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Afrika harbi gün geçtikçe lngiliz kuvvetleri lehi ne inkiıal etmektedir. 
Habeş kıtaları Adisababa yolunda durmadan ilerliyorlar. Burada, son 

halta/ar içinde büyük muvallakiyetler kazanan Habq 
kuvvetlerini görüyorsunuz. 

Afrika cepbeılııde 
Münakalat inailiz 

Vekıli kuvvetleri 
Dün şe' rim -zde 1 ay evvel kaybettikleri 

tetk kler e bu;undu Berberayı 

Cevdet Kerim lncedayı 
Pazar gtınu §ehrlmtze gelen MUna. 

kalli.t Ve' il1 Cevdet Keı1m lncedayı 
dUn, \'ekli.IP.te bağlı mUesscsclerde tet 
kikle de bulunmu.§tur. 

Ve1'Jl, dün KuruçeşmPye giderek 
bura Jakı yeni tahmil tahliye tesisatı• 
nı gözden geçirmı,, devlet limanlar 
umum mlldUrlUğüne gelerek burada 
da mC§gul olmuştur. 

Vekil, gazetecilere §U beyanatta bu 
lunmu:ıtur: 

Zaptettiler 

Trablus 
Tayyare meydanlan 
şiddetle bombardıman 

edildi 
lllabhe, n (A.A.) - lngills Orta 

Şark umumi kararg&hmm tebllfl: 
Libyısaa vaziyette hiç bir değiflkllk 

yoktur. (Devamı ~ Unciide) 

Bremen 
yanıvor 

Meşhur Transatlantik 
söndürülemiyor 

Bcrlin, 11 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının verdiği bir habere gO
re, Nord Deutscher Llyd kum
panyasına ait Bremen transat· 
antik vapurunda dün yangın 
çıkmıştır. Yangını söndürmek i· 
çin buglin de gayretler sarf edil
mektedir. Yangının neden çık
tığı henüz öğrenilememiştir. 

Blr Franal& pzetesine cöre: 

Karadeni2e 
Alman ordulan 

yerJeımiş bulunuyor 

Boğazlar 
Sovyetler için had bir 

ıekil almıtbr 
Clennonc Ferrand 17 (A.A.) - Ot1 

&Jaıw bildiriyor: 
SovytUer blrl!ğtnlD llOD Balkan hl • 

dlseler1 kar11ısmoak1 vazlyetiıU tetkik 
eden Et!ort gazetesi şöyle diyor: 
Koskovanın Almanların Roma.nyaya 

~erine ait olarak ıeçesa te§rlnt. 
evveJde ne,rettfCı teludpJe BuJpriata. 
nm lfgali bakkmdakl 1 mart tartblt 
tekzlbl birlblrlyle mUkayeee edıldllt 

takdirde. aon tebllğiD uaıubunda bir 
aertllk, aaba kati bir lilSaD görUlllr. 
Gerçi SovyeUer birliğinin B&1ka.n böl. 
geslnde artık doğruclaD doğruya biJ' 
iategt kalmaml§tı. Zira 1989 afwıtQ. 

ırunda Besarabya istirdat ve evvelce 
blçbir zaman kendf.sine alt olmıya.a 
Bukovınayı da ilhak etmtşU, Bu aaba. 
da kendisiyle Almanya araamda tılr 

ihtllAf mevcut olamnzdı. Balkanlarda 
Atman ekonomlainin Mldrwyet ve nO. 
tuzu l!ıe Rusyanm muhalefete ne niı

yet! ne de lmkft.nı olmıyan bir emri. 
vakiydi. Fakat Balkan meselesi Rwr. 
ya tç!n başka bir allka arzetmekte. 
dir. Zira Karadenlzde eeyrteefalDln 
emniycU ve Çanakkaleden geçit " 
Akdeniale münakale ııerbeatı.I muay. 

(Devamı -6 fincfide) 
- lstanbulda Uç gün kadar kalarak 

\'eklleti allkadar eden muhtelli mc. 
9elcler hakkında temaslar yapacak ve 
bazı ı~· re nezaret edeceğim. 

Buradan Trakyaya git.mck niyetin 
dcyım. Orada da sahil oehlrlerlnden 
bnzılarnıda inşa edilmekte bulunan 
ıskelclerie in§aatı kararlaştırılan yeni 
iskeleltrln vaziyeti ile meşgul olaca· 

Dahiliye Vekilotinin 
mOhfm bir tamimi 

ım. Bu esnada Trakyadaki tten mU 
nakalAtı meselesfnı de tetkik edect>. 
ğim. BUtUn bu seyahatim bir bait.a 
kadar devam edecekUr.,. 

Vall we 11a,ma11amtar birer (&bJ•• 
pro;.ramı 1aaıırııraca11ıar 

Dahiliye Vekaleti biltün vilayet
lere mühim bir tanılın göndennlş· 

~OKAGA BIRAKILAN ÇOCU • .LARı 
ÜLÜMDEN ~ASIL KURTARMALI? 

Dariil<icczede 80kakta bulunup bıi.yiitülen çocuklarda.n btrkaçı 
,lf°Mm z bici l&Şfacia) 

tir. Buna göre, yurdumuzun bir 
kat daha güzelleşmesi, memleke· 
timizin her köşesinde kUltür, 808-
yal ekim, ormancılık bayındırlık, 
ekonoml hareketlerile, hwıuat ida· 
relerle belediye faaliyeUer'..nin da
ha hızlı adımlarla Uerliyebilmesi, 
vatandqalrm her bakımdan yük· 
selmelerini temin suretile halk ile 
hUkfunet arasmda samimi bağlılık 
daha srkı bir hale gelmesi gibi hu· 
&uslarda idare imi'rlerlnin çall!J
malarma bağlıdır. Bu çalışmalar.n 
birer programla yapılması icap et
mektedir. 

Vali ve kaymakamlar mU~erek 
birer çalJf!Dla programı tanzim e
deceklerdir. Bu programlar, beş 
ve daha az senel'k olarak tesbit 
edilecektir. Programlar 1941 yılı 
BOnuna kadar Dahiliye VeklletJne 
gönderilm.i§ olacaktır. 

Programlarda~ vali 'Ve kayma· 
kamlabn ne gibi iııler ve yenilik
ler yapmak isted'klerl, neler ya. 
ptldığt, yapmak istedilden değiş. 

meleri ne zamana kadar ikmal ede
cekleri, hu8u9! mubaePbe ve lda
rei hwıualve bUtı-.. 1.,rlnln vaziyet
leri kaydedilecektir, 

Alman hava 
orduları 
Balıar; staa 
Romansa 
Soıyet 

Kuvvetleri kar§ıamda 
bulunuyor 

-iflgı.ız sefıri-
v ugoala v Bat vekili 1 

ile görüıtü 

Nevyork, t'1 (A.A.) - Ameri
kan mil§&hiUerin zannettiğine gö· 
re barbetmeksizin Balkanlardaki 
maksatlarını jstllısal edeceklerini 
ümit eden Almanlar nihayet her 
ıaman çekindikleri iltl cephf'de ay. 
nı zamanda harp etmek gibi bir 
mecburiyet kafllB:nda kalacaklar-

ran ve 
Avıonya 
bombardı
man edıldi 

ltalyan 
taarruzu 

durdu 
Vunan:ı ar 

Ağır yaralı Jtalyanlan 
memleketlerine 
gönderiyorlar 

dır. ı Atına, 17 (A.A.) - Yunania-
Hüim olan !anaate ~are Alman tandakl İngiliz bava kuvvetleri u

lan SelAnik o:ıUnde bır mUddet muml kararg!h·nm tebliği: 
durdurmak lmklııı olacağı gibi Yu. I Amavutluktn dün sabahın ilk 
goalavy:ı u.e Türkiye bu mtntaka· aatlerinde bir hıgıuz. bombal'dmıan 
da nıı.zilerın daha ehemmlyeUi I tayyare te§ekkUHI Tirana tayyare 
bir hareket yapma.ama mani olmak meydanına ve diğer askeri htdef.. 
U..1.idannda bulunacaklar ve Alman ( Devnmı A iint:ilde) 
larm kal"§ılaşacağı müşklilit Öl• 
çüsüz bir tarzda artaealı:tır. 

A.skerf muhanirl binbaşı Corg 
Fielding Elliot, 6 hava ordusun
daı: İnglltereye karvı ancak yan
am· kullanabilen Alman bava kuv
vetlerinin çok zaafa dilftUğUne 

( Devamt -6 Unciide) 

Jurnal dö Cenova 
ıayanı dikkat bir 
makale ne§retti 

Hitler 
Türkiyeden Balkanlan 
rahatça hazmebneıine 

müaaade iıtiyor 

İngiltere ve 
Türkıye 

Menfaatleri teaanüd 
halindedir 

(Yazısı 4 Q~üdt) 

Zladaacı Kaptan 
Kup<ıD mukabilinde okuyuculan 

mıza hediye etmekte olduğumuz 

.. J.li.{üAl'tVI KA!*.rA..N" romanı, U 
mldlmızln fevkinde rağbet görm~ 
ve mevcudu kalma1l11§ur. Bu yu..
Jen romanı ıorma baU..ıde aımayıp 

80 kupon mukabilinde tamawuu ..._ 
mak iatiyen JJıtanbul ve t&fn& oku 
yuc;ıiarımıza bediyelertni ci.lml.zckı 

olmıyar. aebepten dolayı ,vakUııck: 

verememek ıztıran kar11amaa kal 
dik. lkıncl tab'mı hazırlamakta oP 
dutunıua roman. kuponıaruu cöıa 

.ı tafra okuyucuıanmızm aarea 
ıertne gönderilecektir. J.atanbuldakı 

.->kuyucuıanmwn. bediyelerinl almaı 
gtınUııC aynca llln edeceğiJlı, 

Bomba 
hAdisesi 
Tahkikat bitirildi. 
yaralılar iyileıiyor 

Perapalasta infilak eden bomba 
hldlaesı etraf·ndakl tahkikat hak• 
ltmda dUn kendlslle glirUşen bir 
muharririmize İstanbul milddehı· 
mumtsi Hikmet Onat demiştir ki: 

.. _ Vaziyet tavazzuh etmitltl'. 
H4dJae birinci beyanatımda fsall 
ettiğim tekilde vukua ~lmlıstlr. 
Tahkikat bitirilmiştir. Şimdlllk 
yaptığ mız tahkikat teferrUata d 
tealllk bulunmaktadır. 

Yaralıların sıhhi T&Zlyetled lft.. 
tikçe iyileşmektedir.,, 

=== 

130 m iyon 
Amer ik a[ının . 

reyı 
Ruzvelt. İngiltere ile alltteflk. 

lerine yardım kanununun kabulllD-
' den bahsederken !!Öyle dedi~ "Ve

rilen kerar bir kiı.inin reyi ile de
ğil, 130 milyon Amerikalının rey! 
ile illn edilmfftlr.,. 

Amerika CumhurreblnJD bu .C· 
· zü ıtlellde b!r L'ıftan ibaret olma
dığmı anlamak için yardım kan~ 
nunun lyan meclisinde nas ı mtl
zakere ve kabul edlldiğlti batıl"
lamak klfl gelir: Filhakf';a RUB
velt kanun llyıhasmı kongreye 
sevkettikten sonra millet vPklll~ 
rlni tamamile serbest bıraktı. O 
kadar ki kendi pattJ atkada~lan 
içinden k~uL .A.vihasrnın aleyh~ 
de bulunanlar oldu. Buna mukabil 

ı Ruzveltin rııklbi olan demokratçı
lardan mühim kısmı başlarmda 

1t; ·oA..NVI KAPTAN,. romanı Vilkl olduı!u halde Relsicumhuru 
nm devamı olduğu gibi baflı b&§mli takvive etti. 
da b!r roman olan ""ŞAll.L'I Q;lS,, 1 N~ticPde kanun r11>ve k~ndufa 
tçin nqret.mekte olduğumuz kupon. zaman şöyle bir vaziyet husule 
ıan kmp aaklamayı unut.mayınız ı gelml~tl: 
Şalıiıı tt.eı._ Türk kahramanlarına. l.Aylhayı Ayanda kabul edenler: 
yanttığı harlkulAde beyecanb ma 49 demokrat, 10 cumhuriyetçi, 1 
ceralarla dolu blr eserdir. Türk mat mUııtakll. 
bu tm · .ı di k dar k 1 Llyihayı lyanda reddeden1er: a cıa ll'm ye a pe az. eaer 
(ZIDdaDa Kaptan) ve <Şabla Bela> 13 demokrat. 11 cumhuriyetçi, l 

1 
terakkiperver. 

kadar rağbet görmll§tUr. • ••vAKJ1 Demokratlar fefnden 13 ldwbıln 
Okuyu<'ulan KUttıpph&neııl .. eeriıdne reddedenler, bflAkis cumhuıiyetçl-
aablp olmak !çln, eadece Vakıt oku l lerde,, 10 kişinin kabul edenJer a
yucu11u olmak kAfldlr. va~ bu C:~ rasında bnlunduğu ~lSrU1dülrten 
uzam eaerlerl, devamlı 0 uyu sonra yard-m kanununun baktka
nna vermekte devam edecek ve zen- ten Amerika ic;in milli bir kan1111 
~ bJr kUtUpııane kazandıT'aeaktır oldulhında ve hakikaten 130 mll-

VAKIT: .. Zindancı Kaptan" roma. von Amerlk'lnm revl llf' ka}),11 edll-
nmı posta ile almak lstfyen okuyu 1 dlı;inde sUT>heı Ptillebl11r mi! 
culanmız, posta UcreU olarak ku-1 İşt~ diktatörlllk rettmf fie d&
pontariyle beraber (8) kunl§luk pos. mokrasl arasmdaki farlr bnrada-
ta pulu göndremeyt unutmamalı dtl' ve i§te bu farktan dola''Jdır ld 
dn1a.r. demollrasi cephesi nihayet dDrt-.. 

törlQe plebe pA"'Cekttr. 
j Buut&....,, 
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Sokağa bırakılan çocukları 1 Radyn üazatesı 1 
Dlaya Baırııtıa 
111111111 aatlEa 

teı:rt aıtıalla 

gehnektedtr. Yuna~1'1aT memle- ••ı •• d l k t l ? 
::u:::::ilı~:,~:g:: o am en nası ur arma ı . 
Almanlar da derhal harekete sec:!n 1 A • • • • 

lntfflizlerf denftt dlSkmeve mecbur Daru··ıacezenın ·332 senes·ndek1 nızamna-
lı:alaeıoldardır. Di.;er hı'l"Pf+,_n 1hı.· 

Hafta başmda dtlnyanın aiyast 
w.zfyeti gô,l'ledlr: 

vftl1 FUof da bfr nutu' oıö''"~r-" • ı • d · d ğ b · d ""' 1 d . " 
Jfy,l'?a!' mflletfrıfn kPnrJfsf ff'fft e7I me 1 e 1 aresı o ru ır şey egı ır r 
to""ln YOlu 8Pt'tii!ini. Umnmi Harp
teki ha'lrA..,,hklarm tanılrl için dal-ıa 
fRzla beklPv""''''""Ceklemü aöyle
mbı ve dem!oıtir ki: 

Beynelmılel politika havam Ruz. 
ftlt tarafından söylenen nutkun te
llrl altındadır. RuzvelUn evvelki 
s&nkU nutku daha evvelkilerle 
lDyu kabul etmez. Relsicum.'mr 
evvelki nı..tuklarmı yardmı kanu· 
1111 hakkmda Amerikalılar\ bazrrla· 
malt ıçtn söylemişti. Halbuki soıı 
aatku~da Ruıvelt kendisine veri
len salB.hiyetleri nasıl kullanaca
lmı anlatmıştır. Ruzvelt diktatör
lere ıiddetle hücum ederek dava
mn eski muharebelerde olduğu gi
bi bir hudut davası olmadığır.:, 
IDflıver gayesinin bütün müstakil 
.Wetlerl mihverin boyunduruğu 
altma almaktan ibaret olduğunu 
.ılylemlş, Amerikan"'?l buna mani 
olaeafnu bildirmiştir. 

Ruzvelt İngiliz mllletlnl l5vmüş, 
laglltere, Yunanistan ve Çine ve 
tltlkllll için mücadele eden her 
devlete yardmı edeceğini söyle. 
mittir. 

Ruzvelt AmPrtkalılarm yaoacak
Jan fedak!rlıkla sulhun tee!!sils 
edeceğini ilave ctınietir. Ruzvcltin 
autku her memlekette bU)·ilk he
~ecan uyandırmıştır, Bu nutukl" 
lluzvlt lngilterenin yanmda mllt
tıeflk olarak yt>r almıtktadır. Nut
~ Almanyada ve Almanya i'gall 
altındaki yerlerde yayılma.ama ma· 
111 olunmuttur. Bulgar radyosu lee 
•atlru kısaca vcrmı~. 

lltTLERtN NtJTl[lJ 

Bitler de dlln bir nutuk s3v11ye
rek harbin mesullyetini ;ngtıtere -
J9 yU)cletmeye çal şmrgtır. Hitler 
184;en sen~ki zaferlerdı>n behset
llllt, bu tıene de yeni saferler ka· 
anıH.•aıbnı bildirmbıtJr. 

HlUer bu arada ltalyava da yar
._ edeceğini ~vlemlştir. Çilnktl 
fqlat parti.si ltaıyanlan Abnut 
JU"Chmıyla oyalamaktadır. Ancak 
!la yardnnm nereden ve ne aman 
ıaPılacaimı blldJrmemlştlr. 

BALKANLARDA VAZIYET 
Balkan cephesinde •imdilik d-

116net varch. Alman aakerterl Yu
UD ve Yugoslav hududunda top
luuyor. Almanva henns Yunaats. 
tana bir tazvlkte bulnnmam'!ltrr. 

%agoelavyaya gelince bu devletin 
~ya tarafmdan ilçID pakta il
tihak teklifini kııtt sur"'tte reddet
Qtnl gôıtermelrtedJr. Yugoslavya 
lııltaranık haricindeki her anlaş • 
ınayr reddetmektedir. Romanya • 
mn lkıbeti Almanva Ue Bulgarta. 
tan arasındaki ltll!f. İtalyan zaı-fr, 
&o.yetımn Bul~rlstan mesele-
1dnde aldığı vaziyet Yugoslavyayı 
mihvere kal'll cephe almakta tet
el Ph>'ıi tir. 

