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1 
k ' n da ı• z ah at ve r d 1 

lhraç müddeti 7.U.19U ababmdan muvattakiyetler kazaDlllaamt temin 
llUl.1941 ak§amma kadar devam et· eden vatand&§lanmıza bu deıfakl latik· 

Almanlar 
Sulh lehinde bir 

llava yaratmak içi() 

mek Ur.ere satılığa çıkanlmq olan raza evvelkilerden daha u.ttln olarak Venı· ha s· t d. . ld 1 
yüzde 7 gelirli 19U DemiryolU llltlk· gtiaterdlklerl ratbetten dolayı tefek. ~~ v ıve ıvanı seçımı vapı 1 
razrnm 15 milyon liralık blrinel tertı. kUr ve ihracın bu aJqam eona erdJğl il 

., Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. Meclis Gurubu Umumi Hl'yl'tı· 11.11.~1 
bine ait tahv!Uer halkımızın ,öet.er- Uln olunur. " .,. 
dlğl !evkfıA.de rağbet ayeslnde ilk ~I Salı gUnU saat 15 de Reis vekili Seyhan ?ııleb'usu H!lml Uran'ın reisli 

TürKiyede 1 

Faalivette 
bulunuyorlar 

in6n0 
Nutkunda muhtıHmef• nihayet 
, ·ermenin ~k uzak olduğunu 

söylemiıtür. 

Londra, 1 t (A.A.) - Taymla 
gazetesi, "Berlin sulh i~areti ola
rak zeytin d&lt sallıror,, başlığı 
altmda ne~edikn bir yasıda di· 
vor ki: 

(Devamı Sa. 4 ""· 4 de) 

Ruıvelt'in 
nutku 

o 

Amerika 
Beşeriyeti kurtarmak 
için icap ederse ebedi 

harbe girecek 

ALMAM TEBLiGi 

Noskova 
M ütemadig en · 
bombardıman 

edıiİIJOT 
-0--

Sivastopol 
Dı, müdafaa hatlanna 

yakl&41lch • 
( Ya~ısı lı i4~ 

SOVYET TEBLiGi 

· Kırıma& 
ltlharebe pek 
MlrfUI< şiddetle 
dnul edifor 

o 

Aımanlar 
Aiw ... .-ta bakmadan 

lıiiımnediyor 
< r fi":'-'" A iinrii ,;c > 

(Y a.ııaı 5 tncideJ 

. Bir italyan. 
fırkasına 

YARDIM SEVENLER KURUMU 

Bomba 
atıldı 

Ölenler var 

1 Askerlerim1ze kışlık hediqe 
içın f aaliqete geçtı 

Aak!U9, il (VAKft') - Bu yıl da 
kahraman askerlerimize kı§lık hediye 
toplanmaBI için Kızılay ve yardim MI" 

verler cemiyetleri umum :roerkczleri 
bu mevzuda işbirliği yapmaya karar 
vermişler ve bu kararıarmı §Ubeleri· 
-. tebliğ etmişlerdir. 

Bu karar üzerine Kı.zılay Ankara 
merkezi ve yardnwıevenler cemiyeti 
na.ınma aeçilen Uçer delegedn mUrk. 
kep bir koınlte teşkil ohmmut ve ko.. 

150 kişi tev
kif eaildi 

spaıato, ıı <A.A.) - Dün. öğleden Meçhul 
sonra, bir askeri törene gitmekte olan ~ 

ınite bugün ilk toplant .. mı yaparak 
hediye ı.tnı tanzim için almacak ted· 
birlerle kurulacak tıefkll&t etrafmd& 
g-örutmeler yapmlfbr. 

Komlde yakın gllıılerde Aiı.kara hal. 
km& bir beyanname ne,redecektlr. 

Komite bayan Ubeyde EIUD1n reir 
llllnde, Doktor Kblile Aygun, Cemlle 
Aytac, Hikmet Arslan, lılecdl Say· 
man, E§ret Demirelden mOtqekklldlr. 

Kadın 
Alp avcıları fırk.a.lınm muzlka etra· 

~OU:ı!~ ~:~~:r~~:-::~ M Büyük aşk ve macera romanı 
ölmuttllr. AKIT 

Hemen hemen aynı zamanda, lZlDli Muzaffer Acarın V İçin hazırladığı 
giden efradın bindi.fi bir kamyona M bu roman, sizi sonuna kadar heyecanla 
ınttralyöz at.qi a.çı,lmı§br. Bir kaç as aiirükliyecektir. 
ker, hafif yaral•nm•tır. 

Derhal 150 ld§l tevkif edUmiftir. .., •• 
Bunların hemen hepe!, Balkanl&nn M 
ba§ka bölgelerinden gelme komtınilt. 
lerdi1'. 

-~~:~:o~= :::::ı:::e~ı::~ 5 inci sahifemizde başladı 
emir mucibince, rehine tellkkl edlle· ••••llllll!l•Deateail•MBHıal!81•M7.l•MMIClıllm!••••••--
cektir. '' raı • 

ğlnde toplandı: • 1 
1 Ruzname mucibince Parti Hay.slyet Divanı scçiml yapılarak tasnif J 
il sonunda, Doktor Mustafa Cantekin {Çorum), tsmall Kemaı Alpsar (Ço· l 

rum), Doktor İbrahim Tali öngören !Diyarbakır), Ali Rana Tarhan (Js 
ı tanbul), Ziya KaramUnıel (:Lıtanbul), Receb Peker (Kütahya) ve Naci 

Eldeniz (Seyhan) m seçildikleri anlaşılmış ve rlyasl'tçe se<;ım sonu he 
yete tebliğ edilmiştir. - ı 

Bunu müteakip kürsüye geleıı Hariciye Velklı Şükrü Saraçoğlu, 

1 dünya slyaııt durumunu ve bu rm:yanda bizi uzaktan, yakından alA.kadar 
eden hldıııeıcri tafsilcn lzah elmiş ve B5z alan mUteaddlt hatiplerin le· 
maa ettikleri mevzulara Hariciye Vekili Jle birlikte allkalı Mılll Müdafaa 
Ticaret ve İktıı!ad Veklllcri de cevaplar vennlflerdir. ' 

Ruznamede ba§ka madde olmadığı için eaat 1fl.35 te top'antı)a aon 
verilmlıtlr. 

Valinin gazetemize bevanah 
• 

Şehrin iaşesi için 
iiç büro kuruluqor 
Ekmek buhranı yaratanlar, şıddetle cezalandırılacak 
ı.tanbulun muhtelif .işleri etra

tmda veWletlerle Um&a etmek ü· 
zere .Ankara.ya giden vali ve bele
diye refıal doktor Lfiıtfi Kırdar dUn 
tehrimiıle döomüırştür. Anbiıldaık.i 
tcmaııları era.fınd8. kendiei ile gö
riilen bir muharrirlmizc !fU.Dları 

aöyl~: 

.. -~·· ••'•a.tt valr.U etrafıacla aılima.-ı dlılü-
nWen yeni tedbirler haJıtmda te· 
mMlal'da bulumnak ti7.ere «ittim. 
Bilindiği üıi:ere şehrimiırıdeki iaşe 
müdürlüğünün liğvolunarak yeri-

,~~=~~ 
fiinün yerine ~ek tepil&t iiç 
büro halinde çallf8C8ktır. Bunlar 
i-.e, fiyat ve i'htikil' ıbürolan ola
Ollltır. 

Tetitiii.tm kardoeu V ek.tiler He. 
yetme anıolunm\llflur. Bir kaç gü-

ne kadar ta.9dilt olunarak meriyet 
mevıkiirıe girecektir. 

Al*arada, fiyat milra.kebe ko
zrıiayonlarnım faaliyetlerine de ye
ni bir şekli verme meeelcel mev· 

1 ıuu bafıeedHmiıJtir. Fiyaıt müraka-
1 be komieyonlarmm yeni şeklinin 

ne olac~ yaıkında belli olacaktır. 
ŞehrimJır.de dündenberi ybıe ekmeik 
mevnt darlığı görülmektedir. Bu 
vaaiyet fınncılarm kötü diişilnce
lerini a~lkça gijetermektedir. Buna 

mani olmak ,.e halkm ekmeği i.stc
dif1 şekilde ve miktarda temin et· 
meal için 18.zun gelen çok sıkı ted
birler al~. 

Bu işte mcsuller varsa buular 
derhal teebit olunarak ce:r.a landm· 

lacaktır. Bu .hususta al&ltadarlara 
lıimm. relen emirler verilmivtir • 

D *JllDa ,,.....i jçlJl bele
~1'e ~ teklifler yapılm11ur. 
~~lan birer birer tetkik etmet
•e,YJZ. Muvafık görüldüğü takdirde 
derhal meriyet meVkiinc konula 
~aktır.,. 

1 benim kö~em J 
yazan : nakkı tarık us 

neyKele yer 
en son daklka'nm '(bir muharrir) 1 ..U.'m dikilme•! karari&§tırılan hey. 

keline yer olarak emlnönü meydanmı gösteriyor. 
bu teklif, heykelln {fatih) e dlkiJmesı tasavvuru ko.rıt18JDda, şUpheatz. 

daha uygundur; fakat .zihinden de {acaba daha elverenl yok mudur?) dUştln 
cesinl bilBbütUn silip götürecek bir keslnllkte değıl. 

ilkin, !aUh teklifini beğenmemek neden? bunu konuşalım : 

aziz arkadaşım için burası çok lnaaıı uıtratı bir yer olmadığından ... ben 
kendlain.l bqka blr düşünce lle arkalamak ı..terim: (fatih) de tatlh'in oka 
dar büyük bir heykeli var ki bizim dikeceğimiz, onunla sürekli bir ka.qı_ 
l&§ma halinde kaldıkça, büsbUtUn ve her zaman l<UçUk görUnecekUr; fatih 
teki camisini, ~amidekl türbc;ılni öyle yalnız, kendi başına bırakalım. 

zaten heykelin eıulnönönc dikllmeeinde bulduğunı mahzur da ayni dil 
§Uncedendir. bu heykel küçük bir bU.tten ibaret olacaksa h!ç yapılmamalı: 
büyllk bir komposizyon olacağına göre de yenlcaml'nin ne iln:lnde, ne ardın 
da yer \'eremeyiz. sonra ~n şuna dikkat etmişimdir kl, çok kalabalık, i; 
güç telA§iyle gelinip geçilen yerlerde gözler bu tUrlU heykeller Uz.erindıe du· 
rub dol&§llcak :zaman bulamıyor. bir saygı duyguslyle koyacağımız heykel 
orada bir kere yenlcaml'niD Ulht azameti önünde alllnecek, bir kere de 
meydanı dolduran hay u huy içinde 8ÖnUp slnecckUr. 

benim yer için birinci ııartım şu: heykel mutlaka denizden görilnmell. 
ikinci p.rtun: gözler heykeli ziyaret için küçük bir zahmete, se:Ca Ue mervr 
araamda hayan bir seyahate katlanmaıı. 

bunun için istanbulda dört yerden blrl aeçllebllir: 
ı. dolmabahçede şlmd! sitad yapılacak yerin önleri. (halice girmek~ 

gemiler buradan karaya çekllml§ olacaktır). 
2. ot,,bane kaıakolunun yeri, atatürk köprUııUne gidecek yelli ,-olta 191ıfı 

(halice ve iatanbo.Jla bakar) 
3. beyazıtta marmara sineması tarafından meydana yeni katdacı.lt mn 
•.'a~a yanan adliye blnaamın a.rsuı. 

\ 



2 VAKl'r 

J! •• n.lerin. 
\lU PE$İNDtN 

Hava muharebeleıiılct.e muvaf fakı11et 

Rüyaoa görü 
len eşe 

Bas avıaaadaesas,maa· 
tazam lşllyea sllibbr 

Geçenlerde adamın b:rl rUya- Hava mtiharebelerinin fantezi 
sınd:ı eŞcğe binmiş. Bunu bir dü§ mahiyetinden uzak karakteristik 
b glnine nnla.t.mL~. Bilgin tab\rna- ta.rafları akrobasi ve tayyare sü -
meyi o.çmış, bnJanış, bu rüyayı ha- ratinden ziya.de, tayyare Uzerlnc!c. 
yırlı haberlere yormuş: ki sililıla.nn ate' kudretleri ve 

Yazan:. 
Mütehassıs Tayyareci 

T. A. · -- Dlişdc köpek görmek nime- işleme s:hha.tlcridir. 
te. c .el• görmek devlete deW.let Bir av tayyaresinin fabıikadııkI 
e eı·.,. mühendis hesapla.n, dabnn kanadı-

DemL . • nın kırılmaz gl.ivdeslnin bilklılmez • şekilde akş vasfını kıymctlendir -
l'ak~t rüya.sının bu tilrlü hayıra motörünUn ' nksırmaz bir hald~ mek imkanını bulabiliriz. 

•;ornlmasm.dıın çok sevinen adam meydana getlrllmcsi gayretine Tay~ are içinde tüfeklerin ekse
,ir muddct sonra talihin blr cilve- bağlı Jtnlır. Bu çalışma yükseklik. riyotle makineli tüfekçil~den u. 
aı il:: .katııılnı.ımu~. İşlerinde inki· , iere kolaylıkla tırmanan, hasmını zakta bulunmnlan dolıı.y:ı.sıyle, ıha: 
1f b~klerken aksine olarak büvük zahmets:Z kovalayan ve icabında vada meydana gelecek her han.gı 

bir z:ınır ı;örmü!}. d~esiz rloo.t edebilen tayyare- blr arızanın tüfeği durdurması ve 
Ei ;ki zanınnlardn eşek herkes Ieri de meydana getlrmektc<lir. Va. yere ininceye kadal' ikinci .bir ~c. 

iç n makbul bil' b:ııe.k hayvanı idi. sa.ti olarak bir tayyarenhı bin met fa çall§ammnası muka•lderdır. Böy
At iru:!!.Ill.:tr nro.sında binek vası· relik irt.lfıu bir d:ıkikada tırmana- le bir arızanın havada olu5u, ha. 
tası: ola.rnk kullnnılmnğa ba.sladık- bilmesi, o tayyarenin irtifa alma r.mı karşısındu müdafaasız ~alt~~ 
l1n sonr e~eğin mevkiJ de tabii bir kabiliyeti l<;ln iyi bir netice verir. maa:na. sebebiyet verecektır .ki, 
deııecc aşaE;'lya dilştu. Netck"m at- Saatte yed yUz kilometre sürat, hava muharebesinin en beri>at ta. 
tan inip eşeğe binmek sözü cemi- msan bilnyesinin tahammlll çerçe. rafı da budur .. 
~et iç'nde kader ve ittardan dllş- vesinde blr huduttur ama, her av- Sadece korunnıa.k ve kaçma.k 
mc\: m:ınasma gelir. Otomobil ic::.t c.-run böyle bir tayyareye malik kaygusuna düşecek bir av Pilo!U 
edi1likten eonrn ise atın binek va- bulunm.nk hevesi inkfir edilemez... ise, mutlak surette avlamna.ga 
:dası olarak mevkii de daha geri· B:r tayyarenin sağlamlığı, can • ~Unıdur. Çünkü avcrlığm k.ai -
de kaldı. bazlık sırasında daha uygun b1r dcler;ndcn blrl de, yqamak ~ 
Bu vnziyetc göre rilyada devlet ve tabirle hava muharebesi devamın- öldürmektir. Öldllnniyen tayy~~1 
ro.Jıtiyarlığ~. nrtllt insanlara eı1ek ca hiçbir tarafının a.ksaklık gös- kendi fena akibetinc boyun egmış 
haf.ndc deı:;ıil, otomobl Şeklinde termeden mukavemet göstermesi olur ki, bu da zavall.ılı'ktan bacıka 
~eC\essilm etmesi daha ~ul de- şeklinde ifade edilebilir. Çfin.kil, bir ~· o~. 
;:{il midir? Anlaşılıyor ki ruya ta- blr kumanda telinin kopınam bir Bır tilf'eğin anzalarmr ibertanı.f 
biı• edenlerin zamruıla medeni ha· kana.t lotroverinhı çatlaması • bir edecek .sebepler ve tedbirlerin ba. 
yn.ltnkL ilerle-r.ıeleri ve değiı;ikl!ik- bağlama kirişin.in dağılması• Il<>I'- §ında fabrika inpa.tmm bUy~ ro
Jeı• dJtka.te almamaları bir takını mal uçuşm bile tehlike arzeder. Jü vardır . .Az. parçalı ve basıl te. 
yn.nlif} hliklimler çıkarılma.sına SC· kaldı ki; çcşltli hareketler sıra. fcrrüatlı bir tüfek d~a munt&
b<•'D olt•:ror . s:ııda tayyare pa.rçnlnrmm fazla z3.Dl ç:ı.lı!J:r. Böyle bir vaaıtanm 

HASAN KUMÇAYl tazyikler ve muka.vemetler a.ltm- bakımı, yağla.nma8ı ve qmmqı par. 

