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~Ankara, 27 ( A.A.) - Askerlerimize yapılan 
ll'aflar hediye teberrüleri etrafında aldığımız tel
llÜ'' .: dün Hatayda yapılan "Mehmetcik Gü· 
~~un~sebetiylc Kırıkhan kazası halkının aynen 
liııe e~ yünlü ve pamuklu eşyalardan ma.ida 
'6de ~ıye tedariki maksadiyle iki bin lira te!>er-
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6 
5avfa 

Paten rejimınin 
Millet Meclisi 

Yazan: Asım Us 
~~ Peten bir kaç gün e,·. 
'liste 1'z kişilik bir liste ncsretti. S De Fl'allsa de\ let rcb ı. ı S batlJıap ettiği bir mlil t 
~ 'etekkül ediyor 'e bii~ le
~ !:~. ~'l'allsız dC\ IC't rejimi 
"l ... ~an arasında bir isti· ar:: ..... bulmuş oluyor. 

~~ur ki mağliibl~<'ttcn 
~-~l'ı L saz mebusıın \"C lyan 
~ ulr arada toplanmış, ma· 
S ~'I mUll reis intihap ct

""'l'aber kendisine me!Qle
ldaresl \"e müdafaası için 
~ heı- türlü salilıiyetleri 

llatta yeni rejime esa.-. S IEaaunuesuinin tanzimi 'a
.... ~ de Y1ne mal"('Şa!ln şahsına 
~ ederek dağılmıştı. 

'-rtne marepl Pet<-n bir 
--'-·- 1 nctrettl De' Jetin 

lallblyetıerlni mareşalin 
>ile toplayan bu yeni reji
; '••-~ millet meclisi ola-
~'"-at bu meclis toplanmca
~ eski Fransız parlirnen
-:ı olacaktı. Bununla be-

.... Fransız parlimentosu-
1_!levcudlyetl nazari ma-
11111; h&kllWfe parlamento 

lılr defa daha toplanmadı. 
bugüne kadar Fransa
dabıu, gerek harici işleri 

Petenın ph.-.i karan ile 
._.edllcu; yine bu şekilde ola
~ kanunlar nel'rolundu; 
~ geçen zaman l~lnde 
.... tunamen yeni bir rejim 
.:._~tesl neşredilen iki yttz 

s;-ıı ile tamamlanan bu s Dıareşalln plısma lzas Peten Rejimi demek doğ-

Maresal 
Grazivani 
azledildi 
Radyo gazl'tt>Sindcn: Gelen ha

berlere göre Libdayaki ltaly. n or
öulan kumandanı mareşal CTrazia
ni azledilmiş ve yerine Hab 5İ'ltan 
harekatında buluan general B.ızzi 
tayin edilmi§tir. 

1 Derne 
mıntakasında 
Muhaıebeleı 
şiddellendı 

T obrukta ahnan 
~sırler ·2 5 bini 

geçti 
Tanklar elliyi buldu 

Top!ar henüz sayılıyor 
Kahire, 27 ( A.A.) - lngiliz u

mumi karargahının tebliği: 
Libyada, Deme mıntaka mda 

harekat şayanı memnunivet bir 
-~rzda inkişaf etmekledir. · 

Tobrukta alınan esirlerin mik
tarı 25 bini tecavüz etmektedir. 
Ayrıca 22 orta ve 28 hafif tank 
iğtinam eyledik. Alınan topların 
sayımına devam olunmaktadır. 

Eritrcde kuvvetlerimiz, Agor
dat ,.e Barektu charındaki mevzi
leri tutan düşmanın etrafında taz
} iki arttınnakadır. Bu esnada 
ciü~man dün Hagan tahliye et· 
mi~tir. Bu İtalyan kolu da rıca
tinde ~akından takip olunmaıda
cır. Bu harekat netice inde elımi· 

Bu azil h~disE'sinin ha)~ t uyan· ze geçmiş bulunan esirlerin mikta 
dırmaması !azımdır .. C~nkU Lib~a- n, .,1mdi bin yüzden fazladır 
daki harekatın Grazıanı tarafından 1 Habe.:istanda harekat Metem-
idaresi, Arnavutluk harekatm:n "ak d• kk'I k 
B d li ta f d "d · den ma mınt asın a tera ı er ay

a og 0 ra ın an ı arcsın d h"ld d H .. __ . -
dah lak d w.ld' 'I filı e dederke:ı, a ı en e a·.=: -.a a par egı ı. ,. aama - l · · · ff k 

Lib ad k a.nda edilecek tanpen•er erının yenı muva a ı 
sasen Y a um 1 · b"ld" "l ekted" kadar büyük bir kuvvet kalma· ~et en ı ırı m · ır. 
m.ıştır. (Devamı 4 üncüde) 

Kunduracılar cemiyeti 
kongresi yapıldı 
Balı Abdallab Vahdi diyor 111: 

Ayakkabılarda 
ihtikô.r vardır .. 

Cieneral 
Antonesko 

Yeni bir 
kabine kurdu 
Kabineye hiç bir 
lejıyoner alınmadı 

Eski Dahiliye ve Sıhhat 
nazırlariyle ru!:.J umum 

müdürü te~·1:!f edildi 

G. Veuoand sima1i A fril·(Tf/(1 bir fa11k :;;abitivle kon1(sııuor 
Bukreş, !7 ( A.A ) - Havas: 
Yeni Romen kalıinesi kurul• 

Almanya 
Şımall Af rikadaki 
Fransız kuvvetler!
nın terh,sını ıstedı 
Petıa ba te•ı.ıı 

reddetu 
Radyo gazetesinden: Vi,.i hükt1-

meti nezdindeki Alman müme ~ilı 
Abes Şimali Afrikadaki Fran ız 
kuvvetlerinin terhisini istemiştir. 
Bunun sebebi, Şimali Afrikadaki 
Fran ız hududuna bağlı bulur.an 
dört fırka ltalyan askerinin lngil· 
tereye karşı kullarulmasmı temin 
etmek olsa gerektiJ". Mütareke şart 
Iarından aynlmak niyetinde olma· 
dığı görülen Mareşal Peten bu tek· 
lifi reddetmiştir. 

Vilki 
Çörçıl'le 

uzun· müddet 
görüştü 
"lngilizlerin 
maneviyatı 

mükemmeldir" 

ingiltere 
muştur. General Antonesko 
başvekilette, general Dı.mıtri 
Papesko dahiliye nemretinde 
kalmaktadırlar. 

Adliye nezareti temyiz mah. 

Yunanl.stana kemesi müşavirlerinden bir za
ta, propaganda nezareti B. 
Vichiaocrainiçe tevdi edilmiş-hava tir. Kaılan diğer nezaretlerin 
hepsine generaller getirilmiştir. 

d 1 Yeni kabinede hiç bir lejyo. yar 1 m arını lier bulunmadığı gibi eski reji-

ge n 1ş1 et iyor ~~:.nsup da hiç bir şahsiyet 
Her şeyden evvel askeri ve 

İtalyanların taarruzlan tt'<nik bir hükumet olan yeni 
"dd ti d" ı kabinenin esas vazifesini, mem 

fi e en 1 Iekette nızamı venidm te<ıic; et 
Londra Z7 (A.A.) - Röyter: mek ve son se" 'er 
Orta ş~rktaki İngiliz kuvvetleri muhtelif rejimle ı 

başkumandanı general Vavel'in tirdiği zararları teı8.fi eyıcmu 
lngilterenin Yunanistana halen teşkil edecektir. 
yapmakta olduğu ve lııtikbalde ya· j (Devamı ..5 üncüde) 
pacağı hava yardımlan hakkmda 

son günlerde Atinada görilpeler-1 Macar Hariciye Nazın 
do bulunduğu bugün Londrada te-

yit edilmiştir. K t c k • 
Atin, 27 (A. A.) - B. B. C: , on a ı 
Dnn İngiliz tayyareleri Elbaaan 

(Devamı ~ üncUde) 61 d Q 
Amerllla araa 

mecıısı 

Hava müdafaa 
tertibatının 

yenile§tirilmeıi için 

300 milyon 

Budapet~, %7 (A. A.) - B. B. 
C: Macar hariciye nazın Kont 
Çaki'nin bu gece öldüğü haber ve. 
rilmektedir. Müte,·effa eski bir 
Macar ailesine mensuptu. 1938 
denberl Macar hariciyesinin başm. 
daydı. 

Bükne, 27 (A.A.) - Kont Ça· 
ki'ye perşembe günü milli cenaze 
merasimi yapılacaktır. 

Londra, 21 (A.A.) - B. ven dolarlık tahsı· 
del Vilki, bugün başvekalet ko. -

Kont Çaki'nin halefi tayin edi
linceye kadar hariciye işlerile 
bqvekil meggul olacaktır. 

nağında başvekil B. Vinston İ k b 1 I t 
Çörçil ile uzun bir görüşmede sa 1 a u e 1 
bulunmuş ve öğle yemeğini ı 
başvekilin misafiri olarak ye- 1 Vaşington, 21 ( A.A.) - A. 
miştir. B. Vilki, B. Çörçile B. yan meclisi, Amerika Birleşik 
Ruzveltin hususi mesajını ver - devletleri filosunun ha\•a mü-
miştir. ı dafaa tertibatının modernleşti. 

B. Vilki, öğleden sonra, hı rilmesi için 300 milyon dola.r. 

Günlerin peşinden: 

nezaretine giderek nazır B. Be. hk tahsisat kanunu projesini 
, vin ile görüşmüştür. Görüşme · müttefikan tasvip etmiştir. 

dl· bilhassa işçi meselesi bahis Bu kanun projesi halen im-

Tarıhten brr 
yaprak 

Vaktiyle Komelyus Gallusun 
kumandası altında Mısıra gelen 
bir Roma ordusu Marsa Mat -
n.Jıu işgal etmişti. O zamaıı 
Romalılar burada kuyular kaz. 
mışlar, çıkan suları muhafaza 
için yeraltı hazineleri, büyük 
sahnnçlar yapmışlardır; çölde 

Kmıduraetlar cemfoeti idnrc J,enti seciminde re11ler atılırken 

Kunduracılar cemiyeti umu- ması 13.zımgelen kunduralar, al. 
mt heyeti dün cemiyet merke- tı kauçuklu kunduralardrr. 
zinde toplanmıştır. Çünkü kauçuk, ve ışçi masrafı 

Bu toplantıda idare heyeti biraz kabarıktır. Buna rağmen. 
raporu okunmuş, tasvip edil- bu cins ayakkabılar, azami 14 
miş yeni idare heyeti seçilmiş- lıraya satılmalıdır. 
tir. ' Diğer kösele ayakkabılar ise 

Diğer taraftan, kunduracılar 12 liradan fazla~a satılmama
cemiyeti reisi Abdullah Vahdi, lıdır. 20 - 30 lıraya ayakkabı 
dUn bir arkadaşımıza kundura satmak evvela Beyoğlunda baş 
ihtikarı hakkında şunları söy. lamıştır. Sonra bu, bir moda 
!emiştir: halinde lstanbula geçmiştir. 

- Benim kanaatimce, Istan- Kundura ihtikarmda, kösele. 
bulda 20 - •30 liraya ayakkabı cilerin, dericilerin ve sermayE' 
satılması için hiç bir sebep sahiplerinin ayrı ayrı rolleri ol· 
yoktur. Istanbulda, bugünkü ması lazımgelir.,, 
prtlar içinde en pahalı satıl-

millet meclisi intihap etmesi U,, 
Fransadald bu ,.azıyetin s•kı bir 
allkası ,·ardır. İhtlmal ki mar<'sııl 
Peten meseli Fransız donanmasını 
Almanlara tesHm etme'.c gibi l' ran
samn şerefi ile telif edilem«>z ma- ı 
hlyette telikkl ettiği bazı teklifler 1 

brtmmda memleket efkirı umu
mlyeslnden kuvvet alarak mı•! a
vemet etmek için bu tedbire mtt
nıcaat etmektedir. 

f!egoğlunda 
bir randevu 

basıldı • 
evı 

ıı rı11ada bir llıı 
bDlDDdD Yazısı 4 cüde 

mevzuu edilmiştir. 1 za için beyaz saraya gönderil -
(Devamı 4 üncUde) miştir. 

· Darülacezede kimler var? 
suyun tevzii içın hususi nizam· 

Eski' Romen Kralı Karo' le pıyano dersi veren lar koymuşlardır. 
Macar Tevfik - Eski kaymakamlardan Remzi Bu defa ltalyanlar Llbyadaıı 
Bag""rıya k K l h ıL K t H . Mısır üzerine taarruz hazırlık· 

nı - a ~as! ı r mr.ş ap an asıp larma başlayınca lngilizler d< 
Kamıl, vesaıre... l ilk müdafaa hattı olarak inti. 

Y . y ki R O hap ettikleri Marsa Matruhd~ azan . e a agıp nen eski Romalılan:ian yeraltı in· 
~ - · ş:..atından bazılarım hakikat.et 

B!r günlük ihracat 
rekoru kırıldı 

su veya silii.h deposu, bazıJarın• 
sığınak yapmışlar. Romalılaı 
bu şeyleri o kadar sağlam bil 
harç ile vücuda getirmişler ki 
bı. su, silah depolan ve sığı 
rıaklar az tıir gayret ile Mısı. 

Bu cıımartesi günü ihracatı. rm .müdafaa sis~~i . içind 
mızda fevkalade bir canlılık kay n.ev~ı. almış ve lngılızlenn pel 
dedildiğini yazmıştık. ı çok ışınıe yaramış. 

De.mek oluyor ki. ~in ga 
Ya.nm ~ olmasına rağmen rıp bir cil"esi olaralt orta 8&fk 

İstanbul Ticaret Odası, menşe taki İngiliz ordusu bu defa Mı 
şaha4etnaıneleri muameleleri- sın fethetmek için Libyadaı 
nı görmekte akşama kadar de- taarruz eden ttaıya.nJara vak 
vam etmiş ve o gün bir gün. tiyle Romalıların Marsa Mat 
lük Türkiye rekoru kırılmıştır. rnhda hazırlamış olduklan yer 

Fılhakika cumartesi günkü altı inşaatından kuvvet alarak 
ihracat, yalnız İstanbula mah - mukabil taamızda bulunmuı ve 
sus olmak üzere 2 milyon 458 bu auretle onlann elinden şime.. 

Darüldc üdi' .. 8 7ı • z r bin lira idi. Bunlar arasmda H Afrikadaki en Jruvyetli kale-
eze m ıru e Nr 0 ır yalnız Romanyaya ı milyon li- lerini ve deniz 'Uslenni almıt 

(Yamı 6 IDclde) ı ralık pamuk saWmıftır. l oluyotJ flaaan ~ 



1 Radyo Gazetesi 1 
ltalya bütün 

O.midini AlmanyaJa 
bağlamıştır 

ltalyadan gelen haberler bu 
me'D.lekettekt karışıklıklar hakkın
daki haberleri te)it etmektedir. 
Karışıklık başlıca §İmali 1talya ve 
Milano etrafındad.r. Almanların 
MilAno demiryolu istasyonunu .iş
galleri altına aldıkları bildirilmek· 
tedir. Alman krtaları lt:ılyaya gel
mekte devam etmektedir . .Mussoli
ni ile Hitler arasındaki son müla
katta bu kuvvetlerin ltalyaya gel
mesine .karar verilmiştir. Libyada 
bozguna uğn:ı.mış olan İtalyan kuv
vetleriniıı takviyes: için Alman su· 
baylarınm gönderilmesi ve Alman 
zabitlerinin ayrıca. iaşe ve tedrisat 
isHe de yakından nlfık:ıdar olmala
rı bu görüşmPde kararla.5tırılmış
tır. Gelen haberlere gö,..a Lib~·a
daki İtalyan orduları kumandam 
mera.qaJ Graziani azledilmiş ve ye
rine Hab~istan harelcfıtında bulu
nan §eneral Bazzi tayfa edilmiştir. 

Bu azil hadisesinin hı:.yrP.t uyan
dırmaması lfLzımdır. Çünkü Libya
daki ha"rekatm Graziani tarafm
dan idaresi. A vnavu tluk harekli tı
nın Badoglio tarafından idaresin
den da.ha parlak değildi. Maaama
fih esasen Libyada kumanda edile· 
cek kadar bir kuvvet kalmamıştır. 

Bu vaziyetten ltalyanla.rın bü
tiln ümitlerini Alman mUdahalesi
ne bağladıklarr anlnşrl•yor. Fakat 
bu mtidaha1cn.'.n nereden geleceği 
nasıl yapılacağı malfım değildir. 

Japon - Amerikan 
münasebetleri 

Japonya ile Amerlk::ı Birleşik dev 
Ietlerl anısındaki münasebetler 
gerginlesmekt edir. Buna birin<'i 
derC'Ccde ac·bcp Ameril<., ın İngil
tereye yardımda devam kararı vP 
ikinci drrcce<le de Japonyanm U
zak 3ark1a kurmağa. çalışhğı yeni 
ni7.ama karşr vaziyet almasrdır. 

· Mihverciler Ameri!;anm Ameri
ka dışma çıkmasını ve A vnıpa, 
Asya islerine mlidahale etmesini 

re işi nihayete ermiş obcaktrr. 
Bundan sonra harekatın r;imali Ha
beı;istana doğru inki<;afı kuvvetle 
muhtemeldir. 

Eritrede ttalyanlarm beş tugay 
askerleri vardır ki bunların yekü
nu 25 bin ki.'}i eder. Yerli asker
lerle h~raber buradaki İtalyan kuv· 
vetleri 40 bin kadardır. 

İngiliz kuvvetleri Kenyadan da. 
cenuubi Habeşist3.na doğ'ru taar
ruzda bulunmaktı:ıdrrlar. Burada 
İngilir.le'rin pek çok kuvvetleri bu
lunduğu tahminolunuyor. Bundan 
dört ay evvPl İtalyanlar Kenya · 
da iki ytiıı: ltilomctre kadar içeriye 
girmif;lerdl. Fakat o uımandanbc>
ri pek çok takviye alan İngiliz kuv· 
vetleri !talya.nlan Kenyadan at -
mrş ve Habe;i:"tana doğru taarru
za. geçmiı;;tir. 
Arncrıkan membalarr italyanl::ınn 

dof;'lı Afrikasmdaki bUtUn kuv
vetlerini -İtalyan askerleri ve 
yerli kuvvetler dahil- 30-35 tu. 
ı?ay olarak tahmin etmektedirler. 
Bu kuvvetlerin ancak ı>efite biri 
lt:ılyandrr. 

Son gelen bir habere göre Erit
rede İngiP?.ler 1talaynlardan 1100 
~ir ahn·şlardır. 

Şimali Afrikadald Libya hare -
katına gf'!ince: Dernc'ye 3 kilo. 

metreye kadar yaklaşmış olan İn
giliz motörJU kuvvetleri takviye 
almaktadırlar. Demeye taarruzun 
bir iki gtine kadar başlıyacağı ve 
buradaki İtalyan kuvvellerinin de 
niha,·et bıı hafta sonuna kadar esir 
olunacağı kuvvetle tahmin olunur. 