Dtlnyanm em bllyUk sanavl dev
let! tarafından verilen karar da 
'bunda !mil olMu•tUT, 

Almanya şf1dete mOracaatla e-. 
meline muvaffak olmak, vahut si* ha.rbi ile Yu'?oela'V'·av-. pakt"? 
iltihaka mPcbur etm~ıc istivor. 1-
~cl 11k daha kuvvetli görtinmek
tedir. 

ALMANYA YUNANiSTAN& 
B'Vcmı EDEOEJDdŞI 

Bulgar radyosu Almanyanm Yu
aanJatana karşı harekete geçmek 
•ere bulunduğunu bildiriyor. Bul· 
'SU radyosunda söz söyllyen sall
lllyetı.i biriııl dem"ştır ki: 

"Ta!"lnlmizin clXntım nolrtıt8lftda 
hıılunuyoruz. Ml''f emelh~rlmizin 
tah:ıkknkn zamanı artık gelmiş bu. 
hınmaktadrr •• , 

AUIAN - FRANSl'l a.,nmuaı 
Fransa Almanya De lıJbirlitine 

Jcva.m etrııekteı!fr. Partste iırtlbaa· 
lat umumi kitfbl ham maddelerin 
Fran'Ja ile Ahnanya aru-nda tak
simi f~ln yakTJttJa mOzakerelere ba• 
Jan'lcdnn tılSvlemfAtlr. Di~er ta
raftan bir lnımn Franm amelesi 
de arlık Almanya için ~lııtığm -
dan İn!rlltere yfvecek veremlyece· 
ğini eö~lemektedir. 

1Non.rnn~'1N tsT1T,.ı\ PI..ANı 

İngiltere adUtnın lstlllaı plinı 
ne haldedir: bu huausta bir tetkik 
yapalım: 

Alman ordulan için harbi bltlr
ıne çaresi İngiltere adasma taar
ruzla İngiliz askerlerini mağlQp 
edip adayt ist.111 etmektir. Bunun 
haricindeki tali harclt!t ise neti~ 
ebdfr. ÇOnkO Alman ukerlert lx>
ıunR başka cephell'rde u~ker. 
İngiliz ord1Jım gittikçe kuvveUe
ııfr. Ancak Hitler 941 de harbi bf 
tlrecPğini milletine vaat ettiı!tn • 
den !.•tllA teşt"bbilsllnUn vapılaca
fmı hesaba katmak doğra olur 
Alman ordusu müthiş Amerikan 
yardımına ra"1oen muvaffak olu 
tile ancak A vrtıl>tl harbini bltlr
mtı, olur. !etil& esnumda ha~ 
bilfiil girecek olan Amerika tıe 
kP.nıılfU!acak ve harn dtlnva harbi 
haline girecektir. DO~ndüğ{lmü· 
se glSre fstilA ~ebbflsO tngltteft 
aduma asker c;ılrarma1da bqlrva· 
cakbr, Ancak burada deniz ve ha
n hülmlyetl blrlncl §&rtbr. tngl. 
Uz donanmeJSı dQnya denizlerine 
blklm oldufunu l!bat etmlstir. Ge
çen eene yap·lan hava akmlarile 
de Almantarm hava hlldmlvetJne 
malik bnhmmadıklan anla1111lmıt
tır. 1n~1Wer bn lmı hUTrhklannr 
artrrnuşlarchr. tngllb adalannda 
Alman o?'dtnm De c;arn!l}lllamalt için 
ellerinde olan ve a"Jda ~elen her 
baz-rlrm tarııı-mı .. .,""lardrr. 

Adaya Mker ihracı belki mthn
tfin<illr. F!ikat bu a•kerl~rfn Dr
malf fnof1!z d•nfz w hava kuvvet
leri karcı'8Tllda frkf\n9"-dır. Al
m11,,1•T b•1trt trtandava CTkarat de
nlzrien ahlı•~avı flıfıi"'tleT1".ffnnPk 

ürtiveceklerrlir . .Arıcak im da Arre
rlkanm vp~f·retl ile tmklıuuz bir 
hale ttiroıılcrtfr. 

A Y"lı>rfk!\hh!"?l fnoillr.:lerf mOoı
ktil bir anrl" ırX'!'ftnce harbe mtY'"
b<>le ed0c.,~dcrl P.nı.,oı11ıvor. Bu 
tsıkiffrde ilk Amertk"n vardnn1 
hı""' ve deniz kı1vvetlerfte olft
caktn'. 

-2-
Yamııld nazar gUnU seatde htat 

kabul etmek nezaketini Pterh'· 
eenls zfvaretinlse ~leceltz. 

- Miafa Klrtl .. dedim, bana R&
terdl~ mnhabbetten ne de'l'ece 
malmız ol~·1~mu tuavvur ede· 
mf!Z-'!f"P\lz. Yarın beneentz gmılde 
ve ftllkamnı l&kelede emrinize ama· 
de!lfr. Yaaıılatana İngiliz askerleri 

Veda ederek avnldım. Bu re~t 
m•~fmln ruh~ll ~~ıon ~.,le 

Beaim Omerin ölüm tatlt tanı.nan vardı. tt .. 111lmdl E-
yıldönünümü llz<ı.beti ~qlıa ba•'ta bir glb:'e g~:rO-

Yarm Profesör Doktor Ger.e· yo:-nm. 0'lR knrcıt ~tecıı~ım hla
nl Besim ömerin ölUmUnUn yıl- 1°r tama.mile de"{lomtl<1tf. Fakat bu 

dx-UmUdUr B .. ., b .. tl h'slerln ne o'"'l~nu, bir tllrlil tah-
uu • U mun~e ~ . e uı rdel"'llvol"inm. 

merhwnı;:::ı hatıras~ı taziı içın I Gr!'liye gelir gelmes .Uvari~i 
aat 14 de Tıb Tarıhi Er ... titU• g~rdUM: 
atlnde bir toplantı y~pılacak, bl· 1 _ Ke.,.,tcn d~di'1l, varn ztyııre. 
Mhare Me.rkezef~.dıdeki mezan time gele.cok mlı!a'1rl'"r vardrr. On-
slyaret edilecektır. !ara bir filika · göndermek tstiyo-

--o- nmı. 

Mekteplerde dinlenme - Hayhay mtıhendls efendi •• 
t fr dedi. ... _.,.,, t"·"falan ~l\ndU ve: 
a 1 1 - Yarm b'r cullbut mide Je 

Orta tedrisat müesseseleri be'-'h•Pc'"k dedi 
dinlenme tatiline 21 marttan iU· 1 Ctılf1'>ı•t. dört c:İrte ka''lkları'l\ft. 

:1llreu başlıyacaklardır. Resmi o- drr, kt kll'ltn -rva bll"t\k 7ft'h••19-
Jıulların talimatnamesini tatbik re ,... .. l>1!1• .. tur. ~ftvarf. · mt•-.•lrl"rf· 
eden Musevi okullariyle l:abı C"' me h'lrMet ~~~"rmek lstedlğlnt 
nebi okullan bu kayda tAbi ola· anT•tT,dr tst+ro""u. 
~. Diğer ecnebi ve ekal· 1 Elluı.bet ne bal>a." tam e&vle· 
Jlyet okulları da diledikleri tak- dPderl sMtte lskeley~ r.elmfoı'"rdl 
dinle bu tatili yapabileceklerdir. Filikaya blndllrl~nt ~rdftlr. Ka~ 

tan n dl~ sabitler dalla azü. 
Bakırköy bez ta lk,.n aeyretm"lr ,,..,. ~ftrbftnlf'rf. 

~ b •ka da nl aldrlar ~ b•kml"cl., b"•'"'"'""· .. a n am yangın GaUba Ellzabetin o sPıtrıı ,vtıanntı 
I>llD aat 18.10 da Bakırköy SU.merw gömıO., olaetı'r1ar, bittr birer ya. 

ba labrlkumm pamuk depo-1 ruma to"landılar: 
1&JICm ÇıkDllf, ber ba:t biner - Bts de mlaaflrlnl lstlkbal e· 
lo pamuk deqt ktamen J'llr• d .. ,,..,,. dedfler. 
~ lllndl1J'tllm11fttlr. Yaıııı- 1 Ff'l'ta ,..~~•ve , .. ~<t.....,"'tl. Ot:la-

ma""'*Se Qlklt.D kivdcrıtı netsce- 1 n daha Uerlde Jstlkbal etmt, oı. 
Nua pldlli Ma!rakte4ır. 1 IDÜ i;la tAlllcele_, ..... fller'Clr 

Yazan: 
Yıllta Ba91p Oaea 

olunur." 
Nizamnamenin son kaydı 

gayri meıru münasebetlerden 
doPıı çocukların buraya ka.bul 
olunacağını göstermektedir. An
cak müessese böyle çocuklan a· 
na, babaları veya yakm kimsesi 
getine kabul etmemektedir. 

Yavrular miluaeae ~ girte§ banyoau yaptyorlar ••• 

Gayri meşru veya gizli bir 
münasebetten doğan bir çocuğu 
- belki yüreği yana yana - ba· 
kamıyacak ana vardır. Bu tak· 
dirde bu kadm çocuğu ne yapa
caktır? MUeaeseve ~ötUrse a· 
nası var diye almaz, yavru!unu 
öldUremez de... İ§te bu gibiler 
çoculdarmı bakılacak yer olarak 
DarUllcezeye gönderebilmek 1 • 
çin şu fonnlllü bulmuşlardır: 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 
İstanbul merkezi son avlık i<'ti
mamda eokaklara bırakılmakta 
olan nvri m~ c;ocuklarm CIU· 
mUne mani olmak için tetkikler 
yapıp bfr ranor hazırlamtva ka· 
rar verdi. Kurum merkezinin 
alAkadar olduğu bu mevzu yeni 
olmamalrla beraber cemivet ıJl
kadarlarm bu noktaya bir kere 
daha nazarı dikkatini calbetmi
ye vesile vermesi bakımından 
şayanı takdirdir. 
Sokağa bırakılan çocuktan ö· 

IUmden kurtarmak! ... Bu mevzu 
senelerce evvel §ebir meclisinde 
de hayli münakaşa.lan mucip ol· 
muş, Darilll.ce7.e nizamnamesi· 
nin tadili ileri ıOrülmllş. fakat 
bir netice alınmamıştı. 

Öğrendiğime göre Darüllc" 
zenin yeni mUdUrll Bay KAznn 
Zafir altı ay a.kdar evvel DarUI!· 
ceııe nizamnamesinin tadili lUzu· 
munu ileri sUrerek beledivede 
bir heyet tetkillne muvaffak ol· 
muş. kendisinin de dahil olduıı,J 
bu heyet bir milddet çalışmış 
bu arada kendisi bir proje hazır
byarak heyete vermi!5tir. Fakat 
aradan aylar geçti!ti halde he· 
yet henUz toplaDJl) blr karar ver
memit. nizamnameve eeas olar.ak 
J)roie de şehir meclicıine hala 
aevkedilememi§f,ir. Meclis ııçon 
toplantılarmı yapmakta oldu· 
fundan DarUJ!cer.e nJzamname
ain;n tetkiki bu suretle teşrini· 
sanive kalıvor demektir. Bu mU· 
nıuıe~tle ileriye IUreceğim bir 
nokta. o zamana kadar heyetin 
eu.sh tetkiklere dayanan bir 
proje haztrlaması bu arada C'"..o
cuk Esi~eme Kurumunun filc
rinden de istifade etmesidir. 

DariltAceze nfznmname~ 1332 
~nesinin ta.-n,;n1 abmnakt;tdrr. 
Nizam,.,t1.me 2511 numaralı tak· 
vimi Veltavtde necr?'deilm;-ttr. 

Mllesse!e senelerdenberi beledi· 
yet'9 baiJlı old•1-lu halde nizam· 
namede hAll "DahiUve nezareti· 
ne ba~lı müstakil bütçe ne idare 
olunur" kavdı vardır. Nizamna
mede burava almac~k olanlar da 
şövle tesbit edilmiştir: 

"Denıaadette ancak mtıtf~vellit 
ve mUtevvivatan olun da ~lil ve 
amelimanda ve temtnt maf~te 
kiti ha1e nvri maJik olmakla 
infakile milkellef ve zikudret 
kimsesi bulunmıvanlar'a lakrtlar 
yani t:?avrl n"P"'l"U Mf"nlrlqr kabul 

Naıd yaımab 'I 
(De, da) heceleri tUrk~emfııde 

başlıca iki vazff'e görür: Birinci
nin (içinde) anl!nm vardır. (Ev· 
de), (odada) 1lbl. Bu bir ekdflo: 
ulaııtm kelimeden avn yuı!J'l'la· 
malr bfr fmll tafdes1-'lr de... Bu
nun içindir kf eklendl!!i kelimenin 
sonu t. k ıt'fbl sert harfl"!rden bfrl 
tse bu (de) nln, (da) nm sesinde 
de m••+•b .. ~at temin edlllvor: S•rt
da g1Stnrd01er. kafesten kurtuldu, 
suretinde yazytıyor. 

(De) nfn. (da) nm Ddncl bir va
gffesf (dahil kelfme•fntn yerini 
tutmıı•-.,.rladrr. Bu halde kelime bir 
ek d~l~lr lmnun lcln de -tı,te 
şurR"a 1!'1'1:-dllnllz- kendinden ev· 
V'"'''ri kelimeye bftl§mez, ayn ya· 
zılrr. 

Ayn varld•"ma ,.are de ke1fme 
9011und•Jd harfin yummrak veya 
s~rl olmıun"an fmllca mtlteeetılr 
olma,.,,alr. (de) veva (da) •ekfl
lerlnif"1t ba-ıta 'hfr ~·~n kabul o'mı
mııma.lı: lcan eder. Buna ra~·n 
bir talf.,..,tan 'bu hizmeti ,.15~ (de) 
veva <ıia) vr avn V&r.1"'" 1•1a ben
ber (te) veva (ta) .. ~""e Jrov· 
mııkta, mPsell (ona göre könek te 
bavv,.11. at ta !l Vl!~P~l\"rrlar. 

(KlS""!k te hıvvan at ta!) wız· 
mam,.1'), (k~pet de hayvan. at.dal 
Vll""'fllt. 

Çocuk doğar doğmaz veya bir 
kac; gUn ge<:ince bezlere sarm 
geceleyin bir cami kapısına, bir 
evin merdivenlerine bırakılır. 
Bir müddet sonra soğuktan. a;;
lıktan yavru ağlamıya başlar 
yoldan geçenler sesıne kcşup, 
keyfiyetten zabıtayı haberdar e
derler. Memur da bir zabıt va· 
rakası tutar, karakolda çocuğ-. 
isim takılır, bazan çocuk, kar:ı· 
kolda sabahı eder, nihayet Da· 
ruıacezeye sevkedilir. Son za· 
mantarda zabıtamız bu gibi ço
cuklarm müesseseye sevki ic;in 
lcabeden tedbirleri almıştır. Fa
kat zabıtanın eline geçineeye 
kadar çocuk belki saatlerce kar· 
dll, so~ta açbli:aç kalmıştır. 
Bunların ekserirıi mUes8e!e·· _ 
giderken veya orada cok yaşa· 
tnadan lSIUrler ... Burada kabahat 
kimin 1 diyeceksiniz. Her halde, 
ııc za.brtanın, ne mUestesenin. •• 
Doğnı<jan doğruya suçlu ana v ~ 
babanmdır. 
Zabıta bu ana ve babayı 

bir yandan da arar, bulursa ce· 
zalandmrlar. Fakat çogu ele 
gecmez. 

DarUlA.Ceze :,ıe ana ve babası 
tarafından sokağa atılmıı 
yavnıJan ainesinde bUyUttt-p 
memlekete nafi lnaan haline g~ 
tirmektedir. Bir zihniyet kur 
bant olarak aoka~a bırakılan bu 
çocuktan kurtamıak, cemiyetin 
insa'",tık borcudur. 

DarUllceze nizamnamesinin 
de~iştirilmesi mevzuubahis olur
ken ga~Ti meşru çocukları öhim· 
den kurtarmaıc J ... in ne gibi bir 
§ekil bulunmalıdır? 

Avnına.~an P'elen arkı{~"·'ar. 

Oaa s8vı1orD111 1 

LJlr t•ırus 1r111 ııe ltlr Tlrk O 
allrıreı 1ıtala ma cera ı ı 

rtye u.bitlert biç bir vakit eklik 
olmaz. 

Ellzabetıe her mevzudan konu· 
f\lyorduk. Gemide kaptand.ın ubt.. 
taııa kadar herkesin bent son de
rece ıevme91 ve hürmet g&terme-
11 kendisini mlltehaııela etmişti, 
Ellzabet, İngiliz ıremialnde gördük
leri hüsnü kabulün manasını uzun 
uzun anlattı: 

eHml uzattun. J:nell EIJDbetL 
eonra babası lııfillt·r Havl'ı kotuk
layıp fiUkadan aldım. Pederini ıs
nUme katıp kmnı koluma ta.karak 
iskeleden gUverteye çıktık. Evve
li birinci kaptana, eonra. diğer 
ll&hltlere prezante ettim. 

.Mlaaflrlerlml kendi kamaramm 
'""'ntl''" o1dlıfu ~~rur ıalonıt ka
bı•t Mecek ve ll'emldeld m"vt:i ve 
b,.•"!fvet•mtn mO•aadeet nJ•betf'r!de 
onlıtn amrlauaeakt"l'\. Bt•ııc'an f~ 
lasTJtl Y&"'Ma~ lmkln yoktu. 

YUM1.,,~e hazrrlanıvordulc. kal>
tanm dJkkatte vt\zOme bakl""!\.A,ta 
oMtt~'"'tU glSrdilm. Glzlfce işaret 
ettı. Yt!.nma ya!tlaştun: 

- Misafirlerini bUyOk salona 
al .. dedi. 

