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eisicumhurumuz, H itlerin 
Ostane bir mesajını aldılar 

1 met inönD dOn von Papeni 
kabul buvurdular 

hlır lamel lnönü tarafından kabul 
ec!ilmi.ştir. 

Mülakatta Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu hazır bulunmuştur. 

ı:r:~=ABE:~, 1111 •lblm karar 
ingilt~e~~krar HükOmet ihtiyaç halinde satılmak üzere 

dönmek üzere peksemet stokları vücude getiriyor 
.
1 

. Toprak mahsullen ofısi, mahlOt 

gı ~iŞ Top~~.!:~.~~r~ı ~?tigaa1 satın alacak 
..,. Toprak mahsulleri ofisine pet. 

kt 
" mevzuları arasına iki vazife daha slmot stoklan yapmak salilıiyeti 

1 r a 1 g 1 ili.ve -edilmi!ftir. Bunlardan biri hU verılmiştir, Ticaret Vekaleti ta-
k{imetin memleket iaşesi balkmım- rafından tayin edilecek miktarda 

m e kt U Pta dan lüzumlu gördüğü arpa mısır stoplar yapılacak, bunlar ihtiyao 
çavdar gibi m&hlfıt hubu~tm ~ halinde devlet dairelerine vıe ma. 
ofis tarafmdan mUbayaa edilmeal- l h Ik 

neler Var? dir. Ellerinde bu gibi malı bulu - essese ere ve a a mal oldula 
fiyatlarla satılacaktır. Bu suret-

nan çiftçiler kolayca bu el- hu - -... le, milli iktıaat bünyemiz daha 
(Yazuı .. üncüde) bubatı of.ise çok kolaylıkla sata.. ziya.de kuvvetlenmiş olacaktır 
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liyrne~n~a 1 ~ Üniversiteye 1,000,000 lira Maarif Vekili Basm Birliğinde 

t'tc:ır'!, .14 (A.A.) -Almany~ 
Reıaı Adolf Hitler'den Reı· 
lll'\unuza dostane bir mesaj 
VAimanya Büyük Elçisi Ek

on Papen, bugün Reisicum-

yı ışga , . -.--.---
bilir mi? bırakan doktor Türkiyenin T_evfık Fıkretın Aşiyanı "Ede-

~":::."'.·.:=:.= ~ a $\ G ÜI ifil tavassutu bıyat• cedide müzesi,, oıacak' 
~ .. ~.:'..::':.~:::: ~OV~ · Irak için faydalı 

"9t lıt YIUll memleketimizin 

~ ':ı:U:;::ır~s;ı;o:.: Rekto··r Cemil Bilselin, ihdas edilecek . oldu 
.: "'4t a binı Çerkee. so ıaıoı H rb 
.::fı.": .::y:::... "':. "Ziya Gun mükafatı,, hakkın~a beyanab a t!:aa'tnzmmn 

11119urlardaa mllrek· n·· lstanbulun en §&yanı dik- .. •aidatta ........ 
kat ': insanlık hJslerlni en derin J8Ü8 IEl11Jlaadl 
noktasında kavrayan hA.d.J,setıi hiç 
şllpheslz ki, tııtanbullu bir emllk 
sahibi olan tanmmrı bir doktorun 
ı.ooo.000 lira kı~tl bulan .ser
vetini Üniverelteye- vamyet eum. 
olm•el(}U'. 
BuhareketiUemftJlllebtlnl~ 

fan hayatına bUytlk bir blmnet "et
tiğinde şüphe ol.mıyaD Br. Ziya 
GUnUn serveti bilhaaa& emWt üze
rinde toplanmaktadıt. 

Babuilidekl ııeeerret oteli Te 
bir ecza.ne bu meyandadır· 

Kendisini dün haatanede vali ve 
belediye reisi Lfıtfi K~, parti 
genel başkanı Reıat M.imaroilu, 
Universite rektörli ziyaret etmi§
ler ve bu kadil'IJinasiığıııa te,ek -
kürde bulunmuşlardır. 

servetini ne şekil.de kullanıla • 
cağını ve bangi bayır işlerine aar
fedileceğiiıl .etrafile teeblt etmek 
Uzere rektör Cemil Bilselin riya • 
setinde bir heyet ıeşkil edilmlllir. 

Rektör cemil Bilsel bu hu.swıtı 
kendisile görüşen bir arkadaflDll• 
za şunları söylemiştir: . 

.. _ :Müderris doktor Zıya Gll-

Irk tarihinden şanlı yapraklar 
NAMIK KEIV1AL'IN 
•nije muhasarası 

ADLI ESERi 
it_. 1&yfaa1 insanı heyecandan heyecana 

aürükliyen bu eser 

\/AK ı T Sütunlarında 
T l · · Mehmet· elrikamızı gözbebek erıınız 
~iklaimiz de okuyabilecekler 11e N cı
rnık Kemale neden VAT AN SAiRi 

b_. denildiğini onlar da anlayacalıltll'dır • 
'18kleyiniz : bir iki güne kadar ... 

Bamiyeth Votondaf 
ZIYA GVN 

nUn servetini Gnl\'eNlteye bnk· 
mat a'Z'ZtD5unda oldufunu ve~ 
verilecek şekil Ozerinde "" 
istediğini müdavi UbftJI: .prof ee&r 
doktor Muzaffer Fat Q&lcinen ba· 
na haber verdi. 

(Devam& Sa. 4 sil. 5 de) 

llaldre, H (A..A.) - Röyt.er ajan. 
• ltlldlriyor: 

Rafid Ali hükQmeti Kınrm tavu. 
sut teklifine verdllt cevagt.a bu ~ 
..,.. ...... ._ ... enıs,_.. 
Jdlt~---~..---
TllrlE tek'Hflnden eı1U8D istifade et. 
Jnekte olduıtunu bildb:mift1r. 

Onçta 'nlrk hükbıeU De gtlrUf 
melerlıı devam etmekte OldulQ Dlve 
edilerek Kmrdan g6rtıfmelerln bita. 
mma intizar oıumum rica edilmekte
dir. 

Be7J'Ut H (AA.) - D.N.B. ajamr 
bUdiri70r: 

( De1xımt Sa. .l ri. 5 de) 

Hes 
hakkında 

Bütün ajanı haberlerini 
4 üncü sayfamızda 

bulacalwnız 

Prof. M. Kemal için 
yaptlacak veda töreni 

Tören yarın Gulha
nede yaplla"Cak, M. 
Kemal ayrıhş der-
. sini verecektir 
Gtllhaae Allkert TahaW 'Tatili· 

kat melrt.elıi blrlntıl harldye tdl· 
alil profeaörtl Atı.y M. Ke
mal Ökaalııl tahdidi illa dola,...Ue 
Mkerllk ftl:lfeıdnl Banal ederek 
Mkerllldell aynJMaimı yumJttık. 
K~H operatör için Gtllbue 
profeıııörlerl bir veda töreni ter. 
üp etmlflerdlr. Tören, yann aut 
17 de Gillb.uıede yapduak, pro
feeör M. Kemal bir aynlıı deni 
verecek ve arbdaf)lln tarafnldu 
meslek llayatı uıetmcütar. 

M KEMAL 
VE 

ESERLERİ 
Yazan: Niyazi Ahmet 

- 2 DCl ayfamad& -

Türk twmmn bymttli ii.statıl 1 =-----------
'Pf'o/.rtr. •• KsmaJ {jk;e 

Umumi Meclis Reis vekili Nıcib 
Serdengeçti vefat etti 

İsta.n'bul umumi meclisi birin. 
ci rcıs vekili Necip Serdengeçti. 
nin vefatını derin lbir teessürle 
haber aldık. Birkaç zamandan. 
beri rahatsız olarak tedavi al. 
tmda bulunan Necip Serden.geç. 
ti evvelki gece sabaha karşı göz. 
lerini hayata yummuştur. Cena.. 
7A!IBİ bugün öğleden evvel saat 
11,5 da Beyoğlu Güktir hastaha. 
neeinden ıkaldırılarak otomobil. 
lerle latanbul belediye binası ö. 
nüne getirilecektir. Orada on 
beş seneye yakm bir zamandır 
devamlı bir surette belediye 
meclis reisliğini ifa etmiş olan 
merhuma bir hürmet vakfesi ya. 
pıldrktan eonra cenaze, polis ve 
itfaiye efradının da ic;t!rakiyle 

Devamt Sa. .& R;; . 6 do ) 
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( Rad r zetesı 1 

:Naz ı derı Von Hes'ln İnglltcreye 
knçı,ıı ôUnya ctklln umumlyeslnl al!· 
1<:ıdar e<:cn en chemmiyctıl h!dlse o• 
arıı.k Q( v:ı.m ediyor. H e..; hakkında bir 

çok n ~ri.}nt yapılıyor. Bir kısım ga
zatrl :-, buuu şahcıf b ı ... vgnya a.tfe
deıck dıyorlıır ki: Hcs 1932 senesinde 
Ron jS!tl idam edllece~ını anlayınca 

knçmı:Jt!r. Bulgar ıw:r.c tC'lcrl de Hesin, 
H tlcrın Soy) ..,t P.unyaya karşı takip 

tm .fc karar verdiği poUUk4 yQzUn· 
den rnlannda ihtll r çıktığını yaz
maktadırlar 

Dığ r taraftan Hesin .Almanyada 
bir mc'<tup bımktığı yazıldı. Fakat 
Almrın nuıkamıan tarafından bu mek 
tup ne r<.:dılnı ul, Bcrlln, H<'si deli p, 

arak illı.n 1ıttl""I için mektuba da. 

• h mnuyct vcrr.1cmaktcdir. 
KIZILlU~N1 ~ 

l\lıır•nvn Kızılden~I bir harp böl• 
gcııt füm ettı!'!"lnt bugUn neıırettiği lıir 
kııraı nameden snlaşılmnkto.dır. Ame 
rik'l, l'ı;ııldenı~ vasıtnolylc Yakm %r
ka. h.ırıı malzemesi tAeımakta idi. A· 
menkanm yenl vaziyet. k11~smda tıe 
YnZiy t. nlac ğı, Jm ill!n kulalt wnp 

yacağı bir m ııeJııdlr. fiutveltln 
nasıl mul{o.be'k! eı;lcceft'i merakla bek• 
lc:ımektedlr. 

AL!\1.A 
-LAŞ1'11A I 

Almanya ile l<Taıısa b.r n.nl86Jllaya 

vaSll olm~lrı.rdır. Hltler tarafından 
kabul edilen Amlraı Darlan, bu anili§· 
manın, esas!annı Mareşal Petcnc de 
nnlntmıştrr. Bu nnla.şmnnm esaslan 
henüz nc§redllmcmlştır ve ne olduğu 
da hlllumemektedlr. Vişldcn haber ve
rildiğin" göre Amerika sefiri, Pctl"tli 
zlvıırct <' .l!r C'k anJB§manın esaslan 
hnkkmda izahat lstcmlşUr. 

İ1'Af.l'i\ _ l'RAl'ıi -A 

Dt'~l\IAr-o'J,H~l 

İtalyanın Franaanm Almanya ile 
bu ıı.nı~aıımdan ır: ~mnun ,,ımadığı 

anlaşılıyor. Curnnıe Pll.4;ıya gnzet si
nin geçenlerde ncı;rettııtt bir rnnkele 
ı;ıayam dikka ttir. Bu makale, İtalyan· 
lıırla Fraruıızıar arasındaki gellilnlitli 
ctraflyJe iJ:oh etmektedir. Eu gaz te 
hUltısa ten dfy-<>r ki : 

"4y1ar ve ııe.ııeler cçlyoı. Hlldlse· 
ıerln kazandırdığı tccrüix'l<'r ders eı

luyor. Fakat ttalyaya kar~ı Fransız· 

lar dıUmıı nyn\dirlor. Kalın kafıılıdır· 
ınr, Onlarda tikrlM.llm yolıtur. İtalya 

ikl m Iyo11 esir v"rcn Fransızıarn kar
ııı UstUndUr. Fransızlar, ııimalde oldu.. 
ğu sibJ Alplard:ı dn. oo~ı,ına urndı· 
!ar. B jze (JU1manlıkll!FIJ1! her vesUe 
ıle gösteriyorlar. Uo kruvazörUıpQ21 
battıkJ yalçlt. ı<an'd ııo'kaldan ııUsli• 

ycrek bayram yaptılar. Fraıımzlnr, 

mll}verin tehlikede ve 1tatyanlarm 
mahvolduğunu sanmışlardı, MağlQbl· 

yeller hile onlan mılanoırmryor. Fran
sızlar akıllanntn~ tstemlyorl r . Bina· 
cnalcyil kabahatıerlnln cezasını çe· 
kec<ıklcr. 

M. em 1 
Yazan: 

Niyazi Ahmet 

Tam yirmi yıl evvelki Vaklt 
sütunlarında (2 Mayıs 1921) 
Türk etibba.qı "Leyman fon San. 
dre.sin hatıratının hatalan" baş. 
lıklı bir yazı çıkmıştı. Arap 
harfleryile ve bugUnkü Vakıtt. n 
daha büyük eb'adlı sayfada bir 
buçuk sütu"' tutan bu yazının 

imzası uydu: ''Sabık Beşinci 
Orduyu Htirnayun Menzil Scrta. 
bibi CUlhane Tatbikat mektep 
ve seriryat bari iye muallimi ~ı. 
Kemal." 

Ktymctli Operatör ııe ilim Adamı Profeııör M. Kemal 
bir ameliyat esnasında .•. 

20 yıl evvelki 2 Mayıs günü jl.,ı yanında bulunan ve Türk tıbbı. 
makaleyi okuyan Türk münev. nm kumandanı olabilecek yü.~
verlen, çok acı ~rait altında ya,_ sek kabiliyetini her vesile ile is. 
şarnnlarıoa rağmen kn.lblcrin<le bat eden asker M . Kemal, Dahi 
taşrtlıldan ölçüsüz vatan sevgi. Şefin sarsılmaz itimntiını ka. 
:şini biltUn mnnasiyle bir daha zanmak ~ refine· ermişti. M. Ke. 
duymuş ve Türk olmanın guru. mal. inkılap tarihimize çok kıy. 
nunu bir daha tatmışlardı . .M. metli birer vesika olacak hatıra.. 
l{.emal ancak bir Türk evladının Jarım naklederken AlatUrkli na. 
gösterebileceği celadetle Leyman sıl tanıdığını şöyle anlatmıştı: 
Fon Sandrese çatıyor. ondan he. - Atatii.rk·a. o bii.yük insanı 
sap soruyor, Türk doktorlanna Tiı.rk _ Jtalya.rı 1ıarbindc Der.ıc 
rnvıln.n iftiralıı.n redgediyordu. cöllerinilc tamdım. 13"9 da ho
\ e Türk doktorunun bin bir teh. cam Vitting p~amn gösterdiği 
like ve mU!;külat için e nasıl va- arzu üzerine etüd 1ıapnıak iizcre 
zife gördüğünü şu satırlarla an. .Mısır yolu ile çölden Dmumc 
latryordu: gitmiştim. Atatürk o vcı.1.-it Der. 

ki Leyman fon Sandrese alnı açık 
ka!'§I gıkmış ve onu doğru yola 
davet etmişti. 

* * * 

B. r.ı. ııec~ slGID diinkll toplantısında 
izmir vila inin yapacağı istikraz 

hakkındaki kanun kabul edildi 

"!Jcyman fon Saııdresın !ıatıra_ ne lmnuındam idi. Enver pa1'a. 
tınde teııbellik ve beceriksizlikle. tıın harbi ımwmidc göstcrdiiji 
ri mev::ıtub~his edilen ttibbai al!lganlığı orada rla aynen giirii. 
qsT•eriyc uef(4iti 'l'ıeııoude ile bir liiyordu. Mustafa Kemal B~y. 
.Alman tabibinin iktiham ede. birçok <lefa onu tm1ilc 11ğırı§ır. 

·11ııycceği 1tn:i-ş7ifildt karşumwa dı.'• 
§ahsi ft.dal>drlıklarla 1/ ayi 11(1zi. :M. Kemal, çölde g~n ha.yat. 
/e ettiler ve bu9ij.tı bile diyor. tan ba.hsedere.k demişti ki: 

Cephe hayatından sonra. ener. 
jlsi bir an azalmadan ve uzun 
seneler Türk trbbına hizmet e. 
den, on binlerce '!'ürk doktoruna 
hocalık yapan 1\1. Kemnl'in ha.. 
yatı, gelecek nesillere imtlaal 
nümunesi o lacak bir v rlıktır. 
Ben onun sıı b hm saat sekizin 
den saat 12 ye kadar on altı bü. 
yük ameliyat yaptıktan sonra 
muayenehanesindeki hastalara 
koştuğu-ıu görmüş ve bu yor. 
gunluğu neyle ve nasıl giderdiği. 
ni sorduğum vakit: 

- Çalışmakla .. iş 11apırı.akla .. 
cevabını almıştrm. 

M. Kemal. sade neşteri ile, aa. 
cie re<;etesi ile de~il, fikri ile 
ve kalemi ile de memlekete ölc;ü. 
süz hizmetler yaptı. Milliyet 
hissi. vatan sevgisi ve meslek 
kudsiyeti M. Kemalin §ahında 
en yüksek, en olgım ~kilde te. 
cem eder. 

r te111:11at ve kadrosu kanan 
ının mtlz llereııae baılandı 

kır. Tifrk etıbb(lSı lekeli hunınuı, "Eir giln kızgın r.öldc Jakıcı 
1mmrnayi racia. kolera gibi sal. bir qiinc.ş ::iya.<ıı altı ma lıayvan. 
9ınlııra karş-ı fütur gotinniycrel: lnra Nnereh· ilerliyordıılc. Benim 
4ayati fedakarlıkl.arla if cıyi 11a. hayvanım (lQTf htrvınla':l tığı için 

A~ 14 ( A.A.) .,.,.. Büyük 
Millet lJeclisi bugün Refet Canı
tezln b3Şkanlığında toplanarak h
mlr vildyeU hUSllSt idar ne~ ~ 

p~ ~rnzn hazinece kefu.. 
lette bulunulııuısma dair kanunq, 
ik.Lı müzakerj.?sini y~parnk ka
bul ottlkten sonra inhisarla't u
mum mUdUrliiğµ te§ flat kadro • 
'arma müteallik kanun 18.yiha.amm 
"llilzakereslne geçnıt§tlr. 

