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Bet ay ıükUt lan sonra lngilizlerin hücumu .ile tekrar harp aah~e1i olan 

~la Bofşevkiliğin 1 . Liby ada 
lftdek' h b . d' d 1 ar e şım 1 8 ı' Inıiliz, -Alman· ve ital-

. Uoa için SÜ mür- ı yan ku_:vetleri araa~da 

ALMAM TEBLiGi. 

~ Moskovaga 
Gtidlz bdUD .ve 
ıuım 1tom1taıan 

atıldı 

Libya ve cİTan 

Olmez Reis 
Kupon mukabilinde vereceğimiz ÖLMEZ BEiS 

romannnıznı teniine dünden it.ibaren bıı§lanmıştır. 
Olruyucularımızm romanlo.nnı VAKiT Ktta.b .Kıa· 

Dlmdaıı almalarını rica cderiZ. 1 
L _J 

Mü hiş bir cinayet 
Kan davası yüzünden 

Erzincanh içirildi, sonra 
öldürülüp kuyuya atıldı 

Dün, bundan yl.nnl veya yirmi beş Haydar bir k aç ı;cnc evwl şehrı 

gün evvel ~lcndlği sanılan lUyler mtzc gelmiş \'C Beyoğlunda, lstlklfıl 
Urı>ertici bir cinayet meydana ı;ıka · Caadeeindekl I .öban P ast a.hanesinin 
rılmıştır. . 1 karşısındaki Ahlar npartımanın ıı im· 

Vaka, lıakikaten çok korkunçtu~. prcı olarak girmi§tlr. 

Zabıta ve mU~dclumumı_Ukçc yapıl~ 1 HU.eyin ıee köyün~e kalmış, bir 
ta.hkika~tan öğrendlğlmıze göre cı· aralık yapmış. ucarctı 
n&yet ışoyle f§lenml§l!r: ı uğr&.§Arak bır ha yli pa ra kazanml§tır. 

Erzincanm Hergep köyünde bun. • 
dan tam Uç sene evvel bir hMl.ııe ot. Nihayet Hliseyln~ bundan 20 - 25 
muı,, Hüoeyln isimli bir 1,öylU arka. gün evvel CUmhurıyet bayramı §CD. 
da§ı Haydarla, tarla meselesi yUztın.. llklerini gqrmek ve b:ızr manifatura 
den kavga etmiş ve bu ltavga 0 za • e~yaat almak üzere İstaııbula gelmif 
man kapanılll§tir. Ancak HUseyinle ve ÜskUdarda oturan amcam lbrnl:rı-
Haydarm birlblrlcr.Lne karşı olan dt.lş min evine inml§l!r. '1 · ~·J.; il a :' •] D~ manlıkları, babadan, haltA ~ededen HüacYfn alacağı malları alıp anıc;a 

___ , ___ 

1 

_ ~ • _ ~ j kalmaktadır. ÇUnktı, HU.ıtcylnın all~ ~mm evine bıraktıktan sonra. bir gttn 

1 K • ı s inden blrl Haydarın ailesinden birini Beyoğlunda Haydarla kaf'!!ılll.§mı~tu. 
1 e rcı ta h öldUnnlif, Haydarm aileainden bir Haydar, HUseyine kartı çok lyl dav. 

• genç te bundan yedi sene evvel Htı .. ranm11 · ve kendlslnl Kıristal gazino 

1 iye ettik ::::·::.:::.-·' ... ~. ,..ı..,,. , .... ... ~='·Sa .. sil ! d•) · ~ ınucadelesi ı · Sıddeth 
1engi veriliyor çarpışma 
~-zan: ASIM us başladı 

Sovyet 
·Sovget . Birlikleri 

iktısaq:ıl&nndan biri 
l., ~~~re Ç&ytung> ga- Barellita ı,urak 
"~·~ığı bir makalede ge- d I glll 

mÜd~f aa hattı ' Birkaç kasabayı tahliye l 
ederek ricat etti 1 

Moekova., 20 (A.A.) - Sovyet tetı.. 1 ~ llkesliıi bütün A~TUpa 8 88 D Z 
Li'°ek bir sönıUrge yeri o- .. g••etle 1 ~riyomıuı; Ye "Almanya • • • I' 

yarıldı 
~tteld ı;ay:rsız servet '7 ~o 000 k . . 

ti~- yalnız kendisin4! alı· 1 J 1 l Ş l 

Bcrlin, 20 (A:A.) - Alman or. 
du lan beşlnıınandanlığının tebliği: 

Şark cephesinde faaliyet ve ta • 
amız lı~etleri muvıi.ffakıyetle 
devam etmEktedir. 

. ~kllr; bütün Avrupa 
onlan1an birlikte faY· 

~" hakkı nrdır.,, diyor
'-Pada Alman i§gall altı· 

IQeôılekeUerde Almall 
il ~ önet~ altında si

h.t. ~ tna.nlm&k ı.tebbüAle
·~iği §U sıi'ada bo aalam-
:.""'Qlırn büyük bir Alman ga· 
~ olmMı Sebepe~ 

'" · ~besinde, a.tlantlkte ve 
~ İngiltere ile harp 'ha· 
~ .\lmanya. iki yüz mllyo
SL~tifasu olan gent, Sov· 

... "'l:t(etıer:ine taarruza ge. 
~ i,.11 ehemmSyctiıil azmı· 
L.'""~; bu taarruza Flnlan· 
~nya, M...aristan ~ibl 
~ lıilldqdu olan ve ü~lü pak
ı·,, tı..ınnan memleketlerin 
lı..~ lrılltteflkl ltalyanm si• 
ı...' llnnıı temin ettlkten be.'· 

l'a, Fransa gibi memle-
cle gönlillü kuYvetleri 

\b_ _(lüşUndil. Bunun için 
hl'lae yapdan taarruza 

bol~~ik tehlikesinden 
~ İçln ba.~lannuş bir mu· 
"P §eklini ,·eroi. 

' ~lan p.rk taana-
\'-'ıı~~ Rusyanm 1941 se
~~ kadar iti bit irileoeği-
1~"İ7.m rejlmlnin ortadaa 

düşünüyorlardı; ba 
~ ~lb~ İtalya ve İı>pan· 

, ~vlmı tehlike8lnl ge
: :~ gibi bu tehllkeyj 
~~de hlç olmama duy
s~tJerdea ala.cağı yar

\.~ _Rusyada Sol-yetlerln 
""-fi bir ııar,ıhk te~klJ 

(Devamı Sa. !l Bü. 3 dt) 

~-MNGBAD 
~ ıracı• '(_lt>ı~ •• tn karl.ar altında 

~~'l<te 6.;ılemcljc lüzum yok, 
~ik, imanlar tarafından 
· ı~f:!r Leningrad civar 

... HOMIZ. 

Loadra, 20 (A.A.) - Röyterin Lltı.. 
yada ilerllyen bUyük Brita.nya kuv • 
ve~ri nezdlndeki muhabiri bildir! • 

(Devamı Sa. ~ Sü. 6 <14) 

yo~~di batı çölllndeki WP sahnele. Veyqand 
rinde İng!Uz \ 'O Alman kuvveUeri kıır • 

11 kar§IYa bulunuyor. Ll~ 06Ueri 'T' k •• d •td • 
geçen sene general Vavelin muzu.ffe. • ~ - e Q Ut e l l 
rane yürtıytl3lle bUyük ~öhret kaza.ıı,. ı 

ınıotır. ŞlmdUd ııareke,.tle, Ru.s mutte. VJ~ 20 (A.A.) - ~ Vey
ftklertmiziıı davetine icabet edilmiş gand, tebilde · ee~lmiştir. Htl· 
Ye mihvere karfı yeni bir cephe açılı. kfı.rnetin Fransız A!rikaSindalti u
mı§tır. mwni mui'alıhaslık makamını ilga 

.Atrtkadaki Alman ı..-uvvetıerl, Ub. eden kanun, ya.rm reemi gazetede 
yanın Almanlardan çok miktarda o. .. çıka.ca.ktır. · 
lan İtalyan kıtalarıru takviye eden Cczair hükümeü, Vey'gQDllhn en 
Jı:UçUk bir kuvvet olmakla beraber ha. yaikın mesai arltadaşı olan umumi 
llbazırda bu aahada cereyan eden vali Şatelln iıdare&ine tcıvdi edil-

( Devamı Sa. 4 sü, 1 de) miştir. (Devamı Sa. 4 8ii, 5 de) 

Alman :e.ma Heyeta Rft9I Orta EJçt Şm1t :.e ıehllwtfncleld mMbaat rırldaı 
en ~1r.e gelmltJlel'dlr. ~-et, ı.tanbuw. iki g0n kaldıktan ııoru-a ~
Jare ue ,e11rtJllU.den ~la.nbr. ~ Aın.n ~rlnl ua.y-

• daq•lllılMı ,gelirkta l'Ö~nuJlUZ. 

1 

1 

! 

1 
1 

1 

llğinin bir HA.vesinde §Öyle denilmek. 
tcdir: 

1 

Kerç bazı atratcjik ııcboblcrle Sa\• • 

yet kıtnları tarafından tahliye edil • 
ml§tlr. Kerç için yapılan muharebe • 
lerde Almıınlar 20 bin zabit, küçUk 
zabit. ve nefer , 130 tank, 200 ton, cep 
hane yUklU 1100 kamyon ve .O tayya 
re k:ıybetatl§lerdir, 

·~ ~\"T-Mi. ~ de) 

FiLOF 
DıYQR ,Ki: 
Türk-Bulgar 

1 

münasebatı 
dostanedir 

---<>-

Bulgaristan Avrupa 
harbine seyirci kalamaz ' 

1 
( yazısı 4 ürıcü'1'e) 

1 

Fon Papen 
Sulh hakkında 

bevana·ta 
bu un11adi 

Almanyanm Aiıka.ra Elçisi Fon 
Papenlın bar11tan b&hııeı)en bir mU 
llkatı bir tspanyol ga.zeteslndc 
çıkml§tı. tspanyol gazeteslne göre 
bu mUlA..katı Fon Papen gazetenin 
Ankaradakl muhabirine bltdlrm.1§-
tir. Berlin bu mülA.katin doğru ol. 
mndığnıt ve Papenln böyle bir mu· 
l&kat vermedlğlni blldlmilştlr. 

- Radyo GM.et.e8t -

1 RAK 
Vişi ile •• mu-
nasebatınt 

kesti 
Ylft.. IO (A.A..) - Alman bir habe. 

re göre, Irak hüldıınetl, Fran.aa ile 

. 

ihtiklrc l_ara ne 
·ceza .verirsiniz? 
Oliayacaıanmızua lllElrlerlDI neşre 

devam ediyoruz: 
l&pa.ny8da çıltarıla.n bir kanunla 

ihtik.arcıla.ra ölüm OCQllMl wrBiyor, 
ba§ka yerlerde klll"ŞllDl!o diı;iliyor. 
Memleket evlB.Ua.rınm lmıım.ı e
men bu ca.wı:varlara muhakkak ki 
ağTr ccm. vermeliyiz. Bence, i.lk de

& 15 sene gibi cerular olma.hdır.' 
Buna rağııı.en, bu oeza.yı J;fue alan· 
lar olursa, hudut harici etmekten 
iba.,ıta . çare yoktur. • 

ruşluk malı on beş 3ruruşa veriyor, 
ObürO. bir kilo yerine 750 gram ve
riyor. Bu sulh mmannıda da var
dı. Binaenaleyh hUkfunet !iıhtikir
cı için ceaı. müeyyidesi koyarken 
bunları da. düşünmeli Ye hilecilere 
hiç bir zaman göz açtırmamalrdı ... 
Verilecek oe7.a.ya g elince, bunlııl-ı 
laınuncularmız daha iyi düşünür· 

f 

ler. Beyoğlu: F. GUndüz 
Dabni okuyueulannızdan: MaJmı müsadere etmeli 

Ferit l'tibel 

ı;l kökünden halletmeli 

İhtikA.rcı ile beraber hileciyi de 
le almal:dır. Çünkü :ihtaaircı ile 

hileci ~mda pe-k az fark vardır. 
İkisi de h3lkı soyuyor. Biri beş ku-

c 

lhtikfu'cmm malmı müsadere 
etmeli, kenditSinl aı.t ibıralanalı, ç.ı.p.. 
lak bımkmalı, ki ihtiyaç içinde kal
manm ne ceıne'k olduğunu anlasın. 
idam taraftarı creğilim. yaşa.sın 

fakat çdts Bedri HDmi 

kö~em 1 
yazan · hakkı tarık us _ 

benim 

yarım vatandaş! 
a.timt•t emin y~·m sıra makalcleritıden <ıil.n çı:ka.ııı bir (olduğu gibı 

görUnme) tavslyeıılndedlr; bu tavsiyenin hedefi de "Amme menfaati sed 
Jerlnl yıkıp kendi hesaplarına husust fırsat, imkAn ve menfaat temin et. 
ınenln önUnü almak,, drr. bugün bizde birtakım u.lıklar vıı.r. bunlar ekseri 
yetlc bu hede! yolunda. hareketin b&§lıca sebebldlrler; knnun ile tatblk&t 
arasındaki ayrılıklar bunların yüzUndendlr. Bu ayrılık b!r :zanırettir de. 
o halde ayrılığa göz yumınaktansa kanunltı§tirma.I.ıdır; bunlar ''azlık mu 
kabili olarak seçmek ve seçilmek hakkından, memur olmak imkAnmda.n V<' 

tUrk yurdunu sllA.hla müdafaa etmek şerefinden - fillen olduğu gibl- ka. 
nuncn de mahrum olmalıdır. bö;>1cce bir yarını, yahut namzet vatanda§lık 
derecesi konulmalı, bunlar da- yük.sek bir heyetin imtihanmdan geçerek 
tam vataııdıı§ olabilmek hakkm& kavuş&b!lmellıdlr. 

v-.-.ıan bnşmuharrlrine mevzu olan azlıklarm smİrmı Jm.an 901bllDde ken 
dlleriDe hU8\181 bir yer alanlar te§kll ettiği belli; bıınunla beraber ~tı 
etıa6lyenl.n tUrk vo.tandaşt olarak kabul ettiği insanların sayılan vazi)'ıel 
h?rdc dahi kanundan ayrı bir muamele görmedıtıne mesle~ızm .ıtnan. 
:ınış olmasını arzu ederdim: 

diplomattk mUnasebetlerlnl kesml§tır. 1 

türktyede seçim hakkı çokluk iÇin neyse azlık için de odur. bW.de ni8b• 
bir temsil esası yok; böyle bir esas olmadıkça mU.Slüman tUrk ırkının kuv 
vetli galebesi karJısmda bu azlıklarm topluca bulundukları iBt&nbul, Uımlr 
ankara gibi yerlerden bile bllyük millet meclisine tek bir mebus çıkar.ma· 
lan m.UmkUn değil. böyle iken cümhurlyet halk pal"t.isln1n -benim. ancak 
bir partili tcslimiyetçillğile hog gördllğtlın- bir arkalama. karan. kanunda 
mevcut, !akat satırlarda kalmaya. ma}l~m bir seçilme hakkına taıaaklruk 
lmk.lm veriyor. 

Vi§ideki Irak elçUıl Per,embe sabahı 
Fransa hariciye nezareti protokol mil· 
d0r1Dıft ziyaretle htıırometinin bu ka· 
rarmı bildirml§tlr. 

Irak hUldUnetinin aldığı bu t.«Dııiı. 
mukabil B&A'dattakl Fran.!l1Z l§gllderi 

le :Musuldakl P'r&nınz koDaôlOSU &eri 
. n 

am&'V:larda kazanıp devlet memuru olanları kendimiz ıbUtyonm. 
bütUn azlıklar ukertlk mtıkelleflyeUne. bem kanun ibe.real. hem - go 

:r.Omtısan önünde- flliya.Uyle tAbl... (Devamı Sa. 4 Bi. 6 d.<;j 

• 

• 



2 

!~~ il<&rdan ~Un Uç 
kişi evkit edildi 

Yedi esnaf da 
adliyeye verildi 

Zabıta, dün muhtelif ııemtler -
de yaptığı kontroller sonunda 
beş muhtekir yıı.kalamrş. adliye 
ye teslim etmiştir, 

Bundan başka, buzhanede sak 
lt bir ::ok teneke peyniri bulun -
d:..;tu halde sat.ıri~ktan imtina e. 
den yağ ve peynir taciri Ynni 
Devletoğlunun da asliye ikinci 
ceza mnhkemesinde görülen mu· 
hakemesine devam olunmU§, 
mahkemede şahitlik eaen K:rrk • 
lareli tacirlerinden Hfunidin ifa· 
desi diğer şalıitlerin ifadelerine 
aykın görlUdli;!"Unden hakkında 
yalan şehadetten takibat icrası
na karar verilmiştir, 

Ayrıca kundura çivi~i mevcut 
oldu!hı halde satmryan Okcular. 
da kunduracı ,Varşak ile peyniri 
yüksek fiyatla satan Tn.rlabaşm 
da bakkal Y orgi ~yni mahkeme 
tarafından 25 şer Ura ımra ve 
birer hafta da dUkkanlarmm ka 
patJlması cemsma ça:rpılımşlar
dir. 

