, 
baygın bir halde hastaneye 
kaldırılm ı§tır. 

batta lokantacılar, 5 şubatta a. 
rabacılar. 7 şubatta bah<;I\ an
lar. 6 Rubatta bahkçılar, 10 şu
batta vünciilcr. 12 şubatta ka. 
s2-plar: 20 şubatta marnngozlar 
ve sıvacılar toplanacaklardır. 1 

Soyadına ihanet 
eden şoför 

Bahattin Ezmez adında bır 
kamyon ooförii dün kamyonu 
ile birlikte Yedikule tramva v 
caddesinden geçerken. Sirkec~
dc oturan 13 vaşmda Yuda kı. 
ıı Losiye çarpmış. altına ala
rak yaralamıştır. 

Losi muhtelif y~rlerindeıı ya 
ralr olarak hastaneye kaldın1 • 
mı.ş, şoför Bahattin J<)zm1>z ya . 
kalanmıstır. 

Bükreş sefirimiz gitti 
Bu ay ba.~mdanberi memleke· 

timizdc bulunan Bükre.5 büyük 
elçimiz Hamdullah Suphi Tan . 
rıöver, dün tekrar vazifesi b~ı
na dönmü ~tur. Biraz sonrn yf1ti en polisler, ya. 

rah Mustafayı Beyoğlu hal!ltanesi· 
ne kaldırmışlardır. Muııtafa dün 
hastanedr.> ölmllş. cesedi adliye 
doktoru tarafmdnn muayenesini 
müteakip morgn knldırılmıştrr. 

:\fanda sahibi hakkında ted · 1 
~!r~:~~a%ı~:und:ın takibat ya- .__• .... a_ı_ıı_e_w_ı_e_r_ı •• n_d_e _ _.I 

Katil Ahmet Türkka.n ile kar -
dc>ş.i !rlris Türkkan ve akrabalan 
Kemal I<:rzurum. Şükrii J.inco. ve 
Şevket Taner de kendisini Musta· 
fa)"I öldiinneğe tefJ\ik sucundan 
diiıı asliye ikinci c<'za mahkP.mtsin
ce sorguya çekilm1!$1c>rdir. 

AhmN vakayı \"Ukarıdakı sibi 

- 6 -

Pinkerton ızaha tına devam 
ediyordu: 

"Diğer hır tabirle. Elford, 
müdafaasız, sırtüstü yatar hır 
vaziyette boğulmuştu. Daha 
doğrusu, tırnaklarını gözden 
geçirdikten ve göğsündeki çü. 
rüğe baktıktan sonra. onun ya
tağında boğulduğunu an l adım. 
Kolları yatak çarşaflarına do
lanmış bir vaziyetteydi. Kurla. 
rıp kendisini müdafaa edeceği 

. sırada ise. tamamen kuvvetten 
düşmüıı. bulunuyordu. 
"Yatağı muayene ettiğim za

man, yastığının altında. dört 
köşe bir çukur gördüm. Bun
dan da orada. bir Pl\ket saklan 
mış olduğu anlaşılıyordu . tbti. 
mal ki bu paket. yine bu evin 
icersinde bulunan, birisi tara
findan işlenmiş olan cinayet in 
sebebini teşkil ediyordu. 

"Bilardo salonunda. diğer ev 
halkı ile otururken. ortaya b ir 
iddin attım. Hiç kimsenin. be -
nim kadar büyük karış açama. 
yacağuu ileri sürerek. herkese 
meydan okudum ve kimse. bu -
nun bir hile olduğunu a nlamak
sızın, tuzağıma düştü. Fakat 
bir kişi müstesna. olma:k ü1.e. 
re, hepsinin elleri kiiçüktü. Ba
na sandoviç getiren h izmetçin in 
de ellerine dikkat etmi5tinı. On
lar da küçtikti.i. Bundan sonra, 
senin ellerinle, senin hizmetçi. 

Bir çocuk kuyuya düştii 
Salmatomrukta Bakkal soka

ğında oturan Tayfur oğlu 5 ya
sında lho::a n Öngelen bah~r>de 
oynarken ağzı açık kuyuya dil· 
mü:;:. babası feryadını işiterek 
kendisini kurtarmıştır. 

Konferans 
lie-.ıkta~ Halk e' lndt'ıı : 

23.1.1941 Cumarte.sı günü l!aat ı~.ao 
ela Sıtkı Akozan tarafından edeblya· 
tımız.ın ana hauarı hakkında biı 

konferan.~ \erlleeekUr. Herltes gele· 
bilir. 

r . , 
Tahta Bacaklı Adam 
S:rkaç gün sürecek büyült esrarengiz zabıta hikayesı 

I ngiliz.cedeı: Ç evfren : H. MU N 1 R -
nın ellen kalı) ordu. Hizmetçi
nin elleri. o kadaı· şayanı dik· 
kat değil. . Uzunluğu kadın' da. 
geni§liği Yar. 

"Bundan sonra şüphem. bit . 
tabı tamamen sen in ü1.erinde 
toplandı. Sen ki. buranın en 
meçhul siması m. Sen ki. bir
kaç gündenberi hastalığmı ba
hane ederek yataktan çıkmıyor. 
~un. Daha doğrusu Elfordun 
geldiği zaman<la11beri yatağa 
girmiş bulunuyorsun. 

"Hakikat i itiraf et mek liuı:ım 
ı:;a, sana açıkça söyliyebilirim, 
ki Dormerin benim rahatımı 
bozar a k buraya get irme.sine 
mütcessifim. Çünkü bir cinayet 
muammasını henüz hnlletm~ • 
tim. Yorgundum. tki cin ayet 
daha. büt ün esrariyle beni bek
liyor. Fakat madem ki bu işe 
girdim. Sonun a kadar götür. 
mek adetimdir ... 

"Bundan başka. buraya El
for<iu ~n getirdin. Onun ktm 
olduğunu senden başka bilen 
yok. E lford . burada herkesin 
yabancısı bir &damdı. Bunuu 
ii?.erine senin odanı ara~tırma
ğa girdim. Harekatmıda hi9bir 

