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~eni sene bütçenıiz 41 nıilvon fazla 
fazlalığın- 22 milyonu varidat Alman 
fazlasile karşı ~anmaktad1 r tavvarele-

ri ırakta 
6tçe müzakereleri 25 mayısta başhyor 

Reisicumlıurumu 
Yunan Devlet Nazırı ve Irak Harbiy&; 

Nazırını kabul buyurdular 
Aakara, 16 (H uaual Mubablrlinlz- ı leketln umumi ve mail ıiyueti hak· F r a n sa =---------· den) _ BUyük ıı11ııet0 Mectlai bUtçe kmda !Z&hatta bulunacak, bu tzaıaat ~~~ra, 15 ( A.A.) .!- Reisicumhur İsmet .İnönü, Qanka 

• ! encUmenı yen! 1e11e bUtçeaf üzeriiıde üzerin! Kecllate mUz&kereler cere)'&ll Surı·ye tayyare dak~ koşklerinde saat 15,45 de, Yunan devlet nazın Ekse 

m 11 Yon: son tetkiklerini yapmaktadır. edecektir. At"gıropulos'u, Yunan büyük elçisi Ekselans Rafael ile birlık 
i Bu aenekl bUtçe yekanu 309 milyon ve .s~at 16,30 da Irak harbiye veziri Ekselans Naci Şf.Nket:....,· _ 

11• r 1 k f Bir tar&ftanllteditk~katmtarattatamambl!lunt· 743.001 liradır. Geçen ilene bOtçeld meydanlarını elçısıBEk8«:!al.nsk tlKamil Göyllni ile birlikte, kabul bı.9~,.,fll 
a 1 

• masma mukab oer n - 268,471J,S~l lira oldufuna g6re bu ae. u mu a a arda, Hariciye Vekili Şükrii Saracojlll1l 
1 çetertn tab'ma devam olunuyor. Bir· ne bUtçe yekftnu geçen seneye niılbet· Almanyanın iatifadeaine bulunmuştur. 
İ kaç güne kadar bOtçenin buılmUJ ıe 41,266,681 lira bir fulalık ,.a.ter- • • ---- ------- ------raz tahvı·ııerı• bttec~. Keclla Azalarına dagıt.dacak· mektedlr. Venyor 

t Bununla bfol'Jlber m.....ıta sörWen --0--

~ıkarıl acak l?'~ayum 215 inci gUııU umwnl heyet· bu fazl3lıfm mUhlm birlmmıyanl 22 lngı'ltere V te bUt-;e müzakerelerine b8§1anacak. milyon lira tahmin edilen bir mlktan 
tır. Son aenelerde oldug,J glbl hUkQ· varid-ıt fazlaaiyle karplaDacaktır. t d b • l 

...... ile Diyarbakır, 
•e lran demiryol
ilcırıaı edilecektir 

HES 
Ver ... . • ecegı yenı 

"'•IUınatla 

Alman 
'bdadının 

.... . . ...... ~.egını 

Söyledi 
-o 
~Yete gwre H ea 

'lUikast 
ırıamış 
-~ 

Hin Hes hak- · 
aki beyanatı 

. 
HARBiYE 

NAZiRi 
hrana da 
Ridecek 

met yenı sene bUtçealnin müzakere- Geriye kalan kı.anı da yeni varidat e l r Q l g O 1' 
lerine bqtanmuı mtıDuebetiyle mem kanuıılarlyle temin olunacaktır. 

M ülıim bir- karar 
Maliye Vekaleti tasarruf 
bonoları ihraç edecektir 

l.JıkaN, 15 (Vaid&) - Tasar
ruf bonolan. Uıracma dair kanun 
JJ.yiha8J meclla umumi heyetine 
sevkolunmuetur. 

'Irak hükUmeti neşrettiği 
bir teblijle tngiliz 

· ordusunda bulunan 
lraklılann 

idam edilece- . 
ğini bildirdi 

.......... U (A.A.) - Röyter ajan-
• bDdlrlJ'Ol": 8&1&Jı1yett&r bir byn&k 
tan ~ldJttne g&'e Suriyedekl 
Fransız ~ A1manJarm 1rak 
O.rinde UÇU§lar içtn Suriye tayyare 
meydanl&rmı kullanmalarına mtılla&de 

etmltktealt. Bunun beriM tngf'Hz 

Biltçe encümeni mazbatasmda 
ezcümle şöyle deailmektedir: Bti
tita 414in)'afl ,..,..._ .,..... M-= ~-~ -=-· ,._iiiiirilitt~-~·~11~•~ ..- rn• .nxtı it• 

hlıll&DIM.Slı1._.. ... ._ 
sadl ve mali vaziyetleri tıaerinde 
yaptıfı tesirler ~e ataı.r 

tetrıkam.1z 

KANiJE 
MUHASARASI ---·· 

PETEN 
Radyoda verdiii 
dekl&ruyonda 

Fransanın 
s··~ Avrupa ve müa· 
t::.Sleke devleti mevkiini 
· muhafaza ecleceiini 

. aöylecli 
V111, 115 (A.A.) - J'nnm Ofi 

ajamıı blldlrl)'Or: 
lılaref8l Peten ba aklam radJo

da apğıdaki de~a yap
m'IŞt:Jr: 

F'ranmzlar; 
Amiral Darlanm Almuıyada ge· 

çenlerde Hitlerle göıilftilğUnü ~ 
rendinlz. Bu mWAkatJ f'll88 itibari
le tasvip etmiştim. Bu yeni gö
rilple bise Jatikbalin yolunu ay
dmıatmak ve .AJman .bOkO!Qetile 

( D61Jmm Sa. -' afZ. 5 de) 

800 kiıi ile 20 bin dütmanı öldürten ve 45 
top 7.apteden Kanije kabraqıana 

Tiryaki Hasan Paşa 

Viyana önlerinde 
Dünya tarihinde etine rastlanmayan 

kahramanlıklar göatermitti. 

rekl.tta biıbmH!lnwmna tam ~t 
wrmlİtfr. 

. (Deuılmı Sa . .J Btı. 1 de) 

icra Vekilleri He
yeti toplandı 

An1cılnı. 16 (A.A.) - icra 
Vekilleri Heyeti bulriln Ba.peld. 
Jette Bap!kit Dr. Refik Sa,.ta.. 
mm riyasetinde haftalık toplan. 
bam? yapml§br. 

Mısır hududunda · 
Almanlar 80 

kilometre 
uzunluğunda 
bir cephede 
ı..ma. 15 (A.A.) - Röyter ajan. 

mnm garp çölllnsifl •nar bir ıncutz 

lngiliz müatemlekit 
nazınnm 

Balkanlara 
ve Irak 

Hava şelıitlerini 
dün andık ! 

Fatihte Tayyare parkında 
büyük merasim yaplldı 

1lftYblr vata me• u•. llDJ8k v.-. ş.art NAmlk ~ 
8a )Ealealladen olnıyaeakmus. 

Hadiselerine dair 
beyanatı SayliyeJe1iilerin ra laat uykularını 

a.- .1 ..,.,_, llorlıııla rbalardan: Baalaıı!-. 



Bir salnkalı bir r 19 M 1 garsonu öl 
BVvelld seceyanm Galatata Na 

catlbey ca&IMlnde garip bir "'" 
bep ,a.llnden bir yet ...-=, 
mlL bir Mkblı bir .-- • 
dtlrmUftQl'. 

Vata töyle cereyan ,...._.. 
SaUh admda bir Nbdralr enelkl 

ıh Meanı Uleıl Gel.tada Neca
tibey caddemndeld lflumbeol c1lk. 
kAAı &»G••• ........ atmltlt 
bu aırada brplan pi n bir car
IODa t:.alnhnıttır Buna tkeriM 
~a.a.-,. ..... ,.. 
ddı .. ..... '*.-.o1anı,. 
Ziraat 'llenbmnm mımd'*I ... 
...._ lobaf.Mmııla .....-- ,.. 
JlaMeibaa.-J'._._P. 
çeılten kendlaılne: 1'11&Jd1 _... 
Pdellm !" JaııblllDden bir • Jme-
=-~ ~ *lrltHNt cef 

.._ ~ &il& Yvdua, .... . .,..k 8alDda ..... ....... 
tır. BayJece ablkalı ne ga.
altalta 11 lllte b..ıa betJemJf' 
..... J(a ... mumda d&Jak ,... 
yeceftit anır,.n Pcırtab1 s.ma, 
ı.t.dnlıh ee1ılndeJd ~ 
im Gllmall .,. ..... "'" ... bil
... kMlkJanna ..,, -

Kldd balar iolade ,_. ..sı. 
... .,. J'9tllealer ~ da 
Be)'Uflu hMtanMIDe ............ 
fakat ıuı.tane kapmada &ıatlitlr. 
c.et adliye clolttora ..,.. K&· 
.... tanfmdan mu.yene ........ 
-... bNlldla4ear. 
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l lan l Halken erinde 
nasıl katlanacak 7 

19 --... .,. pac1tk bayn
- ,.....w t..wt etmekle ....... ....,. .... , .... 
temMDlemJlhr OlmDarm *-e Jf
tlrat tanılanDI pteren ........ 
1111, entıllı:I ata rPD<l*- .Bu 
sa.de ~181Wn 19 1119"1 Jmt 
1ama PNCımım ~ 

a.llu1rılT .... .... 
'1'6reaBlllat1G11M1rele ... -.t 

Necib Serdengeçti 
gllmllldU 

Oltimıllntı din t8elll1rJe Jııeber 
verdlll-" WeNNl UmmDI llec
lill bhtnel Nl8 Teldll Necip Ser
d8apctl dtbı htaMal bel.-,e· 
llaoe terifp w tamlla Gbiııııaa me
nafmle dgfMdt••t1r. Merluanu 
eenuell ..,... ~ IUl8t,a.. 
Deaind aJamM .... ...., bele-
dip ~ ....... drlllılil. oa-
da otomcıblJdea ~ et IB=. 
tinde w YaJa olAl'lllE "Beyamt: ca· 
mllne ~. Şeblr ben· 
dolll cenue aJaımm &ab4en P.. 
diyor, aullte11t ...... .,. ..
baılm g&ıderclllf 38 oe1eü de ta
kip ediyor, J0111 ve utalJre efndı 
.,.. Dd tardlndan IDol6ın -
kft etmekte idi. 

BeJUrt cunlWe 111• n
m ....._. - .,... Jnlm· 
.... -- .... ttbar otcımııılııll· 
lere bilallPrü BM ..... P11mit 
ft aDe llılıdat•"'M defnecBlmlıto 
tir. 

Vail w lieled&)e nill ..._. 
LMll Knür, Omılıwlyet ııaa 
pdÜll feteatl...ı ~ti idare Jae
yetl nlll İlıpalr ......... Jlf
marolta, ...,. wıll .,. beledi,.. re. 
ili JılaldtUa t:ı.ttmdll. tlOU"K .. 
a. Nlll ve wJm, .... ı1r oe-
--' nlll " --. Be1edl.Je .......... ,.ttıldm, ..... 
mlllatktmlll ............. 

" 

cllm. W.nsWD4e JrelNJr ....,... __ , _ . ....._.., 
-a.. ..... ..,. ... !.. 
- Yemek Y8dlll-t. otele ps.. 

ha, .... mıT.. 
- OldelılJlnılDls... l'llrat yal. 

.._ onıd& b: eclea ll1ıel ,...,... 
mı-· Beni bira deha rmmr 
da rlrmek ~ lketlne lratlaacalr• ... 

•aJmunü bere ~ot.. 
le tekrar e*1Uı. 

- Bumeleacll burada bJa... 
~ cledllll. Bir oda .......,_. 

Ve lle66re IJ&Y't etti: 
- Dealıl tanfladal 
Beplmls ,._,,,.. tdd*. o.na. 

detlglk .......... ....... 
lilyle Jaft .... ltlfllk ... oda w. 
Otel ........ Vlkt*tu - tAtl-
ll'afm -~ ,..._, ... 
pua~ lgla ~ 
Sanlbda bldJlw ., ..... 
~ -..ıenma adrellDl ete ,..... 

~ ---· ~-" Jdpru etti 
- Olmadı 
- H&lll JUüa• 

A .......... ~ 
teaıurıu ki. 

- p ki 
- Bsı,lra bll' .., 1nı1mau. 
- Bulı•nQl'U11a. Dbelba ki 

beli bir ad la kon~ vaplru 
D'1 um.. Olat 1Dt1• 

w w. ...... IW8'Nldl 

H,80 da )'Blld.eüar. Baın.l 
... JDDl1I .,. ... tetel*Ber1 ... 
...... ........ .MıitlttL ...... 
ceı Dk ~- BlltıuN 
t.tttJAJ Jlal'll l&fleaecıek, pattl 
" ı.a8'fl .... bir •t .. orta 
cılaıl t.ı ....... bir ... ıt ... 
ymaı tarlı! JaJmethi tebu1ls et
tiren bar nutü ~ktlr. 

Tarea 8enıf lltlldmd• yaprJMak .. 
1.tttd&I lııfal'll ha1kftl nwma ~ 
tabe, muhtelif llltletllm llanıket. 
leri, gece de ....._. .a tllllll1 ,,... 
rDecektlr. 

BeJlıroa .... etWe 
~ eaat ıa.ao aa Jlt:fıM 

deıı UJet " l!pOlallla.r Be~lrıoll 
pulmaa Pterek Atatllrk bDlttlne 
çelenk ~. BIJMurG 
eGylevter veıilecet, ve Be~ ca-
1D'Dl& gelecülerdtr. Bunda atır 
ttam IDllMbe.lr.J'•n. snre .. bob; 
fa1l>o lmlÇlan yapdacalrtlr. 

BtJllme pce halknlncle tllll
• ftrilecektlr. 

lleJell8 hl ..... 

--· enel& 9f)()I' lalonmada la&t 18 da beflanacaktır • 
tetgrıu Kartaı mateütp .-. 

... ml1ll OJ1lll]ar 01DMM9lt, • 
yular teraflllclaa ritmik barelretı
ler yapdacalmr. 

'IWl9&dl 'ZnWe 
Tören 11&1.t 11 ela ~

Km ....... a1ft ayn Pl'Olr· 
ramlar hamrlammltn'. .,.. ............. 

Halkeftlade .....,""* heJ8t 
ve 11pOrcular Ramill kJllMma ilde 
ceklerdir. Saat 10 da Ramide Ata. 
tilrk bltdDe Qlleak IDomcaktlr. 

BUUme muhtell! epor mllaba
taıarr ~. 
~ ......... 

Öğleden 80lll'& aat 15 de fl'f 

.-cıerı tarafmclaa 11&,ıeeoelr ta. 
tndll Jlartlyle 'h1119naotlrfır. Yr 
nl Japdaa ftleJl)ol, buket bol 
..... --- tllrenbll lillt .. 
kip .eıtm• 'ftltleoelr .,. Pili" 
ler tarafnu!u IPll" .. ...,..._. 