Koyun eti Uzerinde ihttkAr 
yapan Yeni§Chirde kasap Dimit 
ri, kömQril yükselt fiy~ta satan 
Kumkapıda kömürcll Behçet ve 
gaz yatını satmaktan imtina e
den Bilyükadada bakkal Niko 
da tevkif olunmuşlardır. 
Diğer tar~ftan fiyat munı.ka .. 

be bürosu memurları, dllq, El -
ya Şuvili mağazasında bir cür • 
mümeşhut yapmışlardır. 

Yapılan cllrmürncşhutta ma • 
ğaza 88.hibinin 1917 lmı.l:k ma
la muka.bil 371 lira noksantyle 
fatura verdiği görWmüştQr 

Noksan fatura tanzim eden 
Elya Şuvali adliyeye verilmiştir. 

Ma.hmutpaşada Anadolu :pa -
zanna mOracaat eden r.ıll§teri -
lere (yoktur) bahanesi ile kadın 
50sonu verilmediğini haber alan 
murakabe meınurlan, turada 
bir Arama yamnı'1ar ft 61 çift 
eoson bulmuşlrdır. 

Suçlu, adliyeye verilecektir. 

Bulgur fiyatlanna 
nark konacak 

Bulgur fiyatlarma nark koy. 
ma'ı1 iGin tetkikler yapılmakta -
dır. Fivat munı.kabe ltomisyo -
nuna, istihSal mmtakatanndan 
ıtelen cevaplarda bulgunın malt· 
yel fiyatı 16-17 kuruş olarak 
goöeterilmektedlr. Nıırkm, nakil 
ücreti ile beraber. 20 kuruşu geç 
mlyeceği anla.şılmaktadfl'. 

• Franaa bllyllk lhUllll (Rull80) 
nun kltaplanndan mUlhem olduya 
12 eıene sonra lmpa.ralorluk kurul· 
mrun RUS80nun dehasmdıı.n daha Qr 
tün bir dirayetin ZUl.\ur etmeaind-cn· 
dlr gallb:ıJ 

• Çocuğun doğumunda. annesi.ne 
.at gelmesi k6r ve hissiz tablatte dl· 
ter bir ıuur all'LmeU değil midir? 

• Arz, tahUIMu.z blr teY vermiyor; 
t:ohWD.!UZ maymunlar, insanlar nMll 
ol3blllr? ve buğday ekince arpa çık· 
anadığr ha1de maymun ekince tn.san 
pkar mı?! 

Yazan : Fikret Adil 
( Ba.1$ tartİ/1 .1 lncideJ 1937 senesi yazında, "Son Tel. 

graf,. gnzetesinde "16 sene !Onra 
~çin bir teklif,, serlevhası altm· edeceifnl hecıap ediyorlardr. Fa· 
da bir ''makale • mülakat,. neş- kat bugüne kadar ne o dllştlnce ,.e 
rediyordcrn. Teklifim şu idi: 29 ne de bu hesap doğru çıkmadı, 
Mayıs 1953 gfinü, lsUınbulun ~i- Şark ceph~inde barP dc~·am edl· 
ze geçişinin beşyüzün<:ü yıldönü- for ve edecek. ~u ha•de b"'ndaa 
mil olacaktır. Şimdiden bir ko .. tonra Alman millctl J;endiııl yeni 
mite kurarak bl.:t{ünü kutlamak feda'kllrlrklara hazulanrnaK mec· 
için çalı§Illağa b::.şla.nılmalıdır. buriyetinde oldu~u gibi ~imdiye 

Bana bu teklifi ya!)tıran saik, kadar Almanya.ya ya.rdım etmiş o· 
muharrir ve Altıncı noter ~lib lan memleketlerden yeni feda.Ur. 
Bingöl olmuştu. Bir IetanlJul i· lıklar iısteyebilmek için onlara da 
şıkı olan ve otuz seneden fsila yeni menfaat n.ltforinde bulun· 
bir zam:ındanberi şehrimizin kö- mak lbtlyawn duyacakt.Jr. 

§e• bucağını dola.şarn.k notlar a- tste (Doyçe Alı;emanye Çay. 
lan kıymetli hukukçu Galib Bin. tn~) pzeteslnde ~akan ,-e geni~ 
göl'ün hatırlattığı bu yıldönü • Rusya topnı.klannı Avrupa millet· 
mü hakkında, bir çok kimscier leri için mU~terek bir sömürge o· 
ve bu arada bir kaç fıkra mu • tarak gösteren makala ba ihtlya... 
harriri "fikir evveHl bizim aklı- cm duygusu Jçlnde yazılmışa bc~
mıza geldi,, tarzında iddialar i- ziyÔr. 
leri &ürüyorlar. ıBi7,ce mesele fik Alman i.kU.t,çl'!lı ae«nek istiyor 
rin tahakkukundan ibaret oldı·. ki· "Alman ordalarıruıı Bnyada 
ğu içİ!' bu gi~i ~üçük mamnuni· ,~Ye kadar işgal ettlii Ye bun
yetlerı "ke~ılenne bahşederek 1 dan 80nra işgal edeeell topraklar 
Sa<ide d?nelım. ~ geniştlr. Bvalarda <ol\'il idare lnı· 

O tanhte yazdıgım makalede ralaeak olursa hem Almaoyarım, 
§U., satırları ~yordum: . . hem de dilet' Avrupa milletJer:nin 

16 aene •. bir ,nsan hayatı ~ &ömUrge ihtly~laıına yetişir, Ba 
bile kısa bı.r zama1~ır. Umu.~'. topraklardan elde edilecek gıda 
ha~b l>izlere d~a dun oldu gıbı mahsallerinclea ve sanayle eh•e
gelı~c>r •. Hal}nılcj. mail.Mı t! sene ri'l! Uk maddelerden diğer Avru
tıçts. !Jıı ~'!'diden bu muazzam pa milletlel'İlle de pay verelim. Fa
~ ı9m ~azırlanmalıyrz. kat hu türlil menfaatlet'e k.aJ"Oiı on
D.a1'a pndiden bir ~oğram tea- lardan da harpte Almanya.~ her 
bit .ederek, bu '!1'ogramın kap turlll yaııJmı i<;tJydim. 
ettıreceği reyleri, themmiyet aı· ., 
ras1yle tahaklruk ettinumiz ld· Gürlllilyor ki Almanl&rm Rusya· 
amdtr. Çünkü belediyemiz ~n- d& A\TUpa için mü~rek re;im 
gin MğUdir, bu kcdar büyflk müc:-..cJel~I ~ekllnde ba.,t:ulıklan 
bir m61'08im iQin toptan para a- harbe fifnıdl bir de Anapa adma 
117'ama.ı. Fakat her ~e bütçe. oıl\şterek sömürge mttcadeJ.e91 ren· 
aindtn mt19'J1ytn bir meblaq avı· gi verilmek üze-redir. Fakat bu te
robilir. Program ne olmalzdtrt §ebbll~lin ne derecelerde muvaffak 
Btınu "lstanbulun beş,,UzütJCU ollK'&lt JıenUz bcJli detfldir. 
fetih yıldönllmü komiteai,, İBmi ASIM us 
altında toplcmabUecek komite 
t&bit txl6bilir. Yalnız "bence, bu 
tun fçin tahaltkuk ettirilebilecek 
bfiyük bir eaer vertte o dcı, Is -
tonbulun iman pldnıdtt'. On oı. 
tı fff16 aonrrı t 8ianooı imar tıdiı. 
miş olmalıdır.,, 

~nkaranın lağım 
tesisatı 

Ankara, 20 (Vakıt) - .Anbra 
tıehrl lağım teg"sa.tı işlerine ait 
hazırlıklar tamemluıma.t ti.z~e • 
dir. Tesisatta kullanılacak beton 
borularla. &rlı kUnklcruı i!>tida! 
~elcri memlıckette bulunduğun· 
ldan deıtial faaliyete geçmeck im. • 
kii.m mevcut görülmil§Ulr. 

Bu meeeleye a.vdet !Uzumunu 
blssedişimin sebebi muhterem 
başmuharririmiz Asım Us'un iki 
gün evvel • ve hayırlı bir tesa · 
dür eseri olarak sa.lı günU • neş
rettiği makalede ileri sürdüğü 
flkir oldu. As:::nı Us htllfisa. ola
rak be§yilzüncü y1MönUmünün 
Prost'un plt:.nınm St.ltarıahmet 
ve civarını lstanbulun anıt - nanmayı bo~aman Halice nak • 
mahallesi telakki ettiğine göre !etmesidir. 
orasının imarını tavsiye etmek. Bu yer ıilliaı olarak teebit e. 
te, bugünlerde ileri sürülen Fa - dHip -:le, donanmanın takib etti
tih heykeli mcsclesini, merasi • ği hat ti7.erinde bir şehrab, bir 
min bir cüzü telakki etmekte - ana yol u;ılırsa, hem vaka tes -
dlr. bit cdilmf ş, hem Cle şehre bir 

Ana hattan ile l:u fikre, yu - fayda temin edilmig olur. O za
kanda naklettiğim yazımda esa. ına..,, Fntih'in heykeli için dikl· 
sen iştirak etmt>1cteyim, lecek l~r. kendiliğinüen n.eyda. 

500 se~lik Türk İstanbulun na çıkaoa.ktır kanaatindeyim, 
yıldönllrnü günü, bu Rilzel şehir Yalnız, her oeyden evvel yapt 
bir çok imar hareketlerinin ta- lacak iş, bir kom.ite teşkil et -
hakkuk ettiği günde olmalıdır. mek ve proğram yapmaktır, O. 

Bundan mnada daha. doğrusu nümilzde on iki ııene var. Bet 
buna dahil olan blr teldüim dıı · · senelik proğramlarla devlet iş -
ha var. O da su: lstanbulun !et- lcri tahakkuk ettirildiğine göre, 
hinde değil yalnız o zaman İçin, böyle bir t~bbüsün meydana 
bugün dahi tahakkuku mucize çrk~rılması imkansız değildir 
sayılabil~ hAdise. Fetih'in do FiKRET ADIL 

--------~ ....... ~~----~-~~----~----~--~----..,-~--~~--~ 
Vali, Behç-ete babaaını 11ordu. Buralara qiçin Jel

diğini anlatmasını gayet nazik bir lisanla istedi. 
Behçet, şimdi bülbül kesilmişti. Babasını, öliını:i 

nü, kendi seyahatlerini, aonra mektupta Hafız lsmailin 
yazdığı tekilde anneMııin ölümünü bir bir anlattı. Yal. 
nız Makb-.ıleyi ve onun aıkını gizledi. 

ı.tulıııa1 ta ıa.eıı1ıdn m1dttem ,.,... 
dun koUarmm taau,.u menuut.lıııl 
olarak bu 1fl'el'de :rolsııs.luklar oldtl"1 
lddiuı ileri .uru!mekt.edlr. 

KendJ.lli)1e görU§e:n bil" arkada· 
fUD1Z8' kız U.ııeırl mUdllrUnUn lahı • 
na göre b&hsedile.n yolluzluklarm a. 
sılSJS ve §lkt.yetlerin yeraiz oldufu an 
l&§ılmak tadır. 

Kekt.ep kooperat:Ul va.ziyet1n1., 
ran arkadqıııuza mUdUr demlftlr Jd: 

- Mektep kooperaU!leri mUteda • 
vU Mrmaycl1dlr, bunun lçln fU veya 
bu meb!Ağm ne yapıldıtı mevzuubahl 
değildJr. McblAğ her saman !Jlemekt.e 
dlr • 

Ancak edinilen klr!ard&ll ~beye 
icap eden yardımlar yapll.ınaktadrf, 

Bu yardımlan da defterıer ve fatu • 
ralarl& her zaman lspa.t edebiliriz. 

Bunun tızerlDe &rkadaırm.ız mekte 
bin muhtellf kolla.rmda.n edinilen ha. 
eılatla bUııun ne nlJıbett.e aarfedildl. 
ğlnl yuvarlak rakamlarla. sormU§, mu 
dUr de eline aldığı huap cetvelinden 
kaU rakamlar nret'ek m.eeeleyi tav. 
zlh etml§Ur. 

Bu vaziyete gö~ 
HC..941 dere yıl.mda mektebin muh 

telif ko:.:anndan edlnllea hasılat M3 
lira 42,5 kun&§tur. 

Bu paradan muhtelit tatebc,.e 1d • 
tap defter, gö111.11Uk, gözlllk alm • 
mı.,, 3 talebenfn ayda ao ... lirada.il 
Prevant.oryom Ucrett MeJ:ı.m1t, diler 
s hasta talebeye raç alınıJUş n IS\en 
bir talebenin cenaze ma.ırratı Men • 
m~t1r, 

Kalan 197 Ura 6 kuru§la 15 talebe. 
ye ayakkabı muhtell! talebeye de k!.. 
tap, göğUBIUk. lkl talebenin Prevan • 
toeyom tıcreU 6deııml§ttr. 

Geriye kalan 69 lirayla da bu :fil 
kitap dağ'ıtıım&k üzeredir. 

Amerikada 
Grevler 
artıvor 

v ......... - (A.A..) - ....... 

aarma,. M • ....- ,_.,.-. 
betle muraftar u detfldlr. 

Bu sırada ark&dqımız mektept9 
smmı teh<HUer'le •tıldılı iddia edilen 
nutuJdan mevsuubaha etmJftlr. 

Müdür bunlardan bir t&Desttıl " • 
rerek bunun nutuktan zıte,de talebe.. 
ye mektep tallm.atrlu öğreten bir :rela 
ber olduğunu ve satarken hlçb1r taıe. 
beye almak mecburiY'Gtlnln zımni de 
olsa tehditlerle blldlrllmedlltnl, esa
sen bunların maliyd flyatma satıl • 
dığıru, bu ~ için !ıliltı mecmua buun., 
evine 30 Ura verildlğinl ve ancak 650 
tanesinin satıldığım buna mukabil 
300 kadannm meccant dağıtıldıitmı 

ve bir kısmının hAUL durduğunu eGy. 
!emiştir. 

KUdnr bl'o§UrUıı talebe sayısına. ga 
re baFI1dığı halde bir kısmının mecca.. 
ru dağ:Itııması bir kr.smıı:ım hAIA. dur. 
mam halinin bu &atlşm zorla yapılma. 
dıfmı ~atereec:ınt ua.ve etml§Ur. 

Son olarak mel"tepteld bakkala 
vargt vermeyip ~ktep ldareatne 50 
lira. e.ldat verdiğini mevzuuba.hs eden 
arkadafmı?Za bunun kaUyen yalan 
olduguıua, b&kk&Iın bQkilmete vergi • 
llln1 ödediğini mekte~ para verme,. 
cUğtn1. mıekteptül aa~ma mukabil 
bakkalm 20 fak!r talebeye yemek ver 
diğin.1 aöyleml§llr, 

Ensen bu lflertn maaDinılerden n 
talebelerden .eçtlmlf mllmeuillertn 
kurduğu kollar tara!mdan idare edO.. 
dlğin1, aıaak vermek he1apıannm 

muntuaman tutuldufunu ve yapıla. 
cak muratlar için mUdUrUn yalnız 

muva.fakat.ı a1rDdığ1iu bu lflerlD 1&hıa 
if1 değil talebe ve muallimlerin mll§. 
terek mesaileri olduğunu e!Syllyerek 
i§lerde yolauzluk olınadığmı lcattyet. 
ıe bellrtmf.ftlr. 

Almanya i:e iş bir
liğini artırdığı için 

Amerika, Vqi hüldlmeti ile 
münaseba\nu 

Yeniden 
veıt, madenciler birliği reiet Joın Le. f tk • J_ ı •• 
vtsle çelik kumpanyalan mUdllrlllğU. 1 e lJC.6 uzum 
ne aynı Dlfflde 1'lrer mektup g&l • 
dertnljtlr. 