Bu. benhn tçtn fazla bir IOtnttu. 
Viw.fulerhnf geminin en ırllslO, ee 
büyUk salonuna g&tordllm. Kaptan 
ve zabitler de yannnısa gelerelı: llll
nt!rl~rtme reamt h~ amedlyt pe.r. 
lak bir B''rt>tle fen ettner. 

M!ıaftrlerim için tedarik etmtt 
olduğum eerivayn ile tut'fanda 
m eyvalar c•kal"dan. Bu ,erivayn 
bir nevi elma t1arabtdır ve ga~t 
battf ve nıldev!dlr. tn~er bu· 
nu meyve ile kullanrrlar. 

Elmıı. ııara~lan içildikten 90nra 
kaptan da mb:afülerlme hOrmet 
ve riayet! artırd:. · Qanlnln her ta
ftf!nr .-ıllnlL P'~m~" •bnp 

- Babam dedi buna bir muka
bele olmak Uzere beni refakatine 
verdi. Gemideki hüsnükabul, se
nin ne derece centilmen oldufunu 
iabat eden canlı bir mlaaldlr. 

mühıelert, alt kat ambarlarmı 
gesdlrdl. G~. tezgahtan yeni ln
dlrlbniı oldufundan içinde o vak
te kada"r görmedfğt yenl icat edll
mlş Aletler vardı. Bunlan R'~ter- Bu s3zler benim de cesaretimi 
dl. Sonra gUvertede top, eflf.h ve . artırmıştı. Gazinodan kalkarak mu 
diğer ufak tefek nOktell taltmler ılkll bahçelere gittik, buralarda 
yaptırdı. Benim de gemideki vazife bbiın gibi kolkola grzen çiftler 
ve maharetimi kendilerine ıeyret.. vardı. Bir yolunu bulup onlardan 
tlrdl. Yarım sat daha istirahat et- bahs!ttlm. Seviıstfklerinl. ıeviıme
Wr. Veda zamanı gelince ka!>tan nln iyi ıey olduğunu söyleyecek 
da beraber kalkarak teıyt ettik kadar ileri gittim. Bu ll5zlerfm. F.r 
Kaptan, gUverteye bir takım uker llzabetin de yUzUnde memnuniyet 
dizerek bQyOlr zabitan mtsnna ıe- isleri uyandmyor ve bana daha 
llmlandrnnış, bu hUrmet ve riayet çok sokuluyor, aramısdakl remıl
misaflrlerfml aon derece memnun yet gittikçe asal yordu. 
ve mOtee~kklr b-rümlftı. Tabi! Aqama kadar gezdik ve Ellza
benl de onlara kartı f evlraJlde boU evbıe kadar g6tUrdUm. Ora-
milrtehlr brraknı11tı. d9D dofru gemiye ıeJdlm. 

Mtsafirlerlml bu sefer ftlfka De 
dışan çıkardnn. Aynlmak Uaere 
iken M1stır Havi: 

- M1!ltJr dedi, benbn blru -
var. Eler bir maııt )'Ok da ıemnek 
lateraenls m ma refakat etmamt 
rtca edecettm.. dedi. 

Bu, benim ı~ bulumnu bir af. 
mettt. Ellzabetle kolkola verip ges 
dik. Evvel& Haystrtt'de bOyQk ga
zinoya gittik, Rayatrft buJundufu. 
muz Portıımut teraaneılne en ya. 
km olan denize nazır bir yerdir. 
Burada gllzel bir c;&l'9J, gayet aOa
ıu gazlno!11r ve güzel bahçeler, 
çalgdı patnme yerleri vardır. 

'!eıwaaeye ıüıa oldaia iGla Mb-

Sofra bqma oturduğumus va
kit lcantan ve dl"er zabitler Etiza
bet glbl bir mualllme bulmuı oldu. 
fumdan dolayı beni tebrik ettiler, 
onun muhabbetini lıazıuıdığnn için 
banıa gıpta ettiklerini lllSyledller. 
Hele 1f8mlye gelirken Eliıabetln 
sbeD~ daha )'Da eW lrtıreklllr 
meufedea dOrbtlnle sGrdOJderl 
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Çorapçılar heyeti 
Ankaraqa gitti 

Yünlü kumaşların indiri mes 
içın esash tetki ler yapıhyor 

8 Nısanda tatbik mevkunc gi
rece.lt olan yeni ipekli kadın ço· 
rabı standard nizamnamesi etra
fında lktısat Vekaleti ile temas
larda bulwmıak üzere İstanbul 
çorap fabrikatörlerinden mürek
kep bir heyetin Ankaraya gide
ceğini yazmıştık. Heyet. dlin, 
Ankaraya gitmiştir. 

Bundan ba§ka llrtısat VekiUe
ti tarafından Ankaraya çağrılan 
kumaş fabrikatörlerinden mU
rekkep heyet de Ankaraya vasıl 

olmuş bıtlunmaktadır. 
Bu heyet, vekalete, yünlü ku

maş fiyatlarında da.ha ne kadar 
ucuzluk teminine imkan bulunup 
bulunmadığı etrafında izahat ve· 
recektir. J(on~qnalar neticesin
de yünlii kuma..c:lann bugünkü 
fiyatlarından mühim miktarda 
tenzilat yapmasına karar verile· 
ceği ümit edilmektedir. Bu ku
maşlar, halk tipi namı ile hazır 
lanan kumaşlarla alflkadar de
ğildir. 

Belediye koooeralifi ile Vatan 
gazetesı arasındaki dav 

Geçenlerde Vatan gazetesı, be 
lediye kooperatifinin satığı mnh· 
lOt yağların bozuk ve sıhhate 
muzır olduğu yolunda muayyen 
neşriyatta bulunmuştu. 

Bu neşriyatı tahkir edicı ma
hiyette bulan belediye Koopera· 
tifi, Vatan gazetesi aleyhinde 
asliye sekizincı ceza mahkeme
sinde bir dava açmıştı. Bu dava
nın görlilmesinc dün başlanıt· 
mıştır. 

Mahkemeye, davacı olarak ko· 
operatif müdürU Haydar Berk
man ve mnznun olarak da Vatan 
gazetesi sahip ve neşriyat müdü· 
rü Ahmet Emin Yalman gelmiı:J 
bulunuyorlardı. 

Davacı Haydar Berkman, is
tidasında yazılan tahkir edici 
mahiyette bulduğundan Ahmet 
Emin Yalmanın cezalandırılma
sını ve kooperatife tazminat ver-

ihracat ve ithalat ofisi 
müdürü geldi 

Ticaret Vekaletine bağlı ola
rak kurulan ia.c:e mü tesarlığl ih
racat ve ith lat ofisi umum mü· 
dürü Ahmet Cemil Conk, Şelrri
nıize gelmiştir. 

Umum müdür, burada, iaşe 
teşkilatının kendi branşına ait 
işleri ile meşgul olacak müdüı
lük için yeni bir bina bulunması 
etrafında ali.karlarla temasa ge
çcoektir. 

Ahmet Cem.il Conk'un bir haf· 
ta kadar şehrimizde kalaca.ğı an· 
laşılma.ktadır. 

Dünkü ihracatımız 
Dünkü ihracat yekiınu 282 

bın liradır. Dünkü ihracat esna· 
smda Almanya ve Mısrra tütün 
satılmıştır. 

- 24-

nıP,sıni ıstıyordu ve Haydar Berk 
mn.n iddiasını şöyle hülasa etti: 

"-Vatan gazetesinin her ne· 
dense belediyeye karşı bir hu
sumeti vardır. Yazılar bunun 
bir neticesidir.'' 

Buna karşı Ahmet Emın Yal
man, gazetesinin belediyeye kar
şı herhangi bir husumeti olma· 
dığmı, şimdiye kadar yağlar 
hakkında yaptığı tahkikatın ne
ticesini evrakı müsbite olarak 
mahkemeye verece.ğini söyledi 
ve İzmir. Ankara, Bursa beledi
yelerınin, İstanbul belediyesi ko
operatifi tarafından geriye iade 
olunan yağlnnmn iade sebepleri· 
nin ne olduğunun ve bu yağlar 
üzerinde yapılan tahlil raporla
rının mahiyetinin sorulmasını 
istedi. Mahkeme de buna karar 
vererek muhakemeyi başka bi 
gilne bıraktı. 

Doktor Hüdaverdi 
tahliye olundu 

Samatyn Güzeli Katina adında 
19 yaşında bir kıza kürtaj ya 
parak ölümüne sebep olmak ~u
çundan yedinci Forgu hakimli· 
ğince tevkif olumnuA bulunan 
kadın doktoru HUdaverdi, dün 
tahliye olunmu~ur. 
Hakkındaki tahkikat gayri 

mevkuf olarak devam edecek ve 
iş, yakında mahkemeye intıkal 
edecektir. 

----0-

Denizyolları koopera
tifinin toplanbsı 

Denizyolları kooperatıfınin 
yıllık umumi heyet toplantısı, 
martın 26 smda kooperatif bina· 
smda yapılacaktır. 

3 - VAKiT 1 

ı __ •_ı _e_v_ıe_rı_a_de-'ll Girip ~IDdtlkçe: 
Canavarla Piyes Müsabakası 

Erulllijnü Jlnlkcvtndcn: 

Evimiz Sosyal Yardım Şubesi tam· 
fmdan aenğıdald oıırtıar dııhılinde bir 
piyes mUsab:ıkası tertip cdılm~tlr: 

ı - Piyes sosyal yardım mevzuurı-
da olacaktır. 

! - Adapte veya tercUme olmıya. 
caktır. 

3 - İki perdeden az ve dört perde· 
den çok olinıyacak, bir geceyi doldu· 
racak uzunlukta bulunacn.ktır. 

4 - Eserler 15 Temmuza. kadar 

Memlekette, ihtikar var. Av
nıpada harp başlayınca, o <la, 
üstündeki yinni yıllık mezar 
toprağını silkerek, hortladı. Şer
le beşlenen, felaket, kan ve ölüm· 
le dirilen bu cana.var, iç düşman· 
Jarmm en korkuncudur. 

Hudutlarda süngüler parlar, 
toplar mevzilere girerken, o da 
içercle ağını, pususunu kurar. 

sosyal Yardım Şubemize teslim edile- Çuvaldan çuvala, sandıktan san• 
cektlr. 

5 - Bu tarihe kadar gelen eserler 
Evimlzln Sosyal Yardım, GUzcl San'. ı 

atlar, Edebiyat ve Temsil ı.ıubes!nden 
seçilecek blrcr Azadan mürekkep dört 
ki~Ulk heyet tarafmdan tetkik edile· 
cektlr. 

6 - Blrlncilfği kazanan esere (:10)~ 
ikinciye (25) ve U~UncUyc (16) llra 
mUkMat verilecektir. 

Şehir mechsınde 

dığa, tenekeden teıı(>keye athya
rak piyasayı zehirler. 

İşte 'bu yüzdendir, ki onun ı. 
rildiğini gören devlet, bir takını 
kanunlarla halkın etrafına bir 
cm.niyet hisarı koymıya çlaı§tı. 

Polisle belediye, elele vererek 
çalıştı. Maddeler ağrrla.5f;ınldr. 
"Konmma kanunu" da, bu cana· 
vara karşı hazırlanmış yeni bir 
silahtı. Fakat ne gariptir, ki .ka
nun keskinlestikçe. ihtikarın 
hain vücudunu örten zırh da. 
o nisbette kalmla§tı. Hileler, t -

Tiyatro temsillerinin ha zengin peçeler altında gizlen· 
Nisan sonuna kadar di. Zincirleme yolları, içinden "ı

kılmaz bir hale kondu. 
devamı istendi Hükumet, bu uğursuz örtUnü-

Şeh 1. · ik·' · al şü görlinoc, 'boş durmadı. O da 
ır mec ısı ıncı ç ışma kl d" 'zli ·ı~'-1 

devresini tamamlamak üzere üç 1 sa anan uşmam, gı sı ü1J a: 
ün Ustüste toplantılar yapacak l~ vurmak yolunu tuttu. Teşkıt Meclis dün Vali Ltltfi KD"· latm tanınmış ~da!'llan~a, bal~ 
r. . · d 1 arasından seçılmış kımsele.-ı 

darın rıyasetin e top anmış ve k tt B 1 dük' k~ dtikkı:.-
amcdeki maddeleri müzake· a r. un ar, !ln .. .~ 

ruzntm. tir" dola.sıyorlar, fesat. hile gorduk 
re c ış . l . 1 . . 1" l d Ruznamede; 1'"'enerb:ı.hçe ya- erı yer en mı_m ıyor ar ve ev-
nm adasındaki yolların, Valiko· Jete .?aber venyorlar. . 

Yeryüzünde her cnrpıımıadan 
sonra, bu hakıkat bır kere aahu 
denenmi§tir. 

Dükü gazetelerde okuduğumu
za göre, hükOmct, hn.'k arasın 
dan seçilen kontrolle n, piy~
da tarundı~ını his..:;etrniş \'e ba.ş
kalarıyle deği tirmiye karar ver· 
miş. 
Memleketın gayretli çocukla 

rmdan toplana a'r olan bu yeni 
heyet, elbette çok hayırlı ışler 
göreceklerdir. Fa 1mt geçenlerde 
öğrendik, ki toptancı muhtekıı
ler, murakabe heyetmin çalı§tı
ğı binayı kendi caruslariyle g jz 
altına alınıı,lardır. Oraya kendi· 
!erinden şiknvete gidenlerı fit' 
neliyorlar ve muhte!drlcr de 
bunlara mal vermi) orlarmış. 

Bir garete sütununa Föyle ge
lişi güzel sıkı~nn bu haber, ~ir 
facindır ve derdin ne kndar de
rinlere indiğini gösterir. 

Canavarın, zehiri, sade çörek· 
lendiffi yerde ırnlmıvor demek .• 
Bu karşılıklı tedbirleri r-ördlik" 
ten sonra. artık en ı...-ı; .. m. bir ~ 
reddüt günah olur. H!Zlı vur
mak, ağır vurmak, öld'lrücü de
mir yumruklnr indinnek zama· 
nıdır. Vurulanı~ b'r dalı-ı ka'k
tığı görülürse, drafJT1a ibret ol
madı~ sezilirse, cez.:ının suçu 
karsılamadı~ına hi.ikmetmeliviz. 
Canavarı ku,..."'1Ttmın eline ver
mek, giizel bir C!ey. Fakat ceza 
kılıcı da ytizü dönmez cinsten 
olmalıdır. 

Hakkı mı7,,, f::P7ınf.V 
nağı karşısındaki Çocuk bahçe- Du~.an, ~?cak denk sılft~l9:r
sinin umumi tenviratı hakkında- la yenılır. Dusturu, pek eskıdır. 

ki teklifler kabul edilmiş ve ala- -======-==-========================= 
kalı enc\ıınenlere havale cdılmiş· 1 1 
tir. Şehir tiyatrosunun biitçesi G ("J N O E N G O N E 
müzakere edilirken temsillerin 
nisan sonuna kadar devam et· --------------------
mesi istenmiştir. 

Encümen flzasından Rclık Ah
met Sevengil söz alarak bunun 
tecrübe edildiğim ve müsbct ne
tice vermediğini, binaenaleyh 
teklifin bir temenni mahiyetinde 

Bu şehre b r 
muvakk it ıazım 

olmasını ıstemiştir. 
Bu istek kabul edilmiştir. Muh 

telif belediye işlerinde müteah
hitlerin 500 )erine 1000 lira a· 
vans vermeleri teklifi kabul e
dilmiş ve mülhakat bütçesinin 
müzakeresine geçilmiştir. Biıtçe 
müı.akere edildiktne sonra kabul 
edilmiştir. 

Valinin Çayı 
Vali ve Belediye Reisi Uıtfi 

Kırdar şehir meclisinin bu yılki 
çalışmalannm sona ermesi dn!a
yısiyle önümüzdeki perşenbc gü· 
nü belediye gazınosunda meclis 
azalarma bir çay ziyafeti vere
cektir. 

J\.ltın F'iyatı 
Altın fiyatlan yüksckliğıni 

muhafaza etmektedir Diin de ( 
bir altının fiyatı 24.5 l·ra id .. 

B eyoğlu kaymakamhğır.ın 

Tepebaşmdaki saatin yU 
züne her baktıkça, onu ''za
man" la tı.det.'1 çekişir bir halde 
göıiirüm. Saatlerin muntazam 
geçişine uyup gitmeyi, kendisi 
için bir esaret, bir mahkumiyet 
saymış gibi zıngadak durur ve 
a~'aklarını bir keçi inadiyle 
Kadranın bir köşesine dayıya
rak öylece kalır; bekler. 

O sırada "'zaman" mesela. 
günün ikindi suJarmı lbuimuş 
sa, o. sabahla öğle arasında 
mıhlanıp kalmıştır. 

Hill8.sa saat ·~ iken, >. 
"dokuz buçuğu" gösterir. Ve 
bu hal, ertesi glin de devam 
eder ... Ertesi gün ''zaman" sa· 
balım dokuz buçuğunda onun 
yakınından ~erken sessizce 
yalvarıp kendisine yoldaşlık 
etmesini istedi~i halde, BeyoJ'
lu kn:vmakamhğmın hercai sa-

atini, bir türlü nazından vazge
çiremez. 

fstanbulda nice umumi saat· 
ler vardır ki bövledir. Bunlar, 
ala.kadar d a i r e v e y a 
müesseselerin mesul adamları 
tarafından ayar edilip işletil
mediği takdirde. bu ı;ehre bir 
''muvakkıt'' Iaznng-eıecek ••• 

Kolculan, gözcüleri, praktis
yenleri ve blivük bir tamir a· 
telyesiyle salahiyetli bir mu 
vakkıt! .. Sokaklamnııda hal
kın yüzUne bönbön bakan ·e 
kendilerinden bekledi"imlz reh
berliği yan yolda b•rakıp, üs· 
tclik işlerimizi karıştıran saat" 
lcri, başka türlü tahrik edebil
miye imkfuı .,.6remtvorum. 

HiKMET MÜNiR 

1 Yırmı yıı evvelkı Yakı t 1 

Çünkü bir şeyin gözünüzden 
kaçmasına imkan olmadığım 
görüyordum. 