E:Jir Amerikan 
ı5emisi t aha 

bat•rıldı 
?\l'\'lOr~, 11 (A.A.) - D,N.B. 
İngiltere hesabına çalı§makta olan 

.J~S3 tonlldtoluk Evros Yunan vapuru 
JJun Atla.ntlktc batınldığı denlzclllk 

1 ıhfillcrlnden bildirilmektedir. lıla. 

1 U3kUS P a tetas Yunan §llepl de Terre 
Heuv n hlll aı:tklıı.rmda karaya o • 
1 urmu•tur. Bu vapura kaybolmutı g~ 
:· :>':e bakuı k gerektir. 

Ame> ikanın M oskova elçm 
Va:ingtona dönüyor 

\'nşlnrrton 11 (A.A.) - D.N.B. 
Hariciye nazır:ı Kordel Hal Ame • 

riknnm Sovyctıcr birllğlndekl bUyük 
l'' 131 Stc1nhnrdt'm Amerikıı.yıı. dö. 
n c~ nl teyit ctml§tlr. 

da kalmasnun mukadder oluşu ve çalarmm vaktinde ve munta.za.m 
böyle hareke.tlcrln ya.pılm881IU i. ~lara.k değiştirilmesi .!s~, bu nlıenk 
cap ettiren hava muharebelerinde li çalı§mayı akord cdeı. . 
tayyare pa.rçalılrmm aağlBlJl ola- ~yle güzel ifliycn bi_r tüfekle 
nı:k mşası mecburi.yetini ha.zırlar... tcclıız cdilmi~ tayya.renın mwı..y

yen devreli bir hava muharebe. 
Hava ~~arebelerbıdc muvaff~ sinden geri kalm38l için ruç bir se

lcyet Cı.mili o~arn.k tayyare sürat!- bep olamaz. Ve bir tayyare üze. 
nfn fazlalığı. ;rtifaa ~ ko. rlne de fa.ıla say& makineli tU -
layl:ğr _ve sag~ ma.lzemerun ba_- fek yerleştirmek imkanı vardır •• 
şa.nı.cagı akrobas!~ ve daha dog. Ancak bir tayyareye dört. tüfek ı 
ru.su manevra ka.bilıyetln1n genlş yerine sekiz tnfe-k koymanın mil§. 
imkanları ~t~e .de, b~l&~ killatmdıı.n çok. bu tufeklcrin ikul
a.~n.smda tyi ışlıyen bir maki.ne~ı lana.cağı mermilerin ııayeı üzerin. 
tüfeğin, bol sayıda. merml atan gı.,. • d""şünmok zanıreti ~sterir. 
18.hm da.ha ehemmiyetli bir yer a. <ıe s: tayyare makineli tüfeğini;1 
la.cağı iıık8.r edilemez.. ·yedi buçuk .kiloluk bir ağırlıkta 

Bunu dUşUnen ha.va tetjkilAtçı- oldu~a ıoaret etml Uık. Şu halde 
ları, ordularda. mevcut olan teıknl. t a yyare üzerindeki makineli t.Ufe
slyenleri hav~ smıfmm siliJılannı ğin sayısı a:rttmlmaklo. tayyareye 
da yalandan gözlemek ve dikkatli t.aşmamıya.cak gibi bir yillt bindi. 
bir iht.bnam göstermek yolunda rilmis değildir. Halbuki her tU!ck 
yetif.ştinnişler ve tayyare blrlfklcri- başına hiç olmazsa tayyareye ko -
ne vermişlerdir. nacak (500) merminin ağırl.ıkla.n 

İki tüfeğin de sa.vuracnğr mermi 
ııdedi bu sliratıte'ki ihas- ~a -
makta k8.fiydi. 

Büyük ıiarp hava. muharebe üs. 
lermden bazılarmm on saniyelik 
bir hava muharebesinde attıkları 
Uç mermi ile iki hasım tayyaresini 
dü.şürmli6 olmaları, az tüfekle çok 
i3 yapılacağını gösterdiği gibi, ma
i;ineli tüfeklerin muntazam bir a. 
yarla işlemiş olmnlanndüi muvaf 
fııkıyeti de tebarüz ett.lnniş ol
makta.dır. 

Çilnkü sürat knt'!jısmda makine. 
li tüfeğin saniyenln beşte biri ka
dar kısa sUrecek bir geri kalUJ, a_ 
vın ateş hattından u.znkl~aama 
sebep olacaktır ki, hasmı <QTlama
nm imkansızlığmı doğuracak bi.r 
vaziyet meydana. gel~ek dernek • 
tir. . 

Hava muharebelerindeki hasmı 
avlamak muvaffaloyeUni !'ÖYie 
bir toparl.-yalDD.. Basit teferrü
atlı, ateş kudreti fazla bir siWıa 
gö&erilecek bakım ihUmamı netL 
cesindeki ayaı-lı çalışmam ilıi.ve c· 
dileccktlr· Bu takdirde muvaffa.. 
kıyet !l8J1Sl yüzde doksa.ndtr 

Makineli tüfek sayısı ne kadar 
fazla olUl'Ba olsun, ve tnfekler 
tayyarenin neresinde bulunursa 
bulunsun pilot tek bir kumanda 
kolunu hareket ettirmekle bütUn 
tü!ek1eri bir anda çabştırabllir ... 
Duran tilfeği düzeltmek havada 
imkinsmlır. Çlinkü pilottan uzak. 
ta.d:r. 

Bir kjei. hem tayyareyi, hem mo. 
törü sevk ve idare eder, hem de, 
makineli Uifcklerini iıı'')tir.. Av 
tayyarecl&inin seri kararlı ve aa.ğ
lam karakterli olu.'1JilU aramak i. 
~ de bu sebepler lınfidir. 

A.. T. 

Amerikanm Moıkova 
elçisinin bir mektubu 

Londra, 11 ( A.A.) - B.B.O: 
Amerikanın Moskova büyük 

elçisi Steinhard. !zvestiya gaza. 
tesine 1önderdiği bir mektupta 
diyor ki: 

"Demokrasilerin mcmb~ları 
Hitlerinki ile mukayese edılc. 
mez. Neticeden şiiphe edilemez. 
Bitlere verileock bir cevap var
dır ı..;, o da l'Jurudr: Zafer bizim. 
dir.,, 

ne dememeli ? 
Hal, Stclnhardt'm kendlıılle tsttşa • 

r ~ b:ılunuımnk üzere çagrtldıtnu 

ıe.n ,ııc de yerine Ruzvcltln tat • 
h .lt etmc:tte olduğu yeni ekonomi s~
~ :nice tnrıı.ftar d:ıha 81111UılyeUl bir 
hslyetın tnyln edilip edilmlyeceğlni 
ldirmem!ı}tlr. 

Hava siliı.hlarmm, kara ordula_ üstUstc gelince tüfeklerin olacak 
rındakl maklnell tUfek ve toplara :r.ahmctinden çok daha fazla8J mey. 
nazaran daha ince teferrüaUı ol- dana çıkar •. Ve ~tc asil tayyareler 
duklan muhakkaktır. Çünkli, bir i.izerine konacak <tüfek saym:nı talı- Ak§am arkada§ımızm (Ne de.meli?) 
yer makineli tüfeğinin yirmi lilo. dlt eden belli başlı sebep de bu.. sütununda. göyle b1r lbare var: 

1 

yu mlitccaviz n{;;'Irlıi;;'I11a. knr§tl:cl:, dur... (Çoğu kimse tarihteki pap.Jann dl\ 
aynı tcfc?TU.n.t ve hasıla.tm fazla - Ateş kudreti fabrikasınca tan_ Unvanları alındı eanıyor.) Çoğu kim,. 
smı vercıbllen bir tüfeğin yedi bu. zim edilml§ bir tU.feğ:fn tayyare se ... ~yle konU§&Dlar var; (çok kim· 
çuk kilo oluşu da gösterir ki., ha.- tizerindeıld ~lem~ emniyet ve. se) denecek yerde (çoğu kimse) de. 
va makineli tüfekleri aynı tef er. recek olan tüfek bakınır ihmal e- yenler olduğunu bJllyoruz; fakat WY. 
rila.tı tn..'.]onnkla beraber, dahı:ı. in ~ rlllmiyecek olunıa, sa.yı azlığmm le deyenler!n mi bu kullanılı§ tarzı 
ce ve dikkntli yapılm!§lardır. ltaybedeceğ1 avantajı, işleme sfh. yazıya, edebiyata aımma.ıı, yoksa 

Tüfeklerin hafif yapılma mecbu. hatinin telifi.si her zaman için (çok kimse) deyenlerln mlT. 
rlyeUeri dolayısi.yle b3lam incelik- mümkün görillebilir. Btz (çok kimse) demeyi QstUn g& 
Jeti de değişmektedir. Bununla Bilyilk hari>in tek tilfekli ve en rUyoruz; mademki (çok ktın8e) deyip 

• ı.mton kitabını 5 liraya satml§: bern.ber. yer tüfeklerinin dakıkada fazla çift tüfekli av ta.yya.releriyle tek hece De m!ııa. ve maksat tftı.dc 
alL;.ıkı üç ayda 20 bln Ura alan ha- scklz yüz mermi n.tma.sına k&r§ı. kazanılan zaferlere bakılacak olur- edilınl§ oluyor; (çok) kellmC81ne bir 

ı ndc \'ar! 
ÖkUzUn d!§lert kllpeğinklne, kö

ınkller ökUz dişlerine mUnkaUp 
< maz: istihale ns.za rtyesl alııblldlği. 
r." 11Uphell. 

Irk da, hava makineli tlifckleri i- ı:a. hiç de güçlillt çeıkllınediği g'ö • do izafet edam ve §Ckll vererek hem 
çinde daklkadn bin ikl yüz menni rilllir ... Yalnız !ı'll vnr ki. o za.ma-. z!hnl kart§t.Irmıı.k. hem kelimeyi bir 
atanı vardır. Bu tüfeklerin a.~ :un tayynrcleri saa.tte .Yilz clU ve j hece artırmak doğru olmaz. Onun için 
dirntkrlni saniyede mermi olarak azami iki yüz kilometre silra.tle u. (çok kl~J deımll, (çoğu kimse) do· 
da gösterebiliriz ki. daha açık bir çuyO'tlar ve muharebe ediyorlardı. j memeli. 

Ha~im Ağa, T~§mektebe ko§tu. Tela, ve hiddetle 
hocanın üzerine yür:.iclü: 

- Hoca Erendi, dedi. Benim oğlumu kim namus. 
suz hal~e görmüş? Bu iftiraya nasıl müsaade ediyorsu. 
nuz? I·fayır, bu katiry.en varid değildir. 

Hoca, ~al: 'arı bir:!r birer çağırdı. Hnıim Ağamı. 
bebekleri yer~n~bn fırlamış bakı:ları ~arşısında hiı fır
tınanın kop.:ıcnfjını sezen kalfalar, "ı;ördi.il·,, diyerr.iyor. 
lnrdı. Dirke.;ı "duyduk,, demek ceoarctini gfü,'~erdi. 

Haşim Ağa ~ntl~ sesi ile hay':ırdı: 
- "im g"'r dü. Nerede gördü?.. Kimden duydu. 

nuz? 
Bu hidd tm kar _ısında erimemek mümkün değildi. 

Sust dar. 1 ·c-rl arayı ul:lu: 
- Bir c '1illi1:tir olmu~ .. A.h bu kdfnlar .• 
Sonr~ hr,.,•ini birden azarladı: 
- "ir · ~ , :ı , öyh mS.nasızlıklar isteme:n •. 
H · ··:n • -, .... n cmnun mektept~n cd<arken 11 •"1!Jm. 

l~nin ' r:ı.l-~ .., ,.ı lı :::n ::- ,..eliyorhrdı . Onlar da bu na. 
mt1GS .. C de ;ı ·od 1yu çıkaran :u n hesa:ı!a~acaklardı. 

Hoca, gelenleri tanı.T.1t;b. Asık suratlarına balınıa
dı bile, IT'~L •tn Ve (J

00 ler yüzle: 
- H:llbttik. d.cdi. İftirayı çıkaranhr dillerini 'Ut. 

tutar. Ş
0

mdi Ec .ç·~~ in hl'!:~ası Hfıdm P,a burada idi. 
Çoct Idar, mücess-::ım namus .. h ::ıydi evl rinize .• Yal 11ız. 

Hoca durdu, h zr birinin gözünün içine 1>aktı. Son-
ra da gene bir defa: 

- Yalnız ... diye yL • kundu. Yü?.ünü ~ı:ru. turdu. 
-

1e var .. ' o' "a? .. 
- Hnyrr .• H iç bir ~Y yok .. Yc.l ız ~~ar gün 

geçtikçe büyüyorlar. 

-3-

Makbu!enin annesi: 
- Onu biz de düşündük, dedi. Kızımızı eve alıyo. 

ruz aı'~ık .. . ~ . 
Behçet, ikinci gün mekt·epte Makbuleyi göreme. 

mişti. Kimseye de soramadı. Nasıl sorardı, ki bir gün 
evvel bütün mektep ayaklanmış, babası. iki gencin ar.a
larmda samimi arkadaşlıktan fazla bir şey olmadığım 
temin etmişti. 

Eve mahzun döndü. Yollarda onu aradı. Her feY 
nkbuleyi h:ıtxrlatıyor, ba~ka bir şey düşünemiyordu. 

Eve rıeldiği vakit yorgun, üzgün ve biraz da bitkindi. 
Bı.ı' a:: ı, onu bekivordu: 
- Behçet, dedi. Üzülme .. M-eraktan bir !ey olmaz .. 
Delikanlı bir ~ey anlamamı! gibi babasının yüzüne 

bahyordu. 
- Makbule Hanımın annesi haklıdır. Kızcağız bü .. 

yüdü. Geliıti. Bu ya•\.nn sonra da okutacak değiller ya .. 
Saye11de öğrendiğini ·öijrendi.. 

B-e1u~et. bab.nma kar~ı beslediği saygıyı unutarak: 
- Yoksa Makbuleyi mektepten çıkardılar mı 7 .. 
Diye sordu. 
- Evet oğlum .• Onu bir daha mektebe göndermi .. 

yccck!er .. 

Polonya ve 
Çekoslovak va 

konfederasyonu 
kuruldu 

Lond.rıı, 11 (A.A.) - Polonyıı. ve 
Çckoelovakya lıtik(lmcUeri tarafından 
neşredilen mU§tcrck bir beya.nna • 
mede geçen senG teşkiline karar ve • 
rilen Polonya • Çelıoslo\'akya kontcde 
rasyonu prensiplerinin hazırlanmak 

Uzcre bulunduğu bildirilmektedir. 

Beyannamede şöyle denllmckted r : 
Her Jkl hUJ:Ometın mUmesslllcrln • 

den mürekkep o!an Polonyıı. • Çeko•. 
lovakyaya koordtnasyon komitesi, ga.. 
yesl hnrptcn sonrn b!r Polonya • ÇC'. 
kosıovnkya konfederasyonu vücuda 
getirmekten ibaret olan çalışmalarını 
tanzime devam etmek için topltuımır;. 
tır. 

Bu topl11nttda konfederasyonun Uı. 
dasına dair II sonteşrtn 19!1 tnrlblo
dc lld hUkümet tn.rnfmdan nc.5?'(ldl • 
len beyanattan sonra 12 ay içinde 
yapıl3n işler gözden gcçlrtlmi.,.Ur. Bu 
işler, konfederasyonun ve siya.si snııa. 
da şimdi yapılan sıkı iş b!rllğl pren • 
siplcrinln tetltlklne lnhl&ar ct.ınt.oUr. 

Geçen eylülde mUttcfiklcr arası kon 
fernnsmda neşredllen beyannamede 
bu prensiplerin tezahUrll mnhlyetinde 
idi. Alınan neticelere dayıı.nıırak ko
mJte konfcderaııyonun prenalplertni 
tcfcrrUatlle haztrlamağa karar ver • 
mlştı. Polonya ı.·e Çekoslovakya hU • 
kümeUerl arasında aktedllen itUO.f 
mucibince konfederasyon, Polonynnm 
ve Çekoslovakyanm emnlycUe al~a. 
dar bulunduktan bölgenin s!yast VG 

iktlsadl tc§klıMmın nUveslnl teşkil 
edecektir. Bu itibarla konfederruıyon 
Avrupada yeni demokratik nizamın el 
zem unsurlarından birini teşkil ede • 
cckUr. 