Bu mektupta bDh&laa IUJllar lll'11 ·gördü 
lenmekted.lr: Vqingtoa, 20 t.A.A..) - Blrleflk 

'"MU§terek menfaati korumak ft Amerika htlkdmet!, ll'nuanm Al 
mUdataa lsUh.sal1ıı11daıne lÇiD ııtlrat . manya ile d&h& sıkı bir to blrlltıae 
le bir Wa§maya varılmak !Aunidır. meyletmekte oldufwıu glletercn ema. 
Her 1k1 tarafta da blribirtne kal'fl relerin mevcudiyet.1Dden dola71 A. • 
dargmlık hlaet ne kadar bflynk olur. m.erika ile Vi§l araaındakl mllnue 
sa olsun. ~blm mllU blr buhraiı beUeri yeniden tetkik etmek mcebu • 
devresinde köınllr lhtllUmı haklı rlyeUnl duyduğunu Vlflye blldirml§. 
göstermek lçiıı ilin taW edllmealne tir. 
ı:ıeb&b olaınu." tyl malıtmat atan mabat1l, çarp.m 

\'aetngtoa, il (AA) - Çelik • b& ııttntı. baridye mo.t.qan Sumner 
nayllM bal\ı lcı&mtır madenlerinin Vela tarafm4an Vltl bQ)'(lk elçlll 
grev'l, dllıt, diğer madenlnde bQ)'tlls Heııri Haye bu meeele bakkmd& Y1le 
mikyasta blr teanUt grevi oııau.n. pdaD tebllgatm, dtplom&Wı: mıınue. 
n& &ebeb otmuttur bellerin keallmeel imkt.nmı lhtin et 

Pansllvanyada, Kentuldde ve Vll'tı tfllnl d• ilen 8Grmektedlr. 
.fln,yt.d& en u 137 mada kapalıdır. Vlfi neadlndekl Amerika bOytlk eı.. 
Pan.lllvany&da grncllerln adedi 22 cta blnl Lllab1'D1n raporu gelince 
bln kadar t&hmJn edilmekte• 1ltth daha utt mablyette harekete ceotıe. 
aaı ,uncıe 100 bin tonu &f&ll bir •Jr. celt taJımlD edllmektedlr. Amiralin 
siklik g&rı.rmlft1r. VlrJln)'&da 2IO f raporunun burGn aıuı:.nan beklen 
bin grevci nyılmlf, burada Llt1b.lal l JMJstediJ', Am1ral Leab.7, dOD WAID 
günde 150 bln toa nı.bettde artmtf mOdde& marepl Petenıe gOrllflDQfttlr. 
trr. . 

Reta Rcırnıt, pmdl ftkaa seım•k tabclemleriD1ıa srntne llUlld olmak 
tehddlD1 g&rteren demll'fOllan mO. o.en P'.,..•ktadlr. 

21 • il. 1941 

Dahiliyede 
ve tayinler 

Adeta valinin maiyetinde memur olmuttu. B4"f ~ 
ıün daha beklemekten bqka çare yoktu. Y abııS 
günler, eline ıeçen aon fırıah da kaçırabilirdi. M~.,.., 
lenin kocuından ·ayrılalı beı ay olmuıtu. . ı 

Gümrük müdürü, valinin büyük bir alaka ile Beh
çe•d dinlemeıine tahammüJ edememit ve müsaade isti
yerek dııan çıkmıf b. 

Vali, gümrük müdürü gittikten aonra: 
- Behçet Efendi, dedi. lstanbula gitmek isteyişine 

bak veriyorum. Fakat bu arzu için memuriyetten iıti:ıı 
edil~r mi? •. 

Behçetin aanki dili tutulmu,tu. Fakat zorlanmak, 
· · kalamıyacağıru söylemek lazımdı. Gu.-betin kendisini 

çok üzdüğünü, letanb11la gitmeye n:ecbur olduiunu 
ezile büzüle söyliyebildi. 

Behçet, İmam Efendiye, derhal Makbuleniıı e~ 
~dip bütün hediyeleri vermeaini ve kencliıi ile efl 
mek iıtediiini de teblii etmeıini yazdıktan ıonra: 1' 

- Ne yapalım, çareti~.. Bir müddet de ~ 
eairi olacafız, diye dütündü. 

Fa~t, Yali papnm bütün arzuau, Behçeti_ ~ 
dan uzaklaıtırmamak, onu Boınuarayda bırakJP""', 
Pap, hamm için elinden ıelen her feyİ .,...,,-

- Benim büyük servette gözüm yok.. Çok kanaat
kAnm. Elimde bir miktar da rara var. Onunla bir müd. 
det de şöyle bir kenara çekilip yaşamak sevdasına düş
tüm. Hem de orad:ı. yüzüs'ı:ü kalan İ§lerimi .. 

Vali, Ilohçetin sözünü kelli: 
- Bunun kolayı var. Kethüdamı gönderir, istedi. 

tin tekilde biltün i~lerini düze!tiririm .. Merhume anne. 
ne karşı beslediğin temiz hisler, senin de temiz kalbim 
gösterir. Onun makb~reıini ziyaret için elbette fırsat 
bulurıun .• 

Zavallı Behçet: 
- Yarab, kötü huylu bir gümrük müdür' I 

kurtalup iyi halbli bir valiye mi esir olacağım .• di,) 1 

" d" B d ' . ? Y 1 ı· f un u. u ne emeıttı • .• o;aa va ı .. 
- Sebebini anla'.:aymı Behçet Efendi, ben de lı .. 

tanbuldan ilk defa gurbete çıktım. Boanaaaray valili. 
tine gelirken kı~ti. Haremlerimi de getire:nedim. Onlar 
yalanda gelecekler .• Gurbetin yabancısıyım. Haalıuki 
ıen gurbette çok bulundun, iyi iı bili~in. 

- Seni kendime defterdar Japacaktnn. Mademki 
çok ısrar ediyorsun, c halde baremimle aialanm ıelin. 
ceye kadar burada kalırsınız. Çok ıürmez, bir iki haf\a. 
ya kadar gelirler. 

Son cümle biraz da emir r,ibi idi. Behçet çarünaçar 
razı oldu. Allah daha beterinden ıaklaım, diye de mi. 
neviyatını ktı\ ·.;'!tlendirdi. 

On gün sonra hakikaten ağalarla valinin kanıı 
gelmişti. Fakat bu geli1, sükiin yerine minuız dediko. 
dulaı-a ve pa~a ile ağalan, karılsn araıında ıürü~~ü 'f'e 

patırdılara yol açtı. Ağa denen adamlann üçü de abdal 
ldmselcrdi. Ne konuş.mak, ne de bir iş yapmak biliyor. 
l:ı.rdı. Bu yüzden yolda vali pa~anın kan11m hayli yor. 
rnuş ve müşlriHlerl~ karşılıı .. tımıı~lardı. Konakta bu SÜ• 
rültübr devam ederken Behçet validen müıaade iıtedi. 
Vali: 

- A Behçet, dedi. H~ li:ni görmüyor muaun, beni 
bu adamların elhte mi bırakıp gidec~ksin. Senin yerini 
kim tutar. Hele bir enam daha sabra',, b~r memur bu. 
lalım .. 

hazvdı. 1'i' 
Bir aQn Behçeti her zamankinden daha büyük 

aaaketle oduma kabul etti: 
- Oilum, dedi. Buaiin ıeninle etraflı konu~ 

tın::. iyi dinle beni. Genç \ - ıüze) bir delikanhsııı. t'
llkmı da beieniyorum. Elbette bu yqta evlenmek İ~ 
ıin. Bak ben neleri dilfünUyorum. Dur, acele etme, Ut?' 
dinle •• Senin için iki yol nrdır. Biri ıümrük nıüd tlP 
nün kızı. Gümrük müdürü ıeni affediyor. Kızını •e" 
seni damatbia kabul etmeie aten hazırdır. Evde;_, 
ıörmüıler, fena kız defil .. ikincisi bi:dm evdedir ... 

1
,,, 

Jaz delil, dul. Doinua bizden aana münasip ıöl'lll'!f et' 
ıüzel, iyi tabiatli .. Ama aen aerbestain, hangisini ~·!..:.. 
HD ona abnm .• Düiün masrafı benden •• Sana ikı , .... 
de izin ftlrİJOIUm, dütün, tqın.. 

it Zavallı Behçet, ne diyeceğini f&flJ'JDl1tı. fliç ~ 
karar Tere1Deden odaıın çekildi. Yata.ima uzaııda 
derin bir u:rkua daldı. 
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in topraklan cb -
ıı.e.nıekette emeli yok 

~Ye ne istiklalinden, 
, bUtUnlüğünden feda-

~Ye Balkanlann ve 
lstlkJiillnt arzu eder. 
Yenin emelleri milli 

bit olgÜn bir siyaset 
...,, • .,.... ordu ile emniyet 

VAKiT 3 
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Kadıköyündebir.0:.e!!*•k: Et meselesi incitici manzaralar 

Elektrik memuru süsü vererek 
eve giroo aM 

~ir ~adının boğazım stkerak bayıltı, 1800 
hra ile 6 tane aHın bileziği ahp savuştu 

Evvelki gün, Kadı'kôyünde oliret· 
klr bir soygunculuk va.kası oJmut 
bir kadm boğa:zı 8llal.maık ~~ 
bayıltrld:ktan eonra 1800 lir&111 ~ 
altm bilezikelri ve kol B&ati ça.lm
mı:ittr. Yapılan tahkika.ttan anla
eıldığma göre hAdjse töyle cere -
yan etmiştir: 

Kad.ıköyüııde, KUlfildilinde lbias 
r.okağmda 1 numarada ot~ AIA. 
ettin Işık admda bir :za.t, evvelki 
gUn öğle ycmeg.ıne evine gelmiş 
ve biraz sonra çıkıp işine gitmiştir. 

Aradan yarım saat kadar geçtik· 
ten sonra, kapı çalınnuştır, l;u Si• 

ra.da evde, yalıuz Alilettin Işığın 
refikası Bayan Bedia buluıımaJrta. 
dır. Kadın kapryı açmış ve ~len 
şahsa ne istediğini sormuştur, M~ 
lıul adanı: 

- Ben elektrik mcmuruyun,, 
saate bak:ı..cağun! 

Denllştir, 

Bedia: 
- B.!z borcumuzu dün ödedik, 

cevabını vermiştir, 

Fakat mCçlıul adam derha.l : 
- Borç için değil, saatte bocult 

hık va.muş, onu y&pacağun, mu~u:. 
belesinde bulunmu!jtur. 

Bunun üzerin~ Bayan Bedia ka .. 
pıyı açanı.k elektrik memuru sandı 
ğı bu adamı saati görmesi .için :içe. 
ri almıştrr. 

Böylece içeriye giren meçhul a· 
dam, birdenbire kendisine saati 
göstermek üzere önünden giden 
kadmm ilstüne at:Jlm.ıı ve iki t:llle 
kadının gırtlağ:m sııkmağa batla • 
mışt:ır. Neye uğradığnıı ~ıran 
Bayan Bedia yan acıdan ve ızlmlp 
tan yan da korkudan düşüp bayıl. 
nuştır, 

Meçhul mütecaviz bundan sonra 
bdmı olduğu yerde bDıÜallJI ve 
yukan kata ç*arak sandıklan ka. 
net.Irmağa başJ.anu:;tJr. &yguncu 
nra.dığmı çabuk bulm ı.ış .,e bir san. 
dıktaki 1800 lirayı, 6 tane altın 
bilezik, 2 tane aı.t.m lira ile kıy • 
metli bir kol saatini aldıktan soma 
süratle evden çdap gitmlşt.i, 

Bir müddet sonra ııokaktan ge. 
cen, Bedianın komşularından blr 
kadın, sokak kapmm.ı aralık göriin
ce duraklamış ve ~ içeriye ba • 
kmca, Bedi&yı taşlık.ta yere seri!. 
miş, baygm ya.tarken görm~tür. 
H~en kad!'.'n ya.rdmı.:.na koşmuı 
ve kendisini güçlükle ayıltt.ıktaıı 
oonra ne olduğunu sormuştur, Be. 
G:ia b~ma gelenleri korkunç blr 
rüya gibi anıatnı., ve hAdise der. 
hal emniyet amirliği ile Kadıköy 
milddeiumumiliğine haber veril • 
miştir. 

Va.kaya Kadıköy mOddeiumuml 
muavini Srtkı Korolta.n el koymwr 
ve 13hldka.ta bışlamD}tr. Evvelki 
akşam ve dün eaba.b bir kaç flip
heli ~a.hrs yaka.lanmış, sorguya çe
kilmiştir. 

Şimdilik polis ve mUddeiumumI • 
liğin elinde sad~ Bedianın tarif 
ettiği eşlull bulumnaktadı:r. Bedia 
başına gelenleri !PÖYle anlatmı§tır : 

.. _ Saat 1 srraLarmda evde ya'. 

ıuz oturwtcea. .kapı ça.lmdı. Açtım, 
ba.ktmı, uzun boylu, ka.rakaşh, ka. 
ra gözlü, ftll!M!r birisi duruy<'rdu. 

- Se.a.te bakacağmı! diye içeri 
gi~k ietedi. Ben, elektrik fatu • 
rasını dün ödediğimizi söyledim. 
Fakat para için değil, saatteki bo
Zllıkluk için geldiğini söyledi ve ken 
ctieine aaa.ti göstermemi istedi. 

f çcri çağrrdmı, ben önde, o arka 
da giderlten birdenbire üzerime a • 
tı:tlı. Ellerile boğazımı kavradı ve 
\dddetle sdanağa b~lıdı. Bu işler 
o kadar ini olmwştu, ki see çıkar. 
mağa bile fırsat bulamadmı. 

Meçhul adam boğazımı gittilcçe 
daha fula sıkıyordu. Bunun için 
bağıramryordum. çoac korl<tnuş • 
tum. Bir aralrk gözlerim kara.rma
ğa bq.iadı, Kendimi kaybetUm. 
Bundan sonrasını bilrniyonım. Göz 
lcriml açmca, komşumu Jı:arşmıda 
gördüm." 

Tahkikat dün gece ge<; vakte 
kadar bir netice vermemiş ve meç
hul soyguncu henüz yakalanama -
JDJ1Jtır. Kendisinin bugün ele geçi. 
rileceği mubalrka.k eayılmaktadır. 

Hamlet davasından 
çıkan bir dava 

Hamlet davası dolayisiyle Tas 
viri Efkar gazetesi aleyhine 
müddehmıumtıikçe matbuat ka· 
nununa muhalif neşriyat yap -
mak suçundan asliye ikinci ce -
za ıruWıkemesinde bir dava açıl· 
mıştır. 

Terazi ve Kantarların 
kontrolü 

Beledi}'e şehrin muhtelif semt 
lerinde kullanılan terazi ve kan
tarlat'm muayenelerine ba§la -
mrştır, Bazı yerlerde yapılan 
muayenelerde ayarları bozuk te 
raziler buluıunuş, bazı kefeler -
de 1~200 gram noksanlık gö 
fillmüştür. 

Profesyonel olarak alaturka 
musiki ile uğraşan sazende ve 
okuyucuların nota ve mm;iki bil 
~erini &rttınnak üzere dün eş. 

Mürakabe komisyonu 
tarafından dün de 

incelendi 
Fiyat murakabe komisyonu. 

dün tekrar vali muavini Ahmet 
Kınık'ın reisliğinde toplanmış 
et işiyle yeniden mewuI olmuş -
tur. 

Kasaplar cemiyeti umumi k~ 
tibi, komisyona. cemiyetin ha -
~l~ğı maliyet raporunu ver -
nııştır. Ayrıca, fiyat murakabe 
bürosu memurları da bir rapor 
hazırlamaktadırlar. 

Raporlar komisyona bugünler 
de verilecek ve komisyon, pazar . 
tesi içtimaında et fiyatlarını, 
maliyet raporlarına göre tekrar 
tetkik edecektir. 