Bingazidc he-r iki tarafın kuv
vetleri arasmda muharebeler ce
reyan etmektedir. 

ita/yan - Yunan harbi 
Arnavutluk cephe.sinde Yunan • 

hlarm Tepedelen şehrine hakim o
lan Trabeşine dağına karşı olan 
taarruT. hareketlel'i inkişaf etmek
tedir. Bu dağ silsilesi elde edilirse 
11 inci İtalyan ordusnun cepheyı 
tahliyeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Uç palto hırsızı 
yakalandı 

Mevsimin kış olması dolayıalyle §e
hJrde gün geçmiyor, ki bir palto, par. 
desü luraızltğma rastlanmaJDiş olsun. 
Evvelki gUn de bu §ekilde Uç h1rsız. 
ilk olmuı,, suçluları adliyeye veril
miştir: 

· '>lrrniynrlardı. Ü"'' ; •.-!{•· ·., bu se
h:mle lmz'11amı~laroı.. Fakat bu 
paktın Amerikadaki aksi umdukla
rının tamamAn aksi olmu~tur, ve 
Amerika İrtgiltereye daha ziya.de 
vnkınlnşmıstır. 

Şimdi A vrupada bulunan iki 

ı - Fikret adında b
1
!r ç-enç, birkaç 

' gün evvel, Beyaz1tta Ünlvonıite kü. 

mihver devleti çok meşgul olduk- tüphane.sinde arkadaşlarmdan blrlııi-
l:ırmdan Aferikayı Japonyaya bı- nin paltoırunu çalmrş ve giymiye b&§. 
rnkmışlardır. ıamıştır. Fikret dün arkadaşc tara. 

Amerilta fillen har~ gi'rmekten fından palto sırtındayken yakalanmış 
ve ikinci sulh ceza mahkemesi tara.çe kinmck tedir. Bu sebeple Japon-

ya da muttasıl harpten hahsede- t'mdan tevki! olunmuştur. 
rek Ameriknn efkarı umumiyesini 1 2 - Sakarya vapW:~da yağcılık 
korkulınağa bakmaktadır. Bu tc· yapan Fuat admda bırısl, Marakaz 
sirlerin Amcrikada nasıl bir tesir vapurunda dolaşırken birinci mevki 
)arattığını n.~tnırken şuna işa- kamaralarda Nazım adında blrt.sinin 
ret edelim ki yine bu gibi tehdit- partosunu aşırmış, ııatarken yak!\l&n. 

Jl'r Amerikayı 1ngiltereye yardıma mışbr. Fuat da birinci sulh ceza malı. 
S<.'Ykc>tmişti. kemesince tevkif olunmuştur. 

Romanyadaki vaziyet 
Horya Sima kurşuna 

dizilmiş 

Romanyada vaziyet durul-
ınaktad•r. Gelen haberler Antones
konun vaziyete haklın olduğunu 
göstermektedir. Bir ha.bere göre 
Horya Sl.ma kurşuna dizilmiştir. 
Antoneskonun lejyonerleri kendi -
ne bağlıyarak parti ile hü.kfımet 
arrumıda muhalefeti kaldıracağı 
zannolunuyor. 

Dikkate layıktır ki Romanya 
hAdiselerini memnuniyetle karşıh
yan Macari<Jtan olmuştur. Macaris
tanm karışrk vaziyetten istifade 
ile Transilvanyayı işgal etmek is
tediklerinden bıı.hsolunmaktadır. 

Almanya, Vişiyi 
tazyik ediyor 

Vlşi hilkiımcti nezdindeki Alman 
ıntlmessili Abes şimali Afrikadaki 
Frail.SlZ kuvvetlerinin terhisini is
temiştir. Bunun sebebi şimali Af
rlkadaki Fransız hududuna bağlı 
bulunan dört fırka 1taly:ın askeri
n.in İngiltereye karşı kullanılma.<;ı
nı temin etmek olsa gerektir. Mü
tareke §artlarından ayrılmak niye
tinde olmadığı görülen mnr~al Pe
ton bu teklifi reddetmiştir. 

Viş.idPn gelen bir habere göre 
1 şubattan itibaren Fransadn gün
de bUyfıklcl'Fı 300 gram l.ş~ilere ise 
4()() grrun ekmt"k verilecektir. 

Afrikadaki 
askeri vaziyet 

Doğu Afriknsında: İtalyan Erit.
resindeki İngiliz harekatı .Asmara 
istikametinde devam etmektedir. 
İngiliz kıtalan huduttan yfü: kilo
metre içeriye girarek teması te • 
mine muvaffak olmuşlardır. Asma-
1"1lya yUs kilometre yaklaşıtmı.şbr. 
AfOT'l'lllrıı. ele &'ectikten .onra Eri~ 

3 - Feshane fabrikasında <:Bli~an 

17 yaşında Semiha da Fatihte HıüJme 
adında bir kadının evine girmiş, men. 
tosunu aşırmrştır. Semiha dUn ikinci 
sulh ceza mahkemesinde muhakeme 
olunmuş, davacı ile şahitlerin c,-elbi 
için duru~ması talik edllmi~tir. 

Haşim efendi kendini tutamadı. 
Ağlamağa başladı. Paşa: 

- 1stanbuldan gelen haberleri 
duyuyorsun elbet. Şimdiye kadar 
be~ bin keselik eşya ve nakit ver
mişler.. Sanıyorlar ki ben bunları 
kendime harcıyorum. Sanryorlar, 
ki Çerkezistanda nehirlerden altm 
akıyor. Eğcl" bana beş bin yerine 
on beş bin kese versPlı>rdi, Çerke
zistaıı daha. rok evv<:!I bugünkü ha
lini bulup ve bugiin, göremediğimiz 
ş~yleri görürdük .. Ama artık hen
de takat kalmadı. tıısaallah ben
den sonra gelecekler, bu yoldn 
yi.lrUrJer .. 

Hasinı efendi dısart c;-ktıktan 

sonra Ali paşa }.f<'hmet ile Çana
yı çağırttı. He ıikisini d" knn:ıla
rma oturttu: 

- Çocuklar, dedi. Pek yakmdn 
her ikiniz<' t·eda edC'cl'ğim. Arzu. 
larııımn husul bulduğunu görmek 
isterrlim, ama içimde öyle hisler 
\'ar, ki ml'sut olac.ı'lksmız. Hasan 
l'e5Ur. kahraman ve iyi kalpli bir 
yiğittir. 1staııbula giderkC'n biı· :rr
kadaşı h11her getirmek için ken· 
dini denize nt:ı.rak buram crkmış
tr. Bmıu kim ya'J)ar. Karanl·k bir 
~ecP., dal!rnlara atılmak için ya cil'
li olmak, y:ıhut Hasan gibi mert 
bir adamın ıırkada~ı olmnk liiıım~ 
dır. 

Çananm gözleri ya~armıştı. 'M"h 
met: 

- Paşam, deni. Bize cok bliviik 
lütuflar yaptınız. Hu Adamm bize 
getirdiği haberden sonra gitme-

1 

miz lıizrmdı. 
- Ben mani oldum değil mi? .. 

Fa.kat bu l~dı Mehmet.. Ha.ı 
llılJ\ f:ıtta.nıbulda kAlmA?. Mnfüı.ka 

Bir müşteri pazarlık yüzünden bin-1 ı HMıseer arasında 
diği otomobilin şoförünü yaraladı !:l!!~~i ;~~~~ D 

K ızılordu' nun gazetesi 
yazıyor: 

ıngiltere taarruz 
teşebbUsünü ehne 

aldı 
Kuvvetli İtalyan 

istihkamlan İngilizlere 
dayanamadı 

l\loskova, 2'7 (A.A.) - Röyter: 
Kızılordunun g-azetesJ olan Karas· 

naya. Svesde. gazetesinin aaken mu· 
harrin diyor ki: 

Kuvvetli Alman harp makinesi, 1n. 
gillz filosunun kontrolü altında bu. 
lunan Manş denlzini geçecek derecede 
henliz kudretli değlldir. İngiltere a.na· 
ntvt müdafaa siyasetini bırakarak 

dil§mana taarrz etmek sureUle teşeb
büsü ele almıştır. 

Askeri muharrir, kral Marksın ar. 
kadaşı Anglıs'in ''Büyük Brltanya de. 
nılen bu grcırtılı makine bir kere ha· 
rekete geçti mi da.ima iyi neticeler a• 

1-k• k d d ri arasında Başvekil JllU 1 a 1 n a ve lejyonerler şefi Horia. 
Hul, teminat verdi ile bir kaç nazırın mülı~_,ı 

komşularının Amerl.ka Avruna tahrik rolü oynamış oıduk 
~ rı. artık §Üphe kalınıyor: 

b tf J rikin hedefi devlet reisi ssl 
aşını yaruı ar ılar;ıı"ne gı"rmı'yecek yetini haiz olan general ).D 

1 U neskoyu yerinden atıp} 
Yedikulede Hacı Evhad ma - geçmekti. Hazırlanan hiil' 

hallesinde oturan şoför Yaı;:ar Va.ş-ingtoıı, 27 ( A.A.) - Röy. darbesi muvaffak olma?ı: e 
Erol ile müşterileri Sadık ha • 1 terA: 

1
. . . b . . harrikler ordu kuvvetı ıl 

M taf C 1:.1 t . . yan mec ısının arıcıye en - · ld' t k'f ı au ya ve u~ a e 1:1-lC t:n ara ... . b .. h r b' to lan- geç:ırı ı ve ev ı o un ·sı 
sın.da: evvelki gece pazarlık yü - cumenı, ugun a 1 .,ır P Horia Simanın nasıl .. 
zünden bir kavga çıkmış, netı. tı yaparak dernok~as.ı.~re ya~. bir istikamet üzerinde yii ıı.l 
cede müşterilerden Sadık bı~a dım ~anunu proJesını tetkık ğünü anlamak için geçe 
ğını çekerek şoförü muhtelif etınıştır. söylediği bir sözü hat~: 
yerlerinden ağır surette yarvla- Söylendiğine göre, bu top· kafidir. Lejyonerler ~· 
mıştır. Yaralı hastan('ye kaldı. laııtıda izahat veren baricıy~ beyanatı arasında: aynen 
rılmış, carih yakalanmıştır. nazırı Hull, Amerika: Birleşik demişti: 

Evvelki gün bundan başka devletleri ile Japonya arasında - Romanya ya mihver 
iki yaralama vakası daha ol- !etleri ile birlikte ya~ıyJ 
muştur: karşılıklı bir anlaşmaya ve iş- yahut onlar ile beraber 

. bırliğine va:nnak için yapılan 1 k 
Cağaloğlunda Şeref sokağın - \.O aca tır.,. 

da oturan Ziya Belli ile arka. uzun gayretlerin fiilen neticesiz Vakıa son isyan harel< 
daşı Abdullah, Divıınyolunda kaldığını bildirmiş ve Ingilte. arasında akseden bazı te!, 
köfteci Tahsin ve berber Ah- reye fazlalaştırılarak yapıl:ı..ı !arda Antonesko ile Jiorı 
ınet arasında şiddetli bir kav- yardımın Amerika Birleşik ma arasında harici siyaset 
ga olmuş, Ahmet, bıçağıru çe. devletlerini Avrupa harbine kar kınımdan hiç bir ihtilaf. ~!' 
kerck Tahsini, Abdullah da Zi· şı durmıyacağı hakkında encü - madığı, aralarındaki fık ııı 
yayı yaralamışlardır. ınene teminat vermiştir. nlığı sadece dahili işlere. 

Yaralılar baygın bir halde hasır kaldığı bildiriliyor 1 

hastaneye kaldırılmış, suçlular de bu noktai nazar tanı 
yakalann:uştır. l l d doğru addedilemez. .. 

lır .. sözünU haurlatıyor ve yazuıına Kasım.paşada oturan Şahen - Ruzve t, nez e en Bizim anladığımıza gort• 
şöyle devam ediyor. de Aynurla komşusu Cemile ve yatıyor neral Antoncsko hakikateJ1 

İngiliz harp makinesi, muhafaza,. 
kdrlığın teşkil ettiği ağır yüke rağ. 

men, Norveç, Somali ve Dünkerknn a· 
cı tecrübelerinden ders alarak kısa 

bir zama.nda yeni bir siyaset kullan· 
mağa ba§lam~ ve taarruz teııebbüsü 
nü ele almıştır. İngilizler Sidl Barra. 
nlde taarruza ge~tlklerl vakit bu ta. 
arnıza askeri mü~ahitlerln ekserlııl 
bilyük bl.r ehemmiyet vermiyordu. Fa 
kat İngiliz generalleri lyl birer öğ· 
renci olduklarım isbat etmi§ler ve 
modern usullere dayanarak muvafta• 
' 'yeUi bir Uerleylş yapmışlardır. Ku'I.' 
vetU İtalyan fstihkll.mları İngilizlere 
dayanamamıştır. 

Yeni kasap dükkanı 
açılmasına izin 
verilmiyecek 

~hrin muhtelif semtlerinde. 
kl kasapların tiıhdft edi\ece!i' 
hakkında dün bazı gazeteler ta
rafından yapılan n.eşriya:t a· 
sılsızdır. 

Belediye henüz böyle bir ka _ 
rar vermemiştir. Verilen karar, 
bundan sonra yeni kasap dük -
kam açmıık isteyenlere şimdi -
lik izin verilmemesidir. 

Havagazı tesisatı 
kontrol ediliyor 

Son zamanlarda have gazı 
t<'.sisatmda görülen bazı aksak· 
lık1ar bu tesisatın yeniden umu 
mi bir kontrola ihtiyaç göste -
receği neticesine varılmıştır. 

Muhtelif umumi hava gazı 
tesisattan yakında kontrol edi. 
Jecektir. 

Mukaddes arasında geçimsizlik ver siyasetine sadıktır· 
yüzünden bir kavga çıkmış ve Vcı.şington, 27 ( A .A.) - Röy b . sadakat üçüzlü pakt~ 
Cemile ile Mukaddes bir ola. ter: olan hükUmleri ile tahdıt t 
rak Şahendeyi dövm~ ve sert Ruzvelt, hafif bir nezleye tu- muştur. Yani Antonesko t 
bir cisimle başından yaralamış- tutmuştur. Odasında yatmak. tereden başka bir devl~ 
lardrr. tadır. manya ve ltalyaya t~ e 

İki suçlu kadın da yakalan- derse Romanya kendilertfl 

mıştır. Fransada ekmek keri yardımda bulun 
Bunun haricinde ta11l 

ita/yanların meşhur miktarı yeniden Romanya müstakil bir. 
muharriri Ansaldo azaltılıyor olarak :.areket edeccktitk 

d k buki Horia Sim:ınm yll 
iyor i: Viel, ~n (A.A.J - U'n stt,klanr.ıı:ı naklettiğimiz sözünden 8.1~6 Matıtp olarıak azalması dolayısile, 1 şutıattım ıtıO'I• yor ki bu adam mihver. 

ren ekmek tayını bUyükler için tr•n<.:.: leri isterlerse daha şiJJ'.l 
DIAIE bir millet 3~ gra.nı.Caıı soo e ve ışı;ııer 1çın de Romanya ordularını onıarll' 

b il ti il AJ 4:SO gramdan 400 grama tndlrilece.(••t rine vernıcğe, RomanyaııJ1l a Dl gı r ece. z Ondan ısonra herkes için mUsavl ola. tün maddi ve manevi )ttJ 

Londra, 27 (A. A.) - B. B. C: rak teshıt edilen 80 gram her a:v bu lerini mihver devletlerin~ıt 
İtalyan askerlerine hitaben yap. miktarlara na.ve olunacaktır. ri için feda etmeğe hazI 

tığı ve radyo ile neşredilen blr 
musahabede fa.şist sözcüsü Ansal. 
do ezcümle şöyle demiştir: 
"- Şeref ve iflll'UJ' :hisleti ~ 

ze sonuna kadar dayarugağı eın 
retmektedit'. Eğer İngiltere harbi 
kazanırsa İtalya minyatür bir 
devlet, kapıcı ve U$ak bir millet 
haline getirilecektir.,. 

Ne demeli? 
Fevkalhad, fevkalade, fevkal

gaye gibi tabirlerden (fevkalide) 
nin artık türkçeleşmiş sayılaca
ğında şüphe yoktur. Fakat bUtiln 
bunlardan güzel, dört hece yerine 
Uç heceli öz türkçe bir gelimemiz 
var: Aşırı. 

Yakm vakte kadar aşm iltifat, 
aşırı çekingenlik gibi sık sık kul
larulan terkiplere girerdi. Haddi 
aşan, adetten dışarı ve aşırı de· 
mektir ki tervice değer. Fevkalade 
dememeli, yerine göre aşrn de
meli. 

Bir ana oğlunu arıyor 
Feriköyde Pa 

şa mahallesin,, 
de Kahraman
bey sokağında 
93 numaralx ev
de oturan Cemi. 
le Evişin dün 
matbaamıza ge
lerek bir müd. 
det evvel kay
bolan oğlu hak

kında dedi ki: "Oğlum on dört 
ya§mda Kim.tiran 6 ikincika. 
nun günü evden çıktı. Bir da -
ha dönmedi. Bir cinayete kur
ban gitmesi ihtimali ile zabıta 
tarafından arandt. 

Fakat böyle bir vakanm izi. 
ne tesadüf edilmedi. Oğlumun 
buJunduğu yeri bilenler varsa, 
insaniyet namına adresime ma
IQmat versinler.,. 

İzzet Muhiddin i 
Mevlid okundıl 

Arkada.:rmız merhum 1 
pak için dün mevlit okuJirrı~ 
~ok arkadaşları bulunmuııttı · 
zete bayilerinden Hasaıt 
Gilngör de dün nıatba.a.n:ı.J1t' 
rek gazete satıcıları naınJJll 
tin ölümUnden duydukları t. 
bir kere daha. ifade etm!ştil'~·~-·-.. 

(Bay) hakkında k 
var mıdır? 

- Bir meb'us imzasiyle el 
bir makaie isiml<.'rden eV'' 
demek için kanun oJduglleıct' 
is::nlerden sonra bey deJ11 .. 1ıe 
duğumuz.u an!atıyor. BO 
kanun Yar mıdır? 

r ~ - Burada kal.dedi. Dışarı çık-
ma .. Bir şeye karışma .. 