Libyada 
lngiıizlerin 
taarıuza 

• 
geçmesı 

bel< leni.yor 
::-levyork, 11 (A.A.) - Afrika harp 

sahnesinden gelen haberlere bakarak 
lngtllzlerln ~.l.Sldc taarruza geçmelc.r.l 
bekleniyor. Şimall Afrtkadan be.nllz 
Londraya gelen Amerika mll§ahltle. 
rtnln malQmatı da bunu teyit etmek. 
tedlr •• Udenlzde İtalyan kafllelertnın 
imhası lnglltcren!n §imall A!rlkadakl 
mlhver kuvvetlerini ayırmağa azmet. 
tiğini .sarih surette göstermektedir. 
Yapılan hava hllcumlan da Alrtkada 
bir hareketin yakın olduğuna cklAlet 
ediyor. 

AMiRAL HORTi 
Safra kesesinden 

yatıyor 

nudıı.peşte, 11 (A.A.) - Naibin aıh 
hl vo.zıyctl hakkmda dUn ak§am ne 
redUen rapordur: 

Umumt Blhh! vaziyette 88.l&Jı gö • 
rfllmClşse de ia!ra lrescslndc btr il • 
tlha p ba§lıı.mıştır. nUhap tehlikeli 
değilse de naibi yııtnktn kalmnğa 

mecbur edeooktir. 

Karganıf1. 
öğrettikıet' 

~ 
Kabil, Habili blr tat ~ 

dikten sonra mtlfklll lli1 
ŞtSmdo. kalml!}tı: NA§i ı»I 
Cıuunz cesede baktıkta , 
dUşClyor, detin derin. ._
ı,ıClnllyordu. 

Allah, Kabili bU gQGl~ 
malt için iki karga ı6 ~ 
lnr evvela ka.vgaya bafl 
ıip geıdl. Sert gagaaıııı 
beynine indire indire ~MI' 
ôldUrUverdl. Soora. aYOt 
kazarak blr çukur açtı. .; 
gömdü. '-' 

Knb11 §öyle dllfQDdll "' Z 
- Yazılt bana .. TJPlt'~ 

:nUicn karga rribi ca.JMllS ~ 
tan kardeşim! topral& 
kargadan da. mı A.cldJO !#.-.. 

Kabil, tıpkı karg&)'I t'" • 
kazdığı çukura. karde§iJll " 

Tevrat'a göre clok1lll ı" ~" 
yan Adem zUrrtyetiDdd ::J 
bırakarak sözlerini ~ 
\'tlSl tayin ettiği Şit. CJOll ~ 
Kubcys'dc gömmüşt.U. ·..41 
Nuh, Ademin ceaediDi ~ ...,.j 
but.o. koydu. gemialne ~...., 
Ultten eonra tekrar nıeZ""
gömdü. 

Hindin, Çinin mu~.Jr 
Mı.sırın Ehraınları. ~ 
nın mabedleri hep a:f111 ~.;' 
rağa, blUnen bir yere ,_,, ~ 

Mu:ızzam bir nehrlD.;. 
rllcrek gömUldükten _,ı! 
zerinden nehlr akl~.ııı. 
gelince, bir gün, meza~..., 
eline dll,tUğü vakit taP'~ 

korkusun dandı. tt'_ 
Tarih, hiç blr devirde~ 

olduğu gibi taprakaıS 
kaydetmemişti!'. ; 

Nf1'. ' 

Tc-iJn.k ıı.ltmda da , 
l rlşlr burnon'a 1ılr ...ı 
Cl\ll ı.erib kurtuıu,- ' 
Şeytan el ~ae *» .,_ 

Behçet, başının döndüiiünü hissetti. Gözleri ~ 
dı ve çöküverdi. fll"• 

Kendine geldiği vakit annesi batucunda idi. 
gözlerle onu süzüyordu. 

- Behçet, nedir bu senin yaptığın? .. BiziıD 
başka kimimiz var .. istediğin kız olsun.. Elbell' 
onunla nişanlıyacağız. Hem baban söz verdi. S.
çetimin bu hallere düşmesine tahammül ed~ 
günden '.:ezi yok, Makbule Hanımın annesine gö~ 
deceğim, dedi. ~ 

- Görücüye ne lüzum var anne? .. Onu ıis dit 
de tanıyoruz. • ;I 

Anne elini dudaklarına götürüp "ıuı .• ,, i,.,.,. 
tı. Sonra: ,., 

- Sen onlara karışma, dedi. Biz bildiiiınisİ r 
cak, seni makbule hanımla niş.anhyacağız. 

Nişan iki tarafın d: :u:afakati ile çok 4 
duyanların hasetlerini uyandıracak şekilde oldtl-~ 
şim Ağa, müstakbel gelinine pırlanta bir yiiz~ ~ 
Makhulenin ailesi kızlarma çeyizler ıhazırla:JIJılt•• dıi 
lamıılardı. ~ " 

Nişanlılann ya§lan henüz küçük olduğuD~ 
ıene bekliyecekler, iki sene sonra nika.blan yal'~1 'j 
Behçet için iki sene tahammül edilmez bir Dl ko! 
içinde tut\J!an aşkla bu ıazun aylara naııl yaıııfl ~ 
madan dayanaca:k'ı:ı? Makbuleyi'bir gün görrtı--~ 
yası zindan oluyor, gözleri insanJ.an, eşyayı ~,,, 
ıu, ekmek boğazından geçmez oluyordu. FaJd' 
yoktu.. Bekliyecekti } 

(Deo-.ıf){lf 



~OSko\'ll(la, Çörçil 

~ ~ ı;imnl mmta. 
~11~k söylediler. Bu 

. . bırbirini tamamlı-
~~ ı.:t'kbali h:ıldanıla 

• eğe imki.n verct',ck 

~te iki nutuk ~\')"et 
•• l'e - Amerık& iS-
lıı~~ ziyn.dc lnkl
;;~t' ol~ Sov
~ ~tın bu nnla!. maya 
~ ~I hareketlerin do 
• ~b"UnU ihsas edecek 

ti) ı,. kaç güne\"\ el or-
~I llh erbruk o.nlat;

l 'e neticeleri de 
r. Staılnin nutku· 

~\lltbtörcııin nul~ ln· 
~ tıık yani llcs'lıı 
~Uhi'itılfıa tuııftnr o· 

ttb Yctinl ifade eder. · i:;;: 'e taraftru-lan
~ berlnyn poliillm
~"lllcrin 1.-ars~ındıı 

~ttıı ~ar harp teı.lnl 
~-:'~"tedir. • etekim 
1 ti-~ bir natuk da bu 
't~ ettiği manayı da

ir facnk esaslan ih· 
rso· -.;tı halde Amerl-

"1 \)et - İngiliz -
~lonu mmaffııln

llıektir, 

~ g~ bu ~~e harbin istilm-
l Uk dÖ\i'i501elerc, 
'aı-a doğru gitmek· 

~gil~re1 i, lııgilto-
1ı!'tııı~_YIP S<l\yet ltos
.~ -..u taarruzlar mov
ti ~l nnm deği me

hanrıemls hulun-

~ 
11 tlıe\ inıi gelinceye 
~, \ntaıann hareketi 

t lmyde<lC<'.el."iir. 

~ ~ fikirlerine göre 
:;' imi nn".ak ilkka
~ ~ra tn51ıyacaktır. 

t.nik öniımüzde bir M' 
QU' • 
~~~an hnrckcUı 

t eldir. 
~ ltıısyn, lnglltcrc \'e 
~~ıniyetlidir. Na
~ de blrnz bu tııbli 

lnırndan ileri gel-

~l>lı .. 
1 

csmın bahara ka-
t 1unın edilcook olar. 
~in zaman denen 
~~fal dalı obıeaf'ı 
~ ır. 

· gore anhısma t.,,.,,._ it? • ......-

rııı ~!11 her ı;c~·dcn evvel 
IJit}ı· ~ " 

~· ırlnc l ııkla.51nnsı, 
~ ~ lll_~lclerin bu zlh
lrıı ~unı ile mümkün 

~~~lltıı ı\ıncriknnm harp
ırıı ek Uzcre S<ı' yet 

1 cııın!Yar dolarlık bir 
~t"""1 bunun bir mi· 
~l'crede so.cıynlizme 

ıc;1 ocsrtynta ık ıtı: 
~ ~ e(l.ir. Bu nesriyııh 

~ı: ~?ee<ıen bö\'le bir 
~. ~idiler. O~lnr bo 

t tken So\'yct nus
'~.ıı Cenıtyet.i rlbnlyetl

\ıı 'iuılt.ı izhar ediyor, 

l~den bn.rid~ c hiz· 
~ı1' Vnşin~na elci 

~~!:<;si buna bir tlelll 
lı ~~ Unya m1llet1erinln 
·~11 lı kendilerinin tn-

11 ~kknı<la Moskova 
lerinl mule e<l.ın 

t,, ~'ed" 
'~ a. 

ı ııiltı011ce, komünist cn
~)cl-a ihtlUUI ~in c.a.. 
'nu yn clC\'leU de 

~ knlmak iste-
ı, 'a"b 

llı.... ~llıd b" b" • 
"414 b" a ır ırıne zıt 

t_"< ~le mıesl bugün 
\~~iti rııl, husule gc· 
h ~ ~· ttıiisruıdekfı.rhk

llı\itl .. tr entcze nınıın-
,, ~r? 

\_~i(t~ ~~r iki rejim ele 
~s~ o )~Zerinde 1 rarlo. 

llaur • • 1 ltı ıı;ın ası olan 
IJ~. da MJıhe birliği 
\ 
~ Ç(ı 
~~ rı;llin nutuklann-
~ ıf'~ lld. rejimin hnrbc 

b~''k bırle miş oliluk
ltı.,. 'i •asının sosyal me
\ı~ d ~e\ am ettirmek 

~Ur. cı:ı_5lnelcr yapması 

~ ~l~~ . 
~i·"{lllle verilen 

,~er 
~ir ,..,,~iden 25 ton 
~ltr-wVilerin tevzia-

• 

VAKiT 

~-~ . 00 0 00 lMJ & fID ın: ınJ _ (b -~ 00 0 ; I~ .,___,__·~t_·-~-----~ 
Et ihtikarı yapanlar Umumi eclis o ~e tramvayları 

toplantısında DON, öğle liıeri ·~i4ttaştan un t:raııl\ayları tıklım tıklım do-

m e gv e r to t 1 ' bir trnnn-nya bindim. Bom ludur. DU!;'IDclerl lmparnn bir taz. 

P an Ü f ar m 1 Ş . Marmara sahili imar ~~·. :!n~·'c1~1ıea;1:ı b!'°,~'bi:~::r.~1:.~ı. ~
1

; .. ~c~~~:;:~~jı:.,1:~~~~~ 
plaru kabul edildi ~ " ı 

O
•• b" k k tstanbul umınni meclisi dün sa· GUn or1nsı, hep iş haşır.da bulun· r nıkın cn·cı müjdelcrl geldi. Tü· un ır ÇO toptancı asapların at 15 de Faruk Derelinin b'"'ı.an. du~um itin. 1stmıbuiun bn uıman. nelin Jm)ı5sızlığı, Yükscl&n.ldın· 

...,.,... ki halini "-Oldmı gönnC'ml tiın. Sa· mn ba, caddelerin rnkar \'e nığbc-

d 
lığında topln.nmıştır. Evvela ge<;en "' t• ı •·----

ef t e 1 
• 1 • "td• bahlan \"e aksnnılan bu :ı.rnba!arn 111 ~dırdı. r eri e e geçlrl 1 

celsenin zrubtı okunmtL'}, kabul o- - M ı lunduktruı sonm nıznamenin mli- nasıl tırmnnclığnn, gözlüğtimii, mü. '"cm, ld iş bö)leclir, a.c:ıba ı;ün 
reld<crıli kalemimi, f;:uıtimi !ani· orta ·ı nlı;fn bombo arnb:ı. l\aldın-

zakeresine geçilmiştir. 1ı ·o 9 'Ncd ~ı mnlct.aıı lmrtnnnalt lcin --'mide l r • • en 1Jehe.ı=az clcktra. har. Fiyat mürakabc bilroGu, et Jltli- iik olanık Tütün :iskelesinde bir 
kan etrafında nçt.ıb'1 milcııdclcyc loptancmm ver<liği yüksek fiyatlı 
devam 0 tmcktcdir. faturayı elde etmiştlr. 

Bir çok perakendeci kasapların Büro memurln:rı, dün de kontrol-
büroyn. b:ışvurarnlt toptancılıı.nn lerlnc devanı etmlşlcrdir. Dfinki\ 
kendilerine 62,5 ile 68 kuruş nrn- kontrolde bir çok toptancıların def 
Gmda et sa.ttı:kln.ruu, .bu vaziyette ll"rleri alınarak şefliğe get.irlıniş 
kendilerinin .dah~ yükseğe et sat- I ve tetkik edilmiştir. Tetkik ııeti
mak mecl>uriyctındc kal<lıklarmı. ccSinde toptıı.ncı ka.saoların narkn 
biruıcn.-ıleY::: kendilerinin değil top.. rlayc<t etmed:kleri nnlıı.şılmıştır. 
~ncıla.rı:ı bu ışte s~~lu telfıkk.i e· Buglln de diğer toptancı ka.s:ıpln
dilmelcn laznngeldığini lddın et- rm defterleri tetkik ooilcCektir 
tikleri maliimdur. Tel.kiklerin sonunda suçlu büt.ii~ 

Bunun üzerine büro şefliği, top. toptruıeı kasn.plar, hep birl ktc nd· 
tnncı knsa.pln.rı kontrole b.ı,şlıınuş, Uyeyc verilecektir. 

Kendisine memur 
süsü vermiş ! 

i hlikardan Adli eye 
verilenler 

E.'vvelki gün asliye nltmcı ceza Fiynt murakabe memurları, dün, 
mahkemesinde hayli garip bir teh- Beyoğlunda kumaş ihtilui.rı yapan 
dit ve sahtekU.rlık mulınkemesi ne- bfr mnğn.zad:ı oünnü meŞhuıt yapa· 
tlcelenmiştir. ı rak sahibini adliyeye vemtl.şlerdir. 

Vnkanm lkalımmanları Çarşılcnpı- Gnln.tnsarayda C.K.~f. mnğa.zn-
da berber Art.in Kaşarikynnla Be- 1 sındn, Surnskidcn a.Idığı bir kuma
§iktnşta un fabrikasında ça.lı.şru. . r, lbir misli fiyatla mUştcri.s!ne sa.. 
Bcrhodur. Bunlardan Berho bir tarken cilıımü ımeşhut yapılmıştır. 
mllddet evvel, Nnuiret adında bi- Bu mağazaya evvelce lüks a.ddedl· 
risine milli p.~gonun 30 ağustos lerek yüzde 50 meşru kar vcrilmiş
k~i~e 5 bin lira isabet etme ti. Mağaza saıhibi, memurlara Ticn
l'li Uzcrlne bu bilete ortak olduğunu ret Vekfileünin emri ile yüzde yUz 
iddia etmiş \'C mahkemeye b:ışvur- kfır ynpa.'bileeeğin.i i:ldia etmiştir. 
muştur. Böylo bir şey olanuyaca.ğı, ve mn-

Ancak, muhakemenin neticesmı ğn.zn sahı"bi fatura vennedi~ için 
bekJiyemiyen Berho @ biran evvel milddeiumumilfğ~ teslim roilnrnı
bitirmek f.!:in Çarşı:ka.pıd:ı berber- lir. 
llk yapan arltada-sr Artin Kcışn.rik- Ntılbur ]~leni ile t;ırııt., da 
)'Rll!\ gitmiş ve !kend sine derhal yıık:ılıındı 
Na.za.rete gitmesini: Slı'.keeide nalburluk yapruı 60 

- Ben sivil memurum. Piynn
godald beş b!:n lirada sizin hiç bir 
ha.ltkmrz yoldur. Parayı derhal ge
ri vcr.utiz diyerek paraları 11 lm:ısı· 

nı söylemislir. Bunwı ilzerlne her 
iki<'! de Nazaroto gitmiE;ler, Bcr
bo: 

- lş anlaşıldı. Memurin bera
ber geldik. Pa.rnlarmıı ver!. demie
tir. 

Arti.n Ka.'jarlkyan da : 
- Ben sivil memurum. Paranın 

Berhoyn n."t old~&u nnltl!'ı1dı. Onu 
nlmn.ğa geldik! demiştir. 

Fa.knt Nazaret Art.inin konuşma 
rundan !kendisinin de bir Ermeni 
olduğunu nnla.miş ve her ikisini de 
polis teslim etm"ştir. 

Dün mahkeme maznunların su
cunu sab1t göımiif;, her ik~ini de 
3 er ay mliddetl(' hapse mnhk{ım 
etmi~ir. .. 