i~tiyat eEeri göstermedım. &. 
~~~· uyuyormuş gibi göründü
gunü bildiğim halde. odanda 
kendi e\im gibi dolaştım. .,.,.. 

~" e. yaptımsa, neyi gözden 
seçırdım.se. hepsini gördün. 

"Mesela. şurada terliklerin 
var. Tabanları dikkatle fırça
la:ımış.. Faka t dün gcoe dol~. 
tıgm nemli toprağın rutubetini 
hala taşıyor. Bununla beraber 
hizmetçine soracak olsam, ~
nin dört beş gündenberi bir ye
re çıkmadığına yemin edeceğin 
den eminim. Edebilir, çünkü. 
çıktığını, görmemiş olması pek 
muhtemeldir . Fakat, elbise fır. 
çanın kıllarmı, gözden gedrdik
ğim 7.aman, terlikler i onunla te
mizlemiŞ olduğunu derhal far. 
kettim. Çünkü fı~m üzerin -
de hala toprak taneleri görünü
yor. 

"Sonra şurada, duvara daya. 
h olarak, senin portatif iskem -
ten g Ö7.e çarpıyor. Hani gez
meğe çrktığm v:ı..kitler, yorul. 
duğun zaman, ucunu yere ba
tınp. bez kısmını 'bir lale gib i 
açarak ü7.erine oturduğun is
kemle ... Bu iekemlenin a.lt kıs . 

G ONDEN GONE 

" Beş ekmek, Beş peyniri ,, 
B 1R kı.:;ım esnafın peynir 

fıyntlarına zam etmek 
ıstedığini okudum da, bir ~o. 
ğumuzun henüz hafızasından 
silinmemiş olan .. beş ekmek. 
beş peynir .. efaa."1.esi hatırıma 
geldi. 

&!ııclcrci' evvel, beııbırımızın 
dC\·anı ettiği mektebin kUçli
mencik bakkal dükkanlarını 
hatırlıyacaksınız: Bu dükkan
larda tabağı on para. haydi 
haydi yirmi paraya kuru fa. 
sulye. patates \'C saire gibi, 
ekn1ek batırmağa elverişli, su· 
yu bol yemekler yapılırdı. Bu 
arada çoğu.muzun bir öğle ye
meği hesabına, lezzetle gövde. 
ye indirdiğimiz ''beş ekmek, 
beş peynir,, bulunurdu. 

Hele bizim bir Hacı Bakka~ 
lımız vardı ki, tezgahının ö
nüne küçücük boyumuzla zıp 
zıp tanesi gibi dizilerek: 

- Hacı be.·, beş! diye cıvıl. 
daşmağa ba§la<l ık mı, kullan
maktan kehribar gibi sarar
mış iri sapım kavradığı bıça_ 
ğı, kıtır kıtır bir okka:lık ekme
ğe daldırarak onu dörde böler 
ve her birin in arasına beyaz 
veya kaşar, kocaman bir yağ
lı peynir dilimi atarak mini 
mini a vuclarımıza sunardı ... 

Bizim kadar ''peynir • ek· 
mek .. göçürmüş nesle nadir 

mı, bir tek sağlam sopadan i
barettir. lcabmda bir baston 
gibi d<' kullanılır. Onu da, dik
katle temizlemiş, köşeye koy. 
muş.sun. Fa-kat çok iyi bilirim 
ki, o ba:.~ton gibi portatif is
kemlenin sopasmm ucuna bü· 
rücek bir mantar sokarak ve 
gezdiğin bazı yumusa:lc yerlere 
kunduralanndan yalnız birini 
basarak. yanma da bu man. 
tarlı sopayı batıra:rak pekala 
"tek bacağı tahtadan olan,, 
bir adam hissini bırakaibilir
sin ... , . 

Andel"50n tekrar güldü. Fa· 
kat bu defaki gülüşü mra:ki idi. 

- Devam et bakalım, dedi. 
Devam et. Demek istivorsun ki 
Elfordu ben öldürdüm. Onu ya~ 
tağın<la ben boğdum ... Anlat 
bakalım. Bu masalın alt yanrm 
da dinJiyelim. 

Pinkerton sükununu bozma -
dan: 

- Masal dediğin korkunç 
hakikatin mütebakisini sen pek 
ala bilirken. bunu bana tekrar 
ınlatmakta fı:wda Yar mıdır~ 

Bu E lford dene~ adamın senin· 
l mühim bir alakası vardı. 
Seni bazı vesikalarla tehdit e_ 
diyordu. Sen de onu evine ça
ğırdın. Fakat bu esnada, eline 
büyük bir fırsat g~irmiş ol
duğunu da anladın. Kendini has 
ta gibi gösterdin. Hizmetçini 
de ya.nrbasmda bekletiyordun. 

( nt'1ınmt 1Jt1T) 

rastlanır. Fakat fena da bır 
gıda değildir hanı... Harbi u
muminin içinde'll geçerek bü
yUmüş olan o nesle, "saman 
ekmeği., nesli dıyip, buna 
rağmen gelişmiş olmasını go. 
ze alara:k iftibat" ederiz ... O 
saman ekmeği neslinin ma~a
smda, daha önceki devirlerin 
"beş, beş,. i olma.saydı. wı 
toparlanırdık diyeceğim. 

Peynir fiyatları yükselirken 
hafızamda işte bu uzak tarih 
canlandı. Faka.e şuna Rtikret · 
meliyiz ki, bu!?iin de, yıne "ikı 
beş,. le o kıtır krtır ym diı. 
hem ekmeğin arasına yağlı 
bir kaşar veya beyaz peyuır 
dilimi atarak, aynı lezzet ve 
nefasetle gövdeye indirebiliriz. 

Ama o zamanki "beş para .• 
yerine şimdi ''be~ kuruş,, ve· 
riyorm.uşuz... Mali tcmevvü~
lerin o tabii neticesiyle uğraş. 
mağı bir rana bırakalrm da 
şu umumi darlık içinde, mem
leketimizin her bakımdan 
"dünyanın cenneti.. oldu~nu 
düşünerek bir kere daha se-
vinelim. HlKMET !t!ONIR 

1 Yirmi yı l evvelki Vakıt 1 

Malta dakilerin 
müracaatı 

24.LD"?l 
.ıalta.da bulunan sabık vUkclA 11t1 

bav.ılan kanunen haklan olan mnzuı 
y t maaşlannm verilmesi icsbed~c.-•>

ğjnden bir istida. Uc maka.mı aı~·n~ 

bu husus için müracaat etmişlerdir 

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

24.1.1941 
8.03 ı\jans 
8.J8 HnfU 

proı:nı.m 

8.t5 l 'cmek 
Jlst~I 

12.83 ~rkılnr 
12.50 Ajans 
13.05 TUrkült>r 
JlUO Kan ık 

program 
18.08 ''1'\"inı-., 

kua rteti 

ıs.so Tıık umter 
l 9.00 Fasıl heH!.i 
19.SO AJ:uıs 

1 19.45 Şarı..-rta.r 
20.IS P..ad\ o 

ı;-.ızcte~ı 

1 20.45 Temsil 
1 21.so Kmıu~..uı 

1

21.45 Orkl'tl1nt 
22.80 Ajanı. 
22.45 Orkestrs 
23.00 nan,. 

Cuma ıCumarte . 
24 11.Kan.25 il.Kan. 

ZUhicef': ~ı 7.llhiet•": 27 
Kasım: öR lfo.,ınt'. ':9 

\ aki Urr \ • a ati t:z:ııı i \'asat Er.ani 
Gürt in 
doğu"u 

8.20 2.07 S.19 2 O\ 

l>ğlr 12.!fi '·" 18.26 1.11 
l kindi 16.00 9.43 16'.0l ıus 

Ak&am 18.15 u.oo 18.HI ıı.• 
1.'atfıı 19.-19 U3 19.50 u s 
lımak 6.85 ıı.~ ı 6.35 ıı.ıo 
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Röyter muhabiri 
Tohıuk mu
harebesini 
anlatıyor 

italyanlar 'Beyoğlunda bir rande~u evi basıldı ! Romanyada 
A ti 

..,; Delgrat, 23 (AA.) - Bükre§. r na v u u g a . le muhabere k81iktJr. Balp.rjBWı 

takvıve iki kadınla üç erkek ~g:il;14~~j,~1,~= 
etmektedir. Bfikretteki bfttön mü. 

/kıtaları getirdı dolaplardan çıkarıldı ;~ ::~r:~~ay~;a=~rf~ 
Hikmet Turhan Dağlı 

manlı maarif nazırlann 
taplı Münif Pqaya dair 
dığı konferansı dün E . 
kevinde vermiştir. Konf 
leyenler arasında tbnil 
mud Kemal, Osman N 
gibi tanmmı~ simalarla i 
kir hayatına mensup · 

:-:on günlerde fuhuş ile miler.de- ı keklerin girmesi nazan dikkatı d•'n bır Aunda örft idare ilan 
Mar.asur. .:3 tA.A. ' Röyteritı 1 Jesıru !}iddetlendiren ahlak ea.hnıı elbetnm; ve evvelki akşam eve edilınişttr. Jfüfrit demir mu.hafız. 

Arnavutluk hududundakı muhab n m memurlan, evvelki gi1n de Pan nırdenbire g.irilın.iştir. Arama ao - larm elinde mül:ıim miktarda silah 
b!ldı:tsor. gsltrda bir randevu evini basmı!'i nunda 5 kadınla 5 erkek avrı a~·n ceph~ne, mitralyöz olduğu öğre ~ 

Kah.Ve, fS ( A.A.) - Röyter 
aj&namm Tobnık cıva.rmda iki 
muhasnn arasında.ki sahada bu. 
lunan cephe muhf.!Jhiri bildm
yor: 

General Vavel ordusu Tobru
ka karşı büyük bir ta.arru?...'l. 
geçmiştir. 

ltnlyanlarm büyük bır mukabil ta· aı ve $8hibinl yakalt}arak evı ka odalarda milnaa&betslz vazzyeU~ uilnu§tir. Bazı binalara. çekilen 
arruza hazırlandıkları u.nnedllmek.. patnuşla ııdır. 1 de yablanmışla.ı• ayrıca dolaplar- mlliritler tık gelen ukeıi Jravvet.. 
tedir. Öğrenildiğine göre ltaly&nlaJ' RandEmıcu, Panga.ltıda, tramvay da sa.klalımış 2 bdın ile üç erkek !eri tardederek mukavemete d~ 
bilhassa Yt•r?Oftlav hududu dvıı.mıda ca.d 1P.Sinde 66 nwnaralı evde otu- dalvı ele geçirilmiştir. vam etmektedir~. Demir mnha.. 
'Boyana derem mansabına yeni kıtal" ran Bercuhi admda bir Ermeni Kadmlar muayeneye sevkedıl _ fızlarla Ant.oneekonun kıtaa:b ara. 
lhraı; ve baltlu.;1 gemılenlc mnhallı a. kadınıdır. Bir kaç zamandan.beri miş Be-rcuhf adliyeye verilmiştir. ımıda Roman.vanm muhtelif yerle_ 

bulunmuştur. 
Konferansçı Türk 

ve devlet adaııımın ha 
cephesine temas etmiş ve 
yazısile mevcut divaı:ııııeıaı 
manzumeler. husasi ve 
kından uasılmamı§ paı 
muş, güzel menkibele · 

İmparatorluk ordusunun ileri 
kuvvetleri ~iliz t.a.nkla.rmdan, 
~"1.itcrenin şarkında kiL.in bir 
kontluk alayından, .Avustralya. 
lı piyade kuvvetlerinden ve mo
törlü kıtaaUan milrekkepti. 

razlyi iyi bilenler tarafından idare e- Bu eve bir tak.on şüpheli kadm ve rinde Q&rPtşmalar devPm etmek. 
dilen mctörlerıe harp malzemesi vEı ~- Atıtoneako aleyhindeld iaya., 

mflhimmat n8.kletmlşlerdfr Mtlmtıız Tobrukta 2 o o o o kinci ve döMUncii üç siyn.h göm na ıştinık için viJ&yeilerdaı, .köy. 
alp ve avcı kuvvetleri Tire.na ve l§- lekli tümeni, birinci ,.e ikinci !erden bir çok köylüler Bflkrete 
ko<lrııya çıkarı'l&rak derhal Elbaııana • ıki Tra.bluslu tümen, ve general gelmektedir 
sevkedilmi§tir esrr allndı MalekiTlin rQotörlü tümeni. BeJgrad, ZJ (A.A.) - Röyter: 

nuştır. 
Münif Paşanın 

Başlıca hücum dış müdafaa 
ha.ttiyle Tobruık kalesi arasın
da.iti sa.ha.da İtalyanlar tarafın. 
dan İn§a edilen ÇOiC k"Uwetll biı
surette tahkim edilmiş olan mev 
zilere karşı tevcih odilınıştir. 

Atını&, !3 (A.A.) - DU§man tay. Tobrukta.kı ıki tü:menı de sa- Romanyada iyi maJUınat a'an 
yarelerl Ys.nya k/Syleri ilzenne tıom. ( Ba8 tarafı 1 incıd.<J) yarsak 11 İtalyan tü:rnenı mır kay_nalJardan gelen haberlere ~)re 
balar atmışlardır. Haııer yoktur Muhtelif ça.pt.a. 200 e ya.kın harehe hanci edilmiş demektir. vaııyet müfrid deı:nirmuh.afızlar 

nun) u çıkaran zat old 
çoksa da, bu meanuanın 
yeniden tesisiyle neşrol 
birinci nüshasmda neden 
dığmı çok kimse bilmez. 
ransçı bu h!ıdiseyi de 
tatile sebep olan ve ( 
böceği ile bir yolaı) 
hikAyeyi okumuştur: 

A vust:ralyahla.r tel örgillerıru 
keetilrten sonra §llfaJda beraber 
tanklarımız hedef üzerine aW
mışlardır. Açılan geclikteı dal 
ga halinde giren bir Avustral. 
ya liv...a.sı askerl mevzilere hti -
cum etmişlerdir. Diğer kuvvet
ler de sağdan soldan dış müda. 
faa h&ttmı aşarak topçu mev -
zilerini tem.izl~e başlsmış