- Hayır, böyle bir kaD~ 
tur. Kanun yalnız bey. ef~.~~ 
gibi ve vatandaşlann mu-. 
lakkisine a.ykın düşen ~e!ı 
resmi dilden çıkardı. Kanllfl 
;;i istimaliere karışmamald~c 
her, bu kanunun esbabı J11 
"bay,. I "bey,. keJime..;indefl l_<:~~ke~zan~~;!~~~J 

Büyük Tarihi Aşk ve Macera Romanı 
buraya gelecek. Riz gidersiniz, o 
g-E'lir. B'isbütün fena .. Çcrkezistan
da kalıp hPklemPk daha iyidir. f;iz 
hiç me>rn k etrnf>\iniz, Hasan .sizin 
için yaıp-yor. burava gelecek .. Yal
nız siz<! baska hir vasiyetim var. 
Haııan buraya ~elince, ona de);n, 
ki frlan!)ııla gitmm;P <lalıa iyi ı>nP.r. 
Çı>rkı>zist:ııı iyi yerdir. tnsanlnrı 
('Skisinclen d~lıa cok ivileşti. Mi· 
sariri canları ırlbi seven insanlar 
diinyanın ('n iyi kims ... leridir. On
lardan fenalık gl'Jmnz. ÇerkezlPr 
fenn dcğilrlirll"r, adetleri fenadır. 
nen bu adetleri ile mücadele et
tim. Ama ömriim vefa etmiyor. 
lsd.rorum ki beni tanıyan ve beni 
sevenler, bl'n öld!lkten ~nra bu
rada kalsınlar .. Ama kimseyi mel'
hur etmek istemiyorum. Benim dost 
l:ı.rım böyle yapnrları:ın ruhum Had 
olur ... 

KURTULUŞ 
Kıs gelmiş, mtithiş fırtınalar Is· 

tanbulu kMıp knvuruyordu. Top· 
hnnP önlrrindekt gemilerin hemen 
hepsi HnliN? ~irmis, tersane önlin
de demlrJemicıJPrdi. 

Bir alq}rı.m, r.öbctçi yeniçerilere 
de emir geldi. Kalyon tersaneye 
çekilecek, esirler dışarı çrkarıla
r.ıı.ktı. 

HAAan. kıı.rn.MnT ve"1'fştl. TPT'-

saneye girmeden bu meseleyi hal· 
!etmek laznndı. Kızlar dı9arı çıka
rıldıktan sonra hiç bir ~ey yapıl
ma.c;ma imkan yoktu. 

Selimi çağırdı: 
- Bu gece, dedi, ya canırnrzı 

vereceğiz, yahut kendim.izi kurt.a
raca~z. Ben bir kaç silah buldum. 
Onları en iyi adamlarımıza verdim. 
Uyku zamarunr beklemeğe de vak
timiz yok. 

- Sen naıııl istersen öyle ya
palım .. 

- Fırtrna ve kıı.ranlrk bizim en 
bü)rük silahımızdır. Hiç korkma 
Sellin. Bu gl'ce kurtuluyoruz. Yal
nız dua et. ki frrtma. artsın ... 

Hasan, Selimle konuştuktıın son
ra hir ;rral:k kayboldu. Tekrar ka
mara.qına geldiği vakit çok yorgun
du. Üstii L<ılaktı ve titriyordu. 

- • ·c o Ha.san hasta mısın?. 
- lln)·ır Zehra hanım .. Hiç hir 

serim yok. Biraz dıııarrda dolaştım 
na .. 

8"lim içeri atılmı§tı: 
Ha.<Jan giiltim.~edi, elini ağzına 

götürdU ve: 
- Sus .. iı;ıarctini verdi. 
Deyırxda bağrışmalar duyulu-

yordu. Yeni"eriler, tavfRl:ır kos11-
euyorlardı. 

lfa."8.tı !=ıPlime: 

Kendisi dışan çıktı. 
Yeniçeriler: 
- Ne oluyor, gemJ gidiyor. diye 

bağırryorlardı. 
Hnsan: · 
- Demir kopmuş, silrtiklcniyo

ruz. dedi. 
Fakat kaptan dümeni kırmıştı. 

Yeni~e'riler kaptanın etrnfım snr. 
d·lar: 

Kaptan soğukkanlılığını bozmu
yordu: 

- Akıntı ile sürüklenmemek 
i(}in yukarı doğru gitrn~k lazun .. 
Yokı:ın akmt.rya kapılır, parc:.ala-

tutmaktadır. ~ 
Kanun metninde bir Iıük 

lamazsınız. 

8.03 Ajans 
nını. 8.18 H11f1f nrog. 

Hava knrarmı.ştı zaten.. Blr 8.45 Ev kadmı 
miidrlet oonra göz gözü göımez ol- 12.83 Ttirkçe şarkr 

l!?.40 Ajans 

duGemide on muhafız vnrd1. Hıı- 13·05 Şarkı'·ır 
18.20 Karı~ık 

san, bunlan bir oyunla mağlup et- program 
mek fatiyordu. Aklına, kaptanr lS.03 Caz 
h::ı" ·~·n·~i zindan geldi. 118.30 Çiftçinin s. 

l\fıılıafızlar, lıC'p hir arava gel- ;::;:;: __ ~------
mişler. çare düşünüyorlardı. Ha- _ S ) ,Ç r 
san: ~ ~ a 1 8 ~ 

- Yold3Slar, geminin hir tara- > 28 il.Kan. 29 lf, 
fı çatlamış, ambarlara sıı doluyor. ~ 
Yam~ı kap:ıtm:ızs:ık. batacağız. <[ 

Alalırnı sPvPn g<:.>lsin .. dİ\'C' ])3~ri!ı. '--
Ovıında mu•;affak olmmıtn. z;n

d:ına giren yc.-nicerilc>r, bu karan
lık yerde deliği arnrlarken demir \ akitıı·r \ ııs:ıtı t';ı:ıni 

kapı ı;;iddçotJc• ilzPrlerine kapanmış· Gilııt>ı,;in 
i 16 1 ··8 7 16 tr. ılo~u~ıı 1 

Hasan sevinçle ell"rini çırptı ,.e O"'I 12 2i 7 o; 12 27 11 ' 
yükeek sesle: tklnrJi J '; o;;ı 9 4 1 ı 5 04 ı 

- Arkadaşlar, dedi. Üç gün ra· Ak~am 17 Hl 12 r·ı 17 :::o \ ~ 
ha.~mız. Üç gün sonra tekra.r gö- Yatsı 18 53 1 85 ıs !'i4 ı 
nişiil"İİ7. .. <tiyerek u.zakl.aştı. 1 tmstı.k 15 3CI 12 l ~ f> !\" 1 ~ 

rnfll:tınmt 1ıa-r > 
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;.Şehir ·Haberleri . ' 

Nafia Vekilinin beyanatı 
u Ylllıek mlbeadlı we 1ı.'lalla tellallı 
olrall•rmıa tedrJıatıada Jalıtşal var ı 
Sehrimi?.de bulunan Nafia 

Vekili Fuat Cebesoy dün öğlç. 
den eonra valiyi ziyaret etmiş
tir. 

Kendisiyle goruşen bir mu
lıa.rririmize şehrimizdeki tet-kik 
!eri etrafında şunlan söylemiş_ 
tir: 

··- Bugün yüksek mühendis 
okuliyle Nafia teknik okulunu 
ziyaret ettim. Her okulda yap -
tığım tetkikler neticesinde bun-

!arı çok mütekamil ve iyi bul _ 
dum. Tedrisat nonnaJ fiekilde 
geçen seneye nazaran çok iler -
!emiştir. 

Yarm (bugün) Silivriye gide
rek orada yapılmakta olan in _ 
şaat işlerini telkik e<leceğim. 

Ayrıca Trakyada inşa edil· 
mekte olan bazı yolları da ge
zeceğim.,, 

Vekil şehrimizde bir hafta 
kadar kalacaktır. 

Peynircilerin ıam 
dün yine tetkık 

istekleri 
olundu 

Fiyat murakabe komisyonu. di~ eden ve zahire borsasından 
dün vali muavini Ahmet Knır _ ı nporlar gelmiştir. 
km reisliğinde toplaıunıştır. Anlaşıldı~rna göre, bu iki 

Bu toplantıda mühim bir kac nıalıam da. mevcut peynir stok 
ihtikar mevzuu mili'.akere edil IHma zam l<'klifini tetkik ede -
miş, fakat bir neticeye bağla · ı ek lüz~1suz bulmakta, yeni 
namamıştır. Tetkiklere devam rrlrolte ıçin ıse yeniden ffratlar 
edilmektedir. ttlkik edilerek narh konmasını 

Bundan başka. komisyuııa tE l'Viç eder görünmektedir. 
peynır meselesi etrafmcla bele _ ı 

MiUi günlerde 
okullarda yapılan 

toplanfllara 
Vekalet bütün öğret· 

menlerin iştirak 
etmelerini bildirdi 

~ aarif Vekilliğinin 
yeni bir kararı 

Hem öğretmenlik ve 
hem de idari vazife 

yapılamıyacak 
:\laarif Vekilliği erkanı ara_ 

~mda son giinlerde bazı değiş -
ı "!er \"C nakiller yaprlmakta-

Milli bayram günlerinde mu" d'r. . , . . . -· 
telif vesilelerle yapılan umumi ı Talım terbi) c hcre.tı ı:ıslı~ . 
toplantı günlerinde okul öğret - n<' Avrupa ta}ehe m~fettışlen~
menlerinin hepsinin bulunma_ açn. ~5:5at .. Ş<>mı;ettın Maarıf 
dığı yapılan teftişler neticesin- \ :.k1}.lı~~ -~uzcl .~~atlar um~ 
de tesbit edilmiştir. mudurlugu~e, op~~n Tevfık 

Hususi ecnebi ve ekallivet Ararat tayın edılmıştır. 
okullarında dersi olan öğ°i-et- Her ıkisi de veni \'azifelerine 
menlerden maada diğer öğret_ bıı.slamışlardır. 
menler bu toplantıda bulunmak Bu~lıırdan .... !1rnada ~yn~ 
mecburiyetindedirler. l\~.aarif· ~ekillıgl !Y'uht~~ıf mu-

Ecnebi, ekalliyet oltUllal'ri1aa <!urlillrlermde vazıfe goren u_ 
yapılan toplantılarda okulun ve mum m_üdürlerle. muavinleri 
türkçe kültUr dersleri öğret- h~ vclu~lette v~~e. ve h~ }le 
menleri hazır bulunacaklardır. gazı terbıye enstıtusıyle, diger 

Resmi okullarda öğretmen o- ~ittir. mü~lerinde vazife 
lanlar da resmi okulların top • goremıyecekler?ır. . . . . 
lantıla.rmda bulunmıyarak bu B~nlara va.ı:ıfelerı~d~ bı~ 
okul toplantılarına iştirak ede- tercih etmelcn kendılerınc bıl -
ceklerdir. dirilmiştir. 

Vaziyet bütün okullara teb- Yalnız öğretmen olanların bil 
liğ edilmiştir. gilerinden talebenin faydalan

Bakırköy bez fabrikası
~n kapıcısı öldü 

Baktrköyünde, Kartaltepede o
turan ve bez fabri!msmda kapıcı
lık yapan Mehmet oğlu Şükrü a
lmda birisi. son zamanlarda me

, ·.,.. t.nlivl' va.kalanmış \'E' gcçcnlC'r
de bir buhran csna.cnnda ekmek bı
çağı Uzeıine dU.5erek muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 
Baygın bir halde akıl hastanesi· 

ne kaldırılan ŞUkrU dün ölmüş, ce
sedi adliye doktorunca muayene
den sonra defnolunmuştur. 

ması daha lüzumlu görülenler 
in öğretmenlikte kalmaları esa. 
sı da kabul edilmiştir. 

Bu suretle Vekalet mensupla
rı hem öğretmen ve hem de i
d&.re işi yapamıyaeaklardır. 

1500 ton karbonat 
geldi 

Son giinlcrde tngiltereden ~h· 
rimize mühim miktarda itlıal!t eş· 
ynsı gelmLc;tir. Gelen eı;ya nrasm
da 1500 t~n kadaT karbonat ve 
sutkoetik • 1600 sandık teneke. 
pamuk ioliı?ı otomobil lastiği ve 
deri gP.lmiştir. 

Kısa haberler: 
• GUmrUk ve lnhiaarlar Vekili Ralf 

Karadeniz, dün bUtün gün lnhiaarlar 
umum mUdUrlUğ'Unde :ınceğul oım~. 
bar. Vekil, bir ara GllmrUkler B&§mU· 
dUrU Bay Met.hlyi kabul ederek ke.n. 
dlsbıden muhtelif gümrtık tşlert e~
rmcıa fSalıat a.1.mı§tır. 

• Ankaraya g1tml§ olıuı Limanlar 
umum mtidürU Bay Raucı !.\an~ as 
şehrimize dönmüştür. Umum mUdUr. 
VekAJete, llmıınlnr mevzuu etratmdn 
\zahat vermiştir. 

• Yapağı ihracatçıları, dUn, mmtıı.. 
Jm Ucaret mUdUrUnU %1yaret ederek 
ellerindeki 8toklarm hükumetçe 11<1.lın 

&lmmıısı etrafı.nda görUşmüşlerdlr Bu 
arada yapağı tacirleri, bazı dilt:kle
rinl ir.lıar ederek Ucaret mUdUrlUlffin
de.n .sualler sormuşlardır. 

• Unkapanında istimlak ettllım::oırıt 
karar verilen binaların lstımııı.ı..ıne 

dllndcn itibaren baıılanmıştır. llk ola· 
rak 10 evin isttmlAk işi tamamlan. 
DlllJlır. 

• Vali ve Helediye reis! Lütfi Kır· 
dar dün heııap ifleri müdilrlUıtfuıe 

gelerek Belediyenin 941 yılı masrat 
bUdçeslnln tctkikile mcşğul olmUştur. 

• Maden tetkik ve arama en'!UtUsU 
mühendisleri, Sürt ve Bitli.o; "·iJAy<-Ue. 
rinde asfalt, Bitlisin Kortum kazasm
da da demir bulunmu§tur. Tetkiklt>rc 
devam edUmekte<lir. 

• Şehrim.izde sahte lnglli.z lira11 sü
ren dört kilinin tevkif edlldtıini yaz:. 
ml§Uk. Bunlardan başka birinci sorgu 
hAklmliği, bu mesele lle aJA.kad3r çok 
gUzel dört ec~bl kadınını daha tev. 
kit etmiştir. 

• Evkaf iclareıl, son gllnlerde, bt-le· 
diyeye müracaat ederek cami hanmi 
medreselerin tekrar Evkafa iadesini 
istemiştir. Bu kabil medreselerin ade. 
cu 40 UA 50 arasındadır. Evkaf ne be
lediye artlBlnda bu buswıta milzake. 
reler cereyan etmektedir. 

• Konyanm SUle nahlyeBinD ı.tıbl 

Srzma köyündeki cıva madeninde olr 
~kUntü olmuştur. ÇöktlntU esnasında 
Uç amele ölmll,, dört amele de \"ara
lanmıştır. Kazanın flebcpler! tahkik 
t'dllJyor. 

• Efganıst.nn hUkümeli, bUkıinıt>U. 

mizc rnUıııcaat ederek askeri liselerde 
dt>rs vermek Uzere tarih, coğrafya 

matematik, tabiiye ve fizik oğretrıwn
!erl lstemı.ştir. 

Efganl.stana gitmek iııliye.n öğret. 

menler Etganl.ııtaıı bUkQmeU ile 4 ae
nc.llk bir mukavele lmzalıyacaklardrr. 
Efgan hUktımeti. bu öğretmenlere, in. 
giliz liraSJ esaıo olmak üzere nıeınle

ket!mlzdckl maaşlarının iki mlııllnl 

verecektir. 

Armatörler Birliğinin 
vapurları ne kadar 

kömür taşıdı ' 
Dün bir gaute, annatörler 

Birliğinin kabotaj hakkını he • 
men hemen inhisan altına al
dığını yazmıştır. 

Bize verilen malftmata göre, 
armatörler elindeki f;!ilepler y& 
ruz limanlarımız arasında, yal _ 
mz eşya ve bu arada bilhassa 
kömilr nakline tahsis e<lilmi~
tir. 

Limanlarımız arasıl)daki yol 
cu nakliyatı ise Devlet Deniz 
yolları işletmesine aittir. 

Armatörler, bir senedenberi, 
tonu 2,5 liradan kömür naklet
tiklerini, bazı hususi işler için 
halde kabul etmediklerini, şim. 
diye kadar devlet müesseseleri 
ton başına 4 lira teklif edildiği 
n.a.m ve hesabına 100 bin ton 
kömür taşıdıklarını söylemek
tedirler. 

-2- ..---------------------·----, 
Lorn gözlerine inanamıyordu. 

Bu kız, acaba; kendini tanı
yor muydu? Yoksa, bu işaretle 
kendisiyle tanışmak istediğini 
mi ima etmişti? "lhtiyar kurt .. 
un nasihatlerini unutarak, bi. 
raz daha. beklemeğe karar ver
di. 

Hafızasını yokladı. Bu kızı. 
daha önce bir yerde görüp gör
mediğini hatırla.mağa çalıştı. 
Eğer bir yerde ta.n.Işmı§ olsay _ 
dı ilk bakışta onu tanırdı. Çün 
kü, fevkalade cazip, unutulmı· 
yacak bir sima idi.... Heyhat... 
Onu hiç bir yerden tanımıyor
du. Fakat bir ihtimal vardı. 
Kız, belki de, kendisinin kim oL 
duğunu biliyordu. 

Lorn şiddetli bir merak için
deydi. Bu kız, her halde kendi
sine birşey anlatmak istiyordu. 
bunu öğrenmeden gitmiyecek. 
ti. 

Esmer erkek hın onun yamn 
daydı. Bununla beraber, az son
ra, bir duanın kabul olunması

........;:::::;:::::::::;====I na benzer mucizevi hidise ol. 
du. Barın gareonlarmdan biri 
esmer erkeğe yaklaşarak Onft 
birşeyler söyledi. Ve ~er er
kek yerinden kalkarak, dışa.n 
gittL 

Işt.e fırsat zuhur etmişti. 
Lorn kravatını düzeltti. Yele-

HAYKIRAN KURUKAFA 
Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romam 

lngilizceder. Çeviren: H. MONIR-
gını aşağı çekti ve kendisine 
tanı bir çeki dilzen verdikten 
sonra kalkarak masaların kala. 
balığı arasından geçip kızın ma 
sasma doğru yürüdü. 

Az sonra., karşı k8J'6ıyaydr
l1tr. Fakat işin garibine ba.kın 
ki, kız, şimdi hiç alaka gös
tenniyordu. 

Lom aceleyle: 
- Akşamınız hayrolsun efen 

diın, demişti. 
Cevap yok. 
Lorn kekeliyerek: 
- Sizi, dedi. Az. önce, bir 

yerden tanıdığmu zannetmiştim 
de •..• 
Krı bu defa knıa bir cevap 

verdi: 
- 1nsan yanılabilir .. 
- Evet .. Yalnız, az evvel . 
Lorn devam edemedi. 
Esasen kız da: 
- Beni rahatsız etme?Mnlıt 

daha iyi edersiniz, diye kat'i 
bir ihtarda bulunmuştu. 

Lorn dudakla.nnı ısırdı. Htwy. 
siyeti kı:nlm.tvtı. Bununla ben.-

ber nezaketi elden brrakmıya
rak: 

- Peki.la, dedi. Madem ki 
vücudum sim rahatms ediyor, 
gidiyorum. Esasen arkadaşınız 
da kapıdan göründü... Hayırlı 
geceler temenni ederim. 

