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yaşıyamaz 
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1 Radyo Gazetesı 1 
•••'in kaçqı 

BucibalD en heyecan verici h&
dile8l Bitlerin muavini ve nasyo
..ı -yalist pa.rtllııi.niıı reisi Hesin 
Almanyadaa kaıfıpdır. Heain Hit
ı.':ln aritadqı olmam ve nui par
Ulıl içinde birinci derecede rol o;> -
amıam dllkatl çekmektedir. Hes 
PMtinbı m.licasislerindendil'. 92a 
de Bitlerle da.rbPyc iştirak etmiş, 
dMl>eııdn muvaffak olmamam Uze
rlae Bitlerle birlikte tevkif edll
mllti. 133 de HiUer mevkii ikt.1-
dmla seBnce Hesi yanma muavin 
olmnık almJI, Göringden sonra ha
lef olmü Hesi tayin etmifti. 

1199 lncDterede bir esir mua-
-ıeıd gar r Hidiee lıaldma-
da Berlln e da birer te~ 
lil -~. Londra tebll
llade 1ÜDJS hldieeyi nakletms
tecllr. BenJn tebliği iae bRm se
belıml HMbı haetalığma atfedl 
,_._ lleain yaverleri te'Vkif edil· 
mlftfr. Vqingtonda Heain hastalı
ima inmıJmıyor. Çüıdd1 3) Ulan-

Akademide 
Olen talebelerin 

pnjeleri de t8'1ıir edileli 
Dan oa.ı Saıı'atler .AkadernWIDde 

- mut 41ploma konfor projelerbda 
t.lldri. acıklı bir hatzramll da lluba 
bir tekDde Dıyuma .... olmUfbır. 

Blrbc gQn eTTet. Barb1J9C1e 1ılr cı. 
a-aıll 1rıınrnc kurban Pim at 
pnç •kademi taıebefılnin bamtamıt 
ddup projeıa- de bunlar arumdıaJ'dı_ 

Ba projeler, siyah tıU zemin t.rtne 
..._..tı. Ve her projenin altmda bL. 
... Mat .. ~. 
.....__ en JIUlftffak Merle. 

rindeD biri oıan bu projeler tee.ür 
.. &üdlr hlllert içiDde teUdk ..m. 
~ 

istanbuldaki saray
lardan istffada 
ediliyor mu ? 

<Bat tlırafı 1 ..... , 
&r •e rejim ' e 'Mr ...... 

•• ,,.....,. ....... ,.... Ylllll 
,_ .... Mteıll ..,.. lıılr .... ........................ .......................... . ....,~ ............... . .................. 

.......... __ !IOCl9-......................... 
... ~ tıbnlrblm, .. .,.. 
meldeda bet .ıtı taıta et. ltet ü-
tl .... llelllle, bet altı tlıll ... 
- .... bet altı tlbfll ..... " .. 
........... dlkll eMliW, 
~ 11?> wlle11e atı. ... 79-.............. ,.._ ,.....,..._ 
1ıı1Jad.p. saraydaki 8fÇllana • 
... at tılal bal uğuna ~-

8-ra ............ mp&mda ))()J-

--· llll'tlanadu gemlleıt lg. 
• lıltlade Jlıtierek Balice ce-
..... hlulaal aarlamu J*-k 
1lla ~ •esareti altmcla Anw-

ilk MIJftk toplan döldlrea 
.... S.ıtu llehmetle IClllnıld 

......... -~*'Je 
tllllıta ,·ennek için Saltan Abdi.il-
.... • meıUh ejleneesl ı.o.._ 
...... elhp ve ıMWdlif JaofQdua 

_.. ... faldrlr yine ba mtlzede 1&1· . 
Nllaayet sem padl,U VüdeUI. 
.... ıd.leu 1111811 .IUuu uça

... _ lllrlldedlJdert ve Ata&llr-• .......... ,.. .. 
•-leltell yealdea lnutuaa 

mllleCDba · ordmnı ı.tuhla 
IJllrıö'f&lil uman iMi bala J*'llla

llM•I emelli memleketlere aıo
tıeehlr edlllr. 
~ Mmthdlt .......,. Ue 

.. ıılrlr ~ anamda mabye-
meıılar ....... llıel'e ....... 

.. elerdea - llCllılde etmlt
aıııı... Blsde de Cmnlaviret reji· 
...... fuılletlert.I, ...... llartr sal

denlllln realetlertıd terbl
teldlıle eanlucbrmelı: btenl
W. 'Mr tlhio ınhal ....._. ....... 
~ bir ma.kaa.t lçla ırau..uı... 

Mr ..,..,. haldl<at.en mll8 p-
hhmet etmlf olar. ~ 

..... b8 ıekllde, rrck mektep 
dlier 'bir amamı mekeat af

-- bnanılmaı ma lmkia olmı
"'8alann Mıdee lal'aJ adı ile 
llueyo ba&ikal etmlf ohlaju 

.......,._ ediUp gitmesi dof. ...._r 
ASDI US 

NOLLU HEMSIRE 
KAYDOLUN 

Bir İstanbullunun ger.Dşile Anadolu : 
.........______.._ ~ ~- - . 

da HPs Hltlerin doğumunun yıldö
nümü münasebetile yapılan m.e
nısi.-ndr. bir nutuk sô~ 1 mişti. Bun· 
dan başka Hes İngiliz asabiye mü
tehassısları tarafından muayene 
l dilmiş akli ınuvı>zeneııinin ) <.>rin
d<> oldugu tcsbit olunm~tur. Bu 
ka<:ııun Rc>bC'bi Nazi zıma.mdaı ları 
arasında çıkan bir ihtil8.fa hamle
dllmektedir.Hes ha.ratınr tf'hlikcdc 
gördüğü için kacmıştr. Hes henüz 
kaçışmm sebebi hakkında beya • 
natta bulunmamış, kendisi ismi 
büdirilmeyen bir yere naklolun -
muştur. 

Fatmalar ve Mehmetcikler diya-
rını meğer hiç tanımıyormuşuz 

IRAIUN TANINMASI 

İAgiltere Sovyetlerin Iraitı ta
nımal&rma o kadar ehemmiyet 
vennlyor. İngilizlere göre Sovyet
ler !rakı QOktanberi tanvnak isti· 
yorlardı. Fakat Irak huna raa ol
muyordu. Berlin Mıe Sovyetıerin 
bu tanıma .kararma büyük ehem
miyet veriyor. Bazı AJmaıı ta.yya. 
ı-elerinin Suriye yoluyla lralra git
tiği haber verilmektedir. 

.ı&PONYA MEMNUN DEGlL! 

Azizim Niyazi Ab.met. •• 
Anadolu ~ Anadolulu ıçm 

söylenen, yazıların, şiirierin her 
halde gitr.elleri vard?r. Fakat 
bunlar edebiyat, yanı lafız bakı
mından güzel. Hiç biri hakiki A. 
nad.oluyu terennüm edemıyor. 
Anadolu, öyle bir canlı edı51iya.t
trr, ki .. Bu cdeıbiyatı burada, bu 
topraklarda ve bu toprakların 
üstünde yqı.yanları.n ellerinde, 
parmaklarmda, gözlerinde ve 
yüzlerinde okumalı. Ve ... Ondan 
sonra yumalı. 

Evvel& iyi duymalı. 
Şiiri ilk defa burada. okudum 

ve şairlerimJsin aflannı. mağ
ruren çdk lnrru buldum. Evet, 
Anadoluda ~ başında omoz.. 
larmda testi köylü kıdan var
dır. Vardır ama, işte şiirlerdeki 
gibi değil .. Blnda .. sık sürü. 

Japonyan111 Almanya ile Sovyet le.re ve onların arasmda .kaval ça 
ler anısmda!ki milnaaebattan mem lan çobanlara rastlarsınız, fa.kat 
nun kalmadığını gösteren ~ hikayelerin romanlarm anlattık
ıu bellriyw. Almanya Sovyetleri !arı gibi değildirler. Anadolulu, 
Aayada serbe9t. bırakdığı takdirde edilblerimizin konuşturdukları 
Japonyanın eli kolu bağlı dunruva- gibi .koftUIJIDaE. Hem Anctdolu 
calmı Japon gazeteleri yazıyor. çocuğu çok az kçınutur ve sa.ek. 
BlTLEB DARLANLA GÖBtl~ ce yapar.~ şüphesiz sever de. 

Bitlerle Amiral Darlan .iaml bil· Öyle aşk maceraları dinledim, 
dirilmiyen bir yerde gö~ler. ~i.. Sonra da romanlanmlZIIl 
lerdir. Bu mUJAbtta Ritııbentl'op neden fakir olduldannı düşün
da bulunmuştur. Ancak neler gö- 1 dilin .. Sade muhayyele. sade ro.. 
rillüJdüğıll l>ilıdirilmiyor. man tekniği lbiimek kifi değil-

IAPONYLARIN ÇİNDE ygj dir. Ve Anadolu ~ değil-
TAARRUZLARI dir. Hani şu Erzurum h<Mı l 

Japon kuvvetleri Ç.inde .kalaba- var ya .. Aynı &heme mütemadi. 
lık tümenlerle yeniden taamıza yen bir &&TI8 etnıt.ıda döner 
geçmiş, yeniden bam mevslleri dunr. Ve o ahesıge uyanlar ken
zaptt:un•erdir. Mançuokodaki lu- dilerinden geçerek hep aynı tıa. 
talarm. Çine getirildiğı anlaşılıyor. reketi tekrar edeırter. BiB emırm 

DOLA& llAllBl iki hpsi bu kadar. 
Amerikan yardnu günün mey. Yanlış azizim . Cok yanlıf.. 

mama t9lldl edf)'w. Ameıtaldar Meğer biz nağmesinin, hanket. 
Almanyaya kari[ dolar haıtlt ~ \erinin ruhmıa nMuz edemiyor
ClllWudır. Harpten evvel Alman.ya nı~ Bir ErmrumJu bir dam 
- ceıd>I .Amerlta ile ticart ve salonun:1& naaıt vata, tango ve 
~ münasebatr fevkalide ge- ttl ~i&tona. biribirinden a. 
nişleı:nŞtl. Şimdi şimali Amerika ;rtedemeden Wr oyun faıb. 
cenubi Amerlkadatri Alman reka· derse biz de öyie imişiz. 

' beijnf oriadaıı kaldırmayı dütün - So' Anadolud& mi\biın bir 
mektedir. Bmıun için Cenubi Ame- ~ Hayır ı>u keşif 
rDtada balunan ımlemeselerdeki ~ goık ·• anaen..' zira A.. 
Alınan Jdımelen almecak yeni m.ü- m . . ... _ 
W89eler karu1ap malı.; piyuaya nadoluda, lıeıtıanli bir eeYl ..,... 

femıiye lOmB. ,m. G6rmek lr&-
~. ff ~ ~ de m guet.ecH.,m 

JIABh~TA GELİNCE sık sık tekrar ettijiniz bir yan. 
Irakta İngilkler Ira:lc kuvvetle- hş düru · çömiim Jnvonm-

r:lnl Bağdada doğru çekilmeye mec k" := demjor ki Amdo-
bur etmiflerdir. InkW&r çetdllr- = ~ 
kea 30 kilometrelik tıR- sahayı Anaı:1ohl ~ ~ Bu. 
Flratm bentlerini yaara& Alar '-~'· --..· b" :"' ....... : altmda brrakıwflardJr lraldılarm mı eıuıla\. ,....,ı ır • .,....:r""" sayı-
kunetleri 20 hm kadar taıımin yor. Hatü ~ bı ~= 
olanabllir, İDgiliSlerin ise bun.. m. l'abt ~ eBe1' .
dan apğı olmaması muhtemeldir · yoruz. Eger bili. ~ Keremı. 

Llbyada Almanlar Sollum ~ Leyi! ile lıfamunu c6:u)oıa ka
kumd& beş istikamette cebı1 ke- bahatin lbt1yUfn bhde ... ~ '1l
şl tlaamlıllan yapmıı§lardır. Bu ta.- il burada U. bamna kitaplara 
anıllliar ~. Tob- nuft;tıyoıeal, 8UÇ blme .•. 
rukta vaaiyette değitlkllr yok- 1 ~ tröyll için baatn'-
tur. dlğl kitaplf '"1· Dımı ele ekli• 

-38-
Otele girdik. Ve deniz eeptıeeinl 

baştan l:ıqa kuşatan geniş balko· 
nun bir ucunda oturduk. Bu mev
kii muhtelif layaf ette mı!klyöler, 
madmala:r ve mat.mazeller ıJıapla
nuvtı; erkekler bonjur, redingot, 
ceket, sil-Yari ve avcı elbisesi, par
deall glym.hjlerdt; kadmlann ılçln
de ..,,..,, ••• .a.tüm, ipek hllb, 
beyaz entari, uzun lr.alm palto ci7-
miş olanlar vardr. Hopıtl lıir .ae· 
den gibiydi, Muhtelif dillerle • 
nUfUYOl'lardı. Ge~r. llrllarm.. 
da1d çantalan ~ryorlar, maaalan 
tıitiltbiyorla.r, kadınlar da, bu çaıı· 
talardan çıkan mütenevvi yiye
cekleri tertip ediyorlardı. Sert, 
feeli ve şapkalı mösyöler, 8*eri 
1ı1canere benzeyen bu tekliflizli
ğe llayretler içinde bakan gareon· 
lara türkçe, .rumca, almanca PmU· 
ler verijOl'tardı: 

- Örtil getir... tabak getir, .. 
çatal, U.* getir... su getir ... 

Son'l'a, •• şayet hep mUştP.riler 
böyle geline, mutfakt.akl yemek
lerin kokup ekglyeceğini ve otelin 
de bu gibi müşt:erilP.re Allah n· 
zam için aervie yapan bir ımUeae. 
aei bahriye haline geleceğini ha
zin haz.an düşünen bir alay mtıs· 
tahdeminin kaqmmda yemek ba.t
lıyor; yerler, bir çok mWevvea.t 
ile kirleniyor; gürtııtü ayuka çıkı
yordu. 

H psinın ainında A vwrturva ve· 
ya alman pasaportu yaplflktı ! O 
kAdıır kimtah, mağrur ve milatevli 
idiler. YaJııız biri bir tlşe bira ge
tirtmişti. Ve yemekten eonra, bel
ki bir ik !d birer kahve ve bepei 
bi'.r kaç ton 8U içecek ve .işte kah
velerin ve bir ş1fe blranm paruı, 
hötün bu f!r'eldiren ve Jz'ac eden 
heyecanh 11el'Visin bedeli olacaktı. 

llefktlre. yalıuz kalmak ihtiya. 

cı anMlllldıa p&thJan ba ~ 
ten enel& semt!Jllll olmat CIM1dl; 
eomıa ......... ,..., 

- Otdelim mi? .. dbre llOldwa •• 
- lla7ır ...... blliaıt •' 
xm1nıtn1 s.cw ...... a.~ 

ııuzm altmda - • bir trUmiıt 
gölde~~. 
aüdi ve mıwi daflar, 'llılllll .t.llııip 
ederek ôteWlwle biı:l~ ve İz. 
mitin yolu btı • slbl ....,_._ 
du. Mefll6re deftla «ti: 

- N ere,"e g:ldıecejiız ! 
- Od._ .. deıllll. Ve lllt81L-

senJz, yemek wkt:t&e Jmdar l*u 
gezeriz. 

Adanm çlttlderi ile .... enmİI. 
loş ve kUçük odanı-, bir aç da
ııdlla için ujraddr " ..,., nl· 
lıayeta çamJann anı•• kendi
mizi ka)'t>eWk ..• 

Uiyordum .k1: 
- Bana, adadu bit attım .... 

-- gibi geliJllOI' ••• 
O, cevap verl,yoıW: 
- Bana, adaya bit ...... 

Pın; bu gbel )'erleri hiç pnne
m.itim glıi geli)'Ql" ••• 

Kolunu benim Jcolıııma aanDllh 
Ye elimi eline almJitr. Dııki çılpı 
konU11Q&lar11111aa baol&llUftlk. Son
ra, stlraUe ~en -..t bi&e av
det emreW. Ve yemekten ziyade 
müttak lroıu,..,,alarla geçen ye
mek ~ti vM:tt vapurun hareke
tine bir lıuıı;uk eaat lrahnllh! llef
kftrede te~r bir ~ '98nk. 