Y• ... :H._. ~' .. '-' .. 

tlldll .,..._ .... ~ 
~,.... '811d•cM, ......... 
rltJndaa 11811•• ~ ... 
d•'oablan ~. Oeee 
deM8t-...z~. 

IJlllh»nı l;ı 

TGrene ı.talU ıı.,.. De ~ 
llaoalr, halkYei ..... 1ılr." "11w ... 
Noek ft ldlme n6Wlf .... 
trlıı~·Wr )'lll'ıldJrhr. 

(.0.•• .. ) 
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8-VAKIT 18 MATIS lMl 

Şehir Haber·Leri, Belediye altı f &örüp •ı,ıatt ilçe: 

Et narkı 5 kuruş 
dalıa indirildi 

Karaman 60, dağhç ve kıvırcık 
65 kuruşa satllacak 

ay zarfında M ht b. .. k 
iki milyon liraya yakın u eşe m 1 r o rn e 

Fiyat murakabe komisyonu, 
dünkü toplantıı:;mda koyun eti 
fiyatlarını yeniden tetkik etmiş. 
tir. Tetkikler neticesinde fiyaL 
larm 5 J..-uruş daha indirilmesine 
karar verilmiştir. Buna nazaran 
Karamanın perakende kilosu 60, 

Dağlıç ve Kıvırcığın ise 65 ku
rus olacaktır. 

Yeni narh, yarınki cumarte
si gününden itibaren tatbik olu. 
nacaktır. 

Kuzu eti ic.in bır karar veril. 
nıemif'tir. 

iki ihtikar maznunu 
tevkif edildi 

Sabun ve yağ tacirliği yapan 
Kosti adında birisi, Anadoluya 
sevkettiği sabunları hem _fcn:ı 
cinsten seçmiş, hem de fahış fı.. 
yatla satmıştır. 1 

Bunun üzerine yakalanan ta-
cir dün asliye ikind ceza mah
ke~csine verilmiş ve sorgusu. 
nun sonunda tevkif edilmiştir. 

Bundan ba.~ka Tahn adında 

bir demir taciri de 2.1 kuruşa sa. 
tılması Jaznn gelen çubuk demir. 
}erini Eminönü lh.acldiyesine kilo
su 40 kunı~tan satmak cürmün
den aym mahkemece teYkif ollUl.. 

muc:tur. 
Her iki muhakeme de şahitle. 

rin celbi için baska bir gi.ine bı. 
rakıhnıştır. 

Denizyollan tarifesinde de
ğişiklik yapılıyor 

başına değil, mil esasına y olcu navlunları iske~e 
göre tanzım 

Münaka.lit Vekiıleti, devlet De· 
ruzyollan umum mUdürllib>iinc ta
rifelerde esaslr tadilAt yapmaaınr 
emretmiştir. 

Umıµn mlldürlük bu tadilatı yap 
mLstır. Tarife, tasdik edildikten 
sonra bir haziranda tatbik mevkil-
ne konacaktır. 

Haber verildiğine göre yeni ta· 
rlfede şimdiye kadar hususi mU· 
saade 'Ue ihdas edilen ~ fu8:tJ 
yüzde so tenzlliUı bileUerfnın 
badema hususi bir mUsaadeye Mı.
zum hissetmeden her sene m~~· 
zaman tatbiki, Marmara hattı. ıç~ 
ton başma. yüzde 40 aka~ ındi
rilcn e.sya navlunlarmm layık ol
duğu dereceye çrkanlmasr, turiS: 
tik biletler ihdasr, yolcu bilctlen 

"Bizir.:ı ,, motörü 
yüzdürüldü 

edilecek 
ücretlerinin şimdiye kadarkinin 
h.ilıi.fına olarak iskele başma değil 
de mil ba.,.ı:mıa tertıöf ruklan var
dır. 

Yeni tarife, dahili haUnrda. çalı
şan vapurlarda ucuzluk, kolaylık J 
esasları üzerinden hazırlanmıştır. 

istimlak yaptı 
1.stanbul belediy<'si son altı ay 

zarfında 1,800,000 liralık istinılılk 
yapmıştır. Bu istimlakin al'tlsmda 
Barbaros tUrbE>si etrafı, Kadıköy 

' bulvarı. l\.lrsrrçan:nsı istimlfı.kl~ri 
de \'ardır. Kadıköy Altıyolağzmn 
kndar olan lstimllıkin mühim bir 
kısmı tamamlanmış \'€' yıkılma.sı

na b:11Jlanmıştır. Mısırçnrı;ısmın ta
mir edilecek olan kısımlan etra
fında işe brujlamadnn önce müze • 
lı>r idaresinin fikri almacn.ktrr . .MU 
zcler idaresi bu hususta bir rnpor 
verecektir. Bundan başka Firuz 
ağa camü etrafı 52 bin lira, Aya· 
sofya karşısında Yer<:>bntnna çr
knn ada da istimlak C'dilecektir. 
Bu iki istimlak bir ka(' ay sonra 
yapılacaktır. 

---»O«---,-

M aarif Vekilinin 
dünkü tetkikleri 
Şehrimizde bulunan Maarif Ve

kili Hasan Ali Yücel dün öğlrıden 
evvel belediyeye gel<:'rek vali ve 
belediye> reisi Lutfi Kırdarı ?J~a -
ret etmiş bila.hıro vali ile birlikto 
imnr mlidilrlilğilne giderek şC'hrin 
muhtelif sPmtlerinde in a cdıl. 
m<>kte vı:> odilccek olan ı;('hir, köy 
ilk okullarlle orta okulların vazı • 
yelleri etrafında imar müdüriye
tinden izahat almışlardır. 

Öğleden sonra da yeni açılnC3k 
okulların bina vaziyetlerini tetkik 
etmek üzere şehıin muhtelif semt 
lerini gezmişlerdir. 

---ıı>o«:---

Marmarada bir 
kadın cesedi 

Evvelki gün Karabigaya doğ. 
ru yol alan Mersin vapuru yol. 
culan, Marmarada Kumbağı ön. 
!erinde denime bir kadın cesedi 
görmüşlerdir. 

Cesedin hüviyetini tesbitc im
kAn olmamıştu. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

Geçen pazar günü Haydarpa... 
sa önlerinde batan (Bi~i~ L mo. 
t-.. .. mmtaka liman rcıslıgı ve. ı 
onı, ·ı .. r· 

saitiylc dün yümütiı muş ur. 

Kırkpınar'da yapılmı gür~lerdı Tckrdağlı Hüseyin, üçüncü defa 
Altm 'kemeri taktıktan l!JOnra ••• 

- 82 -

"Sen beni mahv~ttin Druin, 
dedi. Beni artık Lw J an Kra~
tonun e'hediyen karısı yaptın.. 

Son sözleri bu oldu. Bunları 
söyledikten sonra, küçük ~ 
lıktan :kayıboldu ve ç~y!rlar~.~· 

açıldı Bir an ıçın döndu. 

bru eliyl~ Allaha ısmarladık: 
ana . seı· erdı der gibi küçük bır am v. . 

ve sonra koşarak ormana gırdı, 
kayboldu.. ~ukl 

Gördüklerimi~ •. duF.)-.w ~-1~. 
mm hepsine emınım. ~er ao 
!erime bir kelime yalan katmış. 

Allah cannnı alsm.. . 
samD . dı"z ço'"knlÜ§. ellerıylc 

ruın, d .. 
. . cr~üne vuruyor. o. 

dızlerıne. ı-.~Sankr.-. b""t'"n bu ge. 
.. ··,·ord•ı ı u :u vunu • · .. ·end· · 

çen hadiselerin me_;;ulu k ısı 
idi. . "ki 

İnliyor, ağlıyordu .. Bır ara ı 
hıckırık arasında: 

Oh Allahım .. Bu çok m~t. 
- ' 0 .... ~nın elıne 

his bir şey.. nu şey14 
be~ teslim ettim .. Allah hem o. 

h
• de hepimizin kusurunu 

nun, em 
affetsin. k ak 

Dedi \"C yeniden hıc; ırar 
ağlaınıya başladı. v 

• . Kristin de hıqkırarak aglı. 
yordu. · · · ·· .. nde 

Jak pencereye gıtmış. onu . 
. den manzarayı SC) re 

~,~1.~::::::=======I ~~ı~f. Mehtap fevkalade pt; 
~ ld" Her taraf altın ışıktany 
~olcu alan zc ı .. ~ Jak bu aydınlık. ()t b yıkavoıuU. . . . . 1 m 

~but> iisler güzeİ ve diğerlennın ıddıa_arm 
f.ı.:'1 sıe .... ftT'l.,1z. ha.yaletsız man 
~~ rın geceleri had· aksine şe) ...,....., tf Nihayet 
~ ~ ~~lti~u nldıklarr yapı· zaravı zevkle seyre 

1
• • 

~ Cflsind t b"t arka.sına döne~: .. 
it ııtbı e es ı e- - Sı'z, dedi, sız. he. P!nız ~u 

!ti tal.. otobüsler hak- k- .-1 ny 
~hsa•~lbat yapılacak t'l- memlekette va.mpır hı a_voe • 

"l.ll\Jlı.eleı: alma.cak- le çıldıracaksınız .• Siz yanlış ha. 
reket ettiniz :oruın.. Yapacağı-

~--------------------------, Enar ve maceralarla dolu' zabıta romanı 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

ruz iş buraya. gelmek değil, doğ. 
ruca ma.hzene, mezarlara inmek. 
ti .. Haydi şimdi benimle geliyor 
musun? Gel, seninle beraber 
mahzene inip vaziyete bir baka. 
lım .. 

- Hacet yok .. Hacet yok .. Ben 
cıradan geliyorum ... 

- Nasıl. sen oradan mı geli. 
\"OI'SUn?. 

· - Evet.. Markiz bana o müt. 
ni~ sözleri söyleyip gittikten 
so~ra ben de kendimi daha iyi 
hissettim. Artık omı görmüyor. 
dmn. Pencereden giren temiz ha. 
va beni biraz açmıştı. lşte o za. 
man tekrar düşündüm ve rüya 
~o .. rmiis olmamın kuvvetle muh. 
~ " --l " 
temel olduğuna karar ~~.r'!ım. 
Sonra mahzenin kapalı •. ~ıhtlı ve 
duvarların da bir vampınn geçe. 
miyeceği kadar kalın oldugunu 
hatırladım. Bu düı:dinüşler k~r; 
kumu tamamen dağıtmış, yeıını 
bir tecessüs kaplamıştı. Bunun 
üzerine mah7..ene inip vaziyeti 
bizzat görmek istedi;n- Ayağı~a 
bir pantalon geçil"dım. kulenın 
ve mahzenin anahtarlarını al -
drm ve aşağıya indim. O ~an 
büyük kapının kapalı oldugunu. 
fa.kat sizi g~irmiR olduğum o 
dar dehlizin kaJ)Isınm kapatıl. 
madığı, unutulduğunu gördüm. 
Demek ki vampir buradan gec. 
mi§ti. Markiz demek ki bu ka. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

pıdan çıkmıştı. Oh artık aldan. 
mış olmama imkan yok"tu. Mez.-ı. 
rm üzerindeki büyük tnş yerin. 
den oynamış, mezar, battft tabut 
da açılmı.~tı. Tabutun içi bom. 
boştu, kimseler yoktı.ı. 

- Peki, madem ki öyle, bu. 
rada Kristinle beraber kal ve her 
ikiniz de benim gelmemi lbckle. 
yin ... 

Bu sözleri söyledikten sonra 
Jak, nişanlısının bütün feryatla.. 
nna, itirazlarına rağmen dışarı. 
ya fırladı. 

Kristinle Dnıiıı. pencereden 
genç doktorun hareketini takip 
ediyorlardı. Jak avluyu süratle 
geçti, sonra sakin admılarla ve 
etrafına bakınarak yoluna de • 
,·am etti. 

Her halde etrafı görmek, olup 
biteni anlamak istiyol"du. Jaık 
fevkalade soğuk kanlı idi. Her 
halde çılgınca düşünüşlere uya • 
c.ağa, kana.cağa benzemiyordu. 

Birdenbire Kristin ve Druin 
nvnt dakikada derin bir inilti i. 
şf ttiler. Genç kız Druinin kolunu 
kuvetle yakaladı ve 7.avallıyı ba. 
ğırtacak kadar sık-tı ... 

Jak me'Lal'lığa girmişti, aynı 
dakikada Meta. uçar gı"bi yUrü
yen hayalet yeniden peyda olmuş 
ve dalgalana dalgalana g\derek, 

llkın küçük bır haber gıb:, ~telerin iç yapraklarında gö. 
ri;'nmüştü. Ertesi günü, bütün ilk sayfaları kaplıyan muhteşem 
bır ~ey oldu. Doğrusu da ona, böylesi ynraşudı. 

Do.ktor Profesör Ziya'nm Üniversiteye bıraktığı servetten 
bahsedıyorwn. Verene göre "sen·et'', sahip olduğu mi.kta:rdn-. 
Varmı veren adam, cömertliı1in de, iyiliğin de son mertebesine 
va~ımş olur. Yani, eğer Proiesöriin memleket gençliğine hediye 
cttığı yekun küçük hır şey de olsaydı, değerine ket vurm.ıyacaktL 
l~'a!(at bu hediyenın, hır de muazzam bir madde haami va.r. Ba.. 
gı. lanan para, bir milyonu geçmektedir. 

. Diin, bu güzel ıç hamlesinin sebeplerini bilmiyorduk. Şimdi 
Zıyanın Gğzmdan öğreniyoruz. • 

Hastahanede, kendi yetiştird!ği mütehassısların kucağtnd8. 
yatan Profesör: 

- Bu parayı bana kazandıran bilgiyi, tecrübeyi, lİyakati 
oradan almıştım. Yine oraya venyorum. 

D~miş. Bunda. ince ve derin bir sevginin, yUksck bir vicdanla 
b:rle.cımesindcn doğar. ulvi bir şey var. Kendi alın terini, çektiği 
zorlukları, iradesiyle yıktığı engelleri dilden dudağa getinneden, 
her Ş('yi yalnız Üniversiteye mal etmek, onun maddi fedakarlığı
na, manevi bir ferağat katıyor, ki hayatta böylesine pek az rast
ı~_nır. Diyorlar ki Ziya Bey bütün ömrünce didinmiş, kendini bü
tun maddi zevklerder: mahrum etmiş. Kazancından hiç istüadeye 
<:?-lışı_namış. O, parayı, bu türlü ncfs işkenceleri pahasına birik. 
tı!mış Fakat ömriiniln sonunda öyle bü.yUk, o kadar muhteşem 
b!r ~ey yaptr, ki bütiin zarlar, ibu ihtişam karşISında yerlere ee. 
rılmış bulunuyor. 

Ben. kcşki herkes, böyle olsa, 'böyle olabilse, demekten ken
dimi alamıyorum. 
. Eski Türk zengınleri. servetin bir takım borçlan olduğuna 
ınamrlardı. Arşivlerimizi bir ahlfil< haz.inesi haline koyan "tesis"
lcr, ''vakıf" )ar, ''şartname" Jer buna şahittir. 