Lorn, yüzü kıpkırmızı bir 
halde yerine döndü. 

Yaptığına pişman olmuştu. 
Fakat İ§işten geçmişti artık .•. 
Az sonra esmer erkek tekrar 
kızın yanma oturdu. Lom çıkıp 
gitti. 

11 
Lom, kendini teeelli etmek 

ümidiyle biraz aokaldarde do. 
!aştıktan mnra geç vakit evine 
dönmüştü. 
Oturduğu apa.rtmıa.na girip 

kendi dairesine çıktığı zaman 
kaplda. uzun b:>ylu bir adamm 
beklediğini gördtl. 

Bu, ''ihtiyar kurd,, adı veri
len "entellioens servis,. §efle
rinden Sir Harker idi. 

Sir Ha.rlur. lana ada*& m. 
laftı: 

S- VA.KIT 

a1r1, dlflHllıçe: 

"Kürtaj,, a ameliyat 
Son gi.ınlerdü du~unceıeri kendıne çeken kutup '"nüfu~ d 1 _ 

rnanlığı" dır. Arada sııada falan kılisenin, filan camıin, şu aparlı •. -
nm, bu evın kapısına bırakıian çocuklar bulundub'U yazılıyor. 

Bazan da bir kızın, "kurtaj ' neticesinde oldüğü ve adlı\" • ı 
meseleye d kcıyaugu bıldirılıyor. Kimi: 

- Böyle ana olur mu? 
Oıyor. h.ımı: 
- Şiddetlı cezalar \erehml 
Fikrini ilen ::.ürüyor. 

, . Hıç şuphcsiz butlin bu sozıer, cam yananların haykırışlar: .ır. 
ÇunKu nıç oı.- kudret salııbı olma~ ıp da me,mıeket dertleri kar ı hl

da içlerinııı sııladı~hu gorenler, yapaca\ başka şey bulamazlar -ı 
Feryat ı::ıtırabm, küfür hıncın yelpazesidir. 
Evet amma, önümti7.deki mesele, sade çığlık ve şikayetle h.Ulo

luııamaz. Serın kanlı düşünmek, heyecanlanmadan karar vermek 
wrundayız. 

"Kürtaj", ıçtıınaı bır yaıadn. Bunu parçalara, sınıf parça .ı ı
na ayuınak ve tedbırlerı ona göre almak gerek: 

l - Bazı züppe kadınlar gebelikten korkarlar. Ana1ık gıbı dun
yanın en buyük ,.e en mukaddes, şerefli bir vasfı kendilerinden ul.'a..,,. 
!aştırırlar. Vücudumun ahengi bozulacak, yüzümü· leke ba acak; cı. e 
çıldırırlar. Çocuksuz yuvanın boş kafesten kalır yeri olmadı •, •. ı 
düşünmezler. 

Bunlar, kadın, zevce değil, kukladırlar. üstlerinde durmı~ a q:,
mezler. Geçiyorum. Cezalarını; hiç bir zaman temel bağ amı) ;:ı.·, ,, 
yuvalarının başlanna yıkıldığı, erkeklerinin uçup gittiğini Jrorc.u....
leri gün çekeceklerdır. 

2 - Bir takım kadınlar \'ardıı, ki yaşamak içın çalışmak ıon.m
dadmar. Çocuk, bunları eve bağlar. Bütçeyi daraltır, geçimi imkrn
sız bir hale kor. 

lş kanunları yapılırken bu nokta gözden uzak tutulmam.. e 
gebe i~irc bir takım imtiyazlar verilmelidir. 

Her fabrikanın reviri yanında, bir ''kreş" de bulundurmak n.t"s
leki bir mecburiyet sayılmalıdır. Bunlardan başka şehrin hemen her 
semtinde çocuk yuvaları kurulabilir. I~i kadın sabahleyin getirip 
yavrusunu oraya bırakır, ak~am da işinden dönerken alır. 

lstanbulda bu türlü müe~seselerin güzel örnekleri vardır \e nu
hitlerine çok faydalı olmu~lardır. Çoğaltılırlarsa, birçok dert'erlmi.zi 
karşılarlar. 

3 - Bir de ··a~ kurbanları ' terkibi altında top,anma~ı ın.ım
küıı olanlar var. Bunlar, tabiatin emriyle sevişirler ve yine tabiatin 
emriyle ana ~!urlar. Çok kere erKek vicdansızlık eder ve kadını yüz 
ü tü bırakır. Böyle bir zavallıya aile düşman, muhit dü~dır. 
Halbuki herkes, vicdanlariyle başbaşa kalınca. itıraf eder, ki başka
larında ayıpladıkları bu şey, kendilerinde de \ardır. Sevmek guna
hını fırsat buldukça, hepimiz işlemişizdir. Ta "Havva" ve "Adc.."lı"
denberi bu. böyle sürüp geliyor. Hiç bir çağ, hiç bir muhit başka 
türlü yapamadı. Şu halde nehirleri tersine akıtmak zahmeti neye?_ 
Genç kız. kadın böyle bir vaziyete düşünce bari ona Devlet düşman 
olmasın ... 

Yetimhaneler. doğum yerleri, bakım yurtlan açılsın. Buraya ge
ıenlerden isim, hüviyet sorulmasın. Hem ana, hem yavru kurtarılc::ın. 
Herkese yavrusunu tanıtacak bir nişan verilsin. Kimbilir, dünya bu. 
belki bir gün o ana, çocuğunu oradan almak kudretine erer. Ka
nun ne kadar keskin amansız olursa olsun, tabiatin kanunlannı 
değiştiremez. 

Aile kadınlarınm çocuk dü~ürmelcri bambaşka bir suçtur. On
lar için şiddetli tedbirler alınabilir. Hekimler, çok ağır hükümlere 
tabi tutulur. Mesela ''kürtaj" ın sıhhi bir zaruret olu~u bir dahilıyecı 
ile bir operatörün değil, bir heyetin kararına bırakılmalıdır. 

Otelciler için, başka çare yoktur. Davanın, daha doğrusu yara
nın d13 yüzünde kalnuyalım. "Kürtaj" denilen illete şifalı ameliyat 
ancak ıbu türlü bıçaklarla yapılabilir. 

HAKKI SUllA GEZGiN 

1 GONDEN GONE ı 
Papucu Büyükler 
1940 yılmdanberi, bil

hassa kadınların giy_ 
diğı papuçlara dikkat ediyor 
musunuz? Her biri, cidden za
rif olduklarını tahmin ederek 
güvercinlere benzettiğimiz ka
dın ayaklarına nisbetle ne ka. 
dar büyüktür! 

Bu arada ökçe merakı da 
kaybolmuştur .. Kısa boylu ka
dınlar. buna nasıl tahammül 
edebiliyorlar, hayret edilir! 

Bir zamanlar, boy bos fu-

- Olur şey değilsin, diyor
du. Arandığın zaman evinde 
bulunmazsın. Bu nasıl iş? 

- Biraz hava almaklığım.a 
olaun müsaade etmiyccek misi -
niz? 

- Fakat bu gece, ltizumun. 
dan fazla havalamruşa benzi
yorsun. Gir bakalım. 

Lomun odasındaydılar. Lorn 
~inin asabiyetini gidermek i -
çin ne yapacağını bilmiyordu. 
Kendine bağlı memurlar üze. 
rinde bilyük bir kudret ve sa
l&biyet sahibi olan bu tecrüıbe
li şefi, kızdırmağı her §eyden 
evvel, ona karşı bir baba göziy 
le baktığı için istemezdi. 

- Viski mi arzu edersiniz, 
dedi. Sigar mı? .. Yoksa ikisini 
birden mi? 

Sir Harker, Lomun en~e. 
ri hilifma olarak, yumuşak 
bir sesle: 

- Bir viski, dedi. Kili. 
Lorn içki dola.ıbma giderek 

keımıe kristal bir viski şiş!:si 
bir bardak çıkardı. Soda süo. 
r:.unu getirdi. Sir Harker: 

- Bir ta.ne de sen iç, dedi 
Lorn bir ba.rda.k daha alarak 

ka.rşrlıklı oturdular. 
Lorn: 
- lyi ki geldiniz efendim, 

dedi. Ben de eabahleyiıı sizi mm• ftlecektim. 
( .l)e,ıom, 1JCl7') 

karası kadınların. zera!et ve 
endam namına temin etmeğe 
çalıştıkları gaye, o yüksek ök. 
çelere dayanırdı. Şimdi ondan 
vazgeçilmiş; ) erine Buldog 
bwnu, patates ökçeler kalın 
olmuştur. Ve salapurya nevin
den 'bir tekne ... 

Büyük papuç.lar, yirminci 
aydınlık asırda, maalesef ka
ranlık bir köşeyi hatırlatıyor. 
Eski devirlerjn "Papucu bil. 
yük., lakabını haiz bir Velisi 
vardı. Sapıtanlara: "Kızım, 
sen kendini Papucu Büyüğe o
kut!,. tavsiyesi verilirdi. Şiın -
di "Papucu Büyük,. doğrudan 
doğruya kendileri olmuştur .•. 
Zevksizlik namına işledikleri 
bu hatalar içinde onları kime 
okutmalı? 

HlKMET MUNIR 

1 Yirmi yıl evvelki Vakıı I 
28/1/9%0 

Kayseride miting 
Dlln Kayscrldaı §U telgrafnameyi 

aldık: "İbUyat zabitanı cemiyeti lıla
~m kan ve nte,Jlcr içinde mab\edl. 
len bctbnlıt mUalUmanlan lçl.'l binler· 
ce halkın lşt1rnkile bir miting 1.kdet. 
ti. Bitaraf hUkUmetler scflrlerlle mll· 
mcssillerine, sadarete, matbuata azim 
ktu' protestosunu umum ahalinin ka. 
rnr.lle yazdı. Kayseri galeyandadır." 

Bir yangın başlangıcı 
Sirkecide Yalıköşkü caddesin 

de Antalya nakliyat sirketine 
ait handa Memduh Faruk kar
deşlerin 20 numaralı yazıhane -
sinde yangın çıkmış, ancak bil. 
yümesine meydan verllmeden 
söndürillmüştür. 
Yangının elektrik ocaj 

pirizde unutulmasından nen 
geldiği anlaşılrnı§, tahkikata 
başlanmıştır. 
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Vilki Çörçil'le 
görüştü 

Kont Ciyano 
/ B~r bOmbarclunan tay. 
yare filoa.unUD kuman

duını eline aldı 

1h:"~~ Bir randevu evinde 11 · AfFika harJlt 

(BQl tarafı 1 incide) ııoma, 27 (A,A) - D.N.B.: 
Vllkimn B011Cmatı Reamen bildirildiğine göre, ltaJ· 

lrmara. f;1 (A.A.) - .Ame • yan hava kuvvetlerinde y~b:ı.y 
~ cumhuriyetçi partisinin ı riltbesınl baU olan hariciye nazro 

ı>n- relaicumhur namzedi olup, 1 Kont CJano hir bonıbardanıı.n tay· 
Jüıı ak§8m Londraya gelen B. yare fJlosu ltumandanlığını denılt
Vilki, bugün istihbarat nezare • te etmiştir. 
tinde lngiliz, müttefik ve bita - . Kont Ciano'nun klunanda ettiği 
raf gazet.ec.ılerle görü.~ilştür. filo muharebe mmtalcasmda faali· 

B. Vilki lngilteredeki ikame- yettedir. 
tinin progra,nıını açık kalplilik. ---o---
le anlatm13 ve demi~tir ki: Bir İngiliz muha.niri 
Amerikanın basit bir vatan -

dalı sıfatiyle lngiltereye gel
diın. Pasaportumda avukat di. 
~ kayıtlıyım. Memleketinizin 
yllk:sek siyaset adanılaı·iyle. na
ml&riyle, büyük endUstricileriy 
le ve bilhassa orta halli İnqiliz 
ler ve halk tabakası ile ışte 
böyle ıbasit bir Amenl<an vatan 
~ sıfaıtiyle görilşeceğim. 

Geldlkt.en bir~ saat sonra, 
halk ta.bakası ile tema.sa gel
mek fU"SaUnı buldum. Bu tema. 
mm. A:merikadan aynlmadan ev 
Ye!ki duygula.rınu teyit etti: 
Ingilizlerin maneviyatı milkem.
meldir. Şu anıı kadar. d~ tek bir 
adam görmedim ki maDeViyatı 
bozuk olsun. Dün gece karat. 
manın ne olduğu hakkında; bir 
fikir edinmek için sokağa çık
l:J!n;, Kendimi bir me7Nlıkta 
yUrilr aa.ndını. 

Btıgtin başvekili ziyaret ede. 
rdr. B. Ruzveltin- bir mekttıbu -
!M. vereeeğim. 

Guete<:iler başka mektuplar 
da vermeğe memur edilip edil
medini Vilkiden- l!IOrmu~ardır. 
a. Villd gülerek. demiştir ki: 

.Amerika.da bana herkes in. 
gfltere- için mektup vermek i.
tiyordu. Bittabi intibalarmıda.Zl 
babaetmek şimdilik mevelm8iz 
ol\I?'. Fakat dilnyanm hür mat
buatının müme81!illerinin toplan 
nuo- bulunduğu bu salona ba. 
karken büyU.k bir l:efrir altında. 
kalıyorum. Çür.Jrli şunu müşa -
lleD ediyıorum ki, böyle bir 
toplantı, hava hUeumlanna 
rağmen Ihgtlterede vukua gel -
mektedfr. Sitler ve ben. birle,e. 
blltyor ft ~ mUMkqa: 
edebiliyoruz. 

ffte, bence. danokrui budur. 
B:ı dttn0kruiyi devam ettireoe
ğhdm ümit ediyorum. Dmıok -
raai, ~a.makta devam etmeli. 
dtr; Slzler, !bgilizler de yaşa· 
makta devam etmell.!iniZ. 

B. Villci, Amerika Birlefi}t 
deYletleri dahil! siyaseti hak
kında kendi.Bine annılan mıall~ 
re cevap veı:me:kten nazik~ 
bir surette imtina etmiş ve şu
nu söylemekle iktifa eylemiş
tir: 

Şunu hiçbir zaman unutmu. 
yonun ki. & Ruvzelt; benim 
reisiındlt vıe memleketimin lill -

yazıyor: 

Musolini arllk 
diktatör değd dir 
Londra; 2'7 ( A.A.) - Garvt.n yar.ıh 

gı bir makalede diyor kJ: 
•'Akdenlzdeki parlak muvaUakiyct· 

terimlz. müttefikimiz '!'unanlıh.rııı 

p:ırlak zaferleri, fll§lst ltalyanm feci 
uyant§l l§te hep- 'bwılar, Amerika te. 
ruinl.D gbzUnQ lngiltere tara rr'l 
taırtU'IDaEdan evvel büyük Brit.an,yııyı 

lmha ederek bubi ke.zaıımak hll81t3UD 

dakt gayretlerini bir kat daha arttır-
maya Almanıan "vlreµnIJUrr 

Alman planı m\l'Mkhk tmıttı!dz fc 
kat motodlud\lr. Buhran belki de uzak 
defil1r. BU teWrteyla. Fev!;al&de n.U· 
keııunel maneviyat& ""' fevka!Ade 
kuVYeUi slablaT& malllt bulUDUJIOt'Ua. 
ŞafkmlıkJ.a değil uamı bir aatnılıt 

kırılmaz bir oe1UeU• w aanıdınr.a 

blr !Uma.tl& kM°Dl koyacatıao 
lncWz nıllleti, fJtr&tea bulr .... ~ 

8fplln11dlr. Nazi kuvveU bu ar.tar bU. 
um uı:ıaurl&n kullaıı8nk 9ll Umltaı.a 

oe b1r tewbJrtllta bulUMC&ktıt'. Eğili 

Hw.r derbe.l ınuv&t!ak oıamer.ııı dtm 
ya 6DUrıd• ebedt)'ell lfJ6a Mecektir, 

Bundan bir balta eV'ftl 19-Ptlan 
HiUer • JılONilJıl mW6k&tı bu lıarbtn 
en eUm ve aynı um•nda ea gülUnç 
bir hA.dllNl oımuotur. MUca~ı· 

;yeAl w :nıObrem eatbumm ~s:. 
cıdır. Muaollnl artlk btr arkadaf o:~ 
rak değil blr tebaa ol.arak g~·n~. 
a.Jdkatte KuaoliDi IU dlktatö• ot. 
mektaa çıkmıfbr. ODun diktatör:ugu 
ancak dah1U ~ tDJWıar etmek+.ctlir. 

AtJuD müdabaı..t1. l~"&D hayatı 
ıım w abMmd& 811raQ.aO !ulp dd.ba 
ziyade ıeı;ıirecektlr. Bu mtıdahal,.~~• 
D8fre& hep cıa.ba zipde wt&ca \ t ':"'. 
ft&l,y& uUk HiUer lmparatorl~un 
bir parcaa olmuttur. ~UDi.! bir U 
talyan lmparatorluğµ kum1&k tıusı:• 

awıd&kJ hWyalamım ebedlYeD U..'tıf 
gi tUğhıl görll)tor. Muaollnl artık 'lir 
daha kadl mubartp lmVTeUer:.r.111 
t-qkumandanı olamıyae&ktır. 

ttaıya. Hltlerin muavinlerfnln '!JiDe 

JteÇDÜ§Ur. ltatya ıımdmk tıUyUlr tıu 

devlet olmaktan taınamlle Qlkmı,,tt~ ... 

Sovvet - Jauon 
monasetıatt 

Wlmetinin ididir. 
:tiıgptereye .Amerika.c torpito Ne vaziy•tte? 

muhripleri verilmesi hakkında. Tolc7e. 27 (A.A.) - Mebuse.n mea; 
B. Vllki. bunu tamamiyJe tas- lltıi.nd• hariciye DUll"I Matauokadatı 
Yip edlyonun, demlftir. bır ıMbı» fUD\I .:>rmlJllur. 

B. Vllki. general Dö Gol ile Sovyetter b!tlltıni dOııyada y,a.ı ni. 
ve mtW:.dlk devletler tefleri ile zamm kunıJmaamd& i§btrlJiine ~ım. 
de görüş~ al2llSlUlda oldt·~- ıçtn J~ Ruaya~ bir aru:uz: ınm 
llU söylmi3 ve söZlerine şöyle takası teklif etmif mJdir'l' 
devam etmiştir: Matauoka fU cevabi vermlftlr: 
~Uz iatilısal usullerini tet- Sovyet - Japon mllauebetlerilıi t&n 

kik ıçin bilbaS!a Maııçister. gi • ztm tçµı bUUln gayreUer yapılmuta. 
bi endilatri merkezlerini ~p oır. ~ bu münaaetıe.Uer ly1lf'.şecf'lt 
&örmek istiyorum. ohınıa iid m•mleket uumdakl re.tın 

B. Vfüd, Amerika Birl~ik kereler dUnya zavtyaııl bakımmda.rı ve 
devletler.inin !hgiltereye yardi. cıaba geolf b1r nlebette cereyan elif' 
mı Hakkında kısaca demi§ti:t .:i: cekUr. 

