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Bu kuponu kesib 

saklayınız 

HERYERDl: 3 KURUS , - ' 
1 Şubat CumartEsi t 
gnnü '~VAltlT,,da 

Tlltttn ıatı,ı 26,5 milyon 
klloyo balda 

tni anlar 
u ad 

n sıl bosal 
26S l~nıir, 2Ş (A.A.) -Tütün satı~ı düne kadar 
1"iya~lyon kiloyu bulmuştur. Köylü memnundur. 

.........:: ar ayni seviyeyi muhafaza etmektedir. 
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Mıhverc ler·n 
Akdenız planı 

Yazan: Asım Us 

ı:IJ~~ya ne ynpnınl• istiyor? tn
la.ııya ad ınağlüp etmek için nrt. 
tııç Ya asrııa, yahut İrla.ndny:ı. ih· 
l~ hlrPtnaktan başka çaresi yok 
tal'atta:raltnn Uomruıyada, diğ<-'r 
lı41ar İtnlynd:ı. görilnen hazır
% ı:: oluyor? lnglllzlerln Llb· 
da.rl>Q öJl;y_~~. ~~ılusıına \'Urduldnn 
lar \e 

1 
durucudür. Acaba Alman

~ "8.r lniynnıar bu öldürücü dnr
l'or? ısında ne yııpmnğı dü~Unü-

~bakı~t.n hatıra şöyle bir mü
lu~·ettgclir.: Llbyıı.da ıt.:ılynn mnğ
ll!( A.rrııluıt ıdlr. İtnlyanlnr itin ar· 
41'denı tadan el ~ekmek, ndece 
dara.ad Ulc İlnlya yanmndnsını mü
ı\nıeli~ulunnıak Almanya için de 
deıı C\'\• nı Ynrdımlnn yeti mcz.. 
llıağırı eı Rritan) ndn lngll~reli 
llılJı,. P ctıncğc ~alı~nktır. J."akat 
torı. er devletleri bö .. ·le tlilslinmü· "'r z· J 
taıı bİ :.ıru. onlara göre Akdeniz 
den in~ CCJlhe drğlhlir; Aı.denlz
lıı~~ 

0 
Ilı donanmasını, A frllmdıı.n 

t~l\ln ls ~dusunu çıkarmak in;;ilte
bu-.ı:. tııa, 1 lw:Jar mühimdir ve 

""ll1.ii '"hbı lıarp mlh\'cr de\ letlcrl 
llt'l'J~ 0~ıtrntc ancal;: bu suretle ne-

~-ıt e llir. 
l~ı~:ıın l\lcs~gcro fsmindel.i 
'lla1'aıecı gazete t 3 azdığı bir baş. 
lc11 elin c, Afrikndn!d mü temlekc
das, ı t~ bnlunduliça Brltnnya o.
ltr~1 • cdllmlş ol a blle fogil
~ f!lagJüp etmek mUmldin ol:ı.
llılşttr ·ııu uzun u1.ndrya lznh ct-
'°~nı~~n _günicrcle IIJtlcrle l\lus
llıUtıar lllUlilkatlnrmdo. Afrikanm 
~btıı aası üzcrlndo 3 eni btr pliln 
erııı b<'tnıt•, olma.lan da mlh\ erci
lir, 11 flklrtle olduklarını gö te. 

ııı U lıaıcı 
b \ft)l,h: aen.b:ı HIUNlc 1 u ~oll· 
"de\~ lngtlter<'ye 1 arcıı lıar

'ıa'- ll ~ <•trnek iı;:in nnsLI bir plün 
lllr ·1'1klert1lr? 

'~rlJi•,~ ~ün içinde ajan lnrm 
tıı ~h eıı 1 h berlrr artık bu (ıl:inm 

Orta\} nı r.z çok Hcr.a cdh or. 
'•r: a muayyen bnzı hadiseler 
, ı_ 
ll' toı Alnıantar Aliilenlz \'8.Zlyeti 
:at. tı•l ~ ıtkınclnn ıılül.ııdar oluyor· 

1ı:lı:ı t~ 1~ olarak ttnh nyn ~ arclım 
t a.l"ateı )) arcl<'r hünılercliler. Bu 
t''~llz C'tlc orta Akdenb:clen geçen 
11.L1~ ~<'ınilrrinc fa:ırrullar ynıı· 

bu ·h ~ibl l\Inlta nclnsı ilzı•rinc do 
ı:ıı ı 1 , 

itli it' 11 •dırı~ orlar. ~lmcli de "i-
1t'l?ı~.11 alyaılan c<'nub:ı dor-ru mii· 
~ ~(' . .. 

rı 11 'ı 
11 ~ıın<-'ndlf<'rtrr r!olusu A 1-

2 <'rlC'ri "onderi'-·orlar 
' - ... .ı • l ! lıiik~tından ba.,J,n Almanlar 

bbu.1 
11ll1Nf nezcllnde siyasi tc· 

ı 'er ~ 

1 
~ ltııaı l'UP:ırak Tunustnkl Fran· 
1 ı:ırıar arının t.erhl:. C'dilmC'slnl 1 • 

•ııı hiia· 
:iiıı~ C'~ eler arnsmd:ı sı'.-ı bir 
~tı t \anlır. Bilhassa Al· 

~1'ı>t 11 rnütemrullvC'n ltalynya 
t~ ''Lııv, R~clcrdiklcri, tayynrc ile 
h 1Ue11 hl tnhnl:ı.maı.ta de\·am ct
ıı :ilı~('f.r sırnılıı marc al Pl'tcn 

11 ~t.~• -• ıne 1t1Urnr.ao.t cdl'r<-'I• "Tu· 
~ '"'lı ·~ ~ ıı~,,. d~nsız ao;k<'rlerlni terhis 
ti li~ı~d 'l'O ıniihırel<e nhkiimı 
1-' llıaıı:ı.~ taleıllcr ileril c . ürmele· 
c: l'\ıısıı ıdır. Şllphl· iz Tunu.stald 
'ltıı l'ru l\Skl'rlC'ri tcrhl'i rdillrsc 
~~ıı rırı.a._blu!'lundaki ü,., dört Hnı. 
~ ebııı 1 Bin .. .azı t.nıııfm:ı ~öne!"-
, ı,aııt· Fakıı.t Almaıılnnn 'e t. 
ôl) 'l'"ın 1· ır d t: 1 ıı anlarına ~ifr<-' hu 

tı ltı('tle r ~ri clerccl'cl<' lıir ,l'ydir. 
tııı li~l'' u olinl , idi~ adnn Tu· 
~ ~ot\rinl' .-tıpkı Danimarka· 

r llıra eç lızcrlne ohlu"u gibi
~ lnı;ı~ harrkl'ti yaTl:ı.ral• Afrllm-

r eerıh': lnıwctıerln<-' kar ı yeni 
!! t\kdcııı kurmak fil•riıull'dlr. 
, l'lc 0111~ hnritasma dildmt cdile
~dald b Sicilya ile Tunus arn
~lt ile lh.zm ı;cnl5lli;ri Daıılmnr· 
~ a.tal'a.k l<andlnıwyn nrnsmda,d 
il {'ğtldir n bol;'tlzmdnn <lııha fazla 
ı~ l>a~t l Undan bn"kn ar:ıdn bir 
..._,Yan e arya ~lbl müstahkem 
~an~·ıı 'ardır. na vaziyet 
il~ .\fl'f!(a $l~iJyıı. \"C ""unu ~:olu 
llJ~l(ı ltaı Ya 8 "kcr göncl('rlp bura· 

11 k iiını~~ 0rdurnınu tnk\i e et. 

1; lkt ('n 'erını .. ir. Arada ynl
ı tlıı ~it g(') \'ardır: Ilirl lnglllz-

7'11 •z n.s~e:~<' sı, öt<.'kl Tunustnld 
l ~ .\1 rt. 
t 'tı?l(>l'lo ~l:ır 'c İtalyanlar hıy· 

" fQhrilıe tı.J tı.<bsmr bir tanır-
\ 'c• ~ • Yahut aynı z3lll.'Ultls 

111 lı'U.~)' rkl"'l oli';er fornftn'l 
1 ~..!!:.:.rt"wruıt ederci• 
f~""i'~) 

ARNAVUTLUKfA 
italyan~ar çok 
ağır zayiat 

verıyor 

Yanaa kıtaıarı 
ltaıyan mevzilerini 

cesetlerle dola 
balclaıar 

Tanklarla yapılan 
taarruz püskürtüldü 

At.lıuı, 28 (A.A.) - İtalyanların 
son gilnlerde verdikleri zayiat harbin 
başmdanberl verdikleri zayiatm en 
nğındır. Yunanlılar İtalyan mevzileri" 
ne girdikleri zaman siperleri ceaet· 
lcrle dolu bulmualardır. 

Atlna 28 (A.A.) - l!mıaıt reemi 
tebliği: 

Yazan 
Zoagu dak me 'bv.ıu 

Halil Ttrkmeo 
Cumarte5i günün.den itiba. 

ren İtalyanların Söke ve Kw 
adasını nasıl boşalttıklarını 
tefrika halinde neşre b~lıya • 
cağız. 

Zonguldak mebusu linlil 
Tilrkmenin müstakil Aydın 
livası .. utasarrıflığı, general 
Ali ihsanın birinci ordu ku· 
mandanlığı mmanına tesadüf 
eden bu hAdisele.r milli müca. 
dele tarihimizin ibretamiz bir 
köşeınni en kuvvetli vesikalar 
ile aydınlatacaktır. 

!mıiliz topçuları Tolmliiu l>ombardıman E<li'l!or 

:Mevzil faaliyetler olmu§tur. Ywıan 
/ ltlar bazı dUşman mevzllerlnl togal 

etml§ler, 90 esir ve btrkaç otomatik 
alla.h aımışlardır. Yunan kuvvetleri 

Selç 
sarayın o 

A karak ı 1 
(])euamı .l üncüde) ing iliz topçuları rıt~i'Y~~· .... ~,.~~~if""'!I Ma reşa 1 

Derneyi .ı ve Nafia Graziyani Amıraı Rider 
T aTİhi haTp, seıJda 
ve intikam romanı 

dövmiye · Nazırları MağlObiyeti Birnu~:~:CZ~iyerek ı 
başladllar 1 c:::::s~:;ı;;•İ''!'.::: malzeme kifa- Amerika yardımın
italyanlar Bomba ~:~~~ie~~de~a~~R:~i~ yetsizliğine dan evvel taarruz 

Varın başlıya ruz 
Bu tarihl harp, sevda \-e in

tikam romanında, Bizans. A. 
ra.b ve Kafkas hükilmdar:arı 
nm kızlarını sa.rayına doldu· 
ran Sel~uk hükümdar nın ha.. 
yatım, kadın entrikalar.nı ve 
müthlş harplerin fevka1ade 
meraklı ve sürükleyici safha· 
ıamu büyük bir alaka ile ta
kip edeceksiniz. 

deniz ve tayyare ~i~ ra~u:.~1!t n:~ı~~~ atfetmiş 1 edeceg~iz .. 
c.I k• a .. nin de cepheye gitmiş olduğu. üssünuen çe 1ı 1 er nu bildirnıeklemr. 

1,ondra, f8 ( A.A.) - Ro· 
D iliz kuvvetleri madan bildirildiğine göre, l

talyan naf ia na.zıriyle maarif 

1 
b ra11 iş al etti nazın harp saha.sına gönderil. 

mişlerdir. !ki nazrr harekat 
Eritredeki kuvvetler de sahasında: da dnğ müfrezele

rinin kumandanlığını deruhte f 
Agordat'ın kapılarında edeceklerdir. J 

c1·ıızı 1 4 ünclide) 1 i.,_ .. _, ...................... _ .. _, ..................................................................... . 

Beşilctaş 7w.ııma7wmı mmtar:a smdald cTdbi tcf lis cdiuor 

Diaer bir cT:ifJ ha::ır 't'ffzil•ctte 

Alarm tecrübesi iki 
gün içinde yapılacak 
Pasif korunma ekipleri 

dün pıova yaptılar 
Şehrimizde yapılmasına karaı l nğ edilmiştir. Tecrübelere bu iki 

verilen büyük pasif korunma tec. gün içinde intizar edilmektedir. 
rübesinin hazırlıkları ikmal edil- Dün Tak~ım stadyumunda Be) -
nıiş. vazüe alanlara, va.ıiWeri teb. ~ ..Oeoomt ./J üncüd,e) 

.Bu hususta çektiği 
telgraf gözden dü§me· 

sine sebep oldu 

R!tdyo ga1~testnacn: Almanya 
bir taraftan garbi Akdenizdc faa
liyete hazırlanır gibi görünürken 
amlrnl Rider dün söylediği bir nu- 1 

tokta İngiltere adalarına taarruz 
Londra, f8 ( A.A.) _ Dola. edeliceğini ve bunun :için de evve· 

şa.n bir habere göre, eski Ha. ı;""..Ingiliz donanmasını mağlClp et· 
bcşistan umumi valisi ve şimdi· rıS Hızını .geldiğini ve Alman d°'" 
ld Libya valisi ve ba.5kwnandıt- nanmasmın bu işi yapacağını söy
nı mareşal Graziani, vazif esin lemi:f İngilterenin bUtün ümidini 
d azled'Im'..+' • Amerikan yardımına bağladğmı 

en 1 l:ı .. ır. .. . 1 ilave ederek bu yardmı gelmeden 

Yüzde yüz ta.ıih. 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Şehir kurtaran 
teacere 

Kenan Hulusi'nin 
hikayesi 

Yarın gazeterr iz~e 
Bu haber, teeyyut etmış ol· taarruzun yapılacağını bilclirmiş-

(Devamı 4 ilnciide) tir. ı•------------• 

Ayakkabı figatları mesele
sinde ha/,i/,at nedir? 

R d Birinci kalite is~<arpinler 25-3O1'.raya 
omanga a 1 d ..... 10 . 1 b. - F 1 Beş saatlik bir 8Qll, liraya Sall a lilr. ak at .... 

çarpışmadan sonra 

Brasoda 
sükiln 
tem·n 
e ·ıd· 

c~neral Antones.<O 
ınihvere sadakatten a yrılmıyacağız Bewiilıınıla bir mnöıız<ı vitrininin dan aldırd:~•:::.~, ~ir0,:;,~~ml 

dıyor 1Günlerin peşinden ; 
f Yaw1ı ~ Pnmide) 

italyan halkı 
büyü!< bır 

ye'se kapıldı 
lngiliz entrikasına 
kapılarak harbe 

girmi;}ler 

.ıladyo gazetesinden: 
(l' azısı 2 incide). 

iktikirda tekamoı 
Gözümüzün önünde ıki hadi:se 

var; biri bugünim meselesidir ki 
dünkü Haberde şu suretle nakle-ji. 
liyor: 
&yoğlunda büyük mağazalara 

kundura yapıp satan bir Türk u . 
tası gazetecilere ihtikardan şikayet 
etmiş, ••Bir mağazaya 7,5 liraya 
verdiğimiz bir ayakkabıyı ertesi 
günü vitrinde 25 lira fiyat konTıış 
olarak görüyoruz. , demı~tir. 

lkinci hndi<',t' 1244 tarihinde t~. 
tanbulda cereyan etmi-:tir ki bu 1n 
LQtfi tarihinin 165 inci sayfasında 
şu tarzda kaydediliyor: 

"Bir çift çedik pabucu nnrhm.. 
dan 60 para ziyadeye satmış o!an 
haffaf Selim müba~ir tcrfikı ile 
Bozcaadaya sürülmüştür . ., 

Acaba yüz sene evvel lstanbulda 
bir çedik pabuçtan 60 para fazla 
kar istemeği ihtikar sayarak sür. 
gün cezası verenler şimdi mezar. 
lanndan kalksalar da 7 .S liraya 
mal olan, nihayet 10 liraya satıl
ma~ı l~zım ge1en bir ayakkabıdan 
15 lira lnz:a kar alan•an görseler 
bunlar hakkında nasıl bir ceza taL 
bik ederlerdi? 

HASAN KUAIÇA1'! 
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- V AKIT 29 tK:NctKANUN !941 

i Radyo Gazetesi 1 
Japonya ile Amerı. 
ıra arasında bir 

barp çı ailillr 
Japonya ile Amerika arasındaki 

gBrginlik azami haddi bulmııştur. 
Eğer iki taraftan biri siyasetini 
değiştirmezse Amerika ile Japon
'8 aras:nda bir harp çr!GnMI ihti
ınal dahilinde görülüyor. 

Ruzveltin lord Halifaksı kabul 
ederken gösterdiği tezahürabıı ma 
nasını burada aramak lWınndir. 
Ruzvelt Lord Halifaksa :ıeynelmi
lal münasebet sahasında. görillme
ıniş tezahürat yapmrştır. 

Lord Halifak.s elçiliğe gittikten 
sonra itimatname takd:lmi merasi
m! yapılamıyacaktJr. Demokrasilere 
yapılacak yardım proje.ili ayan mec
llai hariciye encümenindedir. D~ 
mokratlarm liderleri layihalarm 
gelecek hafta btiyilk bir ekseriye. 
tin tasvibi ile mecJ~ten geçeceği
ni bildirmektedirler. 

Esasen layihaların esasına itiraz 
yoktur. 

Hitler ile Peten 
görüşecek 

Madritten gelen haberlere inan
mak 13.z-ın gelirse Hitlerle Peten 
yakında bir mülakat yap~aklar· 
dn-. Almanyanm Fransız donanma· 
mı ve Tunu.staki hava üslerini İn
giltereye karşı kulianma.k üzere 
Fransadan istediği hakikat ise mii
!Akatm ne maksatla yapılacağı 
tahmin olunabilir. 

Almanya bir taraftan garbt A.k
Jenizde faallye te hazırlanır gibi 
g5rünUrken amiral Rider dün söy
lediği bir nutukta lngiltere a.d.ala
nna taa.rnız edileceğini ve bunun 
için de evvela İngiliz donan.mamıı 
mağlup e'bnek 13.zmı geldiğini ve 
Alman donanmasının, bu işi yapa. 
eağnıı söylemiş İngilterenin 
blltün ümidini Amerikan yardmıma 
bağladığını ilave ederek bu yar
dım gelmeden taarnızı.uı yapılaca
~ bildirmiştir. 

ltalyan halkı yeis içinde 
Brenner radyosunun verdiği ha.

eıre göre Alman askerleri centı-
1 ttalyaya gitmektedir. Alman 
Serleri Sicilyada toplanmaktadır. 
hlar on bin kişi kadar vardır. t • 
...lyada maneviyatın fevkalade 
~"'>ılı:;:ı,!Ş olduğunu oradan gelen 
-o',.ular bildirmektedirler. Yeise 
!)en İngiltere imparatorluğunun 
-&ıı'"'.1.!Ş olduğu hakkında harbin 
~ gUnlerinde yapılan propagan
adır. Fakat sonraki hidiseler bu
ıun aksini isbat etmiş ve İtalyan 
ialkı sukutu hayale uğramışttr, 
İtalyan gazetelerJ şimdi de !tal· 
yanlar:n hazırlanmadan İngiliz en· 
trikasmıı. sllriiklenip harbe girdik
lerini yazmaktadırlar. Londra rad
YO"'U buna cevaben Çorçilin Mue
sotin!ye yazd1ğı mektubu okumak
tadır. Bu mektubunda Çörçil ltal
yan mllletini harbe sü.riiklememe. 
si için Mussoliniye yalvarıyordu. 

İtalyan nazırları cepheye git
mektedirler. Farinaçi ve Ciano
dan sonra nafia ve maliye nazır-
1nrı da cepheye gitmişlerdir. 

Nevyork gazeteleri Ciano'nun 
cepheye gitm6'5ine btiyUk bir ehem 
ıniyet atfetmekte ve bundan son
ra İtalyan dış siya.-;etinin yalnız 
Mussolln!nln elinde kaldığını işa. 
ret etmektedirler. 