Ticaret Odası umumi 
katipliği 

Bir müddettenberi münhal bu· 
lunan İstanbul Ticaret ve sanayi 
odn~ı umumi k§.tipliğine idhaliı.t 
ve ihrncat birlikleri umumi k:i -
tibi !\lahmut Pekin'in tnyin edil 
diği haber n.Immışmıştır. M.ııh -
mudun yerine de Ticaret \'cltii -
leti Haricive müdür muavini Sa· 
18.hattin g~~irilecc.ktir. 

yaşında E!eni ile çrrağı Dimitri 
800 grn.m çiv.tyi 170 kuruş yerine 
6-00 kurı.eyı sa.tllınjlnr yakalanarak 
ııdllyeye verilmişlerdir. 

Ce.z.:ı.landrnlanlar 

Pa.znr yederinde seyynr ınaıij/&
turacılık ynpan Klı1kor Çerkc."ll>ğlu 
kaput bezi, Ka.palı ça.TŞtdo. manl
fn.turn.cı Nesim Bclıar basma Uze
rlndc ihtikftr ya,pillIŞ, asliye ikin
ci ceza mahkemesi tarafından 25 er 
lirn para cezasına. mah'küm olmu.~ 
lardır. Nesim Behann dükkAnt 
blr !hafta müddetle de lmpan:ı.ook 
t.ır. 

Borsa komiseri 
Londraya gitmiyor 

Lond...-ada toplanacak Osmanlı 
Bankası umumi heveti fotimama 
Türkiye namına BÖrsn. komiseri 
Ihsan Rifatm iştirak etmesi ka
rarlaşmıştı, Borsa komiserinin 
I..ondraya gitmesinden şimdilik 
vaz geı:Jlrniştir. -- -·-O-----

Metresini bıçakladı 
Ortaköydc oturan ve Sofya n

dındn bir genç kadınla metres 
yaşayan Zeki adında birisi, ge -
ı:en gün bir k~v~a sonunda met
resini bıçaklamL'.?lır. Ağır yarata 
nan Sofya hastahaneye knldırıl • 
mı3. suçlu yakalanmıştır. 

Knrtnldn'ld Drngos tepesine An- • ~ .. ıı 
k 

rim "Ölümün ön tice "eldi. noc t-m canıyor' u nrnbnlar, bij3 le yok le· 
a.rn tepesi ismi verilmeSi etrııfm· " .. " • a 1 t ı 

d 
" \nyıı sastnn .. İ~ti ld«ı'lin lmnnpe'.'t' re t;a '· ın acnğınıı, dörtle sekiz a 

a aoz alan Ahmet Halit !Gta~ı. " -' A- hl b" • 
bu 

kuruldum. öt~ıdnl de 1·t...,. .. cl' ,,,.. . msmuu - r ırı pe~lnden kalılrnlsn, 
tepenin tarihi ve hususi bir mn- "' ~· · ,,.. ı h · kc'erlm<' masa ,_-nptım. ıı. i'"rctler- 1 n n uyı,.'lln, daha faydalı \C dnlıa 

zısi olduı1unu söylem'ş, Biznns or- ... ı .. ım • ı 
d 

de ancak lld Jı:io;i binclı". liarnkö''e l• 0 az mı· stanbulda mcktcp-
ularınm ilk defo lbu tepede mnğ- ı ..... d ı 

1
- J~eltlV.riınlz lınldc hftlfı l'ans.ı ... ı:r. ('.r .,._ e, < C\a.ir "5,, de, büro-
11p olduklarım ilfi.Yc ederek r.epe- b ... ""'.. ,. t elen çoğu bostu. lar, ıı .-e ler, b:mkalar da bu i'.!t-

ye Anlmrn degıw'I, (Orhnnbey) adı d k -• Uiletçi,·e: ınan ;ı. nıı:ı.na.""'. memurlar soku-
Verilınesini teklif e~tir. " • d"'kül'" ı .. ~ .. 

Teklif millki"'e encürnımlne ha- - Ru nrnb:ı fazladan mı çıka. b'll 
0 

• ur er. • de ise <1üllliiln-
" rıldı? lnr lmpıınır, bir ikinci kalab:ıhl< ıla 

vnle edilmiştir. Anadolu ya.kasının h ti d rt ı -.,_ Diye "Ordum. Adnmcag·ır. anin- u na or e o a ıgı doldurur. 
.-.... rmam sahili imar planı hakkın· 
da nafia ve muhtelit encfimeniıı' m:ıdı, <lalıa nçıl, öy:edim. O zaman Arııb:ılnr. o 7.runnnlarda i!stüstc 
'\'ermiş oldugu~ mazbata okumnuş, gözlerinde idrakin nydınhğt pulıı · işletllirsc, hem lmlıı.bah&.,n birbiri-

ynrn't<: ni ezecek h:ılc gelme ine, hem de 
nzadan Halil Uyguner, imar müdU· 
rilnden plan etrafında izahat ver- - llnyır, fazla ,ıcı.;ı, dedi. Anın lisUlste birlh'TDcsinc sebep ~nlmaz. 

t;lnıdi öğle, iş olma7- Ilerlı:es \'1\2.İ· Bilmem, ld niçin bu lmd:ır liola,. 
me.<\ini istem.lştir. " 1mıı.r müdürü Hüsnü istenilen fesinde. olan bir sey yapılmıyor da, bir t.-ı-
!zahatı vermiştir. Bu izahata na- ~ * ~ mft:ın hi1., bir ynndnn da ~du.reci-
zaran: Her snbah, her akşam nrabalıu-ın lcr dilnyıınm azabını çekİJ> dunıyo-

Marmnra mıhili plô.nı, Üsküdar, l~kcnce makinesine dcimliiğUnü heJ' nız. 
l{ıı.dıköy ve havalis.i imar pÜi.nmm bili)on.ız. llıuı~ semtin olursa of- HAKKJ SUHA GEZGiN 
devammdruı ibar<"ttir. Bu mmtak~ 
nın 'kam, denfa ve tren olmnk Uze· 
re Uç yolu vnrdtr. Deniz yollarında 
mevcut oL'Ul ısıkeldcr aynen mu
hafaza edilmektedir. Bu yolların 
ell-a.fı tanzim -edil.ınektedir. 

Bağdat cadtlesi ile }{ayış dağı a
rasında. bir yol tıÇilma!kt.adır. Bu 
yol Fene:rbahç.eden başlamaktadır. 
Yol Erenlköy ıtromvn.y istasyonun
dan gcçrne:rte ve ÇMtlıca roddes\.
ne uzanmaktadır. 

Plfuıda Merdiven.köyle Çamlıca 
yolu anısında. bir :i5kfuı saho.sı ny
rılrnaktndir. Burada aynı zamanda 
bahçeler ir,:in de yer bmı.kılmakta· 
drr. Çamlrcayı Fenerbahçeye bn.ğ. 
la.yan yol 32 metre genişliğinde o
lacak, a.tJı ıvcsaJile ıbitildet iç.in ay
n: nyrı yer bı:rn'lnlacaktır. 

Tren yolunun her iki tarafı on 
beşer m~e genişli.,."rin<Je olacaktır. 
Plii.n bir çok mün~ sonra 
kabul odilıniştir. Meclis cuma gii
nil tekrar toplruuıcaıl:tir. 

Asabi buhran 
geçiren kız 

O zerine İspirto dökerek 
elbiselerini tutuşturdu 
Bcşiktn.5ta oturnn Ali admda bi

rlsinin 18 yn.']lllc!ıki lkızı Hatice, 
dUn srk s!k tutulduğu n:ltli buhran
lardan ibirishıe yine yakalıı.nml§ ve 
üzer.ine \bir miktar :ispirto döke
rek ıldbriti de çalkmr,şhr. 

Krz alev a.1ev yanmağa başla
lDI§ bunu ıgören kardeşi Fanıkln. 
Alı'e koşuşmuşlar, ateşini söndOl'
meğe çalrşmt§ln.rdır. Bu esna.oda. Fa 
nıkln A}1fe de nwhtdif yerlerin
den ynnmgla.:rdrr. Ağır surette yn
nılanan üç ~en Fnnıkla. Ay
şe Beyoğlu hasta.nesine knldlnl • 
mıs, Hatice de Bakırltöy emrazı 
akliye h~tanesine gönderilmlştir. 

"Çocu#un gtllmc:Jine kargı nelrct 
duynn ad!lt;ndan çekininiz.,, 

Çocuk Esirgcnıe Kurumu 
Genel Meriler:l 

• n 
l ST ANBUL fatihinin, lstan

buldıı dikilmesi kararla-
şnn hey'keli için, U) gun bir yer 
a.rnndı,b'l şu Z3.tnnnlıırda herkes 
dllşilncesini söyledi. lİeykelin ne 
biçimde ynpılmas.ı sonradan düşü· 

nülcccık b1r iştir ve doğru.dan 
doğruya art.istin işidir. Fnkn.t ye
ri h3kkmda. düşündüğilmUzü da
hn şimdhten söylemeğe elbet 

müsaade ·vardır. Bu be~'Ccel için 
kbni nrkadaşlar, hnzrr meyda.u
ları uygun buluyor; kimi doğru
dan doğruya Fatih meydanını ya.
rnşbnyor ... Bu mevzuda en yeni 
d~ olam dünkü "En Son 
Da.kiltn,. da Eminönü meydtı.nı
nm ileri sürüldUğünU gördüm. 

Bize kalıma, Fatihm heykeli 

için seçilecek yerde, bu heykel 
dolay1siyle lbir meydan a.çılıruı.sı 
düşüncesi üstün görlllmelidir. Fa
tihin heykeli ı:;üpbeerz iki değeri
ne layık b!:r yere dik lmek la
zrmdır. Fa.knt o eseri, esasen ba
yındırlrğn ka\'UŞrnuş olan mey
druılıı.rdnn blrinc dikip o meyda
nın şöhretine bağlarunaktans::ı 
dolnyısiyle yepyeni bir jmar te
şebbUsUııc voslle kılmak daha 
fo.yda.lt ol.nuuı mı? .. Yani, Fatih 
heykelini ha.ur bir meydana. d,;k. 

mekten ziyade, o heykel için uy
gun ve üstün bir muhitte bir 
meydan açılmalıdır demek istiyo
ruz ... Böylcoe :ild iknle birden fet
hedilmiş, 1.st.am>uln iki eser ka· 
sa.ndırılmış olacn.k t.ır. 

HiKMET MONIR 

Tuzlada bir cinayet 
Ewelltl gU.n Tuzlad:ı. lzmitıli Bos 

tancı Salih isminde 35 yaşında bir 
adam, b~ındnn kereste yn:rala.n· 
mak ve kafası pn.Untılmak suretilc 
öldürülmliştür. 

Bostancı Salih çok rakı içli· 
ğindeıı 1zmiLteld kn.rdeşi ile geÇi
nem~ ve babo. ooağmı terk ede
rek dört 1X'Ş gün evvel Tuzla.ya git
miştir. Orada eskicilik yapmaktay
mış. Sal.Ilı Tuzlıı.da. yine bostancı 
Ahmet ismlnde bir şnhısla arkn.
dn.q.lılk yepdn etmiş. İki !kafadar bir 
alr.:şam sohbetinde kendilerini bil
mlyecek kadar içmişler. Salih evi
ne gitmiş. Fakat Ahmet kendisini 
gelip kaldrrmı:.ş. Meyhaneye tek
rar dönmü~er. Vakit çok geÇ ol· 
duğu için meyhaneci ktmdiletine 
içki vermemi~. Bu defn bUyUk bir 
eiııe rakı ala.nık Ahmed.in OOGta· 

ıımdaki kulllbcye gitmişler. Ora.da 
yine içmb•e başlamışlar ••• 

Bundan eonra a.ra.ln:rı:nda kavga 
başlıınuş .• iki sarhoş alt nlta, üst 
Ustc epey bir zaman boğuşmu~la.r. 
Ahmet o nralık gö e ilişen ke
seri kaptığı gibi Sahhin kafa.sınıa. 
indirmeğe ba..~ış .. Kafa.tası kırı
larak beyni nkıı.n ve kan1n.n etra.fn 
mçrryn.n Salih biraz sonra. ölınUş .• 
Katil cesedi omuzlayıp yakında 

bulunan denize atmış .. Sonra gelip 
duvarda.ki ve etrnfta:ki kan iz ve 
lekelcıini silmiş .. 

Ertesi gU.n cinayet meycl:uuı çı
karak lm.til Ahmet Gebze C. M. u
mumiliği tnrafmdnn yaknlıuunı.~ ve 
tevkif edilmiştir. Katille maktul a
rasında ba.5Jta bir dUşm~ olup 
olmııdı{;'l tetkik edilmektedir. 

Rifat Yenal Canakka
leden geldi .. Mücevherler. kıymet takdil'i 

için kumpanya tarafından görül 
dükten sonra. Nozcnberg onlnrı 
tekrar aldı; ~na verdi. Ben de 
Esmor'n verdim. Esmor'a ne ol· 
duğunu biliyorum. Daha doğru
su Vilford Tavemer, kardeşi 
Mark Taverner'den nldığı malu
mata göre bana anlatmL~tı.Mark 
T~verner kendisine P. Hayden 
süsü ve~rek Peytl Bric isimli is 
Uısyonda Esmor ile buluşmağı 
knra.rlaştınnış. Sonra biri~. 
mUccvhcrlcri görecek münasıp 
bir yere gideceklermiş. .:\far~'!" 
pliinı bu idi NiderdeyJ havalısın 
de bir köyde boş bir ev biliyor : 
rnu.ş. Bu ev bir vakitler Rensı 
isminde biri~ aitmiş. Kendisi 
de bu adamın yanında sekreter -
lik etmiemi§. Rcnsinin ölümün -
den beri orarut kimsenin oturma 
dığmı görünce Esmor'u oraya 
kadar götürüp kendisine uyu.stu 
rucu bir il:iç vermek, mücevher
leri çalmak ve kaçmak kararma 
varmış. Fakat kardeşi Vilf ord'a 
anlattığına bakılırsa, 1>18.nı yan
lış çıkmış, Peytli Bric istasyo -
nunda Esmorla. bul uşul> onu oto 
mo'bile alarak mahut 'boş evin 
civarına geldikleri zaman vnkıt 
bir hayli gecikmi.ıı, akşam karan 
lıklan basmış. 

BiR CASUS ÖLDÜRÜLDU 
Şimdiki lhnlde mUcevherl&, Lin
klınşayr'deki esrarengiz evde o· 
turan Mnrk Taverncr'in yanın -
daydı. Nozenbe,rf? ile Vilford Ta. 
vcrner arasında bir münakasa 
başladı. ~leselenin esası şurada 
idi. Mark lbu ımücevıhe.rleri ver -
mcğe razı idi. Fakat diğer iki !ki· 
şinin, kendisine - çektiği zahme 
te karşılık - muayyen bir para 
vermesini istiyordu. Ne kadar pa 
ra istediğini bilmiyordum: bana 
söylemediler. Bir akşam Rakk~· 
boni isimli lokantada Uçümüz bu j 
luştuk. Meseleyi aramızda kor.u 
şacald.ık. Benim gelmekliğim b: 
hassa Nozenberg'i, miiccvherlc · 

Çana.kkaleye giden belediye :reis 
muavini Riftı.t Yenal diln şehrimize 
dönmliştür. 

Mister Esmor kendini bu ha va 
lide öyle yapyalnız bulunca iku.'· 
Jrul~ Dxş eve girmek iste -

Büvük. heyecanlı zabda oe Casusluk Romanı 

"'.--·72 fn~ilizceden Çeviren: H. MUNIR -

medikten başka, dönüp gitmek 
t.e.~~büsünde bulunmuş. Bunun 
üzerme Mark Tavemer, Esmor'u 
yakalar ve aralarında bir boğuş 
ma ba-şlar, Mark'ın anlattığına 
göre, Mister Esm<>r 'bu esnada 
tabanca çekmiş; hatta Mark'ı 
vurmak istemiş. Mark ;se, taban 
cayı onwı elinden almağa çalışır 
ken, kurşun patlamış ve Esmor' 
"' isa:bct ederek öldürmüş. Mar'k 
bundan sonra, Esmor'un üzerini 
arayor; ımücev:herleri !buluyor; a
lıyor ve cesedi yol kenarında lbir 
hendeğe sakladıktan sonra knçı· 
yor, Karşı yakaya geçiyor •• ve 
nihayet kendilerine ait olan eski 
Taverner ailesinin binasına sa.~ -
lanıyor ki. Londrada kardeşi ile 
oradan muha:bcre ediyordu. 

