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Oş'llek ·ı ~~?l\ l 

ôrfi lclare Iümmtanı General 
Ali Rıza Arlt•nkal 

ti 

tayın :irasetinde toplanmış ve 
celser.ın açılmasını müteakip 
altı vilayette ilıinve B. M. Mec
lis!ni~ karariyle Uç ay temdit 
edılmış olan Örfi İdarenin hita
mı tarihinden itibaren üç ay 
daha uzatılmasına müsaade edil 
mesi ~a.kkmdaki Baş\•ckalet tez: 
kercsı okunmuş ve müttefikan 
ka.lbul olunmuştur. 

Meclis ruznamesinde bulunan 
ve l{iltahya müstantiki Mehmet 
Saidin hakimler kanununun mu. 
vnkkat nıaddesinir. A frkrasma 
tevfikan tekaüde sevki ile müd
deti hizmetine göre veri!mek is. 
tenilen paranın vizitesi halckm_ 
daki Divanı :\1uhasebat Encü
meni mazbatasını müzakere ve 
tasvip ederek cuma günü top
lanmak ürere içtimama nihayet 
vermiştir. 

~tıya 1 ••• 
( ltab l e çısmı 
~l'ıı \l etti 
,\llt1<1' l9 ( 
'!aat r ~r~·A.) - Başve
h~ıtı llao ~ Saydam, bu
~ 1ııy" ~ cı. Ba.c:vekii.lctte 
~ ~lrııişı lrı~ı 'J elemaqu. 
'l etxlır. 

Milli küme fikstürü 
dün de çekilemedi 

tltn (1~ anyada Ge~el direktir tlk Demfrspor tatJ1m1n111 
Q p kime e girmesinde ısrar ed~yor 
~ a pas Dünkü sayımızda milli kiline iş- Eskişehir Dcmirsponınun ikamesi 

9Jıte lcrinin programsızlık yüzünden suretiyle yine sekiz klUp arasında 
~ ' b ihraç bir çıkmaza girdiğini ve iki gUndUr bu mRçlarm yapılacağı bildirilmi5· 
~~ 1~4lldl toplanan klüp mura.hha.~Innnm ni- tir. 
t~ "" (" hn'-·et milli kUmc mnçlannm yine Fakat mali müşkUIAt yUzündcn 

• ~ "·A) S " d -" tı ·<t~ı· · - tcl'ruıi · eski şekilde sekiz klüp arasın a eger milli kümeden çekilmek iste-
~ it lt>b:ı1~1 tarafından ne~- yapılmasına karar verdiğini bildir· yen klüpler varsa serbest bırakıl

ıı ~as geg~ng~~e, 218 or- miş ve bu hususta genel direktör- mıştır. 
t ılc.ı telı:c-tı 'lcikanunda lliğe bir telgraf çektl~ini yazmış· Bunun üzerine dlinkU milli kil· 
~ lah nl' istirnk ettik - tık me toplantısında bir knrnrn van • 

ı ask!'rt 

1 

· 
l'ıı 1 diınılıJur mahkeme - DUn bu telgrafa genel direktör Jnmamıştır. lstanbul kllipleıi mu-
l'\ıh~~ln · liiktcn gelen cevapta en son §Ck· rahhaslan bu mesele hakkında i -
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Hariciye Vekilimiz 
Kıbrısta lag ı z B c 1 
Nazırı Ed n'le g rişti 

A"knru, 19 (A.A.J - İngiltere 
hariciye nazın Edcn'in Londraya 
3\0 detten evvel Hariciye VckJllmizle 
tekrar müdnvelclcfklrda bulunmak 

Kablı e~ e neşredi
len resmi (ebliğe 

öre: 
Son enternasyonal inki

şafları gözden geçirmiş

ler ve hükumetleri ara-

sında mevcut tam görüş 

birliğini bir daha kay

deylemişlerdir. 

lngiliz Harıclyc Na=ırı B. Edrn 

Jtnhire, 19 (A.A.) - Bu akşam ! muhtelif lnkt~c.n gözden geçir 
a~a~Hlaki resmi tcbl!~ neşrol~ mişlcr ve hUkOmcU rl arosmda 
muştur. mevcut olan tam görüş birli~ bir 

1 kere daha kaydeylemiş'eroı.r. 
Türkiye ve. İngiltere h riclyt> na· Du mUll'lknt Kıbna'da Eden'in 

:ı::rları dJn bırbirfne mUl~ki olmu~ d U Uz rl k b 1 tu ~ 
ınrdır. :ı.vc c ne vu ·u _u mu- r. • 

d~n dlln tayyare ile Kıbns'a ı;itm 
İki hariciye nazırı, geçen ay tlr. Ccrek Ecren, gerek ŞUkrlisnrr ~

El.l"n'ln Anl,ornyı zlyarctlndenberl o~lu \'alinin resmi ikametgtıhında 
<'DlC'rnasyonnl vaziyette hasıl olan 1 mlaatır olmuşlardır. 

üç lü s oe)1n(rci 
yakalandı 

Besim Omerın hatıras' l;tztz edıldi Lüks kumaş satan bir 
firma da adliyeye 

verildi 
Lüks peynir satmak merakı 

piyasada gittikçe dal budak sal. 
mağa btı şlamıştır. 

Halbuki lüks diye Eatılan 
Kaşer peynirlerınin hiç te lük<ı:: 
{ !) olm::!dığı vaki şikayetlerden 
anlaşılmaktadır. 

Fiyat murakabe blirosu mf". 
murları. dün. Emınönü rnı11taka
smda yaptıkları kontroll~rdc 
böyle lüks peynir satmak mera
kına tutulmuş bir kaç peynirci)'l 
suç üstünde yakalamış:aııdır 
Bunlar, y:ığcı Yani, Innaı 
hakkı tskeçeli ve lstefanit~'tir. 

Peynircilerden mada bir d 
IUks kararı almadı~ halde lük 
kumaş satan firma buhmmuştur 
Bu Kamelya kuma§ nın.;~ 
dır. • ~ llı rı bu paııa~lcınn Un muhakkak tatbik edileceği, ya- dare heyetleriyle görllşecekter ve 

~lekten ihraç et- ni 1stanbuldan lstanbulspor klUbü bu akşam ııaat 18 de ~pılacalr iç- 1 Diüı 
miHi ıtlirDeQen ---- ~ timada ~atti-,,etiee belH o!aeaktır. l 

H~i de 4dl!fcye verl!I"': 

Jenliı' .. 
Besinı ômerin Hatmu·nı anan 
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Radya üazelBSi ) 
AUanlkttkl 

• '8raba 
,..urçU tarafından BO) . ....... n nutuk 

ZlB.Zllrlar. AUanUk dcn.l&l Uzeriııdc c.
re,ıaıı ec.•n b!lyUk mUcadele üzeriM 
cekmlJtır. 

ÇörçU dcmJ§tir ki: 
''At.1.antik muharebesini en mllhlm 

!Dl"l.an.belerden biri te!Akk etme!ıytz.., 
A.llL&Dlar lngiliz münakale yolanJ· 

ı ktsmcı... c!n denizaltından, havadan 
\I& dc.ıu. Us•ilnucn bUyük bir taarruza 
r~ml§lerdJr. Her Uç silQ.hta yent de
Cilı.ılr. Bu defa ki )enllik her UçünUıı 
blr arada kullanılmasıdır. Ancak bu 
CAarrı.z scssız ba§lııml§tır. HJUcr ev. 
nıce bunu haber verml§U. Taarruz. 
~ladığı zaman ancak bunun lııgtl · 
tAreye ı.:ar.,ı bU)Uk Ukb&har taalTUUl 
;Jacagı bllmmemı~u. 

.lngıllz.ler bhincı baltada HO bin, 
UW:ı.cl halt.ada da 90 b!n ton geml 
kaybtıtmıoıerdir. Yatnn: zayıat g-eçen 
harbe nazaran azdır. İki hafta ara· 
smda ~ b!n tonluk lehte bir fark •ar
dır. Maamafih 1kJ haftalık zayiata 
bakar.ık netice çıkarmaJc doğru de. 
'!ildir. 

lngiltered1ıki .Amerikan mUmemJ· 
lert Amerika.ıwı bu mUcad1ılede lngtl· 
tereye yardmı edeceğUıl eöyJemifJer
dlr. 

Amerilwım aldigı eerı nziyet glt. 
Ukçe Berlln1 hlddeUendlrmektedlr. 
.Alı.ıazı gazeteleri Amen.ka.ıım Jcendl· 
mu nJAkadar etmiyen l§let'e k&n§tr 
ğuıı yazmalctadır. Bir Alman gue~. 
st Ru.zvelti ~hst illtlraa1&nm tatnıta 
etmek taUyen bir 1Dsan olarak c«. 
termeitted.ir. Alman gazetesi Yuna· 
nı.stana da hUcum etmektedir. 

Bu Alınan gazetesi Vensay muahc
deııtııi tmzalayan Amerikanın A vnıpa. 
nm t.ıı.nzımlnde söz 88.hibl oıamıyaca· 
~ illı.V'!! ediyor. 

BAi.KAN \'AZh'liil 
Balkan vaziyetine geUnec Yugoa
vyrı ve Yunanlstruıa kSJ"§t açı1a.ıı m

Dk harbi devam etmektedir. Ancak 
800 24 ııaatte Berllnden, Yugosla.Yye. 
ya knr§ı müsait bir hava eameye ~· 
l!UnI§tır. 

Almanyada ısaWılyet ablbl blr .ı:iz:· 
cO dem4Ur kl: 

- Almanya ile YugoelayY& arumı. 
tJa mUnasebat iy1o1lr. ~k mllzakt. 
'eler t:.ııkkmd3. bir py 156ySeııeme&._ 

Alm nya ile Yunaniat&n araınnd&· 
ki mUnasebat glttıkce tnvauuh edJ· 
ver. BerllD Yunanlstıına karp gittik
~ sert bir tavır alıyor. 
Yuruınlııtıına lngillz ukerteri ç-

.arı!Jığına Berlln lDaıımıyorl Al· 
-na yanın Yunan muelest ka11ramda 
andlye kadar takmdığı tavır İtalyan 

tccavilzüDU t.ıuıvJıp etmemekti. Bu va· 
zJyet Yunaıılılarm İtalyanlar tarafın
dan ııısğlQp edlleceklert Qmldl hılcl 
kaldıkça devam etmlgtlr. Fakat 908 
mağlQblyet üzerine vaziyet değlıml(. 
tir. Musollnln eon gayreti bir netice 
vermeyince Almanya herbe mQd&ha· 

etmek lllzumunu hlısııctmtye baoJ•· 
m~. Almanya bu yüzden eert blr 
~rat takmmı§tır. 

MAT UO~'lN ZİYARETi 
Kutmıokanm Berlln1 ziyareti mea

kuıl gittikçe ehemmlyeW bU mtıtıele' 
olmaktadır • .Japon gı&Zetelerlntn mı·. 

tedil Usanma. reğmen ltaJyan gazıe~ 
Jert bu ziyaretin ehemmiyeti etrataı· 
da bararcw yazılıır yıu:maktadır. 

M.atmoka Berllnde 1kJ ortağ'm MU
hlm talepleri karıuımda kalacaktır 

Bu arnda l..'11vveUi bir Amerikan mc. 
auııun Avusturnlyanm Sldney limanı 
ııa g1tmes1 pyanı cilkkatUr. 
.AMERlKA?lı'JN DEMOK.BA8!LEBE 

YAUDIMI 
Rtızve:ıt demokrasilere yapdacak 

nr"dnnm l::!r ba§ka safhasından b8h· 
.ıetm~Ur. Işğnl rı.ttmda bulunan mem 
JelteUerdc salgm hastAlıklar çıkmrı;. 
Ur. Bu ha.ııtalıklarm vıt.amtn nokıır. 
nmdan Uerl geldiği nınlilmdur. Ruz· 
qlt t:emokrasilere vltam~r de da· 
hD o!duğu halde yiyecek göııClcrUdJ. 

thıl haber vermektedir. 
~RK[ AFr..tıtADAlU llABEKAT 
Şarki A!rlkada Harara doğru d<. 

ftlD eden harekat en h&rareUI l&fha· 
ama giriyor. lnı;lllzler Dağapurdaıı 

sonra Clclka §chrlDI de :zaptetmlgler· 
dlr. Bu şehir Berberada.n ba§la1JP Hr. 
rara giden yolun tclAkl noktaamda 
Ye Hnmrm SU kilometre dofwıunda· 
dır. Habc§lstruıdakl ltalyanlarm dentz 
terle ılı:J l:"Ubatı kalmıştır. Blri Erit.
rede Muaavva yolu, dlgerl Fraıuıa So· 
maUsmaen Adlaababaya giden dt· 
mJ~·oıu .• 

Ertt.n>de Geren müdafaam nud k1 
§lnu.!1 yolun mUdatumı temin edi· 
yorsa Hıırar da Cenup yolunu mlld&• 
aa eıl~cek bir yerdir. 

Clctlu:.ya gelen lngUU kuvveUcri 
Hazara taarrwı etmek me.kilndedlr
cr. O:ıtlmilzdeki günlerde Harara 

kuvvetli bir hıgl.ıb taarruzu bekllyr. 
triZ. 

tNGU,tz DENlZ ZAY!ATI 
Bu b.;:.ftıı.kJ ln::;lh deniz zayiatı 

9IOeO tem o?snlı:. bfldlrllmt~tır. Oeçea 
baltaya ııuaran epey a•.,lma vo.rdır 
(".eçen hatta*! mylattıın 7000 ton in· 
~..Jt lll'rm geldlğtm amirallik dajo 

'Tiqafro la1ilıimiie J a tr .· -resi tehllğ etml:;t!r. !nr;fttere den!a 
altı r:ıücadelesl lçln bir komotanıııc 
kuruldu..,<'lı! blldirllmi;JUr. Denl.zaltJ m• 
ead~t:m t.u komut.e.ıılıkça idare "1Je
cckUr. 

"Minak
17 

mektebinin son çocuğu Yeni b'r 

ara kaş Lüzitarıva:1 

&LlL\SYA VE trALl'AllflN 
V.E.,IZALTI l\IEl'CVDtJ 

Allmanya ve İtalyanm 
v8.Z\yeUcrine bir göz atalım: 

tı 

Harb!D ba§ında Atnıanya:un iKi de. 
~ltıaı vardı. Buna hlç zaytauız ı~ 
denlz:ılb daha ili.ve edersek 200 olur. 
Harp ba§ından ben kaybolAD Almao 
dcnlzaltılarmr nornınl olarak 50 ka· 
bul e<l b!llrlz. Buna nazarnn sayı yt.. 
ne l~ dir. Alman d.:nluı.ltılan 260 -
fıOO tonluktur. 
italynnıann ise harp b3~ııdıı ~ 

deniuı.lt.ılan vardı. ln111 halinde de 26 
denluı.ıtı Ya.rdL 2S kUçtlk denlzalula 
rlyle yekQnu 12ö etmektedir. ltatyar., 
lar ise Akdeni%d.e 30 dentmltı kay 
ootıııt,terdlr. AtıapUkµ:kt büyük ctr. 
nt.aaıtııarm kayıbı da ıo dur. Bu n· 
reUe İtalyan kayıbl kırktır. Bu bes .. 
oa göre ttalyıuılarm 8ô denlzaltıllU'J 

ve.rdq'. Bllytık denlzalt!larm montajl 
1800 - 1800, kQç(lld.utn 600 - 1000 
arasındadır. BUyilk denizattrtarm At 
lantlkte Atmıı.rıJa.ra bUyl.lk yardımtan 
olduğu muhakkaktır. Ş\1 besaba göre 
Atlantlkt~ 200 ze yalcın dcnir.aJtı vare 
dır. Ancak bunlarm 80 - 100 z1l a.n 
cnk tııaJtyet halinde ~hmab11Jr. Df., 
Ci%altı harbinde munttaktyet lyl ta· 
Un. görmüş mrbay ve dratı& olur 
Alınanl~ alelft.ceıe yetl§Urtlml§ ~ 
nıznıtıcılarla açık dcnlz'Jenle muvıil 

fak oımaıan otlpbeUdır. 

Maarif Müdürü 
Ankaraya gitti 

Maarit :&lUdllrU Bay Tevfık Kut 
İııtan".>Ulun muhtellf maarif meselelo 
ri et.ra.ımda görll§mek tlzerc Ankara• 
ya gıtmiştlr. 

Bunclan batk• Ankarada ayrıca bu 
)'ilki lıntlhan ve:z'yeUeri ve ıs:ret· 

meı.ıcruı 24 sant denı mcscles! etra 
fında f!ISrüşecektir. 

Maarif Vekilliği lmtllwılarm ne za 
man baflıyacagııu, lmtlban glbı!erlnt 

t!ındJOOtı t.eablt edentlt alAkadarl&ra 
tebllg edecektir. 

Uaç kaçıran bir tayfa 
yakalandı 

(Btl§ tarafı dilnT.."'li sayımızda) 
Vıı.rwv>)nn da vali.iz bnlıu.ıuwr. -lA-
gop Vartovyan, Gedikp~ tiyatrosu 
Abdüına.ıtılt tarafından yıktınldıktan 

sonra Ahmet Mithat Efendi ne bcra• 
ber !!araya alınmı§, Saraydaki "Ende· 
rem., Uyatroırunu ıslah ve idareye me-
ıııur e.illml§tt. 