Anadoluyu aWük-
ten sonra roman mev
zulanmızın neden ku
ru, neden fakir oldu
ğunu anladım. Roman 
yazmak İçin mubayye
le- kafi değildir. Mut
laka Anadoluyu gör
mek lazımdır. 

-"'1 •vzuu ile yu:çulmalL. 
A.hmediye ve Maiıammedt,eain 
edebiyat kitaplarındaki müellif. 
lerini, oolann tercümei hallerini 
bir tek Anadolulu bilmea. .A.pk 
Keremi kim yazarsa yusm. Fer. 
hat müellifi kim o 1ll'8& olsun 
umurumda delil. 

Am doıd;ın • 
Ben şimdi Diyartakırdaymı .. 

Bundan ne tarafa gideceğimi 
blbniyorum. Fakat Karpua mev
simi yine mutlaka burada bulu. 

oıyor ve llMMAllan düden dile nacağmı. Kaymı ıneı,.;nıinde 11&o 
naklediliyor. Ama bunlar da ntn bellandlra balalndıra anlat. 
mahdut.. Anadolu çocuiuDu Ba. bğm Malacyaya uğr&yacağmı. 
bı&liye uğrayıp kitap ali.büecM Muzunu. poırtkalnn Akdeni:I ._ 
bir kimse nlmaamı istiJQn1L t._ hillerinde ta\tmı w hA1l tadı 
te meselenin rubu burada. •• Ama damağDnda.. 
bu da un değil •• Ona mevzu eeç- Birkaç gün Hatay viliyetinde 
mele de mühim bir noktadır. Da. kaldmı. SOl.lkohık'un Jetanbut 
ha ..ı...;.__., o ~- otellerind-- .lftl.A temiz bir dai-~ .. ,_ en miilıım uu.ıı.a... ._ \4AI&& 

Anadolu gocuğunun eline ne reaincle miaafir takt*. Bir ııe
macen. rornam, ne poliıa hafiye- ce sinemaya bile gittik. Bitias, 
si kitabı venneliyiz. Onan ru. Yolunoluk, Kınkhan, Beylan'ı 
hunu okŞlyaca:k roman. onun bil. ziyaret ettim. Nargizllk'de renk 
giaini kanncalayacak. ufbnu renk çiçekler araamda 1'°rgunlu
~ kitp&lar temin et- ğu dinlettirdim. Baıti;yenin şe. 
meliyiz. lllelerinde kendimden geçtiDL. 

tptidat bi&gmini arttıra.cak ki. Şelale deyime Antalyayı ha. 
tap ıam. AıJa bütUn maıum tırlama.mak mümldiıı oıımu;,or. 
ve PIJ'fJ8l ile duymuş olan Ana- Bu yurt parçam iıçin inci, pırlan
dolu çoouğtma Beyoğlu macera.. ta gibi buma kalıb iaimler bul. 
lanm değil, palan döğen dailL muşlar .. Aralya '91llelerinin ö
nnm. '.nro8larm. Sultan Selim nünde iDll&ll her Uirftt kıymet 
dağlannm, Arara.tm, Sakarya- ölçüsümı, her güael vSı unu.. 
nnı, Fıraıtm ve Diclenin, geniş tuyor. Ne inci, ne ele 'Pırlanta dU. 
ovaların, karlı dağl~rm. bhra. ştlnilyor insan.. Sadece hayatı 
manlığm, ferağatm, toprak ve düfünU.)'IOll' w hayatın maıaamı, 
vatan ~inin romanlannı ver- mvkıni IJOtlln varbğt,yie duyu. 
meliyiz.. f fte Anadolulu f(lı.retli y«. 
!kalemin eeeri ile değil, f(ihreıtli Eıi.mfdan aoı.a. oradan o. 

ı t<ımobille mealwr Mummr **· ••111 T•swalı _'I 

1 

~g=--~ ?e-: 
Aklamda, Yeni Saba.Ma, ımza- i'*1azı dooduk. l{öylüla- tiQ gQn 

11 tmz.nı: yazılarla blrlnrte Cum- bırakmadılar IM,zi •• 
lnırlyette imzalı bir yazr bisim Keçi ai1dilnün ne neıfia ""1 oı. 
adllaı mnmı llarf i'*1JMı.mdaa.,.. V !1..-..IA --· ,I~ )llb; 
Tel • ,. lYl .blldlii"'ls ıo,,.ı dugunu u~- u.ua...... -
Oft'.a lnslfs lmJlıılle ,.....,._ rek §llllD1'&nya gti .. 

Dr. Clo 
Bukre 

tı.alrwlar. Ama~ M y~ Abarl;paıt& dawri de.. 
dlJ'ecek? Qnu ~: m. nen bır yere ~ KJlıgm, 
ztıa ""Mema bide lımddJiı et- kavrulmuş gUnefin altında ya- . 
bl c*nwmum Ccloira) cıldıalmtar; nan topraktan buJradar IOft* ~ nuş olan Jnnı::a.t: 
ba aeUmeleN8 ,......... olumut su fD4macağlna manmak fom tifie. Ramen .. ~ 
....... .... - .... ,... nmtlak& g&mS, .,...... ... dilie.. Dimitrtm ile go~ 
CLloyd Georce> yazılıb <Lo>d rini dondumıat lhmı. KöJitNer ıımWft AJınaJı ...... ·-,... .. ,.-;< 
C'An) mu '*ıına.cak, )Uma bla.. dediler, -1 su 'bqında kumiar miBJıonu IRl ...-. ~·..-1 
dama adim JUddıiı sti cm.. kızartılır, ve AJem yapı1rnue. _ ~-11 
ar llUNtte dellltitecelt mfyJs! Tıka ba8& yiyenler, Ahmetpqa ROMANY:--c...,..·, 
Jı'1llıarrlr lttndilll tıir d_.•tdr BU)'lllltt içtikten bir saat sonra TEVKiF A 
=:,::~::-~rde-= ~ Şu 111811nr Qe. Biknf, ~J ( A.A.J -. 
bilılm ıı6yllyebflır:Ulb!:is ve w.de mişkezek'i l yanıt ettim. Ne ajansından: • ı.O 
yudeNMlil IRIJ"ete yuaceMr• iftiralara u~am.lf, avallı Q&- ~ bır t#tii,., ~ 
kendini~ bir eearetle tM- mifkeze!c .. Bir yerliye 80l"dım: ~W~lkf--
lill9 lmptlnyw. - Çfm.i"1t~ek de mi '."lfmak M 

(L1oJd Gecqe) veya <Geors•> illtenın. İı!tanbu1da mı?.. ~- .·::::~:;! 
~--- (Lo)'d C"Arc) ,...W. Verdiği cevap lll oldu: em.eye 
ve pek ....t ~ bundan - Bu cennet ıibi yer bıtah. 
eoaıa da b1r defaya mftnbuılr o-· hr mı? .. 
lal*, ..,.... ~ ..ımı yum.alı, ~ 1stan1ıııahı da gtir-

-- - ~--------

m&& m111nıs ! 
- Yctifirim! 
Şimdi d&mıtlt; tepeye Çllbufa 

batlanui~. Bu. Jrıolay delDdl i 
yerler ka.YI)'W, buı mahallerde 
çamlar ~ Blriblrtmlı.e 
yardım ederek, biribirimizt teke
rek Cldi)oorduk. TepeaiD lirnlılne 
clktlimu& DIDllıl1 ne bdlll' ~ 
seJmlf oldufumua hayret ettllr; 
ktrit daldka olnı~. Metk6renla 

Gamlı nuartannıa omm hvelrl- çok )WU}duğmau a&dtbn: 
tmı takip ederken: - Daha vakit var, dedim. ı.-

- Alı •aleen• .. diyordum. tenenb bira diDlenetim, 
111aı n1ı!;in 'kaftıyonmıus? .Anne- Otw-duk. Ayaklanmmn a1bDda 
Dbin ftkrince burada Sanihada • f(isel bir manzara llerilmJftl Va. 
'delft milıhıJz? Oada bir rece kal- pur i8kelede idi. Adanm eahilleri
man• muftfabt etmealer mi'?. ne arif binalar inci 1* senlanlık 
Ba, pek bıblldılr, &'lbl. dldhn)ftf. GJdecelfmls yolun 

- Qıık meret ederler, mümktbı betmda idik ve bu J'Di, 1ıAnıl ııııma-
değll lada lıtWdllrtft IOllnı. lımalum 

Dedi. Tuvaletini ikmal etmil, &1"881D& giriyor; hafif inhlnalarJa mQlts. 
cantMmı alımltL Ben matmuele: giderek .... ~ •lıateld ol•J'OI'- _...;._....;.._...,.. __ __ 

· du, Deı:ıfsde tın-~ ~ ~ yılı 
- Kahmyacaim! vardı. Güneşin altmda karanDJt ı 
Dedim. Semra 4;1kt*. Bu mew&- kuvvetH lrollar allan çeld10*', a· 

min günleri ne kadar Jaıa idi; on tı}'w, denlld ~ )lef. ________ _. 

blnle selmlt olan wpur dörtte il· kOre: 
decektl. Biraz sonra da gunlb ı..- - Tftftlt J'lbetia '* tllrlnt 
lıyacald.ı. O halde, Mefk6re AQ- batırlachm. dedi. 
ya gelmiş olmuyordu. Taılıayyüı Ben de onu dlllmalttlaa. Ve 
ettillm ziya.reUerden hiç birlae Metkirenln tan. edeoell ..._,. 
vakit bulamUJnııttık. Hatıratmu ima ederek: 
.._.üğüm o mukaddes yerleri o- - B-.. mı? •• 
n..ıa birllkte, beUd 10D defa, .,i- J>b'e 80l'd..a. 
rer birer eeanek; oral&l\l bir kaç - Sis haklı mı~? .. 
dakfkai aaadet yapmak; oh bunu "Denis Udm ~. ,....,. ·oı-
ne kadar .istemiştim! Ruhumda bir maz ha! ... ,, bir kere ılır deCU: 0.-
ea ile: ınu ha! ... Adılta bir teY lh'elıll 

- Kallilaaı.... .Anu etaenıs... Değil mi? Boan. nic1a w._, .. 
Diye inledim. Derin clerln d~ olm••• ! Kadınlar. .-na ...._ 

ıtınmelrte olan Me&fıre: nnda baıkmıa ne kadar korkaQ 
- Bu yoldan sMmfyelim dedi. mabltklrıar! .• 
Sonra., arbıııDda kalan tepeyi - ımlıalAla edl)'Ol'IAIDa. 

pterdi: - Oh ha.yır, il.iç .......... d .. 
- Bundan ~ ...ıı .ineet. fil. Tamama anlr,tww: Dem, 

Yine iııkele bqma Çlkmu mı:ym! n..ı ki nlElt -.-.. dUll. te-
- ~eek.. J'atat PC W.. fD-'•• wrJ 



ftlka ~ l- Sahte pasaportla T rakyadan Anad~: vaıın M. llAYlll ~ • 

L •,ka. Japon memleketimize luya gidecekler Maarıf . Vekılmın 
-VOi mç· · • f alebe pasoları girenlerin verilen beyannamelerin te kıklerı 

- . . .. 

.,Şehir l-!aberle,rl 

-laşıyu:~ . muhakemesi T::i:~~:::.a:~~- ~f.~~t!~,~l;".F1·!~ 
.... uu dikleri bevanna.rnclerln tas1ıifi ile ihtiyneı ctrıı md:ı görü :nfi tür • y ders y 1 tı başına A~f"--"" Hayım· ve ... _~ .. 9 c-'·ck Jn, Anadoluya gı"tmnk Üz"r v-- dUr Tevfik Kutla 1 tnnbulun okul 

en 1 ~"' n,~..,Y~~~:~mRo;e!UA<'·a~"'kt:e'P"'~~- "' .. ·"' "'' meşgul olan İstanbul vilayeti tas- Bilalııre umum mlıfcttl leıin lıftl-

k d b 1 k 1 
port tedarik ederek memleketimi· nif komisyonu, tetkiklerini bitir- rakile de bir toplnntı yapılmış vi-

a ar m U te e r O a C a 
ze gelmişler yakalandıkları za mlştir. A!Akada.rlara yarından iti· !ayetlerin muhtelıf maarlf mese. 
man da iize;lerinde Roma.da bası: haren tebligat yapılmnğa başlana- lelc'ri konuı;ulmu tur. 
lan kalp İngiliz liralarından bulun- caktır. Vekil, Ü lcd n sonra da Aynsof. 
muştu. Hepsi de ikinci ağır ceza :ya mUzı:ısndc m gul olmuştur. 

Okulların bu yrl tedrisatı erken 
ikmal etmeleri dolayısile talebe
nin ellerinde bulunan pa.l!IOlar bazı 
nakil vasıtaları tarafmdan iptal e
dildiği ve muteber olmadığı ileriye 
siirülmüştilr. Maarif ve Miln&ka
liit VekAletleri öu meeele)'i tet
kik 'ederek yeni bir karar venııiş
lerdir. 

Mart ayma ait ciaıngayı muhtevi 

!bulunan pasolar yeni ders yılı ba
nma kadar muteb(>r olacaktır. Bu 
husustaki karar nakil vasıtaları 
direktörlüklerine bildirilmiştir. 

Talebe ya~ tatilinde bu pasolar
la istediklııri iskelelere seyahat 
edebileceıderdir. Pasolar ilk se
ferlerden son seferlere kadar mu
teber olacaktır. 

Romanyadan tramvaylar için 
800 bandaj geliyor 

Bu suretle 50 tramvay arabası 
yakında sefere konulacak 

Gelen haberlere göre tram..-ay rar \•ermiştir. Bu he:, f t Df'vletdc· 
idaresi tarafından Romanyaya ıe- miryollarınııı malzem<' 1şiylc mE'Ş
marl:uımış olan &O bandajın ima· gul olduğu gibi tramvay bandajla- • 
U tamaınJannııştır. Peyderpey n işile de meş.,"lll olacaktır. İlk 
3elnimize göndcrlime>ğc başlana- parti 00 bandaj bu hafta BOnunda 
ca.klır. Diğer taraftan Devlet.de- gelecektir. Bu bandajlarla ta.mire 
miryollan da Romanyadan kPndine çekilmiş olan 50 araba yeniden 
alt bazı malzeme tedarik etmek seyri.isefere konacaktır. 
üzere bir heyet göndermcğe ka- • 

---------------------------------------~~ 

Hacıosman bayırında bir 
otomobil kazası oldu 

Oç kişi yaralanarak hastahaneye kaldırıldı 
Evvelki gece, Hacıosman bayı- lerdlr . _ 

rmda bir otomobil !kazası olmuş üç Bundan sonra. uç genç otomobil
kişi yaralanmıştır. Vaka şöyle ce· le gece geç vakıt Saıyere gıtmek 
reyan C'tmiştir. lstem.ışlerdlr. O!om~il Maslak ~o-

Avni Günebakan. Tuhran ve ce lundanb silratlie 11erliycr1ek. Hacb 106-
lfıl nd d ·· Beyoğlunda man ayın c varma ge mış, ura· 

m .. ~ ~ç gen,1'.ıı et Bayma- da yolun kenarmda:ki bir ağaca 
boya.tmutoe obil~~ıBeyomg~lunda dur- şiddetle toslamıştır. Çarpma neti-
na aı o m ı, · d t rb"l al duğu garajdan cıkarnra.k otomobi· ~~sın e o omo ı parç anmış, 
le 
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2

4 
numaralı bir sahte pli.ka ıçındekilerden Tur.banın kolu ltı-

takınışlar ve gez:meğc çıkınl§lar- ,ılınDJ, .Avntıi JJeyCe~ dş~8,,_.li r~ 
d n yarı.mış r. arauuw, ~ 'Y" 

ıro. t bir Crlı.ik c>hliyeli bu- cuk hastanesi.ne kaldırılmışlardır. 
omo 1 r.? .~ t.meğe baş- Adli tahkikata mi' dde>lumumt 

lunmıyan A vrul. ı Karcunep .. aa'l•a ora- muavinlerinden Kfımil Bora clkoy 
lamış ve cvve a as .,.., J dan da Suıtanalımc>t, Beyazıt ve _m_uş_:..t_ur_. _________ __ 

nihayet Hürriyet tepesine gitmiş-

rindcn biridir. 
H ulisa tıazJrandan MOOraJd A-

merikan '~ arclmıının (inUnLi almak 
için mihverin yeni tcdbirlt>rlnl 
bc>klcmek lazımdır. Bu yeni ted· 
blrh•rdC'n biri de muhakkak ki 1a
(lOll - Amerikan harbi obwa.khr. 