Eskı zenginlerimiz, yalnız "r.ekat" vermekle kalmazlar, ha.. 
yı;larmı. ~endi kısa ömürleriyle ölçmezler; arkalarmda hiç bit. 
rnıyecek. h_ıç kurumıyaeak bir yardım kaynağı bırakırlardı. Gar. 
bm, Amerıkanın ancak son asırlarda tadını sezdikleri bu ferağat 
ve özgecilik "diğcrkfunltk", bir.de atribimizle başlıyan bir 
haslettir. 

Bozgunlar, çöküntüler, milli serveti de harap edince, vakıf
larımız cılızlamı~, yardım kaynaklan kurumuş, hayır eahası da
ralnu~tı. 

Son yirmi yıl içinde, hayJi mühim tesislerle karşılaştrk. Bu 
toprağın kazanC'1, bu toprağın öz evlatlarına kaldıkça eski ru 
hun. eski ~~il ~~ra~atiı~ _yeniden filizlendi~l'!i ~~>rdük.

1 

Ziya'n~ 
muhteşem ornegı, kımbıhr daha kaç zengınımızı imrendirecek 
onları da bu mübarek yolda yUıiitecektir. · 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 GONOEN GONE 1 

üniversitenin seref 
galerisi için ... 

B ir müddet gazetelerde. ha· 
vadisi çalkandıktan mııra 

birdenbire sönen "Üniversite Şc· 
ref galerisi., meselesi. hafızam. 
dan hlç bir zaman sillnmlyen bir 
fikri bir an evvel ortaya koymak 
lllzumunu ilham ediyor. 

Malümdur ki Üniversitede, 
memleket kültUrtlne hizmet et
miş bUyük insanlarımızın portre 
\"e bfitslerlni ihtfra edecek bir 
galeri vUcude getirilmek dill}U· 
ntilmUştUr. 

lJolayuıiylc gazetelerde nnket· 
ler yapıldı. Bu galeriye kimlerin 
gircıblleceği ihtimalleri ariştını. 
dr. Herkes, muayyen şahıslardan 

kulenin kenarına varmış ve doğ
ruca mahzene inen kapıdan bir 
rüzgar gibi süzülmüştü. 

Mezarlıkan gelen ve kulenin 
dıl>indeki mahzende bulunan aile 
mezarlığına inen bu hayal za.vaL 
lı Bessi An Elizabet'e aitti. 

Mezarlıkta bir an için duran 
ve etrafına g&z gezdiren Jak da 
aynı yolu takiben bir dakika ev. 
vel Markizin hayalinin süzüldü. 
ğü kapıdan kuleye girmiş, hiç 
şüphesiz mahzene doğru yolla.n
mtştı. 

Krnıtin ve Druin, biribirlerine 
dayanmış vaziyette bunınlannı 
cama dayamış duruyorlar, ne bi
ri, ne de diğeri bir tek kelime ol. 
sun söylemiyordu. Bütün can. 
lan, daha doğrusu hayat enerji. 
!erinden kalan bütün varhklan 
sanki gözlerine toplanmıştı. Sırf 
dikkat kesilmiş bir vaziyette me
zarlığa, kuleye ve Markizin ha
yaliyle, Jakm birer dakika fa. 
sıla ile girip, ölüler diyarına doğ 
ru indikleri küçük kapıya bakı. 
yorlal"dı. 

Böylece, uzun, çok uzun, se. 
nelerce uzun dakikalar geçti. Ni
hayet Jakm tekrar aynı kapıdan 
çıktığı görüldü. 

Kristin derin bir nefes aldı. 
Genç kıznı bütün vücudunu buz 
gibi bir ter sarmış, titriyor, diş
leri kınlacakmış gibi biribirine 
vuruyordu. 

Druinc gelince, o artık bir 
heykelden farksı7.dı, en ufak bir 
hareket yapamıyor, yerinden bL 
le kıpırdayamıyol"du. 

(Devamı var) 

balıaettJ. Meehur sım, r ileriye 
sürdfl. Fakat ortadu "m~:en 
Univerıaltenin malı o' ... ıı 
hayatında giderken m• ... et 
uğrunda ölmeğe koşm% ..,11 .a .. 
knn gençlerimizin mukaddes na .. 
t 11"8.SI vardır. 

lstit:ıil harbinde vazife gör .. 
ınek üzere memleketin dört b'ır 
cağından kO§Up gelen erkek ka-
dm binlerce vatandaş arasında 
lst.anbul darillfünunundan da ış: 
tirak etmiş ve milcadelede şehlt 
olmuş gc>nçler1 kastediyorum. 

Bu gençlerin mli§terek hüvt
yeti namına bir işaret hazırlan .. 
malıdır. 

Üniversite ıeref galerisinin en 
yU.ksek ve gereru sembollerinin 
başhcam bu olacaktır tm.nınm. 

RtKICET Mth\'1R 

16.5.1941 
l.OS Ajuta 
8.18 Hafif 

PM\'alar 
1.45 Yemek 

Listesi 
U.SS Muhtelit 

prkılar 

1%.50 AJanp 
IS.03 TUrkİll er 
lUO~k 

19.4.5 Ziraat 

t.akvfmJ 
19.no Seçunıı11 

ttlrktller 
%0.15 Radyo 

g&Uteal 

20.45 Temsil 
21.SO Konu~ 

lktrM t 
saati 

.. 

program ı.46 ltadJ o salon 
18.0S Radyo OJ".kl"tltraw 

( vfng) n.so AJamı 
Koart~ti 2%.415 Rad' :ılon 

18.JO MPydan orkestnMıı 

faslı 2S.OO D:tM 
l 9.SO ı\jans Mllzl~ . 

-ı 
Cuma "!; Cumarte.] - 16 Mayıs > 17 1\ ayıs 

~ 
cı: Re.lbır: 19 B4&1ur: 20 
'- Rızrr: 11 Rn:n-: 1% 

V&ldUeı " ..... ltUD> \'ftM1 .. '·" 
OllMflıı 

li.4% 9.%% do1f ·1~·1 5.41 9.20 

Öğle lS.ıo 4.50 ıs.ıo 4.49 

ikindi ı~.0'1 8.47 1'7.0'1 U6 
Akpuı !0.%0 l!.00 !0.%1 1ı.oo 

Ya• n.ıo :uı n.12 1.~ 

tm.k S.S7 '7.17 S.S6 7.15 
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a ~· one a 
Alm~~ ayuareleri 

ra~ a 
:"Un bal. 1 1 '-'amAavraamsı d l ..... n. 7, '""'"' ~'\. n a km ve gazctecller'.n dıkkııtleri gene 

He3'lıı hartl,ultı.de macerası etro.fmdn 
top.aam.şttr. EfkArı umumiycnln bir 
kısmı HIUcrl haroil bulunan bir tre-

ulgaristan 
mihvere 

niçin girdi ? 

n g n ~· 
Sembolü taşıyan bayrak bug1ın ır 

Atatürk 

~Ba'i ıı.raf ı 1 inci'1.e) 
Öğrcnlld t.ne göre, Alman ta,»ya.re-

.ierl, l:)uri,). ta.or,,'llrc mcydanl:ırmı bir 
tramtıle.ı ol~rcı.k reul!anm~ktadırlar. 

K:ı'ıltt, 15 (A.A.) - Or' Şark ln
gi· z Umumt kı;.rarb/l.hının tebliği. 

lngıllz l"talan Sollum ve Tobruk 
mmtn.cal.ır nda § ddctli devriye hare· 
ketıcrıne dc-~·aı cd!yo~lıır. 

Ha•.ıcş vat.c.nper. erleriyle t>.r!lkte 
hareK'ittt: bu'unnn cenubi Afrika in 
taları Ambnal ';'iyi s.-ıtreden iki mü: 
hlm mcvz1ı 12 M<ı.yız.ta zaptetmlşler 

l!r. Or,-üı: 24 İtalynn subayı ile muh
lcll! rutbcJe ?.S'fl5 lt'; ;nn ve 32 ycrlı 
e.•ıır A.ıınm•ştır. tıcrl hareketi d~vam 
etm l\tecllr. 

Da o c nupta b:ıreMt bOtfuı cephe 
!erde ı.c..nnuo•yet verlcl bir tarz~ 
devam c yor. Adlsa abanm Ct:nutilll
da ıs Mayısta gl)1ler mınta .asında 

cereyun cdrn muhıırcbcıer nl'ticecinde 
G haf1f tank iğtinam olunmuştur. 

Raşlt Alinin milıvcr dostları nPzdiD 
deki mUntat'el talepleri Uzc:'i.'lC bir 
mlkda!" Alman tayyaresi şlmaı Iralttn 
bulunmnktıı-ır. Bu ta;J reler mihve
rin t:nhrlka.tçılannı, prop ıı.ndacılıın. 

nı ve mümasil mUtahaESiulıırmı geUr
miJtir. Ba.sra ve Hubbıınlyc mmtnka
larmd3. vaziyet sakindir. 
SUUİYEDF..N SO TAl'YARE GEÇTİ 
Kııhlre, 15 (A.A.) - Salülılyc.Ui 

ma.lıflllerln mUtaıeıı.sma ı;örc, Surlye
den geçen Almnn tayyarelerinin ımyr_ 
m 30 kadardır. Tayyarelcrde Alman 
*reU yoktu. Fransız i§aretlerini ta
~ıdıklan sanılmı>ktaclır. 

Yine s:ınıIGıE; .ıı.~ göre, bu tayyare
ler nakliye tayy:..relerl oımayıp yalnm 
miltchassıslan ve sh.-fllert hamil bulu· 
nuyordu. 

.BASRADA HAZIRLIK 

Bcynıt. 15 (A.A.) - Basraıian 5ğ_ 

renlldiğiııe göre, bu Umana İl:ıgillz kı· 
talan ve malzemesi çıkanlmak için 
h?..zırl ıkıar J."8.pılmak tadil'. 

EDE?'l1N vımntGt İZAHAT 

Loı:.dra, ııs (AA.) - Harid~ nıı.· 

zırı Eden, bur,Un Avam kamarasında 
yaptığı beynnatta Surtyede Alman 
tayy'l.~clerinc- karşı lngiltcrcnin barc
kew geçmekte olduğunu bfldirml§tlr. 

Eden demiştir ki: 
- İrl!Uiz bllkümetinin elde ettiği 

muf .. .al ınalllmat Suriye makıunatı_ . 
nm Alman tnyynrelcrine Irak'a nç
mak !!zere SuTlye tayyare meydanla
rından m"rhale olarak lstl:tade etme
ıcrlno mUı:t' de eylediklerini göster~ 

ektedir Bln'\enalcyh BUytlk Brftan
l htllt~metl Suriye tayyare meydan

ıarıncıa bu Alman tayyarecllerlne 
karşı t.nrekette bulunulması ~in tam 
salAh!yet vermiştir. Praıımz hQktUııe
ti, bu vaziyeti mesullyeUndcn kendlnl 
kurtaromaz. Almanların emirleri Uze 
-' 'n !"ransn hUkOmeUnln bu uı;u,,1~ 

'Jo! etmek suretıyle yaptığı ha· 
r nUtareke ~:ırtıanna açıkc;:ı. mu
gaylrcıtr Ve F ıan.ınz hU1dlınotln!n gl
rlşrr.ış cl:luği ta.atıhQtierle tc.llf g!S. 
tilrmcz. 

1.şçi Mebus Cock! ~ıı .ııu:ıll sormuş· 

tur: 
- Vişi hUlt{l.ı:c...:tı ı.ımctıer Cemlye· 

tinden çeld ml!J oldu:Undan Suriye 
Uzerlııdekl mandD.SIDm ua n!bııyet bul 

muş olmMJ l~r.m gelmez mJ? 
Ed 0 n cevaben deml,tir ki: 
- Bu sual.e cevap vermek için rr 

veldcn hnberd:ır edilmek ıstcrfm. lla_ 
(lJI: h, Cockf'un ynptığı tel nib hiç 
~Ophes•7, kıymet! dir. 

l&llll llberel mcbuS Morı1s Jons Vlş1 
hUkC.met• .ın kP;ı.-fiyettcn lıaberdar e
dilmiş olup ol'Il:ıd•ll-tnı sormuştur. 

Ed 'TI dem!ştlr ki: 
- Bu ht:....ustnld va.zlyetlmizl Vl§l 

bQkQmctl peklUA biliyordu ve bizz..t 
kendi tllabhUt'eri, vecibeleri halı.kında 
kAti bit' l~!lrettır. 

· zn bir cerse 
1,ond, a, 15 (A.A.) - BUo<>iln nin yoıaıın çıkarılması ınıretlle Hltıe.. 

avam kamar::ısmda bir suale ce. rln tıayatma ka!"§I tuızırlanan su~ 
vap veren B. Çörçil demiştir ki: tın muvaffak olamaması Uzerillll Hes' 

Harp levazımı ne?.aretine ait in aıetAcele kaçtığı, diğer eUrllm or. 
nıtizakereler yakında gizli bir taklnrmı ise yakalandıkları hakkında 
celsede yapılaca~•tır. O zaman ..arih maınmata sahip olduklarım 1d. 
büyük terakkiler elde edilmekte din 1..-d1yorl:ı.r. 

Eski Sofy~. elçisi 
Rendel'in 

Çok mü/;.ifn 
beyanatı oldu~unu göstermek ümidinde. oıg-a:- bazı klınselere göre de Hes 

yim. Müzakerele:-in aleni bir cel. hnraNtli bir boi§evizm aleyhtarı oı.. 
Eede yapılmasını iyi karşılarım. duğu i~Jn Almanyanm !11mdlki siya.Be_ Londra 15 (A.A.) - İngUt.ere fle 
Fa!:at Almanların kulağına gi. t1nf ta."vip etmediğinden yakında Bulga.rlstan arasındaki rnllnaaebeUe.. 
decek surette alenen rakamlar Hltle!"~e Stalln arasında daha s:ıkı rin inkftama kadar Sofyada elçi olan 
zikretmekten daha şuursuz bir bir itilaf yapılması imkA.nı önUnde Corç Rendel dUn gazetecilere çok 
hareket olamaz. Alınan istihba.. nazı idealine karşı beııledlği 1.m.anı mühim beyanatta bUlunarak Bulga. 