Burnoo. ibtldn ederek (Yakup) ismi· 
ni ru:iı. •·awıu.. denUmcslnln sebebi, 
iımılnt.ekJ .. Varto•., kellmealntn, Er
ıncnı;:.xie gUl mAnuma gelmesinden 
ıml§.)-

KARAKAŞIN ÇOCUl).LUOU 
(Kar~) m çocukluğu bep bun· 

ıarm araamd&, tıyatro kollslerlnde 
geçml§tlr. ''Pangaltı" da "Vlyaııalılar 
Lisesi., nde okurken senede bir yapı. 
lan "'1·evztı mUk4.tat., mera_,!mlne alt 
temsıl'ere fgUrAk sureUyle ba.§lo.yan 
sahne aelu ıttUkçe bllyümllş, n~hayet 
aktör olmaga kat1 iekilde kara: ver· 
mittir. 

Karak&f (FasulyacJyan) da iki ay 
kadar çalı§tıkt.aıı SODra (Jdlnakyan) a 
gcçt.!. Bır Bene llO!lta Bulgaryadtın M!· 
nak'm oğlu Aram Mınakyan gelmiş· 
ti. -(Ş!mdl Yedikule butah~ da. 
rnıteerestudedlr.)- K&raka§J yanma 
aldJ.. 

Bi1yUk 8iranut l'a.ulyaclyaa, Da 
Yit Tl~ lladam KJnar ve •alldce 
at Beeuhl, biı1qerek Bulgarlat&Da git· 
tflct. 

Dört sene aUren bir temsil faaltye· 
tlnde!ı l!OJlrs Karakll§ aynldr; lstan
bula yeldi. Yeniden Uıllnakyan) kum 
psnyn!l?la dahil oldu. lkt sene l!ODra 
lzmJrue bulunan halalan (Yeranuhı 

KarakJ41 h.erıışlrelcr) in yanma gide. 
rek '"1J!cası (BUyUk Benıtyan) m teş 

kU ettltf operet kumpanyasma girdi. 
Se!i güzel olduğundan ''Tenor" va

zlfe.,ınt aldı On ııeklz yaıındakt deU· 
kanlı, bir sene kadar de. amcr.mnm 
ycmm•:ia bulunduktan Sonra tık defa 
1911 CP Yeranuhl Karaka§ ve Davit 
~ beraber mllstakU bir heyet 
t8§kı1 ederek Mısıra gitU. Haftada bir 
gQiı Hıaivlyad tiyatrosunda (Lcbleb'. 
et. KÖBt'kAbya, Arifin hilesi, Jirofle • 

Yazan: 
C emaleddin Serva 

(Clbutı) ye kadar aeyahat etU. &y. 
yah. H&be,i!standan 1'"rans&ya geçtlgl 
zamaıı o teıuar .lılıaıra dl)ndll. Oraclan 
Bulgarlstana gcçtl. Bulgar tiyatro 
heyet! mUcssım tlkonomotı un BuJ 
garca tcrnsWertııde vazıfe aldı. fek. 
rar latanbula döndll. lMin&k) 1& bit 
.t"şU. 1909 sezonunu Şehz.adeba§mda 
"Feran '!iyı:ıtrosu" nda ~çlrdiler. Ay. 
ni heycUe Edirne ve Scltı.ıılğo gldlldi 
BUtUn Anadoluda. Romanya, Fransa 
ve Yuııanlstanda dolaşarak mutema· 
diyen temsiller verdıler. 

Mlnakyan ve arkııdaJlan lataabula 
döndUJuerı .:ıo:aman Karakat "Fllibe" 
de kalmıştı. Altı ay aonra tek ba§ma 
ı:ıvdet elU. (KüçUk Benllyan) ın ope. 
ret heyeUne ı;lrdl. Onun vetatına ka· 
dar yanında kaldı. Blltıbara (Nqtt) 
te bulundu. 

1930 da .. Milli Sahne,, adiyle btr 
tıeyot ~şkU ederek carp tiyatrosu 
hakkıncııı tetkıkat yapmak ıl.zett P .. 
rt.ae gıtti. Şimdi Çenberllt.af atnemaaı· 
nm <llrektörU olan Aram Elma.s, bU 
sahncııh1 mlldllrll ve re!ikaaı Anoş 

Jerfln de lEBkl Darülbedayiden) Prl. 
m.a. u.:ı.nnruıı ldi. Heyet burada Plas 
dB Kıll§!'de "'Eden Tiyatrosu" ııda tem 
efllere başladı. llk eser '"LebJebid., °" 
pere~ idi. Sefir ve konsoloıılarla mat· 
buat erkllnına tahsla edllmtşU. Kara. 
kn§ bu c..perette "Saııısar Hasan,. ı oy 
nadı \•: pek muvaffak oldu. 

Temıılldeıı mUtehaasts olan TUrk se
firi, konsolosunu gbndererek Karaka'J 
ve a:-kac14§lnnnı tebrik etU. Heyet 
be§ allı ay ll()Orıı htanbula geldi. K.a· 
rakaş tekrar (Nqlt) lo ça1ışm.ağa 

bll§ladı. 

şurns: şayanı dikkatUr kl; Kara. 
kaş, 1'~ransızca, Almanca, İtalyanca, 

.rıron.s n Gran Mogol) gibi operetle• f{e emell 7 
Köste.ne.edem llmıııumıza kereate ta- ti sahneye koydu. Dlfler gUnlcrde lsvıçrelilerin (jöncv) dedikleri 

~ıyan Ser.m vapuru tayfamıdaıı AU ··öz~~yye,, bahçemnde dram oynadı. §~hrin adı bizim dilimizde (Cenev
Cevnerm vaziyetinden ,Uphclenen tkl cene sonra haluı Yeranuhl Kn· re) dir; Rifnt Beyin b'7.de en es
gflmrUk muha!ıu:a memurlan tlzerl.r:. raka1h Davlt Tlryansı Tifllsc davet ki bir tarih ve cogrn!ya liıgatl o
do arama yapmıııardır. Arama nett· ettiler. Kendi Mmrda kaldı. Oranın lan kitabı böyle yazdığı gibi bütün 
cestnde bıyfanm Uzcrtnde 8 kilo ka· 1 amaUS:-lertyle yeni blr turp vUcuda tnrih vo l!SCyahat edebiyatımızda 
çak tc.;nebl malı bbbl muata.burat geUrerFık temsillerine devam etti. da böyle yazılmıştır. Ş. Sami Be-
bulun~. Bu anı.da "Felekyan hanımlar .. da yin (Cenev) yolundaki ta.shihl de 
~ gelml;ıler'(!I. -Halk operetinde çal·. milesslr olmamıştır. 

T k 1 11• bal F\Jl KatlôM2t (lrma Toto> nun teyze· ı Galat.ı meşhur yalnız cins i· 
e er e ! 1 ara ann iri.)- tJç ay kadar birlikte çalıgtııar. ı;imlerinde olmaz. (Parl) b!zde 
geçecekleri yollar Onıann Amertkaya dönmcst (Kııra (Paris) tir, (London) Londra. 

BelecJiye tekerlekli arabaların ball· 
gl yoılarda seçcbilcceğlnt g&tereo 
bir talimatname hazırlamağ'a karar 
•erW.ttr. Bu huausta tetklkknı tıq 
lanııuj'tır. Talimatname kisa bir za
nıandzı hazırlanacaktır. 

-4-

Elimbetin beni sevdiğinde h.iç 
filphem kalmnm~tı. 1ngilteremn 
en asU ailelerine mensup se~ 
rirıe yllz venniyettk bana ba de -
rece düşkün olmaamm sebebi, bel
ki de onln.ra benzeme}'işimdtndl 
Doğrusunu isterseniz o vııktt çok 
yakışıklı idim. Boy ve bosum gö7: 
alıcı idi. Geniş omuzlarnn, dinç vll· 
cudUm kızlan teshir ediyormuş. 
İngilizlerin çoğ1ı1nun omuslan dil • 
eUk olduğundnn ol cnk, E'l'za.bet 
bana hususi bir alAlta gösteriyor. 
du. 

İngilterenin lınvo:.sr ve suyu da 
bana iyi gelml§, vücudum daha 
dinçleşmf§ ve gilrelle§Inlştlm. Ban 
dan bc.şka giyim ve kuşama da 
çok ehemmiyet verirdim. Maaşı
nını hemen hepsi te.rrlye gidiyor
du. HattA eakal kıvırmak nırulUnli 
İngilizler evvela benden g~rUp talı: 
Ut ettiler ve moda haline getirdi. 
ler. YUzUmdekl tüyler kendffğin· 
den y(lzilmUn Ustilne kIVnlıy.ndu. 
Bu, İngilizlerin çıok ho3Iarma gi • 
diyordu. O valrit bıyrklarnn da ye
ni terlemişti. tn~liz 90euk: 

- Yalnız b!yık Yeya sakal ol • 
mu ... tkis"ni de koyver .. derlerdi. 

Bir tenkit ettil:Jeri ıey de b8f 
ve başlık.lan acıcrk .• başını aç der· 
!erdi 

Fcıkat ben, bunlarm hJç birini 
yapmudmı. Onun için bıılırlyell 
arkadqlamnla gezerke.J yabancı 
olduğumu anJryor: 

- Kim l>v?. 
Dfye ııonıyorlar. 
- TUrk cevabını almea, bana 

Tilrkfst.andarı sualler sonıyo:-lardr. 
mçblr davet olmazdı ki, Tilrki

Yc hakkTndıı bs~l9 açılmasm ,.eben 
den tıZlm madıvn maliımat iste· 
mesinlcr.. Hattı\ b'r bn~a lord· 
tarda biri ...mmr koltu,tıında ol. 

kaş> ı l§sb: bıraktı. Bir ay kadar sU· Harflerimizi değişt'rmflJ olmak. 
ren b.ı mUddet zarfında bir arkadaır• teIA.ffUT.Unu bellediğimiz kelimeleri 
nm delAlctı ile Fraruıadan yeni gelmiş de değiştirmeye sebep olamaz. 
olan asarı atıka mUtchruısıslarrndan Dün gazetelerden birinde c;Ikan 
Jorjlon iımılnde bir Amerikalı ncyya· bir makalede bu is"m (Jönev) şek· 
hm tercllmnııı oldu. llnde tekrar olunuyordu; ·ı;nev) 

Onunln Habe§tırtana, (Aden) e ve dememeli, (Cenevre) deme il. 

Oaa Sevıyorü.iı 1 

1 
BlrlagıuzınıılleblrT k ~ 
Dallrlyel ılala macerası !!!! 

duğu halde arkadqlarımdan biri 
ai ile görilomek üzere yanımıza gel 
diler. Yer vardı. B~lm oturduğum 
koltukta bir boş yer ve aynca bir 
sandalye vardı. Yeni misafirlc·re 
ayağa kalkarak hürmet gösterdik. 
Lordun madamı benim yamında o· 
turdu. Aradan belJ on dakika geç
mişti. Birden lordun madamı ok 
gibi yanımdan fırlayar.ı.k ko§ınağa 
ba§ladı. 

Bu tell§t.an bir şey anlamamf§· 
tun. Yalnız bana doğru bakarak 
uzaklaştıi;'lDı faritederek şUphelcn
ml§thn. Yanımda oturan zab'.te, 
yavavça madamın benim Ti.Irk ol
duğumdan tevahhuş ettiğini 8Öy • 
ledl •• Ben bu hale fena halde Uı:Ul· 
düm ve a~ı zamanda bozuldum. 
.lüdama TUrk olduğumu royllyen 
arkadaş da plımıan olmuştu. 

Madam, verilen izahatı dlkkaUe 
dinleti'kten sonrıı yaptığı manasız
lığı tamir için lCitfen benimle ko
nuşmağa başladı. Bir aralık: 

- Mühendis e!e:ıdi dedi Türk· 
Jer hangi mezheptcpdlrler?. 

- t.şıım.. dedim. 
- Acayip •• ŞL-ııdJye kadar böy-

le b'r mezhep l§itınemlşttm .. O ne 
demek! 

Madama Mubammecliı:m diye an· 
latmak istediler. 

- Çok eey, ded1 .• Bunu da ye
ni işitiyorum. 

C:ınnn sıkıldı. Susturmak da Le-

t.emedim değ:ı ama, biraz evvel 
kendisinin yaptığı vaziyete dil§me· 
mek için sustum ve yer değiştir· 
dik. 

BUtUn bunlar, sakal koyvermedi 
ğimden ileri geliyor, her yenle ya. 
bancı olduğum tanınıyordu. lster 
iı;temcz ben de yarım sakal koy· 
vermeğe karar verdim. 

Gençlikte insana her şey yakı· 
şır. Pek yadırgadığım sa.kalı bırak 
hktnn sonra yakışmış gördüm. 

Eliznbetln de hoşuna gitmişti. 
Z:ıru zarif boyun bıığları getiri
yor ve kendi eliyle boynuma takı· 
yordu. Sakalmıı da arada sırada 

okşamaktan kendini alamıyordu. 
Mister Havı, km ile ararn17,da· 

ki şamlıniyetl pek iyi bildiği için 
b"!'aber gezmemize h'çbfr zaman 
muhalefet etmezdi. HattA memnun 
oluyordu. 

Elizabetle kolay buluşuyorduk. 
Yalnız aynlmamu: öyle kolay ol -
muyordu. Ellerimf1J sıkışmağa baş 
ladıit, mı gözlcı-lıniz birlbirine <la· 
lryor. yarun saat öylece kalıyor· 
duk. Arkadaşlarım, gccr. gilnC:üz 
b~rnber bulunduğumuz için ba.'ka 
b:ışka mnnalar vermekten gen 
durmuyorlardı. 

UZUN BİR AYRILIK 
Portsmut fmanmda böylece ytr. 

mi iki ay kadar kaldım. Gemide gün 
aşırı top ve arma 6il6.h talimleri 
yapıyorduk. Baz.an o~ on beş gtın 

' 

D Amerıt:a.d:ı.n verilen dilll1' 
4' haberi, muhakkak. kl cşgul • 

umumlyı:?sinl hayli ın ,ıı 4 > 
Balgarca ve tıUaz: da Arapça tııUdf8'J tcdir. Haber §U: Bir .ı\)lıl~ 
halde l&Jınede dalma Ttlrkçe llonU§· 1 altı gemisi, Atla."lti;fi ~ısf. 
DlU§tur. HattA Pariat.e "Lebleblcı.. ı..• merikaya do.;ru gidı~ıı 
pcreJtn. Türkçe olarak aahııeye koy , le:ı malCunata göre, e ) 
dugu zaman Fra.naız Uyatro dire.ktl'. AmP.rikadan lngtıte~ 1 
rU ona: ı yardım!l darbe vu .~ 

- "'Canım hlç Türkçe opere: otur glltme;ned r. Yani IJlli "~ 
mu?" diye hayret etrııışur. Fakat t:>ll· milerint batırntak· 1,ı.. ' 
yü.k muvattaklyet k.az!l.Dan opcreUn den'.zaltma ç"?kilCD te 
temldlınden eonra pUme§C Karakqın kada dlnlenmf!f. bU~ 
yanına gelerek onu ve arkacıaııarmı Bu ajans ha.beri, •ot• 
tebrik etmiş ve aynı. opereUn bir na.r. LUzitnnyasmı haurtatI~ı:rct t' 
ta csaııa oynanmıun lçia ıtcada tıuıw. dünya matbuatını scı: bit il j 
tu. 1 ed~n ve uzun müdde t•''" 
Karaluı.f, bu dilleri, kmnen •'Paıı. linde kıılan LUz"taJ'\'I eti"~ 

galtr,. da talebe olduğu .. Viyaaalılar merikanın harbe gi~1,s ~ 
LllK'sl, nde luamen de Galata.sarayı,, olmujtu. J,üzltanY8 ın'-"'°" 
oda öğrenml§U. TUrkçe ve e.iebıyatı deniz! boyla:-ken. ~bit pl • 
aynca avukat (Tıııgıryaa Simon .ıı:· umumfyesl milthl!f ~ 
fendiı cu-n ııuswıt surette taJım; etU. ı çlnde idl, J1I eO Si~ 

Mtı AK YAN AHMET Ltizitanva zaınantıı saatte~ 
FlWtl\ILE BEn.AıınB • gemilerinden biri id\ı:ı ~ 

(JıllnakyaııJ a fklnct ı,UrtJunde Ah- yapıyordu. Bunu bıl b•~~~~ I 
met Fehim Efendi ııe beraberdi. llk lar, bu gemi ile seY8 

1 
t-.rJ / 

~· tFuu.lyaclyanJ dan llOllra am mahzur görmUvo7ıa; &J•tieJi 
caaı lBUyük BenUyan, Bllyü.k Kare. rak gemide tabl.i.Si. ıJ 
kaf, R:ovanpqa zade P.e;at Bey Bur-1 kcmıneldL •1ıı:f11~" banet:.ı.n Tepsi ve Otello KAm~I) le Yalnız bir şey bı ~t 1;/ 
beraoer ÇAlr§tı. zftanya 10.000 kilO re)'f 

'"TuıOat,, kumpaııyalarmd& da bu-: mlıştı .. Bunu, tngUte ~ 
lundu. 1 yordu. de ,ı~ 

Ba.ı;•ı tıqma bir &Jem olan bu san'· • Almanya o vald~1u}.,s r 
aU ona <Aaım baba) oaı-etmiıU. Son gıbi lngilte::cnln aizaıı:tst1-
ııenelertnJ lNqlt, DUmbUUU, Şevkı ve ! idi .. ve ~iman 1d~ni ya~,,~ Agopy:uıı daha ziyade (Nqlt) le gc.' deUı rnilcad~le em ınuııP"'"- ,,....., 
çlrdJ "" uzun müddet rejUıörlUklcrı· ı 'l-! 20 .Amcrf1:an •ol&>~..ı i 
nt et:.ı. B nl, hır torpılle v~ d.~,;;. # 

KABAXAŞIN IUBll..Est mrş. Arkasrndan Y sJP"" 
(Karakaş) ın Uk Jütııleai 14 Mart I dehşet halinde harP ~ 

1 

mıştı. ~tr l"".'1 
1937 dt aall gtlllü akşamı Azak Slnc· Atla tlı?i bocal•>-ar- ,,_ 
masıno!& yapıldı; blr ay sonra Fra.n· 1 n ° h 1 denı.ıııltı. l 
sız tiyatrosunda tekrar edildi. UçUncU I ~~ ı~: .:eç u bu)abilcce• :& 
ve sonuncu jübilesi, "Azak., ta 28 1 ır zı nyay • takt"•·~ jl 

s:ınmıyoruz. enı ıflo"",. 
Mart J939 Salı gQnO &Jcoaını yapılar. h lil de~ild.it P ıı 
dır ..... t l Sadi T k nın meç u ... . fit , ) 

·• ( ... r uğru e ) in lfUrlUdy· kilo buut. LUzitanY• ~· 
le • Otello,. oynanmrgtı. 1 1 U m yece c r. 