Sonuncu pasif korunma 
denemesi 

V.iliyet sf'feıi><'rlik direktörü 
ta.rafından muhtelif kazalarda ter 
tip edilen pil.SÜ korunma tecrübe
Jerinin sonuncusu önUmUzdeki pa· 
zar giinll eaa.t 11 de Beyoğlu kaza 
smdlı. yapılacaktır. 

mahkemesine verilmiş vo geçen· 
lerd muhakemelerin<:> ba.'}lan
mıı,tı. 

Jkinci ağır eza mnhk<:>mesi dlin 
de bu duruşmaya ookmu,ı, maznun
lardan g ri ka.lanlannnı sorgusu
nu ynpmıştrr. Bil&ıure muhakeme 
şahitlerin celbi için başka bir gU
ne bırsltılmıştır. 

Ancak. drşarı çıkarılan nıa~nun. 
lardan Alfr<'d Hay:im knlabnlıktnn 
billsifade birdenbire ortadan kay-
1>0lmu.cı ve kaçmıştır. Alfrl'd Ha
yimin kaçaklığı çok sürmemiş \'A 

biraz sonra yakalanarak tcvkiflın· 
D<'.F' gönderilmiştir. Maznun hak
kında a~Tıca firar ..suçundan da ta
kibata glrlşilmhtir. 

· Bir kızın ba!lan
maııaa sebep 
cıaa kadın 

Beş ay hapse 
mahkiım oldu 

Sultanahınet civannda oturan 
Katina adında bir kadın, geçen
lerde aynı evde oturan Sorıyauın 
beş ya.şmdki kızı BUnyamin'e iki 
tokat vurmuş ve çocuk merdiven
lerden yuvarlanarak aşağıdaki 
tencerede 'kaynıyan mcak 8\lyun 
içine düşmüştilr. 

Çocuk muhtelif yerlerinden ya
ralanmış, kadm nsliye .sekizinci 
ceza mahkemesine verilmiştir. 
Katinanm muhakemesi dUn biti
rilmiş ve .suçu sa.bit görülerek 5 
ay hapse 50 lira da çocuğun "aile
sine mane\i tazminat venncğe 
mahküm edilmiştir. 

Komiserler arasında 
tayin ve nakiller 

Dlinlyet mUdUrltljtl, f8hrimls • 
deki kom.iaerler arasında yeni ba
z.ı nakil ve tayınler yapmı~tır. De
ğişiklikler şoylcdir : 

Kapalıçn.rşı komiseri Ahm<'t Yo 
ıildireğc, Emınönü komiseri İbra
him Bcyazıda, Cibali komiseri Ha
san Müteferrika komiserliğine, 
Beyazıt komiserlerinden Sefer Ka 
-palıçan;ıya, Fatih komis2ri Burhan 
Ciballye, Müteferrika kJSillı komi
serlerinden Ata Çengelköye, Be
yazıt komisMi Lütfi Tahtakaleye, 
Kadıköy komisrl Hurşit de Süvari 
polis teşkilAtt komiserliğine nakil 
ve tayin olunmuşlaroır. 

Bir kahveci bir 
koltukçuyu yaraladı 
Beyazıttt, Çadırcılarda 153 nu

marada kahvecilik yana Ali Kara
man adında birisi dün Knragüm
rüktc seyyar koltukçu Muharrem 
SUzcrle hiç yüzilndcn kavgaya tu
tuşmuştur. 

.Ka\·ga sonundn Ali Karaman 
clınc geçirdiği bilyük bir demirle 
Muharreme rastgele vurmağa baş 
lamış ve bruınıdan ağır surette ya
ralnmrntıı. Yaralı baygın bir halde 
c~rrahp~ hastanesine kaldırıl
bış. suclu yakalanmıştır. 

--o--

Cibalide Yangın 
CibalidC', KUçükınustafapaşada 

oturan Ömer kızı Hikmet, dün 88_ 

hah komşusu Fntmamn bahçesin
de c:ama.'}1r yıkamak üzere ateR 
yakmıı.tır. Fakat mangaldan sıç _ 
ruyan kıvılcımlar yiizUnden evin 
du,·nr tahtaları tutuşmuş, ve ev 
kramcn yandıktan sonra eöndilriil
mliştür. 

Liselerde bitirme 
imtihanıarı 

1610 talebeden 817 si 
muvaffak oldu 

Liselerde lise bltirmo imtihan
ları tamamlanmı~ .., e neticeleri a· 
li'ı.kndarlara tebliğ C'dilmi tir. Ol
gunluk imtihanları ) arın tamam
lanacak, okullarda fnaliyc>te son 
verilecektir. ŞC'hrimirocki 12 lise
de lise bltinna imtihanına edebi
yat kolundan 1087, fen kolundan. 
523 olma ktlzcro 1610 talı>be gir
nı.iştir. Bu talebel rden 817 tale
be muvaffak olmus, 720 si muvaf
fak olamamıştır. Bu vaziyet karşı 
smda randonan yüzde 60 dır. 
Diğer taraftan ilk okulların ik

mal imtihanlarına bugün başlana
caktır. İmtihanlar iki günde ta
ma.mlanacak ve bil8.lure ilk okul 
sergileri açılacaktn-. 

1 GONDEN GONE 
1 

Genç kadın, ne 
duruyorsun ? 

G ENÇ kadın, ne duruyor
sun? Hayatın en büyük 

zevki h~yecanındadır. En asil 
heyecaıu, en yüksek hizmet ve.. 
rir. Senin için. bütün imk~a
riyle, kadm!ığmm belki en mu. 
kaddes hizmetlerinden biri sa
yılacak heyecanlı bir vazife ha
.7.ırlanmış... Ne oluyorsun?. 
Hastabakıcı olmak, hemşire Ol. 
mak ne demektir bili~or mu. 
sun? Bir hastabakıcı JdlltOrtl 
almakla, harp olsun olmasın. 
hem memleketine, hem kendine 
büyük bir fayda temin etmiş 
olacaksın. 

Hasta.bakıcı harpte, kendi 
erkek kardeşinin, babasının, 
oğlunun yarasını şefkat ve eh
liyeUe sarar ... Sulhte ise, lbir 
küçük "doktor" olur; kendi 
kendine bakar. 

Harp, büyük bir h3.disedir. 
Fakat harpte faydalı olmak, 
her vatandaş için en yülaıek va. 
zifedir. 

~nç kadın; bu yüksek vazı 
f enın asil heyecaniyle çalı$1XlJ • 
ya her uman için, hazır ol ~ 
fırsat geçirmeden bir ''ha.stL 
bakıcı h-ursu'' na yazılmak U7.e-
re "Yardım Sevenler Cemi 
t 
. ., . ye-
l nın davetine hemen koş! 

HiKMET MONJR 

~;ILEWELIC 
~VAKiT 

1' Ma;,ıa 9%1 

MartMaaıı 
Maliye l'ıiezaretlnce Mart ID&af• 

kuım.'D hazırlanmıştır. Tedlyata lay
ramdan birkaç Klin en•f'I başlan~ 
muhtemeldir. 

14.5.1941 
SADRİ ERTEM 

--- 80 -
~-----------------... ·---,, Jak derhal yatağından fırladı, 

E al l dol 
L koştu ve nişanlısını yarı çıplak 

a.DS Ajans 
8.18 llaftl 

program 
8.45 Yemek 

Listesi 
1%.SS Hafif 

eaat a;yan 
'ftl AJana 

19.4.'5 Konuıma 
Zlraaı 

takvimi 
19.50 )lllzlk: 

Böyle mühim b!r gün _için ~ 
kafllelerc misafirhanenin hızmetkarları 1 

<'tmemesi ki misline çıkarılmış, dört ~ 
misli yemek pişirilmiş, fakat ~-
tün bunlara rağmen . tehac~ 
önlenememiş hizmetk&rlar kMı 
gelmemiş ve köy halkında.ı; baZJ: 
lan da servis yapını) a lba.ş a.mış 

ıar:~ıa.rın başında Madam Jc· 
rar geliyordu. Mada.tn Jerar. ~
bahleyin Markinin ~ ~g
rayıp kastı~ içirı hem: f~~~ 
onunla eglenıyor, o da. bakkm· 
ganimet bilerek vampır 

arar ve macer ara u zaucfa romanı bir vaziyette saçı başı darmada-
ğın yerde sürünür buldu. Evve. 
la Kristinin fena bir rüyanın te

Kanlı Bebek 
Yazan: Gaıton Löru Çeviren: M. ACAR 

ı:.. ...... --------------------, ....... 
Jenecekler, eğer biz bura.da kal
mıya karar vermiş olsaydık, her 
halde gözlerimizi kapıya.mazdık. 

yat kopardı ve düşmemek için 
duvarı tuttu. 

Gayetle iyi \'e vazıhan gör. 
m~tü. Orada mezarlıkta mezar
lar arasında, beyaz, bembeyaz 
bir şey, bir insan hayali gibi bir 
şey, bir hayal, bır şeytan hafif
liği ile hareket ediyordu. 

siri altında kalarak yatağınian 
yuvarlanmış ve hala kendine ge. 
lememiş olduğunu zannetti .. 

Bu şüphesi teeyyüt ediyordu. 
Çiinkü Kristin yarı çıplak vücu
dunu biraz olsUR kapamayı dü. 
şünmeden yattığı yerden, kazık 
gibi kesilmiş kolunu uzatıyor, 
pencereyi işaret ediyor ve kor. 
kudan büyümüş gözlerini de cam 
tarafına döndürerek: 

f&l"kılar 

l!.60 Ajans 
lS.06 TilrkWtt 
lS.%0 RAdyo •lon 

orkeetraa1 
18.0S Oda mDzlff 
18.SO Konqma 

D11 politika 
hAdlılelerl 

J8.41S Çocuk snatı 
19.15 Çocuklar 

için mUBlkl 

19.SO Memll'kct 

kadmJar 

faab 
20.15 Radyo 

Gazet;eeJ 

l0.4G Solo 
prkdar 

:u.ıo Konuıma 

Zl.25 J\lıuaph 
sazlardan 
ıııaz eıterlt>rl 

ll.~ RlyıMJe"tlcum 

bur lıandollu 

%2.SO Ajana 

da türlü hikayeler ~aı_ıyordu. • 
1\1isafirhanenin istıını tam9fe_ 

dı .. Bırçok k~er ~adam 
rara içinnek ıstiyorlar. . . 

- Haydi. diyorlardı.V~pınn 
• .c· ·n6li.ın F.ğer gelıp hay-

şer'-J.ıne ı~ ~ <]ekmesini 

Bunun üzerine iki genç derhal 
kalittılar ve alelacele şatoya dön
dUler, dairelerine çıktılar. ooala.. 
nna geçtiler .. Jak soyundu,· ya. 
tağa girdi ve bütün bir günün 
verdiği yorgunlukla derhal uyu-
du. . . . 

J{ristin yatmadı. kendını genış 
bir koltuğa bıraktı ve düşünmiye 
baŞladı . 

Odasmm penceresi açık kal-
mıştı. Mehta.p fevkalade idi. Pen 
cereden pek nefis bir manzara 
gôrünüyordu. llk planda şatoaun 
aıcsamı bulunuyor, som'& bunu 
tarlalar ve küçük memrh!k ta. 
kip ediyordu. l~inde ;Z3vai,~ı Mar
kiz Bessi _ Ann - Etn:abe ın yat-

Bu gayri muayyen kayıcı be. 
yaz ~iden mehtaıbm san ışık
ları da geçiyordu. Bu şekil, ve. 
ya kimbilir, belki de bu cisim 
EJeffaf giıbi idi .. Hayal dalgalana 
dalgalana mezarlar arasından 
yüıiidli, ileriledi ve kulenin etra
fmı çevirdikten sonra Dnıin'in 
odası istikametinde kay'boldu. 

- O! .. O! .. Onu gördüm .. Mar
kizi. Mezarlıkta dolaşıyordu. Oh 
Allahnn .. Acaba ne yapacak? •• 
Ne yapacak? .. 

Diye inliyordu. Jak 7.avallı ni. 
şanlmmm çok müthiş bir kabus 
geçirmiş olduğunu tahmin ede- 1 
rek, genç kızı bir mantoya sar. 
dı ve severek yatağa yatırıp: 

- Haydi Kristin, uyan sevgi. 
lim bu fena rüyadan, haydi ka
bt.ttrtan kurtul .. Bak, ben J ak ni. 
şanlm yanındayım.. Haydi yav
rum uyan .. 

"; Çarş mb. Perşembe 

> 14 Mayıs j 15 r avıs 
~ 

~ud~ ayaklar ': bizimle be· 
ıstemıyorsall• sen 
rabcr iç... d J rar bu şaka.-

Fa.kat M.a arn e vermiyor, k~~ı 
!ara ceva~ daha ciddileşı
çatıvor. bır kat ' b.rçok 
yordu. Nihayet gruptan ı 
kimseler! al . 

Ha" di artık bırak ım şa 
- J , nk .. }dada.tn Je-

kayı. 4ediler. Çil ~ ladı 
rs.r fena ba~ı~ K~ltre~e fe· 

Garip degıl ını. l b nazara inanıyorlardı. şte u 
~ le de Madam JE."rarı ı:aııat 
bıraEıılar ve herkes hep ı::ıır a
ğızdan eski ınemleket şar arını 
söylemire koyuld~·. .. r 

Kristin ile Jak .bır ~öşede ye 
bulup yemeklerinı. yedıkten. son
ra nç dôlctor nı.şanlısına. 
~Markinin daveti~ . ka":l 

"-' lmııar. BtDıacı!la etmekle ~k isabet etmışstn. d • 
l'eı bl+- - e1 I' d. r<;•·•lni 1...·nJar 'burada ınuhaık-.. ...-aı iO( ml..>a- ı. y...,,,__ vu ...,..,,;~ eğ 

dacl ~- . kak sabah9:ltaAar ibU .--- -

makta olduğu kule de !bu dekor 
arasmda idi. 

Kristin bu koltukta ne -kadar 
zaman hayali.ta daldı ve ne gibi 
hayallerle uğraştı? •bilmiyordu. 

Fakat birdenbire titriyerek 
kendine geldi.. Aşağıda vadide 
Kultreyin küçük kilisesinin saa. 
ti gece yarı:smı ha.'ber veriY?~u: 

Kristin kalktı, peneereYı ıtti 
ve yavaş yavaş soyı.ımnzya baş
ladı. Entari.c;ini çıkann!Ştı. Dışa: 
rıdan görülmesitı diye perdeyı 
çekmek ~ pencerenin yanına 
ge!di. Fakat gördüğü manzara 
~ gayri iıb.tiya.ıi bir fer-

Kristin bağırmak, feryat et.. 
mek istedi, fa.kat muvaff&k ola
madı. Boğazı sanki sıkılıyor, en 
uf ak .bir feryat lbile çıkmasına 
mani oluyordu. Bütün hislerine 
o anda haklın oluveren korku, 
onu duvarın köşesi ile pencere 
arasında tutuyor, ne bir adım L 
!eri, ne de bir adım geri atma
sına müsaade etmiyordu. Ve 
sonra birdenbire vücudu kaydı. 
bacakları gövdesini ~ekememiş, 
kıvrılmış idi. Yere yuvarlandı .. 
Başını fena halde ~. müthiş 
surette cam acıdı, fakat bu 8.CI 
ile bedeni kuvveti yerine gelmiş 
ve kendisinde bağıracak kuvVeti 
bulmuştu. O zaman ümitsizce 
feryat ederek Jakı çağırdı ve fer 
ya.tlan .iniltilerle nihayet buldu. 