Samsıman yolda çıkarıldı ,,....~ 
SMMun, lG (A..A.) - Ebed! Şet devam edecektir. SaJJUlull ,s1ı 1 

Ata.tQrkUn, Tllrk yurdunu kurtarmak letlerl bayrağı )'8rJI1 sııt>&l1 ar d • 
tlr.ere Samsuna ayak baabgmm yıl. da AmaırynlılBrS. .An!ııs)-S:ıı!"" '! 
dönilmtl münaaebetlle beden terbiyesi nı gUn .ııaat 20,40 da çoru tc ~ 
genel direktörlüğü tarafmda.n tertip ra.ı:nıular 18 ınayıs s.uıt ~ t ııJC 
edilen bUyUk bayrak y&n§m& bugtın l&ra, onlar da aynı &llll 

5~ f} 
88.&t 16 da başlanacaktır. Bir heyet Ankaralıl8ra wıllJll ıes! ~ ~ 
vapurla, vapurların demirli bulunduğu Bayrak 19 mayıs paz:u' uıı& ("" 
yerden bayrağı f.!keleye getirerek. 11 de 10 mep ~ '1 ~ 
bayrağı valiye verecektir. Bil' numa. Ur. tj; ./ 

ralı atlet bayrağı validen teeellllm. e.. Samsun • ADJıtsrl!. ~ ·· .fJ 
dccektir. len gtızergAlı ttııeırfndCn 4 ı:t'f'"" · 

Ko§q gece gUndUz fasılamz olarak dir. Bu mes&tede 142 .uet rat servisine de görecek biraz iş kaydetmi§tır. ristanm .Alman.ya ile ifbl.rliğine hangi 
bırnkmryalmı mı? Hes·tl diplomatik bir vazife ifa e~ şartlar altında karar verdigini aıılat. 

»O« mek Uzero lngilterE'ye geldigi haklan. mıştır. ti/ Du gar daki fl\nı.ziye ;imdiye kadar tahe.k.. Ren1el Bulgartstanm Almanyaya 35 milyon ıı·ralık ı·stı·kr8~ 
g kuk etmemişe benzemekt.edlr. Fakat mukavemet için hiçbir zaman btlyUk 

bazı kimselerin fikrince belki Hes'! bir a1'7.U göstermediğini söyledikten t h · ı ı • k 1 k başvekı·ıı· Hitıer göndermemiştir. Ancak Hee sonra bu hattı hareketin fll lld ııebe,,. a vı erı ÇI arı aca " 
Alman caıntasmm diğer bir kısmı ta- bini zikreylcmiştir: 1 'fl'..:J.. 

B ık h b
• • ro.fmdan ynpılacak incelemeden ve 1 - Bulgar hUkfuncU, bllyilk B~ Ankara, 15 (Va.kıt) - Diyar4 

ma.k ve itibari luylllet1~ 1
1 a an ar nın Hesle cereyan edecek görllşmeıerdcn tanya.nm Türkiye ve Yunanistan ve bakrr istasyonundan Irak ve İran on beş milyon }irayl ,,.,. ~I 

sonra anlaşılacaktır. muayyen bir nlsbet dahlllnde Yugoe. hHc:utıarma kadar yapılacak de.. ve yinnişer senede iti~ 1 l 

ne ticeleri hakkın da ... ~".n"::.ı:.::·~,::oır .!: :.":" ..::~:,:,.:,m:,:. .. ~:klı:; :~~~n:mk!.·::1~:ı:., ~~":- =~ ::.':r ~ ~ ·· 10ta~ı 
b t b J d 1 

~urken Almanyada katlanılan m.ahru. komşuıan zararına tahakkuk ettirmek dar encümenlerden geçerek umu~ re tile .istikraz aktine bil~ ~ 
eyanaı a u un u miyeUer! kaydetmiş ve tngUiz hava için lngilt.ereyo gllvencmlycecği ka- mi heyete sevkolunmuştur. 1.Ayi.- kili mezun olınakt& ~ ..,_)J 
Sof ya, 15 ( A.A.) - Bulgar 1 :::~:ınm:=:::::~ "";~~~., milleti hoyetl ummnl.. ::ı:::ı.:.;~.!';a",; '::: ~i{,";. !~';1!ı~~ı;:' :::ı;; i ajansı bildiriyor: midi ve tcıd§ içinde bulunduğ'unu eöy. yesf itibarile gerek Alman organtzaa. h~dutlarına kadar uzatılacak de. faiz nisbetl % 7 o~~ ~ 

Meclis dün toplanmıştır. lemfşti!". Anla.§ıldığma göre Hee. dük ;yonuWI., gerekse Alman ordusuna kar ~ollarmm inşasını tamamlama· raç ıhuswrunda :Maliye ,,.;ı &.~ 
Başvekil B. Filof söz alarak Hamlltor.a çok mUhlm blr mesajı ba.. !P çok bilyük bir hayranlık lı18s1 beıır- ga tahsis. edilmek ve senelik fab hiyetli buıunmakta.dll'' ~ c 

Yugoslavyaya ve Yuna.nistana. mil bulunduğunu ve OOk Hamlltonu, \emekte ve Alınan ınuvattaldyetleııı:i- ve ikramiye tutan yüzde yedi ol-kar§ı mihver devletlerinin arzu.. Marki Douglas Of cıydesdnle bUlun. nfn tesiri altında kalmakta 1dL. Jİ\18 ~ larına rağmen tahmil edilmiş o. duğu zamandan iyi tanıdığım ve 1s- Bu başlıca sebeblerln yanında tan Peten M·ııı ş f" h8"'f du 
lan !ıarp hakkında beyanatta bu. koçyaya doğru HamUtonun mallkJ- mablyotte aebeblor de varda ki ı.m. 1 e ın ' ' lunm~tur. nesine 1nmek üzere uc;tuğuııu ve Do. lıır Rusyaya hissen çok bağlı bulu.. (B tJ afi~ ~ 

Filof ezcümle demi§tir ki: ke bildireceği mtlhim haberlerl oldu- nan mnhfillerde dnh.l §iddetıe hisBedııo giriŞllen müz~e;:r:!! ~~=e~~ ettigw i f otogr _,A, d:t ~-1 
Bu harbin mesut bir surette ğunu ua.ve etmiştir. Hes bu ha.berle. len bolşevizın korkusu ve Bulgar eko. m~ imld.nmı vermektedir. lyi ~.~ ."il 

ne~icelenmesi bizim için Ege sa. rtn tnglltcre lgin büyük istifadeyi ha.. nomfsl Uzerin<le ta.m bir Alman ~ malumat a.Imadığr için endişP.ye """'4-
hillerindeki ve Ma.kedonyadaki tz bulunduğunu ve İngilizlerin §imdi metinden teveııııt eden lkUsadl ma.hJ.. d~~n efkAn umumiye için artık Ankara, 15 (~.4-~Jlf '!..~' l7, 
Bulgar topraklariyle garp budu.. Almany&da hAkhn nlan ,,.....,.,,, d .. "'"" scbebloroh". buglln oanstarmuzı tartmak. teh· al<hğuruz h&berJer ,;.a"'jl ~ 
dumuz boyundaki Bulgar top. vtrmcsine yardmı edeceğini sllylemlf Bundan b4§ka ~ da kayda lL likeleri ölçmek ve hareketlerimi· nünün hediye ,etJJÜŞ ~ • ..ıl ~ raklannın kurtulması demektir. tir. Hes, Almanyadnn uc;ma.k için yıktır ki. Bula.gtrstan Jıa.klandald. an.. zi muhakeme etmek mevzuhahis toğrn.flarm Afyon ,ss>,ı:ll P':., e ~: 
Bu topraklar §imdiye kadar Yu. bazn-hklamu bUyük bir lhUmomla ......... mlloamabasmd&n dnla1' ın. olamaz. Siz F~ l<ln bugün ee, Beypazan ve~ .. ~ ~ı 
nan ve Sırp boyunduruğu altın. Y"l'bJIUll beyan otmı,tır. Hamil bu.. gillz .ır ... u.e """' '""""' ..,,.,._ mevzuubahsolan şey milli §e<ef ve halkevlorinde ,er uğ>!Pn <' ~ i 
da bulunuyordu. Adaletin ve ıundutıu harlta a..-ın bu''""'""' te- ,., Rendol taratmd&n ....,,. ,.,,... milli menfaat yolunda bent. g;.ıı merasimle konuld ;.r>'.,<f,1 1 8 
hakkaniyetin mihver devletleri. yit etmektedir. Bea'in yolunu tayin göster1lml§tlr. Rendel ~yle deml§ttr: fikirler beslemeksizin takip et- nasebetle yapılan teli ,- q 
nin idaresi altında nihayet bu için kuııanfüıt< hartta ll>erind• çizilen ,.,_,., Almanya •• ıo ....,,.._ mektlr. Eğer cereyan etmekte o- Milli Şefe ka,.ı en~ ~0 
yeni Avrupa camiası bölgesinde dairelerin hepsi. uçll§ ıst1kamctinln liğinde mentaatım olduğunu dtl§tln.. lan müzakereleri efkArı umumi- bağlılık duyguıarı 
de muzaffer olmasından dolayı DUk1ln maliklmesl olduğuna delAlet et m11şterdir. Zira Almanya kazandığı yeıırizin sıla inziba.tı: içinde neti- bildiri~ 
bütün Bulgar milleti bahtiyar. mektedl::. Hedefin bu kadar yakininde takdirde vaziyetleri iyi olacaktır. İn- celendirebilecek olur.sak, Fransa SoY1JetıerJe ~ dır. Bulgar milleti Bul.craristan yere inmesi mahir blr pilot olduğu- g1ltere kazandığı takdirde iae Bulga.. ma.ğlfrbiyetini iktiham edebilecek U 
birliğini tahakkuk etth~iş olan nu da göstermektedir. rf.stana kArp hakku.nlyetli davrana. ve dünyadaki büyük Avrupa ve d 
mihver devletlerine ve bu dev. Hcs, Alman mUletının harpten lnk.o caktı. müstemleke devleti mevkiini mu· pas'f koru"~, p 
!etlerin şefleri olan Adolf Bitler tığmı do. söyıc.mıvur. Buna binaen ~TÇiltn Bulgru1ara nı. hafaza eywebilecektir. 1 I' 
ile Benito MusoJiniye ebediyen Çöl'\lfi ne dlyorf lah mbul etmıye.n hattı haTe1ietıertnın işte azlz <ıasuarmı bıigün sizle- 1 rı minnettar kalacaktır. p 1..,.aris- Londm, 15 (A.A.) - BugQn kendilerine ağır ceza.ya mal olacağı re söyliyeceğim 'bundan ibarettir. tecru·· be e ~ 
tan Uç taraflı pakta iltihakiyle Bugün Avam kamarasında Ru- hakkmda thtard& bulunan m•ur be.. VlŞl - ALMAN A.l'lı'LAŞMASI ~ ff' 
Avrupada yeni niza.mm teessüsü dolf Hesin !ngiltereye muvasalat yanatr. gerek geç kalmış otmasr, ge. Nazarı dikkati çeken beynel. l\loskova, 16 (~A-) ,,,... ~ ~--
için imkanları nisbetinde iş be. haberinin neden Hesin melek:Rtı rek8e o tarlhto dnh.l birkaç İngiliz milel münasebetlerden biri de ajansı; , ,, ,ı1 ~·~ 
raberliği yapmak hususundaki akllyesine sahip olınadşğmı beyan gnz.ctesınfn .. zavallı Bulga.rtstan., ta. Vişi ile Almanya arasında imza.. ııı .r. ;~ 
kat'i azmini ifade eylemi.tir. eden Alınan tebliğinden evvel ve- hlrlnl lruDumağe temayQlQ ,....,,..., !anan son aDlaşmadır. Amiral Bu akpm. ><~..:; ~/; • ~ 
Revizyonist bir memleket oİmak rilmediği Çörçilden sorulmuştur, Bulgaıiar:t asta Uma ed.ememi§ttr. Darlanm Brensgadende Hitler. 28 hölgede pa&f kO~ AJ ı ita 
itibariyle Versay sistemine kar. Çö!""il demlştlr l<h Rm mllzaho,..... gU..n<n e_,.. le dört saat görüştilğii §inıdi !f. ""'1•""''"""· T•""" "" ~.ı<' lıı şı mücadeleden hiç bir zaman İstihbarat ~ezaretinln ~unu yap· ıara gelince, bunlar atıratıe hayal~ şa edilmektedir. toprakların mUdııfıı~ pııı~ l."'l 
hali kalmamış olan Bulgaristan mam~.ı bellti d~ daha ıyi o~UV' klsarma uğra.mi§ ve buna binaen AJ... Darlan Vişiye dönmüş, kabi. sivil ha.!km ~ blrI!ğl ~~ .ıtP'.J ·~~ 
daha bldayett<?n itibaren U<:lü tar. Çünkll He8lll melet.Ah aklıy•- ....ıa.-n on ldlçllk bir mukavomet da. ne derhal toplanarak anlaş. umıori ""'knva _,. """'' ~! 
pakta ftdil ve bakkanivetli lbir sine sahip olmafuğ< 1~~. "!=t hl.....,.,,,.#• ,.ıt.nmemı,ı. ... ıır. mayı tasdik e1miştlr. Fakat he.. ıuo. •«>.,.,.vtnkhın> .. :;,,, ;.ı' _, ·~. 
barışın tesisi iı-in yegfi.ne Almanlar tarafından bu-lbırıru tut >0« nüz bir tebliğ neşredilmemiştir. korunma tqkflAtı er ~ 
tivi görmekteydi. ga.ran. mryo.n izahlarla tekzip edilmiştir. ı·ng·ııı·z mu··steleka,.t Anl~c:vna !hakkında gelen haber. lerdlr. ~ Bu hususta A vo.m kamarasına leregöre, Almanya. yevmi işgal DUşreruı tarafınd!lll ~1 
!ursa, bunu Vl§i hükfimeti iste.. kati mahiyette mal!imnt vermek masrııflarmı 300 milyon franga ""'"""'"rin• ...., :;,;-, 
miş olacaktır. hususunda ilk fırsattan istifade nazırının beyanatı indiriyor. Bundan başka Alman. swıı bir ehemmfYet \"C 

edilip edilmiyeceği sualine de Çör daki 250 . ~r Şu cihet ehemmiyetle ka.yd~ çil şu cevabı vermiştir: ya lbın Fransız esiri ser. k'1 
diliyor ki, bUyük Britanya hü. "Evet, bu malümatı vereceğim. Loadra, lG (A.A.) - Dün &k§am best brraktlıyor. Bunlara muka.. M h• b"r p l 
kfuneti, Edenin beyanatında bil. Fakat fırsatı intihap ederken u- Coventry'de blr nutuk Irat eden Hin. lbil Almanyanın elde ettiği men. Ü un 1 J 1JY dirdiği harekete tevessül et. mumi menfaatlel1 gözönUndo tu- distan nazın Amery AUantik meydan faatler malfun değildir. ft 'J 
melde Alman 1.-uvvetlerine her tacağım. muharebesinden şu sureUe bahsetml§oo :lsv!çreden gelen haberlere gö. (BCJ§ tarll ~fi 
nerede tesadüf ederse orada ta. Çörçil, Hesin muvasalat haberi· tir: re, Ribbentrop yakında Pa.rise u5U111P~ ti!',! 
arruz etmek yolunda mükerre. "Biz bu muharebeyi k.aZ8nacağlz,, gelecektir. sarruf bonoları ... ı tılf f'.ıı 

be 

+t• w• - nin blldirilmesindeki teehhilre ait ketimizde de ta.tb~ ~t.J 
ren yan e~ ıgı sıyaseti tatbik. ilk suale avdet ederek demiştir Balkanlardan bnhsclleı:ı Amery şun Fransanm Almanyaya Suriye. bankalara tevdi ~~Jtl~~~ 
ten başka bir şey yapmıyor. ki: lan aöylemi~Ur. den geçit verdiği, ŞimaU Afrika. tasarrufların hnzille) o 'ti 
~~ tayyarelerinin Suriye. Herhalde bu teehhür fena olma ''Hlç beklcnilmlycn Balkan mu.ha. da müsaadek!rlıklarda bulun. milli müdafaanuı fe1" _.t P 

ye ınmış olmaları gösteriyor ki, mışb.r. Esasen bu tcclıhllriln önü· rebesınln Almanyaya tabmll etU!li duğu. bildiriliyor. - P..adyo ga. ~ıv ~ Vişi bilkfimeti manda altında ne geçmek de mllmkl!n değildi. gay<0tıer HJUorln Tllıklyeye doğru zctc.:nndcn - ;~:'end~ ~~~ M 
bulunan bu toprakların mütare. j Çiinkü her şeyden evvel paruşlit;.. muza!ferane b!r yUrU~ hakkındaki Parls, 

13 
(A.A.) - D.N.B. bildiri. taraftan bu taS-'lI'' ~ ser;~ 

ke 53rt1annı muhtelif oiarak mih le inen Alman tayyareclslnin bil- projelerini aıtuat etml§ olabilir. yor : ellerinde atıl dursJl e)~J'M~ 
rerin askeri gayeleri uğrunda viyetini tesblt etmek 1§.zmıdı. Bı.ı. Balk3.D muharebesinin Almanyanm Vişt, ı;!ya~t mahfiller., HiUer ne a- kazıınç temin etJJl IJ1J ~~f" ... 