Kll':'llkaş ölUmllDdeD bir ay evveline =::::....:·=====::;:::::::::;,,,,,...-
kadar ~&II§ıyordu. Bu yaz "Akaayt.• _.4 
pala.,, filmlndek.t Otelci Onnik,. ro- F 1 uıı.,..... 
lündo fevkaJMe muvaffak 'OlmU§tU. ranca a Jdİ 

Son oyununu ıı~ tiyatrosunda tevzi t!ss .,'-
verdL Vatatyan ldarcslndekl amatör. ll'rancnla ununun JJ' 
Jcr trupunda (Ka.fkaalı Şirvan zadcJ teren l'Jlr tallmııtııanıe tJ~ 
den tercüme ettıgt .. Karakaya bay- Talimatnamede onlarııı,~-f'? 
kuşu,. Wmll biı' pİj es oynanıyordu. ra ve:ı!ocek ve bU fıtJfl 'J'' 

Kendi de Priıısipal blr rol olan franc:üe.lıırm tevzi ocldi 
(Mecnun) Damlell almı;ıtı. Bir hafta tir _,,,:%,j 
sonra hnstaıand•. "üre,, den ameııyar • D .. l .. ·h ac•tJY'"" 

un~uı r ı"' ~ olmak Ozere yatınldığı YedJkule Er· uJı ~ l r~ 
meni haatahanestnde 2 Mart 1941 Pa· Dün, §Chrimlzdcıı ın ııs"e' ırMı 

kellere ıım bln ııra)J)C ---~" zar gOnU ak§llDlı aut 20.80 da baya. yrt-ıvr r ~ 
tmm son perdestnl kapattı. mı§tır. Bu meyanda 11oıı ~ 

( Karak~l m Fransızca ve Ermeni· reye fındık, Mısır ve Sliı' '-> 
cede:ı tercUme ctUğl birkaç eseri &• tun, Romanyuya zeytll1-J11"' 11

., 
ha varım da oynanmıı fakat baaılma· Bulgnrlstana baJlk, pşl•~ 

İtalya va balık. yugoslS -"' 
mı§trt". J _ ............ 

Çekyaya armut kur-
Şimdi Şl.§U Ermeni mezarlığında 

meslek babası <Minak) ın ayakucur. aatıtmıştır. 
da e~dl uykuınma dalan aa.na"tkAr. =~~~~~~~~d'::;;ı;#',,-.J 
yarım &arı dolduran aahne bayatmda lannı.n ve bl.ltun arhıı Jl.4' ı'..J 
herkeııe kendini sevdirmi§, me.ıılektaş· rnet!nı kııuınmıı fc;;~uıı'' ~ 

süren ufak gezintiler de tertip cdi· 
liyor, top, .}cJ.ı:en ve hlış, yarış 
taüJUıen He buyucek maııc:vraln.ra 
çı.ıcıyorclwt. 

.t.ı zcı.ı..ı.:wC beraberken o derece 
far..t.nua ounatl.gun tıevgi, on~an 
biıaz a;ı·uw.;; .. aıı so.14a ıı.uvveu1.ıni 
yordu •• .uönuşte :Lilzaı.>etten iş,tu. 
t:ım !ii'-'ayeı..te•, onun ua bcillm tıns 
retime ta.nunımüı ed.!medigini an -
la.tıyordu. 

Bu tailluler:n esasen yabnncısı 
de"uclinı. J.alanbuldn. da bunlann 
tecrübcslnl kısmen geçinni5Um, 
Bu yüzden, tahsil ır.Uddctinıdc da· 
ha büyült tecrilbeler sörme.m 18.
znndı. Bunu bUkCunct de kararlaş.. 
tırmıştı. Bir gün: 

- Hindistana gidecoksln •• 
Ded ler. Hıızırlı:ı.ndım. Seyyaha· 

tc hazırlanan iki Korvattan blrlne 
verdiler. 

Vakıa tahsil için Hindistan BC -

feri mutadtlı. Ve bu dars benim i
çin de büyük bir n:mctti. Fakat 
Blizabclten on beş gUn ayrılmak 
beni bu derece lıı:ıiyordu. Böyle u· 
:r,un bir seyahate na!!ıl tahammül 
edec~ğimi dilşilnmeğe başladım. 
Kuruntu içinde kıvranırken ıı.mi
ralin Uç gün sonra hareket edece
ğim hakkındaki emri geldi. 

H"ııdistana gideceı;im geminin a· 
dı Pis G.;rttı. Altı aylık pek&met, 
su ve sair levazım gemiye atmmn
ğa b~lam~tı. Bir ara.Irk izin ala
rak kanıya çıktnn ve do3'nt Eli· 
ı:abetc giderek b~rma gelenleri an 
lattım: 

- FJlz.a,bet, dcdlm, UZUll bir se-
yahate gidiyorum. 
Kızca~ b'rden şaşırdı: 
- Uzun mu dedi. kaç giin ! . 
- Öyle 3'lnlUk fil{ın değil. 
- Ne diyor:sun Macit ?. 
- Maalesef öyle. Çok uzun dl-

r~ek •• 
(Devamı çar) 

tcrb!ycll, •'efendi,, yıı t.t<J"'•' .ır4 
bir lnsnndr 'Ttlrk t.IY8 •• M J'_",. I 

• şZIPO~ııJ" r 
asındtl (Muhfiln) in Y ~~ _,,i 
ıumn bUtUn kendini 'f!S'w-
den ltPde. ıendlnnlşUr· ~ 
çin dı:ı bir kn) ptrr •• i'tdlf' tl 
Ogıb provııı:ırın: ur şf 

gelen Şehir Tiyııtr '1Jıııı1'ı. f 
mUtevt-!!nnm ııayııU ~' ı 
bazı rııal~mo.t ıottedeı:ı ~ ı11"' 
atltt.r ıırkadaşı (..4.rtırıııJSdı.ıt· 
~kkUr etmek borcıUXl 



·s 
va hu' aiye reısı 

etle bir nutu 
bu mlinase

sö ed 
İstanbul wnumi meclisi ücün

cti. intihap devresinin üçüncü' yıl 
ıçtimamm Şubat ayı devresini 
ka_~ıştır. Vali ve belediye 
reısı Doktor Lutfi Kırdar bu 

1'Ntt11 n tk münasebetle bir nutuk sövlive 
l'eısılttü '!ı ... u ) nl f rek demiştir ki: • • -
ti • uurl rfni 

t ta Yad • bir nok _ "1.~aariftc, Zfranttc, Nafıada, 
7uı.n1, hir ekono süıhıye ve Veteriner işlerinde 

lnııe t•ın haiinıl<• he mevcut teşkilat idame ve takvi 
~'4 1 

il-artlun fnkto~ ye edıl.diği gibi ilkokul öğr('t: 
tt l1' ır. . menlennden kıdem müddetlerini 

1 : . bao;taıı sonuıı;ı d !duranların iktisapettikleri 
~ 11.ıı ~nı, hayati, haklann ödenmesine mühim bir 

'ııı.1::'t,.'Tnı izulı <' yer verilmiştir. Belediye cephe-
~· bug{in lliıu hai d r. sinden de şehir ''C halkın ihti_ 

ııı 1 rn A' nıpanın ı yaçlarını eh<'m.miyetli bir suret 
' '1'ıııış; lesi dol: ·ı- te _?ikkate alarak kabul buyur: 
nııtktıllt du~nuz tahsisatlarla önümiiz-

dr> ~ de noı.ra.,i dekı sene için yeni bir m<>sai 
~~ nı ıhfca.s1 bir devresi açmış bulunuyorsunuz. 
r'"la «:arp ... rkl'n, hl- Bu arada yıllardanbc,.i istimlfık 

t ıı ttc-tnı.C'k azmin· bedellerınden alaca!dı olan va. 
f f ~I r<'Jinlİll 

~l'JJ; :ıııı t utt 11 ~.u ~ 0 ı 
' --\ ~I St•rij Jı• ~07.f' 
la .... d<'rııc (rn • 

··•l'('l 
!:in uurtiur. Çiln· 

tt ları C'l,o ıomih sj,.; _ 

, \e ,_
1
1lfl·a, et Aowrf· 

b '" ah ~ tııısu 1 unsurları-

• n 

tandaşlaı a karşı beledi) enın 
borçlu olduğu meblii.ğların tes. 
viyesi için ayrılan tahsisatı da 
memnuniyetle kaydederim. 

Bu ves·ıe ile her birinizin ge
rek bütçeler ve egrek kat'i he
saplar ve belediye talimatnamesi 
tizerindeki kıymetli çalışmalnrı. 
nızı bir daha şükranla yadetme. 
ği borc bilirim. 

Bütçenin icra mesuliyetini 
üzcrındc ta.')ıyanlara tahmil et
tiği, yukarıda hülasaten arzet
tiğim vaziyetleri tatbikat saha. 
sına dökerek gelecek sene buzu_ 
runuza bunların fili neticeleriyle 
çıkacağınızı vadeder hepınize 
saygı ve sevgilerimi sunarak 
şubat içtima devresinin nihayet 
bulduğunu arzederım.,. 

Vali bt'gün saat 17 de Tak
sım gazinosunda meclis ii.zaları
na bir cay ziyafeti verecektir. 

s 
~ b r urı ili' dü mıuı 

i <Jı.,:,;'111 bol malzl'· 
~it U<sl:u•ı nkmalc 

Son günlerde lngiltercdcn şchriml· Geıe~ diğer eşya arrumıda rnıo a· 

\ıııl.'ri1ta •. 
bUıı ıı::ıu denıok. 

1" ııon''l',Jnlıı ınajino -
"~ ı._ Un t: ·utu lt 

?.c muhlm mJttarda lthalAt t>şyası gel dl't o• ımobll ldstlğl, 1629 nal, pamuk 
miııtir. Gelen t•ıyn nrasınd::ı Ui bin ipliği, tıbbi ve kımycvt maddeler, racı. 
sandı!< teneke de vardır. yo 1 ''ı;zımatı, pamuklu mensucat, 

Bu tcrı<'k<'lcr, yin . Ticaret vcknlc- ınnkınc yağlan, çay, <'lektrik kablola. 

Ş r emir ol!a 
a eyhin e ~ i d v 
Tazminat mikparını 
t~bit edecek heyet 

seçildi 
Şark I>emlryolları şirketi, bük<ımet 

tarafmdıın satm alındıktan sonra, 
1200 Türk memunı, yeni memur sıtı.
tiyle L"1.ilıdam edilmlıı ve böylece 
müktesep haldarmı kaybctmı,.lcrdl 

Şiıket bu §Ckildc ecnebi toprakların 
da yol verdiği mcmurlann::ı ise taz
minat olarak ikramiyeler da~tmı.,tı. 

Bu l"azlyet Uzcrinc asliye blrincı t • 
caret mahlcemc:iindc şirket akyhine 
bir dava nç:ın memurlnnn muhnke· 
mcsl sor, safhasına gelmiş ve mabkc 
me bır t:hlivukuf heyeti teşkil cdfü~ 
rek tazminatın mlkdarmı t.nyin etme. 
ğc karnr vermişti!'. 

Ehlivukuf Ueıır~t od:ısı ti.zasm.:ın.n 

llç klşı tartµındnn teşkil edilmiştir. 

Heyet 8 Nis:ın günü tetklklc.rlni ya· 
paca!t ve hnzırlnyaca~ı raporu mnh 
kemeye v ... :-ecckllr 

Amcrlkndnn gelen haber1cr, 'Jtl
ş.I::ıcnk ljeyler ı:öylüyorlcr. E ı; 

gUndc bir şilep ynpmak harikası 
bunlardandır. 

On bin tonluk bir vapurun şbyl 
hny:ıllnizdc bir enini, boyunu. su 
kesimini, sıra sıra p ncer l"rin 
canlnndırınız. Buna nir.in "hnrı 
ka,, <lc:>dnmi, siz dl' p halii. kesti 
rC'bllirsın ·z. 

Bcs gün, ne kadarcık bir zaman 
ı1arçru ı ? .. İt' an, bunun göz aç p 
Y\1'11UDC"Yn k'ı'i'lr g ~fr "ni ('Örfi" 

B:ız:ın be-~ g ·n rıı.nı:ı rr! rın J. l 
kunım,....ına yetmez. Bu dar za
mana lcO'lkoca bir va::mnın ynrı 
b Mı sı , hran tcz..,.ah, tE'faıik. ip 
tidtıi mariJ<>, İ"'<'i ord11'3u, nkıllurn 
zarar bir kuJrct h'll°nl nlıror. 

D"nce bu Jı'lb rcle "Am rika 
yı ici ve dıriyle ynr.:ı.tnn, hudutsl!~ 
bir kuvvet lawna~rı ı vor. 

i 'I" I ı•f 'I B 'günde 1 r .Hep demek, At
Dffl ız ere 1 tı C satışı lanfri gel'mC'k •izere vola <.;ıknn 

ln!ril:zlenn piynııadan alncakları her i!CbC' ltarşı rlort silcp ba?..ır 
40 bin tı:ı1ye tiftik için vcrdlklcıi mUd lam'lk demektir. 
det bu ny sonunda b tmektcdlr. u ·- Yeryü ·ündC' bunu. anc k Ame 
ıar, pc,>derpcy lngllizlere vcrilmckt 1 ~~l~~-n 1.en~r;;.i, Amrorll:nn fuıtlin. 
dir. Ay b:ı.mdan sonra elde 15 lln lu"'u ve ~C'r krılmm korl•nnc: a.z
bnlyc hu sene mahsutu tiftik knla· mi vıı.o.,b1lır. 
caktrr. Bu mallar için de lsveç ve ıs 1 Tar ilıle c>ratir el ele v rtli':leri 
vJçredt-n truepler gelmektedir. Ancnk halde bl'.1J"rc~ M'rd"nb ri f~i fm 
ticaret vekO.lctl bu memlclccfüırc bu decP yedi hnr kn ker-tSL"ıh brra -
mallar için lis:uıa vermcdl,,'lndcn t • ;:·ı,ildi!n .... Bunl..,rm bir <:n;;,ınn da 
lcplcr §imdilik karşılanamamaktad ~z kulnkt:ı'l h!tyran olmu"l!Zdur. 

ır. Çilnkli ne kendilerini gördük ne 
----0-:-- de hnrabelerlne r:ıstladık, ' 

Altın Fıyatı Hiç zan.1 ... tmiyorum, ki ''Rndos 
Altın fi.}aUannd..ı. dün de hiç b!r fen"ri" I Ncvvorkun e ;-hdl'ki 

değişildik olmamıştır. DUn de, bir a. hUrriyC't abidt'!lİ lm1:ır 1'!11' 1~-ı.m 
tının fryatı 24,tiO lira idi. birşey o'qun. Hele lto ':ol'n bir dı:ı· 

ğı yontarak Y"rıl::m ''Vn~i;ı•>ton 

YO 
m·, 'i. 

zer ri, bu 
ha1·';:ı bil-

t t"' imdı, bu t ~ '""I"1. iı ı zi
l• '!'!} rı dır' •r .,, l""tı•ı i hir (nne
'för1 l. ·l"''"T' h•ıl ın~r o ~. 

Du11 ",., h" 0

" ı,· •'-ir 1'L' ·""let, 
b" ·I" b'r r"rn· •·a '~rut ver i ini 
ortnvn l:o .. .,.,,., •v•na b" 1tılrrsa A. 
m"rilm, mrıl:inı- ci' :-ınMrH,::inin 'buy. 
nıltıısı.ıTttı "'he al lr';ma inanmak 
y~n'n 0 1.,..,nz. 

Il•ı (' ...... '1~ r;;.in 'lrl• .. 'llda ise 
d 11"0': "zıi>:ı ve h:ıklmı zn.ferl 
p:ırlry.,c., '·h-. 