Ptltirierim malfundu.r. Halen, L>'&er bir mebua da oımu tlOl1J)Uf" 

Jllf!Drieketinime bulunmakla; ln - tur; 

Dünya medeni- d b · ı~ı b t d 
yetinin ilerlemes1 , yaşın a ır ~ız Uı'Lin u 
veya gerilemesı '' Yeniköy Palas,, da kapahtdı 

A 'k Beyojl~ YmıiÇIJ'IJda. otu-~ otelbıe bir kaç 
merı anın ran 55 y~armd& Pipina adın ... filpheli kadmlarm devam etti-

• • cia bir ltadmm randevuculuk ğüıi haber alnuı ve niıbay~ e~ 

ellndedlr yaptığpu ~ alan ba~., vellö ~ aut 3.30 a kadar 
evvelkı gftn evı basm~ ve ı~- süren bır tarassuttan l!I01U'a o. 
ride 11 yqmda Şaziye, 14 ya;- tel kapılarının ka,pandığmı gö -
§tnda: Etnıne- ve 20 yaemqa Pe. ım 7&brt:at ~ gelecek kim -
rlhan adında. Uç Jmli. bazı eır • a. ka.Jınadıpu hiwtmiı ve 
kekleri m~ VUİystler- çiftlai k~dnmama.k i~ 
de ya.kaıla.'!llJ3tır. bir merdıven tedarik ederek 

Şunu herkea bilain ki 
.Japonya 

taabllltlertadea 
kaçıamayacalltw Bwıwı ı12ı:ine küçiik. ka.Lan pencarelerdeu. birisine dayamış. 

fuh~ teşvik ve ra.ndevu.c.ııluk· tır. 

To}Q'o, 27 CA. A.) - Ha~e &uGundazı yakalanan Pipinanm Evvlce elde edilen otel mlla-
ıw:ırı Mat.s.uaka. b~ ıne.buaart evi milhürlenmiı, kızlar mua.. tahdemiıı1nden biri penc.ereyi ~ 
ıneclısi hariciye tnci!ıııcııinde be ... yeneye sevkolunmuş, kendisi de çık furaktığından. memurlar. 
yanatta bulunarak, Japonya taca· dün ikinci sulh ceza nuıhkeme- biç güriiltü etmeden otele. gir. 
f.ından Maı:ıı:uride giıişileıı hareke. sine verileı:ek tevkif edilmiştir. mi§ler: ve. odaları d018§tnağa 
tin medeniyet Alemi C3a8larmı& Mahkemede eorguya çekilen başlamışlardır. 
tahribine bir ha§langıc olduğuna Pipina. 8UÇ1.mll itiraf etmig. Neticede iç)erinde 15 - 16 
dair Aınerl.lta. hariciye num. Hul. hakimin: Y&§lnd& km çpcukları d& bulu-
r·tın sözlerine cevaJ> ve:rmiuUr: ··- Böyle kUçUk kJzların ba. nan altı kadinla 6 erkek suç 

Hulllln heya.natı vaJd.alan t.enılne şnu niye yakıyprmuı, Allahta.n üstümle yakalantnı la.rdır. 
~Yır.nıı,ttr. !ıSf.DÇtU'i bAdlaeal bir mu korkm~yor muaun sen?., K&dmlarla erkekler dOğruea 

SJıa,lıne karşı da.: Sarıyer BUl:b cıesa. mahkemesine 
aebbib detu biWda flDtenıuyeaal .. _ Ben cmlaı:ı bu ha.yata: 80.- teslim edil-; .. ı~ .... 
vazlyetJn gö.nerdfıt UıJdp.fJn neUce.o . ~KU. 

aidir. o hı!d,U kl •tatUkollun dettıJrne ~lem~. ~i k~dilerJ geldi, Bunctan '>afka Sulta.nahmette 
aiııl JcaUyea tatem!ycı Aııglo :iak· Bizi ça_ıltJr;,, diye zorl~ Cami ı ık · ..:.aıda oturan Fatma
sooıarm devamı tazytkiu ugramqtır va ~ k&l~arıru, ia~eırini r.m da ı... lokaktaki 37 numa .. 
H•buki o Aııslo- fiakeontar. Japonya • . yuıne ~rm~ beni ihbar ralı e\·u.C n.ndevuculuk yap
yı müOJıtül bir vazı~ aokmall! !clrı edeceklerini a.oyl~I~. . Ben de tılt. fd&A.. -6Imit ve butlm~ 
dalma statokoyu tıozmaya bıu.ır bu· mt:eburen kendilennı evıme al - tır. tçe.ı. i bulunan müteaddit 
ıun.mu,tur. Btn&elayeb Japoayayı gar. dmı." ke.din ~ ı .ekler adliyeye too .. 
tıl PUWkte b&kim blr vuiyeite eld• BlB MEL VE :ata BV BASILDI lim eılii.. ..Jl IOlll"8ı ev milhür-
etmek ı.ti~ di.Y.- tahtie:.eylemeıı 1oJ Ahllk: r.abıtaaı :memurla.n, ltnmip. 
ru olamut Bun vvüecıell °"111> ~ son gUnlerde, Yeniköyde. ''Ye. 1 
dur: Japollyuwı ~- aılbc:a Ye 

m.UraUe!ı bU,vük "'1'ld bir /uY!J. ırur
maktır. Ç1lzılcU artık tutulı&t w lat.1• 
mar kalmamııtır. Amerika yal"IIQ 
gvp kllıulııde b&lWıı bU uutuz ilUıl. 
bıldlr. Biııaea&leyb Japoııyaıım t'UI.. 
Y'1l aJd1'ı ve llUlb va Dium teGe et 
mek il~ prk1 M;yfo &ibl ~ 
ınmtakalarla uğrqmasa daba lyj e
der. Amcrikalılu iyi dUşQııerek tunu 
aniamaıan lQ.zımdır ki. buiUnktl Ja
pon. A.merUwı illtUlfmm eae: A: 
ıuenlrao•o mUdab&l.nl alyuetindıen s. 

Yunan harbi !Romen kabinesinde 
cl"8rmda s!;:!:~e değişiklik 

lerl gelmektedir. 

"- Amerikaıun nıllııaeeb&tler
de aulh~ blr in1Utaf aıcmak !at.e
diği huaııaunda Hull Japcmyuun 
ıwıan dUıkat.lni celbecliyar. 

Bttna IU oevap verllebiltr: Ja. 
1)Cnıya &tederitieri Amerika mı "iyi 
mllnase.betlerde bulunmak arzusu 
nu bealeıniftir. Fakat bunun mü
sait bir inkifaf göeterm'!ıri için e· 
saac tart diPr taratın vaziyeti 
ha.kkmda aııla)'IIJ göatmnektir. Ma 
atteessllf Amerika Jlponyaı:nn va. 
zivetiııe karp anla.yıı göstermi . 
ror. 

bombardıman etmitlerdir. Btltün 
bombalar hedefe laa.b6t et.mittir. 
Bir depo~ ve_ 8.lıkerl kampa doğ
nıda.n dbğruya faa.beUer ''ald oı -
muetur. Bllyük bir ydnrnı.. çılmue. 
eidôetli tı:ımuıar oımuot.ur. ltaı _ 
yan tayyare. defi ateti çok '1ddet. 
li idi. İtalyan &vcıll.n da havalaıı
mıesa da hıgilb ~elerl kAmi· 
len Ualerlne d&ımU§lerd!r. 

b'AL YAN Ml1KA.llttJ 
IWCUMLABl 

A~ tT (A. A.) - Yuu, 
re.mi lllbd\9' ab- atim Atiıia 
rad~'OIUnda, Anıa vutltılrtald yem 
İtalYuı baekumandam general Ca. 
'Vallero'nun Yaan tıeneylfhıi 
dnrdtımıalt ft> ttafyan ntals.rmın 
'IU.DeViyattm dfbeltmell için mu -
kabil hücum üserfne mukal'.IJ lifi: 
cam yapUrnıap brar vermif ol. 
-dlıfunu 96yJemttth-: 

A'merlJta Clnf 1rendJ ilk mtldalu 
hattı tellkld ettfll mUdaet~ A- Bu karar dola:y;atyle tt.aıyan pi. 
lllerika ile Japouya araemda dost· 'ya.desi, :mltralyBzler ve hann lOJI.. 
hık mUnuebetlerı aaıa tahatıtuk lan liimayeısbıde birwk. mukabil 
ettJrllem~.. htıeumtar •apm~ır. Yunan top -

• ' • , l•a ııö:derine ııöyl~ · '(USU mtıtemadlyen takviye alan 
et:mittfr: dUşmanm bu bUemnlarrnı tardet -
"- Amerikanm Avustrııhıt ve m~. ftalya.nlar ağlr zayiat ver. 

Yem Zelandayı da· Amerika· için· ~terdir. 
ilk müdafaa hattı teWt1d etmek 
ve Monroe nuariyesini tahrif ey
lemektir. Japonya Amerikadan bu 
hattı hareketini d•ltirmesini 18-
temek mecburlyetlndedir. ÇUD.kü 
akal takdirde iki devlet aramnda 
dos.11uk milnasebetleri tc&lal lhti 
maileri pek za)'lfttr ... 

tt.alyanlv btmun UııerinP <:ok 
miktArda tayywe. kuJlınmaP.B te 
1JebbUs etmişler. fl\kat ttalvan tav 
varel•li YumtnMan hombardrnsan 
edttoelt :ven!e tta.Jvao krt11l&rm1 
bombıınitman """iı,tlr. BtJ ıia ttJtl 
van krtalan anıtnıdıtld ltanı;~h 
~ Dllatilttlliı arttınrurtttr. 

Dün)'& mede~ Uertemui ve. 
ya pri)emeal AlMıtJramD &la.cat' vaı: Yunanltlar· neticede ltalvanlıı.n 
ziyete bağlıdır. Amerikanın btmu an. taamızlarmm bidavettnde ~gal et. 
ıamaar için elimden geıw yapacağ)m. mAkte olduktan mP.Y'Zi1ttdl!n- dahıı 
P'üat §UDU ~ybn Jd, bmıda mu- .Jı:eril&l'&.; kadar. ııılirm~ie muY'ltffak 
\'&ffak oıaMlmenin yq!ne çf.relll dal. olmuşlardır. İtalyanlardan çok 
kavukluk delil ulmklr bit vaziyet m.iltbırda mi!ralylSz. havan topu 
almaktır. ve diğer tııllabl&r alınmr,trr. 

lll.i.kıre.J9 ff1 (A.A.) - TM: 
Romanyadaki hadiseler neti • 

oeainde, sahlk d&liiliye nazın 
B. Petroviçeacu, 8&tiık· ma.tıbuat 
ve propaganda mlletefan B. 
Conatant; -.bık ınhhiye, le ve 
a.ya1 yaıdim namn S tu-. 
cinchi, sa.bık poUe umum direk 
t.arf1 B. Gbika, tevkif edflmiı
tir. 

B.: HOl'İ&' Stınanm ~ltifi 

~~:~eah 
eıyetler yalanlan. 
mt§br. 

.IUMne7e pea.. &...U. 

BiiJrre,ı 2r ('4A.) - D.NF. 
GeneraU~~ ve rnütehnsı~ar
dan müreü:ep intibl kabineei~ 
General A:ntonesko; aynı zamaım 
harici~ nearettni de ulidesine al
mıştır. Buna mukabil harbiye ne
zaretini bırakmq V6 harbiye na
zırlığına general Jacobici tayin e 
dilmiştir. Harbiye nezaretinin ~
lihat müstetar ( General P.antazi 
ve ha\•acJlık müsteym Albay Jie· 
nezco- }"erlerinde kalımşlardır. 

Si:eye k8l'll duyduğum derin Ecnebi devletlerin mareeaı '-'8D-
yr lttzuınu kadar göat~ kayşeke yarı1tm etrnelerllıe marı ol Matsuoka §Unu da eöylemtotır 

mil oluyorum. aıak ıçµı .ıapon blllıümeU mutıanplik .. _ Aznmtbo ~Avnııp: 11at=u 

YUNAN RESMi TEBLt<U 

Aüna;, Zf (A. A.) - B. B. C: 

General Paopesro da dahiliye 
nezaretinde kalmıştır. General Eo. 
togan rnilH elronomi nezaretıtıt>. 
Generaı Z\'iedene.k milli elicımm; 
nezareti muhzcır. ve iskAh müste
şşrlığma-. General Stoenesko mali· 
~ nezaretine. Albay D.ragonılı ~ 
l<onomiK planlar neza retine. c;....ne.. 
ral Rosett maarif nezaretine. Ge
nerar Sidıitiu ziraat nez.aretine. 
Generail Goorgesko nafia va mü. 
naka\M nezaretine. Erofesör T.a 
~ sılihiy& ve iş nezaretine. 
temyiz mah.ke~i mü_şaviri Do
can adliye nezaretine, Profcsi'). 
Crainic matbuat ve Jlropaganda 
ne2'3reti~ ~Rttıl< adti}-e namı Mi· 
hai Antoneeeo d9'oitt bakanJığipa 
tayin· edilmi~tir. 

Yeni kabinenin laırulduftı t;u. 
güıt saat 17 de ilan edilini~ir. Bu topla.ntldan sonra B. Vil. 1aklannı Uert eOnMk mytU.inde m' karJfacak olursa, Almanyanm Uk 1:i!!,. 

ki, hariciye nezaretine giderek ı dtr ! Matsuoka demifttr in: oe- Amer1ka kıtuma taıu:nıa.; etme~ 
B. Eden ile görüşmtlşt.ür. ı Bu mesele tetkik edilmektedir teşebbllaü mUatuııa oln e· p.r•ıııı, 

llmdra, %1 (A.k.) - B. Vllıtt, oom paktın n~ maddfıtrt uert &U· 
bu akfam Londrada geç!rdi~ ilk Gıılldhall'J ziY.&!'1Jl ett:tm; Bt\tiliı ta- rüleblllr. Bunun manası ı;umır ıtl: 
lb" ha.kbndaki intlt:ıaümnı gaz~ ıibi liumeleıi ile Hu: nıtıthJi· bir ıaponya .. · -ıdderatmı oyn&DU!.l<.n. 
~ f<)yle anlatmı~tır: manzara ~yord~ dır b!naflllftleytt- Uıtlyatı.ı ~at c!· 

BDaQn öğle yemeğinLBay ve Ba.- B. VIOO, göıiipeeinde, ihtiyat- mele lbrmdtr. şanu berke. btmttı ki 
pıı. ç.arçD ile beraber yedim. Bu, k!r, Hitaraf ve diplomattır. Fuat Japo11ya teetüietıertnd81J ICecmClfY• 
ıt Çj5rçU ile ilk bulapıam oldu. Sen Pol ka.ted:rall etrafmdaJtl 'lia- <'.aktır. ,. 

Yunan ~mt tebliği: Mahdut 
mahtyette bart.klltta mu'Pllffakryet 
ler alde ettik ve esirler ald-k. 

ltanadadan kaçan 
A~mae. tayyarec1s 1 

Siyam - f r.aosız 
muliasamatt 

(Ba. tarah 1.. ~ 
İtalyan Somalisinde, ~~ 

he boyunca düŞJ11an araJIP': 
rekatta bulunau keşif )loll 
muvaffakıyetle tetevvilç ~ 
şılaşmalar yaptıklanıu bi 
tedir. 

ltalyfllla bi1 "'°""'·· Zf 
ltalvan orduları wnuıııi 
hınİn 234 numaralı tehi~ 

Yunan cephesinde 
niyette barekAt yapılmJ!'_.! 
t.ezayit keşµ kollan faalir
deıti imiştir . 

Tayyarelerimiz. dil~A 
nm bombardıman ~':.il 

Bingazide Derıtelin 
amubunda cereyan edeır 
muharebeler eticesinde ki 
düşmanın zırhlı ~tini 
zayiata uğratmışlardır. .....:ıı 

Hava ku wetlerimiz IIJtll":'", 
kineli ve topçu taha§§ütleı1~ 
bardunan etmişler: ve ~ 
ateşi altına: al~. İki 
liı tayyaresi avala.runıı 
<:lan düşürfilmü~tür. 

Şarki Afrikada Sudan· 
deki muharebelere hava 
terimizin- ke§if.devamlı ve. 
yardnm iie devam edilmt~· 

Kenya cephesinde aı 
miz kuvvetli bır ~aır 
baskın yaparak mahsil~ 
ufratmı~ardır. _-.tfl'f 

HAYA KUVVETLElW""" 
BASKINLARI 

trı:"ıilianm Amezt:;tj 
hakııtekliı Bil" a.at Uç çroTek, enternMyonal rabeye Mn bir nazar atfettfttcn 

ftS1Yet.. har:p, Amerika De tngUte- sonra 86ylec!iğt aöm.er gok acı ol· 
n aruınd&Jd mUnaaebetler hak- muııur~ TaJipler mahallMinde Uç 
kmdt. gt5til4tilk. BU hususta da.lia: milyoa kitabın yıp.nmış olduğµnu 
tizi& bir şey slSyleyemem. Öğle- hıı..tırlatWdan sonra ei)yle cimniş
den aonn mUn servisler namı B. tir : 

Nevyorlttalö Alman" 
konsolosluğuna illica 

etti 

N9VJ'.ork, Z'7 (A.A.) - A.-:>c:L-.t~ ~ 
P.ftW8ll ~ blldlrtl~oe ~,.N" N~·ork, %7 (A • .\.) -

Bevtn ile- bir ıwrt gl5rüFUm.. B, PAte.rnoster Rav'un ateıtıe ta.h- MaıUtt:; %T <~.) - 8tefaalt 
Bevhr, mUk~ bir adamdll'. rib1. daha ziyade sembolik bir: ma- Ha\"alar fena gitmeğe deve.m ~ 
:ltargılıklx olarak ~.ribirlmlzden o hlyet göstermiştir: Bu, hakikatin mektedlr. Tuğyaıılar bOtün İapanyn.da 
denıae hOllandık ki B. Devinin söylettiği mahallin ta.ıınöl olnnış.. vahitn tiaaar1't hunla getlnnelctotdir. 
lllııbiDe t.oP-Jaııtuım&. ~ç, kalmasma tıır. Trııt.oma De A111gon ~ mUınıta. 
melaaD oldum. GörtişınemiZ esnas-n- '™ trlandar& da ~K ıt.t dllrmUOtur. Bed*jo•c!a.. * l«Sprl\ 
da. 1ngiltereüe ~ ~lamıt, Dabllil, Z'7' (A:,A:.) - B. Vilki- yıkılml§ ve iki ev harap citnUJtur. 
fDiPlerede fatilisa.l mlle98e!1Cle.rlnl, nin eerbest İrlanda devlel1bl ziya- n.&avera • dıt ·la· Rein&~Bomıtl:. 
na ~ ve neler yapılacağını ret ettnet niyetinde olatığunu Bğ- ıar zıunam~n kalma blr köprDDiln 
bali'.a mevzuu ettik. renen Valem, ''Kendi3'.n1 götmek- ICemw.I yrlulm1§tır: V.atansin- imlan 

BB. :Eden ve vur K\ıpP.r ile de le çok bahtiyar olacağrm,, dem!ş- . ııular altındadır. Tap llellriDJD Mnye 
IPrlliJeceğim "Ve lbasm topliarttıımda tir. ili yti)IR1ınet9 devam etmektedir. qu. 
9tthı ga:zeteıcfleorle leonupcağmr. O}renUdi*1e göre, B. VJlld, lal"' Rttın&': llöprtlab11 8'1111P· ~ 

Ytmgmta b.Tamıll'f ctty'de bir- ı>nltinbdeit hafta seme& trliınd& mahsulAt.llllrap:ıabmJll.ID". KQ711Dl&r'n 
~ ya.rıtım..,,, haR1U'&ı ufi'amış drvletin.i ~ eyliy8elitttf'. lMdlerdıln ..-ı ....ıtır. 