Ja;k nişanlısını bu tatlı sözler. 
Je teskin edeceğini ümit ediyor. 
du. Fakat Kristin genç doktorun 
anlayışsızlığına kızarak aksi ak
si şöyle cevap verdi: 

- Rüya gören kim canım .. 
Ben ne uyuyor. ne de rüya gö. 
riiyonım .. Demin de uyumuyor
dum .. Sana onu gördüğümU söy. 
lUyorum .. Seni şimdi karsımda 
nasıl göıiiyorsam onu da demin 
mezarda öyle gördüm. Onu gör. 
dUğümc katiyen eminim .. Kule
nin duvan boyunca kayarak i'er. 
ledi ve Dnıinin odasına doğnı 
gitti .. Buna ka.tiyen eminim. 

(Devamı var) 
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Yardım evenıer Cemiyelinın toplanıısı Mata a 
hücum 

Londıada 
Tarihi abidelerin 

tahrip edilişi 
Halka bildırlllyor 

Yeni Gördesin devlet dal 
yakında inşa ıdUec~ 

- zwwwa ~ - zwwwz ıa:wz ,_ z:w;:a 1-' ._..--...,...._ 

Hasta bak cılık ıçin Malta, ıs (A.A.) - Geçen pa.. 
zartesi gecesi düşman tayyarele. 
rinin üç dalga halinde Maltaya 
yaptıkları hücumdn sivil emli. 
ke pek büyük hasarlar olmuştur. 
Sivil halk arasında da bazı za
yfrıt vardır. Pazartesi günü ci
varda dört defa dUşmnn tayya.. 
releri gözükmü~ ve dört alfirm 
verilmiştir. 

kurs ar açılacak 
Londrtı, ıs (A.A.) - Hedef seç. 

mcksizin cumartesi gUnU Londraya. 
yııpılan e.kmda mUhim tarihl A.bidt'. 
tere, evlere bllyUk hasıır yapılmıştır. 

Ankara, ıs (Vakıt) - Gör. Bu mın~~t b~...dl 
desin bir buçuk kilometre gar- let dairelenne una ya.JY 
bmda bulunan Kocamutlu mev- se.-sclerin inşaa 

Yardım Se\·cnler CcmlyctlDln faal 1 recekl rdir. 1 
ve neartyııt kollan dlln hlllkov:t.nde Bu der<iler kendilerine en yakm 
toplanarak muht"llf !llnllyet 1,..<ılcri hU31ıst veya resmi hastahanelerde ya• 

Fnkat o gece 83 dU§man tayyares!. 
nin dll§UrU!mUş olması, bu akmm 
Alman hava kuvvetlerine neye mal 
o:duğuoda kısmen bir filtre vermek
tedir. 

kiine nakli hakkındaki hazırlık. !anacaktır. 
laxa devam olunmaktdaır. 

Hariciye Vekaleti te~k~! otra.tmdn görll mi 1Jerdlr. 
Ne51'lyat kolu bu haft.ı:.ki mesaisini 

hastabakıctlı': mevzuu etrııfmda tek· 
si! ed cektlr. Bu me?Z'.J:ı alt hn'hY1.• 
lcrlnıie k nf.;ırrw:ıt r \eril el<, h !.kev· 
lcrine gilnJu bUtUn s tıc.rlnde )'apı

Incak nıUrac<J'l.l:cr kebul cdllerek has 
tııb:ıkıcı kaydedilJceklcrd r. 

Kal'It munmeles!rı1 n sonra kurslar 
ııçılacak. evv 1A nazari ve bl!Alıırn 
nmell tedrl.sat yapılacaktır. Tedrisat 
4--0 hafta sUrceck, yalnız orta okul 
mezunu olmıyıınl r 16 hs.ft.n ders gö· 

inDiUereye kaçan 
HUierin 11u vini H es 

r Bas tc..ra fı 1 inride ı 
Londra, 13 ( A.A.) - 'B. Ru

doif Hess, G!nscov hastahane.sin
den çıkarak ismi üşa ooılmiyen 
bir mahalle huıeket etıni..5tir. 

ÇÖRÇ1L1N Sö7..LE1tl 
Louilra, ıs ( A.A.) - Eu~n 

avam kamn.ıasmda B. Çörçilden, 
B. Hess ı· a!tkmda bir beyanatta 
lbul unması isten.'llie;tir. 

B. Çörç.il cevaben demL.tlı- ki: 
Bu çok y~ ve millıi.m nazi 

zimamdarın n memle!cetimize gc_ 
lişi hakkında, muhaıklca.k, yakm 
lbir istikbalde bir ceyanat ya.pI
lacal::trr. 

LORD HAL1FAKS 
'.N'E DİYOR 

Kansas Oitv. ıs ( A.A.) -
Lord I .. c.ı.lifaks ~dün akşam söyle
diği nu' ukta Hres hadi~inden 
§U suretle bahsetmi§.tir: 

"Bu belki bir ihtardır, belki de 
lblr defi hareketidir.'' 

Lord Hallfalcs, bu tefsirab ev
vehlen ha.zırladı~"I nutkun metni
ne iUtve olarak yapmıştır. 

HESS NASIL BAKILIYOR 
Lôndra, 13 ( A.A.) - Londra

da salahiyettar bir kaynaktan 
bildirildiğine göre, B. Hess bir 
hastalınnede yatm~-t.aıı:Ur. Tabii 
yorgı.ınluc".'llna. rağınen kendisini 
iyi hissetmektedir ve aşık kemi. 
ğindcki yaranın verdiği ağrıya 
rağme:ı neşeli bulunmaktadır. 
He.ss, ekser zamanını istira.'lıat 
etmek, uyumak ve bilhassa İn
giliz coğrafya hnftaiık meamu
alanm okumakla geçirmektedir. 
Kendisine okumak için birkaç 
rolT'"n ve yazı yazmak için HL 
zumlu Heyler verilmiştir. Hess, 
çok yazı yazmaktadır. Hess'e, 
hastahanenin ml•tad yemeği ve. 
rilrıe.ktedir. 

Hess son seneler zarfında ken.. 
disini pek iyi tanıyan kırk pat
riğe, son zamanlarda evvel
ce olduğu kadar hava ekzersis.. 
le.ri yapmamış ve birçok zamanı. 
ru büroda ça11Çinakla geçirmiş 
olduğu hissini venni ir. 

Hess"in yorgun oluşu pek ta.. 
ibii görülmektedir. ÇünkU 1.200 
kilometrelik mükemmel bir uçuş 
yapmış ve bunun ronunda haya~ 
tırı1a ilk el fa olarak paraı::ütle 
atlamıştır. Hess, evvelce hiç bir 
zaman bir Messorschmitt - 110 
tayyaresi kullann:amıştı. Bu u.. 
ÇUŞlL"l yükse'c bir manevi ve matl 
di ce-:arc l:ullaru1ınası ica.bettir. 
di;;;. kanaati mevcut bulunma.!r. 
tadır. 

t. Gtt.ız AHAFIIJ SEBEB11'1 
ARAŞTll'.Ii'OR 

Londra, ıs (A.A.) - Röytcr: 
İ'l ":'i ı... mahffllcrfnde, Hess'fn h:ıtt• 

ke ı bi ll'lkk. a halen el.te mcv 
cut ycglne ~ b rlcrlu Bcrllndcn r. 
!enler o'clı~ ı blldlrl!mekted1r. l\11111. 

mnfih &ı.nıldığın gll:-c, Hcs.'J, pek mub 
temel oıaralt diğer yt' csck nazller für 
anı~·ıınuu%1tlt hs'lnde buııınmnkta 

ve belki de çotcnln ~er t!.zas!llll kar
§1 tsrun etmekte ıdl. İng ıız mahfille 
rt.,dcltl kanaate öre, Almanya, Ulg-t 
ne kadar çtırümU ~r. 

lüs.3'm p:ır~.ltlc yere inince blda 
yette niçin b.r s:ıhte isim vcrml~ ol· 
duğu b llnmemckte, fakat bu mı:!: le
de pelı muhtc:..ı • olaralt bir yantı~lıJ; 
bulu•,,iuğu sanılmnlcta1ır. 

Hess' Uniformnyı 111.bls bulunmaktıt 

idi. Kendlsl ne görüşUldlltü zaman, 
akil me .!tmı kaybetm~ olması ka• 
tiyye kabul edilemez. Bu husustrıkl 
btltlln telmihler, tar:ıanıly'e yalandır. 

Sıın.ldığma göre, Hc:ıs, İngiltere U 
.zcrlnde muhtemel hava haTekAtı doln· 
yulylı:ı caba emin bulduğu için İakoç 
ya yolunu tc:-cth etmıı ve :takoçyadl' 
yere •nmıgttr. 

Hess'm vazlte ile gelmemi~ oldıığu 
ve herlwıgt btr ld~n herlıang1 

bir ld.mseye herhangi bir mesaj getir-

pılRCS ktır. 

Hnstabnkıcılık için mUlhakattn da 
çol.t nlft.ka gösterilmektedir. Buralar
da hıu:tabruı:ıcı olmak lsUyenler, nn
zArt dcralerı buluııdukları mahallerde 
gorccelt er, ameli dersler için İstnn· 

bula geleceklerdir. 

ttalya harbe girelidenberi ge. 
çen 11 ay içinde Maltaya 600 
hava akını yapılmıştır. Bu akın. 
larm 100 ü gei]en ay olmuştur. 

Mançestcr Gardiyan gazetesi, d~ 
83 tayyarenin hücum eden dÜ§ınan 

hava kuvvcUerinln onda biri kadar 
olduğunu tahmin etmekte ve sözlerini 
yapılan has:ırlara naklederek §Öyle 
devam etmektedir. 

ek layiha Me~ııs .. 1~ 
tahsisatı veril~~~ 
yıh kanunun .ııyle ~:ı 
kalmak kaydı ~ fV 
deki bir ıneınur eı tJif t 
görülen herba~nett~ 
istihdnm oltJll jSti}ldBJll ..,,t °"' 

Yardım Sevenler Kurumu bunlara 
oturacak yer temin edecektir. Dikiş 

kısmı için mUrncaat edenlerin !flmd!• 
ilk adresleri alınmak suretiyle ikUta 
edılm..:ktcdir. nntılııra kendilerine va· 
zltcıe.-ı verilecekUr. 

uzv it 
Nutkunu tehir etti 

Londra, 13 (A.A.) - Vaşing. 
tondan öğrenildiğine göre, sıhhi 
sebepler dolayısiyle B. Ruzvelt, 
yarın nutkunu söylemiyecektri. 

Pa.rl!nıento lle Vestmtnster kUi.9esl. 

Ankara, 13 (Vak"1t) - Bari. 
ciye Vekaleti teşkilatı hakkında 
kanuna ek kanun layihası alaka.. 
dar encümenlerden geçerek mec. 
lis ruznamesine alınmL'}tır. 

Layiha esaslarına göre haiz 
!bulunduğu derece ve Unvanı mu
hafaza eylemek ve bulunacağı 
mahalle göre maaş ve temsil 

Bu suretle ve jkaıı"' 
veknlet ~a~~-ıdil'· 
yesi venlnııyt:I'-::,... 

medl,!1 ~rlh B"..lrettc boyan ollll"ablUr. 
HcS3'm al1esl halckında hiç bir §ey 

b!Jlnmcı.ıektedlr. Hcss'in ailesi, her 
hald<.ı Atınanyada l:>ulunmaktadır. 

Almnn radyosunuıı Hess hakkmds 
ııJdığı ho.ttı harekete bakılırsa bu hı!.· 

disenin Almanların bir oyunu olmMJ 
katlyycn mümkUıı değildir. 

Times gazetesinin Vaşinoo1:on 
muhabiri, B. Ruzveltin nutkunu 
çarşanba günü toplanacak Pana
meriken konf eransmda değil, fa
kat önümüzdeki 15 giln içinde 
söyli.iyeceğini bildirmektedir. 

nln uğradığı zarar, Taymts nehrinin 
bu köşesini sevenleri yeis ve fütura 
dUşllrmll§tUr. Fakat harap olmak teh 
ilkesinden kurtulan ve sesini İngiliz 

radyosu vasıtnsile butUn imparator. 
luğa cluyran Vcstmlnster çanı, gUr se. 
sini gene dinletecektir. Bu sabah her 
ne kndar yolların kapalı bulunması 

yUzUnden otobllsler dolll§arak sefer. 
terine dc\•am etmeğe mecbur kalmış
larsa da 1§ hnyatma normal şarUar 

içinde tekrar ba§lanmıştır. 

Veki!ler Heyetince'IAntakY~8~ kabul edilen diye ,; 

BEIU...t"° YAltı ltES.'\tl KAYNAK• 
LARININ KANAATİ 

Sovye terin 
lrakı tanıması Arnav~tluk~~ 

kararnameler ı Ankar~. 18 ~:~ 
ya beledıye 171 ab' 

Ankara, ıs (Val~ıt) - Mem. Bilgi'nin intı~ııer ftJ. 
leketimiroe faaliyette bulunan kararname ye oıuflfll 
yerli ve ynbancı şirketlerin ha- fmdan tasvıP Berlln, 13 (A.A.) - Yan resin! bir 

menb:ıdan blldirlliycr: 
Berlin siya.st mahfU'crinde, bu ak• 

p.m, Rudolf Hess me3ele.st Ue al!k&· 
dar oıaımk bllho.ssa, bu mesele hak
kında ne,şredllen lnglllz tebliğinde. 

Hess''n fevkalMe gizli tuutlan bir ~
re gll.:ıderflmlş bulu:ıulduğunu ve orn• 
da kimsenin kt'nd!s!nl görmesine mü· 
saade olunmıyncatını bildiren fıkrtı 

tebarfl& ettirilmiştir. 

Londra, ıs ( A.A.) _ lyi ha- İtalyanın ışgal ettıgı 
her alan mahfiller, Sovyetler . yerler 

riçteki hissedarlariyle tahviUi.t 
hamillerine ödemek mecburiye
tinde bulundukları fa•zler ve di. 
vidan~lar ile bankalarda bloke 
.bulunan paraların tranşferime 
müteallik kararnamede tadat 
olunan malb.rtlan 1938 senesi 
mahsulü tütünün cıkarı'ması 
hakkında.Y..i kararname VokiJler 
Heyetince kabul olunmuştur. 

Birliği ile Irak arasında. diplo. Roma, 13 ( ~.A.) - 1!8-lyan 
matiş münasebetler tesis edildi- orduları unnınu . -~~argB.hmm 
ği hakkında Moskovada neşredi. 342 numara!~ teblıgı · 
len tebliğ hak.kında diyorlar ki: . Arnavutlugun ~r~a. zapte-

Sovyet hükumeti çoktanberl d1len toprakların ışg~lıne devam 
Irak hükfunetini tanımak isti- eden kıta.larımız, ~~n, ~et<>
yordu. Fakat Irnk hükfimeti mu- va, .Gootı.var ve Kıcevo yu ışgal 
tabrk değildi. Binaenaleyh hadi. ~ışlerdır. ~!talarımız yuna. 
se ancak mevcut bir niyetin ta. nıst~ ~pırı~ _Acarnanıe ve 

Bcrlln siyası mah!' t'erlnde blldlrll· 
dlği v~hlle, lngmz tebliğinin bu !ık· 
rası bilhassa entereswıdır ve ııu el• 
het kaydedilmektedir kJ, bu şeraitte, 
hiç lrl.-n.een!n, Hcss'in nasıl bir mua· 
meleya ta.bi tutulduğunu ve muhtemcı 
olarak;; kendU!nl baz:ı beyanatta bu
lunmağa icbar için ne gibi usuller 
kulla.n:ldığmı kontrol edemlycceği tn· 
bildir. Bu şerallte, Almanlar, Londra
da. bu hususta n~redilen haberlerin 
ne nlsbc.tte doğru olduğunu kontrol 
edecek vaziyette bulunmamaktadır

lar. ll'ııkat bugllnden Berlin alyast 
ma.h!Ulerlnde, Çörçll ve arkadaşlan

nm blltQn bu meseleyi propaganda 
için aullstimal edercesine kullanaco.· 
ğmdan §Uphe edilmemektedir. 

hakkukundan ibarettir. Etolıe n~ ışg~mı tamamh:yara~ 

A .1 h b• Patra.s korfezınde Lepant ve Mı. 