Jtalyan - Yunan harbi 
'Üzüm.suyu ile Klisura araamda 

inkişaf eden harekatın tehlike ar
zetmeslne binaen İtalyanlar buna 
mani olmak için mütemadiyen mu.. 
kabil taarruzlarda bulunmaktadır
lar. Üzüm suyu boyunda Ye orada
ki cephede bulunan 6 İtalyan fır. 
kasmm tanklar ve tayyareler işti· 
rakile ve başkumandan Kavalyero
nun kumıı.ndasmda yapılan muka• 
bil taarruz ptiskürtUlmUştUr. Ay • 
nca bu cephede Yunanhlann Se
lAslnıa ile Mazon garbfndekJ hare
ketleri fnklşaf etmektedir. Bu ha.
reketlerin daha ileriye giderek 
1taly8.lllart mü~klll mevkie dil§Ur
mesi muhtemeldi:r. 

13ekçiyi yarahyan 
genç 

Orfi idare mahkeme· 
sine verildi 

215. 12. 1940 gecesi Kum.kapıda 
bekçi Dursunu, vazüe sırasında bı
çakla yaralıyarak tabancasını ala.n 
ve 28. 12. 1940 günü de aynı taban
ca ile Taksimde Mavi Köşe, içkili 
gazinosuna giderek kasada.ki para
lan almak için ganıon Cemale a
tet eden ve bu suretle şa.kaveti 
andırır hale ctlret eden Mehmet 
olta At:It Sert ba~da.ki davaya 
örl! İdare kmnutanlrğmca el.kon· 
mq ve kendiı!i İstanbul Örfi idare 
'TIRhKP,tDE!Slne tevdJ ~. 

Ok alların 
yıldönümterı 

Beş senede bir 
kutlanacak 

Muhtelif kültür mües.seseletiml
zin kuruluşunun yıldönümleri ge
rek müesseseler ve gerekse me -
zunlan tarafından her yıl kuruluş 
tarihlerinde kutlanmaktadır. Bu 
kutla!l'la çok yerinde ve okula kar
şı derin bir bağlılığın üadesidir. 
Maa.ı.ıf Vekilliği bu durumu gözö
nünde bulundurarak bu gibi mües
seselerin kutlama törenleriııin da
ha müessir ve faaliyetinJ daha zen
gin göstermek üzere beş yılda ve
ya on yılda bir kere kutlanması 
esası üzerinde tetkikler yapılmak
tadir, 

Memleketimize gelen 
otomobil lastikleri 

Son zamanlarda memleketimi 
ze itha:l edilen otomobil lastik. 
terinin adecli 14 bin çifttir. Bu 
lastfr'erin tevzii şekli de karar 
laşt.: .. mıştır. Kararlaşan şekle 
göre. lastikler e'\o-vela devlet dai 
releri ihtiyaçlarına, sonra da, 
halita tevzi edilecektir. 
Diğer taraftan, son zamanlar 

da itha:l edilen çivilerin tevzii 
için de esaslı kararlar alınmış
tır. 

Mmtaka ticaret müdürlüğüne 
müracaat edecek taeirler, ken
dilerine ne miktar çivi verilebi. 
le~ öğrenebileceklerdir. 

Peynircilerin zam 
istekleri 

Peynir tahkikatı devam et
mektedir. BütUn neticeler, be. 
yaz peynire zam talebini yersiz 
göstermektedir. 

Bu cümleden olarak, en fazla 
peynir .istihsal edilen Trakyada
ki ticaret odalarından peynirin 
buralardaki maliyet fiyatları 
sontlmuştu. 

Dün, Edirnedeki alakadarlar
dan mm.taka ticaret müdürlüğü 
ne gelen malümata göre burada 
peynirin toptan maliyet fiya,. 
tt 40 kuruştur. 

Lüks mağazaların 
masrafını 

Fiyat murakabe komisyonu, 
lüks mağazalardaki satışlara 
yüzde elli kar vermişti. Ancak 
bu karlar, ipekli, yünlü ve pa -
muklu eşya için verilmiştir. 

Halbuki bu gibi mağaza sa
hipleri. yüzde elli meşru kar 
nisbetini. diğer bütün mallara 
da teşmil etmişlerdir. Komis. 
yon meseleyi tetkik etmekte
dir. 

Bir polis mütekaidi 
tevkif edildi 

Muharrem Duyar adında bir po
lia mütekaidi, geçenlerde, Meh
met Babaca admda birine giderek, 
kendisinin polis olduğunu, söyle -
miş ve askerlik şubeslnce arandı· 
ğı için hemen götilreceğiru ilave 
etmiştir. Mehmet Babaca Muhar
rem Duyarın bir polis tokası gös
termesi ile btisbiitlin tel&.şlanmış, 
bunu gören uydurma polis, kendi
sine bir miktar para verirse işi ka
patacağım söylemfgtlr. Neticede u
yuşmuşlar ve dtln buhmmak Uzere 
randevulaşarak ayrılmışlardır. 

Fakat Mehmet Babaca polise 
müracaat etmiş ve dtln kendisine 
paralan almak üze:re gelen Muhar
rem Duyar ctırmU me§hut ballnde 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Gemi klşt Slııop önlerinde geçir. 
dikten 80nra hareket ettl ve bir 
ilkbahar gilnU Potı Jh\ıa.nma yak
laştı. 

OlUmden 1rurtarılınış ve geminin 
hizmetine a.lnım:g olan Yeniçeriler
den başka kimsenln yt1zU gUlmU
yordu. Onlar biraz neşeli ld.iJer ve 
biraz da merakla etrafı sllzilyor
Jardı. 
Hasanın gözleri yaşlı idi. 
Selimle annesi çok düşünceli du

nıyorlardL 
Esir tayfalar neden olduğunu 

e.nlamadan korkuyorlardı. 
EEıir kızlarn gelince, bunlar da 

sessiz; geminin güvertesinde dola· 
eryorlardt. 

Ha.san, hepsine yeni ve renk 
renk elbiseler giyd.irm.lşti. Genç 
kızların bir kısmı uzaktan gördük· 
lerl bilyilk ve güzel Uı.tanbula çr. 
kıp masal gibi dinledikleri sara• 
ve köşkle'rl göremedikleri için ü 
züI\iyorlardl. Bir k:smı, tekre 
memleketine döndükleri için sev 
niyorlar, fakat bunu Hasanm yi 
z11ndeki okuduklan hllznün tesi 
ile olaea.k açığa vuramıyorlard1. 

Hasan niçin mahzundu?. 
Evvel! reisi hatırlamıştı. Sonr 

Çanaya. kavuşam.ama.k end.işl* 
içini ka.plamıştı. 

Btltün Poti halla ll&hile toplan· 
1DlŞtı. 

f Hadise'er arasmdLl 

Grazianınin azli 
Ayakkabı f igatları mesele

sinde hakikat nedir? Mussolln1 nihayet Afr~ ordıı· 
birinci malzemeden yapıldığı nasıl lan başkumandanı mareşal Graıi~· 
tesbit olunacak.. Bugün krepsul niyi de azletti. Mareşal Grazialll' ~ Kunduracılar cemiyetinin -;erıe 

lik toplantıları mürıasebetiyle kun· 
dura fiyatl arı bir kere daha mev 
zuu bahsol.du .. Esasen Fiyat müra. 
kabe komisyonu da bu işe bir soı: 
vermek için cemiyetten normal fL 
yatları istemiştir. 

Bu münasebetle kunduraılar 
cemiyeti reisi Atx:lullahı gö;·mcğe 
gittim. Kendisi belediyeye verer..e
ği fiyatların hesabını yapır.ak:..ı 
meşguldü .. Kundura fiyatları hak. 
kında fikrini şöyle izah etti: 

- Bugün kullanılan köse!e ve 
deri yerli mamulatıdır. Ancak bmı 
lann bir kısmının ham maddesi 
hariçten mesela Romanyac:.uı gel. 
mektedir. Bu rerli malzemenin en 
iyisini kullanmak ve satmlara da 
yüzde 30 hatta kırk kar bırak.mal~ 
şartiyle birinci kalitede bir erkek 
iskarpinınin azami 12 - 14 Jın:ı 
arasında satılması icabeder. Ifa· 
zırcıl:mn daha fazla fiyat ist~rue. 
leri ihtikar demektir... Kadın is.. 
karpinlerine gelince bunların da 
vidala, glase ve süet gibi derilerle 
yapılanJ11rına azami 8--9 lira fi_ 
.)'"at takdir etmek doğru olur. Bu 
hazırcılar için böyledir. 

- Ya zsmarlamacılar için! 
- Onlar İçin vaziyet d~ğişi:-. 

Bir ısmarlarnacı yüzde 80 veya 
yüzde yüz kazanmak mecburiyeo. 
tindedir. Çünkü masraf çok oldu. 
ğu gibi iş azdır. Hazırcı günde on 
çı ft iskarpin satarsa ısmarlamacı 
ancak bir iki çift satar. Bunu göz. 
önunde tutmak lazımdır. 

Eski fiyatlarla yeni fiyatlar ara. 
sındaki Jark nisbeti nedir? 

- Harpten evvel köselenin ki· 
lo=<u 150 k'llruş idi. Bugün ise ka. 
nat almak şartiyle 375 kuruştur. 
b ırim ntvi derinin desimetre mu
rabbaı evvelce 70 kuruş iken bu. 
gün 130 veya 140 kuruştur. Görü
lüyor ki derilerde yiiu:le yüz, köse. 
lelerde ise yüz elli zam vardır. 

- İşçilikte bir fark var mı? 
- Hayır. İşçilik yine eskisi gi-

bidir. 
- Şu halde pahalılığa sebep ne. 

dir? 
- Fiyat farkı normal bir paha

lılık doğurmuştur. Fakat bur.un 
fazlası ihtikar tarafı moda mP.ra. 
kı ve fazla kazanmak gayretinden 
ibarettir. .r. 

- Acaba kadın ve erkek iskar. 
pinlerini standardize etmek m~ 
kün mütlilr? 

- Buna imk!n görülemiyor, 
Çünkü daha köseleyi bile standar. 
dize etmek mümkün olamadı. 

Cemiyet reisi Bay Abdullahı fi. 
yat mürakabe komisyonuna vere. 
ceği rakamlarla başbaşa bırakıp 
şehrin birkaç konduracısına baş
vurdum .. 

tik olarak uğradığım Tünel ya. 
nındaki Marinos mağazası sahibi 
cemiyet reisinin hazırlamakta oL 
duğu fiyatlar hakkında şunları 
söyledi: 

- On iki, on üç liraya iyi bir 
erkek irkarpini satmak mümJ<ün 
olamaz. Biz Avrupada işlenmiş 
deri kullanıyoruz. Biır iskarpin an. 
cak 15-16 liraya çıkıyor. Biz on 

8-9 lira ya satılması mümkiin i. 
miş, dedim. 

- lmkan yoktur, dediler. Çün. 
kil 8 liraya satılacak bir iska•pi
nin 5,5 lıraya mal olması l~·,,!m. 
Sonra tapon meselesini düşünmek 
15zrmdrr. Biz modası geç""n is.K:ar. 
pinleri maliyetinden çok ucuza sa
tanı .. 

- İskarpinleri muayyen ka•!te.. 
lerine gön: bir iki cinse ayırıp narh 
koyarlarsa ne yaparsınız? 

- Biz de muayyen birkaç m<>· 
del seçer onları işleriz.: 

- Sizce erkek ve kadın irkar. 
pinlerini kaça satmak mü:nkfü1. 
dür? 

- Erkek iskarpinleri 15- 17 li. 
radan yukarı, kadın iskarpınlen 
ise 10-12 den yukarıya satılma· 
malıdır. 

Karaköyde Bozkurt kundura 
mağazası sahibi Aziz Yılmaz da 
şunları söyledi: 

- Biıim on iki liraya iyi bir 
kundura satmamıza imkan yok. 
tur. Çünkü atelyeler ıyi malları bi. 
ze on iki liraya satıyor. Biz yüıde 
otuz kar etmez isek dilkkanı kapa. 
tmz .• Ama ikinci mallar bize 8-9 
liraya kadar verildiğine göre bun
ların 11-12 liraya satılması müın. 
kündür. 

İşçilik artmadı, diyorlar. buna 
inanmak biraz güçtür. Soranın iş. 
çilik artmamış ise mes fiyatlan ne. 
den 220 kuruştan 420 kuruşa fır. 
lamıştır. Biraz da bunun fiyatına 
göz gezdirseler .. 

Hesaplasınlar bir erkek ayakka. 
bısımn malzemesini ve normal kA. 
n koysunlar ondan sonra bir fiyat 
tayin etsinler. 

Enelii. köselecUerle mücadele 
etmeli 

Son olarak da Altınçizme kun
dura mağazası sahibi Onofri ile 
görüştüm... Ben kundura işindeki 
ihtikardan bahsedine o: 

- Evvela, dedi, şu kösele fab. 
rikalariyle mücadele etmek ıa.zım. 
dır. Kösele neden yüzde yüz elli 
batta iki yüz nisbetinde fırlamı~ 
tJr. Ham deri fiyatlarının bu ka
dar büyük bir fiyat farkına sebe. 
biyet vereceğini zannetmiyorum. 
Sonra geçenlerde bir tüccarın Lon. 
dradan getirttiği birinci kalitede 
deri memleketimize 117 kuruşa 
mal oldu •• Bu deri piyasada 140 
kuruşa satılıyor. Bunun yanında 
bizim yerli deriler de ayağı 140 ku
ruş. Bu da gösteriyor ki her şey. 
den evvel deri ve kösele fabrikala. 
nndan işe başlamak lazımdır. 
Yoksa bugünkü şerait dahilinde 
12 liraya birinci kalitede mal sa. 
tılamaz. 

- Şu halde kundura işinde ih
tikAr yok mu? 

- Yok demiyorum, var .. Hem 
de mükemmel. Ancak bu ihtikan 
fiyattan ziyade kalitede aramalı .. 
En birinci malzemeden yapılacak 
olan iskarpinler nihayet 12-15 li. 
ra arasında satılacakmış diyorsu. 
nuz. iyi ama bu iskarpinlerin en 

Ne demeli? 
yedi liradan aşağıya iyi bir malı Bir gazetenin başme. çelenk ya-
satamayız. pılan şu satm okuyunuz: ı•Son da-

- Piyasada Avrupada imal e-- kike.ya kadar gelen telgrat ve ha
dilmiş deri pek bulunmuyor, si~ berlerle çıkar,, Telgraf ne ~etlrir? 
n~reden buldunuz? Yazı veya haber. O halde telgraf-

Diye sordum. tan sonra kaydelilen haber, tel-
- Stokumuz vardı. PiyasadJki. graftan başka vasıtaların temin 

leri de topladık.. ettiği haberlere alt olacak. Böyle 
Cevabmı aldım. ise ibareyi düzeltmeli değilse yal-
- Kadın iskarpinlerinin azami ruz "haberleri,, bırakmalı. 

(kauçuk) iskarpinl~ri~ altı. tahta 1 oin Libya mağlubiyetlerinde IJl~ ~. 
çıkıyor. Artık bu ıhtikftr bıle de. suliyetl meydandadır. Onun i~ dJ 
ğil sahtekarlık oluyor. Bunların ö- bu aziJ kararını tabü bull?'ak ıs· ~~ 
nüne geçmek mümkün olursa, bu. zmı gelir. Ancak Arnavutluk eeV 
gün birinci kalite zannederek 14 hesiııde yapılan tecrllbeler gös· 
liraya aldığınız iskarpinleri o ıa. t erdl ki bir ordunun başındaki 1c11-
man 8--9 hraya bile almak m..i!n. mandam değiştirmekle harpte ııı.~· 
kün olur Fakat c.emiyet reisinin vaffa kryetsiz!iklerl zafere çevı~ 
söylediği gibi en mükemmel rr..1!- mek miimkün olmuyor. Kaldı 
zemeden yapılacak erkek iskarpin. Libyada yüz bin esir verdikten "'El 
ieri yine de 12 liraya satılamaz. bir çok telef, mecruh ve ka1. 
Asgari fiyat 14 liradır. bunlara ilave edildikten sonra. 

- En iyi malzeme nedir? 
- En iyi malzeme hazır iskar. 

pinlerde bulamıyacağıruz ma'ıe.. 
medir. Hala piyasadaki iskarpınJc. 
rin hiç oırinin birinCi kalitede ol. 
duğunu zannetmiyorum. 

- Birinci kalitede bir skarpn 

lerinde kalan askerle İngilizler" 
ka~1 yent bir cephe kurulabUece· 
ği şüohelidlr. Almanların Sici1Y8 

- Tunus yolu ile havadan ve de· 'il; 
nizdcn Garp TrabJusuna asker se"~ lııı 
ketmek planlarına ge!Jnce, bunu 
tatbiki de Norveçin işgali gibi b3' ~ 
stt bir iş değildir. fııı 

kaça çıkar. Nihayet Almanlar ve ftal~-a '•· 
Dive rordum ve birlikte cevabı- 1 Maltayı atsalar Tunu.staki Ff8.tl' .~ 
~ ' bU ~ m şoyle yaptık: sız askerlerini terhis ettirseler, "ı 
Bir ayakkabı kaça. çıkar! suretle Norveçte olduğu gibi ;..f· ~ 

iki yak deri 280 kuruı; .. Astar ri~aya ha":'.:adan ve denizden tı$1<ile~ l\ı 
a .. s k gondermege muvaffak olsalar b lııı 

makine, kordon bez, yuz orı unış. T bruk ü t hk Um ..ı.ı tngı·w ı. 
Kil 45" 1 · · k .. , lf'Ci 0 o m s a em a 11'1 

osu u ye~ man _1Y1 o:)e e leı-in eline geçtikten sonra garr llıı 
kullanmak şartıyle kosele 350 ~u~ Trablus Ue Binga.zi arasındaki goıı 
ru~, kalfalık 300 ~uruş, kesme uc- kilometrelik kum dervaS'lldtıu uıtt llıı 
retı elli kuruş.. Şımdi yekQununu törlze lruvvet!er geçirerek tngitiZ ~ 
yapalım: 1090 kuruş. ordularmı ma.0-llm edebilmeleri iJll' llıJ 

Yüzde otuz kar mükkemmel b;r tramıızdrr. Son~a İngilizlerin IJabe• ıı_ 
kazanç bıraktr.. Şu hesaba gör~ şistan tarafında da taarruza ge~ 
mükemmel bir iskarpinin 14 niha. rek bir taraftan Adio;ıababava. sl ~ 
yet on beş liraya satılması milin- ğer taraftan Habe..dstanm iskele"' ~ 
kündür. olan Musavvaya doğru ilerTenıe "' 

Yaptığım şu küçük araştırma te olmalarr d~ bu bnkinsrztığı !~ aıı 
sonunda vardığım netice şu: :r<:öse. bat Pden hılreketlerdir. thtin:ıa.1 Jt 
le ve deri fabrikalan sıkı kon•rola marP!'lal Graziani vazive'in artı ~~ 
t!bi tutulur Ve bU maddel~ttn fİ• limitsiz 0Jd1ıi!htnU S5V1Pniği !cin. ere '-4 
yatları düşürülürse ve esnahn bi. ledilmiştir. İhtimal ki Mussolilıt iB" f~ 
rinci kalite diye piyasaya çıkardı. Ff'tler arasmna flnn mllTakatta "' ~. 
~gı malın hakikaten birinci kalıte.. rilen kararagöre İtalyan ordule.~ 

nm basma Alman kumandanlı; .ı deki malzemeden yapılmatru tem·n · rlfl' ~ı 
olunursa, en iyi erkek iskarpir.leri- g-r>~h-i'0""'iti için bu azle lllzun'I .,- •~ 
nin 10-12 liraya, ikinci kafüf'dc. rlilmfüıtur. ~ lıı4 
ki iskarpinlerin 6-7 liraya lante- ~ •11 
zj olmamak şartiyle kadın i.;kar. Maarif doktorlarmdat' '~ 
pinlerinin de nihayet 7 lirdya sa- • ~~ 
tıl111ası mümkün olabilecektir. Ragıp vefat etti lıı 

MUZAFFER ACAR DeğerU maarif doktorl~ ~~ 
dan Bay Ahmet RagJP bir n:ıl.~ıı b~ 

* * * detten.beri çektiği hastalıl ~ b~ 
Fiyat mürakabe komis- kurtulam.ryarak dün akşam ve ı~ 

t tkikl • fat etmiştir. , 
yonunun e erı Bay Ahmet Ra.gıp, ıaoı "fl 'ı; 

Fiyat murakabe komisyonu, lmda Tıp fakültesinden nıe~ 
kundura ihtikln; tahkikatında olmuştur. Kendisi 32 yıldanbe 
esaslı kararlar alma.bilmesi l- doktorlukla meşguldü. ds.tl 
çin kundura fiyatlarının tesbitl Maarif mensupları tarafın 
esasını kabul etmiştir. cok sevilen Ahmet Ragı;bın v~: 

Ancak, bu iş için kundurala· fatı arkadaşları arasında bil: 
rm kalite bakmımdan bir tas- yük bir kessür uyandır~ıştıttd 
rı.ife tabi tutulmasJ icap etmek. Cenazesi bugün Taksınıde 
tedir. evinden kaldml~rak aile kal>' 

Bunun için, muhtelit bir ko - ristanma gömUlecektir. 
misyon teşkil edilerek derhal 
faaliyete geçilecektir. Diğer ta .. 
raftan SUmer Bank ve kundu
racılar cemiyetinden, kundura 
levazımatı, işçi Ucretleri ve 
ma:liyet fiyatları hakkında soru· 
lan suallere icap eden cevaplar 
gelmiştir. 
Yakında, ayakkabı ibtikftn. 

na ka.r§I kat't surette mücade· 
leye geçilecektir. 