Bu h~dlse<ıen n rlC!Ük Amerika h1l· 
lrlimetln!n tamam ylc haberdar edilip 
edUmed!,.i hnltkm ııhi suaıe do Eden: 

kullanılmasına mani olacak ikti. hususta mühim deliller vardı. Fa- mllnakale yollan ile iaşe menbalan mlrat DaTlan arasında Bertesgadende vermek ve nihayet ~ ,r 
darı haiz değildir. Fransızlar kat ha.berin hayret verici mahiye- üzerinde yapacağı tesirlerin altı ay. yapılan ve dört saat silren görUşme.. n asıl matlubu o!Btl & ,ıı'J...J 
İngiliz kıtalarmı Fransanm mi tine binaen bu deliller Wi görül- d:ın evvel lılssedllmemesi mUmkün. nln blrirıcı derecede ehemmiyetini devlet fatikrazlst111 ftrejf.J 

"Gay .. t tabU, m • , cevabını vcrmig· dafaasmda iyi karşılamışlardı. medi. Zannederim ki pazar günil dUr. kayd~tmı-ktedlrler. Tebarüz ettirildi.. gibi ha),rlı nc~c~ıer e~ il' 
tir. Büyük Britanya yanmda hür idi. Bunu haber aldığım vakit inan lraktan bahseden Amery bu mem_ ğlne göre, bunun netlcelert, çok cesa. lnşıldığmdan, ınyibıı. Jı;&tıoJ ,1 

BEYANATIN TAHLİLİ Fransız kuvvetleri olduğu halde madnn .. !akat Hesi tanıyan ve lekette çok tehlikeli bir vaz!yetın ta.. ret ver:cidir. Bahla mevzuu edilen encümenlmizee de .1.rf ~I 
Lo•ıdra, 15 (A.A.) _ Röyter hep aynı mücadelededir. onunla ıyı almanca konuşacak bir haddllstine ramak kalmış olduğunu mevıı:ular bir miktar muayyen mesele- ti F...~ 3iansı bild"~yor: 1 Irak hlll:funethin bir emri memura derhal gönderdim. Bu PS- sl:Sylem!ş ve ııunlan tllvc etmi§Ur: ye inblsılr etmiş olmakla beraber, rLayiha esasıarıns 4~ ,ıı~ Loııdranm ıyi malfımat alan Bnğdat, 15 (A.A.) - Rosmi bir nada da Hesin derliği ve İskoç • Biz R°"'d All 11• aVon..ını nyunı... Alman . "'"'"" mU""''"'""nln var. ruf bonolu• ihracın• ~~".; maJıf•l'e-·nin mütalens•ı•a göre tebliğe gö,., lngi!tz Jotalan ara- Y>Y~ •. uçtuj;'U illıkkmdald Alman = """ oynamaııa m""bur ottik On- d<lt< P"'tık todblrl"• Avrnpoda t..ı- ta kurulmuş olan """'ıııt'ıi r6~ 

har! · -c no.zın B. Edenin bu• ·n o:ndakl Iraklılardan bir çoğu kao- teblıg> Ç>kU. Bmaonaleyb bir fa- '"' da Alman ya"1munm vaktinde .ıne Franoanm tam hllkllmmnl•k ve dığ< tedavUldokl ıı> ııı' h 
"am '"', nda y:ı~tıi!ı be mışhr. Firari!c<in "''ktan mllto- r=yo. veya .tbtlmnl tcilikki edllon yott,.ooğt Umldlyle ı.tediğlmtz gibi l•tiklllll• loıınk odocoğt ,..nı bl< nı. yon lirayı ge<"'e"''ı\'ı.• ~ 
ya.nal s r' e tryyare mevdanla. madiyen artmnktndır. katı .!'ır m3!.uyet alını§ oldu. yapmak zaruretinde kaldılar. BiZ bu zamı:ı 1ı.urulma.'lmr istihdaf eden uzun ne kefaleti ile bnJll· _,( rının ''l'.' nlar ta.rafından kul. Irak hUknmetl hfila düşman kr Lo dn:ı, lo (A.A.) - tngll!z gnze. sure~le tam zamanında hareket etmi~ vaadea bir slya.cıet içinde yer atmak. kma vadeli "Ttıf!Sı:ı;tıf· ~ ~ 
lamı 

1 1 
m" ~ıesin ie İn,..iliz talın arasında bulunan Iraklılara telcrl d kkatlerini Hes llz:crlnc topla. olduk. tttihu ettiğimiz battı hareket tadır. Fransız siyasetinin bu istika.. ihracına mezun oıııe:._ 'pfl";f'J 

·.i1clımwtının ı, ttı harc:rntini 'bu. bu;linden itibaren bir hafta müh- mağa .devam etmektedir: te lra~nn istiklOJine zarar verebile. metinin istikbal için geniş ufuklar aç. ,.. '()',ıl'· 
Un vuzuhu ile aydmla'mıştır. !et vonn!•tir. Bu tnUddet bittikten Oe!'a Teı.,.nt gazeto.ının diploma- ook hlobl< nlyetımız Yoklu. .,,...,. bit< ıı>vo ..ııımcktodlr. Tasarn>f bo••ıs;,. ~ 
Bu b0>-anıt •öst rl• ki Al son<a bunla< vatan hnlni tefükkl tik muhmlrl dlyo< ki' moınlokot!mlz İ<alan ı.ttı<llll uğrun. mortlsman san<b ;..ıı>' •,Z 

manlar df'n·z<l, .. n ~~~s 'yol~ edl11erc~ o suretle muamele göre- k ·d·e.,vcl<? beyanntta bulununcaya da ollnd~ gol•• hor ,.y1 yapm"b. }(t..uı. _ \ d<;vredileeek, bUb1 
. ..!et1tı~~ 

ile hiç bir rıibn'l t ceK erdır. Ha.klnrmda idam ceza- a :ı.r Hesin söz1erlnin bang vazm·. Hatta ben btzzat, bundan evvelki ka- J ~s milli müdafaa. _. ·sŞvn kalmaksızm 
1 

'ln-a na• ;:.
1
1;!,'::" " tatbik olunabileceği gibi malla- oln• dok olank Almanla< tandmdan hlnelcrln birinde na=bk ettiğim tdr 11\ allik fwka!ad• ~.ıol r A yardımda 

0 
'du '.1! ~i ~izli e !. rt da mllsadcrn ~lunacakUr. 11•" •llrll<on lddlny< teytd edlp etmo. "'"""- bu ıattklllln vorllmoelnde Amil l',r.; olmak Uzere Jr&' » ..... ifl§ 

raka er ... , qm;~ ohn 
1 

':: c •t Beynıt, 15 (A.A.) - Suriye diğint anlamak mUşkUI olacaktır. oldug"umu söyliyebUirlm. Biz 1rakm ........ ~ ct11'1'~1'ı' 
de .. u· · a a.ı varı gönlillütertnden mürekkep ilk ka- Nıyuz Kronik! dı,o< klı ''"""'"'' akdettıııı ıttuakm hllkllmle. riltan askeri Myetı.~. ,ı~ lfurı';.;, vv.i>e in:U t..hl;kolerl fl•eler !roka har~et etmı,ıerdlr. ,;;auknmot H"" subay nnıtn""""' rıno '1ayet otm.,!ndon baJka bir ,., * Roma, 15 (A.A.) - lta!ya resi ile buraY• gc' ,ı;~~eP ~. 
uzun mm n~::ı'fberi bell" . a· Jrn l'l Aır.man al{'> u:ısı OA'Ilıyor l .s olduğu h:ı.lde almmış harp ~ , istemiyoruz. 1ra.k bu lttıtakı kendi kralı, dün .li:lbasanı ziyaret C.ttik- sek subaydan ınıil1 d~)11 '!. Vişinin Alman tazvil:.ı ı:<'.:.s ısı~e ll.ı~d:ı.~, 15 (.~.A.) - Ofi: mua"Il"l si yapmakta devam niyetin- emniyetinin müessir ve yegA.ne garan ten sonra Yanyaya gelmi.,tir. heyet yakında ~ ~ 
d•l·i battı ha ek•t· k . k ŞI d • Ira~ hük!imeb ba" Amman knv dedir. H<s. telmlk bnkondan. hududu t!BI oın...ı. kabul •imiştir. * S~go.pnr, 15 (A.A.) - Res- ve bir kaç ay o ,.,.,., • ttıt'· edıT r • 11' ço a ın an vetlerınin huduttnki fnalivetini geçml~ ve ellerini kaldırmı;;ı bir ndam ı - __ ~~ bıldi.rildiğine gö:e. çarşamba * \'işi, 15 (ı\.J\.) • ~ 

. 
10 
~· tıtilt'b• 1ec v•. Amman enılri nczdlnde prote.to vazlyotındedl<. ça,,nın aosıo <""'- a.,·ın ynmıan lyil-•ktedlr. ~ ~U İng>ltercde? . Smgopura bü- tar bir 1<ayna1tısn .. ~;1~ 

7.ı_yeti nacıı ınkı .. af e~eec.Yini cler- ı etm!ş vt? hildiselere nihayet ver mest tıımam!yte gayrt muhtemeldir. dlsi vaktini, ingillzce kitaplar okuya. ! ~ kı~t gelmi'jtir. Bunlar, !n. göre, Başveldılet ~ fP_;;'.I pış evlemck nıflm,,H~ deifildir. mek üzere icabında mtistncel ve Çörçllin ynkmı bulunan bir çok zevat, 1 rak ve yazıl!l.r yazarak n~eli bir hal- t: denız, ha.va. ve kara takviye nel sekreter ınUS:;~-~pı· Fak:ıt. Frn'l'"~ • lı ....;uz münnse. şiddetli tedbirler nlmağa mecbur bunun, Ee! ıctn !"yık olmadlğt bir de geçirmektedir. Hesin yudı~ ..... "- ı * !Llzboarıdır. .., §en, FranstZ - ~T betlerı d:ı.hı:ı zı;radc bozulacnk o. kalncağmı bildirmiştir. §Crc! teşkil edeceğlnl söylc:ınekted1z. L:ınn ıneV"7.l•u ........ , tu•·· ........ kr.,,,.rı;- n, ı." (A.A.) - Gene· Ieıine devanı ~/ ·-.- .b.•"' ................ ~. raı N~ w~& .Am.&-~~~v 



,akırköy mezarlığında 
r illUnün ağzından altın dişlerini 
~ söken mahkom oldu · 

lftpllluaaıar 

)tlıddıöyde :l'iJ .... l•=•lar: 
Bahçıvan Fehmi TM.eken De Pakize, 

Yeldeğirmoni Kırkahve S. da oturan 
D. D. Y. da teavıyecl Mustafa Ateşçi 
ile L~lfiye lnak, Kızütoprak !Gağdat 
caddesinde oturan 'O'nlverslte talebe· 
1eri41:ien M. Pertev A.ksel Ue Emine 
Muzaffer Koçak, Sivil diş doktoıu Ca· 
vlt Kurtoğlu ile Fatma Nlmet Deker, 
Bağd!lt ca.dde.!lndo 88 No da oturan 
Mus!.afıı Ar ile Ü!fet Evltruı, D. D. Y. 
da Atc.,çi İzzet ne Fahriye, ~ztepc 
ömerp:ışa sokağı 25 No.da oturan 1ıı· 
Uhkt\.m rubayı İbrahim Vasfi Set tdc. 
mlr ıle Mahmure ôzcrcl, Usta~ı 
Mustafa Cezmi Denizer ile Şerife Zc· 
kiye Angın. Beyazıt Cezri Kaıırmp:ı.şa
dıı oturan sub:ıy M. Fuat Yolnl ile 
Ane Şebnem. D. D. Y. lan Telgraf 
eUrvcyanı tsa özruılan ne 'Meltuıat 
özaı;lan, Ankara Zaferi Milli :M. Dev· 
rlm sokakta oturan Askeri fabrika_ 
!arda l~i Ali Ertan ile İatanbul J{a
drköy I\:urbsl .M. 3 uncu sokakta otu
rnn Frtma Konya, Sabuncu Mustafa 
Yertut.ı.n ile Şehrlblln, Araba ko~cu 
ııu M. Hııkkı Gül ile Fatma Kuluğ. 

Hava Ş9hitl.• =· 
rin i d ün andık ı 

~I 15e oturan Ahmet a· ı çalan arasında yakalanan mezar 
te n-kırk .. gUn kadar evvel soyguncusu hemen hakkında tan-
~~Y nıczarlığına gö- zim olunan cllnnll mcş • 

:ı,,~a b~ nıUdUrUnUn ka· hut Mptı ile öğleden ı;onra elirmil 
:-glllıu c r hayli altın dlei meşhut tiçUncil asliye ceza mahke
~ıun~Sedl yıkayım kan- mesine verilmiştir. 

hfıaıt ş ve dUn ögle pay- Ahmel muhakemesinde: 
4:ııtf.!n~e~rlık bekçisinin "- K:ınm Baruthane mUdürU-

tir st1fadc ile mezar- nün kansınm ağzında altın dişler 
t e~e olduğunu, cesedini yıkarken gör 
llıeıarı geçirdiği kazma, mUş, haber verdi. Bunun ııltınm 

gı çabucak açmı.s ve pahalı olduğu bu zamanda 8.dcta 
diJi ~~lir. Ahmet ev- bl rservet olan altınlar beni dil

"e bi glı olan ağzını p:ı.r- şUnd~rdü. 15 gün evvel bir gece 
biter b{ kerpetenle altın mezarlığa girmek istedim. fakat 

ret- sökmeğe başla- mezar bekçisi tsmaıı devriye gez-
~a ın dlğinden muvaffak olanındım. DUn 
lathltl ezarıığı kontrole ge kendisi yemeğe gidince mezara 
il e~r ~ontrol memurla- koştum, mozarı açtım. Dişleri 
't'l bır meuırm önUn- sökmeğo başladm1, fakat bu srrada 
~nı .~~ilmiş ve bir §ey- da ynkalnndm1 ... 