Mad lerln miizakereııfno ecP 
mesi münascbctile ibu teşklllt kad 
ôosuna ait kanunun yeni bir ta
kmı masraflan istilzam edi'> et
mediği ha.kkmdn sorylan bir sua
le cevaben gumrUk ve inhis rlar 
veldJi Raif Karadeniz yeniden hiç 
bir masraf ihtiyar olunmadığını, 

bütçcsı ile verilmiş olan tahsisat 
<;erçevesi içinde kalmmm olduğµ
nu söylemiştir. 

Kibrit inhisarlarmm vuiyeti il~ 
kibrit kutulrmda noksan ve klb-
ritlcrde tesadilf edilen tehlliteli 
arızalar ve f'ratlnnna yıuı1hnakta 
olan on para. :ı;amlar üzerinde Ziya 
Gevher Jiltili (Çanakkale) ~rafın
dan sorulan ftuallere karnılık ola.. 
rak v~rdiği cevapta lnhisarlar V°" 
Jcill, kibrit inhisarmm 20 sone mUd 
detle lbir .!§letme §lrkeüne tevdi 
edilmlg bulunduğunıı ve bunun 
kontrolü ve kibrit fiyntlnrmın ta-
yin ve tesbitl i13inln Maliye Ve
kfı.letini alıllcadnr eylediğini, kib· 
ritlen:le görülen ıınzanm harp do. 
lnyısile ba§ka yerlerden temin e
dilen ecznmn tıu Arızalara sebep 
olduğunu, bunun ıslahı ve kutular 
dnki kibrit adedi n~ınm önü
ne geçilmPSi için W.nn gelen ted· 
birlere başvulduhıınu bildirrn.i,.cıt.ir. 

bazı vazifeler llierinde duronı.k ~ifc edcr'·cn lekeli hımımadan mm )'Cdcktc sevketmiye rn~clnır 
hunların esas k droyn nhnmMını pek 9<>k kurk.mı proje.sör 'Muy. kalmıgtıı.ı . .Atatürk: 
ist;e.aj§Ur. !az.har 'Miüit, müdür 11ar tıfüslülcrin l aµısınd<m bile - Kcm(fl Bey, niçiu ata bin. 
muavinlikleri ~hdasında. bir zanı - ba.km.a;;dı.:. /la/1,.." rniyo-r~m .. buyurdu1.ar. 
ret Jiürlil~~~igini k~yaed,erek kad Bu uzun makale şöyle bitiyor. - O beni götiircnıc:: .. Ben o. 
:ro ve te§ nt Uzenndek d\\t}Un - du: nıı. götüriiyorum .• <le<lim. 
cclerfnJ iz.'lh o~l~i tir. "Leyman fon Sandrcs <lerııhtc 

Bütçe ıencUmeni reisi İaunet A- ettiği 1J<ı:ifedeki nıwuoffakı.yeti. Meğer fırka T;arargahındmı 

Onun, At&türkü anlatan söz,. 
lerinıieki veciz ve ölçülü ifadesi. 
kendisinin de taşıdlrrr imnna. gö. 
rü§lerinqeki isa.l)ete ve elıeili 
kudretine en gür.el misaldir. 

1938 ~lındaki komışmnmızda 
Atatürkii §Qyle anlatmıştı: 

kı?r (Cl>rnm) ve mazbata muhar- · 1,uı.- 1wrilen bıı hayµaımı sırtında ge.. 
rlrl Sim l)"Y (m..,.. ... _,,,n) d-'·ro ve ni e11zarıummnıyeyo, u ,.as.<ıa 0 . - Atat'iirT\ifo lıcıre7i"iİtı>ıJ, orıım 

.. , .... m:...... tı.ı\ ık t' "-· · ı Ö8 11İR, aeriıı lıir yara 1ıarmı§. Ya. .,, · ·ı l i "etv"llerdekl V"zifcı ,,0 -enlurl _ >1ıem e -p, ıno uuv 01.ftUUJıY e g . 11' va,.,"?ır çızgı ar c b r hç§met ııe ... " ~ ... t 1 · · m:ı .,_ tw-ı..-=~ kını bir gihırş .. ·YMı aUmd« !fa. t .. t tz h . • "etlerle b ınlann "ncilmend"' tel- crnae.: t9'" ~..,r,c e. vu-:nmu l ğ azmnc gos crcıı as çc rc$1nı 
.. ... ., · t' l · f ı.- · ı· le p1lan yıirüyll.5Un yorg11111{ u .. 1-...... ı kı kiki csnasmda gördükleri tadiller zzze ı ne sı, rze OO nuj/S'JYC ıy g m t Te>J«>T, >enun mttva fa yeti. 

t B. "'" 1. ı ·ı kafi deg"ilmiş gibi bir de bu hqy. · bı ı kt · ıı·k k etrafmdn izahat ve-: lcr ue bu oynamıyaoo · ı. ız '·urh: e ı >. nm sırrım ' ma · a (l lÇ , • çc . 
• .... ' t "·~·,,ı-i _,,_ _,.,.h van basıma beltt kesilmişti.'' l o ff k ~t mU,.ııkerepln :ınnun..ın kanun lıb·i- ast, J\A.ttuwı ıınt1n rıc nı~ı vo .. me"' er. nu muva (l ı1ıu~ en " " •· .... " ·t · d · ı.-k 'k tt k Bu mihneti seve seve çekmiş fi l t Rt'' ,. hasmdnki kadronun te>tkiki 1·rin ·'tt O)'ı§, ne e ıK• ı a en u.za m11ııa a .-ıye c !1H ı4ren f\."l.ldrr.t 
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miz, tatlıdır! Nasıl ki sığ yerle
rinde derinliğinin billur gibi gö
rülUşU, pırlanta gibi parlavnıı var 
dır! Nasıl insan üstünde kO§ına.k, 
onu içmek ve ona gömülmek iq
terl .. Ah, ne güzel, no gfu:eldir, 
değil nı.l Y.. 1';ta kadın 1 ve kadının 
g{lzelliği ... 

Saatime ba.kttm. Vanura yarım 
saat vardı. Mefkfıro beni göf1'1}e
miş gibi devanı etti : 

Dqli. Sonra. nevmit göı:ünd(\: 
-Ah, bUyilk birı !ifllr olsaydım! 
- O za:rnan ne yapardınız? 

- Öyle qeğil mi efendim? Han 
gl lfttf\lnuzun hayatı P.br~İ'li var
dır.? Qülorken oğlatırsınrz; ağlar
ken öldüriimünüıı:. Alt, bütlin ka
dınlar biribhinln

1 
Wl hept;l de kn-

Jl.itülde insanlatı 1 • ınlar yerken 

hin:len'bire başka bir kadın; alda
uıan, menfaatine dokunulan he
sabına karl§ılan bir kailin otrriU§tu. 

- Çok fena, çok fena, diye s5y 
leniyon:lu. Siz ynptmız, siz aldat
tmız... Ah nasıl kalacağrm f Nn.eıl 
olacak? Yamı ne diyıeceğim? .. 

- lsleı;-eeniz, bir bildiğinizde 
knlmız. 

- Ak~ama kadar neTcde gez
din tlemezler mi?.. Ah, ne fenıı 
şey! 

-:- Bir sandalla Maltep13ye go
c.clım, trenla Haydam~a.va gide. 
lım i oradan sizi semtinize lcadar 
;.: t!irürüm. 

- Gece yarısı eye gideriz. 

-------~ 
Ahmet Haşimin 

8 inci yı!d"nünıD 
1116' 

BUytll< p ir ı\.hmCt pa~ ııır 
tlzerlnden tam aeklı yS1 l"";,ıtı 
Ed~biyat taıihiml.Zde ~ ıııı rJ1t 

mevkii il'« 
metli f!l &ıi', 
ha~1 

tflll 
uzere, ııaıi 111~ ali' 
düncU çarf'lı'fl' ti' 
nU t oıı ııU',. 
znrı ba§ındJ,ııtı" 
Ufal yapııac ; 

Hazır11ınııırf ~rt f' 
ıııs 11::-.• .,. 

progt11 doStJ.11"_-.., 
irlll ediP t1 ~ 

.. ' t.ak~lrlA efJ ,... 

nutuk ııöyliycceklerdlr. ~~d&.~ 
rtn hayatı ve sanaU ııs 

1311 
ııı~ 

ferans tertip edilm\§tlr• o111l'~ 
bcUe, gUrlerl ve nesirle~ tı'...Jı 
t.ır. Aynı zamanda esteti tsl lı""'"' 
yapını! olan merhumun ~t.l~ 
btlyUk Ulr kısmı bu ibtifs!C 

meğe hazrrlıuımakt.ıdt?'· 

Bayan Rıı~"cll 
diyor ki: 

Ameri1<6 
•11de 

Olmek cesareti Jıtit 
. ld ... .. terece o u~nu gos fit 

Neuyork, 14 ( A·~/ı.ı~-~ 
~"an Roosvelt. m~tt~l· 111Ud"~. dım ederek Amerıka~ '·eri~ ,&J. 
komitesi namına rnd> ı§iir ~· 
Jcdi~i bir nutukta de~e ı.-ıı'~.r 

Dem,..kr2.,inin c;anlı d~ . 
Ji olduğunu ve b•lha~ ınl~ ~ • 
rnsiye iman t mir olııJlıc \-e ~ 
lerln icnbında sava~11ıdı.ııı1~ 
mE:k cesaretini haiz 

0er ~. 
ve itikatları iGiP ~C'rthi f.tl}.MI • 
ya.qanıa.cıım bildiklc rı 11"'" 
l·alılar bütün dünya:rıı 
melidir ___.,.. 

---»O« 

Matsuol<~ 
. ·~--İngiliz ve Aoıe~Jetd 

elçilerini k~bll }.ifil'! 
Tol•yo, 14 (A.A.). ~eri ~ 

seyahatinden dönehd~JI d f~ :a 
ciyo nazın Mat.suolm ıl:ıılı' ~ 
rak çar§amba günü .f.B: 111!1 ~ 
ve Amerika eefi1'1<'1111\ Jtrr-, "
kabul {!tmietır. Birl171

• ore1 p 
devletJel"i büyük cl<;iS~t ı o.#!'..-. 
rlciyc nezarcııne M "a SWit 
gitmiştir. Bir saat ~lrıı Jtı~ 
Britany~ elçisi cnuz 0 

zrrmı ziyaret et"!li§tfr. 

. (Jlltı ~ 
kadar kuooetli bir '' §ll"jjf 
dıkça hazan iyi bir 1~ ~ 
akamete n ahkilmdtıf· 

11
çtit•_MI 

l\l. Kemal, hmıUZ ge erliS~ 
neler ve ya§ onun c~f.1lır· ~ 
bir §ey ~a}tbettirmP-nı~ 1"'; 
lok n~kt, fayqalı ı:ıl~.11ı~rı 
hizmet ic;in geçen ~ 
tlnimıı enerji vemıiştlf· . 

.. ·Hll'ıır· IJll'. 
Bunu1 kendisine So~ddctı·~_;,& 
- qerGi, diyor, Jll!l tJ'l· ~ 

gijn ordudap ayrıJıyortl tJ.1~~ 
pıan~ her ı.·unan oıı~ ııe)r...;a 
lacağım. En tattı ve e ~iııt'~ 
Jı anlarım, ordufl~ ;e ~ 
geçmiştir. Ve ic>n!b . ede t~ 
ve memleket hizın~tıJl 511'1 ~~ 
çn.lr~biJecek enepıv~1 )il~ NIYAf' 

ert'~ 
40 Amerikan g i"'' 

h•rı> gakliyatı e~~.,.-ı-
Ncvyork H •(A.A.) -

janıımdiln: 0tıJll ~ 
Mnliye Vekili Fuat .Ağmh, kib

rit fiyatlanna yapılmakta olan 
z:ım veya tenz!lin mevcut muka
vele hükmline göre dolar fiyatın
da göriılen temevvüçlern nazaran 
i<:rn <'dildiğini blldirmiq-t.ir, 

- Fakat aldnnmayınız.! Mini· 
mini bir yelkenliye tıinin bu nitıa
yctsizUğin derllikleriqe dalınayı
pız ••• S<ınrn, lıfr fırtmn. bir bora, 
kıyıınıet ... k'öpUrlir, kirlenir, karı· 
şrr; ve boğar1 ve öldijrür! .. Deı 
ğil mi? .. Berraklığı, temhliği, !Jf'f
fnflığı riyadır, yalandır, maskedir, 
Dibi mezardır; ne hayatlar, no 
sen·ctıer, ne emeller, o :mezara 
gömlilmüştür! değil mi? Ve aslı\ 
doymnmıştır! Onu bir dUn)'anrn 
gençliğt ve zcııı;inliı';i doyurıµnaz .. 
Öyle değil mi Fikret? .. 

Mefkure c
0evan v~rm~i. Ahali· 

nin dolmağa bı\!;ladığı vapura çrıv
rilmi§ .gözleri hiç hir §OY gönniye
rek diişilntiyor(!u. Qnu bu dalgın
lıktan kurtarmak jçin: 

o kan v~ zulllnı 1 ıruımı gj.ilcrek 
sa_yreden e~I Hrı .a kadınlannm 
ne kadar lll-'TI : 1 

Ruzveltln ittihaz etıııl~eri )°' ;I' 
tedbirlere nazaran ııacitı'I ıı~ 

Fakat gideriz! 850 bin tema ~ııt 1nııunsn](Orııl~~ 
Tarif c. 'ilmez bir katiyet.ıe sör- ret vf!puro fedcrnl denıı. "../J 

İzzet Aruke.n. (J<Aklşehlr) inhi
sar !dar<>si kadrQSunda ·görülen 
munkebe heyetinin vekii.let kad
rosu fçinde yer alınası Jilzrmgeldiği 

• mütalea.smdn bulunmu •• Ziya Gev
he>r Etili de nynı noktnl nazara il
b1tak ettiğini sövlcdlkten sonra 
ihtisas mevkilerine ait cetveldeki 

Cumhurreisimizin 
portreleri 

Büyük bir heyecanla söylüyor. 
Btnim hnyran bakışqn, hic itiraı 
etmeYl§im Q heyecanı artırıyordu: 

- Sen de öyle mlıjln Fikret?., 
diyordu ... Sl'.'n de kadınlan Myle 
mi diişUnUyorsun ~ Fakııt kadın 

size ne yııp.tı rica ederim 1.. 
Giilr.rek dedim ki: 
- Eq l>U:vük habıunız.ı ccnne>t

ten kovdurdu! Dııimn bizi aldattı .. 
.Ank mz, 14 (A.A.) - Bugiin - Aldanmak işinize geliyor da 

Cunılıuri • .. TJ'11 • Partisi Anka. ondan. Hutiln mc:ı:ılniz, hırsları
ra. merk . Işıklar rad. • nız, kar:alannız, hileniz ve para
des•ndek. • .a ı .. d~ aziz Milli 1 mz. brr ndiğiniz kadına bir daki
Se.fimizin h<'dıye ettikleri imzalı ka ald 'lmµ.k foin !feğfl midjı? 
fotoğraflarımn f\Crcf rnevkiine Bunu itiraf ediniz! 
l.onulması merasimi vilayet. mı.. Büylik bir ciddiyetle: 
hi}e idare heyetleri~•le ocak re. - Ha~'lr! 
~lerinin V" diğerbjrgqk partili nedim. fiaflf \:ılr itin:ıqtsız!ıkla 
·avetlitcrin huzurları ile yapıl. güler<'k · 
ı ·.ıştir. - Gürürüz! 

- Ben de ı;ı>yfö eyim. <)t:?dim. 
l{ndm ruhu Uze. lrd~ o kadar Lec. 
nibem, .ıetebbiiUm yoktur. 1''aka~ 
eminim ki Tevfik l1'ikret .haksız 
eleği!. B ·ınız, fıtı at, en güzel 
mahfazalar iı:ine en fi)na U!şları 
saklıµna.k harikasını clt~eriyctlc 
ltndmları:la gRstermemlş mi? Dııi· 
f!la handan ve rnUjtefitninhıi bir 
tcbe~ümllnl\zlc knjbde n~ıl"hir 
yam açtığınızı '1il§Unm~lz, Be
f'enilm e~c. scvilrneğe a§tkl\ınız. 
Aalıi l]egeqmez, ve sevme~iniz. 
Ruhunıız"n ebedi bir mücadeleye 
ih tiyr.cı vardır. Eil ıiyadq scı dik
lerin iz, sizi en ziyndc scvm:yen
ler.dir. Size esir olanlara karşı ho 
men bir esjrçi yıulyctf ah ınız! 

Me!kÜr" nazarlnrıtıı yerden kal
dırnmı. beni taaooUplc sarmıştı. 
lhtiınal böyle dcvnmlı bir şey 
~yliyı,>bildiğime sa!Jırorou ! Zev· 
ce::-ile kendinden başka kadın yü
zii görmemiş bir adamın kadınlar 
hakJnrıdakl noktnl nn1.tırı1 hakika
ten ha) retc lfıyıktı. Bütün bunla
rın. kendisine hitap edildiğini an
lıyordu. Şimdi ben. Umit11iz ve 
meftur devam C'ttim: 

Mefi'{ırc, ı;ıµı "i kesti: 
- Dehı:et, fi il§et.I .. Güzel bir 

kı.ıdm olsam kendimden jğrene
cektım. 

- Fakat bu, kadınlar IQln tir 
gynah c]eğildlr. Oh, öyle dü§Ururu
yor11m. Bu apdakl hisaiyatrmı, ız. 
tırııbat m1 hilsrıniz!.. 

