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Bugün 
6 

5aqfa 
- Yazısı G ncı sayfırnıızila -

•J 

•. ~ # ~. ,. l . d 
ıı L • k d ·· dalaa ta ım erın e ... "llVvetleri tayya Te hücumu arşısın a mu 

ı~ ...... -··-···-·-··-········---· Mefruz Alman 
ı' l I~ n 1 ~ f ı Bir A~::~:..~zetesi hücumuna karŞI 
llland ı- Harp Türkiyeye ingiltere 
~aya dokunmadan adalarmda 
asker yapılacak 7 5,000 aske-
Çı kar d 1 J .. m, SO (A.A.) - Oll oJan" t<!di- r in i Ş lir Q kile 
~ • rlyor: )ıablrı. 

•1111, 30 (A A ) - Cencv gnzetclerlnın BC'rl!.n mu: B .. .. k b ., r 
'\ • • nin bildirdiğine göre, Alman t>aşku- uyu 

JQ .. 8 b "ld • · uharcbcslnc t-..._. •c ı ı ırıyor: mand:ınlığı Yunanistan m 

. 7'1Q gaz etesi mu- b•tıni§ nnznrllo bakmaktadır. manevra 
' 

1 
Muhabir şunlan 110.ve etmektedir: 

• . ınanılır hctber- Harnm bir ııevakkıır val<fcırt ge~ı • 
~'1Qden bildirdi- ınlycc"'ğt bitlkls §fddetlcneceği husu. 1d1 
110r sundıı nırnr edilmektedir. Znnncdlld~ yap 1 

'il e, 26 N isanda ğinc göre. önnmUzJckt blrkac; gUn .. 
• 4l"'1.Qn nakliye ge• çtiıdc hnrp bazt yerlerde her z:ıman- J .oııdrn, 30 ( \.A.) -. Royter 

UO ( T k ) F · ı·ind"n daha bUyilk blr ıılddPUe p:ıt.. njansmm askeri muhaı·rirl :>azı-
İ.)IQ ,. ur u ın- 1~ V('rccektlr. Bcrllnin nnzar:nd:ı. yor: 
'afiJa IJllanına gelmiş Akdenizln heyeti umwnlycs\ tclt blr Dünkcrktenberi lng~liz ordu~u 
• e ,a, tank, topçu, h dl Alman mllstcmtekc ıntnıa. muazzam bir hızla inkişaf ~tmiH-

tı 'l ~~me f"t~all Afriknd.."L daima n.rtan bir tir. Doğu 1ngiltcresindq . ruhaycl lti.;1. 
1 e takriben 12 t,.. umlar yapması, Atman bıı bulan manevralar terakkılcırln ne 

:ıckıh Alman kıta- şlddc.1.J bile ini Slcfl"" ile Afrika a- kadar sürat ve nıuvaff:ı.kıyeUc el· 
vıı. kuVV'etıcr n ,,.- .... - •: t kte 

Q §lddctıcndlrm=., de edilnıi!l oldugumı gus ernıc -
• ~8 N·raya çıkarmış- rasmd:ı akmt:ııntfcthl olan bıırekl'ıtm dir Doğu" kumandanhğınn ınc>nsup 
il 1" IBQnda bu kıta- hedefi Akd~n ;utun bazırtıklan. kıs- 75 °binden fazla er, mevzu~ tank: 
""ltıQ"'1.~ere'ye naklı" birer 1"~mı ır. tifa cdllmlycccğinl ve !arla ihraç edildiği rru:-c?ılc~ mil-
" ,., mi 7.aferkrlc ik t muharebe hi b" Alman kuvvctiıun suratla 'ft dlği gibi nlha m ır . ır . BcrllnJI de . . mmolı: istenildi- tahşit edilen İn!:,<iliz ku~ctlerı ta-

~ 
için "tnm bır iş .. gor 'af d evvela seri bır surette 
ğlnl ~ıkçn göstermektedir. muh~ ıd rdın rulman asr sonra dn denize dö-

ll Z 1 t tcslnin Roma, u u ' 1 · tirak Ve mc Tat gnzc R mada mllı- k .. lmesi olan bu talim ere ış 

• 
birinin bildirdiğine göre. o k{ı.t yap. ~-~atir Muhafız kıtalarınm gö -

~ ini nskert hare j C'~·us ' b.d ·etinde 

' 

h ver dc\•Jetıcr n nntUn oıız.-ır.. nüllülcri harekatın ı a)i 
. "'S arp gemile- ınast bC)denmektcdlr. ve Cebe ··a·u·!'llUln kıtalıırmı hırpalamak 

<. 00 •el suveyş • ~ ,. r. Sü 1 d ) 
~ .. 'b kilometre ııır her şc-ydcn c~ 1t ıyan gazete- (Dcuamı Sa . ., ' . e 

ç.re ıottarılta. çevrilmiştlr. n tı ve Por te. 
açılmasına lcri Tilrklyc. Mısır. tspan: nlflkadnr • • ı • 

taraftar kiz gib~ do~dan d~ ~ttlkÇC da. 1 n q 1 1 z 
~ meml('kctıenn duru 

'1. i r ı'fşa ha faztıı me~gul 01~:::~~ ettırdlj;-tnc tb u atı Aynı muh:ıblrin ."..,da ynpı. m a 
l'iL ııarckl\tt csn...,,.·· 
- '4\8, ı;örc, Libya rlln ve Romıı. kı. 
~ geınileri 3200 ı:ın tccrUbclcrdc ne ar.nızdcn mncssır d 

etl'e açılmışlar taıarm ve csUhan~~eblldiğinl gördUk- Kafi derece e tayyare 
ao (A bir surette nakle d harc.-kAta ve zırhlı kuvvet 

t .A.) - Ruzveıt "kUc:Uk AfiY9. ıı,. 
kont terinden kd·röe bunun ses- •• d eden 
~ eransmd:ı clycvm tevessUl edıldlği ta . 1 a do'kunmtı. gon erm s; gcınncrtnin 2500 kilo.. TOrl· toprakların d 
~y kadar dc\•riyclcr yap ~=0~;1tııbO~ceğl s8ylC'nınektedlr. yananlstaaa piya e 

'ltlk o.ıntraı Slarkın beyana.. l 1 0Jm8llDI 
>.1ınt n onru Birleşik A. tR usya geçlrl m' 

t.ı' ~Yl\ tarafından UAn <'- s ov ye H ta 1 t"'ı> 8ahruımı tantmıyacıı... • - a 1 
'l~ıaır ktlreslnln mUda.faa.. Harp malzernesını 
lııı 'ah e Anıerika harp gcın3- d bu 1 u yor 
'n~:n~l~:~c;ı ;;,;c; Toprakların an 

~l'lıer ika geçirmiyec~~'""'' tb 1'Ji)l!IW\.1l, SO (~.t\.) :; dUn uıızata. e gl• r me halk k.;ıniScri NiKotyan tUrlll 
• c göre, ber 

Bunu tekrar etmekten 
sakınmağı tavsiye 

ediyorlar 

neru Teıgralm 

Keslll llol ve bacak cıaa
yetlala esrarı çözildl 

. ................. ........................... Katiller tevkif edildi 
Bir ajans haberine 

göre: 

Fon Papen 
Tl yler lrperticl cinayetin bft.ttıa taııı. 
lltı mahkeme ba2aranda aalaiıldı 

Ankaraya bir teklifle 
gelecekmiş 

---<>--

Jslanbul zabıt ı ve ndliyesiııin on 
bPş gündmb!'ridir <'hc>miyctlt' tah 
kikutını yaptığı "kf'Sik kol ve ba-

l ki . . . "h cıı ar cııınyeli,. nııı e>sraı ı nı n-

şıldıktan sonra Bo.}abiidlı Kazını 
ve m<'l.ı esi Ayşo yakalanıms ve bu 
iz üzr-ı-indc yürUtUl<"n tahkil{at so 
nundn suçla alakadar ŞevkC't iJ;. 
Zehra v(' Satı adında Uç kisı daha 
ele geçu ılmiı1ti. Bunlar dün bglP
dl'n sonra adliye>) e te-;lim olun
muslnı ve ikinci sulh c<'za mahlı:~ 
mt•sindn sorgu) a çc-kildikt('n so~ 
nı tevkif cdilnılşl~rdir. Erkcklerın 
ikisı dr ıımelC', kndmlann dn ki
mi hizmetçi, kimisi de> çamaşırcı 
dır. (Dcı•amı Sa. S. Sii.. 1 ele) 

Almanya 
İngilizlerle Türkiye 

arasını bozmak 
istiyormuş 

ı..ondrıı, 30 (A. A .) - Ofi njan
!'11 bildiriyor: 

Akdenizin iki ucuna karşı Al • 
mnn tazyiki gittikçe a.rtmakladır. 
Garp kısmında Fransa ile cereyan 
eden mUzakcrclere sümtli bir 
tempo ilo dl'va.m cdifmekledir. Al• 
manlar, Fransanın filen h(l.rbe iş
tirakinden 7.iyade Cobc>lüttanğa 
doğru gcçirilecclc kıtnlara göz 
yummak suretiyle>, Fransanrn pa 

sif olarak müzahel"et. ctmC'sini is 
tiyorlar. İspanyada ise, knrgıışalık 
çıkarmak, v!' bunu bchanc odcrek 
tesis etmek maksadile mücla.halu 
1~ yaı>rnak istiyorlar. . 

Şarki Akdeni?. bavza.c;ma g<'lııı • 
cC' hilhass'.1 Türkiye mevzubah • 
S<'dilm('ktcysc de Almnnln"'lll ln~ 
nfüzlcrlo lttifakmı bozmam için 
~Ti.lrkiycyc tckliflE'rde bulundukla 
rı zannedilmektMir. 

Hitlc.ıi karnrgahmdn z.iy:ıre>t et· 
h"kt<'n somn BerlinC' giden Fon 
Papenln Ankaraya son Alman tek 
liflerini hamilen dönmesi muhtc • 
meldir. 

Bu arada, Türkiye sahilleri bo· 
)'Unca Yunan adalarının iıı~lino bir 
usul dairesinde devam cdılm<'ktc
dir ve Türkiycnin sanlmnsr tnmam 
!anmaktadır. 

lrana mutat hilafında seyyah n
kmı vardır. 

İngiliz askerlerinin 
1 raktan geçmesi 

hakkında 

lrakın Ankara 
elçisinin 
beyanatı 

Anka.m, 30 (HU!!iU'!İ) - lrak 
tngiltt:>re münasebatI hakkmdıı An
karadaki Irak elçisi Kamil Gey
llini Ulus gaz«?tesi muhnrrirlııc şu 
beyanatta bulunmu5tur. 

''Irak İngiltere muahedesinin 
uhkfı.mına binaen İngiltere hükü
meli bazı kuvvetl<'rinin Iraktan 
İngiliz hiikimiycti altında bu_ı_unan 
araziye müruru için, Irak hukü • 
metinin muvafakatini talep etmiş
tir. 

Det"<lmı Sa. 4. sü. 6 da) 

Almanlara 
teslim olan 

Epir 
kumandanı 

Vunanistanda yeni 
hükümet kurdu 

yı>t dün ccizülmüı'; V<' bu sul"Nlc 
dünya cınn) rt tarihinde mislim' 
tcısadüf cdilmi) ceek de <'< l.'d bü
yUk bir vahşet ve soğukktınhlikla 
i lenmiş kanlı bir cinayet me)·cla
ıın çıkmıştır. 

:Malüm olduğu üze~ kesik kol 
ve bacaklar sahibinin Bovo.bfnlh 
Ahmı:>t admda birisi olduğu nnln-

I ngiliz gazetelerine 
göre: 

Hitlerin 
planı 

T ürkiyeyi çevirerek 

12 ada ve 
Kıbrıs 

Yolu ile Suriyeye 
geçmektir 

J,oıı ı l ra, 80 (A. A.) Bu sa• 
nahlu 7. t l"t: tıı~ıl!.ı. ktt ı.lın mm 
tahlıycıl erin dair tafslJit VC'rm<'
ğe izin alarak Yunanistan rnuhn 
rebc>~i hakknıdn hUkilm ) üriıtml'
gt• iııtızarcn sc\•klllccyııi \'ll7J) <'U 

Det..'am1 Rn. /, ırii. 6 iln) 

Çörçilin dün A vam 
Kamarasındaki 
beyanabnıt göre 

lngilizler 
Teımopilde 
3000 zayiat 

vermiş 
--0----

y unanistandan çıkarılan 
l n giliz kuvvetleri de 

45.000 
/,o ıllra, vO (B.B.f'.) - Ba • 

\:ekil .M. Çörçıl bugiln av L'l k 
marasrnda bazı hutıpıcrırı <n•a 
lcrine cevnp \'C'~rck Yunani • 
tandaki İngiliz km\'etle.rınder. 

(Devamı Sa. ~ « i. f de) 

Yunan devlet adamı 
K oçyas Ankaraga geldi 

Gl 
1 

• -

Alleılle beraber 
Amerika'!}a 

·gidecek 
A nkara, 80 (\'akıt) - Son za

manlarda Yunan kabinesini teşkıla 
memur c dllmı J<~ocyas, ailesi ço 
cuklan ile' bornb<'r Anknraya gel
miştir. KoçvaR hugUn öğleden son
m Bliyük :i\lılkt 11~cli ine gelerek 
llaı iciyf' \: <'kılini zi) nrC't ctıni 
mc>clis mü7.aken"><Jıni takip etmış: 
tir. 

Roçyas afü sıh bırlıkk Amen 
knya gidecektir. 

1 d·.ıı.. bır eınlroamey U birliği 

eh '6" m· $0\')'e er 
1• n de harp n:aızcmes ın eçıncsi 

arru;is'.ndcn transit oııırak g 

ai.,. " yasak edilmektedir. da ınU. - "k l "'~nroe ara.sın •·I. •• ıerr Q l Menedilen IllöUA' acak !ı.-
..... Qr • d. k • hl t tayYare lJiıaltnc yaraY var. 

rır ıyor ı: mma ddelet" de 

.. lı ,. t 1 e :~r, ve patıayıcı ına •t tariklle 

ALMAN PLANLA
RI ETRAFINDA 

Atinadan verilen habere göre 
Yunan payitahtında yeni bir lıü
kfimct kurulmuştur. Bu hükUıncli 
kuran Epir ordusunun ku~~r· 
clrr. Bu kumandan ncşrettigı be-

''Ut., r Dii;~r maddelerin ;,.n geçmesi 
""•. • Sovyc:Jer birlltl ıı. ..... ..., ınev• 
~lh t bUn)ar .... - ""' L " gördüğü za- acrbe&ttır. l"atı:a 1 tınaden ve 
~ .. k c:ut t:caret anıqnıatarına 8 iJltllısali 

e ete geçecektir rııecek hususi bir mu.aade 

~4-tı~>. )~,. 

Türk iyeye 
dair görüşü 

. Q.:ctatti••oifW 

yannamede diyor ki: . 
Almanyanın kahi~ kuV\·e~ _kar

şısında mağlüp oldugumuz gı~ı a~
nı kahir k uwet altında yem hU
kümeü kurmaktayız. -.-_.,...,,.,.Pi-~-

- <ktl'n umunıi harııt•• tıekf'J' lşlndmı dala\ 't'ttl yapanlar ban, a~ 
tnnan yapıp içine ~an gf'li~ orlardL 

Şimdi bir klloda. ihttk.lr yapaıak •ttyM ~ ,__ 
,pllyor. 
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1 Raoyo tiazetesi 1 
Çö!'çll mat 

istlyece 
Çörçilin nutku .lngiliz efkarı u

mumiyesinl tatnım etmlştir, Fnknt 
avnm kFmarnS"I lıır iiefa daha Yu
nanistan mescle:;~nin mUzakeresi
ıü fstcdığindcn bu mesele tekra.. 
ı;örüı:nilecektir. Cörçll bunu bir itı 
~o.t mes~lcsi olaru:.. urtnya sur ·
cektfr. Bir takrirle açılacak lllU -
zakeredc bir Rf>n" f'vvcl ;kliullr 
mcvltiin ... geç"'n <,:örçılm ıyru;eti 
~orüşülec:m, itlnınt knzanıl'sa bu
günkü siyns t d0\1im edrcektir. 
İngiliz ıilyns ~ı sistemi sıkı bir 
murakabeye tabidir. Bu murakabe 
harp icindl' bile devam eder. Çör
cil Avnm kar: ~rnsmda itimadı one 
sfirmckle mih \·er propagaııdasmn 
cevap vermek istemektedir. 