la.nllr. 

.Kıtaat gıttikçe §.iddetlenP.n 
topçu barajının arka.smdan ya.. 
vaş yavaş ilerlemiştir. llk hat
ta buluna.n ltalya.n topçusu bir 
müddet sonra susturulmuştur. 

Taarruz baıŞladıkta.n yarım 
saa.t sonra levazım kollarmm 
ve kızılhaç t:eşkilitmm hücum 
neticesinde alınan müdafaa 
ha.ttı arasından ileriediklerini 
gönW:m.. Bazı dilşman topları 
8lk sık ateş ediyorlardı. 

Bu sıı·ada müthiş bir manza
ra ile ka.rşıla.ştmı. Binlerce r. 
tal.yan emrleri kendi topçuları
llJD baraj ateşine maruz kal
dil&r. Obüsler aralarında patlı. 
yor. 'bir goklarmı öldürüyor ve
ya ya.ra.byordu.. Sağ kalanlar ö
•eye beriye dağıldılar. 

llk hedefi teşkil eden topçu 
».evzilerine vardığım zaman, 
lmıinay planları mucibince 4 
aatı. al:mması limn gelen bu 
yerin. ve eairlerln 2 saat için_ 
4e aptedildiğini öğreJl'lim. 

ttaıyan topJarınm bir ooğwıa 
OOtialeıimizizı t.am ise.beti ol
ki olmuştu. Sıhhiye erleri ya
ralı ltalyan topçula.rmm vara. 
Jermı sırmakla meşguldiiler. 

önümde garbe doğru Pilisti
rino İtalyan müstahkem mevkii 
göziiküyon:lu. Bu hedefe dokun
mamak için emir alan kuvvet • 
ıerimiz daha ileriye uzanara:k 
Salaro ve Airente kalelerini za.p 
t.ettiler. 

Tobru1run gerisinde ibuffuıan 
blı kaJeler limanı ihata etmek
tedir. Bir Sllba.y bana dedi ki: 
Evveli. bu kaleleri almak isti
J'O!'UZ. Onla.rm zaptından aonre 
Pilbtrimnun irti'batı keeilir ve 
kale f&~ olur. 

Saat 2 ye dcğru. bir tara.ftan 
PilAatrino kalesinin toplarım 
diıılerUm, diğer taraftan da, 
Solumda muharebenin son saf • 
halarmr seyrediyordum. 

önümde Tobruka kailar inen 
kumlu ı.r ova bulunuyordu. 
IKAJeı;ıfo tisti1nde petrol depola -
rmdan ve kıŞla.lardan yükselen 
kara duman lngiliz hava kuv -
vetlerinin faaliyette bulundu. 
ğunu gösteriyordu. 

Geoit çölde kocaman karmca.lar 
stbl krtaat UAUltl dairesinde ve is
tleal g&t.ermedsn hedeflerine doğ 
nı ilerlemekte idi. Mltraıyl5z.ler, 
tanJclıır, zırhlı otomobiller \ e pi
yade biiyUk bir ahenk icıind(l hare
ket ediyordu. Bu Strada arkamda 

Atına, 28 (A.A.J - ~yanatta bu· top ve diğE>r harp ma.lııemes.i ığ- Resmi rakamlar mevcut de- lehine ınkı~f etmektedir. Mem!e· 
ıı..nmaya mezun bir şahsiyet §unla,., ti.nam edilmi§tir. Zayiatımız be~ ğilse de aldığımız esirlerin sa- ketin dahilinde ve Bükreşte mıth.i.-
86ylemlştlr: !t.e.ly&nlar taraf'mdan ya.- yüz kişiden a.1.d:ır. Dil.sman ~- Y!SI 100 bin k:J.da:nitr. Kıtaları. rebeler dün akşam geç vakte ıc.a. 
pılan dört mukabil bllcum pllskUrtUl. yjatı herrUz tamamen tesbit c _ mrz bizzat ltaly;ı.nların tabiatm dar deYanı etmiştir. Bükreşte pos
mllqtUr. 1ta.1yanlar o kadar ağrr .zayi dilememişsc de Jki bın yaralı en mükemmel ve en kuvvetli ta telgraf idaresi asilerin ellnded;r. 
ata ugnm~larcilr kf t.e§ebbllslertnderı tta.ıyan hastaneye kaldırılınış. müda.faa.Iar1.. dediklerine de Vaziyet kar.usudır. Fakat. a~İ-
sartmazar etml3lerdl.r. Balı gUntı Yu tır. ha.kını olmuşlardır. tere ~·ardım etmek Wııere 30.000 
ııaıııııar ıM esir almışlardır. F.airle- Eritrede, kıtal.arımız Kasea~ l.<>n.dra, 2,1 ( A.A.) _ Bah!!ye kişinin hükfunet merkezine geldiği 
r1n QOğu ele geçfrtldtkler1 uman piJo ladan ricat 'Eltmlş olan Ye ş.im _ nezareti tarafından neşrolunan bir ıannedilmektedir. Bir çok gami. 
llkten acınacak b1r halde idiler diki halde Biscia ve Barent11 tebliğc:W., bildiriliyor ki, f ngi•iz eonlarm bu meyanda Recido, Mol

Almanyanın Yuna
nistana notası 

(BM tarafı 1 i,ıcide) 
Umumiyetle Lcmdrada çok 

dikkatli müşahitlerin tahminle. 
rine göre, şimali Afri:kadaki 
İngiliz muva.ffa.layetJeri, Hitlere 
kara harbinde bu sahada hadi
selerin seyrini değiştirebilmek 
i<;Jn vaktin geçmiş olduğunu 
kaDBatini vermiştir. 

Me.maafih Bitler, cenup cep
hesinde her ha.ngi bir mahalle 
mihvere bir zafer teminine te • 
eebbiis etmeye amıetmiş bulun
maktadır. Şu cihet emin gibi 
göellküyor ki, Bitler, Akdeni~ 
zin en dar kısmmda. lngi1iz de. 
niz müna.kali.tmı tehdidde de
vam edecektir. 

Sicilyaya 400 ili. 500 pike 
tayyaresi gönder~ olduğu, 
belki Napoli ve Roma civarla
rmda da başka tayyareler bu. 
lunduğu mümkündür. 

Diğer taraftan Yunanistan, 
Almanla.rm her türlü uzlaşma. 
teşebbüslerini ka.tiyetJe reddet -
mektedir. 

Ytmazıhlaır, cevaben, sonuna 
kadar harpte İngilterenin müt -
tefiki olduklamu ve İngiliz yar 
dmıı ile galiip ge!eceklerinden 
emin bulunduklarını bildirmek. 
tedir. 

---0 --

Ruzveltin 
mumessili 

(llat1tarafı 1 incide) 
göre So.fyadan Belgrada. git. 
melrte olan albay Doruıvan Yu. 
goslav topraklarına girdiği za.. 
man içinde mühim siyasi vesaik 
bulunan çantasmm trende ça
lındığını görmüştür. Tren Ça. 
ribrod'da durdurulmuş ve tahkl. 
kata başlamıştır. 

Albay Donavan'm dün saat 
22 de Belgrada muva.sala:tı bek. 
leniyordu. Albal Donavan'm 
Ruzvelt'ten Prens Pol'a bir me
saj getirdıği söylenmekteo.ır. 

Buda'PtJ§te, !3 (A . .A.) - Hü.. 
kfunet organı olan sti Usjag ga. 
zete.si albay Donavan•m Bel.. 
gattan sonra Buda.peşt.eye gide
ceğini, Burla.peşteden de doğru., 
dan doğruya Tiirkiye~ gidece. 
ğini bildirmektedir. 

müdafaa mevzilerini tutan ltal- lıa,rp remıleri İtalyanlardan a1.man davya, Krayova. Köst.ence ve Yass 
yan kuvvetleri ile temas halin. esirlerden 54 bin kişi ile pek çok garnizonlarınm asilere iltihak etti 
dedir. Hare.kit mmraffa:ktyetlc tankı Akdenizdeki ba.51ıca ln~iliz li söylenmektedir. Kalasta. dem!r. 
İllkija.fta devam ediyor. üslerinden birine çıkamıağa mu- muhabzlanu general Antonesko 

HaJbeşistanda, Metemmarun vaffü: ohnuştur. lehinde hareket eden gambona si-
şarkmda dilşma.n üzerine taz- İtalyan teblii l!btan tecrid ettikleri ve Brasovda 
yikleıimiz lda:lne ettirilmekte-- ttaıylll)a blr mahal. 11 (AA.) _ general Dragalinia'nm bütün gar. 
<lir. ltaıya.ıı umumi karargA.bmm 2ao nizonu ile birlikte asilere iltihak 

K .. ..ı~ d · l · ederek Bükr- .;;.,,..,...;~ ...;;..r.~;.x..: eny_, evrıye enmizin ta. numaralı tebll#i: soy·· lenmektedir ........ u... J ... Wll.olU6 .... 

aITılZ faaliyetleri de devam et- Yunan cephesi, mahıılU mahlyetu. 
mektedir. ki hareketler eımamıda cro,man nıatı. Romen Transilvanyasmdak:i ~ 

Londra, S3 (A.A.) - Müsta· sıu zayiata~. DU§ma.n krta• birlerin hepsi amele ve köylüoilıJ 
kil Fransız ajansının bildirdiği. lan küçük çapta bombalarla bom.h!.J"- Y~dımmı gören lejyonerlerin Y3P 
ne göre, İngiliz kuvvetleriyle dımaıı edllmi§ttr. DO§ma.nm Arnavut. tıgı muharebeden sonra asilerin 
birlikte Tobruka giren hür Fran tukta bir mevırte ka~ı yaptrğı b!r ıa. eline geçmiştir. 
srz kuvvetleri Kıbnsm müda- va hücumu est:ıasmda avcılannuzdan Asilerin elinde bulunan Bükreş 
faası için mnta.rekeden evvel biri dtı§man t.a.yyarelerinden bir'.n! radyosu orduya hitap ederek lei-

y.ooerlere hiw-.- _.__--'--'n< ta. Fransız hükumeti tarafından dO~llnnti§ ,dfferler1ni de kar;ırmlJtTr. ..~ cuUCUICI- ...... 

lngilte.renin hi:mnetine V<!rilen Tobruk mflstabkem m.evldiniıı mev- lep etmekte ve lejiyonerleri.o kral 
mi.ifrezedir. zııerı srasm""kl muharebe pek mu· ve mmleket İçin muharebe eden 

Bu müfreze 'bil.Aha.re general daıı8 o.l&rak dtbı bOtnn g1bl devam et. dürüst Romen evlitlan oldukları. 
La.rmmant ta:ra.fmdan Suriye- ını,tır. Aı:ıcak öğleden 80D1'8 A.vustral nı söylemektedir. 
den getirilen kuvvetlerle takvl. ya kita1an Tobruk gehrlne girm!fler. Her iki taraf da krala sadJk ol· 
ye edilmiştir. dlr. Şehirde har ,ey yaJalDu§ ve ~ duklamu söyliiyorlaıı. Müstak'.l 

Bu ajansın verdiği bir habe- ki San Girogio gemlsl de dinamit.!e müşalıitl..:r vaziyetin r.a.ıik olduğıı_ 
re nazaran guneraı Catnıxnuıı be!'hava edllmi§tl. Müstahkem mev· nu tahmin ediyorlar Çünkü mu.. 
kumaDd&smda lıfmırda bulunan idin gaıp kıBmmdakl mevziler eIAn hasIIlllar ayni derecede kuvvetli

dir ve araalrmda bir itiJ•f _ ....... ı· hür Fra.neu: kuvvetlerine yakm- dUfmaD hücumuna .1taqı N ~ ..rıu~.ı"" " -..uu• 
da yeni kuvvetler inzimam ede. ı:ıe bir mukavemet g&ıterme~~· UW111aK lumlı:nJld•bıiliiıiıiıı-iiıdi!IWrt'' 
oektir. Tobrukt& ta.ıışit edil.mit oı.M::ıaı. loeinfr mtıhafı.Z1aful :şefi Horia 

Londro, U ( A.A.) - B. B. yan ktnvetleri yaımz tıtr ıııu Ue tıır :~nı!1 Berline seyahati bu mü. 
C.: Dün Roma radycau, ~ kaç bahriye veyahut muhafaza mut• enn nazarı dikkatini celbe. 
rulnın sukutu.mı şu 8ÖZ!erle bil- reze.lerı.nden mllreltkeptt. I>Uoman bile diyor Rejimi muhafaza. için her 
dirmiştir: Bugllnkü re 8 .m i ~ehre btıeu.m eden be~ tırkasmm bil· ne kadar Alman kuvvetleri birçok 
tebliğimiz bizi şaşırtmıştır. Fa· ba.-a ağır zayiata tJlradıfmı kabul yerlerde General Antone*oya ha~ 
ka.t cesaretimizi ka}'betme-me. etmek mechurlyetmdedir. lı kıtaat'! yaromı etmekte iseler 
Ji'Uiz. T b .. ı. 2 (A.A) de isyan hareketinin Berlinde na-

.T • o r-, 3 · - Röyt~rın srl karşdanmakta oldulu kestirile. 
hnba ve eslı' edilen fJrkUar hususi muhabiri bildiriyor: memektedir 

Londra, ~3 ( A.A.) _ Lan- Toibruk'da alınan esirlerin mik- Almanyanm Romanya elçisi ba. 
dranm sa.llhiyetli mahfillerin- tarı bu akşam 20 bin tahmin olun- ron Von Killinger'in 8~ get. 
den oğrenildiğine göre, 22 inci maktadır. Alman esirler arasınct::ı diği haber verilmektedir. 
İtalyan kolordusu karargihınm 61 inci Ana\'atan fırkasiyle lirna.. 11- • • 

subayJan ile bir general ve nın sulh zamanı garnizonu efradı, B'·k 28 
1500 k. ·ık d . . f d u ~, (ı\.A.) - Havas: 

Tobruk miidafaa kuvvetleri ku. ·ışı ı · eruz gruruı.onu e ta 1 Sükftn yeniden tesm ohumuı~. 