Afyon ve Hatay 
Defterdarlıkları 

merı ta ar 1}'8 solongi'ye '.kadar ilerlem~lerdir. A ııkara, 1~ (Vakıt) - Af von 
defterda.n Recai Çankırı defter. 
darlığına ve Ü<}Üncü sınıf maliye 
müfettişi Bedri Hataydefterdar
lrğma nakil ve tayin edilm~ler
dfr. 

BlR ALMAN GAZE'i'ESİNİN 
MÜTALEASI 

Bcrl1n, lS (A.A.) - D.N.B.: 
Nıuıyona.l So.ııyn.list Zetı.tung tebliğ 

ediyor: 
Rudolf Hess tarafından bırakılan 

kağıt \e vesikalardan §lmdiyc kadar 
1ııtihra-;; edıleblldiğine göre, Hess her 
oeye rağmen ve truumnkta. olduğu İn• 
glllzl!'!!" nezdinde şahat bir tavassut 
say .. .sinde İngiltere ile Almanya ara· 

nazırının beyanatı 
v~o ... t~ ıs (A.A.) - Bahriye 

nazın Alb:ı.y Knox askeri mUhcndJs
ler cemlyetin!.n bir toplantısında söz 
alarak §Öyle demlşUr: 

- Amerika §imdi önUndekl tlç yol
dan birini seçmek mecburiyetindedir: 

ı - MUtecavlzle boy 81çüşmek; 
2 - Dllnyanm diğer kısımlarınclıın 

tecrid edilmek, 
3 - Teslim olmak. 
Biz birinci ışkkı kabul etuk. Teca· 

vüzU korkutmak veya mağlQp etmek 
için !cnp eden §iddeUe ona. karşı ko
yacağız. 

Kafileler meselesine de temas eden 
Albay Knox §Ullları söylemiştir: 

- Gönderdiğimiz malların öbUr kı
yıya gitmesin! temin için yeni bir 
müdafaa slstem!.nl gcnlııtetip tekAmW 
ettlrm"miz ihtlınall "ardır. 

smd.ıı nlhnyet bir ruı~ma tııhal:ltuk nüa.k Cıktığı hakkında bir çok talı 
etUreolleceği fikrlsııblti ile ya§anu"· minlere yol açnuştır. Vaşington -
tır. daki kanaate göre, hadisenin haki 

Filh'lkika Londrndaıı verilen hllbcr· ki mahiyeti ne olursa olsun Alınan 
lcr kendisinin inmek lsted'!ti yere ya· milleti için büyük bir darbe olmuş 
km bir noktada paraşütle atlamış ve tur. Bnzı mahfiller Hesin, 30 ha
hiç ~pl•eırlz yaralanmış olduğunu bil· ziran 1934 temizliğine benzer bir 
dtrm•ktedır. hnreketten kaçtığı fl~rindedlrler. 

Pıır.ıye malQm~ olduğu 1.lze.re, ~ Jlitlcr artık kimseye güvenemez 
nelerdenberi çok hasta oıan Rudoıt J,ondrıı, 13 (A.A.) - BütUn ln
Hcss son zamanlarda gittikçe daha giliz gazeteleri başlıklarını Rudofl 
çok \-e daha değ111lk teda.vt çarelerine Hesin İngillereye gellşin•e tahsis 
00.ş VU'mluştur. Bu çareler arasmda ediyorlar. 
manyeUzmacılara, mUııecclmlere mu Verd Pris, Deyli Meyi gazete
racaatt" mevcuttur. Kendialni bu ted- sinde bu hA.dise hakkında diyor ki: 
biri alma«"a aevkeden akıl hastaıığuı• Bunun Almanyada hesap edil • 
dan bu kimselerin ne dereceye kadar mrez te;rileri olacaktır. Bu kaçt -
mesut olduklan meselesi de aydmlıı.tıl §m sebepleri hakkında faraziyeler 
masma ça~ıl&cak bir :meseledir. yUrütmek, pcırti seflcri arasında 

Failst, lngllizlerln Hess'e bir tuzak nasıl bUyük kavganın çıktığını söy 
lnırmu~ olmnlan: pektı.11 mll::ı:ıkUndUr. lemek lüzumsuzdur. 
H~r halde hattr hnrckctindckl t.arz, Vord PrJs, bu lıAdisenin alman· 

He.ss'"!l a::ı.bit fikirlerin tesiri nıtmda larn izahmm çok mil§kfil olacağı
bulunıtuğu hakkmd:ı llk: tebllğd" bil· nı yazıyor ve diyor ki: 
dirilen valaayı t"ytd etm~tedir Hess Diğer taraftan ııs.~eri rüesa 
FUbrcıin kalbinin ttt. lç!.ndeu gelerek Herıin §imdi İngllterede bulundu • 
yaptığı birtak barıı tekliflerini her- ğunu di.iııUnerek yeise l:apılı::ıuş o
keste, iyi biliyordu. Öyle görünüyor lacakl::ırdrr. Hadisenin H1tler tize-
ki H~'IS. kendi tllirfnc göre, tn:;illz rindek itesir ldaha mUthl! olacak
lmparııtorluğunun tam tahribi ile nl• tır. Artık kime itimat edebilir? 
ha t uı bilecek otan bir lnkılAba Kendisini lstihlii.f edecek olan &-

ye a dam bile dilşmana geçtikten sonra 
!J8hsmı feda etmek su,. tiyle mani o· Alın 1 ıl h "-l id ttf 
labil cıı"lnl uı.sııvvur etmekte idi. Ma- I akntirıı:a nns aru anıe e • 

rece r 
!(tm o '!uğ'u üzere HeBS'in vazifesi Alman j!!lerlnc aksaklık geldl 
mllnh:ısırnn parti işlerlne taaıIQk et- '"'"" k 13 (A A ) N ,., .. ~-yor , • • - ev-
tJğl için kendisi bu tasavvurun ne gi· york Tayına gazetesine göre, dip
bJ aka ve neUcclcr verebllcceğinl ka- lomatik mahfiller Hesin nazi pres 
Uyy n tlU~Uyordu. Uji.rıe nğrr bir darbe indirdiği ka· 

Nasycnal sooyalist partJ.sl idealist nantindcdlrler. 
nd3 mm bu kadar me!jUm blr sn.bit flk Gazetenin Va.5ingtondaki mııha-
rc kurban o!mıısmt teessür ve t.cessllf • biri §Unları fiii. ve ediyor: 
le kar:ttlar. Bu vaziyet tngilterenln Al Almnnyayn kur ynpan memle -
manyayn tahmn ettiği harbin devamr ketlerin bundan vazgeçecekleri 
na m:ını değlldlr. Harp, Fllhrerin son zannedilmektedir. Zirtı dUnya. Al -
nutkunda dedlfi gibi, bUtUn lngtllz man ~lerlnde aksaklık oldnğu.nu 
~ed devrtUp de BUyük Brltanya anlamaktadır . 
sulh ~pmağa Amade oluncaya kadar HCsin yc&-eni Ame~ 
t!eTl.m edeeelrttr. Bristol (V:irjinya.da), 18 (A.A.) 
Had!senta Amerikadakl ak&ılerl - Rudolf Hesin yeğeni GUstav 
VaşinJttoa, ıs (A.A.) - Rudolf Adolf Hes halen askerllğin.l Pa.

He&n İ:Ytoçyada .karaya. inmesi nama kanalı bölgesinde Birleşik 
Vaşington diplomatik mahfilleri· A.ınelika hava da.fi O:ıataryalıu:mda 
ndc naz.i partisi aefleri arasında yapma.ktadir. 

Eski Bulgar 
başvekili 

(Bas tarafı 1 incide) 
sevinci fnztmam etmektedlr. 

TUrk siyasetini <iaima yakmd~ ta• 
kip etml§ ve bu siyasetin ba§lıca .-· 
sasla"'!lla vakıf biri olduğum tçln bl
zlm.ıe TUrkler arasındaki dostluğun 

blltUn gilçlllklere ve doatluğa karıı 
tevcih edilen yabanCI entrikalara mu· 
kavemet edeınlyeceğinl b&vsıılııma sığ 
dıramıyorum. Bu hakikat, mezıror 

dostıu~..ı.n, lld milletin sarih menfa:ıt• 
lcrlnden ibaret bulunan sağlam esas· 
lara istinat ettiği ı;özönllne getirildi
ği zaman daha bariz bir surette te· 
cclll eder. TUrkter ve Bulgarlar A vru• 
pıının eynı coğrafi mmtakasıntla ve 
yabancı arzulsnn tezahllr ettiği bir 
sahaıia ve birbirine m~blh tarihi ce· 
reyaniarm yolu llzerlnde bulunm:ıl(· 

tadır ki, bunu yıkm:.ık ne b~im ne de 

Türklerin menfaatinedir. Bu teıİa.nut 
iki mm:ıleketın menfaatleri içinde o 
kadar de.rfn bir !fekilde klik sal~
tır kJ, diğer milletler arasında dıl~ 

manlık ve k!.n doğurabllen her hımgi 
bir Md!se Tllrk ve Bulgar millPtlcri· 
nln mi~terck duygularında hiç bir iz 

bıraknmnz. 

Makalede 1912 den bugllne kadar 
geçen h!dfselcrln tarihçesi yapıldık

tan sonra §Hylo denllmektedir: 
"Son cihnn harbi, hiç şOphMlE. tıtr

birler!ne k&r§I harb~en memlek~tle
rin blrlcşeblleceğlne ilk mlsa.1 te~kll 

etm,.ktedlr. Fakat bu, harpten ittlfa.· 
ka bu kadar BllroUe gcçlleb1Jdlğinin 

tarihte g6rUlen hemen hemen llk mi
talidlr. 

İki ~mleketin mUna.sobeUerl ara· 
aında vukua gelen bu değl~k sade
ce aiyas1 aebcplerden mUtcvellit de· 
ğUdlr. Bunun nıht sebepleri de var
dır. ~71ll' ve Türk m.Wctler!.nin uzun 
mUddet beraber y~ olmaları Ud 
ces-.ır ve namuslu ı;niJlette birbirlerine 
kaqı mUtekıı.bil bir sevgi ırc saygı do· 
ğurmuştur. 

Ma.kale §U aurotıe nllıaycUenmek• 

tedft': 
"Bulgarlarla TUrkler arasındaki 

doetJuğun ve iyi kom3uluk mQnase· 
beUerinin 1dame ve takviyesinin bu
gün he: zamandan ziyade zaruri oldu· 
ğunu söyUyebillrimo 1k1 memleketin 
de, kar§llıklı bir terakki yolunda de• 
vamlı Jıi.r sulh vo anlayış havası için· 

Havay adalarında 
Büyük manevralar 

haşladı 
Honololu, ıs (A. A.) - Kırk 

binden fazla askerin iştlrakile dUn 
sabah Havay adalarında. büyük 
karo manevrnlanna başlanmıştır. 
Adanın müdafaasını tem' mnk • 
sadiyle kıtalar ve topçu kuvvetle
ri adada bir taraftan diğer tarafa. 
harekatta bulunmakta ve tayyare 
filoları stratejik noktalar üzerinde 
uçmaktadır. Havny adalarmdıı §im 
diyo kadar ynptlan mancvralnrm 
en milhimmini teşkil eden bu mı>
nevralar esnasında, A vrupada ve 
Asyndaki harcklttan alman bütün 
dersler tatbik olunmaktadır. 

A vusturalya 
başvekili 

Ruzveltle bir saat 
görüştü 

Va..<rington, 13 ( A.A.) - A
vustralya başvekili Menzies bir 
saat B. Ruzveltle görüşmüştür. 

Bu mülakattan sunra B. Mcn
zies gazetecilere demiştir ki: 
Mülakatrmızm temas etmedi

ği pek az mevzu kalmıştır. Bü. 
tün dünya meseleleri etrafında 
dolaştık Ye bu çok meraklı bir 
seyahat olmuıtur. 

B. Menzies'e refaıkat eden B. 
Ca.sey de, gerek şimdiki mesele. 
leıin, gerek geçmiş ve gelecek 
meselelerin konuşulduğunu be.. 
yan tmiştir. 

B. Menzies, B. Ruzvelte, B. 
Çörçilden hiç 'bir mesaj getirme
miştir. Sadece İngiliz başvekili
nin selamlarını şahsen Amerika 
Reisicumhuruna iblağ etmiştir. 

M. Kemal ordudan 
ayrıhyor 

de iııki.,at edobllmek için, yekdlğer- -- (B<J§ tarafı 1 incide) 
lerinln zaruri emniyetlerini mOteka· Bu merıısimdc de profesör cerrahi. 
bilen temin etmeleri JAznndır. Başta yi kcndl neslinin ecdattan nD.811 aı. 

!sicumhur lnann bulımduğu balde dığmı ve ahfada nasıl bırakıldığını 
blltUn mUnevTer Tllrk vatanpcrverle• anlatacaktır. BugUn bu hldlso dola.. 
r1nln de a.ynt noktai nazarda oldukta· yısilo kendisile görUşen bir arkadaşı.. 
rma eminim Vaktiyle Ankarad& ve mu:a değcrll profes/Sr ş6yle deml§Ur: 
latmı.bwda. kczıdlsl ile ya.pmak §erefi· - Gerçi maddeten bugUıı ordudan 
ne naH olduğum millAkatlar netice· nyrılıvorum, fakat manen her zaman 
alnde r;:una kani oldum ki, Rcisicum• ana bağlı kAlacağım. En tatlı ve en 
bur tnOLU do btJ.yük seJetl gibi Bulgıı· ı heyecanlı anlarım ordunun stnesinde 
rfstanla nılitekı.bll itlmad ve dostluk geçrn!,.cıtir. Ve icap ederse ordu ve 
m1lnasebetlerl 141Un.ı;ıalnl .a.ı:zu ebuek· memleket htzmottnde tekrar ~a.. 
tcdir.. bDeeek enerjl;ro sah!b!m.,. 

1 ı;ıerıı. 

ıoo uoıar 

100 Fra. 
100 Uret 
100 [!lviÇl"f ,.,. 

100 Ftor~_,. 
lOOHa~ 

ıoo BelP 
lOO ora~ 

100 Le.. -
100 Çel& ({to 

100 PeÇO• 

100 ZJod 
100 PenrtJ 
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ot..-ı polis Hüıle7in Karaca ile At1-
7e, P. T. T. lftn.aai lfehmet. Sezer 
tle K!Jfen-ef Günetfl~ Taban ~· 
naanı Bllllaeddill Sipahi ile Feriha TU• 
r•. 'J'Mln ametmi ... QwtJk Me :.., 
neTYer, HocapOf& Y~içeşmede otu· 
ran Kanıarot Mehmet Herı;'Ul ne :ıımı
ri~ Aldnray. PoUe memuru Mehmet 
Akaoy ne Sabriye 'nıpçuoğlu, Beled1• 

ye .Kooperatif memuru İbrahim .Ad
ııan ıı, Hurıye Demokan, Hu'kuk Fa· 
kültesi talebesi Ahmet Nail MuUu
gll ile Fatma Neriman Giray, Yataklı 

Elektrik, tramvay ve f üne/ 
işletmeleri nasıl kurulmuştu 

Yazan: Alil 
da ortaya çıkmış. kendiBi.ne hu
lus cakan g\'.!Dli~ iltif'atlırda 
bulunuyordu. 

75 sene evvel )'Üksek, 
kaldırımdan günde 
40.000 kiti inip çıkı
yordu, açıkgöz bir 
F ranaız aeyyahı bun, 
dan istif ad eyi düşü
nerek tünel projesini 

hazırladı 

Herkes onun Don J uan me\· • 
kiine karşı araz saygı, bira.a da 
gıpta duymıya aJıgmıştr. Arka· 
dil.Şiarı gidince Alfonso da yaııı
ma geldi. Birkaç dakika sonra 
Mösyö Garsiya da gelip masamı
za oturmuştu. Alfonso beni ona 
tnnıttr. ArzularJmı .söyledi. 