Çoc.k babUumda, bir tlrltl ak· ta \·amıayıui mA.Sraflardtuı ağa do· 
ı- sığdınımadlğan, garip bir te- luOJu fikiyet cdebllbonızf 
likki var: Yu.ne!ı mekteplere Useleri, para.ııın e!Jc edilen bir 
ıöndenllderi yavrular! içia, sene· de,·Jet nlr..ıetJ olarak muluıfazlMlan 
de bet, alu yüz lira tah. .. n para- ''a&geçoliıırı. u.ıe tıo.b.ıill, "ilim" ı.a
smdaa blıfka. .... tne, aApriıt, sar· nrbk yoludur. Bu mü~e8elel', an
gr, llpOr, mifırn::>ere, musiki, kötüp· eak ilim uğrunda fedakirlığa W
laane m.......nuoıa seve l'N!Ve kat- bnan1u lrbtdır. Bvnlan, dün~ 
laıuyorlar, Fakat bir devlet mek- om bir çok memleketleriade oWa
tebincle, yine fOCu.klann ha)·n uğ- iu gibi, puah 1apalun. 
nada en kiiçiik f~ razı Liyakatli f&klrler için de yola ka 
olma7orkr, pamıy&lım, Her ıııene bntlhanlar 

SOll gtinlerdeki flkiyet mektup· açalım, Zeki, uyanık, (alışkan \'e 
larına şöylıe blr göz gezdirin, ba· ahliklı fakir ~aklar bu imtlhaa 
naa ne acı ve ne iDMfsn önaelderi· köprüsünden geçerek lstldatlarmm 
al görününiis. KJml: miikifatmı al"Jmlıar. Zen~nlerle 

- K.mmdaa ıaetred•leoek bir orta halliltrin ,.f"l'f!Cekleri paralar
bt'o!tir için para almışlardı. Bu la, onl&n be81lyelim, giydirelim; 
meeınua Çlkmaıcb. Parası nerede t yoksalh&tan kariAnJmı. Hem oku-
N eden bize iade edllmedif ı;anlar, hem de mahrumiyet ytizö 

Dfye tıonyor. Kimi de: gönneııinler. ÇilnkU SÜl'ekll yoksul-

sag..., lam bı·na - nmDMtlk kıyafeti ;çın bb.e ıakıann t'ıellllyete düııman yetiştir· 
bir atlrii para harcatıyorlar. Maa· dlğ:i lnki.r edilemez. Halkki cemi· 
rif vergüıi vereaJere böyle l)efl~ 3·etJn l)efk.nt \'e sevgı.iyle ıa.cı.k-

yap m ıya n fUDfklenlryor, mır lanaıılar, ilmi kudretle blrtlkte 
DJaddJ nıhafa da ~\"llf'IDCS, ken· 

Dört mimarla bir kalfa .ıe':::: =·ı~-~~r dl g~lerlni ,cemiyete borçlan. . d•ld' _., ..,...._...... nı batuluiar, Bar.;lar, ''l."alaf" 
ışten mene ı ı .Mr yaramm tduar kaaadığuu da. lar, "hibe" ter, ·~,, Jer karar-

D ~- . . yuyonun. Her §eyi dedett.en, hti· lar. Bir mcmleke~ ba türlü blm-
egışık semtlerde yapılan bı • kftmett.a beklemek., 80Dra da o- ıınetlerin tıı.e nurt mesut blr ın.... 

nalann inşaatı biter bitmez der nan venllklerinl beğenmemek ruh lık ha'"MI yvatt.ığmı kim biJmes. 
hal kiraya verildiği ve bu yüz - t.erblyeM, vİ<'.dan hazırlığı ._._ '.,.._ Bed ı.:..-•-..a.. 
d~n ~azı QÖküntüler olduğu gö - da sırada ~ ~feda- ilin, a~.~~nesl_: 
rülmüştür. Belediye 'bütün kay· 1 kirbklar yiikleme81n' muazzam b'r ..ı nankönıe kuJdandıpu, ~ 
mak~lıklara bir tamim gönde· 1 ~ızlık §eklinde ... ';., dökme:c. görilyonu. BlJ'M daha ...uıtt ola
rerek ınşaatı tamamla~ bina. ne demektir? Nasıl dlHmlz \'U'IYOr J.rm. 
ların fenni muayenelen yapılma. da bütün blr ecne içinde..-. kura HAK.,• SOHA GEZGiN 
dan oturulmava izin verilmeme· ::.========:;

3

=-==·=====Aı~~;;~~~~;; sini bildirmişÜr. 
Bozuk inşaat ya.pa.n dört mi -

marla bir kalfa.ya. birer sene iş 
}'aprnaları yasak edilmiştir, 

Yangın yerlerindeki 
yapılar 

Y~n yerlerinde yapılacak 
binaların inşaattan evvel allka· 
dar fen rnemurlan tarafmdan 
görülmesi ve 80lll'8. bu inpata 
izin verilmesi uygun görillmüş -
tür. 
İnşaat yerinde imar plô.nma 

göre incelemeler yapılacak ve 
yolla alakası olma.yan yerlerde 
vapıya müsaade edilecektir. 

iplik geldi 
Son günlerde şehrimi1Je 17 bin 

grose iplik gelmiştir. Beher gro
se, 12 düzine makaradan ibaret
tir. 

açılan kurs 

naf cemiyetinde bir kurs ~ıl
mıştrr. Resmimiroe nota dersi 
alan okuyucu bayanları görii • 
yorsun uz. 

Edebiyat Fakültesi başka 
bir binaya taşmacak 

İstanbul Edebiyat Fa.killteei 
binaamm tamire muhtaç oldu • 
ğu, bazı yerlerinde çatlaklar hu· 
aule geldiği görülmüş ve bir fen 
heyeti tarafından bina gömen 
geçirilmiştir. 

Neticede binanın esaslı tami· 

Etüd saatlerinde 
talebenin kullanacağı 

e'ya 
Kız enstitülerinin etüd ııaatle

rinde talebeye lüzumlu otan eş.
yanın tedarik edilmesi için Ma. 
arif Vekilliği İktisat Vekaletine 
ba.ş vurmuııtur. Yakında bu mü 
esseeelere etüd saatlerinde kul • 
larulacak malzeme da.ğıtılacak -
tır. 

Peyami Safanm 
konferansı 

Muharrir arkadaşlarımıı.dan 
Peyami Safa dün saat 17 de Be
yoğl u halkevinde "Cemiyet ve 
~iyet,, mevzulu bir konfef ans 
vermiştir, Kala.balık bir dinleyi 
ci önünde verdiği konferansta 
Peyami Safa cemiyet ve uzviyet 
arasında münasebet gören file • 
wf, içtimaiyatçı ve iktisat.c:ıla • 
nn fikirlerini hülisa etmiştir. 

Rektör Ankaraya gitti 
Üniversite rektörü Cemil Bil

sel dün akşam Ankaraya git • 
~tir. 

Altın Fiyab 
Dün bir Reşadiye altınının fi

yatı 25 lira 85 kuruş idi. 

rine lüzum görülmüştür, Ancak 
~an:"1 tamiri bir hayli masra· 
fa ihtıyaç ~öeterdiğinden yapı -
lacak masarifle yeni bir bina ku
nılınasr d&ha uurnm "riil' kte 
eli 

J~~· go me 
r. 
Maarif vekili Hasan Ali Yü. 

ce_I de Edebiyat fakültesini ~
mış ve belediye fen işleri mu -
dilrlüğünün vermiş olduiu ra • 
por iiRrinde tetkiklerde bulun • 
muştur. 

Yakında. Edebiy.;ı.t fakültesi 
başka bir binaya nakledilecek . 
tir. Fakülteye uygun bina aran
maktadır. 

Kurtuluş vapuru 
Pıreden geldi 

Kızılay tarafından Yunanista
n& ikinci defa olarak yardım eş
~sı götüren Kurtul~ vapuru 
limanımıza dönmüştür. Vapur 
pa.za.r günü Pire limanından kalk 
mış, Akdenbxle şiddetli bir frr· 
tınaya tutulmuş, iki gün dalga • 
lar içinde bocaladıktan sonra 
gelebilmiştir. Vapurla ~İl> ge
lenlerden biri şunları anlatm~
tır: 

-

Her gün göz önünde ölenlerin 
~ayısı korkUJlıG !bir derecede ~. 
galmıştır. Sokakta ölerJer toP • 
la.nıp taşınıyor. Yunan Kızılha -
çı her gece elli, altmış im
dat işareti alıyor, açlıktan öl· 
mek üzere olan insanlar imdat 
istasyonlarına toplanıyor. Kimi 
orada ölüyor, kiminin ömrü su· 
ni olarak bir k~ S&a.t, bir k~ 
gUn U23t1Jıyor. 

Kendisini bağlarken kullara • 
lan teller yerde duruyordu. Kc· 
za Herbinin mendili, kan içinde. 
bir kenarda gö7.e çarpıyordu. 

Herbi hem şaşıyor, hem kızı· 
yordu: 

- lmk&nı yok, diyordu.. Bu 
telleri kendi başına çörJebilmeSi 
nin imkfuıı yoktur. Elverir ki, 
Her §eye muktedir, bir Huduni 
olsun •.• Muhakkak surette biri· 
si onu kurtardı. 

Morga.n da ayni fikirdeydi: 
- Evet, dedi. Biz ayrıldığı .. 

mrz zaman gelip onu kurtardı -
lar ve k&çınp götürdüler .. 

Morgan acı acı gtlldU ve eon
ra; sahili göstererek: 

- Bizim kayığı da bttaber &· 

lrp götürdüler, dedi .. 
Hakikaten sahil bomboştu. 

Kayığın teknesi ortada yoktu. 
Yalnız. kürekler görünüyordu. 

Herbi bir az duraklamıştı: 
- Galiba, başmım bir beli.ya 

soktuk, dedi. 
Bununla beraber ümidini kay

betmemişti. 
••• 

:Morga.n ~ıl taşlan Uzerinde 
d~ünceli bir tavırla dunıyordu, 

-Her halde buralarda bir 
kano olması 1imn, dedi. Con 
Brayn'in bir tane olacak •• Eğer, 
baekmcılar, baluıp ~ • 

I spangol dansözü 
Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

-- 5 tngilizceden Ceviren: H. MUNIR 
~pek işimize yarar .. Ben yerini Odanın bir hayli kanşık vazi· 
bilıyorum.. yette bulunmasına rağmen. O>n 
He~bi cebinden büyük elektrik Brayn'm apansız öldürilldüiü 

lambasını yaktı ve fundalıklar anl~ılıyordu. 
içerisine doğru koştu. Öldürenle ölen a.raSında büyük 

Morgan ve Herbi bu kanoyu bir kavga olmamıştı, 
bulmak için, adanın etrafında ft- , Besbelli, Con Brayn, arkası 
deta. bir tur yaptılar kapıya dönük olduğu halde vu -

Neticede buldular. °Fakat t>u rulm~tu. 
kano bir kişilikdi. Yoksa Con Brayn kolayca ya 

Morlan derhal talimat verdi: kayı ele verecek takımdan de -
- Şimdi sen bunun içine bl ğildi. Bir kaç sandalyenin kml· 

nersin. Doin.ıca karşıya geçer • ması, camların devrilmesi lAm • 
sin. Orada ilk işin polis !bulmak banın altüst olma.sı gibi kor • 
olacaktır. Buldun mu, kendisine kunç bir takım değişikliklerin 
burada bir ölü adam bulunduğu zuhuru 18.zundı. Con Brayn, e-
nu haber verirsin, ğer apansız yakalanmamış olsay 

Herbi: dı, ha.yatını kolay kolay kati -
- Baş üstüne; di}~k koca • yen teslim etmezdi. 

man vücudünü, bir kişilik ka - Anl~ıldığma göre, kendini ta. 
yık içerisine güçlttkle sığdırdı kip edenler bulunuyordu. Niha· 
ve küreği iki yana çırpıştırarak yet onu burada uyurken yakala. 
ve bir hayli su köpürterek ada- drlar, Morgan arkadqmm öUl 
dan uzakla,şmaia başladı. yüzüne baktığı zaman, onun çil 
Mo~ tekrar kulübeye dö . rUmüş gözleri, şişkin yamkla • 

nerelc limhlyı yaktı, n ve ~ derialDcleD epey 

mUddet mepkat çekmiş, uyuma 
mış olduiunu ihtimal böyle bir 
~uk sezdi. 

Sonunda, masasının il.7.erinde 
kısa bir uykuya dalmış olabilir · 
di 

Ve bu esnada kendisini, arka
sından bı~akla vurmuş olacak -
!ardı. 

Morgan, ihtiyatla ölüyü yerin 
den oynattı. C-eplerinin tama • 
men boş olup olmadığını öğren· 
mek istiyordu. 

Sonra odanın içini gölden ge
~irmeğe başladı. 
Anl~ddığına göre, bir k~ ki 

li Con Brayn'ı bir maksat uğ • 
runda yakalamağa çalışmıştı. 
Her halde Con Brayn'da muhak 
kak surette elde edilmeie değer, 
bir şey olacaktı. Hem.· o kada 
kıymetli bir Wf!Y ki, Con Brayn'ı 
öldUrmeğe kadar varmışlardı. 

Odanm ic:inde gizli bir takım 
yerler de bulunabilirdi.. Fakat 
nereden, nasıl .,;rmif olurlarsa 
olsunlar. acaba aradıklarmı bu
labilmişler miydi? 

Vaziyete bakr)ırsa, J. B, Mor 
gan'm evine ~rmesinden bir 
müddet evvel öldürülmilştil. ÇUn 
kü o mman muayene ettiği m • 
man, ga}'et iyi hatırllyordu: ce

Ayın on ikisi ile on altısı ara· 
smda ekmek dağıtılmamıştır 
Bundan evvel de verilen gün~ 
30 gramdan ibarettir, Ekmeğin 
yerine g~k başka gıda mad
deleri de yoktur. 

Geçen giln guetelerde (Bu • 
gün vesikalara mukabil tuz ve 
kibrit verilecek) yolunda bir i· 
l~ vardı. Tuz ve kibrit ekme -
ğin yerini tutar mı? 

Sokaklarda yedi sekiz yaşın . 
da çocukların çöp tenekelerinı 
eşeledikleri görülmektedir So -
kaklarda süslü ve boyalı bir ka. 
dm gönneğ'e kimsenin taharnmü 
ın yok, Umumt matem havasını 
bozan bu gi:lbi kadınlara hakaret 
dolu gözlerle bakıyorlar. 

~ıl evvelki Yakıt 1 
ZL lL 917 

Cezalandınlan 
muhtekir 

Beyoğlunda TUnel clvannda ter. 
ıi Marinoeun bir paltoyu 37 liraya 
yaptığı anlqıldığmdan pa.ranm faa 
lası ilUrdat ediler• müşteriye TC" 
rimdl 'Ye k.,... dtndıaıt>e BÖG-aet qumuetu. 

( Det1clmt "°") • deriJmtlt:k'. 
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Libyacıa 
harekat başladı 

·Muthiş bir cf na yet oter kanun layihası 
1 benim (Bas tarafı ı irıride > 

Buradan çıktılttan aonra iki arka-
daş gibi dolaşmağn ab;:ıamışlar ve 

(B<!..S tarıılt 7 i 'P yolda eski köy arkadaşları Yusuf of. 

Anksm, 20 (Vakit) - Notet" 
kanun layfrasmm adliye encüme
ninde mUzakereslne devam ~ili -
yor. Layihada.ki yeni esaslar ekse
riyetle kabul edilmektedir. En~U
mende yapılan bir tadille noterle· 

rin senelik gayrfsa.ft ira.tlarmm 
muayyen bir nisbetten fadasmm 
noter yardım sandıklarına bı:rnkıl -
ması esasını tesbit etnıiştlr. HUkft
metin teklifinde bu para ceza ev
lerine tahsis edilmektedir. 

-----• mOcadele, Yun!l.nlstan ve Girit harp.. lu Mchmede rastgelmlşlerdlr. Meh
ıerlndenbert 1nglllzlcrıe .Almanlar ara met hem.,erilerine geceyi hep blrllk
sındııkl kudret to.rkınm bir misal!ni J te ~eçırn:eyi teldi! etmlg, bunun Uze. 
teşkil etmektedir. Llbyadakl hnr~kıl • riDe Beyoğ:und:ı.ki ıneyhanelerdcn bl· 
ta İngiltere adaları kıtnntı h~'tlm bir rlne girerek geç vakte kadar eğlen-
rol oynamaktadır. İmparatorluk kuv 

1 1 
d' 

m şer ır. 

vetıerl ttruyanl!l.rdan ziyade Alman Haydnr, Hilseylnl ve Parmakkapı.. 
!arı harbe lcb::r etmek isUyor. Bunun da apartmıınlardan birinin kapıcııı • 
sebebi de, öldUrUlen bir Alman as • ~ M hm dl Ak' tar npart 

1 gını yapan e e , .. 

Reçete verme ve uyuşdurucu ilaç 
kullanmaları hakkında yeni bir karar 

garım 
(843 tamh 1 inridl) ~ 

orduda sllAhlıya ayrılacak olanları aakeı1 kaideler ~-J 
askerlik hizmetinde 811!1.h tutanm Sila.tı tutmayana bir r-
olamaz. 

türkJyede a.zlıklarm kanuna aykm va.zlyetıcri dllŞOll 
lan vaziyetler yerine "Amme menfaatini yıkıp kendi h 
kan ve menfaat tenıln etme,, yl doğrudan doğruya 
tızerlnde tatbik etmek elbette daha ke.ııtlrmeden gitmek, 

kcrinln csır edtıen .. ::'rım ddllllz~e • manmm bodrumunda.ki odasm.-ı gcI• 
talyan nsl<erlnc §11 ...... n mua o.ma • tUrmUştUr. 

sıdrr. Mehmet vo Haydar, HUseylnl sar. 

Ani.ara, 20 (Va.kıt) - Sthha.t 
vekB.leti uyuşturucu maddeler sar~ 
fiyatının tetkik ve teftişinde ko· 
laylığı temin için tcşkilatma şu 
tedbirlerin alınmasını tavsiye et· 
m~tir. 