Amerikada gizli 
vesikalar çalındı 

VQ§ington, 28 ( A.A.) - Devlet 
tecrübe ve araştırma bürosu""'"" 
mahrem vesaik çalmmlştrr. Ya.. 
bancı devletlere mensup ıki a~an 
tevkif edilmiştir. 

Metresi::ıe kızınca 
camları indirdi 

Mahmutpaşada, MacunC'l SO~ 
ğmda oturan ve hamal kA.tiP 6 
yapan ArüoğJu Ali, evvelki ı;ıı 
evine geç gitmiş ve bu yi1J; tll' 
metresi ile şiddetli bir kavgaya 
tuşmuştur. tıff 

Kavga kızıştrkça kızan Ali# 
araI-k. pencere camlarına yuın ttfl 
1ar a tmağa başlamış, canılar lı ~ 
ls.ra.k elleri par!;alanmışttr. Ali 
da.vl altına almml§tır. 

.,. 
Balıkçıların buz iste~ 

======================================== 
Balıkçılar belediyeye ~~ ~ 

caatta bulunarak torik ba 1 _;11 ı~ 
rmm muhafaza edilmesi }"';- ~i 
günde 3 bin kalıp buz veriJııl ~ı 
sini istemişlerdir. ~ ip " 

1 
Çerkes Kızları 

L-- No. 40 Y aMn: NIY AZI AHMET -4:1 

Büyük Tarihi Aşk ve MaceTa Romanı 
Ha.san: 
- Gemiyi tanıdılar .. diye mml· 

dandı. Seviniyorlar.. Her gemi, 
yüzlerce Çerkez kızım götilrmeden 
önce buraya avuç avuç para, top 
top kumaş getirir .. İşte şu zaval
lılar, gırtlaklarını yırtacak iğneyi 

görmeyen balıklar gibi yaşıyan in
sanlardır. 

En büyük kayığı donalnrak Se
\mlı:ı dışarı ~ıktllar. Mchmedln ba· 
ı asın'"Il banma gittiler.. İhtiyar 
lasanr evvela tarumadı. Sonra 
~lrya'rak boynuna atıldı. Sağ gör
iiğ·ü için Allaha şilkrettL Ve acı 
ıberlerle müjdesini vereli: 
- Ali pa.,~ için Mla hepimiz 

··ııyoruz. 

Eli ile çıplak yolları işaret etti: 
- Bu yollardan her gün yliz
rce insan onun kabrini ziyarete 
idiyor. 
- Mehmet nerede.. Mehmet .. 
thtiyarm yllzll gilldil: 
- Bekliyor, dedi. Seni bekli~ 

yor Ç~ ile beraber .. 
- Çana De m1?. 
- Çanayı Dahak mağe.ra..smdan 

o kurtardı .. Sana geleceklerdi, pa· 
F;a gönderme~ .. 

- Şimdi nı:>redelcr'!. 
- Anapede .. 
Hasan sevincinden çrlğı:na dön

müştü. 

- Hemen bana lyi bir at hazır
layın.. dedi. Selime döndü: 

- Selim, ben gelinceye kadar 
bekleyin .• 

On g'Jn sonra bir akşam llstn Se
lim, 11.f._hmet, Hasan, Çana ve Zeh· 
ra, reisin mezarı etrafında toplan
mrşltrrdı. 

Hasan: 
- Ona emanet ettiğim altın

lar vardı, dedi. Benim en büyük 
dostwn, kardeşim, babam o idi. O 
sakla.dı .• Bir kişi biliyordu e.ıtmla.. 
rı.. Benim için hayatmı t&bllkeya 
atan Ma.bıııut,_ 

Mehmet: 
- Ya.. dedi .. O bbe he.beri ge· 

tirdikten sonra. kayboldu. 
Hasan toprağı kazıyordu. Blr ta· 

raftan de. içine bir şilphe girmişti. 
Acaba Mahmut almış olmasID •• di
yordu. 
Altınlan kolayca buldu. 
Hava kararmıştı. Herkesin gözU 

yaşarmıştı. Bir kaç ad.on ileride 
bir gölge uzaklaşıyordu. Bu Ma.h
muttu. 

• • • 
Bütün bu altınlar esir tmtara 

dağıttldı ve bUttln köylere Han e. 
d;ldl ki, her kını ailesi Potiye, 
Mehmed.in hanına gelip kıztI1I al
sın. 

Solim. Çerkez krzlarmdan güzel 
birini kendi'3ine seçmişti. Onu al· 
mağa gelen ailesini de Potide a.
lakoydu. 

Mehmet, Zehra ile evlendi ve 
senelerdir kalyon zindanında inle
yen Çerk&z ku.ı, saadetine gene 
doğduğu topraklarda kavuştu. Re
isin hatırast, kalbinde küllenmiş 
bir hatıra olarak kllldı ve yaşndı. 

Ali paşanın kabri ziyaretgfilı 
olduğu mliddetçe, Ha.sanla Çana • 
n'll aşk destanian da blitlin Çer
keziata.rıda. eöylendl durdu. 
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Bu vaziyet alakadarlar J.(.I' bı 
fmdan tetkik edilerek bu • 
d~ ·· buz verilmesine imkAıı : ~ 
rülmemiştir. .. ,µ lıı 

Ancak balıkcılar iÇin .~~ 
edilen 500 kalıp buz verilC'lo' tı 
cektir. tı, 

Soğuktan donuyordd 
ôl 

dı 

Gala.tada oturan Kemal ııdıJI tl" 
birisi. dün sa.balı köpril nzerl:ıır· 
blr köş.ede uyurken bulunrrıulf ,,, 
Kemal, uyandmlmak üzere bet _. 
kada:r dlirttlklenmiş ise de uysll ~ ı: 
mamış, vücudü yoklanmca don:~ 1 
ilzere olduğu anlaşılarak h6 tı1• ~. 
Beyoğlu hastanesine kald:rrı:lıTl~dt' 

Kemalin henllz ifadesi atmJll-sJd" 
ğmdıın dün gece sarhoş bir h-;,tı 
köprllden geçerken, dilşüp 9ı1P"' b 
aarulmaktadır. 

o -
Bursa ovasını 

sular bastı 
tafıJlCe' 

Bursa. 28 (A.A.) - Mu! ·cıı:ll 
mal pil§& ve Karacabeyd e yerıı :ıııı' 
ııeylAp başladı. Karacabey 0118b:ı.r 
sular kapladı. Apollon göttl kll ~ 
dr. vna.yet ve kaza kayınakıııı1 
1cç eden tedbirleri aJdıla,T. 