- ..\h .. vapur? .. 
Kolunctaki saate lnıkarak kalkb: 

On dajdka vıır .. Ah ne yap
tm '1 Nir.ln ıSQylcmPdinL 

- Win vapur orada itti, lki
ınb; dr gfüiiyorı:lyk ... 
~ B~n görmedim. 
Krnıuyorduk. Evlerin arasınn 

girdiğimiz z;\man iskelenin neza
retiru kn~-tıettik. Nihnyflt ben, bi
raz geride kalnrak v ur bıışma 
indik; fa.kat berli de idi, sel ta
rafına yat.mı. olan bu )'eg4ne 1ıs
tanbul nuru, tavlornbazınm d -
likleıinil n kö11Ukler sararak H"''
belire doğru gidiyordu' ~ve hir 
teJgraf Vf1rip ote)fı nlinmekten 
ba.şkn cı:ırc l'?~t\.I. ~teflifır 11111 si
masmı kantıyan ~eqer bulytu, bıı 
saadetimi bir anda dnğTtmıAtı. O, 

lüyordum: nun cmrlno verilmiştir. pu ı>ıU' 
Mutlaka gitmek işlemiyor mu harp ve ıao;e macldclcri ıı• 

~qnuz? Vapur gecikti, Haydarpa- kullanııacaklır. 
şaya hareket -eden son vnpura ye· ,
tlnebilirim dersiniz. 

,.-----~-!':r-

1~~0 
- Annemle Nurettin beni köp.. 

rUde bekliyeceklcrdi. Nurettin 
bizde mis!'fir. Ah M fena, nlı:in 
geldım? .. 

Hfıla etimde duran o güzel eli 
ani bir husu.metle byrnktım. Jçim
rle hemen taşncalt bir tufan var
clı. Fikrim altüst oluyor<lu. fiıı kt· 
zı susturmak, orada brra.kmak, rn 
ağır hakar~tl~rle bqtUI\ 111ııhlrcti· 
ni yüzüne vıı1111ak icin ]talhimdon 
kopan ihtlra&ı gtlçlükle yenebili
yordum. Fakat, yine sakin blrı söy
leyişle: 

- Evet. dedim. R•ıraya gelme
nize ben sebep oldum. Buna, ~n
nettiğlniz dereceden çok mütces· 
sifim. I\u teessUfün dereceaini de, 
sJıl bir daha b4rnyn. ve hiç bir yc
ı asla, asla eağa-mnnıakl!!- lshat 
e~"ceğ'im. Fakat vapul'U kaçınna
nıza sehep ben değilim. 

( Dcunmı 110r) 



~l~ I 
~Fiyatı 

ın fiyatı 27 lira 50 

~ Ş.ehir HO·bf!r·ieii~:· 

Esham ve tahvilat borsası 
Dördüncü Vakıf Hanına taş ndı 
Bir buçuk aya yakın bir znmnn- 1 de oorc?•an etmiştir. M:ııam:ıfih, ~u 

danberi lstnnbul zahire borsası ı dalrn hır taraftan dıı tefriş cdıl
holünd~ muvakkaten fııaliyett<3 m~kt~ir. :en~. btanbul borsası 
bulunan esham ve tahvilat borsa- daırPsı, Dorduncti Vakıf h:ınmın 
.sı dUn yeni vC' kati yerine taşın- zemin katındadır. Bo .. sa komıserli· 
:m'ıştır.' j ği için de Tnşhanda bir dm.re tu-

1stanbu1 borsası muamelatı, dün, J tulmuştur. /' . • 
borsanın bu ycnj v<> son dnircsln- • 

Bir baba 
Mahkeınede oğlunun 

aleyhinde şahadet etti 
Son günle1·M, Sirkecidcl~i otC'l

cilere bir hayli yaka silktiren ve 
bir hayli otelden eşya çalan .Mu~ 
tafa k:l.hya oğlunıın mulıakcmesı
nc dün asliye birinci cezada ba
kılmış hırsızın öz J.ıab:ısı oğlu a
leyhinde şahitlik < tmiştir. 

İhtiyar, ıınkallı bir ndam olan 
Mustafanm -babası Hüseyin d<'rniş-
tir ki: 
"- Ben kendisıni cvllitlıktan 

reddettim. Zira vaktile benim de 
~vimi so~muştu. Kendisi hırsızdır 
ve hırsızlık yapar.,, 

Bunun üzerin<' Jl"nhk('me Mus· 
tnfanın suçunu ı:ablt görm1iş ve 
kendisini 4 ay 20 giln hapsC> mah· 
küm C'tm!ştir. 

Polislere hakAret eden 
tevkif edildi 

Sultanahmcttc> oturan Abdiil
gnffar adında biri i, C'V\'C'lki nk
§am sarhoş olduktan l'Onra B-.vn
zıt merkezine gid"ı rk. ~.e ~oktan 
komiser vr polislere küfür ve lıa.-
karet etmiştir. 

Cürmü meo:Jrnt ürüncü sl'llı ce-
zıı mahkE'me;İn" v<'rilen Abdii~
gnffar duruıınıası sonundn tevkıf 
olunmuştur. 

---0-

Zin;ı suçluları 
mahkum oldu 

Fuat adında birisinin kıırısı olan 
Malmrhi ile zinıı yaparken suç ü
zerinde yakalanan Osmo.n adında 
birisinin muhakemesi dün ikinci 
asliye caz.'\ mahkcmosince bitiril
miş, .suçu sabit görUlcrek 3 ny hap 
se ma.hkfım edilmiştir. 
Ayrıca Maknıhi de jk iaV on beş 

r.Un hapse mahkÜ medilmiştlr. 
--o-- . 

LokP11tP vP. Q";\Zlno 
tarifeleri 

Belediyece lokanUı ve gnzin~ 
!arın tarifeleri her F,cne tesbıt 
rdilC'rek ili\n odilmekt-edir. Bu se
ne her srneye şamil olmak Uzere 
yeni bir fiyat formillü bulunacak-

tır. 
Bu hususta loknntacılnr reml-

yeti reisinden vl' alakadarlardan 
izahat alınmıştır. 

Bir çocuk 
Otomobil tekerlekleri 

altında can verdi 
Dün Ştıllde ıbir otomobil kaza

sı olmuş ve 10 ) aşrnda bir çocuk 
fcd bir şekilde ölmüştür. 

Ölen çocuk, Şişlide Raü pa..'in 
npaı tımanmın kapıcısı Alinin og
lu Suattir. Çocuk dün ör;le ilzC'ri 
cndd den geçerk<'n, f(ı>för Cema
lin idaresindeki "Çatalca 97" plft
knlr otomo"oilin nltlnda kalmı~tır. 

Çocuk tekerlektEr arasında bir 
hayli sUrüklendikten sonra beyni 
patlamış, hemen ölmüştür. 

Sundin cesedi morgn kaldırıl· 
mış, şoför Cemal yakalanarak tnh 
klkata. başlanmıştır. 

----o---

Sahte nüfus 
~<ağıdı çıkaran 

Dört buçuk ay hapse 
mahkUm oldu 

Zeki adında bir nüfus memuru, 
Ycnlköyde oturan Arlin adında 
birisine para. mukabilinde sahte 
bir nilfus kağıdı çtkarmıştır. Bilfı
hıre iş anlaşılarak Zeki ile Artin 
yakalanmıs ve birinci ağır ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Mahkeme dün Zekiyi 4,5 ay, 
A'rtini de 1,5 ay müddetle hapis 
cezasına mahküm etmiştir. 

Bir kıza tecavüz eden 
mahkum oldu 

:Şe~!ktnşta oturan Gilllzar o.dm
dn. bir kızı evlcnnı<ek vnndilc ka
çıran ve ırzına geçen Arif admdo. 
bfr gencin muhakeme.si diln birin
ci ağır cezadn bitirilıni§, 1 sene 
9 ay müddetle hapse mahküm e
dilmiştir. 

--0--

Buz fiyatları 3,30 para 
olacak 

Buz fiyatlarını tes'bit etmek ü· 
zere meşgul olan komisyon buzun 
ı 00 para olması hususunda tet
kiltlerde bulunmakta idi. Fakat 
mevcut vaziyet buzun 'bu fiyata. 
satılmasına imkiuı görtilemcnıiş
tir. Buz üç kunış 30 parayn satı-
lacaktır. 

ikir 
Y enikapı eczahanesi 

sahibi haklanda 
Tahkikat yapılıyor 

Fiyat m!!raka:be bürosu, iki çu
val ha.kvesi bulunduğu lıaldo bun
ları kanştırmağa ve dolnyısilc ih
tik-'.1r yapmnğa teşebbüs eden E
minönünde kahveci F.ilipos'u adli
yeye vermiştir. 

Bundan hnc:'·a 120 kuru~luk bir 
reçctf"yi 300 kuruşa tertip eden 
Yenikanı eczanesi sahibi Leon'un 
evrakı 

0

d:ı fi\ at muraknbo komis
yonuna. verilmiştir. Komis~onun 
bugtinkil içtimcunda bu il:lç ihtikfı
rını tetkik etme.,i muhtemeldir. 

Kazalara mani 
o mak fç!a 

Liman motörleri 
devr~ye gezecek 

Mmta.kn. liman relslifi, muhto
mcl el niz knzala"rının önilnc geç
mek kin yaz mevsimi esnasında 
Mnrmarada. v<' diğer yakın sahil· 
lcrde d<>niz devriyeleri ihdasına 
karar v<'rmi tir. Bu devriyeler, li
man motörl ri ile yapılacaktır. 

Koneerve etine nark 
konulacak 

li'iyat murakabe komisyonu, bu
gün öğleden sonra toplanacaktır. 
Bugünkü toplantıda .kuzu C'tino 
n:ırk konulması muhtemeldir. 
Diğer taraftan, evvC'lce koyun 

eli fiyatl.-ırmın da bir miktar indi· 
ıilmesine imkiı.n göriilmiL5tU. Son 
tet.klkler bu imkanın mevcut bu -
lunmadığını göstermiştir. ~fanma.
fih kati ka1-nr, tetkiklerin netice
si alındıktan sonra verilecektir. 
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Bakkallar perakende 
petrolları yüzde 18 
karla satacaklar 

Bazı semtlerdeki bakkaIIarın pe. 
rakende petrol fiyatlannı değiş. 
tirdikleri görülmüştür. Bu bakkal
lar, badema perakC'nde petroliln 
kilosunu, toptan fiyatlara yüzde 
ıs kar llfı.v~si ile satacakln.rdır. 
~ 

Bandırma postaları 
sekizde k:ılkacak 

Devlet Deni~ lları işletmesi, 
her hafta pazartesi, çarşamba ve 
cumn gUnlerj 1.stnnbuldıın Bandır
maya 8,15 de kalkan Bandrrma 
postalarının badema 8 de tahrir 
Jcrin"' karar vermiştir. 

Dünkü ihracatımız 
Dünkü ihracatın yC'kiınu 265 bin 

liradır. Dün, lsviçreye susam, A
merikaya av derisi, Romanyaya 
enginar yaprağı huliisası, Qekynya 
ceviz içi, tolik likcrdası. Filistina 
iç fındık, Almanyaya çini mamu
latı satılmıştır. 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKLiYOR 

' -81 
Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Bu şekilde birkaç dakika ~
ti ve bu müddet zarfınd~ her ıkı. 
si de biribirini ikna etmıyc çalış. 
tılar .. Nihayet Jak dayan~madı: 

- Esasen ben bunun nıhay~t 
bu neticeye varacağını. ta.hmın 
etmiştim, diye kükredı ... Daha 
buraya. geldiğimiz ve bılh~a 
burada ka1n11ya karar \'erdıgı· 
miz dakikadanberi fcvkal!ldc ça. 
buk tesir altında kal.m.ıya lbaşla
d Sen keneli kendını hasta e. 
d;;;;rsu~ kızım. Şimdi .içinde bu: 
lunduğ"un bu buhraI? bır pan,.arı 
krizinden hiç fa;k~ı~.. Dogru 
değil. kendi kcndımı.1..ı hasta et-
mivelim. haydi kendi'T'le ~~· · · 

Fakat Jak daha bu. ~o. crını 
b't' eden aşağıdan bırıncı k.at. 

ı ır~;;. k boi!uk sesler gelm~ye 
tan ,..u ş·· be cdilmesıne 
bac:lamı<: tı. up h kkak birisi 
mahal voktu, mu n , 

ürü o~du. · 
y Jak derhal kOŞUP pcnc:reyı 

k 
'-·ürüvcnin kim oldııgıınu 

acma . J · • t a· Fakat .. k öurenmek ıs c ı. • ' 
f.~o~nt~ 'n;~anlısının bovnuna s~-
.nrıs ın ..., 'rlf: edıl 

l (Yen" adamı mat, ıp -
rı mış, r " t r· 
mez bir ku\-vdlc tu nyo · 

- Ha ·ır. hayır .. Gitme .. Aç. 
) c··nki.i odur. nnıhak-

mtt camı.. ;u . · Git-
kak odur .. Buna emınım .. 
me .. Gitme .. 

Diye yalvarıyordu. Çü'nkii alt 
Ve sonra sustular. 1 n 

k tta bahre tarafından ge e 
a n. " . · t" B'rkaç .. ··lt" de gesılmış ı.. 1 

guru u . nra he· 
dakika böyle geçtı ve so • 
men akabinde bu kere de sank~ 
~ir tarafta bir ka.PI açıl~~; v~~ 
bir pencere vunılmuş gı 1 1ın· 
tün şatoyu sarsan ;;~ler ~· .~: 
ye başladı: Sesler gıttı:aç~a;rar 
yor, sankı arka arka) wruluyor 

lı r, kapanıyor, 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

ve adımlar, aceleci admılar san. 
ki koridorlarda, merdivenlerde 
koşuşuyordu. . 

Jak bir hamlede yerındcn fır-
lamıştı, fakat Kristin derhal ni. 
şanlısınm boynuna sarıldı:. 

- Gitme .. Yalvarırım gıtme .. 
- Bırak. hiç değilse gidip ka.. 

pıyı kilitliyeyiın.. . 
Diye genç adam nışanlısınm e

linden kurtuldu. Genç kız Jakı 
!bıraktı.. Doktor koştu. kapıya 
gitti ve kapıyı kilitliycceğine 
tuttu, arkasına kadarw açtı ... 

o zaman U"ımba rşıgı altında 
vücudu bir gölge gibi sallanan 
bir hortliı.l>. bir hayalet simast 
ile karşıla..<dılar.. Bu ölü )~.zü 
kimbilir ne gibi sebep1erl.e Qok. 
müş. bitkin bir hale ~elmış olan 
Dnıin'c aitti. 

Druin içeriye gırdi, hızla irn.· 
pıyı kapadı, kapm~n. arkasına 
dayandı, müvazcnesını . bu~~ı 
için tutundu. Derin dcrın .. go~ 
accirdi. Başım şalladı. G~rını 
~ça"rak etrafı tetkik e~t~ V?? 1:3-
man Kristini de kendısı gıbı bıt. 
kin bir vaziyette görünce-

- Nasıl onu gördünüz .. Onu. 
Markizi gBrdiinilZ değil mi? 

Diye sordu. 
Kristin başını salladı. ~:ret, !' 

da görmüştü .. O da Markızın bır 
hayal olarak sallana sa~.lan~. ~?'" 
zarlrkta dolaştığım gonnuştu .• 
Demek ki oydu. 

Çeviren: M. ACAR 

Druin biraz kendine gelir gi
bi olduktan sonra kesik kesik 
kelime kelime, parça parça an. 
Jatmıya başladı. Sesi kesiliyor, 
boğulacak gibi oluyor, kelimeler 
!boğa~ma sıralanıyor, lbir türlü 
<'ıkınıyordu. Birçok defalar 'bo. 
ğulacak gibi içini çekerek kesti
ği hikı'.iyesi şundan ibaretti: 

- Uyuyordwn.. Evet.. Yata
ğa girmiştim. Henüz uyumuş ol. 
duğunıu tahmin ediyorum. Bir. 
dcnbire sesini, onun, Markizin 
sesini duydum .. Yavaş yava.s be
ni cağınyordu. Evvela korktum. 
Neden korkacaktım ki? .. Birke
re vaziyeti !kavrıyamamıştım, 
sonra Markizin sesi o kadar tat. 
lı, o kadar munisti ki.. Oh, rü.. 
ya gördüğümü zannettim. Fakat 
hayır, rüya görmüyordum. Kü
çük lbir taş tam o sıra.da geldi 
cama. çarptı. İşte o zaman rüya 
görmediğimi katiyetle anladım.. 
lUiya görmediğimi anlayınca tit
remiye başladım. Korkuyordum, 
fakat 'bütUn korkuma rağmen 
pencereye 'kadar gittim .. 

D~.a.rıya baktım .. Hiç bir şey. 
ler göriinmüyordu. Mezarlık b~ 
na bomboş göründü. En ufak bır 
hareket bile yoktu.. Ben de tut
tum dışarısını daha iyi görebil
mek için pencereyi aç~. O ~ 
man 1biraz evvel duydugum sesın 
daha kuvvetle ve iki defa: , 

- Druin .. Druin-
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Geçen yıl, bu zamanlarda Bel
çika ezlliyor; Mnjlno, tek gülle at
madan teslim oluyor; Pn:ıns:ı çö
kil)"or vo lngiltere, bu mütiıiş fc
Wtctler içinde tek !başına kalıyor
du. O ımklttcnberi, dünya umul
maz frrtınalnrl'.l. sarsıldı. YC'ıyü
zündc "Polo.1yu,, lnr çoğaldı. Fn
clnlnr zincirine, yeni halkalar ıek
lendi. 