Mih\ r propngandasmm bugiln
lerd m :;tll olduğu mr.self'I ~rden 
bi:i İngilte~ iJC' domınyonlnrın a
~I aema.kbr. Mihver zor lşlel'f' 
Avustralyalıl:ırm gönderildi ~ni. 
kol!ly i~JC're 1ngilizlerin gönd •ril
diğini ysıymıf1tır. Avustralya BaR
vekili bu propagruıJn,}'a cevap ve
rerek sonuna kıdar 1nP,iltere ya 
nmda harp cdeceklC'rini bildinnlş
tfr. 

Umumi Mec
lis kapa dı 

son toplantnıiytc faaliyet sona erm'~ 
bulunuyor. Mecllsinl:ı; bu devrede za
b1tal beledly tattrvı'ltnamesı, elektrik. 
suınr ldart>lcrlne · alt esas taııma tnn.. 
l!'"V<l nlt işleri tıımnmı::ımı~. bir lmınn 
mar planlarını da tıısdll< etmiştir. 

Meclis bu yı1 baytlk blr mesai glls
tcrmlştlr. Batan arkada!jlarıma tc
şekkllr eder, kendllerinl sayğıyla se
lAmln.nm." 

Vedat Örfi
nin temsili 
Tanınmış film rejisörlerinden 

V"tlat Ürfı, uzun seneler Avı upa 
ve .t:ıs:rda kaldıktan sonra mem
leketimize dönmUşUlr. 

Değerli sanni.1.ür ilk olarak dün 
akşam Şehir Tiyatrosunun komedi 
kI3Dl:nd" keneli yazdığı "l{an" ad
h piyesi t "'msll etmiş ve bizzat 
ba,5 rolü oynamıştır. 

Eserin mevzuu ve yazılış tarzı 

cidden dikkate dct1er m~lıiyette
dir. Sahne tekn"ğino tam mannsi
l<ı uygundur. EsC\T güzel <>lduğu 
kadar temsili de muv-ıffpJı:cyetli 
olmuş VP sE'yircilPrln süı ·kJi al
kışla'rile kıırşılnnmıştır. Aynı eser 
hu akşam dı. tekrar edilecektir. 

Ved t Ürfi şehrimizde "Bulut -
lar pd.'C'I\ 1 ı ' 1 ··, "Karadeniz u
şağı,, R\ k ') hnzırl:ımak
tadır. 

fi 

KRAL 

Çörçil ve Deniz Birinci 
Lordu ile görüştü 

l..ondra, 80 (A.A.) - Kral, diln 
carc:ru 'Pe dAn!z b'rincl Lordu Sir 
Dudley Punt'u l::lüul etmiştir, 
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Takdir Girlznnm mevkline geç. 
mek emelile onu kandırmaya ça
lışırken b n de Mefkfıreyc yak
laştmı. 

- Bir hiç yolunda yoruldunuz, 
dedim, la.Jtln kendiniz istoclinlz. 
Bana söyliyccck §Cyleriniz var
mış! Konuşalım; sonra emin olu
nuz alz.l vUcudlim ve sözlerimle ra
hatsız etmem. 

- D .kmı2, denize doğru, ııf' 
kadar genç bir koru var. Oturmaz 
mısınız Fikret Bey?. Yeni yetişen 
çamlnrın rengi, fücldlerc benzemi
yor. Ah, şu kaya ne vahşi! Anlat
sanıza bana!. Kn)nnm fçinde §U 

::ııvnlh ıncir ağacı nasıl çıkmış?. 

- Kabalığını hnkkmda izahat 
istemek için Glriza.na reiaknt ede
ceğinizi söylediniz. Sual!cırinlzi 
bekliyorum. 

- Girizan sizi çağırıyor. 
Sofrayı tanzim ile meşgul olan 

neşeli kız; nefti ce-ketiniıı altın 
dan dizlcrinııı hiruz daha aşağısı
na kndar inen nefti eteği, yine o 
renkte ipek çoraptan ve zarif ls
krrpinlerile yaramaz bir moktcıı
liye bt>nzetmişti. Siyah saçlanrıı 
inco peçesile örtrnUfı, gerdanı 'c 
ense'3i o.çık knlmrştı. 

- • Oh efendim! diyordu: biz 
çalışnlun, oonııı buyurunuz diye
lim. Vallahi olm'lz! Bonjunınu bir 
dala asmış, fesini ve kolluklarını çı 
karmış olan Takdir de refikasına 
iştirnk c.>derek: 

- Öyle ya! Biraz da siz ça.I111ın. 
Diye çrkışt.1. Yiyeceğimizi taşı· 

yan Şnban, gazinonun önünde e
mir bekliyordu. Bu kara gözlU, pa
lubıvrklı .uşnk ne şnirone bir m, hnl 
intihap dmiş, A<>f'rayı ne ince bu· 
zevkle tanzim ettirmişti!. Girizan, 
kendini aorhyarnk yUzllne sevimli 
bir dnrgmlrk vermi.1ti. Takdir, Sa-

Türk moda~ 
olabılir ,- - -, ? l'I • 

İstanbul terzilik okulu müdürü 
Bürhaneddin Aygünün fikirleri 

bana son talimatını \·erip onu ser
best bıraktıktan sonra ynnnnıza 

geldi. 
- Bu ne ciddilik 'l diyordu; mut 

lak yine kavga ett.iniı!. 
Sofrada onlar bliylik bir inşirah 

ile gülü~erl'k, şaknlnşıl'rnk yemek 
yC'dilcr. Biz hiı.liı somurtmuş duru
yorduk. ÖnUmlizdcltl manzaraya. 
bir gölgl' çöktü. 

- - Haıa. sizden örnek aldı! 
Bu söz\i Takdir söylemi§, Giri 

znıı d:ı. ontı hı:ı.klı bulmuştu •. .Mef
kUre. Glrlzana amiranc bakarak: 

- Darısı b:ı:ına!. 
Dedi \ e mağmum yUzünli Tak

dire çevirin iJAvo etti: 
- Affedersiniz Takdir Bey! 

Sabahtanberl bir neşesizliğim var. 
Hümüm gittikçe artıyor; ncr den 
geldiğini bilemiyorum. ,. 

Takdir, ciddi ve mUtchalik bir 
tavır ııldı. Dedi ki: 

- Ağır ve mahzun durmak size 
müstesnn bir azamet vcrlyor. Sol
gun zi)•alarla çehrenize dağılan 

9 u ibtlsnmmızdn ne müessir bir 
kudret olduğunu bilseniz 6U mini
mini ı:ıeyl alınız. Benim hatıran 
icln! 

- Teşekkür ederim Takdir 
Bey. Görüyo'rSUnuz ki hlç bir şey 
yemiyorum_ 

Girizan, o şen ka.hkahası, o snri 
iştihaslle bana kalmıştı. Takdir, 
Mefkiıreye en sitayi!JU cümlelerle 
komplimanlar yaparken ben ken-

Y8zan: HAYOAD -ili""'"~ 
dimi Girizanm, bütün kuvvet.ini şu 
halktan altuı iradesine terkecliyor 
vo bundan hazin bir haz alıyor

dum. Onun basit ruhunda nihnyet
siz bir safiyet, bir samimiyet var
dı. Kelim lcrl gUlUşlcrilc örterek 
kon U!juyordu. 

- Çox durgun, çok beceriksiz 
oldunuz. Bugün, Mefkureye bir 
§ey ycdiremediniz. Sabahleyin de 
yememişti. Bakmız ben· sizi nasıl 
doyurdum, nasıl sarhoş ettim 1. A
ma ben de oldum. 

Gözl~rlnde elmşekler çakıyor, 
yanrı.klarmdıı ateşten güller ncı
yordu. 

- Ne yapayun? dedim; ikimiz 
ne çabuk anlnşıyoruz !.. Hnlbu ki 
o buz gibi kale gibi bir ey. 

- Böyle oturdu~unwm o kadar 
kızdı kl ... Mektepteki gibi, biz iki 
kız kan;ıını7.da otura bilir miydik? 

Girizanla gizli gizli konuı:ıuyor

rlunı. Birdenbire Mefkure yerin
den fırlndı. Takdire ·n bize hiç 
bir eey söylem edMl tazf~ çnmlan.n 
altma doğru uzanan ince bir yol
dan indi. Görllnmez oldu. !Ik da· 
kiknlnrda. dönecek~ sandık. Sonra 
Takdir: 

- Belki bir yere oturmuştur, 
Fikret. Yanına gitmen icap eder. 

İhtnrmda bulundu. 
- Gittiği g1'bi gelir, dedim; da

ha l:ıdsi sen git!. 
- Gideyi..:ü Ütı ~!ı-izanı sa.na bt

rakcıymı öyle mi? Ben ki kıskan-

mağa ba.5lamıştnn bile!. 
Öyle ınUstehziyane güldü ki Gi

rizıınm gözlel".i doldu. Şimdi ince 
bir yağmur asırdlde nğaçlann kur
duğu mc ?.zam kubbe:}i milternadt 
tıpırtılarla inlctmeğe b~lamıf!t.ı. 
Denizo doğru uzanan taze çam ko· 
rusu, koyu ye5ll bir renge boyan
dı ve manastır clhctlndcn kuvvetli 
toprnk kokusu geldi. Biz hiç ıs.. 
lanmıyorduk. Mofkure şüphem 
ynğmurn tutulmuştu. Tercddlidli 
bıraktım. Gazinocunun zevccsinden 
köhne bir ııemsiyo :ılmağa muvaf
fak oldum. 

Onu başnnıı açtnn. Elimde bir 
tabak Uzilmle yoku§, ı9laııan çam 
iğneleri aynğmım allınd:ı kayıyor; 
iki ııdnnda bir aernsiycm dallara 
ifüıiyordu. Bu s:ıthı mailin her ta
rafmı dola~mı. Nihayet, incirli 
kayanm üstünde onu buldum. Sarp 
knyncıklat'dan atlaya atlaya yak
lııştnn. 

- Burada no yapıyorsunuz?. 
diy<:' bağırdım. Smııklam olınu~su
nuz !. 

İri siyah g8zlerini bana çevirdı. 
- Gel, otur; dedi lıak ne> ~

rane yeri 
- Fa.kat ferdıuu hiç şairane 

değildir. Elinizi verin, gazinoya 
gidelim. 

Hiç knnıldamadı. Yanma tmnnn
mak mecburiyetinde kaldım. Eski 
§cmslyenln altmda, hemen kucak 
kucağa bd- vaziyette oturduk. De
nizin üslline bir bulut ç8kmüştü. 
Gökler onun bastığı yerleri öp
mek için yeryüzüne inmiş sandım. 
Uzaklarda lld uısız adanın karaltısı 
nı seçiyordum. Biri sularm fıstüne 
uzanmış, öteki ayakta kalmıştı. 
Marman.nın yaratıldığı gfindenberi 
biriblrine kavuşunyan bu iki aev
dalmm al"88mda, yaratıldıktan gUn 
tesblt edilen mesafe vardı. 

(Devamı var) 

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

AnadoiUY8 

ilk kafile 
Bugü Aksu v~ 

ile gidiyor "-
dolll1' ıl' Kc:ıdl nn:ulariylo JJlS tıl'~..,# 

cclı:lerw ilk kafilesi bUırı:cı,-,.. 
Aksu vcıpurlyle barcıtet ~ -:;;.. 

Kuadenlze gidecek 
01:. ft -·"' 

den sonra. Marmanı hat telif~ 
dan d• Anadalunun ıı:ıub ~· ";# 
lerlns hareket cdecekJerl JıltıJ rı' 
do kartırlqtıntmıştır· !:rtıdııt· 
ve KtıdP§ vapurları ayı-';o ;,.o_~ 
5 Mayıs Pazartesi saat 7',-,. 
ren ~ gün mQddeUe ltl~ ~ 
Kadc~ de S Mayısd:ıll ft J 
gün mUddctlo :sancıırzıı"':,~~ 
Meccanen gönderilecek ıeııJO .,...-,,. 
taıııya~ktır. tklncl ~;udııP 
günlen dUn VUAycto ye il 
ı;Un lllln eclllecekt!r· ~~ 

Edime, Kırkl'.ırell ve 'J'f! ~ 
yctle:ıııdcn nıı.lttounaea~ JI' 
nameton de şehrintitd8 )'tard' ~ 
ma'k~adır. Nakil oıunaCll eri ~ 
rnlnn vo ndllycılekl 1r ur .,,_ 
henUz bir cmlr seııncrn!.§ ad'- "' 

BUylJk ~kelclcrden Pd pal'_., 
iskelelere gldec,,klcr rrıuıa __ ..ıı,. 

..ııııOC'~ 
purlarlvlc meccanen "' dlr._ 

Mürakab6
9 

kom syonı.J~ 
Bazı ihtikar " 3

: 
ihbar edil ıı1" ~ 

Fiyat murakabe bil: t?~ 
niden bazı ayakk~bı ~arı Y 
ekme!H ihtikarı 1hö .., ·t 
mıştıı. El j!)~_;J 
Ayakkabı ihtikfı!"111 paP':4\.r 

kiai ıkmal edilmiştt~be l\c;ııo~ 
günkü fiyat mura~ ti1'fır P 
nu içtimaında bn i~ 
lan tetkik edilecektil'·ç3~,r.J 

Hastalara mn.hSUS 4o ~· 
meğinin kilosunun edilt?.~~tl' 
satıldığı clıı ih!:rır ;-

Muhtekirler takiP 
dir. __.,.,.,,,it, 

-o- 811. 
Vardım Se\' si s 
· istaribul şub~;ıı s 
Kazalarda kol te§ ~ 'tt 

yapacak aJl ~ 
Ankaradn teşkil 0ifnın 1 JI' ~ 

dım sevenler cezniye_.~i f 
bulda teşkil edilen §l""- .tJ 
yete başlamı.~ır. ·çifl 9, 
Şubenin kunıtmnsı \0pl~ 

merkezinde yapılatı. aışııı~ 
cemiyet nizamnaJJ1C61 liı'l ıc t 
günkü fevkaı .... ae ab~·a t r,f} , 
tirdiği vils'atte faıılJ~rt' fİilÖaft 
mesi birçok ıizala.r Ul1'3 
tc ·şı· ~ nmı ı. . t n1e>~ 

Bu istekler CC!Il~);c }{ııt l 
yazılmı5 ve muvu.ıa "ıı.b' 
gelmi tir. Gelen ~ teri dl
muhtelif faaliyet ekıP J. 
harekete geçmi~ clı'· A' ~ 

GönUllU hastaba.lcı"' stfl:#. 
k d'k' -~ı-ere d me , ı ış ve H..ı:n> '!".lcrc_~ 

hazırlanması gıbi ı ~_.-~ı 
başlanacaktır. Diğe'" 1if JtBYpi 
tanbul subesi, muhtC c'·tir'· 

• • _;ı •c " ~rı 
da bireı kol tesıs L~~ ?13" ~ 
kollar vilayet şubeS10c ııt ' "il 
caktır. Türk kadınln~~~~.i;' 
ye davet eden beyan~ _, 
atle teksir edilerek ~ ~ 
da~ıtt!a.caktır. ne)" <' 

Halkcvlerinin her ~tiıı 1'11~ 
olduğu Uç aylık yaz 1 yş~ 
ziyet dolayısivle bU ~nıet.1 
yac.,ktır. Yu Jnn ~c {P 
yetın '1 balke ·lcrınd 
devam edecekti~ 

- KonferaJ'l~rı,rl~ 
Üniversite .P~~all'(~ 

Peters dün Emınonu. 
ilk okul ö~"ll~terı~ıcol~~ 
beynin ve tnlcbcn.n P)c01J 
mevzuu etrafında ı-ır ,.- / 
vermiştir. ~A 

AvustraW~ 
. 70 lı 

İngilter~ içı": tire'~ 
tayyarecı yetı~ >.,,o""; 
~ydncy, 80 (A.A.) ı~r t 

ya hıı.vn kuvvetlerin? 611retl .,-<' 
pilotlan muntauun blr t.11lı)'f tJ (il 
nıin etmek için A v\111 0şıdjj 15 <' 
nezareti bir tny:} are t 1c~ ~ 
cude gelirmeğe kara~~ e fi' 
bu bnbtaki projeyi 8 )~~~ f miştir. 16 yaşından 1 şl'lli 111 
dar olan gençler bU te ıcn>o(fo ,p 
hşacaktıı Bu suretle0 000 
cak ~ençlerin sayısı 1 · 
~ olı.mnıaküı~ ,., " . ,. 