m.anda.nı diğer bir general e· ve batırılmış olan Sar-C:Orcio knı- tur. B. Horio Sima. neşrettiği bir 
sir edilmjşt:ir. vaı.örünün 700 kişilik mtirettel)an beyanam~e lejyonerlere tahrik 

lngilizleıin elble pek çok vardır. hareketlerine nihayet vermelerini 
malz.e.me ~. Liımatıda bi- Askeri polis efradı, güm-ük emretmf!, mihver siyasetinin lei. 
ri büyük mr vapur olmak Uze. memurları "e birkaç yüz te!mi~i. yoner hareketin} tasvip ettiği hu. 
re üç gemi e.levler içinde bulun yen de esirler meyanındadrr. 80st şeraiti ihtiva eylediğini bil. 
muştur. diı mi~ ve va.ziveti aydınlatmak kin 

Taarruz, İngil~ oüzütamları T b k ' bükü.meta lejyoner te§lrili.tı ara • 
ile Avustralya. p!yaôeei ve J.n.. Q ru un zapttn- Bmda görtışmeler yaptlmalrta oldu 
g.iliz Zll"hlı Jatalan yapmıştır. ğunu i!Ave etmiştir. 

Hür Fransız müttefiklerimizin dan sonra Bern, 28 (A.A.) - Havş.s: 
kuvvetleri de tarruza işıtiı'8.k Bund gazetesinin salahiyettar 
etmjşlerdir. (Btı.3 tarafı 1 Utciae) bir Romen membaından aldığı ha_ 

Öyle hesap ediliyor ki Tob· Bize öyle geliyor ki son gttnler- bcrlerf' istinaden bildirdiğine göre, 
rukta iki ltaıyan tümeni ve di.. de Almaa tayarelerlaln SlclJJa1a Romen ordusu. general Antonea. 
ğer yardımcı kuvvetler vardı. giderek mütemadiyen Malta ad.881- lto da da.lıil olmak üzere bükdmet 
Ingiliz taaırruzunun başından-- D& taarru -.ıeıeıt. 1ııa ~ aL. ten lejyoner olmıyan biltün nazır. 
beri Ita.lya.nlardan 100 bin esir mak 5lll"8tUe orta Akdeniz nunta- 1aruı çıkarılması hakkm.da Jejyo • 
aJ.mmtşbr. Zayiat miktarı ha:k· bmu geçl.lmez bir bale getirme- nerlP.'lin ileri slirdüğü teklifleri ka 
kında ise ne lnJi:liz ne de ttaı. ye çabşma.lan da şarki A.kdfmb- bul etmemiş.tir: 
ya:nla.r ta.raimdan elde rakam • deki İngilb 1aarp gemllerlııden bir Ordu vaziyete hikimdir. Diğer 
1 ı kısmmm Oebelti....._nk ..,. ... la 11- A& taraft&n Romen elçiligıw·, bütün ro. ar yoktur. Fa.kat ngiliz zayia- ""'"' "'.. ...., .. 
trnm hafif olduğu zannedili. 1u okyu11111111a çdnna&:rM ve Brl· man,,,vada niamm yeniden teaJs 

''B1r yolcu bir karanlık B 
da giderken yolunu 

la&lde uzaktan bir yıldız 
Bunu fenerli bir adam 
kumdan gitti 9'8 Dilı&J9t 

ıraa dGftll. 
BerU pek mQn.taD 

itap etmeye bqlayıp: " 
b&kkım ftrainl Sem niçin 
ta&~ ptiıdlnf,. 

ingili 
tayyare 
Doseldorf a şi 
bir baskın y 

muşlardır. 

Dtişmanın imra1i altın 
nan topraklarda iki ta 
danı da bombalanmr~. 

OOn giliıdUzUıı keoif 
nasında düşman gooıil 
bir çok taamızlar ya. 

balwwı bir batarya en ileride bu- I============ yor. • taya adasına gldelıiJmealae ma- edlln:ı.iı olduğunu ve biltiiıı ordu • 
Tobruku zmııda.faa eden kuv- 1d olabDntelrtJr. nun general Antonestoya miiza.he 

Sou 24 saat ~de 
mizden birinin eksilt ol 
rilmiştir. 

ra hilrimdiler. vetlerin tammnı ya esir edilmiş Boli.sa. mihver oepbeslnde ilk- t'Ct twlcmiş buhmduğunu bildir 
Şimdiden btnleroe esir almm.Jş. büa.ra doğra llamianaa darbMin mistir 

kUIYyetli top, milbimrnat ve nakil yahut da imha olunmuştur. 1· • · :ı-- ·-

1uDan İtalyan kale.sini dövilyordu. 
Ak§a.ma doğru Tobruk'a doğru 

indim. Son tepenin üzerine vardı. 
lmı zaman llmanda bü:> ilk bir ge. 
minin yanmda da daha ufak bir 
90k va.purlarm al(wler içinde oldu
funu gördüm. Sa.n Giorgio kruva
BlSrll lima.ınn mAtha.linde dAmirle· 
mlş bulunuyordu. Burada. hııinci 
blenbı İngilizle:r tarafmdan zap.. 
tedlldiğinI, ikinci .kalenin de zap.. 
t.edilmiş olmam ihtlmnlinln mevcut 

vasıta.lan iğtinam edilmJştir. Sidi talyanla:rm müdafaaya devam Balkuludaa enııel Brltaaya etn. s • 
ettMderi belıki da!ha bir kar """'P fmda patlNDMDJ beklemeliyiz; ıyam • Fransız Barranide ve Bardia'da olduğu gi.. ~ "" bun--.._ ..__.__ Brl4-•- ld he vardır. Faıkat um• ..... ivet ı..· ....._ ıır<>...,.,r -AJ•Y• o u-bi bura.da da .İngiliz zayiatl çok ~, 1'-- '"bl ı...ı--... -· '---- ...... __ 

lagllterere 
me lllraıaa 

bulunduğunu ögrendim. 
Gece olunca toplar sustu. Nihal 

htlcumun ertem günü şafakla. ya
pılacağmı anladım. 

AvuatraıyaWar, Tobruk'un mer
keslııde topçu mevzilerini zaptP. -
derken hUr Fransız kuvvetlerinin 
et. Jtfuak ettiği :nhlı fırkalar gar. 
nilaııu garba doğru afirnıekte idi 
Bittin ha:rek&t esnasında tek bir 
İtalyan tayyaı"fl9i bile görülmedi. 
ÜJgllb hava kuvvetleri pilotlan 
1nıUl' edilemez bir tarzda havala-

hafiftir. tibarirle bu millıim derrlz üssü ı.r.u .,.. ·-J'& -.-- __.. h b. d 
elimi2'Xledir. Aldıgım.· ı:ııı; ganimet mek ,·eyalıut ya.pdu t.aarrm tec- ar ın e 

Taarruzun muvaffak olma8ma le bü D rilhesi akim kalmak takdlrlnde yt. 
ılmil olan şey kara., deniz ve ha- r . yüktür. k taamız anın· ne BomanyadaJd Abnau ordula.n
va kuvvetlerinin tam bir isbb'liği den başkaca Baroia.yı müdafaa mn cenup lstıkametlnde bir nw:ıe
yapm.ış olmasıdır. sist:eminkı dün öğleyin elimize raya abbnalvı lhtlmalini de ciı

Pazar akşamı, lıigiliz donanma- düşmesi arasında ancak otuz r11imneD ve ona gire U1&Dik ba-
sınızı §ehri dövdüğilnil, İngiliz ha- saat geçmiştir '---- ......,., . To,___.._._ bul· ......... :oı..: 1~-ıvııın ... ...._..8....._ Ao.LJZ& US va kuvvetlerinin de limanı bom • ·u~u:ı. .... ~ l= wı. .T-· 

bardmıan ettiğini gôrmll§tüm. Ta.- tümeni ile yard??DCl kuvVetler
arruz başlamadan önce tayyarele- den başkaca Bwdayı müdata.a 

rimlz şehri Dtl buçuk saat ellren 1 eden tümenlere ait kıtalar da 'llUll~!Ulıı 
bir bombard:mana tabi hJtmuş bu- belki vardı. 1 ı 11 il\ 
nu da topçumuZUn. bir a.a.t siireıı Şimdiki taa.rnu.da ilk bilcu. 1 1 
bir baraj ateşi ta.kip etmişti. Tank mwnuzun b&Şadığı 9 ilk:.kinun" 11111 

SehiT Tiyatroau 
repe1ıetı Dram..._ ...... 

Aktam 18.aO da: 

Aptal 
Yuan: Doaıo,etıdd 

*** lar ve piyade kuvvetleri bundan danberi aşağıdaki ltaıyan teşek 
sonra hücuma kalkm~tır. külleri esir edilmiş, imha olun- t&Wdil C'Uddeıııl &omedl laannadıa; 

11 Baat için.de İiıgiliz bnpıı.rator- mus veya dağJtrlmıştı:r: 
hık ordusu 115 kilometre ilerlcmh] 62 .inci, 6.1 üncü ve 6t ~ 
ve Umam 8&I1DlH bulunuyordu. Uç ana.vatan tümeni, birinci, i. 

Akfıuu IO.ao da: 
Her «ÜD glfede ~ teımtlleri 

~bı bDeı& ftrDir 

Japonya tavassutta 
bulunacak 

Vişi. !3 r A.A.) - Havas Ajan
sı bildiriyor: 

Fran..~ ile Japonya arasmdakı 
dostane münasebetler dolay1siyle 
hükılmet 21 Kanunusanide hem 
Framıa hem Siyam bükU.metmin 
Hind.içini ile Siyam arasmdal.i hu.. 
dut ihtiWmda t.avassutunu teklif 
eden Japon hiik1imeti.oin bu ta
vas~utunu kabul etmiştir. 

Fransanm Tokyo büyük elçisi 
tavassutla alAkadar her türlü usul 
meselelerini Japon bükQmetile gö.. 
rüşeoektir. 

Nevyork, ıs (AA.) 
reye ma.~ ....,..,,.,.,,. .... 
iare edllmeııt 
projetril:ıe Amerlkada ne 
raftar bulımdu~u ta. 
zere Gallup e.nstttUsil 
yapılan anket şu netice 
tir: 

Demokr&t partisinde 
raftarla.nnm yüzde 
yilT.de 40 ı aleyhte, yUzd 
tentıftlr. 

Cmnhuriyeıt.çiler 
te 1ottrak edenleriı:ı 
lehte, yilsde 33 ti aleyh 
m.illerdir. Yo.de 1 de 
vardır. 
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tıe;"' ~r da insan değil mi 
tıı. ... ~ köylerde, biz, onlara 
ii;~tlınlz kadar erkeklere 
aıa :neyiz. Her erkek, karısı
d .... -Yana.ra.k yaşar. Seni ka... 
~ alda.tm11lana, a.ldatıı· 
'l; llYık olmuşsun demektir.! 
ee ~endiınbe göre biz de epey
L~ Yollarda gezdik, tozduk •• 
j~ de gördük, kötüsünü de. 
~~ıı:mdolsun hiç bir za • 
llbı .""YJe senin dediğin ve se -
ııı.....~dUğün tu.za.ldara düş-
~k. J,,., .. _ h . ·1·~· k" 
-..ııı~· ...._., er ıyı ıgı ve o. 

.., "
11 kendi nefsinde aramalı. 

U 1:~aıı bu sözlere bir hay-
r&<:lllişti: 

litıı'~ arslan! dedi, seni bü
tan .. dınlar, bundan sonra pa. 
ıp~ç)ın severler. Çünkü kadın, 
Zat.en Yı aşktan fazla sever. 
~aşk) m ucu da para.ya 
~ • Ya. lnsanm bir kaç ço
,~tıştlrmiş karısı bile, ko
~ın parası tükendiğini gö. 

Of' iı ~hal siyaseti değiştiri
~ tif atı kesiyor .. Ne aile 
dıı~e rabıtası, ne insanlık 
~ ... Hiç bir şeyden eser 
~ Yor. Çünkü erkek ıztıra
lıa~bıuıluğa düşmüş, parasız 
""lllgtır. 

~ .. C?rası doğru ya. Sefaletin 
d.:.':'11 Yerden saadet kaçar, 
~ Bu rıözU bizim köy ka. 
)~t, bile dillerine dolamıştır. 
ı~ sen ne dersin de.. Ben 
~ ) . ~ fazla ka;bahat bııl
~ ~ızım taraflarda kadın
~!\ ~aht eden, sefalete dü • 
~. ~'li.7.de doksan beş erkek· 
~ gibi temiz, güzel karu~ı 
~n; uğursuz, mendebur bir 
'i~a gönlünü kaptınr .. 
~°l'Jıı ı, çoluk çocuğunu gözü 
d~ :!· Aile ocağı hep bu yüz-
~"~ılır gider. 
..... ~anın yemeği gelmişti. 

~latı hala bekle. Eski ma • 
~ a~Jat dur bakalım! Ben, 

..._ "~ yiyorum. 
!o11Ja ·~ıYet olsun. Ben Mis NPl 

...... )'"'ti her yiyeceğim. 
t 11L"-.. a gece yarısına kadıtr 
~ •ıı ~~ .. 

'ı b<rl · Aç, Ru::-uz hep onu 
\"ıı:: 1Ye<ıeksirı? 

~i. 1U'un yüzU kapıya doğru 
o 

~·~bu 8ÖzlETi söylerken, kapı
t~~a:ak içeri)e giren genç 

1Yı görmüı:1tii. 
c~~ ~ • :ç. 

~ VE GCZJ<:;L GAZETE. 
Ct ~ADINLA GEÇEN 

\• DA.Kl:KAI..AR 
Usur t •• d" d" ~ .. ....._ 1 • ercumana on u: 

~ltırı şt~ .. gelıyor. Bahsi kay
l' · gotdün .. ? ercı;,_. mu . 

~~ıı~ g ~n başını çcvırıncc 
Ubı.Yet~teciyi gördü ve mah-
·' ~den ayağa kalkarak: 

lllı§lltıl lnııyeccğinize hUkmet. 
\'l)k ile_; ll'ıis! dedi. Karnım da 
~et olıtı krnıştı. Aramızda resmi-
~ ~ığından, yemeğimi he
l'l'r~. rlannştım. 

~rı. \"~toan özür dilerken, Nel. 
-r~ SUfa elini u?.attı ve ha.

...._ e RJ){lJ: 

~! ~fh~ersıniz, Mıstcr Yu-
llca tın hır cına) et oldu. 
~~~l!inden ayrılıp gele_ 
-.r~· ~~ıkıneğe mecbur ol -
lı ~ .... 1 _gecikişimden dolayı 
oıuy0 g"ınızi umarak mütesel