~arbln nsıl hedefi, Britanya ol
dugu haldC', hücum dagalnrı bir 
tUrlU on:ı. çarpamı)or. Bugtlnkü 
lhti)at, g<'~.1iıtekl yalçın dersle
rin mahsulüdür. Geçen yıl, Mıın~ 
kryılnrma InerJ.er, o daracık su 
p:ır<'asrnı da gl'çmeyi d<'n<'mifil<'r, 
fnknt çok bü,rlik knvıplarln bu ir.in 
lmkünsızlu"h.rıı nnlamtqlardr Her 
gUn, binlik tayyare bulutlaıile ln
gilter(' havnlan lmplarımuı, bom
ba yağdırrlmıR, halkı bozgun sel
krirl' dil· armf'k için her f'"V ~·n· 
pıll'l'ı'"tı. Ama sökmNli. AlUmin
yum buluthr. ııveı ) ıldınmlnrlle 

p3.l'Çalanarnk yerlere dökilldil. Vo 
niha) et bir hücumda 'Uz s~ 
yedi bombardıman devi, alevler 
içinde düşunce, akmlnrın arlınsı 
kesildi, BJ aralık Fransız kıvıla.
nnda da bazı faclnlnr olmuş iıas. 
tnhan"leri dolduran yığını~ 
konu ulmuştu. 

Son bir haftndanbeıi, gece hiı
cumla.n dıı, bUyilk kayıplara uğru
yor. Bir gecede otuz üç tayyare 
dllşilyor. Dcmc>k artık karanlık 
hava ıılwılarını koruyan bil' sipe; 
olmaktan çıktı. İngilizler, dört , üz 
tayynrelik filolarla yaptıkları a
kmlnrda, yalnız bir kurban ver
dikleri halde, Almanların kayıbı 
"otuz üç" tür. D mek, .işin içinde 
bilmediğimiz bir şey "lıur. İngiliz 
avc.ıln'rı, ya görli.J şartlarını arttı.. 

rnn bir ıilet icat ettiler, Yahut baş
ka bir vnsrta ilr vunışlannı, daha 
Rmnnsız bir hale koydulnr. Karan
lık Bi!:'ortasmm iflasına doğru gi
diyoruz. Bu, h"rbin neticPsini da
ha· erken değlc.tirccek gibi görii
nllyo'r. Mcs"l<'n;n su götürmez fa.
rafı eu geceler i<;nde yeni bir ışlk 
karşısmdapz. 

Jfnlckr Süha GEZGİN 

_G_o_N_D_E_N __ G_o_N_E_I 

Fosforlu 
iskambiller 
.. 
1 ngilizce gazetclerdC'n birin-

de okudum: İngiltercde 

fO'jforlu isknmhil icat .edilmiş. 
Bunun sebebini bittabi anlıyorsu
nuz: ''Işık söndürme,, gecelerin
de oyun oynamak için: 

ilk bakışta bu hadise insanda 
"l:dıavle" demek temayü!UnU u
yandırıyor. İçinizden kendi ken· 
dinizr, ''§imdi de iskambil oyna
manın sırası mı?" diyorsunuz. 

Öyle ya ... Işıkla'r sönüyar, A
lô.rm hıareti yeri~ ... Belt·i de 
bombardıman başladı. Bu csnnd:ı 
iskambil oynnınak kimin o.klmn 
gelir? ... Belki de, hemen bir ke
nara sokulmalı. ailece ır.ğmma 
tedbirlc>r1 ile me~gul olmalı. 

Fakat hayır.. fosforlu iskam
btllerin mevr.udiyetine bakılırsa, 
İngiltercde halk, her ne pahası-

' Anadoluya gidecekler 
Kendi nrzula"rile Anadoluya git

mek istiycn vntanda§larm bir kıs
mı çocuklarmın imtihanlarmm dün 
bitmiş olmnsr dolaymlle ı:ıilraca
atlnra başlamışlardır. Bunların 
mevcut postalarla sevkedilecck -
lcri bildirilmiştir. 
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Üsküdar - lzmit yolu 
Üs:klldar - 1zmit yolunun Saman 

dırn kısmının şose yolu olarak in
Fa edi1mC'sine karar vPrilmi.F.tir. 
lnşaata pek yakmda başlanacak -
trr. 

Dediğini işittim. Titredim, pen 
cereden sarktım, baktnn ve o za. 
man Markizin 'boylu boyunca du
vara. yaslanmış, t>yalct:a durmak
ta olduğunu gördüm. "Beni ta. 
nınıadın mı? divc· sordu. Benim, 
eski hanımın.. Kultrey markizi, 
vampirın knrısı.. Nasıl hfı.la beni 
tanımayor musun? - Bak ben se. 
ni ne kadar iyi tanıyorum .• Ba
na ne yapacaktın sen Druin ?'' 
dedi. Ne yapabilirdim. Ne cevap 
verebilirdim. Derhal istavroz 
çıkararak diz cöktüm. dua et
miyo !başladım .. 

Çünkü hiç şüphem yoktu, 
ka~ımdaki oydu. Markizdi.. 
Duyduğum onun sesi, omın 

çok iyi !bildiğim munis, yumuşak 
sözleriydi. Hiç cevap vermedim .. 
O devam etti: 

-·• Ah Druin, ne yaptın sen 1 
ibann.. Beni ne hallere soktun .. 
Niçin beni Sangora. teslim etme. 
din .. Hani söz vermiştin.. Boy. 
num uzun saatler onun bıçağını 
bekledi. Kurtaracaktr benL Hal
buki şimdi art.ık kana susarnLs 
\-aziyetteyirn .. " 
Dnıin heyecanla devam edi • 

yordu: 
- Evet, bana bu sözleri söyle. 

di, ço'k açık olarak söyledi .. Bil. 
tün sözlerini mUkemmelen ha
tırlryorum .. Gayetle vazıh olarak 
konuşuyordu. Küçük ince sesi, 
gecenin sessizliği içinde gUmU.s 
ibir ç~.-rmık gibi ötüyordu. Sesi 
korkunç değildi, insan en ufak 
bir korku !bile hissetmiyordu, 
sözlerinde, hareketlerinde sertlik 
yoktu, yalnız söylemiş olduğt.ı 
sözler cok müthişti .. 

Ben korkudan titrerken o, şu 
:mühian hakikati de söyledi: 

(.Deuamt ;oar) 

.na olursa olsun, oyununu oyıı3~ 
ya.bilmek lımtfuılarma sa.bip bu
lumnnktan hO§lanıyor. 

Bu, nqyc işaret eder?_ Gerçi 
İngiliz halkının, iskambil oyunu
nu, bilfiil bamba.rdmınn altında 
oyııadı{;'lDa inanmak snflığrnı gös 
terccek değiliz.. belki gene ka
ranlık ,fakat nisbeten sakin ge
celerde oynuyorlardır da ..• Uılrin 
şunn dikkat etmeli ki, fosforlu 
iskambil, İngiliz soğukkanlılığı
nın alfuncti fnriknsı sayılacak 
kadar manalıdır. İngiliz hem 
harp C'diyo'r; hem de şahsi iti
yatlarmcbn fedakarlık etmiyor. 
Belki de harp, bunun için muh
telif ini,-, ve çr.lm; saflıalan göste
riyor. Fakat bu ke}if ehli ve ka
lantor insan, her ne lsti!tnmet~ 
ten giderse gitsin, basından her 
ne geçerse geçsin, her ho.ldC' iti
dalini ve so~kkanlılrğmı ka}
betmcden gayesine varncaktır. 

, 

HtIDIET MONlR 

lG Mayıs 102J 

Anadoluya giden 
sıhhiye heyeti 

Dün §clırtmlzden tncboıuya ınUt.e· 

vcccih!lD hare'ket eden Bahrlccdit va
purly!e Anadoluyn bir Hllru.inhmcr 
muavenctt 8thhiyc heyeti göndcrllmi • 
tir. Heyet 15 tablpU.-.n teşekkül ct
mcktccllr. 

15.5.1941 
8.03 Ajans 
8.J8 Hııfif 

19.SO ~ 
ID.15 Zlrnnt 

prot;rnm talt\iml 
8.45 Jfonu,nıa 19.GO l\IuhtRUr 

1%.3S ıra ıl heyeti 5!ll"lalar 
1%.60 Ajan 2:>.lü r.a<Jyo 
1S.Oj PlUill lıe.) eti Gazetesi 
lS.20 Kan ık 20.45 Kab:ı.ro 

progmm ınllz.lğl (PL) 
18.0S Uad.)o <'AZ 2LOO Dinleykl 

orlcestnıın ~ldcrı 

JS.~rn Iladyo ince 21.SO Uona5ıuıı 

637. lı<>yct i Slhlınt s:ı:ı.U 

J0.10 li.onmım:ı 2J.45 Radyo or. 
Seyahat lmstrnsı 

RUportıaJl:ın 22.so Aj:uts 

~ Perşembe/ Cuma . . 
> 15 Mttyıs 16 avıs 
~ 

<t ltC'..lıhır: 18 ı ue fi.hır: 19 
~ lll"l.ır: JO Hızır: 11 

\ ak.I Ucı \' ıı.ı.a ti l'..7.anl \ asıı.1 t..uın 

lUnl-şln 
G.48 0.24 G.42 dn' .,., 

Öğll!' 13.10 <1.rsı JS.10 
tıcindl 17.06 8.48 17.07 
Al;;şa.m 20.JO ı.a.oo 20.20 
-ı•ntsr 2! ... 1.50 2UO 
tmS!ll. s.srı 7.20 S.S7 

Tekirdağ Sulh 
hakimini davet 

9.22 

um 
8.47 

12.CO 
1.51 
7.17 

bt:ıııbal Oınnharıycı :ımlddelnnıu

;ınillğlnden: 

ls~anbuldıı. bulunduğu anlamlan 'Tr
kirdağ ı:ıulh hAklm1 Nehlllc 
acele memurl.yettmızo mUı. -ı ... a., 
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rı a 
Avu-:!:i-..ı!ya ba~ve :il~ 1 e en 

Amer"'H a Almanya ile anlaş-
18 yaşından 50 yaşına kadar r e mayı iasvib etti 

he:-~tes çahştırı acak davet etti 
Anl;n.m, 14 (Vnltrt) - Su taş- 1 

kmlıb'l hücum'a.."'lila l:n~ı korun -
ma kanun l'.'ı C!&sı dahili., c encü
menınde tctkur olunmtıhtndır. LU-
y.üıa esasln:ına göre ta~km .sula 

B"u ku\-vet Wi gelmediği tak
dirde mahallin en büylik mülhlye 
memurunun cmrlle civar memle
ketlerden de kabiliyetli kimseler 
gctilerek çalıstırılııcaktır. 

rilc ~bil ve setH~rin yıkılma ve Bu i~lerde çalıştırılırken sn..knt
.,arılma tehHkcsine maruz bulun- lananlarn s~kntıık derecelerine 

"Faka unu bir 
sadaka olarak 

istemiyoruz,, dedi 
ması veya civar arazinin su igfüi- göre kendilerine ve ölenlerin uilc- Ne"~·ork, l!l (A.A.) - Avustral.. 
sma uğrnmesı gibi hallerde bfl.d;- Jerine polis ve j<ı'ldarma efradına J ya b'.ışvC>kil! .M nzJe haı1c1 mllnasebet 
scıılıı vuku bulduğu m:ıhallb:ı en verilen tamı.inat 'kadar hükumet - !er komıtcslnln ziyafetinde söylediği 
bliyük mülki>e memurunun emri- çe parn verilecektir. bir :ıutı.lttıı. demiştir ki: 

ıe tehlike) o mnnız ?ulunan kö_y 1 Bu i§lerde çahştınlanlara bu •·Bu harp, İngill7. mlllct.lnin bugllne 
ve kasa.baların on sekiz )11.:itnı bı- m-esaiforine mukabil ücret veril _ kadar f."irişm~ oldu.,6\1 en bUyUk da. 
tirip 50 yaşını doldurmamış bUtUn ntiyeeek yalnız .çalıştıkları mtid _ varun er. büyllk savaşıdtr. Bu sa\·aşm 
erkek .nllfusu ellerinde bulumın dct<-.,c k;ndilerine pare.SIZ ekmek zin do s:ı.vaşnnz olduğwıu anlama 
balta kazma, çapa, kfirek, keser~ ve katık temin odllecekUr. nw ısrarın sizden istiyorum. Bu. bir 
el arabası ve saire lle yıkmtılan Avru::>a. harbi değildir. :A.vustralyal~ 
kapamaya ve tıkamaya ve su isti- Mahalli hükumetin emrile bu tar narı; ediyorlar, çUnkU biliyorlar 
lA.sınm 'önUnU almaya elverişli her gibi yerlerde çalışmak istemiyen ki bu terp Avrupa siyasetine alt de_ 
tür1il malzeme De tehlikenin mc>v- ler hakkrnda 5 liradan 10 liraya. ğildir BUtUn be§erfyete şami!dir, bQ.. 
cut bulunduğu yere giderek biz- kadar hafif para cezası verilecek- >ilk Brltanya lmp;ro.torluğu sadaka 
met etmcğc mecbur olııcnklardır, tir. ıtıtenuyor. ÇUnkU o, bUyUk bir tmpa

/-iesrn ailesi ı 
Almanqada 
BerUn 14 (AA.) - Yarı resml 

bir kaynnktıuı blldlrlllyor: 

rator~lıktur. Fakat istlpdıı.dın yıkılma 
'lem de çabucak yıkılmam bUtUn 

dUnya için esaslı bir mCS('ICdlr. Bu 
Lstl;>dı::. ~tığl yaralar çok derinle~ 

fn~iliz donanması meden. yıktlmalıdır. lşı:e bınıun için 

tarafından bombardı- dir -0. Amerikaya gUveniyonız. 
ıran edildi r.ca: 

Londnı, 14 (A.A.) - Bııhrlye nr- de ' 19 n 
zaretlnln tebliği: 

Deniz k::vvetlerf merkezt Akdenlzde 

raaııy.,,ttc buıunmuş'nrdrr. Yııpüıın Japonyaya ihtarı 
harGkAt esne ıımc!ı!., Bingazi 2 defa 

Vi~ 14 (A..A.) - Ofi l mıısız a.. 
jıuısı bfülirlyor: 

Nazrrlar .ınecllsl mıırep.ı Petenin 
:reisliği altında topliınnrak amlrnl 
Darlan.:n Fransız • Alman milı:::ı.lter&o 

~~rt tınkkmdaki tzııııabm dlnlemif " 
bu anla!fID.a metnınl lltf.!akl& tasvip 
ctml~i!'. 

Bu rnUmkcrelerin tesirleri yakında. 
g!Srtllecektir. 

---»0«:-.....,--

F ransa yoliyle 
Akdenize Alman 

gemileri mi giriyor? 
Londra, 14 ( A.A.) - Bugün 

avam kamarasında bir mebua 
Almanyarun Franca yoluyla ;Ak: 
denize küçük torpil gemilerı 
göndermekte olduğwıu ifşa et. 
ın.iş ve bu gemilerin Rhom neh. 
rl yoluyla M~ilyuya indiğini 
söylemiştir. B~ mubus hükfune. 
tin Vişi nezdirrlc protestoda 1bu. 
lunup bulwımn:pğıru sormuştur. 

Hariciye na.tJrı B. Eden ver. 
a:ği cevapta b!l hahcri yalanl~
mamış .fakat V:ışiye bir protes. 
tonun bugünkü; §C.raitte yapıla.. 
cak bir şey olduğu fikrinde bu.. 
lunmadığmı söylemiştir. 

---l'>O«~---

Alman resmi kay-
on ajansı, dl§ ha:berlerlnde bayan 

He.s'in Ankara.ya gcldiğ'bıl b1ldirmJ:'. 
Ur • .!yf malfımat .a.1mı mahfille.""1e ba .. 
yan oıuncıtıı'Wl& g&e bu haber .kati .. 
yen c:...ıuıs:zdlr. \-e ba§taıı bap uydur 
madır. Eaynn Iiea Almıuıyada huıwı.. 
makbıdrr. 

bombardnntul edllm~. muhtelif vapur Londra, u (AA.) _Bugün a-
kn!ilclcrı hlmnyc ccfllmL,tlr. vam kamarasında Japonyanın, Ja.- Berli:n, lf (A..A.) - Yan remnl bir 

Ha:-cktl.t emıasmdn 11 dUşmnn tay. I ponlar tarafından ~1 edilen Çin kaynaktan bildiriliyor: 

naklarına göre 
KES ASHE.RI MUHA.FA.ZA 

ALTINDA 
Lon~ 1' (A.A.) - LıOadra emnl· 

)'et JaıreSinln hwrual tubesl DK"mur
lan, lbtiıtın gUn Hes'in yatmakta bu
lımı'l~t!"ı hns"".ahaneyo giren bütün zl. 
yar~ıl!!rl !:on.trol lle meşgul~ 
larCL'T. !Uwatı nenin knpılıınna uker 
de ikame edllml5 bUlunmakta ve tçe· 
riye yalnız gtn:ncg-e aalalılyettar olaı>
lar alm:nalrta ld!. 

yarcırl cHlşUrUlmU§, blr cID§mıın tay. mmtnkasmda diğer devletlerin ti- İyi haber alan mahflllerden ~!re· 
ynreııl de hasara uğnıtıımı&ıttr. caretine kal"§I tahdidat koyma.Jct.a nlldigine göre, Rudolf Heas, lnguto-

---»0« olduğu meselesi b:ı.liliı mevzuu e- reye hc.rel{et etmeden evvel, oldukça 

A 1 dilmiştir. uzun notiar blrakm?Jlrr. Bu xıotlar-manya Hariciye nazın Ed-en bu husus- dan .ıı..nlaŞildığma göre. Hesa, kendisl-
ta beyanatta bulunarak demiştir ut. kendi f.n.siya']dyle ve ''hakikati. İn· 

Kızıldenizi harp mınta· ki~ gUtereyc gl5ttırmeğe,, muvatıak oı· 
•kası ilan etti Bir restle ile, 1aponlarm Çinde mak §artlyıe, b!r u.zıa,ms anıqmıw 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter: İngiliz mcnfnntleri hakkındaki tah ne harbe nihayet vercc-.k bir lngllb -
Alman radyO.iunun resmen bil - ditierlnin 1aponyn tarafından ve- Alman 8llllımuı elde edebllecek 'Vazl

dirdlğino göre Kızlldenizde Alman rncn mlitcad4it t.emiııata uymadı- yette aanmakta s.aı. Hess'Jn bu ba.re
kul"veUerinin hıırekfı.t snluısmda b'IIll ve Japon hükQmetinin bunun keti, haldk1 tmlı:Anla.rdan tamamıyıe 