1-VADr 

·Şehir· Haberleri 

Hükumet deri ihraca
tını kontrole karar verdi 
Neşredilecek kararname 1 ağustosta 

meriyete girecek 
Hük:Qmet, deri ihracatını da / sonra yalım salamora derilerle 

kmtroıe tabi tutmıya karar ver. meşe. ve liflerinin _uzunhığu u. 
m.iştir. Bu hUSU8ta hazırlanan mwnıyetle 7, 8 santimetre oıaı:ı. 
talimatname, yakında. reemf ga- içinde istisnai olarak 10 santı
zete ile neşredilecek ve 1 A.ğus-

1 
metreye kadar lif ibuluna.n ve 100 

tm 1941 dm itibaren meriyete adedinin ağırlığı 230 kil~yu geç
mevkiin.e kona.ca:ktır. miym hava kurusu deriler; el. 

Ankaradan gelen haberlere na. yafmm uzunlu~ ~ynı _ e~a o
.zaran deri ihraç etmek, istiyen- lan ve 100 <:dedının :ı.gırlrgı 250 
ler, ihraç edilecek mallan ihra- k}loyu _geçm.ıyen. tuzlu. kwı.ı de
ca.tı kontrol dairesine muayene rilere l~ verılecektir. ~ 
ettjreceklerdir. Bu daire, müsbet F&;zla.agırve ~ yapagılı d~ 
karar verdiği takdirde ih.raca.t ril.enn ~racına musaade veril-
için lisans verilecektir. mıyecektir. 

1 Ağustos 1941 tarihinden 

Şeker Şirketi ı inkllap müzesinde 

Cemil Suleymanın 
öf Um yıldönomu TOrk 

toprakları 
.Muhabir biitalealanna kıymet 

vermek Metinde değilim. Uzwı 
tecrüıbelerden, sayısız aldanış. 
lardan aonra, birçokları da on-

. larm hükümlerine arkalarını 
dönmüş!erdir. 

Dünkü ga7.eteler, "Dil Fat" m 
Roma muhabirine ait böyle bir 
mütaleaya sütunlarında yer ver
mişlerdi. 

Hidi.seleri, doğdu.klan kay. 
naklar, aktıklan yataklar ve o
luş tekamülleri içinde tetkikle 
mükellef olanların, böyle bir 
mütaleaya yer vremeleri pek ta-

""""'":" .Mf.ft11111 0em0 88leymaa bildir. 
Çok kere, bu yer verişler, muL 

Bugün. JnymeUl edip CemU soıey- 1 lak bir kıymet fikri de ifade et
manm araD11Zdan aynldr~m bfrinel mez. Bazan, tamte..rsine, alay i
yılıdır. FecriAti edeblyabnm tanmml§ çin, değersizliğini bir kere daha 
llfması eemn SOJeyman, uzun bir ıııı.. teşhir için, en gene görünecek 
kQt devresinden aonra en güzel ve öz- yerlere konulurlar. 
lU yazılannı Vakit ailesine lntıap et- Bu 80DUJlCU8U da onlardan 
tikten amıra vennl§U. Daha gene; ya. işte .. 
§IDda aramızdan aynlan arkadqonrzı Muhabir. Balkan savaşrnm 
bugün acı ile hatırJiyonız. bittiğini; faıkat daha şiddetli bir 

Temap sergisi 
açılacak 

Mutad mütterilerinden 
bqkasına toptan teker ' 

Şehir ve İnkılap Vesikaları 
miizesinde pek yakında temaşa 
sergisi açılacaktır. Bu sergi, 
şimdiye kadar açılan sergilerin 
onuncusudur. Son şehir sergisi. 
ni 1201 i bayan olmak üzere 12 
bin .kişi ziyaret etmiştir. M"tbe 
idaresi, mmeye kitap teberru 
edenlere mahsus bir şeref levha
sı hazırla.mıştir. Bu Jeriıaya 500 
kitap verenlerin adlan ve resim. 
leri konacaktır. Müze şimdiye 
kadar 500 kitap hediye edilen
lerden öğl'etmen .M. Cevdet ve 
Emiroğlu Ziyadır. 

vermiyecek 

Şeker ihtikarı 
yapanlar 

boğazlaşmanın eşiğinde bulun. 
duğum.uzu söyledikten son.. 
ra, bu muharebelerin TUrk top
raklanna saldınna.dan ga.yesine 
ulaşacağmı bilhaSBa belirtmiye 
çalışıyor. 

Şeker §irketi, vilayetten mü
saade alarak, mut.ad hilafına şir
keUen şeker istiyenlerin bu ha
reketlerinin önüne geçmek için 
kendilerine şeker verilmemesini 
karar altına almıştır. AnlaşıldL 
ğma göre bu gibi k~le.r, g\i;Ya 
kendi şahsi ihtiyaçlan ıçın şır
lretten aldrklan şekerleri, bila
hare 11a.tışa anederek fuzuli yere 
ve müStehliğin aleyhine para ka. 
zanma.ktadniar. 

ŞJDDETLE 
cezalandınlacak 

Şehrimizdeki teker fıbtlkArma mani 
, olmak Uzere belediye memurları tel
ti§lere bqlamtJtır. Teft.i§ler'.n gayesi 
blJha~ :fazla miktarda ,eker topla• 
yarak §eker buhrıuufta sebebiyet ve. 
renlert:ı teııebbllaU &ılemek olacakbr. 
Bu §Ckilde atok ,eker yapanlar mah· 
kemeye verileceklerdir. 

Balkanlarda harbin bittiği 
hWanü, bir vakıadn'. Buna di. 
yecek yok. Fakat bütün bu çap
raşrk davada, TUrk topraklannm 
adı neden geçtiğini anlıyam.ı:yo
ruz. 
Asyayı fethetmek istiyenlerin 

ilk çarpacaklan kaya, Türk kı
yılarıdır. Dünyanın bütün hari
talan ve coğrafyalan, bunu gös. 
terir. Fakat yakm tarih, tam bir 
deniz hakimiyetinin bile böyle 

btr zorlaYllJ& ~olanca 
açrklığiyle ortaya koydu. 

Muhabirin sö~crinde öyle bır 
eda var, ki sanki Türk hudutları 
eğer tecavüze uğramuyorsa sırf 
bir hatır gönül meselesi oİarak 
uğramıyormuş. Halbuki, biz, işi 
hiç de böyle anlamıyoruz. Türk 
hudutlannı hatırıar, gönüller. 
şunlar,1bunlar değil , Türk süngü
leri ~ılmaz bir hn.le koymuştur. 

Oraya kendini çarpacak olan
lar, elbette bir he~ap yaparak a.. 
tılacaklardır. İşte bu hesap, en 
~ küheylanlar için bile da
maklı bir kantarma rolü oynar. 
KAr ve zararını ölçmeden, ancak 
deliler, meydana çrkarlar. İşte 
bir buçuk yıl var, ki biz de silah 
elde bekliyoruz. Bu uğurda para 
harcıyor, almteri döküyoruz. 
Yaşadığı topraklan harabeye 

çevirdikten sonra, çöken bir im
paratorluğun ü...<1:ünde yepveni 
bir vatan kurnuva çalışıyorduk. 
Kılıç ka'brr.eleriyle nasırlantlll8 
avuçlarmıız, sapan kollanna, 
pergerlere, fırçalara sanlm:rştı. 
Alnımız büyük projelerin ağırlL 
ğiyle katlanmış, dudak1arunız 
:iradelerin en heybetlisiyle smı
sıkı kapamı~. Türkiye bir ko
van giıbi uğulduyor, petekler do. 
luyrdu. 
Bırakmadılar. Bütün bunlan 

bir kenara bırakarak yine eski 
dostumuz sila.hı, ele alarak bağ
mnrza bastık. 

Türle toprakları işte bundan 
ötürü taarruza uğramıyor. Çün
kU buraya saldıracak olanlar, 
Ttlrkiyenin nüfusu kadar can 
vermeden buralardan geçemiye. 
cekJerini biliyorlar. 

Sigortamız, şirinlik muskası 
~~tuf ve merhamet kuponu de: 
gıf, panl panI yanan sila.hları
mız ve titremek nedir bilmiyen 
yüreklerimiZJdir. 

Hakkı Süha GEZGiN Buntm için şirket, dünden iti
baren. eskidenberi ~er satına
lan mutad müşterilerine şeker 
"Vel"D1iye başlamıştır. 

Son 15 gün zarfında tstanbul
da 4. bin ton şeker satılmıştır. Bu 
m6ddet zarfındaki normal satış
pı 1500 ton obnasI ica.betmek-

IKiütüphanedeki kitaplardan 
istifade etmek istiyen üniversi. 
te talebesi için bazı kolaylıklar 
yapılacaktır. Bu da. kitaplar 
hakkında faahat verecek eleman
ların müzede talebenin tetkik sa. 
atlerinde hazır bulunması da te
min edilecektir. 

Şeker flrkeU bundan 90Dr& §eker 
tevziatını perakende olarak değil, top
tan tüccarlara verecektir. .Ayni za• 
mandll ,ekerl GO kurtJft&n fazla aa.. 
tanlar hakkmda da tahkikat yapıla· 
cakbr. 

1 GONOEN GON.E 1 

teydi.; ·' .... 

OkulJarda imtihanlar Tiftik ve yapağı nümune 
heyeti toplanacak 

Kartalda pasif korunma 
denemesi yapıldı 

Vlllıet tan.fmdan muhtelif k~ 
larda tl'.rUp edilen pasif konınma t.ec. 
rilbelerinin dUn ikincisi Karta.ı kam· 
muta ~. AJ&rm. aat 18 de 
Yerllm'J Te bir saat dnnG§tQr. l:klp
Jer bOyük muvattaklyetıe vazifelerini 
b&§armI§JArdır. 

Bay G6rmoş Geçir
mis'in iki karısı 

Tlcarıet VekAJ.U,. ı.tanl...ı titttk 
ve yapağı tip namune heyetfnin 
toplanmaJlmı emretmiştir. Heyet, 
2 maymta toplanacaattir. Toplan
tııda yukanda imni geçen madde
lerin yeni standard nümuneleri 
tesbit edilecektir. 

İlle okullarda. mezuniyet imti. 
hanlanna devam ediJmdrtedir. 
Son yapılan imtihan teftişleri 
variyetin geçen yıla nuaran ~
ha muvaffakıyetli olduğunu P 
termiştir. Bu yıl ilk oku11arm 
ıBOn smıflannda 7.000 talebe 
ders görmektedir. Bu talebenin 
mtıhimbir k1BD11 mezun olacak-
tır Orta okullarm eleme imti- Kabatat iskelesinin 
~an tamamlanml§ta'. Netice. iman tamamlandı 
1er okul idareleri tarafından ma-
arif mtklürlüğilne bildirilecek- Kabatq iskelesinin imar işi 

tamamlamruştir. Burada aynca 
tirfuc okulların imtihanlan üç bir gazino da inşa edilecektir. 
mayısta. orta okullarm da 14 ma- Buna ait proje hazırlanarak ali.. 

Dünkü ihracabmız 
Dünkü fhracatm yekiimı 500 

bin liradır. Diln, Suriy.eye 500 ton 
linyit k&nüril, Mısıra iç fmdı:k, Al 
manya ve ttaJyaya deri, Amerika
ya susam sat.ılmıştır. 

~ · Altın Fiyab 
Dfin, bir altmm fiyatı 27 lira 

80 kunıştu. 

R ESSAJI 8alih uUnkU ''Vakıt,. ta 
ne gür.el, ne doğru bir karlka

tnr 7APllUftı! Dtln7' ~ 1* MI.. 
de elhıde bir fototrata 'baJa7or. .,. 
t.otrat. kanatlı ''Sulh kıa,, m pter
mektedlr. Uzerinde fU aabrlar )'Ullı: 
"Gec;mlf zaman oıur ki hayali cihan 
değer-... lmza: Salih.. 

Bundan anJqılıyor ki, dUnya. euUı 
deviriertne huret çekiyor. 

Gerı..-ekten zavallı Dilnya, Sulh a. 
dmdak! mqukuına ne kadar ha.ll'et 
çekse yendir. Ondan uzaklq&lı bir 
buçuk ı;ene oldu. Fakat bu biçare A§tk, 
iki kanlı, yan kılıbık bir eakl zaman 
kocaamı andırmayor mu T 

Ent... Bay ''DUnya G&'mllgeçir· 

mi§, in !ki tane karısı var. Bl.rlDID adı 

Sulh, ötekinin Harp.. Sulh adındaki 
karm - kadar nazik. narin, yufka. 
;rtUlreld1. matdur nalıla bir a..uı 
S., Harp l8mlndekl kanar da o kadar 
alim, hırc;m. çaçaron, tuttutwıu ko. 
parır, mQthl§ bir afacandır. 

Gerçi &allı ismindeki hatun, koca.ııı· 
m •~r. oaa bir müddet nüfuz ede
biliyor, beraber ya!ilıyorlar ama, 
•'Harp.. kendlni gösterdi mi, derhal 
siniyor; elini ayağmı çekiyor; blr ta.. 
nta bUzülUyor ••• 

Ve DUnya babammn, bu iki kanyı 
bir arıı.da yaptmasma tmkln olmadJ. 
tı içindir k1 bazan sulh, 'bazan harp 
oluyor. ymta bitecektir. kadarlara verilmiştir. 

~~;;~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::::::::::::::::::::::::::::~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~ HIKMETJlt}NlB 
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- - ,.. .ı _ı _ ı b tehzt tavnnı muhafaza etmesiru 
EatıT ve moceralarıa uuıa za da romanı hatalı buluyor, kendi kendine 

. 

Violet babanın ölümti hakkın
daki sualler üz.erine. ihtiyarı 
tehdit eder sözler söylenll§ oldu. 
ğunu itiraf etti ve garip bir ao. 
ğukkanlıJıkla Muş halayı ~ su.. 
çuna D&hit olarak gösteı:di. . 

),{adam Muş .krzil derilinin bır 
gün misafirb,anesine gelip 0 1'3:
da ihtiyar Violet baba.ya ~t 
ede mahi tte sözler söylenıış 

r ye ihti olduğuna şahadet etti v~ ya. 
rm bu akıbete uğrayacagmı tah-
min ettiğini hatta dil~. birazta~ 
sa tutması için kendisın& . 
yede de bulunduğunu il~~e etti. 

Violet babanm oeeediniI1 m~rg 
da yapılan muayenesi neticesın. 
de ihtiyarın boğazma uzaktan 
ip atılmak ve ~ek euretıyle 
boğulduğu tesbit olundu. Sonra 
ceset ayağına çok ağır bit taş 
bağlanarak küçük göle at~lm,~· 
Ancak tq çoıc ağır oldugu ıçın 
&Warm cereyanı ile ip ıropmuş 
ve ceset suyun üzerine çıkmJŞU·· 

Bu delilleri ~ lı{assOnun 
önüne koyduklan ~ kıZd 
derili haydut mutacl ~ 
lıw il iltaleada bulundu: 
~ ~ı:;1rgm çok güzel te§lıis et-

miş dedi Bir kızıl derili .gıuhak. 
-------ı kak, ki k~ent atmasını ~Uir. 

Fakat ne yazık ki ben b~yo. 
nım. Ta.bil siz şimdi bentın bu 
ifademe ınarunryacaksınız. ~ 
d . . ilma edemem Onun ıçın esw - . 
iyisi mi siz bu kemendi de ~ın-
de vtlcut parçalan bul~ ~ 
'Ve kömtırlEJllDİ§ kemikler gibı 5UÇ 

delilleri arasına koyun.. Qınld1. 
başka bir şey ~rine 

Doktorun tawiyesı u.-

Matmnel Kristini birb; ~ 
eoma gidip evmde i8tJcY8P 
~ 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

Maznun. bu genç kızm söyie. 
diklerinden hiç birim inlW' et. 
medi. Kristin sanatıkir bir adam 
olan Benedik Massonu tanıdığı. 
m, hat.ti sanatına hayran oldu. 
ğunu ve ta.biatin bütün ~ilk. 
Ierinden mahrum olan bıraz da 
şair ruhlu. bazan hassas bir kaJb 
ile, bazan da kaba bir hamal gL 
bi konuşan bu adama karşı mer. 
hamet d11yduğunu ve bu sebeple 
ona yaklaştığmı. fakat hata et. 
miş olduğunu söylüyordu. 