Vilford Taverner, Nozen'berg 
ve iben, son bir kaç gün içinde 
neler olduğunu biliyordu'k, Es -
mor'un ocscdi meydana ç,r'kt~ı 
zaman. ne yapmaklrğmuz ıazım 
geldiğine dair ViUord bazı tali -
mat vcnnişti. Nitel-im ceset mey 

dana çıkar çıkmaz ben derhal 
Mister Poltrop'u gördüm Ve o
nunla ibirliktc Nidlsmor'a gittim, 
orada sorgu hakimine verdi~m 
cevaplar, tamamen Vfüord Ta -
vemer'in bana öğrettien şeyler -
di Kısmen doğru sözlerdi. Ya -
but yan doğru ... Diğer kısmı i
se, .sigorta kumpanyasına karşı 
kendimizi haklı göstermek için 
söylenmiş sözlerdi. Bundan son· 
ra Londraya döner dönmez ilk 
işim; sigorta kumpanyamna mü
racaat etmek oldu. Kumpanya -
mn her !hangi bir itirama buluna 
cağını zannetmiyordum. Bunun· 
la beraber çok geçmeden "Trans 
atlantik sigorta kumpanyası,, va 
ziyetten şüphelenmeğe ba.c:ladı, 
Netice itibariyle, mücevherin ~s 
lındığma dair kendilerini tatmin 
edici dclail elde etmedikçe llarayı 
öcleyemiyeceklcrini bildirdiler. 

"'İşte bu sırda Nozenberg bir 
takım gil~liikler çıkarma.~a baş
ladı. Evvela mücevherlerinin 
kendine geri verilmesini istedi, 

Altın Fiyatı 
Dün de lbir altının fiyatı 25 Iı

ra 15 !kuruş. külçe altının bir 
gr:;lmınrn fiyatı ise 354 kuruş 
idi. 

jvırmı yıı evvelkı vaı;ı ·; 
'-------------------~ 

rlnin emniyette olduğuna ilm 12 tklncltcşıin 921 

otmak iqindi. Bundan .sonr~ ~o l Hilali~hmer Cağaloğ
zenberg ıle beraber cvıne ~ıttım lundakı yeni merkezine 
Onunl~ qususi suretb aynı mesc 
le üzerinde konuşup kat'i bir i
nanç hasıl etmeğe çalışacaktım. 
Fakat o gittikçe telftşlanıyor ve 
polise haber vermek tehdidinde 
bulunuYordu. Bu suretle ke"9i • 
sini mü.skül vnziyetc sokacagını 
SÖylediğim zaman, isin içinden 
sıyrılacağını ve yalnız benimle, 
diğer iki kardeşin bu işte yamı -
cağını söylüyordu. Kendisinin ya 
kayı sıyırabileceğini roylemek -
te kasdi ne idi; bilmiyorum, çün 
kü sigorta meselesinde her han
gi birimiz kadar onun da parma
ğı vardı. 

(Dcwmıı mr) 

taşındı 
HWUlahmer Oemı.retı M~rke7.i u 

mum! l Oa.ğnloğlunda Emnl;)et Sim_ 
dığı lttiııallndckl bına.,-a ~ 

ymi binada bugUndcn ltlbarcn ı 
başlamıştır. Bu mlinMObetle Ccl!ll 
Mubtıu Bey tnrntmd.'Wl lllWınhmc.TC 
1000 llrn teberrli cdlbnlştlr. Oel 1 
Muhtar Bey bir muM.-rlrlmlz.e: 

- Bu ehcounlyetll blr dcğildlr. 
Rrkcsln yapabllcceğl blr r:cydlr. ~·a1 
ruz nııeselo lmJdln fU'llBUDl &mçır.mn· 

mn.lctn. lll$clfi f1ll bln Ura bısıbn aı. 
algamdan eonrll tUtua ~hu 
5Uımn4a gGstc.rdlğlm eeb:ıttan b:w 
oldu.,. 
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Ataşemiliterler maiyetine 
verilecek erlerin maaşıan 

Jaoonya 
Amerika ile 

uziaşmakta fayda 
görmüyor 

iptidai maddeler tenzilat 
cetveli tasdik edildi 

Amerı 

Yeni o 
v.......,u<~ 

demı,tlr ld: 
A.DkU9, 11 (VA.JUi') - Yabancı , Bu kabt! erlere bulundukları Türk 

memleketlerde bulunan atqem!llt.er, sefaretbaue veya koıuıoloııluklan ta· ! 
alefcDeVll, ve ateıeartY* matyUe_ rafmdan mahalli rayice göre teablt 
rinde tatlhdam edUecek eratın mi.af, 1 edilecek Jaoe maaratı bUU;enln tayinat 
narctTah taıe ve Ubaal hakkında bazrr terUblnden bedelen verllocektlr. Bu 
anan kanun tlylbaaı mecllle veril· gibi erlerin aeya.hatte geclrecği mUcl· 
uıiltlr. L&yiha esaalanna göre bU su· dt zarfında yapacıı.ğı zaruri masraf. 
~u. lı>tihda~ edilecek erlere TUrkl_ lan tamamen lıılUdo.lıın VcklleU ta· 
~eden h:u:ekcUcrindn evdetlerlne ka· rafından tensip ve takdir editecek 
dor Türkl)e ds.hll!.ndo v..,rııen mıuı~ mJldan ıecıavllz etmemek ~rtlle ya· 
tutarmm o-? m. ll maa, olarak ve tev. bancı memlıkeller harcırahı t rtlb1n. ı 

ifat:Blr. verUecekUr. den ı.cüye edl!ece!ttlr. 

- - <>-

Çörçil'in 
nutku 

Japonya iç_in y~i 
bir şey söylemiyor 

Tokyo, 11, (A.A.) - Japon guc. 

A S tecllftinln ~ emektarı Tokutoml, .) m d n o' .. ,, et aöyledJğt bir nutokta Japonya.nm ta. 
!:ip edeceği yegOJJe yolwı mihver dev .. 

t b 1
- l!" 1• t e b 1

1
• u 

1
• 1etleriyle beraber yUrilmekt.e olduğu-e 1 nu, dünyadaki kanoıklıklardan dola. 

-..: yr, blrleş!.l: Amertluı ile mU,;9.kcreye 

&erlin, ıı (A.A..) - Alman ordu. M011ko\a, 11 (A.A.) _ Bu 
88

_ glri§menln tamam n ! Y laeız olj ığu 
ları bcıokumanda.nlığının tebliği: t bahki Sovyet tebliği: nu söylemiştir. 
Kınmda, Alman ve Rumen kıtaları Dün tekmil cephelerde ş ddetli Londra. lJ (A. l.) - <B B.C.) Ja. 

Sivaalopoıa ve Kerçe doğru ileri ha,. ' muharebeler cerey an etmistlr. Mu ponyanm Hindlçlnlye ittifak teklif 
reketıerlnc devam ediyorlar. Bu lkı harebeler bilhaasa Rınmda \'C Tu· ettiğ~ ve bıı m .. ,~, · lt bulunım WO 
ltmaıı, hava kuvveUerl tarntm::lı lada pelıt büyük bir ıdd<lct keabet- bin a.akerlni art.tırm:ık ıstedlğı hıtber 
bombalanmıo \"e iyi neticc~r alm • miştir, vcrilmektedır. Siva.mu' merk 7.I oıan 
mqtJr. M08k0\-a, 11 (A.A,J _ &>vyet B&ngkokdakl re~mı l!!Szc:l\ Siyamlı.a. 

Koakova bölgesinde. Alman bUcum tC'hliğı ekinde §Öyle denili)or : tara harbe bazı:- olmalamıı blldlrmlf. 
lan, dQfm~ atrr .UWar vo teker Moakova cephceinde es r Alman tir. Sözcü demiJtir ki: "Slyant bu ~. 
lekU ~it baknnmdıuı çok fazta za. a.'tkerlerinin ifadelerine göre, .Al- ne veya gelecek sene muhar l>ey.! 
)!at Yerdirml§Ur. manlnrm ilniformalan, vücuıt.Jerini. girecektir. Bit'lraflt~ınm:ı uı ı fu 

So97et bUkQmet merkezinin aakc. aon giinlerdeld eoğukl:ırdan mu- etmek için sU!llianmahyız., 
1' t.ılatı bombardımana tutulmu.ç- hafm& edemiyec!k kadar in~cdir. ımmtÇINIDE TOPLANAN 
tw. Tula bölg•inde 9 eontefrinde AAEBJ.ER 

l}mtdi KaNUde .AJ.maa H .FialAada Gir p Alman tanklan ve 8:5 kam- QllDldnA' 11 (A.A. ) Çın hUkQ. 
atalan, aruln1n u~.:ı:'l harekat 1ıa. yoa tahrip edlJmS9tir. 9 aonte!ll'iD- metı sözcllstl dUn bir hltnbed bulun • 
k1• ı a &ıv.aıanna r~ğml)Jl 'bir dQc. de bir makineli piyade ala}ı imha mU§ ve Japontıırın Hlndlçlni<lc 120 000 
... Wmen.lnJn mUlllm kmmlarmı olwmıuttur. asker topladıkları.ıı. y kınd'l B.:-mıırı 

türip etml§lerdlr. Cenap cepheainde i1ıci gün süren yolunu ke.amek 1çtn Yunnan Uzerlne 
Ba arada 700 ı.t•lrtm• wtamll1M' ~r eıınaa:ada 70 Almar. \'ÜrUyeC1lkJerinl bllOlrmlftlr. 

1200 es.r alml§lal",' tank, 30 top, 100 tankı, pPıde efradı ve mWUmmat BtR AMEBIKAN AldKALlNlN 
dea fazla mltrai)'Oz Ye al bomDam yüklil 20 Umyon VC 21 tane aN&- IÔTAUSI 
Wfe~l ve l:UlllyeW miktarda alr baıp rt otcbOa tahrlp edilmlt, iki dür Lonclra, 11 (AA.) - DUn gece Va 
ıa•1zemMi tahrip Ye lftlnam •tmlt. man taburu da#lblmM ve imha e- ,illgtoııd:ı amiral Yardell bir hitabe<k 
lenllr. DUp••nm utradJtı kaaJı •7f- dflndttir. bulunmuş \'e •zctımJe demiftir ki: 
at, almAn Ndrtertn kat kat !evklnd ·• ı 8 eonte~e cenap oepbes1oin - Bana kalll'll& Japonya Ue B!.rle. 
dlr. bir keHnillde 150 ltalyuı 6ldllrtll tik Amerika anuımdakl baroo man! 

hıcilter.nlıı cenup dotu aalaill açı - müıı ,.c I!Y,() ltalyul dir- ediJnrll· ı olUDDULZ, İngiltıere \'e Birlefik Amerl. 
j1Ad&, MVaf t&J)'aNlerl gUndUs, ~- ı tir, ka Japonya Uıe timdi hesap gö.-.... 
ı..mmı,.Wce tcıaajda lo 1'lk gemıalni ıı: * • daba lyl ohır.,, 

ı.üetJi bir bomb&rdmwı& tutmutlar Mosko,-., 11 (A.A.) - Tea • ı Tokyo, il (A.A.) - D.N.B.: 
dar. Bu gemUcr o kadıır mWılm ba • jaumm haTp rnuhablrine göre, J.ng'lltere büyük ~iai Kra.yji mı-
w.ra 'U~IDlfltr kl, batw~ oımalo.rı Sovyet latalar., Jıloıılrova cephe • glin Japonya hariciye ner.areüoe 
mubtemeldir. llade Tala bölgeııııinde AlmanJann gelaüftir. 

Londnl. 11 (A.A.) - (11.&.c.) MrbirtDI t.IEtp eden ti t.m hli· Mamailey!Wı bu ıiyareeioin ae· 
Kırımda ılddeUl mubaNbelılr d9 eamunu geri ~leTdir. Bu hepleri meçbuldUr. 

Y&Bl ediyor. Almanlar 8n1111t111 olun llmscde llddlıt.U Wleamlar MlA de-
dıf battma btıcam etme89 bılflewt vam c4melrtedr. 
lardrr, Bu hücumlar ıtddeW btr mo. İnatçı b!-r mukavemet gören dfüi 
ataa ile karplaf17or. Alm'81um mm, TuJa Uzer.ine ceMl1la.rda.n ve 

JC-. hücum etmek lÇID alır topçu geriden ) eni hUcunılarda bulun
k~vveW ,. c plke bombardımaD tana malt için kuvvetlerini yeniden top. 
relen topladıkla.rı anlafıll70r. lam.P..r. Tulan:n cenup ı.aliyö. 

..._...., 11 (AA.' - (B.ll.0.) tıl1Dde ~ ~ıemalar devam 
Ru9yada ,USdetıl mubanbeler de etmekte ve Sovyet luta1an •~lam 

vam edlvor. Alman aon haberler Ru. dunnaktadır. 
lamı mevldlerlnl tutmak lCID eok a. • • 
gı~ mücadelede bu1uJlmala mecbur 
olduklaruu ghteriyor. Kar ftrtmalarl 
ve t.ok acı bir eoğtık Moekon " Le. 
nlngrad mıntak&larmJa A.lmaD ~ 
ruzuna aet çekiyor. Rularm Koüıo
vem şimal nde Vo!okolamsıı: ve pr., 
binde Mojatsk mıntakalannde llddet 
H hücumlarda bulunduk1an, .batt& bir 
aoktadakt Alman kıtalanm mabuara 
f'ttlklerl ııoylenlyor. 

Almanlar ltmen ve LAdoga g6Uft1 
arannda harekAt emaemda mmatm 
bir iltisak noktaSI olan TlkYlDI alddr.. 
larmı iddia ediyorlar. 1'kTiD lıloeko. 
~anm 10 ldlomctrc ~arktndadır. 

Bcrlin. 11 ( A.A) - D N B.: 

Hos-.., 11 (A.A.) - lzveeti
yamn harp muhabiri bUdiıiyor: 

Doneç h&vmmnda şiddetli mu
harebeler cereyan etmdı:tedir. nu., 
muı durmadan ve uiradığJ ağır za
yiattı na.zan it.iıbara elm•dan bil· 
cmn ediyor. Dütman. hav.ıanm içi. 
De girmek ~. 8Cm hafta zarfm· 
da, mnteaddit defa hücumlar ya.p
JIUI, h!çbirindeıı mllılm neüce al
ınanqtr. . . "' 

Çlrcilill ~ Wll -... ..... ~ 
Tokyo, 11 (A.A.) - Ja.poııı hü

kümctinin söu.Ueü füiı İşli, Çör. 
çilin eözleri ika.rıısmda J apoa. hü
kfımet.inlıı ne düşllnd'(lğ{\ koo.disine 
eorulduğu zaman, ihtiyatlı da:v.ran
Jlll§ ve ya]mz gWen4c ilU d.imlıe ile 
cevap vemdftir: 
~rçı1,~iN ~açlk 

bir tanıda bUılirmilt olmalrla her 
haldA bilyUk ru mcmmmiyet fti-. -
eoetm"f,1Ar. 
Diğer taraftan iyi haber alan 

To.-yo mahfBlerinln belhttiğinc 
;;öre, İngiltere, Japonya ile Birle· 
ik devletler anmnda muhaaama. 

hn başlamaamm önüne geçmc:c 
ma.k~s.diyle son mma.nlanla lıüyllk 
gayretler sarf~. Q1ı*U böy
le b"r muhıuııama.t ibaflanıe., bunun 
neticemnde İngiıtereye yapılan. A
merikan yard:mı amlaıe&tt gibi u
za.k şark deniz yollannm emntyetı 
de sansılacaJctır. 

AnJrara, 11 (Valm) - 'Mmmele 
vergisi kanununun hükümlerine 
tevfikan mer.iyete lkonulmu§ olan 
iptidai maddeler temMt cetvelin.
de ve teşekDtUlün yapılması hak
kındaki kararname vekiller heye
tince ıta8dJ!k cdilmiftir. 

Bu kar&mune ile ~ ve &Oda 
imaline ait kana bazı hO«ümler 
fla\'e edilmjı; ve Jımall.t& ait nisbet
ıer indirilnüşt.ir. Aynı cetvel.deki 
kundura imali içiıı lt&bu1 ~ 
olan ten.ziM.t niebetleri değiıltiril· 
m;şur . 

İptidai maddeler t.ermli.t cetve
lindeıki diğer gruplarla yeni ili.ve 
ı:dllen sa.rgı bezine ait tenzUA.t nie
beti % 62 \"e 81hba.t belline aitten· 
zil~t nisbe'ti iaC\ % 22 olara'k kabu! 
cdihnil}tir. 