1 - Uyuşturucu maddeleri muh 
tevi reçeteler hususi bir dikkatle 
yazılmalı ve bunların mutlaka 
matbu reçete kftğrt.lnrma yazılm~ 
suretile tabibin istni , adresi ve 
öiploma. numarası açık .surette gö
rühnelidir. Eğer illlç bir hP.staya 
verilecek ise onun yalnız adını yaz
makla iktifa etmiyerek hüviyet ve 
adres'ni de ilave eylemelidir. l'a.-

FiLOF 

Harp pnrolası şudur: "Bir Alınan he, ettikten sonra öldllrmlye karar 
öldllr, İtnlyan kendiliğinden kaçacak. verdikleri lçln kendileri çok az içmiş 
tır" Almanlara. czicl bir darbe vur • ler, fakat Hllscyln, fazla earhcş oldu_ 
mağo. muvaffak olursak, Alınanutra ğundan hemen suım~tır. Bunu gören 
dayanan İtalyanJ.nr, artık uzun mlld. Mehmet ve Haydar bcm~erilerl HUse 
det lngillz ku\'veUerinln hareketlerin! yin!n U.StUne atılm~lıır ve öldllrmllş. 
tzaç cdemlycccklerdlr. Taarruzda bir lerdlr, lki arkad:ı.ş, clnayetlertnl sak 
veya. lkl hafta evvel Marsa Mntruh ıamak için Haydnrın ccaedlnl bod 
ve daha ilerilere kadar bu istika.met_ rumda bulunan lçl au dolu kuyuya 
tek! bUyUk na.kllyatın yapılması için atmışıar ve au Ustilnde kalmaması 
tek yol olan demir ve kara yolundan lc;ln de kuyunun etrafında bulunan 
istlfade edllml~. Tanklarla yUklU irili u~ mı kadar taş varsa. içeri 
birçok trenler yol boyunca. eıll kllo • yuvarlıımışlardır. F a k a t İbra. 
metre mesafeye kadar uzanan oto • him, a m c a z a d e a 1 n n o gece eve 
mobil kolları gördüm. Yalntz bir kn. gelmediğini görllnce meraka dUşmU.j 
filede 100 tane tank karşı koyma topu •e hemşer:lsl Hnydann yanma gitme 
saydım. Hiçbir §CY tcs:ıdilfe brrnkıJ.. si ihtimalini d~erek dogru Hayda 
mamıştır. Askerlerimiz vazifelerini ı.. Sofya, 20 (A.A.) - 0/i: 

ra ko,muştur. ·ı f Bul yl Wllyor ve tam bir emnlyetle işle. Fakat Haydar: Bulgar başvekili Fı o ga-
rinl b"""rm3"a azmetml§ bulunuyor. rlstanın mihver devletleri tara-

-...- b - Ben Hllscyinl bayram gtınn gör 
ÇÖRÇİLİN BEYANATI dUm. Berııber rakı içtik. Sonra 0 gi~ fından Avrupada yeni nizam 

Loudra, 20 (A.A.) - Londra maıı.. için yapılan muharebeye seyirci 
ttı.ıerinde buglln beyan edildlğlno gö.. tl, demiştir. kalamıyacağmı söylemiştir. 

lbr&him, arkadaşını on be§ gün B t re Slranelkte harekQ.t plAD mucibtn- Bcrlin ::ıo (A.A.) - uıgarıs an 
daha beklemiş, sonra. zabıtaya. mUra.. Ç ce devam etmektedlr. h~veldli Filof, Dcrllner aytung ga. 
ca.at ederek: 

Bac:ka. bir aal~lyettar memba.dan zetesl mUmesslllne TUrktye • Bulga 
" - Yanımda mısnfir kalan heınşe • 

a-nllıl'ıı.ine göre tngillz ve mihver r..stan mUna!V!betlerlnln, iki memle • 
e .. • .. rtm Hüseyin on gUn evvel çıktı, bir 

kWll kısımları arruıında. temas ha.sıl ket arasında aktedllen dostluk mu • 
daha da dönmedi. Fakat her halde 

olduğuna dalr henüz bir haber gelme. ahedesl zihniyetinden mülhem ola • 
gelme.si lA.zımdı, çllnkü köye götUr • 1nkJ tak! t •• .... ı.,tır, Bununla beraber iki tarafm rak dostane bir şat p e me-

- mek Uzere aldığı bQtUn malları bl7.. temas etmekte geclkmJyeceklerl mu • te olduğunu eöylemlgtir. 
de duruyor, demiş ve aralarında dUJ 

hakkak addedilmektedir. manlık olduğu için Hıı.ydarda.n §Up • Sofya. 20 ( A.A) - D, N. B. 
Londra 20 (A.A.) - Avam Ka. he ettığlnl de ll.Avc etmiştir. bildiriyor: Başvekil Filo! Bulga· 

mar:ı.sm~ beyanatta b'ulunan Çör- Bu ihbar üzerine zabıta derhal ka. ristan ile Türki,-e arasındaki mü 
...;1, I..ıibyndaki ın....ıı:z ileri hareketi. nasebetlerin ileride de karşılık -~ b"" pıcı Haydarı sorguya çeltmlş, Hay • 
nin mihveri tnma.m.Ile gafil avladı dar evveıa. hiçbir §eyden haberi ol h dostluk ve itimat zihniyeti için 
ğnu söylemiştir. Beş aydanberi ya. madığmı IKiyleml§Se de blrnz sıkış • de gelişeceğine katiyen kani o!. 
ptlM hazırlıklar neticesinde İngiliz lmlmca blltün yaptıltlarmı ltlrnf et. duğunu söylemi§tir. Filof bu a-
ler iyı"ce teehlz edilmi5lerdir. çık sözlerin mebuslar meclisi ha m.ış ve bu cinayeti Mehmetle beraber ef 

Auchlnleek ve Cunnlnghrun mu riciyo encümeni reisi Y~n 'in 
f.aledlğlni alSylemlştır. .,,.;ı 1 

vaffaluyctle parlıık bir stratejik nutku münasebetiyle son ~ .. n er Bu sırada apartnnan aıı.hibl de apıı.r 1 ı 
Yakl"'""a har .. ketl uapmı"'1"" ve ol de ecnebi memleket erde yapı an 

.... ..,.... " .J~ ~ tımanmın bodrumunda bulunan taır 
duk"" milhim bazı mevziler ele ge. entrik:ılan ortadan kaldıracağr -

><- ıarm ortadan garip blr ıekiıde kay-r.trmM erdir. Zırhlı kuvvetler ara .. nı söylemiştir, 
_ -. bolduğunu haber vermiştir. A) Bul 
st.ndaki çarpışma çok gecikmlye • DUtiln bunlar ötrcnlldlkten sonra. Sof ya, 20 ( A, - gar a· 
Cektlr. Şnrtlnr, ı....nla.dığı zaman jansı bildiriyor; 

""'1 cesedin çıkarılması için itfaiye çağı. l t ikl saat içinde netice verebUen bir Kra m parlamentoyu açış nu 
den1z muharebesinin şartlannı an. rılml§tır. ku üz.erinde yapılan müz.akerele-

Kuyudan pis kokular etrafa yayıl- · · l · U · b rlrrma.ktııdır. rın nıhayet enmesı zenne aşve 
makta idi ve bodrum kD.tı girilmez · ı eb tkl ta.raf ku'-veti kil M. Fı of'un bugün m usan 

!ngiliiler Şimali Afriknda bQytık hale gelml§tı. ltfalye neferleii b:ı.zan meclisinde söylediği nutukta 
bir taarruza geçmişlerdir. İiigiljzle- maske kullanmak lhtıyacmı hl.'J3et· Türkiyeden bahseden kısmın 
rin ~burada. taanı.ız::ı. geçecekleri mekteydller. metni !iUdur: 

Getlrtleıı çıknkJa kuyuya indirlten. ~ 1 tl 1 - b t çoktıuıherl bekleniyordu. Geçen Diger dev e ere munase e -
cylO.lde ttalyanlnr Mareşal Graz- ler cesedi, su tamamen b<>Şaltıımadr lerimizden bahsetmeği lUzumsuz 
yani kuvvetlerlle taarruza geçmiş· ğmdan çıkarnmıı.mışlıırdır. l görüyorum. Çünkü bu münase • 
ter, Mrsn- hududunda kalıru§lardr. Ceset bugU:ı çıkarılacaktır. betler, kralın nutkiyle gereği ka 
9 ilkkf.ı.nundiı. ise tng!lizler muka- -- 1 dar aydınlatılmış bulunmakta -
bil t..ruırruza. geçerek Bingaziye ka- lemeğe ba.5hyan İngiliz kuvvetleri dır. Bununla teraber cenub do· 
dar ileriemişlcrfil. 111gilizler BL-ıga. cenupta 90 kilometre kadar ilerle- ğu komşumuz Türkiye ile müna. 
zive vn'rdı:klnrı s:ı:r8.dn ka.rşılarına mi§lerdlr. Taarruz general Sir A· sebatlerimiz üzerinle durmak İE• 
Almanlar ç•kmış, Almanların mu· lan Cunnlngham kumandnsındaki terim . 
kabil taa.rnızlan neticesinde !ng-i· 8 inci ımparatorlulc ordusu tarafın· Tü;kiye ile münasebetlerimiz, 
llzlcr Mmır hududuna ~ta.dar gerJ dan mühbn motörlü kuvvetlerin kralın nutkunda haklı olarak 
atılmışlardı, o zrunandanberi Şi- himayesinde ve tnnmızun 80.ğ ce- belirtildiği gibi, son yapılan dost 
mali Afrilmtla. hnrcldit durmu§tu. nahmı koruyan runiral Cunning· luk muahedesi ve 17 Şubat 1941 
İngilizler ı:imalt Afrika.da gerile- ham kurnahdasmdakl İngiliz Akde- beyannamesi zihniyeti içinde 
me!erlnc Yuna.nlstana nsker sevki- nfz fil06UDun, hava filolar.nm, ce- cok müsaid bir tarzda inkişalı 
n!n sebep olduğu~ıu söylemlşler • nu.bi Afrika ve A VUGtralya tayya· etmiştir. Beynelmilel vaziyetin 
d1. Yaz ayl:ırmdn her iki taraf da relennin iştiraikile yapıhnnkto.dtr. inldr.aiiyle ~akalı olarak bazı 
hazırlnnmı~tir. lşte ~di taarruz KaJı!:reden gelen malümatıı. gö- mahfel!erin aramızda itimatsız -
mevsimi geldi. İngilizlerin daha. iYi re, düşmanın ıkuvvetleri 2 Almn.n hk yaratmak için ya:pbğı teseıb
hazrrlıınd:!klarına hUlmıedilebilir. zırhlı tümeninden ve bir ltnlynn büsler knt'i surette muvaffaki • 

ÇilnıkU 1talymı ve Alnuınlar b.· zırhlı tümotlnden ibarettir. Mili - yetsizli~e uğramıştrr. Bu, miln~ 
çaX olarnk Ubynya nSker sevke- ver kuvvetleri Banliyıı etrafında sebetleri.mizin istikıbalde avnı 
debilmektedir. İngilizler AmerL1.ta Tobrukta olduğu gibi derinliğine karsıhklı güven ve dostluk zih • 
yardmundan bilyUk ölçilde fayda- mühim istihkfunliır Vtlcude getir - nireti içinde inkişaft.;ı. devanı 
lanmı~lıırd l". ntişlenlir. Bumda imparatorluk kuv edcc~Zine olan kanaatimizi daha 
Mısır İngilizlerin Amerika- vetlerinhı harekatını güçleştiren ziyade kuvvetlendirmektedir. 

katlan gelen Gll1i.h deposu halini al· bir çolt mııyn Uirlalan vardır. 
mıştrr, İngiliz W!.rriızunun ilk hedefleri pmw~BUGUN--· 

Bu tnnrruz, .tngllterenln ikinci sahilin 3g kilometre cenubunda 
bir cephe nçm:ı.sz ~n Rusy:ı. tara • kain S:di Ömer ile sn.hllden 80 ki· ş A R K 
fmdan ynp1l:m tcl:p ~'Zerine yapil· lometre cenubunda kfi.in Maddele-
nuştır. Amerikan ve İngiliz gazete- na kalesidir. Bıırdiya ılınlesi, etra-
lcrinin yazdtklar:ıruı baktlII"Stı 1n • fmda genlş bir çevirme harekeU I 
gll.izler bu taarruzdruı büyük limit §eklinl alan bu ileri hnreketinc 
beklemekte, 1tn.ıyan ve Almanlarm bir çok tank kolları iştlrnk etme!t
tamamilo Af'l""ıkadıın nt.ıla.biJcceği tedir. Hareketin he<lefi Tobru.!t 
söylenmektedir. gurntz.onile temn.sı temin etmek o-

Si~emasında 

HlLDEKRAHL 

bibin muayene evinde kullnrulınak 
üzere istenilen uyuşturucu. Had· 
deler reçetelerinde de bu husw. 
ayrıca zikredilmelidir. 

2 - Muayenehanelerde müsta
cel vakalnrda veya anestezi içlr. 
kullanılan uyuşturucu meddeler 
her müda.vi tabibin tubnağa mec
bur olduğu protokol defterine dik
katle ve hastanın !smile ve adres! 
ve kullanılan miktarla beraber 
kaydolunmalıdır. Evlerinde mua
yene ve tedavi edilen ha.~taJardan 
bu suretle uyuşturucu maddeler 
tatbikine lüzum görülenler hakkın· 
da da aynı muamele yapılmalıdır. 

So~rvet 
tebli{!i 

(B~ tarafı 1 incide) 
Moskova., 20 (A.A.) - Pra'l."da 

gazeteeinin harp muhahiri bildiri • 
yor: 

18 sonteŞrin günil bazı kesim • 
lel"de düşmannı. faaliyeti a.rtmıştrr. 
Vookolamsk ist.llcametinde Alınan
lar muharebeye Uç tank tlimeni
nin himayes.inde beş piyade til
menile iştirak e4nlşlerdir. Sovyet 
kıta.lan düşmana ağır zayiat ver
dirmişlerse de Sovyet B;rliklerin -
den bru:tlan bi.r kaç kasabayı tahli
ye ederek rke.te mecbur olmuşla.r-
dir. 

Cephenin başka hiİ' istikametin
de düşman bazı tera.kkiler elde et~ 
miştir. "S" bölgesinde muharebe 
şiddetli olmU§tur. 

Lonclra, %0 (A.A.) - (B,B.0.) 
Şark cephesinden gelen haberler 

Moskova mıntakasmda §lddetll mu • 
harebeleriıl devam etUğinl bildiriyor. 
Muharebe Kallnin, Tula ve Voloko.. 
lam.ak mmtakala.'rmda bllhaua fld • 
delildir, Alınanlar yelnı& K&llnlll 

mmtakasmda bir miktar n~rleml§ • 
ler, Tulada tardedllml.§lerdf. Bu ta • 
arruz 29 blrinciteşrlnden beri QçUncU 
hücumdur. Birçok tank ve motörlze 
kıtalar muharebeye ~tırak etmışUr. 

Doneç havza..smda Alman tazyiki ar. 
tıyor. Fakat Rostolu yandan hücumla 
ayırmak pldru suya dll§mUştllr. o. 
relden Rostofa kadar Rwı hatlarına 

yapılan Alman taarruzu her tarafta 
büyük Rwı mukavemetile ka?lılat 
maktadır. Rostofwı HO kilometre ııar 
kında Nov~rkask yakmmda aıkı,tı
nlıın naziler ağır zayiat verml§ler 
dlr. 

Kerç, Slvastopol mmtakalarında a 
ğtr muharebeler devam ediyor. Al 
manlar Kerç boğazının Kafkrı.s aahf... 
llne geçmek için çok bUyUk gUçlUk 
lerle kargılqacaklardır. Ruslar atra. 
tejlk bUyUlc ebernmlyeU oıan tepelen 

bir ~ yapmak olurdu. 
c!lmhurtyet i§te buna. bile katlanıyor. 
va.tan bo.§muharrlrlnln yaptığı teklif be.na vaktiyle 

ıerlnl düzene koymak lç1n geUrtllmlı lnglllz generalini• 
bu ın~fllz zabiti o zaman mısırdn askerlik lnzfbntmı kO 
ruıkerUk gibl bir bUyllk şereften mahrum etmek cezası 

mehmet ali paşn ise felIA.hlarmı lngillzden lyi bllfyol' 1' 
olmamak için baş parmağını kesmeyi, yahut bir gl5zUDll 

111 llkten daha kolay sayan mısırlılar için bir parmakstZ, W 
tip etmeyi daha uygun buluyordu. _.Jlj 

ben kanun ile yarım vatandaolar ııyırmaktansa. k~""'" 
bazı noktalarda göz yumulmasını e:bven ve bunu azlığ~~• 
kadar çokluğun lllcenaplığuıa daha elverf§ll görUrUm, __..~ 
ırkmm yUk.cıek haklarına inansın ve ona bütün im~ 
mukadderatına hAkJm olanların knnmı tahlil etmek 11111t 
lliyetldlr. _ _.Ja 

en önde Ulrkçe konuşmayan, işlerinde ve a.lqverif~-" 
gtldenleri, turk ci!.mlıısmda yabancı bir clsim gibl kalanl:-
1.Stlyor da, ah.met emin yalmiı.n. bunu kanun mtınyyl.de--~ 
mUmkiln görüyorsa.. biz ona aeçmekten, aeçllmekten, ~ 
silAh taşımaktan tesirli cezalar sayalan: 

şahitliği makbul olmamak, 
azlıklar aleyhindeki alaca.k davaaı mel'l\11u olmamalr. 
menkul olmıyan mallara. sahip olmamak, ıfl'. 

menkul mallara. sahipliği binlerle sayılacak bir hadd8°-... 
latibdat devrinde tstanbulda doğanları askerlik W.--4 

lstanbullulara hakaret sayacnğımtz bu hareketi mll!ıte.-. 
cemilesi gibi. almak Lstlyenler de olmuştur: fakat h 
mezseniz (bir ordu çıkardı bir neferden) denip dunırkea 
gayri mU.Sllmlerin istanbulda mUkelleflyet.slz kalmo.snıı. 
müslUmanlarınm uçsuz bucaksız savaş meydanlarında - --"' 
kalmasmı siz de ı.atanbuldakl tUrk h9.kimlyetı aleyhine 1111111""::. 