~ ~l'JsordUırı. 
~~ n, Yusuf un yanına otur. 

f 1'~ 
\>ttı11q, ) lak bir masanın etra.-
~ U.llf, ;ınız onlar vardı. Yani. 

tı. ercüman \•e Mis Nel-
~u., 

~clu :ilf beş(ış bir çehre ile 
...... c 
~ ,ctu~:Jikrnenizden adeta tela. 

ın. Cinayet nerede ol -
~tıs 

~ile ka Neıson, Yusuf un k ndi -
l'~ t"\'e~h gösterdiği bu ruilka 
~ • baıı h~ mütchMsis ola. 

'ti! tn ~~tigı cinayet hakkıfl<" 
11 i\ta a urnatı verdi: 
~'§t tbcı,a?a n tam vaktinde 
laııa1 ıtı~ Bırdenbirc karşımız 
ıı:i "e b anda bir tabanca pat 
tıı~ ~e~ genç kadın kanlar 
~ ~ırn b:ildg!: .~azeti ~ .. oı-
'lb.. "'~en ~. o~m n onun. 
tıı -" lak böyle bır cinayete 
~~ "ak ayt. kalamazdım. He -
~ ''t'adaa rn~halline koştum. 
tıı~~llda Yetişen polisler, otuz 
~~t'<lı bir erkeği yakala. 
~"QJ!l>o · Cknç kadın yerde can 
~ ~~· lrndadı srhhi ara -
··~ zaman. kadının ağ
'tıı~ ıeJ? keltmeter işitildi: 
~~,. Yorduın. Beni neden 

r., faz! b' . ÖJdu. a ır §ey söyle}'e. 

- Zavallı kadıncağız. .. 
Yusuf mUteeMfrdi. 
Nelaon eözllne devam etti: 
- Bu sözü katil duyunca, 
g~ kadmm cesedi üstüne ka· 
pandı. Ağlamağa. ba§ladı: "Bu
nu kaç zama.ndrr neden itiraf 
etmiyordun?,, diye bağırıyor. 
du. 

- Acabı. kı9kançlrk yüzün
den mi vurmuş? 

- öyle ya. Kansı imiş.. Son 
gilnlerde §Üpheleniyornıuş. Ni. 
hayet şüphelerini yenememiş ... 
Asabi buhranlar i~lnde, burada 
karısına rastlayınca, iradesini 
kaybederek ta.banca.sım ç.ek
miş.. Ateş etmiş. Polise §unla• 
rı söyledi: "Sabahleyin evde 
rahatsız bırakmıştım. Akşama 
işimden dönerken ilaç getire. 
cektim. Onu buraJarda dolaşır
ken görilnce kendiml kaybet
tim. Demek ki, hastalığını ba. 
hane ederek, beni avutuyor ve 
ben sokağa çrkınca o da ar
kamdan çıkıyormu§!.. biraz 
sonra müddeiumumi geldi ve 
ölen kadının üstünü araştırdı ... 
Cebinden hentiz soğumamış bir 
şişe ilaç çıktı. Ecuı.nede:c geldi
ği belliydi. Demek ki, ıztırabı 
artmış.. Kocasını bekliyeIPe. 
miş ... Doktora gitmiş, il&ç al
mış... Eve dönerken kocasiyle 
karşılaşmış. 

- Kadının masum olduğu 
anlaşılıyor. Ah şu krskançl:Ji 
yok mu? İnsanın bMiretini bag
lar. 

Mis Nelson, neşelenmek ıçin 
geldiği bu sofranın başında Yu. 
suf u daha fazla teessüre sev
ketmemek için: · 

- Burası büyük bir şehir
dir, dedi, günde yüzlerce va:k'a 
olur. Hepsine gözyaşı dökmek 
lazrm.gelse, insanm gözJeri ku. 
rur. Haydi, ba§ka bahse geçe
lim. Bugün benden sonra balık 
lokantasında çok kaldınız mı? 

- Hayır. Siz gidince, gökyü
zUnde kalmış gibi. korkunç bir 
yalnızlık hisaettim. Patrona; 
"H&ydi, bu k\lle.ııın te~iRden 
dünyaya inelim... dedim. Mo. 
töre bindik .. Rıhtımda Valker 
bizden a)Tildı. Biraz şehirde 
dolaştıktan sonra, yemek vak
tine yakın otele geldik. 

- Yarın akşnm sirke gide
cek misiniz? 

- Evet. Valker çok ısrar et. 
ti. Hatta bu akşam da bekliyc
cekti ama. Ben. sizin için bu 
geceyi feda ettim. 

- Te.5Ckkür ederim .. Çok na
ziksiniz, !\ tisler Yusuf! 

- Yarın akşam bizimle be. 
raber Holivud sirkine gelecek
siniz değil mi? 

- Eğer davet ederseniz.. Ve 
eğer sizi ve bilhassa patronu
nuzu rahatsız etmezsem. 

Yusuf omuzunu silkerek: 
- Adam sen de. patronum 

benim misafirime nnsıl karı. 
~ır? r li, sizi bc>n davet ediyo 
rum. 

Fahri, kalabalık tramvayda şöy
le derin ve rahat bir nefes alma
ya çal~ordu. Gözlerinin içine ba· 
kan bir kadınla karşıl&-'5lı ve der
hal dakikalardır çektiği azap ve 
ıztırabı unutuverdi. Kendisi de 
gayri ihtiyari gillilnıaedi. 

Tramvaya binip inenlerle kala· 
balık dalgalanıyor, kbn&e yerini 
bir dakika muhafaza edemiyordu. 
Ez.ile bUztllc bir tarafa fırlıvordu. 

Fahri, gözlerini güzel ve gUIUm· 
seyen kadından ayrramadığı ve 
heı> ona doğnı yaklaemak istediği 
için bir müddet sonra aralarındaki 
mesafe bir k~ adımlık kalmıştt. 

Ak~il!ğe bakm ki tam bu esna
da kadın bile~ye işaret etti. İti· 
şe itişe, Fahriye de şöyle bir aUrU
nerek Sirkecide indi. 

Tereddüt edilecek zaman yoktu. 
Kadın, ge~rken bir daha gtmı.m
semişti, Yapılacak ie hemE'n aı·k:ı · 

smdan inmekti. Fahri de öyle yap· 
tı. 