......._____-------~~~ 

~: 
S- VAKJT 29 lKlNC1KA1''1JN 1941 

Uoktor Göbe sin 
._ hiddeti 
~~ .Ba.'.1, eJ il mua\ ini blnb:ı ı 
~~~ordda \ crdib'i bir I.on
~ .,.ıl lln) anın harpten oncc la 
~ ao et cdcmil cceğini söylc
~111 nra claha fidil bir dunya 
~t 111 kuruıaca~'lna Jr.;:ıret et-
lla' 
~~tn nU.şli znnuı.nındı.ı l<ı· 
~ )\t'lrı r taJuninlcrdc haluıımnk 

·~\i.. ın !:Clıresini daha in ani 
l\ı h·,,etıe ü !emek bel t de bl
~: t'51z ı;ibl görünebilir. Denir .. 
~ ~ bir düşınu.n mağlüp ol
• ..._.. sonra sulh y:ıp:ılon 
~otı..~tıktan soıım ılıı sosynİ 
.-.aı..~ sıra gelir 

'lıtL.~ bıı ... • •• 
~~ couıso kan \'e at<' in dc-
8'~ karalardan, I.a\'alardan 

la ak halinde nkııı geldi~i 
"- t~ bile kendini birinci 

\,;;~ ..,,aya IDU\ af fak olan bir 
a...~ 5-hlptir. Unnun içindir ld 

o1ınaa:alct,, mesclC"sl bir me-
r ~ de\'am eıll~ or. Harı•· 

, 1 CJimlcıi ln~anların lhtl 
Iik 11 lcanıı:ılı~'aC:ık d n bUtün 

'da~SUtl:ırını hilh:ı 5:ı "içti. 
d et,, formüllt'rl halim1 e 
::la.nna lmyrnk yaıım:ı.~, 

e · irmencilerin ekmek tiyatla-
n zam isteği kabul edilmedi 

Top .. ak mahsulleri ofi i son on 
be~ gun'ill, buğday fiyatlarıııın lis. 
te-,inı beledi) e iktısat müdurlüğü
ne \erm1 ... tir. 1ktısat mudlirlü11ü bu 
lic,te(!eki buğday fiyatlarının \-ac:a. 
ti ini alarak neticeyi Narh konıis. 
yonuna bildirmiştir. Yapılan mü. 
zakere onunda ekmek fiyatlarında 
yeniden bir değişme rapılmasına 
lüzum olmadığı görulmü5 "e ek
mek 11,10 da ibka edilmiştir. ne. 
i:rirmenlerın zam dile•i reddedil. 
mi•;tir. 

Dif,er taraftan Sıhhat \ ekaleti 

beledıyeden yuzde 15-20 çavıJar 
unu karr~tırılmak uretıvle \'t.z<lP 

82 randımanlı undan bir ekmek 
niımune:.ı ıstemı~tır .• \yni zaman. 
da \'ali \e belediye rei i de yüzde 
10 ça\''C.lar ılavesiyle ayrı bir nümu
ne ic:temiştir. Her iki nümune de 
yapılarak tahlil edilecek ve elde 
edilen raporlar Sıhhat \"ekaletine 
'e Baş\ ckfılete gönderilecektir. 
Fazla çavdar unundan yapılan bu 
ekmeldeı in ha. tahanelerde kullanı. 
lacağ'ı tahmin edilmektedir. 

n Bakırkögde 
dört ev gandı 

Kısa haberler: 
* Dtl,n, hirleşik l'$Ilai cemiyetleri bl· 

nasında yeni berberlerin <'hllyct lmtl· 
hanları yapılml§lır. İmtihana 6 kadın, 
8 erkok glrmlşUr. 

c: Ticnrct Vt'klLlcli, dün alAkn<larln· 
ra göndrrdi~i bir emirde Istnnbul fi 
yat milraknbe bürosunun şlmdtye ka· 
dar Ticaret V('kıuetı emrinde çalıştı· 

ğı, bundan sonrn ise mıntalm ticaret 
mildilrlUğUne bağlı olarak vazife gö· 
receğl bildirilmektedir. 

* EmlnönU meydanmm lstımlli.k \'C 

inşası lçln belediye bankasından ya 
pılan ?iOOO llrn lstlkrazın §imdiye kn 
dar 4000 lıln lirası alınmıştır. Geri ka· 
lan 1000 lirası da hazirnndn alınarak 
inşaata ııarfedllcccktir. 

* Talebelere verilmesine karar \'C· 

rilen havacılık konferanslarının ilki 
bugUn öğleden sonra Eminönü halke· 
vindc verilecektir. İlk konferansa E· 
ıninönU ltaznsı okulları iştlrAk edecek· 
tir. 

* Sillvride yapılacak olan köy okulla· 
rmm ID§Satml tetkik etmek Uzere vali 
muavini Ahmet Kmık ve maarif mU· 
dilrü Tevfik Kut dün Slltvriye gitmiş· 
terdir. Sillvrlde köy okullanndan ma· 
ada aynca da orta okulunun lnşaSJ 

d~Unülmektedir. 

ıı: Okul talebeleri tara!mdan mezun· 
lar veya okul namına verilen umumt 
mllıııımerelerin Mayıs ayında yapılmı· 

yarak badema Nisan sonuna kadar 
ikmal edilmesi okul idarelerine bildi· 
r11mlştlr. 

Görüp dUşündOkçe : 

1 epeaen çukuraf 
Türkler: 
- BUyUk lokma yut, büytik söz 

söyleme! 
Derler. Bu ata mirası, bır hik· 

met kumkumasıdır. Ona uyan. öm
ründe hiç pi5man olmaz. Yüzü, 
herhangi bir utançla krzarmaz. 
Hntırhyoruz. ki daha vıllanmamı~ 
bir ı:aman içinde b:ızı adamlar 
gökle yer arasına sığmıyacnk ka~ 
dar gurur vo kibirle şişmişler, ci
hangirlik taslnmışlardı. Kimi, cins 
bir ata bjner, Pline iğri bir kılıç a
lır fatihano odalarla fotoğraf çek
l·irir; kimi haritaları karışhynrnk: 

- Bura.cır benim, orası benim 
her taraf benim ! ' 

Derdi. Aradan kilçUcük bir za • 
mnn dalgası geçti. Gölgelerini, 
ikindi gtineşlerinin milbalağacı ışık
ları altrnda seyrederek kabaran o 
kahramanlar, patlnmış balonlar gi
bi söndliler. Her fırsatta yanardağ 
ka)-nayışlarilo köpilren yürekleri 
korku ile dolu. Ağızlnrmı bıçakla~ 
açmıyor. 

Halbuki ateşle karşılaşalı, daha 
ancak bir buçuk aydır. Bir yara. 
dnn, kanın nasıl lıkll'daynrak aktı· 
/hıır, henilz görmeğe başladılar. 
ı:iiperlerde ölilnı, daha yeni yenf 
dolaşıyor. Bu kadarcık bir tehlike 
için bu ne kadar patırdı, glirültU, 
şamata ve telA.ş ? .•. 

Londra, altı ayd11', çoltik ~uğu, 

"-~~mı ve ihtiyariyle bu belAyı ç..,_ 
tıgı halde bir kerecik olswı: 

- Of! 
Dediği yok. 
Hele "Ansaldo" nun feryadı 

btitUn dünyada lı:ıyret uyandı~ 
Çünkü Arnavutlukta ve e"'t'r hiı.li 
kalmışsa, Afrıkndaki itnlyan or
dularına: 

- Dayanın! Çünkü İngiltere 
galip gelirse, İtalya minyatür bir 
devlet olacak ve !talynnlar, kn.P,ı· 
cı, u!}.'.lk menzilesine inecekler! 

Diye yalvaı·ıyor. 
Bır orduya: 
- Dayanın! 

Demek bile fazlad·r. Onun zaten 
vazif~l budur. Fakat !tnly:ınm 
mahvolacağını, 1taJyanlıırm uşak
laşacaklarmı söylemekte, büyük 
bir basirets'zlilt göze çarpryol". 

İtalya, harbe girmeden, büyük 
bir kuvvet gölgesiydi. Memlekete 
dört taraftan para, itibar akıyor
du. Habeşistan, Arnavutluk, Erit
re, Somali, Libya elindı.> idi. Bu 
kadar kazancı elinden kaptırarak 
milleti uşaklığa sürükleyen kara
rm müthiş bir hata olduğu kendi
liğinden ortaya çıkmıyor mu? 

Dövüşenlerden biri dönilp de şu 
kendilerine nnsihat ,.P.renc: 

- Memleketi niçin bu hale koy. 
dunuz? 

Derse, aca.ba Ansaldo, bu tepe
den çukura gidi5 hakkında ne ce
vap verecektir? .. 

Hakkı Süh:ı. GEZGt'S 

tt~ Crnlşlerdi. \"c niteldm 
'ki etlerinden bir kısmım 

ı bıı l>testtjleıine borı;lu lsc
eaıP~tıji \ ücudc getiren :"L

b.... ~le: de ancdill'n seylcrc 

1 
~en Umitıerdi. 
'~ ilcr uzun bir :ıaruan 
ıı.. bı Stıstuktan sonrn onlar 

ı::eıe etrafında ltoıımim:ıyn 

Diın -;abalı. Bakırkoyünde Ye. 
nimaha:kde, Öcalan c:okağmda 
muhc: ıp Ccmalın 7l numaralı e
' inden yangın çıkmış vq ateş rüz. 
gann da tesiriyle birdenbire şid. 
detlener<'.k hüyümüştür. 

Yangın itfaiyeye haber 'erilmi~ 
ve itfaiye gelinceye kadar ate~ bi. 
tişikteki 12, 14. 16 numaralı evlere 
de sirayet etmi ~ ve buraları tama
miyle yandıktan c;onra giiçlıikle 
söndürulmüştür. 

ne inde, sobalardan toplanarak 
srindürülen kömürler, çamaşırha. 
nt..>deki merdiven altına konmuş. 
ancak bunlar bir müddet sonra kJ. 
zı~rak, tutuşmuştur. Böylece mer. 
diven yarunağa başlamış, itfaiye 1 
hemen yetişerek ateşin fazla büyü. 
mesine meydan , ·ermeden söndür. 
mü~tür. 

Çamhcad~ otel 
ve gazına 

Belediye tetkiki er 
yapıyor 

1 GONDEN GONE 1 

Cemal Nadir Güler'e a.. .ı_t~ Sosya 1 rnbll't d:n ası 
'"'il ~illa talmddUm <'tti. 

... aoıa.rcıa. dcmokrnsilerln 
~et" meflwmunıı fnz· 
t lıla !Ct ''ermeleri nazl \'C 

ııe hrillorindc a nbiyet 'o 
Ç;)~ll.ıı l<arşııanmayo. basladı. 

ell daha d('lmokrnt bir İn
baıısetmfş olnınsı n:ırl 

e bir çok nutuklır irodet-
901~~ oldu, Çörçilin nut-

' ~ ğf, bilfthıre matbu-
" ~~slnrda. tekrar edilen 

"1...... ~dl demokııısilerin & 

w.~ bir sllıih halini aldı. 
~ \'~ sık, sık fabrikalarda 

' gillz plütokratlıı.rnıa 
~le nutul,Jarın mnnaıı;un 
~ llnlamak daha kol y o. 

~ .... ~}irnlcrl demokrnsilt'rl 
~lr ;~ıere kapılannı Jmp:ı· 
• \·e :Yctte göstermelde 15 
~ll)(ıa:.I( burjo\'nl:ın kazan. 
~ a kani idiler. Fakat 
ı\~et aynı llt'ğflcllr. Nitt'
&oıı glj Propaganda nn7Jn G5-

lı.gı illerde l azdığı bir m:ı-
~ıes:ıe.redC"ld so ~allst acl:ı.

. \'e nden bahsc~lenlere ç -
)\h ı:hayet dcmokrasilri Al. 
~ lit etmf"'aile lthnm cdl-

e ~~PaRanda nazınnrn in 
ıı.,. tnai adalet 'e reform 
~ ~"edltmesıne hiddetlen. 

llın: ~Yle basit hfidi eler J{ fi 
tı~e: hirldetin bir mnn<>sı 

'<ia.,.;lıs • bir yeri olmak lfizmı: 
'~ ldeta lstihkiımlanru \G-

~ lcö 1 ~~kctmls bir lmmnn· 
\..:'~ ,~uyor. Anlaşılıyor ld 
b ~-e lı Yal adalet,, da,·ası· 

1 ~~ as bir propaımnda si. 
~dl ~erken bunu karşı ta

llı 0~1eylılne kullanmaya 
ı.ı .. ltti.tıe ı, \'C bu propagnn
;:'llcletlıı arasında yer tutması 
~~ hakO.i sellf'plerind<"n 

~ ~tnı sık ık fnbrlkala· 
~~3'1~tlkbal hakkında nu· 
ı... '"'lllıcl& ''eyahut muh:ırip. 
~d !losya,J meseleleri bir 

ııı. ~o aya'kta tutan amil 
'•e SC~"ıidir. Zaten böy· 

1'.._ '!Ç ltlC\'cnt olmusa3 dı 
.. ~'I Ya ıno,-zu olmazdı. 

lq ı:;ıaıet mesl'l<.'SI bunun 
~ l'~e trı tarar anısında bir 
~'1-ıı e\'Zuu halini nlnustır. 
~ Altnanya Amc-rilmn 

lıo -..~ ltıgiltcrl'de il<'ı-i su. 
~.. aılalet prohll'min-

J Gr. 

SADR1 ERTEll 

Atcc:in Cemalin evindeki c:;oha. 
dan çıktığı anlaşılmış. tahkıkata 
bac:lanmıc:;tır. 

ÜÇ YANGIN DAilı\ 
Evvelki gün de şehrimizde üç 

yangın vakası olmuştur: 
l - Y edikule Ermeni hastaha. 

Vaklf lara ait 
1992 çeşme 

Belediye Sular idare· 
sine devredilecek 

Yapılan arn.5tırma neticesinde 
İst.anbuldn vakiflarn ait 1992 çeş
me bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Sular kanunu mucibince çe.şmele
rin idaresi belediye sular id:ıresi
ne devredilmesi icap etmektedir. 
Fakat f\imdiye kndar 1992 çeşme
den yalnız on kadarı belediyeye 
devredilmiş diğerleri henüz dev· 
redilmemiştir. Çeşmelerin süratle 
d..;vir muamelesinin ikmal edilme
si hususwıda nHikadarlam tebliğat 
yapılmıstır. Her çeşmenin senede 
(1000) lira kadar geliri bulun
ma'Ktadır. Bu vaziyet ka.T§ısında 
1992 çeşmenin 200.000 Ura kadar 
varidatı olduğu görlilmtiştlir. 
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- Hayrola? 
- Efendim, beni son zaman-

lardaki meşguliyetsizlik pek sı
kıyor. Sizden, ya af dilemekli. 
ğı, yahut tamamen serbest ol • 
mak üzere uzunca bir mezuni · 
yet veıınekliğinizi rica edecek _ 
tim. 

- Maalesef çocuğum. Heye • 
cansız bir hayat geçirdiğinden 
şıkayet edıyorsan, bundan seni 
derhal kurtaracak bfr vazıfcye 
memur edıldiğini şimdiden ha
ber vereyim. 

Lorn heyecanlanmıştı: 
- Ne gibi? 
- Eksmora gideceksın. 
- Sebep? 
- Sebebini oraya gittikten 

oonra anlıyacaksm. Şimdiki 
halde ılk emir, oraya gıtnıekli • 
ğmdir. Yarın sabah Padington
dnn, 9,30 trenine binerek haN>· 
ket edersin. Tavntonda treni 
değiştirerek Klivliye gidecek.sin. 
Orası, istnsyondan uzak olmı. 
yan çok sevimli bir köydür. 
Köyün civarında bulunan ''Sa -
n çiftlik,, de senin için yer ha· 

an"rtmı k' zırlannuştır. "Sarı çiftlik,, Va. 
ı:>11-l ,.... anınm ıra.. d d k" b' 

~.~ r 11 Crde artmnı • milli r,nger a m a namus ar ır a -
~\eu':ununa muhalü olan ~iam ve .onun kansı taz:üından 
"·q ltla den dolayı nsllyt' ikin- ıaare e~ıl~ekte ve. pansıyon o · 

l'aıı1~e:rnesıne verilmi tir larak ışletılmektedır. Hareke. 
"~~I tnuhakenlC' nde tste: tınden evvel Varingere bir tel -
' t>aır: k~: gra.f çek~n, bizzat ist~sy~n~ 

lir. Juı~ralnnnı nrtırdığım ı gelerek s;nı karşı.~ar,- Şımdı~ı 
llt.,.e .k bazı c!:1irel rC' o- halde butUn soylıyeceklenm 

'~ ~~ E'ttun, bazılannda tn· bundan ib~rettir. . . 
a,,:: \İraıa' Bundan dohı.yı eski - Bu bır mezunıyet mı? 
~~?tıe Yaınauıım.,, - Evet.. Fakat tamamen 
~~ ; ~u cihetin do:'?rı.ı 0 up gizli bir mezuniyet; anladın 
~- ; hnde tetkik kar, r ya ... 

... ~ u nkeme>i b kıı bir Lorn anlamı§tı. 
ıştır. Lorn sabahleyin dokuz bu. 

2 - Büyükderede Hamam 90-
kağmda Anastasyaya ait 11 numa. 
ralı evdeki bacanın kurumlan tu. 
tuşmuş, evdekiler tarafından sön. 
dürülmü~tür. 

3 - Beyoğlunda Şahkulu BG
yükhendek mahallesinde 60 numa. 
ralr VitaJi Manehomun evindeki 
soba bacası tutu!3muş, itfaiye tara. 
fından söndürülmüştür. 

Limanda bir 
deniz kazası 
Bir tayfa boğuldu 

Dün sati8lı 7 ,30 da B~taş ön
letinde cefi bir deniz kazası ol
muştur . 

Belediye Bllyilk Çamlıcada tepe 
üzerinde modem bir otelle bir de 
gazinonun yapılmasına karar ver
mi§ ve bu hususta icap eden ara.
zinin alınması için ala.kadarlar nez
dinde teşebbüslere girişmlştir. O· 
tel yapılacak olan yel", maliyPye 
aJ.ttir. Otel ve gazinonun yapılma
sı için 16 bin metre murabbalık 
bir sabaya ihtiyaç görUlmeJrtediı-. 
Vekaletle yapılan temaslar netice
sinde yer verilmesi için muvafakat 
almmıştır, 

Bir kaç güne kadar belediye em
!Ak işleri mfidürlilğü, dairnf encü
men ve emlaki mllliyeden teşek· 
kül edecek bir heyet mahJllinde 
tetkikler yapacaklardır. Şimdilik 
arazi alınacak, inşaat bilAhrre ya.. 
pılaca.ktrr. 

Muharrem kaptanm idaresinde- 1 
ki 5 tonluk rilzgir motörU, Şel kum 

panyasma ait 15 adet boş variU 
hamilen !stanbula doğru gelirken 

Ballrttvlertade 1 
Mahmut Esat Bozkurd'. 

un konferansı 
Beşiktaş önlerinde, Şirketi Hayri· 
yenin 73 numaralı vapurunun sa. 
demesine uğramış, parçalanarak 
batmıştır. Hamule ile beraber üç 
ki.<illilt mürettebat da denize dökill
mUştllr. Kaza yerine yetişen liman 
imdat kuvvetleri Muharrem kap. 
tanla bir tayfayı kurtarabilmi.'.:}ler
dir. Diğer tayfanın boğulduğu an· 
!aşılmaktadır. 

~yoğlu halke\inden: 
31. 1. 941 cuma günü saat 17,30 

da evimizin Tepeb31Jmdaki merkez 
binasında lzmi:r mebusu Mahmut 
Esat Bozkurt tarafından ''Atatürk 
ihtilalinin anlamı,. mevzulu mühim 
bir konferans verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

HAYKIRAN KURUKAFA 
Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romana 

ingiliz.ceder. Çeviren : H. MUNlfi. -
çuk trenill(': yetişemediği için, 
küçük Klivli istasyonuna var
dığı zaman ortalık kararmıştı. 

Uzun boylu, bir adam kendi 
sini selamladı. 

- Mister Blek siz misinız? 
Diye soruyordu. (Çünkü Lorn, 
bu hadise dolayısiyle Sir Har _ 
kerin talimatı üzerine kendisine 
Blek ismini vermişti.) 

- Evet, dedi. Siz de "San 
çiftlik,, sahibi Mr Varingcrsi -
niz sanırım! 

Uzun boylu çiftlik sahibi, 
Lornun elini samimiyetlf> sıka · 
rak: 

- Evet, dedi. Benim.. Lut. 
fen bir dakika bekleyiniz Mis -
ter Blek? Karıma bir gazete r 
tayım. 

Lorn muvafakat ettikten son 
ra, cebinden tabakasını çıkar. 
dı. Bir sigara yaktı. 

Bu esnada bir kadının kon.uı,; 
ması kulağına çalındı. Bu ka 
dm st'Sİ: 

- Yalnız bir bavulum var. 
Maks, diyordu. O kadar. 

Kürk manto ve zarif bir şap· 
ha giymiş bir kız, yanından 
geçti. Beraberinde soför kıya. 
fetli bir adam gidiyordu. Elinde 
bir bavul vardı. 

Az sonra Varinger göründü: 
- Affedersiniz, sizi beklet

tim. diyordu. 
Elinde bir guete vardı. Bir -

likte istasyonun merdivenlerini 

indiler. Varinger gevezelikt<' 
devam ediyordu: ''Buraları da 
öyle karanlık ki... Günün bi. 
rinde birisinin düşmesinden kor 
kuy~rwn. Şuradan geçeceğiz e -
fendım. Tamam ... Şimdi girebi · 
liriz. Çiftliğimizde rahat edece _ 
ğinizi ümit ederim. Mr. Blck ! .. 
Biz, çok munis insanlarız. A
man kenara çekilin!.. Otomobil 
geliyor ... 

Lom. derhal kenara sıçradı. 
Az sonra bliYlik bir lüks oto· 
mobil y1ldın~ gibi yanlarmdaıı 
geçti. Otomobilin içerisi aydın_ 
lıktı. Lorn, otomobilin içersine 
bakınca, ha~Tet içinde kaldı. 
Çünkü, bu otomobilde bir kız 
oturuyordu ve bu kız Lornun 
f.A>tus bannda gördüğü siyah 
elbiseli güzel kızdı. 

Lornu yeniden düşünce aldı. 
Bu kız. acaba Eksınora niçin 

gelmişti? Ne gibi bir tesadüf. 
onu, kendi peşinden getiriyor
du? Sir Harker, bu hususta 
kendisine bir şey söylememiş ol 
masma rağmen, mühim bir ha· 
disenin cereyan etmekte oldu. 
ğu muhakkaktı. 

Altıncı bir his, kendisine bu 
kızın bir gizli işle alakadar ol
duğunu sezdiriyordu. 
öğrenmek istedi. Varingere 

hita.bP..ıı : 
- Galiba bu otomobil, sızın 

köyün eşrafından birinin ola· 
ca.k. dedi. 

Milli San'atkanmız ünvamnı 
almağa hak kazanmış olan Ce. 
mal .Nadir Giller'in "Bay Amca,. 
sım tanımıyan yoktur. Fakat 
ben, bu sevimli, şişman zatın 
iikibetinden endişe ediyorum 
doğrusu ... 

Her günkü hadiseler hakkında 
sarfettiği nükteler ve zarif hare. 
ketleri pekfü~ gösteriyor ki, "Bay 

inhisarlar Vekilinin 
ziyaretleri 

Şehrimizde bulunan gümrük ve 
inhisarlal" vekili. Rnü Karadeniz, 
dün, İstanbul vali ve belediye re
isi doktor Lfllfi Kırdan, İstanbul 
parti idare heyeti r eisi Reşat Ml
maroğlunu ziyaret etmiş, inhisar· 
lar umum mUdUrlUğUnde mesgul 
olmuştur. Vekil, glimrlikler başmü· 
dilrU MeUıi'yi do burada kabul et. 
miştir. 

Maarif müfettişliği 
kadrosu 

İstanbul ilk tedrisat müfettiş 
lik kadrosunun takviye edil· 
mesine karar verilmiştir . 

25 ilk tedrisat milf ettişinin i
laveten 5 müfetfoıllk daha 
tayin edilerek kadro 30 müfet • 
tişe iblağ edilecektir. 

Varinger gülerek: 
- Ne münasebet efendim, de. 

di. Bizim eşrafımız kocaman 
bir Rols • Roys otomobili kul • 
!anacak kadar zengin değildir 
ki... Bu o tomobil, son zaman. 
larda. bizim köyümüzün olduk • 
ça ilerisinde, bir şatoda yaşı
yan birinindir. Bu adam hak. 
kında kimse bir şey bilmiyor. 
BUtUn bildiğimiz, sadece zen· 
gin olmasından ibarettir. Zen
ızin bir adammış ... Ve bir de 
esmer hizmetçisi var. 

- Ne demek? .. Bu adam ya . 
>ancı memleketlerden mi geli· 
vor? 
· Lorn. bir gece ev,·cl, Lotus 
barında kızla beraber gördüğü 
esmer erkeği hatırlamıştı. 

\"aringer. elindeki pip<>yu, bir 
duvara şiddetle vurarak içindc
ld tütün küllerini döktü. 

- Vallahi pek bilmiyorum, 
dedi. Fakat bu adam hakkında 
köyümüzde hayli dedikodu yapı 
lıyor. Ama aslı var ını yok mu 
hilemem. 

Varinger mevzuu daha fazla 
ilerletmek istemediği anlaşılı. 
vordu. 

Bir müddet sonra: 
- İşte, dedi. Çiftliğe geldik. 

A.kııamları saat yedide yemek 
yeriz. .. (Bir kadın karşılarına 
çıktı) sana karımı tanıştıra· 
vım Mister Blek ... 
Şişman, orta boylu ve orta 

yaşlı sevimli bir kadın olan 
Madam Varinger I...ornu güler 
yüzle karşıladı. 

Bir müddet sonra Lorn, oda
S\."'1!\ ".\hi<:ıf>l~ril\\ tleğiş.tic-it·lcen. ı 
kendi kendine düsünüyordu. Ni. 
hayet heyecanlı bir maceranın 
eşiğine gelmiş olduğunu hisset· 

mekteydi. (Devamı var> 

Amca., hayatın zaman zaman 
karşılaştırdığı türlü meşakkatle
re, tatsızlıklara karşı tam bir 
manevi mukavemet sahibidir. 

Onun için, her hangi bir müc:. 
k_ül hadise, Taliin garip bir cilve. 
sı onu müteessir etmez. Güler 
güldürür, geçer.. ' 
F~at dostum Cemal • 'adir. 

den rıca ederim: Bu H:\ imli za
tın sıhhatile niçin alfıkadar ol. 
mıyor? 

Mesela dünkü karikaturunde. 
mevsimin btitün oüu~mna ...,;.y ... h ,. ıc.;.0• 

~en, "Bay Amca, yı, hem bir de. 
nız kenarına, mahut Jar1anıuç 
kuyruklu yahnkat setre ile getir
diğini gördüm. 

~y Amca, hayatın türlü cil. 
..,·el erme karşı ncc:e · nı katin·en 
kaybetmemek gibi bir rnezfrctıe 
manen pek gi.ızel teciıiz edilmic: 
olmasına rağmen, havanın b~ 
şiddetli soğuklarına dayanamaz 
sanırım. Ona bır palto tedarik 
etmelidir. 

ll/K.WET MUVIR 

8.0S ,\jıuuı 
8.18 Hnflf 

program 
8.45 1':v ırodn!J 

12.85 Türklller 
12.50 Ajans 
J 8.05 Ttirktller 
18.20 Müzik 
18.05 Oda mo· 

slklsl 
18.SO Konu~nıa 
18.45 Çocuk KaatJ 

19.15 Çocuklar 
iı;ln nıuslkl 

ııı.so Ajans 
l!l.45 Fn ti ht>yetl 
20.JG Rad~o 

gazetesi 
2Ö.4ü Şnrlolar 
21.lö Konuşma 

, 21.!0 Saı. PSerlerl 
22.lö Bando 
22.80 Ajan11 

1 Yırmi yıl evvelkı~k;;'ı 
29.ı.nı 

Şehremaneti 
büdçe açığı 

ŞchrC'mancU bUt.çe e.çığmm kapan• 
ması !çln Maliye ııczaretinden matlQ· 
bu olan meballğin tesviyesi talep edil· 
diğlnl yazmıştık. Haber aldığmıızs 

göre ŞehrcmancU bugUnkU vaziyeti 
maliyesi dahiliye nezaretince ehcmm!· 
yctlo teıtıkld cdllcrck bir çarcı tcsvl· 
ye bulunması için makamı sadarete 
müracaat edilmiştir. 

--
--

Mubnrr('m ı/ l\luhnrrcm 2 
haı;ım: 88 Knsım: St 

\ akltlrr \ .:satf J;:uuıi 

GUncşln 
8 I" 1 ,.,: 

doğuşu ' " ""v 
Öj!'le JS.27 7.06 
1klndl 16.0~ 9.44 

}l"ı,~ ... 
ı•atsı 

İmsak 

18.:?fl 12.00 
•..;..';'i l .. 'tl> 
6.82 12.12 

\'asat t~zanl 

8.14 ı.c;a 

ıs.2• Ulıt 
16.05 1).44 
18.28 12.e9 
19.5;; l.M 

6-31 12.10 
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Yunan Adliye nazırmın 
makalesi 

Şimali 
ita/yada 

Darne-etrafındaki 'Lord Halifaks Beyaz sarayda 
--~ 

s p o, 
~ 

Yunanistanın beli 
sapasağlamdır 

AUD•, J8 (A.A.) - MeBMger "\' ır\t 
henea gazetesinde uzun bir makıile 

1191redeu adliye nazın Tambakopuıoıı. 
Akden.ta aahlllerlndel:J memlekel•~rln 
aııcak 20 inci kısmını te§kll eJeıı ve 
bu de.nlzc htklm olmak tstıyen lb\ıya 
nm megalomanı emellerinden t>aluıet 

mP-ktedir. 
Muharrir diyor ki: 
ttaJya, hangi bakla diğer 10 Akde. 

ahı devıeUnlJı mukadderatmı tay-4.ıı et. 
mega kalkıyor? 

Tambakopuloa, Yuı:ıanlatanm U5 se 
zıedent-t-rt muslihane bir ç:ı l J!l!llli .ın•a. 

.eti takip ettiğini ve milli fazllt:Uerin• 
tılktpf etUrerek bu uğurda. ltnlyıı.tı'? 

herkeate:ı eV\ eı mU:ıtefld oldugıı t,t, 

Cok ft'dak&rlıltlara kaUaadığuıı l(<ty. 
dcttikten sonra 26 eylQI 10.Z3 te tı1r 
do.!tluk paktı aktedlld~lnl ve ..ıuç .. rtıı 
12 adadalrl YUnan balkmııı ırkl karuk 
tertnı hlC:blr zaman lblAle tcşeobUs et 
miye:eglne dalı' rcamen vn1dlerde bu. 
Jundugunu hatırlatmaktadır. Ruw 
mekteplerınlıı ortadıın ke.ldırılnıa•ı 

Yunaıı e'11!1klne vazıyet edilme~ v~ 

12 acıa balkuun koleJqtlrilmeııl Ue 
ltalya.n \"&tdlert yeruıe geUrüuıem-ge 
bqlanmı11tır. Buııtarı. datıa a111aı oı. 
aukları ıc:ın daha vahim olan diıtPı 

barı&kım tecavUzler takip etml~:.tr 

i'tlvaki ~vuUukt.a Uu.lbaU tanıır 
içm a.ııkerı kıtalar tah§Jt etmek b!llıa 

ae:ı.lle lt.:llyao Yuııanlııt&!lı tauıa •ci::ı 