Esrar ve maceralarla d olu zabıta romanı 
şetle sarsmasına rağmen yine 
kalbim ondan vazgeçmiyordu. 

Bütün bunlar iyi hem de çok 
ıyi.. Ancak Gabriyel ya{}ayor ve 
o, Gabriyeli seviyor. 

ıs.s.u:ı 

Loyd Corcun nutku 
1ngl.iz Başveklll Loyd Corç söyle 

diğl bl.r nutukta Türklerin lstanbuld 
ve TUrltlerle mcskQn mahallerde lb. 
kasmın btıt.tın fırkaların tasvlbıyle ik 
sene evvel tekarrllr etmiş olduğunu 

ve lnglllzlerin sözlerinden döneıniye 
cclderln. söylcmlş, ccznlnn kllfı gö~ 
rek lntlkam flkrln! hasis bulmuştur 

- Ben de, nihayet beni anlı
yacağımzı tahmin ediyorum, 
Mösyö Masson .. 

- Söyleyin öyleyse, şimdi ba 
na, Kristin ile o delikanlı bahçe
de uzun müddet kaldılar mı? 

- Hayır .. Yanın saat bile kal 
madılar.. tık olarak Matmazel 
Kristin kalktı ve elini hasta gibi 
görünen güzel Gabriyel'e uz.-ıta. 
rak: 

- Haydi, gidelim içeriye, 
dedi. Babam az sonra gelir. 

Oh Gabriyel ne kadar uysal 
çocuk. Hem canmı bu kız erkek
leri istediği hale sokmasını bili
yor. 
Geçinmeğe karar verdikten 

sonra Kristin eğildi genç adamın 
koluna girdi ve pavyonun sağın. 
dan döndüler. Biliyorsunuz bu 
tarafa Mösyö Jak'm çalışmakta 
olduğu 1 ft b o r a t u v a r ı n ka
pısı açılıyor. İşte bu kapıdan 
içeriye girdiler. Ben sonu ne 
olacak, diye bekledim. Bir çey
rek saat kadar sonra Kristin 
dı§arJYa cıkb ve girip atölyesine 
kapandı. 

Bu adamlar ne garip lbir ha
yat yaşıyorlar. Doğrusu ben 
bundan hiç bir şey anlamıyorum. 

- Neden anlamıyorsunuz? .. 
Mesele gayetle basit.. Bu deli. 
kanlı herhalde hasta olacak ve 
tedavi gördüğti kimselerin ya_ 
nında ikamet ediyor. Aileden ol
ması da kuvvetle muhtemel.. 

- Oh, evet.. Aileden olması 
meselesine gelince bir erkek dai
ma bu şekilde aileden sayılır. 

M.a.dam Langluva bu aözler.l 

Ka it 
Yazan : Gaston Löru 

tamamen anlamış olmam için 
şunları da ilave etti: 

- Bılhassa matmazelin nı. 
şanlı olduğu da göz önünde tu
tulursa işe nasıl başlamış olduk
tan tahmin olunur. Herhalde gü. 
zel revk veriyor bu kız. 

Ve bu sözleri üzerine artık 
zaferi tamamen kazanını~ oldu_ 
ğuna emin bul un.an Mada.w 
Langluna muzaffer adımlarla u
zaklaştı. 

Demek ki Gabriyel ölmemişti. 
Ben Kristin hesabına buna mem
nun oldum. 

Madam Langluna'nm verdiği 
ızahata göre demek ki bu adam 
yalnız harap olmuştu. Herhalde 
Kristin ile doktor namzedi Jak 
bu delikanlıyı tedavi etmişler ve 
ölümden kurtarmıştı. 

Şimdi vak'alarm srrrıru daha 
iyi tahmin ediyorum .• O müthis 
hadiseyi seyrettiğim gece Gab_ 
riyeli her tarafı kırılmış ve bit. 
kin bir halde atölyeye nakletmiş 
ve ilk tedavisini yapmışlardı. Bu 
şekilde Kristin ile Jak çılı?ln 
saatçinin esrarengiz misafire 
karşı yaptığı öldürücü hareketi 
tamir etmek istentişlerdi. 

Sonra ertesi gece benim atöl
y'eden aşağrya tıp talebesi Jak'm 
çalıştığı 15bratuvara indirildi
ğini gördüğilnı. ceset değil. 
Gabriyelin hurdaha§ olmuş vn. 
cudu idi. 

Fakat }len muhayyilemi fazla 

Be ek 
Çeviren : M. ACJ\.R 

çalıştırmı~ ve sa.atçının rnuhü_ 
kak bir cınayet işlediğini ve ce
sedin yakıldığını tahayyUl etmiş 
hatta bu hissin tesirile lba.zı ko
kular duymuştum. 
Muhayyılem kötü yolu takip. 

ten daha ilerilere de gidiyordu. 
Çünkü o zanıandanberi ilk defa 
bu gibi hadiselerle karşılaşma_ 
yordum. Hanriyet Havaro ve di
ğerleri de ben de derin teessür
ler bırakmıştı, Gidip te geri 
gelmeyenler benim muhayyilemi 
hastaetmişti. Artık her tarafta. 
hatta komedi cereyan eden hal. 
lerde bile ben daima bir facia 
görüyordum. 

Fakat nihayet madam Lang. 
luna'dan bütün bu öğrendiklerim 
de Gabriyel'in esrarengiz şahsi
yeti hakkında bana bir fikir ver
mediği gibi. bu meçhul adamın 
dolaptan çıkması sebeplerin , 
Norber ailesinin nezdfne ne şe_ 
kilde girip çıptığmı ve ailenin 
bu adama karşı olan vaziyetleri. 
ni de izah etmiyordu. Fakat biç 
değilse simdi facianın hemen er
tesi günü büyük bir sllkOnet i
çinde gördüğüm Kristin, artık 
bana izahı gayri mümkün bir ha. 
bis, merhametsiz, bir bebek. bir 
kanlı bebek gibi görilnmeyor, 
üzerimde soğuk korkunç nnzar _ 
larmı hissetmiyordum. Fakat 
neden itiraf etmiyeyim ben Krie
t in'i bu haltyle de seviyordum. 
Yalnız nazarları bile beni deh-

Bir gün öğleden sonra Kric. 
tini gördüğüm zaman nasıl he. 
yecanlandım. Dudaklarını: "Na
sıl Gabriyelin sıhhati iyi mi?,, 
Sualini sormak için nasıl yandı. 
Fakat çaresiz sustum. Gabriye., 
ismini söylemeği ne kadar is
tiyordum.. Fakat buna ne hak. 
kım vardı? Sustum .. Çünkü tu 
onun sım, onun kalbinin sllTI .. 
Romanlarda da böyle demezler 
mi? İşte bu da onun romanı .. 
Ben onun kalbinin dışında çok 
uzaklardayım.. Fakat yanında 
y~ayorum .. lşte o kadar .. Eğer 
yanında yaşamağ:ı devam etmek 
istiyorsam Gabriyeli de muhak. 
kak unutmak lazım. 

Kristin bu kadar memnun, o 
kadar sevinçli ki.. Bıma sebep 
herhalde Gabriyelin iyileşmiş 
olması .. 

Tabii artık koluna alıyor ve 
bahçede dolaşıyorlar. Artık 
Ga.brieli unutmak lazım .. Fakat 
nerede? • 1e yapsam yine zihnim 
ona saplanıyor. Fakat bir ı;ey 
söylemiyorum .. Kristin de haya
tından ınmenun bir ta1"7.da ya
nımda caltşıyor. 

Evet Marki dö Kultrey'in bü_ 
yük kütüphan~inin snnıın.:f1 bi. 
ze tahsis olunan kü<'ük odada 
Kristin ile birlikte calısrvonız .. 
Birden Markizin bitkin bir hal
de koşarak bize doğru geldiı?ini 
göriiyonı7,. Sin~ sin<? de arka
smdan koşuyor. Markiz bi7.e 
yaklastıi?ı zaman nefesi tükeni_ 
yormue gibi: 

( Deucma• "'" 

18.3.1941 
8.0S Ajan" 
8.JS llnfll 

parçalar 
8.45 Ye:uck 

Llstf'S! 
l!.SS 'l'llrltQl" 

ııl1\ltl:ır 
12.Jro Ajuıı~ 
18.0j 1'i.Jrl{~(' 

pllkl:ır 
IS.20 Htın:;tli 

progrıını 

18.0S H.onw;nıa 
18.08 Cıızband 
18.SO Çiftçinin 

ı.aatl 
18.~5 l\Ü\: f.lllZ. 
JlJ.00 O:Jn 

m ildsl. 
19.80 A ns 
IO • > n •J he) et 
ıeo.ı., mı.,vo 

~ ~etesi 

20.45 S•I n 

Sah ı Çar am. 
18 Mart 19 

- ter: Hı 1 ıs .r. 20 
Kıı'lloı: ısı Ka ;ım: l' 

\<ali.llleı \ uı.utı t.l.Wll 

uUın•;:tin 
dflMIŞU 7.07 Jl.49 

Öğle ıS.22 6.03 
tklndl 18.46 0.21 
Akşam 19.19 12.00 
'l'at".8l 20.41) 1.81 
lmssk ı;.28 ıo ® 

\uı.u1 

7.06 

13.22 
lG.46 
19.20 
20.50 

5.26 

r.u&ı 

11.46 

6.0 
9.27 

ı2.00 

l.31 
10.06 
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Taymiain Türkiye 
muhabiri 

Britanyah 
ve Türk 

Adlı bir eaer nqretti 
LoUra. 11 (LA.) - hymia p.ze. 

te.Wn Türkiye muhabirllğlni yapmı} 
Gl&D Fillp Gram. "Brltao,ta.lı ve 
Tllrk, adı altında bir kitap nqret. 
mı,ur. 

Kitapta bUyWt Brltan)'B U. l'Qrk~ 
:78 arnsında 19 uncu aarın son ~ yılı 
artındald mllnuebeUer tetkik edil. 
mekte<lir. 

Çelik kralı 
mevkuf 

ı 

Friç Tuuen Hitleri 
iktidar mevkiine 

getİrmİ§tİ 
Londn&. 17 (ILA.) - Böyt.er; 
Deyll Telgraf pzeteol1nlıı Buenos • 

Ayres muhabiri, Buenoa • Ayrcste 
dolaf&IJ f&Ylalara göre HiUere maıı 
yardımda bulunarak ikUdar mevkltne 
gelmez;lne yardım eden takat Bovyct_ 
ler l>irliğile pakt yapılmun:ıa muha
lefette bulunan Çelik kralı Frlç Tua. 
senin mevkut bulundufuııu bildirmek 
tedir. Geatapo kendlluinl eerbeat br. 
rakmak 1çtıı tıdyel necat olarak aer .. 
veUerinin baldyeai.ni te,:d1 edan bir 
milyon 600 bin lngWz llruı kadar b!r 
para latemektedir. 

Jurnal dö Csnave- Yeni ROmen Yanan n.a1baa1 naırı 
diyor lıi: 

nın bir makalesi elçisi Mılletimiz 

1 
CentJtJTe, ı.1 < A.A.) - .. Jouı- ltimatn•meaini En ideal devrini yaııyor 

nal de GeneveH guetesi. "Anka- Reiaicumhunımuza A~ 17 (AA.) - Matbuat num 
ra ve Belgratta aiyast muhare- takdim etti Nlkoluctia, dün irat ettitı pek alkışla. 
be'• başlığı altında §Öyle yazı· D&D a,atıdakl hltabeıd ile Yunanlsta.. 
yor: Ankara, 17 (A.A.) - Roman· ı: ı gntoU#'t nıuıı mQcadele ha dundı. 

Bu kış sonlannda şiyasi mu· ya.n:n yeni Ankara orta elçim To- seri hal!nde vc.rflıocek olan konferans. 
harebe çok çetin olmaktadır. Her lemak bugün aaat 16 da mutat larr açmı~tir. 
iki taraf da !!Özle veya icabmda merasimle Çankaya köpünde Re- Bu Jconfera.ıurtar, .Atiııa gazeteciler. 
tehditle ı"lkbalı u-::aLJ .isicunıhur l.snıet lnönü ta.rafından • arın ve ,,-n as· ta.rafnıd4n tertip edllmı,ur. Nazır Nı. 
kert hareketleri için yeni stra· kabul edilnılş ve jtlmatnaıne.sinl koludta, esc:Umle demlfUr ki: 
tejik Uısler elde etmiye çalI§ıyor. takdim etmL.,ılr. "BugUD Yunantsta.nm mucizeler ya. 

Dah · d'd ih Kabul eenasmda hariciye umu.. a Ştm ı en m ver, Bal· ratmumm scbebl, .ıı:ıenıertn hor an ve 
ka d mt kltibi Numan Menemencioğlu n yanm a asının ortaamda bt\ytlk cidalin her noktasuıda vazife. 
k tli bi da hazJr bulunm~ur. uvve r mevzi tutmaktadır. lertnı !fa etmeleridir. lılillet!n sar!et. 
Mihver, sağında Yugoslavyayı, --<>---- mekte C>lduğu fevkallde gayretin mu. 
cephede Yuunan Makedonyaınnı Af manya auam tabl0811Dda muhtellf ımuf!aı 
ve Türkiyeyi elde etmiye ve eo- .,. dereceler vardır. Fakat tarihlmtztn 
lunda Rusyayı durdurmıya mu· Ruzveltin nutku ile ~bir zaman fedakArlık hlut, bugün. 
vaffak olacak mıdır? Aym mm· I kil kemal derecealne varmamııur. 

Graw., yaran uır kadar müddet 
1"11rklyenlıı taıımmamuı ve Omnanıı 
tmp&ratorıugıuıım boyundunıfu altın 

d&k! m!lletlnlD kurulUfU Ue Ttlrl& ta.. 
mam1yet1 ıtbl biribiriııe zıt temenni
ler f(laüııden iflenen birçok b&talan 
bllbua& kaybettikten aoııra dJyor ki 
Batıda lfleneıı Jıatalarda.D bqka. 

~lllbamldln e!yaseU de lld memle. 
ket &.'1WDdakJ bağlarm takvtyealııe 
lalmıet edecek mahiyette değildi. ~ne; 
TOrklertn takıp ettikleri afyuet dahi 
birçok mahzurlardan &rl olmamıftır. 
Bu mtlnaaebeUcrtıı taraln! için Kemal 
A.tatUrktln lktidar mevkllne geçme. 
ıdylıe. yalnız Atattırktln dahili l.sl&hatJ 
ayeCııde değU, aynJ zamanda klya
•W ve uzlaf tıncı bir dlplomam saye. 
üde ehem.mfyeW eurette kolaylaoıı

bllmı,Ur. 

takalaroa BUyük Britanya fm• meşgul o uyor Yunanüıtan. tar1hln!ll en ideal deT. 

A,m an taarruzları 
paratorluğu. Alman genişlemesi- Berlbı, 1'7 (A.A.) - Yan re&- rea1.ıı1 yagıyor. Killi ve ıçtıınaı fa.ali. 
Di durdurmak ve eonra, imkln m! bir membadan bildiriliyor: yetSn bu parlak cerçevelert icinde Yu 
olunıa mukabil taarruza geç- Reis Ruzveliln cumaıwi akea- nan guetec181. geride kalmamııtır. 
mek için mihverden daha az faa· mı söylediği nutuk, Berlin Biyut Oah& ilk anmdan itibaren AUna gazo. 

Sovyetıer 
Açık deniz filosuna 

ehemmiyet verecekler 
Lealnpad 11 (AA.) - Ofl (l!lllld Bıı 

-.) bUdlrl,yor: 
Halil kom!aerlerl heyeti bah."1 lnp. 

at "alllon"a halk komlaer1 Nameako.. 
DUD "1Jl<'ruDU diııle.mek Uzere dlln t.op 
Jaııuuıur. 

NamePko SovyeUer hlrll#iDln tlcan 
mllba:ie..'9lert lçtn bir açık dcmz filo. 
llWl& lbtiyz.cı olduğunu töyledlkten 
80Dr& Bovyet sanayi!nln bu fUbelalnde 
hll6 btr ook aokaanlar bulunduğunu 
beya:ı etmi§Ur. Komtaer bilhuaa mu.. 
kar anayt tubesiııde gOrDlen teknik 
noı..aa~ ile amelenin teknOlojik tnzı. 

bata nayetaUl!A'l noktaıarmda 1112 ar 
etm.Jfttr. 

ÇiN 
Ruzveltin nutkundan 

memnun 
Çxnting, 17 ( A.A.) - Ame

rika devlet reel B. Ruzveltin te
cavll7.e mukavemet eden millet· 
lere yardım edeceğine dair nut· 
kunda yaptığı vaat bugünkü Çin 
gazetelerinde büyük ~ıklarla 
netredilmiftir. 

Çin mahfilleri B. 
bilhaa.ca Çine yardım 
hakkındaki sözlerini 
.karpl ı.mışlardır. 

Ruzveltin 
edilecel{i 
hararetle 

BtR TEKZiP 

İtalya - Yunanistan 
motarekesi 

Hakkında Almanyanın 
haberi yok 

Berlln, 1'7 (A.A.) - Yan re&
:ad btr membadan btldlrillyor: 

Alman hariciye nezareti, bir mtı. 

Tesirini kaybetti 
Londra, 1'7 (A.A.) - Pazar • 

pazart.eal gecesi İngiltere üzerine 
yapılan dUşman ak:nlarmda tahrip 
edilen Alman tayaresl "Yunkers 
88" tipindedir. lngilterenin cenu -
bunda yere dilşmUı ve infll!k et
miştir. Parq!ltJe atlrya.n Uç tay -
yarecf İngiliz m.aka.matma teslim 
olmuştur. Bu tayyarenin bir lngi· 
Uz gece avcmı tarafından düşUrill. 
dllğ11 zanaedlllyor. 

Brlstol Uzerine yapılan eeas taar
ruzda Almanlar ytlzlerce yangm 
bombam atmqlardır. Bunlarm bil
yllk bir Jmıru g&ıUlliller tarafm -
dan silratle butmlmıştrr. Binaen· 
aleyh yangınlardan pet azı geni§. 
llyebflınlş ve bu suretle akıncıların 
hedeflerini bulabilmeleri imkanı 
tahdit edJ~tJr. 