WTI..EIU lIIM\'ETLE lTBAM sey.rllse.fcr ed""n he:r vapur mayn- mesuliretinden kendisini ibra ede- gafil lrJ1unduğuım glisterdlğlnden Oo-
LoG.ira, 14 (AA.) - Röyterlıı par-

1 
ıerıe Ye diğer harp tedbirlcrilo miyeceğin 1bildirmi§tlm. Japon hü ınyı ve aynı zamanda. ynpt1?§ tarzı ae-

lAmento muharrlrl bl1dlrlyor: tahrip edilmek tehlikeısfne maruz- kumct.i nezdinde teşebibUslcr yn- 1bebly1e, ancak Hesa'Jn aabit tfk1rlere 
Baş .kil ÇörÇ!ln Rudolt Heır'l gtsr- dur. ptlmIŞ ve netice şayanı memnuni- saplan.JIU§ oımaaı ile .k&'bQI ~~. Bn 

mest gııyrl muhtemel t,.ltıkld edilmek· ı Alman hUkümeU SUven k6rfe- yet olirumu:şttt. aıareket, her ,eyden evvel, Hem'!ıı va
tedlr. Pess'e. :>-aralı blr hrup estrt zlnI ve Suudi Arabistan suları lıa- İngiliz arazisindeki ckonomJk ıta.h· him surGt~ hasta bulunması dolıı.yı
munm , m yapılmaktadır. Hess'I gfü.. riç olmak üzere Akaba köi:feZini dldat hakkmdnkl Japon §ikAyoUeıi· ~yle ds.ha kolayca temayUl etll,ğ't mtı;> 
meğe ,:'tmiş olan hnricıye memuria· de ihtiva etme.t ilzel'E! Kwldeni - ne, TokyoOald btl~ clçlmlzden ~ hem insani dll§llncelcrdcn ilham aı
rmda?J Kırkpatrlck, hAIA Londraya zin §imal kısmında seyrüsefer et- suretle cevap verilmesini istedim: mt}a benzemektedir. 
dönmemJ3tlr. ı memelerini vapurlara ihtar edi- Hede!imtzl, me'\--cut ıruıW:mıeyl kendi Radolf Hcs:i, mıılQm olduğu nzere 

Çöı'Çl.l n yalımda He8I hakkında yor. harp ı;ayrctimtze tahsis etmek ve daima yalmz pekaz kl§lyc açık olan 

Avam Kıı.marasmda bir beyanatta 1 malzemenin dfişmanlam:nıza vurma- Alm&n başkumandanlı,ğt pl4.nlnnru 
bulunnenğl tım1t edilmektedir. dığlm, binaenaleyh tel°"§ etmem.eldi~ sına ınani o1mak tC§ldl etmck1e bera- pek tııbil bilmemekle beraber, bCltUn 
ıHC3S'ın hatb hareketi hakkında ra· m1%1 W)1edi. Hesae bir bn.rltn vardı. ber, ekonomik s1yasctlmlzl tekanilr fliddetiyle ırev'kedllen Alman - tngfllz 

ytç n.au.rlyelerden bir tanesi, bu battı Bu hartta ilzcrlndc Augsbourgdan la. etttrl?'ken bittabi Japon hUldllııetüıln harbi'lin, İngDtereye yapılacak yar
Jınrck,.tın, .. Main Knmpf., da hazır- koçyuya 'kacb.r katettiği yol, mavi Çindeltl men!ıınUerlmtze kal'§I hattı dım1s.r bcr ne olursa olsun, mukadCSer 
ıanmaeın:.ı çolt yardım elmfa olduğu ku?'§Wl kalemle çizilmiş bulunuyordu. h:ıreket1nln tcs1rl altında da bulunu- surette !ngnterenin yalnız bir mağlfl
lki tezden illı-ım alınf!I bulunnuundır. He•. evve1ce tngUtereye hiç gelmemi§ yoruz. bl.yetıı:ıe dctfl, fakat thm fmhasma 
Bu iki tez t-ıılnrcl•r: olduğunu, takat buna rağmen tııçblr Edeı:ı, ayni mesele hakkında diğer varacağına emin oıma:k için oldukça 
ı - lngtıtcrc llc hnrı> etmemek, yabam:rlık hl~tmr:.JJ~nJ .söylemiştir. bir sur.le de §U ccvıı.bl verm~tır; mal1llnat sah!bl bulunuyordu. He!!S, 
2 - Ilo'<ıevizm aley'!ıtarl.ığı. Kendı.s:t.e bir cıgara verildıği z::ı.man _Japon hllkQmeU, blzlm e1tonomlk Almanyımm yalnız a.Skcrl kudreti 
Arkada~ hep.sln~en daha ide· cıgars tçmediğl cevabmı vermiştir. siyasetimizden §lktlyet etmektedir, hakkında değil, takat d&bllt '"' eko-

nl!Bt o• n Hess, kend!BinJ lngntere ne Hes ı;ok uzun zamıı.n tayyarede ~ fakat, Japon hllkttmett Ç!Ddckl men- nonılk vaziyeti hakkında da. lngllte
harp "Cl Rusya Ue pakt ka?'Fnmıda gtl· 1 dığı tçln uyu§111U§ olduğunu ve bf.. faaU<!rhntzl lcabeden ihtlma.mla ve rl· renin y~ fikirlerden hareket eW• 
rnnee, l'anıldığına göre, tamamlYJ.e lcğlnln acıdığım söylemiştir. Hcssln ayetle ı:ıazıı.rı dikkate almcıya kadnr ğtnJ biliyordu. Bırıı.ktJ#ı yası1aıdan 
hayal inlclsamı;ı Uğr&m!J ~c blnnetıee omuzunda asılı bir foto:rnı maklı:ıesi bu hu.su:rta Umlt beltlenmemelldir. sarih Eıurette şu cihet meydana çık-
Avrupada ycgAne emin memleket o- bulunuyordu. Fakat hi!:blr resim :»O« maktadır ki, Hess"e ~öre, 1ngfltere 
lan lnt;;Dtereye klıçmı:Jbr. Söylendlği- çekmeırlı oldu~ hakkında temln:ı.t 1 1 a harbe devam ediyorsa, bu İngfllz c!-
ne a-öre. Hess, bıraktığı mektupta, vcrmfaUr. kA.rı Ull'.umiyealn!n Çörçll ve ztımrc8i 
HIUeri. partislnl Uz.:ıtine kurduğu Hes çitlUktcn aynlll'kcn kcnclit!1nl tarafından aldabJdığmdan dolayıdır 
prensiplere ih:ınet etmekle lttlham e)"' bekllycu ana va.tan mulıntwarma gös Bouş koldan yapılan ve. H'!1>9'1n yazdığı gibi, ımf bu zllmre 
lemlştir. terdiklerl iyi muameleden dolayı t.c_ dtınyanm sulha kavu,,aıasma mani ol· 

Hea'!n, !ngiıtercy(I, Alıruı.nyanm §ekkUr etmıı ve bwılıı.rdaD b1rlne blr maktadır ve bu da ada halla için mut 
8011 ~"81nde olduğunu aöylemeğe ge. mqralıa hediye etmlştlr. Asker1 mu.. taarruz hl§ neticeler doğuracakbr. Rudol! 
dftl hakkmdakl d~Uııceler, herkes ha!ıziar Hea'lıı Uzerinde bir miktar ı;ı Hess, htıklld vaziyet hakkında lıa§ka 
taraitnltan gUlUnç bulumnaktadır. da komprlme31 bulmuşlardır. İngilizlerin mukabil tngmz §ah.slyeUerlnl aydmla.tmnğa 

He.;ıs'lıı, Almanynnm harp •lyasett Hes ı:atetmek mecburiyetinde oldu.- hücumlariyle muvaf!a.k oll!..'"88., lnglltcreyl bugUııkn 
De dAMn anla§lllnzlık halinde bulun ğu mesafeyi muvaffaldyeUe aşabilmek püskürtüldü zlına.!nd:ırlarmm deliliği h::ıklandn fk• 
duğuncbn ve belki de iki mcn!cket a· için tayyaresine ihtiyat benzin nlml§ na etmenln mümkün olablıoccğlnl san 

tı "'l! d bilecek rln Lonctra H (A..A.) - ruıyter ajanın. :rasmlia mılh ~mr an te,., e c olduğum• faltat ilskoçya sahille e ml§tır. Rudolf Hoss, Lord Hamllton'un 
va:r.tyctte olabileceğini ııandığmclan yalt1a'1Uca bu ihtiyat benzini denlzc nm g&."P çBIUndc harekl'ıtta bulunan ı:ıııhsmda, aradığı §ahalycU bulacağııu 
dolayı, lııtrfllereye gelmiş olmam ihtı- a.lt:ığmı ooyan etmiştir. mQte~rrlk bir tııgiUs devriye mUf. ı zaııııetmekte idi. Hess. 1 Lordla pek 
mali guyrl varld değildir. Fakat te- Hes indiği mevldln Qzcnndc uzun rezesl r•ezdlndeki husus1 muluıb!rl bll. muhtemel oıarnk 1936 da Olimplynt-
barUz eltlrfldfğl veçh!lc, bu ı;ibl tek• mUddet daireler çtzcrek dolaşmt§ lA.- diriyOT. larda tanı§DU§f.ır. Hesa, berızl.ııl bit· 
ll!lerln lnırtlU>rcdo hiç btr tesiri olmı· kin gittikçe artnn kaıunlılt dolayıs4_ Pazartesi gllnkO ncrl hareketınl tikten sonra Lon! ıramnton'un mall-
yacaktrr ve logUtere, harbl rmızaffer le mtınaslp bir iniş salının tıuı.nmamış yapnın1t !Çin dil:lManm la§e yolların- kA.nes! civ~da· para,UUe yere aUa• 
aonuctmn kr>dn.r taldbiı azmctml~ bu• tır. Bu. ... un üzcrlne daha ziyado yük- dan mnhrum ve mnstakll btr kol teş. ~ H heı'ha.ldc, Lord Hamll-
lunmsktadır. soklere uçarak tayyaresini bn§ aşa. kil ed~n 200 kadar zırhlı araba kul. tonun .ve ~dıkıarmm İngDterede Jil· 

Rnzvclt nutkunu Ires için geri şağı çev:lrml§ ve moUlrll dun!urmuş- !andığı sanılmaktadır. zumlu nUfuzu hıılz olduklarmt aanr 
bı. !mu~ tur. 't'~rslne d6nmtl§ olan tayyareden Şafakla borıı.;;r ~:ZS :::

1
:: 

1 

yordu. Hess, Çön;:ll ile görilfmede bir 
Ne\'york, 14 (A.A.) - Hes, hfi.- aUıyacağı mrada motörll tekrar man Mısrr isti ame tayda olmadığına 1nanıyordu. Nete• 

dl.sesi, Amerikan gazctelerinde ve i§letmlştlr. Tayyare yere doğru hareket etm~tir. Bu kolların hepsine kim, htı;bir sureUe bl.zzat İngiliz bq
Amcrikarı radyolarında giinlin me snmt.ıe dilşerken kendisi de para§ilUe hUcum edilmiş ve sahilde Sonum 1.le klll f! görllfmck arzu etmediğini 
selesi olmakta devam ed.iv"r. sağ ve sa.Um yere dU.§tU. Bugbuı: arasında ve çöle doğru SO :rih ~~tte kaydeyleml§tlr. 
Nevyoı k Tnyn ~ gRZetcslnin Va- H ,. kilometre derinliğinde blr sahada Rudol! Hesin ha§iyclerbıden anJa-

..ı-gton muhabirine göre Ameri- lJOndra, 14 ( A.A.) - ~ ın §tddetli muharobeler oımu~ur. .,.,dı,,.. ve~,.,ııe, kendisi, vazlfe.!lnln 9
"' ' 1 k ld'W• tayyare.nın re- 11"4 6 • _.. 

kan devlet memurları Hcs h5.dise- 8 oçyaya ge ıgı . .. Kahltt, u (A..A.) _ Askeri sözel> muvaUaklyctinden omb:ı. bulunuyordu 
si hakkmda ne dll· Uneccklerlni simlerindcıı bu _tn.Y:f<lrenın go_v· dUnktl tebliğ hakkında dcmlotir ki: ve takriben iki günde geri döne<:eğtnl 
bilmt.":cıektedir. Dlğ 'r tnraftan desinde kurşun ızlerı bul~ug_u nı'"man•n boıı dl.sil bir çatal halinde tnhmln ediyordu. Hatta, kendisine 
Nevyork Herald Trlblin gazetesi- anla.§ılma.ktadır. Bu keyfı:rct bır ~..,, inin d rfl 

ok tefsirlere yol açmıştır. Tay. sabahm Uk saatlerinde yaptığı taar- 1 avdet iı;in ııızumıu benz e ve e-
ne göre, Ruzveltin Panamerikan ç nin lngı"liz tayyarelerinin ya ruz harelteU. bunaltıcı blr aıcnkta ve 1 ccğint sanıyordu. Hess, projelerinden 
konferansına söyliyeccğl nutku 1~ Hcaa'in İn!?iltcrcye gitnle· lrum i:rtınnıan altmda icra edilmiş- k!mseye, battA ailesine dahi baluıet• 
::r:::mı::sı::ıı::nsınm sebebi He- 1 sine mani oım:k isteyen A!man ı tir. Bu hareket gariptir. Hu.rusllck1 memcyt!r. Allesinl pek yakında. yen.l-

J...on:ırn, 14 (A.A.) _ Şimdi ifşa e_ avcılannın hl\~umuna uğradığı tıı.mnmlle mllznhcırctslz olarak yapıl. den gareceğlnl Umlt etmekte ldt. 

d'ldlğine göre Hcs. köylll Mac Len- ztınnedilmektedir llll§trr. DUşman kollan mukavemet 1 B "'l H lh s· m s 
nm çiftliğinde lmtdığı mUddetçe nnc. Vam>ıgton iı, ( A.A ) - görUnC3 Sollum clvarmcb.kl hareket eyo(] u a ıne a ı 
vatan muha!aza tt~!{ı dtna mensup Hess'i~ knçru' hakkında bir çok mevzllerlne çekllml§lordir. Matine 11 de, Gooc 8 de: 3 Btlytlk 

Jak Po.terson ve Robert Glbson ı:ıolm- AMerikalI yükrek memur!arm As'~en sezen, Mısırda llerl yQrUyU. ~ ~~~ Sultan (Tltrkçe ııödtl 
da 1kl k1§1ııin ı:ı zarcti nltmc!a bulun. ka ~tf şudur ki, Bitlerle Hess şOn!i mevmıubahs eCJerek Almanların 
durulmuştur. Bu muhafızlar. şunlıı.n arasında Rusyaya ve Alman - bilhass:ı su, yiyecek ve cephnne ted:ı. ı 
öy'cmtş)e:dlr. l Rus mUudtilerir.c.J:lair ihtilaf rlklndc mutlak blr mUaltWl'ıta uğrıı-1 

Hes, blu toyyaresindc bomba olma. çıkmıştır. dıkla!1Ilt ::ı5Y1"'!T'f'1.ir'., 

ve prkdı). 
2 - üaaus tntıbmı (An.ntur). 
S - Ölüm lUarka&t (Ko.ttoy ). 

Mahtellf killtür müesseseleri
nin çalı§ma dun:mlarmI teWk et
mek fu:ere şehrimize gelen Maa
rif Vekili Hasan Ali Yücel, dün 
gazetecilerin davetini kn.bul ede
rek Basm Birliği !stanbul mmta
ka merkezindeki toplantıya ge'l
mişt1r. Bu toplııntıda. Vilayet pa~
ti genel ba.~anı Reşat Mimar og
lu veli ve bel-ediyo reisi Lfrtfi 
I<;rdar ve Basm Birliği !stanbul 
merkez 'reisi Hakkı Tank Us hn
zrr bulunmuşlnrdrr. 

Maarif V:cki.li gazetecilerle has
bthallerde bulun.muşlar ve birlik
te memleketimizin tanınmış :res -
sa.mlarmdn.n müteşekkil ibir gnı • 
pun açnuş olduğu resim sergisini 
gezmiş ve resimlC'rl takdirle kar
eılnmışlardır. Resimlerin bir kısmı 
nm Maarif Veklletince bir kısmı-

Ziya Gün 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu i'.ilerde ihtisası olan profe
sör Ebillfrlfi Mardin vo profesör 
Sıddık Sami Onar ile göril~ten 
sonra profe.sör Sıddık Stl.ml Onan 
ve noteri de alarak yanma gittim. 
CelT&bpaşa hastanesi baş1ıekimJ 
Eısat ve asabiye mUtcbassm dok,. 
tor ŞUkrü Hazmı, göz profesör ve· 
kili Naci Bengisu hazır oldukları 
halde kendisi ile arzusunun yerin<C 
getirilmesi için konuşmalarda bu
lundımı. J{endislne arzedilcn muh 
telif şekillerden "ölüme bağlı te
sis., şeklini tercih ettiğinden no
terce buna göre hazırlanan eenet, 
kendisi ile şahitler tarafmdan dün 
saat 10 da imza e@iii. 

Tesisin maksat ve gayesi: Üni
versitenin maddi ve manevi fnki. 
p.fma yardım etmek ve Univer -
aite taıebasi ile Darüşşaf ialo
bcsinden müstahak olanlara tah • 
alileri esnasında yardımda bulun • 
mak bu maksatla "Ziya Gtin bur
su,, ve ''Ziya Gtin mükaf.atlnn,, 
ihdas edebilmektir. 