tahşida\ yapınakta ldl. 
latllA, l~W Yll<1bnllmllııde itaı. 

yan mWel.i.ıııı kolay aanııed.ueıı tı ı 

muva.if&kıyet bıcilye etmek u.zıı,.. vıı 

,alacakta. Bu ıaaUyeti 28 ılkte,şPto 

1940 d& verUea Ultımatom takip tıtl 
SU verllıw, eöze lııyanet veaı.ıcaıı ı tt. 
ya taıllılllııı en karanlık aaytuını l•~ 
kll etınektedlr. Bu veaika aynı umarı 
da ltalya tarat.ından verlleıı t0zUn 
ıuvcut olmıyıı.n kıyı etlnJ ıxıeycı.ı..ııa 

lrl))'m&ktad.ır, UIUmatom Yun.niııta 

am t.ı.mamiyeu hakkında hiçbir k .. Jl. 
me lhUva et.mıyordu. Bu darbtdt>-ı 

aoru-a ıtaıya Yunaıılataııda ya~ıyan 

13.000 Arc.avudu kurtarmak lıt d ftr ! 
ıdcıJ& ııtm!11, takat en eski zama.:ııar 
ıanbcrl .ı~ adaya. yerlC!illUf bulw:ırn 

JO 0 110 rumun ttatyan bAktmlyetı aı. 
taıda bulunduğunu unutrnuotur-

.ı.ıu.• \JJ '"'woa, oöYle devam etmekte. 
ır: 

Yanan bJtara!lığuı'!ZI İtalyan lıUna 

yeatııe C:ıUyacı yoktu. ÇUııkU Yunıı. 

ılı.tan l& aenedeııber1 ıuurlu bir dulh 
sSyueU. ltal)'&l)ın tabakkümQ aJtıııa 

sokmak latedlll Balkan devletlertıılD 

arbutçe lnkl§afuu latlbdat eden t:ılr 

dyuet t.aklp ediyordu. Muaollnl. lf< 

aontqı ln llHO da bir nutuk soyllyer@k 
t .. • • "' •n harp gayesinin •'Yunaııı.suı. 

zım bellnt kırmak,, olduğutıu turtb 

o:-··~··'· ~ ııon~rlıı Arnavutlukta 
ki İtalyan generali. duçen.ıı eöyled!ğı 
eözlerl tekrar etmiı ve ayı:ıeıı ıu ~ 

'bfrl kullanmı~tır. 
.. Rompera le Renl al Greoi,. 

Kargaşahklar 
sona erdi 

muharebeler 
Kah.irı, 28 ( A.A.) - lngilizle. 

rin Demeye kar~ı yaptıkları hare. 
k~t ltaiyanlar tarafından ya· 
pılmış oıan asfalt yol üzerinde ce
re)·an ediyor. Bu yol ilzerinde in. 
giliz kamyon kollarının harekatı 

Bazı şüpheli zabitler görülecel< bir manzaradır. Tobru. 
ve siyah gömlekliler kun 60 kilometre garbinde Gan. 

tevkif ediliyor dala tayyare meydanı tayyare ıs-
keletle:iyle doludur. Kamyon, top 

Nevyork, 28 (A.A.) - R.öyter : ve tayyareler oteds beride dur. 
Co!umbla Broadcastlng Jyatem'in maktauır. 

Be.rn muhabiri bildirlyor: Diğer taraftan Trablus Garpte 
Resmi Balkan mahfillerinde be· Bomba tayyare üssünün lta!van· 

yan ed:ıdlğlne göre İtalyanın il· lar taralmdan terkedıldi~ öğ;enil. 
malindokJ kargaşalıklar sona ermiş mi;tir lngiliı kuvvetlen bu ~sse 
ise de bu mmtakada bh' çok girmişlerdir. Burası da tahrip edil. 
tevkifat yapılmıştır, En aşağı bir mi~. tay\·are iskeletleriyle dolu. 
hafta sürmüş olan bu tevkifat 1- dur. Bunlardan dördü deniz ta~. 
tı:lynn pol's. 1talyan emniyet me- yares:dir . 
murları ve Alman gestapo teıkila- Derneyı bombalayan lngfüz to!) 
tJ tarafmdan yapılm·şt.ır. tarının sesi buradan mllkemmelen 

Tevki/atın bUyUk bir kısmı, söy· işitilmektedir. 
lendlğine göre, Mr sabah Musso. Bomba mevkii bugün bir hara. 
l'nl aleyhinde tahrlkt\miz "3ılert beden ba~ka bir şey değildir . Hu 
l?ıtiva eden bir takım afişler ya- mevkiin bundan sonra lngillz sey. 
pıştrran bazı şahıala.nn zuhuru U- risefainine zarar verebilme..~ mi.un 
zerine geçen haft salı ne çarşam- kün değıldır. 
ba günleri araSTnda yal)JJmıetır. Koımr, 28 ( A.A.) _ Jngiliz ıra. 

Muz·r risaleler dağıtılmuı ve 
bazı hntlplerin fe.alivetl, polial.n na· rarg!hının tebli~i: 
ıarı dikkatını celbetmlştlr. Kıtahmmızın Deme mıntaka· 

Geçenlerde Mil~ııodıı \'Uku'l ge. sındaki toplanmalarJ devam erli. 
len karışıklıklar üzerine bu ıchlr- yor· 
de tal:rlben yUz ki~lnin tevkif edil- Eritre<leki harekatımız memnu. 
diiif söylenmektedir. niyetbahis bir suretle terakki et-

B .. lg~t'tan Nevyork Time. ga· me.~tedir. Ricat eden ltalyan kuv· 
zeteetne gönderilen bir habere gö· veleri üzerindeki tazyikimiz de 
re şlinhcli zabitlerin ve siyah göm- vam ~iyor. Yeniden 100 esir al. 
leltIUerln tevldfine devam edil- dık. Esiı lenn ayısı ~imdiye kadar 
mcl:t" ' lr. 1400 Ü ıeçti. 

S "-';"' ajamııntn t.rk~lbl Kahire, 28 ( A.A.) - F.ritrerle 
~ma, ..,8 <~;t\.) - Ste!anl: İngilizler Fa'!aladan 100 mil :ne. 

A. R. O. 1. ıu habert verly0r: 1 safede bulunan Agurdanın ka"ıln 
Nevyork Tayms gazetesi Y~· ..ı d ı ı ı ı H be "or· ''Ba •tal 11 rl nn,ıa ır ta }'Bn ar R a ş va ... • zı ı \:an genera ~ na· ı · d u 

ziler tarafı d · Hlcll\ uı u tU Al· ıanpeıVPJ en arasın a son q n.er. 
mantar Ml~n~a çı:anmbl~ ~~ı d~ Habes toprakar~nda yapı::ın 
bastırmaya çalJ~makt•dırlar.,, l>ır mOsaclemede ltah anlat Ti ôlU 

Sandey Star eliyor ki: 80 yaı~h vermlşlerdır. 
"ltalvada çıkan knrgqalıklar Kaime, 28 ( A.A.) - Um•ı'l\t 

esnııs nda Uç general öldllrlllmUo- k~rargAh taratı~dan bugQn u~ıe. 
tU'". MHannda Uıyan çıktıı!ı 8 l&-rat- dıle~ resmi teblıf: 
dan haber veriliyor. AlnHlnlar sev- Lıbya - Derne mıntak,smda l~ı . 
külceyo noktalarını ~&al etmJoier- tal~rıın!zın tahşidme devam edil. 
dir.,, mext~1r. 

Dij!er cihetten BatUmore Sun'da Entre. Agordat • Barentu n-nı-
şu haberler okunu;.·or: t~ka~nrla ~ar~At m~munl~cıı .mu 

"ltnlya'dn eokaklarda kargaşa . cıp bir şckılde ılerlemektcdır. ey. 
lık ç?kmtt. 3 İtalyan generaU Al- yer müfrezelerimiz l lmm .Hager'dc 
ınanlar tarafından katledllmifll'r. çekllen Jtalyan kuv\etlcnnl l~W~-

Alman kıtı.ılan Mllı1no'da çıkan ka devam etmektedirler. l~ f'Sır 
fsyanı bastırmaya çalmıyorlar. Al- daha alınını~. b.u s~retle şı:n:iive 
man kıtalan MllAnoc1a ve ,ımalf t- kadar alınan esır mıktan 1200 O 
talyanın dlfer t!'•hlrlerlnde telgraf bulmu~tur. 
ve telefon merker.lırlnl işgal et- Habeşıstan • Metemma'nın şar 
m1şlerd!.r. Alman ukert makamlan kında vaııyette biı deği§İklik ol. 
cenubf İblva ile Slcllyavı tAmaml· mamı,tır. 
le kon'roll ıi altmıı almı~l::ı.rdır. İtalyan somalisinde k~if k'llla 

A. R. o. t. diyor kJ: " nnııı yeniden faaliyet gö:.termlş. 
"Anglosek30nlnrm bakik'ltle boş terdir. 

ümitlerini h'r'blrinl' kar?!>ttrihklRrı lTALYAN TEBı.101 
~tkardrr. Bu ~e~rivat blh1lk de. 
mokrM llerde ş'mdl nhlA.kın mU
mP\•yiz va!!fı olan mllteınadi ve 
ö1ı;U•Uz yP.l1ln u"ulUnlln 'Jaııka bir 
fa'llmr t~"!ril f>tml" 1•tedlr. 

Yunan harbi 

ttalyad8 bir mabal, 18 (A.A.) -
1taıyan ordulan umumi karargllJıınıı. 
23!1 numaralı tebltfl: 

Va Yunanlıların bellnl Avrupa mtı. 
leUeri lç!.n hak ve adalete mllsteıııt 

yeni bir hayat kurmak maı<sadlle 

kıracaamı UAve etml§tlr. Çok VUkllr 
Yuna.nlılaruı beli Aağlamdır. (Baş tarafı l incid8) 

Yunan ce;phellinde mevzii mahiyette 
hareklt unaamda dUımana ağır za, 
y!at verdlrilml§, eairler ve otomallk 
atllblar almmIJtır. Hava mUtruelerl· 
tnla motörJU vea!t kollan, ukerl talı 
§ldat ve dU~man hazırlık.lan Uzerlııde 
mt!ess'.r f!l.lll!yeUerdt bulunınu~lardır. Muhar:r'.r netice olarak §Öyle demek dOJmanm tanklarla yaptığı bir ta.ar 

tedlr: ruzu pUakUrtmU:ı. • tankını tahrip 
Bundan 10Dra [taıyan valdlerfne l· e~Ur. Diğer tara.ta memleket da,. 

zıanmak ııuıl k!ıbU olur? Avrupada hllinde 'JUkQn11Ue geçml§Ur • 
yeni bir tıayat, t>ellert kırık kilı.-Uk Manutır, 18 (A.A.) - Röyterlıı 
milloUere ınl kurulacaktır? Bcynelınl Arnavuliuk hududundald muhabiri 
Jel camla ve medeni lıısaıılık kaf'lı.am. I blldlrlyor: 
da bu wallere cevap vermek için Ro. Şlruıu cephcatnde muharebeler oı. 
ma nuarl~atçılannın Duceden v~ maktadır. Yunanlılar, taıırruz yapa 
AnıavuUaktak1 Italyan genera'lnrlerı rak mUhlm tepeleri ele geçlrmiflerd\r. 
bu husus:& malOmat almaları tayda· Şkumbl vt.dlılrıde Yunanlılar tuyikle. 
h olunr... rlnJ ldame ettiriyorlar. Fakat Italyan. 

Roman yada 
Bökrtıt;. 28 (A.A.) - IW)'tt>r: 
Yenl kablııede bugün beyanatta bu. 

Jwwı Antonuko, bllhaasa demı,ur 

kl: 
- Tqkll ett.!llm hUkQmeUn ye~· 

ne pyut inzıbatı temlıı ve normal 
fdareyl yeniden teala etmekUr. ııem 
lekıtin •ulha ve caııımap lhUyacı 

ftrdır. Bırllğt.a ve d!ılpllnln l!ad4-ı ! 

o1&D ukort e&aa mUstenlt bUktımet 

•arın §lddeUl topçu ate§ln• maruz uu· 
Junuyorl&r. Devtll rnmtakaaındıı. ıtd. 

detll aUngtl muharebeler! olduğu btı. 

dlrllmektedtr. tatruvlça, Bordly• dağ 
lan vuuıda 1talyanla.r fcvkallde gay 
ret g6stermıoıer.ae de tılçb1r muvatfa. 
klyet elde edememl§lerdir. Her lltl te. 
ratm hava kuvvetleri taaUyetu t:uıu 

narak cephedeki mevzileri ve ateo hat 
tındaki lutalara bUcum!ar yapml§lllr· 
dır. 

Atlna, 98 (A.A.) - Dlln uat ıı fO 
da AUnada bava tel!llkesl tprett ,..,. 
rilml§ ve sa.at U,O• te tehllkenJn ::ıı.n 

memleket dahlllndellJ ahval ve terııı. oldu~ UAn olunmuştur. 
UD dot\lrdugu zaruretlerlıı netleeaı· Atına, Z8 (A.A.) - Umumi el'!lnl· 
ııUr... yet nezareti tarafından 27 lklııcikA.· 

MihY:ın sadakat hakkmda general nun al{şamı n~~dılen re!lmt tebl!gd' 
.Aııtone.ko, ıuııları sö~lemtıUr: memleket dahilinde eQkOnet blll:tırn 

- Bu sadakat, aıyasi blr tarzı hare aürdUğU kayded.llmektedlr. 
Jıet değtl, vicdanımızın emrettiği bir 
aaruutUr. Bu yoldan bltblr zaman 
9,7nlmıyacağız. Rumanya ile mlhv•r 
dlvleUert arumda mUmkUn oldutıJ 

bdar ıeuif bir me!lfaat b1rl1gt vtlC'.ı 
dl ıctırtıec.ekUr. Bunun tahakkuku 
lllflJca vnzif~lerlmden birini te,k.ll 
etmektedir. 

Btllcre,, 18 <A.A.) - Ste!anl: 
Bir ecnebi rad}·oıunun iddialan 

ldllt:na olarak .Alman blnbq1111 
08erlng'ln katili Yunanlı Sarando11 
Almanlar tara!ından kurfUna di
sllmemlftlr. Tatil hakkmda verlle
eü kaıv fç1n t.ahk!tatm netlceet 

be-klcnmekledlr. 
BJ!trcş, 28 (A.A.) - Stefant: 
General Radu dün ak~am Bilk· 

reş ııolia mlldilrlilğllne tayin edll
'll'§tlr. 

BUkret. !8 (A.A.) - Stefant: 
Hava nezaretinin bir karan mu

cibince dQndP.n !tfbarf'.n BUkreoln 
biltlln blnalarmda muhtemel hava 
taarn1zlıınna kar~ı ınğmaklar lnf• 
edUr.ıeıle ba~lanmıııttr. 

J,ondra. !8 (A.A.) - Roman
yadan beı aaat aUten b'r Cart>ıt
madan sonra .Antoneıııkn taraftar-

BJngut mmtakaamda Demenin rar. 
kmda muharebeler devam etı:ııekt.edlr. 
Kltatarınııı; blr düşman kolunu zayl. 
aUa geri pUskUrt.mU,ler ve esirler al 
l.Qlşlardır. Tayyarelerimiz dOşmanın 

zırhlı vesaitin! ve piyade kuvveUerlnl 
bombardıman etrnl§ler ve mllrııJyöı. a. 
teşl altına almIJlardır. Bir muharebe 
esnasında CLVCJ tayyarelorlmlJ: "Hurrl 
cane., t1p1ııde 1k1 t~ <SUJUrm~ · 

!erdir. 
Şarki Atrfüada Kenya cephestnde 

duba aıUtrezelerlm!z blr karakola 
ba.•kın yaparak, dU§manı truıan v.e 
malzemece mahııua zayiata uğt'atmış 

!ardır. Hava te§eld<Ollerlmlz ~mım 
kaınyonlıırmı ve ıırhlı otomobtllerl11l 
mUeşslr surette bombardıman etmiş. 
lerdlr. Av tayyarelerlmlı Gloster ti. 
plnı59 bir tayyare dU§UrUlmU~tUr. 

Diğer bir tayyare de ke§lt tayyare 
lerimlz tamından dt!IUMllmO~tUr 

27128 lklnctkAnun gecesi dll§marı 

tayyareleri Katanya Uzerlııe blr ıı.km 
yaparak birkaç bomba l!tmıoıarn da 
hasar ve nlltwıça zayiat yoktur. 

Napol! ve elvan üzerine yapılan 

diğer bir o.km pek be.flf huaratı mu 
cip olmu:aa da nUtuıça saytat yok· 
tur. 

lan Bnu!ovda. eUkütu temine mu
vaffak olmuşlardır. Maamaflh Kra 
~·ova, Turnee,·erln, Tumu§varda 
klll'ga,,alıklar devam etmPkledlr 
l'umuşvardald vaziyet hakkında 

Macaristan endl§eler izhar etmek
tedir. 

Londra, ıs (A.A.) - BUkreşte 
ıukeıi müfrezeler yollarda bUtQn 
otomobilleri durdurmakta, tc;lerln
de araştmnalu yapmaktadırlar. 
Bir C}Ok evler aranmııtJT. HRlk aa. 
klnd'r. Horya Simayı bulmak lc;ln 
yapılan arftştırmalar ıhndlye ka· 
:far netle~lz ka~tr. 

Amerikalı gazetecilere 
beyanatta bulundu 

V&§lngton 28 (A.A.) - GuetecUer 
toplantısında İngiliz b11yUk elçisi 
Lor Halitaks İngll~renlıı harpten son 
ra toprakların taksimin! lltlhdat e 
den hlı;bir muabede akdetmemt, oldu 
C-Unu söylemiştir. lngllterenln tıı..rp 
lıedefierl bnl~kmdakl bir suale HJLll. 
tak ııu cevabı verml§Ur: 

- lfü harp hedt:fimlz harbJ kıızarı 
maktır. Ve ~Jıca sulh hedefimiz. .-ıun 

yayı diğer milletlerle birlikte yenJ bir 
harbin ı;ıkmaaına manJ olacak hlr 
tarzda tekrar kurmaktır. lngtllzleı 

bu derece lyt harp ediyorlarM detnok. 
raafnlıı mukadderatı mevzuubahs ot. 
dUğuDU b!ldlklerl lClndlr, 

lngUtettye yardtm me:ıelcm hakkın 
da Lord Hallt'aks gazetecilere şunlan 
&ôylemtşt!r: 

- Na!lll tıarbetUğlmlzt aıılam&lı ve 
bize nasıJ yardım edeblleceklf'rin• 
kararlaştırmak Amerlkalıtara a!ttlr 
[oglllfrenln bllhaesa tayyare. harı 

malzemesı ve ticaret vapurlarına ı.ht! 

)'t1Cı vardır. 

Mihverciler:n 
Akdeniz planı 

(Baş laro/ı l inek! , 

mlltarrlre ahkMıı hllnfma Tunas
takl Fran!ll"Z L'ili~rl•rfntn tcrhb1nl 
lsteınrl"rf bu enı;:eUcrl ortaı'lını kat. 
d'mlali itlndlr. Demflk kJ maree11 
Peten A1m:ın'ıırm taleb1nt reddet. 
mekle hiç de hoıo:larma ;:ftml .-~k 
bir harekette halrnt:ıı" otuvor. tb 
tlntAI kt marOŞal Peten b~ hın& 
ketin BorHnde btr bkun Rk!llU'l· 
meller V&JlMla'tmr rt~rttruUll:or\i k1n· 
dlr k• Fı-an"n: mlllf.'~hl.,"n ku\"\''t 
atma!< Uıerf' IJd ytb: 1 lfl(Jllk bir mll
l"t rneolbJ t.oplanıap lüzum görU· 
yor. 

ASIM US 

Alarm tecrübesi 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

oğlu kaıasında vazife alan eld'">~eı 
Beşikta~ stadında Be§iktaş kaıa 
smda vazıfe alan ekipler, öğleden 
sonra da yine b\l stad yerinde di
~er kaza ekipleri toplantı yaparak 
\ azif e!erl kendilerine izah edilmiı;: 
\'e tecrübeler yapmı§lardır. :ıı 

llcrde bu ekir ·ere yerli malın. 
dan tulum ~linde elbiseler yapı. 
iacaktır. 

SU DEPOLARI YAPILIYOR 

Hava tehlikesine kar§! korun 
mak ve vukı.ıa gelecek yangınları 
söndürmek uıett şehrin muhtelif 
semtlerine 30 kadar su deposu ın · 
şa~ına karar verilmi~tir. 

Bunların yirmisinin inEaatı bit. 
miştir. Diğerlerinin de haınhkl~rı 
ikmal edilmektedir. 

Graziyani neden 
gözden duşmuş? 

(Bas tarafı ı i>ıcid.e) 
mamakla beraber, mareşal Ba -
doglio ile iki gen-2ral, bir amiral 
\'e bir visamiral da dahil olmak 
üzere son zamanlarda ltalvan 
ordusu erkanı arasında bazı ~de. 
ğışiklikler yapılması, bu ha be· 
r.n doğru olması ihtimalini art 
t.'l'maktadır. 

Graziani ordusunun 
A.frikada uğradığı ağır 
Romada derin bir tesir 
mıştır, 

ılmalf 
zayiat, 
bırak-

Zannedildiğine göre, Sidi • 
Barrani hezimetinden sonra bu 
hezimeti Italyadan gönderilen 
malzemenin kifay~tslzlfğine at· 
iE:den bir telgraf göndermesi 
mareşalın bUsbUtün gözden dUu 
meslne sebep olmuştur. 
Alınan haberlere göre, Gra

zianlnin yl'rine general Bardi 
getirilecektir. Bu isim, Londra 
aa meçhuldUr. 

Londrada daha ziyade lapan. 
ya harbine i~tlrak eden gene· 
ral Beninin Libya ordueu ku
mandanlığına getirileooği zan. 
nedilmektedir. 

Ruzveltin başkanlığında 
bir toplanb yapıldı 

Vqlnpa, 28 (A.A.) - Mtıb'JA!I 
mecllslnce tetkik olunan lngtıtereye 

yardım L8ythaauım tadili bakkmdhl'.l 
tekllf!er1 müzakere etmek Uzenı dUc. 
ak,,an. rlyaaeU cumhur sarayın-ıa fev. 
kalAde bir toplıuıtı yapılmıotır K"'al. 
.:umhur toplantıya, bariclye. ma~lyP. 

rıazırlarlle mebuaaıı meellalııln demoh 
rat ve cumhuriyetçi erka.nmı davet et 
mlfUr. 

\'aşln~. 28 (A.A.) - Ayan 
mecUslnJn h:ırlciye encUmenl. bu -
giln hafi bir toplantı yaparak de· 
mokraaUere yardım kanunu proje
alnJ tetkik etmiştir. 

Sl5ylendi~ne göre, bu tonlanhdR 
izahat veren harklve nazın Hul 
Amerika Birle~k devlPtlerfle Jn~ 
nonya arasında karşılıklı bir an
laşnıııva ve tşblrli/Pne varmal': tı:in 
vaorlan uzun ~ayrPtler'n f!Ilerı rıe

Ucetılz kaldrğmT bflrllrmlş ve tn
~ltereve fnzhlMhTThrak vnyıılan 
varı:l"'"'m A me~fka Bir!Pşlk ıiP.vlPt· 
lerlnf Avruna harbine kamıtrrmt
vacı:ıı'h hakkında encümene teminat 
verml§tlr. 

---<>-~-

.Jaııonya 
HoHAnda Hindistanın
dan mühim isteklerde 

bulundu 
LoncJra, 28 (A.A.) - Verl en 

haberler<.' göre Japonya Holanda 
Hindiııtamndan mUblm fedak4rlı.k· 
lar talebinde bulunmuştur, Bunlar 
ezcUmle madenlerin ve dalyanların 
Japon ameleııil1t l~letıımesidfr. Bu 
taleplerin ka.bul ed.ilecoği 1Upbeli
dlr. 

Belçikalılar 

BugUnkU mekt 
ınaçları 

Bu~rtın Şeref stadında fS 
maclnr: 

Saba komiseri. S. Karo-eL 
Taksim L. - Ticaret L ,11 

14, hakem Ş. Tezcan. lstilflP 
Işık lisesi, saat 15,15. ha)e' 
Tezcan. 

Bu;iin Eminönü halke\i 
da yapılaeal• maçlar: 

Saha komiseri: S. Koru~'....t 
Çamlıca L . - Cumhum~· 

saat 14. hakem S. Ac;ıklintY· 
5ğ:-etmen - tst. kız ıiaetl 
t4,30 hakem S. Ac:ıköntY• 

• 
Beyoğlu halkefl 

sokak koşus\I 
Her sene yapılmakta o!tıll 

yo~lu halkevi .ktr koşusu, li11 

deki pazl\r gUnU de Şişli t1' 
deposundan bn.şlTyarak soOO 
re üzerinden yamlaeaktrr. IC -
it!tlrnk edecek olan atletıerl11, 
dolmAk lefn H"YO~IU hafkf'\11!1 
racaat ctmeıJ lAzımdır. J( 
herkn ~irebllir. 

Palto hırsızı 
mahkOm oldd 

B&rlmlı lsmall Kubi!AY 
bir sabıkalı, Sirkecide ilci 
taya mllııterl s ·faUle gıt~!ı 

1 ken birer nalto çalmıştır. 

dUn bu paltoları eatarkerı tıf 
tarafından yakalanmış ve f 
sulh cezıı mahkemrıı!nce d•oıı 
10 gfüı hapis cezusma ınalı• 

• dJlml"tfr, 
Bır ay ıonra aç kalac.!.k Aynca. Mohmet Dar<'• • 

Nevyork, 11 (A.A.) _ ~f ktlt{lk 19 yamnda olmasma l'nğ~:: 
dem?kraal Jçin yiyecek tedariki ile t~ddlt sabıkalı birisi df', '<JI 
m~gul ola.n mllll komltenln bUrosundP 1 ~: evden çsmasır ç1lmııı.\'f 
beyanatt. bulllll&Il Huvcr de ı-ur kl: rak avın mflhkeme)'P. 

lıl'lt Ur. Hmuz çocuk mahkemecl• 
Ne.zarı olarak Belçlbda bir günde dlğl ltadeşlııdo demiştir ld: 

adam balına d~ ytyecek miktarı 

pek azdır. liJçblr millet JU kadar az 
ıuia ııe y~ıyamaz. Beyanatım Setçi. 
kada tıu hueuata tahk!kat. 'memur .. 
dilen eluıperlerden gelen raporlara 
!::.Unat etmclfodlr. 13elçlka m!lletlııe 
llzım olaıı esaslı ııda maddeleri bir 
aya kadar tükenecektir. Belçlkadll a· 
dam bq.na düıeı:ı yiyecek miktarı hı. 
rııten ve AJınıu:ı~ berkeae lııabet 

eden mlktarm üçte blr1 nlabet1ıı1cdlr 
ö.ııUmlladckt ıubatın 115 ln• kadar 
8olçlkalılann ekmekten veııalr baya. 
U aıda maddelerfndu malınım kal· 
malan mUmkUndUr. 

İngiliz kralının çocuk
ları tayyareye bindilf!r 

Londra, 28 ( A. A.) - PrPnses 
Ellzabet ve prenses Mıırga.ret, tn. 
gflhı h&va kuvvetlerinin "ahfl mu· 
bafııza servislerine alt bir bom • 
bardıman tayyare'line blnmi!jler ve 
harbin bidavctlndPnb!!rl ilk defa 
olnra.k İngillı bava kuvvP.tlerinin 
blr merkez'nl ıiyaret etml111PrdJr. 
14 vaşmrta olan prenses E11ı:abet. 
vn1ıına otunıını:ı. on vaetndakl kfi
ı;Uk kıtrde:sl tse yUzUkoyun yatarak 
\'iz6rU muhavvel Nr dtışmana kar. 
'!ı hareket ettirmiştir. 

Prenseslerin tavva.reve binişle -
rlnde kral Vf" Jtrfll1re d~ lUU!TT btt. 
!unmuş ve Yeni ZelandRlı pllotlnr· 
ılan. Amerika Bil'le11ik ıif'Vhltl!!rln. 
de ln~a edilnıie olan bu tavyıre
nln Atlantjği ge~işl h::ıkkmda bU. 
vUk alü.a ile iZRhnt almıalardır, 

Vilki bankaya Şt"İderken 
Alarm veriJdi 

Londra. 28 ( A.A.) - Vilkl bu· 
@n İngiltere bankamna giderken 
nldrm verilmlııtir. Vi!::Ciye lşar tin 
bir hat""l'aıu oiarak bir lJomba pnr 
~ası verilmlotir. Vilki b l . Tre Si.
tiye giderek Alman bombıdarmm 
Jıu tarlht k15geye yaptıtı tahribi 
r,örmtııtnr. 

•• - Hapls~neden Uc: gtııı 
c:ıktım. Nereye ba1vurdı1111slt 
bıkah olduınım için iş bu !tı" r 
Mevalm kış ve UatUmde lılc; ~ıJ 
yoktu. Bıı ne ise ama asıl s 
nnna tak, dedi. Nihayet 1' 
dovurmak llzı>re bir kaç tsJI 
mintan çaldım.,. 

MP.hmet Darca tevki! ol 
tur. 

lzmf r lteledl1' 
reisinin 

Türk - Yunan dost11 hakkında bir mak• 
İzmir, 28 <A.A,) - Ti}r• 

tJcaret ofisinin fikirlerini 
Türk Elen mecmuası son ıa 
Jzmir belediye reis'nln iki ırı 
ket araıımdaki dostiuk ve ! 
mUnasebtlere ait bir yaııs1111 
retmektedlr, tı:mir belediye 
bu yaz1smda iki memleket • 
dakl mln dostluğun bir tar!lı 
yapmakUı, Ud memleket telfl 
ve klltle halinde ihtllatla1' ~~ •• 
olarak lı;tlmat ld"'tlerl, J~. 
musikıterlle blribirlne kıl)~ 
bulunduklarmı ve ararlald 4' 
iun her şevin fevkinde dst 
kuvvetli kalmış olduğunu k• 
mektl'dlr. 

irtihal 
Şehrimiz tUccarlanndafl .;!

gllzetec!lerden Mehmet 
tulmu!J olduğu hastalıkta" 
lamıynrak gene: ya"mda cıuıı 
ta g!Szlertnl yummuştur. 

1 
bugUn ıaat 2 de Harbfye 

11 konıı~ cadeslndekl OlkU 
manmdan kaldınlarak :ı&J!ltl' 
vik•ve camfirıde kılındıkt•ı;,,, 
Uskllda"""kl alle makberef 
nedilecekttr. t~ 

Merhum halCık ve kn'file,rt 
g~nelmi%dJ. Uzun m!lddet ~ 
Giln" gazetesln'n idare nı11d 
~nU ifa etml~U. 

,., .. ~mm~nınmın-ıııı~Dıı1ıııınııım~~ııınııınıooıı11 

SARAY sineması Graz!aninln çekildiği resmen 
bildirilmemekle beraber, başka 
sahalarda vukubulan de~işiklilc Yamı aktamı taslltettde e •:rdanbert &lkı,ıaıtmakta olaD ,. 

!er resmen kabul edflmektedir. B O 8 1 B T D O 
Bu meyanda kont Ciano da N A T 

aahüdir. Mumaileyhin hareklt EMiL JANNINGS'in Deh& 
snhumdaki bombardıman filo- ve Yük.ekliğini Kazandıran 
!arından birinin kumandanlığı -

nı deruhte etmek Uu·re harici. El d G ı •k 
~eım°ıt~~inden çkildtğt bildi· ve a en ç l 

Mevzuubahis ba.reklt ıahuı- G lik c·· ı G" ı ı 1 ı:ım Yunan • Anavutlulc ctphe- enç ... uze un er ••. ve lk Ask er·• 
si olduğu söylenmektedir. - F1aam llldl ftlmbaJ takdim f'Jdeeektlr. 14 



r 1( o - -TIJJ u fj Bir Amerikan Avukatının Hôtıra De::erinden : l • • 

::=. A M ER i K A o A Hagdutlara mudaf aa ve~,ıll; 
Yazan: lskender F. Sertellı avukatın macerası: M esle/<. 

~ 59 - Kalabalık bir §clıirde avukat· 
diıu:: ga?.etedeld haberleri - II - Irkla iştigal ediyordum . . Meslek 
la Çektı~ ve bilhassa Nelson. ,. k'ayatımın en garıp ve heyeean-
tuni::'~l.Ş resmini gu.ete sil- Fotografçnnız otele lı vakalarından biri olan aşağı_ 
~~~ görünce şaşalamış- vardığı zaman Yusuf pehli. daki hadiseyi, bugün avukatlık 