Afrika cephesinde 
(Bq ttwa/ı 1 incide) 

Brit:rede, İDgWa n Hind latalan, 
Keren•ı muhafaza eden mevzilerde e
tıemmiyeW tepeleri zaptetml§Ur, 
Habefı.tanda, imparatorluk •e Ha. 

bet nt.l.Dperver kuneUe.rlnln umumi 
llerleylft bOUln bölgelerde devam et· 
mektedlr. 

......... lT (AA.) - llllWdJ'etu 
kaynat.ardan ~ildlgtne gUre, ln
gU~ 6Cımalta1ıı1n btlkfımet merkezi o
lan Berberayı ltaJyaıılardan geri alan 
1ngWıı latala.n harp geınllerinln lı!. 
mayeamde tıtr semt lratlJuiyle r•lml.§ 
tir. tng1llzler Berberaya geldikleri va 
kJt aaJıilden açılan top w mitralyöz 
ate~ Uğt'amlflardJr. Fakat İtalyan· 
ıarm r:ıuka•emett abrp gemiler1D1D a. 
tefiyle çabucak kınl1D1fbr. İtalyanla· 
rm mukavemeu beyett umumiye.& iti 
bari.ytc OOk lfddeW olmamııtır. 

ltte Berbera ,ebrl bu suretle )'edi 
ay lta.ıyanlarm fKall altında kaldık
tan eonra tekrar ıncw~ bayratma 
kaVUfllluttur. 

llaldn, 11 (AA.) - tnglJfs baft 
kunet1erl umumi Jrararg&bmm teb
ugı: 

Trablusta: l&/18 Jılart peestJıAe 

Caatel%enito De makine tayyare mey• 
danlarma fiddeW bir hilcum ,.apılmrJ· 
tır. ~Dfto tayyare me)'danmda bir 
cephane depoeuna tam bir isabet kay. 
~m!ftlr. lıl:eydanm cenubunda yan• 
J1Dlar çıkmqtır. 

tareke akdi için İtalya ile Yuna- Makka'da yerde dalrmlt lıuluDan 
nJat&n arumda sözde mllzakere - tanı.ıreıer aruına. bombalar atıım~ 
kr cereyan ettiği haklrndakl ya- ve mılt.eaddit yanpılar çıkarılllllftır. 
bancı haberleri, uydurulmu~ ve Bu yangınların neUceal olarak dört 
haltlkate te,·afuk etmez olarak taY'- dU,maıı tayyare& mubakkak tahrip 
lif eylemJştlr. edllın!ftlr. lnflll.klarm llddeU :yUztın. 

-o-- dell ~r tayyareler de ata' haaara 

Efaan .. Japon ticaret utramlflardır. Blnalar arumda da 
yansmlar çıkml§tır. Son tayyare he· 

anlatması defteD aynlırken yerde datmık bulu. 
Sbagapur, 11 (A.A.) - MilU aaıı tayyareler arumda fiddeUi bir 

:Drtılat nazır muaviru B. Gillam tntill.k olmll§tur. 
Gaua'un riyaseti altında yedi ki· ıı:rttnıde· nıın .. enelbıl stm K~ 
ı::.ik bir ~gan tic.aret heyeti Ja· ren •e cıva~ dllpıan meftllertne 
ponyay~ gıtmek Uı.ere buraya ı ook etddet!i taarruzlar yapı:m11tır. 
gelmı§tir. · Tayyarelerlmia dllfmaıım motllrlU 

Heyet lzasmdan bir r.atm be- nakliye nmtalarml, Mim' teeemmllte 
yan ettiğine göre, heyet, Afgan r1D1. demlryollannı ve yollanDI bom 
·_Japon ticari münasebetlerinin, bardımuı etmtı ~ mJtraıyös at.eflrle 
bilhusa Japonyaya yapılan ps.· tutm\Jflardır. 
muk, yün, deri ve safr ham mad· 
deler ihracatmm ıslahı için mit.- 16.'H Kart peestnde dllfman tay. 
zakerelerde bulunmak üzere ya· ya.relen Malta.ya bir htıcumda bulun
pılaıı davete icabetle J aponyaya mutlarısa da ne luaDca saytat vardır 

Uyet sarf etmiyor. mahfillerinde akla uyandırmamıt- tecilf!rt cemiyeti, kanile, paruile ctda. 
Mihverin siyasi gayretleri Afr tır. Bu bahiste Alman babınma m!.i le fftirak ctm!§ ve tek ba§ma 

nadan ziyade Ankara ve Bel- racaat edilmesi 80ylenmektedir. milli ianeye blr milyon drahmi ver. 
gratta t.ekiaüf etmektedir. Yu· Bu nutukla meşgul olabilecek ye- mi§ ve ltkir eaıuııımda mUcadcl 'ine 
goelavya hakkmda biribirinc zıd gA.ne organ Alman bamııdır. Zira, Mvam etmtıur. 
birçok rivayetler dolaştı ve bu eğer Ruzvelt, millet olarak Alman Cephede olsun, cephe ~risuıde oL 
arada Alman devlet adamlariyle mlleti ile kavga çık:ırmağa tc-ıeb- aun Yunan matbuatı, tlm~kler gihl 
YU2'oslav naibi Prens Polün ~ö- btls edeJ"BC, o zaman Ilyık cevabı çalunal<ta, gök gıbi gürlemekte, k&h
rilştUklerl kat'i olarak söylendi alacaktır. Alma.n hariciye nezare- ramanla.nmızm uıvt harp teraneaile 
ve sonra tekzip edildi.Naip prens tinin. halledilecek bu kadar çok bemahenk oımağa Çalıfmaktadır. 
Polün tıpkı kralmrş gibi hareket mesele mevcut bulunduğu bir ~ Harplerde fki zafer Amili vardır: 
etmekten çekindiği malfundur. manda mUtemadlyen tekrar edil . Bir taraftan stwı, diğer taraftan 
Prens Pol, kendi vazifesinin, ö· mie cümlelerle meHuI olmağa vak söz V'll kalem. Cephede yapılan harp. 
nUmüzdeki eylUJdc olğunluk ya- ,_tı_yo_ıı:_tn_r_. _________ 

1 
ıcr1 kazanmasını blldJğlmlz gibi cep. 

~ına girerek bilfiil idareyi ele a- ho ger.sinde ao harp kazanma11mı 

lacak olan Kral İkinci Piyer'e Ar• antlak yanı dahilde olsun. hariçte olsun ef. 
krallığı dahilen müttehit ve hari kln umumlyeyi tatmin dmestnı bili. 
cen ihlfil edilmemi§ bir halde tes- cep11eılad8 yonı.z. Eğer Yunan gaz•tocisl, Yunan 
liın etmek olduğu kanaatindedir. ltalemi, Yunan fikrt sllılhımwn zafer. 

Bunun içindir ki son eeneleı- (B<V$ ttJTafı 1 incide) •er1Dl memleketimizin ve aynı zaman. 
lere tam muvaff ... ı...-tıe netlcelc- da 11.- ... d hlk .-ıı-- t deki blitün Yu-ıav siyasetine ..... ,,... c .... nm v•C anmıı .,.,.,.. ası.. 

D- nen bir htlcum yapmıştır. ı ldalt •--'·rdı b ilham eden esas •u olmu..+ur·. asız c yapmamış OU>Aıo. u 
u s• Bir gok dil§man Rvcılarma rast- --• •- k•ıı d de aJQm ı 

Sırplar, Hırvatlar ve Slov:"'"'er "41er~r tu P.rece m 0 mıya. ~ gelmelerine rağmen bombardıman ak v1 dJ ı tik ... k 
arasında bir anlaşma bulmak ve tayyarelerimiz hUcumlanna muvaf c l"O :ı:ııaııe ve P oma .._ :m.. 
bütün koml\llarla iyi geçinmek. falnyeteı devam ederek hedefler dan ııemereııiz kalacaktı. şu halde Yu.. 
Herh•ncri bir mnıanda taklbı" e- nan matbuatmm ftZl!eal, ta:namlle 

-gü.... I bö l flzerlne on tondan fazla bomba at- askeriCSr. Ve gazetecilerbııJz, bu va. 
sasen ç o an y e bir siyaset mqlardır. Hangarlara ve diğer .. ztfeyi bakklle ua etmektedirler. 
yolu, civarda harp cereyan e - kerl binalara tam laabet1er 'kavde
derken ve bir komşu memleket dilmiştir, Büyük yangmlar çtbnı:ş- Bundan llOllra manıf pzetecUerdeıı 
ecnebi ordunun işgali altında bu· t.-r. Yerde dağnuk bulunan mUte- ve edlplerden Coatea OUranls eOz ala. 
lunurken bilhassa daha ziyade e.ddit tayyareler bombardıman edi- rak. · nıçhı galip gellyonız?" mcvzu
gllçleşir. Bazı ahvalde istinkM, !erek ve mitraly~z ate§ine tutula- 10 bir konferana vermtt 99 geçenler. 
vaziyet aJmıya tekabül eder. Fil· rak tahrip edJimiştlr. de zfynret etmJtı oldufu A.nıswUuk 
hakika, günUn birinde pyet Yu· İngillz hava kuvvetlerine men- cephesine alt 1Dtibalarmı anlatmıftır. 
goelavya bitaraflıit yüzilnden sap ~r bir bambardıman ta~ 
katiyen inti...cıa ~ onu re teıetJdllll Avloayaya tayyare 
her tanfta!t ~rec4':k olan kuv-~ hllcam ·~ ..,. dU.
vetli bir devletin eline geçmiş o· man hava dafi ba.ta.ryalarmm §ld
lur ve artık hiç bir harekette detti !ltevf karpmda yerde dafı
bulunamu. nık bulunan tayyareleri mitralyöe-

Londra., itte bu noktai nasar- atetıne tutmak için pike yapmış. 
da gözillrilyor ve Belgrach, Bit· tırTayareJerimlzden biri u.oııe 
lere tedricen kanmalda. muahe
ze ediyor. Her halde bunun için dönerken Kortu civarında Cant 
olacak ki, İngiliz diplomasisi Yu· ~6 tipinde bUyUk bir İtalyan de
gosla v devlet adamlarına ihtar- niz tayyaretıini denize dfi3ilrınilıf.. 
da bulunmuşlardır. Alınan taz. tn.r. 
yikine karşı bir muv:ır.ene tesis Atina. n ( A.. A.) - B.B.C: 
edilmek isteniyor. Ankarada bu-~ RMm1 aö~U. dilfmanm yedi l?iln 
na benzer çok sıkı bir milcadele ıüren hUcumlarmdan sonra dün 
olmaktadır. Anadoludan Alman· cephede sUkUnet hüküm sürdü. 
lar uzakta bulunuyor, lngilizler ğUnU ve hiç bir hücum kayde
tse Belgrada niabetle daha ya· diJmediğini eöylemi§tir. 
kmdadır. Bunun için lngilis ha· ltaıyanlann 150 bin kişilik bir 
reketi Ankaradadaha kuvvetle ~vvetle giriştikleri taamız biç 
kendisini hiuettiriyor. İngiltere- bir netice vermemiştir. Bu se. 
nin ve TUrkiyenin menfaatleri beple f aşi8t zimamdarlarmm uğ. 
tesanUt halindedir. Her ildai radıklan sukutu hayal pek b(l. 
de AJmanyanm p.rka doğru ge· vUlrtUr. DUsm.an mevcudunun 
ni§lemesini durdurmak istemek- yüzde 40 m kaybetmiştir. Ma· 
tedir. Türkiye, Almanyanm Bağ· nıf fqlst &a]ısiyetlerinden altı 
dat ve Muaula gidebileoeği yo- kiti bu hllcumlarda ölmüş veya 
lun üzerindedir. Türkiye ya e8ir edilmiştir. 
mukavemet edeceh-tir - ki harp At.ha, 17 <A.A.l - Elılll Cll'da1an 
gör.e alınmadan bu yapılamaz - b&fkumandanlrtmm Hl numaralı 
yahut da boyun eğecek ve Ro· ve ıs mart aJqamı tar1blt reamt teo.. 
manyanm ve Bnlgaristanm akı- utt: 
betine uğrıyacaktır. Tilrkiye- Yw '7Wr flddetl deltfen ~ taa. 
nin stratejik vaziyeti Yugoslav- llyeU ~O§ttır. 
yadan daha iyidir. Ancak Rus· Atlaa, 11 (A..A..J - Dalım emniyet 
yanın mihverle işbirliği yapma- nezaretmm ıs mart tarUali .-mı teh. 
muı lA.zmıdır. Türkiye zimam· uıı: 
darlan B. Edenle görüttlller ve Dtl§m.an tanveıert. sartıl ı.roraıım 
giındi de Bitlerin gönderdifi me- llman·na bombalar atmıpa da blçblr 
saj Uz.erinde müzakere ediyorlar. netice elde edememlftlr. DtlfmaD ta)'. 

Almanyanm Ankara.da itleri yanlert. Ege denlslDde lelin btr ada 
r.orlamakta menfaati yoktur. dahlUndeld bir kaabanm nlvbıl pek 
Bitlerin istediği -y Türklerin l!lçaktan mitralyöz ateılııe tut:mu.-

:r- da telelat Te huar yoktur. 
Almanyayı, Balkanlan rahatça 
hazmederek t .. ...:ı:N1ere 1r .. - ~ir AU... 11 (A..A..) - A.tlM aJııa•• 

~u.u.l ..w91 blldlrt}wı 

hareket UssU ya.pma.kta aerbest Ymwıf.ltandan ttaı,a,a bir miktar 
bırakmalandır. Belki de Bitler, ıtaıya.a barı> esiri gönderUecettne da. 
Reisicumhur İnönü'den bir mU: tr vertit:n haberler, ıa .ureue tanllı 

tngiltere üzerinde 

42 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londra, J 1 (A..A..) - Geouı hatta 
urtuuıa. .Almanlar BUyllk Brttan)'B U. 
&erine yapılan akınlarda '2 tayyare 
kaybetm.lflerdir. Bunun 86 lf sec:e a
kmla.. "l eMıUmda dU§UrWmQ§tUr. Bun. 
dan ba§ka iki dUpnan ta)'y&re8I ge. 
miler tarafından, altı tayyare dilfman 
anızlsl tızerlnde, lk1 tayyare Pa dö 
Kale Ozeriıide, 60 tayyare de Ortqark 
harp N~lgealnde d0§11r0lmllft11r kJ bu 
aureU~ <.ıilfllrtlleıı dtlfmuı tayyareleri. 
nlD yekQnu 110 a baliğ olmaktadır. 

22 1aartııa tayyareaı il.ilerine dönme.. 
m1flll'lıe de ptlotlarmdan bir kımu 

kurtulmı:§tut. 

-
Albat Donavan 
Lizboncla veaikalanm 

otomobilde unuttu 
........ 11 (AA.) - Bir iki gün 

enel otomobillc aıwzm Usbcma ge. 
len lngfltereııln ispanya bllyWt elçisi 
Hor'un Ruzvelttn yan remıı mu,aııı. 
dl al?Jfty Donavanm tayyare ne Ame. 
ı1kaya dönmulndea evvel, .lspaııya, 

Portekis n FraDaaya g6nderllecek 
yl,}'ecelc maddeleri bakkmda r&1lfmek 
u.re 1'9ldili aıınedflmektedir. ırtı., 
ba.Jdk~ Bor. Dcmavan De bir mWAkat 
yapmt§tır. Bu mWAkat eanasmda m .. 
mubahlı meselenin görOfWdOIG taı. 
mlD Olunmaktadır • .Albay Donavan 
POl'tektz bafvekill 8aluar ne de gö
r11fmtift1ll'. Doııavaa mUb11rlU bazı ve. 
8lkal&ı'I ka)'bett1tln1 SUDederek hay. 
11 telA§lanaupa da bu Yelllka.lal' biraz 
90l1J'& otomobilinde buluamutbır. 

-<>-tareke için Atmada oo.tça tavas- edilmektedir: 

sutıa bulunmasım rica ebniftlr. A'1r yarab ttaJyan eıdl"lerllıdell mit AI ma n hava 
Yunanistanı elde etmek için o- rekkep bir ka1Ue. yakında ttaıya18 nun nezdinde bir dost ve mUtte-

=d~':81t etmek malılraııe bir =k~ıra: ·=ı: orduları 
tamaınll~ ballı bulUJldulu Cencnra mu 

-0-- de HabekiataDda Daindan'& yapılaıı 
citmektedir. 

1 

ne de lıaaar olmUftur. ıa Mart tarthln 
TllrkJye yüm prkta çıkan ya,n.. &bed9ıı.ameafnden mWhem yllkaelı: m. (Bq tanıfl 1 inciü) 

gmı aöndtınneJr arzuu ile btı siya. aaıı1 aııebeblerlc ıttıhaz edilm!fUr. ipret etmekt.edir • .Alman hava or-R 1 . .. il" ve dünktı teblllbn19de bOd1rlJ41ll nze. 
uzve tin mumeaa ı re dtı~ana .1ekls tan-are:re maıoıup 

Londrada btsım ıçm tam bir muvattaklyetıe 
Lmtdra, 11 ( A.A.) - ın.rilte- neticelenen htıcuına ~ etm1f olaıl 

NYe yapılacak Amerikan yardı- ta)')'&ttlcrtmlsden UWıl Gunne d&mıe 
amı tanu etmek bere B. Ruz- mlftl.r. Kaamat1h bir taJ)'ILreDln pUcı
wlttn lıll8U8! mllmeesli olarak tu saldır. 

al manevraya ~pılacak mıdır? Bu- dularmdan biri Bulga.rlstanda, ikin na evet diyebllıneğe mllsait orta.1-============= clR Romanyada tıçllncilıdl de l&J'k· 
da hiç bir ,ey yoktur. BUA.ki8, hl· Iiyor ki, Abnanyanm ptka doğnı ta Sovyetler Birliği kuvvetleri kar. 
ze öyle geliyor ki TOrldye, belki genlflemesiııe lJet ohmıa, Rusya IJBDlda bulunmaktadır. Bunlardan 
de kendim ~ mtıaıllman dev· ile dllpıaıı vqlyetfne geçecektir. bqka tefrik edilen bul hava cü
letlerle mutabık olar.lk kendJ istik- Bu da Tnr.ldye 1!;fn ~fleceJr bir slltamlan da İtalyada faaliyette 
balJnl BUytlk Britanyaıun hıtikbaH- haldir. bulunmaktadır, 

ll martta İngiltereye gelen B. BOtttn diler hareketlere 1ftlrUc eden 
Harriman bugUn 5!1e yemeğini tayyareıertmls bir bombardrmaa ta)' 

jqe nazırı 4:>rd Valton ile biı- I yarat hariç olmak Uz.ere tlaleriııe 
likte yemifür. ~rdlı. 

ne bağlı tut.mata karar vennl§ttr. Gelecek gftnler, Ankarada oldu· Be•-• 17 (& .. , D.N B 
tngflterenln Afrikada1d saferleri ğu gibi Belgratta da giriftlen siya- :lncnhs~çllıl ô:ı~ bugtt~ 
Arap llemhıde bllyilk bir alda yap 111 1avqlan her Jaalcle Qdmlala • bapeidl SvetkoYiçJe llAll ıı:r ıo-
mJtt.Jr. Sonra Tl1rk.\,ye pek Ali b&- caktır. Jilpıecle buJımmuttar. 