\"agonlar şirketinde ımemur FAJ\•er Ka· ~=========~====
sa.poğlu He Rehe Kıral, Şişli Teıpclll1 

Genç adam bu müd1el i.arfın, 
da gözlerini benden. ~~-n;n.ı~~or 
du. Arkada.şım sözlinu bıtınnce 

tü ~a. :'4 de Dr. Btnbftşı A. ŞUkrll 

Anııay l"e J."ehamet lkll('l, Tf'SV!yeı-ı 

MUm•n Yetil! ile Pakize Teltbıt§, P. T. 
T. M•I\ cz;ll Seyfec!riln Aykcl il Sn· 

Ya.zan: 
Yekta Ragıp ONEN 

ui' 

hinde Yavvr.lar, Mak1niııt M.. Nedim 

dedi ki: 
özi<an ııtı Fntmıı. Seyrekbasaıt, Kara
mtırsel fabrikıuımda memur Hikmet 

Jstanbul elektrik, tramvay ve 
tUnel İŞietmeleri umum müdür
JUğil her üç ıida.ren.in nasıJ Jru.. 
ruldu1darını ve lruruluşlanndan 

rilmiştir. 
mıştır. Bu devrede müşteri ade
di 30.:2s e "th"'llllş, şebekenin u. 
zunlugu 365 kilometreye, muhav 
\de merkezleri 152 ye baliğ ol, 
muştur. 

_ Size kat'i söz veremem. Şu' ı.ldeı ııe Hikmet Konıl, Be)"oğlu KUf· 
rada bir Yunan vapuru demirli, lf'!;rluda otura.n Emeldt subay Rıfat 
gördünüz mü? Bir ıhnftadan~ri Ton :~ Fatma ~re C:ınçeker, Gs• 
her gün hareket etmek n.y~tın- Jata TGrbe sokakta otur11n" Oniver
d". Fakat bir türlü grdemıyor. .sitede talebe idns .Aıt&ıı ıle Jfa&aıez 
()eçenlerde kaptanı beni görd~ ve Yurdakul, Şubay Yusuf Ziya Aydemrı 
t.avfalarından üçtinün kaçtıgını ıle Neriman Seymener, Ressam Mahir 
;;tivledi. Bu adamlar işlerinin Zelnt ıle Silleyha Suman, ouı edevat: 
gittikçe tehli.kelendiğini görerek l!atıcuıı A ı Kaptan ile Bahriye. D. D 
deniz üstünde çalışmamaya ka- Y. da memur :WU9tafa Dıku ne Hlk· 
rar vermiş olacal<lar. lşte o ~al?- met Çağlar, Traımıııay ı. ntromrtı 
tan, gemici anga.i~ etmek ıstı- HaJ't"eddhı F..ııgür tıe Nııdıde Çavuş 
yor. Fakat zannederim devamlı oğlu, Sııbay Ali Zeki Yalc;ınsu De Fal• 
bir i!'ı değil. Düne kadar gemının ma S'ldiye I<~ryaıçm, Mnlı~ lıf. lle. 
1ngilteı eve gi<lece~i söyleniyor· 1 Kcnı :eddın Küçtikbftfann ile Nadire 
du Evvelki gün ve get·e durma- Hayra\:, Avu'kat Huan Jl'ftcret EVRn 
da~ \•üklediler. Bu sabah bak· ile Zevrep Mukadder Kuldaç, TUccar 
tıın ·gemi tekrar boşaltılryor. :M. Hılm! Kut.man ile Mu.- ôrel 
Demek ld sefer geri kaldı, veya· P. T .T. xnvuzii Ahmet 8a11h Do 
h t 1 n<"'iltere seferinden vazge, gııyııdıı: ile Saime Çimen, Babçıvaıı 

llŞubat 914 de İstanbul tram, 
''!lyla~ma, H Şubatta da husu_ 
sı te.sısata cereyan verıhni!jtir. 
Ancak umumi harp çıktığından 
malzeme noksanlığl yüzünden u, 
m~~ tenvirat işi hayli gecik, 
mıştir. 

itibaren geçirdikleri safhaları bir 
rapor Mlinde teabit etmiş bulun, 
maiıtadr. Çok mteresan maliı. 
matı muhtevi bulunan bu ra., 
pol'daJı ve diğer lkayna.klardan 
istifade ederek ıbu üç işletmenin 
nasıl kurwiduklarını ıbu vesile ile 
okuyooulanmıza bildirmeyi fay
dadan hAli 'bulmadmı. 

ELEKTRİK ŞlRıK!f.::.P1 
NASIL !IWRULDU 

191~ niha}etinde şebekenin u, 
zunlug-u 25 .320 metre, anuha\, 
vele merkezi 60. müşteri adedi 
ıse 2.055 idi. Bir senede hasılat 
31.117 !ıra, kar ise 4.344 lira 
olmuştur. 

1 Kiuıunusam 93 de 'bir :mu, 
kavele ile hüJ...'1imet elektrik Rir 
ketini mevcudat, müesscsat. al.ıt 
ve edevatiyle 1.150.000 lira' l 

satın almı tır. 22 , 6 , 1938 de 
de idare, belediye} e devredil
miştir. 

Bugün idaı cmn müşteri adedi 
126.822 yi bulmuştur ve g.i.indıen 
güne de artmaktadır 

gıektrık. şirket · 7.aJnamnda 
923. scnesındc 563.206 lira. kir 
':erırken bugün bu !kar dört mis.. 
ime çıkmıstır. 940 senesi karı 
2.224.689 liradll'. 

.yd · 0 Hayrı Ekerer ile Hayri~ KCl9ka. 8"' 

çı ~·Gidip kaptanı ~reem? ! de, tar kJtrMhıde memur H.- Hlfti 

lstanbulda elektrik imtiyazı 
1 Tevf.nisani 1910 da miinakasa 
neticeeinde Gam anonim şirke. 
t8ıe r;o sene müddetle verilmi§.. 
tir. :En.la imtiıfaz .İstanbulun 
Rumeli cibetinde tbuiuna.• 12 be
iodi> e daireleri,te Yeniköyde!ki 
20 noi lbeied.iye öairesi hudutla. 
rına miiDtıallU' olmak üzereydi. 

917 scnesmın masar~i hasıl8-
tı geçmiştir. Bu sene de muhav. 
vf"Je merkezi 98 e Çl'kmış. Müş· 
teri adedi 11.000 ı bulmuştur. 
Kömür fiyatının yüksekliğinden 
açık 918 senesinde de devam eL 
miş, müşteri adedi 12.137 ye çık_ 
masına mukabil yüz ibin liraya 
ya.km açrk -verilmiştir. 

TRAMVAY ŞİR.Klı.,"'Tl 
NASIL KURULDU? 

d' (Jke fi~ Leman Kıza!, cam fa.brfb· 
1~n adam gülümsedi: smda malzt'me ımbarı §efı Mehmet 

3000 lWoYaıUıik lbir merkez 
fabrikası t.eıais, imtiyaz müddeti 
zarfında 600 limibanın belediye 
heısabma yakB.ınası, ayrıca evle, 
re ziya vermek; sınai ihtiyaçları 
karsılama.lc da. mukavele hüküm
lerine dahildi. 

918 sene.sinde hükfımetle şır, 
ket arasında iki munzam muka. 
vde yapılmL~tır. Bunlarla tarife 
yü~ltilmiştir .. Bu sayede aynı 
sencnın nıhayetıne doğru hasr, 
lfit artın~. 919 da mtişteri adedi 
12. 94 ü bulmuştur. 

Tramvay tesis ve in§ası hak 
kındaki ilk nru'kavele 3 Eylüİ 
1869 da aktolun.muşt.ur. Muka.. 
vclc İstanbul sokaldar.ında yolcu 
ve eşya nakli için tramvay tabir 
olunur deınir yolu İnşasiyle ha,y, 
van ~asıtasiyle araba işletilmesı 
ımti}azı 40 sene müddetle Kara.. 
pano efendınin teşkil ed~ 
~panyaya veri~eceği hüküm, 
l~ını ta.şnnrukta ıdi. Eışhası sa, 
lıse bu )Jollarda münakale yap
ma~ menolunmuyorsa da üc, 
retlı 'kumpanya halinde nıunta_ 
zam ve muayyen araba işletmek, 
ten menolunuyordu. 

• ç . Plmin Haltt Onurtn ~ ZeMha Beybaıi 
_ lmkan mı var. dedı. Dok- At.Akol, Eczacı Hıılll Şen lle llflftune 

tarın üstü askeri eşya <k>lu. Hıç ı stınDkyUrek, At.etçi Bekir YJlmaı: :ne 
kimseyi içeri bırakmıyork.r. Fa· Bahrly . YUkllek memVT' ıı. Sedat Çe
kat ben yüzbaşıyt tanıyonım Unta§ ue Ane Nesabtlt Ka.nlaat, ln· 
Yarın ~balı kapta.Na ~~iye I h!Arla.-da memur hzeddin sacon De 

giderim. Meliha SWCJn. JmtiyUda.ki taahhütlerin ye, 920 de şiı ket bazı zararlara 

- Yann ~abalı mı? diye lfl«' .::.:=---=--------- ırine pt.irilmesi için Ganz şirke. uğraması sebebiyle hükfunettcn 
ti Bank Jeneral dıö Kredi Hon- taleplerde tıbulunan Ltanbul ga, 

dum. . -t.. 
Mösyö Garsiy,.ı.nın sesı seı 

Şubeye Daftt 
1~: ~i Yerll A .. Şıılıı' tm: 

- Şimdi gidemem ya! Nen- Yd. H•. Tgm. Ymul Zl:Ja °""Alı· 
deyse gece yarısr olacak. met Cndet aos (13a8) . 

gm"Oda, .Briiimel lbaılıkası "Os. zmı almıştır. Diğ r taraftan te_ 
maııh eleıktrik şirketi" ünvani) le sisatın ısl&hı ve taahhütlerinin 
11 Teşriniewel 1911 de bir şir. icrası için tahvılat ilıra.cma ıka. 
ket kurmuglardır. Sermayesi 12 rar vermiRtir. Ve kırk senede it
milyon frank, yani 528.000 06- fa olunmak üzere ıbeheri beş li. 
mantı altıru olup 22.000 hisse ralık yüzde beş faizli 52.800 tah, 
"bebe!' hiase 22 lira" den mü. vil çıkarılmıştır. 28 Mart 920 ta-
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termek için ma.ceralarmu ten· <SiüO. 
1 - 1lk yapılacak yollar şusı. 

!ardı : Azapkapı - Galata • Top, 
hane· Beşiktaş. Ortaköy. den dinlediği kadar pa.t..rOoa an- 'n>b. Ylllı. Mamet T .. tik ofht Hail 

!attı. O gün Gabrielln fesatçJlığt sıs CS640'7). 
reıkkept.i. ı Jhiyle ı:;irket hükumetten imtL 

2 - Eminonü. Bablili, Soğuk 
<'eşme • Divanyolu _ Aksaray. .. zünden lbaşmıJZ3 geknleri ~ sıntt s. 1ıı1ı. Me. Wmıtaf• ~ lıl· 

fu:ve etti. Garsiy3.y yüzünün çıdz, maıt Hakkı 301 (3t885). 

Şiı1tetin projeleri hükümetçe yas mhayet.ini:n 960 dan 993 ee-
29 Nisan 1911 de tasdik olun, nesine çıkanlmasmı ve mübayaa 
muş, muhavvele mericCT.leri yerle lhakkoun 943 senesine kadar u, 
rınin 911 Ki.nunusanisinde ka, 1.atılmasını temin etmiştir. Şir. 
ibul olınmıuş, 912 senesinin lba- !ket 28 Ağust.os 920 tarihinde ta. 
şmda SiJ&htarağa fabrikasının rifelere yMiden mm yaptır, 
temel ııoodajlanna. başlanılmış, mışt.ır. 

3 Aksara'.Ydan Sacmtye 
gill'ıinde ne bir .ha~ ne e Kayıtları tetkik edilmek 11z.en h6-
bir acnna işareti gor:ttnmeden, yıyet cUzd&lllany'le birlikte acele IU· 
sessiz dinledi. Sonra. !'im ~I be_ye_JDÜl'Ma ___ ..uan. _______ _ 

Yedi!kuJe. 

4 - .Aksaraydan ~·· 
Bu'llardan birinci ve ikinci rm, 

de yaptığı e11>İ, ~iç. bir tJeY ffDY' ı ·. 
lemcden kalktl, gittı. . V AJCI"[' A 

Bu gidişin ne demek oı~ 

1 

ABONE 
eorar gibi AJronsonuıı yüZüne 
baktım: ; OLUNUZ ( J)el)a.m-ı mr 

r-Af HiilJl1'1 J]t§W 
-B tarafı dünkü sayımızda- Beni bi~ ~rahatsız etmeyin! °"' "rüncc eeki has, Namının yUz:il renkten renge 

~ak8:t .onu_~·- etti: girh·or ve hiQbir §eY söyimıi , 
sasıyetını ~a~_:--...:.ı~ ~ .. ıra yordu. Bir şcy:ler, hatta birçok 

- Sen bır cana.va.ı~· """"7" 1 •• ı __ ,..:ı. ·~-...:ı: •• nı 
değil · git karşımdan şey er soymıuoı:=l\. ı~ı.cuıgı a ası -

bır ~ . ~· ~ dedi. Jıyordu. Fakat sadece dudakları 
ve bent. bır ~-·sebebini titriyor, ağzını açamıyordu. 
Namı, koVUI k~ten b" dah ~., ..... etrafile öğrenemeden "9- Boynunu ır a •IJUJl.ı.U ve 

aynlmışb. Leyl&.nm hasta oldu, uzaklaştı, 
w "nlvordu: N k gumıHgocle b"rr kcncUne f.*", ~in, el, Leyi!, iki gUn aonra amıden ı.aa 

rd bir mektup aldı: 
bette sebebini anlanz. dıyo u. Lcyil.. Sia benim .an .evgilimaiıu&, 

Bir hafta bek:edikterı sonra Jıayatrm müddetince siz benden çok 
tekrar köşke geldi. Leyll. bah, w:aklal'da oı.c.k-ına, fakat mı dai. 

çede bir kana-peye yasl= ına seveceğim. Hayatın belki birçok 
Elinde bir gMJeİe vardı. acılan ile kMFlaf&cağ'lm, takat siz 
yor, gözleri ibir noktaya dalmış, dalma beni teııelli ede<'eluıbıia. Böyle 

dunıyo;c'!u· .. .. "ihtiyari olmamalıydı .. Çok yamk •. Beni teeelh 
Namıyı gorunce gayn abuk eden bir nokta var. Sizin belki daha 

sevinir gibi oldu. Fakat ç eok .-at cılaCalmD 1lm.14i. .. " 
kendini ~: ..J~ ı..eytA, mektubu 1l8tu.te okudu. Hep 

- Gene mı? ~· bir no-:rta ll2erinde dunl7ordu. ''Benim 
- Fa~ Leyli.. Yal~ llOll aeygilimdnlz". Demek o gördtı, 

sana nedır, ne oluyonRlll· tfl. kadm lik ~ idi. KektubuD 
-'Artık yij2ünün o saf mas - llODUlldıt. lıafka 1ıı1r c:Umle Yardı. "Ar, 

kesine inanmıyorum· Beni m~- tık 1ııul'alarcllll ebedlyea 11Mk1AflJ'O· 
vettin fazla mtn'aP vennıe, git... rum." 

_ Buyük bir gUnalımı .mı Le71l ,ertnden tırladl, KeadiaiDI 
var? Seni ne ~ &efdiiiml ba.boerı aUı .,. _,. •• Juıpıaia 
anlamıyor ~l birinci ka· bqladr. KAibi neredeyee duracaktı. 

- Hayret, --..a'ği . SlllJYOl' Namlyi kaybetmek korkU8U mUUıi§ 
rmı daha QC>k ıııııı::"YV1 111 - bir ,.,.u. Baa iDADi olmalıydı. 
dum !. , Leyli• )lan...,.. beriDe aldı Ye ı.taıa · 

- Alay mı ediyonUD. ~~i bula ilımek ._.. Y&pura kOflU. 
- Ona yanaklarından ıut-e-nU ~ıeıiJnle görclUm!. Apart.mana. girerken korku iÇindey. 
_:g;n Jii;ya görO:fOIBUIL dl. Çok fena blr haber alacak gibiydi. 