GANDi 
Hindistan istiklalin
de ısrar adıyor 
J!.rn~kok. 11 (A.A.) - D.N.B. : 
Mah:ı.tına Gandi, ''Lı.dı:" ismıll A· 

merika mecmuaamm hu&usi muha
birine güya ver<liği kaydedilen -0 

nıecnıuada .intJşar eden bir mülA· 
.katı h.a.k.lunda. 1Untli gazetecilere 
beyana.tta lnılu.nmuıtur. 

Bu sözde mill4ka.tta. ua"w, Hiıı
uistıwm tam bir 8t.iklil J6temedi
ğinı, bh dominyon stat ü;,u ile ik
tıCa cdecekJer.i.ııi eö~iıiyordu. 

Mallatma Gendi ~re de· 
mittir iti: 

Bu mfi.Wtat, bqtan lbqa. uydur
ıne.drr. Bu ma::aıuanm ad.mı şimd:
ye ıkada.r iıjıt.memlpim Durumwn 
hiç bir mretle clefl4mcml(lftir. Kon 
grre, JtinclWanm tam iltMlinder.. 
:haı kil hiç bir fteY1e katiyen i.lı:Ufa 
etmiyecektir. 

İngiltere 5 ayda 
1744 tayyare 

kaybetti 
Berlin, 11 (A.A.) - Bir aakerl 

kaynalktaıı D.N.B. ajan.ııma hlldf -
riliyor: 

1.ngiiiı baft kuvvetleri 1 ma) ıs
tan 31 ilrtclrine kadar topyekun 
1744 tqyare b.Ybetmiftir. Hal • 
bı.:ki aynı mlldde-t arf.mda AlmaıL 
ha\'a !tuv'Vetler:imn ~ yalnız 
376 tayyared.T. 

lngllteredc, .7.&'riai ııilı;andanıw> 
değijtirilmeei belı1ı:i usuldeodlr. Fa
kat her halde bu usul kati rn lı:ı · 
Jrika.te mutabık değildir. 

Taymis'e göre 
(Bq taralı 7 itırirfp > 

Elmel- bitaraf ınem.Ieketlerde ol. 

Munzam velflltl 
Neba.ti yağ aanayijne ait yapı1a.n ma k_ ....... _ ....... 

deiif;klik ıunlardır: ........ ,, • ....-
Zeytinden ya1mz taair veya ta.- çekmek iç1D d~ 

llirden eonra aynı mUe•esede tu- " bu •uretle 
111 ~ 

ftyc edilmek eareüle imal edilen tlbMHml:clJl erı 
zytinyağmm ambalAjlr •btlannut ödemellyta.., 

cumlaurreı.t. .,. 
teelime.tmda % ıo. pamuk çelılr- lar mıecllBl blltGI 
değinden yalnız tMlr veya tulr
den sonra aynı müeaseeedc taafiyo Dwstıton ile 
edilmek ...retlle imal edilen pa - Jert Btlrmll§ T9 

zeytinyalmm amballjlı ~ Vergilerin, ~ 
t..öma.tmda % 9, ™ve diğer ra çıkanııata .,ı 
Yallı nebatlardan yalım taair ve,1:1 milli gellr1.n sivil 
tallirden sonra ~ mDerseııede taıım edllen ~ 
tasfi,)·e edilmek llW'6tDe .tma1 edl· I luı va bu maııaflll 
len yağın ambaJ&jlı a&b:llannm 7acak mab!,ette 
tc&lihatında % 8, pamuk Çegirde- Bugtmldl m1DI 
ğinden taair ve taafl,y'eden sonra lmnnmı ~ıerte 
elde edilen pamuk yağlarından ta- aan evvel be.§ •• _ ..... _;._..-~ ... 

siır ve taafiyeyı yapan mlıdl&C8ede korkanın ki bil:;;; .ı 
imal edilen vejetalin veya Tur ya· bir kısmı fazta ., 
f.'1 gibl doudw-ulın.ı.ış ve)ıı sertleşti- ıa uçup gidecek .. J 
rilmiş nebs.tl yağların amballjlı murakabe etmek 
yağların tcsllmatında % 6, keten almak gibi blltıı;,... 
t.ohumu.ndaa yalııız taeir veyahut hafifietllmu! ın 
t.asirden aoara aym mileeeeeede kay tır. 
natılma.k üzere imal edilen ~iy ve 
pi§mi§ bezir .} ağlarmm amballjlı 
t-abşlarmm telimat'Jlda ~;, 5, ok&
trasyon SU't"etile i."Sihsal olunan yağ-
ardan 'o 10. evvel~e vcrgiai veril
miş mmır özünden yalnız tuir ve· 
yahut t.asir«en eonra aynı mUeue. 
sedc ta.sfiye edilmek eureble ımal 
edilen mmır yağmm döküm halln
rJeJı:i satışlA.rmrn teAlima.tında 'i11 
fı5, ambalajlı satışlunnm tesliuıa
tında % 66, tasfiye bakmıından 
lenzilii.tı olan zeytin yağlaruun 
ılökil.m halinde ''eyo. ambalAJlı sa 
tl§larmın tcsli.matmda % 8 J, çiy 
bezirden kaynatmak suret.ile ı tiJı
ısal edilen ~mis bezir yağmd.ın 
döküm halinde 'eya ambtılf.j ı &a· 
tlflannın teslimatında % 86, zey
tin yağlardan safi olarak lmrıl edi
len dondurulın~ yağların de tUm 
halin<le veya ambalijlı .sah !arının 
tealima.tmda % 70, zeytin ~ağlar· 
dan &uSam ~i diğer yağlnrl:ı ka
rJttınlmak suretılc Jrnal edilen 
dondurulmuş yağların d~kUm ha • 
linde veya. nmb:ıl!Jh 8a.tı launın 
teelimaunda % 62, zeytinyağlardnn 
çikomta sanayiinde kakao yağı ye
rinde kullanılmak Uzere imal ~ -
letı donduıulmUIJ yağlann döküm 
halinde veya embalAjlı eat14lormm 
teslirrıdt nda yiızde 35, pamuk ya· 
ğm.n \."e} n pamuk yağından imal 
edilen dondurulmuş yağın dökUnı 
halinde veya ambalıijlı •atıtlann 
~ıilima tında % 79 ni0 betinde ter.

z "la t ~ apzlmJşt.Jr. 

42 Yahudi 
Amerikada çıkacak 

yer bulamadı 
l!lo dt• d:ınelro, 11 (A.A.) - D.N.B. 
"'ıbo de Momoa İspanyol vapurlle 

Awup dıın gel;n 42 yahudl mWtecl, 
hiçbir ccnubt Amerika limanına cıka. 
mıımış•ır. Vııpur Rio de Janclro'dan 
hareket edecekken u~ defa hareketini 
L"lı.r ctmi.şt!r. MU!tecllerln karaya 
çıkarılabilmesi tc;ln Brezilya makam.. 
lar le cereyan eden konuşmalar men. 
.n bir netice \•erdiğinden bunlar ne 
Babla'ya ne de Reclfe çıkamıyacak • 
lardrr. M:uıtecilerln bir İngiliz mUs.. 
temlckeııJne lhraç edilecekleri unıl • 
maktadır. 

İngiliz ta 
mitralyö~ 

öldü 
Paris, 1J { A.~) 

~ en ~:ız tesinın 
re göre, BorjiUc 

ıliz tnyyare!ll, 14 
kek cocukla 11 
ruğunu mitrah~ 
ınış, 19 "n ında 
ınfiştur. 

Diyef civarmda 
) nr~I. bir balık(l 
) öı ateş açmış, 
ralamıştır. 

Sen nehri 
kasa.banm Us 
yare ahaliyi mı 
muş, 4 Franaızı 
c;ızı yaralamıştır. 

kaqikoyuıa t"l>" 
~lir.rnllştür. 

J[arlllo. 
Tikvin ya1ı:inindeki Alınan mu 

l&ffa.kiyeti. genişliği mütemadi
yen artan i$gal edilmiş bir top
rak parçasiylc Sovyet Hinterlan 
dtndan ayrılan Leningrad'm, ka
ti surette gömWmesi demektir. 

Yine a.ynı Japon mahfillerinin 
ka~ dettiğine giSre, Çörçlrıt beya -
ı.atmda. daha evvelden bl.ldirilme • 
mlş hie bir yeni fikir bulunmamak
tadır. 

Jlolkova, 11 (AA.) -Yarı re•· 
mi bir te1grata göre, Jıfoekova cep
beainde Sovyet kltalan, Almanla· 
rm ~ ve Alekısin bölgele
rinde Oka nehrini geçmek üzere 
yapbklan teşebbUsleri geri pils
kilrtmüşlerdir. Sovyet hatlarını 
yumağa teoebbüs eden Almanlar. Amerika gazetelerinin neı-rlyatı 
im.ha edllm" ti Xe\')"Ork. 11 (A.A.) - Amer. 

Uuğu gibi, Alman propagandası, 
bir su.lh ihtima1i bahsinde Tllıtı:J.... 
~ede de faaliyet Pt.e~ktcdir. 
Bu proıps:ga.nda. ç!f'te bir hedef gü • 
mektcdl't: Su:l!ı lehinde bir havu 
yaratmak ve efer bu tctebblla mu· ı 
\"affak olmazsa ban>in deva.mı me-

ru.liyet.ini İngiltereye yüklemek· li~iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
Almanlar, haıt>ln Yorgunlu.ldanm 

l~ilterenin, Finlandiyayı sulh 
yapmak için taıyik etmesi, Sov· 
yet.lcrin l.eningrad'd.a.ki vaziyet -
!erini Iuı.f:rıctm ğe ve Ruslara 
mevcut yardımı f;Öndermek üze
re ~1ttrman k demiryolunu tek -
rar e e gcçınneğe matuftur. Zi
n.. Arfanjes!c !imam, senenin al
tı ayı buzlarla örtülüdür. Alman 
ordularının muvaffakiyetlerin -
den sonra bu ümidler ~rbk kal
mamıştır. 

Bcr · rı. 11 A.A) - Salfthiyetli 
kaynaklardan D N B.'ye bildiril
diğine l'Örc, Almanların Tikvin 
cıvo.nndaki muvııffn (vetleri, I e 
n ngra l ın bol~vik Hlnterland'
ına nazaran kati surette !4-rsd • 
m sı d .. mektir 

11 ·nerenin İ"inlandiya üzerin 
de Finl:ındi_rayı sulha i~b:ır için 
\ ~r tı~ı t..ız i'deı ·n hedefini bol
~ı·iklerin l.enin.grad ve Mur • 
nıans \ 1daki clurumlarmı hafiflet 
m~k ve VJ"d dilen yardım için 
~1urmans!c dcmiryolunu yeniden 
ele ~çirmekti. Vologa'dan geçe 

k Mo:;Jcova'ya inen Arkanjel 
10 u ilzet'inde nakliyatın bir cok 
ildftklen vardır 'e Arkanjel Jj . 
nı yılın altı ayı buzla örtülü
r. Fakat Alman orduJarmm 

bu yeni muvaff akiyetlerinden 
sonra, bu fntfmrtar ıimdf m1na
srm kaybetmf~lr 

Btrlin, ı t ( A.A) - Aakert 
kayn~ ilireni~ Jrö -

il r. ı k ı:ı n gazeteleri Çörzilin dünkü nut-
lloUova, 11 (A ... t.) - Sovyet kunda Japonya.ya yapılan ihtar• 

akpm tebMğl: helirtmektedlrler 
11 Sontetrin gllnil kuvvet e'rim.i:ı: Nevyork Herrud Tribün Va ng-

blltUn cephelerde dtışman.ıa muha- !.<ın Taymis Hemld ve Vqington 
rebelere dev~ ctmitlerclir. 10 son 1 Post gazeteleri, nutku avn«-n neş· 
teşrin gilnil dört Alman tavyare~ rc'mişlel'dir 
civarında dört Alman tayyarcs dü· Nevyork, 

0

Times, l,u nutuk Jn-
şürlllınU,tUr. ponyayı muhtemel olara.k politi

kasını deği.1Urmeğe &ev'kedecektir. 
Litvinol aynı zamanda laari- milt.aleasrnda bulunuyor. 
ciye komi.er muavini oldu Vaşington Posta göre, bu nutuk 

Moako\'11, 11 (A.A.) - Resmen bil- .\merik:aya gitmekte olan husuaJ 
dirildiğine göre, h:ıtk komiserleri he. murahhas kuru8Ullwı 11ağlam bir 
;}eti, SovyeU~r b' rlltın ın Amf'rika ln~liz - Ame1*an cepheslyle kar 
birleılk devletleri btlytık cıçl.sl Llt ' "J'l.Şt'PI g&rtemıektedir. 

·noru aynı zamanda hariciye komi . Amerikan ... ,yo apücerleri de 
s crll:tl muavinliğine tayin etmlit!r ı utku Amerika ıle Büytlık Britan

Bu~gar ismi alan 
Yahudıler 

So~-a, 11 (A.A.) - StefanJ : 

Buo;1ln llıllfredilen bir kar&nıal111lye 
göre, Bulgar lamJ al&D Y&budi aaıı 
aile lalmıerlnJ bir Bulpr lWkaaı lJA· 
ve ederek detlfUnnif olan bUtUn Ya· 
h:.ıdller bir ay mllhlet aartmda ~ ı. 
11imlerinl alacaklardır. 

\'a a.rasmdalrl tesanUdlln heyecan 
1 verici bir delili olr:ı.ka telüki et
n.ıekte ve kurusu ile yapılacak gö
rilP,melenle Amerikayı takviye ede· 
ceğ ne işaret etmektedirler. 

Almanlar tarafından yapıJmaaı 
muhtemel olan blltün eulh tdlif
!e:rinin reddedllecefi hBılrJnnc!ald be
yanat da gazeteler tarafmduı iyi 
karşılammştır. 

.Japon ıazetelerbain nılitaı .. ıan 
TGGQ'o, 11 (A.A.) - D.N.B.: 
Nişinişi gazetesi, Çörçllin nut -

kunu tera:r ederek, "lrıgilteremu 
re, 10 • 11 Sonteşrin gecesi Al • maskesini almJI ve Ruzveıtin dUn
man tayyareleri, Moekova 'daki ya hıiJdımlyeti hulyalarını latlmnar 
ukerf hedeflere hücumlar yap - RnUunda buhmdutunu göster • 
mışlardır. Hedeflere isabetler ıniltlr.,, dedikten sonra 9ÖYle dıe
olduiu ve bir c:ok infili.k vukua J vam ediyor. 
..ıdiil aörWınülWr. "Diğer tsraftan Çörçil, kuvve-

\'c bitaraflann hari>e ıııürüklenmek 
korkularını ileri 8Unnekte ve har
b · n meJ14elcrinıi. çok usta hlr tat r.· 
da bulutlarla gölgelemektedfrler. 

Taymis gueteei, bundan 1e1nra 
Alman.le.nn mutıaaamatm de\·an ı 
babainde lneiliz efkAnnın birle§ k 
t>lnıadığı intlbalannı yaratmak is
tediklerini göeteren haberleri ka} 
detmelrte ve yazısına ,-..öyle de 
vameyl~: _.. 

"Su:lıh haıvarW rolü oynanmajk. 
ta. ve Tilrlt hilikilmetmi bu uU ~t' 
iştirak et.Urmeie çabı)•lmak.tadır 
lstanbulun ve Dolmab&hçe 1aray1-
nın bir 8Ulh konferansı için ço c 
~akışır bir mahal tetkil edeceğı 
anlatd.nuıılt .i9tenmektedir. Ve bü 

JOAN 

FREDERIC 

BL" AKŞAM 

MEL EK 

KORKUS 
KADI 

ffarUrulAde IDPJ'akb 99 NYklJ Mlyü!l fll .. 

Dblliı\T: nomaralı koltuklar erlrıenılN aldırıım~rıtıf 

l Un bi.lnla.r, lüzumu taılıdirinde hep ! 
s'ni yalanlıya.bilecek bir tanda çok 
inceH.kle yn.pılm11 bulunmaıktadır. P••••••••••••••••••-11"'7 

Fakat ~ büiı:ümeıti, kmdl'lini 
böyle bit" pıopepndııı.nm Dtltmuna 
kaptrmıunattac11r. almiıun-eisi ı.. 
me! lnöınü, ancak, muh•Nrnat& bir 
nihayet veriJmdli fbt.miiain çc>t 
uzak gibi otıiuğunu ıı6Jledi1Dten 
sonradır ki llUlhtlll Mbeetmi8 ve 
bu auretıe anlahnak iırtanittlr k1 
TU~ h61c6mett aaibmı Yemden te
s:ainıi a~ etmekle 'beraber, bu, bu
giln.kU ~artluda mtımkUn detildlr. 

lhtİf&llllll ıüılediji.. Atkın çe~ 
Kıakançlaiın heyecan verdiSi ıeneOİ" 

TORKÇE Filmi 

YannAlqam LALE 
T O R K Ç E 

VENEDiK ZiNDANLARI ttmn b.1ihama Ameribn bahriyeei 
ne dayandıpu it.lnl etmlrtlr. Ba 8aloli1Armcla llbı bir war Jrapayaa... DndanJ&tlDlla fi>: 
da flıbat eder ti, fngBtere balık& Jap.un, ~ dentDl.D )al'attıtı sDP" 
bir ~eoaJeketla ldmayee( altrna 1i!' 'DIKSATı ........... JW1er tlmdlclea ~· 

mek ~.,, ••---------------~ 



ttutku 
'mangada 
ile te.'ir 
'laptz? 