J 1 li. VllsaaıuuOI" 1 ----EmlnöPU ı:vıeume .MemW'IUfullda 
NlkAhlananJar: 

Kumkapı polta merkezlııde Polla 
memJru Veysel Erba§ ile Mahmure 
Arktıı, Kumkapı Mimar KemAletU. • • e 
oturan öğretmen ö. LCltfl Ergener ile 

Cephane sandılan bJn zorlukla Alemdaraa Fatma Melike Ozaııaoy, 
ı lAlellde oturan memur lbrahlm Supbl 

geldi. çini a::tığımız zaman ne Samyell ile aynı yerde Hatice MUnev· 
görelim?! .. Hep 1914 en kalma ver, Kumkapıda cıturan memur Mua· 
eski model mermiler. . ta!a Alpa.alaıı ne Adviye, Alemdar. 
Mişlin heyecanla sordu: suıta.ıınbmette oturan memur HUııey1n 

- Sonra ne yaptınız, o me~. Aka ııe Fatma Seher Erdemlr, Tav• 
mileri kullandınız mı? pnta!Jmda oturan Memur Mehmet 

- O mermiler bizim yeni top- Kezib sermet ne Ortaköy Dereboyır. 
lara uvmaz ki kullanalım. nnd& oturan Zuhal Sevil, Hoca Gıya 

- Ey, sonra ne yaptınız? aetUn:le oturan Terzi H. Fabrt Yazıc; 
Subay ~liiıruıiyerek ağır ağır ile ıo~auna Erol, Tenekeci Klrkor A!a 

cevap verdi: canya.:ı ue Eyva. Beyazıtta Surun 
- Sonra ... Ce1>hanesi tükenen modreaealnde oturan Makineci Met.• 

her kahraman asker gibi ""eri çe- met Ali Gözde ile Feriha Poke, Kun:. 
kildik. Sandılclarm Ustüne de Al· kapıda cturan Beltçl Cemal Bakar ile 
manların adresini yazarak gelip Ayşe Sakar, Kumkapı n!§ancamıda 
almalan için orada bıraktık. oturan Manav Halil özcan ile aynı 

Madam DUpiye gay t safiya· aemttc Safinaz, Mobilyacı Hllkkı A-
ne: rıncl ile SJdıka Adalet Poyraz, Hacı· 

Pirkinik koyünde açılan 
kurs da kapandı 

Sfucı.s (Hususi) - İktisat Ve
kaletince diğer bazı mü:.iın vi a· 
yetler meyanında şehrimize ~ön
derl:en el dokuma tezgfilıları ve 
çıkrık ve teferrUata ait m:tlze· 
me!erden bir kısmı daha. ge mış· 
tir. Pirkinik köyündeki kursa 
Vekaletçe gönderilen ipli: lerden 
bir miktar gönderilmiş olduğun
dan usta nezarteir.de deva.m e· 
den bu kurs, §İmdiden drkuma 
işleri başlam~ ve köylü bu kurs· 
ta b:lyUk istif "'.de' "'r gör ilkten 
sonra sona ermiştir. 

Halkevi salonuna bir 
ıahne ili ve ediliyor 
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Kırk kadar dükkan bi rer yağ imalathanesi 
teklin dedir 

- Hangi adresi yazdın:ı:z dire kadı."lda oturıııı Esnaf Nurl Sipahi Ue 
soracak oldu. Hanri ile Mişel bi- Sebile GUrgöl, Eanat Hamdi Kasım 
rer kah icaba kopardılar. Sonra ne Fllmye Guney, Kumkapı Nl§&nca· ı 
nazik hır eda ile: 11nda oturan Bakkal Yaşar Çapan O 

- Affmızı dileriz, Madam. de ile Eltzabet. Kumkapı Nl§ancası ehi. 
diler. O adres sizin kulaklarrmz 1 dilde oturan Müezzin Ahmet Demır· 
için pek ahen~li olmasa gerektir. ' bayrak ile aynı ye1"de Ayşe, Çorapçı 
Mii.,lade ediniz de söylemiyelim. HUseyiıı Mursallı ile Ay~ Kuru, E8 

Şehrimiz halkavi salonunda 
sık, sık halka temsiller ve isti
fadeli konteranslar verilmesınin 
temim için noksan bulunan s:ı.h· 
ne işi de ikmal ediJme'c üzere
dir. Bu rnretle mühim bir ihti
yaç da karı;ı'anmış olacaktır. 

Jermen bir söz söylemed~n ye· 1 naf HUsamettin Aydoğan ile Şükriye, 
rinden '·alktı. hangarın önUne Kebapçı SııHlhııttln GUze!gUn lle En• 
~rktı, omuzunu yam·alnız bir a· veriye Dönmez. Kaynakçı I>:emalett:n 
ğaca davarlı. Bol sa"h ba-ımı, GUzcy Ue Hayriye Sertkal, Memm 
vayı kokl"r gibi a+asma attı mu2ffer Şadi Şeneoy ile Cağaloğlur:. 
Kalın dağcı avakkanlart, diz kı.- l da Sebahat Taymıııı. 
pa klarmı ort•m.,.en viin ra o-
lan ve tezden kısa pantalonuy
la bu narin gene; kızın mehtap ö· 
nUndeki silüeti tam yirminci asır 
amerikan romar.Hzmini temsil 
eden bir tabloydu. 

Hanri de aye ;;.a kalktı. Mişli
ne doğru iı'!ilerck: 

I stant al li lyr erlll· 
tteı ı dl ilama 

tezr Alaları 
Geniş taraklı 

tezgahlar değiştirilecel< 
- Madam. dedi, kız kardeşi

niz bıze güzel bir fikir veriyor, 
ne ders;niz? 

füıeJ yerinden fırladı: İstanbul vila,?:et•ne bağiı köy-
DJ·n1· ha' kı • · s lerd:! kullanılma--ta el n dol uma 

- m .c ıçın şu ama:ı ~hı d t '·l ı füstlind t y 1 d .t tez 1:1. arının ar ve ara .• ı o -
. 1 eye: mar.rcı a IFs.~a ım gı · duf{u an1a"ılmış bunlan., ,·eni 

tı. Sam~ı~n;ı sı('aı( bır ıslaklı ve ge ''ş taraklı et matik tec 
ğı. v~r k.ı. ı~ımı gıcıklıyor. { gi ,1 ra ev.ilıres; içi tetkikle· 
Mışlın guldü: . ., re ba~lanmıştır. İlk o1ar k kU· 
. '7 _Askerlenn e-Hhklımab• ece çükçek e ede v li.yet kövctıluk 

ğjnı ~·ç umma~ım. dedi. ~.ama. biiro"'u taraf n ~an toM tik tez-
fıh sızı kısa bır z:ıman ıçın :::a 

1 
~ y 

manlarm muziuli~inden kurt-r ~fi ar ~ ça ı .. m~y ö~etnıen 
mak isterim. Buvru.n.uz çık~lrm. uzer bir k~r~ ~ı:ı mıştır. 

Mişlin rebeHi'Fin,. rnm'"n çok Yalova, Sı hn, Ş I~ .v. Be· ko~ 
. . . : : - kazalarında bu av ıçınde yenı 

evık. Eedı gıbı hır SJ~1"2.VJf.? kurıJar açılarak otomatik tez· 
-ava ~a kal~tı. Zaten bl.! kı=da tır gAhlarda çalışma öğretilecektir. 
'ı'll va: k• ban~ ........ - ... ,ın .. b~cakla Vilayete ba~lı $05 kö:ve 2.000 
'"I Ustilnde ~lını ":'-" ı\ t.\ .ra~k kadar eskı do!rnma tez~iı.hı bu· 
tatlı tatlı '?ertn."'n hır s~n ıcecUyi lunmaktadrr. Eunlar yeni oto· 
h~t!t'ıabvor. Bır de yl!~IJ"'e l- k matik tezgahlarla değiştirilecek· 
tıfr z?lman nı"'"'"t'"'"'~·nden e tiı 
min olmaVM ~".,."" .. l•rm duydu • 
i(u sıkmtıvı. vor"ıırılııtrru duvuyo -----o-----
rum . Bereket versin k.,.,.,bunım Şirketi Hayriyenin 
bana bazı hislerimi e"r-termeme toplantısı 
~i. hattn bazrlarmı da dııvrnn 
ma~ öğretti. Bu idmıtn meselesi 
kanburlar mağrur olur. 

(Devamı var) 

Şirketi Hayriyenin senelik u· 
mumf heyet tonlarıt,sı buglirı 83· 
at 16 da vapdacakt:rr. 

Y erlimallar pazarının 
açılması isteniyor 

Diğer bazı mühim ve ka!aba
hk şehirlerimizde açı'an yerli 
mallar paz1rlan mağazalarmm 
bir şubesinin de büyük in"tişaf 
ve çalışmalara kavu<Jan şehri· 
mizde de açılması için vila~ etçe 
icabcden teşebbüslere başlan· 
mıştır. 

Halkevi Köycülük 
kolunda 

Şehrim:z halkevi köycUIUk !;o· 
lu komite 8.zalan ekEeriyet bul
duğundan komite seç1mine baş· 
lamış ve a"ık reyle köycülük şu· 
besi reisliğine ziraat müd'"rü 
Bahtiyar Aydıoo"flu :>eC'ilmi~tir. 
Bunu müteakm köycillü~e müte· 
alilk faaliyetler üzeri...,n ... ti1:ÖrUı;
meler yapılarak her 15 gUnde 
bir şube işlerinin faaliyetleri et· 
rafında kararlar vermel~ Uzere 
toplanmalar tertibine karar ve· 
rilmiştir. 

Hatkevi Sosyal yardım 
kolunda seçim 

Halkevimız aosval yardım ,, .>
lu az:ılan 10.3.1941 pazar~esi 
günü yaT)tJkl!ırr bir toolantrda 
komite azahklanna Kamil Ki· 
tapc;ı. Rahmi Çe1tekli Rıf~t Diz. 
dar. Resa Ko('abevo'Ylu. Ali öı. 
nek. Sırrı Alçılı'yı ee~i .. lerdir 

Ticaret Odası bütçesi 

Af1.1onkarahl8ar'clan bir qöriinfi~ ... 

- Afyonu nasıl buldunuz. be- kanma çamaşır. sokak sulama 
ğendiniz mJ '! suyu hep a}"tll sudur. Ben, ..U· 

- Afyonda canınız sıkılıyor yon suyunu, Viyana suyu kadar 
mu? iyi bulurum. 

Bir taşra ~hrine her yeni ge· Af yonJu, çok çnlıekan ve ıekı 
lenin bu türlil suallere muhntap bir vatandaşt'r. İstanbullular -
olduğu malumdur. Ben, Afyona. dan aykırı yalnız bir itiyatlan 
nereye gittiğimi bile,..ek geldi: vardır: Bütün yemeklerinde an
ğim ic.in hic havai sukutuna u~- cak haşhaş yağı kullanırlar. Biz
ramadım. Bilakis, burada "ski de. her ışebrtn bir hususi armuı 
ile ye •• i arasında gördüğüm fark- olsa ben, Afyon için haı:ıhaş çj~ 
tan. ilerisi için çok ilmitlerdığim çeğini sembol olarak teklif .. 
den bu ziyaretimden çok ferah derdim. Bu verimli nebltm en 
duydum. kıym.etJı mahsuJU afyondur Fa· 

Afyonda., lstanbulvarl eğlen- kat. bu bır ibra~ mat"ıdır. \'.al
ce aramamak lfızımdır. Burda nız. tohumundan iEıtihsal edilen 
sirema ve bar yoktur. Havası haşhaş yağına. Afyonlu l::ay~ . .:r. 
sa"{lam suyu bol ve temiz ~e- Uyanık, kibar bir Afyonlu dilk
celeri. her tarafı elektrikle ay- klncı: 
dınlatılmış bir şehirde, halkevi- - .Bayım. dedi, yağımız ~ 
nin ıık sık verd'_., temsiJJerle, ekonomiktir. Hiç zarar vermez. 
tP.rtip ettiği to"lantılarm ve .-ad- Besleyicidir ve zararsuıdır. 
vonun Afvonlulann boş zaman- Kulak n-.isafiri bir ~ka Af
larını istifadeli blr surette dol· yonlu da gülerek şunu ili.ve et· 
durmıva kafi ge1di~ini sövler ti: 
sem ancak hakikati ifade etmiş - Burada başka yağ kullan
olurum. Buranın nezahatfnf bo- mayız ki ..• Sizin lokar.talarda ye
zan eevrek misafirlerden "danslı difini% yemekler hep haşhq ya
yüksek musiki .., ...... tleri" nin ( !) ğiyle pişirilmi~tir. 
müşteris~z kaldıklannı da ıddia Benim merakımı &eRD ::..:r 
edemem. başka Afyonlu da önüme diiftü 

Afyon. hava. rıu ve sıhhi ba- ve beni modern yağhaneye g6-
kımdan en bıı.ht;,.~ ....... h;rıerimiz- ~ürdü. Burat!lı: ~i§ açık bir ..... 
dendir. Vakta. nıtııhet~;z sast· u. etrafı~a dızılmı§ ~ırk k~r 
lam havası tabia+ vo'!"Pi••diT" Fa- ka.rgır dükkandan ıbaret. ner 
kat. uzaklarda., fe.,...rıf urulle,.le dükk~n l<UçUk qlr imalathane. 
"'et;rt;ıerek evlere kadar daiıtı-1 Topluığne başı bilyUklU~nde 

Şehrimiz ti('aı~t ve san<ıvi 0 • lan herrnk, teth ve la"7ot1; .. ,1vu, haşh~_tohumları buralarda ktrr-
dacımm 941 vıh bUt<>esi tasdiit tstanbulun içme sııla,..ın' bile 8_ lıy~r ... avnıluyor. men~e.ne tu
e<lilmek üzere T;r~-~t V\:'1,1\1,,t;. ratmaz B•ır-ı'fıt. harn dolavuıi- 1 y.kıyle yn:ı çıkarılıyor. Torba· 
ne ~ön~eriJ.,..,..icıti. B:H.., .. "P.'·Akt· le her tUrlU ihtiva,. JI'IA~'le'eri- da kalan kusne kalıpla.r_ı da, bay-
<"e tasdik Cdİ}P'N\1~ ;~,ı,. e~fl..,fş· mİz j,.;n m..,°'q nl,ı.,:ı;,1 wibi Va)• Van ~lda8J O}ara.k, belki yağı Jra• 

tir. NEfı.r.:r N AFIZ nız ''tek tin" 8,1 ~r•lhr. t .. ..,e. vı- dar .aranmaktadır. . 
----------------....::....=...:..-..:..:_:_:~-:..;-_;::_:..:. Bız:ınsuların Akroenos dedık-·n . ,. m.ttZlA, N k leri bu şehre niçin sonradan "A!· 

a~HIK/lll~ i1ıt?r.. e arı, ne metres ~~~·~~~~~;~~~~!~~ri:rn!~:: 
~ - -- tubumda. si7.C. Artistik ve Pito

Sabri Yılmaz. kadından !Syle yıl· 
mış, 8yle korkmuştu, ki llç karmı
n. boşadı?:tan. fkI metresir:den ay
r ldıktan !'Onl'a: 

- Aman Allnh.. yanı:mt var .. 
diye avaz avaz bağrrıp sokak so
kak dola!'l'lnak lhtiyacmı duydu. 
Ahbarılarma: 

- Kadm mı!. dive dert yandı. 
Allah vazdı ıse boZ8un. 

- Fakat sen kadmaız yapa
mazsm .. 

Evet, Sabri Yılmazın lSyle btr 
tabiat: vard·. işte? ... 

- Kadm derdi evtn her ,eyı, 
h~ "atm her ,eyidir. tns n evine 
ırlrinr• mutlaka bir kadm bnlmah
dır. Yerde. duvarda, muada. ya
t.P kts her yerde onun lzlnJ görme
lidir. iti .• 

1 
İlk kaMSJ ihanet etml§tl: 
- S?nJ hiç unutmıyacatrm .. Ge

l c;irdiğimiz tatlı Jı:llnleri daJma ha· 
1 trrhvıır~<!nn. Fakat bir arada ya
. şamam·za. bir daha biribirlmizf 
j lllirmemize imkin yoktur.. diye 
~~"'lan d6kerek awtldı. 

tklncl tamı bir gario tnbfRtlı 
idi. Gezme zevk ve arzusu onda 
bir hastalıktı. Namuslu idı. DUn
ya gUzel1 olt!a bir erkrğe bakmaz. 
~liirıs0mı>zdi. Fakat evde dura
mrvordu ~te •. F.v onu bir cendere 
C?ibl ıpkryordu. BUtUn işlerin! yilz· 
Ustft bıraktr, kendini sokaklara a· 
tn. dnhtoT. dolPrr. mfttema-ilven 
do1a!!mh. Sabri Yılmazla kavgalal' 
vapttll\r, mahısneyf avaklandırdı-

1 
lar. bfr snin Sabri Yılrısz: 

- Yavnıcuğum, dedf. Ge-çirdi-
1 ğirt1fz tt'CrUbe ikimize de ~J ka-

naati vı-rdl. kf bfrtblrlml:r.I ~iyE'

cef.iz. Ne yapalım. ayrı vollann 
A ynlcııemnıa.. A3r11mak Jaem l8Dla 

için. hem de benim için hayırlı o
lacAk .. 