Kadm durak yerinde idi. Sanki 
Fahriyi bekliyordu. 

Fahri pek beceriksizlerden de
ğildi, 

- Of .. diye rahat bir nefes al· 
dı ve bu vealle ile de ilk cUmleyi 
l&rfettl: 

KAZAK ERKEK 

Erkek - Bundan böyle evde 
.<ıen kumanda cdooek..<rin. Hep is. 
te.diğin olacak. Fakat dışarıda 
ben k."'lmUtnda ooeacijim. 

Ktulın - Pek alfi... Bund.an 
sonra geceleri sokağa çı.knııya
oak$ııı. 

Kunduracıda 
- Bu çlzmenin ayağınızı vur 

masma imkan yok! 
- Canım size parmaklarımı 

srktığmı söylüyorum. 
- Fakat... bayım, meslekten 

olmadığmtz halde bizden dıiha 
fazla mı bileceksiniz? 

I htiyarlamış! 
Yaşım gizlemesini seven bir 

kadın bir arkadaşına şöyle ya· 
-ııyordu: 

- Bütün bu üzüntüler beni 
hakikaten ihtiyarlattı. İki sene 
içinde tam altı ay ihtiyarladım. 

- O 1.-öTJek l\anınm 61tiiııdc 
11e bckliuor? 

- Aman efendim sormeımı1 

Bir QÜlı ona bir mıişfe,rinin k"1.t 
laörnı attıomuJanbcri kamdaıı 
uzakla.~nwor. 

Nasıl avlamış? 
Büyük bir neşe içinde avdan 

dönmüştü. Av çantası doluydu: 
lki tav~n ve Uç bıldırcın var
dı. Karısı 'bı.ınbırı görünce: 

- lmkanı yok ... CCbinde yal· 
nız bir lira vardı! Nasıl olur? 

Şahadet 
Hakim - Bu karı kocanın 

kavgalarında hiç hm.ır bulun
dunuz mu? 

~ahit - Evet Bay hakim! 
Hıi.kin1 - Ne zaman? 
Şahit - Yirmi sene evvel .. 

e\•lendikleri gün. Ben nikahla
nnda şahitlik etmiştim .•. 

- Tramvaya binmektense yli· 
rlimek daha rahal. 
Kadın cevap vermedi ama, daha 

çok gülilm.sedi ve biraz da kırıttı. 

- Siz de ne kadar yoruldunuz. 
Her halde sıkıldığınız için inmi!l o
lacaksımz. 

- Hayır .. Zaten Sirkeciye ine
cektim .. 

Fahri yakla§!lUııtı ve kadın o· 
nunla konuşmaktan çekinmiyordu. 

- Biraz oturmak, dinlenmek is-
ter misiniz?. 

Saatine baktı: 
- Hiç vaktim yok .. 
- Vah vah .. Yarım saat dinli"· 

nil' ve başka bir giln jçfn .. Havada 
ne güzel.. Eğer vaktiniz olsa idi .. 

Kadın aynı kırıtış ve glllümsc
yişle bir kapıdan girdi ve girerken 
de davet eder gibi başını eğdi 

Şimdi ne olacaktı? 
Fahri tramvayda yaptığı gibi 

fazla tereddüt etmeden arkasın

dan içeri dalıverdi. Bir arltadaşı 
nefes nefese omuzundan yakaladı. 
Recep hem soluyor, hem de gü
lüyordu: 

- Gel şöyle .. 'nereye?. 
Fahri mUnasebet..siz bir zamanda 

rastlayan arkadaşına ku.dı: 
- Aman çok acele işim var .. 

Hukuk derainde ı Akıllı hizmetçi 
O gün profesör kürsiiye çı- . Hi~e~çi köyden yeD;i .g~lmiş-

karak şöyle söze başladı : ti. Bır glin bayan ken<lısını bak-
- Arkadaşlar: ben gidiyo. kala beş kuruşluk tu~ _ve .. eş 

rum (btitün talebclerde neşe ve kuruşl11k biber almak ıçın gon
sevinç a:lfıimi), Ankaraya gidi - derdi. Ve eline bir td:bak \'erdi. 
yorum. Orada ne kadar kalaca- Hizmetçı bakkala - ~na 
O-unı ve ne zaman döneceğimi beş kuruşluk tuz ver! Dcdı: ye 
bilmi\·onım. (0 derst.en uzun lindeki tabağı uzatarak ılave 
müddet tatil yapa.ca:klarmı anla etti - Buraya ko~! Sonra: -
,·nn talebelerin sevinci artmak. Beş kuruşluk da bıber ver! de
tadrr.) Çok itimad ettiğim bir di. Ve bu sefer, bakkalın hay
arkadaşım.a bazı eşyamı bıra- ret içinde, tab~ğın ters tarafı
kıyorum. (Dersin bu sözlerle nı uzattı. 1:a:bagm tet-s. ~~ın
nihayet bulacağını zanneden ba da yalnız bıberle eve gıttıgı za
ı.ı talebeler çıkınağa hazırlanır- mnn bayan sordu: 
lar. l İşte bu Roma hukukunda ~ Kız, .tuzu ne yaptı!'? . 
vedia adı verilen mevzu olup, Hızmetçı derhal ta;bagı tersi-
bugünkü dersimizde bu bahsi ne çevirip, bayanın çığlrklan 
göreceğiz... (Talebede büyiik arnsında: 
sukutu havaL ı - lştc! Dedi. Ve bomboş tar 

' 
Hakim - Canım <1özünü.ze 

carr>an biri olmadı mı1 
Sahit - Hırsızın oldukctı kt

scı bir ceketi oo avnı renkten 
bir t>an~lonu oZduöu. 

Sigorta 
Bı r köylü bir ligorta mlleımıe

sesine müracaat ederek memu
ra sordu: 

- Burada on liraya muka
bil iki bin liralık bir samanlık 
sigorta ettikleri doğnı mudur? 

- Evet, doğrudur. 
- Samanlık yandığı vakit, 

yangının seıbeb!ni araştırır mı~ 
sınız? 

- Elbette. 
- Zaten ben bu ışte bir da-

lavere ola.cağını anlamıştım! 

ARZUYA MUVAFIK DOKTOR 
- Beni l1ir siirü suallerle iz

aç ctm;1mcek bir do'J..-tor bulabi
lir miırim dersin? 

- Bir baytar çağır ... Bilirsin 
ki onlaı· 1ıastalarmı .<Iorgıı sual 
sormadan trxlaPi edrrler. 

bağı gösterdi. 

- Beni baOOnuüın fstediöin 
uınuııı ne kadar afJtal bir halin 
vardı. hatırlnıor nıusımt 

- Halim dc6il kendim av
talmısım moolcscf ! 

/yi anlaşıyorlarm~! 
- Nasıl iyi anlaşıyor musu· 

nuz? 
- Mükemmel... Hem de her 

hususta. Hatta ben kızıp da bir 
küfür savurduğum zaman be
nim yerime karon kızarıyor. 

Fevkalade hal 
- Ben ancak fevkalade hal· 

lerde şampanya içerim. 
- Sizin için bu fevkalade 

zamanlar hangileridir? 
- Şampanya içtiğim zaman

lar! 

Eu sahibi (biiyiik bir nr""aket 
le) hırsıza: 

- Fa'J..."at dikkat Jiiııiz: O ua. 
:::o bir işe 11aramaz! Altmda llıt· 
yük bir çatla1; 1:ardır. 

ökse 
Başka bir gün .. 

- Dur ~'ahu .. Faka basıyorsun .. 
Fahri fazla dinlemedi. Omuzunu 

arkadaşının parmaklarından kur -
tardı ve hızla güzel kadının arka
sından ko§lu. 

Kadmm girdiği kapıyı görmüştü. 
Kendisi de arkasından daldı. 

Burası bir dişçi darresi idi. Bek· 
leme salonunda güzel kadından 
maada bir müşteri daha vardı. Beş 
dakika sonra bu müşteri içeri gir
mişti. 

Oh, Fahri ya.nlızdı. 
- Dişinizden mi rahatsızsınız?. 
- Ya .. Bilseniz ne kadar üzü-

yor. 
İçeriden inlemeler duyuluyordu. 
Kndm fenalıklar geçirmeğc baş· 

ladı. 

- Felaket.. Gene siıtirlerlm tu· 
tacak.. Hiç tahammUl edemiyo
rum .. 

Fahri onu tesellf etti: 
- Fakat çok izam ediyorsunuz. 

Hiç de sandığınız kadar ... 
1çerideki müııteri dişine bir ten· 

türdiyod koydurmus çıkmıştı. 
Doktor güzel kadma buyurun der 

gibi işaret etti. Kadın: 
- Hayır. dedi evveli. Bey· 

efendi.. 

Fahri şıL.sırdı. Kc>kc1Poi. Dok
tor: 

- Buyurun efendını.. diycrk 
Fahrl:'>'1 içeri aldı. Sandalynya o· 
turttu. 

- Şu dişiniz olacak.. Çok mu 
ağrıyor.. Vah vah.. 1hmal etmic:ı· 
siniz.. Çıkarmak Iiızrın.. ki öbUr
lerinl dolduralım. 

1ki dakika sonra Fahri dlııiıti e
lin e a l.ınış tı. 

Dışarı çıktığı vakit güzel kadı· 
nm yerinde arkadaşı Recep oturu
yordu. Fahriyi görünce knhkahayı 
ba."tı. Yilksek se.sle: 

- Dokto-r, dedi. Bir ahbabımı 
ökseye dü§lirdlintiz. 

Doktor beyaz gogUslüğtiyle dıı;a-
n çıkmıştı, Soğukkanlılıkla: 

- Ya .. vah vah .. 
Dedi. 
Fahri bir şey anlamamıştı. Re -

cap onu sürUkleyerek dısarı çı

kardı ve anlattı: 
- BenJm de ba§mıa geldi .. Ama 

bereket versin doktor arkadaşımdı 
da kurtuldum.. O kadın doktorun 
metresi gibi bir şey.. Tramvay -
larda dolaşıp müşteri topluyor. Ne 
olurdu beni dinleseydin,. Hnkkm 
da var .. Gözün etrafı görmüyordu 
ki. 

Ahmet Resat 

- Umumi h.arı>ten sonra uu-
1.'Ua aelen en mflh.im Midi.ta ne. 
dir? 

- Sulhun imza8'. 
- Sulhtan sonrq? 
- Harbin ilanı/ 

AnlamamıJ 
Sevgilim işte bu pusemle 

sana her şeyi anlatmış oluyo
rum! 

- tyi anlayamadım. Bir da· 
ba tekrar eder misin? 

Ayın sonunda 
- Şu şişman ada.mı görüyor 

musun? Bugün tam yUz bin ıt
rası var! 

- Vay canına! Hem de ayın 
yırmi beşinde ha? 

Sacltırım::ı arkavs mı ta. 
t·aııım, ;•okscı ııana mıP 

Papağan 
Bay Susar bir pap&.ga.n Batın 

almıştı. Papagam satm aldığı 
gün\Vl akşamı satıCÇ'\ mür&"" 
caat etti: 

- Fakat sizin papq_. hiç 
konuşmuyor! 