Ne\")'Otk, ~7 (A.A.) - B&Yu: 
Kanadarlaıı ~ bir Alınan \.ay 

y_are rıub&yı, Nr.,-yorkı.akl Alman koo 
oloaluğµııa g~mep: muV&ftak oımuı. 

tur. Bu aebay, şlmdtye kadar H dtış 

maa tayypeat dUoUımUo bulwıa.a !e 
yırıımdıı. Baron Fltıız: ton Ver.ranuhr 

81)-am harlclye naıın naııaız. - sı. Auoclated Pl"la. a~ 
yanı lhttlftfmd& Japoll)'1l.DDl tava1m1c merik&n harlc1ya nazın 
lolulllhde bulundutunu. mOtareke ak· Ktlbanıo Auıerlka blrletP' 
d1 lçl.D ttır tarlb tfıap_t.t edllmedtg1ni ne 1111akt teklilınln ~ 
ve a.ı>keri bıJnketıertn devam eytedt. hariciye nezaretJnln msl 
S1n1 "9mm:ı t:IDdl.rmlf ve taVUBUt ta. va.takati olınaksızm A.yelJ'dlll' 
ıcb\ t•tlbu.ünUn Jl'rıınsadım r.Jd1g1• Bıaothera t.aralmdaa yaP,Sl 
nl hatırlatmlfµJ'. ~tir. ~ 

TtM, t7" (..t.A..) - Hal'Jlft bildi· Küba Dllllllaha~J ~ 
rlyor; tından netred.llen blr ıebltr' .A' 

Dlter t.&rattaa; eowımm. pml8lnm Tay)bııl i~ Hltıdt~ ~ ınUlt.Uııtn lal'IOllhldeD ~ 
AnJlllll • bılaodda eaterne tllllfıtr 400 mıılieeama 28 ıtA'nunusani lllULt ıo ~ ~ blldbi~ 
kl§!llk Abnm: ~yelli lılek. da ~et veriieceltür. Btı kan.· Nevyork Taymla gaze jl 
ııika eyalebnde dallık ~kuru· :mt ~ nezaret etmek tısere KOba matbuatı ~~ 
1• ıınm.lr ı... r-• bllNMt etmlt. 29 Jtbunuııanide, ~ Phm- dllfll tekli!ln gtıJUnç ve !(il 
tir. Ba kamp, ~ dllnem1ymı m; J&.pOQ '98' ~laııd delepdea;n.. 11 ~ :balel ~ 
takat em d9ıteltkld ~)'!lbmı ı den mürekkep bir kom!ayoa top- 1 °""'._.. dlıir.-JlllllP'f..U-
a:alar tcln; t-.kil edUmif> llk ı.mııtır U.ı..-ıır. tllıdı1 
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~ sırada elindeki fotoğraf 
lnakınesiyle kapıda tekrar görU
~en kısa boylu gaz.ete muhabiri, 
kusun~ Nelson yanyana oturur. 
en. bır anda resimlerini çeki

\'ernıi§ti ! 

gh~~suf, kısa boylu gazeteciyi 
0runoe: 

.. :- Vay mel'un vay! GözUmün 
:ıtinde asansöre binmişti. Gitti 
ll lYordum. Demek ki, benim 
f tka:rndan tekrar yukarı çıkmış. 
ll'sat kolluyormuş. 

Ve Yerinden fırladı: 
b·l-d' liele dur, şu herüe haddini 1 ıreyı.:m 
~Mis Neİson, Yusufun neler 
k Ykdiğini anlıyamamıştı. Fa
d !'-t, genç gazetecinin de bu ha· 
ıaeye canı sıkılmıştı. 

~ Gerçi, Nelson,, Yusufla yan. 
rı.:a fotoğrafının çekilişine mem 
te.a olnıaınış değildi. Lakin, bu
fo~ ,Yusutun yatak odasıydı. Bu 
01 graf gazetede intişar edeoek 
b.ul"Sa, Amerikan matbuatında 
ırı.tayli dedikodu başhyacaktı. 

srnd s Nelson, Yusufun arka
an koştu. 

~~i çeken kısa boylu gu.e
gi 1• Banki yer yarılmış, yere 
~işti.. Ortada yoktu. 

do~ıraz tıonra tercüman, kari
• \.la Yusufa rastladı: 

d - Gazeteci garsonu da bizi 
r:ı aldatmış. Mister Valkeri gö .. 

Yok. 
d - Ben onun düzenin! anla· 
g~· Ah, şu maskara~ bi: ele 
lad ll'Seın... Maksadım şimdı an
lı lln: benim bu zavallı kızca _ 
~la re.snıimi çekmek istedi .. 
~amdar. beri buralarda. dole--

l'du. 
L_?dasma dQğnı hiddetli adım
-.ııa YilrUdü: 
hl- ~ir daha ibu karasineklere 
~ Yerde yüz vermiyeceğim. 

t.l öyle yapışıyorlar ki .. 
els<>n gitmek istiyordu. 

~ın'iuaUf hiddetlendi. Genç kı. 
kolundan tuttu: 

v - Olacak oldu. Guetelerde 
11l\l\Yana resmimiz çıkacak. O· 
1 il~ ~a bir oyun daha çevirelim. 
ö~ kı. bu sefer sen kazanırsın ... 

11'.Şıriz. 
'l'ekrar odaya girdiler. 

Ilı~~~ kapıyı kendi eliyle sür 

"""'· 

rop döşambrini aldL 
- Geoe ben, yattıktan sonra 

çok oturdunuz mu? 
Yusuf başını salladı: 
- Bırak o bahsi, Petrocu-

ğum ! Ben bu gece hiç uyuya. 
madmı. 

- Neden? .. Uykun mu kaçtı? 
- Yooook. Yatağa girip yat 

madım ki. uykum kaçsın. 
Tercilman hayretle gözlerini 

açtı; 

- Ne dedin ... Yatağa girme
din mi hiç? 

- Evet. Mis Nelson da sa
baha. karşı gitti. Bırak dedım 
ya. Bir iştir oldu ı~te ... 

Petronun manalı bakı5~arın. 
dan masumane bir hicab du· 
yan Koca Yusuf, tercümana 
fazla bir tıeY söylemeden oda.
sına doğru yUrUdi.l. 

1.şte, bir rezalet daha! 
Bu da ne?!. 
Mister Valkcr elinde bir ga. .. 

zete ile kapıyı vurarak telaşla 
içeriye giriyordu. . 

Valker kalender ruhlu bır e· 
dam olmakla beraber, ga1.etede 
göröüğü bu resim hiç de hoşu
na gitmemişti. 

Elindeki gazeteyi Ywsufa u. 1 
zattı: 

- Tercüman nerede? 
Petro, patronun sesini du

yunca koşarak geldi: 
- Gud morning, Mister Val

ker! 
Patron: 
- Dün akşam ben yokken, 

çok güzel eğlenmişsiniz! dedi, 
vakıa Yusuf pehlivana zevkie • 
rinin hesabını soracak mevkide 
değilim ama .. lkinci bir mnçı· 
mız daha var. Ona Amerikan 
milletinin ahllk meselesinde r.e 
kadar titiz davrandığını ve ga
zetelere akseden bu gibi çirkin 
hadiselerin hasılata ne derece 
ket vuracağını kendisine vak .. 
tiyle söylemiş olmanız 18.zımdı. 

Petro gueteyf el.ine alır al
maz, Nelsonla Yusufun, yatak 
odasında çok laubali bir §E'kil -
de çekilmiş bir fotografmm 
gautede uzun ~la:r:la iııtiP r 
ettiğini gördü.. Yazıya Şl yle 
bir göz gezdirdi :ve büyük pun. 
tul arla.: 

•'Koca Yusuf kiminle eviP..ni -

Spor 
J! :WWWS - - ..... , 

Kız mektepler~ 
voleybol maçları 
Kız mektepleri arasmdaltt voleybol 

maçlarına dlln EminönU Halkevlnde 
devam edilmiştir. 

GUnün ilk maçı kız mualUm ile l· 
nönU liseleri arruımda idi. 

Birinci seti, Refhanın aerviıı abglle 
başlayan İnönU taluıııı ll'i.,;!J ile ka· 
zandı. 

İkinci ectte kız muallim mağlObı. 
yetten kurtarmak için ço kçall§tı ise 
de bu seu de 16·14 kaybetti. 
Kız muallimin mağlObiyetile sona 

eren bu maça takımlar şöyle c;:ıkınış
lardı: 

Kn mulllllnı: Mellhat (K.), Hayri. 
ye, Nertman, l\lellhıa, Hal rlye, .İ"İC\" 

ut. 
lnönü: GUzin (K.) '!\lalde, Refhan. 

Ayhan, NeclA, &ınıltıa. 

!klnct maç lfkin sonuncusu IJık ile 
Kandilli arasında idi. Neticede Kan· 
dilli takımı zayıf rnklplcrlni kola~ 
!ıkla l 5-1, U-2 ile mağllıp etmişlerdir. 

Bu maça taknnlar §Öyle çıkmı~lar· 
dl: 

Işık: ?\'uruclhıın (1(. ı, Tiruje. Zlzl, 
Sıı.Uhıı, Hilkat, Zeklre. 

Kandilli: S:ılme (K.), \'Unan. ~ 
\1m, HalldP,, Sflbeyl~ Selma. 

P uvan cetneli 
Maç G, 

Çamlıca lisesi 5 5 
Eronköy lisesi 5 5 
!stanbul lisesi 5 3 
Kandilli lisesi 5 3 
Kız Muallim 5 3 
~i51i Terakki L. 6 l 
1nöoU 4 2 
Boğaziçi 5 1 
Cumhuriyet 3 1 
Isık 5 -

1". P. 
10 
10 

8 
8 
8 
7 
6 
6 
4 
5 

2 
2 
2 
5 
2 
4 
2 
5 

F ınncılar ekmeğe 20 
pa ra zam istiyor 

Ekmek narh komisyonu, bugün 
toplanarak fınncılarla değir.nenci
lerin zam tekllfini tetkik edecek
tir. 
Değirmenciler, ofisin verdiği ek

meklik buğdayda çavdar analiz nis
betinin sık sık dcği.ştiı';rini iddia e
derek zarar gördüklerini ileri sUr
mekte ve ekmekte kilo başına •20 
para zam istemektedirler. Bn zam
mın 10 para nisbctinde kabul mub
Wfue) .{QrllJİnektedir. 

o 

ihtikara aapan kasapla r 
cezalandırıldı 

'"• • • • yor!.. Dün, belediye muraldpleri, Şiş· 
"uSUF A.\ıJERlKADA Başlıklı ~aÖf'rleri heyecanla u, Maçka, ve Osmanbeyde, yanla· 

EVLEN1YOR MU? okumağa başladı. nnda zabıta memurlan olduğu hal-
li: Valker bu arada, Yusufa: de bazı kasaplarda kontrol yap-
'l't.{'sj sabah. - Tebrik ederim ... Mis Ne1 • mışlardrr. Bir kısım kasapların, 

~1"~ercUnıan biraz rahatsızdı.. sonla cvlenmeğe karar verdiği _ fiyat murakabe komisyonunca ka-
.en~ kalkamamıştı. ı!izi dün benden niçin sak!:ı.dı • bul edilen emsal cetvellerini nnla-

lt}'usuf kendi kendine odaıun r.ız? mamazlıktan gelerek ihtikara sap· 
inde dolaşıyor ve: • Diye sordu. tıklan görUlmUş, haklarında zabıt 

trı - Bu gece bir iştir oldu a- ( Deuamı 1•nr) tutulmuştUT, 

ti;~":;J;y:~~:.\1~. hayretsin. 1 re-\ ( . -- . lli!Jil 0~ olan iı, ne idi? r. .~ . i H 1 ~ • wı ;~ 
tnı'l~sUf, ~azeteci fotografçıyt ~ .. Ali • ·~!' 

lt1J~ıyordu? --
~Yoksa. Mis Nelson o gece Yu Biri mırıldandı: 
dı'>un Odasında sabahlamış mıy. _ Ramongclm~ .. Haberiniz var 

eu '-- mı? .. :a · vı:lli değildi. Genç adam, §<ınliğin yapıldığı 
\'u Ilı olan bir nokta vardı: meydanlığa geldiği vakit kitar or
tar~Uf Çok mütE:essirdi. Çok muz kc>straııı bir dans havası ı:.almakta 
h,, 

1 Ptı. Bu ızlırabı nedendi? idi 
Q~nu · 

\' anlamak kabil olamadı. Dans meraklılan tnrafmdan et-
U~f tercUmana seslendi: rafları çevrilmiş olan gençler, mti-

11{' 4-'tro! Uyuyor musun.? Bu temadiyen dansediyorlnr; ve par
llen ~tı })(' ynhu? ! Her sabah I maklarile kn.stanyet sesini andıran 
()da lden erken kalkardın... sadalar çıkarıyo1'1ardı. 
dı.n. i:e gelır •. Ix-ı;ı d~ .,uyandınr· ı Meydanlık, tamamilc ay ışığına 

Ses redes•n sımdı · garkolmuş; orada burada yanan 
Ar alamadı. kağıt fenerlerin siyazı pek söniik 
\'e a kapıya yaklaştı.. kalıyordu. Dans, bliylik bir neşe 
'I'erc~ernkla açtı.. içinde bitti. Şimdi, herke.! Aıneri-

l'lu. Utrıan yatağında yatıyor- kada servet yapan adamı anyor· 
Yus f du. 

<i;ı. d u • arkada.şmın başıucun. 1 Ramon et.rafını seyredivordu. lll'du. ' ., 
- p · 1 Be!i senı>dcnberi ilk defa olnrak 

ki %kelro. H~~ mısın? Va- gördliğU bu güzd dekor hiç de dc-
l'"rc. g ,,'S·· • .. edır. ~u uyku? j ğ·smemişti; gene eski bayram ge-
.- B~rn_ n g.?zlcrını ac;tı ·.. . C"'lerinin anancsJle pür neşe gU. 

hır k ı?Un vucudumda muthış lüp oynuyordu. 
ırtklık var 1 

Ve esnc> , · . Birdenbire heyecanlanmıştı. LB· 
dıyııe de dl erek kalkmak ıste- kin. kimse onun nedt-n dolayı bu 

- Ben ~\Taııama~ı. . ani hrvc>cana knpıldığıntn farkın-
ll1(.'rf n rı· onyakh b~r ça~ ~~- da olmamıştı. 
~ıltznu . rılemem. 'Kcndımı u- 1 Gene bir homurdanma ir;itildi: 
~d~unı.. - E\•Ct.. Ramon gelmiş! .. 

dı l('ı. ~llc bastı; garson gel- Bu esnada, heıt"s mc>mleketin 
tsrnarı:ıuman bir konvaklı çay en iyi danaözU <>lan güzel gozlü 

'iusur ı. Marişoyu se~·rctmekle meR~ldU. 
t tcu ' çay geline.eye kadar Orkestra, bir tııpnayol havası çal-
Bir~anın odasında oturdu. makta idi. Çiftler, yavalj yavaş or-
"l' z 

5
on.rn çay gclmışti. taya çıktılar. Mal'L'!o da güzel bir _:-ez ~n .. yı içince dirildi: delikanlının önilnde kelebek hafifli· 

ğıll'\ a n b nim rahatsızlı. ~ile dönmeğe başladı. 
P<Jnı1g. l'den belliydi. Siz Nel- Bund3n böyle "Amerikalı .. diye 
bij p~ar.şı. k"rşıya son iskam- çağmlacak olan Ramon, dansözü, 
!Jtrnı~1l1 )'aparken ben gev. müzik bitinceye kadar bilyük bir 
l'a.IQP · YI kf sizi yalnız br- dikkatle göz ha:p8ine almıştı. 
biıshut~atmışnn. Gecikseydim, Şenlik yeri clıı.ğılmağa başlaym. 

"r a.t. ~_ hastaınnacaktmı. ca, Ra.mon. &Uzcl da.wıÖ7.e yakla-
--...u blktı. .Arka.ama llLlWU 

- Allaha ısmarladık, Mariı:o; 
dedi 
Kadın da: 
- Allaha, ısmarladık, Ramon; 

diye cevap verdi. 
Ramon, dansözü İJ<ice silzdü; \·c 

onu zayıflamasına rağmen eskisin· 
dm farksız buldu. 

Teni her zamankinden dahn 
mattı; saçları da, koyu siyah renk· 
te idi. Fakat, onu her lit'ydcn <la
ha ziyade cezbeden kadının ntcşin 
gö:r.leıi idi. 

Ramon, bir kelime bile talaffuz 
etmeden kadını bC'lindcn kAv rıı ·: 
ve deniz kcnanna doğru göllirmcğe 
baF;ladı. 

Beş sc>nc Cvvf l gene burada, bil
' u~ ., ~ ı .. ı ; ' rin altınd:ı " " dnl:- mış
~ılnr. 

Adam, Amerikndnn zengin dö· 
neceğıne söz vermişti. Ve bu u· 
f,urda anncsi:ıi biraz ötedeki mP
r.arlığn gömmü tU. Marüıo: " gec<'. 
R<>l'tomı pı>k yUz vPrmemiııtl. Ye 
<'V"r hir ,ıriin, AmC'"'I'< ::ın v·n,rr' 'l 
dönecek olırrsn.. b<'lki kendisilc 

C" 1 r."'""~ini nilv'"m"ktrn de e<C· 
J·;nMemi~ti. 

Adam, sözUnlin C'rl olduğunu is
hal etmek için bilfıtcrcddüt bu 
maceraya atılmış; ve zengin olıı· 

rak dönmUotü. 
Şimdi, karşısmcla duran ince 

belli narin kadından beş ı:;. nc'ik 
mücadelenin mlikafatını istiyc· 
cekli. 

Kadının. kendisine bUyiik bir sa
dakatle bağlı bulunduğuna n.slfı 
şUpbe etmiyordu. Pcpito, bir r.a
manlar Marişoyu elde edip evlf>n
meğc karar vC'rınlılti. Lakin, lnki· 
sarı h'lynle ut;'t1ly:ırak, onun şim· 
di diy:ır diyal' dolaştığını pek ala 
b:liyordu. Diğer taraftan, ccsar<'t 
ve kuvvetile göhrct kazanmış olan 
kaçako Rata.el. Marieoya Atık o-

Darülacezede k imler var? 
Eski Romen krah Karol' e piyano dersi veren Macar 

Tevfik -Eski kaymakamlardan Remzi Bağrıyanık -
Kalçası kırılmış kaptan asip Kamil vesairv ... 