. ""Plt · a 1
" 

ı oı alı t llctısnd 
h u:rı fifı. \ıııt>rika· 

bir r tı olanık his-

Unın tlnsıb! ve mıntaka Ucnrea mU ı n kl'"eç kaymağı, kncl!fr eşya, çelik 
dür!Utü kanalı fü aJAkadarlara tevzi tUpl ve muşamba da '"ardır. 
edilecektir. ıı e ıe e 

hlr ~antık İ:-;i ola. Sahte eıı · k Almanlara satılacak ı~ f 
'" , 1, latdoızuıı bir 1 Uf U Ş- .,.on erans ve Temsil 

_G_~ _c_·ı _N_D_E __ G_(_ .. ,_N_E"_, 

"'11 ~li ll~t'tldir. ' yağlı hububat Emlnuıın Ualkc,-lnden: 

'!\a~tı f;r:,"~lııc• kaı""ı luklar apan ze .... -..le eva l Türkiye Sannt mektepleri mc 
1Jnt't'ct l l bildiği zunları cemiyetinin tertip cttığı kon 
r,ınıa eıı, hayalete Ah ş· . b' e i or tcronsıardan aıtıncrsı 21.8.1911 euma 

ır 

Si 
~~l'ııı~tlk tef~lrleı c met JmŞlr Jr sene gllml sıınt (18.30) da Elektrik mUhen 

il tıı .. 1a~ ı, imlt>mt'l i hapse mahkum oldu Alman11mı sauıacak ı .nll) on 800 disi .Sırn Dölrtlnter tarafından veri· ııın hariciye nnzın Tıtı.U ska. 
'<ı •, >.,_ 

u 1'11.dar ...,,, <'itin mıt- t,;ıı.rolcrıd:ı oturun Ahm('t Şim~ir a- bırı liralık yağlı hububat flyatlan et• lecekur. Mevzuu (Elektrik motör!rr'... nun ö'<. LinU haber verdil..r. Bu 
~ 1t fıi dil toı,1mn, o dmda blrlııi, blrkaç madeni blrb.rlııc • tında temaslara devam edllmckll· nin Dl'Lınajlıı.n) dır. zııt, lktı .. ar m vkllnc.e oldu0 u sene-. 
t ~laıı •1<al'iiz 1 ir a· karıstırnrnk kalp ı;o fmru \uk lmal • dtt. Aln:ıanL.ır, tvvtlce ek yazdığımız 2 - 21.8.1941 Cuma 'gunU saat ltt, hu-kaç ~!a lstanbul v ~kara 

t · () %lihah1Ur, 1 n- tuı ıı '"" bunlardan tılr tıayUıı.l,nı pil • ıbJ, 1h1;ıcat tacirlerlmfzin tekli! et (2(1.30) da Dr. S:ıl m Ahmet Çnlı~:mn ya da ı;clıp gttm ş, o milnaz betle 
lııb d r re-.ılit('dlr ya l'UrdUkten sonra tevki! olun 'lkl ·rı liyntı rı yükııcl{ bu maktadır· (H8..3c<ı!ılttnn korunma) mcvzuundii biz • au keller i"ln kcnd~ylc gö 

1.ısınan • • ,. 
'lıııl~ıe uı ımha· muştu. tar. Bu kontrnjanm 500 bin Jlnılığı bir r1: .. nferaııs verccekve Temsil şube· rU mck fırsatı hasıl olmu.ııtu. 
~ rfnı l't\nıakl ı Blrlııcl ağır ceza mnhkemesın ve .tzmirc aittir. V\'.'rllec k mallar nro- mız {~sadet pcrde.'ll) plycslnt tcmsıt B~knn Biri ğintn harnrcUI bir 
~ İl!>o ır ki le\ ha- rılen Ahmet ş mı.ılrin muhakemesi sında susam, kctcntohumu nohut ve edecektir. tarıu-tc.rı ve Romıınynda, şn~nnı 
~ r• tebarll1. etti dUn bıtirtlmiş ve suçu sabit görüle- ımru bakla vardır. 8 - 22 3 mu Cumartesi gunU sar.t dl' cat bir cerbezeyle yetl;m , c.;lo 