- Herhalde yer değiştirmif 
olmanın heyeca.nmdandır! Ken
disini bir hafta karımzm yanın 
da bakınız! Görecekllniz blr 
daha susturamıyacaksınız! 

CEZA V AZ/FESi 

Muallim - Sana ''uaZu dura. 
ca§ım" ke!imelerini yil3 defa 
ya: diye tenbih etmiştim. Ne· 
den yazmadrn? 

Talebe - Bunu bana bir ders 
olsun diye yazdırdığınızı bildi
ğim için c:bcrc öğrendim. 

- BuqUn cok mahzun tlıırıt · 
11orswı karıcı6ım. Nevin var? 

- Nasıl iizülmiveuim! Yeni 
şapkamın renai saclarımın r.en. 
qinc mımmıor! Simdi .sa1Jkamı 
mı. uolcsa saclarınzı mı dcöiıtı
rcuim! Bir türlü kn.rar veremi· 
't/OT'Um. 
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Bu Pazar yapılacak 
lik maçları 

İst.anlıul futbol a.jıuıhğmdan: 
26. 1. 941 tarihinde yapılacak 

lik maçları: 
Fenerbabçe stadı: 
Fenerbahçc - Beyoğluspor B 

saa.t 12 lıa.kem: Bülent Turanlı, 
ya.n. hakemleri N•, Nihat, 

Sıileymaniye - Altmtuğ saat 
14 hakem Samih Duramıoy, yan 
ha.kemleri Neşet, Nihat. Fener
bahçe - Beyoğlu.spor saat 16 ha
kem Adnan Akm, yan ha.kemleri 
Sami:ı, Fikret. 

Şeref stadı: 
Galatasaray - Vefa. B sa.at 10 

hakem Ncjat Erge, yan hakemle
ri Halit, Sabaha.ttin, Beykoz -
Topk· ı p saat 12 ha.kem Eşref Mut
lu, y: n hakemleri Halit, Sabahat
tin, J:eşik~ - 1st. spor saat 14 
hakern Şazi Tezcan, yan hakemle
ri Eı ref, Müeyyet, Galatasaray 
Vefa - ıı;aat 16, ha.kem Tank Ö
zerengin, yan hakemleri Nejat, 
Müeyyet. 

Karagümriik salıa6r: 
Galatagençlik - 1:1'. Yılmaz, 

'Bozkurt saat 10 hakem Necdet 
Gezen ,.an ha.kemleri Ziya, Sa· 
d.ık. Jı'~köy - Şişli, Güneş saat 
12, hakem Bahattin Uluöz, yan 
hakerı1leri. Zıya, Saclık. Davutpa
;'}8. - Demtrspor saat 14 hakem 
Muht.'lr Güredin, yan hakemierl 
Zeki, Sadrk. Karag!lmr.ik - E
yU.p ut 16 ha.kem Muzaffer Çizer, 
yan ha.kemleri Zeki, Muhtar. 
AnadoJubhıar ~ası: 
An.ı.dolu -· - Beylcrbe;i saat 

10,30 hakem Sf'l!mi Akal, yan ha. 
kemleri Münir, Fa.zır. Anadoluhi
sar - Rumelihisar saat 12.30 ha
kem Şekip Akduman, yan hakem· 
lerl Münir, Faz.ır, Hilil - Alem· 
dll.l' eaat 14,30 hakem HUsnU Sav· 
man, yan ha.kemleri Münir, Faztl. 

Liseler Voleybol 
müsabakalan 

tsta n bul erk~k mektepleri '\'O

levbol lik heyeq bafkanlığmdan: 
·Bu~ Entlnön!i balkevi ulo

nundn yapılacak maçlar. 
Sa.ha. komiseri: S. Karayet. 
Muallim mektebi - Ta.IWm li· 

sesi saat 14,30 ha.kem Sabri, ı.tik
liı.1 liseei - Yilce Ülkil füıesl Ba&t 
15, hakem Sabri. 

BugUn Beyoğlu halkevi ealonun• 
da 'Yapılacak maçlar. 

Saha komiseri N. Or.1. 
Boğaiiçi li.setöi - Darüşşa!a.ka 

Ji.secü saat 14,30 hakem N. Moran. 
Iş1'l li.ieai - Ha.ydarvaşa lisesi 
saat 15, hakem Ahmet. 

Şubeye Davet 
Eminönü As. Ş. den: 
Nakli)~ TGlıL Ma.hmut Of. Hüseyin 

Cahit 328 ((f 966), piyade TG!ıl. Ah· 

met Of. Niyazi Yonel 315 <?0297) 
Kayıtlan tetkik edilmek Uzere F" 

beye müracaatları. 

B.ORSA 
- Ankara 23-1-941 -

•---ÇEKLER - -

132.%0 

Eren.köy Sanatoryomu bitl§iğinde 

13 numaTall ft} dönüm Fmtıklı çam· 
lık, <i dönüm bağ, 2 dönüm vi§nelik, 6 
odalı konforlu bir köşk, hava.gazı, 

t.erkOıS, elektrik ve telefon t.esisatnu 
havidir. MeM.ba 62 dönüm. 

Mü.ra.caat: Fa.tlh Karaman c-.ad· 
&!ılJ. 8 nUJIBJ'& komisyoncu O<ı 
nıan Noyan. Telefon: U714 

( . KAYIPLAR 

Deniz yollanndan muh8.88U 61 nu· 
maralı maq ctlzdanmıla tatbik mü· 
htl.rüm11 zayi ettim. Yeni cüzdanı ala 
catmıdan eskiainin hllkmü yoktur. 

Pendik ikinci maklnlatllğlnden 

müt.ekait Yusuf Uğrar. 

Fatıh nU!us memurlugundan a.lmı::ı 

olduğum nUfwı klğ'Idımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinJn hük 
mü yoktur. llha.mt Bengi 

:{.. ~ 

Nüfwı klğzdımı, askeri terhis tez· 
keremi ve esna.! cüzdanmu kaybet· 
Um. Yenilerini çıkaracağım. 

Fatihte Kadıçe§mesi Otlukçu yo· 
ku,u 26/3 numara.da )lustafa 
Nuri Ataseylr. 

Göz Hekimi 
Dr. Mt~rat R. Aydm 
8eyoğla . Parmakkapa. imam 
ıokalıı No: Z. Tel: 41553 1 
Muayene " her tür0~ü_.11~2- ' 
ameliyab ftlran tein n •.. -

_ı 

Eyüp liluJb Hukuk Hılklmllğindcn : 
41/6 A.Ş. 
Davacı: Erzincan Vil!yetinin {Ci· 

min neJıiyeslnJn) Pl§kldag köyünde 
Fadıl yarımda oturan Mehmet kızı 

Şeri!e tarafından Sadık Karakaş 

aleyhine açılan l:S lira nafaka dava· 
ıımda: Davacmm ikametglhmm ve o· 
turduğu pavlyonun numarasının ma· 
ltlm olmama.ıımdan bulunamadığı ya· 
zilan gıyap kararma. posta memuru 
taratmdan verilf'n §erhten anl9.§ılm~ 
ve mahkemece b!r ay müddetle ga.· 
zete ile l!Anma karar verilmiş oldu· 
fundan mahkeme günü ol&n 28/2/9"1 
cuma güııU as.at 10 da Eyüp ıulh hu· 
kuk mabkeme.ırlnde hazır bulunmanız 
veya bir vekil göndermeniz akili tak· 
dlrde davanızdan vazgeçmiş sayılaca· 
tınız hususu maıam olmak üzere teb· 
Iiğ makamına kaim olma!{ Uzere ijbu 
gıyap kararı illn olunur. 

Gazetede çıkan bUtün yazı •e 
rulmlerin hukuku mahtuzd~ 

ABONll TA.BIFESI 
lılero.leket Mero.leket 

içinde dıfmda 

Ereğli Kömürleri 
lşletmeslndea : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2-12899 
numaralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül ede:u 
Ereğli Havzası kömürleri satı~ birliği, 3867 numaralı kanun 
ve 2-14547 sayılı kararnamenin tat"'liki neticesi olarak ı. Ka. 
nunusani 1941 tarihinden itibaren tasiiye haline konmuş ol
masına binaen sözü geçen Birlikle !..asfiye tarihh.e kadar ak· 
tedilmjş olan mukavelelerin kömür teslimi vedbeleri ve işbu 
vecibelerden doğacak haklar işletmtıntiz tarafından devren ve 
naklen · kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1. Kanunusani 1941 
tarihinden itibaren kömür teslim!ne müteallik talepler için 
Zonguldakta Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İşletme. 
~i müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldırılma 

sı hakkın da ilan 
GUmUıı yüz kuru§luklarm yerine ffllmüş bir liralıklnr darp ve piyasaya 

kA.tl miktarda. çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 lkincl
kAnun 1941 tarihinden eonra tedavillden kaldmlması kararla;ıtınlmıştu. 

Gümüş 100 kuruşluklar 1 şubat 1941 tarihinden itibaren artık teda. 
vlll etıniyecek ve ancak yalnız malsandıklariyle Cumhuriyet Merkez Ban. 
kası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüıı yüz kunı!\lluk bulunaniaTm bunları matsandıklarlyle 
CumhurlY'!t Merkez Bankası ııubelcrine tebdil ettirmeleri UAn olunur. 

(288 - 380) 

TflrklJe Cambarlyetı 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

..craat Ba.nkaamda kumbaralı ve lhbars12 tasarruf tıesaplıınnda en ıu 
M llra.ı;ı buJun&Dlara eenede ' deta çekilecek kur'a Ue qağ!dald 

pltna göre tkramıye dağıtılacal<tır. 

' aded 1,000 liralık t,000 Ura 100 aded 50 liralık :S,000 Ura 
' • 600 .. 2,000 • 120 .. 40 .. 4,800 .. 
' • 250 ,. 1,000 " 160 • 20 • S.200 .. 

• 100 .. •.ooo " 
DiKKAT: Hesa.plarmdaki pal"&lal" bir sene içinde 50 liradan aşağı 

dUfmiyenlere ikramiye çıkbğı takdirde % 20 ta.zıasıyle verllecf:ktir. 
Kur'alar senede 4 de!&: ı Eyını. 1 BlrinclkA.nun, ı Mart ve 1 Haziran 

Aylık ~ 166 K.r. 
1 ayhll 2so w • 

tarllılerinde çekilecektir. .. ...................................... . 
8 aylık ' '76 liZO • 
l yıllW 900 1600 • 
Tarifeden Balkan 8lrllg1 için 

ayda otua kuru§ d~lllllr. Posta 
blrUjtine glnniyen yerlere ayda 
yetml§ be;ıer kunıı zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve telgraf Ucretinl abone param.. 
Dın posta veya bank& Ue yollıı.ına 
ücretini idare kendi tlzertne alır. 
'J"UJ'Jdyerıt.u ber pmıta merkezinde 

\1 AK.l'r'a abone ya&du. 