~la ın gorUnce merakla ya- Neticede mo.hkr-me Ahmedin 1 
k~rıd~. ve işi nnlıyarak ay müddetle hapsin<' karor ver· 

taıııar ~i yakalamıştır. miş ve kcncl'slni derhal tt>vklf et· 

~~ !;tndc ve ceset par- rniştir. 

ara -Adana ı Filli mağazası sa-
~ arasında 1

1 
hibi adliyeye verildi 

-}'}' 
d·· a.re seferleri 
~ Ura haşladı 
d~ ~ .A._d~na tayyare se

İlk ~ ıtıbaren başlamış. 
l\.d Y'Yare sabah sekiz 

eıın· ~adan Ankaraya 
lo 4~tır. Bu t:ıyyarc An. 
ıs 30 de varmıetır. An .. 

f:f~·45 deda kalkrın tayya
i:"l Ştir .Adana ya muva
,.~. 

%ı a ler, pazardan maa. 
tıvaaYnı 1 saatlerde hare. 

4~ ftt edeceklerdir. 
~ ~«---

g~ .. t .. d .... ıçın e 

~ehir kaçakçısı 
Yakalandı 
i8 s 
~~ ~rfında şehrin 

~ ~erınde 16 zehir 
~"~a lanmıştır. Bı•nlur 

il <>turan Bayram. 
~~oturan Ahmet Se

tr.li Sok~nda 26 nu. 
lci~ &:> nek WÖzen Fatihte 
i ~ aı:_,'lnda 37 "uma-
~ılc~lışrr, Bevazt~la 
~d· Vttada Sabun. 

~ ~u a liasa..."l Kanarya, 
-~ !{/ Cafer, Tophane. 
~~<· .. Cç, ~lll.hattm, Fa
~.,lt ~a 1~~lıd<? Eyüp .Ars. 
~. ;:; }'ıı'erk~pıda Ca

le n.U _eyı.:,a~!ycde Kad. 
~~ ~k""eol senet Yefiil. 
\ı."l\ı lh akta 11 numara

lf~·<.ı:ı san 't..ekı eroin, es. 
e~ ;·al{ s-:tarlnrken veya 

•'l U al~ı.mtı:ı ardxr. 
~ biret.erın:ıe 105 paket 

"'ll'l'l r ır.i~ta:- afyon ve 
~ 8~'il bun•hr :ntisade
~ç Uıar ndliyeyc ve. 

il ~-
\l~ satışı 
e~~ 2.":ı tlndc ihafo (>

lkın Ususta icap 0 dcn 
al C>dilmi~tir. 

80.-

0.99j 

12.8!1 

81.0115 

80.627ö 

M ürakabe memurunun 
cebine 120 lira koymuş! 

Mahmut.ını;ada Filli rnıı.ğaznsı 
s.iliibi Qs{'p, ihtikar ciirrnü ıneş -
hudu yapmak için dilkkfın:ı gelen 
bir fiyat murakabe menınrunun 

cebine 120 lira pnra koymuş, nt<'" 
mur farkına vnnncn bu rilsvf'U ka
bul etmlycrek şahitler huzurunda 
zabıt tutmu~tur. 

Osep basma ihtikarı da yaptığı 
sabit olduğunJan iki zalJıl varaka
sı ve iki suç iddiasile beraber ad
J'veye verilmiştir. 

---»<>«--

Sinemalarda 
Um umi dezenfeksiyona 

tabi tutulacak 
Sıhhat mlidürlilğü tarafındnn 

son yapılan teftişlerde, bazı sine
maların sıhhi kaldelerfl riayet et· 
medikleri anlaP,ılmıştır. Bir çok 
sinemalarm koltuklarında, sandal· 
yalarında, pire, ttthtakunısu, qlt 
gibi hsşcrelere tes1tdiif c>dil<liği 
görlllinUşlUr. Sinem:ılnr b&.derun 
sıkı surette kontrol cdilec<'kl<'r, 
sık sık umumi dezenfcksi\'ona tabi 
tutulacaklardır. TemizliğP riayet 
ctmlyen Ein"malara muvakkat ka
panma cezası verilecektir. 

---))0«-
G ümrük komisyoncu

larının imtihanı 
Güırui.ik komıs,·oncuları ve 

maivet memurlnrınm imtihan
ları 2 Haziranda yapılacaktı r. 

Occo "·arısı ıdi .. Eski derebeylik ş:ı· 
toıarınd~I" Klugenstayn'n bUyUk blr 
rUJ..'iln Nıkimdi. 1222 lcneıı! sona eri· 
yordu .. Orada. en yilltsek kalclerın bi
ri üzerinde bir tek ııııl< yanıyordu .. 
orada {"izli bir içtima akted11mektc 
idi. tuuyar Klugcııstayn LorJu ciddi 
Dlr çehre ile koltuğuna gömUlmU~, 
dUşUnc .. yc daımıştı. Az sonra mUsfik 
blr !lCSlc dudaklarından bir tek keli· 
me d6klllmllştU: Kızını! .. 

Asll tavırlı. baştan s§nğıya kadar 
bir şövo.lyc lnlığı lçmde olan genç bir 
erke!< ce\·ap ,·erdi: ••Söyleyin b:ıba: .... 

•'Kızım, bUtOn gençliğiniz ızerlno 
çön~n esrarı ııydınlatmanın artık '\'ak· 
t t: f'ld" B•ı c"uırın kökU bugiln 51Zf'! 
rırı : c , ı~dl"t ıerdcdır. BUylil< P· 

ğ.ıbcvi:'TI L'lr!h, Brandcnbuıg bUyUı( 
DUk ;sı .. ır. &ıb:ım ölUrlten Ulrıh'ln 
erkek , arisi olmadığı talcdlrd<'. sil Ilı• 
lenin bt•nım çoeuklanm tarııfındıın 
dc\'am cttirllc.c"ğinl vasiyet etmişti. 
Ancnk tunun t.;;in de benim de bir oğ· 
lum oıması icap ecllyordu. Eğer ne a· 
ğnbeyt;nln ac de benim oğlumuz ol· 
.nazsa 

0 
zaman Ulrlh'ln kızı meşru 

varis o!uyordu .. şu kadar ki, bu kızın 
<la lekesiz bir ısım taııımiısı IAı.mıdı, 
aksi hr. ldı \'C'ras<'t benim :u7.ımıı ınt.· 
kal ,.,. ,ordu. Tnbii benim kızımm da 
tcm•7 ~ır ha,·at ııtırmlic o'mP"' •ıırttı. 
lştc ot; ~w· plc ıhtıynr karım \'C ben 
bir <>glumuz olması için dua etmeğc 
haşlamı~tık. Fakat dualarırız boşa 
i:ilti. l'zUIUyordum. SoJ"\'etln elimden 
kn<'lı~ırı . tatlı hayallerimin kınldığı 
n• gör,ıyordum. Utrlh ise be§ sene ev· 
tlUk ha,·sU sUrmUş ve bu zaman zar
fmd~ rı",, erkek. ne l:ız çocuğu olmuş• 

tu. 
Fıı<-1.t ümidim! tamamen kaybetmiş 

l<'ğıldım .. Kendi kendime: 
"- Dlkkııt et, dedim .. HenUz her 

.-- r o p 
------------------------------

Bu haftaki m illi küme 
maçları 

j,.tanbul ı•'ntbol .\janlığından: 
SEREI· s TADI: 
~ant 15.80 Alt:nordu • lstanbulspor 

!fak m: Şazi Tezcan. 
Yan hake:n: Şekip • BUlcnd. 
S:ıat 17.30 dıt Altay· Bcr;tktaş. Ha. 

kem: &timi Akal, yan hakem: Sa· 
mih • Mu~atfer Çizer. 
J R.~.<J l 1 'f r\ Rlllt1',>Y. ı.· A PILA< 'AK 

l\JfLLf Kt'.llE MAÇILA IU 

şı;ıo~F ~TADI: 
Sa'lt 15.30 Altrnordu ._ Bcşıkta~. 

Hakem: Feridun Kılıç. 
Yan Hakem: E§Tef Mutlu Muhtar 
Saııt 17.30 da Altay • tstanbutspor. 

Hakem: Halit Galip. 
Yan hakem• Bahattin · ,·ccdet. 

--0---

H ilal Spor Klübü 
kongresi 

IUl!ıl :-.por Klülıü G<'nı>I • t"krct~r-

llğındcn: 
Ekserıyet ha.sıl olmamıısı yUzünden 

4.~.llH l pazar gUnU yapııamıynn adi 
kongro..'lllZ 18.6.1941 I':ı.zar gUnti Gll 1t 
10.30 da ynpılac.nğından sayın flr.anlll 
ıut.t~n teşrltlcrf rıra olunur. 

H ckiimet memurları' 
hmmsi müesseselerde 

iş alamıyacak 
RPsmi hükflmet memuru olan 

bazı kimselerin aynı zamanda hu
susi mU<'c:.seselerde vnzlfr aldık
laır gortilmliştilr. Resmi memuı l.ı
rın hususi müesseselerde çnlışmn
larr ya.sak edilecektir. 

ş<'Y kaybolmuş değildir. 
Zihnimde bir kurtulul'} pl(l.nı çizili· 

yordu. sız geoe yanar doğmu§tunuz • 
Yalnızca, doktor, sütnine ve attı hlz· 
metçi sizin cinsiyetinizi biliyordu. 13u 
Jıaklkatl bilenlerin hepslnı birer Mnt 

içinde astırdım .. 
Ert<'Sl sabah herkes Klugenstaynda 

bir erkek çocuk dilnya"a geldiğini ve 
bu çocuğun Brandenburg hanedanını 
de'\'am cttırccoğtnl sevinçle öğrendi! 
ve sırrımızI ~o!< iyi saklayorduk .. 

Teyzeniz sızlcri blz7.at emzirdi, bU· 
yüttll, ve bugilne kadar da hiç bir en• 
cilşcmlz yokt u .. 

Altı yavına gcldiğinız zaman Ulrlh· 
!erde lıtr kız çocuğu dllnyaay geldi .. 
üzUldUk nma, kızıl, kızamık, ve nlhn 
yet doktorlnr \'l' diğerleri gibi çocuk· 
Jann t.1b!f d'lsmanınrınn Umit b:ı~
lndık. Fakat h.yhat Umltlerlınız boş."1 
çıktı. Çocuk bUyUdU. meydana çıktı .. 
All:ıh bel ıcını vcrsuı : .. Fakat ne olur .• 
Bizim s-önlUmi.ız rahıı.t .. Nasılsa bızlm 
bir o~lumuz '\'ar değil mi Bizim oğ 
ıumuz müstakbel Dilka olmıyacak 
mı? Bizim sevsill konardımız dnğil 
mi? ÇtinkU çocuğum yirmi sı>kiZ ya· 
şmda hir kadın oıduğuD. Jı&lde §imdiye 
kadar herkes sana Konard. dedi.. Seni 
erkek bildi.. 

tşte yamnım. şimdi ihtiyarlık ve 
kudretsiı:llk kardeşime htlklm olmu~ 
bulunuyor. De\•lct yUkil ihtiyar omuz
ıarmn p k a~ır geli) or 'c ı;!dlp n., . ı
lık vazifesini bizzat senin teslim nl· 
manı istiyor. Hi"mctkll.rlnrın hazırdır. 
Derlınl bu akşam gidiyorsun .. 

Bent ı• i dln'cdm ya.. Sözlcrtmiıı 
hepsini iyi hatırla .. Çok eskJ bir ka 
nun, Cerm:ınya kadar esl:I ı..r lmnun 
vardır: Eğer blr kndın hBlk önünde 
taç gtyu:eden bir dakfüa b!le tahta O· 

turursa muhakkak ölür~ Bu sebeple 
&lSzleriıne çok dikkat et.. Tehlllteyi 
bertarat' etmek lAzım.. BaşveklUct 

Fatihte Tayyare 
parkında büyük 
merasim yapıldı 

Tayyare şehitleri ihtifali dUn san t 
14,ô t1 Fatlhtokl kmk kanallar Abl· 
dOBi oı.Undc bUytık meraatmıe ~'llpll· 

mıştır. 

Bir lıorıızan neferi tarnfından verf.. 
len lt:) işarctilc merasimde hazır 

l:ıulun 'n\ar b:r dnltfkn silkfıta dnvet e
dilmiş, nynı zamanda şehirdeki dil· 
dllklcr rı ıs t m ı- s l y 1 c bütün halk 
ve vesaiti nakliye o\du\ıları yerde bir 
da.kll<d ouraral< aziz hıı va şehllll•rı .. 
mızı nnmışlnrdır, bundan ııonıa mı .. 
tuklıır ~lamış ve ordu namına hlla. 
bede bulunan hava Usteğmenl Adil 
Kartal çok heyecanlı bir şekilde de .. 
mıştlr kl: 

it ı·:.....m.lwı~ 

merasimde Meliha Avtıi Sö:::an, söylcvi11i 

Bugıln tatlı ve temiz serinliği ı.. 

le gögilslerimlzl; uçsuz, bucaksll: ma. 
villklcrlle gözlerimizi dolduran bu gU. 
'lCŞ, '!'llrk göklcrJnl hep böyle temiz 
hep böyle lekesiz görmek lçln l>lenlc_ 
nn, gliklerden bir ışık gibi gönUUerc 
gon'lll:en!erln gUnUdür. 

Ulr manga nskcr tarafından h vaya 
Uç dr1:ı ate§ edildikten sonra bando 
tarafından matem havaları çalınmı§ 

askcı·l kıtalar, polis ve mekteplerin. 
lştlmkllc yapılan geçit reamlnden soıı
r" merasime nl.hnyct verilmiştir. 
Nenı. ı gllzlcrlmlzdc onların hayali, 

t:trıy'n dud11J(!arın11zda onların adı , 

atan kalblcrlmlzde onların kanların

dan sonme.z bir ı§ık var. Bu ışık hiç 
Fonınl;:ıccek. Ulu Öodcı AtatUrkUn 
ynkt:Jı'ı b•ı kıvılcım, lnönUnden doğa. 
rnk · oca bir gilnc§ oldu. 

lçtn ;n bu güneşin nte§llC yananlar 
ozınl'Jen kanatlarla göklere fırladılar. 
Dil§llller yılmadılar. Fırtına cllcrlndc 
basit oı:- oyuncaktı, kudurmu§ kasır. 
galar rahat bir salmcaktı. En yUksek 
bulu'lnrın UstUndc \'atnn vardı. 

Onlnr bu vatandan göklerin ıı.-

ıov smırlannı kanntlarlle çlzılllcr. 