· Kristin bir zavallıya elini u • 
zatmak istemiş, fa.kat bir hay
dut, bir cellat ile karşılaşmJl§tı. 
Korbiyerdeki evin kapısı açıldı. 
ğı zaman Kristin karşJSJnda bir 
kasap çırağı gibi ilstü b~ı baş. 
tan aşağıya kadar kan içinde o. 
lan ve eline geçirdiği parçalan.. 
mış vücut parçalarını durmadan 
ateşe atan bir deli ile karşılaş. 
mıştı. 1'ristin artık bundan son. 
rasını hatırlaı :ryordu. Genç kız 
nasd olup da ölmediğine şaoı. 
yordu. . . . . 

Bu istıçvabm neticesını Bene. 
dik .Maasona bildirdikleri 7.a.. 

man: 
-Tabii. dedi. Tabii böyle eöy. 

Jemekte haklıdır. Çünki1 mvalh 
çocuğu sevecek, şımartacak va. 
kit bulamamıştmı. Ben onu Kor. 
biyerde değil, başka }'erlerde 
gezdirmek fikrindeydim. GördU. 
ğU manzara. lbelki de onu kıskan. 

Bebek 
Çeviren: M. ACAR 

dmnı:ştır. 
- Sefil herif! .. diye bakim ba. 

imoaktan kendini alamaAb. Siz 
onu Korbiyere gelmekten mene. 
nederken, muhakkak cinayetleri. 
nizi işlerken sizi suç üstünde ya
kalıyacağmdan korkuyordunuz. 

Denedik fevkalAde soğukkanlı 
.idi: 

- Hayır hakim bey.. Hay ... ·, 
dedi. Bana böyle cinayetler isnat 
olunacağını evelden nasıl bilir. 
dim .. Benim Matmazel Kristini, 
fakir köy evime davet etmeyişi. 
min bir tek sebebi vardır: Kor. 
biyer güzel bir yer değildir. Mat. 
mazelin canı sııkılu-.. işte ben bu. 
nu düşündüm ve onun için Kor. 
biyere gelmesini istemedim. 

,., 
XXII 

MARIRllZDEN GELEN 
SON HABERLER 

şöyle düşünüyordu: 
"Bu Benedrk bir rüya içindey

miş ~bi ölüme koşuyor, diyor. 
du. işte verdiği cevaplarda bu
nu açıktan açığa anlabyor. Eğer 
cinayetleri varsa bunu muhak. 
kak kendi itiraf edecek.. Aksi 
hali de isbat etmiye hiç yanaşmı
)'Or. Yahut da hakikaten masum 
olduğunu isbat edebilecek vazi.. 
yett.e değil, ve bunu da yapama
yınca başta hakimler olmak tı.. 
zere herkesin nefretini U?.erinde 
topluyor. "Ben masumum" diye 
bağırarak kendisine sehpa altına 
veya kiyoetinc götürecek olan
lardan peşinn intikam alıyor fa. 
kat: "Ben bunlan size isbata 
mecbur değilim, kendiniz bulun, 
çıkarm" demekten mubRkkaIC 
büyijk hata ediyor, Bu ifade tar
zı Benediö Massonun hususiye. 
tini ortaya koyuyordu. 

Bir yandan isti<,.-vap devam e
derken, bir yandan da derin tah.. 
kikat açılmış. fa.kat blitnn araş
tırmalara rağmen kaybolan altJ 
kızm ne cestleri, ne de 'baŞca 

· herltangi bir iz bnlunamamışb. 
Yedinci kız hakkında i8e Dene
dik bOyük bir soğuk kanlılıkla: 
"Bir kadmm vücudunu pa~a

Benedik Mueonun bütün bU· YIP ateşte yakmak, muhakkak 
yükcinayetleri reddetmesi ve hiç surette o kadmm aynı adam ta. 
soğuk kanlılığını kaybetmeden rafından öldürillmUş olduğunu 
bu ölllmlerle alay eder gibi bir kabul etmek için ki.fi bir ııebep 
hal alması ~"ita ha.kimler olmak değildir." diyordu. 
iJ7.ere herkesin nefret ve hiddeti. Jak Kotentin de bu fikirdeydi. 
ni celbederken, Kristinin nişan- Kilçiik Ani'nin vücudunu yakan 
lıSJ Jak Kotmtin ancak kendisi. Benedik Maseon onu ~dUrme
ne has möltiıazalarla, Benedik miş olabiHrdl. Fakat Jak Koten. 
Maaeonun mrarla "ben masu- tiTt bu fikirleri kendine aa.klıyor
mum" demesinde gizli bir mana du.. 
arıyor ve blı gekilde mrarla mü11ı. .- (Devamı 1'm') 
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&.ti AJaaa 19.60 Solo 
1.18 Baftf &&rlolar 

parçalaı' ..eo.u Radyo 
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Ak"IUD 20.05 J!.00 20.06 U.et 
Yatın 21.49 1.44 ıı.tıe l.H 
lmııak 4.04 'UI 4.M , .. 

/ . 
VAKIT'A 
ABONE 

OWNUZ 



ı - VA'Kl'I' 1 M.\YIS 1941 

l ,"'6 ld b. .1 · inailiz Amer·ka 
SlanuU Q lr ml • matbu!!»tı Tfü·kiye, Yunanistan l Gol ve Suriyeye gelecek 

§ 0 n Ser ffl Q g e i .=.!.!~' :.=ı= .Sf,,cretşaya~t~lyor 
dıan !l'l dersleri çıkarmakta.dlr: ıa 

ıaşe Müdür üğü teşkil edil"- bık:-~~~~ ~d':ytzırı!: Ncvyork, so (A.ı\.) -Ste!anl: 

ar Kadrosu hazırlandı re.•~ ıeçirmek dcl!likth'. u- bil~kcıga;a:~:n:c k~=~~ 
U • z - Alman otduhı.ruı:n t~--- man..,..,ya ,... decek eşya.nm sigorta I ' blliJ'"t!eruu t:wıda.n ac:.:ı.r& a:sıa ... w.- " - ,,. -

Vanliln bir anıaırma.ra g~. Almmı. 
ıara fi<".>0 tonluk bir kepek parti.si vc
rilecekUr. lııtanbul değlrmmlert top.. 
r&k rn.abaullcrl ofial besabrı:uı. ;al11tığı 
tçin, kepek lhraCDU da ofis yapacak.. 
tir. 

Ticaret Vekal.etı, ~ntimizdt: te!kikkr yapmıştır. Kadro bazır
oir (İstanbul iaşe. müd;i.rli\<fü' lanmt.Ştlr. Bır hafta sonra ic~~ 
ı:un~'m9.sm.a kam v~\"QJ 1 ~iı ı.ni\steşsrı şohrinı~ tekrar gel
tl.u ~ ·· Jurlt.i~ i~e umq.,~ mü. diği v~"Jt. ka.~o ~ teşki•at pro. 

pr etrc .. rxı~~ ::?3D.laruı c.ldd1 ucrE;tlni artırmışlardır. 
:Uta. ugradtlW.tı doğtudur. Fakat l{u~p~nyalar Y~anlstan. Suri-
~ bu-"-•ft. ı y<ı Tuı·!:ıye ve li'ıli!itin lim:ıafam:a 
bu gayL:ttı ıza.m e• ~~ ve gl;e .. o'- os'-·avı s''"'orta et:mcmektc-
ok t" ':\keli .. k .. t olur. Cit!di 1 - "'"" •" " '"' 

11Ket~e lıı:rpalan&:ı "be!~ v Mil A· clrler. 

ttk P"rt1 olan~ ton kepek Almıuı
lua verilmiştir. 

FiyJ.tl& lstruıbul teslimi ton bnı;tr

na. 7 J l!.rıu!ır. 

Kflu besablle, bunun 7 kuruşa geı. 
d!ğt ~tadır. Kepek D:...--acatı. 
na aılli>&ade edilmedeıı e\wel, kep ~ 