1-flJDA 

' lJ't SAiM 
SARAYLILAR 
4-RAS/NDA 

~'~KINDA 
~ 4 8 E R 
~'l.AıuNuA 

yoruz.,, 
Reis Ruzyelt, ''bu, alze ne kazan 

dırdİ?,. sualine avdet ederek d~mi§tlr 
ki: 

"Maliyeciler bu sualin cevabmı bil· ı1 aeler gerektir. HQrr!yetln zulme kar. 
l!I kazandığı bundan evvefld zaferin ı 
kıymetini onlar ş1md1 blllyorlar. Bu 
cevabı Ç.Ckler de bUiyorlar. Polonya· 
lılar, Danimarkalılar, Holandalılar, 

Sırplar, Bolçikalııar, Norveçliler, Yu· 
n:ıntılar da blllyorlar. Şlnıct buna biz 
do biliyoruz. BUiyonız ki, 1917 ek ııi. 
llha ııarılmamrzm sebebi, yer yilzlln· 
de dcmokra.<ılnln emnlyetınl temin et· 1 
mcktL Hatıralarım taziz ctliğimlız in. 
sanlar, dUnyay., haysiyet ve tereflni 
bflen nrunusk!r kimseler için oturu· 
ıabillr bale getirmek üzere hayatları-
nı tcda ettiler. Şimdi blr çoyrek aaır 
sonrn AYnıpanın bir ucundan ötekl 
ucuna kadar %Uhura gelen ,eye o za. 
man nıani olmak için uzak yaşayan 
bizlerin her hangi bir hatamız y1lzün· 
den dUnyanm emniyeti yeniden tehdl· 
do m:ıruz kalırsa o zaman nynı ve<'I. 
be çc \'azife bize terettüp eder . .Mıı· 

z;ldcl>I dabllı harpten sonra Amerika· 
ya tercttnp eden ,.,u.µcdc olduğu gibi, 
bu a.damlnrın hayatıannı ~yere f~. 
da ctmcmlş olmıılıı.mu temin vazi!csl 
~ine şimdi bize dUşUyor.,, 

''Amerikan mlllcll, hllriyctin, uğ-

VAKiT --· 
Af Bulmac 

234567 
ı ı ı-ı 

9 

F.pb adlı ta.malıkfır ve m skara bt. 2 il ı 1 
ri Yarmış. Çocukı:ı.r, dı\ima. etrafmı '-.,.----- • · lll 
8arar, kendisini bıl<tırmcnya. kadar 3 1 ı• _LJ 
cğlenlrl1' rnı1s. 4 l • I 1 1 1-111 

Bir {,1.İn çocuklardan k•ırtu!maK 
için: 5 ı• 1 f 1 1 

- Burada ne duruyorsunuı1,. Falan 6 1 l •l 1 I • E 
yerde dUğtin var. Gltml) c.k mis n . 

1 
7 I I•' 

demiş. ---
Çocuklar, dUğün lfl.ft l\Zerlne daya· 8 { 1 ~ filıll ll 

1 
namaml§. Hep birden sıöyl nen yere g • j 1 
im mu~ar .. 
E~ab, biraz dtl§UndUkten sonra, ta· 

mahkArlık damarları kab:ırmııı \c: 

- Ynbu demiş, ben bir yalan uy_ 
dUl"muş, fakat Y11 do~ ise .. Ye k • 
disl de çocukların arkasından ko:imUfl, 
~ne cmbıra. yakalıı.zımı·. 

-

~ 

Ylzde ,az Kalka 
romanı 

Çünkü 

SOLDAN SAGA: 
l - Eskiden çıkan b!r spor mce· 

muası (8), 2 - "ise,, nln muhafft'fi 
(2), rabıt (2), S - Geri çevirmek (3), 

yalvarış (4), 4 - mr yemiş (4), 5 
TamHm dcğu (7), 6 - Nota (2), l<m· 
no.p < 2), 7 - Tahsil (2), hastaya 
b:ıl~mnk o(6), 8~ Mani olmak f3}, 

!! Afr!knda bir m1:lllllekct. 
YC:l\,\UD.\.:S AŞAGI: 
ı - Rnrk vlltıyotıerimlzdcn biri (7) 

2 r Arslan (4), 3 - Daha yulcarı 
(5), hayır (2), 4 Nota (2), Fazla 
(4). fi - Derece (5), 6 - Bir kadın 
ismi, oruçlu kadın (5), 7 - .•. R -
DUz yer (3), 9 Nota (2). C'..ahll C4J 

Çarf&mba Perşembe 1 

~ 11.~ef· 13 il. leş. 

KMım:6 ,Kaerm: 6 
~"\·nl: 23 

Val~ll:'Jer V~tt J!:z::r.f Va!ntl Ezani 
Gll~t!• 
doğ!Jtuı IU4 l.IMI G.1.5 1.U% 

t)~e li.US 7';(14 1:t.liR 7.C.."i 
1kmdi 14.17 9.'4S 14.SG 9.48 
Akşam 18.IH ıefee i6.63 1%~ 
Yn~ı 18.%8 1.43 11.%7 J.S• 
İmsak 1 t2 l!:t8 5.0S 1 Z. I O 
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U,111.9"1 Fft°Allft~AHI 

I.ondra 
Nev.york 
MadrM 

l Steı:Mn 

100 Dclar 
100 Pczeta 

Stoktıolm 100 İsveç Kr. 

5,24 
132. 
12 9375 

30.7G 

Nakleden · 

Pireğı kırılmış. k'" plan kulesi 
harap olmmı, rna n~ ti durmu 
ı-...iiçük gemi dal al.:: r üzerinde bir 
kere daha sallandı Sonra sul ra 
gömüldü tekrar Üyun üzerinde 
göründi.i, yenid .. n 8U arm dı jni 
boyladı ~c batarken suların üze 
rine r,cminın parnlanmı- taht 
llnnı, şu, bu eşyayı \C kendim 
kurtaram1yanların cesetlerini bı 
ıaktı. 

Bu gemi dediğimiz on iki met 
relik eski bır ~attı.. ·zun sene
ler muhtelif cl1<>rdc do!aşt!ktan 
sonrn husu .i hi7Illftten <:ıkarıl
mtştı .. Eir "kc.dm, füc ştlp1ıes1z 
sarıdcti t tmıs olan zengin bir 
kadın bu yat "Bfnim zevkim,. is 
mıni koymuRtu. Vc "Benim z.ev
ldm., husu ! hizm tten cıktıktan 
sonra elden d<' dolaşmış, sabi 
mış, tekrar satılmış, hor kulla -
nılmıcı, hiC' b'r zaman tamir gör
memiş, ad.ıdan ~aya yaptığı kü 
çük seyahati rlc de bir knt daha 
hırpalarunıstı. 

Meğer e "&nim zevkim 'Ua 
,.. • it J 

tının :ıkı~ti bu adahr arasında 
fırtınaya tutulup ul ra ~mill -
mck imi~ . . 

O giloo kndar daima güzel ha 
val ırda yoh cıktığı zaman "Be· 
nim zevkim .. batmak tehlike ini 
bertaraf ctmi ti. Yalnızca o gün 
n"'5ıl a. Jrntu b'r t aduf 1.:scti o
larak bulut! rm al a'. o duğu b ı 
jtÜnde demir alıp Mor ile T 
hiki }i ayıran on l' ·~ n lj 'at 
etmek iç"n denıu- aı..ı' fırtı -
na 'bastırmadan hed fir, va ıl 
olm k icin f zami ul m 
tız"rind a vrn :ımı tı 

Küqük kotrada UG can \ardı: 
Gemisi kadar 1 o mı bir denız 
ci ile iki yolcu .. s· i tı ltek, birı 
kadın .. F, ka bu k dm ıle erk k 
k"rı koc d ~;ı. b b kt" dn de
t(!. hattfi ik" . v "Ji " de w ı 
Y lnızca ıı vat na . Ayni i ·: 
tical ile birb"ri nrk:ı a ko r • 
ya bın.ını olan iki vatandn.c:, o 
kad ·r .•. İk " 'l r mdıki ~ey
nı f ri t n d n ~i b'r az 
bo;mlc.u u ı ın P. pett 'ela kal -
mı srfcır el vam <'dememi'?ti . 
b"r an \V 1 ıtm k ırin istiC'al 
elen iki -volc:u t znk veya yakın 
bir tehlik arı den b"r havada 
d '111 ZC a~ılr.ıa' c.eo retini g"" tc -
ren :> egiın" e-m · \,,. binm kte te -
r{'ddüt etmem· 'erdi. Bu geminin 
blıtun m""ıdt ' tı bir tek kap· 
tandan ibaretti, -v rdımcı bır 
tayfası bile yoktu .. Adalar ara· 
smdn r<.'smi ve muntazam sefer
ler b3.Şladıkt.;-.n om~ ihtiyarın 
kazancı bir başk"ı.ını ~ Hycmi
Yf'<'ek kadar a,alnw~tı. 

"Bir Kafkas Romanı,, doğrudan 
doS"ruya Gn.eloedeıı termıme 

edilmltıttr 

• Bir Kafkas romanı, Kafkas aşkı· 

nm. Kafkas ırkının romanıdır 

TirJtt;.1>eı1ıeu 2 1 11 t rolcud:ın rrkek vhnı bir 
----------~----; i 1 ıçin adalara c;eh::ni'?ti. Fakat i· 
---------------/ şin ne olduğunu J:(''{ nlıyama -

Fiyatı: 40 kttnı§ 
Satış yeri: Vakit Kilabe\•l 

mrnlaıdr •. Yalnız. a salıi deki ba 
"Gnn sııbablıı., illtlalllık çoc:•11•1J. 1 hkt:'ıları uzun uzun isticvap ctti-

bıışll.\.r.,. ği göı itimli tü . Az ko•nı uyol'du 
Ç.Octık F.:JOirgollm Kanıınıı fakat ('C'k iyi kcılpli 01~u"11 dn 

5 
tiW Ad , 

a ! 

fil d ll ili. 

Mu?affer Acar 
1 

Ço'' ı;:-rnç, ~üz l. ve ket um o 
J, n 1·, c.lm 1 'rkınd t d fazl.,., b r 

Y hılınmisordu. P ikte l n -
dıııl rrn ., yahat t ıklerine p "' 
z t rdüf olunur.. Ac.abn bu 

ıne u,ı k dm n ı.. .. d n gelip ı -
r; :e ~ıd yordu? Mort.ı'uald n k
' J"''t kumpan), ı acentesi J· dı
nın Papct.ta'dan San Fra.nsi o' 
va ecm<>k irin fevkalade istıcal 
gö terdit; ;:ıi söylüyordu. 
DUnyaıun her k.. ~ınde her 

Riin hu ul gden hiufüx~ı r lıılfı
frna, mrmleketlerind<'n ~k uznk 
ta kürük b"r ~l'mi üzerinde bu -
lu,.,mu.ş olan bu Fran9!Z kadını i
le erkeği bir tek kel me b" c ko· 
nuşınayorlardı. 

Ve genç kız ves a kadın y mz 
ca) olculuğunun ne kadar stircce 
ği hakkında patrona bir iki E:ual 
sormuş, sonra bir bavul ve bir 
büvilk cantad:ın baret olan ha -
ğajl.arınr yerle.c;tirmesi için emir 
vermis ve gri renkte büyük man 
tosuna sarılarak gittikce kaba -
ra.n ve sertleşen karanlrk suların 
hareketini seyre dalmıştı. 
Sağlam yapılı olgun erke.• ne 

kararan gök yüzü} le, ne k baran 
sularla, ne c:;ilrük gemi ile ne de 
tcsadilfün karşısına çrkardığı bu 
} ol arkadaşı ile me§gul oluyor -
du, katlanmış büyük bir yelken 
lızcrinc oturmuş, cebinden çıkar
dığı bir haritayı tetkik ediyor, 
not dC'fterinde b"nıeyler araştırı 
eırdu. Hazan dı. • kları açJlıyor 

b · rakrunlnr sörlüyoı, fakat ek
. va kelimeleri dudaklannm ı -

mırıldanıvordu. 
On ekiz millik bir volculuj( 

nihayet bır gezintiden ibarettir. 
Hem "Benim zevkim,, kotrac:ı bu 
vol<'uluğn o k d r alışıktı ki. yol 
da bir f"-Cianm \ uku bulacağına 
imkan ve ihtimal v<>ı Heme7.di. 

Fakat facia. birde~bire FaoPO 
bumunu d1.merken gelmiş çatmış 
\ e bu tün ~iddt tiyle üurlerine 
çökmüı::.tü 

Bir anda icten içe kaynayan 
dalgalar kudurmwı, ufuklarda.ki. 
k r.ı. bulutlar bir kat daha kara 
rarak kiicilk kotranın li?..crinc hü 
cum etmiş ve rüzgar sarsılan ge 
miyi dalgalarla havaya kaldrr -
mıs, tekrar su1ara C'almış. ihti -
ynr tckneyı gıcır gıcır gıcınmt -
mıştı •• 

İhtiyar ~emici ufukları er><Me 
He gözledikten sonra homurdan
mış, kim.senin anhyanıadı.f:rı bazı 
sözleri ümit izce mrnldnnmıştı. 

* 
lns<ı.n vapurla yolculuğa Çlkar 

ken ckseriyn tehli!{eyi dtişUniir, 
fakat lrativcn m~nmaz İnsan 
hic değil e tehlikeyi ken.dine mal 
etmez .. l{azalnr daiına acıklarda. 
ı.?PÇer, felaket bruıkalarının w -
rin çö er, tehdit dalına ba~kal 
rınn nittir. Batm~ hadiseleri d 
hi fıycd n ~ka bir f1CY değil -
dir. 

runda ı:arpL~mağn. değerli olduğuna !._ ____________ _. ( Deı;ı1m
1 

tVH") 

inanıyor ·.-o eğer çarpı:şmağa. mecbur --------------T""'-~:"':"'"'....-:::-:--~---------------------------------..:. 
olursa, onu muhafaza etmek için ebe 

<W.nel forkCTJ ~çıkcn gbrliyı;ivord11 

d1yycn çarpışacaktır. Bunu yalnızken 
dlmiz değil, hüriyetımizl temin ve 
dünyayı, iı;inde hUrrfyeUn ya~yabilc· 
ceğt \'C obedlyyen bUyü7ebllcccğl bir 
yer h'lllne gctirmk için can veren ö_ 
JUlr knr§t da borçluyuz... 

Bulgar şimendifer 
amelesi 

Askeri vazife halinde 
çalışacak 

Sor~a, 11 (A.A.) - Ofi: 
5 m'.'art 1941 tarihli nazırlar mec 

l.si karanyle Bulgar §imc:ndif cr
lcr nnzm Gornnov memur ve ame
leler de dahil oıı:wc üzere bütün 
Bulgar demiryollnn ve I.imanla.rilc 
merkezi Va.rnada bulunan Bulga,. 
ıistanın ycgftne deniz seyrüsefer 
kumpanyası müstahdemlerinin se
feri askeri vazife halinde çall!i 
malaıınn karar ver.mi tir. 

~).Pi arı 
sindcıı. ~tarip, o)anlara faydası o. 
Jur. Badç!l}İn "ğü.se \'C akciğere 
ta~d~ı vur. Kabız! değildir. Acı 
badem dövülUp ~ekerlc ye~ kanı 
clğcr ağrılarına fayda verir. Ya.ğı 
berelere, sızrtara. ve boğaz rığrısr
na faydal.Id?r. Fıstık ciğere ve da
lağa zarnr verir. Çok yememeli. 
Şeker ve balla yenirse iyi olur. 

- 96 -

• 
Bay Ganü: 
- l~imiz düdüifüir! 1c:tambul<>fun istifasını kabul et

memesi için prense ri~a etm~ı~n vakti ge.çmiştir. Hay 
aksi şeytan hay! E Mıhal•ne susuyorsun? Söyle bakalım 
ne yapmalı? 