Akdenizde 
Bir İtalyan, bir Alman 

gemisi batınldı 
Londra, 20 (A.A.) - İngiliz 

amiralliğinin tebliği: 
Denizaltılarnnrz AKdcnizde düş· 

manm ta...~ gemilerine \karşı mu
vaffaıktyetle netkıelenen yeni ta. 
aruzlarda bulunmuşlardır. 

Tampico ismindeki 4958 tonluk 
İtalyan petrol gemisi torpi.llennıig 
e ciddi ha.sara uğratılıruştır. Bi

raz sonra bu vapurun sulara gö -
müldüğü görillmUŞtür. İyice yük • 
lenmi.s olan orta tonajda bir Al
man iaşe vapuru iki refakat gemi
&inhı himayesinde cenuba doğru 
gideı"ıten torpillenmiş ve hesıen 
muhakkak olarak ba.tınlnuşt.ır. Re
fakat gemilerinden blrhı.o isabet 
vaki olduğu görUlmüştllr. 

Petrol taşıdığı zannedilen bir va
pur da top ateŞiyle alevler içinde 
'bırak rl m 191.Ir. 

Vevgand 
ele geçlrm~Ierdlr, Umumi murolıhaslık Yerine, 

\-1,ı, 20 {A.A.) - (Otı) Ba.svokfüet muvinllğhıe doğrudan 
Rus eephealnde bllyUk bir mubare. doğnıyıı. bağlı olup meiikef.i Ceza

be başlam~tır. Almanlar Moskova ö- yir şehrinde bulunan bir daimi ge· 
nUnde ve Doneç havzasında bUyilk nel sekreterlik ihdas edilmiştir. 
taarruzlar yapıyorlar. Gece gelen Genel sckreterl:?c vazifes!.n:i, gene· 
haberler Rostofun etrafında 11tddetll 'ral Veygandm diğer mesai arkada
muharebeler olduğunu bildirmekte §l olan visanılrnl lı,eniı.rd Ha e<le
dlr. Slvastopola. mUtemndl hücumlar celttir. 
yapıııyor. Burasının mUdaf'llerlnin va Mareşal Peten, General Vey· 
zıyetl gittikçe gUçle§mektedlr. ganda mC6leki hayatında orduya 

Londra, %0 (A.A.) - Re.ıımt Tas ve vatana ifa etliği hizmetlerden 
ajansı b!ldlriyor: oolayı sivil hayata avdetinden ev-

Rustar, Stormovik tayyarelennln vel teşekkür etmlştir. 
keslf hareketlerinin hlmayesllo Kı- Bir Fransız gazet~ioin makalesi 

nrndakt aevkulcenl ehemmiyeti ha. Berlin, 20 (A.A.) _ Stefani: 
iz tepeleri geri almışlardır. Almanlar Berlm siyasi mahfillerinde şı . 
zaptettikleri mevzllert terke ve da.ha mali Afrüadak.I İngiliz tanrnızuy
gcrilerde yeni hatlar tesisine lcb:ır la Vi'.}i.de mareşal Veygandm ismi 
edltmiızlcrdir. etrafında cereyan eden bazı hll.di-

ll1oskova., 20 (A.A..) - HUkQmeUn s l .-.t- •-~~"Uf ctt• 
t e en.u ayın z:unana ~ • 

gazetesi olan zvcstıyaya göre Al • ği lla7.n.l'I <Eltıka.t konulmaktadır, 
manıar dUnkU ça?lamba gUnU Tula e Gcnernl Veygn.ndm azledilmesi labillr. Bu trthdirdc Tobruk hare· 

de bu tıı.:ı..m.ıilıı nlfıkııdar görill· kfı.t.m bundan ronrnld snfh:ı.lan içlıi 
mektedir. Almanlar Afriknda ta - bir istinat noktası te k 'l edC'billr, 
arruz başladığı ıblr mrada general BitaraI mli.hflllerc gelen malfunata 
Veygandın Ccza~inle bulunmasını göre mühim mikyasta takviye edi· 
iru:Ju:urlu bulmuşlanlır. len impa.mtorltık ordll3unun mcv. 

Çnrprşa.n tnrnflnnn kuvvetlen.. cudu 7~.000 kl~iyi bulmaktadır. 
ne gelince bundıın hir kaç ay ev- Ordu malzeme bnkonnıdan da iyi~ 
vel İtalyan kuvvetlerini 1.2 - 13 ce ta.Jtviye edilm:Ştir, 

istikametinde salt günU ba<ılndıkları Aynı mahfilleri, V eygandm mev-
taarnıza devam etmişlerdir: Alman • I kii~e muhafaza .edilmesi, a.ı:si 
la.r burada. bir zırhlı fırka Ue iki pi. I takdirde Fr:ınsız milstemlckelen • 

yade fırkası tah§it etml.§lerdJr.(D.)ve ne !önu .. e.rilen ia;;ı~ mnd~eler~nlıı 
(B)böıgelerinde b!lhaasa. şiddetli biri ke~ıle_cegı yol~d_akı._Amer~an ta. 
muharebe inkl§af etmektedir Vaziyet leb1 üzerine V19ı hükümeli tara.
buraıta vahimdir. Almanlar 

0

dUn Tu- fmdan duyulan hayretl yerindo 
laya takriben beo kllometrcılk bir bulurorlar. 
mesafede kA.ln iki kasabadan ağır za Fransız mahfillerin.de Veygan -
ylatıa tardcdllm!§lerdlr. Sovyet kı • ~ oyuadığı halüki rolün De OldU"" 

taları Almanların bir kıaka~ bııreke- gu da araştrr:ılmaktadır. 

tümen. Alm!lll Jtuvvct)er'ru ikisi ALMANLARA G0RE 
zırhlı Ht'i.si motörlU Olmak üzere Berfin, fO ( A,A) Alman teb-
beş Alman piyade tün:enJ, 2-3, liği: Seyid ömer batrsmda ha -
zırhlı o~t ilzere 15 İngiliz piyade rckete ,geçen tilyük Alman kuv. 
motörlü tUmeni olarak t.nhınin et- vctleri Alman-İtalyan teşkilleri -
miştilt. Geçen yıı:ı n.yln:rı znı'.fırub nin hemen yaptıkle.n karşı hU · 
muh:ı.rlplcr!n ikuvvct miktarlarmı cumlnri:ı lngiliz kuvvetleri der
hayli ıırtımuş olmnlnrı, bu :ırndn lıal geri .Qltlmıs ve İngilizlere r . 

Amer'l!mdan bol malzctnc clmı J ğır kayıblar verdirilmi~tir. Pek 'ı 
İngilizlerin tlstiln vazi.yette olduk- ço'c düşman tankı tnhrib edil - , 
lan kabul edilebilir. fngllizlcr da· miştir. 
.. ilsUln vaziyette olduklarına gör~ Bcrlin, !O (A.A) - Afi: 
"'1 tı>nmm:iıı.n cb iyi neticeler bek· D. N. B. ajansı, Alnun avcı 
lıeaebilir. tayyarelerinin şimalt Afriltnda 

Mukaddes 
Yalan 

Yıldızlar Yı:ldızı'nw 

E~ <ltlZEL F1LMt 

- ft.cıdyo gazetesr - bir İngiliz bomba tayynrcsiylc 
Londm, 20 (A.A.) - S'.rl'nalkte bir t~lliz avcı t.;ı.yyarcsi düşür-

200 Jclkımetrel.iok bjr cephede iler- 1 düklerini haber vermektedir. • .. mm._ .......... ~ 

tile Tulııyı zaptetmelerlnc mani ol Nuvo Tan gazetesi, bu mesele 
mak için şiddetle çarpl§lllağa dev~ ha.kkmda yaz.dığı bir yazıda, §i • 
ctnıektedl 1~ mali Afriı'&adalti Fransız mUstem-

r r. lekelıcrln.in siyasi ve askeri vnzi -

Kaymakamlar 
arasında 

Anbra, 20 (Yakrt) - Kiği 
ka.ymakamı Alxlullah Parlan Pa • 
urcık kaymakamlığına, Pazarcrk 
ka.ymeıltanıı Edip Giirtay Karlıovn. 
ltnymakanılığı:no, tayjn edilr.oJıiler
d lr. 

Yellerinin aydmlatrlm8.81 lllzumu -
nu belir.tnıüte ve bu milstemleke
lcri Suıiyenln akrbetlne maruz kal· 
maktan kurtarmak için. müdafaa 
nıziyetine koyacak b:r ha.ıi>iye na
annm tayinini istemektedir . 

Ayni gazete, bu m!W.amm Almruı 
dostu olduğunda şüphe buluıuna • 
yan bir kiınseye tevdiinin ~atl blr 
'8J")lret tefk.ij ettiğini ilave edi - ı 
yor. 



. ~ ~ 

- ----~ -----

21 • 11 • 19 il V A g 1 T 

•ikon Uamirı)Yardtm -- 1 BllKÜnkü rad;.;-ı Bulmaca' 
krlllnca C8111itlli , .. --= .... parçalar. UG: • 2 3 4 s 6 1 , , 

5 

oma ışı 

... Jl-6• 1 ~ ıı.-..., LiG Jltlllll: S.nfonlk -
~- .;a;a Selıirt1e ''•• E•leri.. .... ı .... a.u ..... u. &90 ıfO.Zlk 1 ı ı•. ı •ı L • 
~..._.. &ÇDlAY& kaiar Terdi S 1 lk ~t pNSNen>In deva· 2 ,_.._..._l•~ı - 1 l ·--'-

.:-.. TM 'c 1 Lıw•ımc -, m.11-..: ~ar ft tUrkU!tr, ·-
..... in .-V W, a- Yanlmı.,... cıemi)'dl J. •• ı.,_. lllalıel1ert, 11.00 .Müzik: 3 , __ I -'l--'-1•--•--'-ı --''--'-
tı~ katıridaki j tanbu1 şube&i, vali ve beledi78 ı;IU'lblar ve Ulrld!ler programmın de. 4 :• 1 •ı l •' 

dilferek parçalanmak '!isi Doktor Lllt.fi Kırd&niı re- VlllDJ, 13.SO KUzik: KarIJlk progrnın, 5 D I 1 1 1 1 1 ı • 
~Üftilr fık.. Bayan Kırda.mı .rei11Jji l ll.OI llQ.sik FaEıl hey.ıU, 18.4-0 Mtı. 

hll km doya twnlrıde 1 altında blr topl&ntı ya.pmllbr. lllk: Dans mUzıg-ı, 19.00 Konu,,ma (il:· 6 l•I 1 • 1 • 
kadardır Talim- 1 Bu toplantıda biJdirtldiilne g6 mat a&t1), 19.115 lıılUz.ik: Çigan ha· 7 1 • • 1 ı 

a UmartJn cad re cemiyet, fehrin her semtinde '9ılan. 11.ao Ajana, 11.~ KIA.alk TOrk 8 •---, - , .- - .--,-
l:M_ ~ a~~ 3. birer <lı evi) açmaıa bqlamıv- lllkllt Pf'Ol'l'amı. 20.115 Radyo gaze. 1 
k._\IQcla himıetçlJHt"'yapan tır. ı-f, 20.U Rlculc&r malcammd&n şar· 9 1 1 • ı• 1 
~. ~~ .aat 8 sıral~ • . Ga~ ~. bmılar, i. lalar, n.oo Ziraat takvimi, 21.10 
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61nlu!'t,~Vam&mJ§, bıraz kasında bailı bulunan Turgut ötıe u.oe '7.U ıs.oo '7.1• ı - Bir oyun (4) yanar §C'Y(4) 
e d ur. 1 motörünün gece ıbekçisi Osman, 1kJadi 14.aı t.'5 ıuı •·~ 2 n ğm aJı:9l (S) Uımobil(a) 

oktonı ~~met Tü - ~ ateş yakarak yatm~. fak~t ze- Akfun 18.46 ıs.oe 18.'6 ıı.oo 3 = ~ ha.yatı (5) 
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'it :nın. cesedını muay~e 1 hirlenmi~tir. Omıan baygın bir Yat. ıs.ta ue ıs.n L86 4 _ !şlenırıiş örtü (3) 
efnme nıhaat \•ermı~- ' halde bulunmuş ve Balat hasta- lımM &.ıı ıu.& ~ ıı.:ae 5 - Padişah (3) ça.t& (3) 

.....___ hanesine kaldrnlmıştır. • 6 - .Azft.. 
~ 7 - Musiki filet.ini taıuıirıı ( ~) . 

lcik ve Eytam Ban kasından : 8 - Maden iP (3) aktör (3) 
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Hevkl ve Cln9l Mlik:tdıler kl7JDM.f 
~gelkö;, Kaldırımyolu sokağı eski 43, yenı a:m.- Lira 
- numaralı 84i7 uıetre murabbaı tarla. 
lıoyacıköy - Eıntrs&.ıı ~ Kulak, yeni ~7.
l?a!ıar sokağı eski yeni 2 numaralı tahminen 
9190 metre mul'l\bbaı tarlanm 1/:4 hls8eal., 
Ban7er - Dllyükdere, .BWbW ....,, eakı 2 78ı9 _ 
.Ytıu, 211 numaralı 696 :metre munbbaı Ü!: to · 
lıoz Odayı mtııtemll area. • 
~IU;guncuk, Dere tırmı ve tcadiye caddNln· ııH.-

e eaki 43, 46, 47, yem I0,47 numaralı tah· 
llılnen 110 metre murabbaı altmd& dtıkklm 
~evin 6/18 hLlaeel. 
Cenırelköy Kuleli m~ Kuleli caddeEJ 61'.
-cı 61 7eni 78, taj 40 numaralı 196.815 metn 
tllıırabbaı maıuanın 21/.0 ..._111. 
~enlk!Sy - Ayanikola maballeai, Berber Ya n· Ci29.
ko S>kafı eakl 9, )'elli 16 aumaraıı li8 m.tn 
l:Dıırabbaı evlD 8/12 ldmall. 

" 

" 

.. 

" 

" 

°Yenll<öy, Panalye ma.balleC. eski Kaltavyıı, 118'.- . n 

htıl Kakule sokağı. MJd 11, J9DI aı DUID&ralJ 

l&hnıınen 378 metre murabbaı ana. 
~enlkO)', A,.anlkola ma!lalle9I, Kel'Mtect lJ(r 21.0.
lc-tı .. ıu 17, yenl 26 numaralı talımiDeıı '18 
tnetrc murabbaı araa. 
~:rkoz Pqa.bahçe. Ayu:ma sokağı. fhndi 2068 . ..:... 
1-1teıe caddesi, eakl 25, yeni 15 numaralı 268.!50 
llıetre murabbaı dUkklrı Te ananın 4/5 hia9e8l. 
~dere, eakl Bayır, ~ GWmez aokağı, 311.
~ 1 mtıkerrer, yenl 31 numl!Ll'alı tabmlneıı 
3t.30 metre murabbaı ev. 
lettnye, lıılahmut.çavuı mab&Deai, tstınye 948.-
<:addesı eski 19, 21 yeni 17-19 numaralı tah· 
lııizıen 189.50 metre murabbaı arsa. 
lll1)1lkdere, Orta kuyu 110kafı, eak1 2' ııuma· 137.
?'ab tahminen 187 metre murabbaı arsa. 
\·enıkısy, Panalye maballeal, Kakavya aukağı 2tii.
eckı yeni 18 numaralı ta.bmlnen 2'5 metre 
Jnurabbaı at'88.. 
1'ıı.rabya, Derclçl llOkaft eakl '1, ta numarah 156.
la.!ınıınen 812 metro murabbaı arsa. 
l!eyJerbeyi, eakl ıstanos, yeııl Burba.Dtye ın&· 187.
baUut Halltap eokafl eaki 2 mükerrer, yeni 
8 numaralı 372,81 metre murabbaı bahçeli 
l:ıarap ev. 