Jürlutü.:ıc bact!ı ola,eaktır. ıt>Sinı de beraber ~i:r~ \e 
~~~-o--~~-

Ankarasa avdet ed.:n ie.se 1 ·":t~ eecileecktir. d o .:t Hltler fX:.o~ la.ç ırUD sem· 

:p~~::~ i:~~u~~oı:~~ ç n .. An1er ik a. Al\1ER1KADA. ~üs~cşarı Ş~'.:ik ~·er, şeb. i t h~anbul iaşe müdilrH;ğünün 
mi.7..Je. b~uğu müdd.et z::u<ı,n.. bir- milyon liı:t? scrn:.aj't:Si olaca· 

a ku.ı;ul.m ,ı dü!'jiinülen I&tan- tı söırlcnme4,tcc1ir. 
~ul iaı e rnü<ll\rl,~\it etrafı~ da rördilfQmUz!l unu~ ı · b. ~· - · G o~a addale11i e rı:;:.b::r:~e=~=~c:wı:hal§l: g ere ır .ıgı 1 • m l ı 
Am~ri a har' e 
gırme le;linde 

:Nev.'"o»:k. SO (A-4.) - NcvyQrkta 
çm!Nl ;r. ~ ~tal ~aleıılnd.. 
~ y~yor: 

Eğe!.' baı:blJJ ye$ADG ıayeııt w '1.lit:! 
leriD. '1ttlkçc büyüyen .&u,vv -UerlJl.l 
imha~~ iae bJI lı,a.r.~ ~eliJO•i: 
Biz dUryacla dövüşmeğc değer M!J' ı 

buluzıd1.ığtıRa. lµınllz. Amer~·n bu 
IAAfhu~ u~ b~rbc g:lnnesl 
IJIP§ru QiJ: h!lrekct ol~s.kw. A.ın!ITT. 

knn c1ynsetln1n tayın VftY.& tadili bAk.. 
landa yalma Amcırilwl b:ıJJtumı Jtar.lr 
v~esl ~m~ M'.11lcUn eııuıJyett 1. ı 
lA .Jıt.ıl)µn kendi rUasile ~ e~ 
llfr: re~de bUr. Q~ak ~IWY,All 1.Daaıı. 
~ laWtball, gene bu vatanı;la§lıı.r.ın 

bUtün totaliter kuv;'(et,!,:ırt~ ~ mu 
cadıtle için <!M1ol:::ı:o.tça uırıUcrlc t.nkat 
~reddlldc mııhll.I bıralnluyacalt blr te
kilde ıuıu btr ~ket taraı kararı~ 
Urın:ı!an ile temin cdU"bllll. Bu kuv. 
veUer içinde mlhvcr ordulan ~un.. 

dlfğu S'!bl mJl)ver dcn.17.altıınn da var
dır. Bitler kendi kendine nazari ola
rak 'JOrduğu bir sual ile bugQnkU A. 
merikan polltlkasmm harbe kadar gı.. 
dıp gfdemlyeoctml ar8§t;ın:ıuot.ır. Elde 
cttığl kanaat~ g6re bu siyaset totali. 
terleri ISldürmek tçln top imal etmek
ten ~ 1'm btı: hadde git~"1• -.. 
raber t.pt.a.Jl~ı;lt:ıri bi7Mt 6l~k 
kadar tlcri g'ltmemcktedlr. Hltler talı. 
dk t>dllslıı ..a~ edil~ mllıMMR 

g6rdUğ ı ıamu bllfek ~ reçec~ktlr. 
~ır.eıikan miJleU hazır bulunmak :ııa.. 

manrnfll geım" olduğµııu biliyor. 

~Jı&. ~aut.esi. 8ı &ayfa:;mm 1.6 11mı 

~.il:an m!lleUnln mtbv~re ~ ~ 
zamJ qrrecedc fllQJ bir. b4re1Jf'.'t ıttlıız 

et,Jn~ l~!ıL'lde )·azst~ ~ıırl& dol. 
durm•ı'Jlur~ 

tngilterede 
maoe\lra 

( 1Ja§ tarafı 1 incide) 

ısudet,ilc mühim blr rol oynanıı:a -
tardır. .AJ3kQ?i şefler. muhafız kı
talarmm "istllliya karşı,, çok bU
yllk bır ~l olduğunu beyan 
etmlşlc; rdlr. 

Manev.ralann eıı mühlın cihe
ti ihtiyat tutulmue olan bllyük 
bi~ bığiliz ZIJ'hll kıta.snun kulla. 
ı:tıhn881 olmuştur. Bu kıt.a. ~
di zapta · çalı~ "dilşman'" tank. 
larınm Uzerine atılmıştır. İngiliz 
tanklan ile 25 tonluk sr<:1 tank
lar ve krilvnör tanklar bUtüll 
gün mUha.ı:ebe cephesine doğru 
ilerlemekteydiler. Bu yeni lııgi
liz tanklarının yüi!Uk kafileler 
ıbalinde bilyük gUriUtülerJe 
yolla.t UZednde ilerlemesi mü. 
heyyiç bir manzara r....-zetrnektey
di. Mı.nevra.larda bi~k diğer 
askeri ara.balar da kulla'1.Ilıntş V" 

ntemce:ıs servis gibi hu.~usi ser. 
"Visler de talimlerden istifade et
mişlerdir~ 

Masır harbi 
1eva~<kuf 

devfesınde 
Kahire, so (A. A.) - İngiliz 

umumt kararg!Uıınm tebliği: 
Sollum mınta.kasmda hududu 

geçen kuvvetler tamamen durdu
ru;muutur. Düşman a~r zayiata 
ugratılmışttr. Bu kuvvetler ~fr.ıır 
arazisi içinde 0 

• .., kilometre ilerlr
mit h"lu~uyorJar;. 

Dlriııcl Smd !H!ltırbau.. 

DoktoE 
Nuri Beller 

!Jnn- ve Rull ~ tahltharı 
Ankara Caddelıl Numara: 11 

Muayene aaaum· 16 dao 20 v 
kadar 

mır an -., .. , 

t Ruzve t ehemmiyet vermekte ve Avıım Ka- ~a~rton, 30. (A.;4.).-:- Çin vergı konmıv Cck 
mar.umda ~aınl.ll'.ak müzakerelerin h3.!'1Cl) e nez:ıretı vazıfeı;ını d7 .ı 
b rçok nox•aı~ı ny<tın!ata "'f!"rnı ümit n.1ıte etmek üze;e ~nge gıt- V:a.._'fington, 30 (A.A.) - Bilt-l 

· ngiltereye sivil tay .. 
' areleri de ver

mek için 
Tetkikat 
vapıyor 
V aşingt<m, 30 fA • .A.) - B. 

Ruzvelt;, demokra i!eıi mütlafaa 
için AmeI'lkadan satın almabi
leook ne kndar- sivil tayyare bu. 
lunduğwıun t:csbitı edi-:mesini; 
eınret~İ!iilir. Rdsicumhur tica
ret ~""U'l B. J e53e Jones'den bU.. 
tUn sivil hava yol!arnıın ~yya.re 
mevcudunu tetkik etmesini rica 
etmiştir. 

B. Ruzvelt, 'Qu tayyaı:elere ha
kikaten ihtiya<- olduğunu ve kul. 
landmıya yarıyacak bi~ tay
yareler bu1unduğunu bttı maıa. 
matın bir an e"V\'el kendisir.e ve
rilmesini istediğini söylemi<;, fa. 
kat bu tayyarelerin nereye güo
dettl~ni \'le hangi ırwdellenIL 
!'tercih edU~ni bildıl'.'lnt:kten 
imtina etmiştir. 

o 

Yenj Zelanda 
Yunanistan a 
asker göndet
diğinden 
memnua 

lJ;cZlinsı~ ~o (A . .d...) - Yeni 
Zelanda ..ıa.rp kabine.si dün aldı. 
ğı bir. kararla hükf:mctin Yuna
nlstana. Yeni Zclanda kıtaları 
göndermiş olmasını tasvip etmiş.. 
fa·. 

Başvekil B. Fraser.'in Yuna
nistana Yeni Zıelanda kuvvetleri 
gönderilmesini icabettircn hadi. 
seler hakkında verdiği izahat ü
zerine alman bu kararda "vazi_ 
yet tamamiylo takdir edilerek" 
bu harekete tovesslll edildi~ t:az
rih edilıni§tir. 

Ethem Aykut Samscn 
Valisi oldu 

Ankamt 30 <A.A.) - Dahiliye 
Vekfi.leti mfuıteııaı:ı lCtem .Ay.kut 
nı;ık bulunnn Samsun ~~ 
tayin edilinl:ltir. 

Çörçilin beyanatı 

ctm~kteQr. Bu gazete, mecliste şu su- !Iiekte olan Ç1mn es~ı. Londra çe komisyonu 8.zasn::can B. Co. 
ıı.llere cevap verileceğini talımln eyle· buyük e!~i.Si B. Kt.Ota.ı~ı. "!3· Ruz. lin Forstanı kahve, çay ve şeker 
ınektedır: ye!t ·e B. Cor<lelf Hult ıle ~p- üzerine yeni bir ver~i konulma

- t{ucmny er'dblrmız oedaı qolayı t!Jı görUşmclcrden sonra .Çin.· amı teklif etmiştir. Maliv\; nazın 
Almıın• ııu Libl:a bareıuuıruı. pek geç Ar.1erikım i~i Ii.;;inin .istı_kbalı B. MorgenLlıau buna §1.ddetie L. 
müda.Jııı.!ıı edeb!Ieet"kle,.! kan::ıntl::ıı:!E' hakkınd- pek zıyade rukbın ol- tiraz etmiş ve şunları aöylcmiş-
ısrar etmır•crdlr? Dcnlzkre hakim ol• duğunu söylcmiştil'.. tir: 
duı;-umıı~ ~n'de bu kad:ır kuvvctl\ ve B. Kuottd, Çince ~ni B~- "Gıda maddeleri üzerine ver. 
mebzııı kıtaıa.n nasıl cçlr1 lhraç e. mar,ya demır yoluıııın uışası ı- gi konulmasını şimdilik r.cdde-
clebUmıql rdlr?' :bıraç yupıtdrktan son- çin Aıru:dka:a: mü.zalı.eretinin tn.. · n ·d be!k" b- l b. 
ra t:ıtıhbatat servisle.ı:lmiZ bu 'krtaın.· ofüz - Am~riiknn - Cin tesanüdü- diyorum. erı e 1 y e ır 

"ntin ,,clili· oldug!!Uw nu lıı"ldirmia, zanr. et hiSeedeccğiz; Fakat bu.. rm ltuvvetini llğr~nmek hususunda ... ~ b . . ı--ti r tını 
bu-yl'ık Britanya il"' Çinın.· her L na u sen ıçın AA Yf!6J. UZ' niç' ı bu kııdar ~ kallnrutu:? " • t " 
kıs. ·ın·ın ~c ha.,...,t~ muzaffer M- yoK ur. tşçl partisiılin naşiri cfkArı olan '..'. .•. .., ...,, -.· ----&-----

bu gaz"!te başlıca mllnnkaşa m<'VZUU• kacağlD3 irn:.m OlfuığunU iJaVe 
nu l.şr.ıLral mesclc!!inln teşkil ed<' egi. cylemi~-
nl kayclnderek ~arı ua\fe otınckte- ----<>-----
dlr: 

Dahs çok fabrikaya mut.taç oldu· 
ğumuz gibi bu tsbrıkru.:ırda dıUıa ras
yonel !l'r ockllde Ç1lh'1?1ms_e:nı t"'"'!lltıt'> 

do w. ?cbunız:. BOtilil l~I etsremL 
mızı gıı.yet es:ıslı blr surette tadil et
mek IO'zmıdır. 

1nıa:tltta görillı:n yıınf;llğm ııebep· 

lcrtnt v.ra§tıran Tayml.s gazetesi de 
bu mUtuıcaya L'ltir!k etmektedir. Tay. 
ml.sc göre, bu derdin llllcuır yukar. 
!arda a.r~mdk ın.zım rr ve kabinede 
bazı cıcğ'"}ildiklcr yapııma.ın bu bakım

dan faydalı olubUlr. 
Tayuıtıı yazlBlDda şöyle diyvr: 

/-~erilm elçisi ile 
görüştü 

zurl·ı, so <A.A.) - La ~uiatı" 
gazctes'nin Vtıp mulıeıblrino gore, 
mareşal Pcten Amlral Darlannı IŞ
gal altındaki Fransc·ra yaptığı zi· 
yaret b:ıkkmdnki iZahatmı dinle· 
dikte.o sonnı Amerik:"Ulm VJşi bü
yilk ttlçisi Amiral Lenh~ iW uzun 
millilltatıtıı bulunmuştur. 

Bu muhablıin za.nne~"1ıe gör 
re, amiral Lealıy eğer: Ftana 
ıner:iltadan y.eni iaşe., maddeleri al· 
mak i:ıtiyorsa, uıtand vaziyetini 
muhafaza n AlmanlarJa müzake· 
reler.in tazammun ettl.ği lngll.lz. dlli;ı 
ıruuıhğuıdıuı t<.-vııkki c-• lemesJ lll
zumunda mrıar etmiştir. 

- -0:.---

Uuı,'1.\nkU hükUmct bir 1M1De evvel 
bubratıJı l:ılr: dev.tr.<J11 aJp!l\Qeltt lıur:ul· 

m~-.ıu.r. O vakıttenbcn bir iki Clegi· 
ı;ılkllk yapllml§lla de bunlar truı del'"C. 

ce<t"J ebemmlyeUI oımu:ıwr. Blir.l ta
yı ıcrde isabet ecııı~memleur. Çfu.ıkU 

bu u.ytuıer y11pııırkeD rıarbln iOıuncsl 

nWJUsı.mdl\ !Azın. gelen VBl!ıilıı.r a.rnn· 

manııştır Harp tecrllhell parıAmcınto Ameik ar·lann 
azasından zıyade tı>şebbU" ve Qtorlte 

sahibi ln~anlard lbtiyaç göawrıyw. yu••zde 8~ u•• 
ı::u 1 Ubarıa bıı!l"okil. kabtnesl iı,:lıı par 
ıa.mcınto ııarlclııd n tnzo ku»"eUer tu-
cıartk et.mcğe lc~ebbU!i ca~ek c;tursa Almanyanm harbi 
bıına :ılc; k1ımıı: bayret etmlyccckUt. kazanmasına manİ 
Taymıa, b;ıŞyekihn vı; bUtQ."'I mUle. olmaK mtİ'-'Or 

Un 1U1nııdmı kazıınınıo btr nllZlllJl is- J 

Uhsal tşıerL"'ll tcdv:lr.e memur cdilm - Ncuyork, 30 (A . .A.) - .Ame. 
sini ve bu adamıo .. erek dahili işlerde cikan Fl>rtunP Mecmuası tara
gerek imnl9.t ~lcrlnde b~vekilln ye- fmdan mar.uil AmPriltan İ.6 a.. 
rini tutabllmc:ıinl ve t'etfl'n keı-nr ar damları arasında yapılan bir 
ıı.Jmaamr talep tm~ttedir. BUUln hO. anket netioc-sfnde ı:eye jntirak e. 
k!Unet mnklneslnin iyi lşlemc!l ancak denkr"n yilzde 84,l i Amcrfüa-
bu sureUo temin oluııa.billr. nm ne pahaınna olursa olsun Al. 

'Dny,mia yaaaını töyle bitiriyor: man~ıa.nm hnı1bi kazanmasına 
mıyıe bir adamı seçerken alyaııt r:"Ull ol"" ası icabettiği mütalea

ananeıer. !!rkaoılık dllşUncclert lıntl· sında. 't4 lunmu~larıJır. 

iNGil TERENi~ 
Kanadadruı yaptığı 
mübayaalar nasıl 

'"denecek 
Otttl1', 30 (A.A.) - Kanarla 

mali ye nazırı: B. İsley, ücüncü 
Kanada harp 'öiltçesi.ni meclise 
verirken yn.ptığı beya.natt.a; Ka.
nadanm İngilterenin Kanada.da 
yaptığı 150 milyon dolarlık ma. 
bay,aatm büyitik bir l; '"-Jllliın öde
meyi taahhüt eylemiş olduğunu 
aöyl~tir. 

Bllyük Bcifıanyanm Kanada 
doları t.ednriki hususundaı uğra:. 
dığt m~üla.ttan balıseden na-
zır, Ingilterenin bu suretle borç. 
landığr miktann 795 milyon do
lara. baliğ olduğunu bild'rmiştir. 

Nazır şunları ilave etmiştir: 
"Bu ~ !rurutere tarafın. 

dan Amerlkadan Kanadaya altm 
veya dolar nakli suretiyle temin 
edÜececıek olan kmmmı Kanada 
ka.pata.cakbr. Eanadanm bu 
bütçe yrlı zarfında.iti hnrp JDn9r 
raftan l milyar 450 milyon do.. 
laıı olarak tabmin u:lilın~. 

A\lRUPAYA 
,Yolcu nakli için 

Amerika yeni tayyareler 
yapıyor 

Va~:ngton, ~O ( A.A..) - Lock 
Heed ın Craft co Poration, A
mcrikadan A vr:up:ıya 50 ila 80 
yolcu nakledebilecel< 4 motörlü 
tayyareler infiası için resmen İ
zin almıştır. Balen: Kalifornivo.
da tecrii.beleri yapılma.kt:a olan 
B.19 bombaıdıman tayyaresi 
istisna edilirse 43 ton sikletin;. 
doki bu ta.yy.ar.e dUnyanm en bü
yi.?k ve kuvvetli tayyaresi ol:ı.. 
cn.ktır~ 

yen hesabı\ kııttlmamaudır. ÇUnkU bu Yalnız yüzde 1~~.8 nisbetinde 
gibi mlitaloalaı: böyle bir zamanda rey Almanya ı;alip gelcıiği tak.. 
mll!i nıcn!aate çok aykın olur. Bu dirde (tinyıımn artı.k tcblikedc:rı 
kadnr yüksek işler için aranaC'ak b!r- masun Jmlııcağı , .e hiç olmazsa 
çok vasıflar ara.ruıda teyebbils kabil'• A!lleri!":l için fazlı:ı sılfihla.nnııya 
ycU v~ ccııarc!. en başta gı:Ur. Böy)e lüzum ltalmak!rraın ikt •saden ka
bir ruı:ım bulunursa bUtUn memlcke. bili tah:unmüi bir maıızara a.rze_ 
tın hUnnet ve mlnncttnrltğınl kaza.- decei?i düşüoocsini ifade ct:ne'lc-

ted. ~indbergm· istifa~ı-nacl\ğ·na şUpho yoktur. ır. 

BU~Uk UıgUlz gazctcııı bir. impara· Bey: vc:eıılerin yüzde 8,58 i kabul edilCli 
torluk kabinesi tcjjk1l1na aleylıtar de• Alırıan):1L"1In Av.rupada. yeni bir V"flııgt.oıı. so (AA.) - Harbiye 
ğUcllr~ li akat bunu i.Gler.l.n iyi yUrUmcı. nizam kur.rnıya mu vaffal< olaca- nezaret! Albay Llndbergin latifaamı: 
al lç\Iı elzem tcl:ı.kkl ~tmemektlıdlr. ıjmı vo Amerikanın yeni Av.ru.pa. kabul etm!§tlr. 