b_ van, nişa.nlısiyle başbaşa ye· mesleğini terketm iş o!duğum i 
~~~n şu k · ki rd k mek yiyormuş. Otel direktö- · 1 t kta b" ..-~d· a.rasıne e en ço rii .. saad tmed·,.; . . f çın ana ma ır mahzur göı 
~ ko unk aına, onların bu de. mu . e. e. ıo' ıçın. o. müyorum : 
liudar t ~ç ve tehlikeli mah • t.o mub.abınm~ yemek sal~ Bir ikincikanun sabahı yaz.ı . 
\>allı k old~gun.u bilmezdim. Za nuna. gırememış. Fakat, ~ı- J haneme garip kıyafetli bir a. 
tur. Lo~n hiç bir suçu yok şaı;lılar otel kı1s~ıı:a g~tık. dam geldi. Kara kuru, henüz 
~Ya aıttada yemek yedi~... ıeı:ı zaman. peş erını takip et~ 1 otuzunu tamamlamamış, giyini 
keıı b' çıktık. Iskambil oynar. mış .• Ve nıhayet Yusufun o- şi ve kom·şuşu birnz eksantrik, 
denbir: fazete fotogra!çısı bir- daslnda ranyana ~otururlar_ 1 köyliı kıyafet:i bir ndam geldi. 
kıp lta"'--apıdan resmimizi çe kcn resmıni ~kmege mu::af- Muhtelif hapısanclerde dokuz _ N U\,)ldu. f~ olmuş. Bız, bu nokta uze- sene geçirmiş ve son olarak da 

_ p ed_en mani olmn.dmız? nnde durmuyoruz! bun8: hak. (bw·ada hapisan"ıun adını söy-
te....ekU:ınden koştum. Geber_ kımız ve salahıyetimız de, ledi, fakat oon if~n etmiyorum. 
ltl~dinı. keratayı .. Ele geçire- Y?ktur. . Ancak, bu . mesut ve kısaca Libervil diyorum) 

bır~eşrnenın neden glzh tutul- Libcrvil hapisanesinde bir kal' 
fi~ ~k· nız.. tütün gar.eteler dugw;u ve .ı::atbuattan. ~ak- sene kalmıştı. Stimson Fred 
hah "'a ında evl~ceğinizden landıgmı öğrenmek ıstıyo. adını verece0'im bu adam uzun 
tik ~1Yorlar. Ve Nelsonu teb ruz!., ı mahpus hay~tında 1\'lişel 'Pres. 

- garlar. Valker sordu: ton adın.da ~i~ mahkQmla t.amş 
cağlt. oğrugu çok iyi bir kız. _ Bu havadise ne diyecek- , mış ve . kendı~ıy!e sıkı bir dost· 
~. ;uaıı sahibine bağışla- siniz bakalım? hık ~esıs etmıştı. 
bır kıı n .. bu derece İ}1 kalpli Yusuf hayretinden dudakları • l\Iı§t"I Preston, otuz sene a-
Vaık gorınedim. m ısırıyordu. gır h~ps7 mahkOm olmuş. v_e bu 
- o er gülerek sordu: Bir aralık hayretini gizliye. j o;ah~umıyelin 25 senesını ge. 

lllUdafanu bugün, dilnden fazla medi: çırmış bulunııyordıı. Beş sene 
blj ge.ee a. ediyorsunuz.. Acaba sonra da ser0cst kalacaktı. 
lbankıncf 1 dostluğunuz her za - Hepsi de haltetmiş, dedi, ı Mi§el Preston hapisaneye gi· 
l'§t.j? en daha çok mu derin. bütUn bunlar yalan ve uydur- rerken kundakta bir kız çocu -

\'ııs f !lladır . ._ Evhan_ıdan, tahmi~en ğu bırakmıştı. Şimdi büyüyüp 
tıldan~: kaşlaruu çatarak mı - ıb~rettı~. Bız bu kızcag~zla 1 serpilmiş ve oldukça güzdleş. 

...... Or böyle bır şey konuşmadık bıle. • rr.iş olan ktzı Mary 26 yaşına 
6lrcıır Fası aranuzda kalan bi ı Hem böyle bir şey olsaydı. bunu ' basmış bulunuyordu. Preston. 

l'c;cll ıtzla kurcalamayın! neden saklıyacaktık ? Hele siz· daima kızının resmini gömleği· 
•a diril:~ çayı içtikten son cen saklamağa ne lüzum vardı? nin içinde taşır sık sık çıkarıp 

1\aıktt lŞ~.. _ Ben de böyle tahmin edi. bakar ve kendisinden Stimsona 
\ı'alke' .gtYtndi. yordum. Gerçi sizin hususi işle bah~:r dur°:rdu... . . 

. ...... nu t .k rlr..i.ze hiç kimse karışmaz. .. 1 . Delıkanh. hır hocrede hıç bır 
Qt:di. Bir~ şa.m sirke gideceğiz, Fakat, siz biz.im misafirimizsi· 1 ış yapmadan geçen monoton. 
~ni aç giln sop.ra güre_ niz! Eğer evlenmcğe niyetiniz ya.ş~yış.~ es~~.sında .yalnız res
~k. On ı (Cak) da sirke gele- varsa, sizi daha müsait şartlar- mmı gordUgı~ kıza ~şık olmu§ 
g~Uş u bu vesile ile yakından la evlendirmekten biz de zevk ve samimi bır hasbıhal ~a .• 

'tııstU' olursun! d emda da Prestona her şeyı ıtı· 
......_ De 8evind1: uyarız. y rai ederek krziyle evlenmek is-

ge~k ~ek ki bu gece eirke - ~ani .. §U • kızcagızt b;na tediğini söylemişti. 
...... ~ 0Yle mi? mUna.sıp gormUyo~ musun~· Felaketzede arkad~ı bu tek • 
~ ~et. Dostlarına söyledi- . Valker açıkça fıkrlni söyle. lifi knbul etmiş ve bu suretle 
~ Çok ıl~a, kendisi (Harry) dı: .. .. . Stimson ile Mary b!ribirlerini 

lle.11 li Unı.itli imiş. HattA: -. ~ayır. Çilnku, Mıs Nel- görme:ien ve tanımadan nışan· 
~. ~uarl1'nin yerinde olsay. s?n. ıyı kızdır. Okumuş~ur .. Ze- lnmvermişlerdi. 
""ll!,. d ~a tekrar güreşir- kıdır. Çalışkandır. Hatta gUzel. Stimson mahklımiyetini biti-

~ll8ttf <'lnış. dir. Fakat, siı:e uzun mild~et rerek serbest kaldıktan sonra, 
sattı: birdenbire kaşlarını ~dtk kalacak kadar kendlsıne yazıhaneme gelip bana bunları 

...... li güveni yoktur. anlattı. Benim bu işte ro!UmUn 
~ek ~rry benimle tekrar gU- - Garip şey! Bana ihanet rıe olacağını he.nUz anlamamış. 
;'ı.et'eı>!"l~stıyorss., ben hazırım. mi eder sanıyorsunuz~ tını. Fa ·~at öğrenmekte ~ecik · 
taılir~~z. hunu kendisine benim (Devamı var) medim. DUğün merasiminde kı· 

...... li an teklif ediniz. 

~r bile ın öbUr ucundaki insan. • ) 
punyan al7r1:· Bu itı bitmiştir. ! ~ 

hliı.oa art.ık sizin bir cihan ı 
~'~tll', ~ Olduğunuzu haber al - _ =~~=====:;;;;;;;;;;::=;;:;;;;;;~~=~ 
ı,...~ ~a''bu §erefi bir his yUzUn- s k. 
'.:'Q J atrn - ... a ır : 
8i @en~ e1e liizum yoktur. - Yahu, nasıl olur .. Daha on 
l-' \'e ı\ın n~ Nevyork belediye. ..tınIUk evliyim. Kanma ne de· 0.111! ela erıkan güreş federas- -6"' 

tazı 1 rim .. 
~ Onı 0 ınaz. Diye eğlenceye gitmemek i-
i~r tıltı aı- ne karışır bu işe? çin ayak dirediği vakit, arka. 
.Ilı 1~o~rn. Tekrar güreşmek daşları hep birden kahkahayı 
yt_

1 ~llle.tÜ~ Bundan kaçmadığı· bastılar ve arka.ı:;rndan: 
~ altlara isbat etmeli - _ Kılıbık .. diye alay ettiler. 

lttz., ~unun kol G _. Şakir kılıbık değildi. Fakat 
ı.. " b ayı var. a<A;ı..e- b nl b·1· dl I b •l~l· u fikri . . red i unu nasıl a ata ı ır . s at 
lıı.kq'1.es okur nızı .. nbe~ deahr z. etmek için tek yol. o gece karı-
.,. r ed ve sızı ır a h t" 1.. h kk k , a .. ,... er ,,ate T" k hl. sının er ur u a ını aya a 
lt.ı ..... ~n · '• n ur pe ı · 
~ ne demek ld ... h 1 1 tına alarak arkadaşları ne eğ 
\r kari de 0 ugunu ~ - lenmeğe, içmeğe gitmeli idi. 

bıı~ atker b recede anlamışt.r. Eve hayli düsüncer geldi F.l 
-l!ıııd Undan sonra masa "' 1 

• • -
~ıı~a a oturau .. f • blsesini değiştirdi ve bir arka· 
tı'ıekt~ bir iki ve '\' ~u un k ag- daşma davetli olduğunu, erken 

Qıı. Plar Yazdı gaze ye ısa geleceb"İlli söyliyerek evden çık 
~•- ?'son1 • tı 'llYa ~ Yusufun vanmda · -
~u ~onderdı • Eglence parlak olmuştu. Ye. 
~ tnektupiarı; efk" i· mişler, içmişler, eğleıunişlerdi. 
"'qj~~k i:t·i tesir yaparı~~p j Mecliste bir k~ç ~a ~~m var-
rvıCeıg~ı . . a 1 dı. Bu, neşeyı bi.ısbutün arttır 

Is ~ eJını., ınatb at b. k ' mıştı. 
~~ıe:~fl?nla Yusı:;wı :!len!: . Selma evvela şüpbelen~emiş. 
d ıı.?.eteı 1 Parmağı d 1 u ti. Fakat kocasını saat uçlere 
i~•er ~e g~rip ;ari 0 8fış · kadar bekledikten sonra sarhoş 

~el'ik\>ardı. Bu ~~ar ~~~ ve berbat bir halde, üstelik 
,.aıı~i. ~n haleti ruhiyesinin i _ men~il!.nde de dudak boyaları i
l:;uJatQ:r ~ de eğlenocli mev- le gonınce çlle:ien çıkmış gece 
~ireıi~Bır kaçina §Ö"le göz yansı _feryadı basmıştı. ~ 

&q}: J Şakır sarhoştu. Bağırışlar 
. - t _ vızgelirdi. 

la '. · . DUn - Eyyy... diye söyler.erek 
<l ~Ç Yusuf pehlivan. odq.sma geçti. Elbiseleri ile ken-
"1 en }.ı~ g~zet.e muharrirlerin- dini kana peye attı ve sızdı. 
d1klıuın1 elsonun nişa.nlan - Uyandığı vakit hala berbat 
ti~k. ~e.Jso tnernnuniyetle duy. bir halde idi. Geceyi hatırla. 
~ g~tnıliş n . ~idden iyi tah- nıak ıstedi. Pek de iyi ~eyler 
~ ll bi.r k ' ıyı aileye men- cereyan etmediği gözü önüne 
~ ııa.nı~?Aır. Böyle bir ci. geldi. Fakat nasıl gelmiş, karısı 
~b haııd~Yonuna. layık ev· ne demiş, kendisi ne cevap ver
~! ~k eoe:.~· Her ikisini de mişti? Bunları iyi bilmiyordu. 

'le b~tıcisi ı.,, . - Selma .. 
bil "iır liaanpe; iaıbıf ve nazika- Diye seslendi. Cevap yoktu .. 

....._ aı Yl dinl ~lanmış. Yusuf Odaya girdi. Genç kadının göz-
~~~labilir Pd n;e: leri yaşlı idi. Kızarmıştı. Gece 
"4kt · 'l'obri edı! böyle duy. uyumadığı belli idi. • 
~~l'tlu hun.un k ~ıyorlar. Hal- Şakir yalvarmak, karısından 