Diye sordu. Mihal: 
- Zahaliniz sen söytc! Ben öylt' !':aF~ladım 1d sanki 

biri kafama tok-ınnkln 'urmuR gibiyin. Hiç aklım başım· 
da değil, 

Dedi. 
- Sen be, Gunö niçin rusuyorsun? Sen de bir kelime 

söyle! .Şimdi ne yapaca~? 

Ganü bü'S'bütün bitkin bir tavırla: 
- Ne y;ıpacağrmızı bilir miyim ben! ZA.tımz ıı_c dC'rse 

ÖyW yapanz. 
Ycsindcn gözleri yaşla dolmu.~ olan Bay Ganü: 
- Senin aklın y<>k mu bt' sersem! Sizin işlerinizi hep 

ben mi diizelteceğim! Diye ba~rrdı ve ilave etti: 
- Ne\'se Jıavdi bıı defa ela ne yapacağımızı sövliv0· 

yim. Biliyor musunuz ııc · ve.p:;ı.cağız? 

Bu suali c:ordtll.tan EOnra Bay Gnnii kaşlarım cattr 
\•e düşünmeifo b~ladr. ı~aı;~!1mayan yeı·'crini kaşıdı. Eli
ni ağzına götürerek öksüriiu. Ve rcdinp;otunun cPbind n 
dörde bilkülmüı, bir kağıt çrkarar;:.k Gunöye verdi: 

- Ya ~unu bir defa daha oku, sonra size ne ynpaC'a• 
ğımrzı söylerim dedi. 

- Neden zatıaliniz olnımuyorsun? 
- Amn, Gunö kızdırma beni! Niçin okumadı<':!• ..-1 

pek ftla biliyorsun şu papac; kelimelerini okumak senin 
dabP. iyi elinden gelir. dedi. 

Gunö kağıdı açtı ,•c okumağa ba'ila<lı: 
"Asaletmaap!,, 
Bedbaht banlanmınn w.erine gökten vıJömmlar 

yağdı. 
Memleketimizin en dahi rehberinin, Bulgar semasının 

Ciçeron 'unun Nüton•unun-isti!asiyle §imal .. dü..smanmıızm 
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ÜC' gfüıdenbeı i Sofrada 'knhrolı::un !,. diye bağlrıı:malann 
tt"::irıy? olacak kı milli mars1mızm melodisi üzere ı:;arkrc:ı
nı iiylı.• c,ı~ırmağ'a lxı~ladı: "Knhrol<ıun, kahrolsun ts. 
t:uıl-ı•tlnf ! ,. 

~lt· lr r edekiletİI' müflterck k hkr.Iıası «'OC'tığun ar-
kı ... ınr kc ti, ~aı kısır.m beklenilMiyen muvaffakıyetinden 
r sarct al.ın çı cuk, 'kahrolsun 1stambulof kahrolsun!,, 
diye ha~n ıyordu. 

Bu d(fa d~ cocuğun sarkısı gczmc1dcıı dönen ve "kah. 
rolsun alçak h<>ı if" , "yere batsın 7.alim ıniistcbit'' dh•c 
bağ-ıran lir kac P' ne t rafından kcsılmic ti. · 

Ba~ımı biz"m üç s olcmıun maAAc:.ına CC\irdim. 
B ' C.anii ile arhıda.~ı~rı bit'('r fibidcye dönmüslerdi 

A<:ık ağı 1 rı \"C hnrc-kc1Eiz durnn fıtlamış gö?.leıiyle on: 
ların cehrclPıı k uyla. 'arı ı · hayretten mürekkep av. 
:e acıklı bir ın hl ·ıt h?linı nlmıstı ki, bana ~:ı.nımd:ı fotoğ
r:ıf mrıki m olm chğ'm~1 t essüf f:tmPkter barkn bir şc\· 
kaımıvm·du. 

l<'' ı ind' il't l n iı 1 toplnvan bay Ganü oldu. Kah. 
rol U:' ci \ b <{ :m r, " 1 C do':'TU djndü; ve gördüğü 
m:>.n?n_r rl 111 1 ,tr 'l nılm1ı IPbi dona kaldı. 

b" 
bir vo 

eckn fazl 
u 11" bir r c: 

· ~ Jc. 1- v 'l\lıh· 1 la be kardetim git 
C"U t,... ah'n . n ., da ~ u "Svobodno Slo' o" gar.ıetel!İlle 
bir öz n-ezd·r C' \'8.zd:ı<tmı nnl mağa C'8111! 

Bay Mihal: 
- Bu da hu , ~er ne "tn i or un va be! Glt de f!8" 

yim senın cesaretirı.i. dedı 
.. - Ey de nvanal\mı u1 h:ı! Bir r,öz gezdiri~ sanln 
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ne olur:' Tezgimun yanıru:ian geçer rakı şiselerinc bakar
nrn;.-;m gibi duraklar, rslrl. calarsm ve .gazeteye bir ı:::-öz 
atarak bakarsın k~binedc tebeddül ... olac.,.kmtş! 

- Olalllaz~ Aklını başına topla! 
- Polisi görmedin mi? A'lle ya dur! Ayı korkar da 

ben korkmam, gider gazctyc bir göz atarım -,·essclam. 
~tıver ~nasını. 

Bav Ganü yerinden kalktı ıslıkla "Ye§il Yaprak" şar. 
kNnı calarak ~·ava~a masaya yaklal'tT. Eline bir konyak 
!l.isesi ~ldı Sözde Rişenin i.ı7Rrindcki cllketi okuyormuş 
;ibi vapa;·ak gö7Jerini öyle bir yana cevirdi ki onun 
kar~ısıncla olan gözlerinin akından başka bir ~Y göre
mezdi. Gazete katlanmış olduğundan vatnız ' 'Svobodno 
~lovo" kelimeleri ohunuyerrdu. 

Bay Gnnü . .:;;ığ elini ~ttı ve gazeteyi c..çarken gürül. 
t.li ir;itilnıesin diye "Yeşil Yaprağı" daha kuvvetli ~~alma
t!a rıa::ıladı. Ve gözlerini fevkalade bir surette yana çe\'ir. 
mi~ olarak ~unlun okudu: "Sarayd:ı.n tebliğ: B~iin ba§. 
\'ekil ve dahiliye vekili doktor Konstantin St.oilof prens 
h~zretlcı ine yeni ka-binc fı.7.asını fakdim otmişlerdir ... 

Bav Canünün bc~ma oor şey t.ıkandr, Bir kal.: defa 
&ksilrdü. K~rumuş dudaklarını ~le diliyle yalad1. Yana 
ceYirıniş olduğu g(lılerini biraz daha ~c:;ağıya gezdirdi ve 
büyi.ık lıar.flE>rlc yazılmış olan şu cümle:vi okudu: "lstam-
bulof düştü .. , • 

Bay Ganü'nün kalbi de çi7..ınelerinin içine düştü. O ka
dar 'ia!iıı·nu~tı ki clindekı ~iı;ıeyi tutamadı, yere düşür. 
dft. Ve ~i:wnin kırr~iyle çr.kan sakırdmın işitilme. 
.-si için de şiddetle öksüımeğc ha,cıladr. 

Bey Ganü başmı arkad!U'llarına (:evirerek: 
- 1& hıtmiş dedi! 

Bay Mihal: 
- Havır söyle be Bay Ganü! dedi, 
\fasaya arkad;ı,.şlarmın yanına dönen bay Ganü ya. 

~r.a: 

KAYIPLAR 

İstanbul 27 inci illi okuldan 936 sc· 
ııeııi aldığını t<ahatlctnamem !le Fatih 
<,;aı~ambıı. erkek orta okulu ı inci sı 
nıfındnn aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. 

Yenilerini alacağımdan eskiıerinin 

nUkmü yoktur. 
Sabri Salt Jt;rge7.ffi (3i801) . "' . 

Atyonkarahlsar in§aat ta.burundan 
aldığım askerlik tezkcrı:mi zay~ et. 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Cihangir: Portala~ !'Oka.k ;,z nu· 
mı!lrada Haaarı oğlu 320 doğum · 

lu Ethem. 
Boya.bad: Röltiklli kariy4'!tlindt'n 
Ywrmr oğullernıdan. (87806) 

* * * .. 
Adapazarı nlifua memurluğundan 

ıı.lriığım nüfus tezkeremi içeriıılndc 

askerlik terhis kaydtm olduğu hatde 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es. 
ki11inin hükmü olmadığını IJAn ederim. 1 

3~1 doğumlu Ollman oğlu Hüf'ltu 
Akgl.Jneş. (S781S) . . :(. 

Boyabat ıı.skerlik şubeııinden aldı· 

ğım a~kerlik te:ı:keremi uyi ettim. 
Yeni.aini ıı.IRcafrmdan eııki11inin hükmU 
yoktur. 

Be,ıt.t-. AkaNıtlerde Ahmediıı 1 
kahvMiltde Şakir oklu :\il. 

(87811) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşJetr11r. 
Umum idaresi ilanları &..._ .... __________ ._..,..,..,.., __ _.. __ ._..,....,...,.-~ U' 

ıeıııı:ı',,. 
Aşağıda itım~, miktarı. muhammen bedeli Ye muvakkat ,-c r; 

ııyrı ı;österllm!ıı olan elbiselik kumaşlarla astarlıl{ siyah satcll sııl c ~ 
24.l 1.l 041 Pazartesi gilnü sııııt 15,30 dan itibaren kapalı zar! ti "" 

lrnraua ldare binasında sıra ile vı:ı 11yn ayrı satın aıınaı:aktır- .ı;at ı-' 
Bu i§e girmek istıycnlerin 11.steleri lıizasında yazılı mu\'8-1\~ sD 

ile kanunun tayin ettiğl vesikaları ve tekli{lerinl :ıym gün sııııt (, . ı 

dar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. \<ffto 

Şartnameler iki lira mukabilinde Anl<ara ve l iaydarpaşa ı611 
satılmaktadır. (;ılı 

,\lmııt•ak Şf'~· )luh:ımmPn t>t•dl'I ;\111\'!Jı; tfl' 

.:ı.letre L!civert serj 
Metre Lfıci\'crt şay:ık 
Metre Gri ~ayalt 

Ltn \ 1
' 

lti6WO 
~56s' 10000 

15000 
8000 

30000 
20000 

Metre Astarlık siyah 8t'ten 
Metre Astarlık kaıalin 

-~ szil· ·ı•' 

A ------~ 
·~900 

·ı·urkiye t1umburı retı 

ZiRAA T BANKASI .~ 
•• ıt"' 

h.unıJu' tarihi: 1888. - l'U·rma~ L'!oi: l 000,000,000 Tiirli 

Şube ve Ajans adedi: 265, ~ 
Zirai ve ticari her nevi banka muame/ele 

• ~lktq BirlMi Snlh Hukuk Hfı· 1 
idml 1 ğ\.'ld<' n : 

1941,3:59 
FERİHAN DA~DELEN': Mtrırin 1 

lm.asyon caddeai Buğdaycı apartmım 
2 ıııtyıda oturur iken halen ikametga· 
J.u meçhul. 

Hikmet ta.rafmdan aleyhinize açılan 
~!Jiktaşta Akaretıerd'! Aziziye cad. • 
desinde Hace Ha!itbcy ııokağınd:ı. 1 
'lıtyılı evin tak!!imi kabil olmııdı~ın 
rJan ~atılarak şuy11'un i'zalesl d:wıısm 
da: 'l'arafınıza gönderilen U:1 velly<')'C 
müvezzi tarafından Yerilen mc~ruhit. 
lan ikametgahınızın meçhul bulundu· 
~u a.nıa.,ıldığından duı:'u~mnnı;ı bu 
l;erre bırakıldığı S.l 2.19H günü saat 
ıo dıt mahkemede bu\unmanrn H. ü. 
M. K nun Hl inci madde3l nıucilıin- j 
ce tebliğ mııkenıınR. knim olmıık Uır. 

re (201 ~n mliddetıe 11€1.n olunur. 
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- İş bitmiş! lstambulof efeodi boklalm~ (1) şimdi 
Stoilof gelmiı:;, dedi. 

- Olamaz be! 5eıı ne diyorsun? Gazetede mi yazıyor? 
Bay Ganü; - tabii! dedi, yüksek sesle: 

\be bu bir uy<lurma olma~m! dedi ve bütün ce. 
saretini toplayarak eliyle masaya vurdu ve çırağa se~
lendi: 

- Hey. Gocuk! Ver şu ··svobodno Slovo" gazetesini 
buraya, r 

Arkada§ları bruılannı a.~a,ğ'ı ~ıslılar ve süt dökmü~ 
kedi gibi etrafına bakmmağa ba.~ladılar. 

Çırak gazeteyi getirdi ve tesadüfen bay Mihale u7..at . 
tı. 1\1ihal. sanki on.:.. at.eşte kızdrrılmıı; demir vermif'er 
!::'ibi elini geri çekerek göziyle bay Ganüyü gooterdi. 

Bay Ganü gazeteyi aldt. O malum! .Meyhanede kim 
var kin: yok görmek i~in başını çe\·irdi. Bay Ganüde bu 
kadar cesaret nereden olacak ama bizim B.w Ganü cesur· 
mu.-ı be! Ga~teyi açtı ve okunıağa başladİ: 

"lstambulof düştü ..... bay Ganü bir öksürdü. arkad~ş
ları i::;e daha kuvvetli öksürdüler. 

Bay :\{\hal, Bay Ganürıün doğru okuyup okumadığı. 
nı anlamak için R:az.etye bir ~öz attr \'e cesur arkadaşının 
yanılmış olmadığına l<t6naat getirdi. • 

Oçüncü yolcu d~ başını gazetenin üzerine eğd; ve oku
matta başladr. Okuduk.c;a onu sıtma tutuyor. gözleri ka. 
ranyor ve başı dönüyordu. 

Nasıl dömnesm ki onun bir GQk davaları ve davacık· 
l(tt'ı ..;enelerdenberi müddeiumuminin masasınd::ı uyukJ;:ı.. 
mı.ktaydı. Şimdi hu iki kelime onlarm hepsini dünya yii
züı~(· cıkaracaktr. 

Baı;;!a.nnı kısmr~ olar&k. fısılda.ı:ıarak, öksüreı'\'k baş· 
mak;.ıleyi okudular. Ve ,U7..etenin d1ğ~r ı:ıahifolerine de ~~ 
a;ewirdiklen sonra. h;tambulof kabinesinin düştüıtünc iyi
• kane.at get1"lilel . 

(1) Eserin a.<tlJnda aym cı'iııı.le tii.ı'l·;~·r; söyllnıııi§ oli/ıı. 
7'tml.mc, aldtiıfjrt (filJlf bırrak1lm1.rftr. 

t 37Stıil 

l .. ,, :.?,ooo ., ı ~o ,. 
.;os ,, 2,000 ,, 120 ,, 

,, 230 ,, l,000 ,. 160 ,. 20 ,, 
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DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ic;lndc 50 ılfl'ct• ,f 
düşraiyenıere ikramiye çıktığı taltdırdc ~ 20 fıızla&iylc ,-erilCıııı 

Ke~idcler: 11 Ma:-t, ıı Hazlrnn, 11 Eyliıl, 11 Birinclk~- ~ 
rin<le yapılır. ~ 

"Vakıt,, Ktiabevinin ye~1 

neşriyatından bazıı~r~ı 
l " rko> kı•nı:t Hl\ u.mı \'ıt.~= - HlkAy~ıer - HfilUR 

:sHK.J rtl1J'fJ 
.;~uı St>viyorlllll - ttomaıı - tiTJltBA!\ Kl1KÇAH 
!O Dımılf. Gazct~J.ik - :.JM~ıl ~LTUG 

"•~·füo Meb"u-.arı lb77 : lli.- - HAliKI l'Af\lli US 
l'çunclı ~ultıuı ıll~hruedlrı ı-.ı."''"1 Ulıglinlı - IULMJ U~l'i 
... endi kt>r.dlrıı• ı O(l!I Kl"llmt; ~ıl' r.trcttc1 - FnınMl7Cft ldt.alr 

'\Cftdı ın•ndiı>ı ı 000 ı<climf' ı ll' bR;retlcı - .\lrualır;a ıdıabl 

•.l'uıti kendml' 1000 &.:ellmt ır uı};retirı - rnl:'llU..'le kUal>· 
\!\kfırı Kamus - "4.-\1..AH.\'J 'l 1::'\ Kll' 
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··----v AKIT matba85~ 
Kitap kısmıııı genide 

. d. ,,, 
tanzım e ıp açmıŞ 

Kitap, mecmua, ga.zete bast''' 
Tabiler n~m•nA ,ı;.,.;;.; ;ri J!i!&, 
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SAHtBl .1STM US Ba.stldı~ı ver VA~et;-ef; 
Umumi n~rıyatı ıdare ede.o Refik Alı met 