ııı <ıl411 rck bir sene Müddet.! hapsine• knrar ı ----o---- <20.So) da Evimiz ô.za.larmdan mu dlploır.nt tipin n mükemmel bir ör• 1 
"le liılde~l' \ l' harıı dl· • \"l!M' 'l!•tir. I<.ahveye nohut harriı· Nusret Sefa Coşkun IM!IU n i1·Y<1ı ... l{ÖS('ydi de! .. Bl.<.im bıı-
~ Oları da.ha 1J,ade Birlik) mevzuunda bir konferans ve- vat.ıtlcr Haremleri belcl yen tUyul.ıZ, 
~~~ l!uı,~;nıpan~ıı 1• Orta okul müdürlerinin karıştıran yakalandı reeek ve Temsil şubem.z (Saadet bura.suk, uzun boylu, dar omuzlu, 
,~,,. in ııntkun- Fiyat milrnko.bc bUrosu mrınurları, perdl'siı piyesini temsil edecektir. surk;"{ b:ıcaklı, kadın se;;i~le konu 

\., ~;ı 1 betı l~ A, rupannı i · toplantısı dUn, Bcşilttnşta nohut karıstırdığı 4 28.3.1941 Pazar gUnU saat şan ve llclde IJlr kcyi.li keylfll kah· 
, .. , llerı an <;tfatiyl Ort.1okul direktörleri dUn Maarif ı ltah\•enın kılosumı 180 kuruşa ımta~ (14.SO) da Temsil Şubemız (Himmc. knnıinı savuran Ak ağalar yok 
~ ~ ll!\at \ ıııUtalruL et- ınUdUrlUğünde bir toplantı ynpnrak o- hlr kahvf'ciVi yakllnmıştır. tin oj'l"lu) piyesini tcmsıl edecektir. mu? i tc onlnrı hatır:atırdı. 
t l't '1 aJıri (l ı..'(}ilpn k il 1-· d t l ' "a\as u ar•n r..uyu a ııı C'ri ve okul t<'fU~ , Bu, Tramvııy caddeslnd 76 numıı Her Uç toplantının numaralı giriş Bir gUn Pcrap:ılasta r;ıu Pcra-

1 t da, 1 ~urnı lt>in ıerinırı neticeleri etrafında görlişmUş ı rnd::ı. Zeki oğlu tbrahımdlr MUddcl kar:ıarmın Evimiz Bürosundan nim pala" ndını da şu günlerde )azmak-
~ı_ dtıoıoJ··ı llstdır. llnnı;i ı rdir qo tııı bu h rııbelı~ umumiliğc vcrilmi~tlr. uınsı rlen olunur. ıtan Lıktık ya- gnz~tccılori kabı... 

.nuş· 

t..ıra .. ·•nuı: .. nn l u!ttı", "'ıu.u~ 

ğu ~ bl c uru~·or; ayrıca Yu .ııı:

.}a, Çt•lm 'o• kya \C Hon nn)nnm 
t.r .. ı.ı:;-lc btr ll "n ,U.t Ant.ant 

~ ıı n sl.t a 1 t. ı m vcut bulunu
yordu: t.\rct, kcnc;Lin n sormu.c; 
tum: 

''Bnllmn Pa :tı., ıle, "Kll>ük 
Antdnt,. L. • •.le 1 .ne~ mi? 
Bıyılmz d ı ııt;J~rml.ll r ile çı 

zılnı:;, gl , ınce ve a 1;. .:rinı 

birbirine karı tıran c _. lı bir ı;-.lüm· 
scmc:;I.}le: 

- Aman efent:iım, d di. B .. na n 

(Lftfcn s ı( l çcıı"rini.:) 

1 y rm, v• v ·e.k 'alot 

2 .J.Ul:t l 

.. I w l:l5ı..:.. • _,'1 
r.,aı. '1 n Yo-

go ,:u"ır Sv •• a ..ıu 34 ) uıda Aı: 

rn.n 'etn t etrn t r. ). p ... n m.ıayene 
sinu~ ujhu ha...a .nJan Hfat cttl[J ~- bıı llı(>t1u ~ibl c<'kl l=!!:!~~~~:::=::!!!!:!!!!:!!!!!:~~~~!!!:!!!=:::~~~~~~~~~~~:!!!!!!!!~~::!!!!!!:!!!!!!:~~~~!!:~~!!!!:!!!!;!!!!!:!!::~~:?::=:=::::=~~~:E::=;;_;_:.:::..:___ 

• elin baı l'&l•leyi tıir lk. - 26 - ll!Jllııııiıı_..:;ı _________ ım: _____ m::s_•••---•lllF.l ve çalışmağn başladı. E!inde1d an 4 .ı tır. 

~ laıı~wı t.-.la.•kl Jileti büyük bir itina ile kullann- Ay.-ıl r.ın.ı lknın Ermeni klisesi so
rak bir oyma yapıyordu. Ara ıuı.;.n la ): cst r Zııfcryan ndmda 16 
sıra : ya .ilCı ı bir \:rm nı kızı da aynı ruuı-')" ,\\ .... f>t:ıı b" ruııa) 1 imar ··""t ,,. d .. 

· \ lll~k lln:\ n lı:ıllne 
~tikad \merik::ula 

i t 1tı, a ıne, cut hu· 
\ ~ lıatırı;"t\rınıtı dün~ a. 
~n ·~t,~~rr,k bu;Un 

~il Ilı •nı kısınrn 
\ )a ll\afraıc olnhlli-

&~'!i 
'ı!ıı tke11 ~ıııııu.11111 ima 

1 l'ılııihJ ~Crlkunın l'· 
a,.,lrıdaıı hır imkanın 

' bn.hSt>tJnl'k· 
fo !ıt-ıt.ıiıı· 
~ ~litııının' \nıerik:ı.lı 

• tftı.ılldf' t h'lir ('tm<'
~l ~tıtıda .lenı bir fa 

lfli "'"Ph "laı-ı tı\a ao; e '\ol.tor. 
t ~ ııa ı; ırlarc-n, ~eni 

-·ıaıı ,,_ or<' ldart• et 
te~ ...... \·~nı o· . -

•nın • unyn 
ı;ul'rtı~ı ıhftl ar ı\ \. 

~ nı tab~ ~ur 
~ ""rı f) 

~'-adar ~ar sılm;ık 
4~ it lllt ın~l'abr- olmus. 
~1~1 11 lıır·~ı.- "ll"lerı fnzlu 

ıır. bllı• lıiıum 
ı~l<u 

ıJ<'ra7<'ta \' ruıı' 
ılJl" t;•~ıı. ıloğru a. 

ıakı 1 <ılıınn 

~ 
'q,t ~~da 360 

"l" Var 
f)ııılıht 1 f 

aıı asan ıntt nnde 
İli t il 1 1 Sörtın sayuıı 
~ '11tz ~ erı ırtUdUrlllğU 
~ " lr kontrolc:t.-uı 
il r e!'tnlı ve tctklt. 

4IM ıısn'leör rnuay 
ın hUr!Pn c ktır 

Bıldiğimbir tek şey varsa o 
da Markizin bir cebir şeklinden 
fevkalade korktuğu .. 

Ancak bu tedavirun Mar
kizin selameti namına lüzumlu 
olduğunu da bildiğim için ıstırap 
duyuyor ve ona gitmesini söy· 
lüyorum. Çünkii bu onun mesut 
l)lması için elzem. 

- Ve tabii Markizin bütün 
bu hastahğı kendinde bir... Bir 
şey ile evli olma.sını düşünm<' 
sinden ... 

I<ristin gözlerim gfürJerinıc> 
dikti: 

- Kime evli~ .. dedı ve: 
- Fikirlerinizi acıkça söyle 

yin Mösyö Benedik.. diye ısraı 
etti. 

- Ölümden de daha müthiı:
bır adamla evh olduğunu düıilln· 
mcsinden, tahayyül etmcsindt>n 
ileri geliyor de.ğil mi? 

Dedim .. J{ristin beni p<.'k tat
min etmiyen bir şcltilde haşmı 
salladı .. 1srar ettim: 

- I<.,akat bütün ıb.un.lar da Maı 
kizin hastalığını izah kın 1 afi 
deliller değil.. İnsan böyle bir dü· 
sünceyc kapılıp kendini ölüm 
siirüklemez ... 

- Şu halde ne düşünüyorsu· 
nuz? .. Size ne söylememi istiyoı 
sunuz?. 

Vaziyete hakim oluyordum. 
Sozüme devam ettim: 

- Saip Hanın onu birkaç haf
ta zarfında tamamen iyil~r€
ccğini söylemiştiniz. .. 

Kristin yüzüme bile bakmağa 
cesaret edemeden cevap verdi: 

- Heyhat, dedi .. Markizin bn 
rakkas intizamı ile hayattan ölU
me çıkmasını ve oradan tekrar 

ERra1· ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Yazan: Gaston Löru 

ölüme ınmesini ve tekrur Iıavata 
doğru yükselmesini seyretmek 
bu feci hale şahit olmak insana 
hakikaten çok büyük iztıraplnr 
verıyor .. 

Bir müddtt sakın kalıyor, fo
knt sonra o fikir, o mes'um fikiı 
onu mezarına kadar süriikliy<:
cek olan o meş'um fikir yeniden 
beynine yerle~iyor. Eğer tedavı 
olunmazsa bu fikir bir gün nih<.
yet onu öldiirecek .. Markinin 
tün ümidi Saip Handa .. 

- ~.,akat bu fikri sabıtten kur 
tulduğu zamanlar Markiz pek 
ala normal bir kadın .. 

- Evet normal, hem de fc, •• 
kalfi.de zeki.. ' 

- Şu halde bu kadım sabit 
fikrinden kurtarmak için lıakı· 
kati elle tutturmalı ... Elle tuttur 
malı diyorum. Çünkü Kultrey 
ailesir.de doğum ve ölümler hl<' 
de muntazam, normal değildir. 
Kultreylerin esrarengiz bir şr~ 
kilde öldükleri sövlenir. Fakat 
nasıl öldükleri l.zah. olunmaz. Hcs 
mi bir kağıt yoktur. Doğ.ımları 
ıçin de vaziyet böyledir. 

- Evet mösyö Benedik: Filha 
kika Markinin büyük babası il 
ba~asırun maceralar peşin.fa öl
dükleri cöylenir. Ortada bir l'CS"' 

mi kayid falan yoktur. Bugünkü 
Marki dö Kultreyin doğumu da 
resmen sicile geçmiş de~ildir. 
Markiz bunların hepsini biliyor. 
Fakat ne yapsınlar .. Kimse Mar-

Çeviren: M. ACAR 

kize Kultreyin ne do:hım1arı ne 
de ölümleri hakkında kat'i ve it -
ı az olunmc.ız deliller <TÖStC'remı· 
yor. Ben içlerinde. Biltün husu· 
siyetlerini biliyorum. Marki hü
viyetini i~bat cdcC('k vr diğe• 
Markilerin ölümünü de t~vsir 
edecek ne kadar vesil~a varsıı 
hepsini bana verdi ve bunlar va· 
sıta.,ile Markizi ikna etmem ri· 
casında bulundu. !rte bizim vaz • 
yetimizin iç yüzü budur. Şiın ... 
anladınız. Fa'cat bu hatıra gelir 
bir macera derrildir. 

- İyi ama Markiz zihnen mı:· 
Ji'ıl değilikcn ona böyle garip bır 
fikir nasıl ve nereden geldi. llk 
defa olarak bunu nasıl dii~ündü? 

tık defa bu fikre n2sıl saplan
dığını soruyordunuz. Evet. F:ı· 
kat mösyö Benedik ben bu hu
susta size hiç bir~ey söylivemi· 
yeceğim .. Bu cihet benim o1 ad:ır 
mec;huliim kL. 

Kristinin bu cevabı büvük bıı 
lereddüt içinde verdirnni · his:::et
mistim. Demek ki c~nden bir 
şey saklıyordu. Ve bu sakladık
ları Fey hi<' üphesiz Markinin 
en büyük hususiyetlerind~n biri 
olacaktı. Markinin en büyük 
derdi, iztirap, veyahut isterseniz 
sefaleti, rezaleti bu idi ve her
kesten sakladığı bu cihetlerin 
bir esrar perdesi altında yaşı
yordu. 

Bu görüşmemizin sonunda 
Kristin başım işi üzerine eğdi 

- Bunu sizin için yapıyorum. talı•• uı o mll •• ur. 
.M.ösyo Bcncdik.. uiyordu. Ses t Ş hr m:ıntu h yeti Slhhıycsı b 
ne kadar salar.d.. Ç:ı.h tı , 1• e h:ı •:l.!ılc h:ıkl.m~ ıhh )c mudUrlycti 
bir gbz gczdirdım. Bu 1 r rık,en umum ye ı lle muh ~re etr.ıelttedlr 

g-Orıın~n bir portre 'u ·. G z~ ı ı 
çe:ük, hatları muntazamdı. G.1-
zcl Lır çehreye aıt oldu ~u göı Li 
lüyordu. D.kkat edince bunun 
Gabriycl ile ikı damla "-U gıbı 
h<'n7.edıklerinı hi ~.ettim. 

IX 
1::1 Bazının : - .Krıstin•n h klıı 

varmış. Markizi gcirdüm. Haki
katen tanınacak " b de.;:il. 

Bu büyük de vi..,H·lik i in trı.m 
Uç gün kfı.fi gelmi•'. Sim • t~ ::ı
men c.ınlı yn.~cyan ir m 'lf.. 
halinde ... Sanki ha) ... tın, ) 
nın zevkıni almış ... 

Markiz şimdi ufak tefe'c gc
zıntiler de yapıyor. C<''!n<.>1ere 
çrkıyor. Dalın doğru.su o u rez... 
mPğe çıknrl'·orlnr. Ka..,al• bir 
arabada geziyor. Söyle ik!erine 
göre atlan pek çok .. ~iyormucı .. 

Ara '1.a ile "'İttiği yer d:ı.ima 
orman... Onu ormanda sık sık 
gördüm. Yana1tlan lnZ!lrDU • a
deta havat r,elm•ı:ı. F:ı'lrat b-ıln~
larmda ayni mcıNnıum, rncfc-~lj 
mana var . Simdi knnı damarı ı. 
rı'lda cevcla~ ediyor, onu pc;atı
yor ama, kafası daima hasta. 
Yalnızca vücudu srhhatıi o ka- , uı;.nıcı 
dar.. uum•ştıı 

Daima t:endisine ref almt eden <t ~ ... , 

İngiliz kadını ile bernber çıkıyor ! o;,-ıe 
Sangor arabayı idare ediyor. ı .. 1 
Sing Sin~ de d'l.'ma yanlarınıda At•µ. 
bulunuyor. Yolda oldukları za- Yntsı 
mnn veya. evde her kim oh•rı-a. tm.s:ın 

2J.3.1941 
18.40 

f e tem. / Cuma 
,o rt 21 art 

I { 
.r: 22 

!'I: ] n ım: ltl 

~ IU\Utı t;uuıı \ iNi .... ı.ltü 

'7.0ı n.•s '7.-0'? ll.40 

18.22 6 :ı ıs.21 5_:;9 

16. '7 o .... 3 16.t; 9.23 
1 .21 12.00 1!.t~ ! 12.00 

2a.,1 ı.sı zo .... 2 1.81 
G.:: 1 10.03 G.22 10.00 

olsun ziyaretini kabul etmiyor.
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-c - VAKiT !O MART 1941 

Deniz nakil vasıtaıarı
nın tek elden idaresi 

Amerika 
Atıaau kalesi 

ingiltereye her tekilde 
yar.dım edecek 

Fiilen harp 

Şehzadebaşmda ihtiyar bir 
hahveci öldürüldü 

Zabıta ,.. mOddehmıunıllik dün Bacı O•oaztm 11Mrl a.raDdJlı za-

DDn Münakalat Vekitinin reisliğinde Bir Ameirkan gemisine 
tecavüzle ba.thyacaktır 

Ne".)'ork, 19 (.A.A.) - Nevyork 
Sun guetesi §UJllan yazıyor: 

)"eDI ,,. ....n 1bir ftbıım •e1t!rflr•tı ı-- bir ftldi ) aJıtCbdn oebbadıl ba 
na el koymUf bul11DD1&ldadniar. Ya- b.aıdurmalı ltlnt eWti bbı lira bulu 
pılan tahkikatta ~ _.. ııam&llllftlr. 
lıA.diae §Udur: J3uDdan bq1ra Hacı ()mıanm bu& bir toplantı yaplldı Kak .111neye ya.km bir pmeMg.- ~~ da dllOp kalJrt.ıtı ~ 

berl, ŞtıbHdebqıııd& Dar:IU.talim Jrı. mtıldecllr. Bu ... DGkt& ıı.cı Olma 
raet.ba:oellbıl lfletmekU Oı1u 80 ~ ımı Jıertwıc1 ldr c:D&yete lau'bu .ıt 
da Hacı 0mnan dün -.bU lar11Uı•• JDMl ihtim&llerb:d ~ 

lM t.on da dahil daha yuk. 
tonajdaki Türk deniz nakil va. 
srta.larmm kara sularımızda ya
pacalda.n seferleri tanzim etmek 
1bere bir kar.ar.name çıkarılaca
ğı malfundur. 

Kararname 21 martta mer'i. 
yet mevkiine girecektir. 

Ancak kararname mucibınce 
seferlerin tek elden tanzim ve i
daresi için bir komisyon teşkil 
edilmesi ve bu .komisyon.un 
,ürimime çal.ı§m88J ıaznn geı_ 
mektedir. 

Teşekkül eden mevzuubabs 
Xomiayon, dün il:k i~amı, 
mmta.kt. liman riyuet.inde mü
Jl8b.1At Vekili CeYdet Kerim 
İncedaymın reisliğiııde yapmış
tir. 

Xarni8Janm damıt rei&i, dev. 
let deni.eyollan işletmesi umum 

Yugoslavyada 
._ak pllrlae 

d• ... llombalar 
11a!rlr•ada 1111' telllli 

aepedlldl 
----<>-

Bombalar yollannı 
§&pnDl§ lngiliz 

' tayyareleri tarafından 
atılmış! 

Belgnıcl, 19 (A.A.) - 21-22 bl. 
.mıcikAmm pcm y;ug'09Javyada bir 
lwdııt te.bri oku 8ııtk& dtlfmı lbom
J:ıt.lu' hakkmda ~ :rmml tab 
Jlsat yapJ1nuttır.: 
Bcımbalaım parçalan 4DariDde tet.

Jdbtta bulımaD Y~ mul:.ebunl 
Jarı btınl&rm lzıgiliz mamulA.tmdu oı. 
duiU Det.lcesiDe ~ 

ıteyftyatteıa Y...-ıa~ v· lıcaett 
t.antmdaıı U!ıardllr edıU'9 Jıwllls ııo. 
kQmetJ kendi n.amma tahk1k.at yapıl. 
m&mJI emrel:ml§tir. ıa martta ln~ 
h0Jdllnet1 Yug0o9lav hU.kQmetiue Sufe.k 
8ılerJDe dÜflm bmgbıllana tl1haldka 
tDSWz mamu!A.tmd&n .aıdulunu ve 
bombet•rm yol f8IU'lm .D11Ucn•nde 
ıı.om tayyareleri tıı.ratmdan yanlı~ 
ldı:1a atıldJlmı bDd1rmift1r. 

ıııııcm-e ldllrftmetl 'lıüe.rflltt eebebl
,.. verilm17en bu .bAa1le bakkmd• 
derin tffQ80rlerint blldlrmi§ ve bu 
'1'tılltım n.rar g1Jren (lfhaaa tazminat 
rmegııı w mana kalman lla.aan da 

tamUo etmep amade cıı1dutmm :111.ve 

~-

ingilterenin · aylık 
masrafı 

(BO§ tara/'J 1 İllOiıie) 
Afr!bc1a:ld Jşlere konulmuş para8I 
ille 3 .milyar 500 milyOD dolar mik.. 
tarmaadır. Fakat bu !kıymet iza
tlcllr ve hakHd piyasa kıymeti bu
dn ŞiJiıem ki daha d~r. 

1 eonJ:Anııında lngilterede 292 
mllJOB dolar1* aJtz vardı. Bundan 
bqka İDglltere bazineai 54: mil
J'C>D dolar, bmuei ıalıııila.r "lie mU
elleeeler ise 305 milyoo dolar a· 
Jecalı2ı Wuauywlardı. 

hsUtere. Amerikan milli mllda
faa fabrilcaluma 171 milyoD do -
JariJk aeımaye Jle yaııdlm etmiıl -
Ur • .Ba pera yaptığI Bi;pariflere kıs 
men .brpbk tutuımuştur. 

Amerfb. hilkfmıetlnin isühben
na uaaraıı lngiltere ile Kana· 
da .buatnl;Ja, yeni zehmda, oe
mıbt Afrib. ve Hln~m aylrk 
harp 'Jl'lUl'afian 1 milyar 750 mil
~ dol.v :l:utm !.ktadır. .Bu yekfl -
nun milyar do'arı lnciJtereye i· 
aabet f!«tedir. 

Kanruianm 1941 - 1942 mali se
nem mr!mda. ı milyar ~00 milyon 
dolar '98!'fedeceği tahmin olunmak 
tadır. 

Hmlm var_, Bu iki aıılqma, daha 
p.dideD birbirlerine mbazl olarak 
galıfıyorlar. M:ealmJzde fark yok 
kL. 