Deyll Telırrııt &11zct<ınl de, bu hıı· ile a,eağ, yukarı harpten evvelki VAKiT: AlbaY. LlndbergJıı tstifaama. 
suat.a yazdığı bir yazıt.la geç® harp· şartlar dalıilinc!c ticari münase .. 1 acıbep Ru:w=Itın kendisin1 "yılan,. dl· 
tc yapılan tecrilbeyi bntırıntmaltlo ve beUer.e tekr.ar ~r.işebilccejini i- ye ta.~sif atmeatdlr. 

(Bq tar.aft 1 ittcidt) bu t.ecı:Ubcı::ln imparatorluk k~binesl leri süonil~tUr. 
kurulmnıun3 taraftar olanıımı ııak Reye 4;.tiı:ak edenlerin yarısı, tngı•liz profesöl"ÜJ:l! 

45 bin kişinin geri alındığım bil- vermediğini knydctmeltU-diı-. ll'ilha'ı'· i;}lerin normal seyrini "mümkün 
dlınıiştir. ka Ltyod Geort;'e taTıı.tınd~., tetıl:U e .. I mertebe muhafazaya çalışılarak konferansı 

Çörçil demiırtir ki: dllm:Ş olnn imparatorluk kahlnesl müdafaa pror;ramımn dalın ge- J:mlrıtnıll Ralk«w!nden: 
- H!ı.va meydanlarının kısmı harp c!!nasmda blr aydan t:ı~a top- nis bir nisoet.tc tat.4l-iki lelıinde Ev.!.tn!ı.ln Cağalog!uııdakf ııaıonunda 

az.ımmı t.erke meobu::: oluşumw. lanmış ~eğildir. bu!unmtL1tur Yii2xle 5,44 nisbe- sabık Nevyork ve Avust:mıyadaki 
ve düşman taın-are ku.v.vetleri. Ne;rs Chronlcıe gazetc.ııl, pm c.,m· tinde rey de fü1dberg ile infira.t. I M'.eıbour:ne ve Lahlk Londra Olılver
nin bize üstün bulunuşu vaziy&- 1 cın mr.sc}es!ne tema~ ederek bıı noktıı• çı ayandan Wheeler'in hattı lı~ sitem Pedagoji ve Terbiye Eilstltilırtl 
ti.mizi mliskiilleştirmiştir. Fakat nm dtı. r!kAyct mevzuu olduğuııu yaz. reketlcrini tal:bih etmiı::tir. 

1 
Prorc.ıtırl•rlnden Beynelmilel !mt1.hıın. 

dilşman, kuvvetlerimizin çekili. 1 maltta ~ bUyUk bir Amerika rtı.dyo- ı.ar komiayonu lzası H:: P . HJ!.Dley ta. 
şjndeki nizam ve intizamı boza,. su şirketinin Londra mUmc .. :rtlllk nıU· nıpaya ve r;lmalı Ahikaya hlldm o- raftnd.!ın 2 15.11>41 Cuına günü eaat 
mamıştıı::. Olimp ve Teı:m.opil dUrUn·len aldı~ı talimat tlzerlııc lngl:- lıı.cakt1r. I!lAnm birinci safha.sı TUr- . (21} de (!nşmz Torbi3"!3l"'!Ül rubu) 
c;arpışmalarmda ölü ve y,aralı 3 tercd?n xantığı ne~riY.t!l mUddet!ni .klye,ı1 kıskaç içi.he almak gayeaini vc S.IUMt cumartesi gJinU saat ("l) 

bin kişi ka.y,bettik. Almalllar.a yanya tenzil etUCtni blldtrmektedlr. tak\p <'diyor. Bu kıskaçm bir. ueu ol• dtl CQocutun tnk!:aft) mevr.ılarmda 
veı:ilcn 7.ayiata nisbeten çok kil. Mczltflr tıirket mUclUrıerl lngllteıcde ma'd • na.tuma, diğer ucu cımupta Su.. birer kmıf!!rar.:r vel\.--cek vP.ltonferans
çllktür. kavda değer lt!fl derecede haber "bu. r!yeye ılayanacaktlr. H1tle.r llu bare· lan mOtealdp Evimiz Tmııll Ştttic!!i 

lunmadığmı ileti &Urmektedirler. keti ta:vyarolcr ve muhtelif gemilerle 

1 

ta~ndan (Himmetin oğlu) ptyem 
/ Novs Chronicle ve Dcyll 'Meyi gaze- temin <'l~ne;1'l dU§Unl\!ıor. foresll edllecckt1r. 

R~ı ızyel• tel:ırt. lıDkOmetin haberlerin eUraUe Th!ncl !"Ola, SUvey§ kmuılma ta· H~r lltt güntın davettyelertnhı E9!-
U t v•rilaıcslndcki ehemmiyeti hlUI\ kav- arruzılı:r Bu taarruz hareketi Liby~ mtz Bürosundan alnmıasr rica olunur. 

ranıamı~ oldu~nu ktıydederf!k Al• ilan ve Surlyedıın yııııııacalc ve bir kr .. 
(Bas taTafı 1 .f11rid"; man•ann proparnda eillhmdnn mu.. eıın ku\'Vet1et: mı.rtuma doğnı sa.rka- r:---· ... ---·· V&flnı;ton, 80 (A.A.) - B.D;C:- kcmmel mırett:ı lııtifade ctukierl!ıt te- caktır. ,, 

Bshriye ha...,k!t dıılreaf reJlri amtraı barüz ettlrmektedlder. Ü~C'U sctba, §!malt A/rilt:ı.yı e'e 
tarit, Amerika harp gemll~rln!n At. Dc,111 Telgr&fm d!p•omRtik mtthabl geçirrnek gayesini istihdaf etmekte• 

antik Okyanu'IWldta 8200 ld'ometı"b r:t 'tler!n bilyük fUl'ı.ıbat pl!Uımm dlr. Bu bare1<et tııyıaeyanm ifgall ve 
ilk btr mesafeye kadar devriye i~lk. esaaı1 tıntfarmı veriyo~ Bu pll\nm ta- bpcnyoı Jruvvetleri Uc FBI! krtalarmm ~ ...... llercön l9ll Ilı 

• 1 W'ft -ra. ~ron '°'" lertni if~ etml§tlr. bakw.Jltu takdJrlnde H1tler btlttın A•.. d-ı ~tirlı.kiyle teın1n olunacaktır. 

QoeaM B~bal 

Ahmet Alıhoyıuılu 
rM8lm ~ n1ae· ""°" ' 



a~1 <:derım Lifu <lc-
• •nız ' 1 anladığımı sn. 

Yetnek• ~ ıktı ~ ~n soma yu. 
~ını zaman Peri· 

tıni d~ı. Benı g0-
a1. gÖStC'rernk gül. 

lar oluyoruz, dedim. 
Perihan giila-ek şahadet par· 

mağmı havada saJladı: 
- Ama benim de bir teklifim 

\'ar, dedi. Bu ilk teklifimi rocL
d""tmiyeccğinize söz veriniz. 

- Kabul. 
- Siz de bu odada yatacak-

sınız. Benim bir mantom. bir de 
yağmurluğum var. Birini altıma 
scrcrmı. ötckıni Ustüme örterim. 
Sarnanl ... rm üstii dt• sizin olur. 
:\it'tabık mıyız? 

- Eğ .. r sizi ~ıkmıyacak biı 
şekilse ... 

Perihan sv ıl ağzımdan kaptı: 
- Bil:ikis bana yardımı doku· 

nacak bir şekil. Çünkü boş bır 
odada yalnız yatamam. Koıl'al< 
olduğum için kocam her 1,aman 
benimle alay edcı'<ii. 

- Öyle ise mutabıkız. 

XI\' - 19 • 20 HAZiRAN 
GECESİ 

Hc.yn rncı kabınesı ıstifa etm•s, 
17 ha.ziran pazartesi günü Bor. 
doda l"r<1n~anm en çok sc>vdiği 
H en ) a~lı çocuğu ~fare al Pc. 
tcıı ye•ıı kabineyi kunnuştu. Bu 
kabine dcği51Jdiğinin sebebi aşi
kaı dı: ra .::ıa artık harlx' dc\'am 
eden• )'ccc..-ğini anlamı~. mütare· 
ke istcmiyc karar 'ermişti. Bu 
karar onu müttefiki İngiltere. 
den ayırıyordu. :F'tıansızlara böy. 
le ı::ercfsiz bir hareketi mazur 
gösterebilecek bır kışi vardı: 
lhtivar Marc:;al. 1918 kahramn 
m Pctcn. Zaten ırlJlde mazeret 
beyan etmiye bilu lüzum ) okt~. 
Halk bezmiş, ask('T yılmıştı. F•· 
şek bitmeden evvel iman tüken. 
mişti. Hlikılınet cı kaııı arasında 
bövle şerefsiz bir miıtarekeyc 
~ı olmıraıJar da vardı Bunla. 
rm başında Cumhurreisi. l..e~run 
ge~iyordu. Bu zat. ycn.ı_ıcmıyen 
ıui.işkiiller kar$ısmda, oz vatan 
toprakhırmı terkederek Franrız 
miistMUlckclcri'lC, şimal Afrika .. 
sına gitıniyc razı olmuşt~. Ma::: 
şnl Peten, J;abineyi teşkıl etl1gı 

h am radyoda ilk defa Fransız.. 
lara, ihtiyarlıktan ziyade heye. 
candan titreyeiı ılın sesini işit· 
tirmiş ve kararını bildirmişti: 

"Muharebeyi durdurmak la
zım. 1\Iütarcke şartlarını bildir. 
mcsi icin b1.1 O'ece düşmana mU
racaat rttirı. t> Felaketim azalt
mak icin ben kcndimı Franı.aya 
vakfediyorum!" . .. 

1 MAYJS JtMJ r .__N_ı,_aa_ıan_aa_ıar __ ı Çllgınca bir keşif iddiası : 
K:ıdıkö.} de ~ işanlaruuılar: 
Alemdar Nuruosmanlyc cadde inde 

oturan gazete mubnrriri Huseyl.D A· 
bora :le Hcsn..'I Şancl, Şoför Sabri Ya~ 
panperıçc ;ıc :Melek Gcnçoğlu, Ama. 
t.ör Şoför ve Mühendis Mehmet Adnan 
Saran ilC' lren Kaıcmutof, 1zmlrdc o
turan belediye memuru Nevzat GUr 
pınar ile Fatma Mel~hat, D. D. Y. da 
Silici Yeldeğirmcnındc oturan ÖmC'r 
Gulh;ın ıle Melek Cansovcr, D. D. Y. 
da maıangoz HUseyln Hayreddin Al· 
JlUl'an !:le Ay§<'. Eczıı.cı M. Lüt.i lspa
hag:l ile Emine Fazıl, Ambncı M. Ali 
SUrcr ile Hatice lşbulmar, Celep ~ i 
Mazlum Demlrb:ıl ile Muazzez YUce. 
kan. \intbrulCr Hasan Kcmaıvcrdi ile 
Fatma Ceylde Tczercngll, Esnaf Ah 
met ~c.-linı Kapal ile Şeref Şenol. Kn
d,şköy ınde motorcu Sadettin KO""kdt'. 
niz il" Fatma Krııc;, Marangoz Erdıl 
ıle Hanife özcan. 

insan derisinden· o 
mobil astiği 

s p o r ------------------
Hakem namzetlerini 

davet 
aı.tıuıbul llııkl'Pl Komittıt:Jııdt.n: 
Son hnkem kursunB de\•am ederek 

ş!Iubt ınıtihanları yapılmıyan hakem 
naınzcUerintn 3.5.941 Cumarteai glinU 
saat H.30 da Bölge merkezinde bu. 

lunm-ılan tcblığ olunur. 

Bir belediye tahsildan 
kayıp 

f~nıınönü belediye şubesı tah
sildarı Liıtfi kaybolmu,5tur. Beledi~ 
ye kendisini müstafi nddet.:ıni.!]lir. 
Polis tnrafında.n arnnnınktadır. 

Eski yolcu salonu 
bu sabah açılıyor 

Galntadn.ki eski yolcu salonu 
yeniden tn:nir ve ilahili yolcu s:ılo-
nu haline gc tirllmi0 tir. Bumda 
ayrıca işçiler ve sa<"ltk servi3lerl 
ihdas edılmi!~tir. Bu binanın kü
'lat resmi, bugün saat 11 de va· 
pıl nktır. 

Bir nıüJrcmHı.;in hatıra dt•ftcriıı-

den: 
Nczıırct odasuıa bitişLt c;:alışmcı 

odıımda günlük işlerimi tnmaml:ı· 
malda mc :ııl bulunduğum bir sı
ıada had al' bir kartvizit uzattı, 

L\liiil, S. H. J>ctnwr 
MUJITERJ 

Hademe' kartı uzattıktan sonrr 
ılfıve C'tti: 

- Kendisi dışarıda bekliyor, 
Bay J){'tmer'i ü;cri nlmnsmı SO\-

lcdim. • 

Uzun boylu, yak~ı.klı, b ) az sa. 
kallı bir adam içf'ri girdi, J{ endi· 
sine yazıhanemin yn.nmdaki kol
tukta yer gösterdim. Ziyar~t.çlm 
derhal söze başladı: 

- Kartvizitimden de ınlamı.: 
olacağını ve cümle ben b:r muht('
ri:Yim ve buraya gayet enteresan 
hır tE'klifte bulunmak iizf'rC g(: ı. 
dim. Fakat evvela muhterilerln 
haklarının nasıl muhnfnza !\dildi
ğini öğrenmek istiyorum. 

Zi.} are4;iye matbu bir kağıt u
zvttını: 

- Konuşmamıza baRlanından 
CV\ el Jiitfc.n bu kağıdı dolduru
nuz. Muhtcrün adı ile ihtira hak· 
kındtıki sathi malfunatm kaydına 
ynnyn.n boş yerleıi doldurun. Mat
bu kısnnda muhtcıiin haklarına 
r.iayet edileceği tasrih oailmiştir. 
Teklifiniz kabul edllmcdiği tak
dirde de hiç kimsenin, rızanız ol
madan ihtiramızdan malümattnr 
edilC'miycceği aıjikfınlır. 

Detmcr bundan emin bulundu· 
ğunu söyledikten sonra kağıdı dol· 
durdu vC' ihtiram ııoy<' oaiı bulun
duğu hakkında sualin ce\'abını SÖ\ -

le yazdı: · 
"Otomobil için delınmivC'n ı:ı • 

tikler.,. 
Esnaf muayenesi filya.rdeı olmanın (•Jl kısa .}Olu. 

b 1 
Mısafinm koltuğa ı ahntçıı. ) ruı· 

aş ıyor !andıktan oma sakalını sl\a1Jadı 
Esnaf cemiyetlerine kayıtlı es- 'e ylizUmC' gozlerini diker k: -

nnfın yeniden muaycnclcıine bir Delinmıycn lii.stiklnr. Bundan daha 
hazirandan itibaren b:ııılnnn.cak- pı atik ve dil ha kıvmf'Ui bir ıhtirn 
tır Bu yıl esnafın muayenesi ya- da lıuhınduğuııu i.ıüttiniz mi his? 
ml;rken çalıstıklal'l sanat dn göz - Her h ide ... 
önilnC' almncakt11·. Bu surC'tlCl sıh- - Milynl'<i ı olmak ntf'\'zuu 1>11 
hı vnziy<'ti sanntına. u:ygun olmı· hıs, azızim, milyLırder! .. 
yaP i lerdo çalışan E:snaf.a mun) l'· - Bu hu usta tecnlbelı>rd bu-
ne ctizdnnı verilmlyccektıı. lundunuz mu? 
.=:...:..:;.:..~---~--:-----·ı - Elbette>, lıiboıatU\aııma J!'( 

Öğretmenlerin ı.nız r,önirsü.ıilz. 
içtimal M sainm tatHı zamanı gelnus, 

gC'c;mi oldugundan pard ümti gi. 
j,.t.ımbul Öğretm<""nll'rl \ nrdııı• < e- yC't ek Detmerlc b<:'rab ı cıktım 

mlyctfudrn: 
c;emıy tımlz.n 1941 ;ılı kon resi 

mılz.ıl (. ratın dl\ am ( ilmek lızcr 
ıı.zn., ı <; M ıyıs 1941 Cumıırt sı ~-tinli 
saat ı , de !stanbul Kız lıs(' 1 konf• • 
rans s.. ıonun t~ıırıncri rıca olunur. 

'l'r.ımvay hattının nilw ..et ind e 
murlu bır 'oldan gtçtiktc n \'C' on 
be, dakika kadar t:ıı lalar aı 11sınd 
k<'çı yollannda ) ilıiıduktt :ı onı 
muh<'ndis Dd"H r hamı> bir kö .., 
göst rdi: 

- S 7.C lnıllaıldığun ilk ~
ııln .!:n l~i cinsten olmadığım 8Ci7· 
ledib"llT! sırada binlenbirı aklıma 
goldi, Ru~n<' kadar lırp hayuıı 
derisi kullarun:ılcta idim. ı.·aıcat 

'imdi insan derisinin daha rk n , 
slçll olduğunu \'e k fetttğiml .,.;._ 
alrtfflerle hal ledildl.C,1 takdime ~ 
daha miitc4'fiimll listildcr elde odi. • 
I<' bllcc<>l:ıi aklıma ~ekli. Bir t~
ruoo edeyim dedim. 

nın aglac..ıgın ı 
D tnı r gillum 

Bizun k· ı 

oldum. tkı k u ı uvvc ı e bogazıma sarıl ı a.ıc 

Holbukı lı n aglıyor, 
d ha dogrusu r kadm \ P.} a kız 
glı~ or gil:ıı lmu ti. Fakat ('\ sn· 

hıb!O(' dit •lİlldU ÜmÜ SOVlPmPğl 
do •ru bulmadım 

1 l<' 1 Lboı ~tuvurını. 
• Bı zamanlar rs~ kilc>ri oldu· 
gund1 Jplı( bulunmıyaıı blr odn
\ ~ı girdık. HC'ı taraftı makine ve 
cıhnzlar bulunu\or, ortadaki mn-
anm U tünde>, büyük bir kır.ir;tnl 

k Jl i iııd<' ynğlı bir ma.) i gl>ıiinU
\Q du. MuhtC'rl Lu muyün idnden 
knlııı bır bC'z parcısmrı brnzer bir 

1'.) ıkrrdr. 

- İşt 'alı m. mm muhc;ulil • 
J{c etti~ m c. ! B ın mll_>nrlnr 
knzardıracnk olan c t Mı>hıl İ<' ı:ıs

tikl rin.ıı ilk m ıdd ı. B km! 
B z 1 ~t çası lnkikal<'n da• anıklı 

orıinıiyoı du. Yanı rt"kilinrc ko· 
prın a bC'nz n •) l)J du. 

H kı1m 011 .dınnu oldu ·unu 
nl m k H' goı rr k m 0 rle i kn 

iıyoıdu. 
Bu Dctıneı H nuz ttklm-