-2-
~unda Kalyoncu KuJIUCU mahat'lefJf, Ak. 1930.
ltıru 80katmda eakl '8, Jenl '5, pafta 18, 
'da 07, par9el 18 ııama..ır 26 metre mu-
l'abbe.ı ev. 
lfeybcllada, Crftt ve klSmUrctı çıkma.Zl sokak· 291,-
1-nnd& 18, ıs, 17 ve s mOkerrer, part& 12, 
"da 159, panıel 16 numaralı 581,50 metre mu. 
l't.bbaı ~ 
lfeybeJtada, daf arbllr lll)Jmtt eski e, ,.at 28, 010.
taı 28, patta 16, ada 75, panel 4 numaralı 67 
ınetre murabbaı aralığı olan ahşap ev. 
lfeJbellada, tmıet ın&ıa " Bahriye ııamam 2ü.-
8oka'kl&mıda eıdd 77, ,em aı, taJ aı. patta 

' 

lG, ada 69 panel f numaralı HT metre ma· 
l'abtıaı bahgeU abfap erin WM h1-elıL 
llUytıkada, Maden maballell. Salbane eo- 1219.-

, ltatı eak1 ısı, yeni 8, pafta 32, ada F pueel 
, 41 numaralı 1741 metre mura.bbaı ansa. 

llUytllcad&. Karantu mah&Dee, Fişekhane ..,. a40.-
ltatı eakl '· mtlkerrer, yeni 1, ada 206, parwl 

..._ 8 numaralı ıeo metre murabbaı armam 1/2 
~ lılaeeıd. 

llGY111ta4a, Nmm maballell. Nısam .,uıı m.-

' 

9'kl 50, pafta 151, ada 166, parael 20 numaralı 
1888 metre murabbaı anaam 46/96 hı..-. 
llUY11kada, lııladen maballeli, YGcetepe ao· m.
ıt.tı ea\tl 1, pstta M. ada 206. p&r11el 5 numa· 
l°ab 2093.7& metre mu .. bbU babçeU harap Dllft. 

" 

• 

• 

n 

.. 
" 

,, 

,, 

" 

• 

• 

• 

" 

• 

.. 
~ 
~ &dru( " talllll&U&ft yudJ gayrtmenkuUerdee (1) ........... 

"'-~enıenn th&Jelıl umum mtıdUı'lUğQıı tunblm •raıedUıHelr. 
l ~ altında ga.terUenıer tM fllb8 •tlf lr.cıamJ'DDU ~ ,_.... 
~ ._ ~k arttırma .wDe atııa•lrtlr· 

2t.t1.141 Pa.-rı.l gbll aat Cllldadll'. KU.J9dıl1e lfllıtk ede· 
• ~der JuymeUn yüzde onu nlsbet:lnde temi.bat J9tlnDelaft Jt... 
--t -umda ftrtleft bedel muUdder lu,...U pOtlll tüdll"de 
'~ derhal arttmlmıyarak ihale kimin ubdeslDe len. eclUlnılıe 

t.:~ i1M dtmal •tUrUecektlr. 
liııl...~rtn pey aqeaı. ~ tnbre.t ve UC ata fototnıfta blJ'Ukt. 
~ •nWM ..... -a.n, , (IGI - _, . 

K 11 A HA B E R LE R 1 ve!n-(4 ~ubaba.ttan biti <
2>· e*i 

Birinci kinunun ilçOncil gün(l 
''iiayttte valinin bqkanlığında 
puif korunma komieyonu bir 
toplantı yapacaktlr. 
• Petrol kullanan bul kinweler 

\ili.yete bat vurarak kahvede 
olduğu gıl>i petrol ~ işi ~ 
nin de makıbuz mukabilinde ve. 
rilmesini iatemielerdir. Vili~ 
dur~u inoelemektedir. 

• Uelrlidar ve Kadıköy semtin
deki hava.gazı idarelerine lüzwu 

\ lu olan k&nüril getin.1ek thJere 
bir vapur Zonguldağa gi~. 

Sokak ortaımda eıki 
kanıını yaraladı 

J!JVveUd i8n Ortaköyde bir ya 
ralama vakası olmuı. bir adam 
eski karr.smi BOkak ortasında. 
bıçakla yara.lamıttJr. 

Yaralanan kadın Ortaköyde 
Dereboyunda oturan Salih kızı 
Fatmadır. Ayni amanda tütün 
deposunda çal~ Fatma, koca. 
111 )ı(umfadan bir mtıddet evvel 
aynlımv ve ayn olarak yaşama
n baila.m.JttJr. 

Fatma evvelki gün depodan 
çilaruş, evine ielirker1 Jtocası 
Muatafa ile kar9ılaşmıştır, Mus 
tafa Fabnanm önünü k~ 
ve: 

- Gene ~ yqryalım. 
Eve R'E!l, derrllttir. 

Fatma aldırtnaı!UŞ, tas bir ce 
"" verince, Mustafa bıçağını 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmi4 ~kli 
123456789 

1 _DJlllA l•IEl•ı Fi EIS), 
2 1 INIGI lfLITIEIRı E 
3 Nl•IA'•! 1 l•lNl•IR 
4 ~I 1 :•IEIFIEl•IAI• 
5 AIKI l ILl•ISI 1 IFlA 
6 •IA i •ıAIŞIKl•l I l• 
1 Tıillr ıilITTilTA7•~K 
8 SIAIL!MIAISITIRIA 
9 A LıAl• I R:• ı FıEIN ı 

Düzelbne 
llerltftı benkeemm dQnldl :nn.-

hamı'1Jda mt.ifa,r eden vadyet U&
:nmm pasif kmmı eennaye ihtiyat 
akçesi 8di ve fe"Vkallde yeldbuı 
(7.822.019,15) o1muı lknn geUr
ken yanlıf dizilmittir. dDmeltil.ir. 

Olüm 
~ese etrafmdan VQ}iiel paşa 

to.nmu Toprak otlei memuriarm, .. 
dan Cevat Menış ker1mee.i Ra&h 
Di:oo zevcem, Saffet bammın ye· 
ğcnıl Nermin Merug umn bir be& 
talıktan sonra vefa.t etmi{Jtir. Ce
na:zeei lbuglin Tetvikiye camWnde-n 
&ğle namazı .lalmdıktaıı eoora ~ 
drnlaca.ktJr • 

çekmi4 ve kadım bir keç yerin - GOZ HEKiMi 
den alır surette yaralamıştir. 

Fabna ba.}'gln bir halde Be - ~ Dr. MUTat R. Avclrn 
yOflu hasta.hanesine kaldmlımş 1 ı 11e70tla Parmaklla111. '- ..-.c r 
Mustafa kanlı b1<:.ağiyle ya.kal~ ıt~n. ı. Tel: uıwı 
nuştır. '~ ~.-.... -~ .... ..-.. .... ..-...... ~.-.. --.. 
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Bay Gana kendisine kabaca ~1 açan ava.nesinin 
yardımiyle merdivenlerden çıkarak intihap bflro8unıun 
bulunduğu salona ~rdi. 

Btt sırada avluda bir güıilltü işitildi ve Bay GanO'· 
nim avenesi tarafından itilen Nikola Tırnovalıyef mer
diven başında gôrUndO. Hırsız Dankonun yeienJ bir canaı. 
var kuş gibi onun ibttine atıldı. Ve Tırnovalıyı yakasın
dan kavnyarak: "Ya.kalayın §WlU! Prense sôğdil! Yaka
layın!,, diye sesinin çıktığı kadar bağmnağa bqiadı. 

Petresko ile hırsız Danko Tirnovalıyefi yakalamakta 
gecikmediler. İkisi de kudurmuş kuıtlar gibi onu ya.kalı
yarak merdivenden nşaj;':ya. fırlatWar. 

Bay Ganll aalona girdi. lnUhap bürosunun reisinden 
bir pusula alarak Da;ıJ>:onun y~nlne verdi. O da koşa· 
rak mektebin yanındaki avluya gitti. 

Bir dakika sonra yaya ve atlı jandarmalar mektebin 
avluauna girdikleri vakit, Bay Gann'niln avenesini av
luda kalan ve bu gtlr(ihun harekAtından müthiş surette 
infial duyan mnntehip!er tarafından bir köşeye sıkıştınl
mış bir vaziyette buldular. 

(;öğflsQ, elleri •· 3 yllzQ kan içinde kalmış ola.n Petres
ko m&9sum bir çocuk gı"bi ba.ttrl}ıordu. O, bir kaç mtın~ 
hı"bl lMçaktamağa ve · ndannaıar gelinceye kadar, elini 
ybllnti kana bulama~1' -nuvaffak olmuştu. Blr taşın UIJe
rine binerek: "Beni "'Urdular, Bay kaymakam! Beni aldü
receklerdi. Ben "yaşasın Prens!,, diye bağırdmı. Onlarsa 
beni bıçatlaıiyle saplıvorlar!,, diYe baimY<>rdu. 

Polis vaZifesini ifaya başladı: Kaymakam: '1Kıbçlar 
dışan!,, kumandasmı verdi. Kılıçlar şakm:ladı. Kamçılar 
şakladı. müntehiplefrı protestoları işitildi. Li.kin yabani 
giirihun kUfü.rleri bu.nlan bastırdı. Jandarmalar Bay Giır 
nü'nfuı avenesinin yardımiyle Nfkola Tırnovalıyı ve o
nun ileri K8len bir kaç arkadaşmı aldı gôtürdil, Atlı ja. 
darmalar avluyu mllntehV>lezden temizlediler. 

&aıababğm arasmda bulunan Gramatilrof da halkta 
beraber dışan atıldı. O, yıldmmla vuruJmq &,ibi ldt. 
1'Jlla)dannda menUwn bu,mda duran ~= -emle a -

Mecr;hul Kadı 
Nakleden: Muzaffer Acar 

7 
Kam.arada samimi sıcak bir 

hava esiyordu. Kama.ranm ka
ranlığı içinde kadın yalnı~ 
etrafı aydınlatan değil, fakat 
bUtUn hialeri de gıcıklayan bir 
veyörıdü. 

Bir iki saat evveline kad&r 
öUlmle mücadele eden ve ölüme 
galebe çalan o ku..-vctli, o ma. 
kul erkek, artık bu kadmm dün 
ya. o.erindeki mevkiinin ne ola· 
bileceiini kendi kendine aormu. 
yordu. Kartısmdaki bir :kadın
dı •.• Kadındı.. lşte o kadar .. 
Derin sthid>a.zlık, beteri kuvVet 
lerin en m.Utiıi9i! .• 

Brkek hislerine hakim olabiL 
mek, muhakemesini elde etmek 
için son bir defa. ihtiyariyle mü· 
e&dele etti. Çıldırıyor muydu? 

Fakat tam o sırada erkeiin 
gözlerini bir mı için °'8wı üae. 
rlnden ayıramadJiI bdm, bqıt
nı desteklemek .için çıplak kolu.. 
nun yerini ~nli. Maaum 
bukleleri ile bir QOCUk bafmı an• 
dıran bu küçük ~ baş, timdi 
kuJ:'lunla aşai1ya çekiliyonnuı 
giıbl bükülüyor, öne ciüfüJmdu. 
Yorıunluk bu zayıf .r.avallı malı. 
hiku fUU1'8UzluiUn derin fecaati 
içine dUefirllyordu. G&ffri ı.. 
mamen kapaJfrncmian enet eon 
bir defa erkeie talaklı ftkh. 
Bu nuarlarda korku "" ._ 
tiıtıam. hi81ıi ftrdı. ••• 

!W-hm .ıaea lciruıhll ~ 
de ~ ut lflklan an ve 
yeni bir nete gibi ~ j. 
çeriye lllhiR~rdtt . 

Erkek katM!u rüyası anmı. 
da .kull!lJma ~len bf.r inilti ileo 
uyandı, GöZl«inl açtı, acal>a 
inliyen kimdi? Gözleri deltıal 
bir ıece evvel huniaımt oldu .. 
il! uydumıa yatağa gitti. Ka. 
dın yatağmda yoktu. Kamarada 
y&pyalnı:r.dı. Kamarada lrfımle 
olmadığma göre. demek ki inli. 
:yerı de kendisiydi. Sebebini bil .. 
meden inlem'flL Sebebi? Evet, 
sebebi gayetle basitti: CıPlak 
göğsünden aşaiJya doinı fnce 
bir yol haJinde kan akıyordu, 
Göğsüne saplanmış olan blçalc 
geminin iplerini kesmek i~İJl kul 
lanılaıı bir bJçaktı ve ~ 
sokulduktan aonra ~lrllmle ora. 
çığa. a.tılrvenni§ti. 
Yaralı derin derin netts aldı. 

Kan aizma kadar gelmedi, "yat,,. 
nıs iôi8flnde bir acı, bir ~ulr 
lıiuedi~u. 

- Pek telılilteli deiil. fakat 

yine de müz'iç bir ~ •. 
Diye mmldan.dı. 
Dudaklarından hiddet ~ 

küfürler çıkmadı, hatta içinde 
bulunduğu müşldil vaziyeti bir 
kat dabı:ı. mUşkülleştiren bu ci 
nayet te§c'~e hayret bile 
etmedi. 

Yorgunluktan ölüme yakm ı.-y
kusu arasında kendisine yapılan 
harekete mukabil bu şe1rilde 
yaralanması her halde hakkın 
yerini bulma..c:qydı ve erkek bu. 
na asla itiraz etmedi. Yalnız, 
bir tek sual zihnini kun:al.ıyoıw 
du: 

- Accl>a ka.dm ne oldu.! 
Kalkmağa teşebbüs etti, mu. 

vaffak oldu. Artık ikan alam
yordu. ,.Kolumu biraz kesmişim 
farzederim., dedi. Sonra: "Biç 
biır şey yok.... ~ kararmı 
k"Uvvetlendirdi. 

Fakat, hW. zihnini kurcalL 
yan sualin cevabını verememı.
ti... ..Acaba kadın ne oldu!" 

O anda erkeği içinde buhm. 
duğu mfilkül vaziyetten, hatta 
hayatmı tehdit eden yaradan 
ziyade allkadar eden, kenditlini 
yaml&yan, aldünneie ~ 
eden kadının nibetiyti. 

Kalktı, doğruldu.. Yerde blga. 
ğm y.mmd& madeni bir rey g~ 
dil. Yaklqtı, aklı, baktı: Bil 
m.eeılıur :kadmın ımlundaki bt1e 
zile idi • 

lşikstz, rolgun, gibJelJiitni ta 
kilı ol9uiu koLian alan bUesiJtr 

thtiyatla hareket ediyor, k1l'P' 
vetin ibirdenbire israf etmfyur. 
du.. Cllnkü ye.ı:3lr k<rtu yeridım 
kalkın@>rdu. Sonra kendisinl 
müdafaa edecek başka bir vad
yetıe tarşr1qrmyaeaftmdan da ~ 
min değildi. Onun için pek u 
kalan kuvvetini dikkatle sarf &o 
diyordu. Ayağa kıı.lkmca ilk ili 
kenditdni ya.ralıyan bıçab bh
tekme ile kana.pelerin altına at 
malt oldu. Sonn. nazarlan bOe. 
ziie ilifti. Bir admı daha atblt 
takdirde bir zamanlar bir b.cb
nm ıkolunun sıcaklığını taşıJan 
ba bilmii t.elaneliyebilecektl •• 
Fakat yapmadı, durdu, eiiJdl, 
ba hareket ook tehlikeli idi ama 
yerden bilezifi almasma yara • 
yordu. Zawllı bile'Liğin halkala-
" bir müddet ımmaklan ara • 
sında dolaştı, sonra hepsini .,.. 
cunda topladı, kuvvetinin ıS 
as olmuma raimen elime mktı 
sıktı, aonra bu ölü madeni cebi-
ne indirdi. rn.,..,,_, '"'" ı 

r Beyoğlu Valnnar Direlctörlüiü ilinlan 1 
KiRALIK DOKK.A.NLAR 

8o1mi1 No. Olml 
.,.,._. 9 Odalı dllkJEb 

8aJme 20 Odalı dQkkAn 

Yukarda yasılı dillı:Uıdlır 11.1.90 gtntl 90llUD& kadalı ldra,a ..-ıe 
cekUr. İhalefJl 1.12.941 g11Dt1 aat H de yapll&cafmdan ~erin~ 
VaJutlar mUdOrlUğü akaret kalemlne mUraoa&tl&n. (1D11') 

-ın-

ti arkada3lannm. 'fe parti tefinin ıııb\mun lbfr k~ 
asılı olarak kalnuışbr, 

Tahsil. 2hllk ve terbiyeden mahrum olan vah§l bir 
bata1<ltğm son tabakasını teşkil e&ıı ve pirerurip Alıibi 
olmayan bir takım karaktersiz ~im8eler tarafından 8e9': 
ve idare edı1en ve her nevi kabaca hareketlere amade 
bulunan ve bizim "'medent" ve "Avnıpalılaşmq,, kaa. 
bamır.da. mevcudiyetine ihtimal vermediğim bu halt 
tabaka!ınm, bu gurubun aobraııyad& ımımearilleri var. 
Fakat binlerce m.üntehiplerin reyleri nerede kalıyor!,, 

tntı1ıap günü olan pazar günü sabahleyin saat yedi. 
de gra.matikof evlerinin önünde yüksek balkonda dunı
yor ve sabahın temiz havasmı inşirahla teneffUa edL 
vord.u. 

Kendi hayalinde canlandırdığı intihap kanunu k.-. 
totUsinel bir inttha.bm muht:elif anlarını tasvir ediyorda.. 
Saatin yedi bu~uk olduğunu il~n oden şehir saatinin tld 
defa vuruşu, naımıedimJzin tatlı hayallerini yanda kesti 
ve artık intihap mahalline gitme vakti geldiğin\ kendi
sine ihtar etti . 