l"tnu~.. ..;.s r yoktur. Biri 1 af dilemek istedi. Fakat kaba_ 
~~ azt:nış.. Herkes de hatli o 1 d u ğ u ve karısının 

Arkadaştan: 
- Merhabaaa ... nasılsın gör

miyeli. .. diye iltifat ettiler. 
Biri: . 
- Şakir yamanmış, dedi. 

HalbukJ biz onu kılıbık biliyor
duk ... . "' . 

Aradan bir kaç gün goç.miş • 
tı .. 
Şakirln arka.d~lan birinci· 

siyle kıyas edilmiyecek mil· 
i<cmmeliyette bir eğlence tertip 
etmişlerdi. Daha bir kaç kız 
gelecektj. 
Yalnız diyorlardı. bu sefer eğ. 

lence sabaha kadar. Ona göre 
işinizi idare edin .. Yarın da pa-
7.nr, herkes akşama kadar uyu· 
yabilir. 

Selma, ilk kavga gecesini u. 
nutmuş gibiydi. Bir kaç gün küs 
kiin dur.:uktan sonra, kocasına 
karşı eski halini almıştı. Fakat 
kendi kendine: 

- Bir daha meydan vermiye
ceğim .. dire ahdetmişti. 

Şa!<ir arkadaşının nişanma. 
gidececrini söyleyiru:e Selma: 

- Ne mahzur görilyorsun, 
beni de götür .. dedi. 
Şakir bunu hiç beklemiyor

du: 
- Nasıl olur Selma?. Erkek 

arkadaşlar arasında tertip ediL 
miş b ir eğlence ... 

- Vay .. yeni usul bir nişan 
öyle mi? .. 

- Canım yeni usulUnden ba
na ne .. Ben daveti yerine geti -
reyim de.. Bir iki saat kalır, 
sonra sıvışır gelirim .. 

Selma gayet ciddi bir tavır 
takındı: 

- Azizim, dedi. Gözlerini iyi 
aç ... Bir ev kurduğunu unut. 
ma ... Köle ve cariye devrinde de 
yaşamıyoruz. Ne metresim, ne 
de esirin. Anladın mı? 

- Ne demek istiyorsun Sel
ma?. 

zuı babasının da bulwunası i. 
cap ediyordu. İki felaket arka· 
dnşı aralarında verdikleri ka
rarda bunu da §art olarak ka. 
bul etmişlerdi. Prestonun düğün 
du hazır bulunabilmesi için 
.ıapisanedcn çıkması iktiza edi· 
yordu. işte avukata da bunun 
ıçin müra<'.aat etmekte idi. 

* * * Ilık bir mayıs s:ıbahı. Yazı_ 
haneme demiryolları miista:hde 
mininin giydi~ elbiseye yakın 
olr kıyafette gıyinmiş mütered· 
d :; tavırlı bir adam girdi. li;ı. 
ten çıkarıldığı için şikayette 
bulunnıağa gelmis olduğunı 
sanmıştım. Halbuki Fred Pref 
tonun ta kendisiymiş. Affedil 
mesine yardımım dokunmuş ol . 
duğu için teşekküre geliyordu 
Çok mütahassis oldum. Bu 
müşterinin şi\kranı her zaman 
avukatların zevkini okşar. Yal 
nız kendisine bu işte benim pek 
ehemmiyetsiz bir rol oyna.mı§ 
olduğumu, nsıl kendisini affe
den devlete ve onun reisine mU. 
teşekkir olmasını söyledim. 

Preston, devlete minnettar ol· 
duğunu ifade eden bir kaç ke -
lime sarfettikten sonra. ilave 
etti: 

- Ben fakir bir adamım. Fa. 
kat sizi asla unutamam. Siz.e 
kUçUk bir hediye getirdim. 
Kıymetsiz bir şey olmakla be
raber hatıram olarak sa.klarsı -
nız! 

Ve elindeki bohçayı açtı. Bu 
daha. doğrusu büyükçe bir men .. 
dildi. üstünde Amerika. Birle
şik devletlerinin elle yapılmış 
bir haritası vardı. Etrafında 
da 48 devleti temsil eden yıl
dız1ar bulunuyordu. Bilmem ne. 
den bu mendil bende tuhaf bir 
tesir bıraktı. 

Preston mendilin içinden renk 
li ve çok zarif haBır bir sepet 
çıkardı. Büyük bir sa.bırla. örül
mU6 hakikt bir eanat eseriydi: 
Ancak zamanın hiçbir Jsıymeti 
olmıyan yerlerde yapılabilen 
f-~ınat eserlerinden biri. Hapisa
nelerdc, mnnnstırlarch veya t.i • 
marhanelerde yapılaıbilen cinsin 
den olanlar. 

Haki!taten güzel ve hoş bir 
hediye idi. Teşekkür ederek ka
bul ettim. Ve nereye gitmeğe 

karar vermiş olduğunu sordum. 
Stimııon ile bulu ıp son dilğUn 
hazırlıklarını ikmale çalışacai<· 
!arını ve bir ay b-';>..ıra da dUğil. 
nün yapılacağını !.oyledı. 

Stımson, §ehirden uzak bir 
kasabada oturuyordu. Hurriye 
te kavu.,c:tan adamların sevınci 
yüzünden belli olan adam, ya
nımdan ayrıldıktan sonra. ben, 
bir müddet mahkOmları, onla _ 
rın oralardaki hayatını ve yap 
tıkları işleri, hususi ve umumi 
aflaı ı ve niha)Cet krrmızı men • 
dili düşündüm. 

... .y. • 

:\1ehtapb bir haziran gecesi. 
Jn iki saat s!..iren bir otomobil 
yolculuğundan sonra evime dö. 
aüyordum. Tarlalarda sararmış 
başaklar mehtapta çok güzel 
bir manzara arz.ediyordu. Een 
şoförün y3:11mda oturmuş. üstü 
me bir ağırlık çökmliştü. Bir a · 
ralık şoför birdenbire frent 
bastı. Otomobil durdu. Ben deı 
bal kendime gelerek ileriyt 
baktım. Bir kaç adını ötede 
birkaç bUyük kaya parçası ya. 
lu kaplıyordu. Eğer şoför dik 
katli davranmasaydı, bilyük 
bir kazaya. kurban gideoeğimiz 
muhakkaktı. 
Şoför: "Bunu çobanlar ya· 

par! Allah belalarını versin! ,. 
diyerek taşları kaldırmak için 
aşağı indi. Yolda kimse görün. 
mediği için ben sUkluıetimi mu 
haf aza etmiştim. Eve bir an 
evvel dönüp uyumaktan başka 
birşey dilşUnmüyordum. 

Tam şoför taşları kaldırmak 
için yer-e eğildiği sırada tnrl:ı -
!ardaki başaklar arasından ge. 
len bir ses: "Ell~r yukarı!., di
ye haykırdı. Ve aynı zamanda 
bir tüfeğin namlusu göründü. 
Biraz sonra elinde bir tabanca 
taşıyan bir adam görtindil. Çok 
komik bir tarzda giyinmişti. 
c.eketlni ters giymiş, yüzU bir 
mendille maskelenmişti. Tıı:ban
cayı üzerime doğrultarak: 

- Çık paraları! dedi. 
Fakat otomobilin f cnerlerlnin 

ıt>ığı altında ne göreyim! Ada.. 
mm yüzündeki mendilde Ame
rika Birleşik devletlerinin hari
tası çizilmemiş mi? 

Birdenbire kanım kaynadı. 
Cesaretlendim ve hakimane bir 

tavır takınarak: 
- Mişel Preston avukatınIZJ 

tnnım~dını: mı? 
Haydut hayretler içinde kal • 

dı. Bir balyoz darbesi yemiş gi 
bi başını öne eğdi. Ve tabanca
y! taşıyan eli nşağı dü§tü. Ben 
otomobilden inerek elindeki ta _ 
banca)'l aldım. Sonra otomobi • 
lın kapısını açarak kendısine 
yer gösterdim. 

- öteki Stimson mu diye 
sordum. 

Evet cevabım verince yolun 
kenarına yaklaştım. 'Tüfeği 
namlusundan tuttum ve çeke
rek: 

- DI§an çık! diye haykır. 
dnn. 

O da bir korkuluk kadıır gU· 
lünç giyinmişti. Arkadaşının 
yanına oturdu. Ben: 

- Sizi evimin civarına lra
!ar götüreyim! Yaya gıderse. 
iz yorulursunuz! 
Dedim. Ve cevaplannı bekle-

ıleden şoförü çağırdım. Zaval
.1 §Oför, adamların sesini ~itir 
ışitmez t:~eyerek ellerini hava... 
ya ka.ldırmı§, hfila olduğu yer 
de bekliyordu. Gözlerine inana
mıyor, hfiliı. sen;emliği zail ol
mamış bulunuyordu. Hiç ağız 
açmadan, kaşla:nnı çatarak di -
reksiyonun ba.sma geçti. Fakat 
elleri müthiş surette titriyordu. 

Otomobil sUratle ilerlemeğe 
başladıktan sonra beni bir dü
şünce aldı. Bir haydutluk ha.re.. 
ketine maruz kalmıştım. Bunun 
cezası çok ağırdL Şoförün va
kayi etrafa yayacağına şüphe 
yoktu. Haber müddeiumumiliğe 
aksedecek, tab-if benim de üa
dem alınacaktı. 

Vakayi aynen anlatmaktan 
başka çare kalmıyacaktı. Bu 
vuiyette. biızat ke{ldlın mücl • 
killerim.i adaletin eline tevdi et· 
ıniş olacaktım. Ote taraftan 
meslek nşkı bu sırrı saklama.ğa.. 
beni mecbur ediyordu. Fıı kat, 
hAdise aynı zamanda bir n.esu· 
liyet ve bir vicdan meselesiydi. 
lçinden çıkılmaz b1r duntmda 
idim. 

Kadının fendi 

Nihayet mUşterilerimi ele ver 
memek kararmı verdim. Hara • 
retli müdafaam sayesinde hür. 
riyete ve belki de hayata ka
vuşmalarını temin etmiş oldu. 
ğum adamları tekrar hapse at
tırama.zdnn. MUddeiumummfn 
karşısında bile, alnım açrk ola
rak sükiitu muhafaza edecek., 
tim. 

yiın? Bunu kim emrediyor? 
- Ben. 
Şakir bir kahkaha attı: 
- Çocuğum dedi. Sen zorla 

beni fena yaptığının farkında 
değilsin. 

- Hangimiz, hangimizi fena 
yaptığımızı sonra görürsün, 
haydi şimdi gidebi1.İ.r8in. 

- Tehdit mi? 
- Sonra görilrsiln dedim ya .. 
Şakir kendi k<'ndine: 
- lki gUn da.ha dargın kalır. 

sonra barışırız ... Diye düşündü. 
Çıkıp gitti. 

• • 
Selma, dakikalarca hiddet ve 

asajiyetle dolaştı. l\Jutlaka Şa. 
kire bir ders vermek istiyordu. 
Sokağa çıkıp dolaştı. Eski bir 
mektep arkadaşına rastladı: 

- ~lelahat .. 
- Selma .. 
Mel8.hat şimdi bara d~üş -

tü. Bir kaç kelime ile acıklı ha.· 
lini anlattı. Selma, kendisi.n1 de, 
acı!ch bir halde gördüğü için 
arkadll§ınm derdine ortak ol. 
madı: 

- MelA.hat dedi, öyle ise se
nin barda tanıdığın erkekler 
vardır. Bir tanesini bu gece 
bana tanıtır mrsın? Adam ne 
isterse vereceğim. 

Mel8.hat sebebini sormadı: 
- Hay hay kardeşim, dedi, 

bundan kolay ne var?. 
Selmaya takdim edilen genç, 

serserinin biriydi. Selma onu 
evine götürdü. Oturttu. Birkaç 
kadeh rakı içirdi ve kendisi 
başka bir odaya çekildi. 

Adam sırnaşmak için mlit;e-. 
madiyen Selmayı arıyor, ona 
aşkını ilb etmek istiyordu. Za.. 
vallı Selmanm içi Şakirin aşJn 
ile yanıyordu. Bir aralık: 

- Kardeşim, dedi, ben eenf 
para ile tuttum. Ben ne dersem 
onu yapacaksın, yoksa haydi, 
işine git... 

- Fakat hanımefendi.. 
- Benimle konuşmanı da is -

Sabah yaklaşıyordu. *** 
Selma, pencereden kapının es - Ay ışığı altında, uzaktan 

nünde bir otomobilin durduğu • şehrin ilk ışıkları görUnnıeğe 
nu ve Şa.kirin çıktığını gördü. başlamıştı. Şt:.\för artık soğuk -

Derin uykusuna dalmış olan kanlılığını iktisap etmiş, fakat 
sersesi genci şiddetle uyandır- ha.Jıi. ağız açma.ml§'tı. Ben 1 .:: 
dı ve: meslek aşkı namına bUyUk bir 

- Kocam geliyor, bıçaklan- fedakarlığa katlanmağa hazır-
mak istemezsen hemen yürü.. lanı)-.ordum. Tam bu esnada §0. 
~· för birdenbire ağzını açtı: LJn.&I. • 
Ada.mcR.cüzz süratle kendini - Bayım, dedi. Ben her §Cyı 

to ı dı gördilm ve anladım. Feleğin 
p.a · d · al Şakir kapıya yaklaşırken o, çenberin en geçmt§ ve h de.n 

·· tı k rd Şaı · anlayan bir adamım! Bana iti· 
sura e çı J)"O u. .{ıre çarpa. mat edebilirsiniz... Size bir IV\k 
rak merdivenleri indi. 'S"" 

Şakir bu gece pek sarh()3 de- hizmetlerde bulunabilirim. Ve 
ğildi. Gözlerini üstüste oğuştuı- şimdiden emriniı.e amadeyim. 
d I\etOm olmasını bilirim. Çocuku. 

Eve bir rüzgar gibi girdi. lanmm başı üzerine yemin ede.. 
Selma mütebessimdi. Kaşları rim, beni öldlirseler bile ağız 
bile çatılmamıştı. açmıyacağmı. Eğer kabul eder-
Şakirin şilphesi kalma:mıştı. seniz ben hiç bir şeyden haber

Ker.ı1isine çarpan ndam kendi clar değilim! ÇilnkU ben de si-
katlarından çıkmıştı: zin gibi aynı vicdanı taşıyo 

_ Alçak, namussuz, rezil.. nım. Telakki tarzım aynıdır. 
diye karısının üstüne atıldı. Siz kendinizi saydırmayı biliyor 

sun uz! 
Selma sadece gillilyordu. So .. ş f rlin 

"""'k lıl ki . :> ö bUtUn !Öylediklerini 
t>...,,, an ~ a · _ o zaman iyi anlamamıştım 

- Be~ım. de eglen.m~k hak· 1 Yalnız sükfttu muhafazaya ka -
k~ değil mı? d~i: ?\et~cenl!l rar vermiş olduğunu öğrenmi~. 
boyle olacağını dilşilnmQdın mı? tim. Bu bana ktıfiydi. 