T _,ıl, 8okQnetJe ~ İçi e adar -indi, kf kflll olana 

~.!:-.yı a:nl•ta W fift etti: oıııa. 1ılrt ile ~ korlna, 
ma • ._..... _ ı )'ordıL .11a -.ı ııattaa a.Jalııden bir..-

- Anladın mı şimii? aou. ."' 
d h <'b r Je sannb:yordL 

r'l.,.-ı-tı"' c:. i?c .. f r;,,, e ı ı -....- ., __ 
•· ~ • ·' ~<'ri <'lönmek lıllıı!dl. .a..,....- --.- • 

1

. iİl ht' yo~~:~lJ~.:.:.:::· ~: nm Mlınuen uzaklaştı. Fakat Nami 
nim de k~.l&B ,._, ..... ..,,... ctdeelk .- 1ı1r dalla mu sönml,e • 
eeye §ikl}'et etmeife h~ ~ ..... .w ... ,.,. '99......,. .... 
bir. :r.m.-.. mt Jdlll ,.. 

bu sırada İtalya h3l1bi başlam~. Nihayet 17 Haziran 923 de 
1talyan işçilerin ihra.c.ı münasc, sirket Ankarada Büyük Millet 

1 
betiyle ıüftele a.dığı lbaşgöstor, Meclisi hükumetiyle evvclcc tc, 
miş. 913 senesi nihayetinde şch, min ettiği menfaatlerin tasdikini 
riıı başlıc& yerlerine cereyan ve, istihdaf eden bir mukavele yap, 

ımaralı hatlar iki senede diğ.!r 
1 ri de üçüncü ve dö~ sene: 
de inşa olunacaktı. 
Aynı sene 7.arfmda C>.!ımaıMı 

ba?,kasın~n iştira:k~yle ~ lira. 
sı ödenmış ve 20 hra itibari ikry 
mette 20.000 ilıimelik 400.000 v; 
nakden yüz bin liralrk yerli bir 
sermaye ile şiriret kurulmuft.ur 

-------

Zavallı ii.şıklar 1-1881 de Voyvodada,n K~ 
nstan sokağı • Tcpebqr Tak 

tıtını oğrenııe arkasmda.n kopca.ktı. 

Kapmın zillni çaldı. Tam bu esnada 
bir kadın ııık&rpininiıı çıkardığı seı 
ıer kalMni ezer g\bi çınladı. 

Ev»t, o idi. Naınlnin acvgillsı. Ley 
f{\ gözlerinl:n 1<U&rdığını hlalıettı 

Kendınl güçlükle tuttu. Kadın, hayır 
genç kız geliyordu. Tam yanmdan 

geçıyoruu. 

&yan.. dedi. 
Geni; kn: hızla bafını çevırdı. Ley, 

ıa o haliyle k&rJı&mdaki knm çok 
müteessir ve f>ÖZlcrl kızarmış olduğu 

:nu tarkelU: 
Bir ıey mi ııoracaktını~ efen • 

dım? ":' 
LeylA, bu hiddetlenmesi, nefretle 

d!nlcmcal ıtızımgelen ııesten Adeta bir 
en için haz duymuş ve içi fcrablam~ 

u. 
Sızlrue konu§mak ıııtiyorum. 

- Benimle mi ? 
-E\:eL 
- Fakat beni tanıyor mueunu&? 

- Hem çok iyi! 
Genç kı:r:, U7.gttnUlğtlne rağmen bı· 

ru gWümeedJ :ve: 
- Blr yanll§bk olma.sın, dedi. 
- Nami Beyi tanırsınız tabft! . 
Genç kJzm rengi bir anda aolnlU§ 

Ye b(ltlln ı.1)cUdu fle tltttmeğe baf'la, 
mqtı. 

- Ewt .• Ne oldu? Allahapmıza 
aoy!eylniz, nerede o? 
Şimdi Ley!l, yQzUne biraz haince 

gWlilD887if verdi: 
- Fazı& mı tJelttlaıııyoretJDnz ktl, 

çök banım? 
- Rica ederim, gayet dddldir. 

LOU'flll t.epif etmes milllnlZ? 
Beraber lldncıl kata çıktılar. kapıyı 

ıeno Jm -ctı. lgenıt cak atır bir mob· 
'"' ile döfenml§tl. ~ km kendfnt 
bir l(anapcye attı. Sonra hızla kalkt1: 

- .Atlllllı•t-'Dt'ıa.s dedi. Kumrum& 

bakmayınız. Bu'l'urmaz mısınız? sim , Pangaltı , Şişli. • ' 
Leyl!I 2 - Fminönü _ BaJ•Jlı"Tan 

KUçllk hanım, Namıyı çok mu Odunkapı • Unkapanı , Obalı : 
ııevıyor11unuz? dt'd Fener - Eyüb. 

Bıuıa onun şu ıında nered ol 3 - Birinci hattın birer DO«, 
duğunu söyıemenlzl rica ediyorum tasından Tatavla)a (Kurtuluşa) 

Sı:ı: dt mi bir mektup bıraktı? bırinci hattı bazı kısımlan ve Ü· 
Eğcı Tıercdc olduğunu bllscydlm bu • çüncü hat ihti~·arl ve diğerıerı 
raya g,..Imezdlm. Onu afiedlyoı-um mecburi olmak üuırc istimlakler 
Bmi mnhvctmcslne rağmen •. lstedim ve eski yolların kaldırmıla bir
ki lstanbuldan ayrılmasın .• Aramızda. li.kte ta.miri şirkete 36,5 sene 
pek '"<l" farkı otmıuıına rağmen sız müddetle müsaade edilmiştir 
d3ha klslnlz Aranızda daha kuv. l907 de Beyazıttan Şehz.ade, 
vcUı ba •tar vardır. Sizi rahatu ettim bası yoluyla Fatıh ve Edirneka.. 
Buraya kadar gelmem llydım B tk pıya Galatasaraydan Tünele 
sizi de zehirledim. Pangaltıdan Tatavlaya (meobu~ 

Gene; kız kendınl knnapcye attı ve ri) • Eminönünden Eyübe, Un, 
hıçkrrm ğa başladı Ağlıyor, n(;lıyoı- kapanından V:efa )oluyla Fatib~ 
du. Ortaköydcn Bebeğe (ihtiyari>' 

Leyi , kcndı ızlırabmı unuttu o olmak üzere tcvossüat imtiyu-
nu kucakladı Kaldırdı ~çlannı ok. lan l909 dan ıtibaren 75 sene 
Badı: 1 müğ.detlc (984 e kadar) verHmış 

tl:r:Ulıneyıniz, dedı. Ben kcnclimı ve eSki hatların imtiyazları da 
feda ctmeğ'c hazırım. bu miktara eklenmiştir. 

Ve Leyi!, genç kızı knnaped bt _ Mukaveleye göre hatlann ın. 
rali.:.ı "e sessizce uzakl tı . • n ı bt'Ş senede mecburi olacak 

?.avnllr Leylll, genç ktY.ın, Namın n 

oz kıLJ olduğunu öğrencmedı ve n 1 
ıerce Namiyi kızı fle beraber hatır • 
layarı1k U:r:tıtdO 

ve ılıtiyarilcrin dahi taahhüdi.ı 
nezaretten esbabı rnucibeılin ka.. 
bulünc muallak bulunacak, tah.. 
vilat çıkarılacak, elektrik kulla· 
mlacaktır. 

Bu mukav·ele ıluikümlerine go-
Namı, Anadoluda vazife ıı.ldı Kı. re Fatih kısmı 15 Eylül 1910 da. 

Galatasaray - Bolonya sokağı 
zmın J'ıer turlU mMnıfiarım or dnn 
gördO. l"aknt btltUn hayatında zaval
lı bir tı ık olarak kaldı. Bir baba ola 

kısmı 26 Eylül 910 da, Tatavla 
hattı 27 Kammuevvel 911 de a
çılmıştır. 

madı. 
Diğer taraftan Eminönü • ~ 

,JIMP:J' REŞAT kapı • Beşiktaş -~ hat. 

ı 
lan ve Kara.köy • Galaıl:a9a.nr'4' 

Y ann, bu sütunda !hatları da a.çılmış:br. 
912 :M:ayısmda thtllt m.' • 

yel bir mub-vele • 111 t , , • 
~t!'!~: m 

(~~..., 
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An arada ilkbahar at yarışları 

At kıo.'fularmda .seyirciler köşesinden bir grup_. 

Ankara at yarı larmm netice!(' .. 
rini evv iki günkU nlishnmızda kı
saca blldil'llliştik. Şehrimizde de 
giln geçtikce merak ve rağbet ar
tnn yaMfi}ar; An.kam Jarışlarmın 
akabmda. başbyacağı için, mü.~te
re-k bahi3 mC'rnklılarmn atlarm 
vnziyeti ve koşularda aldıkları de
rC'cC'leri tafsilatile vC'rmeyi fny
d:ıh gördüğümüzden aşağıya der
ccdiyonız: 

Birinci koşa: 

Yeniler koşu.su idi. Üç yaşında
ki yerli yanın kan lngi.Uz erkek ve 
di~i ta.Jhro mahsustu. lkramiyesi 
320 1irn olan bu kO§Unun mesafesi 
1000 metre idi. D&.1. tay arasında 
geçon koşuyu baştan nihayete kıv
dar Mkim koşan B. Sait Halimin 
Elhan ismindeht tayı ilç boy ara 
ile ve kolaylıkla kazandı. !kincilik 
için Pol ile bir müddet çekişen B. 
Suat Kara Osmanm Selçuk ismin
deki tayı da ikinci, Bay Albdumıh
man Naci Demirağm Leylfıst üçün 
eti oldu. Zamaıı 1,07 dakikadır. 
Müşterek bahis ganyan 105, plase 
sırnsiylc 11 O ve 135 kuruş verdi. 

Jldnci koşu: 

Ra.ğ'bet koşusu idi. Uç yaşında
ki halis kan Arap erkek ve dic:i 
taylanı. mahsustu. İkramiye.si 225 
Ura mesaisi 1000 metre idi. Dört 
tay arasında geçen ]{oşuyu Bay İl
hami Aytnç'm Tarhan ismindeki 
tayı jokeyi Şandorun güzel ida.l'e
si sayesinde kazandı. B. Fehmi Vu 
ralm Tarzıııı ismindeki tayı bir 
baş ara ile ikinci, Bay 1sma.il Baş
kanın Hnkan'ı üçüncü oldu. 

Zaman 1,10 dakikadır. Müşte

rek bahıs gnnyan 3,45 plMc smı.
si~le. 105 ve 10 5kuru.~ verdi. 

CçüncU kosu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki saf 
kan arap at ve :kısraklara. mnhsus
tu. İkramiyesi 255 lirıı. mesafesi 
1600 metre idi. Yedi hn.yvanm lır 
tira.k ettiği koşuyu Bay Niyazi 
( Kurtayın) Bozkurt ismindeki kır 
atı kazandı. Esasen startla bera
ber öne düşen Bozkurta rakiple
rinin hiç birisi yetişemedi. Son 
anlarda çok güzel bir hücum ya
pan Rifat Baysal'ın Borası bir ibu
çuk boy ara ile ikinci tuğbay İs
mail Hakkı Te'.kç<'nin Savası üçün-

. 
cü oldular. Kendisind<'n mühim iş
ler beklenen Mihrican' son anlar
da koşuyt.ı. !bırakarak dördüncü ol
du. 

Zaman 1,53 dakikadır. Müşte
rek bahis ganyan 255. plase sıra
siyle 135, 195 ve 145 kuruş verdi. 

Dördüncü !rnı:--ıı: 

Keçiören koşusu idi. Üç ve daha. 
yuka.r~ yaştaki saf kan İngiliz at 
ve kısraklara mahsus bir handi
kaptı, İkramiyesi 350 lira mesa
fesi 1600 metre idi. Kayrtlı olan 
altı 'halis karım iştirak ettiği koşu 
çok heyecanlı oldu. Startla. bera
ber öne düşen Dandi '.koşunun ni
hayetine 100 metre kala. Goncanın 
çok güzel hücumuna mukavemet 
edemedi. Ve Bay Alunet Atmanın 
Gonca :ismindeki al kısbağı bir baş 
ara ile birinci oldu. Ookeyi Filipsln 
bu galibiyette !büyük 'bir hissesi 
olduğundan !kendisini tebrik et
mek liızımdrr, 

Bay thsan Ala.kuşun Daruiisi 
ikinci, Bay Ata Sinmezin" Taşpına
n üçüncü oldu. Zaman 1,43 daki
ka.dır. Müşterek lbalıis ganyan 385 
plase srrasiyle 195 vo 155 kuruş 
V-Ordl 

Beşinci k~u: 

SülUn koşusu idi. Bu koşuya g<'
Iinceye kadar kazançları yekünu 
4000 :lirayı doldur.ımyan dört ve 
daha yukarı yaştaki yerli yarım 
kan .İngiliz at ve ıkısraklara mah
sustu. İkramiyesi 320 lira mesafe
si 1600 metre idi. 

Kendileriyle :hl'.m ayar olmryan 
rakiplerine karşı Bay Halim Sa.itin 
Poyraz ismindeki kır atı !birinci 
liği VC' Şehnaz ismindeki !kısrağı 
ikinciliği gayet kolaylıkla aldılar. 

E~en zamanın 1,46 olması ken
dilerine yetişecek yarım kanın he
nüz memlekette mevcut olmadı

ğına ve olanuyncağına bir delil ad
dedilebilir, ibu iki rakibine karşı 
fevkalade denilebilecek lbir koşu 
çıkaran B. Alımet G<'lL'7İll Alccyla
ru ancak üçUncll olabildi. Müşte
rek ibahis ganyan 100 pliı.sc sıra
siylc 120 ve ı 15 kun.ış verdi. 1-
kinci ile üçüncü koşular arasında
ki çifte bahiste Tarhan - &ikurt 
kombinezonu 100 kuruşa 880 ku
ruş verdi. 

Edirne - istanbul arasında 
büyük bisiklet yarışı 

A1ll."1J,ra, 1S (.A. A.)- Üçüncü 
dstanbul • Edirne _ lsta.ıihul ibi
siklet yarışı evvelce yapıldığı 
~ibi 'bu sene de 19 Mayıs Genç. 
lik ve Spor bayramı günü Anka
ra, Istanbul, lzmir, F.ski!jehir, 
Balıkesir, Bursa, Hatay, Malat
ya. Kayseri ve Sivas bölgelerin. 
den seçilen 25 ib; ildetçinin iştL 
rakiyle yapılacaktır. 

Bu yarış iki merhale olarak 
icra edilecektir. 19 Mayıs günü 
İstanbul • Edirne merlıalesi ko
su1acak, 20 Mayısta Edirncde is-

tirahat edilecek ve 21 Mayıs gü. 
ııü de Edirne - İstnnıbul merha
lesi koşulmak suretiyle yarış ta
mamlanaca.ktrr. 

Bisiklet federasyonu her iki 
merhalede birinci, ikinci ve ü
<.:üncü geleceklere kıymetli he. 
diyeler verecektir. Bundan baş
ıka yarrşnı stir'atini arttırmak 
gayesiyle her iki merhale içinde 
yolun muhtelif kısımlarından 
birinci olarak geçeceklere ayrıca 
hediyeler verileceiktir. 

.' .... .,, Jı:.J ··~~ ·: ~ . • 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmırıı 
tarızım edip 

qeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler n~nıın~ rli'7;;.; i~ler· alır. 

''Bana in~nınız,, ~~~~~~~~~~~~~ 
SÜMERBANK UMUM MÜDÜRLOGO .• OEN ~ Bu süt 

kıeması 

usulü 
sayesinde 

tereıceıı 
Yeni kırkım dolayısiyle mevsim için cari olmak Uzere lktısat ve Ticaret VekAlctlerincc nıilş 011ııı,,rt* -

ıo.4.9U tarihinde il!n edilen e.ııaa fiyatlara n&'l;S.ran tesbit edilen mmtaka mubayaa flyaUanmız 1 ırak· .oı:ff 
tertımı,ur. Bu fiyatlar normal yapak fiyaUa:-ı olduğu cihetle normalin fevkinde keçe, çakıldak, pı 1~ 
ireyi ihtiva eden mallany milbayaasmda tat':>ik olunacak tenzlllt nlsbctlorl de Il numarada tayin ° l<Jr1'SSo tf# 

Bu esaslar dahilinde mUba.yaaycı. ba§lamış olduğumuzu, mevsim inkişafına görr ekipterinıizln ııılf ~ 
kalarıruı. gönderileceğini ve hllen ekiplerimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarıncla faal!ycte geç oJIU ~ 
a.lAka.darlarm nazarı dikkatine vazeder. daha fıızla malQmat almak lsUyen:erln tstt.nbulda Katl~u-t' 
SUmcrbs\nk Birleşik YUn İpliği ve Dokuma v<ı Sµngipek Fabrikaları müessesesi trıtrkezine uıUra 

50 yaşındaki bir çok 
kadınlar ancak 30 

yaşlarında 

pöriineceklıt?rdir. 

bildirilir. 