Kad·n itlnu: etmedi. Ayrıldılar. 

Sahrl Yılmaz: 
- Bövle namıuıhı kadın g1lç bu

lunnr ... rliye 1\: çekti. 
!tçUncli kRrsmı çolt dUşfinerck 

aravarak "ecmi•tl. Kadın yalnız 
kadmfiı. Hiç bir fada tarafı yok
tu. Onu bir ahbabı \"aSitMlle E~in
den almıştı. tstıuıbula getirdi. SU.
ıedi. "t.llad·. Ona rUvıo•nndR ırör • 
medlifi Aevlerf vösterdi. Gözllnü 
a~ak !~tedi. Az kaldı havretin
den, hiddetin':fen kendisi gözlerini 
kapavacaktı. G~l!U. bir tUl'lU ıeh
re ,..,,., .. ,.... lUkse ahvamadı. 

İkide bir: 
- Efendi. derdi. An:ınğ. ba

banJ başı it;in beni melnlekete gön· 
der .. derdi. 

'OçUncU defns nda: 
- Sen bır dr.'ıa gPlme GUUU. 

dedi. Orada rahat edersin .. 
Kadm memnun olmuş, dualar ela 

etmifıtf. 
Sabri Yılmaz. nfkA.hlan bozmak· 

h mlJcık'llat eekmPmiati amma, bir 
snru merasimi vardı. tşinl gUcUnU 
btrak.,, mahkeme mahkeme dola
•IYOl'du. 

- Bt-r~ket ve~ln talihim var
nııı da kad nlr.r itirıız etmediler 
Maazallah ya itiraz etselerdi. diye 
dilşUrı~u Ur'erdl ve dördUncU de
fa evlenmedi. Evine bir metres 
aldı. 

Art1an yarahbi ne slnfr kadındı 
ilk metresi.. İlk gece hiçten b!r 
mesı>Je fçfn kıyametler koparmış· 

tı. 1.futJaka itrraz eder. mutlaka 
mflnııkıuza kamsl arıır vP muUalta 
Sahrl Yrll""HJ hıl'Y'alardı. 

Sabri Yılmu. Uç kanLAdaıl ay_-

ırlırken görmediği mfüıkUi!ı.tla ve 
güç h 0 la B\'rılabildi Kadm: 

- Seni öldUrlirilm .. diye tehdit 
mi etmedi. 

- .) rkndaşlannm yanında ytl _ 
zUnP tükürür, rezil ederim mı de· 
medi.. 
B~reket versin ayrıltk gilnlerin· 

de ba~kıı b!rinl buldu da Sabri Yıl· 
maza söylediklerini 'yapmağa im
kA n bulamadı. 

. İkinci metr sl dünyaya yalnız 
~ıvinmek ve süslenmek için gel
mi"5U sanl-i . Sabri Yiimaz, hlla o
nu bir giin elinde tarak ve rujsuz 
~ördU"nlnU hatırlayam·yor. Elini 
"iş" dnncn şeve bir defa hatır için 
olsun •Urm"zdi. 

- Kadın gUJ gibidir. koklanır .. 
derdi. 

Eve lki hlmıetc;I almıştı biri aı· 
çr, öbUrU sofraya bakan 'taze bir 
ka~m .. 

Sabri Yılmaz, metreAanln lline
mndFn dönmesini beklediP,i bir ge
ce, kahvesini getiren hlmıe~ye 
g!SzU knydı. 

Knvış o kavış .. 
Zehra tam bir kadmdı. Sabri Yıl 

maz. Uç karıs· ve iki metrıasinin 
ondan ne fıırklan olduı'hınu dOşUn· 
dü. DU.,UndU de bulamadı. Hatta 
Zehrada henairıden fazla taraflar 
vnrdr, Daha köroe idi. Daha uy
saldı. H ttA daha civelek .. Hele 
helecıınr a~an varabbf.. 

Sabri Yılmaz. gene bir gece ka
nsmm sinemadan dllnece~nl Zeb
ra tlc b<t13başa ve fi:dlntn ile bek· 
lcrken bir mUvczzlle ondan blr 
mf'l•tnn aldı. 

"B"nim tontonum .. A~rlt lı:ı>nctl 
derdine yan .. Be"''TI iter ı,e,,.fm ~ö
atıne b&tıyordu. Seni sıkıyordum •• 

Allaha ınnıı.rladık.. BenJ bekle
me..... diye bir veyler Y8":Dl1'tı. 
Sabri Yılmaz. metret!lnln bir daha 
gelmiyec ... ğtnl anlamıştı, o kadar. 
Fa:ı:la~r kendl!lnl alA kadar etmi
yordu. Yedi ceddine kUfUr et.ııe bile 
razı olacaktı. 

Sabri Yılmaz, sevinç sarhoı,lu~ 
ile, geçirdiği bUtUn tabammUlsUz 
maceralarmr unutup Zebraya: 

- Zehra, d"dl gel seninle ev-
lenelim •. 

Zehra şiddetle reddetti: 
- DUnvada.. dedi. 
- P~kl mPtreslm ol.. 
- Allah gBstermeein .. 
Sabri Yılmaz bayılıyordu bu 

Zehra,·a .• 
- Niçin dedi .. Yok.sa gitmek mi 

lstiyonınn ?. 
- Nf> mUnas,.bet .. E~cr siz yo? 

verirseniz elimden ne gellr .. 
ÇUnkU Zehra da tecrUbell idi, 

O zamana kadar Uç evli kadmm, 
iki metresin hizmetinde bu unmuş 
evlilik ile metreslerin hayat·nı tet· 
kik etmişti. 

Tecıilbeli eskı bir hizmetçi ona 
demişti ki: 

- Kızım Zehra. evin hanımı 
himıetçldtr. Hannn kocumm emir· 
IPrfnden dr.:arı c;tkamaz Kavga gü. 
rUltU eksik olmaz. Hizmt'tçlnirı 
derdi yok. tasası yok. Hele bey dP 
göz koydu mu, değme ke .. fine 
Rer şey senin elinde dem~ktJr. Pa
ra nul.. Jmı gUnlerJ bile mutfak 
•aınn .. 

SözUn kr.ıası. Zehr.ı Sabri Yıl· 
marn hizmetçi!'' olarak kaldı vP 

Sahrf Yrh .... qz. mesut. rahat vr 
memnun yqadı. 

rı"Sk afyonu tanıtm.ıya çlaıpca
ğım. 

c. 'l'. 

ı 01r f ar~ 111 fa 
Bir miden kazasında 

iki kiti öldü 
Zonguldak, (Husu:;i) - Son 

hafta içinde bir göçük kazaat 
olmuştur. 

Gelik mmtakasında Karadon 
o~ğında vukubulan bu gö ük 
hadısesmde iki İ§çi ölmüş ve bir 
işçı ağır surette yaralanm!ştır. 

Ölenler: Kırım er kazasmdan 
Yusuf Ate§ ve aynı kazadan 
Hüseıın oğ1u Ki.zr.:o Yıldıran· 
dır. 

Ağır yaralı: Şira• kazasından 
Reş!lt oğlu Niyazi Ka.va olup 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

--0-

laar takdırı &D"ell 
Tr~kya umumi mütet
tis!iğine gönderildi 
Edırne, ( Hıuıusi) - ~ ee 

neki Izmir fuarına Trakyadaıı 
ıştirak eden muM~H fırmıılarla 
el ve ev işleri sahin'e-ine fuarın 
bastırdıı?ı e-" •• ., ... .,,.:f TPnkli tak
dirneme!er bıu>i\1\kU posta fit 
gelmiş; umumf mllfettişlik bwr 
larm sahiplerine tevzii lc;in alt 
olduklan viiasetlere göndermit' 
tir. 

Yapılan hazrr1ıklara bakıbra 
bu !4>neki Trakva 1'8vyoDUll1a 
el ve ev iş'cr:np 1-h~a -;e.'liı;, öl· 
çüde yer verilecektir. 
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1 
Q .. r' Ilı sene . evvel 

, len en cına vet 
Katil bir arkadaşının 
ziyafetinde her şeyi 
anlatınca yakalandı 
Bundan altı sene akdar cvvc>I 

Murakabe memuru 1 

süsü vererek 
Na1burdan 100 lira 

dolandıran tevkif edildi 

Mustafa adında birisi, yanın
da arkadaşlaı1nda.n Hasan oldu· 
ğu halde, evvelki gün Galatuda, 

ı' r 

Kurw~ tanhı. 1888. - :;:,e.-mayesı: ıoo.uuo.oou lurk Wrası 
Şube ve A1ans aded1: 265. 

Zirai ve tıcarı fter nevı banka muameleleri. 
P111'3 blrU.·ttrcnlcre tx.KOO Um tıcr mJye ..-eriyor. 

.. >ir :.sabah Kadıköyünde Kumluk 
deıilcn mevkide boğazı kayışla 
3Ikılarak boğulmuş bırisi bulun 
muştu. Cesedin P(.!r.dikte ~nrson
lu.k yapan Vahıt adında biri :ne 
ait olduğu anln.~nlmı~ ve kendisi 
ni öldürdüğü zannedıkn Eviip 
;aib adında iki ki. i yakahınnra~; 
:>irincı ağ-ır ecza mahkemesinl 
.•erılmıı;ti. 

. 'eratibey caddesinde nalbur Fo· 
tiye gitmiş, k<'ndisinden bir mik- ı 
tar tel almıştır. 

Muı:;t.afa dükkardan cıktıktan 

1 bır müddet sonrn tekl'3r g lrnış j 
ve dtikkföıcı Fotiye: 

Ancak muhakeme sonunda 
?unların cinayeti!' alakalan ol
madığı anlaşılmış ve her ıh.isi d.,, 

rbest bırakılmıştı. 
Halbukı asıl k tıl olan Pendik

li kas:ıp Gebwr ~ru ... afa bu st" 
rıılatda serbest dol.ışmaktayd· 

ihavet Mu tafa biı· suçtan lz 
mit hapishanesine yatırılmış. bil' 
muddet sonra da buradan fırm 
•tıniştir. Mustafa burada Sükrü 
dmda knhwci bir arkadaşına 
ınisafırliğc gitmiş. Şükrü de 
kendisine o gece bir icki ziya
feti vermiştir. Muhavere esna· 
~mda Şiikrü: 

··- Ben bu kadar hn'Sızlık 
\'aptım. Birçoğu gızli kaldı, ya 
kalanmadım." diye bır nıeHu 
açnuı;br. 

!<"asap \1ustafa buna gükrck: 
"- O bir §CY mi, demiştir, 

ıen hır adam öldürdüm de yine 
yakalanmadım." 

Ve Gebzeli Mustafo cinayetini 
n inoo tefcrrüatma kadar arka
inşma anlatmıştır. 

Bunun üzerine Şükrü. ertesi 
ı;:-unU polise başvurarak. iı;i ha
ber vermiş ve ~ustafa yakalan· 
nuııtır. 

Mutafa dün, altı ene evvel iş· 
!ediği cinayetinden dolayı birin
C'l nğır ceza mahkemesi tarafm
dnn muhakeme edilmiştir. Katil 
v lknlandığı zaman polislere: 

''- Vahit beni kaçak et satı· 
yorum diye ihbar etmişti. Bir 
~"ce lstanbulda içirdim. Son 
vapurla döndük. Kumluğa gelin· 
ce kayı~nm crkararak boğdum, 
oı~· rdüm.'' sözlerile sucunu iti· 
ra' tmiş olmasına. rağnlen dün 
muhakemede kiilliyen inkar et
nn.ş, h·ç bir seyd n haberi olma· 
drgını, Şükrünün kendisine ifti
ra etmiş olduğunu ileri sürmüş
tur. 

Muhakeme tahkikatı tamik 
ve şnhitleri çağırıp dinlemiye 
karar vcrmis, muhakemeyi baş
ka bir giine bırakmıştır. 

Tramvaylarda kısa 
mesR fe yolcuları azaldı 

"- Ben iıyat mur-.ıkabe ınt• 
murlarındanım. Sen 80 kuru!'la 
satılması lazm1gelcn teli b~uıa 
120 kuru a sattın. Vaziyctı ad· 
liveye ihb:·tr <:dtX'cğim !." demi • 
tir. 

li'oti koı kmuş ve Mustafa ken
disiyle pa7.arhıfo giri13erek 100 
lira almı°i :ı clıı. bir müddet son· 
:ra dolandırıldııhm öğrenen dük· 
(,ancı iı,i zab taya bab<:r verrniş
ı ir. Bunun üzerine yakala.narı 
!\ lustafa dün birinci sulh ecza 
mahkemesinde so!'Ulıva çekilmiş. 
mkii.r etm<'Sine rağmen tevkif 
olunmuştur. 

Şehir Tiyatrosu 
Tep• b:ışı Onmı lmımrnda 

"'ı. .... ın Mllt 20.so d~ 

İmralının 
İnsanları 

:r. • ~ 

tfet \;'UIJ ~l'J•!dl' c-onuJl temsilltt' 
.çln bllt'1 çerlllr 

Beyazı~ lA.Jeli. Aksars-, ŞcbremJ 

w ve l'opkapıya otohUs t°"ıı.:ln oıuo 

IJlU$tU1' 

mrtncl ·uıb Hukuk 
.Mahl•el11!•"1ndr.ıı : 
Mclımet Nuri, Seyit BılAl, Kemal, 

Mustafa, Hadıyc, Mirat. llumdlye, 
Aliye, Habibe, Ahmet Feyzi, Şükriye, 
Makbule, Mıı.bmure, Mahbube, Alime
nln §a)inn ve mUıJtcrckcn mutasarrıf 
oldukları evsafı keşlf raporu ve vo.z1· 
yet zaptında yazılı Tophane Karabaş 
mahallesinde Boğazkesen soknğmdn 

eski 64.66,68,70 ve yeni 62,64,66,GS ka· 
pı nıım:ı.rıı.Iı muhtacı tAmlr 1kl dükltd• 
nı mUştcmll yine kapalı ve muhtacı 
Ul.mlr bir b:ı.p fınnın iz:ılcyi şuyuu 

zımnında fQruhlu tcluı.rrUr ederclt 
mDzayı-deyc vnzolunmuatur. Mczkfir 

mU§tcmıUi.t fmnm heyeti umumlycsJ. 
nln kıymeti muhamminesi (3000) Uç 

bin Uradır. 
Birinci aç.ık artırması 8.4.041 tarl· 

hine mUsadif Salı günü aaat on dört· 
ten on altıya kadar icra olunacaJ.t .. 
tir. Kıymeti ı ıubıımmincslnin yUzde 
yetmış beşini bulduğu takdirde o gUn 
lbald kat'lyesi yapılııcaktır. Olma.. 
dığı tnltdlrde en son ıırtırıının t.enb· 
bUdil baki kalmak üzere on gün mUd· 

Tramvaylarda tatbik eclilmiye 
oa.şıanan tekbilet sistem• netice- dotie temdit edilerek lklnci açık nr-
ler· tetkik edilmektedir. Yapılan tırması 18.4.941 tarihine mUsadıf Cu. 
tetkiklerde y:ı.kın mesafelere gı·· ma gUnU saat on dörtten on altıyn 
d 1 · l:ıı.dar lcra kılmucıı.k \e o glln en çok 

n yo cu mıktarmın 37..'lldığı ne- artıranın Urerinc ihale edllcccktlr. 
tıccsıne varılmıştır. 
~ İpotek snhlbl alacıı.klila.rl:ı diğer a· 

lAlmdıırlarm işbu gayri menkul Uz<'· 
K Ürekle yaraladı rlndcki haklo.rmı buırusıyıe faiz ve 

Beykozda, Hiinkfı.r iskeles.ıı- masrafa <bir olan iddinınrını evru• 
d • toprak işlerinde çalışan • kı milı!hltclcriyle bırlikto on tıcg gUn 
mele Bilal oğlu Gafur A<lat<>pe kinJe blldlrmelerl llWmdır. Akfil baı-
1le Romanya muha.crrlarmdan de hakları tapu ııicillerlnde sabit oı .. 
Hı.iseyin Bırlik dün bir mesele· mııdıkçıı ıı..-ıtı~ ocdcllnln paylaşmasın· 
den dolayı kavgaya tutuı:ımuş- cı:ın hariç kalacaklıı.rdır. 
)ardır. Kavga sırasında Gafur MUteroklm bl!Qmum vergiler borÇ· 
rrne g~irclıği bir kUreklc Hüse· la.rı n!Bbctlndc hlsscd::ırlıı.ra, dcllAllye 
y ni mulıt lif yeı lcrinden yara· ve vakıflar kanunu mucibince veril· 
la:-nış. ya1<alanm1ştır. mest ın.zmı gelen )irml senelik taviz 

--o- bed"l!, lhnle pulları ••c tapu masrafla. 