Gramatikof giyindi. bastonunu aldı. Fakat intlıap 
mahalline her hangi bir silihJa girilmesine mtısaade e. 
dilmediğini hatrr:ayarak bastonunu bıraktı ve sokaia 
çıktı. Sokaklar hemen bemen boa gibiydi. H~rkt:5 ~ntih&p 
bOrosunun bulunduğu mektebin avlusuna gıtmi§ti. KılL 
senin önilndeki meydanda onu bir k~ arkada§ı ka.rpla
dı : "Sabahlar hayrolsun! Gospodin Gramatikof, gördü. 
nüz mü?" "Kimi?" ''Müntebipleri, yalnız köyllller ~ bin 
kişiden fazla. Onlara intihap :pwnılala.nnı dağıttık. İ§ler 
yolunda! Haydi şimd! mektebe gidelim!" 

Dar ve eğri bir sokaktan geçerek intiha.p mabalttne 
va.rdtlar. Hakikaten bir QOk kasabalı ~ köylü mDntehip. 
terden mürekkep bir halk kütle8i mektebin avlusunda ve 
yandaki sokakta t.oplaıpıftı. 

Propa~da.cılar onlarm ara.smda gezinerek yeni ge
lenlere yan al)iklr, yan gilli bir aurett.e intihap pusukr.. 
111'1 dalıtıyorı,Tdt. 
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ün iv er site 
Rektörıüğiinden 
İstanbul Üniversitesi 

talebe birliği 1 Gen~ ve Taze g6rUn"' • • 1 
nızamnamesı mek için Bu basit ve 
(l:u~tarC!/• dünk ı sayuıa1 Kolay usulü tecrübe 

derhal toplruur ve vazife tak&- ediniz. 
ni z, a.par. Cemiyetin tabii t e.isi 
Fnkillte Dekanıdır. Cemiyetin ve 
dare heyetiıı"n faal reisini; idare 
heyetinin Fo.Jrliltc tedris heyctı 
'za.la:rzn<ian göstereceği üç ruı.m. 
ıet arasmJ n dekan iııilhap eder. 

Ocmi eflıı Yur;datı 

MadJ<! 7 - FaJdllte~ e .kaytlo 
unan her taJebe izt'~ııasız ola. 

rak ceml)et i(t:ı (~0) ku~ ka· 
ıt ücreti Ye hel' sene dersleriıı 

ba..slıı.d ğı ay icinJe (23) Ks. a 
lik hisse.~i v<:ı-iı. 

Ta1ebeye vc.rilen hüviyet v~
rakası, paso ve nısıf kağrdı gibi 
menfaat temin eden vesiknhr!'.1- n 
(10) ar kunıs cemiyet hi ·e. 
ılınır. 
Hesapların tefti'_ 'e mürakabe·f 

Madde 8 - Cemiyetin J1cs.:ıp 
laruu Fakülte Dekanı veyn tayin 
edeceği bir heyet lüzum göm'i~
~ teftiş ve mil.mkahe eder. 

Oemfyetfeu Çıkarılmak 
Madde 9 - Cemiyette disipl" • 

IU bozanlar idare heyetinin ka
rarlJe ve Dekanın tasvibi jle ec· 
miyctt.en çtkarılirlar. 

izamnaaıeııhı Tad'li 
Mndde 10 - Cemiyetin ıUz.a.m 

:ı:-.meslni bu husus için toplana· 
·~~ ffi1'l1 l~A~ !tmmrn JtV:> 
'.radilf\.t kararlan tiçte iki ekse· 
.riyet.Ie almıruık lıizmıdır. 

Fesih Ve7a İnfisah Halinde CCr 

ciyctiıa mallan 
Mn<lde 11 - Cemiyet fe&lolu• 

nur veya ıinfisah ederse. ll\91ları 
Tl'tdrii 1 tcye intikal eder. 

ıiessi5'er 

M:tiz&yyd Madde: ~etin 
mtleSfıislerl, 'I'tp Faklilte&i Deka
nı ord. Profesör Kemal .Atay, 
ProfMÖr Mulıtddin ~el. Profc-
6 Sadi }rmalc'drr. 

f _K_A Y_I_P_L __ A_R_l 
Belideycdcn aldığım ~t ki:ğI.. 

dmıla ünva.n tezltcremi, polis be
yannamemi, elektrik saati nwblvbô 
I~ ve diğer evrakmt zayi e'tttm. 
Aoağrduki adrC6e gel.ime i.kremi,-e 
m verllecc'lrtir. 

Sultanhamam Saka r.ıkmaa ~I 
lfUIDal"ada Karabet. (3'7911) 

ıı; o ~ 

Eminönü ynhaneı aS'kerlit ~ 
Bioden aldığım askerlik teırJrercıjni 
zayi ettim. Y cıtisini al:M';ağımdan 
~i nhüman\l olmadığı iilin o
hmur. 

Galııta. lııa.ukalar ~I &pıarUlmB 
4 o. l de Sadullah oğla Ahmet Al· 
tay. (3'790%) 

~ * ~ 
Bandrrnn limanmdan almlf} ol

duğum 90 nuınaralJ reiq AO.lıedet
naıncmi za.yi ettim, hUkmU yoktur. 

G91lp (31919} 
• • • 

'.l'llrkiyc Cümhuriyeti Ztraa.t 
banka&: İstanbul şubeelnde bulu· 
nan 22803 nunıandı ta.samrf he-
811.bmıa. ait cüz.rlammı myi ettim. 
Y eniııim alacao~an et'lllcieinin 
1ı61onü knlına<lığmr bildlririm. 

M. Reli Jı.1buı: (3'7908) 

Nl/'4 

U•üdarda Haoehesnahatun ma
hallesinde Servilik caddesiiıde 60 

kesine ms.bkem.emizce el konuı.. 
muş bulunan doktor lsmail Etdrıin 
mahkemece yazdan eşya.lan 2. 12. 
941 salı günü saa.t ıo da meikur 
hanede aıı;6: aıtt:ıınra ile satilarak 
pa1'aya. çevrileceğinden talip olan-
11l1"111 sam gUnil mahaliinrle hutr 
buhınmalan, ve müteveffadan a

lat:a1t ve~ Jddia edenlerin bira~· 
\fe "Wll'38ıet :kldiasmcm. bulunanlarm 
da. üç ay içinde vcealit ve senedatı 
kanumyeleriyle biil.B'.tte mahke -
memir.e müracaatları ve alcıı:i hal·-
de lkımumı medeninin me'"8.dı ma:h
ı;wıasr ahkimt taıtN1c ohmaeağr 

ilin olunur. (37907> 

'V 4 IEJ!: -

latanbul Uçüncü icra MemurlağU1 q 

Kelepir yemek odası 
ta lamı 

Jılavun ka.pları:ia, büfe dretwar, 
masa, 6 ilıkcmlcden mtırettep pek 
az ve gayet temiz kııllanxJmış ace-
1 e l!la.tılıktır. 

Şi.5ll, Hal8.sk:A.rgazi caddeel, Sır
ma.le apa.rtmıan, No. 6 telefon: 
80118 (37897) 

-122- -123-

Mi,intehiplerin arasınd-"..ı senelerdenberi intihatba. i,ti- ğu dar sokağa doğnı ilerlediler. Ve atlariyie canlı d<l"r.l.-
rak etmediklerine dair, şu yolda sözler işitiliyordu: ''Sc. rı yarmak için hücum ettiler. 
Jciz .seneden:beri bugün Uk defa olarak intihaba. i§tirak Bir gürültü, ba.,.~mşma, itişme, kakLsrna lY<'Şladr .• 
ediyorum.,, "~n de öyle!" . "Ben de keza" bu gibi iti- Jandarmalar kılıçlarını havada. sallayara.tc oa.nlı duvarı 
rU1ar ıher tarafta iFitilmekteydi. . yanna,.,aa çalı~ryorlardı, Atlar, halla yararak ilerledi. 

intihap bürosu lnektebin salonunda mevkt al~tı. Lakin arkada 'bulunan müntehiplerin tazyikiyle ilerliyen 
Büronun etrafmda !bir kaç müntc'l:ıiple muhalefet nam. insan dal~~iyle jandarmalar geri püskürtüldü, 
3etlerı bulunuyordu. Fakat mhayet silih galebe çaldı, Canlı duvnr tered-

Mektebin y~nmdalri evin avlusunda ve karşr sokak· düt etrneğe !başladı. Türk müntehipler: "Neme18.zı:m bana 
taki evlerin avlularında silahlı jandarmaların bulunması, dayak yemek,, diyerek birer, birer srvtşmağa başladrlar, 
.., iki polis komiserınin bunlara gizli .bir şeyler söyle.. Köylüler ne y~pacağmı ~aşırmış olarak bimirlerine ba-
meld.e olması Gramatikof'a rok acayip ~öründü. Kendi kı~yorlardJ, 
kendine: Jandarmalar rnüntehiplerin mühim bir kısmını ~ri 

"İntihap lbürosumuı !bulunduğu mahalle yakın yer- pü.skürtmeğe muvaffak oldular. Onların pek az ibir kısmı 
Jerde miisellah. polıs kuvvetlerinin bulundurulması inti. da mektebin avlusunda kalmıştr. Gnımatikofla Tıriı<>-
ha.p kanununda menedilmemiş midir? Çok sa~ılacak ~y,, valı da müntehipletin ar.;ısmda bulunuyordu. 
di~ dil~ür.dü. Bu sırada. sokağın öbür ucundan zurna ve kMtan 

Fakat hayret ctıneğc vakit kalmadan, Gramntikofun ııesi işitildi. Yakla~.makta olan bir .kütlenin gürültüsii 
gözü önünde öyle miithiş bir tazyik fırtm~ koptu .ki. duyuldu. Ve mılthi~ ibir yıldrrmı sesmi andıran bir ses, 
zavallı sanki yıldmmla vurulm~ ~bi yerinde dona etrafı dehşet icinde bıraktı, 
\&ldı, Bay Ganü bütün :J.vanesiyle lbeı?ber gelmekteydi: 

Bakınız ne olİm~ı: tlntihap bürosunun yruunda mü- Başta <'.algıcılar. onların arkasında gözleri §im.şek 
aellih 1>01İS kuvvetlerinin bulundurulma:;ma hayret et. ~an Bay Ganü Balkanski, işte Duçuğlu, Guçuğlu, iste 
mekten kendini alarnıyan Gramatikofun dalı~ bu hay- Petresko, hırsız Dankonun yeğeni, Kopuk tspiro, Topal 
retten kendisini t.oplamağ'a vakit kalma.dan. tavukçu Mu.stafa, iEıte çingeneler, ha.mallar, balıkçılar, işte biz. 
Ada.Ill<;Of un karfiı t<.raftan soluk soluğa k~rak geldiğini zat hırsız D;,nko .. 
ve poli.~ komiserlerırıden birinin Jnı!ağına bir Reyler fı- Hır.sız Dankonun yeğeni ince ve çatlak sesiyle: 
rnlda.drğını gördü. . - Ya. a.sm muhterem ·hükumctiıniz! diye lbağrrdr. 

Komiser jandanuaJardan birini çağırarak, ona bir Yüz ağnlı kütle hep birden: "Ura!,, diye cevap ver-
• kaç söz söyledi. Polin acele uz:;ık?a.c;tı. Bira?. sonra kaza di ... 
kaymakamı geldi, Adamço ona da bir ~yler fısıldadı, Gramatikofu lbir ürperme kapladı, 1878 senesini ha-

Kaymakam komiserlere bazı emirler verdi. Komi- tırladı, GQrunün önüne ba.sıbozuk ıgürub~r geldi. Fazlı 
ll!lier gittiler. {ôk geçmeden kom.~u çvlerin avlusundan pr-şanm ismi dudaklarında dondu. 
yıedeklerinde atlariyle çıkan jandarmalar göründü. At· Ayyaş ulubelerden müteşekkil bu yabani gürüh mek-
ianna bindiler. Eğri şapkasiylc en önde bulunan kayma- tebin avlusuna da.ldı. Allahrm -00 çanağından fırlamr§ 

:!1 • 11 • 1911 

r.:==-~-~'WJH~~u. ............ .-., 
Tlrldye C:ambarlyetl 

ZiBAAT BANKASI 
K!lftllul tarihi: 1888. - ~: ı•,ooe.eoo ftlll IJll#-

Şube ve Ajans acleeli: ~ 
Zirai 11e ticari her nevi banka mrıamelel,,,l 

Para blrildirenlero 28.800 lira 1kra.m1Je ~· 

f>eyfet Demiryolları Ye Limanlar1 ltlet_. 
Umum idaresi ilin1arı ~ 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktarıan af6JI~~ 
2 liate muhteviyatı malzeme 5.L942 Pazartesi gtınU saat :US,30 ·~ ;.es'.; 
eıra ile ve kapalı zarf uaulUe Ankarada idare bin&llmda •tm aıııı" __..,, 

Bu i§e girmek latlyenJerin her liste hizasında yazılı munRl<-' il ı 
ile kanunun tayin ettiği vealk&ları ve tekllflerinl aynı gUn saatL1'' 
dar komisyon rel.9liğtne vermeleri lbımdrr, 

ŞartnarMler 200 kurup idarenin Ankara ve Haydarp~ ~"(JJI ,J 
aalılmaktadı:r. ııır-_,.. 
Liste ~lzemenln 111111 Mıktan Muhammen bedel Mu\ıaJdc-' 
No ~ ~ . ~~ 
ı Lokomotif metali 100.000 kg. 4~.000 -'iŞ / 
2 Kalay 25.000 kg. 120.000 ,../ 

lstanbul Defterdarlığından: ,~ 
Ile§fkla§ - Ortaköy arasındaki Yıldız sarayı ihata dvarla~ d' ~ 

.lira (66) ku?Uf k~ını tAmir işi; l.12,9U Pazartesi günU aaa.t :ı.511,o"' teroa.rlıkta toplanacak olan komisyonda açık eksiltme Ue ihale ed -~ 
Muvakkat teminatı (571) lira.dır. .,,, 

Kqlf, §artname ve sair mllnakasa. evrakı HiW EmIIUı: 4 ncU .~ 
de görülebilir. ~· 

lstektilcrı.n en u bir teahhütte (6000) liralık bu • benser !v ·~ 
tına. dair idarelerinden almı§ olduğu veaikalara. iallnaden tııtaıl ~ l'J 
yeline mUracaaUa eksiltme tal'ihlnden tatil günleri hariç (S) etti' 
almmlf ehUyet ve 941 yılma alt T.Lca.rct Odası vq81kal:ı.rı iıb~ t) 
mukta:ı.ıdir. (9S9 ~ 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin B. İlk Tem. A 
855,00 26.~3 Be§llda§ta Abbas Ağa mo.lıallealnin Ruııı dl'7 

4(7,0Q 

.IOk&ğuıtla 5 parsel numaralı ve 3415 metre ııı ~ 
sahah at'.Ja. ıl~ 

33,:>:ı Be~lktqta .Abba.sağa me.hallesiııln Rum nıe~..,,. 
kağmda " parseı 11Umarnlı ve 3(5 metre ııs 
eahal.ı a~aa. • /, 

Tahmin bedelleri ne ilk teminat mlkdıı.rtan yukıı.rda ,yazılı 2 ~ ~~ 
ntrlmak Uzere ayrı ayrı açık arttırnnaya konulmuştur. Şartnaııı~,_.r;,t 
ve muamelat mildUrlügU kaleminde gôrUlcbillr. İhale 8.12.941 t~~·-" 
günü saat H de Dal.mi Encllmende yapıtacaktır. Taliplerin. 11l' otP,r 

• ..-oc 
m:ıkbuE \'C}& mektuplaı'ilc ihale günU muayyen aaatte Dalnu ,Afe0> / 
tıuluıı:m&Jan. (~ 

Karar hülaaaaıdır . ..ı ' 
nıeeu t!ıt ;.J 
Milll Koruma kanununa mUlıalcfett.en suçlu Beyazıt OrdU ~ jS~ 

numarada İspirto Tlcaretllc meşgul Eftitn oğlu Yani hakltJJld~ııd' 1. 
Aeltye 2 ncl ceza mahk~eslnde cereyan eden mahkemesi neUCC 1.,ti 
!unun fili 'Sabit olduktmdan ldılll Koruma kanununun 31-59 ınadd~Ul'~ 
clbinoe ylrmlbeş llı'aı para cezn.v ödemesine ve 7 gün mUddeUc ıt ~ 
nm kapatrlmuma ve hüküm katıleftlğlnüen tıcretı suçluya 8 

94,, 
Uzerc kıirar htUllSaiiiıtm "V.akıt;. gnzetNinde ne§redilmesine 1~·:ÖJ.•ll'A 
hlnde karar veffldl. ~ 

SAHİBİ : ASIM US Bamldıit""": vAKJ'f p,f~ kam: ''lleri !" kumandasını verdi, Dişinqen ~a- ka- kanlı gözlerde, bu babayiğit hareketlerde, tahrikçi bakı§· 
darsilahh c20l bdar. ~--nıiliuoa.J..ımı.....in~.J.M....ı......_~~~-'-...... -..:-.1--.-i..ı~~~..:.:...~~..-...~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------