Şakir kansının yakasını bı
raktı. Kendini kanapeye nttı 
ve hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
başladı. 

- Mahvoldum. Biitün saa. 
detim mahvoldu. Diyordu. 
Selmanın içi rahatlamıştı. 

Koca.sı:n-;ı. yaklaştı: 
- BilA.kis, dedi, ya)nrz ha

yatı bir parça anladığın ıçın 
daha iyi bir koca olacaksın ... 
Ve ba,ından geçen macerayı, 
oynadığı oyunu anlattı. 

Simdi Şakiri kimse ziyafete 
çağıramıyor. Çünkü o berke.se 
§Öyle eliyor: 

* * ... 
Bu muhaveremiz.i dinlemiş c.. 

l&.n iki haydut otomobilden ine
cekleri zaman ellerime yap1ştı _ 
lar. Bir defa için ve sırf düğü11 
masraflarını temin için bu iş.1 
giriştiklerini ve büyük bir vic
aan azabı içinde olduklarını 
söylediler. 

Kendilerinin düğün mas,.afı • 
na iştirak etmek bana bUyUk 
bir zevk verdi. Bugün onlarm 
namuslu iki işçi olduPı.ınu gör_ 
mek de en büyük sevinci ver 
mektedir. ------------

Çocuk H, ırnı. 

Ahmet A 1-drnvu" lt 
' ~~ bir ;u,ı;.,,...,!_. çok üzülmüş olduğunu gördüğü 

~ç,(-wı ol-u- içiu buna da cc.saret edemedi. . . . . . . 
- Ne demek istediğimi pek 

a.ıa. anlatıyorum. Bir yere gide
mezsin .. 

- Anıamadmı. Gidemez mf-
temiyorum.. Emrettiiim vakit 
gidecek.sin. 

- Kılrbık olmak icap ediyor-
68., hemen olmak lô.zımdır. Aksi 
takdirde insan daha başka şey 
olur. Ve daha ileri ~denle: e, 
ba"!mdan geçen macerayı anlatı 

~~ l 
.Umd~ 

l'ak11tm, Tnllmhıırl' l'ıı•u No • 
P&Z.llrt1ıuı mıııır:ltt tıerlftın .,,.,, ır 

ff'l'I ıınrıra I'Pltfrır• " t '17 
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Be:·D!,lu flalll Sineması 

Matını- 11 de. Cıtt«' 8 de: 
1 -- Ta~ Parçıı.sı 

2 - Kırıl Derllller. 

Kadın hekimleri 
aylık toplantısı 

Türk jinekoloji cemiyeti bu ayın 
toplıuıtısını Dr. Ahme• Aıımı O· 
nur'un ba kanlığı altında yapU. 

Bu içtim da Dr. Hadi İhsRn Ge· 
diz, genç bir dış gebelik valuuı: 

takdim etti. Prof. KE'nan Tevfik 
Sezene) büvük bir yumurtalık kis· 

tomu gösterdi. Yapılan mimakaşa· 
1ara Prof. Kenan Tevfik Sezene!, 
Dr. Ahm~t Asmı Onur, Dr. Hadi 
lhsan Gediz ve ŞUkrU Fazıl İlkel 
ittirak ct ti. 

K~yıp Aranıyor 

• • 
.ırıpın 

Vücudunuzda atn. aancı, aızı, 
kırgınlık, Urperme (hiaseder 

etmez) 'hemen bir kap 

Grip in 
alnuz, rahatmzlığmız hemen geçeı 

Gripin 
B&§ ve dlf ağrılarma, gnpe. ıo 
ğuk algmlığına, romatizmaya 
kar.JJ en tealrll ve biç zararaır 

'-llçtır. • • 
ıpm 

Lüzumunda gllnde 3 adet alınır 
TakllUerlnden aakmmız ve her 

yerde arayınız. 

latanbul Aallye Dördüncü Tlca~t 

Mah.kellll!Slndea: 
41/34 

Ankara J11"'1arma Satın 
nandan: 

bk 
L'lmıl lllkclan Temlna& teminat 

kllo bedeli Ura kl'f. 
Ura 

Un 120.000 21.800 1620 00 
Ek· 

mek 180.000-1".000 24.MO 1883 00 
SılJr eti. .0.000 13.200 990 00 

Odun 150.000 3.3715 253 13 

Bulgur 20.000 (.000 300 00 
Sade yag 2.500 4.125 309 88 
Kuru fuulye 10.000 2.!500 187 &o 
Pirinç 7.000 2.9'0 220 50 
Sabun 2.500 1.2M> 93 715 
Tuz 15.000 350 26 23 
Toz şeker 2.!500 9~0 71 23 
Çay 30 180 13 50 
Kuru aogan 1.500 120 9 00 
Kuru uzum 2.!500 750 56 23 
Patatea 2.000 160 12 00 
Nohut 8.000 450 33 75 
S\y&h mer-

' } 

) , 
) 

) 

) 

) 

cimek 2.!500 500 37 &o ) 
Zeytin yağı &00 350 28 23 ) 
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Alına Komiavo-I 

'f!kelltıge stııııa ,,. ... u 

10.2.941 Pazarteal aaat 11 
kapalı zarf. 

10.2.Hl Puarteaı aaat 1& 
kapalı zarf. 

11.2.941 Salı aaat 11 
açık elıalltme. 

Kapalı zarf. 11.2 941 Salı 
Saat 15. 

1 - PolaUıdakl Jand&rma Okuluna ve lld partide teıllm edflmek ~le 
yukarda cln.st, mikdan, tahmin bedell. ilk teminatı yazılı on sekiz kalem 
mütenevvi erzak Ankarada Jandarma Genel K.: bfn&amdaki J. aatm aıuıa 
komiayonune& hizalarında göııterllen gUn ve aaatıerde dört kapalı art n 
b'r açık ekal.ltme ile aımacaktır. 

2 - Bu erzaktan yalnız ekmek Ye undan bin.t ihale olunacaktır. 

3 - Ekmek günde en çok eelda yQz kilo '"' et iM Uıtlyaca tekabül ede· 
cek mikd&rda gtlnlUk olarak teaUm olunacaktır. 

'& UIU)t; ıa.DDl1'i1UiiJeti 

ZrRAAT BANKASi 
•~uruluş tanhı. 1888. - !)t'rtnayesı: 100.000,000 Türk L 

Şube ve Aıans adedı: 265. 

lırai vı ııcarl lın ntvı banka muamtlelnı. 
Para biriktirenlere tH.800 Ura lkl'IUlllye veriyor. 

·Craat Bankaamda kumbarab ve lbtıanız t.uarruı besaptarmaa •fi 
M Uram bUJunanJ&ra eenede • defa çekilecek kUJ"a ile qağıdakf 

pl&na söre lkram1ye dalttıl&cakt.ır. 

100 aded &O Urallk &.000 ... 

111 '° ·- .. 
1 aded 1,000 llnlık 1,000 Ura I 
• • aoo • ı.ooo • 
' • ı30 .. 1,0IO • 
.. • 100 • • ..... 

180 !O S.!00 • 

OIKKA T: HuapJarmdakl paralar blr eene içinde 00 lirad&D' 

dtıpılyenlere lkramlye çıktılı takdirde ~ 20 tazıutyle nrU 
Kur'alar eenede 4 deta: 1 EylQI ı BlrtnclkAnun ı Mart ve 1 Hd 
tarOılerlnde çekUecekUr • - On dört k&lem erzakm heıımntn birden bir ı.tekllye lhalem ca ~ 

oıdutu gibi ayn ayn veya bir kaç kalemlDln bir arada muhtelif lııtekll!'l.'t 
de lh.aleıl caizdir. 

................................. ~ 
6 - Şartname ve eveaf latanbul " A.Dkara J andarma aatm alma ko 

mlayonlarlle Polatlı Jandarma okul komutanlJlmd&n paruaı almablllr. 

8 - 2490 sayılı kanunun tartianm bala lsteklllertn kapalı art tekll'le· 
rlnf ekailtme zamanmd&D bir aat enellne kadar koaı.s.,onumuza vernıe 
teri ve açık eludltmeye girecek olaDlarm ilk tembıat n nalkal&rlle blrllkt• 
eksiltme vakti komı.yoDumusa plmelerl. (HlS - 415) 

r.;ıanbuı Levazım Amirliğinden verilen L harıcl askeri kllaatı ilAnları 

Sekiz sene e\'Vel Babaeski iıı· 
t.uyonu memuru Saimln yanında 
evllUık olarak bulunan Nefise Fi· 
lill bir müddet kaldıktan 2onra o· 
rad&n ayn~ ve bir daha hiç bir 
yerde görtilmemıştir. Kendisinden 
malflmatı olanların gazetemiz mll
rettJphanesinde kardeşi Mustafa 
Fi ise • nlyet namına malfımat 
v rmel""rı. 

Pire llmanma batlı Yunan aane&· 
ğmı taııyan Santorlnl gemlalnln la· 
tanbul llmanmda iken 17/1/941 uat 
13.30 d& çıkan §lddetll fırtma yüzün· 
do Alba Jtilia 1amlndek1 Romanyıı , _ _ ••••••••••••••••••••• .. ~ 

[::"~! .. =:.-::ı• Maarif Vekilligv inin 

Beher kilosu 24 kul'\l§tan 250 ton kuru fasulye çuvallarile birlikte 
zarlıkla Atm alınacaktır. Tahmin tutan 60,000 lira ilk teminatı 4500 J 
lhaleal 7/2/941 Cuma gUnQ aaat 10 da Ad&D&da ukeı1 aatm alma ko 
nunda yapılacaktır. Şartnameai Ank&ra 1atanbul Lv. Amirlikleri aatın 
koml8yonlarmda görülür. (1849) (634) 

Ticaret kanununun 1065 inci maddf>.af 

Sarılık ar.artıman 

mucibince deniz raporu verllıneal için 
mahkemeye mUracaat edlldlğtııden 

hAdlse ne allkalı ve kazadan zararlı 
herkesin phltlerln dlnleneceğl 30/1/ 
9.U aaat 115.30 da ve raporun ta.idik 
edileceği 31/1/941 aaat 111 de matıJı:e· 
mede ha&1r buJımmalan IJ6a oluaur. 

•(34781) 

ZAYi 
Fatihte .Malta civarında fevkallde 

nezaretli mahiye ~ le. lira kira geU. 
rir, ' katı. \'e ht'r katta dörder oda, 
koftlorıu tcrkos, havagazr. elekbik 
te.lııatmı havidir. 

ICURACAAT: F8tlll Karaman ead.. 
dl9' 8. KomilyOMU Osman NOJM. 
'l'elefoa 14 71'9 

HO M!lell rUaumu verilen ve latan· 
bul llmanmd&D aldJfmı llmaD etısda· 
nmu ayl eyled1m. Yenı.mt &Jacatun· 
dan eMWntn btlkmQ ,oktur. 

Ta7fa lle' •et .,..._ 
<14712) 

Deniz Levazım Satınalına · KomisyD1u ilanlar; 1 
1 - Tahmin edilen bedeli (10.!500) lira olan (.0.000) metre Amerikan 

bezinin 4 Şubat 941 Salı gUnU aaat H de Pazarlıkla ekliltmeai yapılacaktır. 
2 - KaU temiDatı (1575) lira olup §artn&m"1 her gt1ıı komlayond&D 

para.mz olarak a.lmablllr. 
3 - İsteklilerin belll gUn ve aaatte 2490 nyılı kanunda yuılı veAUc· 

leıile birlikte Kuımpap.da bulunan komisyona mUracaaU&n. (813) 

• • • 
3000 Metre Tefl 

20000 Adet 4.0 numara makara 
150 Adet Sandık (busu.l tipte) 

1 Adet Hamur maktnuı. 
40 Adet Galvanlzll oluklu Dt 210/80 

'100 Adet tzaIAtör (demlrt ile birlikte) 
2 Adet AkllmUIAtör bataryuı 
4 Adet Dizel dlnamo 
.3 Adet Yazı tahtası 

2 Adet RedyUaer (çift manometrell husul tfpt 
l50 Adet F1ıue bıçatı (muhtelif kutur ve tip) 
60 Dtıztlne Makkap '(muhtelif kuturda) 

2 Adet Filer (% 5 U) 
1 Resim cedveli (resim tarama için otomatik) 
4 Adet Soğuk damğ& (çelikten 1,2,3 Nr.) 
ı Adet Kurvlmetre (resim için) 
ı Adet ünJversal ayn& (dik pulanya lc;ln 40 a/m Uk) 
2 Adet Zımpara ta11 (50X450 m/m lik yumupk) 
2~ Metre Lbtik hortum (Breyk tu.glhı için) 
4 Ad t Manometre (kUçUk boy 125 Atın. likJ 
2 Ad t J:.'ıleksbll tur (S ve 13 m/m lere kadaı-, 
6 Adet Pıçof (muhtellf boy) 
l r kım Kaynak takımı (sandık i~lnde. p.lomelerl) 

Adet Dinamo 
1'l Adet Oayıtlı mengene (muhtelif boyda) 

ıf Met K 'orlfer borusu dı' kutru 88 ve iç kutru 78 mim 
~f tre Kalorifer borusu d~ kutru 75 ve iç kutru 65 m/m 
Metre {o.lort:er borusu dıt kutru 33 ve iç kutru 28 m/m 

5" Adet Cıvata mao. somun 1/2 pus kutur ve 5 •im tulUnde. 
Yu"arda cin v m \<darı yazılı eıya ve malzemeııln ber bir kalemi ayrı 

~ 31 lklncikı'l.nun 9U Cuma gUnU saat 14 den IUbaren puarlıltla alma· 
e9ktn'. lst klı1crln Kaannpaşada bulunan komisyona mUracaatlan. <614) 

Kiralık kat ve odalar 
Anıumı v d Jesınır en muter>er yerınde tevkaıldr nazaretli, 

avadar vt' avdınhk bır kat kiralıktır. Ayni binada aynca kiralık 
i)(falar da vaıdır 

V?.' ,, r ... • • r ~ .. r ı..,.,..c::.,,. mf1rataal 

8ahib ASIM US 

Umum mıerlyata idare eden: 

Basıldığı yer: V Al!fl' Jlatboon 

lise birinci, ikinci sını 
Fransızca kitapları çıkmıştır 

VA -t T 
Kitabevinde Satllmaktadır ı .............................. 

, 

!t 

~-----1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Uralık - 2000.-Llra 

T. iş Bankası a .. 1000 .. - 3000.- .. 
2 .. 760 .. - 1800.-" 

' .. 500 .. - 2000.- •. 

941küçük 8 " 250 .. - 2000.-" 
815 .. 100 .. -l500.- •. 

Tasarruf Heaablan 
80 .. 50 .. - 4000.- .. 

aoo .. 20 • - 8000.- .. 

iKRAMiYE PLANI Kefld9)er: ' Şuıı.t. 2 x.,.. 1 Atu· 
tos, a !Jdncltepin t&rihlertllde )'&pılır 

••• 
72,000 kilo aabunun pazarlıkla ekailtmell 13/3/Hl Peqembe gtıııU 

10,JO da Erzurumda aakerl Atın alma komillyonunda yapılacaktır. 
bedeli 37,440 Ura katı teminatı 5618 liradır. Evsaf ve ,artnameli ko 
görillUr. (1843 (128) 

••• 
Beher kilon dört kUl'UftaD 900,000 kilo kepek ı;uvallan bof&l~ 

edilmek prtlle pazarlıkla aatm aımacaktır. Tahmlıı bedeli 38,000 ura. 
teminatı MOO lir&dır. İhalesi 4/2/941 Salt auıın aa&t 10,30 da Ça 
ukeı1 aatm aluıa komtayonunda p.~br. 26 tondan 8§&fı 
ıartne &yn ayn tallp1eN ~ ihale edtleblllr. '1847) 

• • • 
10,000 kilo aade yatı paz&rlıkla aatm almac&ktır. Tahmin bedeli l 

lira, teminatı 2560 liradır. Taliplerin belll vakitte ko.millyoııa gelmelecL 
namuı komtayonda görtllUr. lhaleıl l<i/2/941 P&Zartesl auıııı aaat ı.t 
Gellboluda aakeı1 aatm alma komlayonunda )'l'pılacaktır. (18415) (Sllll - .. . 

Apğıda yazılı mevadm kapalı zarfl& eklll~lerl hiz&larmda yad' 
1&&t ve mab&Uerdekl ukerl aatm alma komisyonlarında yapılacaktd'• 
llplerln kanuni veıdkalarlle teklif mektuplarmı ihale aaaUerlnden bir 
evvel alt oldul'u komlayona vermeleri. Şartnamele11 komlayonlarmda gl\rl' 

C1.NSI "IUdan Tutan hmlıoatı lbMe &'Üft, ııaat ve mahıı' 
Ura Ura 

Tevhid 200·400 adet 15,200 tJ40 
aemerl. 
Nakliyat. beher tonu 60 Kr k7f0 
Odun. .W0,000 kUo 6000 4t0 

8 ,. ., 11 Kırklareli bUkQme, ca 
1 .. .. 11 Çorum. 

(1719 - 861, 

• • • 
Apğlda yazılı iflertn ekailtmeleri 3/2/941 Pazartesi gUnU hl&&~ 

yazılı aaa~rde Çanakkale aakerl eatm alma komlayonunda yapıJ&oal' 
Taliplerin belli nkltte komlayona gelmele:l. 

ClNSl. Miktar' Tutan Temlna&I 

Ura Ura 
Ot gÖZIU rmn. ı adeı li,063,tıo 1279,90 

Hastahane. ı ad~t 6.298,51 472,23 
20.000 kil·J 32,000 ,800 Sade yağı. 

(1807 - 415) 

• • • 
Seher kilosu 19 kuruttan 490 ton Un çııvallartyle ol·ı•kte kapalı 

ekatltmeye konmuıtur. Tahmin tutarı 93,100 lira. ilk ı;eı.ı.natı 5905 U~ 
Şartnamesi komisyonda görUlUr. lbaleaı 30/1/94\ Perşeuıl.A" gUnU 8'\S' 1 

Erzlncanda askeri satın alma komllyonunda yapılacak~rr Taliplertıı " 
vealkalartle teklif mektuplannı ihale aaatlndf'n bir aaıtt evvel k >•..11 

vermeleri. ll751 - 118) 

• • • 
Seher ldloeuna tabmiD edUen flaU 8 ku. Uf 23 santim olan 3000 t.oO 

pa pazarlıkla aatm alınacaktır. Arpalar prtnameatne göre yüzer totl 
a1&tı olmamak llsere ayn ayrı taliplısre !e lbo.lc edilebilir. Arpalar d 
halinde Ankara ve civar iatuyonlarda tealim almır. 8000 ton için ~d 
mtnat 21.200 lira, ıoo ton lçtn 938 Ura olup evsaf ve ıartnamesl 9IO IC 
ınukablllnde atm almabillr. Taliplerin ber gün Ankara Lv. Amlrl1'1 • 
<tim& komfayoDUDda bulwımal&n. (1711 - 471) 

• •• 
Kepf bedeli 112,07' lira olan ve mQteabhlt nam ve hea&bm& açık ete 

1· 
.ııe o., elektrik santralı teailatı lnpat 1/2/~1 Pe11embe gtlııtl .ut 
Çorluda ukerl ııatm alma komisyonunda JQıl&eaktır. Kept ve ~ 
komlııyond&n alınır. Taliplerin kanun! veaalk ,,. temla&Uarlle belli .,.r:-
komilyona gelmeleri. (1803 - ~~ 

VA K 1 T matbaası 
Kitap 
fanzim 

kısmını 

edip 
9enideı 
açmıştıı 

Kitap, mecmua, aazete basar. 
Tabiler namına dizii İtlleri alır. 