Tesisin ida:re heyeti: Ünlversl· 
ta rektörünUn reisliği altmda fini· 
venıite heyetinin seçeceği iki de
~la, ya§aqlklan müddetçe pro
f~r doktor 'Muzaffer Esat Göç
man. ve Ziraat bn:rlkas kontro!ör· 
lerlnden Sa.lfı..ba.ttln ve Emniyet 
Sandığı müdürlinden mUrekkep o· 
lacaktır. Bu idare heyeti ayru za.. 
manda vasiyeti tenfiz memuru sı
fat ve saWıiyetinl haizdir. Tesi· 
sin kasadarlığuu Emniyet Sandığı 
ifa edecektir. 

Gayrimenkullerl: Meserret. ote
li ile altındaki üç düklindan, Ra· 
aimpqa hanının ve Gllndoğdu ma
ğazası üstündeki hanm yanya ya
kın his8eleri, Cnğııloğlunda evi ve 
Yerebatan Sağlık yurdu luııııısm
daki apartımnndan ibarettir. 

Gerek bu gayrimenkullerini, ge
re« menkul 90rveUerini ölümo 
bağlı olarak yaptığı tesise tahsis 
etmiı olduğundan ve kardeş çocuk 
!arma hayatları milddetlorince v-e
rilecek aylıkları kendisi tayin e
deceğinden ancak kendisinin arzu. 
lan da.lresinde infaz edilecektir. 

'Onlve.rsiteden dün kendisine bu 
ilim müessesesi adına blr teşekkür 
name yazılmIŞtır. Namus ve iffet
le çalışarak kazandığı serveti, ikUr 
siilerinde admı hürmetle andırdığı 
bUyU.k ilim evine tahsis etmek su· 
r.etile ebedi hilrmtle andımıağa 
muvaffak olmuş olm8.9llldan dola
yı, duyulan takdir hisleri bu te-
5ellU:nıamede ibilhassa ifade edll
mi§'tir. Vasiyetin infazı zamannı -
da üniversiteye bUyUk yardımda 

bulunanların baş köşesinde doktor 
Ziya GUn'iln :rt'!Sml yer alacaktır . ., 

Ziya Gün kimdlrf 
Ziya Giln 31' de askeri tıbbiye. 

den mezun olm.u~ ve hükfımct ta
rııfmdan .Almanyaya tahsile gön
derilmiştir. Almanyada dört sene 
tıp tahsilinden sonra memlekete 
dönmüş ve ilk dofa Gillhane ha.a
tanesinde göz hocalığı yapmıstır. 
Meşrutiyetten sonra dariilfilnunn 
g5z mildenisliğfne tayin edilıWş, 
bundan sonra dıuiilfilnun linivcrsi
teye inkılap ~dince serbest ~ 
mayı tercih etmiştir. 

Türkiyenin 
tavassutu 

(Baş tarafı 1 incide) 

Eağdattan alman haoorler, 1rak 
harbiye nazırı Şevketin Ankara s ya. 
batı nctlcelerlnln memnuniyet. Terlet 
olduğunu ve nazrrm Bağdada avdeti.. 
ne aQkQneUe lntlu.r edlldlğlı:d bllcllr. 
melrtecllr. 

B&ı?d&t alyaat mahtıllerl bu aeyaha. 
tin Mticelenoe yakm §ark va.ztyeU. 
nln mu.t&kbel lnkf§afı bakmınıdaıt 

bltyt!k bir ehemmiyet attediyortar. , 
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--, . 6 - V AKIT U MAl'U J10! 
Hazin lıir öt~ ... •• I 

l\I~~1§tf' . Elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri naSıl kurulmuştu 
- Ba§ tarafı dünkü sa!J1mı::da- 75 aene evve l yüksek-

1 - Aksaray - Silivrikapı. k ld Fransız tabiiyetinde olduğu ıhal
de Fransadan sermaye :bulama. 
mL5, tngiliz ser.rnayedarlanna 
başvurmuş, hayli uğraştr'ktaıı 
sonra 1872 de İngiliz ta'biiyetı 
i~dia oden bir şirket kur.mll§tur. 
Şırketın sennnycsi beheri 20 Ji_ 
ra kıymetinde 12.500 hisee ısene. 
dinden mUrekkep 250 bin 1ngili7: 
lirası idi. 

2 - Eminönü - Bahçekapı ka. a ırımdan günde 
ralkoln önünden geçip eeaa hıtıta 40.000 kiti inip cıkı· tryor. 

- Perihan bu gece odada yaJ
nı.ı kaldı. Hem korJc&cak. hem 
de beni merak edecek. diye dü-
8\indüm. Sezara Jelince, bir ba. 
takhanede aoyu.Jduktan uırn 
öldUrUlerek ~ atıl~ ye. 
mlnler edtıreık kemllni inandır· 

bağlanan yeni bir Htisalc hattı. d k • b yor u, açı göz ir 
3 - Taksim - Dolma!behçe. Fransız seyyahı bun-
4 - Har.biye • M8.Qka. dan İs tı• fadeyı· du·· ·u". 

:mıştır. gird' 
Soyundum. Yat.&AA . . ırn. 

Tam uyuyacalmı sırada ıkı kes
kin dlidUkle yerimden frrladun. 
Bu dUdükleri sanki kulağımın 
dibinde öttUnniişlerdi. Camı .ur. 
düm; qağı ba)dnn: Kap~ ~ 
lo nehirden geçen bir gemıye ı-
şaretler veriyor. . . w• 

Kaptanın b~ !!l~pJıgıne kız
mı:t.ktnn ziyade gNlclum. UZB;~t~n 
kiliselerin ve istasyonun buyiik 
saatleri Wribiri sıra ~e yarısı. 
nı vurdular. Pencererı . kapata. 
rnk yine yatağıma glrdım. Tek-
rar uyumuşum ...•. 

Hnva tehlikesiryi . ha~r veren 
canavar clüdfrklerının ezık, bay
"Jn uluvuşfon beni uyandırdı. 
Bu: "Rr~nnklara giriniz!" ihta. 
rına kulak asmalı mı. asmamalı 
mı diye düşUnmiye vakit Jrnlma
dı. Bir t"rr ftan _cı;ı.naVP.r. ~ildUk
le.ri ötel"ken. seşını ~ ıyı tam
dTğnn U%Un bir ıslık hava:on keli. 
ti. Arkasından bil" lfllılt dahft.,. 
\'e bir "ahıı ... bit· qaha: Bordo 
bombalannmrdu · 

Hani MareŞ{l.l Pc~en ~~~
la anJaşmı§tı. Hanı mutareke 
imzalanıyof4u .. Aşağıda ~adan; 
Ga~iyanın lspanyol knınaa 
f:ransı~iyle yaygaralar l>~tı
ğmı duydum. KocaSillI qagııı-
yomu: 

_ Albert.o ... Alberto... . 
B•ılunduğum mev~i ş_ijphe!lıı 

ki Bordonun en tehlıkelı rcrle. 
rinden ıbiri: önum~e lı!Pan, 
doklar gemiler, askerı n!lklıyııt-
B . ' .. ted,,. kömUr antrewları .. 

ıra.ı O ~c 1'"\:\aman 
Arkamızda tren hattı. ....,~·· . 
tayyarooisi için bu.~an . ~aha ı
deal bir hedef olabıhr mı• . . 

G~cn ıene bir Mayısta vefat eden 
Alyanak Mustafa (paşa) mahdumu 
edlb ve muharrir arkada§lnmnızdan 
Doktor Cemli Sllleym;m J\lyannaın 

k'ZI Şeker lnhı.tan nıemurlarmcl"n 
Bayan 1Jha.n Aıyannl: bir ameliyat 
neU~clil olaııık vefat etınlşUr. 

Cenazesi <1tln Gurebtı HnştaJıanc

slnden .kaldını:ırak namazı 'l'e§\"lkl)" 
camllnde lnJmmıı \'C F(jıil{Öy aile 
kabrtıt.ıı.nına tevdi (lQilınlşlir. 

oıı lxı§ g\l'l en·eı do llhan<"ığın 00• 
bası Derılz,voııan tıııetrncsl ııabılt <'tib 
baınnc!an Cemil Silteymanm \'<'fetrnın 
blr!n .. ı öl\lnl yılını, aknıbll ve dostıan 
l\abrinıle ho.tırlaınıştardı. 

ttenilJı 21 yaflllQa hay&tt\ &"özlerini 
cbcdlyylın lmpayan v.avııllı İlhan, 
kendl:;lnl tanıyıuıınr t11rrıfındıın çok 
acvıımekµı idi. J{edcml<I~ allı:ı ve &it' 

rp.b&Jlına samimi ta;;yetlerlmlzj be
:rnn c.rteriıL llhapın kabrini çalıştı~ 
Seker Jntıısan lstnntıuı ~l>t'&I Uc tn• 
ıctıeıl bulunduR"tı GUzel f;ım'atıar A· ı 
kaoomlsl ve diğer ahbapları ~rn!ın· 
ctım ftınderilen oelcnklcr, bu genç Yll
~mdıı arıı,rrıııdan ayrılan Z.:.)Vallınm 
1\11 brlni l>U Mzln meraslrrı<lo bulwıan 
ze,11tın gözyaşları uluyor \"e çcjcnk-

leF o• ııuaıUyorı:ıu. 

Bir muaHim vefat etti 
tııtanbul Öğrctme!llcnl Yardrm Ce· 

mıyıı~ Relslı~dcn: 
Cemb•etımlz Azıu;ın nn Olbalı Ku 

Orts. Oltulu TürkÇP. ötrctmıml Hayr\ 
Bntır'ı aramızdan maalesef ebcdlyyen 1 
kıı, !Jf>llıl<. r. dtrli ailcsınc ı.e sayın 

arkadıu:lara tazlyeUerimlıl aunıım;. 

Spor mükafatları 
Rf"!ıkta Hıtlk~iııdeıı: 

5 - Karaköy • Ka.ımJ>&!t& • :ı: 
A7.3pknpı. nerek t ün el projesini 

6 - F..eki mukaveledeki Eınni- hazırladı 
önü _ EyUb ve Ortaköy - Bebek 
hatları meoburi. 

Bwın gore in§a müddeti\ be§ 
sene olacak, sermaye nrttırıla. 
<;ak, inıtiynz müddeti 912 den 
ıtibaron 50 aene uz.atılacak, bu 
müddet sonunda oirket Şehrema
ııotine 80 bin lira verecek. yol
larda e§ya nakliyatı yapılaca.k, 

91!! senesi Nisanında köprii 
iltisak hnttı ynpıJmı , harp dola. 
yı iyle 919 beygirden 80:5 i or. 
duvn nlmmı tır. 

öıs de Ba.hçekapı • Sirkeci u
z rinden dolaşan iltiaak !hattı 
bitmi§, BWek 'yolunun j'O§aama 
başlanmıştır. 

!l14 seneainde tekmil hatlar e
lektrik kuvvetiyle Jşlmniye ~'ir. 
mi§tir. 

915, 916, 917 Aenol~indıe lharp 
devresi dblnyısiyle durrunluk 
hasıl olmut • .Av:rupaya ıamarla. 
nan 100 arabadan ancak b<ıfti 
gelebilmiş. Malzeme eskimiş, pa
halılık ve insıı.n a.zlığmdan §İl'. 
ket büyilk srkmtı ~i§tir. 

l Teşrinievvel 917 de l20 bin 
tahvilat beşer lim itibari .kıy
metten yüzde beş faizli ve ~ili 
fıenedc kur'a ilo itfa şa.rtiylc te. 
da.vülc ı:..ıkanlmı ur. 

Yazan : 
Yekta Rair•P öNEN 

senesinde de 483.120 lira kar 'hı. 
rakmlJıUr. 

TÜNELİN KURULUŞC 
1867 senesinin .Mayıs aymdn 

lsta.nbu.la aıeyyah sıfatiyle gelen 
Hanrl Gavat namında bir .Iınn-

ı srz mühendlli o tarihlerde Bey. 
oflu 8Enlti ile tstanb\ılun en 
mahdut aıemti Galata fse ti. 
caret ve m&liyecilerin merkezi 
oldufunu, bu iki kısım araamda 
muvuallyı temin eden yolun 
YU'laıekkaldrrım olduğunu gör
mUı, !birkaç l'lln bu yokuştan 
çJkanları My:m!f, vaaaU günde 
ıılO bin kJeinin ~tifini teeblt et
miştir. 

Hanri Gavat Beyoğlu ile Gala. 
ta arasında ın4vıuıalanın kolay, 
rahat ve ucuz bir vasrta ile te. 
min yol1.U1u ar~ırmış, nihayet 
asanaör tipinde bir demir yolu
nun inguı hem halk h~in 'kolay
lık ~ hem de kendisi için karlı 
bır ış olac:ılğım düeUnm~. pro. 
joleri hlU'.lrla.mıştır. 

Hanrl Gavat proje ve muka. 
vele müsveddcle~ini haztrlıyara.k 
iki aene süren mUrac.<ı:ı.t ve gö.. 
rUlmclerden' sonra 6 tkinciteın-in 
1869 tarihinde tUnel !rntiyaz rnıı· 
kavele11ini al<\bilmilltir. 

İnsaat 30 Temmuz 1871 de 
başlamL'ı, 1873 .. ee.nsinin 22 A
ğustos çarşanba gilnti tama.nı ol
muştur. Bu suretle tünelin in. 
şaa.tı üç sencdep ziya.de aümıfi3_ 
tür. Buna da se'Dep tanelin ya.pL 
lacağı sahanın ti7.erine düşen !bi-
naların sahipleriyle ~irket ara
sında çıkan ihtilMtır. Şi.r'ket 
mühendisleri ttinclin üzerlne dü. 
şen l\>inala.ra 50 lbln Osmanlı iL 
raBı kıymet takdir etmişlerdir. 
Ev sahipleri takdir edilen ~
leri kli.fi gör.rnlyerck evlerini ıoo. 
saltmamışlar, lbunun ilzerine bu 
para depozito olarak Oııananh 
bankasına yatmlmı!Jlır. 

Şirketin t*bbüsU üzerine eı.• 
sahipleri AJtıncıdaire ibeledlJ9 
roisliğince çağırılmış. kendileri. 
ne Uç giln mühlet verilml§, mUd. 
detin hitamında evlerin YikılL 
cağı bildirilmiştir. Neticede lir. 
ketle ev sahipleri anlaşrnıılardqo_ 

Şirl<ct istimlA.lc işleri iQin 80 
bin lngiliz liruı, inpa.t ve ma
kineler Jçin 80 bin 1 ngfllz liruı, 
umum) masraflar için de 10 bin 
lira. ha.rcamştır. 

Tünel inpatı bitince şirket 
imtiyaz aahiblne bir tazminat 
vererek uzaklaştımı ıştır. 

İşletme ilk sene çok hasa.lit 
temin etmio, varidat 50 lbln lira
yı bulmuştur. Bu suretle tünel 
1874 d<.'n 1904 senesine kada'l' 
fasılasız tn~liz şirketinin fdue.. 
si altmda işlemiştir. tırntiyaz 
müddeti yaklaşmakta oldufun_ 
dan ve tUnel do çok kar bıra.ktL 
ğından i§latme)•e ibirqok kimseler 
ve §irketler talip olmuştur. 
8aşlarmda trıı.mvay şirıketi ete 

bulunuyordu. İşletmenin elin
den sıkacağını anbyan ı ngiliz 
şirketi 1. Ukfunetten tuminat ia
temi;ı, siyasi teşebbüslerle muka. 
ve!enıUıddetini ?6 sene daha u
zattırmıvtır. 

Yatavımdan fırladım. Gıyın
miye b~,ı&dmı. Fakat hayl"(>t! 
f nfiliık eesleri niebet.en, uza:ıctan 
geliyor. Dilşman. nehrı. -~ma~ 
t sisstm1 bombardmıan ece 
erde şehri bombalıyor. O anda 
~röonun meılkezinden bir alev 
sütunu \'ükseldi. ) 

~'!turl~t Halk Partu;l l rafınd n 
te!"Un cdll<'n kOJU, siklet ııtll}a ve atıf 
mosıiooknlarmn alt mUktltntlar 19 
Mayıs 1941 pazarlC'si akş:ıınt B şlk 
taş halkevi salonıında menurlmlc veri• 
ıccckti!'. Bu mUSAbakalıırda knzannn· 
ıurın 17 Mayış akşamına kadar har 
ğUn ha!Jicvıne muracaatı:ın. 

Ol de elektrik §i.Jfketi kömür. 
eü~IUkten oereyanı ke.amiş, mü· 
nnkalf\t bu yUJr,den durmU§, 200 
bin lira 'l'Urk hi\kt\mctinoe öden~ 
mesi t.e§(;'bbUııiln" gftÇilmi§, i 
halkdiJemenwı. Nihayet igal 
kuvvetleri komisyonunı.ın mUd•· 
Jıalcıc;i>•le muvnkka~n cs}ti t.ari. 
fcnin dört misli bir tarife tntbi,. 
kiyi<' hatlarda scyrU acf<'re b~ 
lamıstır. 'l'rnmvny sirketlnin u. 
zun mUıa'kerelcrden soıırıı.1 hUkn
mctçe l 'K3nunusani 939 da alın. 
dığı mnliımdur, '.{'ramvayın ir. 
ket 7.amanında en yUk~'k .kar bı
rııktrğı 1Wne !l27 aenesidir. Bu 
0 enede :ıafi kar S'IO.T4~ liradır. 
J<~n az k~r dn. 038 senesiı1dedir. 
15 bin lirad~r. 
Hükunıetçe a lmdıktan acmra 

939 senesınde 285.209 lir{l. 940 

1mtiyaa ımUddet.i ferman tari. 
hinden itibaren 42 sene olacal\
tı. Mukavele şartlanna göre, 
mtiteahhit hükfuncı. en ihio'b\r 741. 
n1:r vo aiyan taAT\inatr i11temiye
r~. hıttıılatı sl\fiyeden hükimıe. 
t yüı.de ibir buçuk veNQek, til
netde )"C)lou wı eıra ~ 
cek. Biıirıoi mevkide herkes için 
.iki kuN§, ikinci ımevkl(le lbil' ku· 
M alm~tl. 