Yazan · · ekta Ragıp lm~n 
Şehrin yegane şefkat müesse- • · 

sesi olan Dariılaccze, yeni mtidü- • 
rü Bekir Zafir iş başına geldikten it 
sonra çok değişmiş, övünülecek bir 
müessese haline gelmiştir. Bekir 
~fir jkt sene gibi kısa bir zarr.an .~ 
zarfında yüzlerce insanın barınclığı ~ 
bu müessesede inzibat işini fevka- :lııiıii~!llii: 
iade hır surette tanzim etmiş. bü- \! 
yük, küçük bütün müessese :-.1· 
kinlerine kendısini se,·diımıştıı. 

Bunun bariz delilim kendısıyle 
kovuşlan gezerken görüyoruz. h.o
nuşan ya~lılar sözlerle, koııu~amı
yanlar elleriyle, yataktan kalka:ın
yanlar başlariyle seli'im verıyor· 
!ar ... 

Oğle yemeğinde erkeklerin ye· 
mekhanesine ~irdik. Asker usulü 
herkes lapasını önüne almış, ço
ğunun dişleri olmadığından gayei 
güzel bir surette pişirilmiş lapayı Yt181ı ~dınlar i.<ılirah<rt hal!nd~ 

habire atıştırıyorlar. 
Bunu, iyice pişmiş et yemeği ta

kip ediyor. Ewelc.e yürüyebilen a
cezeler burada yemeklerini yedik
ten sonra yukan kata yatakhane· 
terine çıkarlar, orada yataklara u
zanır, ak~mı ederlermiş. Yeni mü· 
düT yemekanenin karşısındaki bü· 
yük bir salonun etrafına sıralar 
dizdirmiş.. Ortaya bir de büyük 
masa koymuş, burada domino, 
satranç bilenler karşı karşıya ge
~p eğleniyorlarmış.. Bu sayede 
yatakhanelerin temizlili muhafa· 
za edilmiş! Sonra burada evvelce 
kaç göç de vanruş, diyelim! Yani 
erkekler tarafında kadınlar iş 
göımeımiş .. Erkı:klerin ~ hizm:etçi: 
leri ~ine erkekrnış! Fakat Jimdı 
temiz beyaz gömlekli kadınlar bu 
kov.uşlarda iş görüyor .. · 

Uzun boylu, zayıf sakallı bir zat 
bastonuna dayana dayana yaıu
nuza geldi: 

- M~dür bey, dedi. Baston\1111· 
dan çok memnunum. Artık epey
ce yürüyebiliyorum. 

Merak edip sordum. Buraya na· 
sıl geldiğini kısaca şöyle anlattı: 

- 75 yaşındayım. Adım Ha~ 
.sip K~mildir. Kaptanım: Y~lkenh 
gemilerle Rusyaya, Hındıstana. 
Fransaya seyahatler yaptım. Ab
dülkadir ismindeki vapurla Basra
ya çok gidip geldim. Beş sene ev
vel Rumeiikavağında otunı)or· 
dum. Ucuz olsun diye Yemi~te' e· 
ve öteberi almak istedim. Kantar
etlarean geçiyordum. Bir pevnir· 
cinin biraz evvel döktüğü yağlı su
dan ayağım kaydı . Bir anda yere 
serildim. Baygın bir halde hasla· 
neye kaldırmışlar... Birçok ha,.tw 
haneler dolaştım. Kalçam kml
mı':tı Dünvayı dolaştım hir "ev 

olmadun da bir peynircinin suyun
dan bu hale geldim. Damadtm, 
ve kızım vardı. Onlar da ölünce 
buraya sığındım. Burada çok r:ı
hatım doğrusu.. Bu müdür yok 
mu! Allah ondan razı olsun. Ev· 
\'Clce ayakkabısız, çorapsızdık .. 
Şimdi çift çift çoraplar, ayakkabı
lar veriyor. tç çamaşırlanmız da 
mükemmel. · 

Biz böyle konuşurken müdü:-. 
hemen biraz ilerde si\'Tice sakallı 
bir zatla konuşuyordu. Ku1a.1< ka
barttım. Kaymakam lafı falan ~e
çjyordu. Kaptanı bırakıp yanlan
na gittim. Şöyle diyordu: 

- Müsaade ederseniz Pen..!iğ" 
kadar 48 saat için gideyim Göı u· 
yorsunuz ki sağlamım. 

Bu zat bana döndü: 
- Efendim.. Bendeniz S<ıbık 

.Ma '.irt kaymakamlanndarırr.. 
Tukatta, Hıruı:;'da da hayli m:;rı. 
det kaymakamlık yaptım. Adım 
Remzi Bağnyanık'tır. 500 füa ka
dar bir ikramiye alacağım. B:.nun 
da ne gibi muamelelere tfıoi o1ou
ğunu tabii bilirsiniz ... Onu bir al
sam ... 

Müdürle yukarı kata çıkıyoru7. . 
Yürüyemiyecek olanlar yata~.da· 
nnda yemeklerini yiyorlar. lz· 
mirdeı bir müddet evvel bura~ a 
gelmiş oian !\1acar Tevfik ismin
deki zatı arıyorum. Bana lzmirde
ki gazeteci arkadaşlar bir mektup 
~ azmışlardı: 

- Aınan. diyorlardı.. M;:ıcar 
Tevfık isminde - Bu Macar Ti'\'· 
fik adındaki zat, bir zamanlar Or
ta Avnıpada çok şöhret salınış bir 
piyanisttir. Kf'lndisi sabık Romf'n 
Kr:ılı Karol'e der:; vermiştir. Bes· 
telni ''ar<hr - 110 \'aşında bir ilı-

Mu k adderat 
lunca hemen hemen iradesini kay. 
hetmİşti. Nitekim.. Beyhude yere 
lspar.yol gemiclsinln kurşumıyla 
gözlerlıu hayatn kapadı. 

Rnmon, yava.'i sesle konuşmağa 
lıaşladı. Manşoya mu\•nffnk olmak 
için nasıl mücadele etmek mecbu
riyetinde kaldığını; Ye sonunda sc· 
batı vasesinde nasıl zengin ola.bil· 
diğin[ bütün tafsilat11r. anlattı. 

Kadın, ~cvap ,·ermedi. 
Ramon, ı>ll "rile darı <-özün '.\'Ü:r.liııii 

yavaşça ı~ıktan tarafa cevirdi. 
Lfı.kin, onun muammalı bak·şından 
hiç b'.-r mana çıkarmağa muvaffak 
olamadı. 

Ramon, beyninden \'Urulmu~ bir 
insanın halile kadının yanından u
znkleştı. 

Acaba kad·nm gir.lt"ldiği bir şey 
mi vardı? ... Bir tilrlll akıl erdlre
'"İvordıı. o~ ı . ~·ı fi!ui sabit ten 

- ı · · .. ,. ol· 
<iuffonu anlamağa başlamıştı .. 
Yarnsmı gizliyen bir bo~a dö

\iişçilsü g bi cekC'tini omuzuna a
tarak uzaklaşıp gıtli. 

.. . . . . . 
grtf'si geri', sant on bird~. ıw 

ışığının bir gc>cc e\·velki kadar par
lak ve tatlı olduğu bir sırarla Ma· 
riso Bordaken yamac·nı indikten 
son~ taze kircçİenmi5, dlkt köşe 
bir kulonin önllndc durdu. 
B•mısı Rnmonun ollt>·duğu yerdi. 
O gün. Rrunondan aldığı bl.r pus· 

la şu !;::ıtırları ibUva ediyordu: · 
- Bu, gece, gece yarısından ev

vel gt'I; ve beni son defa olarak 
gör! .. 

Kadm, buraya gell'bilmek için 
bir kae d fa dunıp dinlenmek mec
buriyPfnde kalınıstı; ve heyecan
la ç'.lrpan krubine avucunu dayaya. 
rak c' .. :ıünliyordu: 

- 1tirafta bulunsam .. belki ka· 
bul eder ... 

Lakin, bu saadı>t ümidinden çıı.ı 
çahuk vnz ;::eçcrt-k: 

- Hayır! •. dedi. On:ı hic bir 11ey 
sövlcrnrıneliyim. 

Birdenbire uzakta dalgalana ka
yalara çarpmasından husule ~elen 
sı>slcri dinlemeğe ha~ladı. 

Kapının önilne gelmişti, Birnz 
durakladı. Art·k. her şe~i Hamona 
anl:ıtmağa karar vı>rmiş bulunu
yordu. Ay ışığına gömlilil duran 
eski kuleyi seyre koyuldu. Hu du
\'Brların nrkıı.emdn Ramon onu bü· 
yllk bir sabnı;ızlıkla bekledifü mu· 
hııkkaktı. 

Birdenbire bağırmak istedi. Fe.
kvl se."l, hıı.nçeresindc blJğulup 
kaldı. 

Evin "tra!tnı t,:!'\'İfen 13.civl"rde 
hoyalı Balkona bağlı inin ucunda 
bir in.san ceePdi sarkıyordu. 

Rrunonun buru!iuk yU:ı:ii güzl'l 
kad·nı ı;eyrPdcr gibi gözUldi~ordıı. 

M:ıric:o. volun kC'narma vıkıldı. 
A.i'· ..... r - "a sıı rta' k<· iJ 
kefflk öksllrilyordu. 

Ynva..~r·a(;ık yüzUnli cesett~n tsı.
mfn çt>vi.rerı>k mırıldand\: 

- lsah"t oldu ... 
Vf} bir iskelet şeklini alan ' ' ilcu

dunu girintili çıkıntılı yolJr.• 'ıı sal
laya ~allaya bir hayalet gibi U7.nk· 
la.ı,tı. 

Vrr('mli olduğu bilinmiycn Mari
şo, doktorlarm ima ettikleri öltim
le kal'§ı knrıı•ya bulunmaktan asla 
korkmuyordu: o, yalnız .. Ôbilr diln 
yada sevgili nişanlısı Rnmona ne
rede rnstlıyabileceğini dilşUnUyor· 
du, 

Şimdi.. Eski Ciyore mezarlığın· 
da iki yeni k:ıbir vıı.rdır. Bord:ıken· 
den geçen yolcular da kuleye yak
laştıkları vakit yollanru değişti. 
rlrler. 

Çntren: Cevat Tevfik Euoa 

tı} an Bt>lediye orara gönderdi. 
Evvelce \Ok zengin olan bu adam 
son senelerde sefalete düştü, illti· 
yarladı. Bakacak kimsesi de oJma· 
<lığından oraya gönderıldi. Darilll
cezeye alınması için valinizin te
tacıtini r:ca ediyoruz." 

Macar Tevfik lstanbullu olma
ma ;;ına rağmen Darülacezeye kabul 
olundu. Bu itibarla kendisini gör
meyi merak ediyordum. Müdür 
Bekir Zafır öniimüz~e '!tden km 
boylu bir ihtiyarı go.,ıerdi. 

- lşte kendisi, dedi. 
Yanımı yaklaştım. Gözleri feri· 

ni kaybetmiş. temiz )'tizlü bir ih
tiyar .. Kulağı da ağ'Jr ic;itiyor. 

Mud~rti gorunce dert }'andı: 
- Beni bırakın, dedi, hazır 

kornıx>zısyonlanm ya:-! Beyoğlun
da Danderya basıyormuş... Bıraz 
para alayım. Yanın c2at kadar da 
:n:ıf'Jct>m<!}·c gidece~ m. Reise her 
şeyi anlatacağım. ~1.. )' um beru 
kandırdı. E.lbı"-clerımı. mobilyala
rımı ,her ~yirnı alıp k"!)tı. Bın kın 
1zmirc de gıde) im. Orada Anado
lu gazetesinde miıdur O.-han Rah
mi Beye mektup yaz:l:m. Gel, dı
yor! Evin altında gömülü parala· 
rım var! Onları .da çıb.:ırayım. 8-!n 
yine buraya geleceğim ... 

Ağlayor... Gözlerinden yacılar 
buru§muş ) üztinün c;ukurluklann· 
da athyarak göğ üne dökülüyor. 

- Zaten ne kP1ar yaşıyacağım' 
Bırakm beni. g·c. )ım ... 

Yerlerinden kalkamıyanlar ırrl· 
smda sabık muallim. memur olan
lar da 'ar. Birisi gazeteye dalmıc: . 
Obürü kıtap okuyor. Hepsi bir 
yerde V<itmalanna raf.men acez~tr 
arac:ında ~ınıf farkı kendisini pek 
belli ediyor. Fakat ne ~ apsınlar kı 
hrpsi d:.ışmüş. Buıada yaşamak 
ıanıretiııdeler ... 

Bir san'atkar kadınm 
vefatı 

Türk musiki aleminde ~ 
ret kazanmış olan nıe§hur Ba· 
yan Nasip (Nasip hanım) 12 
yaşında. olduğu halde Yenim&· 
halledeki mütevazı evinde haya. 
ta \'eda etmiştir. 

Bir zamanlar Boğaziçi ~ • 
larmda bülbül gibi şakrayan bu 
Türk kadını uzun yıllar tam
dıkları arasınd(l bir neşe kay. 
nağı olmuştu. 

Yaşının çok ileılPmiş olmuı
n.a rağmen, gür ve davl.tdi ee· 
sini muhafaza ettiğinden ken. 
dısini ziyarete j?elenlere her f.
sıldan şarkılar okuvarak misa • 
firlcrini cğlC'ndirtn('kten r.evld. 
yab olurdu. 

---ı~--

Bir kadın kömürden 
zehirlen ·.,.. öldü 

Topkapıda oturan 55 yaşmda 
F..da adında bir kadın iki gün 
evvel yıkanmak üz11re bir man. 
gal kömiir yakmış. banyoya ka· 
pannw;tır. 

Çıkan ga.z!ardan zehirlenm t 
ve kaldırıldığı Ha~cki hastane
sinde de dün ölmüştür. 

Kadının resedi adliye dokto. 
ru Enver J~aran tarafından 
muayene ve defnolunmuştur. 

Ye11i neşr;yat : 

lsla m - T ürk 
Ansiklopedisi 

Yedinci sayısı çıkmıştır. Bu •)'lda 
Ömer Nasuhi, Cemal Z~kl, ömer Rma 
Ali Himmet, Tabir Olgun, AbduDalt 
Zihnl, profesör lsmau H&Jı:kmm de
terJI yazılan va'l'drr. 

a 

d 
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ÇOK RACBE r KAZANAN 

Sa di Yaver Ataman 
ve Bayan Sulhiye'nin 

tıı:-!ikte ol.uduldan -- } 7694 KARA OCLAN, h'.,, T~A fı(';LAX 
DJ\(~ OLUR J.\.IEŞELl•;RU.b: 

tGd! b!::! taklarında çıllmışbr 

Sinema ve Tiyatrolar ]Yeni ve Cazıp 

rıı~rıı ,;:~'.~ :~:~:.:: BıR PUDRA 1tJ// """'" 20.so "'" Emsalsiz güzellikte bir 
Emilia Galotti 

Her gi.ın gi§cde çocuk tewslllcri 
lı:iıı hllrt ..-erilir 

Burhaneddin Tepsi 
Tiyatrosu 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
bu ak§am 8,30 da {Pcre Labonard) 
Baba Ramiz piye:; 4 perde. Aynl pro 
gram 6 şubat perşembe Kadıköyde 

snrcyyada. 

ÇENBERLİTAŞ ŞF.N BAHÇE 
SALO:SU 

Her Ak§am içkisiz Saz 
SahiblniJl Sesi OlmyıH'olıırrrıdan 

Bayan Mukadder J\.onseri 
Ayrma \'aryew, Kukla 

'Beyoğlu Halk Sineması 
Matine gündüz saat 11 de Ak,am 

8 de: Tlll'k~ Ud Büyük film birden: 
1 - CE..~T rERlSt 

1 

2 - BAOI MURAT 

VAK l T 
Gazetede çıkan bUtlln yazı ve 
restmlerin hukuku mahfUzdur 

ABONE TA.IUFESJ 
Memleket Memleket 

içinde dışında 
Aylık 95 lM Kr. 
s 11ylık 260 423 • 
6 aylık ''15 820 .. 
l yıllık 000 1600 .. 
Tarifeden Balkan Birliği ıçın 

ayda otuz kuruıı dUşüHlr. Posta 
blrllğine g!rmiyen yerlero ayda 
yetmııı ~er kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup 
ve telgrat ücretini abone parası. 
nın posta veya banka ile yollama 
1lcrctin1 idare kendi üzerine alır. 
TUrldycnln bez posta merkm..lode 

V AKJT'a abone yazılır. 
Adres değiı;tlrme ücreti 25 Kr§. 

ıı..AN UORETL'f'JU 
Ticaret UQnlarının santim • sa· 

mı sondan ltibarcn ııa.n sayfala
rmdıı. 40, iç sayfalarda 50 kuruş, 
dördllncU ssy.!ıı.da l; ikinci ve 
UçUncUde 2; birincide 4; başlık 
yanı kesmece 5 liradır. 

Büyük; çok devıı.mlı klişeli, 
renkli ilan verenlere ayrı ayn in
dirmeler yapılır. Resmi Uinlarm 
aantım satırı 50 kuruştur. 

Ticari M:ıhlyette Olmıyan 
Küçük IJanJar 

Bir defa 30; iki defası 50, Uç 
defası 65, dört defası 'i :> ve on 
defası 150 kuruştur. 

1stıınbu1 Asliye 12 ncl Hukuk 1\lah. 
kemesinden: 

Müddei: Ahmet Nişli. 

Müddeialeyh: Sıdıka: Kuınrulu-

mescit Kocadede Tekke sokak No. 
44 de (halen ikametgtı.ln meçhul). 

:MUddci Ahmet Nişli tarafından 

müddeialeyh Sıdıka aleyhine aç!lan 
Talakın tescili davası için ruUddeia. 
leyhln 24/1/941 cuma günU saııt C 9) 
oa mahkememizde hazır bulunması 

mzumu UAnen tebllğ edilmesi üzerine 
mumaileyhln o gün gelmemesi veya 
bir vekil göndermemesine mel.mi tıak. 
landa gıyap karan ittihaz olunrnu~. 

nüfusa tezkere yazılacak ve davacının 
r:ahltleri dinlenecektir. !mla kılınan 
bu karara alt ihbarnamenin bir nlliı
hası da mahkeme divanhanesine asıl. 
mış ve keyfiyetın on beş glln müd
detle UO.nı için tahkikatın 12/3, 941 

çarşa~ba gUnU saat (0) n bırakılmış 
olduğu tebliğ' yerine geçmek Uzere L 
ıım olunur. r 3 ı •48) 

Sahibi: ASIM US 
Basıldığı yer: VAE<JT ıllııtlıaası 

Umum ne.şriyat1 idart> eden: 
1 Hr 1 :, Tn <>t R ~'""'-l'f ~ 

ten temin eden 
Uu pudra, yeni ''Ha\ nhııııhrma"' 

U'llllİi sn~·esinclc OTI ll€'fa UB hn ince 
'ı• ı;ayri mPr'i oltluC;undaıı dit İf:in 
~ayet ıırntiktir. \' e cildin • .)Iak
~·ajlt <IPğil - tabii maıın:rn1o;ını te
min <·der. Yağmurlu, rüzgarlı ha.
' alarclu bile bütün :.\ 'in '-il bit kalır. 