lılUteveffa Tttüleskonun, harpten 
..,,,... qlediğt bu a6zıerden eonra 
~. •'Küçük ltil!!., m :yoerlnde 
.,..._. ealyor. Çekoslo'\'akya nıfallere 
bı1ttı. Romanya malftm vaz!yette. .• 
B&1kan birliği, maalesef istenen 
-atamlılt. ceaaret ve vefak~rlıf'ı 

her uzvun&uı göremem}ftir •.• 
Dlplaılnatta" -,.1• 16:ylemeder; 

fMıa,t .l'Udlrlu'-

-11'1!'.r llUN1B 

mtldıirü İbrahim Kemal Bay1bo. 
ra.dır. izal:ıklva tu zevat tayin 
edilmi§tir: 

Münci Ülhan (Genel Kurm_y 
namına), Muhsin Seren (Ticaret 
Vekfileti namına), z.ekeriya ç ..
ner (1:ktısat Vekaleti namına), 
Refik Ayantur (Münakalat V&
k~1eti nam.ma), Suad Kara Os. 
man (İstanbul Ticaret odası 
namına), Rıza Sadıkoğlu C.Aıma. 
törler .Birliği namına}' 

Cevdet Kerim İnceda.yı, düıııldi 
toplantıda komisyon azasma, 
mezk\tr kararname hükümleri 
dahiUnde vazifelerinin esaslan 
hakkında. ica.'beden bususlan i
zah etmiş, direktifler vermiş Ye 
hükfunetin tanzimini ehemmi
yetle derpiş ettiği ibu işte mu. 
vaff alayet dı1enriştir. 

Seriinin 
cevapları 

Y ugoala v Başvekili 
ve hariciye nazın 

Beri ine 
gidecekler 

"l:IAJA harp dtJmda bulunduğu
muzu iddia adeeeik çok k.iel kalma
mış o1aa gerektir. Bu gerginlik dev 
resinde her zaman zuhur edebile
cek herhangi bir hAdiae me.zuu 
bahis vaziyeti bir emrivaki haline 
getirece.lc+..ir. Bir Amerikan ge.miat 
hücuma uğnyacak veya ba.tinla. -
cak olursa biz fillen barbe girece
ğiz. Şüphem mııkabelede gecilcmi· 
yeceğiz. 

N evyork Timea gaz'eteai ile fÖY 
le dPme:ktedir: 

'• A merikanm infiı:a.iç.ılığı ölmll§ 
tilr. Fakat bunu Bertin anls.mamış 
gibi görünüyor. Amerikan milleti 
bu harpte 'kendisi için mevzuuilah 
solan şey hakkında re<ıllirt bir fik 
re sahip bulunmaktadır. Biz lngil 
tereyi mflda!aıı iç'in söz verdik. 
Çilnkü İngiltere Atlantiğin kalesi· 
dir. Bundan dolaytdrr lô l~te • 
renin mUda.faa.sı için zanui olan 
&il!hlann şu veya bu ınıretle 1n -
giliz Unıanlarma kadar gitmesin.! 
temin edeceğiz. Bu 'hususta baş'ka 
bir vamta bulamazaaB: Amerik n 
milleti hiikfunetten kafileler te§. 
kilini de istlyecelrtir. 

ARNAVUTLUKTA 
(B04 tarafı l incide) 

Atfna, 19 (A. A.) - B. B. C: 
Son !taiyan ta.rruzunun hamın 

bidayetinde dtışma.n Yunanistam 
istilaya teaebbüs ettiği zam:ın gı.. 
ri jği taarruzdanberi en şiddetli 

Londra, 19 (A.A.) - Afi: taa:r.nız olduğu hild.iri.lmUtedir. Ba 
Belgratta Yug06lavya bqvekili taarruzun gayesi Yunan cephesini 

ile .hariczye nazırmrn bugün Berli- yarm_ırtı. ttalyanlar yalnız tımvaf
n~ hareket edeceği haltlanda şa .

1 

fı:k olmamakla. kalmamn,lar, 90k 
yıalar devam eylemektedir. agır zayiat ta ıvenniılerdir. &llhi-

Be.r:Un. 19 (A.A.) - Yarı :res- yetli men.balar bu aon tacrrmıda 
ml bir menbadan bildiriliyor: ttaJyanlaı:m ölii. yaralı ve esir <r 

Bugtin, yabancı gazeteciler, ya. \anık 40 bin kadar zay..at :veıı:lik
bsııcr memleketlerde çıkanlan ha- le.rJni t.a..!ımiıı ediyorlar. Sardunya 
.herler ?e pyialarla allkada.r oia- fır.kası hilh•ua ağn- zayiat 'vel'ZrÜ§

nk AlmaR - Ytıg'Olllav mfinuebet.- tir. 
leriaıia ........ ftS1)'9tl !tak'km. llerilııl. 18 (.AA.) - Yan,._, bir 
.. A1man haridye nezaretinden menbadwı 2>1IdirWyor: 
malOmat ktenütlerd:ı . Alman hane.iye neza:reu, Ywıa.ı:ıia· 

SalAhiyıetiar makamlar, bu ırua- tana lngfilz llıraçlan Jıaklwıda ibll.. 
le cenp Y.ermekten imtina etmis- tün .baberleriıı ~e hAdiaeler:iıı ~ 
lerdir. ElaMn Alman hariciye ne- yada &!Aka. Ue tetkik edllm,..kte olduıo 
aret.i, ..Almanya ile YıugQSlavya a- tımu. .bugün bir .uro d2lıa bildirmif· 
.namdalcf :mÜDWbetler lıakkmda Ur. Maamafib, .Alm&nyanm bu bal:ıer. 
aanılan bdt:Un .ııua.llere hiç bir ce- ler Itnrşwnda soo defa blldlrfidlğiıl
np 'l'ennemitleniir. denberi if'ara ~r yeni bir ıeY 7okıo 

.BerUJa. J9 CA..A.) - Yan :res- tur. 
mf bir menbada.n bildiriliyor: ------------

Esir Uatyan gene
ra1inın defterinden 

Bugün bir ecnebi gueteci ta.rn· 
fmda.ıı .aorulıı.n aua.Ie Alınan hari
ı:iye ne.z&retinde fU cevap veril· 
mittir. 

.Japoıı hariciye nam llatsuoka
mn Berliııi Jdyaret.i eenasmda bq 
ka hükUıneUerin devlet adamla,n.. 
na aa mü1Alci olması ihtimalinin o
hıp <*nadrğmı eöylemek henüz 
mDm1d1n değildir. 

lla.nutafih b6y1e bir şeyin mtlh -
temel olmadığı söylenilebilir. 

Berllıı, 19 (A.A.) - Yan res
mi bir men.ba.dan bJJ.cilıo;.liyor: 

Almanya Monreo kaid~ haldmı 
ca hJçıbir zaman eııtemuyOD.2.1 ma· 
hiyette katı beyanatta. bulanma -
m11 olmakla beraber, .führer ve ha
riciye DaZirJ Alma.nyanm bu pren
aibe ula itiraz etmediğine def'aat 
le i§aret etmielerdir. 

( BCUJ tarafı 1 incide) 
Fatiat olan bu İtalyan ma]curıla
rmm .krtaata Yunan askerlerini an 
eak içtikten sonra döğüş kabillye 
ti olan .kimseler ~ tanıtt:ıkla· 
rmdaıı şikAyet etmektedirler. B.ı· 
tnıı .sahibi ltalyanlarm maddeten 
yorgun oldukla.rmr gıda madclelerl 
nln ileri hatlara gelirken esraren· 
giz bir tarzda kn.;(:ıo. uklarmı ve 
baş kumandanlıfm hayaı1R21C& bir 
bodbjııUk içinde yapdığmı .alyeıt 
U bir liaan1a yazmaktadır. 

neni:ı tıatlhıdekl odumda mn olarak 
bulwım.Uflur. 
Hacı Omıamn evi olmakla beraber 

geç kaldığı geceler ev1De gibnl,erek 
'kahveı!!hıde yatmaltt&dır. CUe4lD 1lze. 
rinde herhangi bir yara bere izi bulun 
mallll§, adliye doktonı Enver Karan 
mua)'ene ederek moı:ga kaldtrtmrftır. 

Amerikada 
784 fabrika ıslah 

ediliyor 

ingilızler 
61 fabrikaya aerma.ye 

koydular 
Vaotngton, 19 (AA.) -13ugUD Def

redlllD bir rapora göre, :mebaaan 
mecl.lal mali,Ye en.ct1menlne iah&t n. 
ren mtıdafaa programmm tatbl!tt ne 
mUn.clld teıkilAtm umum! mlldllrll 
mıudaeıı, Amerikada 1barp mabemN' 

imal eden veya .etmelr. tı.zere llll8ll " 
dllmekte bulunan 784 t::ı: rikadall 61 
Jne lDgW&ler t.aratmdall •rm&.J'8 ko.. 
:ıwldugımu eö7leqttr. DeınokıuU8re 
yapılacak yardım tota ıt.ekJU edllm 7 
milyar dol!U'lık kredi projeıll dün D*).o 

Uat.e müakere edildiği tml&da KDud. 
eeı:ı ile bahri,,e JWm'I StlmaııD .e 
muht elit mUdAfa& ,etJart ta.rat.mdaıı 

yapılan beyanatlar D8fl"edilml1t.lr. 
Blll,jro} Ie1al H.&rold Smith eııcümmde 
fzabat verirken, ~tereye yçr!ecak 
yarden ltarJlığmm bir htımOnlyet 

meselesl c1up olmadığı ksı<Hatnden 

.soruımu,tur. Smfth bu auü 09Wap 

o!ara.k İngiltere De btr &.,,...... ,ap. 
laca.ğmı ııöylmniftir. 

St.imaon tahBlsatm bOyQk bir kmn.r.. 

JUll ClaUmtlzdeld ıtmmrw"" ~ 
mall ..ne iç:lDde arf9dDeceCIDI ~ 
... etlldftir. 

Veni tarih kurumu 
azaları 

Ankara, 19 (AA.) - Tnı1t t:ı.
rih kurumundan: 

Türlı: Tarih .IC.urumu .idare he -
"Vet.i 12·3-19il tarihli 1'tinvunda 

- taı1ht netıi,ratlan ne Tnr1t ta
ril:üne yaptıklan hlzmetterden do 
layı - genç Alimlerfmiıxlen An
kam Dil • Tarih ve Cogra.fya fa -
ktlltesi Yeni Nizamlar tarfh1 do. 
genti Enver Ziya Kara.l ile ı.ta.n
bul Univendtesl edetıiyat faldUte
Bi orta zamanbr tarlh.i doçenti 
Cavit BayBumı itttfalda TUıtt Ta. 
rih Kunımumıa ..U il~~ 
Dtiştir. 

Hitler 
Yeni Romen elçi.inin 

itimatnameaini 
kabul etti 

dlr. 
Dipı' tanıtuı lld sDD kadar enel 

krraetlwıeye p1ea bir JeDÇ pamı 

eh ortadan k&ybolm\,Jftı.ır. 
Tahkikata mtıddeiumum! muav.lnle. 

rtn<len Orhan :JalDl elkoyuıllf, 'hemen 
ftka mahaDJne giderek tabkl)rata bat 
aanuıtJı'. 

ı üniversitede 
Profe.ör Beaim Omerin 

habran taziz edildi 
Kerhımı General Profeeör Bulm 

ömer Akelmm lS11lmllnUD Dk ;yıld&all· 
m11 m1bıuebetlyle mm Qnlvermte tJb 
ta.ı1Jl1 e.mıt1ttıltınde aat li te bir top 
ıantı yaprlm.rJ ve değerli pratuılirllı 
hltıruı tall1z ed!lmJ§ttr. 

Toplantıda tıniveralte rekUSrU, pro
teelSrler, - 'keadWDI .aftl1 mulek 
arkadqlan huır bldmmaup.rdlr. 

Dün 1ln.lveralte rektörU OemU BU. 
l!'"'l kllrsl1,y9 galereJr t.oplantıyı a.çmif 

" demlft.lr ki: 
"-- Delld1 palıN&' General Dok

tor lie8iın ömer .A.kalm geçen yıl bu· 
gtın. aramııdlll qnldı. OJOmftnDn ilk 
JlldllııdlımOıall Gıd,,....te çabm •ltmla 
anmak ..... ~ buıwta. toplaa
lnl§ bulunuyorus. B11)'lllr. mentm 111.a.. 
namı tua lç1n Mr Ud c1akSka ..ukat 
etmllllblt :rica edlrim.,, 

8ll~ta m'Meütp re1d6r J'IDıe 116-
zllne devam et.mit: 

.. _ Beılim ömer Ak8lm, tglllda bu· 

l~umus, bfl7llk JUm aOe• ..ı 

Dbı m1!llafl& balm& «•• ilk pftllleı. 
eördl.tT. Ve rektörlf1te de arkadqlan· 
nm lllttla&ln ne getlrflmlf btr prate
lllSrdtır. Beelm ömıer, bQt!m meziyet
lerle berüer f1Divemtta tarihimlade 
~- Tdt taıdllteıdD4e uzun 
~ 1ı:tınıll -.ı ....... 1ııl 'pro-

~ d9rlll taı ... laNfmda eok 
......... BaUı& dl)iiltıahla lld. ..... 
il& .. ""MP+t ..... .._ lrwdWdlr 
AJDl zamanda, m-ılelratte •ym 
tıayllk lılr yelcfm tutan mm. ....... 
bıraJmıqtır ... 

Bana.- -- ıa ı er Alal 'ilahı
• ... aJmJf ... pafel&1ID -~ 
du 'lwbeetmtı. cmmı detmml f.tiblıı1bl 
llttlnllft!r. Ald1 ~ ,,,.....,.. 
mllte&ktp Nihat Rept humll !IQa
tmdaA tıehetmif, Serv.titllnııncu Ah· 

met !bMa da caım cı.teıtl eeerledld 
anlatanlk toplantıya 800 9'8tDmlft!r. 
Aynca bir :lleplıt ~un mezarı 
-...... ptılrak çcılmk ~,...ıanbr. 

Porteiiz bitaraf 
kalacak 

Berlbı, 19 (A.A.) - Yan re&
ml bir menbadan bildiriliyor: 

Portekiz bafwıJdll Saleer ile 
)(adritteid hıgWz :büyilk 8lçiıll Sir 
Samucl Hoare arauıda vuı1aiba1mı 
mtulht& BerliDde bllytik bir e -
hemmlyet atfedilmektediı:. 

Alman Jı&r1d,ye nezaretmde be
yan olunduğuna, ıare Port.elit&ln 
bltara.ftıtmda bir değiFkllk olaea
ğıru 1ümettfren hJ(tir aamet gô
rillmemektedir. IDaaeen Portekiz 
h1i'ldmıeti tarafmdan ba mtllAkat 
ha'ttlnda nfllJm)Den tebDide her
halde btt bir 1:ılt:ara!l* takip • 

Bu beya.:ıat hugiln Alman bari· 
ciye nezaretinde ecnebi gazetcd • 
Jer tarafmdan aorulan suallere ce
vaben yapılm.JJUr. 

Ahnan hariciye .nezarednde fU 
cihet de kaydedi.lınektedir ki Al -
m&llya bu bidenin iki tarafİı ol -
ması lAznn geldiği, yani .Amerika 
iç!Iı de A vnıpa .işlerine ikarışma
mak mecburiyetini tazammun et
tiği tel.B.kkisindedir. 

Ha.tını defterine nazaran .hakild 
vaziyet 1tclya.n krt.ala.rmdan gilde 
mektedir, "Ordu radyosu" Po ordu 
BUDUD Yuguslavy&ya girdiğini ve 
Selanik üzerine yllrlldilğünü ve Yu· 
nistandıı ihlilAl çiktığmı habsr 
vermi5tir. 

ltaıyan geoeranerı da Alman 
kıtalarmm mtldalı.ele ettiğtn.in B. 
MusııolinJ tar.afmd&n bildiıilcilğjni 
beyan etmişlerdir. 

.BerJba. 19 (AA.) - B. mtler, 
bugün öğle üzerJ.. Bmnanyuım ye 
ni Bcrlin elçisi BoMyyi kabul et -
miştlr. Boasy, Hitlere ttimatname
sini takdim eyle.nı.iftir. Von Rlb
bentn>p, mtllA.ka.tta !1ıaztr bulmı
murtur. dilmek istenildiğine Jpret cımn- Tarlabe~ 

malttadlr. e-...ıı , 

Amerika bu neticeyi çıkarmak. 
tan imtina ettiği takdirde Alman -
yanın mukabil tedbirler e.lınağa 
nıeobnr olacağı Berlind<>ki ııiyasf 
mahfillerde bildirilmektedir. 

Amerika sularında 
Alman deniza1baı yok! 

Bertin, 19 (A.A.) - Salllıiyetli 

Barlln rnahfıne~ı, bir Alman dezıizaJ-. 
tısmm Amerikan sularnıda görlindll
ğU hakkmdald Amerikan haberlnl 
ke.U surette tekzip etmektedir. 

---0-

Marep.I Peten 
Grenoblda 

Gnıaobl. 19 (AA.) - lianıflll Pt-. 
teıı. husu-1 trenle bı.lgıln .1&&t lG da 
buraya gelmlftlr. Halk devlet reialne 
har&reUi tn.ahllrler yapmıot.ır. 

Ma.repl Petenla, vllA.yet dairesi bal
kon ın J n .,at 15 4!'i tc- halka bir nu. 
tuk söylemesı muhtemeldir, 

Hatıra defteri diyor ki: 

Macar Hariciye 
Nazırı 

ıur-st__...~ 

Macaristanda :=~ 
tısizlik artıyor = pımtl tP1' 

•1 f e~ U (AA.) - Tas~ balda Be~ 
tpUd.J maıc1de yobaslap ytlzDn nbmttır. 

Bütün bunlar üç ve dört klmml· 
sanide olmuştur. Albay Debenm, 
general Dave'ye telefon ederek 
Almanlarm ne zaman geleceğini 
sonn :1!~ vP. kendisine bu husıuıta. 
birşey bilinmediği cevabı verilmiş 
tir. Bunun Uzeıine büyük bir şüpiıe 
zihin1cride yerleştiı Ve müthiş bir 
inkisara uğradık. Sonra radyo Bin· 
zazi :vili)•etini ka)ıbettiğiınid haber 
verdi. Görice ricatmdan ve JuJia 
fırka.smm hezımetinden so:ıra har 
be artık ka;ıbedilmiş :na.zan ile 
be.lrt.ık. Yavaş yavq meşum bir 
dil~nce zihinlcrimlsde yerleşti. O 
da dÜ§lnandan aşağı olduğumuz ve 
ona mukavemet etmekllğimiz im· 
ki.Ilı bulunmadığı fikri idL B. Mue 
solini bunu ne.aıl anlamadı? Yanlıt 
b1r hesa.ba j&Unad ederek harbe gir 
dik. Yuııa.n topra!darnıa. girmekliği 

Berline ııidiyor 
Baclapeet.e. l9 (AA..) - fltM'ıud· 

Kacar barlclye n&m'l B&ı'dcmy :sıa· 

rm öğlıdcn ıtOnra Berllne ı.reket 
edecektir. 

Nur. !Berlbıde V<ıD R1beııtnıp .e 
d!lu Alman ~ ~ 
celrtir. 

Bardomy. Berllnde iki. 9ç .. lıa· 
laca.drr. 

Fransa.da haıp 
meaulleri 

Farla, 19 (AA.) - D.N.& 
P&rbı guet.eleri harp ma411Uen ZIW• 

hakcmeabıJD müddet8fs olaı.k talUtm 
de.n halıeeden f&)'Jalar ka~clet.mektıe

dirler. 

den 1DlllrteUf Kaıcer ..-na.Jt IUbe
lerl bllyWc bir aaan ~"'*te de 
V9l ealycr.lar. 

Gaeteler bir gGın aıtu .. -
Hğin teiı.likelerindea lldlt..wffyea 
bahMtmlıldedirier. Vafyet büytlk 
ma-c.eıerin ~ t1maB 
~ pek ciddidir. Ken
ncat anayfi hlVıa- mlfldll 9ILl'l 
lar içiııde bulunmaktadır. 
~ fabrikalan iller.illi bı

.............. ÇQMıll deri ib.tfyat
ları hutfıınet maJramla.n tantm
dan t8lbit .uımJt .. kuduza i· 
malit:r durdunJnıııt*w • 

Gandinia katibi 
tevkif edildi 

ımsin Yunanistan &yas! 'o:e aaikeri Ruzvelt deniz ~ 19 CA.A.> - a...._ 
bünyesini y1lcmağa ve .isyan çfkar • • • la lıMı ~ vsdlği ı.heı-. 
mağa k!f'i geleceğini zen ediyor gezintisme Çl yor g&e, Hindlıet·nm mMat--. 
duk. Bu ks.ıuuı.tsiz cliplomasimi&in V~ 19 (AA.) - aa.n1t ait=· ılara......., hare1Detindm 