Ji;jyaqın her on okkuında.n 2Q 
Pa.l'il alr~r. 

tll\tiyµı alan .tıa.nri G~yan 

910 senesinde tramvayların e. 
lelçt.rikle lglcm.esine !karar veril
diğinden lngi!iz şiııketi işletmeyi 
mecburi olarak rakiplenne dev
retmişlerdir. 

· (Devamı var 

r-Cir~*"' ı)O 
ğıstinnek Do~n ı..alcnc\cr 
bi~ çocuk' olduğum icıi.!1 ~u. g~l
fetler ~i sıkryordl}. bn ıyı gun 
lerım senin §Chirden uzakta bol 
ısıklr evinde geçirdiğim saatler. 
di Baba.mm arkadaşıydın . .sakak 

1~ ında.ki aklar yüzüne bam bas
ka ve zengin manalar verıyor?u· 
Beni benim için seven . yegane 
insandm. Bir gün yenı bır seya
hate çıkıyorken be~! .1:1zak ~lr 
kö§eye çektin ve (kür•ık. d~ı~. 
bUlUn bu!'ıarın - kal~~ah~w.~
şaret ediyoroun --: eenı ilzdugu. 
nü biliyorum. benımle kal, ka· 

Do~tum : ı-..,:ıen 
Büt.iin bu o!u.P biten bö le 

sonra bHmerrı yın~ sana Y • 
hitap cd~pi!ir J:ll.İY1ı:1· ~a::ıtı:::: 
'"'Ttım ~<Ter bu çagırı~ 
J•' • o ~ na son 
rıyorsa beni affet, 11-'u ~ 
hitabınıdı r. "rd obediyen 

ye ,.,n bu §cl.ıı en . ..... • t in<!e benim ı-
gitıniş olar~· ç k k şey. 
ç:ıı mukaddes olan pe ço 
ı~r sakl ıyan bu_şehi~~~i ~~~~ 
cem R·ı gecemn • tah· 
dlha harikulade olacağ'U\l ld 

. Bunda da a an. min edıyonım· ld w 

b·· t u .. n hayatnnda o u~ 
mışım, u 
gibi. k" yve.n tepeden 

Ay karşıdaıkıtıyaYıldIZlRt unu. 
•aş yavaŞ ç . ' ya' ·ı·ıeriıı ~öz ya§.an 

tulmuş sevgı ı '· 
'b" doırık fakat sı ... 

gı ı .. , . vazıyonun. bana 
Sana nıçın ·. . · h ba\'lr. 

tmen ıçın mı. o . 
yardım ,. Yardım ya. 
Sa.kın böyle san~:klan bir şey. 
r;:yanların a:ı1 ,·akında g~lcn, 
dır. Bense ç rek~n bu kutle· 
af?'lıv<tn. ı"tı;n~J:ırağım. Havadi. 
den •n 1 ı _nıı n üzülme. b4 
si duydugun 7.2lll3 parlağı. 

bütün Sonların (>n son. 
dır. di Hem de nasıl, ha-

Onu s~~ .. :·Daima se~ c!en.i· 
Yi\tımı duşu . kta kalmış :tıır 
len ışı~t~n. uza Annem beni . do. 
t;ıçek gıbıd!_I" '"ı:; babam 2 ya. 
ğunırken olmu~, . -1 ('lOk uzak-
şımda iken me~ ~esene sonra 
Jara mtti. An d ydum . ,,- dil.;.;\nil u · 
ora~a öl ... f;kalabalık içinde bil· 

.. B~r sUnı vrıeJer, halalar, <!&yı. 
rudüm. 'l'e. klart. hepsı be-
l \"C amca ('()CU • • M n 
ar ftreyen iyı ın-·· 

ni seven b:ına 1 d ba.'bamın 
lardı. Hele 22 yaşı~ a -.knba· 
f;en·eti de b.."U18 geçınce 2 mis. 
1 Ve koruvuoulanın arım · 
line çıktı. .. '"ltu·· .. ~ftŞnıda 

B '"t'"n ~u guru . - B .. u :u v vdım ırJ 
ben yalnız 2 şey ~ me~rı. 
sen. biri de ann~;ryle yonıcu 

Ka1a.ba.Iığın runı Çaylar , bn. 
bir ha.yat ya;?ıyo . toPı.mtJlar. 
lolar se)•ahatler, .. elbise de-

. rte gore 

rım ol .. l 
0 seyahat yanda kald~ ve ev-

i d.k Rnhattım. sen hır 1 aba en ı . . d B 
§dkatiyle beni sev~yor ~- e. 
·nim için de asude bır ha) at bas. 

l ıştı. J)ostlara kapunızı kapa
am .nd. m..
mLŞtrk. Rahat ve sakı . ım: ·.1·~ 11 

10 sene sessiz ve temız bır o -
mür geçirdik. • 

Her yıl biraı daha nc:aran ba. 
ın ,.e annemip için<iekı kndıntıı 
ş . a:ı-u>JH~inin farkınq vaı mırj 
e~ı:ıız n...-.. . ı "'k 

"b' biivu .. 'c bir ithıı:ıam a ru se. 
gı 1 •• d' d 
ten mezarı. benını ıçın unya a 
en r.ok seviicn 2 vıırlıktı .. 

Asude hayatımıza o hır fırtı
na gibi girdi. Senin a.kraıba.ndı 
ve ~lardan gefö"9.rdu. Onun 
için bana garip ~l~: ~la1:Dlış· 
tın. Babası tuhaf tabıatlı bı! a. 
dammı~. karısı ölünce çoo~y
la beraber Hindistana gıtın•ş. 
B'"tün ömrünij ava vermiş v._e 
bi~ RV kazasında ölmüş. Oğ
hından uzun milddet haber a~a
mamı~mız. 35 ya.•ıında bazı .!Ş
ierini halletmek icİ'l ,·atana don. 
mUş. . . 
Onıı bir g"<e hızını evde tam-

dım. ğm 
~5 ya§ında olmasına ra en 

18 yaşmm toyluğunu ~ıyan 
vUzünde asil ve sakin hatlar var
dı. Teni §3rk kavimlerine mah. 
sus rn.ı.t esmerliği t<:şıyordu. 
Siyah ve parlak sııclanm ar~aya 
ta.ramı§tı. Ben hay~tımda sımo. 
kini bu kadar zarif taşıyan bir 

E t 

Bir mektup 
erJ,.eğe 'dnh{ı rast.gelmedim, Ha
ni hic bır fırtınanın gi~eı}iRi 
sık ormanlar icinde sakin ve lx?r
• a:c fl\.\,nt qerin göll{'r varqır. 
Güzl~rı o göller kadar gü~l, o 
.ıröl{er kağar berrak ve o ~öller 
kadar azametliydi. 

On4 sevdım. Bilirsin ki seni 
bir baba gibi B verdflıı. Ofıu, pe,.. 
ri şehzadelerini sev~ kUçUk J:ıE.. 
!arın deliliğe kaçan marazi his
leriyle sevdim. 

Önümde c1;1ip elimi öpe.'"'kcn 
içimde garip bir ürperme duy
dum. Ve hayatımda ilk defa bü. 
yük hir tecessüsle beni beğenip, 
beğenmediğini anlamak için gö?
Jerinc baktrm. Artık günlerim 
onu düşünmekle geçiyordu. İşle
rini bitirmek için Anadoıura git
misti. Ve bir gilil ilk gelişi gibi 
ansızın geldi. Y §&(lığı ycrleı in 
insanl(\nna ha.s ()}an garip bir 
a.zamc1~e kqn4Şuyordu. 

Çok ıcuıap çektim n ıı bana, 
vanı111daki o.dapa yım;µn nefes. 
lerini dinli' eı ek sabahn kadaı 
uykusuz k~!dığım gecelerde hc.r 
hugUnli dü~ünclüm. Onu aevdı • 
ğimi haber alırsan çok acı çeke· 
cektin. Nihayet korktuğum, tit· 
rediğim saat ıeldi. 

- Xalvannm. dedin\, ;uila -
mayınız. 

(;ö~lerini t.e.knr }iiziime kal
dn'(l,, ı;onri\ deli gtbı QIÜl.(1an fır. 
laqı, gıttı. 

Gece, her geçe fribı renkleri 
Yll\'REj ~ a VAA {ildürç~. OV@.YB., 
13thre. vcı odama girdi. Dı§ardn 
hafif ayak sesleri oldu, sonra a.· 
çıl:ın knpının e§iğinpe f'eni gör. 
d\lm. 

He r.<ınlandıın d ha yorgun 
ve d:Uıa ihthrar görUnUy-0rdµn. 
İnsan~ uzaklardan ~Hyor hissi 
veren bir se::le; {Ommla konuş
t.um, dooin. :Şana b\iYilk hııtaını 
anlattı. Serbestsin, yakın zaman
da bütün knnuni muameleleri ik
mııl ~~~i.tn, seni g~'da ~li.. 
'nr. gf.ÇO treniyle gidiyprmuş 
11Pnnı <irtha hazin IP.ir s~lc ilave 
ettin, r:ına ltatiren danlınadrrn. 
Gel\(}IJİll ye ÇOl\ gUıcJsın, b\I tiak
kmdJ.) Suatun. 

DAima @eVtfililerin ağladığını 
mı göreceğim. Piiln!ndüın ki in
aanlar dünrııya geliı'kç.1 ıı,lmla. 
rına y~zılan ynr.ıchı 2 formiil 
Wirıduı. CMeı:1ut olacalt), (ağlıya. 
cak). Ben ikinci smıfa mcnsu
bµm. Kaderi deği§t.irıniye im
kan P.lmP4Jiı için kendi hayatı. 
mı y~alıyµn. Sana artık dön 
meme imkdn yoktu, {le kadar iyi 
olursan ol, temiz gözlerin de ko. 
runn ~ ~ven b:ıkı hm pir da
ha bulanııy~ım. Ya o. hayır, 
OM da ıiµn.iyeceğtm. O da 90k 
gene ve mesut olmıya hakkı o
lan bKı inşan. Rense omuzlarım
da ihti:var qostun ipl\isariyle ki. 
me niderse.m ona ac1 ~ptürmüş 
olurum. 

Onun tı enı 2 sau~ c\ vd gıttı. 
Kalaba\Jğıu arasmdnn gU~I yii
~Un heyecanlı\ sarardığwı, de. 
rin bir acıyla se~ttim. Trenin 

Bununla lberaber tünelin var1. 
datı umumi harpten sonra aaL 
mıa1 923 (ie 40 bin lira lklra mu. 
kabı! 939 sene. inde 52 liraya ka
dar ipmiştir. 

Refik Ahmet 
Sevengll'in 
Romanları 

Mevcutlan tUkenmek 
üzeredir 

ÇlPLAh."LAR 1100 Kurut) 
A~"LIK '( 60 KURaf) 
KÖYÜN YOLU ( 30 KUnlf) 
PERDENİN Ark&J11 ( 86 KUMlf) 

Valat, Halit, Si.ihulct 
kütüphanele .. inde 

Yeni .iti eşriyat : 

Reaimli Çarıamha 
R 1mll Çarşamba 

llçUn U sayı ı zengin 
çıkmıştır 

mccıııunımrn 

mUndereca l 

bir harekMIE' trene atladı ve tre.t 
ro!ıında engel tanımryan kader 
gibi öQümden hızla geçti. gitti. 
Ic;inde sevgiliyle beraber. 

Salla gelince, aziz d<>st, kita.p
lann seni t<.>SOUi edecektir. ZGt:en 
aramızda hiç bir vakit aşk olma
dı. Biraz zaman yalnız hayatı 
yadTr.gayacaksın, o kadar . 

Ben de çok ısıırap çekmiyece. 
ğim, nz sonra obcdi sessi~iğinC', 
ı;:ocukluğumdan beri inandığını 
bir hC:re gıdiyornm. 

FERiDE ÔZPAl 

Yarın, bu sütunda 

Meydana verilen sır 1 

. 

Allaha ısmarladığa gelmişti, 
sen yoktun. Şöminenin yanında 
oturuyordum. Birden yanıma 
geldi. sesi tırmalayıcı bir ahenk 
almıştı. Gözleri daha siyah ve 
daha korkunç görünüyordu. E. 
linde bir resim vardı, gayri ih. 
tiyari eğildim. Bu benim ~!in
lik resmimdi. Y11nımda sen var
dın. (Tzun bevaz el'-;SC''11 ve du. 
,·~üımlll bır havale glilüms\h·or 
gibi idun. Sen göz!erın~~ eb<'. 
di şefkat bana dalm!Ştm. Sesi 
titriyordu, (onu seviyor . mµsu • 
nuz?) dedi. Bileğimi sıkıyordu. 
Başımı Jqıldırdım, ~er gibi bir 
l!'Dltuğq oturdu. (Beqi j\ffedin. 
eledi. sizi seviyorum. ) Ağlıyor· 
du. Yavaşça yerimden kalktım. 
ayaklarının yanma yere otur. 
<.lum. 

kalknw>IM bir ceyr~k hla pna 1 
kU~tik bir ~ukla bir .mC.:.tup 
yolladım: (Sizinle gelmE'me im. 
kin YP.k, dedim. l{ocamli\ kalıyo. 
rum.) Cocuk gö1leri biran derin 
bir yeisle süzUldiı. Sonra cevik ---------= 
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Merinos 
serQisi 

Susığırlık kazasında 
I açıldı 

Balıkesir, (Hususi) - Yurdu. 
muzda Merinos üretilmesini teş. 
vik için vilayetimiz Merinos ye
tiştirme şefliğince tertip edilen 
Merinos sergisi ve kuzu kesim 
mUsa.bakalarının ikincisi g~en 
cuma günü Susığırlık kazasında 
kaymakam. Baki Başaran, bele· 
diye reisi Hamit Kepekler, jan. 
darma komutanı ve diğer davet. 
liler huzuriyle açılmıştır. 

Kuzu kesim müsabakasına Su. 
sığırlık bölgesinden 70 yetiştiri· 
ci iştirak etmiş ve bunlardan 
35 i mükMat kaz.anmışlardır. 

Kepeklere köyündn Mustafa 
Selçuk, Omitelinden Muhittin 
Ümit, Göbelden İsmail Saygı, 
IJmitelinden Bayram, Okçugöl
den HUseyin Çakalın kuzuları 
birinci gelerek 30 ar lira, Kepek. 
lerden Ra.bmi Selçuk, Göbelden 
Ahmet Güngör, Beyköyden A. 
dem Be.yer, Çamlıdan Abdullah 
Sidat. Göbelden Mehmet Boz. 
kan, Karapürçekten Fazlı Kar
det. Taşköpıiiden ömer Mailin 
kmıula.n ikiııei gelerek 25 er lira 
mllklfat kazanmışlardır. 

Bunlardan başka on yetiştiri
cinin kuzuau üçllnctl gelerek 20 
em- lira ve 13 yetiştiricinirı ku. 
zusu. da dördUncli gelerek 10 ar 
lira mWtlfat kazanmışlardır. 
Yanın kan koç ve koyun ser. 

gilerine 75 yetiştirici iştirak et. 
mit ve bunlardan IJmitelinden 
Mustafa Sömnezin koçu birinci 
gelerek 40, Beyköyden Osman 
otmanm ve Göbelden ömer 
Dura.im koçları da ikinci gele
nk 30 ar, Kepeklerden Şevki 
Yalçmkaya ve Rahmi Selçuğun 
koçları da üçUncü gelerek 20 eer 
Ura mükifat kar.anml§lardır. 

Çamlıdan Abdullah Sidat, Ka
rapilrçekten Fazlı Kardee, Bey. 
kayden lhra1ıim Paçalının yetiş. 
tirdikleıi yarmı kan koyunları 
birinci gelerek 25 er, Göbelden 
~ ~. TapBpilden il. 
yDb Engin, Om.er köyden Lat· 
f&llah Ay, Gööelden Ismail Say
p. Omer köyden HU8eyin Ko. 
yunun koyunları da ikinci gele. 
reık 20 tel' lira, Kepeklerden SU.. 
leyman Beyhan. Göbelden lleh
met Bozkan, Beyköyden Ahmet 
Tura, tl'mitelinden Bayram De
miıbpıd&n Receı> ApDJ, Göbel. 
den lbrahim Çil, ümit.elinden 
BUeeyiD Karabulut ve Halil Tu.. 
fanın yetiştirdikleri yarmı kan 
Merinos koyunları da Uçilncil 
plerek 15 er lira mükafa.t ka
amnlflardır. 

Bahkesirde 
Hava Kurumuna 

teberrüde bulunanlar 
~, (Hıuvai) - Şehri- • 

IDlıS Tlirk" Hava Kunmıwıa hal· 
Jmmznı teberru1an gUn geÇtikçe 
fulalapnaktadır. 

Son defa, hayırsever vatan. 
c1qlardan para yarclmımda bu
lmıanlarm isimlerini bildiriJQ.. 
l"UID: 

Lezzet lokantası sahibi Raşit 
BolOk 30 lira, Attar Uttfu 'Kral 
IO, A."'*8.t Bahar Fikri 40, Ka· 
ap Ri.fat Azi2x>ğlu 30, Eczacı 
l'ahri Karan 24, Hacı Köaeoğlu 
Halil 25, Yağcı Rama:am 20, 
Hilmi Çakır 20, Hacı Köaeoğlu 
lbrahBiı 15, Bakkal lmnail Be
mpn 15, MatbaacJ SalAhattin 
15, Boyacı Mehmet Ardalı 10, 
Alçı Sabit 5, Berber HUsnil 5, 
Bakkal Arif Seneaç 5, Kasap 
Keıbmet Kabcak 5, Kaaap Re. 
cep Kadroğlu 5, Fa.acı Fahri Ka. 
raman 25, Berber .Şükıi1 Culpan 
5, Zahireci Hasan Tahain 15, fa.. 
mail Görcan 10, Elbiaeci Mma 
15. Kahveci İbrahim 5, Teni 
Abdullah Aydar 15, Hazim oğlu 
tmnail 30, Kebapçı Sait mah· 
dumlan 25, Sebr.eci HUeeyin Gii
naer 15, Fahri Sandrkçıoc!lu 7,5, 
Kasan Melmıet Şimşek 5 er lira 
vermillerdir, 

KIM1dr37 ... Dıalretdndenı 
B!r borçtan dolayı tabtı hacze alı· 

aa UC lira kıJmeti muhammeneli 
... a R. CIPA e markalı bir adet buz 
dııllılmdll atılm•sm• karar vertlmif
•· 8at1f stmD de 27.IS.Ml Balı glbaQ 
... ~ıa tayin edilmı,tlr. Ke&kar 

... ... ...u. tfba bus doJaJımm x.. 
Me,, ...,,_inde aJenl mtlzayede 
.......,.. •td•calı .,. ıuml delWI· 
,,...... .._. .. o&dulU D&ıı olunur. 