' 
.... :a 
> 

:: 
.: 
g 
., 
o c 
.: 
<I> 

~ 

Kr. 

YAPAC CiNSLERi 
No. 1 

;:: 

İ 
;:: 

~ "' :::::: ._, 

"' "' ~ f! .... 
o:ı .!il: ., .x o "' "' .. 
§ c >. f:. ... 7: 

't; .!&: e i5 .. "' il! &> .. ı:ı. 

~ ~ ~ E- (:: "' -
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

~ ,,.... - ' o:ı 

" :::ı -:::: ... =' 
C.> o:ı 

,... t! ~ ~ ~ .5 ,:,:. ,.... 
~ 

" .c .:o: ~ f,J .. ._, 
C.> 

.s o: 
~ $ ~ ~ f ::ı ::ı .x 

'ö ö - _.e> a,..ııJ ;; 'C .!ıı: ~ ~ ,... "'.! ~ o: .. ... 
ı::; c "' d 

~ < < uı- rfjo ,,,. 
Kr Kr. Kr. Kr. l{r. J(r. - • 

lstan~ulda. teslim fiyatları Kilo - 81 '75 '73 '73 '72 68 '78 68 
16 '7S 

.MUbııyaa m,ııhallerinde teslim fiyatları 
1) Edirne, Uzunköprü, LUtcburgaz. 

Kırklareli. Ço~u, Babaeski To· 
klrdağ ve civarı 

2) Bursa, Bandırma. Balıkesir, 

Karacabey, Keıruılp~a, Yenl
şP.t.ir, Manyas, Gönen Biga, 
Br,rgama 170 150 130 71 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonra da bütün yüz ve 
boynunuza sürünüz. 

3) Manisa, lzm.ir, Aydın ve civan 
4) Mersin, Reyhan ve civarı 
:S) Afyon, Eskişehir, Kütahya, Bol· 

vadin. Akşehir, Isparta, Burdur 
ve civan. 

6) Konya, Karaman, Kadınhaıı. 

Ereğli ve elvan. 
7) Kayseri, Aksaray, ve civan 
8) Grfa, Mardin, Diyarbakır ve 

civan 
9) Kars, Bingöl, Erzurum, Kara• 

kllae ve elvan 
10) Van 

69 
fı7 

67 63 

67 63 

62 
67 62 

grı. 

67 65 
vıııı 11 

~ 
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Buruşmug, solmug ve gev§cmlş bir 
cildi, tazeleyip gençleştirmek için l§to 
size basit bir usul: Takim ve tasfiye 
edilmiş blr miktar sUt kremasını bir 
miktar snf zcıytlnyağiyle katl§tırınır.. 
Sonra lıepslni iki kIBım en iyi krema 
ile karıgtırmız. Bu halita, cildinizi 
besleyıp tazele~tlnıcek ve inanılmaz 
blr güzellik t:.cmin edecektir. 

11) Karadeniz sahili villyeUerl. _____ __;,,_....._ ____ N_o.- 1-1----- ---- fiCS, 

toı.,.~=§:EE;§:~ ~m;:~.~:;,,::··~:~·.,:~:'· B:·~:~::·::::.: >:: ~ 1 Bir aktris gençlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 
tatbik etmiş ve 70 ya,şmda, gene ka· 
dm rollerini oynamıştır. Eczacmrz da 
bu halitayı size ihzar edebilir. Fakat 
muhteviyatı ıız miktarda olmakla be
raber pahalıya mal olur. (Yağsız) be
yaz rengindeki Tokalon 'kreminin ter
kibinde sat zcytlnyağlyle ihzar edil· 
miş süt kreması mevcuttur. Cildinizi 
beslemek için en mllkemmc.ı ve hakiki 
bir clld unsurudur. Her halde memnu• 
niyetbahş semere.cıl garanUdir. Aksi 
halde paranız iade edllebillr. 

2) Deri: Esaa mal ile birlikte gelen derlleı- bu mal fiyatmm % 5 noksanlylc alınır. ~· 

3) Keçe: % 3 e kadar esaa mal ile birlikte kabul edilir ve fazlası için kllod:ı 8 ku~ tcnzillt "7 
4) Koç: % 3 e kadar eaa.ıı mal ile birlikte a.lmır. tP 
t5) Pıtraklı % 3 o kadar ~rvama pıtra.klı mal kabul edilir. Bu nlsbctlen fazın sıvama pıı.raJdSI" 

da 10 kuTU§ noksa.nlyle tediye edili!'. 
6) Gllvell mal: Ahnmaz. 
7) 

8J 
9) 

Çakıldak: % 3 e kadar mal ile birlikte kabul olunur. Bu ni.sbctlen fazlası tenzil edlllr. 
Diğer yabe.ncı maddeler: A.~ 'iC 1 e kadar kabul edilir. Faztaııı tenzil olunur. 
Rutubet: Normal olacaktır. 

lOJ Çuvallı mUbayaada dara % 2,5 "'li.abetlnl aşmıyacaktır. 

Satış ilanı 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

910/2784 
Saranın Yascf Bahar oğlu Yor.tof Öz.Buhardan ödünç aldığı paraya~·-· 

luı.bll birinci dereced.:ı ıpotclc yaptığı Ü8kUdarda Kuzguncukta eski Basmacı 
yeni Ha.:ı Kaymak ı;ol.~mda esh'i 6 :S yeni 10 kapı sayılı sağ tarafı muma.
ilcyhin karıSl Rcfka şiıncii veres-:si tanesi, aol tarafı evvelce Yani Şimdi Po
lizc ve kısmen CV\'Clce Hııskıya Le\1 şimdi Hikmet Bey öııU arkası bakkal ao. 
ve kısmen evvelce Haskıya ı..e .. -ı 1'i'Ldi Hlkmelbey önU Hacı Kaymak sokağı 
ile mııhdut tamamınn :0.1910 yir.mı Nr bin dokuz yüz on lira kıymet takdir 
edilmiş <'lan apartımanm nrsıf hl..c;.cıc.01n!n umumt hükümler dairesinde eatı
laral< paraya çevrUnıcsır.c kara:- vcrtıml§Ur. 

GAYRİ ME'SKULl':N VA7.IYET.l HAZIRASI : 
Mezkur gayri Tn<'nkul Boğa:-.i<:!rıdc Kuzguncukta Bican ve Berekete;! ao

lmklarmrn arasında 1!> t;.j num:mısıru havi (Siville.) namında. klrgir apart.ı
man olup mczldlr apar~!man (L) lıarf~ ,eklinde ansa Uzerlne inp. edllmiştlr. 

ZEMİN KAT: 
Bican sokağındaki cepheden. dört basamakla demir parmak1rk korkuluk· 

lu mozayık mcrdivcııle çıkılır. Ç.ft katlı camekAnlı ah§B.p kapıdan girilir. 
Zem!ni ve camekAnıı bir. taşlıkda kal'§llıklı bir Ye 1kl numaralı daireler ve 
bodrum kntn uıen recrdivcn: 

BtR NUMARALI U.'\lR.E: 

' Bir koridorda Uç < d&. blr he~ blr mutba.h vardır. 
1K1 NUMA1'.ALI nAtR~: 
Bı.r koridorda ;:lort oda bir helA. mevcuttur. 
BlnlNct KAT: 
Zcır.!ni çini bir el:ı>.nlıkta 2 ve 4 No.lı daireler vardır. 
l'Ç N\J.1'fAUAl:ol UAIRE: 
Ufak bir korSdor ve sofada. dört -oda. Dlr helA bir mutbah mevcuttur. 
nöRT NUMARAM DAlRE: 
Bir koridorda blri ~avancrk dört oda bır kiler bir helA. ve bir mutlbe.h 

vardır. 

1K1Nct KAT: 
Beş ve altı ııumaraJı dairele?' :mevcut olup birinci kattaki dairelerin 

aynıdır. 

Uç~CC KAT: 
7 ve S numarıılı aaiıeled ~vcuL olup fklnci kattaki dtı!!relerin aynıdır. 
nönnüNCt! RAT: 
'CçUr.cU katın aynı olup 9-,JJ numaralı de.lreler vardır. 
BE.,tı..·cr KAT: 
Zeminl vo demir J>aTT!laklık'ı korkuluklu bir 88.hanltk kal"flltktı iki ~ 

ma,ır daireleri mevc:.ıt clup salt t.ruilftaki ça.::naşırlıkta bir koridor da dola· 
bı hav! bir oda Uç y1lk dolabı V-! bir heIA. ve te'k tekneli ve ocak ve kazanı 
havi bir çamn.Jiırıık önceki balkoım çıkan kapı vardıl". Sol taraftaki ça.ma
§triıkta 1\ç bliyllk dolabı havi bl~ koridorda ciola.plı bir oda bir hell ve tek 
tekneli ocak ve kazanı havi bir çama!!rrlik ve zemini kırmızı çlnl klrgir kor
kul•ıklu cephedeki dnracaya çıkım kapıdan tbarettir. 

BOllRU~I KAT: 
Zemini kırmızı cinJ ufak bir ta~ııkta kuyuyu lbavl bir kömOrlflk ve Mğlt 

sollu kömlirlUl~ vardır. SaA taratts 'tıir korld:>rda dört klSmUrlUk, bir mutba!ı 
::ol taraftnkl dairede bir koridorda bir oda, be§ kömUrHlk ve Bereketli llOka
ğıııa açılan ufak bir dcınlr kapı mevcuttur. 

1 
t;MtıMl EVSAFI: 
MezkQr ıgayTl menkul kA.rgir tavan ve dÖ§eme1eri potrel a.ra.ırı: matta M· 

mcrlidir. Eahanlrklar ~lı:l, merd;'rell·•er mozayik demir parmaklık korkuluk-
ludul' Ön ve arka N>phrde bir cumbalıdır, !ki aydmlığı vardır. Sağlam bir 
binadır. İçerde elektrik ve t.erkoo ve havagıı.zı tesisatı mevcuttur. 

1 - t~bu gayri menkulün arttırma §llrbıamesl 7.6.941 tarihinden ttiba· 
ren !H()....-2734 No. ile Üsklldar tct":ı. dalreslnın muayyen numaraamda herke
sin görebllmep• için nçıklrr. İlA.nda yazılı olanlardan tazıa. malQmat almak 

l ıstlycnler, işbu şartnameye ve ~2734 dosya numarulyte memuriyetimhıe 

Oevtet 0-emiryollan ve LınısrılJ" 1 
İfletme Umum idaresi narıl~ 
M'.ubammen teaell 19351,9;') (oudokuzbi:ı Q~yüz ellibir "1;ı ,o-0 

kuruş) l!ra ol&I' 4: katur. takcn ç~•ğf uçlan 26.5.1941 pazş.rtal~ 
15,45 de kapalı :rarf ~uı~ ile Ankarada İdare blnaamda eatııı .,,. ~ 

Bu Iı:ıe girmek isti,rtnlerin 1451,40 (Bin dörtyUz eillblr lir&~, 
liralık nıuvakkat teminnt ile ka'lunun tayi:ı ttUğf vesıuıarı tf11'ııt·J 
ayru ı;tı.n aaa+ 14,45 şe kada.r Komisyon Rei.Blığlne vermeleri 1 ~ · 

Şaı tnameler paı ıı!lı7 olarak An karada Malzeme dafreslDclel'(,ıııtı' 
§8.da. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden d:ığıtılac.:ıktır. 

Otel yapılmaya eıverışlı 
Aakan cada-m ~ !!.~~~~ j !!~ide ........ "1 

\-adar ve aydınlık bir blno kiralıktır. 
Vakit gaze~ lda.rchanee;lnc müracaat. ~~ 

müracaat etmelldlr. 7,6 ~ 
2 - Artırmaya l§tirllı: için yukarda yazılı kıymetin ynzdC ıtd'- l 

de pey veya. m1W bir bankanın tımıinat me~tubu tevdi cdilece ~ 
de~124). ~~ 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer irtifak hakkı salliP1 
1,-tf. 

menkul Uzerlndeki haklarını husu.sile faiz vo masrafa dair 0ıa.;1r_.-,-' 
ı,ııu ilA.n tarihinden Ilitıare.n 15 giln içinde evrakı mUBblteıetfle ili ~ 
murlyetlruize bilclirmcJeri icap eder. Aksi halde halua.n tapu SC - .J> 
olmı1.dıkça satış bcdelin;n payla;ma.ı:ıından harlç kalırlar. ~" 

4 - Gösteriler... günOG artırma)r. l§UrA.~ edenler artırın• 18 IJl)lf 
okumuş ve IUzuınlu meılilmat :ıı:ı-.ış ve bunları tamamen kabul 

6 ~ 
itibar olunurlar. 16 1' ,11. 

5 - Gayr! mepkul 17.6.19U tarihinde Salı gilnU saat H ~ ~~ 
dar t'skUda.r icra memı.;rluğund\ üı; defa. bağırıldıktan llJ()llfa~,..ıtt 1~ 
rana ihale ec!llir. Anr..ak artırm.ı. heuell muhammen kıy.metin a:;;ıııı1 .,,_ 
bulmaz veya &at.ı_ş !ııtiyeııin alac-ığ".na ruc;han: olan diğer al ~ ~ 
nup da. bedel bunların bu gayri menkul Ue temin edilmiş aıac&~ııs•i'_,,ı»' 
muundıın fazlaya çıkmazsa en çok artıra.nı'l taa.hhUdU baki ıc gil"U tr ~ 
artırma 10 gUn daha temdit edi!erek 27.6.1941 tarihinde cuma ıı ,.tıt ~ 
den 16 ya kadar Cskllc!ar1cra ::ne.murluğu odaıımda artınna bed:uı il' ~ 
yenin alacağına ruc;hanı olan dl~c·r alacaklıların bu gayri ıneıı '!'11et!P.,, 
edllnıfıı aıacaklan mecnıuundan fa2Ia.:>s çıkarak ve muhamınen ıcı 11td' 
de 75 ini tulmak şarlilc en çok ıı.rtırana lhal3 edilir. Böyle bir J>ed~ ~ 
mezse ihale yapiimaz ve. satış 2280 numa.ralı kanuna tevfikall ge et' ~ 

6 - Gayri mt>nkul ke.ndialne 6halc olunan kimse derbal " 61* , 
milhlet IÇ!ndo parayı vermez.ııe ihll1e karan fe.ııholunarak ken~,; ~ 
en yllkıek tekllcte bulULan klINJ~ ıı.rzetml§ olduğu bedelle al~ııı'1' ~ 
ıra. ona, razı olmaz veya buJunmazsa hemen 7 gün müddetle ar~~ 
rıltp en Ç<>k artırana. :.hale edili.-. !ki ihale arnmıdaki fark ve uıcı"' 
için yüzde beııtruı he!'a}J olunaca.'.{ !a.ız diğer muraflar ayrıca ~)· 'f". 
kalmakınzrn rnemurlyetimizce dıcıJan tah!!il olunur. (Madde: 1 'b~ _,Al 

7 - Alıcı arbrma \:edeli naı-ic!nde olarak yalnız tapu fer&ı ~tclJllf"' ,_. 
mi .senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar puJla.rmı verıntye ~ ~ t'J". 

M:Uterakim VPrgiler. tenvfr.ıt ve, tanzlf!lt ve delllliye res:ınJıl•f11' •..ııııf 
Vt>Ilit belediye rUsumu ve mUterakinı va.ktf ıcaresl alıcıya alt 01:tıl t"~ 
ma bedelinden tenzl! c:unur. İşbu ı;ayrl menkul yukarda göSt~ f' 
Üaktldar icra memı.:rlı;ğu odasmd:ı l§bu ilA.n ve ~österlleD a.r (şŞ'(f'f) 
mesı dalteelııde ııatılacağt tlA.ıı olur.ur. 