hlyanetinden midir? Yoksa dÜfUll on gQıı kadar .erecek b!r ct.ıls P- dolayı QeMkıh kAalıl dlln tekrar 
ceslzliğh:ıfün midir? Bunun üstün ziDt!ıdnde ba!umm..1t 1De111ı bal9n '.4llaı. teftlf edlJm.teılSr. Dttp Waa bir 
de duımabyız. \lbıctcmdıım banemc &Jm1111ı-. &.,.. llm ....ı 



Afif OBAY 
çrrpı yn!rnrnl ısınırlar. ot!:ırla 
örtılııar:er ve v:ı.:ışi hayvanların 
hücu."llu 1dar. korunma!c bin lm
pr:ar.ı:.1 nöbct ~i di1<crieroi: Fn
kr.t bu;iuı onlardan b!risi yedi 
kat yerin di-Cti-:de~i mez!lI'm::°!nn 
ç~ksn, çu kaprd:ın i~cı i gir!:e ve 
b :!.:! de~e ki : "Yüc:-cc nsı:d::n· 
beri alimler i11h::n, fc:y!rsoılnnnı
zm, l:ftşiflc·ıniz:n d~i'ne dü~;lııe 
Y<ı:>:tbildiği bu muydu, vahşi 
herifler?.. Aco!>:ı o ccrt, o mn· 1 
kul, o mcde"li cedde ne cevap 
vercö;liriz '!. 

Bize diyorlar ld, "!.1P..demyet, 
ı--.Jıat ya51mn.1 ·tır. Dir kremmrzı 
rahat ya:.ıt::ı:':ilme': için b'r kıs
mınızı l Id:rmc'ı: H!::rm .. , AE1111 r
d:n"cri b:.ı 1; .. ylc cüylcnıyor. Her 
h:L:Q-n1ar bir rc;rnmb:?r l<r··ar 
1 t'i kcnt:"'Uycr; _: f.CV!;'n.r.:~cr-

- D:ln.Jen talihsiz a:lam bulunur m·ı hloT Tam bir dlinya tıeya!ı:ıtı yap· 
m:ılt llcramlyesinl luızıı.n.lıRL llurp rıMı: 

- Ço.': tn!ili adam dol}rı:su!.. D:t§::11 b!r l:ere, diln T:vz::aya kar
şı h·:d:s:::i sf qo-rta ettirmişti. Bıt sabah evden çıkarl~en ka/a.tn· 
ııa u;r saksı diigt·:u 

ler zaten All"hrn "'-zıyln kom·"u 1 ... ,.._,,..,..._..,......,..,...._ 
yor - her ihtllll, 1'cr harp iil- 'ı ~-·~-
s::.n d :l wnr '• cir. ·w .!tin ;n ron ce \ • 
z:t'3ı gi:>i ~fü:teri'iyor. H<:ı!•kı J:o- 1,,.. ~h ~ f 
rmna1c i-:·n ktn"\'E:tli o?mn;: ıa ~ ~~ \ :..- ~ • · 

1 
çıgp· ac:ıyor. - \ 
Ziı:?. Fa1mt ku'\."\'et de haksızlı-n l i. ,.) · ..... ,.. J 

Ni"'in ? ŞüplıeE-=:-. • .i hıvveti ... ~ 
yanlr5 antı:·o:-uz. ! .. -... n1 ··:ı laır- ~· 1j.Jf ~ 
t:ıraca';: c1an !ruvvd. I·r.:'a '" nılı / f 
k t .. ,. ! ı . ~ · . uvv~ • ~ r: nrn.n ı < kuvve'• lır. '-..... - 1 
ha?.!ı ve ri'§Jı kuV\·cti c'c -q, '.) ı 
'"."lrnd-"es kuvveti ink'"nf e~tirrr(' - IJorcu olan yirmi lira111 
dtk':C bu C'C.,.,lİyct'cr. 't::r lrn:: f'O• verrıd.:çj: tal -'l:rdn 7:end;si;ıi ic
b.~n.~'1 t!e ,l•::ı.l•a y:.:rütt~ "fü koyun ra.,11 vcrecc(jimi söyledim. Ne 
surulc:::ı o arak ka1aca rtır. cevap ver.~e beqenirsin1 

!{e-di konfransrnln. o lmdar 
he:· n· n;:n·<-.trn ltı. dÜ."Ürcc'c 
... imin ton ciimle1eriri ~ yUlt .. elc 
sesle söy!ctlii'!ırni duydum. Ya
nrmdl ynt:ın Pol d 1-re~i üze · .. c 
davanmıc;, l:e'li dini \-Ordu. llc· 
men se:imi k~tim. O tx-ıı·t .,a 
yı'dadığnnı zanne~ti. ÇW1kü hiç 
bir şey söylemeden tekrar yattı. 

Sıçrayarak uyandım. Ka!lbim 
~.arpıyor. Uykumun arasrrda 
bir c.:ı'11ık duydu~mu hatrr'ar 
gibiyim. Dizlerimin Ustür.<le 
d,f.ruıara.k etrafa bakrnrt•m. 

Ay kayoolmu.~... :mın,.,.a-
rm içi kal)!taunlrk. Çıt-yok .. ~fil
dr.m Dllpiye bile horultuyu kes
miş. 

(Devamı var) 

( 1) Almanları 1:astcdiyor. 

Tashih 
Tefri!tamızın dünkü kmmrda 

53 üncü satırda "~eyi Pol'a uzat_ 
tı,, ib3resinden sonra "Pol bede· 
lini aldı ve ccb:ne yerle~tirdi,, 
ibaresi gireool~tir. Tacllih ve 
W ar ederiz. 

--··-------

Zerrin, büyük bir ip k mensu · 
c:ıt ticarethaneslnl-1 daktiloluğunu 
yapıyordu. 

Sarı ~açlı, yeşil g1Sz!U, pilrllz
sUz penbe yUzm, gUzcl bir kızdı. 

Aynr zamanda ç3bcıkan 'c bece:rik· 
liydi. Müessese sc.hibi B. Feridunun 
gözline bfitiln şUmuliyle girmişti~ 

Z:?rrin, işe ba;;lndığı za:n. n mU
essc-se kcr. lini henüz tanımağn 
başlamıştı. B:ıy talih sağ canipten 
esip işl:.-r geniı;Jeyince Bay Feri -
dun, yazı ve hesap lflerini idare e· 
delıilecek bir yardımcı nrndı. 

Ve buldu. 
SUr~yya; ameli ha ·at okulun· 

d::m m!?Zun iyi fransızca b!Ur, gür
büz, ve yakişıklr bir delikanhydr. 
Yazı o:lıı.sı, satış tez35.hlannm 

g:ır:sinda kontrpliı.klarla t?yrılmış 
milstaldl kilçfik bir bölüktü, Bay 
F~ridun, ekse.riya vezne•Je bulun • 
duğun:lan ötüı U Süreyya ile Zer· 
rin hemen günün blltUn saatlerini 
başbaşa geçiriyorlardı. 

Aradan çok geçmeden i1 i genç 
can ci3cr oldular. Öğle Uzerl be
raber yemek yivorlar, akııamlan 
b~raber yazıbaae::len çıkıyorlardı. 

Ve eonra da bu çıkış!ar sinema· 
ya, pnstacıya kndar uzadı. Mcm • 
nundular; patronl:ırı onlan sevi -
yor. onlar da birlbirlerini seviyor
lardı. GUnJer ılık bir mayıs hava· 
sı lı;ln:le huzurla, saadetle geçi
yorken, Süreyyayı askere çağırdı· 
lnr. 

B:ı.y Feridun: 
- Seuden çok memnunum oğ· 

lum.. Askerde bulunduğun mlid· 
d~tçe harçlımnı yolhyacıığun gibi, 
tcrhi'l edilince de hemen if 'ne 
b:ı:Ia~m dedi .• 

- Çok teı;~kür edC'rim. 
Zurin mahzun bir çehreyle 

patror!~ 

- '3.iz.n bu büyüklUğWıüze hay 

- Ne cC".:u:ı ve;·d:1 
- un lira <!c7·a borç vermemi 

istcli. Ve otı:: /ircl:1• bir ödeme 
emri yazmamı ilave etti. 

D:şçide 
B::ıy Cimri krı.rıs nı di-;:ç'ye &lS 

türdü. Szrn kendilerine geld.lği zıt. 
man sordu: 

- Dey do!ttol' çUrük bir dişi dol-
durmak için ne alır.sınız ! 

- B:ş lira! 
- Ya çıl.artmnlc iç·n T 
- Bir lira alırız. 
Cimri knrrsma c!öndU: - Kan· 

c•ğmı di7ini çıkarts:ı.n daha iyi O· 
lur. H2m Bt!n hem de ben az acı 
duyarız. 

Terzinin h~lda var! 
Elbiseyi çok pahalı bulan müf 

t eris"ne terzi şunları "Öybdl: 
- Böyle bir elbiseyi Amerika 

da yapt rsanız en a.,nğı bin dolarF 
mal olur! 

- Atma R cep! Din kardeşi. 
yfz! 

- Elbete ya! O:uya kadar gi
dip gelme yol masrafını hesap et· 
mlyor musunuı? 

ran oldum. Bln de 3Ul'eyyanın ig· 
Ierini mümltün olluğu kador yap
mak suretiyle size yardım edece -
ğim. 

- Zerrin, kardeşim.. çok i,}i -
sin. Teşekkür ederim, 

Süreyya, /ı nadolunun uzak bir 
kası.b:ı.sında aslterl'ğini yaptı, d'Sn 
dil. İki sene süren askerlik, gön· 
lUnden Zerrini silmiş değilse de ... 
eski ye:-ini nıu.ıufaza edemiyordu. 

Bunu Süreyya: 
Ticarethaneye girerken vezne

deki kumral rn~h, el!l gözlü krzı 
g3rdüğU ar.da duyduğu tatlı he· 
yecan1:ın sonra anladı. 

Yazı odasında k·m!le yo!ttu. Zer 
rlnle kuca:cıasabilirdl, HattA Zer. 
rin ona doğru ko::-arken, kollan 
önı;- d<'3il, yana açılmış bulunuyor 
du ki, kucal:Iı:.,,~ağa amade teli. 

Saroyya, yalnız elini uattı. Çok 
rc.~mi bir gillüşle: 

- Nasılsın Zerrinciğ'm? dedi. 
- Sana kavu;:;tuğunı için artık 

mesudum. 
Yaz· odasında Zerrinle Süreyya, 

çok ciddi bir patronun huzurunda 
imişler gibi, sessiz aadasız çal131 -
yorlardI. 

SUreyya, birçok bahaneler icat 
ederek satış yer'ne çıkıyor, kum • 
ral s:ıçh, elA gözlil, ak buğday 
tnnU kızla konuşuyordu. 

Bu konuşmalar sıklaştı ve pek· 
leşti. 

Slreyya, Perizatı, Zerrin gibi 
d~ğil. bambaşka bir şekilde sevi -
yordu. Ve bamb:ı~ka "vgisini ni -
§anlanmak suret·yıe belirtti. 

Nişan, Zerrine milthl§ bir sille 
tesiri yapmıl3tı. Buna mukabele 
etmesi ldzı:mdı .. !~ini ı;ektl: 

- Senin alacağın olı.un SUrey· 
ya!. dedi. 

Günlerden cuma idi, Zerrin her 

Aq!c ve tablo 
Sönmek Uz~re olan tir ar,n 

kurtnrmıyn veya ya.gamasını te· 
min etmiye çalı~n.!c, ho.rnbeve 
yUz tutmuş bir tn.bloyu tumir e
dip es.lti haii:-c ifrağ etmiye bcn
zetile'Jilir: Her ikisi mahv ve 
harp olmrya mahkfund~:::.r. 

Bahşiş 

ErkeY. seyahatten dönüşünde 
hizrrc~"'i1•e sordu: 

- Do3ru söyle! Ben burada 
yckken bir ~eyler oldu mu? Sa
nn. iki lira balı;:ıiş vereceğim! 

- Eir §CY söyliyemem, çUn
kü si?.den evvel bayan beş lira 
vererek susmamı tenbih etmisti 

B::ılılc 

Biraz mü<;!•ülpeı:ent bir 
yan balık almak istiyordu. 
h:<çıyn: 

- Blna gilzel ( !) bir 
se~ ! dC!di. 

balık 

S:ıt;cı k~ndisine bir palamut 
uz:ıttr. Fn!..rıt by~::ı bcjenmedi: 

- Bak~ı hO§uma gitmiyor! .. 
dedi. 

B:ıhkrı biraz ova!anarak ikin· 
ci bir balı!• s:!;:ti; 

- Ya şuna ne buyurulur. ba
yan! diyerek elini havaya kal· 
dırdı ve l:ir gözünü kapayıp i. .ı
lığa bnkarak: 

- Sız söyleyin he!e. tıp!u Ro
bert Tavlora benzemiyor mu? 

Trnrın-ny kontrotoriinüıı ht<:,ır zaman hnkllmt ola.."llı -ncak " , ~ ruyası, 

- Soyle hal.ayım dolıtum' &r 
nim haI"il.atcn sarho§ olduğıı11"·· 
zaJınedzyor mtts,m? 

- l'o!~. canım! 
- ôyle ise sen de beni, ... ca 

sarhoşsun! 

itiraf 
Genç ve ?.engin bir kadm attım 

. .;~c~·ndedir. Kc z .:ıma: 
- KOCJ.Clğıa.n, ben ölUyorumt 

"ııknt ölmeden evvel l:eni affet
neni istiyorum! Senj aldattım. 
Kocası şu ce\'a.bı vt-rdi: 
- Karıcığım. ben de seni )fte 

>unun 1çin zehirledim. Sen de 
1cni affett. 

Ve karısı ruhunu teslim eder 
iten taraçada bir sigara içnıi1' 
gitti. • 

Ya, 
- Yahu §U kadını görtlyc.· 

.nusun ? Dün onu senin kanrw 
!:enzettim. Falcat sizi tanıyoı 
muşı Garip bir kadm galiba ! 

- Hayır normaldir. E.lli ~ 
annda olmasına rağmen kırk 
~örünUr. Kendis; otuz y.aşmda 
göründiiğünü zanneder, yirmi 
yaşm:!a bir kadın gibi giyinir, 
harc!:et!eri ve konuşurken yl. 
rlit ii"ü mUtaalo.lar ise on yqm-
da bir krzmkinden farksimir ! 

- Aman yeter fazla anlatma! 

zamanean er.en~!~~' gir( ı_l ~.!,~ dönm•d•I ıster 1 Uı8118Dler 1 
di. Çantasını a"tı. Tuvnlctinl bU - mlydı'n., ,.. .. • Bl!yoJtlu Evlenme .........,_.. 
yil}< bir itina ile dUz?lltl, minik şi· Z~rrin kolund:ık' 43aatine göz u- n:lt.ll\l:vıunlar : 
şedcıı bol b:>l esans sürUndU. O • clyll' b:ı!ctı. s !:iz b:.ıç.:I:h'. Pe:-i - Altmllaklmlcla TUfekçl wt-..-
daya, s·nirlerc tuhaf ger~lnlilder ntrn s:ıtı d ft · · ı • ı · 1

--• Ş e erın~ a nca:;ı v. n.t· 1 MuJtnfa Tamer ile Karagümrllkte cı. 
veren leyUi.!t kokusu yayıldı. SU - ti. Yavaş yava, do:,TUl:lu. Bir thy turan l"atma Şazlment Emren talk· 
reyya, vaktinde odaya girdi, so· le g"ncln • ı 1 • d" ' . ~ .. aç arını o.:-;:ırı<en ı· 

1 
lt\J caddcs:.nde oturan TUccar Yada 

ğuk bir: ğcrıvle b"z~·•nu t•:tam!.t kucaf;rna I Leo:ı ile Retina Hauan, t:ieyyar ati-
- GUn aydın, savurdu. otur:lu. Dır ıı; <;:ı!.:ışi halinde: cı Mulu:in Gö• .... ..,:ı Ue Seher ""-••, 
Z~:-rin, bUtün zcrafetinl s"vim· H d dl '6 'lf-

lillğini takınıp, sesine bir ' teren- -. emen, e . H. rblycdc oturan kılUp A. Nl)raa1 
nilm aheng' katarak: . Sı\r"yyanrn ko1ıı k•z:m beline ih· 1 Tekman ile Saralya latllyanldl, Şifll· 

- Gün aydın Silreyyacığun... tıy:ı.r.::z do!:ın:Iı Zerrin de, bu ko- de Mcşnılıyct biılucl yazmad'l otu• 
diye §:ıkıJı. lun üzerine kendini t<'rkcd'p, b:ıı;ı· rnn şc!"0r Mehmet Vural ue Zahide 

SUreyyan•n Uzerlnde lcylAk ko - nı h:ı.fifç~ gerlyn bıraktı. l llilt>:ıler, llakkaı Hakkı Zaim ile Ay· 

kulan tesirini göstcrmi~ll. Ken· G~nç erkc.l!in damarlr'"'tlda bir ı f.IC .ı'.tatan, Buz::u .Musta_ıı Hubal De 
dis!n.) ~·akh.şan Zerrine gUlümsi _ alev dolnııu. Pcrl:ı::ıttan o!gun bu 1 A. n.h.cc .A kgülLem, Galatad& oturan 
yerele baktı: nefis mcyvavı ıs:rmak ilzere du· ı· I.lm'.l:ı §irket.ndı? memur SalJlı eanıo 

- Nasılsın Zerrin?. daltlannı uzattı. bazoc:;ıu llc nyru yerde Şerife Şabilca 
- :Uer.ıi bu ne ilt'fat beyef"n Ka"lmtn topuzu mihveri Uzerin- Ö.'.)'emcn. Terzi J. Halil Gizdiren 8e 

di?. Aylardanb!!ri hatırunı 80rmak de ö:lnılU. 1 E;hlknn Kayaman ş.ı;ll HalAakArp· 
aklınız!!. gelmemişti, Z~rrln . dudakl:ırmı heyecanıa, ı: de otı:ran D. D. Y. da latuyon pır• 

- MegJUliyet... tclll~la SUrcyynnm yaklaşan du- j A. Mlthat Teoman ile F. Aliye Teo-
- Do.":ru .. Akıl bir oeyle me§· dakhrma v:ıp•.,ttrdr. mıın Bc~oğlu Hamalba§ı Konıl§çi.,. 

gul olunca, en tabii lizimeler bile Perlut bu l~\·ha karşısında ne kakta oıuran şc.ılr tiyatrosu r.rUat.11. 
hatıra gelmez. yap:ıc:ığnu şa'}ıdı. Çıl:iınnamnk i· 

1 
rlnd .. n Y. Yıışar Ozsoy ıle Mtıhtcdcye 

Silreyynn•n m:ı.sasınm bir köşe· c;'n bir elfni başma, k:ılbi pnrrlınn f:umı Ş0nlet. Beyoğlu Şahkulu aokalt 
sine il'ştl. Süreyya, böylece zerrı- masm diye ötekiyle de göğeUnll ta obrnn Fabrikatör Zeki Durak De 
nin k•ea eteklerinin sa.? lıyam:ıdı· bastırdı : I Hursl Şokraı,, Motorcu Ahmet Hulp 
ğı, tül c;ora"llarm bilsbUtun güzel· - Ya .. demek böyle .. ha .. söz- A •cyol Ue MU"em t Aypan. Şl§lf Ket· 

hikllye 2 lcrf dudaklannchn fırladı. ! rut yet ICodam&..J so!mkta oturan Mu. 
le ,tirdi3i yuvarlak bacaklarmı, a- Altın halka SUreyyanın me.sası habere yüz.ba§ı.sı LClUl Do~anet De 
lev s!lçan mUtena.slp vUcudUnU, 11· Uzerlnde bir nısıf dl'ire çizerek ka- Ayşe Akaydın, Ankara Çankaya Y• 
cive:-t robun dı,mda kalan penbe ğıtlar nras•n'l karr§h. j ııl!ichirdc oturan Maske Cabrikaaı me
bsyaz ve lAtif tUylü kollannı, mil· - Ç::ı.nat! !. G~ncin ba,ma vu - muru .Hann Kemal Co!nnol ili.: Co~ 
esscs~nin en güzel reklimı olacak rulan bir odun tesiri yapan kapı P.enceyc, M:ıçkı:ıpalasta oturan Hen· 
san ipek saı;larmı t'X yakmdan kapanması.. t ke fnbrlknsı muhasebe :ıetl Mehmet 
görüyor, hntt&. hl~~d'yordu. Z'!rrin, bayku~ se:;Ini ndır:ın Alp:ı:; ile A. Selma TUrkdoğan, Elel-

- Pcrlnta gmta ediyorum, ae. bir k:ıhknha at;rak yerinden fır_ trl!q:t Baruh Kan lle Juhet Andre 
nin gibi iyi ve gUzel bii" adama ladı: 1 Flott~cnt, Orman mtıhendlal Hacı aJo 
sahip oldu. - Uçtu .. dedi. Bir taşla iki kuş ç:.ılto~ıu ne Ad:ılet GUng6r, Mu.tall· 

- İltlfatma t~ekkUr ederim. kaçırdın. de .... S:ıko Hnz:ı.lt lle Sam Kolu. llllelr· 
Biraz ses::iz ... Z~rr·n gözlerini Silreyya, d::mıin arzuyla. lezzetle trlkçl Sn'm KöyIU lle Vasfiye Şa?cnlO. 

bayıltarak, dudaklarını hafif aza • baktığı kad"'?la, bir san ~,lan sey- Uuhn:ılp Şelcbon Kayan Bt Suau 
tarak: reder ırlbi Urp::rerek tiksinerek SUzln. Taksim Cihangir Ollneşll &. da 

- B!z de ne güzel günler ge • ba:uyordu. 'J:ı!llr postol Çambclla 11e a,m ,er· 
çirmi§t.ik., Ş~vl:et Bllglsel de :Marya Yo:ıu. 



,. ye ı e 
ZıRAAT BANKASI 