Yab~neı bir knnn t gölgesi bu smırlar 
aan ı;ç mcz. Ey Jmhramnn hava 
chlthırı: Vatan topraklarında rtıhatcn 

UYUY'.Jn. 
Adil Kıırtaldıın sonra Hava Kuru_ 

mu n.aınına Meliha Avni Sözen bir 
• öylevmden sonrn \"C Şehir Meclisi 
llZnSınd n Halit Yaşaroğlu hitabede 
bulun~"ıık demiştir ki: 

- Ş•ı dakik'lda gözlerimiz bu mcr
m<'r '.llitun:ı. dalarken, hatıralarımtzdn 
ufukl:tn aşan onlara kavuşuyor ve 
gönt1l•nUz onları kucaklıyor. 

Yan kalan bir yolculuğun ifadesi 

dcmclt olnn bronz kuııaklı bu kınk 
mermer sütun Tllrklyenln ilk hava 
şehitleri olmak şerefini kazanan iki 
kahramanın adma dikildi. BugUıı Su· 
riye t.npraklarında Salahaddin EyyObl 
tUrbcainde cesetleri gBmülU bulunan, 
ııu mermer sütunun yUksekllklerlı.de 
ruhtan uçu~ ve bUttln bir milletin 
knlplerlııde de ebedi hatıraları yap· 
yan Fethi ve Sndık isimleri yannkl 
TUrk çocuklanna mllll bir destan ola 
rnk kalacaktır. -

Bunl r, ilk hava şehitlerimiz, llk 
hava kahrnmanlanmızdır. Onların ııc 
malan Jmplaynn büytlk hatıralandı;, 
k! o yUirnekllğe erişebilmek tçtn daha 
birçok kahramanları arkalarından atı· 
ı !lklem·v ebediyete ulaştırmıştır. 

Aziz Yurddaglar, 
HavJ. arına htlklm olamıyan mlllct

ı.•rln yaşamak hakkından mahrum 
bulıın~uklnrı bir devirde yaşayoruz. 
Yurd•ınu ve yurddaşmı LsUkllUlndcn 
mahrmn etm<'mek için ctınlannı feda 
c•den hava şehitlerinin mlıne\1 huzur
ıarmd.ı bulunuyoruz. 

Azl?. Schltıer!mlz, 
Göklerin erişilmez yüksekliklerinde 

müsterih uyu. BugUnkU ve yarmkJ 
Tilrk ı;:ocuklan senin kahramanlığın_ 
d:ın hız nlnrak kendllcrine tevdi cdl· 
lecek vazifeleri bUyUk bir ncfsl fera
ga Uyle bnşarncaltlar, dalma yUksell~ 
\'C ylıl:sekllk rekorunu kıracaldnrdrr. 

Hııvoıara ve havactlığn aWmnk için 
hC'r ıriin sayıları artan Atattlrk ve 1n· 
imli (?0Ct1klnrı senden alacaklan lir_ 
nt>klerl<' fcragaUn, tedakArbğm ve in· 
sanıığm başlan yukarda vo almlan 
gökl,.r~ birer timsali olarak nesllde.n 
nesle Yeni yeni kahramanıık destan
ları intikal ettirecekler ve ancak mil· 
it \•az felerini yaparak öleceklerdir. 

Hiç çllphe etmeyiz ki, bugllnUn 
Tllrk ku§lan, ynrmm birer Tllrk kar_ 
tali oldukları zaman senin ruhun şad 
oıacakttr. 

Aziz ve Büyük ŞehtUer, 
Şu daktkadB tellll!ll etmekle şeref 

Bir orta zaman hikayesi 
Y a zan: Mark Twain Çeviren: Muzaffer Acar 

koltuğu iDte .. Tacı halk önünde ~ 
men giyinceye kadar tahta oturmak· 
tan çekin .. 
Kadın olduğun nıhayete kadar mev 

dana Nkmamll.Bı da mtlınkUndllr. Fa 
ı.ııt buna rağmen her tOrJU tedbiri lh· 
tiye r etmek her halde doğru bir ha• 
rekct olur. 

- O baba, demek ki, benim haya· 
tım, b6ylc başlı ba§ma bir yalan! .. Nl· 
çln .,..a.vallı kuzlnlmln haklannı çala· 
yım? Oh baba beni kurtann .• Çocu• 
ğunuz:.ı affedin bu işten .. 

- Nasıl? Aptal? .. Senin için hazır 
Jamış olduğıım bil;:, ilk scr'\'cUn mük!\ 
fatr bu mu? Böyle h!ıısl tcmayilllerin 
tenim me§reblınlc pek uygun görül· 
mUyor. Haydi Vlıku bulmak lçtn der
hal hareket et 'o pı'<>jclcriml bozmak 
t.ın s:ıkın .. 

BUtUn konuşma bundan Jbarct kal· 
dı. Yııınız.ca ııunu kaydedelim ki, se· 
\ 0.mU çocuğun billün rlcaıarı, yahar
rnalan ve nğlamnları fayd:ı ctmedı. 

Ne biri ne de diğeri ınatçı lhllyan 
fikrinden caydırmadı. Ve nihayet bu 
şekilde kalbi kabarmış bir halde genç 
kız şato kapılarının arkasınd:ın ka· 
pandığını '\'C kendisinin bir §Ö\'alye 
ordusu ve sadık hlzmetıd'ırlan arasın· 
dn ltaldığuu gördll. 

Kızı g!ttikten sonra ihtiyar Baron 
hır rıııadet sustu, sonra karısına dö· 
n('rek 'ıllzUnlU bir sesle : 

her ı,t,. muvaffak olacağız gibi geli
yor ba:ın .. 

- Hnydl Madam, artık, bu hususta 
futa dU~ünn1lyellm .. Gidip taUı rllya• 
lanmıza yatalım. 

il 

R Al "RA'.\I 

Yukarda bahsettiğimiz vakalar U· 
zerinden altı glln geç:nlşU ki, Bran· 
derburg DUkalığı mer'{ezl askeri b:ııı
d011un ve halkın sevinç nidaları altın• 
da inliyordu. Kovrad, tahtın genç va· 
rlsl ı;eiml§tl .. İhtiyar DUk'un l<albl 
sevinçten taşıyordu, çUnkU genç varl· 
aln slızclllğl ve !'ıhcnl<ll hareketleri 
tevkaltı.de ho~una gitmişti. Sarnym 
bUyUk r.alonıarı Konrad'a hürmetleri
ni tn -<dııne gelen asılzadclcrle dolu idi. 

ts~tkbal önUndc o kadar parlak 
renkl~rl,. açılmıştı kl. DUk'un bütün 
cndlşJ.erl bir anda dağılmış ve ycrlnt 
memnuniyet kaplamıştı. 

Fakat ayni z.ı.mand:ı sarayın arka 
salonlarından birinde çok daha başka 
bir h!\dlse cereyan ediyordu. Bir pen
cereye Dük'un yegAne kızı Konstans 
dayanmı§tı. Konstans artık kadındı. 

GC1.ırrl kıznrmı~ ve ştşmlşll, yaşlarla 
dolu itli. Odadıı yalnı! başına bulunu· 
yordu. 1nlcmeğc ve sonra ytlkaek ses· 
le kendi kendine kesik kesik şöyle 

söylenmeğo başladı: 

bulduğum lııtanbul halkı adrna. mAıJ+
vl ve yUksc~ huzurunda Bellg'l;,•J'l'l 
ve mlnnct hisleriyle eğtllrka Mlyilk 
milletimiz ve gllzel yurdumus ıçm 

parlak &cmalar, nurlu ve lfl)rlı tstlk
baller temenni ederim. 

Ruhtan §ad olsun btlyUk feb.ltıt:ııt

mlzln ! Var olsun k~nunan TUrk ' 
vacılan! Yaşa"m bUyUk Tllrlt ~ 

Nutuktan miltcnklp, A.blde,ırttlnde 

geçit resmi yapılmlf ve lir D1&Q(I& 

ıuıkcr tarafından havaya. lk;•cl ...._ 
atılın•' ve merasime son v~-

AnkaTadaki merGl9İm 
Ankara, 15 (A.A.) - J3u8'ia 

yurdun her tnrnfındn yapılan ihf..i.. 
fallcrlc hava şchitlorimizin hırtı
rala.rı taziz cdllml.ştlr, 

Şehrimizde Ulus meydanmdtı 
yapılan ihtifale basta Büyük '"l 
lcıt Meclisi reisi AbdüU1alik Ren
da ve Başvekil doktor Refik Sa> 
dam olduğu halde vekiller. partl 
mUstnldl grup reis vekili nana 
Tarhan, Cumhuriyet Halk PartiıBi 
gc>ncl sekreteri Fikri Tu1.er ve 
parti umumi idare heyeti SEalan 
mebuslar, hıı.vn. kurumu bnşkan; 
ŞUkrU Kocnk, Genelkurmay, Milll 
Müdafaa Vekil.leli ve diğer vekfl
Jetler erkan ve rUesnsı, .Anka"' 
vali ve belediye reisi Tandoğan 
milli mllcsseseler ve teşekküll~ 
direktör ve mümessilleri, hava lku
nımu erkanı, merkez komutanı, 
emniyet direktörü, hava kurumu· 
na mensup subaylar, sivil pilotl&ı'. 
Harp Okulunda tahsild bulunan 
hava sınıfı talebeleri llC' hava ku
rumu gedikli talebeleri ve çok :ka
labalık bir halk kütlesi hazır bu
lunmuştur. 

Ulus meydnnmdaki bu merasimi 
takiben askeri ve sivil tayyareci
J~;den mürekkep bir heyet şehtt
Jıge giderek hnvn kurbanlarımı
zın mezarlarını zivnret eylemi9-
Jcr ve çelenkler kovmuşlnrd1r 

Ortaköy de 
Metresini öldürenin 

muha kemesi aona erdi 
Bir müddet evvel, Ortaköy-de 

~rnber yaşadrğr Hacer adında 
bır kadını, tekrar eski dostu 
l~cmalle münasebet tesis etme. 
sıne kızarak öldüren, kn~arken 
de denize düşerek yaralanan tfi 
tün amclesinden Faik'in birind 
ağır ceza mahkemeside görtllen 
rn1:1hakemesi bitirilmiş. dün miid 
de1umumi muavini mütaleasını 
söylemiştir. 

Muavin, I<"'nik'in suçunu sabit 
görerek 448 inci maddeye göre 
18 sene hapsini istemiş. at.er. k 
vakada tahrik olmadığından fr9 
uncu maddeye göre üçte bir!,.. ı rı. 
tenzilini işaret etmiştir. Muht1.
keme knrnr verilmek üzere baş. 
ka bir güne bırakılmıştır. 

Refik Ahmet 
Sevengil'in 
Romanları 
Mevcutları tükenmek 

üzeredir 
ÇIPLAKLAR ( 100 KUl'Uf) 
AÇLIK o( 50 KUJ1Jf) 
KÖYÜN YOLU ( 30 Kuru§) 
PERDENİN Arkası ( 85 Kurut) 

Vakıt, Halit, Sühulet 
' ~f HinJ., .. "elerinde 

Mndam d •dı. lşleı .nıı:z. .n ) olun
d.1 gıtt ·t,ın. görüyorum. t ç ay e\' V<•I 

güzcı 'lic mahır Kont D<'t?.trl, hnrdc 
ı.lınln kızı Konstanıı'ı bnştan çıkar· 
ması ıçln gbndermlştim. Eğer Kont 
mu\'ntfak olamazsa l' 0 r ,,ey! k :ı.rımış 

sayıllmayız •. Fakat bir de kazanırsa 
artık nlç bır kuvvet kızımızın DU§CS 
olmaS1!1a mani olamaz. Ne yapalım 
kızımız DUk olmasın da varsın DU;jes 
olsun .. 

' 'Alc;:ak Dctzln geldi ve benim Dtl
şes1ık hevesim mahvoldu. Ah, hiç böy
le ~ ı c.1ğını zannetmiyordum .•. Fa.· 
kat l- ·r.ııt: Artık çuk geç.. Hnl.I 
kati ' ıı şı kar ıyn bulunuyorum .. 
Se,·iyorııum onu.. Ne yapayım sevi• 
yoroum Hem de t:ıbanun, nstl Dük'· 

un eni ba adama ven.leğc razı ol l •••••••••••••m 

- Kalbim heyecanla dolu.. Fakat 

mı~'tl.c:.ğını bildiğim halc:c y ine de se· 
viyordum. Onu seviyordum.. Şlmdı 

nefret ediyorum .. Ban1. neler yapma
dı ki .. Ah ben çılgmım .. Çılgınım ben. 
Artık her şey mahvoldu.. Her şeyi 

kaybettim. (Devamı !t'Orıtt) 

·---- ---
VATAN 

KADINLARDAN iM 
HiZMET 

BEKLiYOR 
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,, , 
TURI< TICARJ;T E?ANUASI A.~ 
l(UPONLU VAD~Lf Ml;VDUAT 

PARAN 1 BURADA , • .(LET. 

~ 

- -~ 
Oevle~ De .. miryoftan ve Limanlarr 
- ·1,ıetme Umum idaresi ilanlan 1 

M:U!ıammen bedt>l' (1500) Ura olan 2000 Kğ. Conta ve Salmastra için 
gnı.flt {26.IS.1941) Pazartesi giln!l saat (11) on birde Haydarpapda Gar bl· 
DUI dahll!nd"ld komisyon taraf•ndan açık eks:lıtme usuUyle satın alınacaktır. 

Bu ı,cı girmek ıstıyenleriD (112) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
n kan•.ıc.un tayın ~ttlği vesatkle b!rllkte eksiltme gUnU saatine kadar ko 
~ona mUracaaUan U\zmıdır. 

Bu l§e ait §ru"tnsmt:ler kom!syondan paraaız olarak dağıtılmaktadır. 
(3554) 

*** Jdubammen hedC'li 11!351,95 (ondokuzbl.:ı üçyüz ellibir Ura doksanbeg 
kUZ'U§) l!ra ol8J' 4:: k:ılcıL talmn çe: 'ğl uçlan 26.5.1041 Pazartesı gilnO saat 
lll,45 de kapalı 7.arf usuIC ile Ankarada İdare blnaaında aabn alınacaktır. 
~ l§e girmek istiyc:nlerin 1451,40 (Bin dörtyüz elllbir Ura kırk kuru§) 

UralJk n.ıuvakkat temiıınt ne ka11unun tayin ettiği veslkalan ve tekliflerlnl 
aynı gtın aaa• 14,4:1 şe kadar Kcmiayon Reislığine vermeleri llzımdır. 

Ş&ıtnamclet' paııısı7 olarak Ankarada M.slzemc dairesinden, Haydarpa· 
gada Teaeıınm ve Sevk Şefliğtn-ien clsğıtılacaktır. (21551) 

i nhisarl a r- u mu m 
m~dürlOğünden: . 

ı - "\!ovcut nüınunclcr mncibmce (100-150) ton ip, kınnap, nihayetsiz 
ıerit hurde!.an pazarlıkJa satılacakt1r. 