Bir hamurkarın rı ınU<ıterıyc aıtUr. 
Satış pC§in p ru fle ve tapu kaydı 

parmakları koptu mueıblnC(! ve lem ve mtuı kanununa 

Yeşılkövde. istasyon cadde- tcvflkıın icra edilir. 
•nde Panayotun fırınında ha- Artırmll şartnamesi işbu lltı.:ı tnri· 
murkarlık ynpan Binvamin On· blııdı:n ltıbarcn mahkeme divıınhnnc· 
gül dUn ~alışırken elini hamur slne talik kılınmıştır. Talip olanların 
makınec;inin kayışma kaptnınıl}, kıymet muhammenesinin yUzdc yedi 
parmakları kopmtı tur. Yaralı buçuk nlsbetinde pey akçesini haml
hamurkar bav~m bir halde Cer- len o gün ve saatte lstanbul Sultar. .. 
rnhnnsa hastahanesine kaldn ıt· ahmette tapu binasmın zemin katmdıı. 
mıstır. dlirc.I mabsusıısında Sultnruıh-

mct birinci sulh hukuk mnhkcıncsi 

buşkl\tlblne D4J/lj numııra ıle mUrn· 
caatıan l.ltın olunur. (36981 - p o r -

Mrıı.at Sankasmıla ıcumtı:ınılJ ve lhtıanıcı ı:asamıı ııe~ ...... ...,,,.. ıı 

50 l1raBı ı:ıuıunanıara senedi! • 'lern "kllecek kur'a u,. ~nğıdllkl 
ı;IAna gnre lkramı:ı.c dl{lıtııacJ<I tır 

t 11<100 ı.ooo ıırnıık t.ooo Hm ıoo ıWed 50 tırnııı. 6.ooo lln< 
• • soo • t.ooo • 120 ıo • ·~oo • 
t ., ~.'>O • • .ooo • 1 ı;O • !O • 8.%00 • 

tO • IO:J • c.ouo • 
DIKKA 1 Hesapınrmdıı.k paralar tılr !lene tçlnd<' 50 Jnıdar. aşa~ 

lllşmlyenıcre .ıtrawıyc çıktı~ kdlrı1~ cı;, lC razınstvff vt>rtlecf-ktJı 

K1.. ı • ' r: l1 M t, 11 tiazıran 11 1'"~ ıoı, 11 Birlnclkllnun tarihle. 
rinde yapılır. 

llstanbul 
1 1 

Saınatya Beledi~ tahsil ıo çöp, num, rataj, 
vergt ve r imlerlnd<'!l borçl ı H .s y!n m'lhallnl Narlıkapı caddesi 12 
No.d;ı tahtı hacze alın n 1- .ı~t ,. buçuk metre boyunda kullanılmış met· 
rlık !atim kazanı ve 1 - adı:!t ıkl l'Uçuk metre royundn V<' 1- metre kutrunda 
boya kazanı 25.3.941 tarihine 'lliladıt Sah {'ilntı sant (10) da açık muza• 
yede ile sntJlncağ? lll'ııı olunur. (2102) 

lııtnııbul Blrlııcl 'J'lc1ır!'t l\IPhl<!'mC' 
sinden: 

37/232 
Pos:.a Telgraf Umum mUdJrlil~l 

tarafından Oalatadıı. Meymenet hn• 
mnda Ordu \"apuru süvarı.si Ali Kadri 
aleyhine ikame edilip mlldd"aal •yhin 
ikıunetgtıhmm meçhuUy<'ti t bit cd • 
lerek flAnen tcbliğat ifası suretu 
muhnknıncsl ıcra kılmmı~ olan daV'l 
dan Joltıyı eadır olan (5 6 940) tarih 
ve 937/232 sayılı U!m d vacı thrafın 
dan temyiz edilmiş ve mUddcnn' yhlr. 
ikn"'Ylctgruunuı mcçhullyl'ti hasl'hiylc 
temyiz arzuhallnln H. U. M. Kanun"• 
nun 141 ve 142 nci maddeleri n.ue!. 
blnoo Dır ay mUddctle nrın n tebliğine~ 
karar vcrllınlş ve arzuhalin bir nUs 
hası mab reme dlvıuıhancsinc asılmış 
olduğundan UAndan ltlb!lren bir ay 
zarfmda alcyhlne temyız olun'Ul to 
raf mnhlreınc l<nlemlne nıUracastle 

aı'Zuhali tebellUğ \"C c vnbını ita eyle
mesi lUzumu teblığ makamına kn!.m 
olmak U7.erc !Uı.n olunur. (35221 > 

BOR 
- Ankara 17-3-941 -
•-- ÇEKLER 

ı Sterlin 
100 Uolar 

100 l<'rc. 

ıoo ureı 

ı 00 bvtçre Fro. 
ıoo f'1orin 
lOQ ltıı)1:ııııark 
100 Uclgu 
100 Orahml 

IOO Çek Kroııt 

l 00 Pl'Q('!la 
10() llotl 

100 Penı;U 
ıoo ~,. 

100 Ulnar 

5..%4 

129.20 

w.ı:ıs 

o IJ'J71'i 

1.1.122! 

l.2.11:176 

S.176 

KAYIPLAR 

4093 numaralı kamyonet arka pi~ 
knsını zayi ettim. 'I enistni nlncağıır .. 
dnn <'~kisin n hUl<m' yoktur. 

Tu:ı:eu Bı kir I>ede. (852'?2) 

B yo lu Kılıçall uskMlılt gııbcsln 

öcn aloı m askerlik teZkC'rC'mi 7.<lyl 
cttlm. Y nıslni alacağimclRn csklslııln 
hUkmU yoktuı. 

31(; t<'\ elli lllı Ul'c.,'f'p oğlu Enııbir 

(3~224) 

lstanbul A!ili.\n 9 unr.u hukuk JU
ldınl'ğöndl'n : 

911/120 
Beyo Jundıı. Tomton sokak lR No.lı 

ıı.p:ı.rtım;:ı.nd::ı Fransun Dobck tarafın' 
dan Zon'!Uld 1 ta lnanağzı ocakların 
do. Ali Fırat madrncl Sutcyman Sırrı 
nın mes'ul mticlllrU Mustnta nezdinde 
mukim Erde yt ll"l'n aleyhine açmı' 

olduğu boşanm:ı. dııvasmın ynpıin1ak· 
ta otan mııhaltenı~sind • 

M :ı..ıeyho gön~ rllen davetiyeye 
wrilcn meşruhat muhatabı 14 sen 
evvel ikametgahını tcrkl'ôip semti 
meçhule gittiği yazılı bulunnuuıına 

blna,n M aleyhe yim1i gtln mU<'ldetle 
il!ı.nen tebllğııt yapılmasına 't' muhr. 
kem nln 14.4.9U saat ıo n bırnkı1dı 
frı daveUy mak ı'llın::ı h:afm olmak 
IZU'C ll~dır. (35220) 

Satılık Köşk 

f~renko.} ünde lstıısyon cnjctesındt' 

11 o:la, iki daire olmıı.k Uzere ki mut. 
bak K~kUn §imal Uırafı bı,. buçul< 
dönılı:n cam ormanlığı ıle m Jhat l o 
dunum mnmur b:ığ, 20 donUıı. rncs:ı 

hııd ı A\ rup ve ycrh olmnK Uzero 
mcr ıl ket'mızde yetişen her nevi mey 

100 \'en 
ı 00 hn W! ftrono 
IOC ltuble 

31.IS7' 1 \•amn l rlnel sınıf Rğac;lan ve fidan.. 
:n.r..cıl' tırını h,!\-fdlr. Um ım mesaha 2(1 dö. 

nUmden ibarettir. Kö klin bir taraf 
1 

l lstnsnn caddesi, diğer yllzU R'oır.yata 
24,50 ğı cnddeslnd dir. Mllracaat ve g<'nlş 

l t.tıfslllt lçın adresim . 
c.sham ve T ahvtlat -

1 

ı~ ıtth ı<nrunınıı c:ıdd~t. No. s 
TahvlUı.t Uzerlno mua.m<'I!.' ı Emlak komls)oncusu O mnıı No· 

olmamışur. )ıııı TPl('ron• -z4714 

\ltm : 

Milli Küme toplantısı 
dün yap:lamadı 

inhisarlar umum 
Mi li kurne maç! ın hnkkmda 

• uıı.rlar a "Ti k iız<'re alakadarlar 
Jun ::ınt 1~ d bö'gC' merkPz"nde 
t pları cak'ardr. Fnkat lunlr dele. 
~elennln gı'<' knlma-.r •iız nelen bu 
ı tı r bu ın saat lG da ~ npıl

m sı lüzumu hasıl olmuştur . .A lfı· 
k.ı.daıfar bugün toı !anarak milli 
kllme ma.çhm hakkındaki muka.r· 
r r lı ftt111 z ('deceklerdir. 

Sa!lıbi· A.'IM US 
131.1 'ldı~ ''"r: VAKiT 7ttatnııaS1 

t"mwn "P<ır1vat1 id?re eden: 
P..efik Ah met Seoonaı1 

müdürlüğünd 
fııhnnımen n. % 7,/'i tt·nlinatı 

\ t S'ıo-;J Mlkdnn ı.ıru ilir. l.ira t<ı.r. ~l'ltli <Hinn "' uıti 
Süom g<' bUyUk 2000 Adet Pazarlık 28 3.UH 14..30 
SUp lrge kUçilk 200 Adet P zarlık 2 .3.0U ll.30 
Fıçı mantıı.rı 76200 Adet 2'HU 78 153 73 A. Eı<siltm 2.4..0H lG 30 

! - NUmunclcri mucibince yukand.J c ruı ve mtkd:ırtnn yazılı 2 k'l.t ın nıniı:e-n hiuılann ~a gösterilen 
usullerle wtm alınacaktır. 

11 - Fıçı mantarının muhammen bt deli, nıu\"lık!,at l<'mlnatı lıiznsır. a )nzıhdır. 
IH Eluıiltme ı.·e pazarlık yulrandR ',11zılı gbn ve fin tl('rd<' Knbat ştn r .c.vun.m ve .MUbnynat Şubcsin· 

dl'kl Alım komtııyonundn. yapılacaktı,. 
JV - NUmuneler ı;lizU g"Qell şı bechı gorfilehiJır. 

\' - İırtekl lerin ekelltme Ve pR.:arluc lÇin ta.)itı Oluna.n gtln Ve Raat lerdc ff,, 7,5 stivenme paralarlyle bir-
lıkt,e mezkflr komlııyoıut mOracaatları. (2105) 

1 
. lstan~uı Levazım a111rliğ111~111 vırı ııı 

harıcı askerı kıtaatl ııtnıarı 
--~.......-::,. 

l>500 çUt kundura alınacaktır. Kapalı zurfla ek.Slltınesi ~ 
tcsl gllnil sno.t 16 da füıyscrldo &.skeri satın aıma ko~tuı 
tır. Tahmin bedeli 41,250 Ura, Uk temtn::ıtı 3093 Ura '15 e 
thale saatinden bir saat evvc' kanımı vwikalarilo tel.dit ı;ı:ı.J.ı"· 
misyona vermeleri. Şart.na.meal ve 1n·satı iıer gUn ısıaııııuloııl 
\.dana, Antep, Snı:nsun, Kayseri. Aekeri sa'm aıma koıniBY > 

<20!i9 

• "' • )tSil 
~ağıda yazılı 12 kalem mıı.lzcmenin kapalı zarfla c iti 

.ar Askert Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tab~O 
ıra, ilk teminatı 1125 liradır. lbaıeaı 21/3/9U cuıııa ıarı'1 
\"apılacaktır. TalipleriD kanuni vc·sikalarile teklif ıııckWP 
tinden bir saat evvel konusyona vermC!eri. 
\det 01.n!li ri 

1 Ot ve samıı.n yUrllyen balye makinesi 22 x ıs ınç uıc 
1 Yürtlycn bal.ye makinesi tırmığı 4 parlı 5 ayak. 
1 I<'armaı tnraktör H. tipi lAsUk ve demır tekalcJill. 
1 Farmala mıı.Juıus çayır makinesi 7 ayak. 
1 Çayır makine3l 5 ayak hayvan tçln. 
1 Çayır tırmığı hayvan için. 
1 Farmel çapa makinesi. 
1 Farmcl pulluğu 2 kulak 2 taraflı ullz hafriyat çtıı. 
1 Kültavatör kaz nyalfı. 
1 Farmel hububat mibzer tek kurslu. 
1 Farmel diskarosu o:lft sırıı. (202'1 

2 Uuıtilt tekerlekli vagonet faSC 1,5 tonluk. 
4 

• • • ltfloS'J 
Bandırma ve Balıkcsırdc tiğtltll!ınck gartiyle beber tır.1'' 

santim !tat tahmln edilen 2:4000 ton buğday öğllttorUJecck ,sııe 
eksiltmesi 81/8/941 Pazarteı>i gUnU saat 16 da çanakkslede ~ 
ma komiS)Onunda yapılacaktır. llk teminatı 10,250 lirt\drr.e}t 
misyonda görllllir. 1'a1Jplerin kıı:ıuni vcsikalariylc tckllf Jll 

saatinden bir mıat evvel koml.synruı vermeıerı. (2()GS) 

* • • Jı0)1JSI 
Be.her adedine t.nlımin edilen fiatı 10 lira olan 5000 bıı.tı .. 5()(1 

s:ı.tm almacııktır. Tı.ıhmın tutıı.rı ;c 000 lira, kaU teminatı ~ sııtd' 
lesi 20/3/941 Perşembe gUnU saat 15 de Diynrtıalarda aııl<C g6 
misyonunda yapılacaıı:tır. Evsaf ve şartna·ncsi komiB>'()ıı~77 ""' 
larln belli vakitte ko'l".isyona {;\llıne!erl. ( 

• • • iti' 
BeherL"te 10 Ura tahmin ~Uer 5000 ba9 koyun pazatl~n,,.-ı 

caktır. Tahmin bedel' rı0,000 Ura, katl temlnntı 7500 ııradır· JJllll 
Perşembe gUnU saıı.t l1 de Dlvnrbakır askeri satın aıı:na JtO rııı 
pılacaktır. Evsaf ve aartnameru kom!ııyonda gorOIUr. TaUP1~9!1 ""' 
komisyona gelmeleri. (2 

• • • ıur. 
Aşağıda. yazılı çullar ktlpalı zarfla ekslltır.eyc kon!11~ uııcl' 

941 gUnil saat 11 d.? lspartade. ıı.skerl satın EJma komiS)-o:lC 
tır. Taliplerin kanuni vcs'kalPrlyle teklif mektupıaruu•lb 
sat.o evvel komisyona vermele-1. 

ClNSl. llktan Tutan 

S:lyllk hayvan çulu. 
Küçük hayvan çulu. 

nl!et 
1000 
3000 

r.ıro 

';'(,00 
10 F,00 

26,500 

• • • t 
Beherine tahmin ediler. fiatl 170 kuruş olan 10 000 o.de rtt• 

kııpalı zarfla cksiltmeyf' konm:.:ştur. lhalesı 24/S/90 pgıtı 111c 
ıı.ao da Ankarııda M 'l'd. V. Ratın aıma komlsyonundıı yııP' rıP 

t ıtllle 
mlnatı 1275 liratlır. Şarlnamesl kooıısyonaa gbrWUr. ıs e ıı 
slımlarlyle teklif mek~uplarmı lhnle S&aUndcn bir saat e,-«~7 ,.,,, 
~~ ~ 

Emrıivet Sandığı naııl9 

Taksltl emlak sa ışı s 
senede 0/ı 8,5 faize öd 

... E.,l"r1 
SilUllcede AbdUsselAm Slit!Uce mahal 
lesi i\ bcltissellm sokağında eski 25,27 
yeni 25 vo 27 No.lı 

Kadıköy Hnııanpaşe mahallesinde eskl 
Adalet, yeni Hürriyet sokağında. eı:ki 
7 mU. yeni 1/l, 1/2,5 No.lı 

Ar.ııa 

1kt ev 

1 - Arttırma 19 Mart 941 tarihine düşen 
\ c ıs ten 15 fie kadar dcvl\m C<lecektir. 

lhalc arttırma sonunda en ydkrnk bedel verene ya.pıltr~ ıf 
2 - Arttırmaya girmek l~ir1 muhammen kıymeUıı ~-ti 

tind,.. pey akç<'sl yatırmak lAzıC'dır. ı:ı 

3 - Arttırmn mdclinin dörtle tiri peşin, geri knlo.nı ,c!C 
müsavi taksitte ödenir. TakslUu ylizdc S,5 faize tAbidlr. ııı# 

4 - TokBltler ödeninceye Jra '":ır go.yrlmenkul sandıC9 
ipotek kalır. cıO 

5 - Blnalunn fotoğraflan Srmdık binasındaki 88tı" ~r. 
olunmaktadır. Fazla tafı;i!At almak lç!n salona. murocaat cd 

. 1 
Em;a < almak ve sa'mak isteye~ 

İ9tanbulun bıır semtlndo her çe2lt cml k rılnıak ve sntıtı 
,.,,,, 

yol satı§ salonumuzu zlynrettlr. c 
lııtcnildlğt takdlrd<ı satılığa konan cmlA.k mukabUınde ııııd 

vcrllccq:;-ı tayin edil rcl: atAkadarlare blldırillr. Bunun fçiıl 
alınır. 00 J 

Tt:şırtıt UCRJt;TI : Blr liradan aşağı olmıı.mnk nzcrC ~ 
lirada on iki buçuk kuruştur. Ne Fatıcıda.n, M de aııcıdoıı ( 
alınmaz. , 

J(Jfl. 
Ankara J. Satınalma Komisyonııf1 ..t 

d/IJ• 
Bener metresine yilz kırk kuruf fı:tt tahm!n cdil"n (()11 ~dJ 

portatif çadır be.zl 29.J 941 Curw:.rt•~sı ı;UnU euııl ıı de .ı\Jlıc ıc: 
Satınalma komisyonumuzun butunuı.ğu mıı.bıı.lde ıwpalI zr! e 
nacaktır. Muvakkat teml.nat (Bln dört yUz yetmiş) ıırııdır· ~ ~ 
kanı V!' İl!tanbuJ Ja.ndıı.rma satu • .ı!ru:ı komlsyc;11undnn aJıIJft. l" U~ 
komlsyoııumu.zda gor'Jlcbıhr. lsteklılerlıı ves•ka \'C ilk tCJlllıl lııı' c, ... c 
kapalı zarf teklU mcktııplannı thalc zamanından bir saat 
misyonumuza vermeleri. (1424) 

Ha va Gediklisi ahnıyor 
1 ,ıııı 

TUrk He.va Kurumu Gedikli yuvasına Gr.alkll oauızcd ,.t 
bul prtları ve müracaat UBUllcrl '!ıakkmda.Jd mutusal t.B~ 
Kurumu ~ubelerlnde movoutt1.1r. J( 

Yuvaya girmek iati,) .mlerm uul..ı.(114&"'"' ıw.;a.W,W !ili 'il\ 
lerln mnrac:ı.auan. 