K.urwu~ tanhı lö88. - ::>e. ma}CSJ. lW UUlı,OUl. J ur.k Lıra~ı 
~ut>e 11e 1\ ıans adedı :!~ 

Zıraı r t u arı •N m vı banka mıuımeırlt'ft. 
Psra blrlktlrenlcre ~ HOO llnı IJ.nıwt,>e veriyor 

Arc.at 8&nkaımıd3 ıcumbaraU <'(' ÜIOOnn2 ta.aıArnıt ııe- -·· -~.,,, CD 

5C Uram bUJunnnlara senede • defa Kllecek Kur 11 llı ~ gıd!lk 

~IAna göre lkramlyE :ıağıtıları; ·trr 

1 aded t ,000 llnılı.k 1.()()() Ura 

• • eoo e.ooo 
• 

t4I 
• 
• 

'50 
103 

• 
• 

1 .ooo • 
4,000 • 

ıoo nd <l ~ lfnı•ııı 5.000 tını 

1%0 10 • C,H O • 

lfl() !O S.:tOO • 
I 

DIKKA'I'· Hca:ıplllrmdııli:l panı.ıar h1r ~ne ıçlnde :w lradan &fa~ 
~~mıyenıere krtı.mlye çıktığ t.Wt<1irde % 2C rnztnstvlf verllecl'lt~r 

Kl!{'lcl"ll'r: 11 Mıı.rt., 11 Haziran 11 ._~ •tll, 11 Blrindklnun tarihle. 
rinde yapıhr. 

.......................................... ımı .. 111 ... 1 e+ 

"ava Gediklisi a ını or 
'Türk hava kunımu gedıkll yu~ "n g · .ı namTcrli al ac ıtır. Kabul 

§8.rtla.n ve mUracnat usulleri hnkkıı:c.:ıkl mtıfnssnl talimat Turk hava kur•ı. 
mu gubelerindc mevcuttur. 

Yurnya g:nnelc lstıycnkrın Lu ur.cı.klan mclıallin hava kurumu §Ubclcrine 
mllracaaUnrı. (20 '') 

t• Kt DAit ..,{'Uf 1 tNCI nt•ru K U\Kl:\11,IGtNIH~ 

9U/2 
Verjln ile .Mehmet. Tnhlrh'\ ııay' n ,. mU~t rekcn muUı.sıı.rrıf oldukları 

Usküdarda Selli.mialt EfrndJ nuıhallu.ndc Rci.sülkilttap soknğ'ında 17 numa. 
ralı bir l)ap hanenin k 1.ılllyeU taks-<mtfesi olmadığından suyuun ıznksı için 
çık artırma ı c ııatıl:ır ık p:aay.:ı. çevril <' ın • ma.hhcın<'c narar VNllm!şUr. 

1 - MezkQr hıınc ahşap ve ıkl kııttıı.n !baret olup cümle kapJSIDdan gi
nldlktc z mini kmr·zı çimento clt'ı,dı ufak bir nntre ve Herislnde tahta dö· 

ll bir sofi\ ve biı :..apı ile girlldlktc zemini kırmızı çimento döşclı bir mat• 
bah vr ıttısnllndc bır .1C"I ve rnatt.a~tan çıktldıktn bir erik ağacı bulunan ve 
tahm1n n ellı mctr murabb:lınd.ı 1 ad~r b r l&hç<>yj v bnhçcd bir kuyuyu 
\•e at şap bir c,j•ınluk ve k mUrJ!lk mevcut olduğu ve birine! k ta çıkıldıkta 
ufak bir so a v ğ •arafta bir ula \'C Q. t kata ıl ıldıkta tah ı lle bölUr.. 

ml.lş blr sofa Uzerind sokağa nazır bir oJa kor ılı .lı iki ytık mevcut olup 
hanede yalnız cicktrlk t sısatı 11cvcuttur, Hane y<'nl tAmlr glSnnUş olmrı ı 

bıuıebıle muhtacı L'.Lm t u gilrur 
2 - lşbu hıneye yeminli .1l.V'ıku t:arn.ındnn 02l 1) n lki yil.r. llrıı 

kıyın t tal'ldır !mi . S b< p ı d.r. Mlluı). .. · tlr1k tmelc 
istiyen er ,ıymC'lı mulı rum ı n n ~ ı..:ı:cı • 7,:5 rııı;betlnı.le pey l.Ç< l 'H.rmeh:rı 
IAzımdır. n lsıi:.ııu teJil y~ ve yirmi senelik \•kar taviz h""dell ve mUzayede 
kaime ı pulu mü terive ve milt rakım vergi ve bdediyC' rüsumu mal sahip· 
!erine aittir. 

3 :Sl\Uş 17.4 H 1 t rıhlno ı•ıür, dır P rşembe gUnU saat 14 len 16 ya 
k&d;.ı.r Oskildar birinci su h hukuk m"lhkenıesinı.le icra kıl na.eaktır. Pı,lm 

hıym U muhammen nııı ) Uzde 7 5 ini bulmn:lığı tn ltdirdc en çok p y verenin 
t ıUıhU:iU bi\kl kalrnnl. şartiyle :n ızıı)ede <Jn glln temdit olunarak 2 .4.!lll 
tarlhlne mllsndlf Pazartt'si r,ü• U ı.;.aat 14 ten 16 ya kadar ct~vnm edecek ve 
n c;ok arurana fr.alel kııti ı er kılın a1ttır. lh:ılc par sının bir hn!t.ı 

uırfında mahkeme vezncsınc J,ı>tırılnıası şarl.tıı-. Aksi tukdirJ mUzaytde bo· 
zularak ondan evvelki talibin°e ihale ecl1lec-'hlır. Bundan mütC\'Cllit zarar ve 
:ı:t;yıın ve fark ve faız 'H n nsrnfl:ır ondan llıı hüküm tahsil dllccektır. 

4 - İ§bu gayri menkul lir: rlnclc Tapuca mllsccc 1 ve gnyri mllsccccl 
hak sahibi olduklanr11 ıdd.a. ed nkr var ise on beş gt\n zarCmda vesaik ve 
at>nedatı ka."lunlyeleri. birlikte nıshkemcmlzc mUracaatıan V<' ııkl!l halde' 
tapuca müs ecel ol ı ı'.l h k ~ h·n erinin E:ı.lı§ parasının paylaşmasmdan 

bariç tutulacaklardır. 
5 - D hn fazla malünut ıı.mak istlyenlcr mnhkemonln {!U/2 numaralı 

Atıf dosyumıı. ve 1!8.tı11 memuru olan mahkeme başkl!.tlbine ve ham'yl gör
mek lııUyenlerln oo hıuıcdcı mukim hiıısedat·lııra müracaat etmeleri vcı talip 
olanla.nn ds &alı§ gUnü muayyen ::ıattc Usklldar birinci sulh hukuk mab. 
Ju?mesindc hazır bulunmalan ıuwmu ilft.ıı olunur. (35243> 

C KAYIPLAR 
--

2831 numaralı muıı.t1yct ruhsatım· 

m~ kaybetUğimi.zd'.:Il mez.kQr ruh· 
ut.namenin hükmU kalmadığ'ını llfın 

ederi7.. 

K~rıb; mf'ılı.tıııc:.t fıtbrlkıvn 

.ıtlplerl Ahml"t HıuncU, Mustnfa 
KA1.mL {ll524a) 

• * ~ 
221/941 tarihli İstanbul satış gUıt

ril,ıtın.1en aldığım 47233 ~o.lı Ema
net makbur.unu kaybtttım, yenlııini 

cıka.racağımdan eıık s.nln hUkmü o?• 

m&dığını 1lAn ederim. !'>lh:ıt ı., ıK 

(352151} 

iJl!tanbul 4 ünrü icra l\lı•murlugundan: 

tM1/SS9 
941/889 numaralı dosyadn kıra kar· 

ıltğt oıarak hapsolup rt'hnln p::ıraya 

evrilmesi yol11 Uc satılmru;ma karar 
Vt ril !1 11 O lira kıymetinde bir adet 
J. ı:ıi vitrinli büfe 110 :ı;enl orb masası 
Beyoğluncl!ı Alımnhmesc t K ıllıı vi ::: • 
kak 12 num!l.ralı d{ı)tl< ınıh 29 3.911 
cumart.ez.ı gilnll sııat J 2 ten itıbnr ı 

.satılacağı ve teldi! olun n ocd ı kıy 

metin°!l ytizdıı 75 l' ııl bulmau 
l.4.941 Salı günll ayni .ımattc lk'ncl 
rtırma auzoeUle satılac 1:1 ıı.tuı olunur. 

(S52H) 

imoeks 
Limited Şirketi 

Tasfi.) (' memurluğundan : 

Beyoğlunda Tom Tom mahalle
sinin İstiklfil cadde.sinde 373 No. 
Iu Banka hannım uçü il dairesini 
ticari ikrunctgiill ittihaz edere!.ı;: her 
nevi komisyon leri iUıaUit ve ih
racat ticareti ılc iştigal eden ve 
adlıve sicilli ticaret daireSinde ve 
Ticaret ve ~annyi Odnsınrla 241l 4 
s·cn No. su ile kwrtlı bulunan 
K mal Seden ve Şakir Sc."lend-.m 
müteşekkıl (1mpeks Lld. Şirketi) 
Unvanı tic:ırislni haiz şirk tin şc • 
rıklerindcn Kemal Sedenln vefatı 
üz~rine mira.~çılan ş"rketln dev::ı.

vamma muvafakat etmemi "e v • 
fut eden şerikin yPriııe başkam 

iknmP edılnıemuı olduğundan mu
ka ve! namenin 15 inci maddesiyl 
ti "rt't kanununun 515 inci mnd. 
dcs· hükümlerin" gör §irkpt in· 
fisalı edc-rek tasfiye mu:uncliıtrnm 
sı>riklerden Ş:ılcır Sr>den ta.rafın
dan ifası karnrlastmlmı. ve kP~ -
fıyC't 'l'ic:ıret Vrkal tlnce t 
usum da r~inde te cıl '\i 

dilmi5ı bulıl'ld "undan c.tPn 
'll. cal:h olanların alnc::ı. • .ıannı d~
t.PrC kaydett'nnclPri icin Wn ta -
rihin rn itibaren rk tin merke-
zinde t.ı.afiyc mPmurlubıınn mıira. 
csa.t etmeleri ilin olunur, 

1 
lSt .. n u L v.z11 .mırli ını " vırı en 

nar cı askerı kıtaah ıı~n arı -E k -.e:ılr l ) .rıtmıacakUr. Aşağıda cı.ru.Jer! yazılı inşaat kapalı zart 
ın ck.siltmey.: konmuştur. lh le.si 2S-3-941 cum:ı gllnU hlzalrırmd )UZlL 
'la:ıtlcrdc Anlı:arad:ı M M V Sntınnlma KcmısJilnundn yapıl eaktıT. Ta. 
tip! •rin kanurıl v< \:ıt,. .. lle teklif :n ı .. tupt:ınnı ihale saatinden tir s:ıat ev. 
vcl konılRyc.-13 v rm ı ı ı. 

Cını;i 

iO H )'\anlık ahır. 

Mcmurın C\ i. 

" Y \zer hayvanlık J.hır. 

Tutun 'reınln."lta . llı'dPli 
Llr4 Kr. Lira 1 r. 

27,582 20 2068 (j 
lG,731 39 1215, f>t 

57,191 42 4110 

ıc: •• 

J{ıırı "' 
138 

ilıale saat 

11 
11,15 
11,30 

(2060-1853) 

30,000 nuc..t tkır aş kabı nlm!lr!llttlr. Pn~,rlıkln ckslltmcsı 28/3/04 
'uma gimU saa hı clt.. s .. ıru.unJ'l ask r1 ııa ın alnı: komisyonunda yapıla. 
·akur. 1nıı in bede.! 14,100 !ıra, azamı tut.an 17,625 liradır. llk teminatı 
....z:ıml Uz r n l n 132'.? lıradır. ':'nllplenn be ıı vnklttC' komisyona gelmeleri 
iartnaıncsl Anlmr , letnnbul l.v. Amirlikl.?ri ve komlsyonda görUIUr. 

{2091 - 1891) .. . . 
4S ton toz şek r pazarlıkla .,trn alınacaktır. Tahmin bedeli 18,240 lira 

ati tcmtnutı 272 1 raJır. Pnzarhğı 27-3 941 perşembe gilnU ı:ıaat 14 de 
Ankarnda Lv. Amlrlığl Satmaıma Komisyonunda yapılac•aktır •• ~.ırtnamcs 
Konılsy d r;öriı ır. Tal plerln •IU \"&kitte Kom!syona gelmelcn. 

(2075-1859) 
4 ... c. 

105,000 kı o ıf,ıı rt' nlmncaı·ur. Kap'! ı zarfla ekslltmcsi 28/3/041 eu. 
ma inU sant 14 de Çerkez oyir ı.cr1 !>alın alma komisyonunda yapıla 
~trr T '11ın ocrlt'll 44,100 lira ı.K temın<ıtı 8307 ura O lrnruştur Tahp 
!erin .xıu glln ve saatten bir saa• evveline lmdar kanunt vesıkaJaril' tekllJ 
mektuplarım , >misyona vcrmcl.rı. Ş rtıu:u:ıcsı Ankara, tstanbul Lv mir . 
lıkl"ri \e K r reli ı:ı:ıtm nlma 1 r, n..ııyonıarmcuı göru!Ur. (2047) (1713) . ..... 

Aşa~da mlkdnrlan •azılı sıj'.:ır etieri k&pnlı zarfla cltslltmcyc konmuı; 
tur. lhalelcrl 24/3ı 9 1 1 ıızartesi gt.nı. ~a!annda yn:;ı•ı saıı.tıerde Edlrnede 
H \ sn~ı nskert atın alma komt..--yo nund~ yapılnrakur. Tallplcrin kanunı 
'•ı.>U ı :ı-fylc t ı! ır kt'Jpl nıı c· ı s t•cnr:den bir saat evvel komlsyonrı 
vcrr..:ıel ri. 

!Ulkt.an 
IUlo 

38.000 
38,000 
JS,000 
2 000 
24,000 

Tutnn 
Llnı 

li,100 
17,100 
17.100 

O, '10 

10,800 

•• 

Teminatı 

Lira 
1253 
1283 

12S3 
810 
810 

ltıalıı sıınU 

11 
l2 
l4 
15 
16 

'(2049) (1716) 

50.noo l,llo ığlr cU alınacaktır. Knpa!J zarfla eksiltmesi 24/3/041 Pn· 
zart"sl gllnO wat J ı de Erzmc:ındn askeri &<tın alm:ı komisyonunda yapı 
lacc tır. Tahmin brd il lf>,000 Ura. ilk temtnatı 1125 llra(jır. Şartnamesi ko 
misyonda görlllllr. lsteklllerin kanunt vcsik:ı.Iarile teklif mektupıannı ihnlf 
santınucn bir saat evvel komlsyon'il vermelert. (2051) {1717) 

iyesi j 
a r ı _ 

tan bu 
ı ı an ı 

tatanbul bC'ledly ıunc t.ıı.b ve ihzar olunup ardiye sml tahsllAtında 

lmllamlmnk Uz.ere Hıu ldart31n.ı vcrllnıış ol.ın mnkbuzlard n 791201 numa 
mJan 791250 num. r ıyı: kadar :m ~ ft varaklı blr cllt makbuz z.iyaa uğra 
mıştır. 

Bu numaralı makbuzlar kdrş:1ı~• vuk-Jbulncak tnhsilı\.t vo teslim tın 
hUkmU olamıyacatı ve btınlarcl.ın herbant;1 bir parçasını bulanlann \eyn 
kwlanıldığını görenıcı1n en yakın l:f'1 cdiye tnhsıl şubesine veya belediye tah• 
sil nı JrlOğUnc nıa.:umnt vem•"l rl ilt\n olunur. (1420) 

VAKiT matbaası 
ita ıı 
taı z 

kısn1z11ı 
• e ıp 

• 9enz en 
açmıştıı 

: •· . . ·' /;. . . . 

Türkiye Cumhuri ıef M rkez 
AKTiF 

Knaa: 
Aıtm: san Kllogram 
Banlmoı • 

72.603,019 

• • 
Ufaklık • • • 

fbhfl:leld Muhabirler : 
TOrk L.!r.ısı • • • 

HarlçtekJ Muhabirler : 
Altın· Safi m1ogrıurı 5. 7,6~5 

Al'-na tahvtll !aıbU scrhc.st dö
vi er • 
Diğer dövizler ve borçlu Kllr:lnı: 

bakiyeleri • 

Dar.ine Tnh..tllrrl : 
Deruhte edılcn evrakı naltd!ye 
lcar ılığ"ı • 
Kanunım 6 · 8 maddelc.ıine tevff· 
kru:ı Hıızlnc tarafmctaıı vAJd 
te<llyat . • • • 

• ned t 007.<ln nı : 
tıcaı1 Senedat . • 

' ' 
f:sham ve tahvlliit ~lltilanı ı 

Ocruhte ed!Jen evrakı nakdi· 
yenin karşılığı csbam ve 
tat .1uu ıtıbal"i lttymctıe 
Subt~t Esham ve Tnhvlllit : 

• Altın ve dovlz üzerine avatıl! • 
Tnbvı!At Uzer.ne arnns • 
Hazineye kısa vad aYnns 
Haz!neye sc:ıı;o No kanuna göre 
ru;ııan a!tm kar.ılıklı avans • 

fliıı.r. arlar • 

Muhteıu • • 
• • 
• 

• 
• 

• • • 
• • • 

102121.954.21 
8.2'l0.12G.50 
2.233.302.2'i 

313.693.88 

8.2 l.{;00.29 

-.-
47.2'13.544.82 

158. 748.563.-

"O 149.137.-

259 241.757.57 

45.!)31.51G.03 
7 92G.616.17 

!l.943.74. 
7.808.722.-

1"2.084.926 75 

112.595.382 04 

313.693.SS 

55.525.045.11 

ıs~ .599.426.-

269.2U.757.57 

53.768.183.10 

1!?9.932.592.49 

'4.500.000.-
8.432.009.13 

772.SGS.O 10.22 

1 Temmuz 1938 t.ar.lıllı cıı lUb:vcD. 

, 

, 
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t:t1ı111ı 

c 

T. iş Bankası 

1941 küçük 
1 asarruf Hesabl~rı 

IKRAMJYE PLANJ 

işletme Umum 

1 • 
1 • 

• • • • 
St1 • ıoc 

b'ad~ 
Muhammen bedcli (18~) u~a -0lan 1000 rulet ı5X15 e~ 

!ak Çini lle :!f adet termosifon (komple) (31 3.1941) J'il . yoıı 
(llJ on ?irdo Haydarp~ada Gar btnıı.t'l dab!lincekl koınıs .. ...J 
ekalltmc usullyle satın almııcaktır. u~· .. 

Bu lşe girmek ist!yenlerin (135) Uru l3~) kuru~Juk :.uııe 
ve kanunun tayin ett!ğ. ve3alklo tiı'.ıktc ev.slltme gilnll 
mlsyona mUracaatlan ıô.z,mdır. 

Bu işe ait şnrtıuureler kom1syonoan p:uıımz oıarak dal' 

•• iri Jet~ 
Huhammc.n bedeli (1000) lira olan 1000 l{t. Katrnnl1~ 

Salı gilnU sant (11 ) on birde Haydarpaşada Car binlLBI ./.. 
yon tamfmdan paznrl!lda satın hlınacaktır. -;e ıc'° 

Bu işe girmek lı!tlyenlcrL• (150) liralık knt'l terııinat ~ 
ettiği ve.saikle birlikte pıwı.rlık r linO saatine kıt.dar ıcornlll 
lan llzımdır. gıuııı'' 

Bu işe ,ıt oartnanıeler komJsyond:ın pıuıısız oıarnk dll 1 

Sa!ıibl: ASIM US 
Umum neflriyah idare eden: Refik 

Bank as 15 I 3 / 1941 
P.AS!F 

Sr.nmy• 
btt1yat akONI ı 

Adı •• fcvka!Ade • 
HUSW!3. • 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

l'devtlldf'lıd Banknotlar : 
Denıbte edllen ewakı n:ıkdiye 

Kanunun 9 • ti met maddeleriıle 

tevfikan liaz1ne tarafmdaD •ak.1 
tedlyat. 
~nıhte edilen nralD nakdiye 
bakiyesi • 
Kıır§ılığı ~mame.n aıtm olarak 
UO.veteıı tedavOle 1rp.zedllen 

Reeskont 111ukablll OB•eten teda. 
Yazed.. 
Hazineye yap·•ın aıım knJıJılıklJ 

nana mukabfll 8902 NoJJ kanwı 
mucibince llAveten tedavWe YD' 

zcdilcn • 

tu;\DUAT & 

1'ft rk Llraaı : 

• 

A.Jtm: safi Kilogram 

• • • 

876,809 

3~&1 No. kanuna göre Razineye 
açııa.n av~ mUkabW tevdi olu• 
aan altınlar: 
S!\tt Kilogram ~5.541,930 

Döviz Taahhftdatı : 
Altına Ulhvtll kabil dövlZler 
Diğer döviZlcr ve al caklJ 

ring bnklyelerl • • • 
M.uhtcli1. • • • • • 

Kll· 

• 
• • 

6.lSS.666. 
6.000.000. 

155.748.56'1· 

20.149.137 

1S8.fi99.42!İ· 

11.000.000. 

250.000.000 

45.500.000· 

74.695.645.Ci 
1.233.302 r, 

7 .124.167.11 

'fek1U 

.takonto badı!t % 4 Altm 07.erlııt uan.ıı % ı 