2 - l'a.zarlık 20.l'i 941 Salı gUnU saat 16 <!a Kabat&§ta Levazım ve :Mil. 
bayaat şubemizin ntış komisyonunda yapılacaktır. 

ı - NUmunelcr s&U geçen fUbE'de görlilebllir. 
4 - lsıcklilel"fn pazarlık l!;iıı tayin olunan gUn ve saatte ~kllf edecek· 

&eri fiyıı.~ Uzer'.ndtn % 1~ gUveı.me paralarlyıe blrllktc me~Qr komisyona 
mUracıuı.!.'an. (3461) 

• • • 
CiNSİ l\llkdan Ek. Şekli Saa.tl 

Uzun konçlu !Astık çizme 30 Çift Pazarlık 14 

İ§çf elbisesi 120 takım 14.30 

lşçi elbisesi pyak 16 Adet .. 15 
.tşçı postalı 136 ÇJrt 111.30 

1 - Yukard:t ciruı ve mikdrın y2zılı 4 kaıem eşya pazarlık usuliyle satın 
almacaktır. 

:ı - Pazarlık 23.l'i 941 Cum'l. gilnQ hizalarında yazılı saaUerdc Kaba
ta.3ta Levazım ve mUba:)iaat şuhesi:.c:leki alıın komisyonunda yapılacaktır. 

S - lstekl!lerin tıazarlık ıçı:ı tayin olunan gün ve saatlerde teklif ed~ 
cek1erl numuneleri ve % 7,5 ı;üvenme paralarlle birlikte mezkQr komlayona 
mQracııatıan. C3803) 

,

------~:ıı-.---------------.·~ TıırKlye camaarıyetı 

ZıRAAT BANKASI 
Kurulu§ wıhı. 1888. - :5ernıayesı: lüü.UUU,UU(, l'ürk Llra..cıı 

Şube ve A1ans adedı: 265. 
Zirai oe ııcari 'ıer ~vı banko muomeleltrı. 

Para blrlktlrenleft '!14.1400 llra ikramiye veriyor. 

ıru.mtıarab 0'9 uı tıarsız cau.rruı 

"° llruı tıulunanJ&ra eenecıe • defa ı:eldlecek kur'a De qağıd&ID 
OIADa göre lkr&m.1ye dağrtılac8ktır. 

ı acled ı.ooo 11ra1ı.11 ı.ooo 11ra 100 aded 50 Ural$ 5.000 un-
• • 500 • &.000 • fı l2CI • tG • &,80CI • 

t • !50 • l,OOG • 180 • !O • 1.!0C1 • 
" • 100 • ~000 • 

~ 

OIKKA T : Reırapl&rmdala paralar blr aene tçtnde l50 l1r8d&D aoa~ 
~yeoleN lkramJye cıiltığl t&k<11rde " 20 tazlaslyle nrUecektl 

K9e'1r" ··~r: 11 Mart. 11 8azlran 11 Ey1QL 11 BlrlııclkAnun tarfhle 
rinde ,aptlır. 

312-332 ihtiyat acemi ,-------•;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--~ 

.ri~E;~::ı SOMERBANK UMUM MODORLOGONDEN ... 
tıyat acemi C\'8.tmda11 kalan sağlam 1 Yeni kırkım dolayısiylo mevsim lçln cnri ~lmak üzere 1ktıaat ve Ticaret V..?kftlctlerincc mil§~ 
ve ııa.katlar talim lçln celp ve eevk 

1 
10.4.9H tarihinde flA.n edilen esas fiyatlara nauı.ran tesblt edilen mıntaka mubayaa f!yaUarımız l 11 ..-" 

olunacaklardır. terllml,Ur. Bu fiyatlar normal yapak fiyatla:-ı olduğu ciheUe normalin fevkinde keçe, çakıldak. P~ 
:Z - Toplantı gtlnO ZZ mayrıı 9U !reyi lhtiva eden malların mUbayaaamda tat!lık olunacak tenzilAt nisbcUeri de ll numarada tayin ol~ 

pel'3fmbe günüdür. Bı.ı esaslar dahilinde mUbayaayc1 ba§la:nıf olduğumuzu, mevsim inklpfma gört> eklplerıını.ztn 
1 - Bu gibi eratm me:ı.kru- günde kala.rfua gönderileceğini ve h!len ekfplcrimlzln Mersin ve Diyarbakır mmtakııların<la faaliyete g~ıo 

eaat 9 da ntlfns ve btıvlyet cilzdan.. <t.l~al'larm nazarı dikkatine vazeder, dah'1. fazla malCımat almak istlyen<erin lst&nbulda K~tı ~ 
larlle bll'llkt.e tubede hazır bulunma- SUmeri>ı-ınk Birle§ik Yün İpliği ve Dokuma vr. Sungipek Fabrtkalah mUe.sscscsl nıtrkezlne mUra 
Jan UA.n olunur. bildirilir. 

• * ~ 
Beyoğlu Yeril Askerllk Şubelllnden: 
1 - 312 dahil 332 dahil teveuntıu 

acemi islA.ın erat ııevkedllecektir. 
2 - Toplanma gUnU 22 Mayıa 941 

Per§embe günUdilr. 
3 - !stlyenler daha evvel gelerek 

elbiselerini alabilirler. 
.( - Vaktinde gefmiyenlcrin asker_ 

tik kanununun 90. maddesi mucibince 
ceza göreceği llAn olu."lur. 

\ 
KAYIPLAR I 

41S4 numaralı bisiklet ehllyetna_ 
meml zayi eturn. Yenisini alacağım · 

dan es1'.1Binin hükmU yoktur. 
Hamdi.. Kurtuluş Sinom Koyu 
Semina Apartman. (SM21) 

• ııt-.-

3573 numaralı bisiklet pla.ka.mı za.. 
yi ettim. YenJsini alacağımdan eski· 
sinin hUkmU yoktur. 

Handan .• Kurtuıuı: Sinem köyü, 
Semine Apartman. (16821) 

• * ııt-
3574. numaralı bisiklet pt!kamı za_ 

yl ettim. Yenf:ıinl aıacağnnclan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

J'Urk!n.. Knrtuıu,: Sinem köyü •• 
Semine Apartman. (SMZJ) 

Kayıp Çocuk 
Çorlunun Muradlı kazasında Ballı· 

hoca keyfinden 338 doğumlu Hamza 
oğlu Ferhad adında bir erkek çocuğu 
bir bııçuk senedenberi kayıptır. Bu
lan ve gören olursa aoa:ıdakf adrese 
bildirmeleri insaniyet namına rica 

olunur. 
Çorlu: Muradlı ka"l'.a&ı Ballıhoca 

köyünde bahası Hamza. 

llan 
Erenköy Mümin DP-reslnde 24 dö

l'lllnı N'A.Zl lld boılt&ıı kuyuau ve y&· 
nmda beton hnvuzlarfyle ve lçınde 

dut. fncfr, erik ağaçlarını havi olarak 
çok ucuz kiralıktır. 

Arzu olunduğu takdirde yalnız dut 
ağaçhn da bu sene i<;in kiralanır. 18. 
Uyenler Beyoğlu Evkafında Servet 
Utusayan'a mOracaaUan. 

(3582~) 

Aslll'C 1% ln<!I HAklmlJftnden: 

91fl 951 
'\fÜZEl'"YEN ı·AMAN 

htanbulda Boluzkesoo Cadd~ln· 
d<ı 90 No.h hanede muk\mfl. 

Aksarayda Btiyilk Langada Sepet
çi Selim sokağmda 11 No.lı evde mu· 
kim Ycg-Ane Yaman tarafından aı;ılan 
miraııçJUk davasının yapılmakta olan 
muhakemesinde: Şekli iddiaya naza. 
ran marulerl Sabri oğlu Ahmedin fU· 
ruu ~e içUma eden kansı olduğunuz
dan terekeden dörtte bir mlllkiyet ve• 
ya cısıf intlfa hakkınızdan hangisi ih. 
Uyar edeceğinizin sorulnuıBina mah· 
kemeca karar verilerek davetiye ya
::ılm!§ ise de 1kametg!hrnızın meçbu· 
llyetındcn bııhsile bil! mbliğ iade kı_ 

j lınması Uzerlne keyfiyetin U!nen teb· 
ı llğine karar verltdlg-lnden illln tarl

hind<?n itibaren bulunduğunuz yerden 
1 bir lıcıfüı zarfında bu iki hakkınradan 

hanglsir•I lhtıyaı; edeceğinizi ya.zı ile 
blldlrmediğ:inlz veya mahkemenin mu· 
a!H\k bulunduğu 2.6.941 Pazıı.Tt~sl gU. 
nil saat 9 da mahkemede ispatı vilcut 
ederek §itahen dermeyan etmediğiniz 

1 

takdirJe millklyet hakkm.m ihtiyar 
etınl.§ ı.&yılacağmız tapu alcll kanunu· 
nun 5 inci maddesine ~vflkan Uıbar 
ve davetiye ile llAn wretlniD de mah· 
keme divanhanesine talile kılındığı 

tebliğ olunur. (35822) 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Matine 11 ete-, Gece 8 de: 1 Blyttk 

Fllıa-Blrden: 

1 - Glllnaz Sultan (TUrk~ eözlü 
ve prkılı). 

2 - C-Uııı tntıkıırm (Avantur). 
ı - Ölüm Markası (Kovboy). 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
SİNİR ve RUH HASTALIKLARI 

Aııkara C&ddeai No. '11 
Muayene saatleri: 15 den itibaren 

YAPAC CiNSLERi 
No. 1 

,_ 
"' - ~ 1 . -- &:: -- ,... 
.! 'ii , ;:: ;; ~ 

41 
u cıs -- .; i rrı ' 

;;: - o; cıs .5 .ıı: ""' cıS 
.ıı: 4> ,t:: 

ı:: e >. - - u 
aS .ıı: .9 

cıS 

e_g -~ı "' .. 13 = = o .:ı: o cıs o:I 
~ 'ö ö ... .s E .s >. 8 .. ~~ ;.i J :E .. L: ..!!: 

~ ~ ~ 'C' ~ ..!d .. 
cıS "' .. .. as 41 o:I CI> 
{; .9' ~ ~ "' cıS fil'"$. .. > ::a >< ::ıi f"' - < '(ho rn-

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
İstan~ulda teal!m fiyaUan Kilo - 81 76 7S 78 'n 68 7S 68 75 
Mllbayr.a mahallerinde teslim fiyatları 
1) Edirne, Uzunkliprü, LU!eburgaz, 

Kırklareli, Çorlu Babae8ld Te· 
k'rdağ ve civan 

2) Bursa. Bandırma. Eııhkesir, 

Karacabey, Kemslpa§a, Yenl
şe~tr, Manyas, Gönen Biga. 
:&rgama 170 150 130 - 71 

3) Mani.sa, İzmir. Aydm ve civan 69 
4) Mersin, Seyhan ve civarı b7 
5) Afyon, Eski§ehlr, Kütahya, Bol· 

vadin, Ak!fehlr, Ispa'rta, Burdur 
ve elvan. 

6) l{onya, Karaman, Kadmhan, 
Ereğli "-e civan. 

7) Kayseri, Aksaray, ve civan 
S) lirfa. Mardin, Diyarbakır ve 

civan 
9) Kars, Bingöl, Erzurum, Ka~ 

köse ve civan 
10) Van 

11) Karadeniz sabili vilAyeUerl. 

...,.. 
67 63 

61 63 
62 

• 

67 ~% -67 e5 ,,,. 
118 

No. il ._, 
MUbayaa edilecek olan mallarda parça, derl, keçe, koç, pıtrak, gUveH, mallar ile çakıldak ve ya 

toleransları ve rutubet miktan agağıd!\ taıırlb edilmiştir: 

1) Parça: % 8 nlsbetine kadar eııas mal ile birlikte kabul olunur. Bu nl.sbotten fazla C.- _.. 
% 25 noksanlyle almır. 

2) Deri: Esas mal ile birlikte gelen deriler bu mal flyatınm ':{, IS nok!alllyie alınır. .A• 
3) Keı;e: % 3 o kadar esas mal ile birlikte kabul edlllr ve fazlam fçtn kiloda 8 kuru§ tenzntt ~ 
4) Koç: % 3 e kadar esaa mal ile btrlikte almır. r1 
5) Pıtraklı % 3 e kadar sıvama pıtraklı mal kabul edilir. Bu nlııbetten !az.ıa sıvama pı~ 

da 10 kunl§ noksaniyle tediye edilir. 
6) Güveli mal: Alınmaz. 

7) Çakıldak: % 3 e kadar mal ıle birlikte kabul olunur. Bu nl11belten fazlaaı ttnzll edilir. 
Sı Diğer yabancı madı:lııler: Azami ·~ 1 e kadar kabul edilir. FUl&f:ıı tenzil olunur. 
O) Rutubet: Normal olacaktır. 

l'lı Çuvallı mUbayaada dara % 2,5 "'li.3betlni aşmıyacaktır. 

EMiN FiDAN 
FENNi SÜNNET, KtiÇ'OK CiERRAHt 

t>anıııman, Atılar 

"e Şlrlngalar 
el : kabine 44395 
lıııt. Bcelktaı. 

rıınway ('ad. Erip 
Apartıman 

Evi: Suadlye 
lııtaııyon yanı. 

Osmanlı Bankası 

• JLAN 
Genç:llk ve Spor Bayramı dolayısı· 

le, Oıı•nanlı Bankasının Galata Mcr_ 
kezile Yenlcaml ve Bt>yoğlu §Ubelflrt 
19 Mayıs 19H Pazartt>si gUnU kapalı 

1 
bulunacaktır. 

- -= 

O tel yapılmaya eıverıt11 

kırahk bina 
Ankara cadd(·sinlı. fi:- D..l!tcber yerinde fe\·kalide 

\'adar ve aydınlık" bir binıı kiralltıtır. 
\ 'akit gazct<·"l ldarchP..n~inc müracaat. 

-'llm .............. iiiliiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiİİİİll .. ~/ 

T. iŞ BANKASI 

Küçük ta8arrul 

huapları 1941 

ikramiye planı 

l l ___ ___ 
·-----------~ 

'~İDELER: 4 Şubat, 2 M'1.yıa 

1 Ağustos, 3 Iklnclt.e;ırin 
tarihlerlnde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Wık ... 2000.-Lira 

a • 1000 • - sooo.- • 
2 • 750 .. • 1500.- • 

' • 500 . = 2000.- • .. • 250 • - 2000.- • 
86 • 100 .. -= 8500.- • 

ıı-= 
• 50 • .. 4000.- • 

20 - = 6000.- - j 

V AKIT matbaBs! 
Kitap kısmını yenid8 

tanzim edip açmıştı! 
~ Kitap, mecmua, gazete .,.....

Tibiler nt1mınll dizin i•leri ~ 

Sahibi: ASIM US ııı:.ıldııfı yer: 1'~ 
Hmum ne.sriYa.u idare eden: llelik N.tlJll' 

A 