<aaatT> 

Izmitte imar 
hareketleri 

Yeni yapllan rıhtım inşaatı 
yakında bitiyor 

lzmit, (HUBUBi) - Şebıimizin 
en güzel semti olmasma rağmen 
§imdiye kadar en ihmal edilen 
yeri olan sahil kısmı, belediye
mizin enerjik bir hazeketi ile i. 
mar edilntiye bqlaDJll1'br. lki 
senedeııberi devam eden Rrhtnn 
inşaatı bir hayli ilerlemif bulun. 
maktadır. 
Rrhtmım birinci kJBJm. inşaatı 

bitirilmif ve ikinci kuıma da baş
lanmış bulumcyor. Bu kıBJmlar 
lmıitin en gUzel ve muteaa bi. 
:rer mevkii haline ifrağ edilmeık:
tdir. Yeni yapılan halkevi bina. 
BI bu sahada ytikselmiştir. Halk.. 
evimizin hemen bütt1n h1eaatt 
t.amMnlannnı gibidir. 
lmıit belediJesi ve bWRJBI mu· 

,,. ..... , nbt:mı rt .... -. 
Juıwı ebrtiye1erl fstimltk ederek 
}'lkt:n!naktadı. $imdilik yalnız 
!balkevl blnaımım bulunduğu -
ha tanDm ve i.timlik edilmiftir. 
nerlde gDmrUık binumdM bq. 
hyarak, ti. hapi8baneye kadar o. 
lan PIÜI bir lann i8tiımllk edi
lerek hakiki hmitin veçheei ta. 
aıyyiln edecektir. 
.MaUDrıdur ki, limitin plAnmı 

mimar Yansen çfnniftir. Şehir 
bu pllna gGre imar ve tanzim e. 

it ..... " ll:rlııek Berber Klılf.
Aruvor 

Suadlyede açılan "Suadlye Berber 
Salomı , na tyt Qcretıe bir kadm n bir 
erkek lralfamıa ihtiyaç vardır. AJnca 
iyi bir maıükQrotl lbımdır. 

lltlnlmat: s-dl7e ..,... ~ 
dlllll No. IMll. v ...... 

ZAYi 

dilmektedir. Xtiıt ve aellUloz se
na.yii mU~erinin kurulu. 
IU!ldan 80Dr8. fzmitteki hayat 
şekli çok detitmil ve tahavvW
ler göatermift;ir. Fabrikalar ku. 
rulmaman önce 14 bin kUsllr o. 
lan lmıitin nefsi nlttusu bugOn 
30 bini bulmuştur. Fabrika aeh· eni bir ha.-+ftııal. ___ ,_c 
re yepy ':ta.w:r~ ·---
tir. Bu hayatiyet içtimat, iktısa-
dt, zirat ve kültür llahalarmda. 
spor ve ges:ıçlik vadilerinde, ken.. 
djsini mne.ir bir l'kilde gös.. 
termiltir. 

KAğıt fabıikasmm temelleri 
Milli Şefimizin uğurlu elleri ile 
atılıl'ken lzmitde madem tarz. 
da yeni bir ev ve bina yok gibiy. 

itW-
Evveıce ucuz bir .oehJr olarak ta. 
nUn 1mıitte bucUn lı&yatm. oL 
dukça pahalı olmM', bu ieiıir
de yeni ballıyan ticart ha.yatın 
inkipfmı ve nUtm te.afetini 
vuihan gösterir. Fabri1ra. fe.. 
birde ve vil&yet çevresinde flBlz 
vatamaı da bıralrmMD-.. oalan. 
kiğıtçJllk gti JeDi bir anat 111-
beainde ilıttau 88hibi etmiltfr. 
Bugllıı hmit fabriruı, bu yerli 
igilerin elinde olarak ça1..,a1r 
tadır. 

Sellü:b llelıa.yil milellle8elerL 
Din lzmite wrcUii inlrilfttı hOIA-. 
sa etmek uzun sürer': Şu kadar 
aöyliyeUm ki, lzmit, bu mf.leıae 
senin kurulUIUDdan aonra rmk.. 
li, hareketli, l§lldı ft gbe! bir 
IE!iıir ohmya bqlamlfbr. nıti 
İzmiti Menle.r, bunu daha iyi ve 
içten görOrler. 

Her ıene·mutad olan 
yedek subay yoklama· 

lanna davet 
Blrınr.I T8m. As. D ... lıafkanhfm. 

dan: 
1 - Dosya ve kayıt No. lu yedek 

ııuba,flarm her Belle haziran aymda, 
yapılmakta otan yoklamalarma 2 ha
ziran 941 pazarteat glballnden 80 haz. 
941 pazartesi gUııO alqamma kadar 
kayıt;an bulundufu tubelerce devam 
edllec!ktlr . 

2 - Her amıt ve rütbenin yoklama 
muamelesi için ıubelerine gelecekleri 
gUnler askerlik tubelerince aynca llln 
edilecektir. 

3 - .Maym ayında yapılan maq 
yokla.ınulle haziran yoklamaamm htc: 
bir allkası yoktur. Yani maym' maat 
yokJama.sım yaptırmak haziran yok. 
lama.ama gelmemeği icap ettirmez. 
Hazirac yokJamasmm kendlaine alt 
bUBU8&tJ vardır. 

4 - Temmuz aymda yaı haddine 
oğnyacak olan yedek aubayla.r dahi 
bu yoklamaya gelmek mecburiyetin
dedirler. 

5 - .Malfil dahi olsa bu yoklamala. 
ra yq haddine uframaJIUf bOtlln ye. 
dek aubayıarm gelmeleri I&zmıdır. 

8 - Bazı yedek ınıba.ylar yq bad.. 
dine ufradıtmdan yoklamaya gelme. 
mektedlr. Bunlar hQYl)'et ctızdantan. 

:ı:. hU8UllU ip.ret ettirmeleri ıa.. I 
'l - 1078 ayılı kanun mucibince 

haziran yoklamalan 1çlıı kayrtlı bu. 
lund-.Jlu tubelere ya bizzat mOracaat 1 
etmek veyahut taahlıttUQ mektupla 

.............................. w.ı .. .-a 
f ·ı·uraı1e ~amuaır•J•U 

ZıRAA T BANKAS 
l.\urw~ tarıhı. ı~. - :::ıeanayesı. 100.UUU,UOO roıl

~ube ve Ajans adedi: 265. 
ZmJI '" ticari 'ın Mtn banko "'""''"16'6tf. 

Para blrUlılrealeN ıa.ato ura lknml79 ..,.,-

..,..., Bankumda ırumbarab .,. lbb&nm ~ .......... 
GO ..,.. oaJunanJara 1e11edr • oeta .,. kllecelı ıtar'a it 

pi&aa core lkr&lll.ıyı dafrtı1&CI' ktlr. 

• aded ı.ooe 11ra1111 a.ooe ura ıeo ....., il 
t • 600 • 1.IOO • UI 
ı. !61 .a ..... ı• 
.. • 100 • ~- • 

0JKKA T: BMaplarmd&JD paralar bir ._. ICIDde .. 
~,.ıen uuamı,. gllltııJl takdirde .. IO tul...,. 

Kert.. r: ll lılart. ll 8az1r'alL 11 ıı:,1aı, 11 
rlDde yapılır. 

yokllLmaımıı yaptırmak hU8U8U tasrih 1 
edllditine gGre haata bulunanlarm ra.. 

por g&adermelert makAda vefa et. llll•••••••••••••••••·~ mes. TaahhtlUQ mektp gönderenler ne 
gtbt husuatı mektuplarma yuacakla. 
rmı pıbeterce yapılacak UAıalardım 

QreDeblllrler. ' 
8 - Yoklamaya ptenler yoklama. 

ıaruu yapbrm•wn evvel fUbe tılm. 
1arma amlan Dln1an okuqıalan rica 
olunur. 

t - 80 hulran Ml glbatt akpmma 
kadar yoklamaya ıelmlyenlerle hiç 
bir pbeye ka)tdml yapbrm17U yedek 
subaylardan 1978 ayılı kanun mucl. 
hince para cesuı &1JDacalmd,ıuı yok. 
lamaya heru.tD yoklama sQnODde 
plmelerbıl Ye para .......... duçar 
oJ:mwn•Janm nca ederim. . *. 

l!nıılnl!etl Mlııerllk .,. ....... : 
ı - H10 .Aaert ebU~ ot· 

mıyu .,. yWlllek elılf1et:Damell olan· 

ıar. ,'U 
•- A:I d&rıtıııltlıiııa'" · w .. 

larak yaptıktan .acıma UM • :4aha 
7Dkılek melcttp ...... o1anJard&D 
ı.teklllar. 

a - a.yr1 mllaUaı tablb ve veten
nerleıdm (US ctotumlularla muame· 
ıe,. wa o1aDl&r). 

' - Yukardaki maddelerdeki eva' 
tı hals muameı.I tekemmtıı etmlf 
ıma JdsmetlDer hemen .evkedUecek
leriDdea ao san arfmd& uJcert eh· 
liJıebuıme, okul vedcMI, diplomam ve 
nDta cOsdan1a.rl7le pbeye mtlncL&t 
etmeleri, ~ hakkında kanu· 
Dl muamele yapdacalı D&ıı olunur. 

Devlet Demiryoltarı ve Li 
, ifletme Umum idaresi il 
Mubamme:ı bf~H 5187 lira olan muhtell.f eb'atta ve 

ka abdeetıane ta:ıı (porııt:len), banyo. alafranga abcie.lbaD8 
m,odıraat, bide, yo.:cu vagonla:uıa mahsua pcnıelen muaault 
abdellbane au h&Zınetıl, ponelton ldraı lık ve mwıluk taftarl ttJtfJ, 
ıttıt 8 kalem malzeme :ıo.5.941 cuma gUntı aa:ıt (15) on beff.e 
Gar bin&Sl öalıillııdek1 komiay:>n tarafından kapalı zarf 
mıcaktır. 

Bu 1§9 gtnMk iattyenlerin 387 lira 58 Jiuru~ıuk mu 
nunun tay;n dtitt \"c-t.::.Kalarla teicl nertnı muhtevi zarflarllll 
(1') ım dörde kadar Koml8yon Relılliğtne v .. · melen ıblllMll" 

Bu 1fe alt ,artnam~fer Komiayonoan pa:-aaız olarak 

"~ ~rjikleri BClfmüdürl 
ı - GtımrUk'er içlIJ açık c.<atl~· ·ıe ile iOO<ı liralıll 

muhtelif markaJ: olmak bere 3 tanesi ulluo pl'J'Olu 1' 
aımacaktıl' 

:ı& ,_ lhalea1 19.6.IKl Pua.rte.tl •aat 10.80 da yapılac& 
a - !lıWkHıertr.ı muayyen J ' !il -ve aaatte y1lsde 7.00 pd 

mlldtlrlllk vezn.sl'Gı8 yatU'llllf oıarü Satmaırr.a KomlqOll 

AellJ'e Yedlnol 11D1mk JDklmHllD
dea: 

J'uat Ziya l1e Latftye vekW avukat 
Kadrlyecin Klavolm Kabuakal De 
Be:rot:unda Tepeb&§mda Perapalu o
telinde Bodoeakl Anutu aleyh:.ne 
mahlttmlenln 841/ 21S2 numarulyle a~ 

•-----.. bit ta~ k~ davumda il.aleyh· ·---- 1 lerden Bodoald Anutallylldllin ika· 
Ooemlı lleldml 

Alamet Akkoyanla 
ııaalm ,,......._ ...... llo. f 
p ................... .. 

lee ...., Telefoe &ell'I 

metglhı meçhUJ olduğundan dolayı 

bakkınde gıyaben cereyan eden mu
bakemelll neUcealnde 11.aleyblerden 
Klev:>lOPa kal'fJ eeu ve h\Jsumetın a
demi tecavtts noktaamdan ve diler 
K. aleyb Bodoeaktye k&l'fl da tu 

içinde kanun woDıaJ'Jll!! 

meelU, takdirde b 
bedacaıt tebUI 
mak ÜJlf're D&ıı 

GOmrl1k ifleriDde JcuJlandJlım *il 
mQbllrQmtı •11 etttm. Yem.tat aı.a. 
tmıdaD gktatntn hQJantl yoktur. Tür~iye Cumhuriyet (-'lerkez Bank as• 10 1941 

Bllplr Aktmf, (11111) 

daa: 
IKl/212 

Beflkt8fta Hattat Taıbaln Soka
ğmda 3IS No.d& mukim iken ha
l• lkameıtgl.lu megbul bulUD&D 
Bay Omer UWl'ye. 

Bayan Şaztye'den olan matıObatı· 

nıza teminat olmak o.ere mumailey
hamn tahtı tuarrutwıda olup uhdent
ze vetaeıı feral olunan BetDdafta Si
nanP8f&yi atık Vapur lakeleel cadde
atııde 2 mtlkerrer 2 ve Befiktaf cad· 
dMiDde 88 ve u numara ne murak
kam. dört bap dWddmn 18 hı- ltl-
1Jari1te 3 88hlme YUt ipotek bedeli ic
ra ve l1lb kanununun ıU bctı mad· 
deıd mucllıince borçlu ver! ıe d tara
fından da1reaaim teYdl olunacatmclım 
mebllll mesbure tfbıı UAmD Detrl U.. 
rtbinden itibaren bir ay sarfmda dal· 
renı1zl11 9'1/822 numaralı doqamd& 
mOracaatla almanız ve 1po&ell ç&ıme· 
Diz lhnndır. 

Bu mtıddet arflDda g~ 
veya gelip de kanunen makbul bir -. 
bep beıy-..n etmedtllnb. para:rı aıınaP 
tan ve lpotefl çömlekten imtina er 
ledflinlz takdiıde tetkik merc11 tara· 
fm.dan paranın nammısa icra vesne
ldnde hJfsma ... ipotek JraJdmu{ teıw 
kinine kraar verllecell Dalıuml ta· 
zammım etmek o.ere illa obmllr. 

8ahlbl: ASIM US 
BamldılJ yer: V AKIT Matbaalt 
Umunı nepiyatı idare eden: 
~ n.d s..,..,,a 

AKTiF .... 
Altlll: lld IDlapuı 
BenkDOt • • • • 
Ufaklık • 

f2.tOl,tu 

• • • 
• • • 

., ....... ld ..... ., ... 

'l'llrk Una • • • 
llarlofeld ..........,. • 

Altın: Bati KDoıram 12.123,220 
Altına tahYUI lrabU eertıe.t CIO-
Ylsler • • • 
Diler dOvlsler ,,. borçJQ IDlrlDs 
bakf1elerl • • • • 

....... 'l'ablDerl • 
Deruhte edUen nrakJ D&kd!Je 
k&rp1Jl1 • 
Kanunun 1 · 1 maddelerin• tnfl. 
..... RUIDe tuatmdaa ~ 
tıedf7&t • • • • • • 

lwdat ,., • ., • 
'ftcaı1 Bened&t • • • • • • 

J 
............................ 
Derubte edl1eD nrakı D&kcl· 
'9Dlll lcarpblı .... .. 
tabvUAt ltibul iaJmetle 
llerbe9t .......... Tahnit ' ........ 

AJtm .. clMs ....... a98U • • 

Talı'ril&t Gllertae &'ftDI . • • 

Rulne,. lal& ftd ...... • • • 
RUIDeJe l8llO No,; lraDaDa ... 
&ed&ll aıtm lraqdlldl .... . • 

~ ...... . ........ . . . . . . . 

Lll'lı . 
102.121.212,18 

8.488.142,80 
887.SM.OS 111.199.891,18 

408.000,70 408.000,70 

17.818.227,48 

-.-
43.278.110,M 81.17,.588,-

1IS8. 748.111.-

21.222.f'lf.- 131.528.089,-

27Utı.648.89 27'-391.648,89 
1 

48.o&UM,ta 
T.926.818,17 ISU9U1',10 

4.741,89 

'.808. 722,-
~ 

31.000.-

ıat.8M.926.71 HT.US.ato," 
fJI00.000,-

U.092.llOl,27 

w--. IOa.817.278,38 

8eraaJ9 
lllalpt ...... 

Adi " feYlı&Jlc:le • • e e • 

Huwa! • • • • • 

1 drYll*ld llaalmotlar 1 
DerUJıte eduen eYralU oakdlye 
KanunUD e . ,. tnct macklel•~ 
ı;eTtUcaıı l:lulDe taralmd&D ... ili 
ted!yat 
Oerullt.e edllea "1'&ID aalıdlye 

cıaldyem 

KaJ'llUtl tamamen aıtm olan.il 
ua .. • ıedavWe 1Uedl1eD 
ft.eeakoDt mukabW UAfttelı ted& 
....el.. 
HfaiDeJ9 yap··~" aı•tn lıarftlılcb 

&ftM mukabm lt02 No.b QDUD 

muctblace uawetm ~YW• n · 
.edlla ••••. 

-\'OIJA'l ı 

m.1&0 

uao No. ununa c&w 11u1ne,. 
~ &Yalla mulrabm t.eYdl otu
ou alımlar: 
9lft Klloeran'I 15&.141,980 

..... 'halllıMatlı 

Altına tabYUI lralıU dGYlsler 

Dltv dltYbıler " aıecakh IDl
rllll bakf191ed • • • • • • 
llubt.eUI. • • • • • • • 

97 .ııoo.ooo.-