UC'f~i k<'stı. 
Telıllk(•li lıir , a:tJ'.\ <'t. 
Bir an krndımdc>~ ~L'<;tını F 

kat i tC' bu an cok ku vctl' b. 
8 

da ld ~ • ı ır n. 
D~ınoe .~ ::ubndnia süphe bulunmıyan 

ı ın e kıskıvrak nır it;.. 
kemleyc bnğianıasına k::. ~· 
Gö·zı . -1 geldı 

cnmı tekrar &"tıg~un · 
b"' tik b' " zaman U) tr amclıyat bıçağını b 
satırda bılediğini Ye bana sc~~ 
ı.lolu nazarlnrla baktıg~mı g"rd" 
BU "k b o um. yu ır nezaketle bana: 

. - Size kullaudıgım ılk muJdc
nuı. ün J\ f eınstcn olmadığliti sd.>. 
il dığim sırada birdenbirl' a.klunu 
:;el~. Bugllııc kadar lıcı> hayvan 
dcrısl kullanmakta idim Jo"'akat 
simdi insan dl'nsinin daha· sık ne· 
siçli olduğunu '\C ke§fettiğimi re 
aktiflerle hal lcdiidiği takdirde sot 
daha mut kamil lfıstikl('r elde odi-
1:. bilc>ceğ'i aldnnn geldi. Bir tec· 
rubC' edeyim dedim. 

Gnrip .''<' korlrnnç rınza.rl~C'lcr: 
B n bır 'dr.al icin ölenlc>rf' koı ı 

dnıma '-''" ha~ ranhk dU''lll d · J u~m 
ur. Fakat bö)le bir Y3l'Jvcte du-

cnr olmayı hiç 1stcme-;un. K d b' . z.u • • nr-

Mareşalin bu sö~eıı halk ur.<'· 
rinde en dcıin wsiri yapını!';tı. 
Dunün g-alibi olan bu ihtiyar as. 
kerin: "M uha rer0 yi durdurmak 
lazım!" demesi, her ümidin~ tu. 

· 1 alıvolmu~ olduguııu mamıy e m . . . 1 ordu 1 Dıınl!ı ce:r.I' ıneıırıuııiıu• ~··hlr 'l'l~utro-
<mlatınıva kafi ıdı. \ akı.n 

11 
ı~omedi ıu,.11ıındıı. 8 Mn~nı J'('rı:"nı.. 

- Orada oturu:,orum. D~dı. Kır 
lnrın ıssızlığı iılimlerc ~alnı? sü· 
kfınetlc calışm'lk imkun.nı v ı 
rııt klP kalmaz bizll'ri hrr&ızhklnr
dan da ma .m bırakır 

mul Pttirılm ıı ;, bulumı,oı. lpli
r!ugi macldr < r İ\'I ri~stPıı dnJ;rjJ 
le orı lan. Mulüm -.n bu \ e:r pn
ı n ılr t<'min rdil r vl' ona malik 
QJanı r ·ol y ko'.n •ı rınoi n cı. 

kıı.m ;\• rı 71 1rna. r .. 

/"!! n ır deh bulunduğunu anla. 
ıgım a~da var kU\'VCtimle imdat 

<:ngırmn"'a ba'll.ı<lım. 

parcal:UlmlS bir }ıa\dC yın;, şura· ~ gllıııl nkı<UDll sant 21 de: 
dıı. l "30'l. mukavc: ~t cdl\ nrdu. 1 _ F•'' h:ı Ttılnl tJırnrınt1un vt~o-
F ı · R · n.h ın•n C'f'•ı"bun· · a tat eıms ~' rt • . 

1 
ıc::tı ır.nsl'ı ~ita!i. ı•iyıuıoda Mnıhnı Jlegl' 

dn mıı1'::wemtw ~c.. tı vat 1 m , 2 _ :sehlr 'J'i~atro"u snn'nU.farhı-ın. 
'e aü~man tazvıkı "a rr ~:11• ı:taı • dnn BıJI 1, nn:r.ını, Vıı!'ôCI tnrnfmd:ın 
ka doğru her an ?Y T"l'lkl. \dJ). sw CAZ opereti. 

( Dt uamı ııa.:__ 

Feriha kardeı-;I Fnhtrl'nın kolu 

nu dtirtb . 
- Geliyoı·! 
- Hani?. HP .. cvl'l .. 
İki knrdes önlrrinden gC'çen u

zun boylu, zayıf, sevimli bir df'li· 
kanlıyı göğUs gC'eir ı·Pk gözlerilC' 

takip ettiler. .. · l•lbtsclcrini gi~-- Bugun gıı 

mı::_ LücıvcrtlC'rilr dnhn güzel o-

luyor ama. . . 
D<'litanlı her zamangi gıbı goz 

lıcuyln onlarn b:ıkıp gnmms.e~'.crek 
mutat yolundan geçip gitmı 1

• 

Bu geçi.'i her gün, hattii ba.Znll 
.. d 'k' defa te:ıcrnrlanıyordu. 

gun e ı ı • rih il<' 
Vf' 11er clf'fnsında dn Fc 

11 

Fahireye t0bcsstım ediyord~. 
İki kardC'şin l'vlcı i. ı;ehnn ge 

'ki volun 
nis c:ıdesindcn nyı ılan 1 J 

katettiği cnd<lrY" muvazi soltu~ 
Uzeı;nde idi. tcıte genç bu ada <' 
rafını doniivor. caddeve çıkıvordu. 
Takip ettiii voı .. n Uz, inde bulu
nan evlerde Fel'ih:ı. \'P Fahlreden 

· t"Tll kız· bruıkn kız yoktu. Bundan o u _ 
br gencin kendilorl için dola!!tıgt-
na sü•>he etmivorlnı'Clı. 

Fakat hangisi için? 
Aylardanberi anJıyamnın~şlnr?1· 

Anlıyamıyncnklardı da.. r inkü?. 
Bunu en cıonunda okuyncakslllyü~~ .. 

İkisi de kuru YO solgun. u 
olan kardeşl('r biıibinne bır şey 
söylEınwdikleıi bnldc>; FahirP kc~
di kendine kaldığı ınınan, cııcrıle 

JU"' - Bt n daha göstcrıHliyım, nb 
hımın neresini sevecek? diyordu. 

l•'crihn da: 
- Fııhıre>nin çillı yüzüne mi fı. 

şık olar:ık mutnlaka bl'ni seviyoı 
kolimcleı ini mınldanıyordu. 

Bir gün anneleri: 
- KızJqı- ben te~zenize gidıyo· 

1 
um. On iki)<' doğru gelirim. Sc

llıne d yu.ı: nma .. koıkmnz mı mız 

acaba': 
!kisinin de gözle 'i T ırladı. Bir 

nğızdan: 
Hayır .. ı fırlattıhr. 

Gtin doğmuştu!. 
Ahrctliklcri Selime bodnım ka

tında. sokağa ayrı kapısı olan odn
da v<ıtıyordu. Temiz, titiz hir ka 
dındı. Saba1 leyin memlekctlilc
ıindcn birine ge c yatısma git· 

rnlcıti. 
Fahire oda.sına çekildi. Yalemı 

kağıdı aldı. Minimini harflerle ynz
nınğn lın"ları. 

"G;izel çocuk! 
Anladım ki p k Cl .s. rf'tsizsıniz. 

Ben de sfzi seviyoıum. 1 onu mak 
için cıldmyorum. Karanlığın cUre
tinizi artıracağını dtlşünerek gece 
uuluşınagı dil9ündilm. Bu gece ev
de annem d , ahretlik de yok .. 
Bodrumun kü~k kapısının s!ir -U· 
sünil ac:acağıın. Kanapc girince> 
soldadır. ilah .... , 
K~ıdı büklü. Delilmnlııun gcc-

mcsini hekledi. 

Yani ihtira br rı.tı ıl•nmadaıı 
C\"V('l kc>ı;fimizi ç 1lınnk ısti\ l ıh>r
df'n korur. Ucrcfl\ enl ri hafif hır B rı dikkati bt ı n rrnsını öz 
ınum I§lgI altında cıkarken 1.,ir1Sl- Jpn t ııi oı Jıı. Tam bu sırada 

B.iraz sonra kapı açıldı "e lcrı i 
C'kız ya.şlnrmda güzel bir k 

•. lh . ttcıı ' • .ı • ..ı.. tıyarı sivri bir bt 
gınr bileıne>klc m<>şırul g"-" ~a 

titl i bi • "' Oıunce m r ıglık kop:u'flı · 
- .Ne ~npıyo. un, de>d~ğim"' 
İhtıya.r: - Ji'c>na bir C' • • • 

mıyorurn ded' !? ~ ~ap-
• 1• tccrübclnrimdc 

kullanmak icJn d<'risini yü 
''1m. zecc-

Kız agfomnğa başlwnıştı. 

b,crıba. knrdesi gilıi elti urum dı. :ılmı oldug.mu forkl ttı Koku Yalvarırnn ana, dede, ona f.c.na 
aavPti bizzat y,ıpı ayı daha muvu· sevgilisind<'n evv<'l kendisıne te~ lı't ~ apmn ! -
f ·~ huldu. Bu sureUC' Fahircnin air etmiş, b:ı.<tında u~ kudan hcnUz A lam hıddeUcnnu.'Jli: _ Sa.na 

Sevgililer buluştu 
de habcr.i olmıyacaktı. Bu kararla uynnmıfi gibi tatlı bır agırlık, icin· burnann dC'fol diyorum Mil 1 

· · d' ·· 1 d' d ı h · · Yar nr-gıyın ı, sus en ı: C' gıdıklanma sonunda duvulnn n C'nım artımı açmağ.ı kalkı , 
- Fahire! Bt>n Perilıaıılıırn gi- tuhıı.f g vşeklik belınnisti. şma. 

diyOl'UJD, Ynmngwn orada kalırım y_, Ve kızı itfrclt odndnn "Ikn-"ı , , .. -"peyce bC'kll di. Nıhnyc t kapı B " .... u 
belki. Mrrak etme beni Uykun a<;ıldı. Bir knnıltı silciıldil, girdı, l'n tekrar bu korkunç ndnml~ 
gelince ;} at. Palıire b<'kliy<'mE di gölgPnın Uze. ) ııhıt?. knlmu;tım. Soğukkanhlığnnı 

- Pek güzel, ablacıgnn ... Bc>n 1 ine atıldı: muh~fnzn ettim: 
de g lmek isterdim ama, ~u,"knlb - Canım, ge.Jeceğinızden cmın· Belki siz haklısınız! dedim 
ac1sı,, nı bitirmek isti)orum. dim .. dedi. Dudaklarlle kolları a- Bdki ınsan dcl'isi ile delinmıy~ 

Fahire sevincinden uçacaktı. Bu- ıasmdnldnin ağzını kapadı. lastıklcı )apmak kabildir. Mad<'nı 
luşmak gayet kolaylaşmıştı. Bu biraz sürdii. ki h<'nim derim ilk olarak bu tec-

Genç, sa:ı.t buıse yakın gP-çti. Fa Çırpınma, itiHme., kı ık f<'cynt- ıübC'ye ynrıyncak bc>nim do kazana 
hirQ güldü. fül.ğıdı attı. DC'lıhnlı lnr. cagınız miharlardan bir hissem ol-
eğildi, a·dı, yürüdü, gülUyordtı J.'ahıı'C burada 1 ın nC'" mnsı lazım ... 

Petırıt.nın 1''azlıya yeti~tiği ı::o Yn senin ahla? DcıtnıC'r hemen yanıma otuı 3 • 

kak pek tenha değildi. lstcdiklC'n- Fubiı·c puslasınm nttldıgını FE•- rak: 
ni çabuk söyleme~i lilzmıdı. riha arkasından dudak bUküldüğü- - Çok ôoğı u ! d~di. Zaten jn 

Ve öyle yaptJ. nü görC'mC'mi lC'rdi. sanın, de:ıislni kaybetmokle ölece-
Abla vakti geçirrne-k için sahi· ği f!!Uhnklmk değildir ki ..• 1iiıç ol· 

den arkndaıı.ı Perihan:ı. gitti. l<'nzlının knrd( ı:IC'ı lc hiç altı.kası mar.qa ben böyl<' zannediyorum . 
Güneş bugün kızlara nisbet ya- .>oktu. Tnbe.slimlcri bir maksada Rıı tnkdirde uımn seneler -ze>ngiıı 

par gibi ağır ağır çekiliyordu. Fn- dayanmıyordu. O, nrkn sokaktan ynı;ınmak jmkfwını bulncakııııntz 
)\il'<' tanrıdan gUneşin üzerine ör- balkonu görünen cadde üzerinde _ Yüzde knç i<>le>nıiniz .. 
tebilocek kocaman bir slynlı örtü l-i <'\.in kızı ~aziyP ile sevişiyor- lllr silah sesi: 
istiyordu. du. Tabii ben nncak postu kurtar 

Dakikalar, saatler ynva. ynvas. şe, ket llil~"'"' rnnk kin vakit knza.nmak istiyor 
fnkat geçti. dum. BC'lltı beklenilmiy<'n lbir bi-

KUçük kız, zaten temiz olnn o disc hrnl bu mulınkkak ölümden 
dayı derledi, topladı gcni::ı knna- yarın, bu sütunda kurtnı abilirdi. Ewela yilzde ~m 
peye oturdu. Kalbinin çarpmtL<ıı- ı istcmC'klc işe başladım. tbtiyaı 
nı sokaktan duyarlar diye kt>rku- yUzdc on teklif etti, Böylece on 
yordu. Odaya. küçük penccrcd<'n Tuzla baklava 1 beş dakika kada:" pazarlık ettik 
sem, ölgiın ışık kırıntıları P,ircrkrn Muh::ıkC'mrler yürüttük. Bu mm· 

Fahire elindeki ~snns sisesinin bo- •--------------• - Uittfen savf aırı ("l'Vİrim~ _ 



Boğaziçinin Anadolu sahili 
nasıl imar edilecek ? 

Şe/ıir mütelıassısı Prost tarafından 
lıazırlanan nti.zım plti.nı izalıeden rapor 

(Ba§tal'a/ı dıüıkü sayımızda) 
'!i nl halkevl binasının mevkiının e
Jıemm yeti ile mUtenaalp b!r halde 
meyd na getirilmesi kasabanın tezyi. 
nl ve r hars ocağı olan b..ı müessese 

ln hdnmlyeUe göz önünde tutula• 
cak bır keyfiyettir. 

6 - HıuıtanP: 

Ka.aba belediyesinin hususı şekil 

özöntı:ıe alınarak kasabanın bir has
tane yapması ve idamesl mümkün de· 
itlldlr. Yalnız Paşabahçe kasabasının 

raporunda da zlkrcdlldJğl bu iki ka-
aba arasında U U bUyUk birisi kUçUk 

olmaK Uzcrc Uç fabrika ile gaz depo. 
armm Jııtırll.kl temın edilmek üzere 
Gümllş:-.uyu bayın 1lz rinde bir hasta
ne inJd ı suretiyle bu mıntakanın bü-
Un htlyacını karşılayab4Iecek bir şe· 
kıl t r.in edllml olacaktır. Dlğı:r ta
ra!tan her gUn artmakta olan ~c imar 
hududa haricinde bulunan bu mınta. 

ad mesken inşasına kdtiyy n müsa
d ctlllmeml'lldir. 
6 - Yeşil "'8halarla spor !IBbaıoı: 
Kasabada bilhassa yaz mevsiminde 

:stiralıat ed cek umumi bır mevki 
yoktu.-. Yalnız deniz kenannda tesis 
edllm j olan küçük bir bahçe ihtiyaca 
kaUyyen gayri kA!idlr. Bu husuıı tet
kik edilerek ihtiyacı karşılamak üze· 
re bu •·eııll sahanın şarkındaki cami 
civarı ••e yıı.lı mahallesinin elyevm 
mezarlık olarak kullanmakta bulun
duğu sabanın bir kısmı bu humıs için 
ta.bala cdilmı tir. Hu suretle kasaba_ 
mn a:vrı iki mahallesi halinde bulu
nan mıntakalar için birer park temin 
dllml.ş ve aynı zamanda evvelce me

zarlık olup bugUn b r park bal!nc kal· 
bedilmllj olan \'e bugünkü hükumet 
konağı karvıaındaki mevkide bu su
retle ayrılmıştır. 
Dlğ r taraftan mazide bllyUk bir 

ğlence yeri olan Beykoz mesire saha. 
Bt ayn n ipka edilmiş ve aynı zaman
da bu mıntakadakl ihtiyaçları karşı
lamak üzere bır spor sahası iUl.ve edil· 
miştir. BugUn deniz spor yeri olarak 

ynlao m vki de mUnaatpttr. 
7 - Mcktt>p lerlerl: 
Kaı:ı.bada muntazam olarak bir 
kt p vardır. lkinclsl ııokak orta-

sında vr> çocuklann oyun yeri ve bah
c;e.ııi olmadan dığer bir mektep de 
m \'C-.Jttur. Bu nıekt p yeri ilerde ye

aa'u mıntakasında kalmaktadır. 

Kaaa nın inkişaf vaziyeti gözönünde 
tutula\ak bugünkü ve muntazam olan 

r m ktebe ıırı.veten birisi Beykoz 
merk mahallesinde ve diğer! inkişaf 
aaha u t kil eden Akbaba yolu Uze· 
rind ki SUt!Uc mahallesinde birer ilk 
m kt p yerl rl tefrik edılml ve plfm 
Uzer n e ret edllmlşt•r. 

Bu ür.kU orta mekl p her M kadar 
mUteC rrik binalardan tcşekkUI et· 

ekte ure de burada yapılacak küçük 
blr tatlllAt ile bu binaların bır mek
tep haline U'rağmın temlnl ıazımdır. 
• 8 - f'ldaUIJk: 

Vt Ayet fidanlık m rkezi olarak itti. 

1 
haz olunan ve orta mektebln karşı• 

mda buJunan mevkiln olduğu gibi ip
kasI muvafıktır. Bu suretle kasabanın 
sıhhl r iti aiz olmıyan mıntakalara 
dotru fazlaca inkişafına da mani ola· 

ktır. 

9 - 1'1tt..arlık: 

Ka bada ıkı mezarlık mevcuttur. 
B Beykoz merkez mahallesinin şi 
malt ıı rklslndedir. Bunun yeri mu
vafık olduğundan ipka edilmiştir. Yalı 
mahallesinin garbinde ve ilk mekte-

da Birdenbire kapı açıldı ve bir 
orman bekcisi eşikte belirdi. Son
radan onu sekiz ) aşındaki kız ço