1 
lstanbul Levazım amirliğinden verilen ı 

har ıci askeri kıtaatı ııan lar• 
ı-----

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 F.rc. 
100 Llftt 
100 lmçre Fro. 
100 Florin 

29.687;) 1 Adrea değ1ıtirme ücreti 25 KrJ. 
iLAN CJCRETLE.RI 

Aşağ'Ida. yazılı mevadm kapalı zarfla. eksiltmeler! bizalarmda yaulı gUn, 
saat ve mahallerdeki aakert satın alına komisyonlarında yapılacaktır. Ta· 
liplertn kanuni vesikalarile tekli! mektuplarım ihale saatleTlnden bir saat 
evvel aıt olduğu komisyona vermeleri. şartnameleri komlsyonlarmda g_!lrülUr, 

ClNS I "1lktarı 'l'utarı Teınlı.atı t hnle gün, u.at ~·e ınaballl 

100 Raylşmar'-' 

100 Be1ga 

100 Drahmi 
JOO Leva 

100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
200 Perıro 
JOO Ley 
HO Dinpr 
100 Yen 
ıoo tın-eç lironıı 

190 Boblf' 

Altm 

J:l.98'7S 

8.176 
&ı.1376 

SLOOS 

_ Esham ve TahviU.t 
:rürri: boreu 1 pe~ln 19.,';0 

l'lcaret ıa.nıarmm ll&DUm • u · 
tın eondan itibaren UAn aayfala· 
rı:nda 40, tç aayfalarda tıo kunJ§, 
dördllncü ıayfada l; LkJııcJ ve 
Uc;D.ncUde ~; birincide 4; batlık 
yanı keamece ~ liradır. 

BUyük; çok devamlı kU§eU. 
reııkU ua.ı:ı verenlere ayn ayn in· 
dlrmeler yapılır. Resm! UA.nlanıı 
santim satırı 50 kuruştur. 

Tlcarl Mab.t)'ettb Olnuya.n 
K Uçlik OAnlar 

Bir defa 30; iki detıuıı ~o. uç 
detaaı 65, dört detuı 75 ve on 
defam 160 kuru§tur. 

Lira Lira 
Tevhid 250:400 adet 15,200 IHO 
semeri. 
Nakliyat. beher tonu 60 Kr. 87~0 
Odun. -l00,000 kilo 6000 fZO 

8 ,. ,, 11 Kırklareli hükOme~ caddesi 
7 ,. ,, 11 Çorum. 

(1779 - 862) 
1(. .. ~ 

Beher kilosuna tahmin eclllcn fiatl 6 kurnş 215 santim olan 3000 ton .tr· 

pa pazarlıkla satın alınacaktır. Arpalar şartnamesine göre yüzer ~.n?...:ın 

&§ağı olına.ınak üzere ayrı ayrı taliplere do ihale edilebllil". Arpalar dok'Lm 
halinde Ankara ve civar istasyonlarda tesUm alınır. 3000 ton için katı te· 
minat 21,250 Ura, 100 ton için 938 lira. olup evsa! ve şartname.~i 960 ku ,-uş 

mukabilinde satın alına.bWr. Taliplerin her gün Ankara Lv. Amirliği sa.un -------------111 alma komisyonunda bUlunmalan. (1761- 473) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: 

oy, it\ lf.. 

Beher kilosu 35 kuruştan 300,000 kilo sığ'ır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 
!halesi 3/2/941 Pazartesi günü saat 15 de Çıınsı.kkalede askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutan 105,000 lira ilk teminatı 6500 ll· 

YENLPUD 
,_ REN 

Bu··yük bir Paris terzi· J kaıon pudrası ıert.si 
niz diğer bir çok 

hanesinin müşterek m e- renkle?' ... 

• ·ı b• F .. 1 Tokalon pudra.ııı '• 
saısı e ır ransız guze • tır. Bu sayede ciltte 

iik mütehassısaun vücu- mer'idlr ve A.deta 

de getirdiği yeni pudra yaJ1arunı§,. rnanzar 

harikası : rllmi§tir. Fazla ol 

"Rachel, Gayet beyaz bir cilt için 
şe!fat ve ııa.f bir güze1llk temin edel". 
"Peche,.: Açık tenli esmer ve san!'m 
larm ekseri.sine uygun olarak pembe 
bir parlaklık verir. 

'Brun Solell.,: Esmerlere cazlp bir 
sevimlilik temin eden ve yalnız To· 

Ankara Jandarma 
nundan : 

1lk 
t'ııısl Mil\darı 'Iemlnat teminat 

kilo bt>df'll lira krıı. 
ı.ıra 

LJ· 120.000 21.600 1620 00 
Ek· 
mrk 180.000·184.000 24.840 1863 00 
Sığır eti. 40.000 13.200 990 00 

Odun 150.000 3.375 253 13 

Bulgur 20.000 4.000 300 00 
Sade yağ 2.500 (.125 30!) 38 
Kuru fasulye 10.000 2.1500 187 60 
Pirinç 7.000 2.940 220 60 
Sabun 2.500 1.2150 93 715 
'l'\IZ ô .000 31$0 26 215 
Toz ıeker !?.l>OO 950 71 2t} 

Çay 30 180 ıs no 
Kuru soğan 1 .l>OO 120 9 00 
Kuru UzUm. 2.500 7150 156'25 
Patates 2.000 160 12 00 
Nohut 3.000 t50 33 715 
Siyah ıner· 
cim ek 2.500 l>OO 37 60 
Zeytin yağı 500 360 26 25 

18825 1896 88 

''Krema köpllğil,, b 
tün gün sabit kal 
lur. Hemen bugün 
!azla rağbet bulan 
lon pudTa.sınt tecrü 
edeceğiniz §lk ve c 
den hayrette kalac 

Satın 

) 

) 

) 

) 

) 

' ) Kapalı zarf 
) Saat lG • . 
) 

) 

>: 
), 

) 
) 

l 

ı - Polatlıdaki Jandanna Okuluna. ve iki partide tes 
yukarda cinsi, mikde.n, tahmin bedell, ilk teminatı yazılı 
mütenevvi erzak Ankarada. Jandarma. Genel K. binasmd 
komisyonunca hizalarında göaterilen gUn ve aa.a.tlerde d" 
bir açık eksiltme ile almacaktır. 

2 - Bu erzaktan yalnız ekmek Te unda.n blri8f ihale 

3 - Ekmek gllnde en çok sekiz yüz kilo ve et Lle ihtl 
cek mikdarda gi.lnlllk olarak teııllm olunacaktır. 

4 - On dört kalem erzakm bepsinln birden bir is 
olduğu gibi ayrı ayrı veya bir kaç ka.leminin bir arada 
de ihalesi caizdir. 

5 - Şarbıame ve evsaf İstanbul ve Ankara Jandar 
mlsyonlarlle Polatlı Jandarma okul komutanlığından par 

6 - 2490 sayılı kanunun şarUarnu haiz IBteklilcrin k 
rini eksiltme zamanından bir sa.at evveline kadar komi 
lerl ve açık eksiltmeye girecek olanların ilk teminat ve v 
eksiltme vakti komisyonumuza gelmeleri. 

lstanbul P. T . T . Müdürlüğünden 
İdare ihtiyacı için SM adet yo.ngm koğası alımı paz 

,•azarlık 29/ 1/ 9U Çar§amba günll saat 15,30 s:ı B. pos 
Valde hanı ikinci katta idaremiz umumt depo muha.<ılpll 
ıacak mUdürlllk alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1088 li1"8. 85 kuruş, muvakkat tem 
uştur. Taliplerin olbapt.aki mUhUrlü nllmuneslle ıartna 
.ııuvakkat teminatlarını yatırmak üzere çahıma glln1e · 
,,ina.cıı birinci katta idarl kalem levazım kıllmma, pa.zarlr 
de 940 mall senesi için muteber Ticaret odası vesikaın v 
nat makbuzu ile birllkte komisyona müra.caatj~ı. 

Türk borcu 2 JM"Şin 19.50 
~ .......................... .. radtr. Taliplerin beli.! vakitte komiııyona gelmeleri. (1781 - 364) 

"" "" lf.. 

Refik Ahmet 8~ 

1 Denız levazım Satınalma Komisyonu ilAnları 1 
ı -- Taahhüdünü ita edem!yeıı bir milteaJıb.it nam Te hea&bma olmak 

ı.ızere hu.sual tipte :Sl5 adet pila.ka pazarlıkla 27 !kinc!.kAnun 941 Pazarteıın 
!ünü saat 14 to almacıı.ktıT. 
" 2 _ tat.ekliler belli gl1n ve saatte teklif edecekleri bedellD yüzde on bı"§ 
nlabetindek! teminat makbuz vey& baııka mektuplarlle Ka.aımı>&§ada bu~u· 
aan komisyona müracaatları. ((84) 

A.§ağıda miktarı yazılı Un'lar pazarlıkla ııatm almacaktır. İhalesi hiz« 
la.nnda yazılı gün ve saaUerde Erzurum.da sket1 sa.tm alma. komisyonunda 
yapılacaktır. T&liplerin belli vakitte komisyona ~lmelerl. şartnamesi kı• · 

misyonda. görülür. (1811 - (96) 

Miktarı Tutan Teminatı lhale Gün. Saati 
Kilo 

200,000 
200,000 

Lira. 
37,00~ 

37,000 

Lira 
5550 6/2/941 

5:550 " " " 
:ı(. t{. Of. 

10 
10 

Ereğıı Havzası 
Satıı Blrlltilldeı1ı : 

3780 numaralı kanuna ı. •. .'isteniden neşı ~ 
maralı kararnamenin 3 sayılı kararma göre, 
Ereğli Havzası Kömürleri satış birliği, cı:hircn 
vete konulan 3867 numaralı kanun ve 2.14547 me hükümlerinin tatbiki neticesi olarak 1 A 

tarihinden itibaren tasfiye haline lrorunuştur. 
Beher iki kalem lMOO liralık sığır oti pazarllkla 30/11941 Pervemho Satış birliğiyle şimdiye kadar aı.:~dilm.lş o 

gllnU saat 15 de lğnecede askeri satın alma komisyonunda. sa.tın alınacak· lelerin kömUr teslimine müteallik veoıbelerı ve 
Devlet Limanları işletme Umum Müdürlü- tır. Her birinin teminatı 1123 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıerden doğacak hakları Ereğli Kömürleri işle 

1reımelerf. (151:5 - 500) dan kabul olunarak kömür teslimatı işbu m 
iiinden : ., .r. ~ kUmlerine göre yapılacağından bı. hnııus iç~. :..:::_ ___ _:_ ____ .._.._._.,,_....~u....;ı.ı.-...J,:;~....bıtrı.ı.ır.laın..ilbaraLKiiııcA1:ti3:...i.1.keleai.ta;m.ı.::a:.ı~ı.__--------~-------~...;__:_ ____ ~ _ _________ ~_--~ıa....;.:.;=:;.::.:..:..::..=.:.~~...;_.t.....!........_.....::'.;~-----~--- ~---~--