En sıc•al;; dan .. snlonların•la bfü• 
arlık ııarlak hir hunuıa fp,aıfüf 
l''-:il;:~n·z ('ünlcü lf·1 ___ ı.~t· f:ıı•msi 

hir u .. uı dair<'sinde I.:ırı ... tırdnw; 
"'Krema Ki)pü~i" \ardır. Bıı pml
rarun bir Frıın<iız ~özellik mili<'· 
Jıassısı tarafından kat edilen 'o 
Pari<;te pek ziyad~ rağbet bulan on 
muhtelif rengi 'ardır. En iri dns 
Alan TOKALOX pudrasını t4.'crül~ 
ediniz \C yüzünüıiin nasıl ..,ebhar 
wı cazip bir manzara Jie,hctti~ini 
~örürsünüz. 

( KAYIPLAR 
-

\ 

/ 

260 numaralı bi.sıklet plakamı kay 
bettım. Bu numaralı p!Akayı iptal 
cttireeeğimden eskisinin hUkroü olma 
dığ'mı nan edcıim. ( 15409.) 

13P:;-r,:;fanda, C ihıınv-irde Soğancı .,., 
kağr 7 / 1 do Aııtonio Parodi 

(31758) 

Beyoğlu Evkaf :\ltidlirlUl!'ünden al. 
dığrm maaş cUzdanrmı zayi ettim. 
Yenisini alacağmıdan eskisinin hükmü 
yoktur. (347~1) 

Gümii-;suyu Futmahatun camii mü. 
eı.:ılnl O!lman Kılıı:. 

«> $ of! 

940 da Taksim orta. okulundan al
dığım tascllknamcmi zayi ettim. Yeni. 
sini çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. -.Necdet Kızelcr. (34749) 

" * • 
Yabanabad Ziraat :Bankası şube-

sinden aldığım 25965 numaralı hcsa_ 
bımda kullandığrm tatbik mUhürUmil 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan ea
kl>:inin hükmü yoktur. - 'fu.kslm, Sa
ğıroğlo sokak 19 numamda Ayj6. 

(34757) 1 

J'<taııbul Asll~e .l\Iahk•·m~I 9 un
cu Hukuk HakimUğiııden: 

Sultan Perili tarafından Pangaltı. 
da Dere sokak 10/l No. da mukim 
kocası Aram Taroyan aleyhine açını~ 
olduğu boşanma davasının yapılmak. 

ta olan muhal{emesinde: :M:. aleyh:ı 

dava arzuhall. davetiye ve gıyap ka
rarı i!Ancn tebliğ cdild!ğ-i halde mah. 
keme davetine icabet etmiycn M. n 
Ieyhin gıyabında icra kılınan muha. 
kemedc M. aleyhin karısı davacıyı 

darp ve Lahkir ve lızerinc bıçak t.E;~

hiri ve ikı senedir nafakas1z terkcyle
dlğl şahitlerin ı:ahadatı ılc sabit oldu. 
ğundan l•anunu medeninin 13·1 ilncü 
maddesi mucibince davacı Sulta~m 

M. aleyh Aramdan boşanmasına ve 
adı geçen kanunun 1 !!! ne! maddesi 
mucibince kabahatli olan .M. lleyhin 
bir ııene mliddetle evlencmeme:;;.ne 400 
K. ilAm 200 K. suret hı;.rçları ile 14:18 
kuruş mes::ı.rifi muhakeml'nin M. a
leyhe aidiyetine krıbili temyiz olmak 
Uzere 2i / 12/40 tarihinde karnr veril. 
miş oldugundan ilAın makamına kaim 
, ,.,nıık tizcre ilan olunur. 134756) 

,--.ı •liQG::ı*!DIHEllS~A~i~~llllllll~ ............ ır.11.................~ 

• Maarif Vekilliğinin 
birinci, ikinci sınıf Lıse 

Frans;zca kitapları çıkmıştır 1 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 1 

' t»O E''S w44 C .., 1 

rı;tanbuı Levazım amiruğmden verilen ı L harıci askeri kıtaatı ııan :arı 
Aşağıda yazılı bakır kapların kapalı z:ıı-fL eksiltrneleri 3/2/ 941 pa. 

zartesi gUnU saat 10 da Samsunda askeri satırı alma komisyomındıı. yapı. 
lacaktır. Taliplerin kanuni \·esikalariyle teklif mektupıarım ihale sa.atin. 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. Şı.rtı a111esi Ankı:ı.ra, lstanbul Lv. 
amirliklerinde görülebilir. 

C'nsl Miktarı Tutarı Teminatı 
adet L~~a Kr. Lira Kr. 

Kıuavana.. 2450 17.272.50 1.295.43 
Kevgir. 200 !•40 70.50 
8t:zgcç. 242 :$.'!31,;.72 287.90 
Bakraç. 1000 9 Lr'~ 687.38 
K ~r-çl'. 233 1 ~42.65 123.20 
Sap,ı tns. 21!> J IJ.J. jl) 106.20 
Ya~ tavası 266 2 fı00.10 187.53 

(1745 - 1811 
~ ~ J(. 

A~aıtıda yazılı erzakların pazarlıkla ~ksiltmeleri 7 / 2/ 94.1 günU saat Hi 
de Samsunda askeri ııatm alma komisyonuncıa yapılacaktlr. Taliplerin b+>lı: 
vakitte komiı<yona gelmeleri. Şartnameııi komisyonda görtiltir. {1809--46 () 

<:t.1"~t. Miktar. 'l'utarı Teminatı 

Kilo Lfrıı Lira Kr. 
l'n. 250,000 45,000 3375 
Bulgu. 

\ 
40,000 6,400 480 

Pirinç. 12,000 3,600 270 
.\la karna 10,000 2,800 210 
Sade yağ'I. 15,00[) 23,2~0 1743 75 
Zeytin yağ. 12,000 7,800 585 
Kuru üı;Urn. 15,000 4,650 348 75 ... • 
Bclıel"ine tahmin edilen fiati 35 lira olan 1000 adet tevhid semeri paz..~r

Jıkla milnukasaya. konmuştur. İhalesi 30/ 1/9H Perşembe günU saat 11 Jo 
Ankarada M:. M. Y. Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 5250 lin.lır. 
Ewıaf ve şartname.si 1 i5 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerl.ıı kanuni n~ı-
kalaıile belli saatte komisyona gelmeleri. •(182 - ti61) 

il- :>(. ~ 

Beher kilosuna tahmin edilen fiati 6 ku•·uş 25 !'!antim olan 3000 ton u· 
pa pazarlıkla. satın alı.nacaktır. Arpalar şartnamesine göre yüzer ton ··:ın 
aşağ"ı olmamak Uzere ayrı ayrı taliplere c!e ihale edilebilir. Arpalar döklim 
halinde Ankara ve civar istasyonlarda teslim alınır. 8000 ton için kati tc· 
mimı.t '.?l,250 Ura, 100 ton için 938 lira olup e\"!al ,.e ~artnamest 960 kıı "'* 
mukabilinde satm alınabilir. Taliplerin her gün Ankara Lv. Amirliği satm 
alma komisyonunda bulunmaları. (1761 - 473) 

*** 
Beher kilosu 35 kuruştan 300,000 kllo sığır eti paıı:ı.rlıkla. aatm alınacaktır, 

lhaksi 3/ 2/!141 Pazartesi günü saat 15 de Çan11.kkalede a.sker1 saım alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tııhmin tutan 105,000 lira ilk teminatı 6500 il· 
radır. Taliplerin belli vakitte komi.:ıyona gelmeleri. (1781 - 364) 

1(. ~ 1(. 

2000 ton kuru ot 5--2-941 çarşamba günü saat 15 de Balıke
siroc askeri satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin bedeli 6 kuruş 50 santim kati: teminatı 15,500 
liradır. 200 tondan ~ağı olmamak <:artile ayn ayrı taliplere de iha
le edilecektir. Taliplerin mezkür saatte komisyona gelmeleri. 

(1771 - 320) 
~ :f. • 

&her metre mikabına tahmin edilen f~·atx 52 lira olan 307 met
ro mikiı.bı kereste kapalı zarCla ekailtmeye kon.muktur. Umwn tıUımin 
tutan 15,958 lira ille teminatı 1197 liradır. İhalesi 3-2.-941 pazar
tesi günü Mat 11 de Diyarbakırd:i Mkeri satın alma komisyonunda 
yaprlaca.ktxr. lsteklilerin kanuni vesikalarile teklif m~ktuplarmı iha-
le saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (1773 • 322) 

~ tf. • 
100 ton kemııe ıeker pazarlıkla satın alınacaktn.•. MUhammen fiat 4:? 

kuruştur. Şartname.sl komisyonda. görülür. Teminatı 6300 liradır. Pıızarl~fr' 

4)2/941 Salı günü saat 14 de Ankara.da Levazım lmirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen g-Un v1ı saatte koml.syonda 
bulunmaları. (1791) ( 426) 

1$ I{. :f 

Mevzuataız 650.000 kilo un alınacaktır. Kı•pal. zartla eksiltmesi 5/2/941 
çar!janba. günü saat 15 de Niğdede a.c.ıkert ı-ı<Jt;n alma komiııyonunda yapı. 
lacrıktır. Tahmin bedeli 116.005 lira 75 kuruş, ilk teminatı 8704: liradır. 

şartnamesi komisyonda görü!Ur. Taliplerin kanuni vcsikalarfyle teklif 
mektuplarını ihale 11aatinden bir saat evyel komi11yona. vermeleri. 

(1747 - 183) 
:fo :(. tf. 

Beher kilosu 9 kuruştan 168 ton arpa çuvallar derhal iade edilmek 
şartıylc pazarlıkla satın almacalüır. Muhammen bedeli 15,120 lira., ka.t'i 
lcminatı 2268 liradır. Şartnameı;i komisyonda gtıruıur. Ek.'!lltmesl 24121941 
pazartesi günü saat 15 de Edirnede eski müşlriyet binasındaki sa.tm alma 
komisyonunda yapıtacal{tır. lsleklilerln belli saatte komisyonda. bulun. 
malan. (1831 - 592) 

:ıf. :(. :{. 

Bcherine 195 lira tahmin ctlilcn 100 adet çift atlı nakliye arabr-ısı pa
zarlıkla alınacaktır. !halesi 3/ 2/941 pazartesi gtinll saat Hi de İzmir Lv. 
fıınirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır.. Hepsinin tahmin tutarı 

18.500 lira ilk teminatı 2775 liradır. Şartnamesi komitlyonda görülür. İstek_ 
lilerin belli Yakitte J;:omisyona gelmeleri. ( 1839 - 600) 

:(. Jf. :(. 

Be herine 18:'.i Ura tahmin edilen 400 adet çift 2 tlı nakliye arabaııt pa. 
zarltkla ı;atm alınacaktır. İhalesi 3/2/941 pazartesi gUnU saat 15 de lz
mir Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
tutar• 14.000 lira, ilk teminatı 9900 liradır. Şartnamesi komisyonda gôrU. 
Jür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1841 - 6(12) 

1f. :ıf. ~ 

Aşağıda yazılı sığır etleri pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 3/2/ 941 
pa:ıartC'.~i günü saat 13 de Pınarhisarda Poyralı köyünde askeri satın alma 
komisyonunda yapıl.ncaktır. Taliplerin belii vakitte komisyona gelmeleri. 

l\llktarı Tutarı Tı•minah 

"ton Lira Lira 
60 21.000 3.150 

65 22.il50 3.112 

85. 29.750 4.462 
'(1839 - 59~) 

J(. :{. :ıf. 

Aşağıda yazılı rnevadın paı;arlık,la eksiltmeleri hizalarında yazılı !!Ün, 
saat ve mahnllerdeki askeri satın alma koınlsyonluında yapılacaktır. Ta. 
!iplerin kanuni vesikalariylc belli vakitte ait olduğu komisyona gclmel.eri. 
Şartnameleri komisyonlarında görUIUr. 

Ciııı.i Mlktan Tutarı Teminatı ihale gürı, saat ve mahalli 
Lira Lira 

Un 200 Ton 37 000 ~550 13/2/941 11 Erzurum 
Ot 300 " 22.500 3375 29/1/941 11 Çanakkale 
Yulaf 1800 " 3/2/941 15 Lilleburgaz 
Sığır eti 35 il 1050 10/2/941 11 SUloğlu 
Bulgur 3 ,.) 99) 
Toz şeke1 2 ,,) 114) 29/1/941 9 Çorlu 
Odun 350 ,, 7000 3/2/941 H Tekirdağ 

Un 200 ,, 34..000 2550 20/2/941 15 Merzifon 
(1829 - 590) 

(HABER) in yabancı dil 
dersfertn; takip edecekleri 

lB3 Ö IF liiiil lt!JJ ~ ~ 
2 5 O şer kuruşluk yabancı 

dil dersleri yalnız kendilerıne 8 O kuruy 
ILUJEl' ga:ı.eteslnln (Yabancı dil ekzersisleri) ne başlamasmdaıı 

i<ıtlfnde ederek gerek yabancı dillere yeni başlıya-0akur, gerek bu del'!l
lerl t akip edecekler için emsalsb: bir yardrmct olan "90 der tc k6!Jdi keP
dlıtlzo 11.aber metodu" e..erini tavsiye edJyoruı~ 

Kütüpbauemlz me\·cutlarının pek azulmıii olmıuıına rağmen lıu mü
kemmel eseri parasr:ı denecek kadar küı:Wt bir bedelle Haber okuyu
cularına temin etml3·e karar vermiştir. 

90 Drste kendi kendine tngilizce 
90 Fransızca 

90 Almanca 
adlarlylc ve Haber metoduyla. neşredilml'j olan bu dcr~lcriıı ııı•r birl 
800 _ 900 sayfa tutacak hacimde toplaııını'jtrr , .e her blriıılu matnd sa
tı-: fi~·atı ciltli olarak 2j0 kuruştur. İşte Haber okuyıwuları bu 2.)0 kll· 
ruşluk eserden hangisini isterlerse bunu kütüphaneml7<lcn 80 kuru~ 

edineblleceklcrdir. 
Bu fırsattan istifade etmek lstJyenlıırin a.rzulnrrııı J erine getı.n•bil· 

memlz ıı:in ~u şartlara göre hareeh-tlerlnl rica ederiz: 
1 - 20 lltincika.nun • 20 Şubat 1941 arasında sarih a<.lrcslerlyle bir· 

Iikte seksen kuruşun yarısını kütüphanemize ödiycr"'k (Fransızca .M· 
manca. İngilizce) dillerinden hangi kitabı istediklerini bildirmelller vo 
bir sipariş fi~l almalıdırlar. (20 Şubattan sonra sipariı;. kabul edilemez.) 

2 - Bu satış Haber okuyucularına. münhasır•ı(r. Bundan dolayt 
ikinci lla.n tarihinde ııiparişleri alabilmeleri için 1 Şubat 1941 - 1 Mart 
1941 tarihleri arasında Haber gazetesinde neşredilecek olan k•ıponıart 
da sipariş fişleriyle birlikte getirmelidiı-lcr. , YAKIT li t!TÜPHA1'"'"E8f 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarıhi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk LI' 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve tıcari iter nevi banka mıuımelelen. 
Para bi.rlktlrenJere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

-, 

atraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesıı.plıırmda en az 
60 lirası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile a~ağıdald 

plAna göre lkramiye dağıtılacaltt.Ir. 

' aded ı,ooo liralık ı,ooo lira ıoo a<.led 50 llraJık s,ooo lira 
' " 500 2,000 .. 120 40 ., 4.800 •• 

' .. 2110 " 1,000 .. 160 " 20 8,200 .. 

.. ıoo 4.000 .. 

DtKKA T: Hesaplarındaki paralar bl.r sene içinde 50 liradan aşağı 
. dUşmlyenJero lkramiyo çıktığı takdirde % 20 tazıaslyle verilecektJr. 

Kur'niar senede 4 defa: ı Eylül ı Blrtncika.nun, 1 Mart ve 1 Ha.ztraD 

;. .. ta•r.•.h•l•e•rl•n•d•eaç•c•k•il•ec•e•k•t•lr .... 1111El .. 1'.111 .. !l!ll .......... , ........ ,,,.. 

lstanbuı Levazım Amirliği satımaıma 
KomisJonu Hanları 

35.4.00 kilo sadl'yağı kapalı zarfla almaC'aktır. Muhammen bedeli 53,10~ 
lira. ille teminatı 3982 lil'a 50 kuruştur. lhal.?si l 7 / 2/ 941 pazartesi ı;uıııı 
saat 16 da Kay:oeri aııkcri satın alma komisyonunda yapılacaktır. T<'Jdlf 
mektuplan ihalo saatinden bir saat evvel komisyona verilmiş bulunncıııı:
trr. İsteklilerin belli gün ve saatte kanunl vesaik ve temlnatlariyle blr!il<te 
komisyona müracaatları. Şartmunesi her gün Ankara, İstanbul, Diy.ırbıı· 

krr, Lv. runirlikleri satın alma komisyonlarında ve Kayseri askeri satıP 
alma komisyonunda görUleb!lir. (1833 - 59·lJ 

760 ton otlun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 20/ 2/ 941 salt ~unil 
saat 14,30 da Urfada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tutıır' 
24,700 lira, ilk teminatı 1852 lira 50 kuruştur. Taliplerin kanuni vesıkaııı· 
riyle tekili mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona verıne· 
!eri. ŞurtnamNıi komisyonda görU!Ur. {1835 - 596) 

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

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - şartname ve numunesi mucibince 600 Kg. Filtre kı'!.ğıdı pazarıı1<lll 
satın alınacaktır. • ~· 

n - Pazarlık 5/ 2/ 911 Çar~amba gUnU saat 16,30 da Kabata.'.ita J.,C 1 

zrm ve .MUbayaaıı' şub~indeki alım komlsyonwıda yapılacaktır. 
III _ Şartname ve numune sözü geçen şubeden parasız alınabilir. -· 
ıv - 1steklllerin pazarlık için tayin olunan gün \•e saatte teklif ed·. 

ceklerl fint üzerinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkO.r koTl'ıt:I 
yona müracaatları. ·(545) 

w ı1 

1 Kirahk kat ve odalar 
Ankara Caddesınin en muteber yerinde tevkalMe nazaretJi. 

-: ~ıv2dar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Aynj binada aynca kiralı.1' 
r)(ja lar da vardrr. 

V::ılcrf nıı:ı:,.tı>'t Ttfarrhnnf>""'P miirncı:rnı 
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