cuğun gidip çağırmış olduğunu öğ· 
rendim. Her şey bir kaç saniye
de" olup bitti. İhtiyar elindeki sa
tın kaldırıp b kçiye atmağa ha
zırlandı, o da f!lindc tabanca il& 
ateş ederek deliyi yere serdi. 

BilAhıre yaptığım soruşturma
lardan Detmer'in evvelce de bır 
p garip ihtiralarda bulunduğu 

v bunların ihtira senetlerini al· 
mıt oldugunu öğrendim; fakat 
bu arada, bir kaç sene evvel aklı
nı oynatarak tnnarhaneye kapa
t.ııdığını fakat sonra zararsız bir 
deli olduğuna kanaat getirilmek 
Ml'best bırakılmış bulunduğunu 
da öğrendim. Zavallı torununun 
bu manyaktan çok çektiğini ve e
ve girdiğim zaman işittiğim inilti
lerin ona aıt bulunduğunu anla· 

•• ÖUüz kalan fakat küçük addı ile 
clerJıal vaziyeti kavrayıp beni ö
Jilıuııden kurt.armış olan Sesilya 
timdi benim eırimfn bUJbOHI ft ha· 
)'atmun neşesidir. 

''a& AmfıTlkall mf!t'muaAmdan" 

Arnavut köyii ndcn 

bin ı.nUnde bulunan m<'zarlığm ipka-
111 um~mt hıfzıssıhha kanununa uygun 
olma:ı:gından kaldırılmaSJ zaruridir. 
Bunun için Akbaba yolu üzerinde ve 
kanunana uygun olarak bir mezarlık 
yerln\a yeniden tesisi veyahut birinci 
mczar"ık ile b!rlestlrilmesl l!zımdır. 

Papbahçe 
Pa'lf!lbahçesi Boğazlçinm Anadolu 

ııahlli:ı'.le tecssUıı etmiş olup bu kasa· 
banın 1' urulmuş olduğu sahanın to
poğra'•k vaziyeti nisbeten de mUsalt 
oıan bJ yerdir. Kasabanın 1448 amele 
olmak Uzcrc nUCusu 4212 olup kasaba. 
da tuı;la, cam \'e alkol fabrikalarının 
bulunması kasabaya biraz canlılık 
v rm ıttcdlr. Cam ve alkol fabrlkalan 
kasabanın deniz kenarını takiben ın
k!§af•na müsaade etm!yecek bir şe
klide teessüs etmiş old~klarından in· 
klşaf sahası olarak :,asabanın prk 
tarafı kabul edilmiştir. 
Dlğ r taraftan Fabrikalar ile tah

dit edl\cn kasabanın iki fabrika ara. 
amdaki kısmı bugün yalılar Ue işgal 

edilml'ı olduğundan balkın denizden 
ısutad"' etmeleri d1' tamamen gayri 
mUml ün b1r halde olduğu görWmUr 
tur. Kasnbanm ilk mektebi munta
zamdtr. Mıntakn t<'lcfon santralı bu 
kasa'>:ı.<.'adır. lstanbul halkmm İlk· 
bahar mevslm!.nde istirahat yeri ola
rak k .. bul edip rağbeti her sene art. 
makta olan Polonez köyUne buradan 
gidilir. Kasabada resml daire olarak 
bir Emalyet dairesi ile P. T. T. bina• 
111 va,.dır. 

1 - Yollar: Turistik yol umumi 
meclhc kabul edildıği gibi 20m. 00 
ttrzmd 1 tanzim ve Beykoz kasabasına ı 

kadar bu genlıllk ve kasaba dahilin· 
deki ~ıollar Polonez köyünden gelen 
yol ehemmiyetine ve yaz mevsiminde 
fazla st•yrUsefer yapılmakta olmasına 
binaen yalnız kasaba dahilindeki kıs· 
mı U!n. 50 ve diğer yollar da tama. 
men am. 50 olarak tesb1t edilm!ıtUr. 

Kaıt..ıba etrafındaki noktalar ile gös
terilen yollar bugünkü kasabanın 1. 

se-.nrtat Saib Birinci Hukuk u. 
ldmJlğlnden: 

941/169 
Mubll• OT.otlu: Adana Emnlyt"& 
Mlldllrtl bmall Hakkı nezd~ 

MJ Şlerl mllluıadlal olup balen 
lkamrtgi.ln lllf"f,;llul. 

2a1ıt•.ı vekili .Avukat Ahmet Aııt 
tarafından aleyhlnıze ikame ohman 82 
lıM,\ 80 kun11 alacak davıuımda, namı. 
nıza gönderilen davetiyeye mUvezzl 
tarafından ,•erilen meşrubattan lka... 
metgAhmızm meçhuliyeti anlafıllDlf 

ve H. U. ıı. K. nun 141 inci maddellf 
mucibince taratmıza Ut.nen tebUğat 
yapılmasına karar verllml§ olduğun· 
dan daruımanm 2 5/941 gUnU saat 
10 a t.r.'ik olunduğu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere 20 gUn müddetle 
llAn olunur. (35686) 

JLAN 
Otnnanh BankaAmdan: 
Bah<.ır Bayramı münaaebetlylc Os· 

ınanlı Bankasının Galata merkezi ile 
Ycnlc!.mi ve Beyoğlu şubeleri, 1 Ma. 
yıa 1941 Perşembe günU kapalı bulu.. 
nacakttr. 

ZAYi 
lat..ınbul EmıA.k ve Eytam Banka

smda:ı aldığım 2231 numaralı beaabı 
cari defterimi zayi ettim. Yenisini 
alacaıtımdan eaklnnin hQkmU yoktur. 

tl ttt"tmen Talaııbı FRllrl Eklner 
(36684) 

Sa!'ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT llat1"'4M 

Umum neşriyatı idare eden: 
'?P.fı1t A1ı.mn 8~1 

Kandilliye bir bakı.ş 

nıarı ıkınlll edildikten soma yapılma
sı lcab- den inkişaf sahasının bulundu· 
ğu mmtakayı göstermektedir. 

Kalal".anm bugün boş olan kısımla• 
n Uz •rinde bazı yeni yollar açılmak 
suretiyıc mevcut imar hududu !çlnde 
yeniden binalar yapılmasına lmklln 
bahşcdıımtş ve bu veçhile fazla mas
raflar lhtiyanna hacet kalmadan ka· 
saba t;nhası aynı kalmak oartlyıe faz. 
la nüfus kesafeti temin edllml~tlr. 

! - Reaml daireler: 
Kasaba bugün idari bir merkez de. 

ğildlr. Maamaflh lilzumu halinde kul
lanılmak Uzerc bir yer tefrik edilmiıı
tır. Ve plA.nda bu husus tçin oir yer 
ayrılım~tır. Yalnız mevcut Tele!on 
dairesi ile P. T. T. binasının bugün bir 
idare t: mrlnde bulunması ve kaııııba· 
nm da iskeleye yakm ve iskeleye na. 
zır bir noktada bulunması hasebiyle 
resmi ,tal.reler için taıaıs olunan yerde 
tesisi ınuvafık olacaktır. 

S - Mf'ktt-p: 
Katabanm bugünkü \hUyacmı kar. 

§1lıyar3k durumda olmak üzere bir ilk 
mektep vardır. Burumm nUfus teza
yüdtl halinde klfayetalzllli anlatıldı
ğı takdirde ikinci bir l11t mektep ye· 

csses?lerln umumJ pJllnlarmda hasta
hane i<"ln yer ayınnaml§ oldukları gö· 
rlilmUştUr. Halbuki bu müesseseler 

kanuni mevzuata nazaran birer has. 
taban" yapmakla da mUkelle! olduk. 

lan :ıa2an dikkate alınarak bu üc 
mUe&Settnln hatta Beykozdakl Kun• 

dura fı br!kasmın da !ştlrA.klylc temin 
etmeleri l!zimedendlr. Yckdlğerlne 

pek yakın olan bu dört mUesaesenin 
takriben vasatinde buıunan ve (Şel) 

petrol müessesesinin bulunduğu yerin 
PnşalJan<;e kasabası tarafında mUna
slp bi.· mahalde tesisi lmkA.n dahilinde 
gôrlilmtiştilr. 

ManmafUı yaptığımız tahkikat GU 
mU~suyu bayın denilmekle marul \'C 

hava31 ve suyu iyi olan ynmaç ilze 

rinde te&lsi mUtalea edilml§tir. Keyfi. 
yetin bir kere de sıhhlyece tetkiki 
muvaf\lc olacağı kanaatindeyim. 

(Devamı 11arın) 

;\dalar Sulh mabkf'meıünden: 

941/43 
Bülllkada Güzeller 22-J-D-2 
No.lı t'lVde aakln lkm lkametgilr 

lan RJe!:hul H.rhlantl '"' All&#tatı-
yaya. 

Foto, Aııpaııya, Dlmltri kızı Katına, 
bte!o kızı Katin& Paraşko varisi Ka• 
Una ile mUııtercken mutasarrıf oldu. 
ğunuz BUyUkada caml mahallesi gU. 
zeller sokak 22/1, 22/2,24 ve 26 sayı· 
ıı iki bap hanenin tapuca kayıtları 

bir gayri menkul olarak göstl:'rilm~ 
olduğundan • -··-ı tapu 
acneileriyle tescili hakkmda yapılan 
lstcf'rı kızı Katmanın al" \zc açtı
ğı davanın duruıımasmcla: Mezltfır 

gayri menkullerin ikiye ifrazlyle tak• 
simi kabil olduğu keşif ve ehli vulmt 
raporiyle sabit olduğundan ehlivukuf 
raporundaki korokl veçblle taraflarm 
üzerine teacil yapılması için s!cll mu. 
bafı~lığına müzekkere yazılmasına 

karar verUmifUr. 

rl d"' t ııblt edilmiş ve yert plbda 'fşa. İIAn neşrinin ertesi gününden mu. 
retıenm:f!tlı-. teber olmak üzere on beş gün zarfın· 

4 - Sıhhi MlleMeaat: da temyizi dava etmediğiniz takdirde 
Ka&.lbada Uç fabrika bulunduğu ı büküm katlyet kesbedece~i tebllğ 

halde hiç bir fabrika Hastahane lnııa- makamına kaim olmak Uzere ilin 
aı dü§ilr.Ulmcmlf ve bu hususta mü- olunur. (35688) 

Otel yapılmaya elverışlı 1 
kirahk bina 

Ankara eaddeslnha er:. a.l!teber 1erillde fevkalidc nuaretU ha
\ııdar ve aydınlık bir bina kiralıktır. 

Vült p.seit-!d ldarc.-hPnetolne m&raeaat. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
A K T i F 

Kau a 
AJtıı.: Safi KDoeram 72.603,900 
Banknot • • • • • • 
Ufaklık • • • • • 

Dablldeld Möôlrt. a 
TQrlı: Liram • • • 

llarlofeld B-..Uler ı 
AJtm: 8aft KilO&T&m 12.000,965 
Altına ta.bviU k&bll eerbat dÖ" 

•izler . • 
oıger dövtzıer n borçlu Kllrlnc 
bakiyeleri . 

....... Tüwtllerl ı 
De{Uht.e ed1leD nrakı nakdiye 
k&l'flbtJ . 
KaılUDUJI t • 8 maddelerine teYfl
k&D Rume tarafmdaıı Y&ld 
tıedlyat . 

llea•da&vaııdUaı 

11carl Senedat • 

• 

• • • 
.......... ft ... \'llAt etmlımı ı 

Oenıbte edilen eYl'&.lu nakdi· 
.. J JeD1D karpbll eabam .. 

l ta.bYill.t ltlbart lu)'metle • • 
................ Talld&I ı 

At'U&lar: 
A.ltm .. döYlz llzertne aY8.n• , , 
rab\'llat üzerine avam • • 
Hazineye ıua ftd a.au • • 
Raz1De19 3830 No. kanuna SlSN 
açılan altın karplıkb a.au • • 

Hllııledarlar • 
lılubtltlle • 

• • • • • 
• • • • 

. 

Ura 

102.123.194,18 
5.823.019,60 
908.967,591 108.855 181,27 

405.813.83 -405.813.83 

16.880.317,31 

-.-
43.327,437,S7 60.207.755,18 

158. 7 48.563,-

20.230.-4-42,- 138.518.121,-

273.166.878,41 273.166.378,41 

45.908.4M,93 
7.926.616,17 53.835.073,10 

4.741,69 
7.230.896,15 ! 

186.000,-

130.68•.926\ 75 138.106.156•,59 

4.500.000,-

' 9.414.518,11 

w--. 787 .008.405,49 

Harp Okuluna havacı subay yetitti~ 
sivil liseden mezun olanlann kaJll 

kabul ıartlan. 

- LlS<l olgunluk imtiha·unı verr.ıiş bı;.lunmak. _. 
!? Aldı..clcU'l n\c..zuniyet dlplonwıarmdaki kanaat. notu JJ" 

bulunnm!.. tıdd" 
3 - Olg>J!.>luk <l.ploma t9.rl.bindeD bir !:er.eden fazla 111 

bulunmak. 
4 - Sağlık .:unmıu pilotlu!: h::zmetıııe müsait oıınak-
5 - Y'lŞ!.an en yukan 21 olmak. 

NOT: 
BilA.hara hnva muayene .!ıcl'cti tarafmdan yapılacak 111 

duruınla•1 p:lotluk :mahna mUsai• görWmlyenlcr isterlel'llll 
diğer sınıtl::ıl"na vcr:lmek gibi hlc bir mect:uriyete tAbl t11 
serbesttirler. Kendilerinin arzu!::rına gôrc uıuameJeye tAbi 

Okul t.cdruıatı 15 Mayıs 941 de ba§lıyacağmdan tallP 
duklan askcrlil: şulx'lerine mUracaat cde~klerdir. AakerliS tJt 
tırncaklan sıhhi nıuayc.ncde mUsbct netice aıenlar evrak]atl 
tuna sevl<edllc~klcrdir. 

Adana Millt Mensucat 
Fabrikası MudurluğU 

Numa.-a: 4 6 8 
Kuruş : 315 335 470 

llEZ FlY ATLARI 

Jplik fiyatları 

10 12 
490 530 

16 
585 

Tip : E. 85 E. 90 B. 75 B. 90 

Kuı:u' : 854 891 825 946 Uf 
Yukarda.ki fiyatlar lktısat VekA.ietıııce t.esb!t edilen • -
Slpari§ sevk ve kabulU faı>r!kamızm 1 mayıs 938 t.arlll 

mimi esasına mUIJtenıtt:r. (101ı31J 

Hava Gedikli 

lo li' yı.~ınd;ı olı.p da muayenede kazanmııı olan aa .. 

zeUerinın dernlll havao·uk mllin"'SSlliğlnc mUracaatlarr. 

Sıhhat memuru aranı 
1'ürl< Hava Kurumu Havac.ıık a:ı.iresl 1;1.!ı qağıdaki -M9 

Qzero ":'5 lora UcreUc bir sıhhat ınem\.ll'U aıınacaktır. Tallpl__.
bulunanllnn TUr:< H.lvıı. Kurumunda Havacıı.ık mUmeııauıııtJI' 
hall.ırda bulunıu:.aruı da Ankarada bavacıl;k dairesi genel 
müraca.qt'ıı.rı U!U1 o1um:r. 

1 - CJıhhlye nıek~bi mezunu o!mak 
2 - Ya~ı "0 dan yıkan bulunmamak "9 faal hizmete 

dair t9.?:P rapcru bı.:1unmak. t1' 
3 - şım.:ıı~ e k u r çall§mı olauğu yerlerden verilDllf 

nnın bı.:Junmam. 

4 - Kabul cdıiı;cek olan ~bbat memunı lnömı 
edllect'~·i!". 

• 
Toprak Mahsulleri O/isi /at. Şu"'11' 

lüğünden: 
R<'ş!k~ta ı;. p i<ıke'esi ciV&"."llldaki A!yon depomuz için 

nUmune.aı gıbl tahta raf yaptırı:l\cağmdan tt;liıp olanların ntıııl 
g<irmeLii ve ac;:ık paza" .. ğı yau.~ıo&.k üzere 3.5.941 Cumartesi 
da liman ha11.wdakl OCi..!mlzc m'.lracaatıan. 

Bankası 26 I 41 1941 
PASiF 

Sema ye 
llltly•• ...... 

Adt •e feYkalAde • e 
Huausl • • 

• 
• 

1"de'Vtddftd Bllalmotlar a 

• 
• 

• 
• 

Deruhte edilen eYl'&kı nakdiye 
Kanunun e • 8 IDct maddelerine 
teY!ikaa Hazine tarafmdU Yakı 
ted!yat. 
Deruhte edilen •nakJ aakdi,ye 
Daklye.ı 

Karp1ılJ tamamen aıtm olar&• 
U&veten tedavWe vazedilen 
tteeekont mukablll U&ftten teda.. 
yazed. • 
Hazineye yap:ınn altın k&rfllıkh 

aHm mu.kabili 8902 No.b lı:aınm 
mucibince U&Htea tedaTWe .a· 
ıııedllen . • • • 

llZVDOATı 

Tllrlc Un.el: 
Altm: Safi KDocnm 8'17,150 

7 .822.019,l~ 
6.000.000, 

158.748.563 

20.230.442, 

138.518.121, 

17 .000.000. 

260.000.000. 

82.000.000, 

54.036.823,98 
1.233.782,08 

l8l50 No. kaDUDa rGn euta.,. ---- -
açııan avamı mukablH teTdl olu-
nan aıtmıar: 
Slft KUocnm 55.Ml,930 

Dl\'ls ftMMtate ı 

AJtma t&b\'111 kabil d69faler • • 
DllV d6Tlzler " alacakb KD
rlng bakl,.ı.rl. • • • • • 
lılubteUt • • • • • • • • " 

78.12U67,90 

-. 
29.194.346.09 


